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Iltojen ilo ja päivien ratto

M

iten paljon onkaan ihmisiä, joille laulu on ollut iltojen ilo ja päivien
ratto, kuten J. Alfred Tanner tunnetussa laulussaan sanoo. Oma
Ajopuut-yhtyeemme on sitä monissa yhteislaulutilaisuuksissa laulanut.
Osalle ihmisistä yksittäiset laulut ovat sävelmiensä, sanojensa, sovituksensa ja esitystensä ansiosta henkilökohtaisen ihailun ja ilon kohteita,
osalle taas on tärkeämpää olla osa konserttien joskus tuhatpäistäkin yleisöä. Niihin tullaan kaukaakin kuuntelemaan suosikkilaulajaa tai yhtyettä
ja rakastetuimpia hittejä.
Nämä oman sukupolveni yhden edustajan henkilökohtaiset musiikkimuistot painottuvat 1950-luvun iskelmiin ja rock and rolliin, 1960-luvulla
suurta innostusta synnyttäneeseen hootenanny- ja folk song -liikkeeseen,
kansanlauluihin ja yhä uusiin yhtyeisiin ja solisteihin. Ja innostuksen
myötä äänilevykokoelma kasvoi jo niin suureksi, että sen ansiosta tämän
kirjoittaja päätyi soittamaan niiden lauluja Yleisradion studioon Helsingin Fabianinkadulle.
Folk-klubeilla laulajat ja kuuntelijat tapasivat, oppivat toisiltaan yhä uusia
lauluja, ja yhä useampi niistä oli kotoisin Amerikasta, Englannista, Skotlannista tai Irlannista, mutta myös suomalaisia kansanlauluja oli paljon.
Klubi-iltojen ja konserttien laulut ja tunnelma loivat eräänlaisen lauluja laulelmaperheen, joka sitten sai koko maata käsittävän instituution
Kaustisten folkfestivaaleista. Pelimannimusiikilla oli siellä myös vankka
asemansa. Toki kansanlauluja ja laulelmia laulettiin kaikkialla vaikka kaupallinen äänilevyteollisuus ja suosikkilaulajien konsertit valtasivat radio9

kanavat ja musiikkitoimittajat, Teosto ja Gramex olivat keskeisiä toimijoita.
Laulut ja laulelmat, musiikki itsessään ei liity lainkaan rahaan, vaan
on luonnollinen osa ihmisten elämää, monelle harrastus ja kauneimmillaan sielun aarre ja suuri ilon ja lohdun lähde. Mutta toki lukemattomat
laulajat ja muusikot saavat musiikista myös elantonsa.
Helsingin Laulelman Ystävät HELY ry on perustettu 2002 edistämään ja
ylläpitämään ihmisten omaa lauluharrastusta ja jatkamaan 1960-luvun
folk-klubien perinnettä. Yhdistyksen laulelmatreﬀeillä ja jäsentreﬀeillä
on pysyvä kannattajajoukkonsa, laulelmaperheensä, eikä rahalla ole siinä
lauluvuoroa. Turussa on oma Laulelman Ystävät yhdistys ja ruotsinkielisiä yhdistyksiä on useita. Helsingin Laulelman Ystävät on julkaissut
kolme äänilevyä ja järjestänyt koko maata kattavia laulelmantekokilpailuja.
Vaikka nämä sukupolveni musiikkimuistot ovat henkilökohtaisia, ovat
ne monille myös yhteisiä ja muistoja ajalta, joka on yhä kauempana.
Yleisradion Muistojen bulevardi -ohjelma pitää huolen siitä, ettei menneiden vuosikymmenten levyjä ja lauluja tyystin unohdeta. Ja HELY osaltaan pitää huolen siitä, että laulelma – laulaen kerrottu tarina – voi yhä
hyvin ja on monelle iltojen ilo ja päivien ratto.
Esko Rahikainen

Musiikkimuistoja-kirja on julkaistu lahjavaroin.
Kirjan valokuvien ottajille kiitos, vain joitakin on voitu mainita nimeltä.
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Musiikin salaisuus

O

n aivan hiljaista. Olen Kaunisnummen mökillämme Hiittisissä vuoden 2014 toukokuun 4. päivän vastaisena yönä kello 00.16. Ei pienintäkään ääntä tässä huoneessa, ei meren tai tuulen ääntä ulkona terassilla ja salmeen on vain sata metriä matkaa. Tyyni yö. Linnut ovat vaiti.
Äänessä on vain hiljaisuus.
Vielä muutama tunti sitten sen rikkoi saunan kiuasta kiertävän pellin
paukahtelu ja metallin naksahtelu, joka onkin yksi varhaisimpia ja samalla rakkaimpia ääniä lapsuudestani. Asuimme Lauttasaaren Pohjoiskaarella kerrostalossa meren äärellä ja kävin isäni kanssa yleisessä saunassa kävelymatkan päässä olevassa isossa puutalossa. Hämärä, märkä,
kuuma ja kiehtova paikka ja löylyhuoneessa lasta yhä uudelleen lumonneet kiukaan äänet.
Omalaatuisen äänellisen äänettömyyden synnytti myös isovanhempieni
kidekone punaisessa mökissä järvenrannalla Lahden Möysässä. Heillä ei
1940-luvulla ollut vielä radiota ja kidekone oli ”auki” öisinkin ja toi viestejä avaruudesta. Voisi ajatella, että jo ennen alkuräjähdystä oli musiikki
ja toisaalta voisi ajatella että musiikki täyttää tyhjän tilan Jumalan ja ihmisen välillä. Jumalan voi kukin ymmärtää omalla tavallaan, niinhän me
musiikinkin ymmärrämme. Aivan kuin musiikissa olisi elämän salaisuus,
maailman sielun salaisuus.
Lapsuudenkotini radio ei vielä 1940-luvulla ollut kiinnostukseni kohteena, mutta jotain jäi sentään korvaankin – oli Aaria-niminen ooppera,
sillä usein joku lauloi jotain Aarian oopperasta. Ja joku karkeaääninen
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mies sai myös usein haisun. En osannut englantia lapsena lainkaan, mutta
myöhemmin selvisi, että Louis Armstrong lauloi High Societysta.
Muita varhaisia laulumuistoja 1940-luvulta oli jalaton tai ainakin toisjalkainen sotainvalidi, joka naapuritalon Pohjoiskaari 4:n takapihalla,
meistä katsoen kiviaidan takana alapihalla, makasi maassa ja lauloi niin
että piha kaikui ja ilmeisesti sai hieman rahaa palkakseen. Isänmaan puolustajan kohtalo. Toinen varhainen muisto oli messuhallista, jossa pidettiin messuja, kaiketi myös ruokamessuja ja kauttimista kuului lauluja,
joista yhden säe jäi lapsen korvaan soimaan – ”soivati kalakati pingoo se
… gahammarido, si sinjoora”. Ei tietysti ollut aavistustakaan mitä kieltä
se oli, mutta tuolta se kuulosti.

Ensimmäinen levysoitin
Äitini lapsuuskodissa elettiin vaatimatonta elämää puutalon yksiössä Kalliossa, mutta äitini isän Aleksanteri Taipaleen veli, tehtailija Toimi Taipale
oli varakas mies. Hän oli 1926 perustanut Saloon Kone -ajokalu- ja venetelakan ja 1930 saippuatehtaan, ja omisti kivitalon Helsingissä.
Toimi Taipaleen ja Rakel Vuolukan ainoa poika kuoli sodassa. Kun
Toimi 1950-luvun puolenvälin tienoilla kuoli, oli äitini ainoa verisukulainen. Hän ei kuitenkaan osannut tällaisia perintöasioita omaksi edukseen
valvoa ja rahat menivät muualle. Äitini sai sentään sen verran setänsä perintöä, että saattoi ostaa piisamiturkin ja perheellemme Philips-radion,
jonka alareunassa olivat radiokanavien valkoiset valintanappulat. Mutta
mikä tärkeintä, radion päällä kannen alla oli – tämä mullisti elämäni –
levysoitin! Alumiininen levylautanen ja äänivarsi, jota oikealle kääntämällä käynnisti levylautasen pyörimään. Nopeuksina silloin 78, 45 ja
33 1/3 kierrosta minuutissa. LP-levyjä ei ihan aluksi vielä ollut, mutta mustia, kovia äänilevyjä, joita ei kutsuttu savikiekoiksi kuten nykyisin. Virallisemmin ne kai olivat shellakkalevyjä.
Kaikki tämä ihanuus tapahtui Tapiolan Otsonkallion kodissamme,
jonne muutimme Espoon Viherlaaksosta 1955. Siellä asuimme kolme
vuotta ja sitä ennen koko lapsuuteni Lauttasaaressa. Veivattavaa gramma12

Sisareni Seija ja Helka soittamassa levyjä uudella levysoittimella.

ria kuulin Honkaniityn talon yläkerrassa Nurmijärven Perttulassa, missä
olin lapsena joinakin kesinä Vaulamon perheen pojan Raunon kaverina.
Kun grammarista jousi löystyi niin laulu muuttui omituiseksi, mutta se
korjaantui veivaamalla.
Muistelimme joitakin vuosia sitten kesämökillämme sisarieni kanssa perheen ensimmäisiä levyjä ja ainakin oli Ture Aran laulama hurjalta kuulostava Ristilukki…
Tuoll’ korpien kätkössä ruohikko on
ja paisteessa siell’ auringon
käy lukki niin suuri ja musta kuin yö,
se saalista vaanii ja syö…
Helka-sisareni mukaan samaan aikaan kun radio ostettiin äidille ostettiin
myös Jääkärin morsian EP-levy ja perheen lapsille Davy Crockett – toki
suomeksi laulettuna: ”Tennesseen tasangoilla ollut on cowboy reipas ja
13

Verholla ja liukuovella saatiin Eskolle oma pieni soppi, jonne radio ja levysoitin
siirrettiin. Akvaario odottaa puhdistusta. Seinällä Conny Froboesin kuva.

huoleton…” Crockett ei ollut cowboy, mutta eipä sellaisia silloin ajateltu
eikä tiedettykään. Davy Crockett elokuvakin taisi silloin tulla teattereihin
Fess Parker nimiosassa.
Teattereissa meni myös ”Enkeleitä Broadwaylla” elokuva, jonka säveliä
sisareni Hilkka ja Helka lauloivat. Marjatta siskoni muisti vielä musikaaliversio EP:n Carmen Jones Bizet’n tunnetusta oopperasta. Itse muistan
että meillä oli ”bakeliittilevyllä” saksalainen Temperament und rhytmus,
mambo/samba potpourri ja kääntöpuolella rumba-potpourri. Englanninkielisiä levyjä meillä ei vielä ollut, mutta suomenkielisiä toki lukuisia,
oli Triola-levymerkillä Tapio Rautavaaran laulama Kulkurien kuningas,
kääntöpuolella Vanha riimu, Kippari-Kvartetin Iloinen kupariseppä ja Kalevi Korven laulama Kara-Kara, jonka sanat kiehtovat yhä vieläkin. Jos
muistan ne oikein…
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Autiomaiden linnuston uljain Kara-kara on,
kynnet ja pää kuin kotkan, vaan
julmempi vain on luonnoltaan.
Aromaan aavan yksinvaltiaana
on Kara-kara yhä voittamaton.
Kultaisin kahlein – kerrotaan –
se kytketty on Paranaan.
Silmät vihasta leiskuen
vahtii timantit inkojen.
Aromaan aavan yksinvaltiaana
on Kara-kara yhä voittamaton.
Tässäkin oli tunnelma tärkein – tämä ei kuulostanut iskelmältä, vaan
luonnontieteeltä ja historialta ja mytologialta. Karakarat ovat Etelä-Amerikassa eläviä petolintuja. Ajopuut-yhtyeemme ”keikalla” olemme ainakin
kerran laulaneet tämän ihmeellisen laulun.
Perheen äänilevyistä voi vielä mainita Georg Otsin laulaman Saarenmaan valssin. Ots oli äitini lempilaulajia. Itse pidin enemmän Östen Warnerbringin ruotsiksi laulamasta Mambo Italiano. Häntä säesti Ernie Englundin orkesteri. Soitinta ei näille 78 levyille enää ole, mutta levyt ovat
yhä jäljellä ja joku sisaristani on kirjoittanut Mambo Italianon levyetikettiin sinisellä musteella Esko 18/9 -57. Olen ollut silloin 14-vuotias.
Jouluna kuunneltiin Sulo Saaritsin laulamaa Joululaulua, suluissa
nimen alla (Ja neitsyt pikku poijuttansa). Sen on säveltänyt Selim Palmgren, sovittanut Eugen Malmsten ja sanat kirjoittanut Severi Nuormaa.
Eugen Malmsten on jäänyt veljensä Georgin varjoon, mutta katsokaapa
joskus Youtubesta video Kohtalokas samba.

