
Kuka Juha-Pekka Mikkola?

Syntyi 1976 Raisiossa.

Valmistui Tampereen yliopiston näyttelijäntyön laitokselta 
2001.

Näytellyt mm. Raision lapsi- ja nuorisoteatterissa, Raision te-
atterissa, Turun ylioppilasteatterissa sekä lukuisissa kesäteatte-
reissa eri puolilla Suomea.

Kiinnitettynä näyttelijänä Tu-
run kaupunginteatterissa 2001–
2007.

Käsikirjoittanut markkina-
näytelmää ja keskiaikaisia pito-
ja Turun keskiaikamarkkinoille 
vuodesta 2001 lähtien.

Toiminut myös apulaisohjaaja-
na muutamissa Turun kaupun-
ginteatterin näytelmissä.

Juha-Pekka Mikkola poimi 
Kanta-Hämeen kesätapahtu-
mista muutaman, jonne saat-
taisi itse eksyä.
Tomaatteja, tomaatteja! 18.-
20.5.
Hämeenlinnan stand up -
kulttuuri on jäänyt toistaiseksi 
todistamatta.
Midnight Petanque 23.6.
Kuulostaa niin hullulta, että 
on pakko olla kivaa!
Hauhon Niskavuoriviikko 
29.6.
Hella Wuolijoen juhlasemi-
naari kiinnostaa.

Aulanko blues 17.6., Ämy-
rock 1.7., LinnaJazz 13.-16.7., 
Wanaja Festival 21.-22.7., Ir-
win-festivaali 30.7.
Hämeenlinnassahan on tänä 
kesänä oikeat kevyen musii-
kin kesäpäivät!
Keskiaikamarkkinat 18.-
20.8.
Turun tapahtumassa ei järjes-
tetä hevosturnajaisia.
Hämeenlinnan Kaupunki-
maraton 22.7.
Paras ehkä juosta vain puoli-
kas, etteivät seuraavan viikon 
näytökset ole vaarassa...

Kesäpoimintoja

Vapaaksi heittäytyvä. Se, että ei sano millekään koskaan ei, johtaa 
siihen, että välillä löytää itsensä mitä oudoimmista jutuista, free-
lanceriksi ryhtyvä sanoo.

Turkulainen näyttelijä 
Juha-Pekka Mikkola 
reissaa kesäksi 
Hämeenlinnaan ja 
hyppää Tapio Rauta-
vaaran saappaisiin.

Riikka Happonen

Tumma, taipuisahiuksinen 
mies rykäisee ja lurauttaa il-
moille pari tahtia Päivänsä-
teestä ja menninkäisestä. Ohi-
kulkijat kääntyvät katsomaan 
kuvaajalle poseeraavaa kolme-
kymppistä näyttelijää, joka ei 
vaikuta lainkaan havaitsevan 
herättämäänsä huomiota.

Pakko se on myöntää, Juha-
Pekka Mikkolan lauluääni on 
lähes yhtä vahva kuin hänen 
tämänkesäisellä roolihahmol-
laan Tapio Rautavaaralla. Van-
ha kuoropoika hymyilee, ettei 
matalaa soundia tarvinnut 
lähteä hakemalla hakemaan 
Hämeenlinnan kesäteatterin 
näytelmää varten.

– Kyllä se tulee melko 

luonnostaan. Rautavaaran 
laulutyylihän oli hyvin ter-
veellä pohjalla. Ehkä juu-
ri se tekee hänen äänestään 
jotenkin ajattoman, Mikko-
la pohtii.

Vaikka laulu sujuu ja vah-
vat käsivarret kertovat miehen 
myös urheilevan mielellään, 
Mikkola kieltää, että Rauta-
vaaran saappaisiin olisi help-

po hypätä.
– Hän oli pitkä, eksootti-

sella tavalla komea mies, jo-
ka oli paitsi urheilusankari, 
osasi myös laulaa ja näytellä. 
Kun siihen lisätään hänen ka-
rismansa ja läsnäolonsa, yhtä-
lö on aikamoinen sankaritaru, 
Mikkola listaa.

Samaan hengenvetoon hän 
muistuttaa, ettei vastaava ura 

olisi nykypäivänä edes mah-
dollinen.

