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Nuoret Taidehallissa
Nuoret 2011 -näyttely jatkuu Helsingin 
Taidehallissa 8.1. saakka. Näyttelyssä 
nähdään troijalainen legomies, räy-
häkäs pussipiru, kimalaispallo, hybri-
dieläin. Mukana on muun muassa pori-
laisen, Kankaanpään taidekoulun kas-
vatin Heikki Hautalan työ Ajan soturit.

Pismovnik suomeksi
Venäjän suurimman kirjalli-
suuspalkinnon voittanut Mihail 
Šiškinin Pismovnik julkaistaan 
suomeksi elokuussa 2012.  WSOY 
julkaisee The Big Book Award-
palkinnon saaneen teoksen ni-
mellä Sinun kirjeesi. 

HELENA LAINE
Pori

Elämme joulukonserttien 
aikaa. Yhtenä esiintyjänä 
kuullaan Heidi Laaksoa, 
joka konsertoi Teljän kir-
kossa ja lapsuusmaisemis-
saan, Luvian kirkossa.
Heidi Laakso on parhaillaan 
mukana Turun Linnateatteris-
sa, sopraanona kulttuuripää-
kaupunkivuoden produktiossa 
Mieletön Oopperan Historia.

– Produktio on saavuttanut 
huiman suosion, ja yleisöllä tun-
tuu olevan hauskaa, sopraano 
iloitsee.

Esityskautta on jatkettu use-
aan kertaan. Ensi vuoden hel-
mikuussa produktio vierailee 
Helsingin Aleksanterin teatte-
rissakin.

Sopraano on saanut juu-
ri kaikki opintonsa valmiiksi. 
Tästä eteenpäin elämä on yhtä 
laulua.

Oletko jouluihminen?
– Olen juhlaihminen! Pidän 

ylipäätään kaikista juhlista, jo-
ten tykkään joulustakin, sopraa-
no vastaa.

Perinteistä herkkää
Hänellä on kaksi joulukonsert-
tia, Teljän kirkossa ja Luvialla. 

– Halusin pitää joulukonser-
tit kotiseudullani, ja kotiseu-
tuani on Pori ja Luvia. Minut 
on kastettu Teljän kirkossa, ja 
olen päässyt ripiltä Luvian kir-
kossa.

Ohjelmisto on aika perinteis-
tä, Ave Maria, En etsi valtaa 
loistoa, Adamin joululaulu.

– Haluan tarjota konsertin, 
jossa on sopraanon laulama-
na kaikki ihanimmat ja kau-
neimmat laulut, joita vain voi 
kuvitella kirkossa kuulevansa, 
Heidi Laakso perustelee kon-
serttiohjelmaansa.

– Yksi osio konsertistani 
koostuu suomalaisista joulu-
lauluista, jotka ovat mielestäni 
todella kauniita ja koskettavia. 
Ne ovat jotenkin samaan aikaan 
herkkiä ja väkeviä. Esimerkik-

si Otto Kotilaisen Varpunen 
jouluaamuna. Kun viimeisessä 
säkeistössä lauletaan, että var-
punen onkin tytön pieni veli 
taivaasta, meinaan aina itsekin 
liikuttua.

Vilpitöntä ja aitoa
Laulajana hän haluaa välittää 
vilpitöntä ja aitoa tunnetta. 

– Luonnollinen laulutapa 
klassisessa laulussa on minulle 
tärkeää. Turha pönötys pois.

Hän haluaa pitää toisen kon-
serttinsa Luvialla, lapsuutensa 
maisemissa. 

– Luvialla on hieno kirkko, 
hiekkakivestä tehty. Se sovel-
tuu tunnelmaltaan ja akustii-

kaltaan hyvin konserttiin. 
Meri ja viljapellot ovat hä-

nen mielimaisemiaan.
– Lapsuusmaisema vaikut-

taa minussa siten, että milloin 
vain tulen meren rantaan, tun-
nen tulevani kotiin. Ehkä tämä 
lapsuusmaisema kuuluu lau-
luissani herkkyytenä.

Myös joidenkin säveltäjien 
sävelkieli sinkoaa hänet aja-
tuksissaan takaisin viljapel-
lon reunaan tai meren rantaan. 
Tällä tavalla häntä puhuttele-
vat esimerkiksi Ture Rang-
strömin laulut, joita hän esitti 
diplomitutkinnossaankin.

 

Menot
Heidi Laakso, Joulun kau-

neimmat sävelmät Teljän kir-
kossa 8.12. klo 19 ja Luvian 
kirkossa 15.12. klo 18. Vapaa 
pääsy.

