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Mitä mieltä olet kappaleesta?





Mikä jo 60- tai 70-luvulla 
suosittu iskelmätähti 
kiinnostaa sinua?

Danny

Katri-Helena

Irwin Goodman

joku muu

ei kukaan

Jos olisit mukana iskelmää 
esittävässä yhtyeessä,  
mikä olisit?
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joku muu

Mikä Jari Sillanpään hitti  
on sinusta paras?

Bum Bum Bum

Oot täydellinen

Pariisi – Helsinki

jokin muu kappale

ei mikään

Mikä jo 80- tai 90-luvulla 
suosittu iskelmätähti  
kiinnostaa sinua?

Matti ja Teppo

Paula Koivuniemi

Riki Sorsa

joku muu

ei kukaan



Kun Jari Sillanpää oli lapsi,  
niin Sari-sisko huijasi Jaria.  
Sari väitti, että Jarille kasvaa  
naisen tissit. Jari uskoi  
ja meni itkien äidin luokse. 

Onko sinua yritetty huijata,  
kun olit lapsi?

Oletko sinä joskus huijannut  
muita ja väittänyt jotain  
mahdotonta?

Ennen kuin Jari Sillanpäästä  
tuli laulaja,  
Jari työskenteli muun muassa  
mallina ja baarimikkona.

Millaisia olivat sinun  
ensimmäiset työpaikkasi?

Jari Sillanpää ja hänen siskonsa 
Sari ovat hyvin läheisiä,  
mutta lapsena he tappelivat usein. 
Jari kiusasi Saria ja Sari Jaria.

Onko sinulla siskoja tai veljiä?

Miten te tulitte toimeen,  
kun olit lapsi? 

Entä nykyään?

Jari Sillanpäätä on sanottu 
sydämelliseksi hulluttelijaksi.  
Kun Jari oli nuori mies,  
hän vietti hulvatonta seuraelämää 
ja hauskuutti mielellään muita. 
Esiintyminen Tangomarkkinoilla  
oli hänen unelmansa.

Nautitko sinä esiintymistä?

Oletko sinä pitänyt puheen 
tai esiintynyt muuten?

Kerro lisää.



Välillä Jari pettyi ja masentui.  
Silloin hän näki elämän harmaana.  
Jari toipui kuitenkin nopeasti 
ja jaksoi yrittää uudelleen.  
Jaria auttoi sukulaisten  
ja ystävien tuki ja turva.

Joskus asiat eivät suju,  
niin kuin itse toivoisi.  
Yritätkö sinä uudelleen  
vai muutatko suunnitelmia?

Kun mielesi on alakuloinen, 
mikä sinua auttaa?

Yleensä Jari säteilee lavalla  
ja hurmaa kaikki.  
Välillä Jari on jännittänyt  
esiintymistä niin paljon,  
että on menettänyt äänensä. 

Millaisissa tilanteissa  
sinua jännittää?

Millä tavalla sinä onnistut  
lievittämään jännitystä?

Jari ja hänen ystävänsä keksivät,  
että viinaa voi maustaa 
Turkinpippuri-salmiakilla.  
Näin syntyi menestysjuoma 
salmiakkikossu.

Oletko sinä tehnyt jonkin  
uuden keksinnön?

Onko keksinnöstä ollut  
huvia tai hyötyä?

Kerro lisää.

Jari on kiltti ja hyväsydäminen.  
Siitä on ollut hänelle  
myös haittaa.  
Hän ei osaa sanoa ei  
innokkaille ihailijoilleen.  
Jari onkin joskus peruuttanut  
keikan uupumisen vuoksi.

Osaatko sinä sanoa ei,  
silloin kun haluat?