Where is your heart?
Sisarellani Helkalla oli musta vahakantinen lauluvihko, johon hän oli kirjoittanut kymmenittäin suosikkilauluja ja hän muistelee, että ainakin oli
15

Sokerpala, Keltaruusu, Tiikerihai ja Billyboy ja vanha kansanlaulu, jonka
sisareni Helka ja Marjatta muistivat yhä vielä:
On tuolla se vuori ja siell’ asuu hän
ken joskus on ollut mun pien’ ystävän’.
Sen kertoa voinen vaikk’ muuta voi en
ja oikaiskaa kohta jos valehtelen.
Muistan itsekin, että vihossa oli myös suomeksi laulu ”Vaikk’ suudelman
saat, on syömmesi jäätä”, mutta en muista oliko A Song from Moulin
Rouge englanniksi
Whenever you kiss, I worry and wonder
your lips may be near, but where is your heart?
Sitä tärkeämpi oli kuitenkin”Your eyes are the eyes of a woman in love”,
joka oli elokuvasta ”Enkeleitä Broadwaylla”, jossa laulun duettona lauloivat Marlon Brando ja Jean Simmons. Näin elokuvan joitakin vuosia sitten
uudelleen jo eläkeiässä. Pelastusarmeijasta ja kaupungin uhkapelureista
ja pikkurikollisista kertova elokuva oli amerikkalaisuudestaan huolimatta
aivan valloittava ja humoristinen. Brandon ja Simmonsin laulaessa ”Your
eyes are the eyes” lauluaan taisin saada kyyneleet silmiini. Sentimentaalinen vanha lurjus heltyy vanhemmiten helposti, kun kaikki vielä päättyi
häihin ja onnellisesti. Ja eihän siitä pääse, että Les Paulin ja Mary Fordin
Johnny is a boy for me on oikeastaan ihana. Kunpa näin idyllisesti kävisi
kaikille elämässä. Ainakaan tytöltä ei puutu itsetuntoa. Aikanaan hankin
Johnnyn sitten vinyylialbumillakin. Les Paul on tunnettu kaikukopattoman ”lankkukitaran” ja moniraitaäänityksen kehittäjänä ja on myös taiturimainen soittaja, jos sattuu arvostamaan sormiketteryyttä kitaran kaulalla.
Tietysti aloin myös käydä musiikkiliikkeissä tutustumassa äänilevyihin ja erityisen haikeana muistelen jo ulkoasultaan muistorikkaita suomalaisia ep-levyjä, joissa oli milloin Metrotyttöjä ja milloin Kipparikvartettia, milloin Eila Pienimäkeä tai Brita Koivusta ja ties keitä.
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PSO:n musiikkiliike oli Kaisaniemenkadulla mäen päällä sisäkurvassa
ja äänilevyjen määrä oli vielä niin vähäinen, että ne saattoi kaikki selata
läpi. Musiikki-Fazerilla Aleksanterinkadulla levyt piti muistaakseni pyytää tiskin takaa vai oliko niin, että jos halusit kuunnella, niin myyjä soitti
katkelman. Tämä oli kiehtovaa aikaa ja kaikki suosikki-iskelmät osattiin
ja niitä myös ahkerasti laulettiin – laulettiin jopa partioretkillä laavulla
Kiljavan korvessa Märkiö-järven takana: ”Oi ällös itke armas enää, ei päivät menneet palata nyt voi. On kuolleet ruusut jotka muinoin elomme tielle
hehkuansa loi…” Ja me olimme 15-vuotiaita!
Olin Lepakko-vartion johtaja ja muistelen, että lauloimme partiolaulukirjasta myös Hurtti-ukkoa, joka on Vänrikki Stoolin tarinoista. Sen on
säveltänyt Karl Collan.
Äitini oli töissä Stockmannin tavaratalon paperiosastolla ja hänen ansiostaan sain ensimmäisen kesätyöpaikkani pakkaajana ja Stockmannin
lähettinä. Työntelin pakettikärryjä autojen keskellä Mannerheimintiellä
ja ainakin peruukkimestari Kuokkaselle Kansallisteatteriin ja valaisinliike
Karjalan Kotivalolle Forumiin oli säännöllisesti vietävää.
Stockmannin levyosastolta ostin ep-levyn, jossa oli ilottoman harmaa
kansi ja kuvana työvene Italian kaupungissa ja soutaja sauvomassa, taustalla näkyy silta. Itse levy oli hieno – Umberto Marcato lauloi Guaglione
(Poika varjoisalta kujalta) ja Maruzzella – lauloi kauniisti ja Luciano Vianin orkesterin sovitukset ovat yhä tänään tyylikkäitä ja laulujen henkeen
sopivia. Surkeilla sovituksilla on pilattu monta hienoa sävelmää ja laulutekstiä. Toki onnistuneen sovituksen ansiosta monesta laulusta on tehty
ihan oman lajinsa taideteos.
Radio Suomi julkaisi 1995 cd:n nimeltä ”Maruzzella. Eurooppalaisia
suosikkeja 1950-luvulta”. Sain sen ystävältäni Tuula Sinisaralta, joka oli
yleisradiossa töissä. Yksi levyn lauluista on Canzone da due soldi. Laulu
kahdesta pennistä. Se soi italiaksi ja suomeksi laulettuna radiossa usein
ja mieleen jäi säe ”Laulu laitakaupungin vain pennin kahden…”. Asuimme
Tapiolan Otsonkalliolla ja olin iki-ihastunut silloin 8-vuotiaaseen Räisäsen Auliin. Ja niinpä lauloin elämäni ensimmäisen serenadin, en ihan
Aulin ikkunana alla, mutta keinussa vastapäätä. Paras lapsuuskaverini
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Kaukisen Tapani keinui kaverina ja keinuimme oikein kovaa ja ”Kahden
pennin sävelellä” lauloin ”Laulu laitakaupungin on tämänlainen – –
Auli – – nainen”, en enää muista, mutta innoissani tietysti ja ihastuksen
kohde kuunteli meitä toisen kerroksen ikkunassa. Voi, se oli onnellista
lapsuutta ja ensi rakkaus. En kuitenkaan koskaan puhunut hänen kanssaan, mutta kerran onnistuin ruiskuttamaan vettä Aulin päälle sitruunan
muotoisesta muovipullosta. Myöhemmin jo aikuisena kirjoitin tästä
muistosta runon ”Everstin tytär”, jonka lähetin Aulille ja Antero Launis
sen sitten aikanaan sävelsi ja levyttikin. Hänen vaimonsa Leena on everstin tytär, Aulin isä Arvo Räisänen oli majuri. Tällaista en toki tiennyt
siellä keinussa laulaessani.
Keskuskadulla oli matalassa basaarimaisessa rakennuksessa Radioliike,
missä kävin kuuntelemassa Lasse Liemolaa: ”Anna pois mun kitarain” ja
”Pik-pik-pikkutyttösein” ja ”Nukke joka itkee, nauraa… on Living Doll”.
Miten tärkeitä ne silloin olivat ja senkin innostuksen olen iän myötä jonnekin kadottanut, mutta onhan uusia innostuksen aiheita tullut sijaan.

Kolmetoista naista
Ensimmäinen varma kosketus rock-musiikkiin lienee tullut kaverini
Veijo Virkin kotona Mechelininkadulla. Hänellä oli ”bakeliittilevynä” Bill
Haleyn laulama Rock around the clock, jota innoissamme kuuntelimme,
mutta kääntöpuolen Thirteen women oli kuitenkin kiehtovampi. Tämän
Dickie Thompsonin tekemän laulun sovitus oli melkein maaginen yksinkertaisuudessaan. Siihen soundimaailmaan ei enää kukaan pääse. Ymmärsin kyllä että kyseessä oli kolmetoista naista ja daimond ring oli timanttisormus, mutta mistä laulaja oli nähnyt unta, sitä en tiennyt ennen
kuin aikuisena. Vetypommi oli räjähtänyt ja kun laulaja meni ulos, niin
kaupungissa ei ollut hänen lisäkseen elossa muita kuin hän ja 13 naista.
Laulu on yhä mieltä kiinnittävä vaikka tekstin salaisuudet ovat paljastuttuaan lumousta hieman himmentäneet.
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I had three girls dancing the mambo,
three girls balling the jack
and all the rest really did their best,
boy, they sure were a lively pack.
I thought I was in heaven
and all of these angels were mine,
but I woke up and I ended the dream
cause I had to get to work on time.
Sovitus on samalla tavalla hieno kuin on esimerkiksi Chris Barberin
dixielandtulkinta Duke Ellingtonin sävelmästä Black and Tan Fantacy.
Varhainen Elvis Presley -muisto liittynee Tapiolan Otsonkallion C-rapun
Oksasiin, joilla oli 1950-luvulla Elviksen levyjä, joista yhdessä rocklaulaja
nojailee karjafarmin aitaan ja laulaa ”Love me tender, love me sweet, never
let me go” vanhan kansanlaulun Aura Lee sävelmällä. Toki hitteinä humoristinen Jailhouse Rock ja King Creole, joita kuunneltiin kaikkialla, jopa
partiolippukunta Tapiolan Korvenkävijöiden kololla, jossa oli levysoitin.
Englannin rock-kuningas oli kuitenkin Tommy Steele, jonka Tallahassee Lassie oli rautaa! Mitä nimi tarkoitti, sitä en tiennyt, sen enempää kuin
että Lassie-niminen koira palasi kotiin. Sitten joskus aikanaan osasin sen
verran skottilaisia sanoja, että ymmärsin lassien olevan vain tyttö tai jos
koirista on puhe, niin narttu. Yleensäkin lauluinnostuksen myötä oppi
uusia sanoja eri kielistä.
Cliff Richard tuli Living Doll -tulkinnallaan tunnetuksi – edes kampaa
tai hammasharjaa ei tarvittu, mutta Move it -tulkinnallaan hän oli suosikkini rockmusiikissa. Move it on rockin taidetta samaan tapaan kuin
sittemmin Simon ja Garfunkelin We’ve got a groovy thing goin’ baby.
Duon osoituksena siitä, että tämäkin osataan ja usein tyylikkäämmin
kuin varsinaiset rokkarit.
Cliff Richard lauloi pääasiassa nuorisomusiikkia kuten Here comes
summer tai I’m afraid to go home, jonka sovitus oli tyylin mukainen ja
hieman pelottava. Saman EP-levyn hienoin laulu oli kuitenkin Where the
four winds blow, joka vetosi nuoreen romantiikkaan suuntautuneeseen
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mieleeni. Mutta romantiikka – siitä puhutaan usein vähätellen ja pidetään
pinnallisena, mutta ei kauneuden kaipuu, haltioituminen, jota mielikuvitus täydentää ja värittää, ole pinnallista. Richardin tähdittämän
”The Young Ones”-elokuvan näin asepalvelusta suorittaessani Oulussa
1962.
Ihottuman takia en kuitenkaan oppinut tappamaan, mutta opin miten
paljon voi kasarmin leipomossa pumpata uunista juuri tulleisiin munkkeihin hilloa ilman että se tursuaa ulos. Autokomppanian kapiaisille piti
hakea päivällä kahvimunkit. Olin siellä toimistosihteerinä.
Näin Oulussa myös tunteisiin vetoavan Charles Dickensin romaaniin perustuvan ”Oliver”-musiikkielokuvan, jossa erityisen vaikuttava oli kohta
missä Mr. Bumble (Harry Secombe) taluttaa kadulla orpoa Oliver-poikaa
(Mark Lester) ja on valmis myymään lapsen kenelle vain.
One boy,
boy for sale.
He’s going cheap,
only seven guineas,
that – or thereabouts.
Small boy,
rather pale…
from lack of sleep.
Feed him gruel dinners,
stop him getting stout.
If I should say he wasn’t very greedy…
I could not, I’d be telling you a tale.
A boy,
boy for sale…
Olen muutenkin ollut koko ikäni sorrettujen ja väärinkohdeltujen puolella ja tuntenut myötätuntoa. Nyt lähes kahdeksankymppisenä katsoin
Youtubesta Oliver-elokuvaa ja tuntui, että se on viihteellisyydessään to20

dellisten 1800-luvun Lontoon köyhien katulasten ja heidän vanhempiensa pilkkaa.

You are my destiny!
Mutta takaisin 1950-luvulle! Paul Anka ja You are my destiny! Että joku
voi olla toiselle kohtalo, se tuntui ja tuntuu yhä ihmeelliseltä. Dramaattinen sovitus ja lauluääni – tuhansien tavoin olin lumoutunut. Eikä se ollut
ainoa – Put your head on my shoulder, Adam and Eve, Puppy Love. Onneksi ei ollut sitä kielitaitoa ja kritiikkiä mitä ikä toi tullessaan. Olin näiden laulujen sisällä, ne olivat osa minua ja siinä syy miksi nuoruus on
useimmille niin ihanaa ja tunteista rikasta aikaa. Näitä destinyitä ehti
omassa elämässänikin olla useita – kuka lyhyemmän kuka pidemmän
ajan, mutta kaikki tärkeitä, kaikista olen kiitollinen vaikka joihinkin liittyi
murheitakin.
Varmaan Frankie Avalonin – pikkusiskoni Seijan (sittemmin Marjatta)
ihastus – Venus ja Bobby socks to stockings olivat sentimentaalisuuden
huippua, mutta olkoon vain, kuuntelin niitäkin yhä uudelleen – niiden
lisäksi Fabianin Tiger ja In this friendly friendly world soivat levylautasella.