O

Sopraano

Heidi Laakso

Syntynyt 1980 Porissa, vietti lapsuutensa Luvialla, asuu Turussa.
Kuorolaulun aloitti 8-vuotiaana porilaisessa lapsi- ja nuorisokuo-
ro Katajanmarjoissa, yksinlauluopinnot aloitti Palmgren-konser-
vatoriossa.
Laulupedagogi Turun AMK / Turun Musiikkiakatemiasta 2006.
Opiskellut Tukholman Oopperastudiossa 2008–2009 ja Helsingin 
Metropoliassa, jossa suoritti keväällä laulun diplomitutkinnon.
Esiintynyt mm. Kokkolan Oopperassa ja Turun kulttuuripääkau-
punkivuoden produktiossa Mieletön Oopperan Historia.
Motto: Turha pönötys pois!

Sopraano: Halusin pitää joulukonsertit kotiseudullani, ja kotiseutuani on Pori ja Luvia.

Sopraano Heidi Laakso pitää
juhlista, mutta turha pönötys pois

– Laulajana haluan välittää vilpitöntä ja aitoa tunnetta, Heidi Laakso sanoo.

Hanna Leppänen/SK

– Olen pienestä pitäen laula-
nut, lasten lauluja kasetille yn-
nä muuta. Yhtenä päivänä leh-
dessä oli ilmoitus, että kuoroon 
haetaan laulajia, Heidi Laakso 
kertoo alkutaipaleestaan laula-
jana.

Siitä alkoi rakas harrastus, jo-
ka innosti häntä kehittämään 
laulutekniikkaa ja musiikillista 
ilmaisua. Hän jatkoi laulutun-
neille Palmgren-opistoon. 

– Lukiossa mietin, että mi-
hin ihmeeseen hakisin opis-
kelemaan, kunnes tajusin, että 

laulamisesta voi myös opiskella 
ammatin.

Laaksoa kuvaillaan tunteik-
kaaksi esiintyjäksi. Millaiset 
produktiot ovat olleet hänen 
tähänastisia tähtihetkiään?

– Viime kesän  produktio 
Kokkolan Oopperassa oli hieno 
kokemus. Tein Papagenan roo-
lin, ja se toimi sellaisena yleisön 
hauskuuttajana.

Tukholman Oopperastudiolta 
hän sai syvyyttä esiintymiseen-
sä, uskalsi avata itsensä näyt-
tämöllä. Mieleenpainuvin rooli 

siellä oli Charlotta Krenekin 
dramaattisessa oopperassa Der 
Diktator. 

 Turussa parhaillaan mene-
vän Mieletön Oopperan Histo-
ria -tuotannon myötä hän on 
saanut tähtihetkiä myös televi-
siossa. Hän lauloi TV1:n Thalia 
Gaalassa ja Mikko Koukin il-
lallisilla Neljän tähden illallinen 
-sarjassa Nelosella.

– Tähtään solistiseen uraan. 
Kaikkein eniten minua kiehtoo 
ooppera. Haluan laulaa, riutua 
ja nauraa oopperan lavoilla.

”Haluan laulaa, riutua ja nauraa”

Kirjat
Ralf Långbacka: Taiteellista 

teatteria etsimässä, 
käsikirjoituksesta suomentanut 
Hannimari Heino. Siltala 2011.

Ralf Långbackan muistel-
mien toinen kirja Taiteellis-
ta teatteria etsimässä käy lä-
pi kaudet Turun ja Helsingin 
kaupunginteattereissa.

Turku 1970-luvulla oli 
niin sanottu kotkien kausi. 
Långbackan (s. 1932) ja Kalle 
Holmbergin ohjaukset oli-
vat ylivertaisia sekä silloisen 
yleisön että teatterihistorian 
mielestä, vaikka paikallinen 
sanomalehti vastusti. Helsin-
gissä 1980-luvulla kaikki sujui 
nihkeämmin.

Holmberg ja ohjaajien 
troikkaan Helsingissä osal-
listunut Jotaarkka Pennanen 
ovat jo julkaisseet muistel-
miaan, ja myös tutkimus on 
perannut aihetta, esimerkiksi 
Pirkko Koski Helsingin kau-
punginteatterin historiassa 
(2007).

Mutta tietenkin vain Lång-
backa itse voi tietää, mitä 
Långbacka ajatteli. Kirjassa 
ei ole henkilöhakemistoa, mi-
tä voi pitää itsekeskeisyyden 
merkkinä. Välillä se menee 
omahyväisyydeksi, kun kir-
joittaja kelpuuttaa kehuvia 
sitaatteja, hiukan hassunku-
risiakin.

