
Aikamatka Akaasta – hyppää mopon kyytiin! 

 

Toijalan rautatieasemalla pitää sadetta mopopoika, joka ei näe kotikulmissaan mitään 

hyvää. Paikalle saapuva Akaan suojelusenkeli Arvo Ylppö vie mopopojan matkalle Akaan 

historiaan ja tulevaisuuteen. Matkalla poika joutuu kohtaamaan niin sisällissodan 

kauheudet ja talvisodan kovat kohtalot kuin hippivuosien rauhanaatteen ja 

tulevaisuudessa tarjolla olevat ihmeetkin. Minkälaisen jäljen aikamatka jättää poikaan?  
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Toijalan takana  A. Sirkesalo                                                                                            

Ylpön sisääntulo säv. J. Holma, sanat K. Virtanen                                                             

Aikamatkalla  säv. J. Holma, sanat K. Virtanen                                                                
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Elämää juoksuhaudoissa suom. kansansävel, U. Kemppi                                                                     
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Juha Holma 

Juha Holma on kansainvälisesti arvostettu säveltäjä ja kuoronjohtaja, joka tunnetaan kuorojen 

esitystraditioiden uudistajana. Pian 30-vuotisen kuoronjohtajauransa aikana useat hänen kuoroistaan 

ovat menestyneet kansainvälisissä kilpailuissa, ja niitä on myös kutsuttu eri festivaaleille konsertoimaan. 

Myös hänen sävellystuotantonsa on laaja ja monipuolinen. Sekakuoro Sommeloa hän on johtanut syksystä 

2011 alkaen. 

Kimmo Virtanen 

Kimmo Virtanen on teatteriohjaaja ja käsikirjoittaja, joka on ohjannut ja kirjoittanut lukuisissa Suomen 

ammattiteattereissa, mm. Rovaniemen, Kemin ja Kotkan kaupunginteattereissa, Mikkelin ja Varkauden 

teattereissa sekä Kuopion uudessa kesäteatterissa. Virtanen tunnetaan musiikkiteatterin osaajana. Viime 

aikoina hän on käsikirjoittanut ja ohjannut mm. Kemin kaupunginteatterin Mörköjen yön ja Kaija Koon 

konserttikiertueen. Virtanen toimii myös näyttelijänä ja pedagogina. 

Sekakuoro Sommelo 

Toijalan Nuorisoseuran sekakuoro Sommelo on soinut jo 70-luvulta asti. Kuoro koostuu tällä hetkellä noin 

40 iloisesta eri-ikäisestä laulajasta. Ennen nykyistä johtajaansa Juha Holmaa kuoroa johti 17 vuoden ajan 

Leena Aarnipuu-Lampela. Kuoron joulukonsertit ja muut esiintymiset ilahduttavat säännöllisesti akaalaisia 

musiikin ystäviä, ja kuoro tekee yhteistyötä niin suomalaisten kuin ulkomaalaistenkin kuorojen kanssa. 

Kuoromatkat ovat suuntautuneet mm. Tsekkiin, Espanjaan ja Bulgariaan.  

 



 

Päätähdet piinapenkissä 

1. Kerro esiintymistaustastasi: Mitä ja millaisia rooleja olet tehnyt ja missä?                                                          

2. Kuinka kauan olet ollut Sommelossa?                                                                                                               

3. Kuvaile rooliasi Aikamatka Akaasta -kuoromusikaalissa. Mitä itse pidät roolistasi?                                      

4. Oletko oppinut projektin myötä jotakin uutta Akaan historiasta tai itsestäsi?                                    

5. Mitä haluat sanoa kuoromusikaalimme katsojille? 

Juho Stén (mopopoika) 

1. Olen näytellyt ensimmäistä kertaa vuonna 2007 Toijalan kesäteatterissa. Tänä talvena olin mukana 

Viialan teatterin Korvikekahvia Paperinarukengissä -esityksessä. Haitarin puolella olen esiintynyt 

lukemattomia kertoja pienestä lähtien. Uusina esiintymismuotoina ovat tänä talvena tulleet yksinlaulu, 

basson soitto sekä laulu bändissä.  

