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Kauko röyhkä

Poika Mancini
Janne kuustie

Lukion Sana
Pyhäjoen lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat
ovat lukeneet Kauko Röyhkän romaanin Poika Mancini
ja tutkineet romaanin ihmisiä,
rakennetta ja teemaa. He ovat
analysoineet romaania ja romaanista tehtyä musiikkinäytelmää. Teimme opintomatkan
Ouluun ja pääsimme katsomaan
teatteriesitystä Oulun kaupunginteatteriin.
”Liian nopeasti, mutta varmasti
näytelmä kääntyy loppua kohden. Toivon, ettei se tapahtuisi
niin pian. Keskityn tiiviisti seuraamaan vielä viimeisiä kohta-

uksia ja yritän painaa kaiken
tiukasti muistiini. Näytelmä on
muistettava vielä päivien päästä. Lopussa soitetaan vielä kappale, jota olen odottanut koko
ajan: Talo meren rannalla. Pidin
kappaleesta aikaisemmin esitelmän muulle luokalle. Esirippu
sulkeutuu ja avautuu jälleen,
kun näyttelijät saapuvat joukolla ottamaan vastaan yleisön
hurjat aplodit. Jännitys purkautuu silminnähden, heillä on
hetki aikaa pelkästään nauttia
yleisön reaktiosta. Kirjan ja käsikirjoituksen lukemisen jälkeen
odotin näytelmää. Nyt kun olen
nähnyt sen, voisin katsoa sen

vielä uudelleen ja uudelleen.
Teatteri osaa yllättää hyvällä ”Vaikka 2 tunnin ja 40 minuutavalla.”
tin näytelmä kuulostaa pitkältä,
Raija Piilola, opiskelija
näytelmä tuntuu loppuvan kesken. Viimeinen kohtaus on dra”Kun astuu sisään teatterin kat- maattinen; lavalla on lumimyrssomoon, näkee tyhjiä punaisia ky, ja kylmästä hytisevä Mancini
penkkejä, ihmisiä istumassa palaa Ouluun. Hän on löytänyt
punaisilla penkeillä, näyttelijöi- itsensä. Katsoja ei osaa sanoa,
tä, lavasteita, valoja ja esiripun. onko kyseessä henkinen kasLava tulee muutaman metrin lä- vu vai onko Mancini oikeasti
hemmäksi kuin esirippu. Siihen poissa. Ehkä kyseessä on moheijastetaan Poika Mancinin lempia. Mancini esittää viimeikirjoittama tarina, jota hän kir- set kappaleet; kylmät väreet
joittaa kirjoituskoneella. Bändi kulkevat selkärankaa pitkin.
soittaa jotain melodiaa Man- Loppu on sekava. Tuntuu, että
cinin takana. Kuuluu puheen näytelmässä tapahtuu paljon
sorinaa ja lentokoneen ääniä. asioita. Kaikkia on hankala, läLopulta valot himmenevät, ja hes mahdoton muistaa. Kun tamieleenpainuva esitys saa al- puttaa yleisön mukana, olo on
kaa.”
hämmentynyt. Joko se loppuu?
Timo Suni, opiskelija
Minä olisin halunnut enemmän

tietoa. Miten Mancinille loppujen lopuksi käy? Onko hän vain
tähdenlento, joka palaa Maan
ilmakehässä?”
Katja Keskitalo, opiskelija
Poika Mancini -liitteessä julkaisemme nuorten esseistä katkelmia ja romaanin henkilöistä
tehtyjä veistoksia.
Liitteen ovat toimittaneet Elias
Hirvikoski, Jonna Rautio ja Jeremia Toppari.
Pyhäjoen lukio 2014
kirjallisuus, kuvataide ja musiikki
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Poika Mancinin biisit tekevät vaikutuksen
sen laulaa lumoava missisiskonsa varjoon jäänyt pikkusisko.
Mancinin omien sanojensa mukaan biisissä lauletaan ainutkertaisesta onnen hetkestä,
totaalisesta oman itseyden löytämisestä. "Minä olen tässä ja
koen kaiken tämän ja huomenna
katoan metsän tuoksuvaan vihreyteen." Biisi on näytelmässä
erittäin tärkeä, sillä Jouni katosi
metsään ja Katja sanoo lopussa
Mancinin kadonneen sinne samaan metsään. Mancini sanoo
biisin jälkeen, että hänen täytyy
selvittää, mistä syntyy tuollainen lumo. Hän päättää itse olla

yksin. Katja laulaa uskomattoman hyvin tunnelmaan sopivan
biisin, Helvetti. Sen lisäksi, että
biisi kuulostaa mahtavalta, sali
on pimeä ja tunne kohdallaan,
myös sanat sopivat täydellisesti
tunnelmaan. Biisissä lauletaan
siitä, että joku tuttu tai kuka
tahansa voi kuolla milloin vain,
ja yksin jäämisestä, ja siitä, että
maa on Helvetti.
Toinen näytös alkaa. Salista
lähdettäessä on hieman tyhjä
olo, joten on kiva päästä takaisin katsomaan näytelmää. Nyt
Mancini on selvästi muuttunut,

Näytelmän säväyttävin kohta on ehdottomasti
Mancinin laulama biisi, Etsijät. Laulu
kuulostaa aivan mahtavalta. Biisi alkaa
hitaasti ja rauhallisesti ja alkaa voimistua
loppua kohti. Siinä lauletaan "suuresta
etsijästä", jonka jokainen voi tulkita omalla
tavallaan. Olen itse jumittunut tulkintaan,
joka tuli esille musiikin tunnilla. Se menee
niin, että etsijät ovat ylipäätään ihmisiä.
Suuri etsijä on Jumala, jonka luokse neitonen,
joka on enkeli, johdattaa. Siellä kaikki
etsijät ovat yhdessä. Kun sitä soveltaa tähän
näytelmään, niin Mancini on etsijä, joka
kaipaa johdatusta.
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pääosan esittäjä on mennyt
esiripun taakse. Biisin lopussa
esirippu nousee, ja yleisö näun astun sisään teat- kee koko esiintymislavan meren
terin katsomoon, näen rannaksi lavastettuna.
tyhjiä punaisia penkkejä, ihmisiä istumassa punaisilla
Kuuluu lokkien laulua ja aalpenkeillä, näyttelijöitä, lavastei- tojen loiskintaa. Lavalla ovat
ta, valoja ja esiripun. Lava tulee kuvankaunis Eve ja Mancini
muutaman metrin lähemmäksi kitaroineen. He juttelevat keskuin esirippu. Siihen heijaste- kenään ja tekevät koko ajan eritaan Poika Mancinin kirjoittama laisia eleitä. Näytelmän katsotarina, jota hän kirjoittaa kirjoi- minen tuntuu erikoiselta, siinä
tuskoneella. Bändi soittaa jo- jotenkin unohtaa paikan ja ajan.
tain melodiaa Mancinin takana. Voisi luulla, että katsoo televiKuuluu puheen sorinaa ja len- siota, mutta tunnelma on ihan
tokoneen ääniä. Lopulta valot eri. Se on paljon parempi. Kaikhimmenevät, ja mieleenpainuva ki hahmojen liikkeet ja heidän
esitys saa alkaa.
ääniensä pehmeys on jotenkin
niin hienoa, sitä ei voi sanoin
Janne Kuustien ohjaama ja kuvailla. Näytelmässä liikutaan
kirjoittama näytelmä Poika paljon, siihen en näytelmää luMancini perustuu Kaukö Röyh- kiessani kiinnittänyt huomiota.
kän romaaniin Poika Mancini. Alussa Eve ja Mancini kiertävät
”Poika Mancini projekti käsi- rannalla olevaa koppia ja muukirjoituksine kaikkineen on kes- tenkin kävelevät tai juoksentetänyt yli vuoden”, sanoo Janne levat ympäri lavaa. NäyttelijöiKuustie. Hänen periaatteensa den elekieli on vakuuttavaa, sen
on näytelmää tehdessä: "Siitä huomaa heidän puheensa paitulee maailman paras.” Demo- notuksista, biisien laulamiseskratia ei aina toimi taiteessa, ta, ilmeistä ja olemuksesta. Eve
ohjaajalla on määräysvalta, jos esimerkiksi on pirteä, iloinen ja
kohtauksia pitää muuttaa tai energinen "hulivili" tyttö, joka
poistaa.
ei missään kohdin meinaa pysyä
paikoillaan.
Huikea esitys alkaa Mancinin kirjoittamalla tarinalla. Hän
Näytelmä etenee kohtaukkertoo sen yleisölle, olen osana seen, jossa Mancini kertoo lapyleisöä. Kuulen, näen ja koen suuden kaverinsa kadonneen
kaiken, mitä tapahtuu. Mancini metsään, eikä tätä Mancinin
on valokeilassa, ja bändi soit- Jouni-nimistä kaveria koskaan
taa taustalla. Seuraavana tulee löydetä. Kun ollaan ajassa monbändin esittämä biisi nimel- ta vuotta takanapäin, Misstään Poika Mancini. Sen aikana Suomen pikkusisko laulaa tunTIMO SUNI

