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ESKO HARTIKAINEN, muusikko (1947-) COLL. 587 

 
Muusikko, kitaransoitonopettaja, säveltäjä Esko Hartikainen on syntynyt 14.2.1947 Säyneisissä. 

Hän vietti lapsuutensa ja nuoruutensa Juankoskella. Siellä hän aloitti 10-vuotiaana kornetin 

soittamisen paikallisessa soittokunnassa. Samoihin aikoihin heräsi kiinnostus kitaran soittoa 

kohtaan. 

 

Vuonna 1967 Esko Hartikainen muutti Kuopioon ja soitti tanssimusiikkia eri kokoonpanoissa. 

Vuodet 1971-72 hän kiersi ravintolamuusikkona ympäri Suomea. Seuraavan vuonna hän pääsi 

avustavaksi pasunistiksi Kuopion kaupunginorkesteriin -–hän oli opiskellut pasuunan soittoa 

Kuopion Musiikkiopistossa. Samana vuonna 1973 Esko Hartikainen aloitti kitaransoitonopettajana 

Kuopion musiikkilukiossa, jossa hän opettaa edelleen – ja ohjaa mm. lukion pop-jazz-yhtyeitä. 

 

Esko Hartikainen on opiskellut yksityisesti klassisen kitaran soittoa mm. Sibelius-Akatemiassa 

Pekka Vesasen johdolla ja sen jälkeen Kuopiossa Vesa Pölkin oppilaana. Hän on myös soittanut eri 

jazzyhtyeissä, ja vuonna 1989 hänet valittiin vuoden kuopiolaiseksi jazzmuusikoksi. 

 

Sävellystyöstään Esko Hartikainen on palkittu mm. Kuopion läänin taidetoimikunnan ja 

kamarikuoro Octatus ry:n vuonna 1988 järjestämässä kuorosävellyskilpailussa. Kuopion 

Pursiseuran vuonna 1989 järjestämässä purjehdusaiheisten sävelmien sävellyskilpailussa hän sai 

ensimmäisen palkinnon. Esko Hartikaisen ensimmäinen sävellyskonsertti on 21.4.1999 Kuopion 

musiikkikeskuksen jazzklubilla. Sen ohjelmistossa on Esko Hartikaisen omin sanoin: ’vakavaa 

laulumusiikkia ja kevyttä jazzahtavaa musiikkia’. 

 

Esko Hartikainen on lahjoittanut sävellyksensä (tietokonetulosteina) kirjastolle joulukuussa 1998. 

Sävellykset on tehty pienille kokoonpanoille (huilu, kitara, viulut) tai erilaisille kuoroille. Mukana 

on myös lauluja mm. J.L. Runebergin ja Eino Leinon runoihin. Aineisto on 1980- ja 1990 –luvuilta 

ja sen laajuus on yksi kotelo (Coll. 587.1). 

 
Lähde: Esko Hartikaisen lähettämät tiedot 7.2.1999. 

 

 

19.2.1999 Marjut Hjelt 
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Aineisto   Aika Määrä  Signum 

 

 

BIOGRAPHICA     COLL. 587.1 

 

Curriculum vitae  1999  2 s. 

 

 

SÄVELLYSKÄSIKIRJOITUKSET 

(tietokonetulosteina, ellei toisin ole mainittu) 

 

Alegrias   s.a. 3 s. Musikaalista Polttavan 

- viulu, huilu, kaksi kitaraa    auringon sydämet 

 

Juka   1996  10 s. 

- partituuri    4 s. 

- stemmat: huilu, kaksi viulua, 

alttoviulu, sello, basso   6 s. 

 

Keskikesä (san. Eino Leino) s.a. 7 s. 

- sekakuoro 

 

Kesä illan kultaa (san. Ahti Latvala) s.a. 3 s. 

- laulu, klarinetti, kitara 

 

Kukkien aikaan  s.a. 1 s. 

- kitara 

 

Kurjet muuttavat (san. Kaarlo Sarkia) s.a. 6 s. 

- laulu ja piano 

 

Kuvitelma neljälle soolosoittimelle 1996 4 s. 

- kaksi viulua, alttoviulu, sello 

 

Maininkeja, valssi  1992 2 s. 

- piano, harmonikka 

 

Marraskuu (November), jazzballadi 1996  2 s. 

- huilu, kitara      

 

Monologi kitaralle  s.a. 4 s. valokopio käsikirjoituksesta 

- kitara 

 

Muistojen valssi (san. Eira Hartikainen) 1984 3 s. merkintä. 14.4.1984 

- laulu ja piano 

 

Neljä laulua J.L. Runebergin teksteihin 

1. Joutsen   1986 3 s. merkintä: Haminalahdessa  

-laulu ja piano    28.12.1986 

2. puuttuu 
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3. Kukka   1986  2 s. merkintä: Haminalahti 12.11.86 

- laulu ja piano 

4. Muuttolinnut  s.a. 2 s. 

- laulu ja piano 

 

Nyt on kevät   s.a. 4 s. sanat ja sovitus:  

- sekakuoro     Esko Hartikainen 

 

On ovet auki sydänten  1996 2 s. 

(san. Eira Hartikainen) 

- tyttökuoro 

 

Pieni iltalaulu, op. 4  1984 1 s. 

- piano 

 

Pohjolan kesä (san. Pentti Räsänen) s.a. 5 s. 

- sekakuoro 

 

Prelude no. 1   s.a. 2 s. valokopio käsikirjoituksesta 

- kitara 

 

Prelude no. 2   1987 2 s. valokopio käsikirjoituksesta 

- kitara     merkintä: 7.5.1987 

 

Pupujussin talossa  1988 3 s. merkintä: Haminalahti 24.2.88 

(san. Eira Hartikainen) 

- tyttökuoro 
 

Tuokio järvellä (san. Eira Hartikainen) 1988 9 s. 

- viihdekuoro    6 s. 

- piano ja basso   3 s. 

 

Viivy vielä rakkauteni  1985  2 s.  

(san. Pirkko Räsänen)    

- laulu, piano ja sointumerkit 

 

Yksinäinen kulkija, tango  1997 6 s. 

(san. Eira Hartikainen) 

- viihdekuoro    5 s. merkintä: Haminalahti 3.7.97 

- bassostemma   1 s. 

 

Öinen matka (san. Eira Hartikainen) 1988 3 s. merkintä: Haminalahti 3.9.88 

- laulu ja piano 
 

 

ÄÄNITTEET 

 

Esko Hartikaisen sävellyskonsertti 1999   

- cd-levy liitetty äänitekokoelmaan  

13.9.1999   