”Rome was not built in a day,
it’s true, and romance works
the same way too…”
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Samoin soi Johnny Tillotsonin Poetry in motion – siis tyttö on tässä kuin
runoutta – ja Brian Hylandin Sealed with a kiss. Sinetti siitä että tavataan
syksyllä, kun kesäksi joudutaan olemaan erossa. Ja eräänä jouluna yhä
uudelleen ja uudelleen soitin ostamaani Steve Lawrencen Only love me ja
lauloin mukana sen minkä osasin –
Rome was not built in a day, it’s true
and romance works the same way too.
Someday I pray you’ll love me
half as much as I love you.
Trumpettisoolo oli ihan olennainen osa sovitusta ja jopa singlen toinen
puoli Loving is a way of living kuulosti melkein joulusaarnalta.
Muita nuoruuteni mieltä kiinnittäneitä hittejä olivat Leroy van Dyken
Walk on by ja Bobby Darinin Judy ja Splish Splash ja instrumentaalikappale Come September, jota kerran tanssimme vaimoni Helin kanssa Töölönlahden ravintolassa, sekä Pat Boonen synkkä Moody River.
Neil Sedakan One Way Ticket oli hitti sekin, mutta tämäkään sävelmä
ei ole amerikkalainen. Sain virolaiselta laulajalta Kalmer Tennosaarelta
hänen cd:nsä, kun olimme Olli Oinas, Ilmar Jõudvald ja minä Kalmerin
luona iltapäiväkahvilla Tallinnassa. Kalmerin vaimo on Ilmarin sisko.
Cd:llä Kalmer laulaa Naapoli laulun, mutta sen sävelmä on sama kuin Sedakan One way ticket. USA on musiikissa varkaiden paratiisi. Sedakan
toinen hitti oli Oh Carol. Vaikka se ei kolahtanut samalla tavalla kuin One
Way Ticket, aloin tätä kirjoittaessani ajattelemaan laulun sanoja, jotka
suomennettuna tuntuvat lähes vähä-älyisiltä, mutta nuorena kaikki lemmen lenkkimakkarat kelpasivat sillä tunne ja tulkinta oli tärkein.
Oh, Carol, I am but a fool
Darling, I love you tho’ you treat me cruel
You hurt me and you make me cry
but if you leave me I will surely die.
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Darling, there will never be another
‘cause I love you so
don’t ever leave me
say you’ll never go…
One Way Ticketissä oli sentään Heartbreak Hotel, jonne kaveri eron jälkeen matkustaa eli tekstissä oli sentään jotain tolkkua.
Jos pitäisi nimetä joku kiinnostava populaaribiisi, joka kymmeniä
vuosia myöhemmin ”kolahti”, niin sellainen olisi australialaisen Men at
Work -yhtyeen Down Under, vaikka sen sävelmää myöhemmin Kookaburra-laulun plagiaatiksi moitittiinkin. Vilperin perikunta -yhtye teki
laulusta parodian Tervetuloa länteen, Andrej ja siitä tuli heidän hittinsä.
Tanita Tikaramin Twist in my sobrietya ja taustan oboeta voisin kuunnella vaikka tunnin. J. Karjalaisen Numerotiedustelu blues ja Telepatiaa
ovat kertakaikkiaan hienoja lauluja. Sydänmaa-yhtyeen Muistokin on
mieleeni, samoin oli kesän 1977 Selkämeren Isadora-purjehduksella Dannyn ja Armin Tahdon olla sulle hyvin hellä, jota kuuntelin rantakahviloiden jukebox-automaateista niin usein, että miehistö meinasi jo mut
kölihaalata. Veikko Samuli oli tehnyt koukuttavan sävelmän ja sovituksen
ja Juha Vainio sanat. Jukeboxissa pyörivä levy oli viimeinen vinyylisingle,
joka sai kultalevyn.
Merikarvian kahvilassa kuuntelin jukeboxista merihenkistä KatriHelenan Kesän lapsi, vaikka en muuten häntä vanhemmiten kestä kuunnella lainkaan.
Ensi kertaa kuultuna Laura Närhen Mä annan sut pois toi varmaan
mieleeni omia nuoruuden kokemuksiani. Laulu vaikutti niin paljon, että
pyysin levyn lapsilta joululahjaksi. Mutta tämä on jo 2000-lukua.

Jimmie Rodgers ja ”Girl in the Wood”
Lohjan Lylyisissä asunutta Liisa Ylöstä saan kiittää kahdesta elämäni kannalta ihmeellisestä asiasta. Tutustuin häneen 19.12.1959 illalla, kun bussi
oli jättänyt minut pimeään lumettomaan tienristeykseen. En edes tiennyt
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olenko menossa oikealle partiomajalle. Lippukuntamme Tapiolan Eräpoikien muu porukka oli lähtenyt jo päivällä, mutta minä olin Sokoksen
tavaratalon alakerrassa HOK:in lihakaupassa töissä ja pääsin vasta viideltä. Eipä ollut kännyköitä ja Lohjan linja-autoaseman pirssikuskeilta
kyselin missä moinen partiomaja sijaitsi, jota Lohjan Eräveikoilta saimme
viikonlopuksi lainata, kun ei omaa retkeilymajaa ollut.
Kun bussi jätti minut oli niin pimeää, että ensin en nähnyt tietä lainkaan. Lunta ei muistaakseni ollut. Yksi viimeinen valo tuikki peltotien
varressa, tulin pihaan ja kiipesin omakotitalon kuistille, astuin sisään, koputin – ja pelästytin asujat – Liisan, Maijan ja Oton, jotka kirkaisten juoksivat pois. Liisa vanhimpana palasi ja kuultuaan asiani lähti saattamaan
pimeälle metsäpolulle, jota riitti aikamoisen matkan. Partioporukan ällistys oli melkoinen kun ilmestyin hirsikämppään. Ja itselleni oli huojentavaa, että olin tullut oikeaan paikkaan. Vivamossa olisi ollut myös partiolaisten maja.
Ystävystyin Liisan kanssa ja seuraavana kesänä, istuessani heidän puutarhakeinussaan, kuului pihalle tuodusta kaiuttimesta –
On the way to Bimbombey,
there’s a hill on the way to Bimbombay.
There’s a house on the hill
and a girl in the house
on the hill on the way to Bimbombay…
Jing-a-ling-a-ly-oh…
Laulajan ääni lumosi keveydellään, soivuudellaan ja valoisuudellaan
minut täysin. Liisa – ”a girl in the house” – oli laittanut soimaan Jimmie
Rodgersin EP-levyn, jossa tämä ihmeellinen kansanlaulun kaltainen Bimbombey oli.
Tästä alkoi Jimmie Rodgers -rakkauteni tai kuten nykyään sanottaisiin
– eipä voi enempää fanittaa kuin minä häntä. Kokonainen ihmelaulujen
maailma avautui hänen kauttaan – The Wizard, Make me a Miracle, Kisses
Sweeter than Wine ja ihanimpana kaikista Girl in the Wood. Sävelmän oli
24

” Her eyes were green as grassy
pools, lookin’ right at me, her
hair was red and blown with
leaves just like an autumn
tree. She raised her tiny hands
and gave a little turn, then
swayed in the breeze just like
a graceful fern… ” Girl in the
wood oli nuoruuteni tärkein ja
ihanin laulu.

tehnyt Terry Gilkyson ja sanat Neal Stuart. En saanut kaikista kohdista
sanoista selvää, mutta mielikuvitus täydensi ja laulun kiehtovuutta vain
lisäsi salaperäisyys, kun en kaikkea ymmärtänyt.
Sittemmin folk-innostuksen myötä kuulin uusia hienoja Jimmie Rodgers lauluja, hilpeitä kuten Fox and the goose ja The Crocodile tai traagisia
kuten Dublin City (Numbers’ song), jonka numeroiden merkityksen
ymmärsin vasta vuosikymmeniä myöhemmin. Laulun kaunis tyttö, joka
pesi jalkojaan huoneessaan kuun valossa, oli ehkä jonkinlainen nymfomaani.
As I walked out in Dublin City
past the hour of twelve at night,
it was there I saw a fair young maiden
washing her feet by candlelight.
First she washed them,
then she dried them,
around her neck she wore a towel
and in all my life I ne’er did see
such a ﬁne young maiden upon my soul.
She had twenty, eighteen, sixteen, fourteen,
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twelve, ten, eight, six, four, two, none,
she had nineteen, seventeen, ﬁfteen, thirteen,
eleven, nine, seven, five, three and one…
Round and around go the wheels of fortune
where they stop that wearies me…
1960-luvun lopulla useiden rippikoululeirien tunnelmissa kuuntelimme
Tapiolan Otsonkallion kodissa huoneessani kynttilänvalossa Jimmie
Rodgersin laulamaa The Little Shepherd of Kingdom Come. Sittemmin
sain kuulla laulun olevan samannimisestä elokuvasta, jota en kuitenkaan
koskaan nähnyt. Youtubesta katsoin sen muutama vuosi sitten ja Jimmie
myös näytteli uskottavasti. Olimme nuorisopappi Jussi Talasniemen rippikoululeireillä Mikko Ojanperän kanssa jonkinlaisina ohjelmamestareina, kun kummatkin nuorisotyössä partion kautta muutenkin toimimme. Antero Launis oli ainakin kerran myös mukana.
Kiitos Liisa Ylönen, että soitit siinä omenapuiden varjossa Bimbombeyn ja siitä myös, että lähdit saattamaan ja kesäyössä sinua suutelin –
yllätys se oli itsellenikin, mutta ihana, ja kesäyöt nyt vain ovat sellaisia.
Olin hankkinut kaikki Jimmie Rodgers lp:t, jotka Helsingin levyliikkeissä
näin, ”His Golden Year” -albumin ostin Hakaniemen Elannon tavaratalosta, ”Girl in the Wood” EP:n ehkä Aron Soittimesta, vaikka sitten vuosia
myöhemmin tein emätyperyyden: Tällä EP:llä, jossa oli laulut Girl in the
Wood, Liza, Ballad of Black Gold ja Riddle song, oli reunassa jotain likaa
tai tahmeata, ties mitä ja päätin pyyhkiä sitä jollain aineella. Menin vessaan katsomaan vaimoni pesuainevarastoa ja huomasin tutun sanan –
asetonia. Ihanteellinen puhdistusaine, arvelin, kaadoin ainetta rätille ja
pyyhin – ja vihreätä muovia olevan Roulette-levyn ääniraidat tuli pyyhittyä pois saman tien! Saippua ja lämmin vesi olisi riittänyt.
Oppirahat tuli siis maksettua. Rodgers-levyjen takakannessa näkyi
”Number One Ballads” lp:n kuva ja levyn nimi lupasi kauniita kansanlauluja, mutta tätä levyä en mistään saanut. Ei eletty vielä internetin ja
verkkokaupan aikaa. Levyliikkeissä oli kuitenkin äänilevytuottajien luet26

Sain 1962 määräyksen sotilaskoulutukseen Ouluun, mutta ihottuman takia minut siirrettiin autokomppanian kirjuriksi. Konttoritöiden ohella hain kasarmin
leipomosta esimiehille ja itsellenikin juuri uunista tulleita munkkeja. Toin Tapiolasta tärkeimpiä äänilevyjä Ouluun. Kuvassa lähinnä oleva ”asetoveri” katsoo
”Jimmie Rodgers sings folk songs” -albumin kantta, ja taaempi kaveri Sons of
the Pioneers -albumin ”Wagons West” -kantta. Levyn kuva on sivulla 46.

teloita ja niitä myyjän kanssa tutkiessa löytyi lisää Jimmie Rodgers-levyjä.
Tilasin innoissani muutaman, mutta kun ne sitten joidenkin viikkojen
kuluttua tulivat ja lähdin levyliikkeeseen niin – mikä pettymys! Täysin
vieras Jimmie Rodgers oli kannessa ja naukuva lauluääni kaukana minun
Jimmieni lumoavasta äänestä. Annoin nämä levyt sittemmin kai Martti
27

Launikselle ja päätyikö joku niistä Hannu Nurmiolle, koska ”laulavan jarrumiehen” luomaa tunnelmaa olen ollut kuulevinani Tuomarin jossain
laulussa. Tosin saihan Hannu samoja levyjä varmaan käsiinsä muualtakin.
Myöhemmin olen ”löytänyt korvaa” myös tälle country-laululle jodlauksineen ja erityisesti Gambling Barroom Blues on arkipäiväisyydessään
ja realistisuudessaan mieleeni. Se voisi olla kohtaus jostain Aki Kaurismäen elokuvasta. Laulun taustalla on vanha englantilainen St. James Inﬁrmary, jonka mm. Louis Armstrong ja ”oikeakin” Jimmie Rodgers on levyttänyt, mutta hänellä on liian kaunis ääni tällaiseen bluesiin.
2000-luvulla siirsin laulun tapahtumat Someron pääkadulla olevaan
Jussin baariin ja Salon sairaalaan ja lauloin suomalaisen version Jussin
baarissa Ajopuiden ”Haukkoja ja pääskysiä” -levylle. Roger Freundlich
soitti saksofonia, Mikko Salovaara kitaraa ja Tuomas Kivikataja rumpuja.
Laulu on myös Youtubessa.
Rodgers-nimien sekaannuskin selvisi paljon myöhemmin internetaikana. ”Minun” Jimmie Rodgersini isä oli niin ihastunut ”Singing Brakeman” Rodgersiin (1897–1933), että antoi pojalleen saman etunimen! Tästä
tosin seurasi se, että kun Youtubessa soi laulavan jarrumiehen Blue Yodel
No. 8, on kuvana ”Kisses sweeter than wine” Jimmie Rodgers (1933–2021).

Conny ja Lago Maggiore
Luulisin että toinen iki-ihastukseni nimenomaan laulajaan on 1950-luvun
lopulta. Se oli mustavalkotelevisioiden aikaa. Omassa kodissani ei televisiota ollut, mutta partiojohtajallani Pekka Reinikaisella Tapiolan Mäntyviidalla oli – pieni pyöreäkulmainen tv-ruutu. Ja mitä auttaakaan kuvan
terävyys tai ruudun suuri koko, jos ei ole mitään kiinnostavaa esitettävää
tai katsoja pysyy penseänä. Suuri osa tv-ohjelmista on hengetöntä ja ällistyttävän usein typerää. Toki makuasioita.
Mutta sinä iltapäivänä – ehkä 1960 tai 1961 – satuin menemään Reinikaisille ja tv oli auki. Ruutuun ilmestyi nuori iloinen hymyilevä tytön
naama, joka lauloi – jaa-a – mitä mahtoi laulaa – olin niin hymyn, hymy28

kuoppien, valoisan, iloisen äänen ja naaman vanki – mutta ehkä lauloi
Mein Vater war ein Cowboy tai Ich bin für die Liebe nicht zu Jung. Olin
kauppakoulussa oppinut hieman saksaa enkä ollut itsekään liian nuori
rakastumaan. Filmitähtiin ja iskelmälaulajiin ihastumiset ovat nuorten
luonnollisia reaktioita ja voi olla, että olin alttiimpi ihastumaan kuin
moni muu. Pian minulla oli keittiön verhon takana olevassa muutaman
neliön sopessani, ”huoneessani” Conny Froboess kuvia – sillä hän se oli –
värillisiä ja mustavalkeita, oli hymyileviä ja vakavia. Kuuntelin unelmoiden
Lago Maggiore, du bist mein Freund,
du hast so oft schon Pärchen vereint.
All’ meine sehnsucht in dieser Sommernacht
ist bei dem einen, an den ich so gedacht…
Lepakkovartiossani, jonka johtaja olin, oli Vaasjoen veljekset Matti ja
Jukka, jotka olivat asuneet Saksassa. Vanhempi veljistä Matti käänsi saksaksi joitakin ihailijakirjeitäni. Connyn sihteeeri Lizzi Christensen lähetti
paluupostissa fanikuvia (tätä sanaa ei silloin käytetty) ja innostukseni tähden joitakin Connyn privaattikuviakin. Voi, seksistä en tuolloin vielä
juuri mitään tiennyt, lähes kaikki kiinnostukseni tyttöihin suuntautui
kasvoihin, ihmiseen ja Connyn tapauksessa hänen iloiseen ääneensä ja
hymyyn. Vielä 1962 kun olin armeijassa Oulussa, mutta ihottuman takia
lähetettynä ”Kuppalaan” Suomenlinnaan – Tilkan sivuyksikkö – kuuntelimme euroviisuja. Conny lauloi Zwei kleine Italiener yhtä ihanasti ja lavasäteilyä (tätäkään sanaa ei ollut silloin) tulvien kuten aina. Näyttelijä
Münchenin teatteriin hänestä sittemmin tulikin, olihan hän esiintynyt
nuorena myös monissa elokuvissa.
Conny jäi luonnollisesti kauniiksi nuoruuteni ihastukseksi, kun tapasin ensimmäisen tyttötystäväni, mutta vuosia sitten, kun Youtube vielä
oli uusi, nuorempi pojistani Risto kysyi jouluiltana mitä ”laptopista” haluaisin kuunnella ja katsella. Mielijohteesta sanoin Conny Froboess ja
Zwei kleine Italiener – ja näin uudelleen vuoden 1962 euroviisuesityksen!
Ja mitäs! Conny oli aivan yhtä ihana kuin katsellessani hänen lauluesi29

