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Pääkirjoitus
Kempele-Seuran 15-vuotisjuhlavuoden kunniaksi julkaisemme musiikkiaiheisen teemanumeron, onhan virkeä musiikkielämä yksi Kempeleen menestystekijöistä. Kempeleen kuoroista ja bändeistä on ponkaissut maailmalle
kosolti laulajia ja muusikoita. Tässä lehdessä käsittelemättä jäivät mm. Suvi
Teräsniska ja Juha Metsäperä.
Kempeleen musiikkielämä sai taas uutta potkua, kun Pirilän lava avattiin
28.6.2013. Avajaisissa esiintyi mm. The Beatles Band. (Katso Eeli Aallon
kuvaama video: www.youtube.com , laita hakusanoiksi: Pirilä Kempele).
Viideltätoista artistilta kysyttiin haastattelua tehtäessä, että jos hän olisi soitin, mikä soitin hän olisi. Kitaran valitsi 4, pianon 2, viulun 2 ja saksofonin
2. Sello, haitari, kontrabasso, pandero ja syntetisaattori valittiin yhden kerran. Vastausten perustelut olivat yllättäviä ja hauskoja, joten tehköön joku aiheesta laajemman tutkimuksen! Vaikka musisointi on pitkälti yhdessä tekemistä ja yhteisöllistä, eivät muusikot ole veistettyjä yhdestä puusta.
Lehdessä esitellyistä artisteista löytyy lisätietoa mm. seuraavista nettilähteistä: youtube.com, Facebook, fono.fi, viola.linneanet.fi, musiikkibasaari.fi,
ouka.fi/oulu/kirjasto (Ostrobotnia- ja Musaoulu-tietokannat), Google (laita
nimi lainausmerkkeihin, esim. ”Jyrki Anttila”, niin saat osuvampia tuloksia)
ja kempele.fi (Kuvagalleria).
Teksti ja kuva: Satu Ekmark

Erityiskiitokset
Maija Jaakola
Kiitos kaikille lehden tekemisessä
auttaneille!
Atk-tuki
HANNU SAUKKONEN
Kannen kuvat
Kempeleen Nuorisokuoro ja Seppo
Härkönen, kuva: Kempeleen kunta /
Tauno Kohonen. Jyrki Anttila, kuva:
jyrkianttila.fi. Satu Itkonen, kuva: Panasonic / Satu Sainilan kotiarkisto.
Jussi Rasinkangas, kuva: Kaleva/
Jukka Leinonen.

Mikä ihmeen kurpponen?
Kurpponen oli ennen vanhaan arkinen käyttökenkä, varsinkin lasten ja
nuorten jalkine. Kempeleen suutarit
tekivät tuhansia ja taas tuhansia kurppospareja, joita käytiin myymässä
Oulussakin. Kurpposten muistoksi
Kempeleessä on nyt katu nimeltä
Kurpponen ja kotiseutulehti nimeltä
Kempeleen Kurpponen.

Pirilän lavan avajaisissa 28.6.2013
soitti The Beatles Band. Vasemmalta Timo Niemelä, Jorma Itkonen,
Markus Aalto ja Junnu Sippola.
Markus ja Timo villitsivät kempeleläisiä jo 1970-luvulla Sodoma-yhtyeessä, jossa heidän lisäkseen soittivat Simo Aalto, Paavo Huovinen
ja Raimo Kontio.
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Kempeleen musiikkielämän grand old man, dir. cant.

Seppo Härkönen
Kempeleen musiikkielämästä ei
voida puhua mainitsematta Seppo Härköstä painokkaasti ja moneen kertaan. Muusikkopiireissä
tunnettu mies teki uransa Pirilän
puutarhaoppilaitoksen (nykyisen
OSAO Kempeleen yksikön) vanhempana lehtorina. Päivätyön
ohessa hän johti useita kuoroja,
sävelsi ja järjesti massiivisia musiikkitapahtumia.

S

eppo Härkönen, jonka juuret
ovat Kainuussa Ristijärvellä, syntyi vuonna 1940 evakossa Siikajoen
Paavolassa. Hänen isänsä kaatui talvisodassa, äiti joutui evakkoon PohjoisPohjanmaalle. Samana vuonna syn-

Seppo Härkönen
Syntynyt 1940 Siikajoella.
Asunut Kempeleessä vuodesta 1968.
Vaimo Maija-Liisa o.s. Sanaksenaho
(s. 1940 Liminka), viisi lasta.
Työskenteli v. 1964 – 2003 Pirilän puutarhaoppilaitoksessa
vanhempana lehtorina.
Kuoronjohtaja, säveltäjä, musiikkitapahtumien organisoija.
Luottamustoimia mm. kunnanvaltuutettu,
sivistyslautakunnan jäsen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja.
Tasavallan presidentti on myöntänyt Seppo Härköselle director
cantus (dir. cant.) –arvonimen 6.12.1994.
Kulttuurin Kempele-palkinto v. 2004.
Valittiin Kempeleen Vuoden Senioriksi v. 2006.

tyi Limingan pappilassa hänen tuleva
vaimonsa Maija-Liisa o.s. Sanaksenaho. Maija-Liisan isä toimi Inarin
seurakunnan pappina, mutta oli sotaaikaan pappina Limingassa.
Pariskunta tapasi toisensa Oulussa

kesäyliopistossa, missä he olivat suorittamassa kasvatustieteen opintoja.
Nuoripari asui ensin tovin Limingassa ja Tyrnävällä, Kempeleeseen he
muuttivat vuonna 1968.

Harmoninsoitosta
arestia

Kempeleen Musiikkiyhdistys ry:n painattama postikortti Kempeleen Nuorisokuorosta. Seppo Härkönen oikealla.
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Seppo Härkösellä on vahvasti musikaalinen sukutausta. Hänen isänsä
soitti viulua, ja varsinkin äidin suku
on erittäin musikaalista. Seppo Härkönen tahtoi musiikin pariin jo lapsena. Hänen koulullaan oli harmoni,
jota opettaja oli kieltänyt soittamasta
jälki-istunnon uhalla. Silti Seppo soitti harmonia aina, kun opettajan silmä vältti, ja istui sitten arestissa. Myöhemmin hän sai oman haitarin, jota
sai soittaa vapaasti.
”Seppo ei pidä itsestään niin kunniaa, mutta oikeastaan en tiedä mitään
soittimia, mitä hän ei osaisi soittaa”,
Maija-Liisa Härkönen kertoo.
Monelle on yllätys, ettei musiikkipiireissä tunnettu Seppo Härkönen
ole varsinaiselta ammatiltaan muusikko. Hän työskenteli liki neljäkymmentä vuotta Pirilän puutarhaoppilaitoksessa, missä hänellä oli vanhemman
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lehtorin virka eläkkeelle jäämiseen v.
2003 asti. Hän ei opettanut puutarhanhoitoa, vaan muita oppiaineita,
kuten rakennustekniikkaa, ympäristönsuojelua ja asiakaspalvelua. Hän
kävi kotiteollisuusalan opiston ennen
opettajaksi ryhtymistään.
Käsistään kätevänä Seppo Härkönen oli keskeisessä asemassa, kun rakennettiin Pirilän puutarhanäyttelyitä. Hän osaa myös tehdä taidokkaita
puukkoja ja huonekaluja. Kempeleen
vanhaan kirkkoon johtava metallinen
portti ja kaiteet ovat Seppo Härkösen
suunnittelemat ja hänen oppilaidensa toteuttamat.
Luovuus ja kätevyys yhdistyvät myös
valokuvaustaidossa. Seppo Härkösen
valokuvia on esitelty Kempeleen kulttuuritoimen valokuvanäyttelyssä kunnantalolla. Kempeleen Kurpponen
2007 –lehden kansikuva oli Seppo
Härkösen kuvaama. Hän suunnitteli
myös Kempeleen Nuorisokuoron logon (lentävät kurjet).
Seppo Härkösen opettajanuraan
liittyviä sattumuksia on kerrottu Kirsti

Härkösen (2002) laatimassa historiikissa Jalat maassa ja kädet mullassa : Pirilän koulujen historiaa 1952
– 2002. Seppo Härkönen oli pidetty opettaja, joka entisen oppilaansa
mukaan ”väänsi kirjanpidon kurssitkin
kiehtoviksi”. Työssä oli hyviä päiviä,
kuten se, kun kouluun saatiin hankittua flyygeli, mutta myös huonoja päiviä, kuten 31.1.1967, jolloin Pirilän
koulu paloi. Seppo Härkönen oli yöllä mukana sammuttamassa tulipaloa.
Puhelinlinjat olivat palaneet poikki,
joten hän ei voinut soittaa kotiin vaimolleen. Kun hänen huolestunut vaimonsa tuli häntä etsimään ja löysikin
miehen sammutustöistä ryvettyneenä, yltä päältä tuhkan peitossa, Seppo Härkönen kommentoi: ”Älä vain
suutele! Huulet paloivat.” (Emt. s. 20.)
Eipä ihme, että hän kirkkovaltuustossa toimiessaan hankitutti Kempeleen vanhaan kirkkoon palohälyttimet.

Lempeä kuoronjohtaja
Työnsä ohessa Seppo Härkönen
opiskeli laajalti musiikkia: laulua, äänenmuodostusta, musiikin teoriaa ja
kuoronjohtamista Oulun Konservatoriossa sekä monilla musiikkikursseilla Suomessa ja Virossa. Hän myös
suoritti Sibelius-Akatemiassa laulun
II-kurssitutkinnon.
Seppo Härkönen on toiminut kuoronjohtajana monissa kuoroissa. Lakeuden Laulumiehissä hän oli ensin
rivilaulajana ja sitten kuoronjohtajana 1970 – 1980. Vuonna 1981 hän
perusti Kempeleen Nuorisokuoron ja
toimi sen johtajana lähes koko toiminnan ajan vuoteen 2007 saakka. Kuoro lopetti toimintansa vuonna 2008.
Kempeleen tyttökuoro toimi aluksi
Kempeleen Nuorisokuoron yhteydessä, mutta myöhemmin kuoro jaettiin
kahtia ja Pekka Itkonen otti tyttökuoron johdettavakseen.
Myös Kamarikuoro Aiolos on Seppo Härkösen perustama ja hän johti

Kempeleen Nuorisokuoro esiintyi johtajansa Seppo Härkösen kanssa Pirilän uuden päärakennuksen vihkiäisjuhlassa v. 1996. Siellä sai ensiesityksensä Seppo Härkösen säveltämä Aamu rannalla, joka äänin ja sävelin kuvaa
aamun valkenemista Lakeuden rantamaisemissa. Kuva: Karol Przeliorz.
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sitä 1991 – 2006, kunnes Elina Könönen tuli jatkajaksi. Seppo Härkönen toimi Oulun NMKY:n Mieslaulajien toisena kuoronjohtajana vuodesta
1992 lähtien useiden vuosien ajan.
Hän on johtanut myös Oulun Poliisilaulajia. Lisäksi hän on johtanut naiskuoroja, lapsikuoroja ja kirkkokuoroja.
Kuoroista läheisin Seppo Härköselle on ollut Kempeleen Nuorisokuoro,
koska hän toimi kuoronjohtajana 26
vuotta. Kuorossa lauloi kaksi hänen
tyttäristään, Kirsti ja Ulla. Heiltä tuli
kuulemma se paras kritiikki.
Muiden kertoman mukaan Seppo
Härkönen oli kuoronjohtajana kiltti
murkkuikäisiä kohtaan. Hänen entiset
kuorolaisensa muistavat hänet lempeänä kuoronjohtajana.
Vaimonsa Maija-Liisan mukaan
mies ei koskaan syönyt ennen esiintymisiä, ruoka maistui vasta konsertin jälkeen. Kotona lapset tiesivät, ettei isän esiintymispäivinä ole suotavaa
laittaa soimaan mitään ”rämpytystä”
eikä metelöidä, jotta isä saa rauhassa
keskittyä tulevaan konserttiin.
Vanhemmiten Seppo Härkönen on
joutunut jättämään kuoronjohtotehtävät terveydellisistä syistä. Kuoronjohdosta luovuttuaan hän toimi vielä pitkään rivilaulajana Kempeleen
kirkkokuorossa, Leena Ikosen johtamassa Eloisat-lauluryhmässä sekä
Oulunsalon-Kempeleen Sydänyhdistyksen mieslaulajissa.
Suorittaessaan laulututkinnon Sep-

po Härkösen ääniala oli basso, mutta hän on tarvittaessa laulanut tenoria
ja baritoniakin. Kerran seurakuntatalolla oli esityksessä puute tenoreista.
Seppo Härkönen pyydettiin tenorivahvistukseksi. Hän ei osannut entuudestaan sanoja eikä säveltä, mutta lauloi tenorina. Se kertoo hänen
sävelkorvastaan jo paljon.

Rakkaus
Viron musiikkiin
Mieluisinta musiikkia Seppo Härköselle on Viron musiikki. Hän on kääntänyt paljon virolaisia lauluja, sovittanut
niitä, opettanut kuoroille virolaisia lauluja ja sillä tavalla tehnyt Viron musiikkia tunnetuksi Etelä-Afrikkaa myöten.
Virossa Seppo Härkönen tunnistetaan kadullakin, sillä hänestä on julkaistu siellä paljon lehti- ja radiohaastatteluja sekä televisio-ohjelma. Hän
on ollut Virossa lastenlaulukilpailujen
sekä kamarikuorokilpailujen tuomaristossa. Seppo Härkönen oppi – kenties musikaalisuutensa takia – viron
kielen aksentin ja ääntämisen niin hyvin, että Virossa häntä on luultu paikalliseksi asukkaaksi. Hän on myös
kääntänyt mm. virolaisen runoilijan
Karl Ristikiven runoja suomeksi.
Virolaisen musiikin lisäksi Seppo
Härköselle mieluisia ovat passiot, kuten Johannes-passio ja Luukas-passio.
Seppo Härkönen kuoroineen on
matkustanut esiintymismatkoille ja
kuorofestivaaleille moniin maihin:
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Viroon, Bulgariaan, Liettuaan, Itävaltaan, Venäjälle, Ruotsiin, Tanskaan, Saksaan, Tsekkiin, Slovakiaan
ja Etelä-Afrikkaan. Vierailukohteista
on myös tehty vastavierailuja Kempeleeseen.
Mieleenpainuvin konsertti tapahtui
Kempeleessä 7.10.1988. Virosta oli
tullut Kempeleeseen esiintymään Kurekell-kuoro Kempeleen Musiikkiyhdistys ry:n kutsumana. Viro oli silloin
vielä osa Neuvostoliittoa, siksi Viron
lipun julkinen käyttäminen oli poliittisesti arka asia ja siitä saattoi seurata rangaistus. Seppo Härkönen kuitenkin päätti, että otetaan riski ja
laitetaan Nuorisoseurantalolle Viron
sini-musta-valkea lippu rinnakkain
Suomen lipun kanssa. Hän valmisti
itse sopivat lipputangot.
Kun Kurekell-kuoron kaikki tytöt
kääntyivät lippuja kohti ja lauloivat
Viron lippulaulun, ei salissa ollut yhtään kuivaa silmää, niin liikuttuneita
kaikki olivat. Yleisö itki ja halasi toisiaan. Kuoronjohtaja Lennart Jõela on muistellut tapausta yli 20 vuotta
myöhemmin uransa liikuttavimpana,
mitä se oli Seppo Härkösellekin. Silloin Viron lapset uskalsivat laulaa Viron lippulaulun. Siitä parin kolmen
vuoden kuluttua Viro itsenäistyi.

Ansiokas musiikkiura
Seppo Härkönen on saanut musiikillisista ansioistaan lukuisia palkintoja.
Hänen aikaansaannostaan on, että
Kempeleessä järjestettiin Kempeleen
kansainvälinen kuorofestivaali neljä
kertaa: 1994, 1996, 1998 ja 2001.
Ilman hänen kontaktejaan, persoonaansa ja osaamistaan festivaalit eivät olisi koskaan toteutuneet.
Hän toimi 19 vuotta Limingan musiikkileirin johtajana. Hän huolehti,
että Limingan musiikkileirin konsertteja pidettiin myös kotikylällä Kempeleessä. Se oli hänelle tärkeää.
Seppo Härkönen on perustanut ja
johtanut kuoroja. Hän on säveltänyt,
sovittanut ja sanoittanut lauluja sekä
tehnyt viisi laulukirjaa. Hänen tekemiään lauluja on palkittu lukuisissa musiikkikilpailuissa.

Kempeleen Kurpponen
Kaikki tämä
päivätyön ohessa
Mikä motivoi näin mittavaan musiikilliseen uraan, kun työn puolesta ei olisi
ollut pakko? Maija-Liisa-vaimo taitaa
tietää vastauksen. ”Musiikki on tuonut
hänelle paljon iloa. Aina, kun on ollut
onnistunut konsertti tai hän on saanut jonkun laulun valmiiksi, niin kyllä
hän on äärimmäisen onnellinen. Surujakin on ollut meillä elämässä riittävästi, mutta kuitenkin hän on nauttinut musiikin tekemisestä.”
Kun Seppo Härkösen musiikillinen toiminta alkoi saada paikallista
ja valtakunnallista merkitystä, hänelle joskus sanottiin, että jätä pois tuo
lehtorin virka ja rupea päätoimiseksi
musiikinopettajaksi.
Siihen Seppo Härkönen totesi aina,
että jos hän sen tekisi, niin hän menettäisi hyvän harrastuksen.

***
Seppo Härkösestä
sanottua:
”Seppo Härkönen oli upea opettaja.
Pirilässä oli joka vuosi näyttely, jonka rakenteiden toteuttamisessa Seppo Härkönen oli keskeinen henkilö.
Hän rakensi oppilaiden kanssa milloin barokkilinnaa, milloin satumaailmaa. Hän oli aina innokas, aina valmis tekemään.
OSAO:n Kempeleen yksikön Piriläsalihan on kulttuurisali. Sinne päätettiin hankkia flyygeli, ja Seppo Härkönen onnistui saamaan selville, että
Helsingissä oli saatavilla aito Steinway-flyygeli. Flyygelistä tuli oppilaitoksen silmäterä. Nykyään sellainen
maksaisi uutena aivan liikaa.
Sepolle oppilaitos oli hyvin tärkeä,
hän puolusti voimakkaasti oppilaitoksen säilyttämistä Kempeleessä, Kuntayhtymän aikoessa siirtää oppilaitos
Muhokselle.
Seppo Härkösen toiminta oli monella tapaa merkittävää, muun muassa
hänen järjestämänsä matkat Viroon.
Hän on yksi Kempeleen suurmiehistä.” – Veikko Hätälä, Pirilän puutarhaoppilaitoksen rehtori, Seppo

Härkösen esimies
"Minulla on voimakas muistikuva
Seppo Härkösen myönteisyydestä ja
sovittelevaisuudesta. Jos jokin festivaaleille suunniteltu asia ei onnistunut,
Sepon avulla löysimme uuden idean,
jota rupesimme kehittelemään. Myönteisyys ja toisten kannustaminen auttoi haluttuun lopputulokseen. Toinen
mielikuva hänestä on tinkimätön kulttuurin, musiikin ja taiteen puolesta puhuminen, Kempeleen tunnettavuuden
edesauttaminen ja samalla kansainvälisyyden toteuttaminen." – Maija Jaakola, Kempeleen entinen kulttuurisihteeri
Tein pitkään yhteistyötä Seppo Härkösen kanssa Kempeleen kulttuurielämän – erityisesti musiikin – parissa.
Arvostan hänen kykyään luoda rohkeasti uutta, innostaa, keskustella ja
kuunnella. Sepon persoonassa yhdistyvät taitelija ja suuri humanisti. Seppo Härkönen on tehnyt erittäin arvokasta kansainvälisyystyötä Kempeleen
ja koko seutukunnan puolesta sanoin,
teoin ja ennen kaikkea sävelin. – Anne-Maria Haapala, viestintäjohtaja,
Oulun seudun ammattikorkeakoulu
”Seppo Härkösen opin tuntemaan
40 vuotta sitten, kun liityin liminkalaiseen mieskuoro Lakeuden Laulumiehiin. Seppo oli ollut jo kaksi vuotta
kuoron johtajana ja hän johti kuoroa
innostuneesti ja kokonaisvaltaisesti.
Hän hoiti kuoronjohtajan tehtävät ja
niiden ohessa käytännössä myös kuoron puheenjohtajan tehtävät. Kuoro
oli silloin vasta kymmenen vuotta vanha ja toiminta etsi vielä muotoaan.
Seppo oli kuoromme johtajana 10
vuotta (v. 1970 – 1980). Kautensa
loppuaikoina ja myöhemminkin hän
toi kuorolle lauluja, jotka hän oli sanoittanut, säveltänyt ja sovittanut.
Laulut olivat hyvin luontevia, ne oli
helppo oppia ja mukava esittää.
Sepolla on kotonaan ’verstas’, jossa hän askarteli puusta ja metallista.
Kuorollamme oli traditio, että jäsenen täyttäessä 50 vuotta hänelle luovutettiin puusta tehty pyöreä seinäkello, jonka muoto oli haettu kuoron
logosta. Logon on suunnitellut Mat6

ti Lampi.
Seppo oli hyvin pidetty kuoronjohtaja ja erittäin tärkeä kuorollemme siinä vaiheessa, kun kuoro etsi toiminnalleen muotoa.” – Sauli Hantula,
Lakeuden Laulu ry:n varapuheenjohtaja
Ks. tässä Kempeleen Kurpponen
–lehdessä Seppo Härkösen entisten kuorolaisten haastattelut: Saara
Aalto, Anna Itkonen, Tiina Järvenpää o.s. Itkonen, Elina Könönen,
Kirsi Lehtosaari, Satu Sainila o.s.
Itkonen ja Tanja Vähäsarja.
Teksti: Satu Ekmark
Kuvat: Karol Przeliorz
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”Kuoroharrastus on joukkuelaji, jolla
on myönteisiä vaikutuksia: kuorossa saa kavereita, oma ääni kehittyy,
kuoromatkat avartavat, kielitaito kehittyy, oppii ajattele-maan enemmän
kokonaisuuden kuin omaa etua… Yhteisöllisyys on kuorotoiminnan kantava voima.”
– Seppo Härkönen
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Sepon ja Maisan matkassa
O

len tuiki tavallinen tallaaja musiikin saralla. Tykkään laulamisesta,
mutta kuorossa en ole koskaan laulanut. Soittoharrastuksenikin on jäänyt
opettajasiskoni antamaksi yhden talven mittaiseksi harmooniopetukseksi
ja isojen veljien kitaralla rämpyttelyksi.
Syvällinen kiinnostukseni musiikkiin
syntyi vasta muutettuani 1980-luvun
alkupuolella Kempeleeseen. Kuoromusiikkiin minut innosti Härkösen pariskunta, Seppo ja Maija-Liisa Härkönen. Kipinä musiikkiin ja kulttuuriin
kasvoi vuosien myötä. Seppo ja Maisa
olivat tässä minulle primus motoreina.
Olen päässyt lukemattomiin mielenkiintoisiin tilanteisiin Härkösten
järjestämillä kuoromatkoilla. Olen
saanut konsertttikokemuksia, uusia
ihmiskontakteja ja ennen muuta olen
päässyt pienen pieneksi osaksi kansainväliseen musiikkiperheeseen. Se
on rikkaus, jota haluan vaalia.
Olin Kempeleen Nuorisokuoron
mukana kotona ja maailmalla, koska
satuin olemaan oman paikkakunnan
lehdessä toimittajana. Aina kun Seppo ja Maisa alkoivat suunnitella uutta
matkaa, he vinkkasivat minulle: Lähdetkö mukaan?
Niin aloitin kotijoukkojeni valmistamisen, että taas äiti lähtee. Sama
oli edessä töissä. Keräsin vapaapäiviä, mutta kerran käytin myös kesälomastani kolme viikkoa päästäkseni
Sepon ja Maisan mukana Etelä-Afrikkaan. Niin kova oli kiinnostukseni
päästä seuraamaan kempeleläistyttöjen selviämistä suurilla konserttiareenoilla, että kustansin matkat aina itse.
Koin kunniatehtäväkseni kertoa Rantalakeus-lehdessä tyttöjen konserttikiertueista, tutustumisista uusiin ihmisiin, kasvamisesta, selviämisestä
vieraassa maassa.
Samalla tutustuin upeisiin nuoriin ihmisiin, jotka olivat maailmalla edustamassa kotikuntaansa Kempelettä.
Kaukana Etelä-Afrikassa he edustivat
eksoottista Suomea, jota myös jääkarhujen ja ikuisen roudan maaksi pu-

