
 

Jenni Vartiainen soi toisin, kun 

tulkitsija on turvapaikanhakija 
 
Jenni Vartiaisen, Hectorin ja monen muun suomalaisartistin laulut saavat aivan uuden 

merkityksen ja ulottuvuuden, kun niitä tulkitsee Suomeen päätynyt turvapaikanhakija. 

 

Setlementti Puijola tuo Siilinjärven seurakuntataloon 10. toukokuuta tunnelmallisen Lauluni 

aiheet -äitienpäiväkonsertin, jossa suomalaisten rakastamia iskelmiä ja balladeja esittää 

Iranista kotoisin oleva Amanj Amirnia. Häntä säestää kuusihenkinen Dostan-orkesteri, joka 

on sovittanut tutut laulut uuteen kuosiin. 

 

Amirnia tuli Suomeen syksyllä 2015 ja päätyi Heinolaan, Setlementtiliiton omistaman 

Viittakivi-osakeyhtiön ylläpitämään vastaanottokeskukseen. Vain pari viikkoa tulonsa jälkeen 

Amirnia jo hämmästytti muut laulamalla suomeksi Jenni Vartiaisen laulun Missä muruseni on. 

 

”Etsittyäni Youtubesta suomalaismusiikkia tämä laulu tuli vastaan ensimmäisenä. Ihastuin heti 

sävelmään. Vaikken ymmärtänyt sanoja, oivalsin, että nyt lauletaan rakkaudesta”, kertaa 

Amirnia, joka kotimaassaan Iranissa kävi laulutunneilla ja esiintyi muun muassa perhejuhlissa. 

 

Heinolassa Amirnian ympärille syntyi Dostan-orkesteri, jonka soittajista osa työskentelee 

Jyränkölän Setlementissä. Kokoonpanon nimi kertoo solistin juurista: dostan on kurdia ja 

tarkoittaa ystäviä. Orkesterin kapellimestari ja kosketinsoittaja Paavo Hako on musiikin 

vastuuopettaja Jyränkölän ylläpitämässä Heinolan kansalaisopistossa. Harmonikkaa soittaa 

kansalaisopiston rehtori Sirkka Suomi. Muut Dostanin soittajat ovat Timo Kukkamäki kitara, 

Käry Kärkkäinen rummut, Tuomas Martio basso ja Anni Pänkäläinen viulu. 

 

Amanj & Dostan tulkitsee konsertissa ikivihreiden lisäksi suomalaistangoa ja elokuvasävelmiä. 

Tapahtumassa kuullaan myös Puijolan ylläpitämän Tarinan vastaanottokeskuksen asukkaiden 

runonlausuntaa. Tilaisuuden avaa Puijolan toiminnanjohtaja Eija Teerineva. 

 

Ennen konserttia yleisö voi nauttia Tarinan turvapaikanhakijoiden tekemiä afganistanilaisia ja 

irakilaisia leivonnaisia kahvin ja teen kanssa. Kahvituksen järjestämisessä on mukana Savon 

Martat, joka viime syksystä lähtien on pitänyt Tarinan asukkaille ruuanlaiton Makuja-kursseja. 

Kursseilla on ollut mukana jo yli 50 turvapaikanhakijaa. 

 

Konsertin ajaksi seurakuntatalon tiloihin on järjestetty lasten hoito, josta vastaa koulutettu 

lastentarhanopettaja. 

 

Konsertin tuotolla valmistetaan pihajuhla, joka pidetään Tarinan vastaanottokeskuksessa 

kesäkuussa ja jonne konsertin yleisö kutsutaan vieraaksi. 

   

Lauluni aiheet -äitienpäiväkonsertti alkaa Siilinjärven seurakuntatalon isossa salissa os. 

Haarahongantie 4 keskiviikkona 10. toukokuuta klo 19. Kahvittelu alkaa 17.45. Lipun 

hinta 15 euroa sisältää konsertin sekä juoman ja leivonnaisen. 

 

Lippuja voi ostaa Tarinan vastaanottokeskuksesta Siilinjärveltä (Tarinaharjuntie 49) arkisin 

kello 14-18 sekä Monikulttuurikeskus Kompassista Kuopiosta (Hapelähteenkatu 33) arkisin 

kello 9-15. 

 

Tapahtuman järjestämisestä vastaavat yhdessä Setlementti Puijola, Siilinjärven seurakunta 

sekä Savon Martat. 

 

 

Lisätietoja: Setlementti Puijola, viestintäpäällikkö Katja Hedberg puh. 050 468 9953, 

katja.hedberg@puijola.net 
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