Seniorisoppa on musiikkia ja soppaa keskellä päivää
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Marraskuussa 2021 Helsingin kaupunginteatteri esitteli tulevan kauden esityksiä. Yksi
houkutteleva tapahtuma oli tulossa, Seniorisoppa, joka oli suunnattu meille ikäihmisille. Varaus
tehtiin oitis ja kun TUL Suur-Helsingin piirin veteraanit saivat tiedon, innokkaimmat tekivät heti
varauksen. Tuli pitkä odotusaika, sillä vielä ei edes tiedetty miten koronarajoitukset vaikuttaisivat
maaliskuussa 2022. Väliaikaviestittely rauhoitti odotusta ja viimein esityspäivä koitti.
Merja Larivaaran ideoima Seniorisopan ensiesityskerta oli tiistaina 22.3.2022 Helsingin
kaupunginteatterin suuren näyttämön lämpiössä. Tapahtuma oli pienimuotoinen konsertti, jossa
konsertin jälkeen tarjottiin soppaa. Kaikki tämä alkoi päivällä klo 11, lipun hinta oli edullinen ja
tilaisuuteen moni tuli yksin, kaksin tai ryhmässä, mutta kukaan ei ollut tapahtumassa yksin.
Merja Larivaara ja Kari Mattila, toinen konsertissa laulaneista, olivat tulijoita vastassa lämpiöön
tultaessa. Meitä TUL:n Suur-Helsingin piirin veteraaneja tuli paikalle 11 henkilöä ja hyvin me
joukkoon mahduimme, toisiltamme kadoten muiden joukkoon. Uudenlaisen konsertin odotus vei
kaiken huomion. Pitkän, kahden vuoden odotuksen jälkeen Merja Larivaara aloitti konsertin
kappaleella Rempallaan yhdessä hanuristi Anna-Liisa Väkeväisen kanssa. He ovat tehneet
yhteistyötä jo yli 30 vuotta ja ystävyys näkyi esiintymisessä. Muut soittajat olivat Tuure Koski,
Aarne Toivonen ja Markku Kanerva. Suuren näyttämön lämpiöstä tuli musiikin areena.
Seniorisoppa -konserteissa ei aiemmin ole ollut näin paljon yleisöä kuin tällä kertaa. Konserttien
alussa on yleisö esitellyt itsensä etunimellä. Nytkin Merja ehdotti, että jokainen kertoisi oman
etunimensä ja siten yleisö tulisi tutuksi toisilleen. Ja kolmeen laskien kaikki sanoivat etunimensä
kuuluvasti ja yhtä aikaa.

Merja Larivaara ja Kari Mattila vuorottelivat laulaen yksin ja yhdessä. Musiikin lomassa Merja
Larivaara kertoi pieniä tarinoita, joita matkan varrella kuulee. Niistä syntyy pieniä muistoja
jaettavaksi. Konsertin kappaleet koostuivat pääosin ikäihmisten toiveista. Esitetyt kappaleet olivat
menneiltä vuosikymmeniltä, mutta mukaan mahtui muutama uudempikin, kuten Kari Mattilan
laulamana Missä muruseni on. Tai kun Merja Larivaara lauloi Kukkurukuun. Huikeat väreet sai
aikaan Riepumatto -laulu, joka oli 50-luvun toiveiden tynnyristä poimittu laulun sanoja lainaten,
paljon vanhaa, hiukan uutta, monen muiston kirjavuutta yhteen riepumattoon kätkeytyä voi. Tämä
kaikki mahtuu ja kätkeytyy itse elämään, kun kauan elää.
Merja Larivaara on tehnyt teatterityötä melkein 32 vuotta, jona aikana moni asia on muuttunut.
Hän kokee tärkeänä, että teatterissa esitykset ja tapahtumat ovat monimuotoisia ja hän uskoo,
että myös Seniorisopalle on tilausta ja tarvetta. Konsertin myötä tulee uusia kohtaamisia ja
päästään lähemmäksi toinen toista. Konsertti päättyi Silakka-apajalla esitykseen, joka hiljalleen
nopeutui ja siivitti kuulijat sopan ääreen. Lupausten mukaisesti Merja Larivaara ja Kari Mattila
kiertelivät yleisön joukossa konsertin jälkeen. Jutusteltavaa riitti ja kuvia otettiin.
Hyvä teki hyvää ja yksin ei ollut kukaan – Kiitos!