huteltiin.
Useimmiten olin Härkösten mukana
sukulaiskansamme virolaisten luona,
Tartossa, Tallinnassa, Puhjassa, Pärnussa jne. Tietysti Kempeleen Nuorisokuoro vieraili myös Kempeleen
ystävyyskunnassa Elvassa. Olen vieraillut Kempeleen kunnanvaltuuston
puheenjohtajanakin toimineen Veikko Sipilän ja eläkkeellä olevan kempeleläispoliisi Eero Haapakosken kanssa Elvassa useita kertoja. Joka kerta
saimme nauttia virolaisesta kuoromusiikista. Vierailimme paketteinemme
myös Elvan lastenkodissa. Siellä on
kummilapseni Tatjaana, alkoholistivanhemmiltaan pois otettu ruskeahiuksinen tyttö. Toinen kummipoikani Andres asuu Tartossa, kolmannen,
Markon, olinpaikasta en enää tiedä.
Yhden kerran Kempeleen Nuorisokuoro matkusti Saarenmaalle. Se oli
kaunis, unohtumaton kesä. Tytöt lauloivat koko ajan. Kun kokoonnuimme
meren rannalle iltanuotiolle, meidän
tyttömme tulivat linja-autosta virolaisten ystäviemme luo laulaen. He lauloivat kuin enkelit. Se oli niin kaunista,
että se sai myös isäntämme kyyneliin.
Unohtumaton on myös kaikkein ensimmäinen Viron matkani. Matka oli
päättymässä ja tunnelmat äärimmäisen haikeat. Viro oli juuri itsenäistynyt, joten vapauden tuulet olivat käsin
kosketeltavat. Silloin Seppo aloitti tyttöjensä kanssa laulun: Oi Suomi katso sinun päiväs koittaa…
Se hetki ei unohdu. Virolaiset ystävämme itkivät Tarton Vanemuineteatterin edessä olevan bussimme
ympärillä ja halasivat suomalaisia ystäviään. He olivat juuri saaneet vapaan isänmaan, joten toivorikkaus ja
kiitollisuus olivat sillä hetkellä päällimmäiset tuntemukset.
Oli kaunis kevät, kun suuntasimme
matkamme Venäjän, Liettuan ja Latvian kautta Viroon. Seppo oli säntillinen, isällisen turvallinen johtaja.
Monille tytöistä hän oli lämmin isähahmo, jolta kysyttiin usein muusta7

kin kuin musiikista.
Tälläkin matkalle koimme suuria
kulttuurieroja, mutta sittenkin enemmän yhdistäviä asioita. Koska asuimme useimmiten tavallisissa perheissä,
kuten muillakin kuoromatkoilla, tietämys isäntämaamme elämästä syveni
huomattavasti paremmin kuin hotellin ikkunasta katsottuna.
Viimeiseksi olen jättänyt välähdyksen matkastamme Etelä-Afrikan
kansainvälisille kuorofestivaaleille.
Matkanjohtajana oli eteläafrikkalaissyntyinen, oululaistunut pastori Patrick Dickson, jonka verkostojen avulla
kolmiviikkoinen matkamme eri puolilla maata onnistui. Rotuerottelupolitiikka oli taakse jäänyttä aikaa.
Lähtöaamuna bussi odotti jännittyneitä matkalaisia Kempeleen koulukeskuksen pihalla. Joillakin tytöistä
oli aamuvarhaisella vielä uni silmässä ja itku kurkussa, mutta silloin Seppo kajautti ilmoille tutun laulan: Eikä
me olla veljeksiä, vaikka me ollaan kaharen... Siitä se aamu iloksi muuttui.
Saksassa jouduimme odottamaan
lentokentällä jatkolentoa Kapkaupunkiin. Seppo keksi oitis, että eikös tytöt lauleta. Niin kajahti jälleen ilmoille
upea laulu. Kauaa ei sitä iloa kestänyt, sillä tarkkojen sääntöjen saksalaiset panivat stopin ilonpidollemme.
Tiukka virkailija tuli Sepon luokse ja
kielsi ehdottomasti laulamasta.
Lopulta olimme Kapkaupungin lentokentällä. Yksi toisensa jälkeen meidät jaettiin afrikkalaisiin perheisiin.
Hieman se tuntui aluksi pelottavalta,
että josko aamulla kaikki osaavat tulla
yhteisesti sovittuun paikkaan, mutta
niin vain kävi, että olimme kuin herran kukkarossa miljoonakaupungin
humusta ja vilinästä huolimatta.
Etelä-Afrikassa opimme, miten erilainen on heidän tapansa osallistua
konserttiin. He eivät istuneet paikallaan, vaan Kempeleen Nuorisokuoronkin laulujen aikana yleisö nousi
seisomaan ja aloitti rytmikkään tanssin. Iloiset kannustushuudot olivat osa
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konserttia. Kun palasimme Suomeen,
konsertit tuntuivat ontoilta. Suomalaiset istuivat hiljaa. Kukaan ei huutanut
väliin iloisia huutoja.
Jotakin Afrikasta kuitenkin levisi Sepon kuoron mukana Kempeleeseen.
Lukuisat afrikkalaissävelmät tulivat
yleisölle tutuiksi. Myös tytöt tykkäsivät lauluista. Liikehdintä ja taputukset esityksen aikana olivat tuttua afrikkalaista.
Näillä matkoilla syttynyt lämmin rakkaus musiikkiin elää yhä. Tunnen, että
musiikki todellakin yhdistää. Musiikki ei tunne rajoja. Musiikki lisää ymmärrystä. Musiikki levittää rauhan sanomaa.

Ystävykset MaijaLiisa Härkönen
ja Rita Kumpulainen edustivat
kansainvälisillä
kuorofestivaaleilla Suomea
värikkäissä lapinpuvuissaan.
Kuva: Rita Kumpulainen.

Teksti ja kuvat:
Rita Kumpulainen

Afrikan kolmiviikkoinen festivaalimatka oli antoisa,
mutta välillä oli
hyvä huilata. Seppo
Härkönen ja nuorisokuoron tytöt lepotauolla. Kuva: Rita
Kumpulainen.

Kempele-tietoutta jaettiin jopa pitkän lentomatkan aikana.
Kuva: Rita Kumpulainen.

Etelä-Afrikka otti Kempeleen nuorisokuoron lämpimästi vastaan. Kuva: Rita Kumpulainen.
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Kempeleen musiikkiyhdistys ry
1985 – 2007
Pentti ja Anna Pylvänäinen sekä Lauri Kurkela muistelevat

K

empeleen musiikkiyhdistyksen
tarkoitus oli vapaaehtoisin voimin etenkin nuorten musiikkitoiminnan henkinen ja aineellinen tukeminen. Tavallaan yhdistys oli Kempeleen
Nuorisokuoron taustayhdistys.
Jäsenistössä oli paljon kuorolaisten vanhempia, jotka auttoivat konserttien järjestämisessä. Yhdistys tuki
Kempeleessä erityisesti radan länsipuolen musiikkitoimintaa. Radan itäpuolella oli vastaavaa toimintaa Musarit-kuoroon liittyen.
Yhdistyksen pitkäaikaisena puheenjohtajana toimi Pentti Pylvänäinen
ja hänen jälkeensä Kari Mononen
sekä Anne Haapala. Seppo Härkösen ja Maija-Liisa Härkösen panos oli merkittävä. Maija-Liisa Härkönen oli tehokas tiedottamisessa sekä
vierailuihin liittyvien järjestelyjen, lah-

jojen ja majoituksen järjestämisessä.
Muita aktiivisia jäseniä olivat mm. rahastonhoitaja Anneli Kotisaari sekä
Lauri Kurkela, Salme Meriläinen,
Aila Ohukainen, Kaarina Anttila
ja Pirkko Tuunainen.
Myös kunnan poliittinen johto oli
musiikkiyhdistyksen toiminnalle myötämielinen. Muun muassa kunnanjohtaja Veikko Oikarinen osallistui
toimintaan ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Veikko Sipilä yhdistyksen järjestämille matkoille.
1980-luvulla kulttuuritoimintaan sai
nykyiseen verrattuna hyvin rahoitusta.
Kempeleen musiikkiyhdistys kustansi yhden virallisen äänitteen, Kempeleen Nuorisokuoron C-kasetin Ajasta
aikaan (1986). Se sisältää hengellistä musiikkia.

Kansainväliset
tapahtumat
Kuorotoiminta Kempeleessä on ollut
voimakkaasti kansainvälistä. Kempeleen Nuorisokuoro teki esiintymismatkoja mm. Viroon, Ruotsiin, Bulgariaan, Saksaan ja Etelä-Afrikkaan.
Kotimaassa esiintymismatkoja tehtiin muun muassa Kiiminkiin, Tornioon, Pyhäjoelle ja Raaheen. Joillakin
matkoilla oli mukana muitakin kuoroja, kuten Tyttökuoro.
Kempeleen Nuorisokuoron johtaja
Seppo Härkönen toimi pitkään myös
Limingan kansainvälisen musiikkileirin johtajana.
Kempeleessä järjestettiin Kempeleen kansainvälinen kuorofestivaali –tapahtuma vuosina 1994, 1996,
1998 ja 2001. Suurimmillaan osallis-

Viron-matkalla 1989. Vasemmalta Veikko Sipilä, Pentti Pylvänäinen, Seppo Härkönen, Lauri Kurkela. Selin kameraan MaijaLiisa Härkönen, hänen vieressään kuoronjohtajat Lennart Jõela ja Anu Kõbas. Kuva: L. Kurkelan kotiark.
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tujia oli noin 500, joista pääosa kuorolaisia. Majoitusapua saatiin Oulun
ja lähiseutujen kuoroilta.
Kuoroleirejä järjestettiin lähiseudulla Raahessa, Kiimingissä ja Oulaisissa, mutta myös ulkomaisten vierailujen yhteydessä.

Bulgarian matkat
Bulgariaan Varnan kansainvälisille
kuorofestivaaleille matkustettiin kahdesti, vuosina 1987 ja 1988. Tukijoukoissa matkustanut Pentti Pylvänäinen kertoo:
”Jälkimmäisellä matkalla samassa
hotellissa majoittui saksalainen jalkapallojoukkue. Hotelli oli sijoittanut
joka toiseen huoneeseen kaksi suomalaista kuorotyttöä, joka toiseen
huoneeseen kaksi saksalaista jalkapalloilijapoikaa. Näin käytävällä, kuinka pojat pyrkivät ruusupuskan kanssa
tyttäreni huoneeseen. Minä vaan kysyin siinä, että mihinkä pojat on menossa? Pojat vastasivat, että siellä on
suomalaisia tyttöjä.”
Seuraavana kesänä viisi jalkapalloilijoista majoittui viikon ajan asuntovaunussa Pylvänäisten parkkipaikalla Kem-peleessä. Mutta ei siitä sen

Nuorisokuoro Tarton yliopiston juhlasalissa v. 1989, johtaa Seppo Härkönen.
Kuva: L. Kurkelan kotiark.

isompaa romanssia seurannut. Yksi
huoltaja kuitenkin rakastui Bulgarian
matkalla ja päätyi naimisiin.
Oli tavallista, että vierailua seurasi vastavierailu. Majoitus järjestettiin
yleensä kotimajoituksena, joten matkoihin sisältyi runsaasti kanssakäymistä. Esimerkiksi kun bulgarialaiset
tekivät vastavierailun Suomeen, järjestettiin illanvietto Pohtossa ja saunotettiin bulgarialaisia. ”Minua pyydettiin
ottamaan heistä valokuva saunassa,
mutta tietenkin kameran linssi huurtui ja kuvista tuli sumuisia”, Lauri Kurkela muistelee.

Kempeleen kunnanjohtaja Veikko Oikarinen ja Kempeleen musiikkiyhdistyksen
puheenjohtaja Pentti Pylvänäinen kirjoittavat virolaisen Kurekell-kuoron matkakirjaan tervehdystä Kempeleestä. Kuva: Juho Rissanen.
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Viron matkat
Virossa käytiin kuoromatkoilla useita kertoja. Yhteyshenkilönä oli Seppo Härkösen tuttava, kuoronjohtaja
Lennart Jõela. Tarttolainen Kurekellkuoro tuli ensin kuoromatkalle Kempeleeseen vuonna 1988, seuraavana
vuonna Kempeleestä tehtiin vastavierailu. Suomesta oli matkalaisia kaksi linja-autollista, toistasataa ihmistä.
Tuolloin elettiin vielä neuvostoaikaa. Tartossa sijaitsi yksi Neuvostoliiton suurimpia sotilaslentokenttiä.
Siksi kau-punki oli periaatteessa ulkomaalaisilta suljettu eivätkä ulkomaalaiset saaneet yöpyä kotimajoituksessa. Virallisesti suomalaisille oli varattu
yhteismajoituspaikka Maatalousakatemiasta, mutta jo ensimmäisenä iltana virolaiset tarjo-sivat kotimajoitusta niille kempeleläisille perheille,
joiden luona itse olivat majoittuneet
Suomessa. Suomalaisten isännöinti
oli tarttolaisille melkoinen ponnistus.
Vieraita vastaanottaville virolaisperheille oli järjestetty mahdollisuus saada vieraita varten ruokaa. Asumuksia
oli kunnostettu ja maalattu.
Konsertti pidettiin Tarton yliopiston juhlasalissa. Suomalaiset huomasivat, kuinka tärkeää laulaminen oli
virolaisille. ”Laulaminen oli se keino,
millä he purkivat tuskaa Neuvostoliiton ikeen alla”, Lauri Kurkela sanoo.
”Se oli liikuttavaa. Joka konsertin
jälkeen kaikki kuorolaiset saivat kukkasia”, Anna Pylvänäinen muistelee.
Suomalaiset toivat tullessaan paljon
tavaraa, sillä he tiesivät, että Virossa
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oli puutetta monista tuotteista. Isäntäperheet kertoivat, ettei kaupoissa ollut
ollut moneen kuukauteen tarjolla lastenvaippoja eikä terveyssiteitä. Nuorille pareille oli kaupoissa oma osasto,
jotta he saisivat kaikkein tarpeellisimmat tavarat. Turistit ostivat kotiin palatessaan tuliaiset berjozkasta, turisteille tarkoitetusta kaupasta.
Matkan jälkeen kempeleläiset lähettivät paketteja Viroon usean vuoden
ajan jouluna. ”Samanlaisia paketteja saimme itse sodan jälkeen”, Pentti Pylvänäinen hoksauttaa. ”Muistan,
kun Amerikasta tuli paketissa kaakaota.”
Kurkelan perheen majoittanut virolaisperhe tuli heille seuraavana jouluna viikoksi kylään. ”Yhteys sinne on
säily-nyt, he olivat täällä viimeksi vuosi sitten”, Lauri Kurkela kertoo.
”Ne olivat tavallaan opintomatkoja, sillä Virossa musiikkitoiminta on
vielä edistyneempää”, Anna Pylvänäinen toteaa. Seppo Härkönenkin
sanoi Rantalakeuden haastattelussa
keväällä 1989, että paineet Viron kaltaiseen kuoro-maahan konsertoimaan
mentäessä ovat aina kovat.
Myös Ruotsista Arvidsjaurista kävi
Kempeleessä kuorovieraita ja Kempeleestä tehtiin vastavierailu sinne. Arvidsjaur on Kempeleen ystävyyskunta Pohjois-Ruotsissa.

Liiketoiminta
Kempeleen musiikkiyhdistys rahoitti
toimintaansa mm. pitämällä jäätelökioskia. Kioski tarjosi kesätyötä nuorille. Kuoronjohtaja Seppo Härkönen
kertoi kuorossa, että kesätyöntekijät
valitaan ”kelpo kuorolaisten” keskuudesta. Tämä toimi nuorille kannustimena, sillä kesätyö jäätelönmyyjänä
oli mieluinen pesti. Asiakkaat ostivat kioskista mielellään, kun tiesivät,
että raha menee hyvään tarkoitukseen
nuorten hyväksi.
Kaikki hankitut varat olivat tarpeen,
sillä tuettavana olivat isot lapsi- ja nuorisokuorot. Kuoroilla oli esimerkiksi
kuoropuvut, joiden teettäminen maksoi. Kaikissa kuoroissa tarvittiin vanhempien talkooapua. Musiikkiyhdistys
koetti toimia tasapuolisesti voimavaroja jakaen.

Musikaalit
1980-luvun loppupuolella Kempeleen musiikkiyhdistyksen vanhemmat
olivat mukana toteuttamassa Tyttökuoron musikaalia Outolintu (1987)
sekä Palapeli (1989). Musikaalitoiminnan kantava voima oli Pekka
Itkonen, joka johti myös Viihdekuoroa. Tyttökuoro oli aluksi harjoituskuoro Kempeleen Nuorisokuoroon
pyrkiville.
Molemmissa musikaaleissa oli paljon pieniä solistiosuuksia, jotka roh-

kaisivat esiintymään ja tavoittelemaan
niitä. Kuorolaisten äidit ompelivat
esiintymispukuja. Palapeli esitettiin
Virossa Tartossa vuonna 1989.

Musiikkiyhdistyksen
perintö
Vanhempien osallistuminen musiikkiyhdistyksen toimintaan oli pitkälti sidoksissa lasten kuoroharrastukseen.
Pylvänäisen ja Kurkelan perheet toimivat musiikkiyhdistyksessä kymmenkunta vuotta.
Musiikkiyhdistyksen toiminta jätti
mukana olleisiin pysyvät jäljet. Musiikkileireillä oli mukana monenmaalaisia, joten se oli myös kansainvälistymistä.
Monet musiikkiyhdistyksen jäsenet
pitävät edelleen yhteyttä erityisesti niihin virolaisiin perheisiin, joiden kodeissa majoittuivat ja jotka vuorostaan
vierailivat Kempeleessä. Viron kieltä
osaavat Seppo ja Maija-Liisa Härkönen toimivat usein tulkkeina. Seppo
Härkönen on tehnyt virolaista musiikkia tunnetuksi ottamalla sitä ohjelmistoonsa.
Kempeleessä toimi niihin aikoihin
myös Kempeleen Eesti-Seura, jossa
oli mukana musiikkiyhdistyksen väkeä. Oulun yliopiston opettaja Valve Kingisepp piti Kempeleen kansalaisopistossa viron kielen kurssia.
Kuoroon liittyneen kansainvälisyyden korvikkeena Pylvänäiset harrastavat nykyään kummiperhetoimintaa.
He toimivat tukiperheenä Oulun yliopiston ulkomaalaisille opiskelijoille.
Teksti: Satu Ekmark
Kuvat: Juho Rissanen ja
Lauri Kurkelan kotiarkisto

Lähteet ja lisätietoa
❊ Kempeleen Nuorisokuoro. [Esite.]
1987. 20 s.
❊ Kempeleläinen 23.2.1984, 9.1.1989,
20.5.1989, 27.5.1989, 4.9.1989,
17.2.1990, 25.8.1990 s. 7.
❊ Kaleva 23.5.1989, 15.11.1989.
❊ Rantalakeus 7.12.1988 s. 8,
31.5.1989, 15.11.1989, 7.2.1990,
13.11.1991, 1.6.1994, 17.8.1994,
24.8.1994 s. 9.
Pekka Itkonen johtaa Tyttökuoroa kansalaisopiston juhlassa Kempeleen lukiolla.
Kuva: Juho Rissanen.
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Kempeleen Nuorisokuoron laulajat 1987:
Ahvenniemi Sanna, Kempele
Bordi Birgitta, Liminka
Gallén Päivi, Kempele
Hantula Sari, Kempele
Helenius Virve, Kempele
Härkönen Kirsti, Kempele
Juntunen Sirpa, Oulunsalo
Juopperi Marjo, Liminka

Kuotesaho Mira, Kempele
Kuotesaho Tuija, Kempele
Kuula Maria, Kempele
Lapinlampi Katja, Kempele
Linna Katariina, Oulu
Mäkelä Satu-Marja, Kempele
Niemi Johanna, Liminka
Pylvänäinen Maria, Kempele

Ravaska Ulla, Oulu
Saarela Outi, Kempele
Sandelin Marjo, Kempele
Suominen Seija, Halsua
Södö Mervi, Kempele
Södö Miia, Kempele
Takanen Marjo, Kempele
Toppinen Sisko, Kempele

Palapeli-musikaali
sai ensi-iltansa
17.3.1988. Musikaalin näkivät
tuhannet ihmiset.
Tyttökuoron esittämänä Palapeli kuului myös
Tarton matkan
ohjelmistoon. Kuvassa Karoliina
Nevala. Kuva: L.
Kurkelan kotiarkisto.

Pekka Itkonen ja Tyttökuoro 1989. Kuorolaisilla on yllään Palapeli-musikaalin puvut. Tarton
matkalle osallistuivat Kati Ahola, Suvi Haapala, Laura Heikkinen, Marianne Heinola, Mari
Hietaharju, Jaana Hätälä, Kaisa Junttila, Satu Juvani, Elina Järvenpää, Heini Järvenpää,
Päivi Karhu, Katja Kerttula, Virpi Kurkela, Eija Kuukkanen, Sanna Laukka, Anu Loukkola,
Elina Loukkola, Anna Luomaranta, Henna Luomaranta, Hanna Lämsä, Anu Miettunen,
Henna Murtomäki, Karoliina Nevala, Maria Ohukainen, Sanna Ohukainen, Katja Palosaari,
Katta Pellikka, Sari Poussu, Tiina Poussu, Johanna Prokkola, Mervi Pylvänäinen, Satu
Räisänen, Riikka Salmenkaita, Paula Viitanen, Päivi Viitanen, Riikka Westman ja Johanna
Yli-Suvanto. Kuva: Kempeleen Musiikkiyhdistys ry/KuvaPirkko.
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Oopperalaulaja, kuoronjohtaja

PEKKA ITKONEN
Pekka Itkonen
Yrittäjä, laulaja, soitonopettaja.
Suomen Oopperaliiton tenorisolisti vuosina 1990 – 1998.
Musiikinopettaja ja kuoronjohtaja Kempeleessä 1980-luvulla.

Kuka olet?
Pekka Itkonen, syntynyt 1961 Oulussa. Asuin Kempeleessä 7-vuotiaasta kolmekymppiseksi. Vuonna 1992
muutin oopperalaulajan työni takia
Etelä-Suomeen Mäntsälään.”

Mitä sinulle kuuluu?
Olen yrittäjä. Opetan yksityisesti laulua, pianoa ja kitaraa. Minulla on opetustilat Mäntsälässä. Lisäksi johdan
neljää kuoroa: Mäntsälän Mieskuoro,
Porvoon Mieslaulajat, Korson Mieslaulajat sekä Mäntsälän seurakunnan
Gospelkuoro.
Olen myös mukana Tenorissimokokoonpanossa. Muissa tehtävissäni olen tavallaan antamassa tai opettamassa, mutta Tenorissimossa saan
olla tasavertaisena toisten muusikkojen kanssa. Esiinnyn laulajana yksinkin erilaisissa juhlatilaisuuksissa. Lisäksi teen kanttorin sijaisuuksia.”

Miten ajauduit
musiikin pariin?
”Kotoa se lähti, vanhemmat antoivat
mahdollisuuden harrastaa musiikkia.
Muutimme Kempeleeseen jouluna
1968. Kanttori Toivo Koponen tuli
kaikkien uusien kempeleläisten kotiin
tervehtimään ja pyytämään kirkkokuoroon laulajia. Silloin Kempeleessä oli vain kolmisentuhatta asukasta.

Hän sai äidin kirkkokuoroon. Toivo Koponen oli minun ja sisarusteni ensimmäinen pianonsoitonopettaja. Kerran, kun Topi oli tulossa meille
kotiin opettamaan eivätkä vanhempani olleet kotona, me lapset karkasimme ja Topi sai kolkutella tyhjän talon
ovea. Mutta saimme anteeksi.
Lukiopoikana sain Topin kautta ensimmäiset kanttorin sijaisuudet ja pääsin tutustumaan urkuihin. Välillä soitin viuluakin. 1970-luvun puolimaissa
meillä nuorilla oli Kempeleessä gospel-bändi.
16-vuotiaana aloitin lukion ja pääsin
samalla Oulun konservatorioon kanttorilinjalle. Siellä opetettiin urkujen- ja
pianonsoittoa, laulua ja kuoronjohtoa.
Laulusta tuli minulle ykkösjuttu vasta 1980-luvun puolivälissä. Olin Limingassa kanttorin sijaisena, kun sinne tulivat esiintymään oopperalaulaja
Esa Ruuttunen ja urkuri Tapio Tiitu. Kuuntelin tätä komeaäänistä baritonia ja ajattelin, että olisi kiva oppia
laulamaan. Seuraavana kesänä menin
Esa Ruuttusen laulukurssille Lapualle. Siitä alkoi yhteistyöni hänen kanssaan. Myös oululainen laulunopettaja Esko Jurvelin oli minulle tärkeä.
Oopperaan ajauduin oikeastaan vahingossa. Oulun konservatoriossa tehtiin vuonna 1990 Pierro Mascagnin
oopperaa Cavalleria rusticana. Silloinen konservatorion rehtori Elias
Palola sanoi minulle, että sinä Pekka tulet laulamaan siinä tenoripääroo-
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lin. Kangertelin vastaan. Sanoin, että
en osaa olla lavalla, en rupea siihen.
Hän sanoi, että kyllä sinä rupeat. Pikku pakolla se alkoi.
Mutta sitten siitä rupesi nauttimaan,
kun huomasi, että eihän sitä lavalla
olekaan Pekka, vaan se roolihenkilö.
Siinä pääsee ihan uuteen maailmaan.
Lauloin Suomen Oopperaliiton tenorisolistina vuosina 1990 – 1998.
Siihen mahtui monenlaista. Lauloin
oopperarooleja Suomessa, Saksassa,
Virossa ja Norjassa. Oopperavuosina
en ehtinyt tehdä mitään muuta, mutta
viime aikoina laulamisen rinnalle ovat
taas tulleet kuorot ja muut.”

