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Pako – ainutlaatuinen kolmikielinen radiodraamasarj a sodan 
kauheuksista ja inhimillisestä lämmöstä 
 

 
Farzaneh Farsi esittää Aninaa ja Paulina Martikainen Elinaa radiodraamasarjassa Pako. Foto: Pekka 
Kenttälä. 
 
Pako on ainutlaatuisen kolmikielisen radiodraamasar jan nimi. Sarjassa 
puhutaan suomea, ruotsia ja meänkieltä. Tarinan kes kiössä ovat 
yhdeksäsluokkalaiset Elina ja Anina, jotka saavat k oulussa tehtävän aiheesta 
pako. Yhdessä he etsivät vastauksia perheidensä muk ana kantamiin 
kysymyksiin paosta – Elinan perheen paosta Suomesta  toisen maailmansodan 
aikana ja Aninan perheen paosta nykypäivän Syyriast a. Ensi-ilta 18. Joulukuuta  
Sveriges Radion Meänraatiossa. Sisuradiossa sarjaa voi kuunnella alkaen 
25/12. P4 Norrbotten lähettää kokonaan ruotsinkieli sen version 27/12. 
 
Koulutehtävä aiheesta pako johdattaa Elinan ja Aninan dramaattisten paljastusten 
äärelle. Heidän perheidensä kokemukset paosta ennen ja nyt kietoutuvat yhteen ja 
syntyy vahva ystävyys. Elina saa ensimmäistä kertaa kuulla siitä, miten hänen 
isänisänsä Auvo tuli Ruotsiin sotalapsena Suomesta. Anina työstää omaa 
dramaattista pakoaan Syyriasta yhdessä äitinsä Fatemen kanssa. 
 
– On ollut uskomattoman hauskaa työskennellä Paon parissa, koska se on niin vahva 
ja tärkeä kertomus, joka on täysin ajanhermoilla.  Kun nauhoitimme ohjelmaa, tilanne 
tuntui kuin todelliselta, olimme niin sisällä tarinassa. Ehkäpä siksi itkimme joka toinen 
hetki ja joka toinen nauroimme. Tuntuu kuin olisin hahmoni Elina, sanoo Paulina 
Martikainen, joka työskentelee tavallisesti juontajana ja reportterina SVT:n 
meänkielisessä toimituksessa. 
 
Sarjan tuottaja Pekka Kenttälä sai ajatuksen sarjasta, kun hän raportoi Ruotsin ja 
Suomen väliseltä rajalta Haaparanta-Torniossa suuren pakolaisvirran aikana vuonna 



2015. Tuolloin ymmärrys siitä, että hänen oma isänsä tuli samaa tietä neljävuotiaana 
pakolaislapsena, iski hänen tajuntaansa.  
 
– Talomme ja koko Rovaniemi, jossa paljon myöhemmin synnyin, poltettiin maan 
tasalle saksalaisten toimesta ja isänisäni haavoittui sodassa. Kaikki se on vaikuttanut 
minuun, joka olen toisen polven ruotsinsuomalainen, syvästi. Rajalla tapasin lapsia ja 
heidän vanhempiaan Syyriasta, ja kun kohtasin heidän katseena, pystyin 
ensimmäistä kertaa elämässäni nähdä itseni heissä. Draamasarja Pako on minun 
tapani osoittaa kiitollisuutta niille ruotsalaisille, jotka antoivat isälleni mahdollisuuden 
selvitä sodasta. Sotaa pakenevien kohtalot kulkeutuvat sukupolvelta toiselle, sanoo 
Pekka Kenttälä. 
 
Rooleissa  
Anina: Farzaneh Farsi 
Elina: Paulina Martikainen  
Isoisä Auvo: Bengt Aili (Bastubaletten) 
Äiti Fateme: Souad Hashim 
 
Työryhmä: 
Käsikirjoitus: Anton Hennix Raukola 
Ohjaus: Mervi Jaako 
Säveltäjä: Torbjörn Ömalm 
Ääniteknikko: Kalle Andersson 
Tuottaja: Pekka Kenttälä. 
 
Pako/Flykten on kymmenenosainen radiodraamasarja. Osat ovat 10 minuuttia pitkiä.  
Ensi-ilta tiistaina 18. joulukuuta kello 17.10  Meänraatiossa. Kaikki jaksot löytyvät 
myös netin kautta. Ohjelma lähetetään myös Sveriges Radion suomenkielisellä 
kanavalla Sisuradiossa 25. joulukuuta kello 06.30 alkaen ja Iltapäiväohjelmassa. 
Ruotsinkielinen versio Flykten lähetetään P4 Norrbottennissa 27/12. Sarja on 
kuunneltavissa myös Sveriges Radio Play -appissa. 
 

 
Lehdistökuvat: 
Farzaneh Farsi esittää Aninaa ja Paulina Martikainen Elinaa radiodraamasarjassa 
Pako. Kuva: Pekka Kenttälä. 
http://sverigesradio.se/sida/images/2938/ac8a4e60-024b-498e-b4c7-
4aa22a48b058.jpg 
 
Radiodraamasarja Paon työryhmä. Kuva: Pekka Kenttälä. 
http://sverigesradio.se/sida/images/2938/b9496cc5-ea67-4ec5-8351-
15952eaa362f.jpg  
 
Lisätiedot: 
Pekka Kenttälä, tuottaja 
pekka.kenttala@sverigesradio.se  
070-1074476 
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PAKHOONLÄHTÖ – yniikki kolmekielinen raatiotraama s oan 
kauheuksista ja ihmistenvälisestä lämmöstä 
 

 
Farsaneh Farsi oon Aninan rollissa ja Paulina Martikainen Elina raatiotraamassa Pakhoonlähtö. 
 
