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HELSINKI Vuoden ladatuimmat kotimaiset 
hitit julkaistaan digitaalisena kokoelmana. 
Top 20 Hits 2007 -kokoelma ilmestyy jou-
luaattona.

Kyseessä on ensi kerta, jolloin ladatuim-
mat-kokoelma julkaistaan, ja se on saatavis-

sa ainoastaan digitaalisena. Top 20 -koos-
teen sisältö perustuu Suomessa toimivien 
kauppapaikkojen online- ja mobiilimyyn-
tiin.

Ladatuimpien hittien kokoelmalla kuul-
laan muiden muassa Apulannan kappale 

Viisaus ei asu meissä, Lauri Tähkä & Elon-
kerjuun Pauhaava sydän, Anna Abreun End 
of Love ja Jenni Vartiaisen Ihmisten edessä.

Lisätietoa kokoelmasta sekä linkit kaup-
papaikkoihin löytyvät internetin www.lata-
uslista.fi -osoitteesta.

Digiäänitteet:
Ladatuimmat
Suomi-hitit
kokoelmaksi

VEIKKO VÄÄNÄNEN
Inari

Lapin historiaa on lähestytty 
ja tallennettu eri aikakausina 
monista suunnista, haarukas-
sa Samuli Paulaharjun mat-
kakertomukset ja tuoreimmat 
yliopistojen asutushistoria- ja 
maaoikeustutkimukset. Inari-
laissyntyinen toimittaja-kirjai-
lija Jorma Lehtola julkisti per-
jantai-iltana uusimman kirjan-
sa, jossa Lappi-historiaan sukel-
letaan suunnasta, josta aiemmin 
ei ole juuri ollut tulijoita – ei 
ainakaan yli 400-sivuisen teok-
sen mitoissa.

”Laulujen Lappi” on tekijänsä 
mukaan ensimmäinen laajempi 
katsaus laulujen Pohjolaan.

– Se on tarinoiden höystämä 
rekiretki haavemaassa, jota fyy-
sisesti ei kaikistellen ole olemas-
sakaan, Lehtola kuvailee viisi 
vuotta kokoamaansa teosta.

Lappi on laulanut ja laulatta-
nut ihmisiä aikojen hämäristä 
nykypäiviin, joiusta 2000-luvun 
rappiin.  

– Viimeksi kuluneissa sadassa 
vuodessa Lappi on värittänyt yli 
tuhatta levytettyä laulua ja sä-
velmää, saamelainen musiikki 
siihen päälle, Lehtola kertoo.

– Ja musiikillinen haitari on 
ollut leveä: Lappi on tarjonnut 
eväitä oopperaan, kuoromusiik-
kiin, laulusarjoihin, marssiin, 
tangoon, humppaan, countryyn, 
poppiin, rockiin ja sinfoniaan. 
Mikään inhimillinen musiikin-
laji ei ole jäänyt vieraaksi, Lappi 
sitäkin useammin.

Myös Lehtolan tarkastelukul-
ma Lappi-musiikkiin on leveä. 
Musiikin eri muodot iskelmästä 
oopperaan ja kansanmusiikis-
ta rockiin ovat kirjassa samalla 
viivalla, ilman keskinäistä ar-
vottamista. 

Näkökulma on siinä, miten 
monella tavalla Lappia on mu-
siikillisesti lähestytty, millainen 
oli Lappi, jonne lauluissa mat-
kattiin, ja millaisia olivat sinne 
matkaajat.

Kotapoika poimitteli
Runsaasti kuvitettu ”Laulujen 
Lappi” tarjoaa kertomuksia 
ajoista, jolloin ”laulo Lappi, ko-
tapoika poimetteli” ja kansan-
perinteen kerääjät toivat tuntu-
riin laulavat lieriöt.

Ajoista jolloin Rovaniemen 
markkinat tanssittivat ja kylä-
pelimannien viuluja piilotettiin 
heinänteon ajaksi. Ajoista jol-
loin oopperasäveltäjät tallensi-
vat Aslak Hetan ja Lars Levi 
Laestadiuksen suuria tekoja 
ja jolloin gramofonit saapui-
vat Lappiin ja toivat tullessaan 
haitarijatsin sekä Yrjö Kilpisen 
tunturilaulut.

