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oman arkensa tähti

Paula Koivuniemen yleisö sen kuin nuortuu,
mutta tähti itse tietää vanhenevansa. Hän ei
kuitenkaan turhia mieti, miltä liki kuusikymp-
pisen naisen elämän pitäisi näyttää. Pääasia,
että omannäköiseltä.

Koivuniemi
Riitta Pollari ■ Kuvat Ilpo Vainionpää

Paula
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Paula Koivuniemi 
tarvitsee tähteyden
vastapainoksi arkisia
asioita. Sauvakävelyn
hän aloitti neljä kuu-
kautta sitten ja tekee
sitäkin täysillä, kuten
kaiken muun.
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m
Paula 

Koivuniemi
● 56-vuotias laulaja.

● Syntynyt Seinäjoella.
Asuu Helsingin keskus-
tassa yksin. 

● Poika Toni, 34, on
muusikko.

● Tehnyt uransa aikana
20 levyä. Saanut vuo-
sien varrella mm. Vuo-
den naissolisti-, Vuoden
viihdyttäjä- sekä Tun-
nustus elämäntyöstä 
-palkinnot.

onella suomalaisella on pakko ol-
la Paula Koivuniemen, 56, nimi-
kirjoitus. Niin kiltisti hän on nii-
tä 36 vuoden uran aikana kirjoi-
tellut. Viime aikoina tahti on vain
kiihtynyt: nuoret miehet pyytä-
vät häneltä nimmaria rintaansa,
nuoret naiset käsivarteen, keski-
ikäiset miehet käyntikortteihin-
sa ja naiset hätäisesti repäistyille
paperinpaloille.

Kun töissä ollaan, niin hom-
ma tehdään kunnolla. Haastatte-
lutkin Koivuniemi hoitaa am-
mattitaidolla. 

– Olen niin onnellisessa ase-
massa, että pystyn säännöstele-
mään julkisuutta. Olisiko tästä
muuten mitään tullutkaan?

Paula osaa nauttia alati kasva-
vasta arvostuksestaan. Toisenlai-
siakin aikoja tulvii mieleen. 70-
luvulla lavalla seisoi pienen ylei-
sön edessä nainen, joka olisi mie-
luummin kävellyt ja jättänyt ko-
ko touhun sikseen. Silloin iskel-
mämusiikille tuhahdeltiin, ja
Paula yritti miellyttää laulamalla
englanniksi. 

Mutta nyt on kaikki toisin, ja
kustantajat vuoronperään ki-
nuavat kansansuosikilta elämä-
kertaa. Sitä ei hänen mukaansa
koskaan kirjoiteta, koska ajatus-
kin kirjasta ahdistaa.

– Elämän kumma juttu on se,
että oma sisäinen itsetunto laa-
haa aina julkisen arvostuksen pe-
rässä. Loppupelissä sitä on kui-
tenkin niin herkkä ja hento.

Jousisoittimiin tyttö 
ei koskenut

Paula oli seinäjokelaisperheen
keskimmäinen lapsi. Isä kiersi
yhtyeensä kanssa keikoilla, ja äiti
työskenteli kirjanpitäjänä Maan-
viljelysseurassa. Kun Esa Pakari-
nen tai Olavi Virta harjoittelivat
perheen olohuoneessa, pikku-
Paula ahmi jokaisen melodian.

Isä huomasi tytön musikaali-
suuden ja osti hänelle viulun.

– Jota minä en suostunut soit-
tamaan. Seuraavaksi isä vaati mi-
nua aloittamaan sellon. Itkin niin

kovasti, että äiti sanoi, että ei kai
tytön tartte väkisin soittaa.

Paula pyyhki kyyneleet ja oli
tyytyväinen. Hän olisi paljon
mieluummin halunnut olla pia-
nisti. Piano perheeseen hankit-
tiinkin, mutta liian myöhään. 14-
vuotiasta kiinnostivat enemmän
pojat kuin kotona istuminen.

– Nyt soittamattomuus kadut-
taa. Onneksi tuli jonkun verran
harjoiteltua haitarin soittoa isän
kanssa. Kun kiersimme Merja
Larivaaran kanssa taannoin
Suomea, soitin haitaria. Minua
harmitti, kun ihmiset luulivat sen
tulevan nauhalta. Päätin heti
aloittaa soittotunnit.