– Rautavaara oli yli kol-
mekymppinen voittaessaan 
olympiakultaa keihäässä, jou-
siammunnan hän aloitti neli-
kymppisenä. Lisäksi nykyisten 
urheilusankareidemme laulu-
yritykset eivät ole onnistuneet 
ihan vastaavalla tavalla.

Mikkola naurahtaa, ettei 
Rautavaaralle sopinut edes 
kuolla pikku hiljaa kuihtuen.

– On kohtalon ironiaa, et-
tä noin vitaali kaveri kuolee 
liukastuttuaan saippuaan. Se 
oli kirjaimellisesti hänen akil-
leenkantapäänsä.

Nelikulmainen  
triangeli
Hämeenlinnan kaupungin-
puistossa heinä-elokuussa 
nähtävä Tapsa, Toivo ja Rak-
kaus kertoo Toivo Kärjen, Ta-
pio Rautavaaran ja Olavi Vir-
ran välisestä ystävyydestä ja 
yhteistyöstä.

– Myöhemmin mukaan tuli 
vielä Reino Helismaa ja trian-
geli sai neljännen kulman, 
Mikkola lisää.

Hän kuvailee Arto Niemi-
sen käsikirjoittamaa näytel-
mää vaudeville- tai kabaree-
tyyliseksi musikaaliksi, joka 
todellisista roolihenkilöis-
tään huolimatta on kaikkea 
muuta kuin dokumentaaris-
ta näköisteatteria. Musikaa-
lissa kuullaan noin 40 Toivo 
Kärjen sävellystä.

– Yleensähän näitä kaikil-
le tuttuja kappaleita kuulee 
vain radiosta tai vesitettyinä 
tanssilavaversioina. Yritäm-
me tuoda esiin sen fiiliksen, 
joka miehillä oli biisejä teh-
dessä. Esimerkiksi Toivo Kär-
ki haaveili koko ikänsä jazzin 
tekemisestä.

Suomalaisten  
perusruisleipä
Kymmenen työntäyteisen ke-
sän jälkeen turkulainen Mik-
kola oli suunnitellut pitävän-
sä kunnon kesäloman. Mutta 
kun ohjaaja Martti Töttölä tu-
li kosimaan häntä Rautavaa-
ran rooliin, näyttelijä ei voinut 
vastata kieltävästi.

– Rooli tuntui omalta ja 
olen kuullut Hämeenlinnan 
kesäteatterista niin paljon ke-
huja, että onhan se itse koet-
tava.

Mikkola nauraa, että hän 
valmistautui tämänkesäiseen 
rooliinsa tavallaan jo viime 
kesänä Linnateatterin Kulta-
ranta-presidenttikomediassa, 
jossa hän esitti puutarhuri La-
pio Lautavaaraa.

– Kerroin presidenteistä 
kukkien kautta eräänlaisena 
Korttipakka-mukaelmana.

Rautavaaran musiikki on 
hänelle tuttua jo lapsuudesta.

– Tämä musiikki on suoma-
laisten perusruisleipää, Mik-
kola luonnehtii.

Hän muistuttaa, kuinka 
suuri merkitys Rautavaaran ja 

kumppaneiden musiikilla oli 
sodanjälkeiselle Suomelle.

– Amerikkalaisia musikaa-
leja tulee ja menee, mutta nyt 
kun on itse tullut aikuiseksi, 
tuntuu hyvältä sukeltaa omien 
isovanhempien maailmaan, 
jossa miehet olivat vielä rau-
taa, juuri 30 vuotta täyttänyt 
Mikkola pohtii.

Ritari ja  
arkistorotta

Mikkola on näytellyt Turun 
kaupunginteatterissa jo viiden 
vuoden ajan. Vuoden kuluttua 
hän aikoo jäädä freelanceriksi. 
Siinäkin mielessä erilaiset ke-
säteatterikokemukset ovat ai-
na askel eteenpäin, koska free-
lancerille on tärkeää tutustua 
uusiin tekijöihin.

– Se, että ei sano millekään 
koskaan ei, johtaa siihen, et-
tä välillä löytää itsensä mitä 
oudoimmista jutuista. Mutta 
nekin saattavat poikia jotain 
vaikka vuosia myöhemmin.

Yksi Mikkolan oudoista 

jutuista on Turun keskiaika-
markkinoiden markkinanäy-
telmän käsikirjoittaminen. 
Innostus keskiaikaan alkoi 
poikasena leikityistä ritarilei-
keistä.