”Laulujen Lapissa” matkataan 
Petsamoon, joka piirtyi ajassaan 
78 kierroksen shellakkalevyille 
ja jossa  ikäväntorjunnan poh-

joinen rintama viihdytti niin 
suomalaisia kuin saksalaisia so-
tilaita. Kirja muistaa aikaa, kun 
seurojentalojen nurkista veti, 

kun etelän viihdyttäjät ja puli-
veivarit alkoivat kiertää maa-
ta, kun Lemmenjoen kulta ja-
lostui rillumareiksi ja kasvava 
matkailu romanttisiksi Lapin 
lauluiksi.

Lappi-lauluissa kukin aika-
kausi piirtää omia säveliään. 
Sota-aikana musiikkia tehtiin 
vähän, mutta sitä esitettiin. 
Jälleenrakennusaika toi oman 
rempseän menonsa, kunnes 

1960-luvun raju rakennemuutos 
Ruotsin muuttoineen vei nuotit 
molliin. Valssin ja jenkan tilalle 
kohosi koti-ikävän ja yksinäi-
syyden kaihoinen tango.

”Laulujen Lapissa” kuvataan 
1970-luvulta alkanutta suoma-
laisen ja saamelaisen kansan-
musiikin nousua. Lapin peli-
mannimusiikki herää voimalla 
ja tuottaa lukuisia Suomen mes-
tareita. Lapin erotiikkakin puh-

keaa ja lähtee Luostolle lustin-
pitoon - kunnes mies tulee tiet-
tyyn ikään. Ennen pitkää Andy 
McCoy pistää vauhtia pohjoi-
sen pallonpuoliskon rockme-
noon. Pohjoisessa aletaan räpätä 
kolmella kielellä, eikä yksikään 
niistä ollut englanti.

Saamelaisen musiikin käyn-
nistäjä oli Nils-Aslak Valkea-
pää, jota tullaan erityisesti 
muistamaan ensi vuoden puo-
lella. Lehtolan mukaan angeli-
lainen tyttötrio kuitenkin avasi 
lantalaisten korvat saamelaisel-
le populaarimusiikille.

Jorma Lehtola paljastuu kir-
jassaan musiikkisuvun vesaksi. 
Hänen Lappi-musiikin teoksen-
sa eräs lähtöpiste on isoisä Hei-
mo Lehtola kanteleineen. Myös 
isä Teuvo Lehtola oli kirjallis-
ten ja muiden avujensa ohella 
musiikkimies. Lehtolan kirja tu-
lee isoisän ajoista 1920-luvulta 
tähän päivään, Lordin aikaan.

– Lantalaisten piti käydä yli 
30 kertaa nöyryyttämässä it-
sensä Euroviisuissakin, ennen 
kuin hoksasivat lähettää Lapin 
miehen asialle, kirjailija Jorma 

Lehtola veistää.

Köyhän miehen Dallapé
”Laulujen Lappi” julkistettiin 
perjantai-iltana Siidassa pide-
tyissä Inari-iltamissa. Avukseen 
kirjaansa esittelemään Jorma 
Lehtola oli värvännyt ”köyhän 
miehen Dallapén”, 40-vuotis-
ta taiteilijauraansa pohjoisessa 
samalla juhlistaneen Suomen 
imitaattoreiden isän Reijo Sal-
misen. Häntä säesti ivalolainen, 
Kultaisen harmonikan suomen-
mestari Jukka Huhtamella. Ko-
toista mestarimusiikkia kirjail-
tamissa tarjoilivat vielä kante-
leensoiton suomenmestari ja 
mestaripelimanni Martti Sa-
lo sekä Lehtolan sukulaistyttö, 
inarinsaamelainen laulaja Heli 
Aikio.

Matti Salmisen kautta Siidan 
estradilla esiintyivät Lappi-lau-
luja oopperasta rillumaralleihin 
esittämässä ja jutustelemassa 
pitkästä aikaa muiden muassa 
Georg Malmsten, Repe He-
lismaa, Henry Theel, Kauko 
Käyhkö, Esa Pakarinen ja Tap-
sa Rautavaara.

Laulujen Lappi: Musiikin historiaa Lapissa isoisän kanteleesta Lordiin

Jorma Lehtolan teos vie lukijan 
tuhannen laulun haavemaahan

Reijo Salminen ja Jukka Huhtamella vetivät inarillaisyleisölle huikean Lapin laulujen historiakavalkadin Lehtolan kirjan julkistamisiltamissa.

Veikko Väänänen

Jorma Lehtola kokosi Laulujen Lappi -teostaan viitisen vuotta.