Suurin saavutuksesi
musiikin saralla?
”Vuonna 1994 Suomen Oopperaliitto valitsi minut Vuoden oopperasolistiksi. Jokainen produktio, jonka on
saanut tehdä, on ollut hieno – jokaisesta oppii uutta.”

Kerro kuorotoiminnastasi
Kempeleen aikoina?
”Vuodesta 1985 lähtien olin nelisen
vuotta Kempeleen kansalaisopiston
täysipäiväisenä musiikinopettajana.
Pianonsoitto-oppilaita oli paljon. Johdin Viihdekuoroa, Tyttökuoroa ja Poikakuoroa. Tyttökuoro oli aluksi harjoituskuoro Kempeleen Nuorisokuoroon
pyrkiville. Vuodesta 1986 lähtien Tyt-
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tökuoro toimi esiintyvänä kuorona.
Keväällä 1987 valmistimme Tyttökuorossa Seppo Hovin ja Arvi Arjatsalon nuorisomusikaalin Outolintu.
Se esitettiin Oulun läänin taidetapahtumassa Nivalassa ja oli hyvin suosittu.
Toinen musikaali, Palapeli, toteutettiin Tyttökuoron ja Poikakuoron
yhteistyönä. Kaarina Anttila vastasi ohjauksesta, puvustuksesta ja lavastuksesta, minä sovitin musiikin. Siinä
oli lapsille sopivia musikaalisävelmiä,
kuten I’m singing in the rain.
Kävimme kuorojen kanssa useamman kerran Virossa. Seppo Härkönen hoiti yhteydet Tarttoon. Ne olivat kivoja aikoja.”

Seuraava tavoitteesi
musiikkiin liittyen?
”Johtamieni kuorojen kanssa on hienoa tehdä erilaisia produktioita. Pari
vuotta sitten oli tangokonsertti, jossa
minulla oli neljä mieskuoroa. Teimme
ison spektaakkelin.
Nyt minulla on harmonikkataiteilija Seppo Lankisen kanssa tekeillä
Amado mio – Rakkauslauluja –konsertti.”

Mikä on mielimusiikkiasi?
”En osaa sanoa. On rikkaus, kun saan
tehdä monenlaista musiikkia: italialaistyyppistä ja oopperamaista musiikkia, gospel-, mieskuoro- ja viihteellistä musiikkia.
Oopperaa tykkään käydä kuuntelemassa vapaa-ajallani. Nyt on myös
elokuvateattereihin tullut upeita suoria lähetyksiä Metropolitan-oopperasta New Yorkista.”

Mitä Kempele merkitsee
sinulle tänään?
”Tänne on aina kiva tulla käymään.
Kävin juuri katsomassa lapsuudenkotiani Ristisuolla Katintiellä. Olen
asunut myös Santamäessä Letonlaidantiellä ja Sarkkirannassa Orastiellä. Kempele on muuttunut paljon 20
vuoden aikana.”

Jos saisit laulaa Kempeleelle koskettavimman laulun,
mikä se olisi?

Te n o r i P e k k a I t k o n e n e s i t t i
24.3.1996 Kempeleessä Piriläsalissa oopperakonsertissa aarioita
oopperoista Carmen, La Bohéme
ja Naamiohuvit. Kuva: Kempeleen
kunta/Karol Przeliorz.

”Se voisi olla Juhani Konolan sanoittama ja Jussi Rasinkankaan säveltämä laulu Sukupolvesta toiseen.
Sen laulun olen saanut laulaa Juhlamessu-levylle. Se laulu koskettaisi monellakin tapaa. Juhani oli opettajani
Ylikylän koulussa.
Kouluajoilta on semmoinen muisto, että kerran halusin päästä joulupukiksi koulun joulujuhlaan, koska pukki
sai laulaa. Joulupukiksi valittiin kuitenkin toinen poika. Olen tämän muiston
kertonut Juhanillekin. Valmistuttua-
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ni opettajaksi toimin Ylikylän koulussa sijaisena, kunnes musiikki vei mukanaan.”

Jos olisit soitin,
mikä olisit?
”Saksofoni. Soitin sitä Opettajankoulutuslaitoksen aikoina. Pidän vaskipuhallinten äänestä. Oikeastaan saksofoni on puupuhallin, kun siinä on
puinen kieli.”

Erikoisin paikka,
missä olet laulanut?
”Kesällä 2012 olimme Korson Mieslaulajien kanssa Unkarissa Pécsissa
viini- ja laulujuhlilla. Lauloimme viinikellarin holvissa Finlandian. Siellä
oli loistava akustiikka.”

Jännitätkö esiintymistä?
”Riippuu siitä, mikä esiintyminen on
kyseessä. Aina on pientä jännitystä,
se kuuluu latautumiseen. Vaikka laulajana tietää olevansa kunnossa, niin
kun menee ja aukaisee suunsa, niin
vähän jännittää, että mites se lähtee
soimaan se sointi.”

Oletko duuri- vai
molli-ihminen?
”Duuri. Sitä valoa ja valoisuutta koetan hakea omaan lauluuni ja kuoroon koko ajan.”
Teksti: Satu Ekmark
Kuvat: musiikkipalvelupekkaitkonen.fi,
Karol Przeliorz, Kai Tuominen,
Lauri Kurkelan kotiarkisto

Lisätietoa
❊ www.musiikkipalvelupekkaitkonen.fi/
❊ Kempeleen ja Tarton kulttuurivaihtoa: kuorovierailu Tarttoon
2. – 8.5.1989.
❊ Esite.
Kempeleen Musiikkiyhdistys ry.
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Kuoro elämäntapana
O

li alkusyksyn ilta vuonna 1987.
Vettä satoi. Kävelimme isäni
kanssa kohti Kempeleen ammattioppilaitoksen ovea. Vatsassa nipisti.
Olin valmistautunut harjoittelemalla
laulua, jonka aioin esittää Kempeleen
lapsikuoron koelauluissa. Isosiskoni oli
jo kuorolainen ja seurasin samoja jälkiä. Ovella meidät vastaanotti lapsikuoron silloinen johtaja Pekka Itkonen: ”Isäs tyttö oot. Ei sun mittään
tartte laulaa. Tervetuloa!” Siitä se lähti
– elämänmittainen ura kuorolaisena.
Jo ensimmäisinä kuorovuosinani
solmimme suhteita Viroon, Tarttoon.
”Viholliskuoromme” (kuten me ystävyyskuoroja tapaamme kutsua), Nuorisokuoro Kurekell, oli ja on edelleen
kansainvälisellä tasolla huippukuoro.
Me tytöt kuuntelimme päät kallellaan
etelänaapurin tyttöjen huikeita suorituksia ja haaveilimme, että pääsisimme joskus samalle tasolle.
Lapsikuorosta kulki suora polku
Seppo Härkösen perustamaan ja
johtamaan Kempeleen Nuorisokuoroon. Siirryin Nuorisokuoroon hyvin
varhain, jo 11-vuotiaana. Voi sitä
haasteiden määrää! Uusia opeteltavia laulunuotteja oli vino pino, lauloimme 4-, jopa 8-äänisesti, laulujen
sanat ja omat stemmat tuli osata ulkoa. Korvat pääsivät melkoiseen kouluun. Pianonsoittotaitoni vuoksi kirin

kuitenkin vanhat kuorolaiset kiinni nopeasti.
Seppo Härköstä pidän kuoronjohdon oppi-isänäni. Sepon tapa johtaa
kuorojaan oli varmaotteista, vaativaa,
mutta myös lempeän turvallista. Saimme tehdä virheitä, yrittää uudestaan ja
lopulta onnistua. Seppo sytytti kuorolaisissa kunnianhimon ja vahvan sitoutumisen harrastukseen. Tämä ei olisi
onnistunut ilman hänen antamaansa
esimerkkiä siitä, miten kuorolaulu vie
mennessään. Itselleni kuorosta ja musiikista ammattina tuli vahva kutsumus
13-vuotiaana. Sen jälkeen tulevaisuuden valintani kulkivat pitkälti musiikin
ehdoilla. Tiesin tavoitteeni ja sen miten ne saavutan. Harjoittelin, harjoittelin ja harjoittelen edelleen.

Kuorolaulun
vaikutukset
Musiikillisten taitojen kautta ajateltuna kuorolaulun suurin anti on korvan kehittyminen. Kuorolaulaja oppii erottelemaan eri puolilta tulevia
ääniä muita paremmin, kuoromusiikin hahmottaminen ja nuotinlukutaito
kehittyvät tehden kuoroharrastuksesta koko ajan mielekkäämpää. Brittiläisten tutkimusten mukaan monille
kuorolaisille musiikkia tärkeämpi teki-

jä on kuitenkin ystävien tapaaminen.
Göteborgissa tehdyssä tutkimuksessa
on saatu selville, että yhdessä laulettaessa kuorolaisten sydämet alkavat
lyödä samaan tahtiin. Suomessa taas
esimerkiksi professori Jukka Louhivuori on tutkimustensa pohjalta todennut kuorolaisten kokevan oman
terveytensä, hyvinvointinsa ja sosiaaliset suhteensa vertailuryhmää paremmiksi. Minä allekirjoitan tutkimustulokset osaltani lihavoidulla fontilla.
Esimerkiksi tarkastellessani omaa Facebook-tiliäni, huomasin suuren joukon ystävistäni linkittyvän kuoroihin,
joissa olen laulanut tai Kamarikuoro
Aiolokseen, jonka taiteellisena johtajana olen toiminut vuodesta 2006
lähtien.
Koen kuoron itselleni elämäntavaksi. Ennen kuin menin mieheni kanssa naimisiin, teroitin hänelle, että samalla menet naimisiin sen tosiasian
kanssa, että kuoroilu ajaa usein perhe-elämän edelle. Tuomo ymmärsi
tämän ja ymmärtää edelleen. Joulukuussa, kun useat perheenäidit valmistelevat perheen yhteistä juhlaa,
minä harjoittelen ja esiinnyn kuorojeni kanssa tiiviisti. Sama toistuu pääsiäisenä ja oikeastaan lähes joka viikonloppu, Aioloksen kokoontuessa
harjoituksiinsa sunnuntai-iltaisin. Viime kevään äitienpäivää meillä vietet-

Kamarikuoro Aiolos ryhmäkuvassa v. 2011. Keskellä kuoron taiteellinen johtaja Elina Könönen.
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tiin helatorstaina, koska lähdin kuoron kanssa Vaasan kuorofestivaaleille
äitienpäiväviikonlopuksi.
Työskentelen musiikin parissa kuutena päivänä viikossa. Kesät lepään,
koska rankimpina jaksoina kynttilä roihuaa iloisesti molemmista päistä. Minun on vaikea ymmärtää niitä,
jotka eivät suhtaudu kuoroharrastukseen tai musiikin opiskeluun koulussa samalla vimmalla kuin minä. Omat
sävellyksen hyökkäävät aallon lailla
ylitseni, yöunet jäävät katkonaisiksi ja
muutun hajamieliseksi. Vie mennessään, niinhän minä sanoin.

Oopperalaulaja Jyrki Anttila: ”

Laulajan työ on
ikuista opiskelua
Jyrki Anttila
Syntynyt 1966 Oulussa.
Oopperalaulaja, äänialaltaan tenori.

Ystävyys
Palataan vielä hetkeksi Viroon. Vierailimme maassa lapsikuoron kanssa jo Neuvostoliiton aikana ja sen
jälkeen useita kertoja niin Nuorisokuoron kuin Aioloksenkin kanssa. Miksi
minä palaan sinne aina uudestaan?
Vuonna 1988 Ele Sonn, o.s. Alt,
majoittui minun huoneeseeni muutamaksi päiväksi. Alkoi ystävyyssuhde,
joka on kantanut tähän päivään saakka. Odotan lokakuuta. On niin ikävä,
että nytkin ystävääni ajatellessani tulee pala kurkkuun. Meistä molemmista tuli kuoro- ja pianonsoittoharrastuksen siivittämänä ammattimuusikoita ja
olemme päässeet myös työskentelemään yhdessä. Minä johdan, Ele soittaa. Näkemys tulkinnoista on niin samanlainen, ettei sanoja tarvita, pelkkä
katse riittää.
Myös musiikki on ystäväni. Soitan ja
laulan päivittäin. Ajoittaiset sairastelut ja jännetupentulehdukset ovat minulle painajaismaisia aikoja. Jos vain
toinen käsi on kipeä, harjoittelen terveellä kädellä. Puhumatta pystyn olemaan, mutta laulamatta oleminen on
tuskallista. Me olemme yhtä, musiikki ja minä.
Kirjoittaja on Kamarikuoro Aioloksen taiteellinen johtaja.
Teksti: Elina Könönen
Kuva: aiolos.fi

Lisätietoa:
❊ aiolos.fi
❊ youtube.com

Kempeleen Ylikylän koulun luokanopettaja 1991 – 1995.
Opiskellut laulua mm. Oulun konservatoriossa ja Sibelius-Akatemiassa.
Sai 1998 kiinnityksen Suomen
Kansallisoopperaan.
Asunut vuodesta 2007 Lohjalla.

Karismaattinen oopperalaulaja Jyrki Anttila toimi Kempeleen Ylikylän koulussa luokanopettajana vuosina 1991 - 1995. Vuodesta 1998 lähtien
hän on ollut kiinnitettynä Suomen Kansallisoopperan solistikuntaan.

Mitä sinulle kuuluu?
”No vauhtia! Lauletaan kovasti. Keväällä lauloin Suomen Kansallisoopperan Robin Hood –oopperassa Robin Hoodin roolin. Tristan ja Isolde
–oopperassa olin oopperan cover eli
varamiehenä Tristanin roolissa.
Kesäkuussa olin Ilmajoen musiikkijuhlilla Kekkonen – Ooppera suurmiehestä –oopperassa laulamassa
Kekkosen roolia. Se sai jymymenestyksen. Vuoden päästä kesäkuussa
2014 taas jatketaan Kekkos-oopperan merkeissä.
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Nyt syksyllä harjoitellaan paria operettia: Luxemburgin kreivi, joka tulee
Keravalle lokakuussa, ja Yö Venetsiassa, joka tulee marraskuussa Lohjalle. Lisäksi harjoittelussa on Kansallisoopperan Jenufa-ooppera. Laulan
siinä toisen tenoripääroolin.
Syyskuu kuluu enimmäkseen harjoittelun merkeissä, sitten alkavat taas
kiertueet. Tiedossa on muun muassa joulukiertue. Viime keväänä alkanut Tuliset tenorit –kiertue jatkuu, siinä ovat mukana Tomi Metsäketo,
Pentti Hietanen ja minä sekä orkesteri. Kiertueesta on saatu hyvää pa-
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lautetta. Kun on hyvä sapluuna ja jokainen laulaa sitä omaa osaamistaan,
niin se toimii ja palvelee yleisöä. Voi
olla, että parin vuoden päästä ollaan
muuallakin kuin Suomessa.
Helmikuun loppuun asti painetaan
työtä, maaliskuussa on taas rauhallisempi jakso. Ääni tarvitsee lepoa välillä. Rauhallisempien jaksojen aikana
ääntä koulitaan ja ehtii taas paneutua
teknisiin asioihin paremmin.”

Miten ajauduit
musiikin pariin?
”Olen kolmevuotiaasta lähtien laulanut kaikissa sukujuhlissa. Ala-asteen
toisella luokalla lauloin koelaulun, ja
opettaja laittoi siitä lähtien laulamaan
kaikissa koulun juhlissa. Ala-asteen
opettajat Ylikylän koululla, mm. Kirs-

ti Kilponen ja Ensio Lötjönen, tukivat
laulussa hyvin voimakkaasti. Pieni katko tuli, kun tuli äänenmurros, mutta
kyllä minä silloinkin kävin kuorossa
laulamassa. Lauloin solistina Oulussa Ynnin Pojat –kuorossa, jota johti
Antero Alikoski.
Koko ajan minulla oli kuva, että haluan kehittyä nimenomaan oopperalaulajaksi. Aloin käydä ottamassa
laulutunteja, että saan kehittää instrumenttia ja laulaa ilman mikrofonia.”

lunopettajat Oulussa, Esko Jurvelin
ja Airi Tokola. Olin silloin vielä luokanopettajana, kun kävin Airilla. Airi
sanoi, että nyt lähdetään pyrkimään
Sibelius-Akatemiaan. Akatemiaan piti
päästä Jaakko Ryhäselle oppiin.
Kuusi vuotta teimme Jaakko Ryhäsen
kanssa ammattimaisesti työtä.
Siinä ne kaikkein vahvimmat vaikuttajat oikeastaan ovat.”

Suurin saavutuksesi
musiikin saralla?

Kuka on vaikuttanut eniten
”Varmaankin se, että sain harjoiteltua
siihen, että päädyit
Tristanin roolin. On tullut tehtyä yhtä
musiikin pariin?
”Yläasteen opettajista yksi, Riitta-Liisa Rahkonen, oli semmoinen, joka
tyyräsi minua eteenpäin. Omalta osaltaan ovat tietenkin vaikuttaneet lau-

ja toista, mutta Tristanin rooli on sellainen, mitä ei moni pysty laulamaan
maailmalla. Sitten huomaa, että pystyy sitä laulamaan ja tuntuu vaan paremmalta, mitä enemmän sitä laulaa.

Pirilä-salissa 24.3.1996 pidetyn oopperakonsertin solistit kiittävät yleisöä: oikealta lukien Jyrki Anttila, Veronica
Reznikovskaja ja Pekka Itkonen. Heitä säesti flyygelillä pianisti Mika Jaakola. Kuva: Karol Przeliorz.
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Tämä laulajan työ on ikuista opiskelua, uusien asioiden oppimista. Aina
löytää itsestään uusia puolia, jotta pystyy tekemään asioita paremmin.”
Mikä on seuraava tavoitteesi
tai unelmasi musiikkiin
liittyen?
”Kyllä varmaan se, jos Tristania pääsisi johonkin vinkasemaan oikeasti…”

Mikä on mielimusiikkiasi
tai mielilaulusi?
”Wagnerin musiikki.”

Mitä Kempele merkitsee
sinulle tänään?
”Juuri äskettäin kävin Kempeleessä
äidin luona syömässä hyvää keittoruokaa. Vanhempani, Marja-Liisa ja
Esko Anttila, asuvat Kempeleessä.
Kempele merkitsee paljon. Minulla on
kolme pientä lasta, pari kertaa vuodessa käymme täällä pidemmän jakson ja vanhemmat käyvät sitten meillä Lohjalla. Kempele merkitsee kyllä
edelleenkin kotikuntaa.”

Erikoisin paikka,
missä olet laulanut?
”Huomenta Suomi –televisio-ohjelman lähetyksessä minut vietiin Helsingin edustalle pikku saarelle. Olin
siellä kalastajan vieraana ja aamulla
varhain, ulkona, lauloin Palaja Sorrentoon.”

Jännitätkö ennen
esiintymistä?

Jyrki Anttila ja Kempeleen entinen kulttuurisihteeri Maija Jaakola Pirilän puutarhassa Suvikonsertin jälkeen n. v. 1999 – 2001.

Jos olisit soitin, mikä olisit?
”Sello. Se soi niin kauniisti. Tulee
semmoinen laulumainen olo, kun sitä
soitinta kuulee.”
(Haastattelut on tehty 12.4. ja
24.8.2013.)
Teksti: Satu Ekmark
Kuvat: jyrkianttila.fi,
Kempeleen kunta/Karol Przeliorz,
Kempeleen kulttuuritoimen
kuvakokoelma

Lisätietoa
❊ jyrkianttila.fi
❊ ooppera.fi
❊ ilmajoenmusiikkijuhlat.fi
❊ YouTube.com

”Aina!”

Oletko duuri- vai
molli-ihminen?
”Vaihtelee, koska elämässä pitää olla
duuria ja mollia. Minun mielestäni nykyaikana korostetaan liikaa sitä, että
aina pitäisi olla hauskaa. Se kuuluu
elämään se mollikin.”

P.S.
Jos joku nyt miettii Kekkos-oopperaan liittyen, millä konstilla komeasta Jyrki Anttilasta saa tehtyä Kekkosen näköisen, niin kyllä se onnistuu. Kalevan arvostelussa 20.6.2013 Jorma Mäenpää kirjoittaa: ”Jyrki
Anttila oli omaksunut Kekkos-hahmon erinomaisesti kaljuksi ajeltuna ja
tuon ajan mukaisissa silmälaseissa ja liituraitapuvussa. Hyvin omaksutut
Kekkosen kasvojen ilmeet, kävelytyyli ja ryhti antoivat tuntuman aidosta Kekkosesta.”
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Musarit-kuoron laulunsanoittaja

Juhani Konola
Juhani Konola
Syntynyt 22.4.1933 Rantsilassa.
Vaimo Raija o.s. Ikonen, yksi lapsi, kaksi lapsenlasta.
Ylikylän koulun johtajaopettaja 1962 – 1966 ja 1970 – 1978, rehtori 1978 – 1993.
Osallistui Suomen Opettajien Liiton (SOL) ja Opettajien Ammattijärjestön (OAJ) toimintaan noin 20 vuoden ajan.
OAJ:n edustajana Akavan hallituksessa 10 vuotta.
Opetusneuvos.
Kempeleen kunnanvaltuustossa (LKP) 1969 – 1976.
Reservin kapteeni.

J

uhani ja Raija Konola muuttivat Kempeleeseen vuonna 1956.
Alun perin opettajapariskunnan oli
tarkoitus asettua Oulujoen pohjoispuolelle, sillä siellä oli Juhanin mielestä hyvät metsästysmaat. Mutta
Juhanin ollessa armeijassa Kempeleessä sattui olemaan opettajan paikkoja auki, ja Raija sai hankittua heille molemmille työpaikan. Kun vähän
ajan kuluttua tuli virkoja auki pohjoisempana, Konolat eivät enää halunneet lähteä Kempeleestä.

Sanoittajan geenit
Juhani Konola on syntyisin Rantsilasta. Isä Otto Konola oli maanviljelijä. Äiti Eeva Konola (o.s. Taavetti) oli opettaja ja kotoisin Paavolasta.
Kuusilapsisen perheen viidestä lapsesta tuli opettajia, ja heistä neljä on
myös naimisissa opettajan kanssa.
Eeva Konola oli musikaalinen ja kirjallisesti lahjakas. Raahen seminaarin
suoritettuaan hän alkoi kirjoittaa kirjaa, sillä hän ihaili kirjailija Hilja Val-

tosta. Tekstiä kertyi vihko toisensa
jälkeen. Välillä kirjoitustyö oli tauolla
lasten syntymän takia. Lähes valmis
käsikirjoitus tuhoutui, kun perheen
kotiapulainen ajattelemattomuuttaan
käytti vihkoja lieden sytykkeenä.
”Muistan, kun äiti kysyi kotiapulaiselta, mihin laatikossa olleet vihkot oli
pantu. Kotiapulainen tunnusti polttaneensa ne”, Juhani Konola kertoo.
Perheeseen oli jo syntynyt lapsia, joten äiti ei saanut aloitettua kirjaa uudestaan.
Konolan sukuun kuuluu useita taiteilijoita, mm. Tuomari Nurmio,
joka on palkittu laulunsanoituksistaan
useaan kertaan, siikajokinen runoilija
Eeva Heilala sekä lasitaiteilija-pappi Hannu Konola.