tystään Suomenlinnan sairaalassa 45 vuotta aikaisemmin. Kun sitten
teimme viikon reissun poikieni Laurin ja Riston kanssa Italiaan, lensimme Milanoon ja sieltä junalla muutamaksi päiväksi Stresaan Lago
Maggioren rannalle – kiitos Connyn!
Toki saksankielisiä lauluja kuulin 1950- ja 1960-luvulla radiosta muitakin.
Muistan kun laulu alkaa askelilla öisellä kadulla ja sitten laulaja aloittaa
”Dreh dich nicht um nach fremden Schatten – – Wenn es Nacht wird in Paris.” Hyvä jos ymmärsin sanat Nacht ja Paris, mutta laulu oli vaikuttavaa
ja kaikua niin paljon, että jäi vaikutelma öisestä kadusta. Nyt tiedän että
laulaja oli Bob Martin. Varhainen tutustuminen Beethoveniin tapahtui
Caterina Valenten kautta, kun hän lauloi radiossa yhä uudelleen soitetun
Rote Rosen werden blühn, jonka sävelmä oli Für Elisen iskelmämukaelma.
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The Kingston Trio

K

aikki 1950-luvun suosikkini olivat soololaulajia ja yhtyeistä vain Kipparikvartetti oli huumorin ja rikkaan stemmalaulun ansiosta mieleeni, kunnes sitten Kingston Trion Tom Dooley muutti kaiken. Kansanlaulut eivät ole koskaan olleet suurten joukkojen musiikkia saati päässeet
Billboardin tai jonkun muun suuren musiikkilehden eniten soitettujen
levyjen listalle, mutta Tom Dooley pääsi – miksi, paha sanoa, mutta jokin
Kingston Trion sovituksessa ja tulkinnassa vain ”natsasi”, ”kolahti”. Tom
Dooley oli lokakuussa 1958 Billboardin TOP 1 singlelistalla, ja tammikuussa 1959 siitä oli julkaistu jo kolme miljoonaa kopiota.
Charles Wolfen mukaan Kingston Trion Dave Guard olisi löytänyt
Tom Dooleyn 1957 Stinson Recordsin ’Folksay’-albumilta ja ”rearranged
the piece for dramatic effects, cutting the tempo and adding the narrative
prolog.”
Tom Dooley soikin pian myös Suomen radiossa, vuosi lienee ollut
1960. Ostin singlen kaiketi Aleksanterinkadun Fazerilta tai Kaisaniemenkadun PSO:sta. Kuuntelin laulua yhä uudelleen ja suunnilleen ymmärsin
sanatkin. Kääntöpuolella oli Ruby Red, josta en pitänyt enkä edes tiennyt
mikä tämä Ruby oli. Toinen singlesuosikkini oli Kingston Trion Tijuana
Jail, vaikka en silloin vielä tiennyt mitä ”dice are hot” tarkoittaa.
Tom Dooleyn levytti suomeksi Olavi Virta ja Pärre Förars ja tämä ”savikiekko” on ystävälläni Mikko Ojanperällä. Voi olla jo kalliinpuoleinen
ja kehotin säästämään.
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Fast Freight
Mutta sitten tuli levykauppoihin Kingston Trion ensimmäinen Capitollp (USA:ssa 1958), jonka kannessa oli yhtyeen nimi ja kaverit siisteissä
raidallisissa paidoissaan. Kuulema ainoa paita josta löytyi kokoja kaikille
kolmelle. Levyn kannessa Bob Shane vasemmalla seisten ison kitaransa
kanssa, Dave Guard ja banjo sekä Nick Reynolds nelikielisen tenorikitaransa kanssa.
Vaikka levyllä oli hilpeitä ja meneviä lauluja kuten Three Jolly
Coachmen ja Saro Jane, olin syvällä romanttisessa mollisävyisessä maailmassani. Kuuntelin perheen Philips-radion monolevysoittimella ties miten monta kertaa peräkkäin Dave Guardin laulaman Fast Freight – junakulkurin laulu, ja olin korva kiinni kaiuttimessa, silmät kiinni, koska olin
itsekin junakulkuri: ”Clickety clack, the wheels are saying in the railroad
track – – I wouldn’t give a nickle for a bum I used to be, worked as hard as
any man in town…” Näitä kausityöläisiä tai pätkätyöläisiä on ollut kaikkina aikoina. Laulun oli tehnyt Terry Gilkyson, joka sen lauloi Easy
Riders -yhtyeensä levyllä ja josta Dave Guard sen sitten opetteli ja omintakeiseen tapaansa sovitti.
Nick Reynolds lauloi tällä trion ensimmäisellä lp:llä It was a very good
year – hieno tulkinta – Frank Sinatran ja monen muun standardikappale
– mutta kun olin kansanlauluhengen täyttämä, oli laulu minulle kaupunkisnobien tusinaviihdettä ja rasittavan sentimentaalinen. Minä – paraskin
sanomaan silloin tällaista.
Poikkeuksellisen suosion ansiosta julkaistiin 1959 Capitol -levymerkillä
peräti kolme Kingston Trion albumia (sekä ”Stereo Concert” -levy, jossa
pääasiassa muilta trion levyiltä tuttuja lauluja). San Franciscon ”Hungry I”
-klubilla äänitettiin livenä trion toinen lp, jossa silloisen tunnetilani suosikki oli Nick Reynoldsin laulama South Coast, vaikuttava ja surullinen
tarina kalifornialaisesta miehestä, joka voitti korttipelissä itselleen nuoren
vaimon – naisen asema siinä kulttuurissa ei ollut kovin hyvä. Tällaisia en
kuitenkaan nuorena pohtinut. Mies on varma, että nainen rakastuu hänen kotilaaksoonsa ja hedelmätarhaan ja näin ilmeisesti kävikin. Kohtalo
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kuitenkin eräänä kuutamoyönä muuttaa kaiken. Miehen hevonen joutuu
maanvieremän uhriksi, mies suistuu satulasta ja murtaa jalkansa ja lantionsa. Vaimo lähtee etsimään miestä ponillaan, puumat ärjyvät rotkossa,
”barranca”, ja täyttä laukkaa ja kenties pillastuneena paikalle nelistänyt
poni törmää maanvieremään, nuori vaimo suistuu satulasta, lyö ilmeisesti
päänsä ja kuolee miehen silmien edessä. ”My young wife lay dead in the
moonlight, my heart died that night with my bride.” Kolkko ja samalla
kiehtova tarina, liekö jokin tositapahtuma taustalla. Laulun suomalaisen
version tulkitsee nimellä Morsiusahde Ajopuiden Antero Launis.
Kun emme osanneet espanjaa ja huonosti englantiakin, ei laulun kaikista sanoista ja nimistä saatu selvää ja vasta nykyisin tiedän mitä tarkoitti
”to hell with the lords o’r the sea” eli laulun meksikkolaisen tai kalifornialaisen päähenkilön esi-isät olivat merten takaa Espanjasta. Korttipelissä
saatu vaimo ja avioliitto oli siis epäsäätyinen grandien ja ”lordien” jälkeläiselle. Mutta tästä hän siis vähät välitti. Peli pelattiin Jolon-nimisessä
paikassa Montereyssa ja päähenkilön nimi oli Juanano de Castro.
Kingston Trion kolmas albumi ”At Large” oli pettymys. Vaikka sovitukset
olivat hienoja, niin levyltä puuttuivat kansanlaulumaiset mollisävelmät.
Yksi laulu sentään oli ylitse muiden, kakkospuolen Early in the mornin’,
jossa Bob Shane ”lead vocal”. Laulun ovat tehneet Randy Starr ja Dick
Wolf, vaikka laulu Suomessa on tunnettu Esplanadi -nimisenä ja on laitettu Keijo Räikkösen nimiin. Räikkönen teki lauluun erinomaisen suomalaisen tekstin, mutta sävelmä on Kingston Trion Early in the Mornin’,
tosin hieman hitaammassa tempossa. 2000-luvulla suomensin alkuperäisen laulun, jonka sävelmässä epäilemättä on vaikutteita vanhasta
merimieslaulusta What shall we do with a drunken sailor.

San Miguel
Viimeinen Kingston Trion 1959 julkaistu albumi oli ”Here We Go Again”,
jossa oli kerta kaikkiaan valloittava kansi – Bob, Nick ja Dave laulavat ja
soittavat äänitysstudiossa kuulokkeet korvillaan ja meininki on iloista
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eikä poseerauksen tuntua ole lainkaan. Levyllä oli ja on yhä monta kiinnostavaa raitaa, ensimmäisenä Molly Dee: ”She makes her gin in a bathtub still”, ja valtamerille ja purjelaivoille ajatukset vievä Haul Away.
Jane Bowersin kirjoittama ja Dave Guardin kauniisti tulkitsema San
Miguel on hieno, ihmeellinen laulu, joka kertoo La Dona Maria Elena
Cantrell -nimisestä haciendan emännästä ja hänen palvelijastaan Manuelista ja heidän rakkaudestaan. Manuel vie dona Marian kirjeitä, kirjoja ja
matka-arkkuja emäntänsä toiveiden mukaan. Itse rakkaus, joka vaikuttaa
molemminpuoliselta, saa niukan täyttymyksensä katseissa ja arkisissa
pyynnöissä. Dona Maria on tilanomistaja Cantrellin vaimo ja tämä tosiasia sekä säätyero tekee Marian ja Manuelin rakkaussuhteen mahdottomaksi. Kaikki todellinen tai kuviteltu tunne välittyy vain yksinkertaisten
pyyntöjen kautta. ”But I hear with my heart what she says with her eyes,
with good ev’ning, Manuel, or Manuel, por favor, or the carriage, Manuel,
or Manuel, close the door”. Epätavallisen hienovaraista, yksi nuoruuteni
suuria lauluelämyksiä. Tässä laulussa ei ole mitään sentimentaalista, ei
countrymusiikista tuttua tahmeata ja kliseemäistä ja rahalta kilisevää,
toki hyvin saundaavaa rakkaustumppua. San Miguel on uskottava niin
kuin elämä ilman koristeita yleensä on.
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Kingston Trion jäsenten lauluosuudet määräytyivät pitkälti sen mukaan
mitä kukin parhaiten osasi. Guardin mukaan Bob Shane ”didn’t know a
thing about harmony, and couldn’t sing a harmony part, so he did most
of the leads; Nick just naturally goes to the third above the melody;
I got stuck with the joker parts whatever was left on the top or the bottom.”
Bill Bush, joka on kirjoittanut trion vaiheista toteaa, että Bob Shane
olisi voinut äänensä ansiosta tehdä solistin uraakin. Nick Reynoldsilla oli
hieno tenoriääni ja hän oli stemmalaulun mestari, jonka taidon oli oppinut perheensä yhteislauluhetkistä, joita hänen isänsä – laivastoupseeri –
johti. Nick Reynoldsin merkitys kokonaissoundissa oli tavattoman tärkeä,
ja varmaan yhtä tärkeä oli Morris ”Buck” Wheatin kontrabasso.
Bill Bush korostaa Dave Guardin keskeistä merkitystä yhtyeen suosiossa: ”Of the three, Guard was the most versatile and facile vocalist, the
”man with a thousand voices”, as Reynolds put it. With his precise diction
and ability to mimic virtually dialect, Guard brought an intellectual edge
to the groups sound and arrangements.”
Nick Reynolds kuvaili Dave Guardin roolia: ”When we got into the
studio, Bobby and I had our parts down. See, I could harmonize with
Bobby, we were together, and sometimes we wouldn’t even know what
David was going to sing until we got in there. Dave would say, I’m working on my instrumental now; you guys get your parts down and do the
song, and I’ll just do my part when it’s time; I know where my verse
comes in. And when he’d do the song, his harmonies were just killers. If
I sat down and listened to the things I haven’t listened to in years, I would
say, it’s David, his killer harmonies, he had a great ear.”
Pete Seeger oli ollut Dave Guardille banjonsoitossa mentorina. Guard
soittikin Kingston Triossa yleensä banjoa tai kitaraa, Bob Shane komppikitaraa ja Nick Reynolds nelikielistä tenorikitaraa – capo 5, 7 tai 9 nauhalla. Monien rytmien taustalla kuului Daven ja Bobin nuoruusvuodet
Hawaijilla ja sikäläisen legendan Gabby Pahinuin soittotyyli.
Oma innostukseni ja Kingston Trion ihailu perustui vain heidän levyihinsä eikä heitä voinut Suomen televisiossa – kellä sellainen oli – nähdä
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saati matkustaa San Franciscon ”Purple Onion” tai ”Hungry I” ravintoloihin kuuntelemaan yhtyettä livenä. Kerran heillä oli Oregonin yliopiston konsertissaan 7 000 kuulijaa, mutta selvää on, että intiimimmässä
musiikkiravintolassa tai yökerhossa myös lauluista saa enemmän iloa
kuin massatapahtumissa. Bill Bush nimenomaan korostaa, että The
Kingston Trio ”was an act as well as vocal group, interspersing their songs
with humor, well-rehearsed stage banter and lots of personality.”
1959 oli koko trio lähellä menettää henkensä lento-onnettomuudessa,
mutta muistaakseni kone pysähtyi juuri ennen kuin olisi törmännyt rakennuksen seinään.
Trion jäsenet eivät pitäneet itseään kansanlaulajina, mutta Guard totesi
kerran ”we were sort of trying to sound like Weavers. It was really Weavers energy. We liked the authentic sounding stuff ”. Mutta Kingston Trio
– viisaasti kaiketi – vältti ottamasta mitään poliittisesti kiistanalaisia teemoja lauluihinsa, toisin kuin 1940-luvun The Almanac Singers, jonka
jäseniin kuuluivat Pete Seeger ja Lee Hays, molemmat sittemmin The
Weavers -yhtyeestä tunnettuja. Kingston Trion esikuvina on mainittu
Theodore Bikel, Odetta ja Burl Ives. ”Friscolainen” esikuvayhtye oli myös
Gateway Singers, joka oli Kingston Trion kanssa samoilla keikoillakin.
Yhtyeen jäsenistä Lou Gottlieb siirtyi sittemmin Limeliters-trioon.
Kingston Trion kolmannesta levystä ”At large” lähtien äänitykset muuttuivat paljon aikaavievemmäksi. Ensimmäisellä otolla lauluäänet äänitettiin pehmeämmin ja vaimeammin kuin kitarat ja banjo. Sen jälkeen kaverit laittoivat kuulokkeet korvilleen ja ”re-record the identical singing
parts (with the exception of the solos) over the softer voice track, giving
each song a six voice choral effect.” Buck Wheat tietysti kontrabassossa.
At large oli myös trion ensimmäinen stereoäänitys, mutta levyn lauluvalikoima ei tuolloin ollut mieleeni, varmaan olisi pitänyt osata paremmin englantiakin.
Vuonna 1960 julkaistiin Kingston Trion albumi ”Sold Out”, jonka nimessä ei ollut liioittelua, levy oli Billboardin lp-listalla ensimmäisellä sijalla. Kansanlaulu The Hunter svengasi hyväntuulisesti, mutta levyn en36

