
JOPE RUONANSUU ON 
KYMMENIEN ELOKUVIEN, 

TV-SARJOJEN, RADIO-
OHJELMIEN JA LEVYJEN MIES. 

Venla- ja Emma-palkittu kaksinkertai-
nen Vuoden viihdetaiteilija vailla ver-
taa. Koomikko, imitaattori, muusikko 
ja näyttelijä jo lähes 35 vuoden ajan. 

Tänä vuonna, tarkemmin sanottu-
na 15. huhtikuuta, Jope täyttää 50 
vuotta. Hän haluaa juhlistaa merk-
kipäivää yhdessä yleisönsä kanssa, 

kiertueella ympäri Suomen. 

”Keikkailu on se rakkain laji, jos 
vertaa levyttämiseen, tv-sketseihin ja 
elokuviin. Se välitön palaute yleisöltä 

on tärkeä. Se on niin hienoa, että 
siitä elää pitkään.”

Lämpimästi tervetuloa!

WWW.JOPERUONANSUU.FI
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YLILÄÄKÄRI 
KAIKKONEN 

VASTAA

HELSINGIN ISOSTA 
SAIRAALASTA PÄIVÄÄ

”Kävin kolme viikkoa sitten siellä 
lääkärissä. Minulla oli keuhkoput-
kentulehdus ja sain siihen lääke-
kuurin, mutta se ei mennyt sillä ohi. 
Nuorempana on ollut angiina.”

- Anglia, mulla oli velipojalla 
vihreä Anglia, mutta se meni pöl-
jä myymään sen, nehän on hienoja 
autoja. Jos et oo kokeillut siihen 
jotakin salvaa, bepantteenia tai 
mobilaattia, niin ei kannata koit-
taakaan. Minä laitan reseptin tule-
maan.

”Kävin kuukausi sitten sinulla luo-
menpoistossa ja poistit samalla 
minulta keuhkon. Miten se voi olla 
mahdollista?”

- Lähin vetämään sitä sun luomea 
irti, niin mä luulin, että ne on vaan 
sun luomen juuret. Mutta se on nyt 
nähtävästi ollu sitten keuhko. Nyt 
on käynyt onni onnettomuudessa, 
keuhko on tallessa mulla Chevy 
Vanin vararenkaassa sisäkumina. 
Varaa aika tänne, mä asennan sen 
millon vaan ja ilmatteeksi takaisin. 
Ja tarjoon kahvit. •

JOPEN YLI 30-VUOTISELLE URALLE MAHTUU MUUN 
MUASSA 12 ELOKUVAA, 18 TELEVISIOSARJAA, 23 ALBU-
MIA, 5 KIRJAA, LUKUISA MÄÄRÄ RADIO-OHJELMIA JA 

TUHANSIA KEIKKOJA. OMA JOPET-SHOW-SKETSISARJA 
ON PYÖRINYT TELEVISIOSSA VUODESTA 2005 LÄHTIEN. 

Hahmorepertuaari on valtava. Jopen 
sydäntä lähellä ovat erityisesti presi-
dentit - kaikki Kekkosesta lähtien. Ja 
pressatkin tykkäävät Jopesta. Martti 
Ahtisaaren vaalikampanja-cd:ltä löy-
tyy Jopen biisi ”Maha”, ja tarina ker-
too Mauno Koivistonkin kuunnelleen 
huvittuneena Jopen radio-ohjelmaa.

Vesa-Matti Loirin lauluimitaatio 
kuuluu sekä Jopen että yleisön suo-
sikkeihin. Keikoilla pyydetään paljon 
myös tv:stä tuttuja fiktiivisiä hahmo-
ja, ylilääkäri Irvi Kaikkosta ja rekka-
mies Mauria.

Viihdyttäjän taival alkoi 16-vuoti-
aana ja on jatkunut nousujohteisena 
näihin päiviin saakka. Taskussa on 
niin Emma kuin Venlakin sekä nippu 
platina- ja kultalevyjä. Mutta mitäs 
sitten seuraavaksi? Mitä Jope aikoo 
tehdä kiireisen juhlavuotensa jälkeen?