”Kempeleen Jussien”
yhteistyö
Juhani Konola on taitava kirjoittaja ja
kirjoittanut lehtiartikkeleita 1960-luvulta lähtien. Hänen sanoittajanuransa käynnistyi sen jälkeen, kun Jus19

si Rasinkangas vuonna 1985 tuli
opettajaksi Ylikylään kouluun.
Vuonna 1987 Jussi Rasinkangas
meni kysymään, tekisikö rehtori sanat yhteen lauluun. Siikajokilaakson
kunnat olivat julistaneet kilpailun kotiseutulaulun tekemiseksi. Kisaan saivat
osallistua kaikki, joilla oli juuret siellä.
Konolan ja Rasinkankaan tekemä
Siikajokilaakso-laulu voitti kilpailun.
Toiselle sijalle tuli kempeleläinen Seppo Härkönen, joka on syntyisin Paavolasta.
”Siitä se lähti. Kiinnostuin sanoittamisesta”, Juhani Konola muistelee.

Aapisen sanoitus
Ylikylän koulun opettajisto keksi nopeasti käyttöä Rasinkankaan ja Konolan lauluntekotaidoille. Kouluun
oli tilattu uusi aapinen, johon ei sisältynyt yhtään laulua. Opettaja Leena Ikonen vei rehtorille listan, mihin kaikkiin aapisen lukuihin pitäisi
tehdä laulu.

Kempeleen Kurpponen
Niin syntyi muun muassa laulu Ärrä
uu äppä ruppa:
Peikkovuoren uumenissa
Mörkövuoren alla,
peikkolasten koulu toimii,
kuuluu kaikkialla
tahdikasta tavaamista,
karttakeppi heiluu,
peikko-ope
lystikkäästi keinuu.
Ärrä uu äppä ruppa,
koo ännä konna,
jokainenhan heti huomaa,
se on rupikonna.
Kun lauluja alkoi kertyä, niitä esittämään perustettiin vuonna 1989 Musarit-kuoro, joka toimii edelleenkin.
Lisäksi saatiin vanhempainyhdistys tueksi ja avuksi.
”Ismo Koskela oli toiminnassa hyvin tärkeä, hän muun muassa sovitti

laulut”, Juhani Konola kertoo.
Vuonna 1990 julkaistiin Musarien
ensimmäinen äänite Ärrä uu äppä
ruppa. Kaikki laulut sävelsi Jussi Rasinkangas, sanoitti Juhani Konola ja
sovitti Ismo Koskela.

Menestystä
laulukilpailuissa
Vuonna 1990 Suomessa järjestettiin ensimmäinen Tenavatähti-kilpailu.
Kempelettä ja Ylikylän koulua lähetettiin edustamaan 10-vuotias Satu Itkonen, joka nappasi hopeasijan laululla Tangoprinsessa. Kappaleen oli
säveltänyt Jussi Rasinkangas ja sanoittanut Juhani Konola.
Menestys jatkui Karuselli-laulukilpailussa ja Salon lastenlaulukilpailuissa.
Salossa saatiin voitto kappaleella Tapio (säv. Juhani Rasinkangas, san. Juhani Konola). Finaaliin menivät myös

Konola ja jänis.

Juhani ja Raija Konola. Kuvassa Juhani Konolan vanhin äänite, C-kasetti Ärrä uu äppä ruppa, sekä Jussi Rasinkankaan uusin cd-levy, jolla on mukana Juhani Konolan sanoittamia lauluja. Levy tupsahti postiluukusta
haastattelua tehtäessä.
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kappaleet Viikinki sekä Soiperoisten maa, joista viimeksi mainittu oli
oulunsalolaisen Outi-Mari Karppisen sävellys.

la Suomea eli se on harjoiteltu paikallisesti.
Vuonna 2007 tuli ajankohtaiseksi valmistaa messu myös aikuisille.
Tilaajana oli Oulun seurakuntayhtymä. Kirkkoherra Matti Pikkarainen
(nyk. tuomiorovasti) tarkasti laulujen
sanat etukäteen. Messu esitettiin Oulugospel-päivillä kaupunginteatterissa. Messusta tehtiin Aamusta iltaan
–äänilevy, jolla laulaa muun muassa
Sini Alatalo.

Neljä musikaalia
Ylikylän koulussa huomattiin, että
yksittäisen laulun laulamista hauskempaa on valmistaa isompi ohjelma, jonka tekemiseen lapset ja heidän vanhempansa voivat osallistua.
Kun Koulun kerhokeskus julisti musikaalikilpailun maan kaikille kouluille, Ylikylän koulussa tehtiin musikaali
Portti. Lavasteiden ja asujen valmistamiseen tarvittiin sekä opettajien että
vanhempien apua. Portti-musikaali
kertoo kiusaamisesta. Musikaalikilpailu poiki esiintymismatkan Lahden
kaupunginteatteriin.
Muutaman vuoden kuluttua Yleisradio ja TV2 järjestivät kouluille suunnatun ohjelmakilpailun. Tehtävänä
oli kuvata video. Juhani Konola sanoitti protestilaulun nimeltä Me tahdomme lapsuuden takaisin, jossa
vastustetaan sitä, lapsista tehdään liian aikaisin aikuisia. Lapset saivat osallistua musikaalin vuorosanojen keksimiseen. Santamäen koululla kuvattu
ohjelma voitti kilpailun.
Kolmas musikaali oli Karakavaara,
jota esitettiin Oulussa Vänmanninsaaressa kesällä 2001. Siinä oli muitakin
sanoittajia kuin Juhani Konola. Neljäs musikaali oli Lentävä matto, jonka ensiesitys oli vuonna 2003. Sitä
esitetään Suomessa vieläkin.

Juhlamessu
Juhani Konola on tehnyt myös hengellistä musiikkia. Kempeleen kirkossa esitetyn juhlamessun tekeminen alkoi vuonna 1999 kirkkoherra
Markku Korpelan ideasta. Juhani Konola oli tuolloin kirkkovaltuuston puheenjohtajana mukana suunnittelemassa Kempeleen seurakunnan
100-vuotisjuhlaa. Kirkkoherra Korpela kysyi, voisivatko Juhani Konola
ja Jussi Rasinkangas tehdä nuorisolle messun. Messu voitaisiin toteuttaa
gospel-musiikkina.
Jussi Rasinkangas, joka ei aiemmin

Rakas,
tärkeä Kalevala

Kalastamassa 1970-luvulla Lapin
käsivarressa Pöyrisjärvellä.

ollut säveltänyt gospel-musiikkia, innostui asiasta. Juhani Konola teki lauluja enemmänkin kuin tarvittiin. ”Sain
paljon apua pappi Matti Laurilalta”, hän kiittelee.
Kuoroksi valittiin tietenkin Musarit.
Harjoittelussa tuli kiire, mutta messu
valmistui ajoissa. Kaikki koulut tulivat
kirkkoon vuorotellen.
Vuonna 2000 julkaistiin Juhlamessu-äänilevy, jolla laulavat mm. tenorit Jyrki Anttila ja Pekka Itkonen
sekä soittavat mm. Ismo Koskela ja
Aleksi Itkonen.
Onnistuneen juhlamessun seurauksena Kempeleen seurakuntaa pyydettiin pitämään valtakunnallinen
jumalanpalvelus, sellainen kuin juhlamessu, joka televisioitaisiin. Kempeleessä suostuttiin. Ongelmana oli,
kuinka saada kirkkokansa laulamaan
heille heille entuudestaan tuntemattomia lauluja. Se ratkaistiin siten, että
musarilaiset opettivat laulut kotona
vanhemmilleen. Innokkaimmille järjestettiin lauluharjoituksia kirkossa etukäteen.
Myöhemmin juhlamessua on esitetty jumalanpalveluksissa eri puolil21

Juhani Konola on sanoittanut satoja kappaleita. Hänen käsialaansa on
myös Kempeleen kotiseutulaulu Lakeuden lapset. ”Kempele on kotiseutuni ja se on tärkeä minulle”, Juhani
Konola sanoo. Kappaleen on säveltänyt Jussi Rasinkangas.
Syksyllä 2012 Juhani Konola ja Jussi Rasinkangas saivat valmiiksi Kalevala-aiheisen kokonaisuuden nimeltä
Peijaiset. Se on 50 minuutin kestoinen ohjelmakokonaisuus kouluissa
esitettäväksi.
Juhani Konola mielistyi Kalevalaan
jo kouluiässä. ”Meille oli annettu ainekirjoituksessa tehtäväksi kotiaine.
Kirjoitin sen kalevalaisella runomitalla. Aineeni luettiin ääneen ja opettaja sanoi sitä loistavaksi. Ihastuin kehumisesta niin, että luin Kalevalan
kokonaan. Olen lukenut sen monta
kertaa.”

Ammattijärjestötyötä ja
luottamustoimia
Juhani Konola tunnetaan muistakin
kuin rehtorin ja sanoittajan ansioistaan. Hän toimi parikymmentä vuotta Opettajien Ammattijärjestö OAJ:n
kakkosmiehenä.
”Meillä kansakoulunopettajilla oli todella huonot palkat. Lähdin 1960-luvun lopulla mukaan Suomen Opettajain Liitto SOL:n toimintaan.”
Vuonna 1971 hän oli järjestämässä ensimmäisiä Pohjois-Suomen opettajapäiviä eli OPI-päiviä. Keskenään
riitaisat opettajajärjestöt haluttiin yh-
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distää, jotta peruskoulu-uudistus saataisiin toteutettua. Opettajapäivät onnistuivat loistavasti, ja OPI-päiviä on
pidetty aina siitä lähtien.
Ammattiyhdistysura vaati Juhani
Konolalta paljon matkustelua kotimaassa ja ulkomaillakin. Opettajien
Ammattijärjestö OAJ on palkinnut hänet kultaisella ansiomerkillä.
Kempeleessä Juhani Konola on toiminut monissa luottamustehtävissä,
mm. Kempele-Seuran puheenjohtajana, Lions Club Kempele-Sampolan
ensimmäisenä presidenttinä, kunnanvaltuustossa 1969 – 1976 (LKP) ja
kirkkovaltuuston puheenjohtajana.
Vuonna 1959 nuori opettaja Juhani Konola oli mukana perustamassa
Kempeleeseen partiolippukuntaa.
”Partion kokoontumispaikkana oli
taiteilija Daniel Pesun entinen huone vanhalla meijerillä, mutta se oli hirveän kylmä. Ostimme Kempeleen
keskustasta yhden huoneen mökin
seurakunnan ja vanhempainneuvoston tuella. Maksoimme mökkiä vähitellen pois.”
Sitten partiolaisille tuli onnenpotku:
oululainen Ville Vilmi perusti kaapelitehtaan Kempeleeseen ja halusi ostaa partiolaisten mökkitontin.
”Aarne Kontiokari ja minä menimme Unionin baariin neuvottelemaan Ville Vilmin kanssa mökin
hinnasta. Kerroimme, että meillä partiolaisilla loppuu toiminta, kun mökki
myydään sinulle. Ville Vilmi kuunteli ja
sanoi sitten: Passaako miljoona markkaa?” Mökkirahoilla partiolaiset ostivat lippukunnalle omakotitalon Kiiesmetsän läheltä. Kiieskolo-talo myytiin
pois vasta 2010-luvulla.

Eläkepäiviä
Juhani ja Raija Konola työskentelivät Ylikylän koulussa opettajina koko
työuransa ajan. Konoloiden elämä on
tätä nykyä leppoisaa.
”Kesämökkimme Pudasjärvellä on
meille tärkeä paikka. Kalastamme verkoilla ja saamme jopa kilon painoisia ahvenia ja maukkaita muikkuja.”
Muistona opettaja-ajoista Konoloiden kirjahyllyn päällä nököttää metrin korkuinen nukkehahmo Aapeli,

Juhani ja Raija Konola työhuoneessa.

joka valkeine partoineen näyttää Juhani Konolan näköisnukelta. Aapeli
esiintyi siinä aapisessa, jonka oheismateriaaliksi Juhani Konola sanoitti
ensimmäiset lastenlaulunsa 1980-luvun lopulla. Opettaja Kirsti Kilponen valmisti Aapelin Juhani Konolalle syntymäpäivälahjaksi. Nukke asui
rehtorin kansliassa ja kiersi luokissa
seuraamassa lasten oppitunteja. Nyt
sekin viettää eläkepäiviä.

Musiikkikasvatuksen

kehittämisehdotuksia
Juhani Konolasta olisi hyvä saada lapset osallistumaan sanoitusten tekoon.
Luokanopettajana hän opetti musiikkiakin, ja kerran hän antoi lapsille tehtäväksi tehdä kaksi lisäsäkeistöä lauluun Kun kävelin kesäillalla. Hän
kertoi loppusoinnuista ja muusta.
”Sieltä tuli loistavia sanoituksia!
Luokka äänesti niistä kaksi lisäsäkeistöä. Eihän se tarvitse kuin kerran tämmöinen onnistua, niin se on kuin aalto, joka vie mukanaan. Osasta niistä
lapsista on tullut kirjoittajia”, Juhani
Konola myhäilee.
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Musiikin oppikirjoihin Juhani Konola kaipaisi lisää lauluryppäitä, joista
lapset voivat kehitellä näytelmän, sekä
tapakasvatus-aiheisia lauluja. ”Lastenmusiikki on viime aikoina mennyt kevyen musiikin suuntaan. Mutta osa haluaa sitäkin”, hän toteaa.
Juhani Konolalle sanoittamisessa on
tärkeintä se yhteistoiminta, jonka laulujen sanoittaminen saa aikaan. ”Olen
tarinankertoja. En minä itse ole siinä tarinassa tärkeä. Tarinahan tehdään muille ja kaikki elävät tarinassa mukana.”
Teksti: Satu Ekmark
Kuvat: Satu Ekmark ja
Juhani Konolan kotiarkisto

Lisätietoa
❊ Youtube.com (Musarit)
❊ Luettelo JK:n artikkeleista
Kempeleen Kurpposessa: kempeleseura.blogspot.fi/p/tuotteet.html
❊ samposet.scoutnet.fi
❊ Pertti Sankilampi: Partiotoiminta
innosti poikia pienessä
Kempeleessä. Kempeleen Joulu
1999, 26-27.
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Jussi Rasinkangas kertoo
säveltäjän työstä
Jussi Rasinkangas
Syntynyt 1960 Kestilässä.
Luokanopettaja Kempeleen Ylikylän koulussa vuodesta 1985.
Säveltänyt v. 1988 lähtien sadoittain kappaleita kymmenille eri artisteille,
mm. iskelmä-, lasten-, näyttämö- ja hengellistä musiikkia.
Tunnetaan Musarit-kuoron ”hovisäveltäjänä”.
Sävellyskilpailujen voittoja
mm. P.J. Hannikainen -joululaulusävellyskilpailu, Seinäjoen tangomarkkinat
sävellyskilpailu, Salon lastenlaulukilpailu, Suven sävel ja Kotkan meripäivät.

K

empeleestä on aika moni laulaja ja muusikko lähtöisin”, toteaa
Jussi Rasinkangas, opettaja ja lauluntekijä, jonka kynästä on syntynyt
musiikkia monille tunnetuille artisteille kuten Suvi Teräsniskalle, Katri-Helenalle, Juha Metsäperälle,
Arja Saijonmaalle sekä Yölintu-yhtyeelle, vain muutamia mainitakseni.
Myös musiikin oppikirjoista löytyy Rasinkankaan säveltämiä lastenlauluja.
Yksi tunnetuimmista lienee On syksy niin ihmeellinen.
Jussi on syntyisin Kestilästä (nykyinen Siikalatva), mutta asunut Kempeleessä jo 20 vuotta. Tällä hetkellä Rasinkangas tekee luokanopettajan työtä
kolme päivää viikossa ja näin jää tilaa
ja aikaa myös säveltämiselle. ”Molemmat työt koen erittäin mielekkäiksi”,
jatkaa Jussi Rasinkangas.

Miten ajauduit
musiikin pariin?

Miten säveltäminen
sai alkunsa?

”Kestilän kanttori antoi minulle pianotunteja, kun olin ala-asteikäinen.
Kaikki Michael Aaronin pianokoulut
on koluttu läpi. Olin aika hyvä nuotinlukija tuolloin. Sitten yläasteikäisenä
nuotit vähän unohtui ja isä osti mulle sähkökitaran. Heikki E. Reiman
opetti mulle kitaran soiton alkeet. Kitaravahvistimena toimi aluksi vanha
putkiradio enkä unohda sitä, miltä ensimmäinen opittu sointu, d-molli kuulosti… se avasi jotain aivan uutta! Sitten olin 15-vuotiaana tanssibändissä,
jonka kanssa kierreltiin soittamassa
maakunnassa. Vasta Opettajankoulutuslaitoksessa musiikin erikoistumisopinnoissa sain varsinaisesti musiikin
teorian opetusta. Eli olen aika itseoppinut sävellystyöhön.”

”Olin 28-vuotias, kun aloitin säveltämisen. Osallistuimme Juhani Konolan kanssa Siikajokilaakson kotiseutulaulukilpailuun. Minä sävelsin ja
Juhani kirjoitti sanat.” ”Jussien” yhteistyönä syntynyt laulu voitti kilpailun.
Rasinkankaan mukaan säveltämisessä on ollut erilaisia kausia. Tenavatähti-ohjelman myötä lastenmusiikki oli ensin sävellyksen pääalueena.
Iskelmämusiikin säveltämisen myötä Chrisse Johansson, jolla oli oma
levy-yhtiö, otti yhteyttä Rasinkankaaseen ja siitä alkoi kevyen musiikin sävellystyö. Vuosituhannen alkupuoliskolla alkoi sitten kiinteä yhteistyö Vexi
Salmen kanssa. Suvi Teräsniskan levyttämä Hei mummo viitoitti tietä sit-
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ten joulumusiikin säveltämiseen.
Nykyistä vaihetta Rasinkangas kuvailee ”arkiseksi työnteon vaiheeksi”.
”Uutena työmuotona on työryhmiä,
joiden kanssa kokoonnumme yhdessä
ja teemme musiikkia. Se on nyt sellainen erilainen, mutta antoisa tapa
työskennellä. Lisäksi ’opiskelen’ eli
tutkin jatkuvasti muiden säveltäjien
sävellyksiä.”
Kun kysyn, miten hän säveltää,
mistä aiheet sävellyksiin, Jussi vastaa: ”Tapoja on monia. Voi olla, että
saan tekstin, johon alan säveltää. Joskus sävellän melodian ensin tai saan
pelkät taustat, joihin sävelletään melodia. Sävellyksen ideana voi toimia tunnetila kuunnellusta laulusta, konsertti
tai tv-ohjelma, eli tapoja on monia.”
Vaikka Rasinkangas pääsääntöisesti säveltää, muokkaa hän myös tekstejä yhteissanoittajana. Tekstin ideana voi olla joko lehtijuttu, tokaisu tai
joku tilanne, josta tarina lähtee elämään. Rasinkankaan mukaan luottamus ja suoruus tekstittäjän sekä säveltäjän välillä on erittäin tärkeää.
Jussi Rasinkangas on jo vakiinnuttanut paikkansa säveltäjänä niin lasten-

musiikin kuin iskelmienkin säveltäjänä. Kun kysyn häneltä, onko hänellä
vielä joitain unelmia tai tavoitteita musiikin suhteen, hän vastaa: ”Toivon
tietysti, että saisin tehdä sävellystyötä jatkossakin ja että säveltämiäni lauluja jäisi elämään.”

Ja vielä muutama
täsmäkysymys:
Mitä Kempele merkitsee
sinulle tänään?

Mikä on mielimusiikkiasi?
”Minua kiinnostaa kaikki musiikki,
missä on hyvä tarina.”

Erikoisin paikka,
missä olet laulanut?
”Vene.”

Oletko duuri- vai
molli-ihminen?
”D-molli-ihminen…” (naurua…)

”Hyvä asua. Kempeleessä palvelut pelaavat. Juoksu- ja hiihtomaastot ovat
hyvässä kunnossa.”

Teksti: Merja Hillilä
Kuva: Kaleva/Jukka Leinonen

Jos olisit soitin, mikä olisit?
”Piano, siinä on paljon mahdollisuuksia.”

Jos olisit laulu, kenen toivoisit tulkitsevan sinua?

Lisätietoa
❊ www.jussirasinkangas.com
❊ oulu.ouka.fi/kirjasto/musaoulu/
❊ Videoita: YouTube.com

”Juha Vainion. Junnulla on lämmin
ääni.”

SÄVELTÄJÄN
TYÖPÄIVÄ:
* säveltämistä
* tekstin muokkausta
* melodiaraakileiden
läpikäyntiä
* sähköpostien läpikäyntiä
* puheluita levy-yhtiöihin ja
artisteille
* demon tekemistä
* Spotifyn kuuntelua
* kahvin juontia
Musarit-kuoro keikalla Kempeleen kunnan juhlassa Ylikylän koululla n.
v. 1999. Pianoa soittaa Ismo Koskela.
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Kempeleen
ensimmäinen
tenavatähti

Satu Sainila
o.s. Itkonen

Tangoprinsessa-kappale pääsi Satu Itkosen & Musaritkuoron levylle. Kuva julkaistu Panasonicin luvalla.

Kempelettä edustanut 10-vuotias Satu Itkonen tuli ensimmäisessä Tenavatähti-laulukilpailussa toiseksi kappaleella Tangoprinsessa (säv. Jussi Rasinkangas,
san. Juhani Konola). Menestys sai Kempeleessä aikaan Tenavatähti-innostuksen. Kun finaalissa jatkuvasti nähtiin Kempeleen edustaja, ohjelman juontaja Seppo Hovi alkoi nimittää Ylikylän koulua ”tenavatähti-tehtaaksi”. Kempele on pärjännyt myös Salon lastenlaulukilpailussa sekä vuosina 1996 - 2004
järjestetyssä Karuselli-laulukilpailussa.
Vaaleanpunaisessa puhvihihaisessa mekossa laulanut Satu Itkonen (s. 1979)
on nykyisin Satu Sainila, kauppatieteiden maisteri, kolmen lapsen äiti ja työskentelee pankkialalla.

Mitä sinulle kuuluu?
”Normaalia pienten lasten äidin perhe-elämää. Mieheni Petri on viikot
Ruotsissa töissä. Illat kuljetan lapsia
harrastuksiin.

Musiikki on edelleen osa elämääni. Lasteni musiikkiharrastuksen tukeminen on minulle tärkeää. 11-vuotias tyttäreni Nea soittaa viulua Oulun
konservatoriossa, jonne hän pääsi
6-vuotiaana. 8-vuotias Eevert soittaa
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pianoa ja kitarakin hieman kiinnostaa. Neljävuotias Robert harrastaa
musiikkia toistaiseksi lähinnä kuuntelemalla Hevisaurus-yhtyettä.
Musisoin mielelläni lasten kanssa.
Viulu on pääinstrumenttini. Harjoit-
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telen enem-män ennen juhlia, kuten häitä ja hautajaisia, joissa säestän Neaa, mikäli hän niissä soittaa.
Kouluesiintymiset ovat kannustaneet
Neaa. Yhdessä soittaminen on kivaa,
ei se yksin puurtaminen.”

Kuka on vaikuttanut eniten
siihen, että päädyit
musiikin pariin?
”Vanhemmat kannustivat minua.
Aloitin viulunsoiton neljävuotiaana.
Samalla tavalla vein tyttäreni Oulun
konservatorioon. Kempeleellä on
kiintiöpaikkoja Oulun konservatorioon eli kunta tukee siellä opiskelevia. Mieheni kannustaa lapsia myös
liikunnan pariin. Toivon lasten harrastavan monipuolisesti. Jos yksi harrastus loppuu, niin jää vielä joku muu.”

Millaisia muistoja sinulla on
Tenavatähdestä?
”Se oli hyvällä tavalla jännää aikaa
lapselle. Musarit-kuoroa vetäneet
Jussi Rasinkangas ja Ismo Kos-

kela ehdottivat osallistumista. Olin
heti mukana.
Kilpailu tuntui voittamiselta, koska jokaisesta karsinnasta pääsin aina
eteenpäin. Karsinta tehtiin hellävaraisemmin kuin nykyään. Tenavatähtiohjelmassa istuttiin rivissä ja jatkoon
pääsevien lasten nimet lueteltiin kaikki kerralla. Nykyisin laulukilpailuissa
lapset puetaan aikuismaisemmin ja he
laulavat aikuisten lauluja, usein englanniksi.”

Mieleenpainuvin keikkasi?
”Tenavatähti-kilpailun voittaja Daralee ei asunut Suomessa eikä keikkaillut Suo-messa, joten minun keikoilleni oli sitäkin enemmän kysyntää.
Puolentoista vuoden ajan oli keikkoja melkein joka viikonloppu eri puolilla Suomea.
Mieleenpainuvin keikka oli Hopeasompa-hiihtokilpailut. Minun piti
esiintyä ulkona hirveällä pakkasella.
Minulle oli kudottu neule sitä varten,
etten esiintyisi takki päällä.
Keikkailu alkoi sitten jo kyllästyttää,

Satu Sainila perheineen v. 2013. Vasemmalta Petri, Nea, Eevert, Satu ja Robert.
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kun murrosikä läheni ja aina piti matkustaa äidin ja isän seurassa. Seuraavassa Tenavatähti-kilpailussa tuli uusia
laulajia ja pöly laskeutui minun jälkeeni. Kuitenkin Kempeleessä monet vieläkin muistavat minut siitä.”