15-vuotias Paula pääsi ensim-
mäiselle keikalleen, kun isän
bändin solisti sairastui. Onnistu-
nutta esiintymistä seurasi toinen,
ja lopulta keikkaputki.

Paula ei ollut koskaan haaveil-
lut tähteydestä, vaikka filmitäh-
tien kuvia keräsikin. Kerran hän
karkasi naapurin tytön kanssa
Lapualle kuuntelemaan suosik-
kiaan Pirkko Mannolaa. Tytöt
menivät keikan jälkeen takahuo-
neeseen pyytämään nimikirjoi-
tuksia ja valokuvia.

– Pirkko katsoi meitä hymyil-
len ja sanoi, että voitte tytöt tulla
meille kylään, kun tulette Hel-
sinkiin. Vuonna -76 seisoin sit-
ten Espoossa Pirkon kotiovella.
Kun hän katsoi minua hämmäs-
tyneenä, sanoin, että pyysit
vuonna -61 kylään ja päätin nyt
tulla. Kiva vierailuhan siitä tuli.

Nuoruusvaihe
jäi kesken

Kun tytöstä tuli laulaja ja Etelä-
Pohjanmaan julkkis, ei opintojen
jatkaminen enää tyttölyseolaista
kiinnostanut. Kauppakoulukin
jäi kesken. Opintojen vähäisyys
on elämän varrella harmittanut
monta kertaa.

– Jossakin iässä tämä nainen
istuu vielä iltakoulun penkillä
paahtamassa lukion kurssia.

Kun kaverit lähtivät Seinäjoen
raitille iltaa viettämään, Paula-

tyttö lähti keikoille. Hän näytti-
kin tuolloin jo aivan aikuiselta.

– Minulle jäi noista ajoista ai-
kamoisia traumoja ja komplek-
seja. Olin lapsi, joka joutui liian
varhain aikuisten
maailmaan, enkä
kestänyt aikuisten
vihjailevaa suhtautu-
mista ja kommentte-
ja, vaikka isän suoje-
levan silmän alla
olinkin. Nuoruuden
perään on tullut hai-
kailtua elämässä
myöhemmin, vai mi-
ten muuten voisin se-
littää esimerkiksi sen, että lähdin
35-vuotiaana vakaasta liitosta
tennarit vinkuen.

18-vuotiaana Paula päätti ka-
ristaa Suomen jaloistaan ja lähti
Kanadaan sukuloimaan. Jo ko-
neen vaihto Kööpenhaminassa
tuntui ylivoimaiselta, mutta jatko
sujui paremmin. Pari vuotta ku-
lui yliopiston käytäviä ja vessoja
luututen ja iltakursseilla kieltä
opiskellen. Arkea piristivät keikat
tätien miesten bändin solistina.

Kotiin palattuaan Paula ryhtyi
valloittamaan Suomea Tampe-
reelta käsin. Naapurilla oli puhe-
lin, josta sai käydä soittamassa ja
sopimassa keikoista.

”Nuoruuden
perään on 
tullut haikail-
tua. Lähdin
vakaasta liitos-
takin tennarit
vinkuen.”
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”Se on elämän
kumma juttu,
että oma itse-
tunto laahaa
aina julkisen
arvostuksen
perässä.”

– Olen mielessäni naureskel-
lut, että kuinka saatoin tehdä
noihin aikoihin yhtä paljon keik-
koja kuin nyt, vaikka kaikki oli
niin alkeellista. Nykypäivän kiire
johtuu paljolti kännykästä. Se on
muuttanut ratkaisevasti suhtau-
tumistamme elämään, eikä omil-
le ajatuksille jää enää tilaa. Kai-
ken pitäisi tapahtua heti, asioita
varmistellaan loputtomiin ja jat-
kuvasti pitäisi olla yhteydessä
toisiin.

Pari viikkoa synnytyksen
jälkeen keikoille

Vähän yli parikymppisenä nuori
vaimo sai ensimmäisen ja ainoan
lapsensa Tonin. Kun muusik-
koisä soitti rumpuja ja äiti lauloi,
vauva nukkui takahuoneessa ki-
tarakotelossa.

