
1 

 

Yhteistyö Toimii 

 
Runsas puolitoista vuotta sitten neljä entistä Midnight Sun Festivaalin puheenjohtajaa, Eero Kalenius, 

Jorma Puranen, Anita Tarvainen ja allekirjoittanut päättivät Suomen 100-vuotis juhlavuoden kunniaksi 

elvyttää eloon Lake Worthin suomalaisten puistojuhlan. Kun aloitimme toiminnan, olimme iloisesti 

yllättyneitä, kuinka alueen suomalaiset ja myös paikalliset amerikkalaiset tulivat vapaaehtoisesti mukaan 

ja puhalsivat yhteen hiileen. Alusta lähtien, yhteistyö on toiminut mutkattomasti lähes joka suuntaan. 

 

Lake Worthin kaupunki otti uuden festivaalin järjestelytoimikunnan vastaan ilomielin ja avoimin käsin. 

He tarjosivat Lake Worthin Bryant puiston suomalaisten käyttöön ilman vuokraa. He kertoivat arvostavan 

Lake Worthin suomalaista perinnettä ja esitti toivomuksen, että järjestäisimme Bryant puistossa 

suomalaisten juhlat joka vuosi. Markkinointitukena, he tarjoutuivat postittamaan Midnight Sun 

Festivaalin esitteen joka vuosi ennen festivaaleja kaikille Lake Worthin alueen asukkaille sähkölaskun 

mukana, yhteensä 25.000:n osoitteeseen! 

 

Lisäksi toukokuussa 2017, Kerhotalon, Suomi Talon ja Midnight Sun Festivaalin johdon kehotuksesta 

Lake Worthin kaupunki teki historiallisen päätöksen. Ensimmäisen kerran kaupungin 103-vuoden 

historian aikana he päättivät aloittaa mainoskampanjan ulkomailla - Suomessa. Lake Worthin kaupunki 

tilasi kaksi upeaa kokosivun neliväri-ilmoitusta Finnairin Blue Wings lehteen sekä kaksi samanlaista 

ilmoitusta Suomi-USA lehteen. Siitä huolimatta, että mainoskampanjasta olisi selvä hyöty suomalaisille 

yhdistyksille ja jopa Finnairille, Lake Worthin kaupunki kustansi kaikki sataprosenttisesti itse. Tuskin 

löytyy kaupunkia, missä yhteistyö alueen asukkaiden kanssa toimii paremmin. 

 

Kivana sivuhuomautuksena Ben Kerr, Lake Worthin kaupungin ”Communications Director”, otti 

myyntiteltan 2018 Midnight Sun Festivaaleilla. Siellä Skotlannissa syntynyt Ben ja hänen viehättävä 

kihlattunsa Lindsay, esittivät Ben:in mielenkiintoisen harrastuksen tuloksia – upeita suomalaisia 

kanteleita, joita Ben on itse puusta käsityönä rakentanut! 

 

Seuraavana muutamia muita esimerkkejä Midnight Sun Festivaalin erinomaisesti onnistuneesta 

yhteistyöstä sekä suomalaisten, että amerikkalaisten kanssa. 

 

Finnair, perinteinen Floridan suomalaisten juhlien sponsori 80-luvulta lähtien, lennätti pääesiintyjät 

suomesta festivaaleille sekä 2017, että 2018. Palm Beach State University:n ”graphic arts” luokka piti 

kilpailun siitä, kuka suunnittelee parhaimman logon ja upeimmat esitteet Midnight Sun Festivaaleille. 

Voittajien designia käytetään edelleen. 

 

CBS-12 ilmoitti televisio-yleisölleen Midnight Sun Festival puistotapahtumasta moneen kertaan ennen 

juhlien avaamista. Palm Beach Post julisti lehdessään upean neliväri-ilmoituksen ilman veloitusta. Tuntuu 

siltä, että molemmista näistä on tullut perinne joka tulee toistumaan joka vuosi. 

 

Coca-Cola on vahvasti mukana sponsorina ja heidän alueen myyntipäälikkö, Jared Arndt, on erinomaisen 

ystävällinen ja yhteistyöhalukas. Vuoden 2017 festivaaleille, Coca-Cola painatti ilmaiseksi noin 40 suurta 

vinyylijulistetta, joita ripustettiin eri paikkoihin ympäri Bryant puistoa sekä parkkialueille. Julisteissa luki 

”Info” tai ”Tickets” ja kaikkea muutaa mitä tarvittiin. Näitä julisteita oli tarkoitus käyttää tulevien vuosien 

festivaaleissa. Kun tapahtui takaisku ja huomasimme noin kuukausi ennen tämän vuoden juhlia, että 

julisteet olivat yksinkertaisesti hävinneet ilman selitystä, olimme hankalassa tilanteessa. 