2. Aloitin Sommelossa muistaakseni 14-vuotiaana, joten tämä on siis kolmas vuosi.  

3. Roolini musikaalissa on omalla tavallaan paljon helpompi kuin toisen pääroolin näyttelijän, sillä saan 

esittää kuitenkin vain ihmistä. Tosin hahmo on hieman ärsyttävä, sillä olen aina ajatellut suurimmista 

osasta asioista täysin eri tavalla kuin hahmoni. No kokemukset avartavat, tai sinne päin.  

4. Olen oppinut roolini kanssa monia silkkoja faktoja elämisestä ja aikuistumisesta. En ajattele monista 

asioista enää kuin "poika" vaan kypsemmin. Olen myös oppinut korvaamattomia asioita näyttämöllä 

olemisesta ja musikaalissa työskentelemisestä. Vaikka olen asunut monta vuotta Viialassa, en voi sanoa 

tienneeni, että Arvo Ylppö oli näin merkittävä persoona. 

5. Jos saisin päättää, että jokainen musikaalin katsoja muistaisi yhden asian tullessaan katsomoon, se asia 

olisi avomielisyys. Musikaalia ei saa ottaa missään nimessä tosissaan. Alun vaikeiden kohtausten jälkeen 

on osattava yhä nauttia huumorista.  

 

Sanna Maïche (Ylppö-enkeli) 

1. Olen tanssinut Kansantanssiteatteri Rimpparemmissä noin viisi vuotta (mm. Valkoinen Peura -

tanssiteos 2007 ja 2008, Piritan rooli). Lisäksi olen näytellyt Rovaniemen teatterissa kahdessa 

musikaalissa: Mustalaisleiri muuttaa taivaaseen, Rusalinan rooli ja Viulunsoittaja katolla, Chavan rooli. 

2. Sommelossa olen laulanut joulusta 2008. 

3. Aikamatka Akaasta –teoksessa esitän Akaan naispuolista Arvo Ylppö –suojelusenkeliä. Tätä ei 

äitikään usko! Rooli on ihana, ja taitavan ohjaajan käsissä siihen uskaltaa heittäytyä. 

4. - 

5. "Tämän takia minä sinut tälle matkalle toin. Sinun sukupolvellasi on mahdollisuus tehdä ihmeitä." 

 

Kuoronjohtajan terveiset 

 

Aikamatka Akaasta on ollut jännittävä ja yllätysten täyteinen matka. Kun näin iso työ lähtee 

tyhjästä ja kyseessä on monen henkilön luomisprosessi, koskaan ei voi tietää joutuuko 

sisällissotaan, alkuräjähdyksen hetkeen vaiko ideaaliseen tulevaisuuteen. Nyt viime metreillä 

uskon, että viimeinen vaihtoehto on lähinnä oikeaa. 

 

Monipuolinen matkamme on vienyt minua läpi Suomen historian tärkeitä vaiheita. Ne ovat 

itselleni tuttuja jo ennestään. Siksi koen, että tutustuminen Akaan historiaan ja sen 

asukkaisiin on minulle erityisen iso osa projektia. Pieninäkin väläyksinä aikamatkamme on 

antanut minulle paljon tietoa paikkakunnasta, josta tunsin aikaisemmin lähinnä risteysaseman 

roolin -ja erään kuoron. 

 

Kaikkein vavahduttavin osa matkasta on silti ollut itse musiikki - tai oikeastaan sen esittäjät. 

Tunnen esittäjät jo varsin hyvin, siksi uskaltauduin heille koko projektia ehdottamaan. Joka 

harjoituksessa olen silti oppinut ryhmästä lisää: mihin kaikkeen heistä onkaan! Kimmo Virtasen 

vahvassa ohjauksessa he saavat myös itsestään irti kenties aiemmin hyödyntämätöntä 

potentiaalia vahvaa musikaalista osaamistaan hävittämättä. 

 

Nyt työ alkaa olla valmis ja on hedelmien poimimisen aika. Toivottavasti ne maistuvat myös 

Teille, hyvät katsojat. Kuoro tukijoukkoineen ainakin nauttii niistä täysin siemauksin ja tarjoaa 

Teille kaiken osaamisensa. Luottakaamme teoksen lailla tulevaisuuteen "haaskallamme 

yhteisellä - ollaan ihmisiksi"! 

 

Juha Holma 

Sommelon taiteellinen johtaja, 

säveltäjä ja sovittaja 

 

 

 

 

 

 
 