Miten musiikkiharrastuksesi
jatkui sen jälkeen?
”Lauloin Musarit-kuorossa monta
vuotta alakoulussa. Nykyään Musareihin on korkeampi ikäraja, se on
enemmän nuorisokuoro. Se ei
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myöskään ole enää niin Kempele-sidonnainen, alussa se oli vain Ylikylän koululaisille.
Myös veljeni Antti Itkonen lauloi
Musareissa, soitti selloa ja kulki Limingan musiikkileireillä, kuten minäkin.
Taidollisesti suurin musiikillinen saavutukseni on se, että soitin viulua Limingan musiikkileirin sinfoniaorkesterissa noin 14-15-vuotiaana.
Musarien jälkeen lauloin yläasteella Kempeleen Nuorisokuorossa noin
kolme vuotta. Sen mukana kävin kuoromatkoilla ainakin Berliinissä ja Virossa. Murrosiässä laulaminen väheni, koska äänenmur-roksen myötä en
enää päässyt niin korkealle kuin ennen.
Opiskelin musiikkia Oulun konservatoriossa ja Madetojan musiikkilukiossa. Lukioaikana lauloin Madetojan
kuorossa. Ammattia ei musiikista tullut. Joskus kolmetoistavuotiaana ajattelin, että rupeaisin viulistiksi, mutta sitten minulla kasvoi järki päähän.
Muusikon elämä ei aina ole niin yksinkertaista.
Nykyisin musiikkiharrastukseni keskittyy lasten tukemiseen ja kannustamiseen. Itselleni olisi mahtavaa jonakin päivänä soittaa kvartetissa, jossa
olisi vaikka alttoviulu ja sello… Musiikin ei tarvitsisi olla mitään liian vaikeaa, kevyempikin kävisi.”

Jännitätkö esiintymistä?
”Aluksi minua ei jännittänyt ollenkaan, nykyään jännittää vähän enemmän. Se on niin herkkää – jos katsoo
yleisöön ja ajatukset pääsevät harhailemaan, niin yhtäkkiä sanat voivat
unohtua. Seuraavalla kerralla voi ru-

veta miettimään, että entä jos taas käy
niin? Sillä tavalla voi alkaa jännittää.
Musiikkiharrastuksen kautta saadusta esiintymiskokemuksesta on ollut hyötyä työelämässä. Olen oppinut
val-mistautumaan kunnolla ja keskittymään.”

Mikä on mielimusiikkiasi?
”Radion renkutuksia tulee kuunneltua,
ihan tavallisia hittibiisejä. Sanoitukset
ovat alkaneet merkitä enemmän nyt
vanhempana. Pidän Cheekin sanoituksista, muita hyviä ovat Anna Eriksson, Juha Tapio ja Suvi Teräsniska.”

Mitä Kempele merkitsee
sinulle tänään?
”Kempele on meidän koti-kunta. Petri
ja minä olemme syntyperäisiä kempeleläisiä, lastemme mummoloiden välillä on vain pari kilometriä. Lapsille
on ihana asua Kempe-leessä – ’hyvä
kasvaa Kempe-leessä’, niinhän sitä sanotaan. Kempele on turvallinen, täältä löytyy kaikki tarvittava.
Olemme asuneet Juurussuolla vuodesta 2007 lähtien. Täällä on tilaa
ympärillä, toisaalta Ouluun konservatoriolle ajaa 15 minuutissa. Mieheni työn takia asuimme vuonna 2012
puoli vuotta Englannissa. Se avarsi,
mutta sen jälkeen arvostimme kotimaisemaa entistä enemmän.”

Jos saisit laulaa Kempeleelle
koskettavimman laulun,
mikä se olisi?
”Suvi Teräsniskan laulu Ei saa kesyttää on siitä mahtava kappale, että se

kertoo lakeuksista, unelmien tavoittelusta nuorena ja päättäväisyydestä.”

Jos olisit soitin,
mikä olisit?
”Harmonikka. Siinä on paljon nappuloita, sitä on haasteellista soittaa.
Minussakin on haastetta aina joskus.”

Oletko duuri- vai
molli-ihminen?
”Duurihan minä olen, välillä vähän liiankin duuri. Pitää olla tarmokas, elämässä ei ole turhia minuutteja.”
Teksti: Satu Ekmark
Kuvat: Satu Ekmark ja Satu Sainilan
kotiarkisto/Panasonic

Lähteet ja lisätietoa
❊ Katso Satu Itkosen Tenavatähti-esitys: www.youtube.com. Kokeile myös seuraavia hakusanoja: Kirsti Itkonen
(juontaja Seppo Hovi keskustelee vanhempien kanssa), Musarit, Antti Annola Sudet (Seppo Hovi tenttaa
9-vuotiaalta Antti Annolalta, miksi Kempeleestä aina tulee laulajia), Elina Kurola Tyttö Pohjanmaalta
(10-vuotias Elina kertoo ”Kempeleen klaanista”).
❊ Merja Hillilä: Tenavatähdistä tangoprinsessoja? : tapaustutkimus Kempeleen Ylikylän koulun tenavatähdistä
(1998).
❊ kotisivu.suomi.net/tenavatahti/
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Kempelettä ovat lastenlaulukilpailuissa
edustaneet ainakin seuraavat henkilöt:
TENAVATÄHTI
1990:
Satu Itkonen, Tiina Itkonen
1991:
Karoliina Moilanen
1992:
Elina Kurola
1993:
Anniina Korteniemi
1994:
Sanna Laukkanen, Tanja Vähäsarja
1995:
Tiina Oikkonen, Anna-Maija Multas

KARUSELLI-LAULUKILPAILU
1998:
Sini Alatalo, Anna Itkonen
1999:
Antti Annola

SALON LASTENLAULUKILPAILUN SÄVELLYSKILPAILU
1992:
Sini Alatalo, Tiina Itkonen, Tanja Vähäsarja
1993:
Aleksi ja Tiina Itkonen, Tanja Vähäsarja
1996:
Elina Kurola
1997:
Laura Lohiniva & Systerit
1998:
Sini Alatalo, Lohinivan systerit
1999:
Antti Annola
2006:
Ella Haapakoski
2007:
Ida-Maria Juntunen
2009:
Ida- Maria Juntunen
2011:
Ida-Maria Juntunen
2012:
Ida-Maria Juntunen

Musarit tenavatähtitehtaana
Merja Hillilä on tutkinut Kempeleen tenavatähti-ilmiötä pro gradu –tutkielmassaan Tenavatähdistä tangoprinsessoja?: tapaustutkimus Kempeleen Ylikylän koulun tenavatähdistä (1998). Hän haastatteli kahdeksaa Kempeleen Ylikylän koulun oppilasta, jotka oli demonauhojen perusteella hyväksytty Tenavatähti-kilpailuun.
Melkein kaikille kilpailuun osallistumista oli ehdottanut opettaja. Kilpailukappaleet olivat Ylikylän koulun omaa
tuotantoa, toisinaan tenavatähtiehdokkaille mittatilaustyönä tehtyjä lauluja, kuten yksi haastateltavista kertoi: ”Se
tehtiin mulle. Konolan Juhani sanoitti, Rasinkankaan Jussi sävelsi ja Koskelan Ismo sovitti.”
Moni kertoi olleensa innoissaan, kun pääsi televisioon ja tapasi julkkiksia. Jotkut ottivat kilpailun rennom-min,
toisilla oli selkeänä tavoitteena voitto. Tuomarien menettely närkästytti joitakin osallistujia: ”Mää oon aina luullu
että ne antaa omat numerot, mutta ne yhesä mietti ne. Siinä laitettiin nauha poikki ja ne mennee yhteen miettiin niitä ja kyselee toisten numeroita.”
Tenavatähti-kilpailussa esiintymisen jälkeen lapset tunnettiin Kempeleessä: ”Mää muistan ku mää Zeppeliinissä kävelin, niin mulle kyllä monta kertaa ihimiset tuli käjestä pittäen onnittelemaan, että sää oot ollu Tenavatähesä, että mää näkkiin sut viime viikolla telekkarissa.” Yksi haastatelluista toteaa: ”Sillon mää olinkin vähä aikaa julkkis, mutta se on niin katoavaista.”
Hillilä toteaa tutkielmassaan, että Musarit-kuoron vaikutusta tenavatähti-ilmiöön ei voine kiistää, sillä kah-destatoista kilpailuun osallistuneesta lapsesta yhdeksän oli aktiivisia Musarien jäseniä osallistuessaan kilpai-luun.
Myös kolme muuta otettiin Musarien jäseneksi Tenavatähti-kilpailun jälkeen. Yksi haastatelluista totesi: ”Kyllä mää sanon, että Koskelan Ismo ja Rasinkankaan Jussi on ne rattaat, jotka tätä hommaa pyörittää. Ilman Ismoa ei olis Musareita.”
Monet lapsista haaveilivat laulajan urasta. Tenavatähti-kilpailun jälkeen tähtäimessä oli osallistuminen Tangomarkkinat-kisaan – siitä Hillilän tutkielman nimi. Monista Musarit-kuorossa laulaneista on tullut aikuisenakin
laulajia - mm. Suvi Teräsniska, Suvi Aalto, Tanja Vähäsarja, Juha Metsäperä, Antti Annola ja Kirsi Lehtosaari.
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Musikaaliset
Itkosen sisarukset

Sisarukset Anna Itkonen, Tiina Järvenpää o.s. Itkonen ja Aleksi Itkonen Ainolanpuistossa Oulussa 24.6.2013.

Sisarukset Tiina Järvenpää (o.s. Itkonen, s. 1980), Aleksi Itkonen (s. 1982) ja
Anna Itkonen (s. 1985) edustivat Kempelettä lastenlaulukilpailuissa 1990-luvulla. Aleksista tuli ammattimuusikko, laulava rumpali. Anna on muun muassa
säveltänyt Johanna Kurkelan esittämän kappaleen Kunnes sinut viimein saan.
Tiina esiintyy lauluryhmä Heliän mukana. Kempeleen ensimmäinen tenavatähti Satu Sainila (o.s. Itkonen) on heidän pikkuserkkunsa.
Mitä sinulle kuuluu?
Tiina: Olen ollut neljä vuotta hoitovapaalla lasteni Topiaksen ja Tildan
kanssa, loppukesällä 2013 palasin töihin. Asun Oulussa, mutta käyn Kempeleessä aika usein.
Anna: Muutin vuosi sitten Helsinkiin. Tanssi ja teatteri on alkanut kiinnostaa minua.
Aleksi: Asun nykyisin Oulussa. Minulla on studio Kempeleessä ja käyn
siellä viikoittain treenaamassa.

Miten musiikki
kuuluu elämääsi?
Aleksi: Sain rummut 10-vuotiaana,

ja rumpujen soitosta tuli minulle ammatti. Keikkailen eri bändeissä. Alkuvuoden 2013 olen soittanut Mariska
ja Pahat sudet –bändissä. Lisäksi olen
tehnyt musiikkia oululaisten Aki Louhelan ja Jukka Takalon kanssa. Mr
Hyde –bändillä teemme laivakeikkaa.
Olen soittanut myös Soiva siili –yhtyeessä. Auria-bändin kanssa olemme tekemässä levyä, jolla on omaa
musiikkiamme. Olen soittanut rumpuja mm. Mikko Pohjolan, Juha
Metsäperän sekä Suvi Teräsniskan levyillä. Levynteko on mukavaa
vaihtelua keikkailuun. Teen paljon
yhteistyötä Jussi Rasinkankaan ja
Ismo Koskelan kanssa. Olen soittanut rumpuja oppima-teriaalilevyillä,
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joita Ismo tuottaa Otavalle.
Anna: Aikaisemmin tein laulukeikkoja mm. Arto Louhelan kanssa.
Soul-U-duon keikat olivat pääosin
bluesia. Soitimme Aleksin kanssa
muutamissa samoissa bändeissä. Tällä hetkellä olen kiinnostunut tanssista,
teatterista ja kehollisuudesta yleensä.
Ehkä innostus musiikkiin syttyy myöhemmin uudestaan. Pääinstrumenttini
on piano. Olen soittanut myös trumpettia ja kitaraa.
Tiina: Käyn lauluryhmä Heliän
mukana esiintymässä hyväntekeväisyystilaisuuksissa esimerkiksi vanhainkodeissa. Silloin tällöin lauleskellaan
kaveriporukalla karaokea.
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Miten ajauduit
musiikin pariin?
Tiina: Kaikilla meillä musiikki-innostus lähti siitä, että Ylikylän koulussa oli opettajana Ismo Koskela,
Jussi Rasinkangas sekä Juhani Konola, joka oli Kempe-leen Ylikylän
koulun rehtori, mahtava herrasmies.
He toimivat buustaajina koko Kempeleen musahommalle. Me kaikki kolme
lauloimme Musarit-kuorossa, Anna
ja minä myös Kempeleen Nuorisokuorossa.
Anna: Suurimmat kannustimeni
olivat Tiina ja Aleksi. Jos he olisivat
alkaneet taitoluistella, olisin varmaan
mennyt perässä.
Aleksi: Isälle ja äidille kiitokset siitä, että sain rumpusetin 10-vuotiaana.
Sen jälkeen aloin siirtyä Musareissa
lauluhommista soittohommiin, kiitos
Ismolle ja Jorma Itkoselle. Pääsin jo
vaahtosammuttimen kokoisena soittamaan ammattilaisten kanssa ja sain
siitä varmuutta jatkouraani. En tiedä
miksi en ottanut esimerkiksi huuliharppua, se olisi kevyt roudata. Jussi
Rasinkangas teki biisin Autotallirock,
jossa soitetaan rumpuja. Esitin sen Tenavatähdessä vuonna 1993. Olisikohan siinä ollut joku piiloviesti? Niihin
aikoihin sitten sain rumpusetin. Rahat olivat tiukassa. Harrastin mikroautolla ajamista eli kartingia, ja mikroauto piti myydä, että sain rummut.
Tiina: Kun lähdimme hakemaan
rumpuja, mukana oli koko perhe, kolme lasta ja kissa takapenkillä.
Aleksi: Sen jälkeen rummutinkin
aamusta iltakymmeneen. Koko Punarinnantie raikui. Vanhemmillamme
on vielä samat naapurit, täytyy antaa
naapureille kiitokset.
Tiina: Pari muutakin poikaa samalla kadulla alkoi soittaa rumpuja. Rumpujen ilosanoma kantautui muillekin.

Kerro muistojasi
Musareista?
Aleksi: Kävimme pitämässä konsertteja kouluissa, mm. Helsingissä.
Harvalla paikkakunnalla on panostettu musiikkitoimintaan niin kuin Ylikylän koulussa.

Tiina: Pikkutytöstä tuntui ison
maailman meiningiltä, kun oli koululaiset salissa odottamassa meitä ja
keikan jälkeen jaoimme nimmareita.
Anna: Keikan jälkeen tytöt jättivät Aleksille puhelinnumeroita. Kirjoittivat meidän bussin kylkeen, että
”Aleksi, soita!”. Oli semmoinen rokkistarameininki.
Tiina: Matkoilla oli vanhempia tukijoukkoina mukana, koska siihen
aikaan kuorossa oli 2.-3.-luokkalaisiakin. Lauloin Musareissa noin viisi vuotta, viimeinen vuosi taisi olla 7.
luokalla.
Anna: Minä lauloin Musareissa kolme tai neljä vuotta, 6. luokka oli viimeinen vuosi.
Aleksi: Minä siirryin kuorosta soittamaan Musarien bändiin. Musareissa
oli paria eri bändiä silloin, kuitenkin
Kempeleen jätkiä. Tommi Nurminen oli silloin rummuissa. Jussi Tuohino ja Juha Metsäperä soittivat
kitaraa. Paljon sieltä on ponnistanut
muusikoita.

Oliko Kempeleen Nuorisokuorossa erilaista kuin
Musareissa?
Tiina: Nuorisokuorossa tekniikkaaspekti tuli mukaan eri tavalla. Toki
Musareissakin oltiin äänissä laulettu.
Kokemuksemme ovat erilaiset kuin
mitä nyky-Musareilla. Nykyisin musarilaiset ovat vanhempia. Nyt varmasti
kiinnitetään äänenmuodostukseen eri
tavalla huomiota. Silloin alussa se oli
enemmän laulamisen riemua. Laulettiin lauluja, joita Jussi Rasinkangas ja
Juhani Konola olivat varta vasten tehneet Musareille. Nuorisokuoron laulut
olivat tietysti vaativampaa repertuaaria. Kempeleen Nuorisokuoron johtaja Seppo Härkönen on tehnyt ison
uran Kempeleen kuorojen eteen. Hän
on upea mies, johti kuoroa lempeällä tavalla ja juuri lempeydellään voitti laulavat nuoret naiset puolelleen.

Minkälaisia muistoja
lapsuuden laulukilpailuista
on jäänyt?

30

Tiina: Osallistuin Tenavatähti-laulukilpailuun vuonna 1990. En ole katsonut videota (löytyy You-Tubesta)
kertaakaan sen jälkeen. Jännitin hirveästi, seisoin kuin suolapatsas. Mutta
olihan se elämys. Olimme koko perhe Käpylän hotellissa yötä, muistan
sen hyvin. Salon lastenlaulukilpailuista on rennompia muistoja. Sehän oli
lastenlaulukilpailu, siis sävellyskilpailu. Kilpailukappaleen säveltänyt Jussi
Rasinkangas oli mukana. Hän tsemppasi ja loi turvaa.
Aleksi: Tenavatähden televisioesitys jännitti minua. Minulle tuli paniikki siinä lavalla ja katsoin bändiin
päin. Rumpali nyökkäili minulle kannustavasti. Laulan nykyäänkin, olen
laulava rumpali. Olen saanut keikkoja myös sen takia. On hyvä, jos bändissä on laulajia taustalauluun.
Anna: Minä osallistuin Karusellilaulukilpailuun. Koin olevani edustamassa enemmän sitä musiikkia kuin
itseäni. Mentiin ”biisi edellä” eli ensin oli kappale, jota esittämään tarvittiin laulaja.
Tiina: Innokkaasti kyllä lähdimme laulamaan aina, kun pyydettiin.
Rasinkankaan, Konolan ja Koskelan biisit elävät edelleenkin musiikkikirjoissa. Äskettäin ostin Topiakselle
jonkun uudehkon lastenlaulukokoelmalevyn. Kotona Topi rupesi kuuntelemaan sitä, ja minä lajittelin pyykkiä,
kun yhtäkkiä kuului tutun kuuloinen
laulu. Minä itsehän se siellä lauloin.
Ne biisit ovat edelleenkin voimissaan.
Hyviä biisejä ne ovatkin.

Suurin saavutuksesi
musiikin saralla?
Anna: Suurin saavutus on se, mitä
musiikki on minulle antanut, ei niinkään se, mitä itse olen tehnyt. Musiikki on aukaissut minua enemmän
kaikille taiteille. Nyt minulla on tarve
perehtyä muihin esittäviin taiteisiin,
tanssiin ja teatteriin. Sieltä on löytynyt
rikas ja antoisa maailma. Aikaisemmin tein paljonkin musiikkia ja keikkailin. Aleksi ja minä kävimme Oulun
konservatorion pop & jazz –koulutuksen. Sen jälkeen opiskelin musiikkikasvatusta Oulun yliopistossa.
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Tiina: Minun ”musiikkiurani” oli
enemmän siellä lapsuudessa. Mutta
koko ikäni olen laulanut. Sekin on
saavutus, että on aina uskaltanut kivuta lavalle laulamaan.
Aleksi: Olen saanut elätettyä itseni
soittamalla erinäisissä bändeissä. Se
on mahtavin saavutus aina, että saa
soittaa loistavien soittajien ja laulajien kanssa. Keikkailu on mennyt hyvin, vaikka täältä Oulusta joutuu lähtemään keikoille kauas.
Tiina: Usein kun olemme katsomassa jotakin keikkaa, niin nimekkäämmätkin muusikot houkuttelevat
Aleksia Helsinkiin.
Aleksi: Täällä on niin hyvä olla,
että miksipä täältä lähtisi.

Jännitätkö esiintymistä?
Tiina: No joo. Silloin kun on tunteet vahvasti mukana, se on minulle
vaikeaa. Vanhainkodissa laulaessamme liikutuin, kun lauloimme Tuoksuvat tuomien val-koiset kukkaset, koska juuri sille yleisölle se laulu oli tehty.
Musiikki synnyttää tunteita ja joka tunnetilaan on olemassa biisi. Musiikki
on tuonut turvaa, helpotusta ja apua
kaikkiin tilanteisiin.
Aleksi: Jos on uusi tilanne tai jos
joku kuvaa soittoamme, niin silloin
saattaa jännittää vähäsen enemmän.
Rutiinia on tullut, kun on 100 – 150
keikkaa vuodessa. Jos joka kerta jännittäisi, sehän olisi kauheaa.
Anna: Nyt, kun olen altistanut itseäni uusille esittävien taiteiden alueille, niin kyllä jonkinlaista jännitystä on. Mutta se kuuluu asiaan. On
yleisön parhaaksi, että esiintyjällä on
pieni jännitys. Virittäytyminen tapahtuu ihmisessä luontaisesti. Ei minusta tunnu pahalta mennä lavalle. Esiintymisessä on kyse viestin tai jonkun
tunteen välittämisestä. Keikkaillessa
sain esiintymiseen rutiinia, ja se on
lyhentänyt välimatkaa muihin taiteisiin. Kaikki esittävät taiteet ovat sukua keskenään.

Mikä on mielimusiikkiasi?
Anna: Musta musiikki ja blues ovat
aina puhutelleet minua – sen rytmiik-

ka ja ”laajakaista” millä tulkinta tulee,
sielu rosolla. Aikaisemmin olin hirveän ”luo-mu” – ajattelin, että ainoastaan akustinen, soitettu musa on hyvää. Nyt ovat konemusiikki ja koneen
mahdollisuudetkin alkaneet avautua.
Suosikkejani ovat karismaattiset ja
vahvat naiset, kuten Nina Simone.
Aleksi: On vaikea sanoa erityistä
suosikkia, tulee soitettua ja kuunneltua niin paljon erilaista musiikkia jazzista rockiin ja poppiin. Sting on artisti, josta me kaikki olemme tykänneet.
Tiina: Lempiartistini on juuri Sting.
Tykkään myös suomalaisesta musiikista, mm. Kolmannesta naisesta ja Juicesta, vanhasta Suomi-iskelmästä ja
lavatanssimusiikistakin. Isällä oli urkuharmoni, ja pikkutyttönä istuin hänen
vieressään, kuuntelin kun hän lauloi
ja lauloin mukana. Kun kuulen jonkun niistä kappaleista radiosta, saatan yhä osata laulaa sen, vaikken olisi
kuullut sen kuin kertaalleen lapsena.
Niin hyvin ne jäivät mieleen.
Aleksi: Iskelmä on nykyään aika
laaja käsite, Popedakin on iskelmää.
Tiina: Iskelmä on jopa trendikästä.

Mitä Kempele
merkitsee sinulle?
Tiina: Muutin vuonna 2003 reissujeni jälkeen takaisin Ouluun töihin.
Kempeleessä tulee käytyä aika usein,
kun lapsosten kummatkin mummolat
ovat siellä. Kyllä se semmoista lapsuuden turvaa edustaa. Olen ylpeänä seurannut sitä, miten Kempele panostaa
asukkaisiinsa ja palveluihinsa. Se on
ylpeä oma kuntansa eikä kalpene Oulun varjossa.
Aleksi: Kempele on hyvä paikka.
Käyn Kempeleessä viikoittain studiollani treenaamassa soittoa ja nauhoittamassa musiikkia.
Tiina: Äiti aina odottaa keskiviikkopäivää, kun hän tietää, että Aleksin treenien jälkeen he lähtevät Zeppeliniin syömään.
Anna: Oma aktiivinen musa-rysäykseni oli niin Oulu-sidonnainen, että
minulle Kempele on aika puhtaasti
kasvun, lapsuuden ja koulumuistojen
paikka.
Tiina: Vanhemmillamme on edel31

leen samat naapurit kuin silloin, ja lapsuudenkavereitamme asuu siellä. Ollikaisten koti naapurissa oli minulle
tavallaan toinen koti. Anjalle terveisiä! Kempele oli hyvä paikka kasvaa,
ehdottomasti.