K

teikkaan biisin: "Muista: älä
koskaan pelkää pimeää. Muista:
älä koskaan pelkää metsää, sillä
metsä suojelee sua, metsä suojelee sua." Biisi kuulostaa nuoren Mancinin korvaan erikoiselta ja oikealta mestariteokselta.
Biisissä nuotit ovat menneet
väärään järjestykseen, mukana
on erikoisia sointuja ja erikoisia
sävelkulkuja, perinteisessä mielessä epäonnistunut sävellys.
Suurin syy sille, miksi Mancini
pitää tästä biisistä, on se, että

samanlainen kuin miss-Suomen hän ei enää rakasta Eveliinaa,
pikkusisko, salaperäinen ja kau- vaikka hän niin väittääkin. Mannis.
cini suorastaan tyrkyttää Eveä
Eetulle. Mancini sanoo mur"Uskovaisten kuoro" laulaa heelliselle, jopa masentuneelle
pikku pätkiä todella hienosti Katjalle, "Mä haluan sut", mutta
ilman säestystä kovalla äänellä. Katja ei aio päästää Mancinia
Se tuo hyvin huumoria näytel- lähelleen. Seuraavaksi kaunis
mään. Vaikka voihan laulun yhtä Poika Mancini iskee silmänsä
hyvin ottaa vakavastikin.
Välden kauniiseen naiseen, Lilaan.
Koska näytelmän päähenkilö on anti-sankari, voi odottaa
Katja on niin masentunut ja
asioiden menevän päälaelleen. niin huonossa elämäntilanteesNiin käy ainakin Katjalle näy- sa, että päättää hypätä kostelmän ensimmäisen puoliajan keen. Ennen hyppäämistään
lopussa. Panu on seurakunnas- hän laulaa biisin, sen nimi on
sa arvostettu ja halutuin poi- Kevät. Hänen laulaessaan pieni
kamies. Hän on valinnutKUVA
KatjanKATI
osaLEINONEN
näyttämön lattiasta nousee
elämänkumppanikseen, mutta ylös. Ympärillä näkyvät Toivokun Katjan aikaisemmat seurus- niemen kerrostalot paperisina
telut Välden kanssa tulevat pu- lavasteina. Näyttämölle tulvii
heeksi, on se Panulle liikaa. Hän savua, ja lava on valaistu sinikävelee pois ja jättää Katjan seksi. Katjalle saadaan valjaat

ovelasti, Juha tuo ne lentäen
itsekin valjailla. Kun Katja kiinnittää ne, hän hyppää. Hyytävässä vedessä räpiköidessään
hän tajuaa perheestään tulevan
itsemurhaajien ja kuolleiden
perhe, jos hän kuolee ja hänen
vanhempansa noudetaan tunnistamaan ruumista. Hän ryhtyy huutamaan apua, ja Juha
valjaineen nostaa Katjan koskesta ja vie hänet kotiin. Katja
selittää Juhalle, että hän hyppäsi koiran perässä. Juha lähtee
pois lentäen kuin Teräsmies,
kaiken vakavuuden keskellä ei
komiikkaa puutu.
Näytelmän säväyttävin kohta
on ehdottomasti Mancinin laulama biisi, Etsijät. Laulu kuulostaa aivan mahtavalta. Biisi alkaa
hitaasti ja rauhallisesti ja alkaa
voimistua loppua kohti. Siinä
lauletaan "suuresta etsijästä",
jonka jokainen voi tulkita omalla tavallaan. Olen itse jumittunut tulkintaan, joka tuli esille
musiikin tunnilla. Se menee niin,
että etsijät ovat ylipäätään ihmisiä. Suuri etsijä on Jumala,
jonka luokse neitonen, joka on
enkeli, johdattaa. Siellä kaikki
etsijät ovat yhdessä. Kun sitä
soveltaa tähän näytelmään, niin
Mancini on etsijä, joka kaipaa
johdatusta. Hän pilasi itsensä
huumeilla. Näytelmä loppuu
biisiin "Talo meren rannalla".
Siinä on kyllä show kohdallaan.
Hyvä biisi soitetaan lujaa, ja
valot himmenevät. Bändin lava
liikkuu, ja siinä olevat propellit
pyörivät. Mancini tavoittelee
taloa meren rannalla, se tässä
tapauksessa kuvaa tähdeksi
tulemista. Hän tavoittelee tulemista Jonh Lennonin kaltaiseksi tähdeksi, joka on arvoitus
monille. Joku haluaa Mancinin
tulevan tähdeksi, eli menevän
taloon, jokin vetää häntä sinne.
Häntä yritetään kuitenkin estää
menemästä taloon. Hän tietää,
että jos hän kääntyy pois, hän
ei saa koskaan tietää talon ihmeistä. Hän on nousemassa
portaita, mutta ovi on kiinni,
se ei aukene hänelle. Hän astuu
pois. Tämän perusteella hänestä ei tule tähteä, hän on väärässä. Mancinista ei ole tähdeksi.
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Poika Mancini

Välde

Jeremia Toppari

Jere Leppälä

Rakensin Mancinia esittävän patsaan kieron puun rungon ympärille. Puun kiero runko kuvastaa Mancinin kieroa
luonnetta. Puuhun tein värikkäämmän puolen kuvaamaan
Mancinin hienoa ja itsevarmaa puolta. Koska Mancini
on sisältä kylmä ja
armoton,
puusta
löytyy myös huono
puoli. Näiden puolten väliin sijoittuu
tyhjä keinu, joka
kuvastaa Mancinin
lapsuuden ystävän
katoamista. Se jätti
häneen syvät arvet.
Maassa löytyy levyn
sirpaleita Mancinin
romuttuneen musiikkiuran takia.

Patsas kuvaa Välde -nimistä poikaa, joka on hyvin päättäväinen
ja rohkea. Patsas on tehty pahvista, ja se muistuttaa puhelinkoppia. Puhelinkoppi oli mielestäni hyvä pohja tehdä yksinkertainen
patsas. Se myös muistuttaa Väldeä, koska Välde joutuu soittamaan puhelinkopista, koska ei halua omaa puhelinta. Patsaan
yksi seinä on maalattu Jussipaidan väriseksi, koska se muistuttaa
Välden sisukkuutta.
Toisen seinän miekka
ja kirves taas kuvaavat hänen rohkeuttaan. Patsaan sisällä
on myös palkintoja,
koska Välde menestyy hyvin. Yksi seinistä on hopeaa, ja
se kuvaa Välden komeutta ja viimeinen
seinä on vaaleansininen ja siinä on nuotteja, koska Välde on
musiikkimiehiä.

Katja

Panu
Aleksi Mattila

Riikka Kangas

Veistoksen suurempi sininen risti esittää Panua, taempana oleva
pienempi risti esittää Katjaa. Koko tausta esittää seurakuntaa ja
sitä, miten Panu saa Katjan eristettyä seurakunnasta. Panun takana oleva taulu, missä on naisia, kertoo hänen suosiostaan. Veistoksessa oleva talo kuvaa
Panun kotitaloa, jossa
Panu eroaa
Katjasta.

Panu
Heidi Mankisenmaa
Patsaani kuvaa Panua. Risti kuvaa Panun
uskonnollisuutta. Sen harmaa puoli ja risti
kuvaavat
hänen suvait semattomuuttaan.
Va l k o i n e n
puoli puolestaan kuvaa hänen
itsekeskeisyyttään.

sivu 7

Lähdin
rakentamaan
patsastani tennarin ympärille. Tennari esittää
Katjaa, joka on uskovainen tyttö. Katjasta tuli
mieleen tennari, koska
hän on "jalat maassa"
oleva hahmo. Maalasin
kengästä vaalean siniharmaan. Värit kuvaavat
tytön
rauhallisuutta.
Maalaaminen ei onnistunut hyvin, en onnistunut saamaan niitä värejä, jotka
näin mielessäni rauhallisina. Halusin tuoda esille uskonnollisuuden, koska se on iso osa Katjan elämää. Risti on
symboloimassa uskoa. Ristissä olevat höyhenet kuvaavat Katjan herkkyyttä, samoin kengässä oleva "pumpuli". Kengän ympärillä olevat höyhenet kuvaavat varautuneisuutta, lasinsirpaleet taas synkkää menneisyyttä.

Poika Mancini
Raija Piilola
Patsaani kuvaa näytelmän päähenkilöä Poika Mancinia. Päämateriaalina käytin metallisia purkkeja ja verkkoa. Siivet, jotka valmistin verkosta
ja höyhenistä, kuvaavat Mancinin rauhattomuutta ja sitä, miten hän
lentelee omissa unelmissaan.
Sarvissa konkretisoituvat Mancinin pirullisuus ja ivallisuus.
Peilin palaset kuvaavat kaunista ulkonäköä. Rikkinäisyys
kertoo, että hän ei kuitenkaan
ole sisältä niin kaunis. Köynnös
kuvaa hänen taiteellisuuttaan
ja vahvuuttaan. Kettinki kuvaa
itsevarmuutta. Silmän rei’issä
loistavat valot ja pumpuli kertovat intohimoisista unelmista,
haaveista. Pienet tiu’ut viestivät musikaalisuudesta. Verkko
pitää koko kokonaisuuden ja
eri osat kasassa.
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Annos huumoria ja isoja tunteita
ELIAS HIRVIKOSKI

E

sitys alkaa heti, kun astuu teatterisalin ovista
sisään. Musiikki kantautuu jo ovelle. Voi alkaa heti
seurata, mitä todella on meneillään. Raitapaitainen nuorimies
kirjoittaa kirjoituskoneella lavan
etureunalla. Taustalla soittaa
bändi. Suurelle kankaalle heijastetaan nuorukaisen kirjoittamat
asiat. Poika on Mancini. Yleisöä
lipuu edelleen sisään. Valot yleisön yltä sammuvat.
Oulun
kaupunginteatterin
Poika Mancini näytelmä on
Janne Kuustien ohjaama ja
dramatisoima. Tarinan takana
on Kauko Röyhkä, joka vuonna 2013 on kirjoittanut Poika
Mancini romaanin. Näytelmä
esitetään ensimmäistä kertaa oikeutetusti näytelmän tapahtumien kaupungissa Oulussa.

