Ystävänpäivänä
jäiden keskellä

Vuoden 2011 Ystävänpäivänä Euroopan kulttuuripääkaupunki Suomen Turku sekä koko valtakunta hytisevät kovien pakkasten puristuksessa.
Kulttuurilaivana jäissä kohti Tukholmaa puskevalla Tallinkin Silja Europalla tunnelma on kuitenkin lämmin ja kotoisa. Iltalaivalla on melkoisesti väkeä,
vaikka eletäänkin helmikuun puolivälin arkista maanantaita.
Yökerhon baaritiskeillä on vielä rauhallista. Laivan irrottua Turun satamasta moni poikkeaa aluksen ruokaravintoloihin nauttimaan erityisestä Turkumenusta. Se on suloinen sekoitus kalaa ja karitsaa.
Yökerhossa odotellaan illan tähtitanssien pääesiintyjää. Nauhalta kajahtelee lupaavasti: ”Mahtava peräsin ja pulleat purjeet...”
Sitten hiljenee hetkeksi. Baaritiskin takanakin kurotellaan kauloja. Väkeä
on tullut äkkiä melkoisesti.
”Hyvät naiset ja herrat, mina damer och herrar, Ladies and Gentlemen”,
aloittaa risteilypäällikkö Bjarne Solstrand.
Risteilyemäntä Margarita Anturamäki hymyilee vierellä ja jatkaa kuulutuksia venäjäksi. Iltakymmenen tietämille ovat laivankin kellonviisarit Suomen puolella kipittäneet. Ruotsin puolella tullaan tunnetusti tunti perässä.
”Tervetuloa meritansseihin. Illan tähtiorkesteri viihdyttää meitä puolille
öitä. Karaoke alkaa kello kaksikymmentäkolme ja samaan aikaan myös disko. Trubaduurina viihdyttää Tapani Kangas ja myöhemmin täällä lavalle saapuu laivan kansainvälinen orkesterimme. Mutta hyvät naiset ja herrat, mina
damer och herrar, Ladies and Gentlemen… Fin-lan-ders!!!”
Samettiset raskaat verhot avautuvat. Siinä he ovat ritirinnan: Arska, Jussi, Kunu, Lasse, Timo ja Tomi. Hymyilevinä kotikylän poikina. Suomi-iskelmän tuttuina tulkitsijoina.
Terveiset ulapalta. Molli-Jori Malmstenin valssi lähtee soimaan. Pyöreä
tanssilattia on kuin taikaiskusta täynnä toinen toisen liki pyörijöitä. Arska
vetäisee parastaan. Kunu yhtyy lallatukseen la la la la la la la laa...
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Finlandersin sielun ja sydämen Jussi Lammelan yksi katse riittää. Merivalssilla mennään. Kokeneet muusikot tietävät, että liikkeelle pitää lähteä tunteella ja tilanteen mukaan.
...”jos sinä heilani pettäisit, ai jai pettäisit...” kansa pääsee laulamaan mukana.
Tampereelta tulleen eläkeläispariskunnan kauniimpi osapuoli seisoo tanakasti lavan etureunassa. Pieni näppärä kamera välähtää kerran. Siinä tuli
kuva Arskasta. Toisen kerran. Tomi koskettimien takana väläyttää aurinkoisen
hymynsä. Kolmas kerta toden sanoo. Nyt ikuistuu Jussi rumpupattereineen.
”Siinä terveiset ulapalta!”
”Sussu täyttää vuosia ja meidän Kari täyttää kans!”
Aplodit ovat lämpimät. Kunu pokkaa ja kiittää.
Lattiantäyteinen yleisö lähtee Jussin välispiikistä spontaanisti laulamaan
tuttua onnittelulaulua orkesterin säestyksellä: ”Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan...”
”Toinen valssi on nimeltään Tähti ja meripoika. No niin, sitten jatketaan!”
Baaritiskillä alkaa tutunomainen toiminta. Siideri tekee kauppansa, olutta
otetaan, mutta myös laivan värikkäitä drinkkejä makustellaan.