simmäinen kappale El Matador – Jane Bowersin kynästä sekin – oli hieno
ja tihentyvää jännitystä täynnä oleva tulkinta härkätaistelusta. Nuorena
en osannut nähdä siinä mitään väärää, nykyisin pidän härkätaistelua
raukkamaisena eläimen kiusaamisena, rääkkäämisenä ja tappamisena.
Siitä nauttiminen katsomossa rytmikkään musiikin säestyksellä on yksinomaan vahingoksi näille ihmisille ja totuttaa katsomaan viihteellistä
tappamista.
Sold Out -levyllä on myös mainio kummituslaulu With her head tucked
underneath her arm (Kainaloon tungetun pään haltija oli Henry VIII:n
toinen vaimo Anne Boleyn, joka mestattiin). Vasta iän myötä, kun kielitaito on jo kohtalainen, olen oppinut arvostamaan myös tällaista huumoria. Joka tapauksessa se kertoo alkuperäisen Kingston Trion lauluvalikoiman monipuolisuudesta ja sivistyksestä.
Seuraava trion levy ”String Along” ilmestyi samana vuonna ja sen ensimmäisenä lauluna on ”ylittämätön” Bad Man’s Blunder, Cisco Houstonin ja Lee Hays’in tekemä humoreski kaverista joka ampui apusheriﬃn.
Laulu on kuin pieni varieteenäytelmä välihuutoinen ja tokaisuineen ja
”svengaa kuin hirvi!” Se naurattaa minua yhä 50 vuotta myöhemmin ja
on duuribiisien puolella Kingston Trion ehdoton ykkönen. Sovituksen
valloittavuudesta täytyy kai jälleen kiittää ensi kädessä Dave Guardia. Tosin hilpeä on toinenkin raita, vanhan John Webbin vankilapaosta kertova
ralli, joka tositapahtumiin perustuvana ajoittuu 1700-luvulle. Albumin
hienoa, harmonista ja hidasta tunnelmapalaa edustaa This Mornin’, this
Evenin’, so Soon. Levyn B-puolen viimeisen The Tattoed Ladyn tatuointien kuvaukset Pertsa Reponen siirsi Suomeen Hootenanny Trion laulettavaksi, esimerkkinä:
but what we liked best
was upon her chest –
my little home in Waikiki!
Mut paras piirros kuitenkin
oli tehty hänen rintoihin,
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se oli kuva mun kauniista kodistain
tuolla Tuupovaarassa!
Vuonna 1960 julkaistiin vielä kolmaskin albumi – Trio oli suosionsa huipulla – ”Make Way”, jossa oli monta hienoa raitaa, esimerkkinä miehekäs
Bonny Hielan’ Laddie – purjelaivamerimiehen muistelua ja laulun nimestä päätelleen heppu oli Skotlannista. Kingston Trion jylhä tulkinta ja
Buck Wheatin vahva kontrabasso taustalla.
Levyn lopulla on vanha merimiesballadi Blow the Candle Out, joka oli
nuorelle mielelleni kynttilöineen, mollisointuineen ja onnellisine loppuineen aivan ihana. Kunpa entisaikain merimiehille niin hyvin kävisikin,
mutta useimmiten ei käynyt. Skanssissa vapaavahdissa tällaista saattoi
sentään kuunnella joku ihan mielelläänkin, jos laivatovereissa oli joku
lauluihin taipuvainen.
Kingston Trion vähemmälle suosiolle jäänyttä joululaulualbumia
”The Last Month of the Year” kuuntelen yhä joka joulu ja erityisesti laulua Bye bye thou little tiny child – Betlehemin äidit itkevät sylilapsiaan,
jotka Herodes käski surmata ja heittää Jordanin virtaan toivossa, että
siinä samalla saisi surmansa juutalaisten uusi kuningas Jeesuskin. Toinen
kaunis ja toivorikas ja iloinen laulu levyllä on Follow Now oh Shepherds,
jossa banjon sijasta kuullaan buzukin hienoja ääniä. Soittimen valmisti
erityisesti Kingston Triolle George Atanasiou New Yorkista.
Ainoan oikean Kingston Trion viimeiseksi levyksi jäi 1961 julkaistu ”Goin’
Places”, ja nyt pääsi myös yhtyeen saundille niin tärkeä kontrabasisti Buck
Wheat levyn kanteen – tosin Buck pääsi vain Arkansasiin, kun trion kaverit ”goin’ places” Hong Kongiin, Cairoon ja Tokioon! Tämän levyn yhä
tänään hienoin ja yrmein raita on merirosvo El Diegon kätketystä aarteesta kertova ja Jane Bowersin kirjoittama balladi Coast of California.
Dave Guardin banjolla on säestyksessä merkittävä rooli, mutta tarina on
kiehtova: ainoastaan laskuveden aikaan voi siihen luolaan päästä missä
espanjalaisilta – alunperin inkoilta – ryöstetty aarre on kätkettynä. Sävelmä on saatu Espanjan sisällissodan laulusta Si me quieres escribir.
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There is treasure hidden there
on the coast of California.
El Diego hid it there
when the Clera ran aground
on the coast of California,
deep within a cave that’s never seen…
Goin’ Places -albumilla on espanjaksi laulettu Guardo el Lobo, jossa pyydetään Jumalaa varjelemaan lampaita susilta. Ehkä hieman yllättäen levyllä on myös jo trion ensimmäisellä levyllä kuultu monien viihdelaulajien suosikki It was a very good year, joka jätti silloin ja yhä jättää minut
täysin kylmäksi.

The Kingston Trio hajoaa
Vuonna 1961 oli USA:n sanomalehdissä uutisia Kingston Trion hajoamisesta – ”Kingston Trio split centers on musical taste differences”,
”The major issue appears to be this: Dave Guard, crew-cut leader of the
trio, wants to aim towards better music. Handsome Bob Shane and
stubby Nick Reynolds, plus the trio’s bearded manager, Frank Werber,
want to stick to the pop songs that made them famous.” Trion managerin
Werberin mielestä ”it’s a matter of selection of material. Dave feels his
whole interest is music and he is very scholarly about it. The other two
are more happy-go-lucky. They’d rather do the simple songs. When we
started out, the organization was fairly democratic. But it has gotten to
the point of David forcing his will, so to speak.”
Tämä on varmaan totta ja trion raha-asioissakin riitti setvimistä koska
ottajia oli monta, mutta ilman Dave Guardia ei olisi Kingston Trioa ja yhdeksää julkaistua albumia, joista joululaululevyä lukuun ottamatta viisi
nousi Billboardin lp-listan kärkeen ja kaksi sijalle 2 ja yksi sijalle 3.
Kingston Trion manageri Frank Werber oli kysynyt yhtyeen jättäneen
Dave Guardin tilalle John Phillipsiä, joka torjui tarjouksen ja perusti The
Journeymen -yhtyeen, josta edempänä.
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Suuret setelit
Vuonna 1961 julkaistiin uuden Kingston Trion ensimmäinen levy ”Close
Up”, jossa Dave Guardin tilalla oli John Stewart. Levyllä ei ole enää mitään
kiinnostavaa vaikka trion vanhalla maineella sekin nousi Billboardin albumilistalle. Toki voi mainita poikkeuksen, jykevästi ja saundilla kaikuvan O ken karanga -biisin, jonka lähes yhtä jykevän Finn Trio -tulkinnan
sain koostelevyltä kerran Vesa Nuotiolta.
Kingston Trio oli Finn Trion ja Hootenanny Trion innoittajana kuten
monen muunkin suomalaisen hootenanny-yhtyeen. Aivan erityisen suosion yhteislauluna sai uuden Kingston Trion esittämä Greenback Dollar,
jota laulettiin Saukin suomennoksena Suuret setelit -nimellä. Rinta rottingilla, rahaa tilillä, maha täynnä ja lämmin koti kaikilla, laulettiin ja
minä mukana
Toisien mielestä lienen kurja kulkuri vain,
koska maallista mammonaa kokoa en,
kurkkuuni kumoan sen.
Annan toisten mä talletella suuret setelit,
ne multa pitkät vain saa,
elän, pelaan, kuljen ja laulu soi,
kas osaansa ei muutella voi.
Tosiasiassa kulkurin elämä on kurjaa, syksyllä ja talvella kylmää ja märkää, onnetonta, kulkuri näkee nälkää, ja senkin oluttuopin tai viinaryypyn minkä joskus saisi, sen rahat täytyy kerjätä tai varastaa tai ansaita nykyisin roskiksista tölkkejä ja pulloja keräämällä. Pari viikkoa yömajassa
tai ulkosalla, niin vaatteet ovat rutussa ja haisevat eikä kapakkaan tai
pankkikonttoriin työttömyyskorvausta hakemaan enää pääse, ei edes
RAY:n pelihalliin. Oikeata kulkuria ei laulata, mutta me lauloimmekin
unelmista.
Dave Guardin lähdettyä The Kingston Trio siirtyi tavallisten folk- ja
country-yhtyeiden joukkoon ja kaikki se mikä oli alkuperäisen trion al40

bumien sovituksissa ja tulkinnoissa erityisen hienoa, hauskaa ja usein
nerokasta, oli kadonnut. Toki uudenkin kokoonpanon laulu oli moitteetonta, Pete Seegerin Where have all the flowers gone soi sodanvastaisuudessaan kauniisti ja Stewartin vibraatoa kuuntelin vielä ”Something Special” albumin Oh willow waly valituksessa, sinfoniaorkesteri taustalla!
Tällä levyllä oli pari erityisen hyvää raitaa: One More Town ja Brown
Mountain Light, joita kuuntelen joskus yhä. Muistan lapsuudenystäväni
Tauno Pajukallion laulelleen kauniilla äänellään One More town -laulua
autoa ajaessaan ja minä siinä vierellä lauloin mukana.
Vasta äskettäin luin uudelleen Something Special! -levyn kotelon
takakannesta: ”Their voices and instruments are set against larger-scaled
backgrounds arranged and conducted by talented Jimmie Haskell – – For
further variety of interest, the orchestrations are of two types – brass,
woodwinds and strings forming the background on some of the tunes;
just strings with rhytm on others – and a richy blended chorus is added
on several selections.” On siis Jimmie Haskellin ansiota, että Kingston
Trio uudessakin kokoonpanossa vielä kerran muutui kiinnostavaksi.
Dave Guardin korvanneen John Stewartin tulkinnoista paras on kuitenkin hänen The Cumberland Three -yhtye ajaltaan ennen Kingston
Trioa. Stewartin hieman käheä ääni soi vaikuttavasti Amerikan sisällissodan etelävaltioiden puolella taistelleesta veteraanista kertovassa laulussa I don’t want no pardon.
I hates the Constitution,
this great Republic, too,
I hates the Freedman’s Buro,
in uniforms of blue;
I hates the nasty Eagle,
with all his braggs and fuss,
the lyin’, thievin’ Yankees,
I hates ’em wuss and wuss.
Three hundred thousand Yankees
is stiff in southern dust;
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We got three hundred thousand
before they conquered us;
They died of southern fever
and southern steel and shot,
I wish there was three million
instead of what we got...
Uudellakin Kingston Triolla oli ja on faninsa ja Kingston trion hankkima
menestys nosti pari ensimmäistä albumia Billboardin lp-listan sijoille 3,
mutta seuraavat myivät jo selvästi vähemmän. Kilpailevia yhtyeitä tuli
yhä uusia. Kingston Trioa julkaissut Capitol teki sopimuksen The Beatles
-yhtyeen kanssa ja niin tämä ihmeellinen ja musiikkimaailmaan todella
tervetullut kansanlaulujen popularisointibuumi alkoi väistyä uusien artistien ja laulutyylien myötä. Tuli Bob Dylanin Blowing in the Wind ja
laulujen tekijät alkoivat ottaa kantaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin tai siirtyä kokonaan viihteellisiin sisältöihin. Nick Reynolds jäi Kingston Triosta
pois 1968, mutta Bob Shane punnersi aina uusin kokoonpanoin vuoteen
2004! Yhtye taitaa yhä olla olemassa, mutta oluttuoppitasoa ja kaukana
siitä saundista, innostuksesta, huumorista ja kiinnostavasta ohjelmistosta, jota Dave Guard, Bob Shane ja Nick Reynolds esittivät 1957–1961.
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Hootenanny- ja folk-yhtyeitä