Mancini tapaa Eveliinan Nalli- kuviani. Alkuun jopa hieman ujo jalla ei ole ketään, ja hän on vail“Voin olla yön, en enempää.
karin uimarannalla. Kohtaus on poika saa tuplapotin, kauniin la yösijaa Hailuodon saarella.
Sä tarviit isän kädestä.
humoristinen. Mancini ja Eveli- neidon ja nosteen uralleen. Hän Neito seisoo yksin lavalla, valot
Kuivaa kyynelees ja ryystä
na keskustelevat, ja muut näyträät,
telijät osallistuvat Hupu, Tupu
Et kuollut vielä tänäänkään.
Esitys alkaa heti, kun astuu teatterisalin
ja Lupu tyylillä. Hymy nousee
Kukaties huomenillalla
huulilleni. Kohtaus on hilpeä.
Saatat kelluu uima-altaassa,
ovista sisään. Musiikki kantautuu jo ovelle.
Kasvot alaspäin ja kohmeessa
Voi alkaa heti seurata, mitä todella on
Mancini haluaa olla tähti.
Lennät kädet auki kohti Helmeneillään. Raitapaitainen nuorimies
Mancini on taitava, nöyrä ja
vettii.
kirjoittaa kirjoituskoneella lavan
kiltti. Hänellä on eväitä nousta
Näin unta siitä, mistä puhutseuraavaksi suureksi muusiktiin.
etureunalla. Taustalla soittaa bändi.
kotulokkaaksi, mutta pysyykö
Mä uskon aika usein uniini.
Suurelle kankaalle heijastetaan nuorukaisen
hän entisellään, kun muutkin
Se paikka oli syrjäkadulla,
kirjoittamat asiat. Poika on Mancini. Yleisöä
huomaavat hänen kykynsä. Hän
Siellä, mis' on aina hiljaista.
saa nostetta omalle uralleen ja
Kaupat ei oo koskaan auki
lipuu edelleen sisään. Valot yleisön yltä
pääsee esiintymään Helsinkiin.
siellä,
sammuvat.
Uralla hän tuntuu menestyvän,
Näyteikkunat on tyhjillään.
vaikka ei suostukaan komproJoku lippu tarttuu tuulenmisseihin ja tuntuu ärsyttävän
puuskaan,
ihmisiä ympärillään. Kun hän
Mutta mikä on maa? Se on
kiinnostuu vielä tyttöystävän- ei kuitenkaan loppuun asti pysy ovat häilyvät, sumua puskee Helvetti.”
sä parhaasta kaverista Katjas- nöyränä vaan elelee oman mie- Katjan ympärille ja yleisössä voi
ta, on sekasoppa keitettynä. lensä mukaan ja hukkaa itsensä melkein tuntea Hailuodon navaLavastus näytelmässä on neMancini on näytelmässä vielä huumehöyryihin.
kan tuulen. Katja alkaa laulaa, ja rokasta. Bändi on hienosti lairäväkämpi kuin Röyhkän kirjasNäytelmän keskivaiheilla Panu tunnelmasta tulee riipivä. Näy- tettu rullien päälle lavalle, niin
sa. Ulkomuoto ei vastaa mieli- jättää Katjan aivan yksin. Kat- telmä on vakuuttava.
että heidät voi välillä laittaa

Ei ole yllättävää, että Poika
Mancinista tehtiin musiikkinäytelmä. Kauko Röyhkä on
pitkän linjan muusikko ja näytelmässä kuullaan hänen tuotoksiaan yli 30 kappaleen verran.
Näytelmä on täynnä musiikkia,
mutta on kuitenkin hyvin miellyttävä kokemus myös musiikkitaidottomille katsojille. Musiikkikohtaukset luovat milloin
hyytävän, iloisen taikka mietteliään tunnelman. Väliin kappaleet pistävät hymyn huulille,
väliin ne laittavat kylmät väreet
menemään varpaista päähän
asti.
Poika Mancini kertoo Ouluun muuttaneesta erikoisesta
pojasta. Poika hurmaa Oulun
kauneimman tytön Eveliinan.
Ensimmäisessä kohtauksessa

taustalle. Lavastus on yksinkertaista, mutta tunnelman
luovaa. Väliseinillä luodaan onnistuneesti halutut paikat. Kun
kohtaukset vaihtavat nopeasti
paikkaa, on lavalle laitettu sarakkeet, joihin kuhunkin vuorollaan “valomiehet” kohdistavat
valonsa ja yleisön katseen. Pelkän lavan käyttöön ei ole myöskään takerruttu, vaan koko salia
käytetään nerokkaasti. Salin
reunoilla istuvat saavat yllättyä,
kun näyttelijät yllättäen laulavatkin aivan heidän vierellään
penkkiriveille johtavilla portailla.
Näytelmästä ei komiikkaa
puutu. Oululaisella murteella ja hauskalla dialogi- ja kerrontatyylillä saavat näyttelijät
yleisön nauramaan. Näytelmä
etenee koko ajan syvällisemmälle tasolle. Kohtaukset eivät
enää aiheuta riemunkiljauksia
niinkään paljoa kuin alussa. Penkistä en siltikään halua nousta.
Haluan saada näytelmästä lisää. Se on monipuolinen. Se
on humoristinen, mutta samalla
ajatuksia herättävä. Viimeisessä kohtauksessa Mancini palaa
Ouluun. Tähdestä on enää jäljellä tähdenlento. Hän on tuhannen sekaisin. Lavalla sataa
lunta, ja Mancini on sen kaiken
keskellä: lumimyrskyssä. Hän
alkaa laulaa, ja kaikki tuntuvat
kuuntelevan tarkasti.
Esityksen jälkeen oloni on
hämmentynyt. Näytelmä on
tunteiden sekamelskaa, ja erilaiset kohtaukset luovat hyvin
erilaisia vahvoja tunteita. Salista pois tullessa kontrasti "oikeaan" maailmaan on iso. Tuleeko
tarinalle vielä jatkoa?

Vasemmalta: Jonna Luoto, Raija Piilola ja Katja Keskitalo laulavat työnäytepäivänä.

Poika Mancini
Teuvo Simonen
Teokseni rakenne ja värit kuvaavat sitä, että
Mancini on aika monimutkainen henkilö. Kultainen tähti kuvaa Mancinin halua tulla tähdeksi,
hopeinen elementti kuvaa Mancinin komeutta,
vihreä kolmio kuvaa hänen kärsivällisyyttään.
Esimerkiksi kun he
äänittävät
levyä,
Mancinille ei kelpaa
hyvä vaan sen pitää
olla paras. Piikkipallo ja rautalankasykerö kuvaavat sitä,
kun Mancini ei välitä
muiden tunteista.

Välde
Cem Sen
Tein akustisen kitaran styroksista
ja maalailin sitä sekä lisäilin elementtejä siihen. Kitaran tarkoituksena on
esittää Väldeä. Väldestä mieleeni tulee
kitara, koska hän on
musikaalinen. Kitarassani pääsin hyvin
alkuun, mutta se jäi
hieman vajaaksi elementtien osalta.
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Katja
Oona Jauhiainen
Patsaani esittää romaanin henkilöä Katjaa. Musta, vinossa oleva risti kuvaa Katjan uskonnollisuutta. Vaikka Katja uskoo
Jumalaan, romaanin edetessä usko alkaa
haurastua ja menettää valtaansa. Ristiin
nojaava pelastusrengas kuvaa Katjan pelastumista hyisestä
vedestä. Patsaan monet osat tuovat esille
Katjan moniosaisuutta ja tietyllä tavalla
myös hänen räiskyvää
luonnettaan.

Panu
Henri Petäjäsoja
Veistos kuvaa Panua. Risti kuvastaa Panun uskonnollisuutta, ja sen vinous kuvastaa Panun tekopyhyyttä. Samalla rististä saa vaakamaisen. Sydän kuvastaa Panun ja Katjan rakkautta. Raamattu kuvastaa
Panun uskonnollisuutta. Sydän on vaa’assa heikommalla puolella sen takia, koska Panu jättää Katjan
tämän menneisyyden
takia.
Näin ulkokuori
ja uskonto tavallaan voittavat
rakkauden. Ristin kaksivärinen
väritys
kuvaa
tavallaan Panun
kaksinaamaisuutta.

Panu
Jonna Rautio

Poika Mancini
Samuli Heinula
Aloitin veistoksen tekemisen nuotin ympärille.
Nuotti kuvaa Poika Mancinia ja hänen elämäänsä,
joka on hyvin musikaalista ja se on suuressa osassa hänen elämäänsä. Väritin nuotin toisen puolen
punaiseksi, että se kuvaisi Mancinin rakkautta
Eveliinaa
kohtaan.
Lasin sirpaleet nuotin
toisella puolen kuvaavat, kun hän pääsee
lopulta huipulle ja
ensimmäinen levy julkaistaan.