– Tuttu ohjaaja pyysi mi-
nut mukaan keskiaikatapah-
tumaan ja sitä kautta sotke-
uduin myös kirjoittamiseen, 
Mikkola kertoo.

Hän korostaa olevansa kui-
tenkin ensisijaisesti näyttelijä. 
Siinäkin roolissa hän perehtyy 
aina huolellisesti roolihahmo-
jensa taustoihin.

– Tykkään leikkiä arkisto-
rottaa. Jos siitä ei muuta hyö-
tyä olisikaan, kasvaapahan ai-
nakin yleissivistys.

Tykkään leikkiä ar-
kistorottaa. Jos siitä 
ei muuta hyötyä oli-
sikaan, kasvaapahan 
ainakin yleissivistys.

Ei ollut helppo löytää Vähä-
niemen aluetta Hauhon Sap-
peen tuntumasta. Virkistys-
alueyhdistyksen nettisivulla 
kerrotaan, että oikea risteys 
on Hauho-Luopioinen tien 
varressa. Viitta löytyy, kun us-
ko on juuri loppumassa. Pik-
kutiellä on monta risteystä, 
joissa ei ole viitoitusta. Uskoa 

tarvitaan loppuun asti. Siellä 
se kuitenkin on 3,3 kilomet-
rin päässä Hauho-Luopioinen 
tiestä.

Jää sellainen fiilinki, ettei 
virkistysaluetta ihan kauheasti 
haluta mainostaakaan, ettei-
vät suuret joukot ryntää sinne. 
Näkötornillekin on viitoitusta 
harvakseltaan. Oikeastaan pi-

tää tietää, että siellä on torni, 
että se löytyy.

Kuitenkin Vähäniemi vai-
kuttaa ihanteelliselta paikal-
ta esimerkiksi veneilijälle tai 
pyöräretkeläiselle. Se on kau-
kana kaikesta, mutta paikka 
on oivallinen. Tornilta avau-
tuu kauniina kesäpäivänä hui-
kea maisema Ison Roineen 

suuntaan.
Hämeen virkistysalueyh-

distyksellä on tällaisia alueita 
kaikkiaan 19 eri puolilla maa-
kuntaa. Kaikkiaan omistam-
me reilut 170 hehtaaria maata 
ja 18 kilometriä rantaa. Kel-
paa siinä retkeillä ympäri koti-
maakuntaa.

Hanna Antila-Andersson

Retkimaastoja joka lähtöön
Kommentti

HÄMEENLINNA
Hanna Antila-Andersson

Tiesitkö olevasi osakkaana nä-
kötornissa? Se sijaitsee mut-
kallisen tien takana Hauhol-
la, Sappeen Vähäniemessä. 
Maisematornin ja sitä ympä-
röivän 20 hehtaarin virkis-
tysalueen omistaa Hämeen 
virkistysalueyhdistys, johon 
kuuluvat kaikki maakunnan 
kunnat Luopioisilla ja Valkea-
koskella vahvistettuna.

Maisematornista avautuu 
muhkea maisema Iso-Roi-
neen Painonselälle. Tosin sen 
kaide on rakennettu niin kor-
keaksi, että 165-senttisellä on 
vaikeuksia nähdä sen yli.

Virkistysalue tarjoaa uima-
rannan, nuotiopaikan ja ves-
san, joka ainakin toukokuun 
alussa oli ihan siisti. Iso-Roi-
neella kulkee veneväylä, jota 
myöten pääsee Vähäniemen 
luonnonsatamaan.

Autollakin pääsee lähitun-
tumaan, etenkin jos omaa 
suunnistajan lahjoja. Pati-
koimista jää reitistä riippuen 
muutamia satoja metrejä.

Hattelmalan torni 
remonttiin
Kun perheemme matkus-
ti 50- ja 60-lukujen taittees-
sa Helsingistä mummolaan 
Pohjanmaalle, mutkainen ja 
mäkinen valtatie kulki Hattel-
malanharjun kautta. Sen nä-
kötornin tuntumaan isä ja äiti 
parkkeerasivat rauhoittamaan 
takapenkillä siihen mennessä 
syntyneen tappelun ja syö-
mään eväät.