Jorma Lehtola

Musiikkisukua

Syntynyt vuonna 1955 Ina-
rissa.
Palkittu journalisti, joka on 
käsitellyt saamelaisuuden ste-
reotypioita mm.  multivisiona ja 
useissa elokuvatapahtumissa.
Toimii Inarissa vuosittain pi-
dettävän arktisen Skábmago-
vat-elokuvafestivaalin taiteelli-
sena johtajana..
Julkaissut aiemmin  mm. Lap-
pi-elokuvan historiaa käsittele-
vän teoksen ”Lailasta Lailaan” 
(Puntsi, 2000) ja Kap Hornin 
kiertämiseen huipentuvan 
purjehdusteoksen ”Joutsenen 
jäljillä” (WSOY/Suomen Purje-
laivasäätiö, 2006).

Kirjat
Kotitontut ottavat ohjat omiin 
käsiinsä Sven Nordqvistin 
kirjassa Joulupuuro.
Marko Leino: Joulutarina. 
Gummerus.
Sven Pahajoki: Joulupukin 
salaisuus. Valokuvat: Timo 
Lindholm. Revontuli. 
Sven Nordqvist: Joulupuuro. 
Suom. Tittamari Marttinen. 
Tammi.

Kuka on Joulupukki ja miksi 
hänestä tuli se mikä tuli? Yhden 
varteenotettavan näkemyksen 
Joulupukin synnystä ja lapsuu-
den tapahtumista esittää Marko 
Leino kirjassaan Joulutarina.

Kirjan tapahtumat sijoittuvat 
satojen vuosien takaiseen Lap-
piin. Viisivuotias Nikolas-poika 
menettää perheensä onnetto-
muudessa, ja köyhät kyläläiset 
päättävät yhdessä huolehtia po-
jasta. Joka joulu Nikolas muut-
taa uuteen kotiin, ja kiitokseksi 
huolenpidosta hän jakaa per-
heen lapsille itse tekemiään le-
luja. Aikaa myöten joka joului-
sesta lahjanjakokierroksesta tu-
lee Nikolaksen elämäntehtävä.

Joulutarinaa mainostetaan 
koko perheen romaanina. Ni-
kolaksen suuri menetys ja siitä 
seuraava kirjan melankolinen 
perussävy tuntuvat kuitenkin 
aika raskailta perheen pienim-
piä ajatellen.

Myös Nikolaksen aikuismai-
nen puhetapa ja luonnottoman 
syvällinen elämänasenne häm-
mentävät. Ehkä juuri Nikolak-
sen vähien ikävuosien takia tari-
nan sisältämät tärkeät ajatukset 
luopumisen ja menetyksen alta 
ponnistavasta elämänvoimasta 
ja antamisen ilosta eivät välity 
lukijalle täysin uskottavina.

Historialliseen Suomeen si-
joittuvassa tarinassa nurinku-
rista on, että Joulupukista keh-
keytyy lopulta varsin amerik-
kalainen versio. Toisaalta va-
linta on ymmärrettävissä kirjan 
ja etenkin kirjaan pohjautuvan 
elokuvan levikin kannalta. Möi-
sikö suomalainen harmaaseen 
sarkaan pukeutunut vanhus sa-
malla tavalla kuin kaikkien tun-
tema punapukuinen ihmemies 
lentävine poroineen? Tuskinpa 
vain.

Kokonaisuutena Joulutarina 
on viehättävä ja koskettavakin 
sekoitus historiaa, myyttiä, sa-
tua ja fantasiakirjallisuudelle 
perinteistä kasvukertomusta.

Tarina on oivaltavasti jaettu 
24:ään ”luukkuun”, joten sitä 
voi lukea myös eräänlaisena kir-
jallisena joulukalenterina. Kirja 
sisältää Joulutarina-elokuvasta 
kootun kuvaliitteen.

Pässistä pukiksi
Toisen näkemyksen Joulupu-
kin synnystä esittää rovanieme-
läinen toimittaja Sven Pahajoki 
kirjassaan Joulupukin salaisuus. 
Joulupukin synnyn lisäksi kir-
jassa on katkelma muinaisista 
jättiläisistä sekä pieniä kuvauk-
sia Korvatunturin arkiaskareista 
ruoanlaitosta ja leikeistä aattoil-
lan kiireisiin.

Tarina on kuvitettu Timo 
Lindholmin ottamin valokuvin. 
Kuvat ovat kauniita ja tunnel-

mallisia, joskin kuvankäsittelyn 
luonnottomuus häiritsee paik-
ka paikoin. Kirjaa on saatavana 
myös englannin- ja venäjänkie-
lisenä.