”Mulla on ihan selkeät suunnitel-
mat, että olisin vähän aikaa tekemät-
tä yhtään mitään. Kunhan saadaan 
juhlavuosi päätökseen, tämä kevät-
kiertue ja syksyllä toinen kiertue, niin 
minä haluan vähän huilia. Mutta en 
minä viihteen tekemistä tahi keikkoja 
lopeta. Puolikkaaksi vapaaherraksi 
alan, mutta en kokonaan.”

Ettei vaan Jopellakin olisi mieles-
sä poliitikon ura, europarlamentissa 
tai eduskunnassa?

”Niin kauan kuin olen ollut esiin-
tyjä, minua on kosiskeltu eri puolu-
eisiin. Aina olen jyrkästi ollut ei-kan-
nalla, ja niin olen nytkin. Jos jotain 
muuta hullua pitäisi valita, niin mie-
luummin alkaisin vaikka kansantans-
sijaksi!” 

Että tiedoksi vaan ehdokkaiden 
värvääjille. •

TEKEMÄTTÄ MITÄÄN 
JÄTTÄMÄTTÄ MITÄÄN 

TEKEMÄTTÄ

TÄSSÄ KUVASSA OVAT VAIMONI 
MARI JA JOSE RUONANSUU. KUVA 
ON OTETTU PLAYA DEL INGLESISSÄ 
TAMMIKUUSSA 2014

Mari työskentelee firmassani keik-
kamyyjänä. Hän vastailee keikkapu-
helimeen ja hoitaa juoksevia asioita 
pojan ja kodinhoidon lisäksi. Elikkä 
vipinää riittää… =)

Jose poika on 4-vuotias rokki-
poika, josta tulee omien sanojensa 
mukaan rokkarin lisäksi myös mo-
tocross-, Taunus- ja korjaamomies!

Playa Del Inglesissä suosimme 
Iskelmä Baaria ja Puerto Ricossa 
ravintola Ulvovaa Mylläriä. Iskelmä 
Baarissa käy paljon tuttuja kollegoja, 

ja Ulvovassa Myllärissä ruokapuoli 
on parasta suomalaiseen makuun. 
Annokset ovat todella suuria ja 
maukkaita. Kiitos Ulvovan Myllärin 
henkilökunnalle! 

Sieltä löytyy muuten mun nimik-
koannoskin: ”Ruonansuun mukai-
nen”. Elikkä iso häränpihvi, jossa 
on mukana mm. pikanttikastiketta. 
Nam nam!” • 

www.tacklacenter.�

Jopen vakio urheilukauppa. 
Kuten tiedätte, Jopehan on yksi 
maailman menestyneimmistä 
urheilijoista kaikissa lajeissa!

Tällainen kaveri löytyy Himangalta, 
Kalajoelta. On kontteja, mitä kuljettaa. 

Käy zekkaamassa.

Kalajoen Kauneuspiste on mun vakio 
kauneussalonkini… siinä siis salaisuus 

äärimmäiseen kauneuteeni!

Eppun mainostoimisto hoitaa kaikki 
teippaukset, paitapainatukset ja lava-
somistukset jne. - tälläkin kiertueella! 

Hyvä Eppu!

SUOMALAINEN

”Maaseutu suomalainen on kuin lehti 
avonainen, kun oikeen tarkkaan kah-
too, kaikki tilata sen tahtoo, suoraan 

syrämeen…” Kiitos Jussi ja kumppanit!

Aina kun pitää kuljettaa isoa porukkaa, 
tarvitaan luotettavaa autoa. Soita siis 
Sixtille! Näin meidänkin bändi liikkuu 

Hesasta Ouluun, ja takaisin.

Puerto Ricossa ravintola Ulvova Mylläri 
tarjoilee nimikkoannostani 

”Ruonansuun mukainen”. Elikkä iso 
häränpihvi, jossa on mukana mm. 

pikanttikastiketta! Nam nam!

Playa Del Inglesissä suosimme Iskelmä 
Baaria! Iskelmä Baarissa käy paljon 

tuttuja kollegoja.



