Eicca on vuoden
Julkinen Eläin!
Soft-Air Cellist,”Eicca”, on voittanut Helsingin Sanomien Nyt-liitteen Julkinen eläin
-kilpailun. Kilpailussa etsittiin jonkun julkkiksen näköistä kotieläintä. Raati oli sitä
mieltä, että Eicca on ilmetty Frederik. Palkinnoksi Eicca sai kadehdittavan määrän
possunkorvia ja 200 euron lahjakortin kotikaupunkinsa eläinkauppaan.
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cebookissa − niin Eicallakin. Seuraavassa lainaus ryhmän Eicca-kuvauksesta: “7-vuotias
Airedalenterrieri Eicca valittiin Nyt-liitteen
Julkinen eläin -kilpailun voittajaksi. Eiccahan muistuttaa Frederikiä sekä ulkoiselta habitukseltaan että luonteeltaan: komea,
raamikas, miehekäs ja huumorintajuinen jämerä kaveri.” Eicasta on ollut iso artikkeli
Nyt-liitteessä ja myös kotikaupunkinsa paikallislehdessä. Kiireinen Eicca ehti kuitenkin
iloksemme vastata myös oman rotulehtensä
Karvakuonon haastattelupyyntöön:

Kaikilla vakavasti otettavilla julkisuuden
henkilöillä on nykyisin myös faniryhmä Fa-

Kuinka tulit lähteneeksi mukaan kisaan
ja minkä vuoksi julkkikseksi valikoitui
juuri Frederik? Harrastatko itse musiikkia?
– Ajatus osallistumisesta tuli siitä, kun
emäntä ja isäntä kertoivat harkinneensa silloin pentuna minulle nimeksi Reetua. Olivat havainneet tiettyä yhdennäköisyyttä. No
tämä Eicca tuli kuitenkin kennelnimestäni,
Soft-Air Cellist, eli Apocalyptica-yhtyeen
johtavan sellistin Eicca Toppisen mukaan.
Kyllähän minä musiikkia paljonkin kuuntelen rockista klassiseen. Lemppareita ovat
mm. Bachin kaikki biisit, Osvaldo Goljov
ja toisesta päästä vaikkapa Ismo Alanko ja
Kings of Leon. Jonkun verran tulee itsekin
laulettua, mutta se nyt on sellaista epävireistä hoilaamista.
Kuinka aiot käyttää palkintorahasi?
– Rahathan pantiin heti palamaan. Hommasin jo kauan kaipaamani uuden pedin.
On muuten hieno aniliininpunainen viritys.
Lisäksi hemmottelin itseäni punaisella niit-

Kuin kaksi marjaa? Eicca ja Reetu.
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tipannalla (tytöt käyvät kuumana) ja kivasti
narahtelevalla pehmopossulla. Nyt-lehti oli
vielä erikseen kustantanut kaksi isoa muovipussillista suurta herkkuani possunkorvia
− nam! Kuvia näistä hankinnoista voi käydä ihailemassa Soft-Air -kennelin kotisivuilla
osoitteessa www.elisanet.fi/soft-air.

rustaneet oikein Facebookiin faniryhmän.
Se löytyy sieltä yksinkertaisesti hakusanalla
Eicca.
Olisiko sinulla neuvoja ja terveisiä julkkikseksi kenties haluaville rotutovereillesi?
– Kannattaa harkita tarkasti ennen kuin
lähtee mukaan tähän julkisuusmyllyyn.
Kaikkien nuppi ei välttämättä kestä moista pyöritystä. Toisaalta onhan siinä puolensakin, kun saa paljon paijausta, halauksia
ja jakamatonta huomiota. No minä olen
sellainen tassut maassa -tyyppi, että ei tämä ruljanssi paljoa hetkauta. Kavereitakin
moikkailen aivan samaan tapaan kuin ennenkin.

Miten julkisuus on vaikuttanut elämääsi?
– No onhan tämä julkisuus hämmentävää.
Näitä haastattelupyyntöjä satelee aivan riesaksi asti. Karvakuonon lisäksi Hyvinkään
paikallislehti Aamupostikin kävi tekemässä juttua ja räpsimässä kuvia. Ja sitten lenkillä fanit ovat tämän tästä pysäyttelemässä
ja kärttämässä nimikirjoituskortteja. Täytyy
laittaa pikaisesti painoon uusi erä. Nimmarien jako on myös sen verran uutta hommaa,
että pitää harjoitella kaunista käsi- eikun tassualaa. Fanitus on niin kovaa, että ovat pe-

Karvakuono onnittelee Eiccaa lämpimästi ja
kiittää sekä haastattelusta että erinomaisesta
pr-työstä rodun hyväksi!

Ammattilaiset asialla: Eicca, viihdetaitelija Frederik ja valokuvaaja Antti Viitala.
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