 

Soitin Jaredille ja kerroin mitä oli tapahtunut. ”Voihan nenä,” Jared sanoi. ”No, ei kannata murehtia”, hän 

jatkoi. ”Ei voi muuta kuin painattaa kaikki uudestaan.” Jared pelasti tilanteen ja kiiltävät uudet julisteet 

saapuivat päivää ennen 2018 festivaaleja. Lasku meille Coca-Colalta – nolla! Hienoa yhteistyötä! 
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Sanokaa mitä sanotte, mutta arvostan lojaliteettiä ja mielestäni Coca-Colan kilpailijoilla ei tule olemaan 

asiaa Midnight Sun Festivaaleilla pitkään aikaan, jos koskaan. 

 

Oli myös lukemattomia muita esimerkkejä onnistuneesta yhteistyöstä paikallisten amerikkalaisten kanssa. 

Padron Flooring tarjosi heidan 300:n auton parkkipaikan ilmaiseksi Midnight Sun Festivaalin käyttöön, 

Sonja Webber hoiti Midnight Sun Festivaalin kirjanpidon ilman veloitusta, Banyan Printing antoi meille 

40% alennuksen kaikista esitteistä, Home Depot tarjosi meille ilmaista vaneria ja puutavaraa ja Tummi-

Yummies lahjoitti 20 suurta laatikollista heidän tuotteitaan jaettavaksi lasten osastolla. 

 

Paikallisten koulujen kanssa teimme myös yhteistyötä. Santaluces High School löysi meille vapaaehtoisia 

opiskelijoita puistoon. Lake Worth Christian School varmisti, että jokainen heidän 500:sta oppilaista sai 

reppuunsa Midnight Sun Festivaalin esitteen kotiin lähtiessään viikkoa ennen festivaalia. 

 

Palm Beach County Fire Rescue:n palokunta tuli täyttämään eukonkantokilpailun vesiestealtaat 

sunnuntaiaamuna ennen kisaa, sekä viime että tänä vuonna. Naiset sanovat joskus leikillään miehistään, 

ettei niistä koskaan tule täysikasvuisia. Tämän sanonnan todisti se, että sen jälkeen kun palokunta oli 

täyttänyt altaat, palokapteeni kysyi jos hänen palomiehet saisivat luvan mennä muutaman kerran 

hirmuliskon liukurataa alas. ”Tottakai,” vastasin nauraen, jonka jälkeen palomiehet ottivat kuvia toinen 

toisistaan menossa pääedellä mahallaan liukurataa alas! 

 

Kaikki edellä mainittu onnistui ilman veloitusta tai kustannuksia. Midnight Sun Festivaalin 

järjestelytoimikunta osoitti kiitollisuutensa jokaiselle eri tavalla. Esimerkiksi, meidän naisväkemme vei 

palokunnalle vastaleivottua pullaa, josta he tuntuivat aidosti nauttivan. 

 

Paikallisten amerikkalaisten panos ja yhteistyöhenki oli merkittävä ja kiitettävä, mutta mikään ei voittanut 

Floridan suomalaisten halukkuutta olla mukana ja auttaa festivaaleja onnistumaan. Minne vain soittettiin 

ja mitä pyydettiin, kaikki järjestyi ilomielin ja kukaan ei koskaan veloittanut mitään. 

 

Viime vuonna, juristi Heidi Uuranniemi hoiti vaativan ’Non-Profit’ hakemuksen. Lasku meille – nolla. 

Heidi auttoi myös alkoholilupien järjestelyssä ja on luvannut olla käytettävissä muissakin laki-asioissa. 

Suomen kunniakonsuli Peter Mäkilä tarjosi asunnon eukonkantokilpailijan käytettäväksi. 