Joulupukin syntytarina saa 
alkunsa siitä, kun eräs itsepäi-
nen pässi Jatunin kylästä saa 
päähänsä lähteä etsimään ke-
sää tuntureilta keskellä talvea. 
Huolestunut äitilammas päät-
tää seurata poikaansa, ja lopulta 
mukaan lähtee koko lammas-
lauma.

Yllättäen tuntureilla ei ole 
sen enempää kesä kuin muual-
lakaan, päinvastoin. Pässi tulee 
katumapäälle, ja äitilammaskin 
katoaa. 

Koko lammaslaumaa uhkaa 
nälkäkuolema, kunnes Jatuni, 
ikivanha tunturijättiläinen lu-
paa pelastaa pässin ja lampaat ja 
tehdä heistä Joulupukin ja tont-
tuja. Kadonneesta äitilampaasta 
tulee Joulumuori.

Pahajoen joulukirja on kir-
jallisella tasolla heikko esitys. 
Tekstistä paistaa läpi kiire ja 
viimeistelemättömyys. Puhe-
kieliset ilmaukset ja kömpelöt 
lauseet pilaavat lukunautinnon, 
jonka itse tarina kuvineen olisi 
periaatteessa voinut antaa.

Kirjan miellyttävyyttä ei suin-
kaan lisää Pahajoen selitys Jou-
lupukin alkuperästä. Rovanie-
men ja Joulupukin imagolle on 
tuskin hyväksi väittää, että Jou-
lupukki olisi alun perin ollut it-
sepäinen ja yksinkertainen päs-
si, joka ei osaa pitää huolta edes 
omasta äidistään.

Älä unohda pikkuväkeä
Sven Nordqvistin kuvakirjassa 
Joulupuuro kotitonttujen per-
he pohtii, mahtaako talon väki 
tänä vuonna muistaa puuron, 
jonka he ovat aina ennen anta-
neet tontuille.

Entisaikaan oli nimittäin ta-
pana, että kotitontuille jätettiin 
reilu kulhollinen joulupuuroa 
palkkioksi niiden tekemästä 
vuoden työstä, ja osoituksena 
siitä, että niitä kunnioitetaan. 
Tontuista oli pidettävä huolta, 
mikäli tahtoi talon menestyvän 
ja vaurastuvan.

Tällä kertaa käy kuitenkin 
niin, että kaikki keskittyvät 
odottamaan Joulupukin saapu-
mista (”Voi pihkura, mitä kaik-
kea nykyisin keksitään...”, nari-
see ikivanha tonttuvaari Joulu-
pukin nähtyään), ja unohtavat 
kokonaan tonttujen joulupuu-
ron.

Onneksi tonttumuori on tien-
nyt tapahtuman jo ennalta, ja 
tehnyt toimintasuunnitelman...

Sven Nordqvist on tunnettu 
Viiru-kissasta ja Pesosesta ker-
tovista kirjoistaan. Joulupuu-
ro-kirjassa on samaa lämmin-
henkistä ja humoristista otet-
ta. Nordqvistin taidokkaat ku-
vat luovat jouluista tunnelmaa; 
kynttilät hohtavat lämmintä va-
loa, ja ulkona laskeutuu talven 
sininen hämärä.

Tunnelmallisissa kuvissa on 
myös runsaasti lapsia ilahdutta-
via yksityiskohtia, ja pikkuotuk-
set, muklat, vilistävät jekkuile-
massa kirjan sivuilla Nordqvis-
tin tuttuun tapaan.

HANNA IMMONEN

Joulupukin synty
Sven Nordqvistin kuvitusta Joulukirjaan.

PARIISI Espanjalaistaiteilija Jo-
an Miron (1893–1983) maalaus 
myytiin perjantaina huippu-
hintaan Pariisissa. Sininen täh-
ti -teos lähti ostajan matkaan 

11,6 miljoonan euron hinnalla. 
Durot’n huutokauppakamarin 
mukaan kyseessä on korkein 
Miron töistä koskaan maksettu 
hinta. STT

Mirosta ennätyshinta

Kirjat
Olavi Kanervisto (toim.):
Sata kertaa sadalla sanalla
Tietotila Oy Janakkala 2007

Hyvän kirjallisuuden ei tarvitse 
olla laveaa ja monisanaista. Jos-
kus muutamalla lauseella pystyy 
sanomaan enemmän kuin ko-
konaisella romaanilla. Sadasta 
sanasta voi rakentaa novellin, 
jossa on alku, loppu sekä tari-
naa kannatteleva ajatus. Lyhyt 
muoto sopii etenkin tieteisker-
tomuksiin, sillä niissä eeppiset 
ulottuvuudet ovat usein turhaa 
painolastia.