Patsaani kuvaa Panua. Panu vaikuttaa täydelliseltä. Hänestä paljastuu kertomuksen
edetessä vikojakin. Pientä epätäydellisyyttä
kuvastaa lautasen särö. Valokuvat kertovat tarinaa hänen elämästään. Kuvista voi tutustua
hänen persoonaansa ja taitoihinsa. Esimerkiksi
lautasen
keskellä
oleva
sulka kuvastaa
Panun uskoa.

Panu
Katja Keskitalo

Juha
Henrik Soronen
Tein patsaani Juhasta. Juha on maratoonari, joten tein hikinauhan. Maalasin
sen sinisellä ja keltaisella, koska Juha
käyttää sinisiä urheiluvaatteita ja on
erittäin iloinen
persoona. Toiselle puolelle
tein
mitalin,
koska Juha on
menestyny t
maratoonari.

Panun mustavalkoisuutta kuvaa patsaan väri. Hän
juoksee pilvien päällä. Se kuvaa Panun helppoa
elämää ja lahjakkuutta. Naulat, joissa on punaista kuvaamassa verta, tarkoittavat Panun särkemiä
unelmia. Sädekehä ja risti kuvaavat hänen uskonnollisuutta ja pyhimysmäisyyttä. Myös siivet kuvaavat
uskonnollisuutta, mutta niitä tahraava musta kuvaa
hänen tekopyhyyttään
ja pahuutta. Sydän
rinnassa ja glitter ovat
Panun pinnallisuutta ja
sitä, että hänelle julkisivu on tärkeä.
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Viha ja rakkaus - heikkous ja vahvuus
RAIJA PIILOLA

O

ulun kaupunginteatterin suuremman salin esirippu on jo ylhäällä, ja sali lähes täysi. Ilmassa
on odotusta, rentoutta ja tietynlaista kulttuuritunnelmaa.
Sama tunnelma oli teatterin
lämpiössä ennen esityksen alkua. Bändi soittaa liikuteltavalla
korokkeella alkusäveliä, ja päähenkilö Poika Mancini istuu lavan etuosassa naputtaen kirjoituskoneella seinälle heijastuvaa
alkukerrontaa: "Jos Suomen yli
lentää pienlentokoneella, niin
silloin näkee; paljon metsää,
jonkin verran järviä, joen aina
silloin tällöin joskus koskenkin,
siellä täällä peltoja, pelloilla
maalaistaloja, maatalouskoneita, navetan takana auton romu,
jäniskoira häkissä, laitumella
lehmiä ja pari heppaa, sorateitä,
maanteitä." Teksti jatkuu. Kun
viisarit osoittavat seitsemää,
valot himmenevät ja näyttämölle avautuu rakennelma Oulun
Nallikarin uimarannasta.
Oulun kaupunginteatteri esittää oululaisen kirjailija-muusikko Kauko Röyhkän romaaniin
perustuvan musiikkinäytelmän
Poika Mancini. Ohjaajana toimi satoja näytelmiä ohjannut
Janne Kuustie. Näytelmä on
suunnattu erityisesti nuorille sekä niille, jotka ovat olleet
itse nuoria 1980-luvulla. Näytelmän luominen alkoi jo pari
vuotta sitten, kun ennenkin paljon yhteistyötä Röyhkän kanssa
tehnyt Kuustie sai romaanin
eteensä. Alkoi urakka käsikirjoituksen kanssa. Useiden yritysten jälkeen selkeni sopiva
käsikirjoitus, jota muokattiin
vielä harjoituksissa. Näyttelijät
pääsivät itsekin vaikuttamaan

näytelmän sisältöön ja ideoimaan yhdessä. Näytelmän bändi koottiin marras-joulukuussa,
lavasteet syntyivät kevään mittaan ja varsinaiset harjoitukset
alkoivat elokuun alusta alkaen.
Projekti oli haastava, koska sen
täytyi syntyä valmiin romaanin
pohjalta. Haasteista huolimatta
lähdettiin rakentamaan parasta
näytelmää.
Näytelmänä Poika Mancini
on nuoren miehen kasvutarina.
Päähenkilö Poika Mancini alias
Teppo on 16 -vuotias muusikonalku, jolla on selkeä päämäärä: tulla kuuluisaksi 1980
-luvun Suomessa ja seurata
idoliensa The Beatlesin ja John
Lennonin jalanjäljissä. Oulun
tutut paikat Nallikari, legendaarinen Rattori-lupi, Merikosken
voimalaitos, Heinäpää, Pyykösjärvi sekä Helsingin Tavastiaklubi vilahtelevat näyttämöllä
vuoron perään. Juoni kuroutuu
Mancinin elämän - ja muusikon
uran ympärille. Näytelmän aikana Mancini kerkeää koettaa
onneaan tyttöjen kanssa, saada uransa nousuun, sekaantua
huumeisiin, laskeutua elämän
pohjamutiin, muuttaa Ruotsiin
ja palata takaisin Ouluun tuntemattomana miehenä.
Pidin näytelmästä todella
paljon. Se on humoristinen ja
rento, mutta saa myös kylmät
väreet kiirimään pitkin selkääni.
Erityisesti ensimmäisen näytöksen loppu on upea. Näytelmässä on tunnetta ja draamaa,
mutta se kertoo myös vaikeista
asioista: yksinäisyydestä, menneisyyden haamuista, onnettomuudesta, päihteistä, ihmismielen heikkoudesta. Musiikki on
Röyhkän omasta tuotannosta
uudelleen sovitettua, ja kappaleet sopivat tilanteisiin. Esi-

merkiksi silloin, kun huumeisiin
sekaantunut Mancini laulaa
kappaleen Etsijät. Siinä pohditaan, miten löytää tie pimeydestä valoon.
Poika Mancini on vasta muuttanut takaisin lapsuuden kotikaupunkiinsa Ouluun. Suhde
vanhempiin on heikko isän alkoholin käytön ja uskottomuuden
takia. Mancinin mieltä painaa
myös parhaan kaverin Jounin
katoaminen, kun pojat ovat
kuusivuotiaita. Vaikka Mancini on uusi kaupungissa, monet
tuntevat hänet jo poikana, joka
kantaa kitaraa muovikassissa ja
kirjoittaa. Hän unelmoi tähteydestä, rikkaan miehen elämästä
ja kauniista naisista.
Sininen pukukoppi nököttää
rantahietikolla Nallikarin uimarannalla. Sen molemmille puolille on levittäytynyt auringonottajia. Poika Mancini astelee
paikalle kitaran kanssa ja julistaa tulevansa tähdeksi, sellaiseksi kuin John Lennon. Lennonilla on kartano, Rolls Royce ja
romanttinen meininki Cynthian
kanssa ennen Yoko Onoa. Sattumalta rannalle jäänyt Eveliina
- Oulun kaunein tyttö - kiinnittää huomionsa heti kauniiseen,
uuteen poikaan. Mancinin mielestä Eve on hänen haaveidensa nainen: kaunis ja muodokas.
Hän lirkuttelee tytön pyörryksiin. Sinisilmäinen Eve haltioituu
Mancinin runollisuudesta, tunteikkuudesta ja kiihkeydestä.
Sellaisia ei yleensä hillu Nallikarissa. Hänen on saatava poika
itselleen. Rauhalan tukikonsertti on Mancinin ensimmäinen virallinen akustinen esiintyminen.
Oululaiset tajuavat Mancinin
kyvyt, niin myös musiikkimies
Ana, joka päättää ottaa Mancinin hoiviinsa.

Ihastunut Eve raahaa uskonnollisen ystävänsä Katjan - joka
yrittää elää Raamatun oppien
mukaisesti ja etsii täydellistä,
hurskasta poikaystävää - katsomaan konserttia. Mancini
tutustuu ja tuntee heti vetoa
Katjaan. Hän päätyy sukkuloimaan tyttöjen välille. Yllättäen
seurakunnan halutuin poikamies, “täydellinen” kuuden
laudaturin ylioppilas Panu kiin-

nostuu Katjasta. Samalla Katja
yrittää pitää syntisen Mancinin
kaukana itsestään, muttei voi
mitään, että salaa ihastuu kiinnostavaan ja uskovaisia pilkkaavaan poikaan. Hän ei kuitenkaan
vastustele Panun aloitetta, koska tietää Panun olevan juuri se
oikea, joka johdattaa hänet Itäiselle portille.

ku pyörii radiossa. Bändi saa
kutsun Helsinkiin televisiolähetykseen. Mancini ei kuitenkaan
ole tyytyväinen työn tulokseen
eikä bändin soittoon. Hän haluaa tehdä asiat oman päänsä
mukaan, enemmän John Lennonia. Suhde Eveen alkaa kariutua,
musiikki vie kaikki voimat. Tavastialla Mancini kohtaa Oulusta ponnistaneen tähden Välden
Ana hommaa Mancinille bän- ja tämän tyttöystävän Lilan.
din, ja pian ensimmäinen sink- Lilan kauneus lumoaa nuoren

Katja
Emmi Kestilä

Juha
Mikko Mustonen
Tein patsaan keittokauhan ympärille. Patsas esittää Juhaa, joka on arkinen henkilö ja
siksi valitsin keittokauhan, koska keittokauha
on arkinen väline. Juha on myös urheilullinen,
jonka takia maalasin kauhan sini-valkoiseksi.
Juha on maratonjuoksija, ja siksi ripustin mitalin kauhan perään. Juha myös
pelastaa Katjan
koskesta, ja siitä
sain idean laittaa
pelastusrenkaan
kauhaan. Juha on
eräänlainen arjen
sankari.