 

Discount Car Rental:in omistajat, Pirjo Peteri ja Sal Perna, tarjosivat kaksi autoa esiintyjien käyttöön 

ilman veloitusta. Kun tarvitsimme yhtäkkiä kolmannen, ”No problem,” sanoi Sal iloisesti, ”Tässä on 

avaimet.” Muutama viikko ennen festivaalia, Suomi Talon tarmokas ja työteliäs puheenjohtaja Sirpa Aho 

soitti minulle ja kertoi, etta Tangokuningas Jaska Mäkynen tarvitsee auton käyttöönsä kahden viikon 

ajaksi. Järjestelytoimikunnan jäsen ja festivaalin musiikista vastaava Mika Pennanen soitti Timo 

Pajamäelle. Viisi minuuttia myöhemmin vuokra-auto oli järjestetty vapaasti Jaskan ja hänen yhtyeen 

käytettäväksi. 

 

Kun Miamiin oli saapumassa esiintyjiä monena eri paivänä, soitin KK Car:in Marco Sikaselle ja kysyin 

”Löytyisikö pari transitautoa lainaksi?” 

”Tottakai” vastasi Marco iloisesti, ”kyllä järjestyy”. 

”Entäs kaksi pikku-bussia parkkipaikan ja puiston väliseen kuljetukseen koko festivaalin ajaksi?” kysyin 

Marcolta. ”No problem,” tuli heti hyväsydäminen vastaus. 

 

Tämän hienon sponsoroinnin jälkeen, kun festivaali alkoi, Marcon isä ja firman omistaja Osmo Sikanen 

yritti festivaalin portilla tarjota vitosta sisäänpääsylipusta. Portilla olevat vapaaehtoiset naurahtivat ja 

kiittivat Osmoa elegantista tarjouksesta. ”Kaikesta hyvästa yhteistyöstä, se on meidan kunnia antaa sinulle 

vapaa sisäänpääsy” sanoi portilla oleva festivaalin järjestelytoimikunnan jäsen. Osmollekin tuli hymy 

huulille. 
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Kun Suomi Talo suunnitteli tuoda upeat aidot kangaspuut puistoon telttaansa, ongelma oli ettei niitä 

voinut pistää puiston nurmikolle. Kerhotalo tuli apuun! Johtokunnanjäsen Peter Ampuja antoi vapaasti 

Kerhotalon varastossa olevan puulattian Suomi Talon käyttöön kangaspuiden alustaksi. Ajat ovat 

muuttumassa. Entiset haalien väliset pikkukiistat saattavat olla ohi. Yhteistyö toimii näköjään haalien 

välilläkin. 

 

”Tarvitsetteko varastotilaa?” kysyi Dan Benson, Lepokodin uusi ammattitaitoinen ja huippupätevä 

johtaja. ”Entäs talkoo tilaa ja neuvottelutilaa?” hän jatkoi. 

”Sopii erinomaisesti,” vastasin Danille, ”Saammeko myös koota eukonkannon vesiestealtaat Lepokodin 

takapihalla?” 

”Tottakai,” naurahti Dan. ”Kaikki käy. Miten vain voimme auttaa.” 

 

Floridan suomalainen media oli vahvasti mukana festivaalin hengessä. Mikko Koskinen, Amerikan 

Uutisten päätoimittaja, antoi erinomaista tukea haastattelemalla esiintyjiämme ja julkaisemalla 

kirjoituksia festivaaleista lähes joka numerossa monen kuukauden aikana ennen juhlien alkua. Lisäksi, 

Amerikan Uutiset tekivät Midnight Sun Festivaalista erikoisnumeron joka ilmestyi kaksi päivää ennen 

puistojuhlan avajaisia. Liisa Qureshi, Kanadan Sanomien päätoimittaja, myös julkaisi kirjoituksia 

festivaaleista. Finnish American Reporter:in David Maki teki samaa. 

 

Internet median usasuomeksi.com:in päätoimittaja Timo Vainionpää toimi vapaaehtoisesti Midnight Sun 

Festivaalin lehdistösihteerinä, tiedotti mediaa sekä Suomessa, että Amerikassa ja julkaisi jatkuvasti 

usasuomeksi.com sivuilla kirjoituksia festivaaleista. Kun tarvitsimme lisää vapaaehtoisia, Timo pisti 

huumoristisen kuvan tunnetusta jenkki-ikonista ’Uncle Sam’, joka osoitti pitkällä sormellaan lukijoita ja 

sanoi, ’I want you!’ Myös internet media alalla toimiva FloridaFinns.com kirjoitti Midnight Sun 

Festivaalista kiitettävästi. Tietokoneguru Timo Toukolehto hoiti Midnight Sun Festivaalin nettisivut ja 

suunnitteli kaikki esitteet, ilmoitukset ja 48-sivusen Program-kirjasen. 