– Olin enemmän artisti kuin
äiti, olinhan minä jo levylaulaja.
En ehtinyt imettää, koska pari
viikkoa synnytyksen jälkeen olin
jo keikoilla. Onneksi Toni sai hy-
vän hoitopaikan. Tuntui vain us-
komattoman pahalta, kun tulim-
me pitkältä keikalta eikä poika
halunnutkaan lähteä mukaam-
me vaan roikkui hoitotädissä.

– Jos olisin tullut äidiksi myö-
hemmin, olisin varmasti suhtau-
tunut asiaan toisin. Lapsia olisin
halunnutkin enemmän, mutta
elämä ei aina mene suunnitel-
mien mukaan. Poikaani minulla
on lämpimät välit. Hän on muu-
sikko; sen saattoi päätellä hänes-
tä jo kolmevuotiaana, kun jää-
kiekkomailakin kääntyi hetkessä
käsissä kitaraksi.

Viime aikoina omat lapsuu-
denmuistot ovat palailleet mie-
leen. Kun Paula harva se ilta sau-
vakävelee poliisiveljensä kanssa
pitkin Espoon keskuspuiston tei-
tä, jutut kääntyvät yhä useammin
lapsuuteen. Äidin ikävä on tullut
viime aikoina mieleen, olihan
Paula äidin tyttö.

– Äiti kuoli jo 70-luvulla. Su-
rin kyllä, mutta mitä semmoinen
28-vuotias, jolla on elämässä
kauhea kiire, ehtii tajuta äidin

menetyksestä. Myöhemmin olen
surrut, että äiti ei ehtinyt seurata
elämääni. Kun isä kuoli 80-luvun
lopussa, tuntui, että nyt ovat elä-
mäni voimat poistuneet. Nyt mi-
nulla olisi aikaa ja kykyä miettiä
heidän kanssaan asioita, kun on
jo tuota elämänkokemustakin.
Liian moni asia jäi kysymättä. 

Keikkaillessaan Seinäjoella
Paula koettaa aina ehtiä piipah-
taa vanhoissa lapsuusmaisemis-
saan. Hän ajaa hitaasti pitkin
radanvartta ja miettii, mihin
kaikki menneisyyden kaveri-
joukot ovat hajaantuneet. 

– Elämä on luopumista ja pa-
laamistakin. Seinäjoelta oli aika-
naan kiire pois suureen maail-
maan, mutta nyt mieli palaa sin-
ne yhä useammin takaisin. Poh-
jalaisuudessa on paljon sellaista,
jota todella arvostan.

– Viime vuosina veljeni per-
heestä on tullut minulle hyvin
tärkeä, ja olisin toivonut itselleni
samanlaista. Pystyn rentoutu-
maan hyvin Maran kotona, kos-
ka siellä on niin leppoisaa: kol-
me kissaa, pullantuoksua, hyvää
ruokaa ja tietenkin Maran mu-
kava vaimo. Hössötän heille
omia juttujani ja heitä naurattaa.

– Vien kaikki ihastuksenikin
aina ensin heille näytille, vaikka
tämä puoli elämästäni ei Maraa
liiemmin kiinnosta. Hänen mie-
lestään suhteeni kaatuvat kum-
minkin.

Flirttailu käy
tähdelle työstä

Miesasioista Paulalta kysellään
julkisuudessa tuon tuosta, mutta
hän pitää mielellään yksityiselä-
mänsä yksityisenä.

Nyt hänellä on suhde kanada-
laisen miehen kanssa. Mies on
ehtinyt ihastua suomalaisten
ujouteen, hiljaisuuteen sekä sau-
vakävelyyn. Yhdessä on veivattu
lenkki jos toinenkin.

– Olen kova neuvomaan mui-
ta työasioissa, esimerkiksi alan
nuoria vasta-alkajia, mutta yksi-
tyiselämän neuvoihin en usko.

Jokainen elää näköisensä elämän
onnen hetkine ja virheineen.

