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Sipoon	  Stand	  up	  viikonlopussa	  ihmiset	  parveilivat	  Nikkilän	  Topeliussalin	  edustalla	  

odottamassa	  maamme	  eturivin,	  hullunkurisen,	  omaleimaisen	  ja	  veikeästi	  sopottavan	  Ismo	  

Leikolan	  sooloesityksen	  alkamista.	  Aiemmin	  Topeliussalin	  lavalla	  nähtiin	  osana	  ruotsinkielistä	  

iltaa	  esiintyneet	  koomikot	  Anders	  Helenius,	  Fredi	  Lilius	  ja	  Fredrik	  Andersson.	  	  

	   Perjantain	  osalta	  tapahtuma	  sai	  kaikkea	  muuta	  kuin	  arvoisensa	  avauksen,	  kun	  päivän	  

esitykset	  jouduttiin	  perumaan	  niukan	  ennakkolippumyynnin	  seurauksena.	  Ruotsalaisen	  

huippukoomikko	  Fredik	  Anderssonin	  keikka	  siirrettiin	  lauantaipäivälle,	  mutta	  siitä	  huolimatta	  

hänen	  lähtökohtaista	  puoleensavetämättömyyttään	  sipoolaisten	  silmissä	  voinee	  pitää	  

melkoisena	  yllätyksenä.	  	  

	   Jokunen	  vuosi	  sitten	  Sipooseen	  asumaan	  muuttaneen	  Ismo	  Leikolan	  esiintyminen	  osana	  

hänen	  Kaikkien	  aikojen	  show	  –kiertuettaan	  oli	  kuitenkin	  tapahtuman	  vääjäämätön	  vetonaula.	  

Välittömästi	  koomikolle	  leimallisen,	  kangertelevan	  intron	  jälkeen	  yleisö	  otti	  hänet	  vastaan	  

lämpimin	  suosionosoituksin	  ja	  elikin	  koko	  keikan	  ajan	  tiivisti	  juttujen	  poljennossa	  nauttien	  

silmiinpistävästi.	  	  

	   Leikolan	  vitsinaiheet	  kuljettivat	  yleisöä	  aikakoneisiin,	  suomalaisen	  

alkoholinkäyttökulttuuriin,	  VR:n	  junayhteyksien	  oireiluun,	  tietöiden	  saartamiin	  valtaväyliin,	  

rakennustyömaasatiiriin	  ja	  moneen	  muuhun	  hedelmälliseen	  aihepiiriin.	  Jutut	  päättyivät	  

kuitenkin	  poikkeuksetta	  huipennukseen,	  jossa	  kertautui	  epäsiveellinen	  käännekohta.	  

Oudoksuttavaa	  tai	  ei,	  tuntui	  yleisö	  elävän	  kaikkein	  voimakkaimmin	  mukana	  juuri	  ihmisen	  

anatomiaa	  hipovien	  juttujen	  matkassa.	  Naurunremakoissa	  oli	  samaan	  aikaan	  jotain	  hyvin	  

purkaantunutta,	  ihmisten	  kasvoille	  vitsien	  huipennuksen	  aikana	  noussut	  vieno	  puna	  puhui	  

myös	  omaa	  kieltään:	  onko	  tälle	  nyt	  aivan	  sopivaa	  nauraa?	  Pikkutuhmat,	  paikoin	  asiattomatkin	  

jutut	  olivat	  kuitenkin	  asiattomia	  vain	  tällä	  hyvin	  yleisluontoisen	  turvallisella	  tasolla	  –	  Leikola	  ei	  

missään	  tapauksessa	  loukannut	  ketään	  tai	  hyökännyt	  ketään	  vastaan,	  vaan	  oikaisi	  hetimiten	  

jokaisen	  kulman,	  jossa	  edes	  oli	  tällaisen	  erheen	  tekemisen	  mahdollisuus.	  	  

	   Väliaplodeilla	  palkitut	  jutut	  saivat	  vaatimattomuutta	  henkivän	  koomikonkin	  kasvoille	  

kapuamaan	  varovaisen	  hymyn.	  	  