Pakhoonlähtö oon nimi tälle yniikile kolmekielisell e raatiotraamala ruottiksi, 
suomeksi ja meänkielä. Tämän kertomuksen keskelä oo n yheksäsluokkalaiset 
Elina ja Anina, jokka saava koulutyön teemasta pakh oonlähtö. Yhessäneuvoin 
nämät alkava hakheen vastauksia kysymykshiin, joita  oon kantanheet omitten 
perheitten pakhoonlähöistä – Elinan perheen lähtö S uomesta toisen 
mailmansoan aikana, ja Aninan perheen lähtö nykyise stä Syyriasta. Premiääri 
oon Sveriges Radio Meänraatiossa 18 joulukuuta. Sis uradiossa sarjaa voi 
kuunnella alkaen 25/12. Täysin ruottinkielinen värs uuni tullee P4 
Norrbottenissa 27/12. 
 
Se kouluhomma minkä tyttäret saava pakhoonlähöstä johtaa tramaattishiin 
havainthoin Elinale ja Aninale. Näitten perheitten kokemukset pakhoonlähöstä, 
entiset ja nykyset, köyttävä yhtheen ja solmiva kestäviä ystävyyssuhtheita. Elina 
saapi ensimäistä kertaa kuula mitä tapahtu ko farfaari Auvo tuli Ruothiin sotalapsena 
Suomesta, ja Anina saapi käyvä läpi hänen tramaattisen pakhoonlähön Syyriasta 
mammansa Fatemen kans. 
 
Pakhoonlähtö oli uskomattoman hauska työ tehjä siksiko se oli niin väkevä ja tärkeä 
kertomus joka tullee oikeala ajala. Ko met sen nauhotimma, niin tuntu aivonko se olis 
ollu toela, ette olima matkassa jutussa. Siinä piiain oon syy miksi itkimä ja taas 
nauroima tuontuostaki. Tuntu ette olin se Elina, minkä rollia tehin, sannoo Paulina 
Martikainen, joka arjessa oon ohjelmanvetäjä ja reportteri SVT Meänkielele. 



 
Pekka Kenttälä, joka oon produsentti, sai itean Pakhoonlähöle ko hään anto raporttia 
ja teki reportaasia Ruottin-Suomen rajalta Haaparanta/Torniosta suuren 
pakolaisvirran aikana 2015.  Hään muisti silloon ette oma pappa tuli juuri sammaa 
tietä neli-vuotihaana pakolaispoikana. 
 
Soan lopula meän talo ja koko Rovaniemi, missä mie paljon jälkhiin olen syntyny, 
poltethiin ja farfaari tärväyinty soassa. Kaikki tämä oon leimanu minua syästi toisen 
polven ruottinsuomalaisena. Sielä rajala kohtasin lapsia ja heän vanhempia Syyriasta 
ja ko kohtasin heän katseet saaton ensimäistä kertaa eelläissä nähä minun itteni 
näissä. Tämä traama Pakhoonlähtö oon minun malli näyttää kiitolisuutta sille mitä 
ruottalaiset tarjosit papale – maholisuus pysyä hengissä. Sotapakolaisten kohtalot 
siirtyvä polvesta toisheen, sannoo Pekka Kenttälä. 
 
Myötä näyttämässä 
Anina: Farsaneh Farsi 
Elina: Paulina Martikainen 
Farfaari Auvo: Bengt Aili (tunnettu Bastubalettenista) 
Mamma Fateme: Souad Hashim 
 
Maanys: Anton Raukola 
Ohjaus; Mervi Jaako 
Musikintekijä: Torbjörn Ömalm 
Ääniteknikkeri: Kalle Andersson 
Prutusentti: Pekka Kenttälä 
 
 
Pakhoonlähtö oon raatiotraama kymmenessä osassa, 10 minuuttia kappale. 
Pakhoonlähölä oon premiääri keskiviikkona 18 päivä kl 17.40 Meänraatiossa,. 
Ohjelman pystyy kuuntelehmaan webbin kautta Sisuradion, Meänraation ja P4 
Norrbottenin kotisivuilta. Pakhoonlähtö lähätethään kans Sisuradio Sveriges 
Radiossa maanantaista 25 joulukuuta, kello 06.30 ja iltapäiväohjelmassa. 
Ruottinkielinen värsuuni Pakhoonlähöstä tullee P4 Norrbottenissa ja se lähätehään 
alkaen 27/12. 
 
Prässikuvat: 
Farsaneh Farsi oon Anina  ja Paulina Martikainen oon Elina raatiotraamassa 
Pakhoonlähtö. Kuva: Pekka Kenttälä. 
http://sverigesradio.se/sida/images/2938/ac8a4e60-024b-498e-b4c7-
4aa22a48b058.jpg 
 
Laulu- ja musikkiryhmä raatiotraamassa Pakhoonlähtö. Kuva: Pekka Kenttälä 
http://sverigesradio.se/sida/images/2938/b9496cc5-ea67-4ec5-8351-
15952eaa362f.jpg  
 
Jos halvaat lissää tietoa ota yhteys: 
Pekka Kenttälä, itea ja prutusentti 
pekka.kenttala@sverigesradio.se 
070/1074476 
 



 


