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VIIHDE & KULTTUURI
Laulajan ja kahden euroviisuhitin isän Petri Laaksosen
elämä meni vuosia sumussa.
Lauluntekijä purki äitinsä ja
veljensä kuolemat musiikin
avulla.
EUROVIISUHITEISTÄÄN
Eläköön elämä (1985) ja Sata
salamaa (1987) tunnettu
säveltäjä ja laulaja Petri
Laaksonen, 53, on kovia
kokenut mies. Laaksonen ja
hänen veljensä menettivät
isänsä nuorina miehinä, ja
äiti Sirkka-Liisa jäi leskeksi 46-vuotiaana.
Isän kuolema osui samaan aikaan, kun Laaksonen oli juuri valmistunut
opettajan ammattiin ja aloittanut työnsä Helsingin
Laajasalossa luokanopettajana. Laaksosella oli elämä
edessään ja uudet haasteet
odottivat, joten isän kuolema ei musertanut miestä.
Tilanne oli täysin toinen,
kun rakas äiti menehtyi
syöpään 2012 ja kun reilu
vuotta nuorempi veli Mika
kuoli heti perään keväällä
2013. Ydinperheen menettäminen oli Laaksoselle täystyrmäys. Tyhjyys ja avuttomuus olivat päällimmäiset
tunteet.
– Jäin kokonaan yksin. Se
oli musertavaa. Kun äitini
sairastui syöpään ja tiesimme lopun olevan lähellä, äiti
halusi vielä suunnitella
kanssani omat hautajaisensa. Äitini oli ollut myös
vaikeuksiensa kanssa painiskelleen veljeni tukihenkilö, joten pelkäsin, miten
minä pystyn olemaan yksin
veljeni tukena. Äidin kuoleman jälkeen minulle suurin
kysymys oli, mitä minä teen
veljeni kanssa, Petri Laaksonen kertoo.

PIA
LINDROOS
pia.lindroos
@iltasanomat.fi

lisäsi ongelmia.
– Veljeni ei uskaltanut
tarttua ongelmiinsa ja lähteä
ratkaisemaan niitä. Hän
menetti perheensä ja erossa
vielä uuden kauniin kotinsa.
Äidin kuolema oli viimeinen
niitti. Sen jälkeen veljeni
kadotti elämänhalunsa ja
luovutti. Hän kuoli 49-vuotiaana masennukseen ja alkoholiin, Laaksonen kertoo.
YKSINÄISYYS on asia, jota
Petri Laaksonen on joutunut pohtimaan, kun oma
ydinperhe on poissa. Laulajan pahin suru on jo hellittänyt, mutta yksin oleminen
herättää mietteitä.
– Kyllä minä aina silloin
tällöin pohdin yksinäisyyttä. Koen aika ajoin olevani
yksinäinen, mutta se ei
määritä minua. En ole asiasta murheellinen, koska
minulla kirjava joukko
läheisiä ystäviä. Kyllä ihminen voi kokea itsensä yksinäiseksi myös parisuhteessa. Yksinäisyyttä ei saa
jäädä märehtimään. Pitää
lähteä liikkeelle ja hakea
elämästä positiivisia asioita.

Sähköposti: viihde@iltasanomat.fi
Toimittajien sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@iltasanomat.fi
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13456
Kerro meille uutinen

Lähetä tekstiviesti, kännykkäkuva tai -video numeroon 13456
Soita uutisvihje: (09) 1223421
Vinkkaa sähköpostitse: viihde@iltasanomat.fi
Lähetä digikuva netissä: www.iltasanomat.fi/lukijat/

ANTTI HÄMÄLÄINEN / IS

Äidin ja veljen
kuolemat
pysäyttivät

Petri Laaksonen
uutuuslevy on toiminut
Laaksoselle terapiana elämän koviin koettelemuksiin. Nyt mies on oppinut
elämään asian kanssa.
Albumi on saanut hyvän
vastaanoton ja laulajalla on
takanaan tiivis keikkaputki. Seuraavaksi kalenterissa häämöttää joulukonserttikiertue, ja sitten on aika
vetää henkeä.
– Olen nyt päässyt pahimman yli, joten en enää
tee kuolemasta lauluja.
Tämän rankkoja tunteita
käsittelevän levyni jälkeen
haluan tehdä täysin uudenlaista musiikkia. Joulun
jälkeen vietän lomaa toivottavasti jossain eksoottisessa
kohteessa, tasapainoisen ja
tyytyväisen oloinen Laaksonen kertoo.