ENSIMMÄINEN KEIKKA 
VUONNA 1980 KOUKUTTI 

KOMIIKKAAN

”5. päivä joulukuuta vuonna 1980 
menin ensimmäistä kertaa yhden 
miehen keikalle. Se oli kemiläisen 
darts-tikkakerhon pikkujoulu, veljeni 
oli sinä vuonna kerhon puheenjoh-
taja ja ohjelmavastaava. Tämä oli 
ensimmäinen oma keikka imitaatto-
ri Jope Ruonansuuna mies ja kitara 
-pohjalta. 

Olin laatinut ohjelmiston - biisi- ja 
vitsilistan - ja harjoitellut monta viik-
koa ihan äänentoisto-
laitteiston kanssa. Sitten 
se ilta vaan tuli ja aloin 
esiintyä. Porukka syven-
tyi oikein kuuntelemaan, 
että mitäköhän tuol-
la nuorella miehellä on 
asiaa. 

Imitoin Tapio Rau-
tavaaran laulua, Niilo 

Tarvajärven puhetta, poliitikoista 
Kekkosta, Ahti Karjalaista ja Johan-
nes Virolaista sekä muusikoista M.A. 
Nummista ja Juice Leskistä. Yleisös-
sä oli paljon paikallista ja tuttua po-
rukkaa, ja osasin niitä muutamia imi-
toida. Siitä tuli hienoa paikallisväriä 
esitykseen, mikä oli aika osuva nappi 
siihen show’hun. 

Väkeä oli paikalla arviolta vähän 
toista sataa. Tuli ihan oikeita aplo-
deja ja muistaakseni minut taputet-
tiin vielä takaisin lavallekin. Show’n 
jälkeen pantiin hattu kiertämään ja 
siihen kertyi 300 markkaa, valtava ra-
hasumma! Se oli ihan mahtava juttu, 
kun sain ensimmäisen vartin jälkeen 
jännityksen pois. Sitten kun se lähti 
menemään, niin taivas aukeni. ”

ENSIESIINTYMINEN 
TELEVISIOSSA VUONNA 1983 
VEI NUOREN IMITAATTORIN 

JULKISUUTEEN

”Televisioon pääsy oli ihan mieletön 
pommi kemiläiselle nuorelle miehelle 

keväällä 1983. En ollut 
koskaan Helsingissä 
käynytkään ja pääsin 
heti lentokoneella en-
simmäiselle Helsingin 
reissulleni. Mainos-TV 
maksoi lennot ja sain 
vielä muistaakseni palk-
kaakin muutaman sat-
kun verran.

Esiinnyin Klaus Thomassonin oh-
jelmassa Klaustrofobia, jota esitettiin 
80-luvulla Mainos-TV:llä. Siinä istui 
rivissä imitaatioammattilaisia imitoi-
massa eri ihmisiä, ja minäkin sitten 
nuorena tulokkaana pääsin siihen 
mukaan. Lauloin Vesku Loirin äänel-
lä ’Itkevä huilu’ -kappaletta ja imitoin 
Speden puhetta.”

OMAN LEVYN TEKEMINEN 
VUONNA 1988 - LEVYJULKKA-

RIT ISO TAPAUS KEMISSÄ

”Tutustuin M.A. Nummiseen vuon-
na 1987 kiertueella, jossa sain olla 
mukana viihdyttäjänä. Siellä oli myös 
Sakari Kuosmanen, Dave Lindholm 
ja pitkä liuta muitakin soittajia. M.A. 
innostui minusta niin paljon, että hän 
puhui Pedro Hietaselle, joka toimi 
siihen aikaan myös levy-yhtiö EMIn 
tuottajana. Sitten he päättivät, että 
saisin tehdä levyn. 

’Matkiva kulkuri’ julkaistiin syys-
kuussa 1988. Se oli niillä leveysas-
teilla Kemissä todella kova pommi. 
Levyjulkkarit pidettiin kantaravinto-
lassani, ja Pedro Hietanen tuli pitä-
mään puheen. 

Isä-vainaa, äiti ja kaikki sisarukset 
olivat siellä ja toivat kukkia lavalle. 
Tilaisuus on jäänyt mieleen, ja ni-
menomaan ensimmäistä levyä silloin 
juhlittiin - oli se mielettömän hienoa.”

