Raita Karpo (o.s. Marila) aloitti musiikkiopinnot Lahdessa Viipurin mu
siikkiopistossa. Vuonna 1963 hän siirtyi SibeliusAkatemiaan Liisa Lin
koMalmion oppilaaksi. Yleisen osaston päästötodistuksen hän sai 1968;
lauludiplomin suoritti 1970. Jyväskylän kaupunginteatterissa hän sitä
ennen esiintyi musikaalissa Kiss me, Kate. Suomen Kansallisoopperassa
hän debytoi Madetojan Pohjalaisten Liisana vuonna 1974.
Suurelle yleisölle Raita Karpo on tullut tutuksi erityisesti karjalaisten
laulujen esittäjänä ja hengellisten konserttien pitäjänä. Ensikonsertissaan
hän nosti klassisen ohjelmiston rinnalle kantelesäesteisen laulun. Esiin
tymismatkoja on ollut Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Meksikoon, Portuga
liin, Islantiin, Venäjälle, Ruotsiin, Englantiin, Espanjaan ja Israeliin. Dis
kografiasta löytyy äänilevyä, joista monella on Raita Karpolle omistettuja
lauluja. Vuonna 2008 Raita Karpo palkittiin Pro Careliamitalilla
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Amaryllis on vuonna 2007 perustettu puhallinkvintetti, jonka muodos
tavat: Olga Bystrova (huilu), Mikail Zosimovski (oboe) Vitaly Rumjant
sev (klarinetti), Aleksei Polagajev (fagotti), Sergei Voloshchuk (käyrätor
vi). Kvintetin vakituisena solistina esiintyy Tatjana Smantcher (sopraa
no). He ovat suorittaneet opintonsa Pietarin valtiollisessa Rimski
Korsakov–konservatoriossa ja työskentelevät vakituisesti Pietari Valtiol
lisen Akateemisen sinfoniaorkesterin solisteina. Lisäksi Aleksei Polagajev
toimii Terijoen luterilaisen kirkon urkurina ja kanttorina.
Yhtyeen ohjelmiston keskeinen osa muodostuu hengellisestä musiikista
ja yhtye on tehnyt tiivistä yhteistyötä Inkerin kirkon kanssa esiintyen
säännöllisesti Inkerin kirkon seurakuntien eri tilaisuuksissa. Yhtye esiin
tyi myös Terijoen luterilaisen kirkon juhlajumalanpalveluksessa
7.12.2008 kirkon täyttäessä sata vuotta. Lisäksi yhtye on esiintynyt mm.
Pietarin eri konserttisaleissa ja osallistunut Kesä Terijoella ja Viipurin
suuntaan –musiikkifestivaaleilla.

Järjestävät:
TeriSäätiö ja TerijokiSeura ry

70. TERIJOKI  JUHLA
Kirkolla tavataan!
Yhteislaulua

Karjalaisten laulu

Tervehdyssanat

Jaakko Mäkelä
TeriSäätiön hallituksen
puheenjohtaja

Musiikkiesitys

Puhallinkvintetti Amaryllis
ja Tatjana Smantcher
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Runonlausuntaa

Kannaksen legenda
Meeri TuokkoMansikka
lausuu: Eija Sipiläinen
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Ullamaija Seppälä
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Raita Karpo
Diplomilaulaja
Säestys:
Svetlana Tersinskih
Kiitos sulle, Jumalani
virsi 341
Miikka Heikinheimo
Jukka Marttinen

KARJALAISTEN LAULU
Suloisessa Suomessamme oisko maata armaampaa,
kuin on kaunis Karjalamme, laulun laaja kotimaa!
Lauluna sen kosket kuohuu, järven aallot loiskuaa,
säveleitä salot huokuu, ikihongat humajaa.
Ei oo meillä rikkautta eikä maamme viljavaa,
vaan on laulun runsautta, kylvämättä kasvavaa;
sit’ ei pane Idän halla eikä Pohjan pakkaset,
se ei sorru sortamalla, sitä ei lyö rakehet.
Konsa vaino Suomeamme kovin kourin koittelee,
silloin kurja Karjalamme Suomen surut soittelee,
ja kun onnen päivän koitto Suomellen taas sarastaa,
silloin riemun suuri soitto Karjalasta kajahtaa!

KIITOS SULLE, JUMALANI (virsi 341)
Kiitos sulle, Jumalani, armostasi kaikesta,
jota elinaikanani olen saanut tuntea.
Kiitos sulle kirkkahista, keväisistä päivistä.
Kiitos myöskin raskahista syksyn synkän hetkistä.
Kiitos, että rukoukset monet, monet kuulit sä.
Kiitos, että pyynnöt toiset eivät saaneet täyttyä.
Kiitos, kun mä hädässäni avun saan sun kauttasi.
Kiitos, että synneistäni vapahtavi Poikasi.
Kiitos sulle jokaisesta elämäni hetkestä.
Kiitos päivän paistehesta niin kuin pimeydestä.
Kiitos sulle taistelusta, rististäkin, Jumalain.
Kiitos, että aina muistat, autat mua tuskissain.
Kiitos sulle kukkasista, jotka teilläin kukoisti.
Kiitos myöskin ohdakkeista, jotka mua haavoitti.
Kiitos, että tahdot mulle elon antaa iäisen.
Kaikesta, oi Herra, sulle annan ikikiitoksen.

