Finnish Home – Suomi Koti Vancouverissa.

Arja Koriseva kruunaa
Vancouverin Suomalaisen
Lepokodin 60-vuotisjuhlan
Teksti ja kuvat: Eero Sorila
Pilvinen perjantai syyskuun 14. päivänä verhoutuu syksyiseen valokeilaan pilvien rakoillessa. Vancouverin Finnish Home - Suomi
Kodin juhlasali on täyttynyt talon asukkailla
ja vierailla. Lepokotitoiminnan johtajaTanja
Rautava toivottaa Arja Korisevan ja hänen kapellimestarinsa pianotaiteilija Minna Lintukankaan tervetulleiksi. Lepokotiyhdistyksen
puheenjohtaja Raimo Väre pitää myös puheen ja toivottaa satapäisen kuulijajoukon
lämpimästi tervetulleeksi.

Musiikki tempaisi
Musikaaliselle parivaljakolle tämä on ensimmäinen vierailu Vancouverissa, vaikka
he ovatkin konsertoineet eri puolilla maailmaa. Molemmat ovat koulutukseltaan
maistereita ja opettajia, ”mutta musiikki
tempaisi mukaansa”, Arja luonnehtii ja kertoo laulaneensa lapsesta lähtien. Tämä Jyväskylän alueelta (Toivakasta) kotoisin oleva
satakieli kruunattiin Suomen tangokuningattareksi 30 vuotta sitten. Nyt hän on kruunaamassa Vancouverin historiallista Suomikodin 60-vuotisjuhlaa.
Minna Lintukangas aloitti pianonsoiton
jo nelivuotiaana ja opettaa nykyisin pianonsoittoa kotiseutunsa Kouvolan Musiikkiopistossa. Musikaalisella parivaljakolla on tiivis
esiintymiskalenteri.
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Hymy lieventää pelon
Ikivihreät suomalaiset laulut ovat monille lepokodin asukkaille ja vieraille tuttuja jo Suomen ajoilta. Säihkyvällä ja mukaansatempaavalla olemuksellaan Arja saa yleisön hyvälle
tuulelle. Hän kiertelee rohkeasti kuulijoiden
keskellä ja tervehtii kädenpuristuksin sekä
halauksin kymmeniä heistä.
Pieni pelko pyrkii rintapieleeni, ettei vain
kuuluisa tangokuningatar tulisi minuakin
tervehtimään. Ja siinä samassa laulajatar kysyy: “Onko täällä ketään Jyväskylästä?”, johon
minun on vastattava myönteisesti. Pelottavalla varmuudella Arja astelee kohti penkkiriviä, jossa istun. Hänen valloittava hymynsä
lieventää kuitenkin pelkoni ja lämmin kädenpuristus vapauttaa kiperän tilanteen.

Jalka poikki
Edessäni istuu Vancouverin suomalaisen
yhteisön merkkihenkilöitä. Eräs heistä, jonka vasen jalka tahdittaa musiikkia, joutuu
tanssipyynnön kohteeksi. “Jalka on poikki”,
hän vastaa Arjalle. Minua lohduttaa, että juhlaväessä on muitakin ujoja. Siirryttyämme
loistavaan kahvipöytään, tanssista kieltäytynyt mies kertoo veitikka silmäkulmassaan,
että ”jalka katkesi kaksi sekuntia ennen tanssiin hakua”. Kaikilla ei kuitenkaan ole jalka

poikki. Allan Paananen, 90-vuotias lepokodin
tyytyväinen asukas, on tanssikutsusta hyvin tyytyväinen ja suostuu empimättä Arjan
tanssipariksi. Hieno esitys saa railakkaat aplodit.

Lempikappaleita
Noin kymmenestä lauluesityksestä monet
löytävät omat lempikappaleensa. Eräs lepokodissa asuva rouva muistelee Reino Helismaan sanoittamaa laulua Sokeripala, joka
liittyy läheisesti siihen romanttiseen aikaan,
jolloin hänet Suomessa vihittiin avioliittoon.
Monille Jukka Kuoppamäen Sininen ja valkoinen on isänmaallinen kappale ja herättää
Kanadan suomalaisten tunteita. Henkilökohtaisesti minun suosikkini on Eino Leinon
Nocturne, joka Arjan laulamana saa tunteeni
nousemaan, kuin elohopea lämpömittarissa.

Puhutaan vielä pitkään
Tilaisuuden päätteeksi Tanja Rautava kiittää
esiintyjiä ja juhlavieraita sekä muistelee arvostaen niitä henkilöitä, jotka aloittivat suomalaisen lepokotitoiminnan Vancouverissa
vuonna 1958 eli 60 vuotta sitten. Perustajajäseniä oli pitkälti yli kolmesataa. Kuitenkin
ilman niitä kymmentä henkilöä, joista kukin
takasi vuonna1962 henkilökohtaisen sadantuhannen dollarin lainan lepokotihankintaa varten, olisi tavoite jäänyt vain haaveeksi
emmekä tänään juhlisi. Kanadan tilastojen
mukaan mainittu summa vuonna 2018 olisi
833.000 USD/henkilö.
Lainan ottajia olivat: Niilo Itkonen, Sulo
Koskinen, Edward Huhtala, Pauli Jantunen,
Felix Berg, William Alto, Einar Gylden, Olavi
Päiviö, Lenn Suo ja Väinö Heino. Heillä kaikilla oli suuri sydän ja he huolehtivat siitä, että
Kanadan suomalaisilla olisi ikääntyessään
turvallinen olinpaikka heimolaistensa seurassa.
Poistuessani juhlasalista hämärtyvään
syysiltaan, British Columbian, Kanadan ja
Suomen lippuja lasketaan juuri paraatioven
edustalla. Päivä on kallistunut iltaan, kuten
myös Suomi Kodissa asuvien henkilöiden
kohdalla, mutta heistä pidetään hyvää huolta. Täysihoidosta nauttii tätä nykyä 64 henkilöä, joista 30 prosenttia on suomalaisia.
Itsenäisesti asuvia on talossa 58, joista 95
prosenttia on suomalaisia tai suomalaistaustaisia.
Juhlassa esitetyt laulut, puheet ja siniristilippu jäävät aarteina läsnä olleiden sydämiin. Kaksi tuntia kestänyt juhla jäi ihmisten
mieliin ja siitä puhutaan vielä pitkään.

Arja Koriseva esiintymässä Vancouverin Luterilaisessa Emmaus
Kirkossa.
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