KULTALEVYBILEISSÄ VUONNA 
1993 PUHUI ITSE LAPIN 

LÄÄNIN MAAHERRA

”Seuraavaksi juhlittiin sitten kul-
talevybileitä. Sain 90-luvun alkupuo-
lella kerralla kolme kultalevyä. Ja se 
olikin niin iso tapahtuma Kemissä, 
että itse Lapin läänin maaherra Han-
nele Pokka tuli pitämään puhetta. Oli 
kai merkittävä saavutus, että levyt 
myi niin lujaa siihen aikaan.”

EMMA-PALKINTO JA 
ENSIMMÄISEN LAPSEN 

SYNTYMÄ VUONNA 1996 

”Vuonna 1996 sain Emma-pal-
kinnon musiikista ja samana vuonna 
syntyi myös tyttäreni. Tuplapalkin-
tovuosi oli jälleen vuorossa vuonna 
2010, kun sain Venla-palkinnon ja 
poikani syntyi.”

VIIDEN TÄHDEN HISTORIIKKI

Harvoin on ollut jossain mainoskuvauk-
sissa yhtä hauskaa, kuin oli tässä taan-
noin Halax Oy:n hommissa. Kuvasimme 
TV-mainosta, jossa istuin WC-pöntöllä 
analysoimassa suolikaasujani. Kaikki pie-
rut oli tehostettu valkoisella savulla, joka 
nousi jalkojeni välistä. Siinä sitten aja-

tusääneni niitä analysoi.

Hetken kuluttua kun sytytin sikarin, ikään-
kuin nautinnon korostamiseksi, koko WC 
räjähtikin kappaleiksi… Tämä räjähdys 
tietysti tehtiin leikisti ja tehostimilla, mut-

ta voi hitsi sitä naurun remakkaa…

Kandee katsoa www.halax.fi 
-sivuilta lopputulos!

ps. Seinillä oleva ruskea mönjä 
on suklaavanukasta. HEH!

www.halax.fi
H A J U T O N  W C



HELSINGIN FINLANDIA-TALOSSA 15.4. JA OULUN MADETOJA-SALISSA 17.4. JOPELLA ON MU-
KANAAN BÄNDI JA LAVALLE NOUSEE MYÖS JOUKKO TUNNETTUJA VIERAILIJOITA. MUILLA 

KEIKOILLA HÄN ESIINTYY KITARISTI ARI KANKAANPÄÄN KANSSA. 13.03. Imatra, Karelia-sali

14.03. Kotka, Konserttitalo 

16.03. Hämeenlinna, Verkatehdas

21.03. Jyväskylä, Paviljonki 

27.03. Seinäjoki, Seinäjoki-Sali 

02.04. Mikkeli, Mikael 

04.04. Lappeenranta, 
Lappeenranta-Sali 

05.04. Kouvola, Kuusankoski-sali

06.04. Joensuu, Carelia-sali

15.04. Helsinki Finlandia-talo, 
vierailijat: Lordi, Virve Rosti, Mato 

Valtonen ja Sakari Kuosmanen

17.04. Oulu Madetoja-sali, 
vierailijat: Lordi, Virve Rosti, Mato 

Valtonen ja Sakari Kuosmanen

23.04. Lohja, Laurentius-sali

26.04. Turku, Konserttitalo 

27.04. Vaasa, Kaupunginteatteri

MR. LORDI
Jope halusi soittaa ja on-
nitella Mr. Lordia vuoden 
2006 Euroviisu-voitosta, 
koska hän on Lapin poikia 
kuten Jopekin. Yhteydenpi-
to jatkui riemukkaan puhe-
lun jälkeen puolin ja toisin, 
ja kehittyi ystävyydeksi. 
”Mr. Lordi on oikein mainio 
huumorista tykkäävä Lapin 
mies, ja sen kanssa on niin 
helppo olla kaveri, kun yh-
distävä tekijä on tämä viih-
de.”

VIRVE ROSTI
Jope ja Virve Rosti ovat 
tunteneet jotakuinkin pari-
kymmentä vuotta. He ovat 
törmänneet keikkapaikoilla 
ja olleet aikanaan samoil-
la festari-keikoilla. ”Juttu 
vaan on ruvennut luista-
maan Virven ja koko Men-
neisyyden Vangit -bändin 
kanssa. Huomasin, että 
Virvellä on hauska huumo-
ri, hän on erittäinkin hyvä 
heittämään läppää.”