	   Leikola	  mainitsi	  Sipoon	  Sanomille	  hiljattain	  antaneessa	  haastattelussaan,	  että	  hänellä	  on	  

keikalla	  ”kotikenttäetu”.	  Merkillepantavaa	  oli	  kuitenkin,	  että	  vaikka	  sipoolaisuudesta	  olisi	  



taatusti	  ollut	  eriteltävissä	  ainakin	  erilaisia	  stereotypioita	  ja	  ennakkokäsityksiä	  perkaavia	  

vitsejä,	  Leikola	  ei	  sitä	  kuitenkaan	  tehnyt.	  Ainut	  kotiseutua	  jollain	  tavalla	  sivunnut	  juttu	  löytyi	  

aivan	  setin	  viimeisiltä	  minuuteilta,	  täkäläisen	  tien	  varressa	  viruvasta	  yksinäisestä	  

työmaakyltistä	  vailla	  työmaata.	  Tämän	  vaikuttaessa	  lähinnä	  reunahuomautukselta	  jäivät	  

Leikolan	  kotiseutuun	  pureutuvat	  vitsit	  ehkä	  vielä	  pöytälaatikkoon.	  Toisaalta	  huomionarvoista	  

oli	  myös,	  että	  yleisössä	  ei	  lepattanut	  tunnelmaa,	  että	  he	  olisivat	  jääneet	  jotakin	  vaille.	  	  

	   ”Kyllä	  tämä	  minun	  odotukseni	  ylitti”,	  yleisön	  joukosta	  koomikkoa	  varsin	  huvittuneena	  

seurannut	  Markku	  Salento	  kommentoi	  esitystä.	  ”Olivathan	  jutut	  paikoin	  ronskeja,	  mutta	  eivät	  

ne	  ainakaan	  minun	  sietokynnystäni	  koetelleet”,	  Salento	  vakuutteli	  vielä	  myöntäen,	  että	  paljon	  

rakentui	  saman	  otsikon	  alle.	  	  

	   Ahkerasti	  Leikola	  käytti	  myös	  settinsä	  elävöittämiseen	  ja	  syventämiseen	  rakasta	  

maustettaan,	  kitaraa.	  Hän	  säesti	  kolme	  kappaletta,	  jotka	  olivat	  kukin	  omasta	  sopivan	  vinosta	  

näkökulmasta	  maailmaa	  tarkastelevia	  parodioita.	  Leikolan	  veisattua	  viimeisen	  lystikkäästi	  

etenevän	  laulunsa	  oli	  aika	  päättää	  ilta.	  Seurueet	  lähtivät	  kukin	  omille	  tahoilleen	  siteeraten	  

koomikon	  omituisia	  oivalluksia	  jäljitteleviä	  juttuja	  ja	  hekottaen	  niille	  vielä	  kertaalleen.	  Aulassa	  

videotallennettaan	  kauppaava	  koomikko	  sai	  ravittuja	  ja	  myhäileviä	  katseita.	  	  

	   Yleisön	  viesti	  tapahtumalle	  oli	  lauantain	  osalta	  perin	  selväpiirteinen.	  Stand	  up	  

viikonlopun	  kaltaiset	  tapahtumat	  toivotetaan	  ristiriidattoman	  yksituumaisesti	  tervetulleeksi.	  

Perjantain	  katsojakato	  oli	  kuitenkin	  edelleen	  arvoitus,	  joka	  unohtui	  lauantain	  eloisassa	  

huumassa.	  

	   Aplodien	  tauottua	  ja	  yleisön	  poistuttua	  tyhjässä	  salissa	  leijaili	  estradilla	  keikan	  ajalta	  

tuttu	  tunnelma.	  	  

	   Olisipa	  tämä	  vasta	  alkua.	  	  	  	  

	   	  	  

	   	  	  

	   	  	  	  	  

	   	  

	   	  	  	  

	  	  	  	  


