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Lapin lauluveikot

MATKAJOIKAUS

Rovalan kuoro

SÄVELTELIJÄ
Paikanmellanpalossa on sotkan
pesäpuu.
Munia on yhdeksän ja kaikki
kuoriutuu
paitsi pahnan pohjimmainen,
rautamuna on se vainen.
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Yleis- ja erikoislääkäreiden vastaanotot,
myös silmälääkäripalvelut
EKG-pitkäaikaisrekisteröinti
ENMG-tutkimukset
Laboratorio
Magneettitutkimukset
Perusröntgenkuvaukset ilman ajanvarausta
Pienkirurgiset toimenpiteet
Rasitus-EKG-tutkimukset
Ravitsemusterapia
Rokotukset
Ultraäänikuvaukset
Vatsalaukun ja paksusuolen tähystykset
Ajanvaraus 010 197 005 tai www.odl.fi

ma-to klo 8-19 ja pe klo 8-17

Molok®- syväkeräysjärjestelmällä säästöä,
siisteyttä ja toimivuutta jätehuoltoon!
Molok on turvallinen, kestävä ja ympäristöystävällinen
ratkaisu tehokkaaseen jätteiden lajitteluun
ja keräykseen.
Jätehuollon uudistamisella piha-alue saadaan
viihtyisämmäksi ja vanhan järjestelmän viemää tilaa
voidaan vapauttaa muuhun käyttöön.
Molok Oy
Matti Heikkilä
Puh. 0400 891 908
matti.heikkila@molok.com
www.molok.com

Tällainen oli ensimmäinen riimitelmäni. Suunnilleen, sillä
koskaan sitä en paperille kirjoittanut. Se syntyi polkiessani
keskikouluikäisenä Sattasesta
Sodankylän kirkolle kouluun ja
takaisin, matkaa yhteen suuntaan kymmenen kilometriä.
Runo riimittyi mukavasti
polkemisen tahtiin, eli sehän
oli verrattavissa ns. työlauluun, kuten ”vedä verkaa, kudo
sarkaa...”. Sävel siitä puuttui
ja puuttuu vieläkin. Sitten
tuli kesäloma ja sotkaemo vei
uutustaan kahdeksan poikasta
Kitiseen. Nykyäänkin ajaessani
autolla Paikanmellanpalon ohi
palautuu sotkanpesäpuu ja sen
mukana lapsuuden kultaiset
muistot mieleeni.
Runon loppuosa syntyi todennäköisesti syksyllä koulun
alettua, kun pesintätulos oli
tiedossa.
Työpaikallani Vaaranlammen
ala-asteella sain kerran luokan,
jossa kaikki halusivat näytellä.
Niinpä aloin kirjoitella näytelmiä, joissa muun muassa
Rovaniemen teatterin nykyinen
näyttelijä Vesa-Matti Komonen
esitti ”Herra Jeffersonia” useana
vuonna. Silloin aloin myös säveltää runoja lauluiksi.
Kun en ole saanut koulutusta

säveltämiseen saatikka runojen
rustaamiseen, kirjoitin, miltä
minusta tuntui.
Vasta menestys Lapin Maakuntaliiton ja Lapin Radion järjestämässä sävellyskilpailussa,
jossa etsittiin Lapille uutta maakuntalaulua, kohotti itsetuntoa
niin paljon, että kehtasin käyttää
hengentuotteeni alla omaa nimeä. Kuoroharrastukseni myötä
aloin myös sovittaa toisten tekemiä kappaleita, joita on syntynyt
eri kuoromuodoille parisensataa
kappaletta.

Laulun
synnystä
Miten syntyy laulu? Tähän kysymykseen on varmaan monta
vastausta kuin on tekijääkin.
Minulle runon on oltava ensin.
Runo sytyttää tai sitten ei. Itse
pidän kunnon riimittelystä, se
helpottaa laulun sykkeen löytymistä. Poikkeuksen tekee tähän
riimipakkoisuuteen Uuttu-Kalle, Kalervo Uuttu, jonka muutamia runoja minulla on ollut
onni laittaa sävelasuun. Hänen
runonsa soivat jo sellaisenaan.
Jotkut Kallen runoista ovat valmistuneet raakakopiokuntoon
alta puolen tunnin.
Vastapainona edelliselle pöytälaatikostani löytyy runonalku,
jolla on ikää toistakymmentä
vuotta. Annetaanpa lukijan jatkaa sitä.
Jos tukan alla muuta ei kun
sahanpurua, se lähiomaisille

tuottaa suurta surua.
Runolla pitää olla sanoma
juuri minulle. Väkisin vääntämällä ei tule hyvää jälkeä.
Useimmat lauluni teen kokonaan itse, sekä sävellän että
sanoitan. Lopputuloksesta saa
silloin syyttää pelkästään itseään,
jos juttu ei toimi. Käytännössä
tällä on myös se hyvä puoli,
ettei tarvitse etsiä runoilijaa,
jonka lupa tarvitaan aina runon
säveltämiseen.
Kerran löysin ”sytyttävän”
runon jonkun lehden sivulla,
tekijänä Mikko Kilpi. Soitto
WSOY:öön toi tuloksen, että
runoilija on kuollut. Tieto
TEOSTOsta kertoi, että Mikko
Kilven oikeuksia hoitaa hänen
leskensä. Numerotiedustelun
kautta löytyi leski, ja hänen
luonaan puhelimeen vastasi kodinhoitaja, joka antoi ymmärtää
talon emännän dementoituneen.
Fiksu taloudenhoitaja tiesi
kuitenkin kertoa, että näissä
asioissa pitäisi ottaa yhteyttä
kustantamo WSOY:öön. Soitto
kustantamoon, josta neuvottiin
ottamaan yhteyttä Mikko Kilven
sukulaiseen, joka hoitaa Mikko
Kilven tekijäoikeuksia.
Tässä yksi syy, että mieluusti
teen biisini alusta loppuun itse,
sanoineen päivineen.
Tuntui mahtavalta, kun tämän lehden päätoimittaja pyysi
juttua säveltäjältä. Säveltelijä
olisi osuvampi ilmaisu. Se, että
viettää syntymäpäivää samana
päivänä kuin Sibelius, ei tee vielä
säveltäjää.