Jussi pitää hommaa hanskassa varmasti kuin palikkaa kädessään.
”Tähän Turun kulttuuripääkaupunkiristeilyn tunnelmaan me tahdomme
tuoda oman panoksemme. Arska on Matti ja minä olen Teppo.”
Jos olet onnellinen. Se on vuonna 1965 Kissankultaa-laululla Ponnahdus
Pinnalle -kisan folksarjan voittajaveljesten ensimmäinen levytetty iskelmä.
Hienosti se soikin salonkiorkesteri Finlandersin tulkitsemana Ystävänpäivän illassa vuonna 2011.
”Sitten mennäänkin kauas Turusta etelän maille saakka.” Sieluni kaunis
Maria.
Foksi on kova juttu tähän paikkaan.
”Tämäkin on turkulaista foksia. Sen on tehnyt Pentti Viherluoto ja nimi
on Pieni polku.”
Jussi ottaa laululla yleisönsä. Kunu tuuppaa tunnelmaa trumpetilla ja Lasse iskee sielun pohjaan saakka saksofonillaan. Foksin imu on väkevä.
”...mutta aurinko nousi taas jälleen, kevät loisti taas kukkasineen...”
”Kuullaan sitten Rauli Baddingia Ensimmäisenä iltana!”
Tanssilattialla tunnelma tiivistyy.
”Oliks tää toinen jo!”
Joku livahtaa kuiskuttelemaan lavan etureunan tuntumassa patteriaan paukuttavalle Jussille.
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”Onnitellaan Osmo Suomea. Hän on ollut viimeistä päivää töissä!”
”Osmon kunniaksi seuraava laulu. Viuhahdus! Saa nähdä, miten Osmon
käy! Tää on vanha Irwinin biisi. Kari laulaa!”
Tamperelaispariskunta on palannut parketilta ikkunapaikkapöytään esiintymislavan kulmalle.
”Hirveästi tykätään tästä orkesterista. Lavalla käydään paljon. Soittavat hyviä kappaleita. Voi hyvänen aika, kun osaisi sanoa, miksi ne ovat niin hyviä.
No, saa selvää laulusta ja sanoista. Musiikki on vaan niin hyvää.”
Kuvia ottanut rouva puhuu. Mies ei pukahda. Kiertää päätään, kun kysytään, saako tähän kohtaan oikein nimellä kommenttia tuikata. Päänkierto
tarkoittaa, että ei.
Kari Kunu Lehtomäki, puhallinten ja pillien paroni pääsee vauhtiin. Basisti
Aarne Arska Hartelin lähtee menoon mukaan. Rock’n Roll Music iskee iholle. Timo Pelander pääsee revittelemään kitaraansa. Arska pyssyttelee bassollaan ja Lasse Paasikko viiltelee ilmaa fonillaan. Ja rokki soi!
Kello on varttia yli yhdentoista. Disko on avautunut, karaoke pyörähtänyt
käyntiin. Kenellekään ei edes tule mieleen lähteä tihentyvästä tanssitunnelmasta toisaalle.
”Sitten mennään oikein hempeällä laululla. Arska laulaa oman laulunsa
Hiljaiset sillat.”
Jussin sanat tavoittavat baaritiskillä nojailevat herrasmiehet, jotka alkuillasta ovat nauttineet hyvästä ruoasta ja kadehdittavan hyvästä viinistä. Nyt
nostellaan tulevalle pitkää lasia ja annetaan katseen kiertää raukeasti, mutta
tarkkaavaisesti baaritiskin lähitienoita.
”Nyt rupeaa tulemaan Finlandersia”, toinen tietää tuumata.
Mennään hitailla. Samaan aikaan kulman takana, pitkän laivakäytävän varrella pubin puolella Seinäjoelta kitaroineen lumen ja jään halki laivalle tullut
Tapani Kangas vetelee toistaiseksi toiseksi viimeistä laivakeikkailtaansa. Hän
laulaa laajasta repertuaaristaan valitsemaansa laulua Hallelujah. Tangomarkkinoilta tuttu Tapani on ammattilainen alallaan hänkin. Isoille estradeille kaipailee sympaattinen tulkitsija niin ikään.