Nykyinen näkötorni oli pai-
koillaan, eikä spaymaaleja ol-
lut vielä keksitty. Puusto oli 
matalaa. Näkötornin juurel-
takin näki yli kaupungin. Kun 
kaupungin halki rakennettiin 
pätkä moottoritietä ja Hattel-
malanharju jäi osin sen alle ja 
osin sen sivuun.

Vuonna 1937 rakennettu 
näkötorni on siellä edelleen. 
Lähiseudun asukkaat siistivät 
juuri sen maalipinnan. Yhä 
sieltä näkee kaupungille, mut-
ta puut peittävät osan maise-
maa. Tornin vieressä on har-
jujen ja lehtojen suojeluoh-
jelmista ja alueen historiasta 
kertova taulu.

Luonnonhoitotoimiston 
suunnitelmissa on joko kun-
nostaa näkötorni tai raken-
taa kokonaan uusi ennen en-
si vuoden asuntomessuja. Sa-
malla parannetaan harjualu-
een viitoitusta.

Oma torni  
kiinnostaa
Aulangon graniittinen näkö-
torni on puolestaan peräisin 

vuodesta 1906, itsensä eversti 
Hugo Standertskjöldin raken-
nuttama. Se on avoinna ylei-
sölle kesällä päivittäin. Uutta 
on se, että tornin voi iltaisin 
vuokrata myös omaan käyt-
töönsä.

Metsähallituksen markki-
nointiorganisaatio Villi Poh-
jola vuokraa Aulangon tornia 
halukkaille. 350 euron kerta-
hintaan tornin saa yhdeksi il-
laksi käyttöönsä.

Ryhmämatkatiimin päällik-
kö Taimi Rovanen kertoo, että 
varsinkin vuokrausmahdolli-
suuden tultua julki kysyntä 
oli kova.

– Puhelimet soivat yhtä mit-
taa. Erityisesti tornia halutaan 
firmojen virkistyspäivien ti-
laksi. Myös häitä siellä järjes-
tetään tulevana kesänä.

Taimi Rovasen mukaan en-
simmäiset tilaisuudet pide-
tään toukokuun lopulla. Ihan 
kaikkia kesäiltoja ei ole vielä 
myyty. Myöhemmin harki-
taan, voitaisiinko tornia vuok-
rata myös talviaikaan.

Lintutorneja  
joka lähtöön
Hämeenlinnan seudulla on 
kohtalaisen laaja verkosto lin-
tutorneja, joista muutamista 
avautuu varsin laaja näkymä 

muuhunkin kuin lintumaise-
maan.

Hämeenlinnassa on lintu-
torni Hattelmalanjärven ran-
nassa. Suursuon ja Toivan-
joen tornit ovat Janakkalas-
sa. Muulijärven ja Jalavanie-
men tornit taas Kalvolassa. 
Muulijärven torni tunnetaan 
paremmin ehkä Pirttikosken 
tornina.

Mielenkiintoinen yksityis-
kohta on myös Hattulassa lä-
hellä Kalvolan rajaa kolmos-
tien levähdyspaikalle raken-

nettu torni, jossa ohikulkijat 
voivat käydä ihailemassa mai-
semia, jos kiireeltään ehtivät.

Tornista avautuva maisema 
ei ehkä ole niitä huikeimpia, 
mutta kelpaahan niitä hattula-
laisia ja kalvolalaisia peltoau-
keitakin ihailla. Ja näkyy sieltä 
Aulangon näkötornikin.

Lisätietoja: www.hameen-
virkistysalueyhdistys.fi, www.
hameenlinna.fi, www.aulan-
ko.fi, www.luontoon.fi, www.
villipohjola.com, www.birdli-
fe.fi.

Meillä kaikilla on palanen 
näkötornia Hauhon takamailla

Vähäniemen torni seisoo kalliolla. Alueen ovat ostaneet Hämeenlinnan, Hauhon, Hattulan, Janak-
kalan, Kalvolan, Lammin, Rengon, Tuuloksen, Luopioisten, Valkeakosken kunnat. Sitä voivat kuitenkin 
käyttää kaikki virkistysalueyhdistyksen aluella asuvat.

Tornilla on painorajoitus. Vähäniemen torni näyttää niin massii-
viselta, että kannattelisi kevyesti isonkin joukon ihmisiä. Varma on 
kuitenkin aina varmaa.
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