K

ingston Trion konserttien suosio ja suuret myyntiluvut synnyttivät
USA:ssa todellisen folkinnostuksen (Folk Music Revival), joka sitten
hootenannyliikkeen myötä levisi Eurooppaan ja aikanaan Suomeenkin.
Levy-yhtiöt halusivat omat ”kingstontrionsa” ja näin syntyi Peter, Paul
and Mary, The Journeymen, The Chad Mitchell Trio, The Limeliters ja
ties miten monta muuta.
Minulla oli tilaisuus tutustua moniin näistä ennen kuin hootenannyinnostus Suomessa 1964 tienoissa alkoi. Ilmeisesti juuri Kingston Trio
-innostukseni takia minut kerran ohjattiin Pohjois-Esplanadilla sijaitsevan Westerlundin musiikkiliikkeen toiseen kerrokseen. Alakerrassa myi
kitaroita ja muita soittimia Herbert Katz, yläkerrassa oli Westerlundin
tuotantopäällikkönä Reino Bäckman. Folkyhtyeiden ja folksolistien näytelevyjä tuli hänen kauttaan Suomeen kymmenittäin ja nähtyään innostukseni – kai hän sitten hieman ”sympatiseerasi” minua – sain maksutta
tai muodolliseen hintaan ostaa niitä, ja niin tulin tutuksi yhä uusien ja
kiinnostavien esittäjien kanssa.
Aikaa myöten lp-kokoelmani kasvoi toiselle sadalle. Varmaankin
Reino Bäckmanin kautta sai radion musiikkitoimittaja Eino Virtanen
(Brita ja Eikka) tiedon kokoelmastani ja kutsui minut yleisradion studioon Fabianinkadulle. En enää muista mitä lauluja soitin, mutta yhden
varmasti – Jimmie Rodgersin Girl in the Wood – joka ei edes ole kansanlaulu, vaikka aihe on tuttu länsimaiden mytologioista.
Muistelen, että Pertsa Reponen kuuli radiosta tämän Rahikainen-Virtanen lempilevysession ja kun soitatin folkkia, innostui siitä Pertsakin ja
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jatkoi Finn Trioineen ja Hootenanny Trioineen Suomen musiikin historiaa. Pertsaan sittemmin hieman tutustuinkin ja kävin kerran hänen kotonaan Korppaanmäessä, missä otin valokuvan ja äänitin Rauman balladin. Pertsalta opin myös joitakin kitaran sointuja.
Mutta nyt – hieman enemmän näistä muista 1950-luvun ja 1960-luvun
alkupuolen folklaulajista ja yhtyeistä, joiden levyjä niin paljon kuuntelin.
Ehkä oli hyväkin, etten tuolloin vain kansakoulun ja kauppakouluja käyneenä ymmärtänyt laulujen sanoja kuin osittain, mielikuvitus ja tunne
kyllä täydensivät elämyksen. Isäni ruskeaan kluuttiin sitomassa laulujen
sanojen kokoelmassa oli paljon 1950-luvun suosikkilauluja, Remingtonkirjoituskoneella tai käsin kirjoitettuina tai lehdistä leikattuina ja liimattuina. Kullervon ja Reginan Toivelaulujen maailma. Laulukirjan lopulla
oli Aaveratsastajat eli Riders in the Sky, josta minulla oli ruotsalaisen nuotin Spökryttarna ansiosta ensimmäinen säkeistö englanniksi, mutta jatkoa olikin sitten ihan mahdotonta saada levyltä selvää. Laulaa piti ja kirjoitin sen mukaan miltä kuulosti:
There horse was blicker chienem
their hut there think could feel
Hop old the pirven throw in means
they thunder through the sky
The beasys count the riders with blow
the ship or sheats the sway
there riders high the catches that hear
the playing carden may
Oli aika epätoivoista hommaa, mutta kansakoulun käyneen englanti levyltä kuultuna näytti tältä, ja noin varmaan myös yritin laulaa vaikka nyt
näitä lukiessa nauraa jo ääneen.
Ja näin Bob Nolan levyllä lauloi:
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Their horns were black and shiny
and their hot breath he could feel.
A bolt of fear went through him
as they thundered through the sky.
Their faces gaunt, their eyes were blurred,
their shirts all soaked with sweat,
they’re riding hard to catch that heard,
but they ain’t caught ‘em yet.

Sons of the Pioneers
Riders in the Sky laulun kuulin ensi kertaa englanniksi The Sons of the
Pioneers-yhtyeen single-levyltä Aleksanterinkadun Fazerin musiikkikaupan toisen kerroksen levyosastolla. Pyysin tiskin takana olevaa myyjää
soittamaan valikoimasta löytämääni levyä. En tänä päivänäkään tiedä miten äänittäjät saivat karjalauman jyminän laulun taustalle, mitä soittimia
käytettiin, kun miehen ääni alkaa laulaa
An old cowpoke went ridin’ out
one dark and windy day,
upon a ridge he rested up
as he went along his way…
ja tottavieköön – sillä harjulla ratsasti synkkänä ja tuulisena päivänä
nuori lännen lumoissa oleva tapiolalaispoika – ja sitten karjalauma tulla
jymistää taivaalla, cowboy kauhistuu ja aaveratsastajat huutavat
Yippee-yi-ay, yippee-yi-o
Ghostherd in the sky!
Mikään sanallinen muistelu ei voi sitä lumousta siinä hetkessä kuvata,
sitä levyn kartonkikantta, melkein sen tuoksua ja laulun ja mielikuvituk45

sen voimaa. Se oli musiikkihistoriani tärkeimpiä elämyksiä. Riders in
the Sky -laulun solistina oli baritoni Bob Nolan ja muut pioneerit kertosäkeessä aaveratsastajina. Stan Jonesin tekemä laulu on äänitetty 1949 ja
kyseinen single julkaistu 1952 RCA Victor levymerkillä.
Riders in the Sky -singlen kääntöpuolella oli toinen vaikuttava laulu,
Bob Nolanin Outlaws (Lobo, wild wolf…), laulu sudesta, ja Ernest
Thompson Setonin ”Villejä eläimiä” kirjan lukeneena olin myös susien
lumoissa. Vuosia myöhemmin partiossa Tapiolan Eräpoikien Harmaa
Hirvi -partiotaitokilpailun jatkoksi kehitin Lobo-eräkilpailun, johon saivat muutkin Tapiolan lippukunnat ottaa osaa. Tyttöystäväni Ulla Eskola
teki savesta hienon susiveistoksen kiertopalkinnoksi.
Toki ”Pioneereilla” oli paljon rakkauslaulujakin, mutta ikävaiheeni sai
minut alttiiksi sellaisillekin kuin Have I told you lately that I love you. Mitä
lately tarkoitti, sitä en tiennyt, mutta love you oli jo tutumpi. Sons of the
Pioneersien kauniista tai iloisista ja rytmikkäistä lauluista on toki mainittava A Hundred and Sixty Acres ja Calico Apron and the Gingham
Gown ja erityisen kaunis Down where the Rio flows, jossa oli espanjankielistä puhettakin.
Sons of the Pioneers on perustettu 1934 ja levyttivät Decca-levyyhtiölle. Yhtyeen perustivat Leonard Slye (Roy Rogers), Bob Nolan ja
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Tim Spencer, ja samana vuonna siihen liittyi violisti ja laulaja Hugh Farr.
Vuosien mittaan yhtyeeseen tuli jäseniä lisää kasvaneen suosion myötä.
Aivan sattumalta osuin 2007 Hampurissa levyliikkeeseen, jossa ostin The
Sons of the San Joaquin trion 1993 julkaistun levyn ”Songs of the Silver
Screen” (Warner Bros.). Yhtyeen jäsenet Jack, Joe ja Lon Hannah tunnustavat Sons of the Pioneersit esikuvakseen ja lauloivat hienoja ja jopa kansatieteellisesti uskottavia ylistyslauluja cowboylle. Näistä Ridin’ for the
Roundup in the Springtime laulun suomensin ja levytämme sen aikanaan,
vaikka niin vaikuttavaan laulusaundiin emme sentään pääse kuin Sons
of the San Joaquin. Tämä karjankokoamislaulu on alunperin julkaistu
trion levyllä ”From Whence came the Cowboy” 1995. Roy Rogers on sanonut heistä ”the only singing group alive who I feel sound like the original Sons of the Pioneers”.

The Brothers Four
Seattlessa 1957 perustettu The Brothers Four (Columbia) – Bob Flick,
John Paine, Mike Kirkland, Dick Foley – esiintyi ja levytti samassa kokoonpanossa vuoteen 1969, mutta laulaa yhä yli 50 vuotta myöhemmin
ensimmäistä hittiään, Terry Gilkysonin Greenﬁelds -laulua. Se helähdytti
monen tunnekieliä Suomessakin ja pian siitä myös kuultiin suomenkielinen versio, tosin kaukana alkuperäisen 1960 julkaistun tulkinnan harmoniasta ja kauneudesta.
The Brothers Four on college-yhtye, jolta puuttuu se sovitusrikkaus ja
huumori, joka Kingston Triolle oli ominaista – tosin kielitaitoni ei 1960luvun alkupuolella livekonserttien sutkauksiin riittänyt eikä riitä vieläkään. Mutta näissä neljässä ”veljeksessä” on jotain perin luotettavaa, rehellistä, hyvää harmonista peruslaulua ja soittoa. Dick Foleyn kaunis
baritoniääni ja tulkinta tekee Seven Golden Daffodils laulusta kauniimman kuin narsissi kukkana ehkä ansaitsisikaan. Kaiketi juuri Foleyn baritonia kuultiin myös komeasti alkavassa ”This nine pound hammer, it’s
a little too heavy for my size”, joka säväytti. Koko kelpo ”veljessarjaa” kuul47

