
Magneettimies – Koulukinon oppimateriaali LIITE 2 

Pekka Strengin erilaisia puolia: 
 

 Urheilija: Streng oli nuorena lahjakas seiväshyppääjä ja teki pitäjänennätyksen.  
 

 Auktoriteettien kyseenalaistaja: ei pitänyt koulusta tai armeijasta.  
 

 Poika: Elokuvassa haastatellaan Pekka Strengin isää, joka muistelee vanhinta poikaansa ja 
on selvästi ylpeä tästä.  

 

 Aviomies: Streng rakastui, meni naimisiin ja sai lapsen, mutta avioliitto kariutui. 
Keskittyminen ”itsekkäästi” musiikin tekemiseen ja sairauden synnyttämä masentuneisuus 
esitetään elokuvassa mahdollisina syinä eroon.  

 

 Isä: Elokuvassa haastatellaan Pekan poikaa Joonia Strengiä, joka nähdään lapsena 
Kesämaa-albumin takakannessa. Uusi levy Unen maa mahdollistui Joonian avulla, koska 
hän hallinnoi isänsä musiikillista jäämistöä. Joonia kertoo, kuinka on huomannut olevansa 
kiinnostunut  

 samoista asioista kuin isänsä oli aikoinaan. (Joonia Streng on ihmisoikeuksiin erikoistunut 
lakimies ja rasismin tutkija.)  

 

 Idoli: Streng on monen elokuvassa haastatellun henkilön ihailun kohde ja esikuva.  
 

 Parantumattomasti sairas: Kun Pekka Streng menee Love Recordsin Atte Blomin puheille, 
hän vaatii päästä levyttämään, koska hänellä on syöpä. Muusikko Måns Groundstroem on 
puolestaan muistellut Strengiä näin (Kononen 1995): ”Osansa karismaan oli tietysti sillä 
tiedolla, että hän ei elä kauan. Kun lähdettiin tekemään sitä ensimmäistä levyä, sanottiin, 
että tuo jätkä kuolee. No eihänse mihinkään kuollut. Tehtiin toinen levy, kuoli vasta sitten.”  

 

 Mystikko: Streng oli kiinnostunut itämaisesta filosofiasta ja salatieteistä ja todennäköisesti 
uskoi jälleensyntymiseen. Steiner-koulun opettaja Jukka Lindfors korostaa 
haastattelussaan tätä puolta. Toisaalta teatteriohjaaja Juha Hurmeen mielestä hän oli "anti-
hippi", koska hänen ajattelunsa ei ollut löysää vaan "kristallinkirkasta". Kuten Hurme toteaa, 
esimerkiksi teosofian tunteminen ei ole välttämätöntä, jotta voisi nauttia Strengin 
tuotannosta.  

 

 Huumeiden kokeilija: Pekka Streng käytti jonkin aikaa hasista (Korjus 1978) kuten monet 
muutkin tuon ajan muusikot Helsingissä. Calle Lindholmin mukaan hän ja Pekka lopettivat 
käytön, kunpoliisi alkoi kiinnostua heistä. Pekan sisko muistelee, että Pekka ei uskonut 
huumeisiin: ne tuovat tunteen luovuudesta, mutta tuloksena ei ole sittenkään mitään suurta. 
Calle Lindholm ei pidä siitä, jos Pekkaa tarkastellaan vain aineiden käyttäjänä (Kononen 
1995): ”Aina, kun huumepuolta korostetaan, vedetään kaverilta pohjaa alta pois suuren 
yleisön silmissä; silloin kaikki lähtee siitä, että okei, se oli pilviveikko.”  

 

 Kulkuri: Joonia Streng on kertonut, että Pekka matkusteli Euroopassa ennen 
levytysuraansa (Kononen 1995). Kesämaanvalmistuttua ja erottuaan vaimostaan Pekka 
halusi jälleen matkustaa, ja päätyi lopulta laivakokiksi.  

 

 Luova ihminen: Näytteleminen ja musiikin tekeminen olivat Pekka Strengin intohimoja. Hän 
teki omia kappaleita jo varhain; esimerkiksi Kanttorinpoika Maxiinhän oli saanut idean 
Joonia Strengin mukaan jo 13-vuotiaana (Kononen 1995). Streng tuntui myös saavan 
ympärillään olevat ihmiset tavallista luovempaan tilaan, ainakin Juha Hurme näkee asian 
näin.  



 

 Herkkä ihminen: Pekka Strengin tekstit ovat runollisia, ja niistä puuttuu kaikenlainen 
kyynisyys. Pekan ystävän Keijo Siekkisen mielestä  Pekka oli rohkea, koska hän ei kieltänyt 
tai piilottanut herkkyyttään. Helsingin Sanomien Leena Virtanen kirjoittaa Magneettimiehen 
arviossaan Pekkaan viitaten, että "1970-luvulla miehetkin olivat feminiinisiä" (Virtanen 
2009).  

 

 Ikuinen lapsi: Etenkin Kesämaalla on  monta kappaletta, jotka toimivat myös  
lastenlauluina.  

 Perhonen on sävelletty  tšekkiläiseen lastenrunoon ja ...ja  Tuittu ruusut sai puolestaan 
Tove Janssonin lastenkirjan tekstiin.  

 

 Eettinen ihminen: Streng ei ollut poliittisesti aktiivinen, mutta hänen kappaleistaan ei silti 
puuttunut sanomaa. Strengille tärkeää oli yhtä lailla luonnosta kuin toisista ihmisistä 
huolehtiminen. Toiminta Emmaus-yhdistyksessä sopi näin luontevasti hänelle. Streng etsi 
yhteyttä luontoon ja tavoitteli hiljaisuutta tai hiljentymistä.  

 