SAKARI KUOSMANEN
Sakari Kuosmasen kanssa 
Jope tutustui vuonna 1987 
yhteiskiertueella mm. M.A. 
Nummisen ja Dave Lind-
holmin kanssa. ”Meistä 
tuli Sakun kanssa kaverit, 
kun oltiin tien päällä mon-
ta viikkoa ja asuttiin hotel-
leissa ja motelleissa. Saku 
oli niin ihastunut mun Spe-
de-imitaatioon, että sen 
piti aamulla saada tietty 
Spede-annos, ennen kuin 
pääsi sängystä ylös.”

MATO VALTONEN
Madon Jope oppi tunte-
maan Sakari Kuosmasen 
kautta, kun hän pääsi vie-
railemaan Sleepy Sleeper-
sin levyllä vuonna 1989. 
”Studiossa juttelin Madolle 
ensimmäistä kertaa, ja sii-
tä asti me ollaan oltu ka-
vereita. Olenhan mä siltä 
useamman moottoripyö-
ränkin ostanut, Harrikoi-
ta joskus aikoinaan. Pyhä 
Unplugged -festarilla olen 
ollut useamman kerran 
Madon hommissa.”

”Yksi hauska muisto on 
K-kauppiaiden risteilyltä 
joskus 90-luvulla, kun oltiin 
ensimmäisiä kertoja Virven 
ja bändin kanssa samoilla 
keikoilla. Keikat oli hoidet-
tu ja aamulla oltiin vielä 
vahvasti viihteellä. Istuttiin 
laivan baarissa ja kuun-
neltiin, kun kaiutin siellä 

katossa suolsi jatkuvasti 
jotain kuulutuksia.

Keksittiin sitten yhtäk-
kiä hönöpäissämme, että 
käsikirjoitetaan muutama 
kuulutus ja pannaan Virve 
vakavalla naisäänellä luke-
maan ne. Niinpä mentiin 
sinne laivan kuuluttamoon 
ja pyydettiin lupa erikois-

kuulutuksille. Ja se saatiin. 
Minä olin käsikirjoitta-

nut muun muassa tämmö-
sen, että ’Huomio, huomio, 
matkustaja Krapulainen 
- ota jotakin.’ Toisessa 
kuulutuksessa sanottiin: 
’Huomio, huomio, huono 
äiti, lapsi odottaa pääoven 
välissä.’

Me kuultiin sieltä kuu-
luttamosta miten koko lai-
valastillinen ihmisiä nauroi, 
varmaan yli tuhat ihmistä 
oli mukana siinä laivas-
sa. Tunnistivat varmaan 
Virven äänen, ja minun 
hihittelyni kuuluivat siinä 
takana. Se oli niin hauska, 
aivan ratkihauska kyllä.”

T-paidat
25€

Kirja
15€

Matkamuistot mukaan! Parhaat Jopet esittelee vuodesta 2005 
YLE TV2:lla pyörineen Jopet-Show’n 
rakkaimmat hahmot kokovartalokuvis-
sa. Toimittaja Riku Siivosen (s.1977) 
haastattelemista Jope Ruonansuun 
(s.1964) sivupersoonista mukana 
ovat muun muassa Pizza-Pecu, Pepe 
Puputti, salkkuprofessori Tenho 
Lepakko, autokauppiaiden kuningas 
Seppo Kalevi, ylilääkäri Irvi Kaikkonen, 
rekkamies Mauri, sivupersoonamies 
Risto, romanttinen poliisikaksikko 
Rane & Rane, peloton eversti Ei! sekä 
perheenpää Artsi Punkkeri. Teoksessa 
on Tavja Halosen esipuhe.

CD-levyt
10€

VIERAILIJAT JOPEN 50V
-JUHLAKIERTUEELLA

KIERTUE
AIKA-
TAULU

TÄMÄN LEHDEN TEKI: 
PROVISUAL OY:N 

WWW.TIEDOTUSPALVELU.FI
SUUNNITTELU JA TAITTO:

TOMI FORSBLOM

JOPE, VIRVE ROSTI JA MENNEISYYDEN 
VANGIT K-KAUPPIAIDEN RISTEILYLLÄ