laan majakanvartijan ja merenneidon rakkaudesta kertovassa Eddystone
Light kansanlaulussa. Kun alku lupaa jylhää balladia:”Yoho, here’s a tale
that’s near and dear to the hearts of those that sail, ‘bout a lighthouse keeper
and his mermaid wife who joined together for a different life…” Pahempi
kyllä laulu muuttuu leikinlaskuksi – olin vielä tuolloin totisten balladien
lumoissa – ja kun merenneito nousee paadelle myrsky-yönä majakan
välkkeessä ja kysyy, mitä heidän kolmesta lapsestaan on tullut, niin saa
kuulla, että yksi esiintyy puhuvana kalana, toinen on ravintolassa lautasen
lämmittäjänä ja kolmas laulaa tämän yhtäältä hilpeän, toisaalta katkeran
laulun ja viimeinen sana annetaankin laulun merenneidolle, lasten äidille:
Then the phosphorous flashed in her seaweed hair
I looked again and me mother wasn’t there
A voice came echoing out of the night
”To Hell with a keeper of the Eddystone Light!”
Suomensin laulun 2000-luvulla, tosin Englannin kanaalissa olevan Eddystonen majakan korvasin Porkkalan Kallbådanilla, kun siellä nähdään
hylkeitä. Laulun nuotti ja tekstit englanniksi ja suomeksi ovat John Nurmisen säätiön julkaisemassa laulukirjassa ”Hiihoi! Lauluja mereltä”.
Brothers Four yhtyeen tunnetuimpiin lauluihin kuuluu myös Suomen
1960-luvun hootenanny-illanistujaisissa kuultu Ballad of Springhill, hiilikaivosonnettomuus Nova Scotiassa 1958. Tämä kaivos oli Kanadan syvimpiä, alimpien kaivoskäytävien kulkiessa lähes viiden kilometrin syvyydessä. Onnettomuudessa kuoli 75 kaivosmiestä. Kaivos suljettiin ja
balladin tehneet Ewan McColl ja Peggy Seeger päättivät murheellisen tarinan seuraaviin säkeisiin:
Through all their lives they dug their grave,
two miles of earth for a marking stone.
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The Journeymen
Kingston Trion jälkeen ja jos innostustani mittaisi, niin sen verroille
nousi The Journeymen -trio, jonka lp:n ”New Directions in Folk Music”
(Capitol) sain näytelevynä ostaa Westerlundin Reino Bäckmanilta. Olin
niin fiiliksissä – vaikka näin ei silloin sanottu – kuin olla voi kuunnellessani puuvillapellolla työskentelevän orjan kehtolaulua All the pretty little
horses, jossa Scott McKenzien hieno tenoriääni yhtyy John Phillipsin ja
Dick Weissmanin matalampiin ääniin. Stemmalaulu ja taitava instrumenttien hallinta tekevät yhtyeen saundista paikoin lumoavaa. Ylivoimainen suosikkini oli kuitenkin kahdesta tietyömaalta paenneesta pakkotyövangista kertova Lawrence Gellertin löytämä kansanlaulu Two
Hoboes, joka alkaa vaikuttavasti
Railroad looks so pretty,
moonlight’s on the track.
Yonder come two hoboes
with a rucksack on their back…
Well it’s oh, babe, no home, babe.
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Tällaiset kulkurit olivat köyhiä ja kodittomia, joskus tilapäistöissä, joskus
varastelivat hengenpitimikseen ja joutuivat irtolaisina pidätetyiksi ja pakkotyöhön. Dick Weissman on kuten Dave Guardkin etevä banjonsoittaja
ja tähän hobo-lauluun hänen äänensä sopii trion äänistä parhaiten.
Work on the Georgia Road Gang,
ninety days in the county jail,
run away from that ball and chain
with the hound dogs on their trail…
Suomensin laulun myöhemmin ja aikomus on se levyttää tai saada edes
Youtube suoratoistopalveluun. Kulkuriaihetta käsittelee myös Journeymen-yhtyeen oma laulu Ben and me, hieno ja surullinen kuvaus kulkurien elämästä talviaikaan ja kalliovuorilla. ”Old Ben died just before dawn,
the sun comes out and the train moves on…”
Tein parhaani saadakseni käsiini myös Journeymen-yhtyeen kaksi aikaisempaa albumia – ensimmäisen ”The Journeymen” (1961), jossa on
kaksi hienoa laulua, Amerikan sisällissodasta kertova Soft blow the summer winds sekä surullinen ja arvoituksellinen Black Girl, jonka Scott ja
John tulkitsevat duettona. Se on kuultavissa livenä myös Youtubessa. Sävelmän ja ensimmäisen säkeistön tallensi Kentuckyssä 1917 kansanlaulujen tutkija Cecil Sharp.
”Reissumiesten” toinen albumi ”Coming Attraction – Live!” oli konserttitaltiointi ja ohjelmistosta oli erityisesti mieleeni Born in Bethlehem,
laulu Jeesuksen syntymästä ja sanomastakin, mutta rytmillisesti hyvin
svengaava tulkinta.
Journeymen-yhtyeen jäsenten lähtiessä eri teille 1964 Dick Weissman teki
sympaattisen soololevyn ”The Songs that Troubled my Mind”, jossa laulettiin mm. kaivosmiehistä ja farmareista. Weissman kirjoitti kirjan hootenannykauden historiasta, jonka lainasin Kansalliskirjaston Amerikkakirjastosta.
Scott MacKenzien hieno tenoriääni tuli maailmankuuluksi San
Francisco -hitin ansiosta. John Phillips ylitti vielä ystävänsäkin suosiossa
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California Dreamin’ -laulullaan, jonka Mamas & Papas yhtyeensä kanssa
levytti. Oma Mamas & Papas suosikkini on kuitenkin John Phillipsin
kaunis, mutta lapsen työtä elävänä savuhormin rassina kuvaava kauhistuttava laulu Dancing Bear. Levyllä sen laulaa Denny Doherty, joka aikaisemmin lauloi Halifax Three folktriossa.
I wouldn’t want to be a chimney sweep
All black from head to foot
From climbing in them chimneys
And cleaning out that soot.
With a broom and ladder and pail,
The darkened walls I scale...
And far… and high… I see a patch of sky.
I’d rather be the gypsy
Whose camped at the edge of town…
The one who has the dancing bear
That follows him around.
–––
The queen eats fruit and candy; the bishop nuts and cheese
And when I am a grown man, I’ll taste just what I please –
The honey from the bee, the shellfish from the sea,
The earth, the wind, a girl, someone to share these things with me.
Näistä unelmistaan huolimatta ”I’ll taste just what I please” John Phillips
ei maistanut hunajaa vaan kokaiinia ja heroiinia, jotka hänet lopuksi tappoivat, mutta paljon kaunistakin hän ehti meille lauluissaan jättää. Suomensin Tanssivan karhun 2000-luvulla ja muistin kuinka kansakoulussa
laulettiin ”Pieni nokipoika vaan uuninpiippuun katoaa…”, laulettiin iloisesti kuin hyvänäkin asiana vaikka näitä lapsia kuoli ahtaisiin savuhormeihin ja saivat äärimmäisen nokisesta ja vaarallisesta työstään pysyviä
ruumiinvammoja, keuhkovammoja, silmätulehduksia ja pilasivat lapsen
elämän.
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Joskus tuntuu että laulukirjan tekijä Olavi Pesonen tai laulunopettaja
on kerta kaikkiaan empatiakyvytön ihminen eikä hetkeäkään ajatellut
mistä itse asiassa lauletaan, pahimman laatuisesta lapsen orjatyöstä. Laittaisiko hän oman kuusivuotiaan lapsensa eläväksi rassiksi savuhormeihin. Mitä tämä työ lapselle merkitsi, siitä voi lukea Wikipediasta asiasanoilla Child labour chimney sweep.
Pesosen laulukirjan kuvittaja Rudolf Koivu on vielä laittanut laulun
somisteeksi lapsen katolle savupiipun päälle, jossa lapsi huutaa ”Hei hurraa!” ja saa pyhän tullen olla pois piipusta. Katon lapekin on jyrkkä. Toinen mieletön Rudolf Koivun kuva on Otavan ”Kalliolle kukkulalle” kansanlaulukirjan kannessa, missä poika, ihan lapsi vielä, on kiivennyt
korkean männyn oksalle, alla on kallio. Koivu on kai mielessään kuvittanut laulua ”Mä oksalla ylimmällä oon Harjulan seljänteen…”, mutta ei ole
ymmärtänyt, ettei siellä oksalla ole ihminen vaan lintu. Kesäpäivä Kangasalla -laulu kuuluu Sakari Topeliuksen Sylvia-lauluihin. Sylviat ovat
kerttuja, siis pikkulintuja.

Peter, Paul and Mary
Vaikka Peter, Paul and Mary on minulle liian amerikkalainen, liian sovinnainenkin – Paul Stookeylla ja Peter Yarrowilla solmiot kaulassa ja
parrat leikattu narsistiseen kuosiin, ovat he toki eteviä laulajia ja kitaransoittajia ja säestäjiä. Nämä kolme löysivät toisensa 1962 ja ensimmäinen
Warner Bros. abumi ilmestyi seuraavana vuonna. Taitavaa ja harmonista
laulua, jota yhteen mikrofoniin laulettaessa pitkä Mary Travers joutui
laulamaan etukenossa. Kuuntelin heitä sentään aika usein vaikka lauluvalinnat eivät erityisemmin kiinnostaneetkaan, kun en ole Puff the Magic
Dragon -henkinen.
Trion ensimmäisellä levyllä on Where have all the flowers gone, jonka
aiheen laulun tekijä Pete Seeger oli saanut Mihail Solohovin romaanista
”Hiljaa virtaa Don”. Hieno sodanvastainen yhteislaulu joka tapauksessa
ja hootenannyvuosina sitä laulettiin paljon. Seuraavalla P, P & M -levyllä
oli jo kiinnostavampia kappaleita: Flora ja Man come into Egypt sekä
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hieno vanha spirituaali Old Coat, tämän yhtyeen lempilauluni; tuntematon runoilija on sen sanat kirjoittanut.
Silver spoons to some mouths,
golden spoons to others,
dare a man to change the given order.
Though they smile and tell us –
All of us are brothers!
Never was it true this side of Jordan.
Like some ragged owlet
with its wings expanded
nailed to some garden gate or boardin’,
thus will I by some men,
all my life be branded.
Never hurted none this side of Jordan.
Olimme kerran Antero Launis, Liisa Eskola ja minä folkillassa FinnishBritish Societyssä, siinä samassa missä folk-klubi kokoontui keväällä
1965, ja lauloimme edellä mainitun Old Coat laulun. Seuraavalla kerralla
siellä oli kreikkalaisia lauluja ja tansseja ja totesimme ettei ole meidän
juttu.
Peter, Paul and Maryn (Travers) Old Coat tulkinnan verroille nousi
vasta 2000-luvulla käsiin saamani The Easy Ridersien (Terry Gilkyson,
Richard Dehr, Frank Miller) vanhempi tulkinta, jonka sitten suomensin
ja Vanhat vaatteet nimellä Saarisen studiossa Youtubeen lauloin, Antero
Launis kertosäkeessä mukana. Vasta internetaika mahdollisti sen, että
sain tämän vinyylialbumin kokoelmaani.
Muutama Peter, Paul and Mary -laulu on vielä mainittava. Tapiolan
Otsonkallion aikojen Nallenpolun naapuriltani ja partiokaveriltani
Markku Kyllästiseltä lainasin albumin, jossa oli hieno Hurry Sundown.
Kaikkein järkyttävin ja jotenkin kreikkalaisiin tragedioihin viittaava
Peter, Paul ja Mary laulu on Polly Von, missä jousimies ampuu rakastettunsa; julma ja sokea kohtalo on tässä taustalla, sillä tyttö kulki metsässä,
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kun nuoli sattui häneen, eikä mies häntä edes nähnyt. Paul Stookeyn kaunis, surullinen tulkinta, mutta laulussa on jokin tosi tapahtuma taustalla,
iältään se lienee satoja vuosia vanha.
Mutta tässä olivat tärkeimmät amerikkalaiset folkyhtyeet. Toki voi
mainita Hollywoodin sponsoroiman The Highwaymen -kvintetin, vaikka
yhtyeen komeaan nimeen nähden, Maantierosvot, laulut ja esitykset olivat aika kesyjä, mutta pidin heistä. The Limeliters -triossa oli eteviä laulajia ja muusikoita, Alex Hassilev, Lou Gottlieb ja Glen Yarbrough, mutta
samalla oli koko ajan tunne, että eivät ole tosissaan, ettei folk ole heidän
juttunsa. Paremminkin he kuuluivat vaudevillemusiikin puolelle, jossa
parodialla on olennainen osa.
Laulutaidoiltaan kuitenkin oli omaa luokkaansa Columbia-levymerkillä levyttänyt kanadalaistrio The Halifax Three, Richard Byrne, Dennis
Doherty ja Pat LaCroix. Minulla on vain yksi heidän albuminsa. Laulu
on jykevää, jopa San Miguel on rytmillistä eikä tulkinta sopinut laulun
hienoon sisältöön, mutta Byrnen tekemä He call me boy on vaikuttava
esitys aina tekstiä myöten. Dennis Doherty lauloi sittemmin The Mamas
& Papas yhtyeessä.

Ian and Sylvia
Kanadalaisduo Ian ja Sylvia oli suomalaisillekin folkentusiasteille tuttu ja
heidän vinyylialbuminsa ”Northern Journey” oli aarteitani erityisesti
kahden laulun ansiosta. Brave Wolfe -balladi Ian Tysonin soolona kertoi
1759 käydystä Quebecin valtauksesta, missä brittiläiset joukot kenraali
James Wolfe johtajanaan voittivat ranskalaiset, joiden johtajana oli markiisi Montcalm. Molemmat ylipäälliköt kuolivat taistelussa. Muuta taistelusta en nuorena tiennyt kuin mitä laulussa kerrottiin, Wikipediaa ei
vielä ollut, ja siinä Wolfe oli sankari ja hänen rakastettunsa toi lauluun
lisää tragiikkaa:
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Love, here’s a diamond ring,
long time I’ve kept it.
All for your sake alone
if you’ll accept it.
When you this token view,
think on the giver.
Madame remember me
or I’m undone forever.
Wolfeen osuu taistelussa kolme musketinluotia, joista viimeinen rintaan
ja Ian Tyson kertoo tästä laulussa komealla ja intensiivisellä baritoniäänellään
He raised up his head where the guns did rattle
and to his aid he said: ”How goes the battle?”
”Quebec is all our own, they can’t prevent it.”
He said without a groan ”I die contented”.
Jylhä merimiehen tai merisotilaan jäähyväislaulu Nova Scotia Farewell on
toinen Ian Tysonin ”veret seisauttava” tulkinta, jossa Russ Savakus’in
kontrabasso on aivan olennainen tunnelman tehostajana.
I have three brothers and they are at rest,
their arms are folded on their breast,
but a poor simple sailor just like me
must be tossed and driven on the dark blue sea.
Duon aikaisemmalta albumilta ”Four Strong Winds” on mainittava vaikuttava Poor Lazarus, missä sheriffi ampuu Lazaruksen, joka piileskelee
vuorilla. Usein näissä ampumisissa on selvä rasistinen tausta ja silloin
löytyy aina ampumiselle syitäkin.
Ian Tyson ei osaa laulaa stemmoja, mutta hänen vaimonsa Sylvia
Fricker on etevä stemmalaulaja, joka toi aivan olennaisen lisän duon
saundiin vaikka en muuten hänen tulkinnoistaan ja lauluvalikoimistaan
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välitä. Sääli silti että pariskunnan avioliitto hajosi. Ian Tyson osti ranchin
Albertasta ja on tehnyt monta kiinnostavaa soolo-cd:tä. Tosin niissä alkaa
kuulua sama kuin aikoinaan Rex Allenin lauluissa, että laulaja alkaa
ihailla omaa ääntään ja se kuuluu tulkinnoissa. Siksipä kuuntelenkin mieluiten 1960-luvun alkupuolen Ian ja Sylvia levyjä, joissa laulu oli vielä
pääasia eikä sen esittäjä. Viime aikoina Ian ja Sylvia ovat satunnaisesti
esiintyneet yhdessäkin, mutta vaikuttaa siltä että suosio ja amerikkalaisen
countrymusiikin ympärille kietoutunut show kimaltavine vaatteineen ja
iskelmällisine lauluineen on saanut heidätkin verkkoonsa.
Amerikkalaisduon Bud (Dashiel) ja Travis (Edmonson) albumia olin
kerran jo antamassa pois, mutta olen vitkutellut, kun siinä on niin kauniisti laulettu Rod McKuenin So long, stay well.

