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Jaakko Aution installaatio Armo täyttää 
Nivalan seuratuvan salin – Teoksen 
lähtökohtana on Raution satavuotias 
sekakuoro.

Jaakko Autio rakensi ARMO -installaatiota Nivalan seuratuvalla 
koko viikon.
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Puolitoista kilometriä kaapelia, viisisataa metriä teippiä, 25 kaiutinta 
ja 24 jalustaa, 13 vahvistinta, neljä äänikorttia ja kaksi tietokonetta.

Nämä konkreettiset työkalut mahdollistavat universaalin ja samalla 
hyvin henkilökohtaisen kokemuksen Nivalan seuratalolla. 
Ylivieskalaislähtöisen Jaakko Aution ääni-installaatio Armo näki 
päivänvalon herättäjäjuhlien perjantai-illassa, ja se soi aina alkavan 
viikon keskiviikkoon saakka.
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Nivalan herättäjäjuhlat ja nimenomaan seuratalo on juuri oikea paikka 
tälle teokselle. Alunperin Autio suunnitteli Armoa Ylivieskaan 
Akustiikkaan, mutta kun kävi ilmi, että seuratalon tila on ihan 
installaatiota varten käytettävissä koko juhlaviikonlopun, muuttuivat 
suunnitelmat.

Viikonlopun aikana juhlille on odotettu 30 000 kävijää, joten Armo 
saanee Nivalassa ihan ennätysyleisön.

Jaakko Autioon juuri teetättänyt körttipuvun itselleen ja liittynyt 
nykyisessä kotikaupungissaan Helsingissä körttikuoroon. Viime 
viikolla hän kokosi installaatiota isänsä Mauno Aution kanssa ja 
haastattelun aikana mainitsee useamman kerran äitinsä Kaarina 
Aution, joka laulaa Raudaskylän 100-vuotiaassa sekakuorossa. 
Liityttyään helsinkiläiskuoroon, hän tuntee jatkavansa Aution suvun 
kuoroperinnettä, sillä jo isoäiti lauloi Raution kuorossa.

Juhliva kuoro inspiroi äänitaiteilijaa. Autio vie Armossaan kokijan 
vielä syvemmälle historiaan kuin vain sadan vuoden taakse. Aikaan, 
jolloin ei vielä ollut koko herännäisyyttä. Armossa kuullaan kolme 
Siionin virttä, joista virren 56 Autio jäljitti 1700-luvulle. Virren neljä 
säkeistöä laulaa vain yksi ihminen ja siinä voi kuulla sävelet ajan läpi 
muinaissuomalaisuudesta nykypäivään.

Myös kaiuttimet on aseteltu huoneen keskipisteestä luotinarun avulla 
kahteen rinkiin. Jaakko Aution mukana teoksessa on ikuinen 
geometria, jossa toisaalta inhimillinen sisältö korostaa paikallisuuden 
arvoa.

– Jokainen kaiutin on yksi kuorolainen. Tässä ovat bassot, tässä 
tenorit, altot ja sopraanot, hän esittelee jalustalla olevia kaiuttimia. 
Vain yhdellä kaiuttimella ei ole jalustaa, vaan se on nostettu pianon 



päälle.

– Siinä on tietysti kuoronjohtaja Elena Mihailova, naurahtaa Autio.

Jaakko Autio ja äiti. Kaarina Aution äänellä on installaatiossa oma 
kaiutin.

Armon sisintäon vaikea pukea sanoiksi. Tunne joka välittyy 
installaatiota rakentavista isästä ja pojasta on vahva ja ikiaikainen. 
Aivan kuten laulun merkitys ihmiselle. Jaakko Autio tiivistää teoksen 
lähtöajatusta, joka syntyi residenssikaudella Norjassa keskellä talvea.

– Laulaessa ihmisen arkiset reunaehdot ilmaista itseään ovat erilaiset 
kuin esimerkiksi töissä. Laulaessa ihminen keskittyy ottamaan 
viereisen laulajan huomioon, ja etsiytymään eheyttävään yhteyteen 
itsensä, kehonsa ja kokonaisuuden kanssa.

Autio kävi kevättalvella äänittämässä kuoron harjoituksissa. Jokainen 
kuorolainen sai poskeen oman nappimikrofonin, joka nauhoitti niin 
laulua kuin rentoa läpän heittoa laulujen välissä. Aluksi osa ehkä 
jännitti tilannetta, mutta äänityksen edetessä unohtui koko mikrofoni.



– Kuorossa on kolmisenkymmentä jäsentä. Äänitykseen ei ollut pakko 
osallistua. Toivoin saavani mukaan parikymmentä kuorolaista, mutta 
heitä tulikin paikalle 28.

Autio sanoo, että installaatiossa näyttelyyn tulija voi rauhassa 
syventyä kuuntelemaan kuoron ”parviälyä”, sekä yksittäisiä ääniä.

– Jos etäännyt kaiuttimista äänimaailma on aivan toisenlainen kuin 
esimerkiksi seuratessa yhden kuorolaisen ääntä menemällä aivan 
kiinni kaiuttimeen.

– Kuorossa laulaessaan ihminen on aktiivinen osa jotain itseä 
suurempaa kokonaisuutta. Ponnistelemalla, keskittymällä ja 
parhaillaan antautumalla, laulaja pääsee osalliseksi taidetta.

Ääni ja musiikkion kiinnostanut nuoresta. Jaakko Autiota eivät 
kouluaikana innostaneet bändit, vaan enemmänkin hän oli yksinäinen 
puurtaja, joka teki konemusiikkia. Kirjoitettuaan ylioppilaaksi Autio 
lähti opiskelemaan äänisuunnittelua. Aluksi intohimona oli elokuva, 
mutta opiskeluaikana hän löysi teatterin. Valmistuttuaan 
äänisuunnittelijaksi hän jatkoi teatterikorkeaan, josta valmistui 
teatteritaiteen maisteriksi.

Syksyllä saa ensi-iltansa kaksi esitystä, joissa on Aution 
äänisuunnittelu, Helsingin kaupunginteatterin ja Ahaa Teatterin.

– Toivon, että voisin tehdä tätä taiteellista työtä enemmän.

Tekeillä on installaatio Hollantiin, jota varten Autio kävi äänittämässä 
porsaita sikalassa. Kun arvelen teoksen ottavan kantaa Hollannin 
teholihantuotantoon, Autio vastaa nyökkäämällä. Tätä teosta hän 
työstää yhdessä Terike Haapojan ja Laura Gustafssonin kanssa.

Lisäksi kehitteillä on teos pyhiinvaelluksesta Saija Jäntin kanssa, ja 



yhteistyö on viritteillä myös Kuopion suuntaan lohtajalaissyntyisen 
Jussi Mattilan johtaman kuoron kanssa.