Jos olisit soitin, mikä olisit?
Anna: Joku matalaääninen rytmisoitin… Ehkä vanha läskibasso, kontrabasso.
Aleksi: Pandero. Se on tamburiinia muistuttava brasilialainen rytmisoitin, jolla voi soittaa myös melodioita ja jota voi itse viritellä. Opiskelin
panderon soittoa Marko Timosen
ohjauksessa.
Tiina: Kitara. Se on soitin, jonka
voi ottaa mukaan vaikka rannalle. Sillä saa heti hyvää mieltä aikaiseksi. Ihmiset helposti yhtyvät kitaransoittoon
laulamaan.

Haluatko antaa kredittiä
musiikinopettajillesi?
Aleksi: Täytyy mainita Jussi Rasinkangas, Ismo Koskela ja Juhani Konola Kempeleestä. Esa Virkkula Oulun
konservatorion pop & jazz –koulutuksessa oli mukava ja tiukka opettaja.
Rumpali Jorma Itkoselle kiitokset biitin opettamisesta. Se on tärkein asia
rummunsoitossa.
Tiina: Kyllä minunkin kiitokseni
menevät Juhanille, Jussille ja Ismolle. Yläasteellakin koulun ilmapiiri oli
musiikkiin kannustava.
Anna: Opiskellessani musiikkikasvatusta Oulun yliopistossa Vesa
Valkama ja Juha Ojala olivat erinomaisia opettajia. Musiikinteorian ja
musiikin historian opiskelu antoi musiikin ymmärtämiseen ikään kuin tasoja, syvyyttä, ja sitä kautta aloin tutkia muitakin asioita.
Teksti ja kuva:
Satu Ekmark

Lisätietoa
❊ www.auriaband.com
❊ www.mariska.fi
❊ www.mrhydeband.com
❊ meteli.net/aleksiitkonen
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Musiikinopettaja Pietu Halonen –
monitaitoinen D-duurin ihminen

K

empeleläisellä muusikko Pietu
Halosella (s. 1979 Kempele)
on monta rautaa tulessa. Hän työskentelee musiikinopettajana Tyrnävällä Kuulammen koulussa, missä hän
opettaa 5.-9.-luokkalaisia. Lisäksi hän
kouluttaa luokanopettajia Oulun yliopistossa ja pyörittää yritystään Pietun Pianokoulua. Hän myös tekee
projektiluontoisesti esimerkiksi oppikirjoja.
Kaikki työ liittyy musiikkiin. Miten
hän saa vuorokauden tunnit riittämään?
”Se onkin kummallinen yhtälö. Jotenkin olen onnistunut luovimaan sen
niin, että pystyn antamaan perheellekin paljon aikaa. Kun lapset on haettu
tarhasta, niin yleensä en sen jälkeen

tee töitä ennen kuin lapset ja vaimo
ovat nukkumassa”, Halonen kertoo.

Varhaisia vaikutteita
Musareissa
Musiikinopettajana Pietu Halosen
täytyy hallita kaikki soittimet, jotka
koulusta löytyy. Hänen pääinstrumenttinsa on piano. Ensimmäiset
pianotuntinsa hän sai viisivuotiaana
Merja Hillilän luona, missä hän kävi
isosiskonsa mukana. Hänen ensimmäinen pitkäaikaisempi pianonopettajansa, 9-vuotiaasta alkaen, oli Kari
Parkkila, joka antoi yksityisiä pianotunteja Haapamaalla Kempeleessä.
”Hän oli kannustava, positiivinen ja
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eteenpäin ohjaava opettaja”, Halonen
muistelee. Kari Parkkila oli myös
se henkilö, jonka vaikutuksesta Pietu Halonen myöhemmin perusti pianokoulun.
Toinen uranvalintaan vaikuttanut
henkilö oli Ylikylän koulun opettaja
Ismo Koskela, joka tunnetaan Musarien kuoronjohtajana ja laulujen sovittajana.
Musarit-kuoro perustettiin vuonna
1989. Pietu Halonen kuului ensimmäiseen Musarit-sukupolveen. Hänen nimeään ei kuitenkaan löydy Musarien levyiltä, koska hän lauloi kuorossa
vain vuoden. Sen jälkeen Ismo Koskela nappasi hänet Musarien bändiin
soittamaan.
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Teekkari perusti
pianokoulun
Muusikon ura ei ollut Pietu Haloselle
itsestään selvä valinta. Vielä Madetojan musiikkilukiossa hän ajatteli, ettei hänestä tule ammattimuusikkoa.
2000-luvun taitteen teknologiabuumin siivittämänä hän lähti Oulun yliopistoon opiskelemaan diplomi-insinööriksi.
Opiskeluaikanaan hän keksi alkaa
pyörittää pianokoulua Kempeleessä.
Kimmokkeen siihen antoi Kari Parkkila, joka Halosten pianoa virittäessään totesi, että ”Kempeleessä ei taija
kukkaan tällä hetkellä pittää yksityisiä pianotunteja”. Siltä istumalta Pietu
Halonen otti paperia, kynän ja taskulaskimen ja rupesi miettimään, olisikohan siinä opiskelijalle opiskelutyö.
Hän oli 21-vuotias perustaessaan
Pietun Pianokoulun. Nykyään pianokoulussa työskentelee noin seitsemän
osa-aikaista opettajaa.
Pianokoulun perustamisen myötä
Pietu Halonen huomasi, ettei hän näköjään pääse irti musiikista. Hän hakeutui vuonna 2005 Oulun yliopistoon musiikinopettajakoulutukseen.
Ensin hankittu diplomi-insinöörin tutkinto on kuitenkin ammattimuusikon
työssä hyödyllinen, sillä musiikkiin liittyy myös tekninen puoli. Halonen on
ollut kehittämässä musiikin oppilaitosten hallinnointiohjelmistoa, hyödyntää työssään musiikkiteknologiaa ja
ylläpitää useita nettisivustoja.

Keikkaelämää
Pietu Halonen on soittanut useissa yhtyeissä ja keikkaillutkin aikoinaan paljon. ”Oli aika, jolloin olin maanantaista tors-taihin illat opettamassa ja
perjantaista lauantaihin keikoilla jossakin päin Suomea. Sunnuntaina ajeltiin sieltä huitankuikas-ta takaisin, ja
maanantaina taas opettamaan. Mutta
koin, että keikkailu ei ehkä ollut sitä,
mitä minä mieluiten teen.”
Madetojan musiikkilukiossa Halonen soitti kosketinsoittimia Unlessbändissä. Osittain sama bändiporukka
käy nykyisin kerran vuodessa ”vuo-

den virallisella keikalla”. Kokoonpanon nimi on Jason D. ja se soittaa
1980-luvun hittejä.
Kempeleessä Pietu Halosen voi
nähdä esiintymässä erilaisissa musiikkitilaisuuksissa, joissa hän säestää esimerkiksi lauluryhmiä.
Erikoisimpana esiintymispaikkanaan Halonen pitää Afrikan Tansaniaa. Hän on keikkaillut siellä miksaajana Amanin mukana, joka on Suomen
Lähetysseuran yhteydessä toimiva
musiikkiryhmä. ”Se oli musiikillisesti ja muutenkin ihmistä muuttava kokemus. Se on niin omanlaisensa ympäristö. Yleisö reagoi voimakkaasti.
Jos lavalta huusivat jotakin, niin katsojat heti hurrasivat takaisin. Tunnelma
oli eri lailla välitöntä kuin Suomessa.”

Musiikinopettajana
lapsille ja aikuisille
Pietu Halonen pitää työstään peruskoulun musiikinopettajana. Hän iloitsee siitä, että Tyrnävän Kuulammen
koululle on kehittymässä nuorten bändi-musisoinnin perinne. ”Bändeihin
liittyy myös yhteisöllisyys. On hyvä,
että kasvavilla nuorilla on oma juttu ja
oma porukka, mihin kiinnittyä”, Halonen toteaa.
Hän tietää mistä puhuu, soittihan
hän itsekin koululaisena Musarien
bändissä. Entisestä bändikerholaisesta
on tullut bändikerhon vetäjä.
Lisäksi Pietu Halonen kouluttaa tulevia luokanopettajia Oulun yliopistossa. Luokanopettajien on osattava
soittaa pianoa tai kitaraa, jotta he pystyvät vetämään musiikintunnit. ”Opetan heille pianon vapaata säestystä,
mikä on se minun ammatillinen rakkauteni”, Halonen kertoo.
Pietu Halonen tutustui sointumerkkeihin 10-vuotiaana ja omien sanojensa mukaan ”koukuttui kertalaakista”.
Hän sai musiikkilukiossa pianon vapaan säestyksen opetusta ja viisi vuotta myöhemmin alkoi itse opettaa sitä
muille. Kymmenen vuoden kokemuksen jälkeen hän teki aiheesta oppikirjan. ”Pianovapari.com – Oppikirja
1” julkaistiin vuonna 2010. Pianovapari.com-oppikirjasarjaan on tulossa jatkoa.
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Päivänavauksia
kouluihin
Talvella 2013 Pietu Halonen yhteistyökumppaneineen sai valmiiksi Koulupäivän starttipaketti –päivänavauskokoelman, johon kuuluu 15 cd-levyä.
Paketissa on päivänavaus jokaiselle
koulupäivälle. Suomen peruskouluasetuksen mukaan koulussa on pidettävä päivänavaus. Kuulammen koulun rehtori Jaakko Niskanen pohti,
miksi kaikissa Suomen kouluissa on
tehtävä sama työ – eikö päivänavauksia voisi valmistella keskitetysti? Hän
ehdotti projektia Pietu Haloselle, joka
innostui siitä.
Suurimman osan päivänavauksista kirjoitti äidinkielenopettaja Teija
Juntunen. Pietu Halonen hankki
teksteihin puhujat, äänitti ja miksasi.
Jokaiseen päivänavaukseen kuuluu
pätkä päivän teemaan liittyvää suomalaista musiikkia. Koulupäivän starttipaketti on käytössä sadoissa suomalaisissa kouluissa.

Vielä muutama
täsmäkysymys:
Mitä Kempele
merkitsee sinulle?
”Se on turvallinen kotipaikka, mistä
ponnistaa aina milloin minnekin haasteeseen. Olen paljasjalkainen kempeleläinen, sata metriä olen päässyt
elämässäni eteenpäin lapsuudenkodistani.”

Suurin saavutuksesi
musiikin saralla?
”Se, kun saa elättää itsensä ja perheensä asialla, mille itse niin palaa.
Kyllä se on tämä koko paketti. Tuntuu, että aina kulman takaa tulee vastaan uusi tilaisuus, johon saa tarttua.”

Mikä on mielimusiikkiasi?
”Se on kontekstistakin kiinni. Jos
vaikka oma tyttö laulaisi Jaakko kullan, niin se voi olla parasta mitä siihen hetkeen voi kuvitella. Tai jos joku
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ohjaamistani junnubändeistä esiintyy
koulun juhlassa ja heille hurrataan ja
taputetaan, niin se voi olla aivan parasta. Mielentila on suurempi juttu
kuin se itse kappale.”

Mitä musiikkia ottaisit mukaan autiolle saarelle?

Musareista muusikoksi –

Sini Alatalo

”Pidän Toton musiikista. Se on
1980-luvun bändi, josta ammattimuusikot monesti tykkäävät. Totossa on
taitavia soittajia.”

Jännitätkö ennen esiintymistä?
”Oikeastaan toivoisin, että jännittäisi
enemmänkin. Esiintyminen on arkipäiväistynyt, kun olen saanut tai joutunut tekemään sitä niin paljon. Tuntuu,
että varmaan saattaisi saada paremman terän esitykseen, jos olisi pikku
tirinä ennen keikkaa.”

Jos olisit soitin, mikä olisit?
”Syntetisaattori. Siitä lähtee monenlaisia ääniä ja se taipuu monenlaisiin
tilanteisiin. Tuntuu, että oma elämäkin on semmoista synteesiä.”

Jos olisit laulu, kenen
toivoisit tulkitsevan sinua?
”Omien tyttöjen.”

Oletko duuri- vai
molli-ihminen?
”D-duuri. Se on se kaikista iloisimmaksi sanottu duuri.”

Sini Alatalon opinnäytelevy on nimeltään Somebody that I used to know.

Teksti: Satu Ekmark
Kuva: Pietu Halosen kotiarkisto

Lisätietoa
❊ www.pietunpianokoulu.fi
❊ www.pianovapari.com
❊ www.paivanavaus.fi
❊ www.rokkipoliisi.fi/jason
❊ www.amaniheimo.net

Sini Alatalo (s. 1990 Kempele) on yksi niistä
Musarit-kuorossa laulaneista nuorista,
joille musiikista on tullut ammatti.
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Mitä sinulle kuuluu?
”Olen juuri valmistunut muusikoksi
Oulun konservatoriosta pop & jazz
-koulutuksesta. Keväällä 2013 lauloin Jesus Christ Superstar –musikaalin ensemblessa eli lauluyhtyeessä
Jeesuksen opetuslapsissa. Musikaalista oli kaksi näytöstä Oulun Mu-siikkijuhlien yhteydessä. Sitä edelsi puolen vuoden työ.
Kesällä 2013 osallistuin S-Arinan
järjestämään Big Jam –laulukilpailuun, jossa tulin toiseksi.
Nyt vietän välivuotta. Keikkailen
bändin kanssa, teen omia biisejä ja
aloitan konservatoriolla lapsikuoron
vetäjänä syksyllä 2013. Aion hakea
Oulun Ammattikorkeakouluun opiskelemaan laulupedagogiksi. Pääinstrumenttini on laulu, mutta olen soittanut myös pianoa, huilua ja kitaraa.
Pop&jazz –laulussa opettajani on
Inga Söder, joka osallistui Voice of
Finland –kilpailuun 2013. Hän opettaa minulle CVT-tekniikkaa (Complete vocal technique, kokonaisvaltainen
äänenkäytön tekniikka).
Nykyään ei välttämättä puhuta
enää, että mikä ääniala laulajalla on
sinänsä. Periaatteessa olen pitkään ollut altto, mutta laulunopettajat sanovat, että minusta voisi tulla sopraano,
kun löytyy se ’yläkerta’”.

Miten ajauduit
musiikin pariin?
”Olen pienestä pitäen halunnut esiintyä. Olin suunnilleen 5-vuotias, kun
osallistuin ensimmäisen kerran Salon
lastenlaulukilpailuun. Lauloin kappaleen Magdaleena ja pääsin semifinaaleihin, mutta unohdin laulun sanat televisiolähetyksessä.
Seuraavana vuonna 1997 menin
uudestaan ja voitin alle kahdeksanvuotiaille tarkoitetun Pikku Pääsky
-sarjan. Kilpailukappaleena oli Jussi
Rasinkankaan ja Juhani Konolan
tekemä laulu Jassu-kissa.
Olen osallistunut moniin lastenlaulukilpailuihin sekä kotimaassa että ulkomailla. Karuselli-laulukilpailussa tulin
vuonna 1998 toiseksi ja vuonna 2000
voitin. Vuonna 2003 edustin Suomea

laulukilpailuissa Egyptissä Kairossa
sekä Romaniassa Bukarestissa.
Lasten laulukilpailuista on jäänyt
hyviä muistoja. Olen saanut hirveästi
esiintymiskokemusta jo nuorella iällä. Se on ehkä ollut se paras juttu.”

musiikin pitäisi olla – sitä, että nauttii siitä, että tehdään ryhmässä ihanien ystävien kanssa.
Nykyisin toimin pyydettäessä Musarien varajohtajana. Olen käytettävissä,
jos Musarien johtaja Kreetta Vallivaara pyytää.”

Kuka on vaikuttanut eniten
Suurin saavutuksesi
siihen, että päädyit
musiikin saralla?
musiikin pariin?
”Olen saanut paljon tukea äidiltäni
Eija Ruotaselta, joka työskentelee
Kempeleen yläasteella musiikin lehtorina. Olin suunnilleen kuusivuotias, kun aloimme käydä äidin kanssa katusoittajana Oulun torilla. Minä
lauloin ja äiti säesti matkaharmonilla.
Jussi Rasinkangas on vaikuttanut paljon musiikin äärellä saamiini
kokemuksiin. Kaikki nämä laulukilpailut sekä Suomessa että ulkomailla, Kakaravaaran musikaali kahtena
vuonna… Musareihin liittyminenkin
tapahtui Jussin kautta.”

Millaisia muistoja sinulla on
Musarit-kuorosta?
”Liityin Musareihin vuoden 1998 lopulla ja lauloin Musareissa 7 – 8 vuotta.
Sain Musareissa esiintymiskokemusta ja musiikin iloa. Siinä ei niinkään
oppinut tekniikkaa, vaan sitä, mitä
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”Opinnäytetyöni valmiiksi saaminen
ja se, että olen alkanut tehdä omaa
musiikkia.
Opinnäytelevylläni Some-body
That I Used To Know on neljä coveria ja yksi itse tekemäni biisi, Wake
Up.”

Mikä on seuraava tavoitteesi musiikkiin liittyen?
”Opetushommat. Olen jo pari vuotta pitänyt yksityisoppilaita. Minulla
on myös Mirel-laband –cover-yhtye.
Teemme hää-, yritys- ja juhlakeikkoja. Syksyllä alan tehdä uuden bändin
kanssa omaa musiikkia. Bändin nimi
ei ole vielä ratkennut. Lisäksi yritän
sovittaa aikaa uudelle lauluyhtyeelle.”

Mikä on mielimusiikkiasi?
”Tykkään motown-soul-tyylisestä
musasta. Mutta kuuntelen kyllä kai-
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kenlaista. Yksi esikuvistani on Beyoncé. Pidän myös sellaisista maailmanluokan laulajista kuin Stevie Wonder,
Celine Dion…”

Hänkin oli Musareissa ja voitti Tenavatähti-kilpailun vuonna 1999. Nykyisin hän laulaa Antti Annola Triossa.
Hänellä on huikea samettinen ääni.”

”Haluaisin tehdä iloista musiikkia, eli
sen puoleen duuria, mutta minusta
tuntuu, että siinä on myös mollia mukana.”

Mitä Kempele merkitsee
sinulle tänään?

Erikoisin paikka,
missä olet laulanut?

Jos sinusta tulee laulunopettaja, millaista työsi
tulee olemaan?

”Asun nyt Oulussa, mutta käyn Kempeleessä sijaistamassa äitiäni musiikinopetta-jana. Minulla asuu sukulaisia
Kempeleessä. Olen pelannut pesäpalloa Kempeleen Kirissä koko pienen
ikäni, enää en tosin pelaa. Tykkäsin
kunnasta, siellä oli kaikki palvelut lähellä. Hyviä muistoja on.”

”Oulun maistraatti. Kirkossa on tullut paljon laulettua, mutta maistraatissa pidettä-vissä häissä laulaminen
oli uusi kokemus.”

Jännitätkö ennen
esiintymistä?
”En ole koskaan ollut kova jännittä-

Jos olisit soitin, mikä olisit? mään. Tietenkin jokainen joskus jän”Kitara. Siitä saa aika kovaa ääntä.”

Jos olisit laulu, kenet toivoisit tulkitsevan sinua?
”Parhaan ystäväni Antti Annolan.

nittää vähäsen. Jos on omasta mielestään huonosti valmistautunut, silloin
jännittää enemmän.”

”Suomessa on aika vähän laulunopettajan virkoja auki. Pop & jazz –
puolella ollaan pitkälti freelancereita.
Laulunopettaja voi myös olla töissä
kansalaisopistossa tai konservatoriossa sekä opettaa yksityisoppilaita.
Työhön liittyy myös äänenhuoltoa.
Esimerkiksi opettajat, joiden ammatti edellyttää paljon puhumista, voivat
tarvita äänenhuoltoa ja äänenkäytön
opastusta.”
Teksti: Satu Ekmark
Kuvat: Satu Ekmark ja
Sini Alatalon kotiarkisto

Oletko duuri- vai
molli-ihminen?

Lisätietoa
❊ Youtube.com. Katusoittajaksi
Pariisiin –videon alussa juontaja
Seppo Hovi sanoo: ”Rasinkankaan
Jussin ja kumppaneiden tenavatähtitehtaasta Kempeleestä ja
sieltä kuorosta saapuu sitten
oululainen Sini Alatalo”.
❊ www.facebook.com/Mirellayhtye

Sini sai vuonna 1998 Karuselli-laulukilpailussa palkinnoksi jäätelöä.
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Lauluryhmä Äkkinäiset ja Hanuripartio:
”Musiikkiharrastus pitää mielen virkeänä”

O

lipa kerran kuoro, jonka harjoituksissa joku laulajista tuskaili, että ”eihän tästä tuu mittään, kun
me ollaan niin äkkinäisiä”. Kuoronjohtaja keksi, että siinähän on kuorolle
nimi: Lauluryhmä Äkkinäiset. Nimikin
jo kertoo, että kyseessä on hyväntuulen kuoro, jonka tarkoituksena on tuoda virkistystä itselle ja muille.
Inkeri Loukkola toimi lähes alusta
alkaen kuoronjohtajana, viime vuosina johtajana on ollut oululainen Mauri
Kinnunen. Vakituisia laulajia on mukana 20 – 25.
Äkkinäiset esiintyy enimmäkseen
omalla kotipaikkakunnalla Kempeleessä. Missä vain tarvitaan laulajia
ja soittajia luomaan juhlatunnelmaa
ja hengennostatusta yhteislaulun merkeissä, sinne usein pyydetään Äkkinäiset ja Hanuripartio. Kotiseutumuseon ja Pirilän lavan yhteislauluillat,
pikkujoulut, syntymäpäivät ja hautajaiset ovat yleisimpiä esiintymistilanteita. Kuoro on tuonut iloa monissa
vanhainkodeissa järjestetyissä yhteislaulutilaisuuksissa. Vuonna 2012
esiintymisiä oli 26 kappaletta. Kerran Äkkinäiset on käynyt edustakuntatalossakin esiintymässä raahelaisen

kansanedustaja Unto Valppaan kutsusta.
Esitetyt laulut kirjataan vihkoon, jotta seuraavalla kerralla samassa paikassa ei esitettäisi samoja kappaleita. Kirjurina toimii nuotistonhoitaja
Eila Alaräihä, joka on ollut kuorossa mukana liki 30 vuotta. Suosittua
ohjelmistoa ovat mm. vanhat valssit.
Kysyttäessä, jännittääkö heitä ennen esiintymistä, kuorolaiset toteavat, että aina jonkin verran riippuen
esityspaikasta, kappaleista ja kappaleitten sovituksesta (kaksi- vai neliääninen sovitus).
Joskus kuorotoiminnasta jää laulajia
pois sen takia, että ikääntymisen myötä kyytiä harjoituspaikkaan Työväentalolle on vaikeampi järjestää.
Lauluryhmä Äkkinäisiin on otettu mukaan suunnilleen kaikki, jotka
ovat pyrkineet. ”Ei ole kukaan vielä
niin vikaan laulanut, ettei olisi päässyt,
jos vain on musiikista kiinnostunut”,
Mauno Penttilä kertoo. ”Kuoronjohtajalle pitää käydä antamassa ääninäyte, niin hän määrää ääniryhmän.”
”Täällä on hauska olla”, sanoo Eila
Alaräihä. Mauno Penttilä on samaa
mieltä. Hän kuuluu sekä Äkkinäisiin
37

että Hanuripartioon. ”Olen saanut
täältä ystäviä ja tämä pitää mielen
virkeänä. Haitarilla säestämistä pitää
treenata, ja siinä pysyy aivotoiminta
pirteänä. Sanoisin kaikille eläkeläisille, että ei saa jäädä kotiin.”
Kun Hanuripartio perustettiin, siihen haettiin lehti-ilmoituksella soittajia. Kokoon saatiin kymmenen
miehen ryhmä. Tätä nykyä Hanuripartiossa on kuusi haitaristia: Kauko Seppänen, Erkki Lapinlampi,
Timo Visuri, Hille Kautto, Eino
Ahola ja Mauno Penttilä. Rumpalina
toimii Väinö Korhonen. Laulusolisteja on kolme: Mikko Ranta, Olavi Keinänen ja Kauko Alasuutari.
Mikko Ranta on julkaissut muutaman
oman levynkin.