 

Järjestelytoimikunta kerääntyi talkoisiin ennen festivaaleja ja otti vapaaehtoisia mukaan. Tuomo 

Karvonen ja Hans Nyholm johtivat julisteiden raamien kokoonpanoa. Virve Soive johti 

puhelinsoittokomitea, joka vahvisti vapaaehtoisten puistoaikataulut. Hyväkuntoinen 75-vuotias Veikko 

Harala kiipesi puistossa korkealle puihin kuin apina ripustamaan yövalaistuslamppuja. Kovaa työtä 

teimme, mutta kyllä saimme nauraakin. 

 

Festivaalin aikana hyvä henki vain tiivistyi. Puisto oli puettu sinivalkoisiin väreihin, aurinko paistoi, 

viilentävä tuuli puhalsi pohjoisesta ja kaikki tuntuivat olevan iloisia. Suomalaisia herkkuja sai 

myyntiteltoista, mukaan lukien karjalanpiirakoita munavoilla, lihapiirakoita, lihapullia perunamuusilla, 

pullaa, korvapuustia, Fazerin suklaata ja jopa jäätelöä lakkahillolla. Yli sata vapaaehtoista saapui puistoon 

hoitamaan kaikkia festivaalin pyörittämiseen tarvittavia tehtäviä. 

 

Perjantaina olutteltan päälikkö Brian Vileen rekrytoi Massachusettsista vierailevan Dennis Ampujan 

kantamaan painavia oluttynnyreitä kuorma-autosta sisälle telttaan. ”Ei tarvitse käydä salilla tämän loman 

aikana,” nauroi hyväluonteinen Dennis. Puiston iltavalaistuksessa yleisö sai ihailla upeita urheilu- ja 

antiikki-autoja. Pekka Junttila vei kotiinsa ison pokaalin sinisestä vuoden 1976 Cadillac avoautostaan. 

”Kannatti osallistua,” rahtilaivoissa insinööripäälikkönä toiminut Pekka sanoi, hymyillen. 

 

Lake Worthin kaupungin johtaja Mayor Pam Triolo teki itsestään silmänräpäyksessä suomalaisten 

suosikin aloittamalla avajaispuheensa, ”Huvaa paivaa”. Kirsi Mattila Procter luki tasavallan presidentin 

tervehdyksen ja Leena Ikonen toi Lake Worthin sisarkaupungin Lappeenrannan terveiset. 
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CBS-12 television sääennustaja Chris Farrell hoiti perinteiseen tapaan lauantaipäivän juontajan tehtävän. 

”Syyttäkää minua jos sää ei ole hyvä!” naurahti Chris yleisölle mikrofoniin. Timo Vainionpaa ja Timo 

Toukolehto ottivat valokuvia ja videota kaikista tapahtumista kolmen päivän aikana käyttäen jopa 

lentävää drone-kameraa. Dronen lennättäminen puiston yläpuolella oli kiellettyä lauantaina, koska USA:n 

presidentti Donald Trump oli Mar-a-Lago kesämökillään muutaman kilometrin päässä puistosta. 

 

Marjo Ylipelkonen oli järjestänyt monenlaisia esiintyjiä lasten alueen lavalle, mukaan lukien Taekwondo, 

Suzuki Violin, That’s Dancing ja Abby’s Performing Arts. Bay Breaks tanssijoiden taitavat voltit ja 

pyörähdykset sai yleisön hurraamaan ja taputtamaan. Aivan varmasti Marjo pyytää Bay Breaks takaisin 

ensi vuonna. 

 

Niin ylpeä suomalaisuudestaan kun suomalainen voi olla, Tampereella syntynyt NHL:n Florida 

Panthersin tähti, Alexander ”Sasha” Barkov tuli vapaaehtoisesti omalla ajalla tervehtimään etelä-Floridan 

suomalaisyleisöä. Nöyrä, rauhallinen, sympaattinen ja huippuystävällinen 23-vuotias Sasha tervehti 

yleisöä esiintymislavalla, vastasi kysymyksiin ja kiersi sitten golfautolla ympäri puistoa, pysähtyen 

kävijöiden pyynnöstä noin 50 metrin välein antamaan nimikirjoituksia lippalakkeihin, paitoihin ja joskus 

jopa fanien käsivarsiin. 