– Minulla on niin intohimoi-
nen suhtautuminen elämään, et-
tä muiden neuvot olisivat jääneet
kuulematta. Itse olen hyvät ja
huonot ratkaisuni tehnyt. Itse-
näisyys on ollut minulle tärkeä
juttu, en ole halunnut elää ke-
nenkään armoilla. Minun seu-
rassani eivät jaksa miehet, jotka
eivät ymmärrä, että flirttailu on
osa tätä työtä. Ja se käy työstä.

– Olen kaksijakoinen luonne,
ja moni pitää minua kylmänä ja
etäisenä ihmisenä. Maailmalta
pitää osata myös suojautua. Liian
lähelle tulevat ja uteliaat ihmiset
ärsyttävät minua. Mutta sellaista
sattuu harvoin, suomalaiset ovat
niin arkoja ja hienotunteisia.

Aikuisen naisen
koetukset ja ilot

Kun Paula palaa keikalta, vastas-
sa on puhdas, kaunis ja tilava ko-
ti. Vaikka elämä välillä heittelisi
rankastikin, koti täyttyy kauniis-
ta, pysyy turvapaikkana ja yksi-
tyisyyden tyyssijana. Vapaapäivi-
nään hän ei ole esiintyvä taiteili-
ja vaan viihtyy parhaiten ilman
meikkiä. 

– Julkisuus on kova tie itse kul-
lekin, mutta naiselle vieläkin vai-
keampi. Viihdealalla ihaillaan
nuoruutta, ja naisen pitää pysyä
ikuisesti nuorekkaana, hoikkana
ja muodokkaana menestyäkseen.
Tässä yhtälössä on jo paljon lii-
kaa, mutta jos aikoo esiintyä, pi-
tää jaksaa. Ikääntyminen kuiten-
kin merkitsee myös luopumista
jaksamisesta ja nuoruudesta. 

Siihen ei Paulalla ole aikaa.
Mutta on hänkin hellittänyt. Ke-
säkuussa hän otti tavallista vä-
hemmän keikkoja ja nukkui
kunnon yöunia. Hetkessä hän
huomasi voivansa hyvin. Nyky-
ään hän ei suostu enää esiinty-
mään yöllä yhden jälkeen eikä
aamulla ennen kahtatoista.

– Työni on hyvin sosiaalista ja
juttelen paljon fanieni kanssa,
varsinkin laivakeikoilla. Vanhuk-

“Vitsit, me viisikymppiset naiset ollaan selviytyjiä!” 

set ja lapset ovat erityisesti sy-
däntäni lähellä, mutta aina käy
lämmin läikähdys myös ikäisiäni
naisia tavatessa. Tekisi aina mieli
huutaa: Vitsit, me ollaan koettu
samanlaisia asioita ja selvitty täs-
tä näinkin hyvin! 

– Suomalaiset naiset ovat niin
aktiivisia ja itsenäisiä. Ja kaiken
lisäksi he jaksavat vielä kiskoa pe-
rässään miehiään ja perheitään.

Monet naiset tulevat keikoilla
kehumaan Paulan ulkonäköä ja
jaksamista. Kehut lämmittävät,
koska hän näkee näiden asioiden
eteen paljon vaivaa.

Pomotyyppi
jaksaa

Lokakuussa Paula alkaa kiertää
Suomea huippusuositun Jean S 
-bändin kanssa. Hän puhkuu in-
nosta, koska edessä on taas aivan
uudenlaista.

– On aina yhtä ihmeellinen
tunne esiintyä. Keskimmäisen
lapsen huomiontarve on kylty-
mätön. Saatan olla väsynyt en-
nen keikkaa, mutta jo yksikin
kuulija saa minussa aikaan mah-
tavat fiilikset. Ja tunnelma vain
paranee, kun yleisöä on enem-
män. Lavalla oma elämä unoh-
tuu, ja sitä on vain toisia varten.

Tunne on tuttu jo lapsuudesta.
Kun muut lapset suostuivat Koi-
vuniemen syreenimajan esityk-
sissä ottamaan sivuosat, yksi
kymmenvuotias juonsi koko
shown ja hehkui jokaisessa nu-
merossa päätähtenä.

– Pomotyyppiähän tässä ol-
laan! ■■