Långbacka kirjoittaa vetä-
västi eikä kumarra kuvia. Ohi-
mennen hän nuijii muun mu-
assa Robert Wilsonin. Toisin 
kuin moni teatterimuistelija, 
Långbacka havaitsee ja myön-
tää epäonnistumisensa, vaik-
kei kernaasti ota koko syytä 
niskoilleen, vaan näkee pahaa 
teatterikriitikoissa.

On jotenkin liikuttavaa, 
kuinka merkittävänä Lång-
backa pitää osallistumistaan 
teatteripoliittiseen väittelyyn 
lehdistön palstoilla. 

Långbacka ja Helsingin 
Sanomien kriitikko Kirsik-
ka Moring omistivat yhdes-
sä purjeveneen 1975–82. Sitä 
taustaa vasten on ymmärret-
tävä Långbackan valtava pet-

tymys ”valheiden orgioi-
hin”. Trendien palvonnas-
saan kriitikot etsivät aina 
uusia neroja eivätkä kun-
nioita perinnettä.

Turun ja Helsingin välis-
sä tapahtui Arto Mellerin 
ja kumppaneiden Pete Q. 
Kertaheitolla se vanhen-
si Långbackan edelliseksi 
sukupolveksi, jota vastaan 
niin sanottu nuoriso ka-
pinoi. Se tapahtui Lång-
backan mielestä liian var-
hain, sillä on jaloa tehdä 
taiteellista teatteria, vaik-
kei aika sitä ansaitsisi.

MATTI LINNAVUORI

Kotka muistelee

Muistelija Ralf Långbacka 
on välillä omahyväinen, 
mutta muuten suorasanai-
nen.

ERKKI SAARINEN
Eura

Director musices Ahti Laine 
sai tiistaina Euran kunnan 
itsenäisyyspäiväjuhlassa vas-
taanottaa Pro Eura -mitalin 
työstään Euran hyväksi.

Pro Eura mitaleja on 
myönnetty vuodesta 1980 
tunnustukseksi yksityiselle 
tai yhteisölle, joka on toi-
minnallaan edistänyt aineel-
lisen tai henkisen kulttuurin 
kehittämistä kunnassa tai 
tehnyt Euran kuntaa merkit-
tävällä tavalla tunnetuksi.

Mitaleja on tähän men-
nessä myönnetty 40, viimek-
si vuonna 2010.

Kunnan mitalitoimikunta 
toteaa, että Laine on monel-
la tavalla ansioitunut mu-
siikkimies. 

Hänen käteensä sopivat 
yhtä hyvin saxofoni, trum-
petti, huilu, flyygelitorvi 
kuin muutkin puhaltimet. 
Hän on toiminut kapelli-
mestarina sekä Euran Soit-
tokunnassa että Porilais-
soittokunnassa. Puhallin-
soitinten maailmaan Laine 
on ohjannut nuoria soittajia 
vuosikymmenten ajan esi-
merkiksi Euran kansalais-
opistossa ja Tuulimyllyn pu-
haltajissa. 

Laine on monin eri tavoin 
osallistunut myös kansan-
musiikkitapahtuma Kustaan 
Soiton järjestelyihin.

Laine on ansioitunut myös 
viihdemusiikissa. Hän esit-
tää tanssi- ja viihdemusiik-
kia orkesterissa Duo Maetro. 
Hän on myös entisen Tans-
siorkesteri Lallit puhallin-
soittaja, sovittaja ja kapelli-
mestari. Viime vuosina Lai-
ne on esiintynyt myös sak-
sofonikvartetti Kvarsaxin 
kanssa.

Szyrowski palkittiin
Euran kulttuuripalkinto 
myönnettiin tänä vuonna 
viulisti Roman Szyrowskil-
le, joka on vuodesta 1988 
opettanut musiikinharras-
tajia Kiukaisten kansalais-
opistolla. 

Szyrowski on ohjannut 
useita yhtyeitä ja peliman-
nikokoonpanoja. Hän on 
toiminut myös mies-, nais- 
ja sekakuoron johtajana. 
Merkittävän työn musiikin 
saralla Szyrowski on tehnyt 
opettaessaan sadoille nuo-
rille soittoa ja laulua. Lisäk-
si hän on toiminut Kiukais-
ten yhteiskoululla musiikin 
opettajana.

Roman Szyrowski on vuo-
sien varrella järjestänyt lu-
kemattomiin tilaisuuksiin 
musiikkiohjelmat. 

Szyrowski on monipuo-
linen, lahjakas muusikko, 
joka taitaa muun muassa 
pianon, harmonikan, viu-
lun, pasuunan, kitaran ja 
basson.

Ahti Laineelle
myönnettiin
Pro Eura -mitali

Director musices Ahti Laine palkittiin itsenäisyyspäiväjuh-
lassa Eurassa Pro Eura -mitalilla.

