
KONSERTTI ERKIN 
MUISTOLLE
    Norrtäljen Suomi-Seura ja ABF Norrtälje toimivat isäntinä kun 
”Laulu-Jaakot” vierailivat Norrtäljessä antaen konsertin Roslagin 
suomalaisille huhtikuun 21 päivänä Roslags koulun juhlasalissa. 
Jääkiekon MM-otteluiden te-levisioinnista huolimatta oli yleisöä 
kertynyt paikalle noin satakunta henkeä. ”Laulu-Jaakkojen” 
ohjelma oli huolella valmistettu ja laulut tarkoin valittu, ja harvoin -- 
jos koskaan -- on koulun juhlasalissa kuultu niin kaunissointuista 
suomalaista kuorolaulua kuin e.m. lauantai-iltana. Ilta olisi ollut 
täydellinen, ellei erästä kuoron jäsentä  kohdannut kuolemantapaus 
olisi järkyttänyt mieliä ja vienyt suurta osaa onnistuneen illan 
tunnelmasta. 

  Illan ohjelman aloitti orkesteri nimeltään 
”Maila ja Totiset Pojat” soittaen kappaleen 
”Karjalan Poikia” (Finska polka). Orkesterin 
vetäjänä (etten sanoisi vetonaulana) toimi Maila 
Hägg joka käsitteli harmonikkaansa siihen 
malliin, kuin vain orkesterin johtajalta voi 
odottaakin. Orkesterin kotipaikka on sama kuin 
Laulukuoronkin, siis Pietarsaari. 
    Kuoro Lauloi aluksi viisi laulua, joista yhden 
ruotsinkielisen. Tämän jälkeen oli vuorossa 
Erkki Sorilan perheorkesteri, jossa tyttäret Riitta 
(13 v.) Tarja (11 v.) sekä Ritva-äiti soittivat viulua, 
se-kä Tuija (10 v.), selloa. Perheen isän, Erkin, (39 
v), piti soittaa pianoa, mutta hän sai vaikean 
sairaskohtauksen ja kiidätettiin ambulanssilla 
Norrtäljen sairaalaan vähän sen jälkeen, kun 
ryhmä oli saapunut Norrtäljeen. Ryhmän 
naispuoliset jäsenet oli majoitettu kokonaan 
toiseen taloon, ja olivat lepäämässä pois 
matkaväsymystään ja keräämässä voimia illan 
esitystä varten, kun yllättävä viesti tuli 
puhelimitse, että Erkki oli viety sairaalaan. 
Sairaalassa hän sain sydänhierontaa ja 
tekohengitystä 45 minuutin ajan, mutta 
ponnistukset olivat turhia. Ritva joutui vaikeaan 
shokkitilaan uutisen kuultuaan ja sai jäädä yli 
kolmeksi tunniksi sairaalahoitoon hänkin. 
     Mutta mikä rohkea nainen -- päästyään jälleen 
tasapainoon, hän päätti, että uutista ei kerrota 
lapsille, eikä muille kuoron jäsenille ennen kuin 
ohjelman päättymisen jälkeen. Hän sanoi, että 
isä halusi, että tytöt esiintyvät, he ovat 
harjoitelleet sitä varten, ja valmistautuneet 
ensimmäistä ulkomaan-esiintymistään varten. -- 
ja minäkin esiinnyn tyttöjen kanssa, jos vain 
nämä sormet alkavat toimia. Hänen molemmat 
kätensä muuttuivat nimittäin aivan sinisiksi ja 
toinen käsi oli kokonaan tunnoton shokin yhtey-
dessä.  -- Ja kello puoli kahdeksan illalla hän 
seisoi esiitymislavalla valmiina tyttöjensä kans-
sa viemään läpi ohjelman, josta vastuu nyt lepäsi 
hänen hennoilla hartioillaan. Mikä voimain 
ponnistus!

”Vartti-Jaakkojen” kahdeksan miehinen ryhmä 
esitti merimiesaiheisia ja muita hauskoja laulu-
ja, jotka otettiin vastaan riemuisin kättentapu-
tuksin. Nelimiehinen kvartetti ”Jaakon-Pojat” 
piti myöskin esiintyä, mutta koska Erkki kuului 
tähän ryhmään, niin se jäi näin ollen ohjelmasta 
pois. Laulu-Jaakkojen noustua uudelleen 
lavalle, saatiin kuulla mm: Ruotsalainen 
kansanlaulu ”Kristallen den fina” sekä 
Merikannon ”Anniina”,  johon soolon esitti 
Sakari Ylisaari. 
   Ohjelman päätteeksi Sorilan tytöt esittivät 
muutaman herkän laulun äiti-Ritvan säestäessä 
heitä pianolla. Kukkakimppu, joka oli 
tarkoitettu ojennettavaksi kuoron johtajana 
toimineelle Jorma Tarvulalle, annettiinkin sen 
sijaan Sorilan pikkutyöille kiitokseksi kauniista 
lauluista ja viulun soitoista. 
      Sairaala, jonne ajoimme ohjelman päätyttyä, 
ja jonka eräässä hiljaisessa huoneessa Erkin 
ruumis lepäsi, asetti perheen nuorin, surun 
murtama Tuija-tyttö, saamansa kukkakimpun 
i s ä n s ä  k y l m e n t y n e e n  r i n n a n  p ä ä l l e  
tervehdyksenä konsertista, jossa Erkki olisi niin 
mielellään halunnut itse olla mukana. Hänen 
paikkansa oli Roslags koulun juhlasalin flygelin 
takana sinä iltana, -- mutta kohtalo oli päättänyt 
toisin. Perheen ainoa lohdutus oli, että isän ei 
tarvinnut kärsiä, hän sai nukkua pois ilman 
tuskia. 
     Lääketieteellinen tutkimus vasta paljastaa 
todellisen kuoleman syyn, mutta lääkäreiden 
ennakkoarvion mukaan kysymyksessä oli 
aivoverenvuoto tai veritulppa keuhkoissa. 
      Sunnuntai-aamuna saattaessani kuorolais-
ten linja-autoa Kappelskärin tien varteen, tuntui 
tuo tavanomainen. ”Hyvää kotimatkaa”-toivotus 
niin tyhjältä. Siksi en osannut sanoa mitään.  
Ajatukseni seurasivat tuota itkevää perhettä, 
joka istui linja-autossa ja oli palaamassa kotiin, -
- tyhjään kotiin, josta isä oli otettu pois, ja mieli 
täynnä kysymyksiä:    Miksi, miksi, miksi! 
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