Idea satasanaisesta science 
fi ction- ja fantasianovellista on 

tiettävästi peräisin Isosta-Bri-
tanniasta. Siellä se sai nimek-
seen ”drabble”, jonka kirjailija 
Johanna Sinisalo suomensi sa-

nalla raapale. Tähän asti niitä 
on löytynyt lähinnä sf-lehdistä, 
mutta nyt lajiin voi tutustua lu-
kemalla Olavi Kanerviston toi-
mittaman raapaleantologian Sa-
ta kertaa sadalla sanalla.

Kirjaan on koottu Suomen 
Mensan järjestämän pienoisno-
vellien kirjoituskilpailun par-
haimmistoa. Palkittuja ei ole 
erikseen mainittu, vaan novellit 
on sijoitettu kokoelmaan aihe-
ryhmittäin. Näitä ovat esimer-
kiksi kirjoittamisen dilemma, 
avaruus ja sen asuttaminen sekä 
muuttuva työyhteisö.

Kaikki tekstit eivät avaudu 
ensimmäisellä lukemiskerralla. 
Joskus taas lukijalta edellyte-
tään jonkin pienen piirin ko-

kemuspohjaa kuten asevelvol-
lisuuden suorittamista tietyssä 
aselajissa tiettynä ajankohtana. 
Myös tasoerot ovat melkoiset. 
Sataan sanaan saa silti parhaim-
millaan mahtumaan vaikkapa 
uskottavan henkilökuvauksen, 
terveydenhuollon yksityistämi-
seen liittyvien epäkohtien ar-
vostelun sekä toimistohenkilö-
kunnan palkkaongelmat. Kaikki 
nämä sisältyvät Elina Voutilai-
sen ironisen hauskaan novelliin 
Tauti.

Joiltakin kirjoittajilta on usei-
ta tekstejä. Yksi tiheään toistu-
vista nimistä on Ulla Portaan-
korva, jonka raapaleet käsitte-
levät oivaltavasti muun muassa 
parisuhdeväkivaltaa, sukupuol-

ten tasa-arvoa ja kauneusihan-
teiden mielivaltaisuutta. Niinpä 
esimerkiksi novellissa Muuttu-
va työyhteisö mies kehaisee työ-
toverikseen tulleen humanoi-
din kuulasta hipiää, jolloin tä-
mä kertoo itkien sairastavansa 
perinnöllistä ihosairautta. Mies 
yrittää paikata tilannetta väit-
tämällä, että Maassa sellaista 
hipiää pidetään kauniina. Sen 
kuultuaan humanoidi kiinnos-
tuu Maasta asuinpaikkana. Toi-
sessa, Prekariaatti-nimisessä ta-
rinassa taas kuvataan maailma, 
jossa yrittäjyys ja palkkatyö on 
rajattu miesten etuoikeudeksi. 
Naisten ainoana tulonlähteenä 
ovat pätkäavioliitot. 

Idea on moniulotteisuudes-

saan niin hyvä, että sen voisi 
laajentaa science fi ction -ro-
maaniksi. Muut antologian no-
vellit ovat yleensä sisällöltään 
rajatumpia. Paljon tietysti riip-
puu lukijastakin. Kokoelma on 
onneksi laadittu siten, että siitä 
löytyy useampaan kuin yhteen 
makuun sopivia tarinoita.

Alun perin lähinnä vitsiksi 
tarkoitettu tekstityyppi antaa 
mahdollisuuksia monenlaisiin 
kokeiluihin. Parhaiten tällainen 
suppea muoto soveltuu uusien 
ideoiden testaamiseen. Kun lii-
at sanat on karsittu ympäriltä, 
on helpompi arvioida, kantaa-
ko ajatus.

ERKKI WIDENIUS

Tarkasti rajatut tarinat
a Yksi tiheään 

toistuvia nimiä 
on Ulla Portaankorva, 
jonka raapaleet 
käsittelevät oivaltaen 
muun muassa 
parisuhdeväkivaltaa, 
sukupuolten tasa-arvoa 
ja kauneusihanteiden 
mielivaltaisuutta.
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