> Sporttinen
taiteilija

ELÄMÄ on myös luopumista
itselleen rakkaista ja tärkeistä asioista. Jokaisen
pitää kantaa itse omasta
elämästään vastuu, mutta
kaikki eivät siihen kykene.
LAULUNTEKIJÄ käsittelee
Laaksonen on malliesimerklokakuussa julkaistulla In
ki siitä, että kovista kolMemoriam – Elät aina minus- huista on mahdollisuus
sa -levyllään äitinsä ja veljen- selvitä. Uhriutumisesta
sä kuolemaa syvien tunteiden pitäisi pyristellä eroon.
kautta. Äidin menehtyminen
– Minulle on tullut veljeni
sairauteen on vielä ymmärmyötä hyvin selväksi, että
rettävissä, mutta Laaksonen
kaikki eivät selviä elämästä
koki veljensä kuoleman
niin, että omat siivet kantaisuureksi tappioksi.
sivat. Minua on auttanut
– Veljeni Mikan elämä oli valoisa luonne. Se auttaa
mennyt solmuun. Hän hoiti hyväksymään, että menetyönsä teknikkona tunnolli- tykset ja tappiot kuuluvat
sesti ja poltti siinä itsensä
elämään. Elämä on tällaista,
loppuun. Hän alkoi purkaa Laaksonen kuvailee elämänpaineita käyttämällä runfilosofiaansa.
saasti alkoholia, mikä vain
Pitkän linjan artistin

KUKA?
PETRI LAAKSONEN

∞ Ammatti: laulajalauluntekijä.

∞ Ikä: 53.
∞ Syntynyt: elokuussa 1962.
∞ Alkuperäinen ammatti:
luokanopettaja.

∞ Asuu: Helsingissä.
∞ Tunnetaan: Euroviisuhiteis-

– Ei saa luovuttaa surun keskellä. Elämällä voi olla tarjottavana jotain kivaa ja hyvää, mitä ei vielä tiedä, Laaksonen
lohduttaa murheidensa kanssa painiskelevia ihmisiä.

Yksinäisyyttä
ei saa jäädä
märehtimään. Pitää
lähteä liikkeelle ja
hakea elämästä
positiivisia asioita.

– Ollessaan vielä terve hän
oli hyvin seurallinen ja
pidetty mies. Veljeni ei ollut
koskaan minulle kateellinen,
vaan kannusti ja iloitsi
rinnallani, Petri Laaksonen
kuvailee pikkuveljeään.

tään Eläköön elämä ja Sata
salamaa.
∞ Muuta: Petri Laaksosen
93-vuotias Tyyne-mummu
on karjalanpiirakoiden leipomisen Suomen mestari
vuosimallia 1972.

PETRI Laaksonen on
purkanut murheen äitinsä
ja veljensä menettämisestä uuteen levyynsä, mutta
samalla myös urheiluun.
Laulaja ei ole sortunut
tarttumaan pulloon, vaan
urheilu on ollut luonteva
pakopaikka.
Laaksonen ei ole keksinyt urheilun voimaa pakon
edessä, vaan mies on
harrastunut erilaisia
pallolajeja jo pienestä
pitäen. Urheilu tyydyttää
myös laulajan sisäänrakennettua kilpailuviettiä.
– Kun veljeni Mika kuoli,
kävin pelaamassa sulkapalloa jopa neljä kertaa
viikossa. Pelaaminen oli
ainoa hetki ja paikka, jossa
pääsin eroon murheellisista ajatuksistani.
– Laulajan epäsäännöllisen ja rankan työn hoitaminen kunnolla edellyttää
myös hyvää fyysistä kuntoa, joten käyn säännöllisesti pelaamassa. Pelkkä
kävelylenkki olisi niin
helppo jättää väliin. Sulkapallo on ehdoton suosikkilajini, ja kilpailen siinä
myös harrastajatasolla.
Laaksosella on myös
toinen tapa kurittaa kroppaansa.
– Tykkään rääkätä
itseäni pulahtamalla
suoraan saunasta uimaan
mereen, ja sitten taas
takaisin löylyyn. Teen tätä
sitten kymmeniä kertoja
peräkkäin. Saan fiiliksiä
lämpötilan vaihteluista.
Tämän jälkeen saattaa
kyllä mennä yksi lasi
valkoviiniäkin.
PIA LINDROOS