Ristiveistos, jonka tein styroksista, esittää Katjaa, joka on uskovainen tyttö. Risti symboloi
sitä. Sen maalasin vaaleanruskealla sävyllä, joka
kuvasi hänen housujaan näytelmässä ja varovaisuutta. Ruskeat höyhenet kuvaavat Katjan
herkkyyttä ja jotenkin lentävyyttä, koska näytelmässä Juha tulee pelastamaan hänet Oulujoesta
ja lentää pois.
Pienet hopeat
sydämenmuotoiset timantit
kuvaavat hänen
elämässään
toivonpilkkeitä
myös rakkauden osalta.

P y h ä j o e n Poika
K u u l Mancini
u m i s e t -liite
– 18 .10 . 2 0 14

aa lopulta koko bändin. Välde
miksaa vähästä materiaalista
Mancinille toisen sinkun, joka ei
kuitenkaan menesty. Huumeet
ovat vieneet Mancinin.

KUVA KATI LEINONEN
muusikon. Hänen mielensä al- malaitoksen kuohuihin. Pelaskaa horjua. "Me emme ole niin tavana enkelinä paikalle osuu
kuin muut, me ei koskaan tehdä Juha.
samoja juttuja kuin muut", Mancini raivoaa.
Mancinin sinkku saa radiossa
huonot arvostelut. ItsekriittiKatja eroaa “täydellisestä” nen Mancini romahtaa ja sePanusta, koska Panun mielestä kaantuu huumeisiin. Ainoa, ketä
Katjalla on syntinen mennei- Mancini sietää ympärillään, on
syys Välden exänä. Katja kokee Katja, joka on löytänyt uuden
uskon ja seurakunnan ahdis- onnen Juhan kanssa. Mancitavana. Tuskissaan hän päätyy ni käyttäytyy itsekeskeisesti,
hyppäämään Merikosken voi- syyttää muita kaikesta ja kiro-

Poika Mancini
Lasse Selkälä
Työni kuvastaa Mancinin persoonallisuutta. Hän on äkkipikainen ja pelimies.

ja osasta soitetaan vain pieni löytää Suuren Etsijän johdattapätkä. Silti musiikki tekee koko jakseen kaidalle tielle. Röyhkän
näytelmästä ehjän kokonaisuu- tunnetuin kappale Lauralle viden. Kappaleet eivät vie tarinaa lahtaa myös näytelmässä. Moeteenpäin, mutta pysäyttävät net kappaleista ovat synkkiä,
miettimään, miltä henkilöistä mutta tarttuvia. Röyhkän saEnnen näytelmän katsomista tuntuu ja millaisia tunteita koh- noituksilla on enemmän arvoa
luin Kauko Röyhkän romaa- tauksiin liittyy. Katja esittää kuin kappaleiden melodioilla.
nin Poika Mancini, johon koko
näytelmä perustuu. Päähenkilö
Liian nopeasti, mutta varmasti näytelmä
Poika Mancinin luonne eroaa
loppuu. Toivon, ettei se tapahtuisi niin pian.
hieman romaanin Poika ManKeskityn tiiviisti seuraamaan vielä viimeisiä
cinin luonteesta. Romaanissa
Mancini esitetään kovana ja
kohtauksia ja yritän painaa kaiken tiukasti
pahana, mutta musiikkinäytelmuistiini. Näytelmä on muistettava vielä
män Mancini on runollisempi ja
päivien päästä. Lopussa soitetaan vielä
suoraviivaisempi. Mancinissa on
kappale, jota olen odottanut koko ajan:
kaksi puolta, joista toinen tulee
selvemmin esille romaanissa.
Talo meren rannalla. Pidin kappaleesta
Aluksi hän on itsevarma ja muaikaisemmin esitelmän muulle luokalle.
sikaalinen, pilke silmäkulmassa
Esirippu sulkeutuu ja avautuu jälleen, kun
tyyppi, joka irvailee elämälle
ja pitää itseään muita paremnäyttelijät saapuvat joukolla ottamaan
pana. Mancini ei halua haastaa
vastaan yleisön hurjat aplodit. Jännitys
riitaa kenenkään kanssa, mutta
purkautuu silminnähden, heillä on
ei kuitenkaan siedä kenenkään
neuvoja tai puuttumista omiin
hetki aikaa pelkästään nauttia yleisön
mielipiteisiinsä. Hän osaa pureaktiosta. Kirjan ja käsikirjoituksen
hua muut pyörryksiin ja käytlukemisen jälkeen odotin näytelmää. Nyt
tää surutta muiden heikkouksia
kun olen nähnyt sen, voisin katsoa sen vielä
hyväkseen. Hän on vahva eikä
välitä muiden mielipiteistä vaan
uudelleen ja uudelleen. Teatteri osaa
jyrää ne. Kaikesta huolimatta
yllättää hyvällä tavalla.
Mancini on yksinäinen ja kaipaa elämäänsä ihmisiä, mutta
ei osaa toimia näiden kanssa
oikein. Huumeiden käyttö tuo ensimmäisen näytöksen lopushänestä esiin uusia puolia, ku- sa kappaleen Helvetti, joka saa
Näytelmässä valoja käytetään
ten raivokkuuden, kiihkeyden ja kylmät väreet kiirimään selässä- kekseliäästi. Musiikkiesitysten
herkkyyden sekä sisäisen epä- ni. Kappaleessa lauletaan ahdis- aikana niillä luodaan ns. keikvarmuuden. Hän ei enää osaa tuksesta ja siitä, kuinka monet katunnelmaa, mutta esimerkiksi
hillitä itseään, laittaa asioita yksinäiset kokevat elämänsä kohtauksessa, jossa Katja hypmuiden syyksi eikä ota vastuu- maanpäällisenä helvettinä. Biisi pää koskeen, valoilla väritetään
ta mistään. Kaikesta huolimatta sopii tilanteeseen uskomatto- koko näyttämön lattia kautMancinille voi suoda ripauksen man hyvin, koska Katja painii taaltaan siniseksi ja kuohuvakempatiaa. Hän ei ole läpeen- juuri ahdistuksen, omatuntonsa si. Katsojalle syntyy kuva oisä paha ihminen vaan hukassa ja menneisyyden pahojen teko- keasta koskesta, vesipyörteistä
oleva.
jensa kanssa.
ja vedenalaisesta maailmasta.
Viimeisen kappaleen lopussa
Näytelmässä musiikilla on tärToinen kappale, joka havah- valoilla heijastetaan Mancinin
keä rooli. Kaikki kappaleet ovat duttaa, on huumeisiin sekaan- varjo takaseinälle kuin haavemuusikkonakin tunnetun Kau- tuneen päähenkilön laulama kuvana.
ko Röyhkän omaa tuotantoa. Etsijät. Kappaleessa kertoja
Biisit on sovitettu uudelleen, etsii tietä pimeydestä valoon ja
Lopussa Eve päätyy naimisiin
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bändin basistin Eetun kanssa,
ja Katja turvautuu onnellisena
Juhaan. Muut jatkavat elämäänsä, mutta Mancini on sekaisin
omansa kanssa. "Mancinin lapsuuden kaveri Jouni katosi metsään. Nyt Mancinikin oli kadonnut mustaan metsään salmen
toisella puolen. Sisällä talossa
oli joku vieras, joka näytti häneltä, muttei ollut sama Poika
Mancini", Katja toteaa. Mancini
muuttaa Ruotsiin. Myöhemmin
hän palaa takaisin unohdettuna
miehenä. Yllättäen vahvoista
on tullut heikkoja ja heikoista
vahvoja.
"Lähdin etsimään uutta tähteä, uutta valoa,
Joka palaisi muita kirkkaammin
pimeällä taivaalla.
Kuljin lumessa, parkkipaikoilla,
Kuljin niin kuin kuollut mies
Ilman uskoa, ilman suurta toivoa
Mutta kuljin kumminkin.”
-Etsijät
Liian nopeasti, mutta varmasti
näytelmä loppuu. Toivon, ettei
se tapahtuisi niin pian. Keskityn
tiiviisti seuraamaan vielä viimeisiä kohtauksia ja yritän painaa
kaiken tiukasti muistiini. Näytelmä on muistettava vielä päivien
päästä. Lopussa soitetaan vielä
kappale, jota olen odottanut
koko ajan: Talo meren rannalla.
Pidin kappaleesta aikaisemmin
esitelmän muulle luokalle. Esirippu sulkeutuu ja avautuu jälleen, kun näyttelijät saapuvat
joukolla ottamaan vastaan yleisön hurjat aplodit. Jännitys purkautuu silminnähden, heillä on
hetki aikaa pelkästään nauttia
yleisön reaktiosta. Kirjan ja käsikirjoituksen lukemisen jälkeen
odotin näytelmää. Nyt kun olen
nähnyt sen, voisin katsoa sen
vielä uudelleen ja uudelleen.
Teatteri osaa yllättää hyvällä
tavalla.