Europan yökerhon liukkaalla ja laivan keinumisen myötä ajoittain hieman
vinoon vääntäytyvällä parketilla pokkaillaan ja niiaillaan. Puhutaan bändistä.
Tykätään puolin jos toisin. Hiljaisille silloille odotellaan jatkoa.
Anna jatkua yön. Sitä toivoo tässä kohdassa moni. Jussin bravuuri.
”Sitten onkin tullut yllättäen paussin paikka!”
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Backstagella on rauhallista. Vuoden 2002 tangokuningatar Johanna Pakonen on tullut laivalle ihan lomareissulle tanssin taitavan puolisonsa Juhan
kanssa. Kuulumisia vaihdetaan iloisin ilmein.
”Kahvia, onko jossakin kahvia”, Arska touhuaa.
Onhan sitä. Hetki on aikaa pyyhkiä nenänpäätä, oikoa jäseniä, juoda vettä janoon.
Sitten mennään taas. Salsahtavalla haetaan vauhtia.
”Tämä on syntynyt Tomin kynästä. Taas tässä kävi näin!”
Biisin pari on Tuure Kilpeläisen kynänjälkeä. Unkarinsyreeneissä lauletaan
tytöstä ja auringosta.
”…tyttöni, tyttöni, herää jo, on ulkona polttava aurinko...” Oikeasti ulkona
on arktista. Valoa tuo kasvava kuu, jäinen meri. Europa puskee nopeasti jäätyvää väylää pitkin kohti Maarianhaminaa.
Baaritiskin puolella kaksi nuorta naista nauttii drinkkejä ja laulaa mukana. Kumpikin on kietaissut ranteeseensa drinkkilasiin sujautetun oranssina
hehkuvan pillin. Heidän hyvää tunnelmaansa ei mikään riko.
...”tahdon oikeesti olla sinun, enkä vain leikisti rakastaa”, Jussi laulaa Sinikka Svärdin sanoin ja yleisö on myyty. Siniset valokiilat siivilöivät täysinäistä
tanssilattiaa. Silmissä sumenee. Katseet kohtaavat, sormet tarttuvat toisiinsa
hieman lujempaa.
Kellot näyttävät 00.00. Aika pysähtyy. Laiva kulkee.
”Mä alan itkeen”, sanoo toinen nuorista naisista ja kietoo kätensä ystävättärensä kaulalle. Nojailevat toisiinsa. Parhaat kaverit.
Herkistyneen hetken virittää äärimmilleen seuraava hidas, Jenni Vartiaisen Missä muruseni on? Finlanders osoittaa osaamisensa tason tulkitsemalla
tuhansien suomalaisten lempibiisin tyylikkään herkästi, kauniisti Jenni Vartiaisen tulkintaa kunnioittavalla tavalla. Siinä ovat ammattilaiset asialla.
”Sitten mennään tunnelmasta aivan toiseen! Me tarjoamme teille ystävänpäiväruusuja. Tämän nimi on Tulipunaruusut. Tämä on humppaa!”
Pakkasta on yli kaksikymmentä. Jäät puristavat sohjoista laivaväylää yhä
tiukemmaksi. Ylimääräistä väristystä ja täristystä ulottuu humppahetkeen
saakka.
”Jaa, sitten lauletaan kaikki yhdessä ...heijaa ruusut tulipunaiset... ja sitten laulatte te ja me säestämme …heijaa ruusut tulipunaiset”, Jussi innostaa.
No, niin, ja sitten laulaa Arska, ja laulu on Autotyttö, Jussi lisää löylyä kiukaalle tanssiväen vielä huokaillessa, että hohheijaa...
Humpan jälkeen vedetään henkeä. Tango tarttuu.
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