Jos saisitte laulaa
Kempeleelle
koskettavimman laulun,
mikä se olisi?
”Kristallivirta.”
Teksti: Satu Ekmark
Kuvat: Satu Ekmark ja
Eila Alaräihän kotiarkisto
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Kempeleen kansalaisopiston MelodiSet
-kuorossa laulava Riitta Polvi-Karjalainen:
”Musiikki on happea, jota hengitän joka solullani”

M

usiikki on hyvää happea, jota
hengitän joka solullani”, sanoo
viime vuonna Kempeleen kansalaisopiston MelodiSet-kuoroon liittynyt
kulttuurin ”moniottelija” Riitta Polvi-Karjalainen.
Riitta muutti noin vuosi sitten miehensä Unto Karjalaisen kanssa Oulusta Kempeleeseen. Naapurikunta
oli musiikkia ja kaikenlaista kulttuuria
harrastavalle pariskunnalle entuudestaan tuttu, mutta vasta muuton jälkeen
he ymmärsivät, miten monipuolisesti
vireästä kunnasta on kysymys.
Riitta Polvi-Karjalainen on lahjakas
harrastajakuvataiteilija, ja kun aviopuoliso Unto Karjalainen on menettänyt sydämensä musiikille, ei siis ihme,
että tämän pariskunnan kotona lauletaan, soitetaan ja maalataan. Niin ja

tietysti kuunnellaan musiikkia. Konserteissa he käyvät toki myös, kuten
yleensäkin erilaisissa kulttuuritapahtumissa.
Riitan elämään musiikki on kuulunut pienestä pitäen. Hän on sekä laulanut että soittanut. Kansakoulun ensimmäisillä luokilla tyttö lauloi yksin,
kuorossa ja silloin suosiossa olleissa
”henkisissä kilpailuissa”. Kansakoulussa hän soitti nokkahuilua. Viulun
hän sai ollessaan 13-vuotias.
”Musiikin kautta löysin nykyisen
mieheni, haitaristi Unto Karjalaisen.
Soittamisen side on nivouttanut meidät napakasti yhteen. Olemme saaneet tilaisuuden tänä kesänä soittaa
yhdessä useassa tilaisuudessa”, Riitta
kertoo iloisena.
Kuorossa Riitta on laulanut oikeas-

MelodiSet -kuoroa johtaa Sanna Jaako.
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taan lähes aina. Hän sanoo kaipaavansa yhdessä laulamista. Se antaa sopivasti rytmiä ja ryhtiä elämään. Niin
uuden kempeleläisen elämään tuli
kansalaisopiston MelodiSet- kuoro.
”Eräs ystäväni kehotti minua pyrkimään tähän kuoroon. Olin juuri mennyt mukaan Eläkeliiton Kempeleen
yhdistyksen toimintaan. Siellä lauloin
kuorossa samaisen ystäväni kanssa.
Lauloin alttoa edellisessä kuorossa,
Tuiran kamarikuorossa. MelodiSet
laulaa neliäänisesti, joten se tuo sopivasti haastetta tekemiseemme”, Riitta kertoo.
MelodiSet-kuorosta Riitalla on paljon positiivista sanottavaa. ”Kuoro on
nuorekas ja elinvoimainen. Kuoron
henki on hyvä ja suvaitseva. Laulajat
ovat sopivasti eri ikäisiä. Kuoroa joh-
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taa pirteä ja mukaansatempaava Sanna Jaako. Hänellä on vahvaa osaamista musiikin saralla, joten hyvissä
käsissä tässä ollaan”, Riitta hymyilee.
Kuoron ohjelmisto on entisen oululaisen mielestä riittävän monipuolinen
ja viihteellinen. ”Viime kevään aikana
lauloimme iskelmiä ja kansanlauluja.
Ne tuntuivat vaihteeksi todella ihanilta. Meillä on aina hyvä fiilis, kun laulamme. Myös harjoituksissa on rento olo”, hän kertoo.
Kuoron myötä Riitta kertoo kotiutuneensa Kempeleeseen erittäin hyvin. Kuorosta hän on löytänyt ”sielunkumppaneita”. Riitta sanoo, että
kuorossa laulajat saavat toinen toisiltaan positiivista energiaa ja iloa. MelodiSet-kuorossa on hänen mukaansa
juuri se iloisuus, mikä pursuaa laulajista ja kuoron johtajasta.
Kuoroharjoitukset alkoivat jälleen
kesätauon jälkeen syyskuun ensimmäisellä viikolla. Sitä laulajat ovat
odottaneet innolla pitkin kesää. Niin
teki myös Riitta, jonka mielestä yhdessä laulaminen antaa tarvittavaa
voimaa pitkän pimeän talven varalle.
Miestään Untoa Riitta ei edes houkuttele samaan kuoroon itsensä kanssa, sillä pidetyllä haitaristilla on itsellään varsin usein soittokeikkoja.
Lahjakkaalla miehellä on useita omia

Äiti ja tytär. Ritva Pelttari ja Johanna Markke laulavat vieretyksin MelodiSet-kuorossa.

soitannollisia musiikkikokoonpanoja.
Jokainen MelodiSet-kuoron laulaja
olisi ansainnut oman juttunsa. Tässä
yhteydessä mainitaan vielä äiti-tytärparivaljakko. Kempeleläinen Ritva
Pelttari lauloi kansalaisopiston kuorossa jo silloin, kun vatsassa potkiskeli pieni tyttövauva. Äidin mielestä
tyttö tottui jo silloin musiikkiin. Ei siis
ihme, että kun Johanna oli sopivan

Riitta Polvi-Karjalainen tuli MelodiSet-kuoroon varsin pian Kempeleeseen
muuttonsa jälkeen. Hän on myös aktiivinen harrastajakuvataiteilija.
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ikäinen, hän marssi samaan kuoroon
äitinsä kanssa.
Ritva Pelttari ja Johanna Markke laulavat kuorossa sulassa sovussa vieretyksin. Ritva on ollut kansalaisopiston kuorossa mukana koko
kuoron olemassaolon ajan eli yli 40
vuotta. Johanna seuraa hyvin äitinsä jalanjälkiä.
”Olen sananmukaisestikin kasvanut
musiikin mukana”, Johanna nauraa
ja kertoo, että musiikki yhdistää vahvasti häntä ja äitiä. Kuoroharjoituksiin on ihana lähteä yhdessä. Yhdessä
he laulavat myös Johannan pienelle
Venla-tytölle.
Äidiltä ja tyttäreltä löytyy lisääkin
yhdistäviä musiikkitekijöitä. ”Olemme molemmat intohimoisia karaokelaulajia. Laulamme yksin mutta erityisen mielellämme kahdestaan”, he
kertovat.
MelodiSet-kuoroon mahtuu lisää innokkaita laulajia. Sanna Jaako sanoo,
että ketään ei pistetä varsinaiseen laulukokeeseen, mutta toki kuoronjohtaja tsekkaa, miten tulijalla ääni kulkee
ja mitä olisi vielä petrattavana.
Kuoro harjoittelee kerran viikossa.
Teksti ja kuvat:
Rita Kumpulainen

Kempeleen Kurpponen

Kempeleen seurakunnan musiikkitoiminta

Haastateltavana Veikko Kärnä
Toimit Kempeleen kirkkoherrana 1966 – 1998,
32 vuotta.
Ketkä henkilöt ovat
vastanneet seurakunnan
musiikkityöstä?
”Musiikkityö on kanttorin vastuulla.
Kanttorina oli Toivo Koponen 1946
– 1971. Hänen jälkeensä kanttoriksi tuli Marja-Liisa Kirkkomäki, sitten Hannu Parviainen, sitten MarjaLiisa Kirkkomäki uudestaan. Hänen
nimensä on nykyisin Marja-Liisa
Jääskeläinen. 1990-luvulta lähtien
Kempeleessä on ollut kaksi kanttoria, tällä hetkellä Marjo Irjala ja Eija
Savolainen. Päiväkerhoilla on oma
musiikkisuunnitelmansa, mutta kanttori avustaa heidänkin parissaan. Meillä on ollut vuosittain satamäärin alle
kouluikäisiä lapsia päiväkerhoissa.”

Miten seurakunnan
musiikkitoiminta on
kehittynyt 1900-luvulta
nykypäivään?
”Se on kehittynyt valtavasti. 1900-luvun alkuvuosikymmeninä seurakunnan musiikkitoiminta oli hiljaista ja satunnaista. Vielä 1930-luvulla täällä ei

ollut vakituista kanttoriakaan. Opettaja Iikka Lundman, monitoimimies,
toimi urkurina. Seurakunnan musiikkitoimintaa piti 1920-1930-luvuilla
yllä emäntä Fanni Korpela, joka oli
kirkkoherra K. I. Cajanuksen sisko. Hän kokosi pienen kirkkokuoron,
joka esiintyi useissa tilaisuuksissa ja
tuki seurakuntalaulua jumalanpalveluksissa. Kuoron tähtihetki oli vuonna 1936, jolloin se esiintyi vanhan
kirkon 250-vuotisjuhlassa.
Kanttori Toivo Koponen perusti
Kempeleeseen kirkkokuoron vuonna 1946. Vuodesta 1966 lähtien
kirkkokuoron toiminta oli huomattavasti vilkkaampaa kuin siihen asti.
Kirkkokuorolla on ollut tärkeä asema
seurakunnan toiminnassa ja kirkkokuorolaiset ovat olleet aktiivisia seurakuntalaisia.
Marja-Liisa Jääskeläisen aikana tuli
mukaan myös lapsikuoro sekä nuorten aikuisten lauluryhmä Versot. Versot on liittynyt ns. karismaattiseen
hengelliseen liikehdintään, jota on
Suomen seurakunnissa paljon. Kanttori on pitänyt myös Varttuneet-lauluryhmää sekä Askel-lauluryhmää,
joka uudempaa gospel-painotteista
musiikkia laulava nuorten aikuisten
lauluryhmä.

Lisäksi lukion ja yläasteen nuorten
parista on noussut projektikohtaisia
musiikkiryhmiä, jotka ovat esittäneet
nk. bändimusiikkia esimerkiksi jumalanpalveluksessa perhekirkkojen tai
erityistapahtumien aikaan.”

Onko uusien lauluryhmien
perustaminen yleinen trendi
vai onko se
Kempeleen piirre?
”Se on ehkä Kempeleelle tyypillistä.
Kempeleen väestörakenteestakin johtuen seurakunnassa on paljon nuorta
aktiivista musiikkiväkeä. Se on iloinen
asia. Jos vertaa johonkin maaseudun
perinteiseen seurakuntaan, niin kyllä
Kempele menee musiikkiasioissa eturintamassa. Näin se toki pitääkin olla
tämmöisessä nuorekkaassa ja aktiivisessa seurakunnassa.
Seurakunnan omaa toimintaa vielä tukee se, että jumalanpalveluksissa on esiintynyt myös ei varsinaisesti
seurakunnallisia lauluryhmiä ja kuoroja, kuten tunnettu huippukuoro Aiolos
sekä Tibor Garanvölgyin johtama
Lauluyhtye Nonetti. Myös Lauluryhmä Äkkinäiset on ollut jumalanpalvelusta avustamassa.”

Kempeleen kirkkokuoro, johtaa Marja-Liisa Jääskeläinen. Oik. laidassa näkyy myös Askeleet-kuorolaisia.
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Kanttori Toivo Koponen johtaa Kempeleen kirkkokuoroa 1950-luvun loppupuolella (?). Takarivissä vas.: 1. rouva Monkkanen, 3. Leo Brunni, 5. Jalmari Heikkinen, 7. Arvo Niemelä. Takarivissä oik. Aarne Tölli. Muiden takana liki näkymättömissä
Ensio Lötjönen ja Juhani Konola. Keskirivissä silmälasipäinen Anna (Anni) Saukkonen, hänestä oikealle Sirkka Tuohino.
Eturivissä vas. Taimi Ohukainen, Leena Lötjönen. Kuoronjohtajan käden kohdalla Raili Konola, sitten Rauha Tölli, Iiris
Heikkinen. Edessä oikealta Paula Takkula, Siiri Matturi, Laina Saukkonen.

Mikä on musiikkityön
merkitys seurakunnan
perustehtävän kannalta?
”Se on hyvin tärkeä. Jo Uudessa testamentissa (Paavalin Kolossalaiskirjeen 3. luvussa) kehotetaan laulamaan
Herralle: ”Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne, opettakaa ja neuvokaa toisianne
kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja,
ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja.”
Aivan alkuseurakunnasta lähtien
laulu ja musiikki ovat olleet kirkon
elämässä ihan keskeisiä asioita. Laulamalla ihminen monesti syvimmin il-

maisee tunteitaan, kokemuksiaan ja
ajatuksiaan. Musiikki tulkitsee ihmistä, ihmisen kokemuksia ja myös hengellisen elämän kokemuksia hyvin tehokkaasti ja aidosti. Musiikki on myös
ihmisiä yhdistävä elementti. Kun seurakunta tulee kirkkoon ja virsi viritetään, niin se kokoaa seurakunnan yhdeksi seurakunnaksi. Moniäänisesti,
mutta yhdessä lauletaan ja ilmaistaan
kiitosta, rukousta ja ajatuksia.”

Onko epämusikaalisen
henkilön vaikea toimia
seurakuntatyössä?
”Ei toki. Onhan monia epämusikaa-
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lisia pappejakin, jotka eivät kykene
laulamaan, mutta voivat toimittaa papin virkaa joka tapauksessa. Ei musikaalisuus mikään ehto ole, mutta se
on rikkaus. Kyllähän jumalanpalveluksessa voi virteen yhtyä äänellään.
Vaikka ei sävelkorvaa olisikaan, niin
saahan sitä äänellänsä laulaa mitenkä kykenee.”

Onko seurakunnan
musiikkitoiminnassa
kehittämiskohteita?
”Ainakin kanttorimme ovat todella
yrittäneet parhaansa koota kaikenikäi-
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siä mukaan seurakunnan toimintaan.
Varsinaista soitinyhtyettähän meillä
ei ole, harvassa seurakunnassa semmoista onkaan. Muhoksella on ollut
puhallinyhtye, tavallaan seurakunnan
torvisoittokunta. Oulun läheisyys on
tietysti meille rikkaus, mutta samalla
Oulu jonkin verran myös syö Kempeleen musikaalisia resursseja, kun täältä kuljetaan Oulussa musiikkiopistossa
ja joissakin kuoroissakin on kempeleläisiä mukana.”

Millaisia musiikkiin liittyviä
muistoja sinulla on
urasi varrelta?
”Kun vietettiin vanhan kirkon
300-vuotisjuhlaa vuonna 1986, niin
kanttori Marja-Liisa Kirkkomäen mies
Toivo Kirkkomäki sävelsi ihan sitä
varten kantaatin. Se oli vaativa sävelteos, jota Marja-Liisa Kirkkomäki kirkkokuoron kanssa harjoitteli kovasti ja
sitten esitti sen. Esiintyminen vanhan
kirkon 300-vuotisjuhlassa oli yksi kirkkokuoron huipputapahtumista. Se on
pysyvä muisto minulla.
Tietenkin kirkkokuoro on esiintynyt hienosti niin monet kerrat. Kun
kanttori Marja-Liisa Jääskeläinen jäi
eläkkeelle keväällä 2013, niin Pyhän
Kolminaisuuden kirkossa järjestettiin
juhla, jossa olivat mukana kaikki seurakunnan lauluryhmät: Musiikkipainotteinen perhekerhoryhmä, Varhaisnuoret, Ahavah-yhtye, Kanervat,
Kirkkokuoro, Versot, Varttuneet sekä
Askeleet. Kirkon urkuseinustalla oli
upea suuri joukko laulajia. Se oli hieno voimannäyte seurakunnan musiikkitoiminnan vahvuudesta.”

Marja-Liisa Jääskeläinen:
”Kuoroissa on voimaannuttavaa
yhdessä tekemisen meininkiä”

T

ämä on nyt erittäin mukava ja
mielenkiintoinen, uusi elämänvaihe, mitä tällä hetkellä elän”, kertoo Marja-Liisa Jääskeläinen (ent.
Kirkkomäki), joka on toukokuussa
2013 jäänyt eläkkeelle Kempeleen
seurakunnan kanttorin virasta.
Keiteleellä maalaistalon tyttärenä
varttunut Marja-Liisa sai ensimmäisen kosketuksensa soitinopintoihin
kansakoulun opettajaltaan. Soitin oli
tuolloin harmoni. ”Vaikka kotonamme tehtiin kovasti töitä, vanhempani
arvostivat myös henkisiä ja kulttuurillisia harrastuksia ja meitä lapsia kannustettiin ja meille annettiin mahdollisuus harrastaa erilaisia asioita. Äitini
oli hyvä laulamaan ja hän lauloi paljon aina askareidensa lomassa”, Marja-Liisa muistelee.
Marja-Liisan mentyä keskikouluun,
paikkakunnan kanttori antoi hänelle pianotunteja. Kun Marja-Liisan
isä huomasi tyttärensä kiinnostuksen
instrumenttiin, hän osti kotiin pianon
ja näin harrastus jatkui. Parikymppisenä neitona Marja-Liisa valittiin Sibelius-Akatemian kirkkomusiikki-osastolle opiskelemaan. Näin oli uravalinta
tehty.

Teksti: Satu Ekmark
Kuorokuvat: Satu Ekmark,
Juha Koposen kotiarkisto,
Kempeleen kunnan valokuva-arkisto

Lisätietoa
www.kempeleenseurakunta.fi/musiikki

Nonentti-kuoro.
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Kanttori Marja-Liisa Jääskeläisen
jäädessä eläkkeelle Pyhän Kolminaisuuden kirkossa järjestettiin
17.3.2013 konsertti, jossa esiintyivät kaikki Kempeleen seurakunnan musiikkiryhmät.

Marja-Liisa Jääskeläinen on ollut
työssä Kempeleen seurakunnassa
kahdessa eri jaksossa. Ensimmäisen
kerran hän toimi Kempeleen kanttori-
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na keväästä 1976 loppukesään 1979,
jolloin syntyi päätös jäädä kotiäidiksi. Jääskeläiselle tarjoutui mahdollisuus palata Kempeleeseen uu-destaan
syksyllä 1984, kun kanttorin virka tuli
auki ja hänet valittiin tehtävään. Tässä tehtävässä hän on palvellut aina
tähän kevääseen saakka, jolloin jäi
eläk-keelle.
Työssä Marja-Liisan sydäntä lähellä ovat olleet kuorot. Kuorotoiminta
onkin ollut Kempeleen seurakunnassa
varsin vireää. Kuoroja on ollut tarjolla
kaikenikäisille. ”Kuoroissa on sellaista yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemisen meininkiä, joka on voimaannuttavaa. Kuoroissa on ollut tilaa myös
erilaisuudelle ja jokainen on saanut
olla mukana omana itsenään ja omine
taitoineen. Varmaankin kuorotoiminnan ansiota on myös se, että meidän
tilaisuuksissa seurakunta laulaa, mikä
ei ole aivan itsestään selvää joka paikassa”, Jääskeläinen pohtii.
Kun kysyn, mikä on hänen oma
lempilaulunsa, Marja-Liisa miettii hetken ja sanoo: ” Laulu, joka tuo toivoa
ja iloa. Esimerkiksi virsi 329, Kiitos,
nyt Herran hän korkein on kunin-

kahamme. Muutoin lempimusiikkiani on klassinen musiikki ja erityisesti
liedit sekä kamarimusiikki. Säveltäjistä luonnollisesti Bach, joka on etenkin työssäni ollut keskeinen säveltäjä,
mutta aivan erityisesti pidän Mozartista. Lisäksi viime vuosien mieluinen
löytö on Arvo Pärt, jonka pelkistetty
musiikki puhuttelee minua.”
Marja-Liisan toive on, että ihmiset
harrastaisivat musiikkia, joko soittamalla, laulamalla tai vaikka vain kuuntelemalla. ”Musiikki vaikuttaa niin monin tavoin ihmisten mieleen. Musiikin
kautta voi käsitellä omia tunteita, purkaa niitä ja rakentaa uutta.”

Jos olisit soitin,
mikä olisit?
”Viulu. Heimo Haitto oli idolini, kun
olin nuori.”

Jos olisit laulu, kenen
toivoisit tulkitsevan sinua?
”Soile Isokoski. Lauloimme Soilen
kanssa kanttorikuorossa ennen kuin
hänestä tuli oopperalaulaja.”

Erikoisin paikka,
missä olet laulanut?

Ja lopuksi vielä
muutama
täsmäkysymys:

”Veneessä ja navetassakin on tullut
laulettua, mutta ehkä Leipzigin Tuomas-kirkko, joka oli Bachin kotikirkko.”

Mitä Kempele merkitsee
Sinulle tänään?

Oletko duuri- vai
molli-ihminen?

”Kempele on kotipaikkani ja kotikuntani ja koko elämän verkostoni on
täällä. Kempele on vireä kunta ja sen
sisällä seurakunta on voimanlähde.”

”Ehdottomasti duuri-ihminen.”

Askeleet-kuoro, johtaa kanttori Marjo Irjala.
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Teksti: Merja Hillilä
Kuva: Sari Karvonen
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Tanja Vähäsarja –
kuorosolistista
iskelmäartistiksi

T

anja Vähäsarja (s. 1983 Oulu)
osallistui Voice of Finland –kilpailuun vuonna 2012 Paula Koivuniemen joukkueessa. Voice of Finland
–ohjelman tekemisen prosessi kesti
syksystä kevääseen.
”Se oli tosi mielenkiintoinen, tunnerikas vuosi. En vaihtaisi sitä kokemusta mihinkään. Joukkueen sisällä
olin viimeinen nainen, joka oli pystyssä. Jesse Kaikurantaa vastaan tipahdin”, Tanja kertoo.
Nyt Tanja on aloittanut yhteistyön
Warner Musicin kanssa ja syyskuussa
2013 julkaistaan sinkku nimeltä Tuulena. Kappaleen on säveltänyt Jussi
Rasinkangas ja sanoittanut Eija Hink-

kala. Tuulena-kappale kertoo rakkauden ja vapauden kaipuusta. Youtube.
com:sta löytyy muitakin Tanjan videoita.
Kesällä 2013 Tanja kiersi keikkalavoja Sinitaivas-yhtyeen matkassa.
Keikkalavoille hän haluaa jatkossakin,
ympäri Suomea ja isompien yleisöjen
eteen. ”Oma konserttikiertue on haaveissa, ja totta kai oma levy. Nyt se
haave on jo pikkuisen lähempänä.”
Tanja Vähäsarja asui Kempeleessä 4-vuotiaasta 18-vuotiaaksi. Tokaluokkalaisena Musarien pääsykokeisiin osallistunut Tanja oli vuotta liian
aikaisessa, mutta pääsi kuitenkin sisään. Saman tien hänelle ehdotettiin
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Salon lastenlaulukilpailua. Vuonna
1992 hän lauloi kappaleen On syksy
niin ihmeellinen ja seuraavana vuonna kappaleen Illalla kun silmät suljen.
”Sitten vuonna 1994 tuli Tenavatähti.
Siellä sitten laulettiin Molla-Maijaa”,
Tanja muistelee.
”Lapsena ei osannut pelätä mitään,
joten sitä vain nousi lavalle laulamaan.
Toisaalta se oli erilainen tilanne kuin
mitä oli tottunut harjoittelemaan bändin kanssa. Olihan se jännittävää.”
Tanja piti Musareissa laulamisesta,
koska siellä sai laulaa soolona. Hän
on levyttänyt Musarien levylle mm.
Jokeri Pokeri Box -laulun, jota taikuri Simo Aalto käyttää tunnusmusiik-
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kinaan. Musarien mukana pääsi kiertämään Suomea esiintymismatkoilla.
Yläasteella Tanja lauloi Kempeleen Nuorisokuorossa. ”Olin ensin
kakkossopraanona, vuoden jälkeen
minut siirrettiin ykkössopraanoon ja
sain solistin paikan. Pääsin laulamaan
presidentti Tarja Halosellekin”, Tanja kertoo.
Mitään instrumenttia Tanja ei ole
koskaan soittanut. Vasenkätisyys
hankaloitti pianonsoiton opiskelua.
”Ajattelen käänteisesti ja soitan sointuja oikealla kädellä. Minulle parempi vaihtoehto voisi olla opetella pianon vapaata säestystä.”
Lukion jälkeen Tanja lähti Raaheen
opiskelemaan kauppakouluun ja musiikkiopistoon. Sittemmin opiskeli Oulun konservatoriossa klassista laulua
ja valmistui konservatoriosta vuonna
2012. Sen jälkeen hän lähti Ikaalisiin artistivalmennukseen ja suoritti
myös rytmimusiikin ohjelma-tuottajatutkinnon.
Tanja kertoo Musarien Ismo Koskelan ja Jussi Rasinkankaan olleen suurimmat tekijät siinä, että hän hakeutui musiikkialalle. Aluksi häntä pelotti
jättäytyä pelkästään musiikin varaan.
Nyt Tanja on kahdeksan vuoden ajan
tehnyt keikkaa bändin kanssa ja kokemus on kartuttanut luottamusta siihen, että kova työ kantaa hedelmää.
Hän rakentaa uraansa suunnitelmallisesti eikä mene mukaan mihin tahansa. ”Olen aina tiennyt, että Idolsformaatin tyyppisten matkaan en
lähde. Tiedän mitä haluan ja mitä
teen.”