 

Sunnuntai-aamuna aluella tunnettu taitava puuseppä Jorma Puranen asensi paikoilleen 

eukonkantokilpailun tukkiesteet. North Stars Urheiluseura hoiti kisaradan liputuksen. Pingismestari ja 

moninkertainen Olympia-tähti Matti Launonen katsoi tarkalla silmällään radan reittiä ja varmisti, että 

pylväät olivat sopivilla kohdilla. Eero Laukkanen oli maalissa varmistamassa, että kilpailijoiden ajat 

kirjattiin täsmällisesti. Miamin WSVN-7 televisioaseman urheilutoimittaja Donavan Campbell haastatteli 

eukonkantokilpailijoita. Hänen kameramiehensä kuvasi kilpailun ja lähetys ilmestyi samana iltana 

Miamin televisiossa. 

 

Huipputason musiikkia kuului ympäri puistoa ja erilaisten herkkujen tuoksuista sai nauttia kävellessään 

myyntitelttojen alueella. Lasten iloinen kiljuminen kuului seitsemän metriä korkean hirmuliskon sisältä. 

Midnight Sun Festivaalin rahastonhoitaja Tiina Rogers hymyili kassan täyttyessä. Järjestelytoimikunta on 

päättänyt käyttää osan festivaalin tuotosta lähettääkseen 12 - 18 vuotiaan Floridassa asuvan amerikan-

suomalaisen Salolampi kielikoulu-kesäleirille Minnesotaan. 

 

Mikä sen iloisempaa kuin tehdä vapaaehtoista työtä suomalaisyhteisön hyväksi varsinkin, jos kaikki 

alueen suomalaiset ovat mukana hengessä? Erinomaisen yhteistyön ansiosta sekä alueen amerikkalaisten, 

että suomalaisten kanssa Midnight Sun Festivaali onnistui kaikin puolin jopa taloudellisesti. Tuhannet 

kiitokset järjestelytoimikunnan jäsenille, vapaaehtoisille, esiintyjille, sponsoreille, myyntitelttojen 

henkilökunnalle, audiomiehille, uutistoimittajille ja tietenkin festivaalin kävijöille. 

 

Järjestelyryhmän jäsenet ansaitsevat aikamoisen kiitoksen, muuta palkkaa he eivät työstään saakaan.  

Ryhmän sihteerinä suuren työn tehnyt Kirsi Mattila Proctor muisti koko vuoden muistuttaa kokouksista ja 

kirjasi päätetyt asiat asianmukaisesti pöytäkirjoihin joskus melko polveilevan keskustelun jälkeen, 

rahastonhoitajana Tiina Rogers piteli kukkaron nyörejä välillä tiukalla. Jossain vaiheessa 

suunnittelukokousta kuultiinkin yleensä kysymys; ”paljonko on rahaa kassassa”. Tiinan ansiosta osa 

esiintyjistä lensi sinivalkoisin siivin Floridaan esiintymään. Eero Kalenius jaksoi ahdistaan sponsoreita ja 

Brian Vileenin työn tuloksena puistoon saatiin oluttarjoilu toimimaan. Eero ja Brian olivat myös 

avainasemassa puiston rakenteiden pystyttämisessä, sillä ilman aitaa ei myöskään olisi oluttarjoilua. 

Tuomo Karvonen järjesteli kuljetuksia ja valmisti vielä viimeisetkin myöhässä saadut bannerit paikalleen 

musiikin jo alkaessa raikua puistossa. 

 

Jos lukijat ovat sita mieltä, että Midnight Sun Festivaali kannatta järjestää tulevaisuudessakin, voitte tukea 

parhaiten seuraavalla tavalla: Laittakaa ensi vuoden festivaalin päivämäärät almanakkaanne ja tulkaa 
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puistojuhliin, mieluiten joka päivä. Tuokaa myös ystävät ja naapurit mukananne. Nauttikaa kaikista 

suomalaisista ja muista herkuista mitä festivaaleilla on tarjolla, kylmät virvokkeet mukaan luettuna. 

Kiertäkää myyntiteltoissa, jutelkaa tuttavien kanssa, tanssikaa ja pitäkää suomalaisittain hauskaa kuin 

olisitte Suomessa lämpimänä kesäiltana järven rannalla lavatansseissa. Ottaen huomioon, että olemme 

ulkomailla, Floridan suomalaisalueen festivaalista löytyy parasta mitä Kotisuomi tarjoaa. 

 

Tervetuloa ensi vuoden Midnight Sun Festivaaleille, maaliskuun 1 - 3, 2019! 

 

Suuret kiitokset kaikille hyvästä yhteistyösta ja tuesta. 

 

Tom Kuutti, Midnight Sun Festivaalin puheenjohtaja 