Katja
Timo Suni
Tämä työ kertoo tarinan: se menee näin. Katja on 18-vuotias tavallisen näköinen uskovainen kohtelias tyttö, joka auttaa muita ihmisiä. Panu on uskovainen poika, hän on uskovien piireissä halutuin poikamies. Hänessä kaikki ei kuitenkaan ole loppuun asti hurskasta,
sillä hän jättää Katjan. Katja sanoo: ”Jumala antaa anteeksi, mutta Panu ei!” Tämän takia Panu on kuvattu ristillä, jolla on pirun sarvet.
Siihen, miksi Panu jättää Katjan, liittyy eräs henkilö, Välde ”pääkallo”. Katja on Välden kanssa nuorempana suhteessa. Välde pilaa Katjan
elämän, ainakin Katjan ja Panun välisen suhteen. Panu ei voi hyväksyä vaimokseen naista, jolla on menneisyys. Eli Katja ja Välde ovat
menneet Panun makuun liian pitkälle. Katjan elämässä vallitsevat synkkyys ja masennus (sadepilvi). Hän on yksinäinen - siksi työssä on
majakka ja vihasi elämää, sitä kuvastaa hyvin näytelmässä Kauko Röyhkän biisi, ”Helvetti”. Siinä lauletaan yksinjäämisestä ja siitä, että maa on
helvetti. Katja olisi halunnut vain tavallisen elämän, kodin, kerrostalosta
huoneen, tavallisen miehen ja perheen, eikä kaunista supermenestyjää
tai taiteilijaneroa. Mutta sitä kotia hän ei saa.
Joten hän hyppää koskeen. Mutta sitten Jumala lähettää riskin miehen,
joka jaksaa kiskoa hänet ylös kuoleman joesta, Juhan. Valkoinen kyyhky
kuvastaa Jumalan lähettämää apua, Juhaa. Ympärillä on salamoita, joka
kertoo siitä, että Jumala koettee Katjaa, niin Katja ainakin uskoo. Teokseni kertoo tämän tarinan.
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Panu

Katja

Tommi Brusin

Elias Hirvikoski

Tein patsaan lenkkarin ympärille. Patsas
esittää Juhaa, joka on
arkinen henkilö. Juha
on myös urheilullinen
ja hänestä tuli mieleen lenkkari. Maalasin
lenkkariin eri värejä
kuvaamaan hänen ystävällisyyttään ja urheilullisuuttaan. Juha
pelastaa Katjan koskesta, ja siitä sain idean tehdä patsaaseen
siivet. Juha on eräänlainen arjen sankari.

Veistoksella kuvasin näytelmän henkilöä Katjaa. Hän on synkän
menneisyyden omaava henkilö, ja tästä kertoo musta kartonki.
Suuri risti ja pötkö kuvaavat Katjan mieltä ja järkeä. Hän saa järjellään pidettyä itsensä pinnalla. Keinu kuvaa sitä, että hän ei uppoa
“syvyyksiin” vaikka onkin lähellä tätä. Sininen silkkipaperi on Oulujoki, josta kurottaa hänen poikaystävänsä käsi.
Pojat
yrittävät
kurottavat häntä
joen syvyyksiin,
mutta hänen järkensä pitää hänet
pinnalla. Kerrostalot kuvaavat hänen yksinkertaisia
unelmiaan ja oululaisuutta.

Eveliina
Lila
Viljami Haapakoski
Lilasta tehty työ kuvaa naisellisuutta. Hatun muodossa esiintyvä Lila on musikaalinen, kaunis ja kaikin puolin joukosta erottuva.
Monet piirteet, kuten pinnallisuus ja pimeä luonne
tulevat esiin värien sekä
muotojen kautta. Onnistunut työ omasta mielestäni.

Poika Mancini
Kevin Westerlund
Tein lyhdyn, joka kuvaa Poika Mancinia siten, että kun hän oli lapsi, hänen paras kaverinsa Jouni katosi metsään eikä koskaan löytynyt. He etsivät
Jounia samankaltaisilla lyhdyillä. Lyhdyn sisällä on risti, joka kuvaa Jounia.
Lyhdyn reunoilla ovat Poika Mancinin esikuvat: The Beatles ja John Lennon.
Violetti väri kuvaa Poika
Mancinin
esiintymisasua
Oulussa teatterissa. Hän
käytti paljon violetin värisiä
vaatteita.
Työtä oli helppo lähteä
muokkaamaan sen jälkeen,
kun oli keksinyt, mistä sen
tekee.

Taina Keskitalo
Lähdin rakentamaan patsastani korkokengän ympärille. Patsas
esittää tyttömäistä Eveliinaa. Eveliina on mielestäni hyvin tulinen
mimmi ja kuvasin tätä luonteenpiirrettä tulenlieskoilla korkokengän päässä. Hän on myös aika bilehile ja lennokas persoonaltaan
ja toin nämä ilmi
glitterillä sekä värikkäillä siivillä kengän
sivuissa. Korkokenkä
on sisältä valkoinen
ja heleän näköinen,
sillä Eveliina on
kuitenkin
räikeän
persoonansa lisäksi
sisältä hyvin herkkä
tyttö

Välde
Jonna Luoto
Patsaani kuvaa noin 25-vuotiasta rokkari-kirjailija Väldeä. Välde on kotoisin Oulusta,
missä häntä kiusataan ja pidetään luuserina. Musiikki tuo hänelle lohtua. Hän päättää saada unelmiensa tytön Piken ja ryhtyy rokkariksi. Patsasta tehdessäni mietin, mitä Välden
omaelämäkerrassa olisi, jos hän kirjoittaisi
sellaisen. Kirjan musta
väri kuvaa Välden synkkiä hetkiä Piken kuoleman jälkeen. Kitara,
levyt ja mikki kuvaavat musiikin tärkeyttä
hänelle. Suomen rosoinen pinta kuvastaa
Välden ulkokuorta, hän
ei näytä herkkyyttään.
Kannen lukko kertoo
siitä, miten hän ei halua
ihmisten tietävän menneisyydestään.
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Kasvun kausi
JONNA LUOTO

M

iss Farkku-Suomi on
Matti Kinnusen ohjaama ja käsikirjoittama nuorten elokuva, joka sai
ensi-iltansa vuonna 2012. Elokuva perustuu Kauko Röyhkän
samannimiseen romaaniin vuodelta 2003. Poika Mancini on
itsenäinen jatko-osa Miss Farkku-Suomelle. Se on julkaistu
melko myöhään, vasta syksyllä
2013 eli kokonaiset kymmenen
vuotta myöhemmin.
Kirjailija Kauko Röyhkä on suomalainen pitkän linjan muusikko
ja kirjailija. Mies on julkaissut
toistakymmentä teosta ja yli
25 albumia, joiden kappaleet
kaikki ovat hänen itsensä säveltämiä ja sanoittamia. Sekä elokuvassa että kirjassa maailmaa
kuvataan paljon musiikin kautta, kummankin teoksen päähenkilöt ovat rockista kiinnostuneita nuoria miehiä. Epäilemättä
Röyhkän pitkä musiikkiura tuo
etua aiheista kirjoittamiseen.

voittajan, Välde päättää tehdä
täydellisen muodonmuutoksen
saadakseen unelmiensa tytön.
Hän leikkaa hiuksensa, muuttaa tyyliään ja joutuu uitetuksi
vessanpöntössä. Kiusaajilleen
uhoa täynnä oleva nuori mies
toteaa, että joku päivä he tulevat väittämään olleensa hänen
kavereitaan. Välde kiinnittää
oululaisen rock-miehen ja managerin Anan huomion. Ja valmiiksi jo riitaannuttuaan oman
bändinsä kanssa hän vaihtaa
hieman tunnetumman Flashin
riveihin. Bändin nimi muutetaan Väldeksi ja ihailijoitakin
ehtii tulla, Pike ja Katja mukaan
lukien. Kun Pike menehtyy bussionnettomuudessa, Välde ei
enää kestä Oulun pieniä piirejä
ja muistoja. Hän lähtee Helsinkiin etsimään itseään.

mitään, se on mun mottoni.”
Ana, joka nostaa Väldenkin huipulle, järjestää Mancinille bändin huomattuaan nuoren tähden. Mancinille ei kelpaa edes
se, että hän saa maineikkaan
Välden tuottamaan levynsä.
Väldestä on tullut itsetietoinen rokkari, jolla on kaunis tyttöystävä Lila, johon Mancinikin
iskee silmänsä. Kesken levytyksien Mancini katoaa. Hän yrittää paeta keskinkertaisuutta
käyttämällä huumeita, mutta
loppujen lopuksi vain tuhoaa
sillä itsensä. Kukkoileva rocktähden alku lähtee Tukholmaan
etsimään mainetta.
Kirjan lopussa Mancini tulee
takaisin Suomeen entisen tyttöystävänsä Eveliinan häihin,
hän on sekoittanut täysin päänsä ja menettänyt kaikki mahdollisuutensa tulla samanlaiseksi
tähdeksi kuin John Lennon.
Tärkeimmät samat henkilöt
teoksissa ovat Välde ja Katja.
Katja on kummallekin pojalle
tavallaan eräänlainen korvike.