Tanja Vähäsarjalla on ollut toiminimi musiikin puolella vuodesta 2010
eli hän on yrittäjä. Hänellä on kaksi
bändiä, toinen Oulussa ja toinen Tampereella, joiden kanssa hän keikkailee
Tanja Vähäsarjan nimellä.
Tanja pitää itseään ennen kaikkea
iskelmäartistina. ”Olen opiskellut
kymmenkunta vuotta klassista laulua,
mutta en paljonkaan käytä klassisen
laulun tekniikkaa kevyempää musiikkia laulaessani. Tietenkin hengitykseen ja äänenmuodostukseen liittyvää perustekniikkaa, mutta en käytä
oopperasoundia äänessä.”
Iskelmä-käsite saa Tanjan mietteliääksi. ”Onkohan se nykyään ’popahtavaa iskelmää’, kun iskelmän käsite
on nykyisin niin laaja. Siinä on moni
genre sekoittunut. Iskelmä on iskevää
nykypäivän musiikkia.”

valla. Toisinaan jännittää enemmän
ja toisinaan vähemmän. Jännitys on
ihan hyvä vaan, tulee sen jälkeen paljon paremmin kaikki itsestä irti. Heti
lavalle päästyä jännitys laukeaa ja sitten uskaltaa olla omana itsenään yleisön edessä.”

Jos olisit soitin,
mikä olisit?

”Molli. Siis tykkään laulaa mollia,
mutta luonteeltani olen kyllä ihan duuria. Hyväntuulisuus ja hyväntahtoisuus
on se, millä haluan mennä eteenpäin.
Ympä-rillä ja itselle voi tapahtua ikäviä
asioita, mutta pitää vaan kääntää kelkka siihen suuntaan, että niis-tä pääsee eteenpäin. Oikeastaan kuvailisin
itseäni semmoiseksi särkyneeksi peiliksi. Pystyn hei-jastamaan ulospäin
kaiken, mitä itse koen.”

”Viulu. Se on vanha ja elegantti,
mutta silti moderni soitin. Skaalaahan siitä löytyy joka lähtöön. Siinä on
syvyyttä ja draamaa, mutta myös keveyttä, kepeyttä, korkeutta ja ilmaa.”

Mikä on mielimusiikkiasi?
”Minulla ei ole koskaan ollut yhtä ainoaa idolia, olen tykännyt vain kappaleista. Nuorena kuuntelin Céline Dionia, mutta toisena on sitten Scooter.
Olen kuunnel-lut paljon erilaista musiikkia ja työskennellyt monta vuotta
dj:nä. Jos menisin karaokeen, laulaisin Stratovariuksen Black Diamondin.
Kovaa ja korkealta, mutta ei kuitenkaan ihan klasarimeiningillä. Minua
kiehtoo myös Lapin taika ja mystiikka, varsinkin niihin liittyvä matala, hämyinen äänimaailma.”

Jännitätkö esiintymistä?
”Lapsena en niinkään jännittänyt,
nykyään jännitän enemmän. Jos ei
etukäteen hirveästi jännitä, niin esityksen jälkeen tulee jälkitärinät. Ainahan esiintymistilanne on esiintymistä,
mutta eri tilaisuuksia ajattelee eri ta-
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Mitä Kempele merkitsee
sinulle nykyään?
”Kyllä se on aina koti, vaikka nykyisin asunkin Tampereella. Nuoruusmuistoni ovat Kempeleen Honkasesta. Minulla asuu täällä sukulaisia
ja ystäviä. Ja Zeppelinissä on helppo
käydä shoppailemassa, kaikki löytyy
saman katon alta.”

Oletko duuri-ihminen vai
molli-ihminen?

Teksti: Satu Ekmark
Kuva: Numi Nummelin

Lisätietoa
❊ www.facebook.com/
ArtistTanjaVahasarja
❊ www.tanjavahasarja.fi
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Herkkä tulkitsija

Kirsi Lehtosaari

V

oice of Finland –laulukilpailuun
vuonna 2013 osallistunut Kirsi
Lehtosaari (s. 1984 Oulu) kertoo kokemuksen olleen antoisa.
”Oli hienoa päästä tekemään musiikkia Suomen huippumuu-sikkojen
kanssa. Live-lähetyksissä Turun Logomossa, miljoonan televisiokatselijan edessä, oli hyvä tunnelma.”
Kirsin valmentajana toimi laulaja Paula Koivuniemi. Myös kilpailun
voittaja, Antti Railio, tuli Paula Koivuniemen joukkueesta.
Kirsi laulaa solistina Kirsi He-lena –
yhtyeessä, joka on julkais-sut EP-levyn
ja pitkäsoittolevyn. ”Toivoisin, että
joku ammatti-tuottaja ottaisi kopin
musiikis-tamme ja ryhtyisi tuottajaksem-me. Olisi hienoa saada omaa musiikkia radiosoittoon ja päästä esiintymään laajemmalle yleisölle.”
Keikkailun lisäksi Kirsin pitävät kiireisenä loppusuoralla olevat opettajaopinnot Oulun yliopistossa sekä reissaaminen Suomen ja Yhdysvaltojen
välillä. Hänen kihlattunsa, jääkiekkomaalivahti Pekka Rinne, pelaa
NHL-liigassa Nashville Predatorsissa.

Kirsi viihtyy kakkoskodissaan Nashvil-lessä hyvin. ”Nashville on countryn keskus ja siellä on paljon musiikkialan ihmisiä.” Kantrimusiikki kuuluu
Kirsinkin repertuaariin.
Sekä Kirsi että Pekka ovat lähtöisin
Kempeleestä. ”Kempele on lapsuuden kotipaikkani ja mummoni asuu
siellä edelleen. Olin 2-vuotias, kun
muutimme Kempeleeseen. Nykyisin
asun Oulussa”, Kirsi kertoo.
Kirsin äiti on aina kannustanut häntä musiikin pariin. ”Äiti kärräsi minut musiikkileikkikouluun. Yhdeksänvuotiaana pääsin Musarit-kuoroon.
Olin ensimmäisiä, jotka jatkoivat yläasteenkin Musareissa. Musarit oli
mielettömän hieno juttu. Pääsimme
laulamaan levyillä sekä kiertueille Suomeen ja Saksaan. Musarien johtaja
Ismo Koskela on ollut urani kannalta tärkeä henkilö”, Kirsi kiit-tää.
Yläasteella Kirsi lauloi myös Kempeleen Nuorisokuorossa, jossa laulettiin perinteisempää kuoromusiikkia.
”Seppo Härkö-nen on tehnyt hienoa työtä Kempeleessä. Olimme mukana isoissa tapahtumissa ja oli kunnianhimoiset tavoitteet.”
Vuonna 2007 Kirsi tapasi Matti Parkkosen, joka ehdotti hänel-le
musiikillista yhteistyötä. Kirsi Helena –yhtye perustettiin vuonna 2010.
Matti Parkkonen tekee kaikki yhtyeen kappaleet.
Monipuolisesti lahjakas Kirsi on
opiskellut myös teatteria ja tanssia.
Opettajaopinnoissa kuvataidekasvatus on hänelle läheinen ala. ”Koen,
että eri taiteenalat ovat tavallaan samaa asiaa – osa taiteen ja ilmaisun
kokonaisvaltaisuutta.”
Lehtosaarten suvussa on paljon
muusikkoja. Isältään Kirsi arvelee perineensä herkkyyden, joka on ajanut
hänet taiteiden äärelle. Laulamisen lisäksi Kirsi soittaa pianoa. Hän kuun-
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telee monenlaista musiikkia.
”Kirjoitan itse sanoituksia, joten
mielelläni kuuntelenkin taitavien
tekstintekijöiden sanoi-tuksia. Tykkään esimerkiksi Scan-dinavian Music Groupista sekä Mikko Kuustosen
sanoituksista. Johanna Iivanaista ihailen laula-jana, hänen äänensä koskettaa minua.”

Jos olisit soitin, mikä olisit?
”Saksofoni. Siinä on mieletön soundi, joka välittää tunnetta. Toivon välittäväni tunnetta omal-la äänelläni.”

Erikoisin paikka,
missä olet laulanut?
”Papan arkun äärellä Kempeleessä.
Arkku oli auki, ja mummo pyysi laulamaan. Olen ollut pal-jon kuoleman
kanssa tekemisissä.”

Jännitätkö
ennen esiintymistä?
”Jännitän. Joskus kovastikin. Mutta
jotenkin se muuttuu energiaksi ja voimaksi lavalle mennessä.”

Oletko duuri- vai
molli-ihminen?
”Molli. Melankolinen ainakin. Musiikkiin liittyen melankolia on vahvuuteni. Mutta mollikinhan on kaunis. Toki
kanssakäymisessä ihmisten kanssa haluan antaa ympärilleni myös sitä duuria musiikillani.”
Teksti: Satu Ekmark
Kuva: Essi Olkkonen

Lisätietoa
Kirsi Helena –yhtye: ks. Facebook
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Laulavat siskokset

Saara ja Suvi Aalto

Vasemmalla
Suvi Aalto,
oikealla
Saara Aalto.

Saara Aalto (s. 1987) ja Suvi Aalto (s. 1994) ovat kotoisin
Oulunsalosta ja omaavat sukujuuria Kempeleessä.
Saara tuli Voice of Finland –kilpailussa kakkoseksi vuonna 2012 ja
pikkusisko Suvi sijoittui vuonna 2013 neljän parhaan joukkoon.
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Mitä sinulle kuuluu?
Saara: Vuosi 2013 on ollut kiireinen. Maaliskuussa julkaistiin uusi sinkku. Jesus Christ Superstar –musikaali Oulussa työllisti paljon. Toukokuussa
julkaistiin uusi levy, You had my
heart. Kaikki kappa-leet yhtä lukuun
ottamatta ovat itse säveltämiäni ja sanoittamiani. Tänä vuonna olen konsertoinut Kiinassa ja tulossa on kiinankielinen albumi.
Suvi: Voice of Finland –kilpailu piti
minut alkuvuoden kiireisenä. Minulla
oli myös ylioppilaskirjoi-tukset tänä
vuonna. Toivoisin, että musiikista tulisi minulle am-matti niin kuin Saarallakin.
Saara: Oli kiva seurata Suvin esiintymistä Voicessa. Pikkusis-kostani on
tullut niin itsevarma ja hän vetää laulut hyvin!

Millainen Michael Monroe
oli valmentajana?
Suvi: Onhan hän aika ihana.
Saara: Hän oli ainut valmentajista, jolla on kokemusta uran tekemisestä ulkomailla. Siksi halusin hänen
joukkueeseensa. Michael Monroe
on oma itsensä koko ajan, arkenakin näyttävästi pukeutuva ihminen. Se
antaa muillekin rohkeutta olla oman
tyylisensä.
Suvi: Michael tsemppasi minua
paljon ja häneltä sai rehellistä palautetta.

Miten Saara valmensi Suvia
Voice of Finland –kisaan?
Suvi: Ei Saara antanut oikeastaan
mitään neuvoja. Tiedän sanomattakin, että Saara tukee ja tsemppaa minua.
Saara: Joidenkin biisien pituutta
ja rakennetta mietimme yhdessä. Voicessa biisin pitää olla tietyn mittainen,
esimerkiksi vain puolitoista minuuttia.
Mutta paljon Suvi tekee itse. Hän on
reipas, itsenäinen ihminen ja asumme eri kaupungeissa, minä asun Helsingissä.

Miten ajauduit
musiikin pariin?
Saara: Ihan vauvasta. Musiikki on ollut meidän perheessämme luonnollinen elämäntapa. En ole koskaan päättänyt, että menisin-kö opiskelemaan
musiikkia vai jotakin muuta, vaan musiikki on aina ollut luonnollinen reitti.
Suvi: Samalla lailla se minullakin
taitaa olla.

Suurin saavutuksesi
musiikin saralla?
Saara: Omat julkaistut levyt ovat
kuin omia lapsia. Ne ovat siinä mielessä isoja saavutuksia. Tietenkin televisiojutut, kuten Voice of Finland,
ovat olleet tärkeitä, ne ovat vieneet
sitä omaa juttua eteenpäin. Mutta levyt ovat ikuisia ja konkreettisia.
Suvi: Minulla se on varmaan tämä
Voice.
Saara: Musiikin lisäksi olen viime
vuosina tehnyt myös ääninäyttelijän
työtä. Dubbaan mm. tv-sarja Pokemonia sekä elokuvia. Äänityöläiselle on mahtavaa päästä käyttämään
erilaisten äänten hallinnan taitojaan.
Voidaan esimerkiksi vaatia, että laula niin kuin olisit 5-vuotias.

Mikä on mielimusiikkiasi?
Suvi: Tykkään oikeastaan kaikenlaisesta. Aika paljon kuuntelen poppia, r&b-meininkiä, rokkia ja musikaalimusaa.
Saara: Minullakin genre-skaala on
laaja. Tykkään tietenkin popista, mutta myös musikaalimusasta ja klassisesta. Jos kysytään jotakin suurta idolia,
niin sanoisin Beyoncé.

Jännitätkö
ennen esiintymistä?
Saara: Se riippuu keikasta. Jos keikalla on joku uusi biisi, niin silloin
jännittää enemmän. Nyt, kun keikkatahtini on kova, niin ei enää jaksa jännittää, kun joka päivä kuitenkin huomaa, että siinä pärjää. Vaikka
joku menisi pieleenkin, niin aina pär-
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jää. Siihen tulee semmoinen varmuus,
kun joka päivä menen lavalle ja ajattelen, että tämä on minun työni, tämä
on ihanaa ja yleisöltä saa energiaa.
Suvi: Kyllä minä jännitän. Aina on
semmoinen hyvä pikku tärinä ennen
esitystä. Joskus saatan havahtua lavallakin, että apua, missä olen! Kerran Voice of Fin-landissa havahduin
kesken esityksen. Pitää vain olla miettimättä sitä liikaa ja tehdä niin hyvin
kuin osaa.
Saara: Jos minua jännitys kutkuttaa, niin se on ennen esitystä. Kun
menen lavalle, niin unohdan kaiken
enkä jännitä yhtään.

Jos olisit soitin,
mikä olisit?
Saara: Piano. En osaa muuta sanoa,
koska se on minun soittimeni. Minusta piti tulla pianisti, piano oli SibeliusAkatemiassakin pääinstrumenttini. Se
on se, millä sävellän.
Suvi: Kitara. Olen soittanut kymmenen vuotta poikkihuilua, mutta kitara ja kitaramusiikki on ehkä enemmän minun tyyliini.

Oletko duuri- vai
molli-ihminen?
Saara: Duuri-ihminen. Toki se vaihtelee. Ensimmäinen levyni on duurivoittoinen, ja mietin, miksi en osaa säveltää mollibiisejä. Mutta nyt uudella
levylläni on mollibiisejä. Voi olla erilaisia vaiheita, ja itsekin varmaan muusikkona ja säveltäjänä kehittyy ja löytää uusia puolia itsestään.
Suvi: Kyllä minä olen duuri, vaikka välillä tulee molliakin.

Kerro kuorokokemuksistasi?
Suvi: Lauloin Musarit-kuorossa, lopetin syksyllä 2012. Musarit on tuonut rohkeutta esiintymiseeni. Kun menin Musareihin, siellä oli kuorolaisilla
tosi energinen mei-ninki. Olin aluksi hiljainen ja ujo. Olin silloin yläasteella, oli vielä angstivuodet. Muiden
hyvä meininki tarttui minuunkin, ja
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nykyisin olen yksi niistä energisistä
ja puheliaista.
Saara: Lauloin pitkään Kempeleen Nuorisokuorossa. Minulla on siitä
hyviä muistoja. Minut pyydettiin kuoroon, kun olin yläasteella 7. luokalla.
Kuoro oli lähdössä esiintymismatkalle Saksaan Hannoverin maailmannäyttelyyn ja tarvittiin lisää laulajia.
En ollut käynyt ulkomailla sitä ennen.
Kuoron kanssa kävimme ulkomailla
joka vuosi, ja meillä oli ulkomaalaisia
kuorovieraita, joita majoitimme kotiimme. Oli paljon aktiivista musiik-

kielämää, hienoja keikkoja ja monipuolinen ohjelmisto. Oli kivaa, että
tehtiin sekä ”massiivista”, klassista,
mutta oli myös semmoista kansanmusiik-kimeininkiä. Se oli tasokas kuoro. Vuoden 2012 Voice of Finland –
kilpailussa olleen Tanja Vähäsar-jan
kanssa tutustuimme alun perin Kempeleen Nuorisokuorossa. Tanja lauloi
kaikki kauniit soolot ja katsoin häntä ylöspäin, että voi kun on kaunis
ääni. Vasta Tanjan lähdettyä kuorosta
sain niitä sooloja itselleni, sukupolvien vaihtuessa. Kuoro kasvattaa ih-mi-

senä – kun on osa tuollaista ryhmää,
missä on hyvä henki.
Teksti: Satu Ekmark
Kuva: Ville Paul Paasimaa

Lähteet ja lisätietoa
❊ www.saaraaalto.com
❊ facebook.com/suviaaltoofficial
❊ Hanna Nissinen: Musiikkia omilla
ehdoilla : Saara Aalto haluaa
valloittaa Aasian eeppisellä
rakkausta-rinapopillaan.
Kaleva 21.5.2013, s. K2 3.

Kempele-Seura ry
Vuonna 1997 perustettu kotiseutuyhdistys, joka kuuluu Suomen Kotiseutuliiton jäsenyhdistyksiin. Yhdistyksen tarkoituksena on
- elinympäristön viihtyvyyden lisääminen kunnassa
- kotiseudun kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta
- voimistaa asukkaiden omatoimisuutta ja ylläpitää kotipaikkatunnetta
- edistää uusien ja muualta muuttaneiden kuntalaisten juurtumista
- tehdä nykyaikaista kotiseututyötä perinteitä kunnioittaen
Kempele-Seura järjestää kotiseuturetkiä, perinnepäiviä ja muita tapahtumia.
Perinnettä tallennetaan Kempeleen Kurpponen –lehden avulla. Myytäviä tuotteita ovat
lehden lisäksi Kempele-viiri ja Kempele-postikortti.
Kempele-Seuraan voi liittyä ottamalla yhteyttä sihteeri Pentti Pylvänäiseen,
puh. 0400 682 793, sähköposti: penttikeijo.pylvanainen@gmail.com
Jäsenyys maksaa 10 €/vuosi.
Nettisivut: kempele-seura.blogspot.com
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The Pulliaiset –
rautalankamusaa Topi Sorsakosken ja Agentsien hengessä

The Pulliaiset. Vasemmalta: Pasi Breilin, Sami Keinonen, Mikko Tapio, Jaakko Heiskari ja Jussi Hopiavuori.

R

autalankamusiikkia tuntevan ei ole
vaikea arvata, mistä The Pulliaiset –yhtyeen nimi juontuu: Esa Pulliaisesta, Agents-yhtyeen kitaristista. The
Pulliaiset soittaa enimmäkseen Topi
Sorsakosken ja Agentsien musiikkia.
Kempeleläisin ja oululaisin voimin
perustettu bändi aloitti nelimiehisenä
vuonna 2010. Syksyllä 2012 mukaan
saatiin solistiksi lumijokinen Mikko Tapio. Aiemmin solistina toimi toinen kitaristeista, Jussi Hopiavuori. Toinen
kitaristi on Sami Keinonen. Rytmiryhmän muodostavat rumpali Jaakko
Heiskari ja basisti Pasi Breilin.
”Pasi tuli mukaan syksyllä 2012
paikkaamaan alkuperäistä basistiamme Carlos Järvelää. Carlos oli loistava
basisti, ja paineet olivat kovat hänen
tilalleen soittajaa etsittäessä. Onnistuimme kuitenkin erinomaisesti, kun
Pasi suostui tulemaan mukaan”, Jussi kertoo.

The Pulliaiset
Perustettu 2010.
Mikko Tapio (solisti, Lumijoki)
Pasi Breilin (basso, Oulu)
Jaakko Heiskari
(lyömäsoittimet, Kempele)
Jussi Hopiavuori (kitara, laulu, Kempele)
Sami Keinonen (kitara, Oulu,
kotoisin Kempeleestä)

Jaakko ja Sami tuntevat toisensa jo
Ylikylän koulun ajoilta. He ovat soitelleet kauan samoissa porukoissa. Kaik-
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ki bändin jäsenet soittavat myös muissa kokoonpanoissa. Esimerkiksi Sami
soittaa Crystal-yhtyeessä.
”The Pulliaiset –yhtyeessä meillä on
rautalankalinja, muissa bändeissä voidaan soittaa ihan erilaista musiikkia”,
Jaakko selventää.

Keikat painottuvat
kesään
The Pulliaiset keikkailee ahkerasti, muttei kuitenkaan päätoimisesti.
Kesällä keikkaillaan isommissa paikoissa kuin talvella. ”Keikkoja on sopivan paljon siihen nähden, että olemme päivätyöläisiä, paitsi Sami, joka
on kokonaan musiikkialalla”, Jaakko kertoo.
Yksi mieleenpainuvimmista keikoista oli keikka Rukalla 16.2.2013.
”Siellä oli noin 500 kuulijaa, hyvät
soittotilat ja toimiva lava. Ja hyvät ruu-
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at”, Mikko kertoo.
Kysyttäessä, jännittääkö soittajia ennen esiintymistä, Sami vastaa epäröimättä: ”Aina. Vaikka on ollut satoja keikkoja, niin silti on aina ennen
keikkaa jännä kihelmöinti. Siis hyvällä tavalla. Se johtuu siitä, kun on niin
innostunut.”
Muutama soittajista sanoo, ettei
enää nykyään jännitä sillä tavalla kuin
alussa.

Treenipaikka
Kempeleessä
The Pulliaiset treenaa Kempeleessä
vanhassa puutalossa, jossa oli aikaisemmin kunnan järjestämää toimintaa.
”Sitten täällä todettiin hometta.
Kunnan työntekijät lähtivät, muusikot
tulivat tilalle”, soittajat naureskelevat.
He eivät kuitenkaan saa homeesta oireita, oleskelu on sen verran lyhytaikaista. Heidän mielestään treenipaikka on loistava. Totta kyllä, vanha talo
on kodikas, varsinkin rautalankasoundilla täydennettynä. Saimme haastattelun yhteydessä seurata bändin treenejä.
The Pulliaisten musiikki on taido-

kasta, kitaravetoista pop-iskelmää,
johon antaa lisämaustetta kitaristien
vaihteleva työnjako. Molemmat kitaristit soittavat vuoroin soolo-osuuksia
ja rytmiosuuksia. Rytmiryhmän – eli
basistin ja rumpalin – soitto on hyvin
tarkkaa ja täsmällistä. Solistin tyyli on
esikuvaa, Topi Sorsakoskea, kunnioittava, mutta kuitenkin omaääninen.
Ohjelmistoon kuuluu musiikkia
myös solisti Mikko Tapion soololevyltä Miehen sydän.

Kempeleen
musiikkielämästä
Kempele saa bändiltä hyvät pisteet. ”Tämähän on mulle koti”, sanoo Jaakko.
”Minä olen junantuoma”, kertoo
Kempeleessä toistakymmentä vuotta asunut Jussi. ”Mutta en kyllä haluaisi täältä pois.”
Bändin jäsenten mielestä musiikkielämä on Kempeleessä aika vireää,
mutta treenitiloja voisi olla enemmän.
”Kempeleen elävän musiikin yhdistys on meille tosi tärkeä. Olemme kaikki siinä mukana. Yhdistyksen
kautta saimme vuokrattua treenipaikan”, Jussi kertoo.

Treenit alkamassa. Mitä laitetaan?
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Kaikissa Kempeleen baareissa voi
soittaa livemusaa, sekin on hyvä asia.

Duuria ja mollia
The Pulliaiset vaikuttaa huumorintajuiselta, iloiselta porukalta. Bändiläisten
kesken lentää lempeä läppä. He taitavat olla enemmän duuri- kuin molli-ihmisiä?
”No, musiikillisesti molli”, korjaa
Jussi. ”Ehkä ihmisenä yritetään sitten
joskus olla duuri-ihmisiä, jos musiikillisesti ollaan mollissa. Siis sekä että.”
”Eiköhän se ole niin kuin jin ja jang,
jotka täydentävät toisiaan. Joka biisissä on sekä molli- että duuripuoli”,
Sami analysoi.
”Soittaminen on hauskaa yhdessäoloa ja keikkaillessa pääsee käymään
muuallakin, se tässä on olennaista.”
”Niin, ja musiikki on pelastanut meidät urheilulta”, Pasi sanoo.
Teksti: Satu Ekmark &
Hannu Saukkonen
Kuvat: Satu Ekmark

Lisätietoa
❊ Keikkakalenteri: mikkotapio.fi
❊ Kempeleen elävän musiikin
yhdistys ry: http://kemy.org/
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Kempele-viiri
(isännänviiri)

60€
Saatavissa
kunnantalolta
sekä kesäaikaan
museolta

www.oulunseudunsahko.fi