Erkki Saarinen/SK

Kirjat
Lukas Moodysson: Isän 

aika. Suom. Jonna Joskitt. 
Like, 2011.

Ohjaajana (muun muassa 
Fucking Åmål) paremmin 
tunnetun Lukas Moodys-
sonin uutuusromaani iskee 
oman panoksensa siihen 
kirjallisuuden lajiin, jos-
sa aikuiset lapset kirjoitta-
vat poissaolevista vanhem-
mistaan, tässä tapauksessa 
kuolleesta isästä.

Moodysson yhdistää hie-
nosti tunteellisen ja ana-
lyyttisen metodin, mutta 
kirjan varsinaiset ansiot 
ovat toisaalla. Vasten kas-
voja äkisti paiskautuneen 
menneisyyden keskellä pä-
kistelevän päähenkilön le-
vottomat mielenliikkeet 
kaivetaan taiten esiin hä-
nen koko oireilevan havain-
tomaailmansa voimalla. 
Erityisen tärkeään rooliin 
nousee internet ja sen tör-
kyisemmän tarjonnan kaut-
ta aukeneva kärsimyksen 
maailma julkkisten kuolin-
kuvista lapsiprostituutioon 
ja vieraantuneisuuteen.

Isän aikaa voisikin kutsua 
nettiajan tajunnanvirraksi.

Tyylillisesti Moodysson ot-
taa jatkuvasti riskejä: luette-
loi pitkän tovin erilaisia esi-
neitä ja asioita, pohdiskelee 
poptähti Rihannan ja Ma-
rilyn Monroen elämänkoh-

taloita ja avaa toisaalla tun-
teidensa padot tuskallisten 
sadattelujen monisivuiseksi 
ryöpyksi.

Juuri tämä tuntu tietystä 
muodon holtittomuudesta 
– ajatusten vapaasta lennos-
ta – tekee tekstistä elävää. 
Kaaoksen ja epävarmuuden 
vastapainoksi asettuvat se-
kä sakkilaudan säännön-
mukaisuudet että sanojen 
etymologiset täsmennykset. 
Toistuvana johtomotiivina 
palataan isän kunnianhi-
moiseen matemaattiseen 
pyrkimykseen todistaa nol-
la mahdottomaksi.

Kaunokirjallisen tekstin 
takaa on löydettävissä se 
sama lahjakas Moodysson, 
joka on myös elokuvissaan 
onnistunut, parhaimmillaan 
taidokkaasti, kuvaamaan ih-
mislapsen monin osin koh-
tuutonta – järjetöntäkin 
– osaa hallitsemattomaksi 
käyneen kosmoksen kuri-
muksessa.

Vaikka varsinaisesta isä-
suhteen käsittelystä aistii 
väkisinkin terapiakirjoitte-
lun tilityspintaa, laventavat 
muut elementit – kuten tiu-
haan lainatut miesasiakkai-
den thaimaalaisille lapsip-
rostituoiduille lähettämät 
rakkauskirjeet – raadolli-
sessa hyytävyydessään ko-
konaisuuden lähtökohtiaan 
korkeammalle tasolle.

LAURI TIMONEN

Sakkia
isän kanssa

MUSIIKKI Laulaja-lauluntekijä Eli-
na Siirala voitti Eurajoen kunnan 
järjestämän Mika Kares -lasten-
laulujen sävellyskilpailun kappa-
leellaan Rapujen juhlat.

Toiseksi tuli lauluntekijä Petter 
Korkman sävellyksellä Se, joka 
rakentaa.

Voittajalle ja toiseksi tulleelle 
annettiin Eurajoen itsenäisyys-
juhlassa tiistaina 2 000 euron ja 
500 euron rahapalkinnot.

Siirala on alun perin kotoi-
sin Helsingistä, jossa hän kasvoi 
ammattimuusikkojen perheessä. 
Klassisen laulututkinnon suori-
tettuaan Siirala jatkoi musiikki-
opintojaan Lontoosssa, jossa hän 
yhä asuu ja työskentelee.

Kilpailuun osallistui 22 sävel-
lystä 14:ltä eri säveltäjältä.

Tuomaristoon kuuluivat kil-
pailulle nimensä antanut ooppe-
ralaulaja Mika Kares, kulttuuri-
sihteeri Pirjo Jaakkola, opettaja 
ja muusikko Kari Leino, Palm-
gren-konservatorion rehtori Juha 
Järvinen, kulttuurijohtaja Risto 
Kupari ja laulaja Solja Virta. SK/
EURAJOKI

Elina Siirala voitti 
lastenlaulujen 
sävellyskilpailun