Poika Mancini panee Oulun sekaisin. Lauluäänellään ja puheillaan hän hurmaa tytöt, ja hänen
lahjakkuutensa ei jää huomaamatta. Mancini alkaa seurustella uimarannalla tapaamansa
kauniin Eveliinan kanssa, mutta
samaan aikaan hän ihastuu ja Välden itsetunto nuorena ei ole
Miss Farkku-Suomen päähenki- kiinnostuu myös muista tytöis- kovin hyvä. Koulukiusaaminen
lö Välde on nuori koulukiusattu poika. Kun muut tanssivat
diskossa, hän nauttii rosoisesNaisten merkitys on suuri. Välde aloittaa
ta musiikista ja viettää aikaa
ennemmin mietiskellen yksin.
kitaran soittamisen ja laulamisen,
Hän kuitenkin ihastuu luokan
koska haluaa unelmiensa naisen eikä
kauneimpaan tyttöön, Pikeen.
halua tyytyä keskinkertaiseen naiseen.
Kaunis tyttö puolustaa Väldeä
luokassa, kun muut haukkuvat
“Tiedättekö, ketkä saavat kauneimmat
häntä homoksi levyjensä takia.
naiset? Rokkarit”, toteaa Välde naapurin

pikkupojille. Välden rakkaus on pysyvämpää,
Pike osallistuu Miss Farkku-Suosiinä missä Mancini haaveilee toinen
mi kauneuskilpailuun, jossa hän
pääsee finaaliin asti. Hiljainen ja
toistaan upeimmista naisista. Mancinille
syrjäänvetäytyvä Välde, jonka
ei riitä kuvankaunis ja upea tyttöystävä
ystävinä ovat naapurin lestadiEveliina, hän etsii jatkuvasti jonkinlaista
olaiset pikkupojat, saa kutsun
Piken kotibileisiin. Muut ovat
ainutkertaista naista, vaikkei itsekään
ihmeissään, kun he poistuvat
tunnu tietävän, mitä on etsimässä.
kesken juhlien yhdessä kävelylle. Nuoret juttelevat, pitävät
hauskaa ja tietyllä tavalla jopa
ystävystyvät. Pikekin näkee erilaisessa Väldessä jotain viehät- tä. Välillä nuori mies hakee tu- on vaikuttanut häneen. Ikätotävää, joka kiinnittää huomion. kea uskoon tulleesta Katjasta.
vereiden mielestä hänen erilaisuutensa ei ole välttämättä
Välde tutustuu Sasuun ja tämän Mancini ei halua tyytyä keskin- hyvä asia. Hän on välillä lähinnä
bändiin, jossa hän alkaa laulaa. kertaisuuteen, hän haluaa olla hylkiö, vaikka hän itse toteaa
Kun Pike valitaan Miss Farkku- paras ja tehdä ainoastaan pa- elämän olevan helppoa, kun ei
Suomeksi ja valitsee poikaystä- rasta musiikkia. “Mä en suostu ole paikkaa yhteiskunnassa eikä
väkseen kouluneuvoston vaali- kompromisseihin. Kaikki tai ei ole kavereita, joita menettää.
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Mancinin tilanne on päinvastainen, hän on hyvin itsekeskeinen
ja tuntee oman arvonsa. Hän
on kunnianhimoinen ja uskoo
vakaasti tulevansa tähdeksi.

tä. Lisäksi hän muistelee riitoja
ja sitä, miten väkivaltaisesti isä
kohtelee hänen äitiään. Kummankaan isäsuhde ei siis ole
kovin hyvä, mikä vaikuttaa mieheksi kasvamisessa. Esikuvana
Musiikki on kummallekin nuorel- ei ole oma isä, joten esikuvaa
le tärkeä osa identiteettiä. Sekä haetaan jostain muualta.
Välde että Mancini ilmaisevat
nuorena vahvasti luonnettaan Fanitettavat henkilöt ovat varja mielipiteitään musiikin avulla. sinkin Väldelle isän korvikkeita.
Se, mitä bändiä fanittaa, kertoo Lou Reed, David Bowie ja New
ihmisen näkemyksistä maail- York Dolls ovat Välden esikumasta ja tuo uskottavuutta. via ja hänen silmissään sellaisia,
Musiikki auttaa varsinkin Väldeä jollainen hänestäkin pitää tulla.
purkamaan tunteitaan ja ahdis- Välde ammentaa vaikutteita
tustaankin. Mancinille hänen heidän musiikistaan, ehkä väliloma musiikkinsa ei ehkä ole niin lä liikaakin, kun oma mielipide
henkilökohtaista, se on lähin- hukkuu lähes jumalallisten kuunä tietynlainen väline matkalla luisuuksien mielipiteiden alle.
kuuluisuuteen ilman niin suurta Mancinin ihailun kohteena ovat
merkitystä.
John Lennon ja Beatles. Kuitenkin enemmän kuuluisuutensa,
Välde ei ole ikinä tavannut mitä musiikillisten saavutusisäänsä eikä tiedä, kuka hän on. tensa takia, Mancini haaveilee
Isän puuttuminen on Väldelle samanlaisista naisista kuin John
hankala asia, osa häntä itse- Lennonilla oli.
ään on kadoksissa isän kanssa. Mancinin vanhemmat ovat Hyviä ystäviä kummallakaan ei
romaani alussa vielä yhdessä, ole. Välden ystävät ovat lähinnä
todellisena kiiltokuvapariskun- bändikavereita. Mancinille hetana. He kuitenkin eroavat, kään eivät ole tärkeitä. Väldekin
Mancinin isä iskee nuoremman jättää elokuvassa bändinsä ja
naisen ja lähettelee kukkia Man- siirtyy parempaan ilman suucinin tyttöystävälle Eveliinalle. rempaa suostuttelua. Ihmissuhteet jäävät musiikin ja menesVälden muistot isästä ovat ole- tymisen halun taakse. Mancini
mattomia ja Mancinin muistot suututtaa ihmiset vaatimalla
isästä huonoja. Mancini kertoo heiltäkin täydellisyyttä itsensä
pettymyksestään lapsena, kun lisäksi, joten hänen solmimansa
hän rakentaa mielestään loista- suhteet eivät kestäkään välttävan junaradan ja isä suuttuu sii- mättä niin pitkään. Äänitystilaisuudet studiolla ovat tuskaisia,
kun mikään ei ole tarpeeksi
hyvää.
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Eveliina, hän etsii jatkuvasti jonkinlaista ainutkertaista naista,
vaikkei itsekään tunnu tietävän,
mitä on etsimässä.
Suuret menetykset ovat osana
kasvamista aikuiseksi. Välden
murtaa hänen rakastamansa Piken kuolema, jolloin hän
päättää lähteä Helsinkiin Piken
muistoa karkuun. Kun Mancini
on pikkupoika, hänen ystävänsä Jouni katoaa metsään. Jounia
ei ikinä löydetä. Mancini syyttää Jounin katoamisesta vanhempiaan, vaikka voisi syyttää
myös itseään, kuten useimmat
tekisivät. Kun Jouni katoaa, niin
Mancini on katsomassa lastenelokuvaa. Hänen äitinsä ei päästä vähäarvoisemman perheen
poikaa sisään, jolloin Mancini
käskee Jounia menemään metsään ja odottamaan häntä siellä. Jounia ei kuitenkaan löydetä
metsästä, vaikka häntä etsitään
koirien kanssa, naarataan joesta
ja käydään koko lähialue läpi.

Välden ja Mancinin vastakkaisuus, kahden tietyllä tavalla
jopa hyvin samantyyppisen
ihmisen erilainen kohtalo on
teoksien tärkein ristiriita. He
eivät pidä toisistaan. Mancinin
mielestä Välde on koppava, kun
taas Välde ajattelee, että Mancini on haihattelija. “Mancini
teki keväällä oharit. Joko hän on
sekopää, joka ei kykene ymmärtämään kellonaikoja, tai ylimielinen. Taiteellisuus ei ole mikään
syy luokattomaan käytökseen.”
Väldeä suututtaa se, että hänenkin entinen managerinsa
Ana kuittaa jutun pelkästään
Mancini siirtyy suoraan ra- huumorilla, vaikka Välde on aina
jumpiin aineisiin, huumeisiin, ollut huolellinen ja pitänyt sosamalla kun Välde sanoo tyt- pimuksista kiinni.
töystävälleen, että tämän pitää
lopettaa polttaminen, jos ai- Mancinin tarinan loppu on onkoo olla hänen kanssaan. Nuo- neton. Hänen unelmansa eivät
ri laulajalupaus Mancini pilaa toteudu. Välden tarina sen sielämänsä ja uransa huumeiden jaan on onnellisempi, vaikka
käytöllä.
hänellekään tulevaisuus ei tuo
ökykartanoa tai urheiluautoja.
Naisten merkitys on suuri. Väl- Mancini vaatii liikaa, ja täydellide aloittaa kitaran soittamisen syyden tavoittelu sekä osittain
ja laulamisen, koska haluaa unel- itserakkauskin kostautuvat.
miensa naisen eikä halua tyytyä
keskinkertaiseen naiseen. “Tie- Lähtökohdilla ei ole väliä. Vain
dättekö, ketkä saavat kauneim- sillä, mitä tekee. Samankaltaimat naiset? Rokkarit”, toteaa sista lähtökohdista voi tulla toVälde naapurin pikkupojille. della erilaisia henkilöitä.
Välden rakkaus on pysyvämpää,
siinä missä Mancini haaveilee
toinen toistaan upeimmista
naisista. Mancinille ei riitä kuvankaunis ja upea tyttöystävä
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Rock-legendoista ja nuoruuden palosta
KATJA KESKITALO

P

oika Mancini musiikkinäytelmä on alkanut
ennen kuin saliin edes
kerkeää. Varsinainen tarina ei
vielä pyöri, mutta jännittynyt
yleisö seuraa nuorta miestä,
joka kirjoittaa kirjoituskoneella.
Bändi soittaa lavalla. Kun valot
sammuvat, kirjoittajapoika ottaa lavan haltuunsa. Kyseessä
on näytelmän päähenkilö Poika Mancini. Mancini vie yleisön

keiksi, ja jopa uskonnollinen
musiikkitapahtuma
saadaan
lavastettua uskottavasti. Kun
Mancinin isä kuolaa Even perään, se näytetään ovelasti;
Pariisin matkoja lupaileva ukko
ravaa tytön perässä, ja taustalla
näkyy kaksi puhekuplaa. Even
kupla herjaa isää, kun taas isän
kuplassa lukee “je t’aime!” Mikä
kuvaisikaan ikuista rakkautta
paremmin kuin rakkauden kieli? Tutut paikat, kuten Nallikari,
Merikoski ja Tavastia luovat to-

Metsä, johon Mancinin lapsuudenystävä
Jouni katoaa, on ahdistava. Kun se tulee
puheeksi, lavan takaosassa syttyvät vihreät
spottivalot. Puiden rungot näkyvät pimeässä.
Metsä näyttää juuri sellaiselta, että siellä
vaanii vaara. Myös Merikosken kuohut
esitetään kauniisti. Lattia on värjäytynyt
valoista siniseksi, ja ne pyörivät oikean kosken
lailla.

vauhdikkaaseen, nauruntäyteiseen seikkailuun.
Musiikilla on suuri osa näytelmässä. Näytelmässä on yli 30
Kauko Röyhkän uudelleensovitettua kappaletta. Musiikilla
ilmaistaan tunteita paremmin.
Ensimmäinen näytös lopetetaan dramaattisella Helvetti
-kappaleella. “Mutta mikä on
maa? Se on helvetti”, kappaleen sanat kuuluvat. Even ja
Mancinin suhdetta kuvaa hyvin Mancinin esittämä Tyhmä
tyttö. Siihen tiivistyy Mancinin
iva, halveksunta ja epäkunnioitus: “Tyhmä tyttö, hän on tyhmä tyttö. / Tyhmä tyttö, pirun
tyhmä tyttö.”
Näytelmässä kikkaillaan pienillä, mutta ovelilla lavasteilla.
Tila vaihtuu sulavasti, ja yleisö
pysyy hyvin mukana. Hiekkadyynit vaihtuvat puistonpen-

mään tuovat myös oululaiset.
“Ja haluakko nää turpaan?” he
kysyvät. Menee vain hetki, että
Mancini saa heidätkin kiedottua
pikkusormensa ympärille; “Tee
levy, niin saahan sanottua että
ollaan tunnettu sut.”
Näytelmä on täynnä epävakaita parisuhteita. Kuuden
laudaturin ylioppilas Panu ei
hyväksy Katjan menneisyyttä.
“Jumala antaa anteeksi, mutta
Panu ei”, miettii Katja. Hänet on
juuri hylätty Hailuotoon ja haaveet pohjoispohjanmaalaisesta,
tavallisesta arjesta ovat pirstaleina. Vaikka Katjan elämä tuntuu olevan pelkkää alamäkeä,
pohjalta pääsee vain yhteen
suuntaan: ylös. Kun hän putoaa Merikosken kuohuihin, hänet
pelastetaan:

“Mancini on tuhannen sekaisin. En enää kestä katsella, vaan
menin Juhan kanssa alas Mustasalmen rantaan. Ulkoilma tuntuu hyvältä silloin, kun ihmiset
ongelmineen ovat pakkautuneet
dentuntuisuutta tarinaan.
sisälle… Oma elämäni alkoi olla
paremmassa jamassa kuin moMetsä, johon Mancinin lap- nien muiden. Minulla on Juha.”
suudenystävä Jouni katoaa,
on ahdistava. Kun se tulee puheeksi, lavan takaosassa syttyvät vihreät spottivalot. Puiden rungot näkyvät pimeässä.
Even ja Mancinin suhde on
Metsä näyttää juuri sellaiselta, hetken huumaa. Mancini ihasettä siellä vaanii vaara. Myös tuu kauniin Even ulkomuotoon,
Merikosken kuohut esitetään Eve taas hullaantuu erilaisesta
kauniisti. Lattia on värjäytynyt pojasta täysin. Missä ovat tavaloista siniseksi, ja ne pyörivät valliset suhteet? Tappavan tyloikean kosken lailla.
sät, tasaiset parisuhteet, jotka
tuhoavat taiteilijasielut. Edes
Näytelmä
on
erityisesti Mancinin vanhempien suhde ei
nuorten mieleen. En ehkä veisi ole toimiva. “Pitikö sun ärsytmummoani katsomaan Poika tää?” kysyy isä sen jälkeen, kun
Mancinia. Vaikka näytelmässä on lyönyt äitiä. Myöhemmin
käsitellään vaikeitakin aiheita, ilmenee, että isä pettää äitiä
Kauko Röyhkän rivoutta siitä ei kolmikymppisen naisen kanssa.
puutu. Kouluterveydenhoitajan Punkkarityttö Anki pieksee poisanoja lainaten: “Teppo, ensi kaystäväänsä, jos hänellä ei ole
kertaa huomaat, että tytötkin tarpeeksi selkärankaa. Jokainen
katsovat sinua sillä silmällä.” suhde on jollain tapaa kierouMielenkiintoisuutta
näytel- tunut.
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Vaikka 2 tunnin ja 40 minuutin näytelmä kuulostaa pitkältä,
näytelmä tuntuu loppuvan kesken. Viimeinen kohtaus on dramaattinen; lavalla on lumimyrsky, ja kylmästä hytisevä Mancini
palaa Ouluun. Hän on löytänyt
itsensä. Katsoja ei osaa sanoa,
onko kyseessä henkinen kasvu vai onko Mancini oikeasti

poissa. Ehkä kyseessä on molempia. Mancini esittää viimeiset kappaleet; kylmät väreet
kulkevat selkärankaa pitkin.
Loppu on sekava. Tuntuu, että
näytelmässä tapahtuu paljon
asioita. Kaikkia on hankala, lähes mahdoton muistaa. Kun taputtaa yleisön mukana, olo on
hämmentynyt. Joko se loppuu?
Minä olisin halunnut enemmän

tietoa. Miten Mancinille loppujen lopuksi käy? Onko hän vain
tähdenlento, joka palaa Maan
ilmakehässä?
Mikael Saari näyttelee Poika
Mancinia. Ohjaaja Janne Kuustie on antanut näyttelijöiden
vaikuttaa hahmoihin; Poika
Mancini ei ole yhtä pöyhkeä
rock-kukko kuin käsikirjoituksessa. Kuustie kertoo, että
ihannenäyttelijä osaa kehittää hahmoaan itse. Säälistä ei
kuitenkaan jätetä kenenkään
neronleimauksia; jos ohjaaja
ei pidä jostain, sitä ei jätetä
näytelmään. “Ohjaajan työ on
kuvataiteilua”, Kuustie kertoo.
Näyttämö on kuin iso taulukangas ja näyttelijät ovat värejä. Hän on ohjannut yli 190
näytelmää ja ollut mukana 200
projektissa.
Kuustie aloitti näytelmän
työstämisen noin vuosi sitten
toukokuussa. Viime talvena alkoi näytelmän kokoaminen; musiikista huolehti näytelmässäkin
soittanut Tommi Saha. Hän
etsi soittajat ja sovitti Röyhkän biisit näytelmään sopiviksi.
Myös lavasteiden teko aloitettiin talvella. Käsikirjoittaminenkaan ei ollut aivan yksinkertainen projekti; Poika Mancinista
on olemassa 7-8 käsikirjoitusta.
Se on tehty nimenomaan kirjan
käsikirjoituksen mukaan.
Poika Mancini on näytelmä
niille, jotka kaipaavat kultaista
80-lukua, nuoruuden paloa ja
rock-meininkiä.
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1.
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2.

Välähdyksiä projektin hetkistä
1. Työnäytepäivänä opiskelijat esittelivät
näytelmää ja KUVATAITEEN töitänsä.

2. Kauko Röyhkän biisit tulivat tutuiksi, ja
opiskelijat myös oppivat niitä soittamaan.

3. Pääsimme haastattelemaan Mikael

Saarta, jolla on nimirooli Poika Mancinin
kantaesityksessä.

4. Janne Kuustie on ohjannut Poika Mancinin:

”Ensi-ilta on maali ja harjoituskauden loppu,
mutta toisaalta se on aina vasta alku. Siitä se
lähtee paranemaan.”

5. Taidegalleria oli yksi matkan elämys.
6. Opintomatkalla vierailimme myös Oulun
3.

maakunta-arkistossa. Opiskelijat halusivat
palata paikalle tutkimaan, minkälaisia
asioita pyhäjokisista voisi löytyä.

5.
6.

4.
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Projektissa mukana olleet
oppilaaat:
Brusin Tommi
Haapakoski Viljami
Heinula Samuli
Hirvikoski Elias
Jauhiainen Oona

Kangas Riikka
Keskitalo Katja
Keskitalo Taina
Kestilä Emmi
Leppälä Jere

Luoto Jonna
Mankisenmaa Heidi
Mattila Aleksi
Mustonen Mikko
Muikkula Mikko

Petäjäsoja Henri
Piilola Raija
Rautio Jonna
Cem Sen
Selkälä Lasse

Simonen Teuvo
Soronen Henrik
Suni Timo
Toppari Jeremia
Westerlund Kevin

Projektissa mukana olleet
opettajat:
Hidén Sari
Tuuttila Teresa
Suni-Lajunen Riikka
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