Robin Hall ja Jimmie MacGregor
Kanadasta purjehdimme valtameren yli Skotlantiin. Onhan Yhdysvaltain
ja Kanadan kansanlauluista monet alunperin Englannin, Skotlannin ja
Irlannin laulutraditiosta peräisin.
Skotlantilaiset Robin Hall ja Jimmie MacGregor äänittivät 1961 Leon
Rosselsonin ja Shirley Blandin kanssa kaksi albumia Decca-levymerkille
The Galliards nimellä. Ensimmäinen albumeista ”Scottish Choise!” sisälsi
kuten nimi sanoo skotlantilaisia kansanlauluja, joista erityisesti oli mieleeni The craw killed the pussie-o ja Mingulay boat song, joka oli 1960luvun hootenannypiireissä suosittu yhteislaulu. Jälkimmäisessä vain sävelmä on trad., sanat on kirjoittanut Hugh S. Roberton 1930-luvulla.
Laulun innoittamina olimme 2001 Antero Launiksen kanssa matkalla
Skotlantiin ja Mingulaylle, mutta emme päässeet Isle of Skyeta pitemmälle. Ostin sentään Portreen kirjakaupasta Ben Buxtonin Mingulayn
historiaa esittelevän teoksen, ja kävi ilmi, että asukkaat hylkäsivät saaren
lopullisesti 1912. Sinne ei enää ollut venekuljetustakaan kuin satunnaisesti
ja sen mukaan oliko kyllin tyyni. Saaressa ei ole satamaa ja valtameren
aallot sanan mukaisesti syleilevät sitä alinomaa. Usein on maihinnousu
vaarallista tai mahdotonta.
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Hall – MacGregor duon toisella lp:llä ”A-Rowin” oli parikin mieltä
kiinnittävää laulua, Up among the heather ja Overgate, joita usein kuuntelin. Levyllä oli myös Shirley Blandin laulama englantilainen perin surullinen kansanlaulu A bold young farmer, joka vastasi täysin sielunmaisemaani. Lauloinkin sen 1968 elokuussa jossain Irlannin olkikattoisessa
public housessa siellä iltaa istuville, kun tuli puhe kansanlauluista.
Olimme Elomaan Matin kanssa peukalokyydillä reissaamassa pitkin ja
poikin Englantia, Skotlantia ja Irlantia, jossa Irmeli Laurila tuli reissuun
mukaan. Vasta myöhemmin aprikoin laulun sisältämää murhetta:
There sits a bird in yonder tree
they say he’s blind and cannot see,
but I that bird would rather be
since that young farmer courted me.
Robin Hall’in ja Jimmie MacGregorin albumeista vielä oikein innostava
oli ”Scotch & Irish” albumi, missä asfaltinlaskijoista kertova Ewan MacCollin Hot Ashfelt oli vankkaa kuultavaa, sävelmänä duon toisella levyllä
tulkitsema Mick Maguire. Lähes unenomaisen hieno Hall & MacGregor
tulkinta on Shetlannin saarilta peräisin oleva Bressay lullaby Baloo baleerie.
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Skottilaisveljekset The Alexander Brothers on vielä mainittava ja lauluista
Cameron Lad ja Bonnie Wee Jeannie MacCall, jonka mainion tekstin siirsin sitten aikanaan Suomeen. Annoin laululle nimeksi Kaunis Elina mäntyharjulaisen esiäitini Elina Lyytikäisen mukaan. Toinen Alexanderin veljeksistä soitti harmonikkaa ja toinen oli komealla äänellään solistina,
mutta toki veli yhtyi usein lauluun.
Mutta aivan omaa luokkaansa instrumentalistina on kaksirivisen harmonikan virtuoosi Sharon Shannon, joka soittaa Reel Beatrice niin mukaansa tempaavasti, että kuuntelin sitä monta kertaa yhteen menoon. Jigejä ei kestä kuunnella, ne ovat soittajan musiikkia, mutta Shannonin
reelit ovat ihan eri asia.

Ian Campbell Folk Group
I found my love by the gasworks croft,
dreamed a dream by the old canal.
I kissed my girl by the factory wall,
dirty old town, dirty old town...
--I heard a siren from the docks,
saw a train set the night on fire,
I smelled the spring on a smoky wind,
dirty old town, dirty old town...
Skotlantilaisista folk-yhtyeistä Ian Campbell Folk Group oli toinen suuri
suosikkini. Heidän levyjensä kautta tulivat tutuiksi hiilikaivokset sellaisissa lauluissa kuin Down in the coalmine, Canny miner lad tai Geordie
Black, joka säilyi hengissä raskaasta ja keuhkoja turmelevasta työstään,
räjähdyksistä, ja keräili vanhana yksittäisiä hiilen palasia kaivoskuilujen
ympäriltä saadakseen talveksi lämpöä kotiinsa.
Ian Campbell oli itse useimmin solistina, joskus vaimonsa Lorna,
mutta muistaakseni vain kerran Brian Clark, joka lauloi edellä siteeratun
Ewan MacCollin hienon satamakaupungin kuvauksen Dirty Old Town.
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Laulu perustuu MacCollin omiin nuoruusmuistoihin Salfordissa. Suomensin laulun 1990-luvulla ja Jaakko Saloa saan kiittää ”savun saastaisen”
kohdasta. Hän halusi että kaupungin tehtaiden likaisuus näkyy ja kuuluu
kunnolla. Levytimme laulun suomeksi vasta 2000-luvulla, jolloin Jaakko
oli jo kuollut. Ajopuiden solistina on Pekka Ristola ja saksofonia soittaa
Roger Freundlich. Laulu on kuultavissa Ajopuiden ”Haukkoja ja pääskysiä” levyllä ja on myös Youtubessa. Vankkaa Ian Campbellia edusti myös
Harvey Andrewsin sodanvastainen Death come easy.
Tietynlaisiin kansanlauluihin Ianin ääni on ihanteellinen ja yksi sellainen laulu on merimieslauluja sisältävällä ”Blow the Man Down” cd:llä
oleva Lowlands Low.
Our packet is the Island lass
Lowlands, lowlands, lowlands low!
There’s a laddie howlin’ at he main topmast
Lowlands, lowlands, lowlands low!
The Ol’ Man hails from Barbadoes
Lowlands, lowlands, lowlands, low!
He’s got the name Ol’Hammertoes
Lowlands, lowlands, lowlands, low!…
He gives us bread as hard as brass,
our junk’s as salt as Balaam’s ass…
Packet on postilaiva, purjelaivat ovat naispuolisia, junk on suolaliha, Bileamin aasi on tunnettu Raamatusta, mutta kapteenin ”vasaravarpaiden”
alkuperää voi vain arvailla.
Kuuluin joitakin vuosia John Nurmisen säätiön merihistorian neuvonantaja ryhmään. Säätiöllä on residenssi Loviisan saaristossa Boistön
vanhalla luotsiasemalla, joka on kunnostettu ja laajennettu ja on kuin
pieni ulkosaaristohotelli majoitustiloieen ja saunoineen ja merihistoriaan
liittyvine kuvineen ja pienoismalleineen. Juha Nurminen pyysi että kertoisin illan asiaohjelman päätyttyä merimiesten työlauluista, shantyista
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ja esimerkkilauluna soitin edellä mainitun Lowlands Low. Toinen oma
suosikkini Blow the man down-cd:llä on Louis Killenin laulama The Ship
in distress. Sain ystävältäni Ari Tolvaselta, taitava huuliharpun soittaja,
lahjaksi jouluna 1976 The Penguin Book of English Folk songs ja siinä oli
tämän ”epätoivon laivan” sanat, joista katkelma
In the blusterous wind and the great dark water
our ship went drifting on the sea.
Her headgear gone and her rudder broken,
which brought us to extremity.
For fourteen days, heartsore and hungry,
seeing but wild water and bitter sky,
poor fellows, they stood in a totter,
A-casting lots as to which shoud die.
The lot it fell on Robert Jackson,
whose family was so very great.
’I’m free to die, but oh, my comrades,
let me keep look-out till the break of day.’
Mutta ennen aamua nähdään purjelaiva, joka tulee auttamaan ja vie miehistön Cap Verdelle.
Vielä on mainittava irlantilaisen MacPeake Familyn melkein mystinen ja
hieno stemmalaulu erityisesti laulussa Alabama ja The Lament of Owen
Roe. Irlannin kuuluisin folkyhtye lienee The Dubliners, joilla on monia
jykeviä ja hyvin saundaavia lauluja, joista esimerkkinä High Germany,
mutta muuten he eivät kiinnostaneet koska laulu on melko sävytöntä.
The Irish Descendants irlantilaisyhtyettä olen kuunnellut 2000-luvulla
vain Youtubesta ja erityisesti Eileen Oge laulua, jonka nuotin ostin Lontoosta jo 1968, kun olin lauluun ihastunut kuultuani sen levyltä Sydney
MacEwanin esittämänä.
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Marty Robbins ja forty feet

M

uistan kun olin nuoruuden ystäväni Tapani Kaukisen kotona Espoon Tapiolan Otsonkalliolla eikä puolen päivän aikaan TV:stä tullut ohjelmaa, oli pelkkä mustavalkea virityskuva. Taustalla soi Marty Robbinsin laatima ja esittämä balladi El Paso, missä laulaja ampuu Rosan
cantinassa cowboyn, joka yrittää juovuksissa ”iskeä” hänen meksikolaisen rakastettunsa Felinan. Mies lähtee pakomatkalle, mutta palattuaan El
Pasoon saa kiväärinlaukauksesta lopuksi surmansa. Ammutun cowboyn
kaverit kostivat toverinsa kuoleman. Ja viimeisessä säkeistössä:
From out of nowhere Felina has found me,
kissing my cheek as she kneels by my side.
Cradled by two loving arms that I’ll die for
one little kiss and Felina, goodbye.
Marty Robbinsilta olin jo 1950-luvulla kuullut sellaisia ”hittejä” kuin
White Sport Coat ja Ain’t I the Lucky One, mutta Big Iron oli ”villin lännen
lumoissa” elävälle nuorukaiselle kuitenkin laulu numero yksi, paljon
kiehtovampi kuin El Paso. Olinhan vielä harjoitellut Viherlaakson kotini
puuvajassa tekemälläni mustaksi maalatulla puurevolverilla nopeaa vetoa
ja olin siis Villi-Bill Hickokin kaltainen gunslinger, milloin en ollut Buffalo Bill tai Nahkasukka tai Chingachgook.
Marty Robbinsin albumi ”Gunfighter Ballads and Trail songs” julkaistiin USA:ssa 1959. Levyn kannessa Robbins on itse gunslingerin mustassa
asussa valmiina vetämään ”ajatusta nopeammin”. Minä sain levyn käsiini
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tietysti vasta myöhemmin, mutta sanoissa tuli vastaan tuttu ongelma,
niitä ei kaikkia ymmärtänyt, ja laulaa piti. Jo ensimmäisen laulun Big Iron
ensimmäisessä säkeessä oli joku paikkakunta, josta ei saanut selvää: ”To
the town of Allafree rode a stranger one fine day”. Allafree -niminen kaupunki kuulosti nimenä epäuskottavalta ja kesti varmaan yli 20 vuotta ennen kuin työpaikassani Helsingin yliopiston kirjastossa menin eteläiseen
lukusaliin ja otin ison kartta-atlaksen eteeni. Tutkin Arizonan karttaa ja
sitten tajusin: Kaupungin nimi ei ollutkaan englantia vaan espanjaa Aqua
Fria, jonka niminen joki virtaa sen lävitse. Työtoverilta Raija Mayowilta,
joka oli asunut Englannissa, sain toisen puuttuvan sanan vicious, laulun
roisto oli Texas Red ja hän oli häijy.
Hootenanny-vuosina lauloimme usein Big Iron laulun suomennosta
Kostajaa, mutta alkuperäiseen laulutekstiin nähden nimimerkki Eran
(Erkki Ainamo) suomalainen versio oli kesympi, ”varo pyssyään” ja vastaavia, kun kyseessä on sentään Big Iron! Jukka Kuoppamäki ja Neloset
yhtye lauloi Kostajan levylle ja silloin se kuulosti ihan hyvältä ja jännittävältä. Robbinsin laulussahan ei kosteta mitään, vaan Arizonan ”ratsupoliisi” (Arizona rangers) on saanut tehtäväkseen pidättää lainsuojattoman
tappajan Texas Redin, joka oli nopeana ja ylimielisenä aseenkäyttäjänä
ehtinyt jo 20 miestä surmata. Mutta eipä tullut ventti täyteen. Jotta lau62

luun saataisiin dramatiikkaa lisää, käytiin Texas Redin ja ratsupoliisin
kesken klassinen revolveritaistelu Aqua Frian kadulla:
There was forty feet between them
when they stopped to make their play,
and the swiftness of the ranger
is still talked about today.
Texas Red had not cleared the leather
for a bullet fairly ripped
and the ranger’s aim was deadly
with a Big Iron on his hip.
Tosin tässä voi epäillä ratsupoliisinkin taitoja, jos hän ampui lonkalta,
mutta näitä näkee lännen elokuvissa usein. Ratsupoliisin ja Texas Redin
välillä oli 40 jalkaa eli noin 12 metriä. Pyysin Lauri-poikaani laskemaan
paljonko revolverin piippu saa olla vinossa luodin lähtiessä jotta se osuisi
vastustajan rintaan ja tuloksena oli hieman yli sentin. Jos enemmän, luoti
ei osu vastustajaan lainkaan. Kaikki Clint Eastwoodin, John Waynen ja
muiden colt-sankarien heittolaukaukset makasiinien katoilla oleviin miehiin, jotka putoavat osuman saatuaan alas kadulle, voi unohtaa. Täytyy
olla sirkusampujan taidot jos siihen pystyy. Mutta onneksi en näitä pohtinut 1960-luvulla.
Fred Zinnemanin kuuluisassa elokuvassa ”Sheriffi” kaksintaistelu on
ratkaistu uskottavasti. Sheriffi Gary Cooper (tynnyrintekijä!) tietää, ettei
ole nopea vetäjä ja ottaa mukaan kiväärin. Kun vastustaja on edellä mainitusta syystä johtuen ampunut ohi, Cooper heittäytyy makuulleen, tähtää ja surmaa vastustajan.
Kuulin Kostajasta tammikuussa 2022 Muistojen Bulevardi -ohjelmassa Kukonpoikien esityksen, jossa kaverit esittivät laulutaitojaan,
mutta sovitus ei liity lainkaan siihen mitä laulussa tapahtuu.
Arvelen, että Marty Robbinsin lp:n lienen saanut näytelevynä Westerlundilta tai sitten ostin sen levykaupasta. Levyn toinen ”syvältä kouraiseva”
raita oli The Master’s Call, jossa hulttion elämää viettävä päähenkilö kar63

kaa kotoa, liittyy lainsuojattomiin, ryöstelee ja ilmeisesti tappaakin.
Sitten erään kerran mies joutuu yksinään tuhatpäisen karjalauman
reitille. Ukkosmyrsky saa lauman pakokauhuun. Mies on varma että tulee
sorkkien tallaamaksi ja kuolee ja rukoilee hengenhädässä armoa synneistään. Häntä kutsutaan nimeltä ja hän näkee pallosalamassa Kristuksen
kasvot ja samassa salama iskee ja tappaa sata päälle ryntäävää nautaa.
Näin muodostuneen barrikadin takana mies pelastuu ja lupaa elämänsä
Kristukselle koska ”The Saviour called my name”. Kun sentään 1960-luvulla välillä ajattelin papin uraakin, niin tällainen ihmepelastus tuntui silloin täysin luonnolliselta. Nyt maallisempana ajattelen, että oisko barrikadiksi riittänyt 50 nautaa tai kenties kymmenenkin, pitikö tappaa sata.
No, riittihän kojooteilla ja haaskalinnuilla syötävää ja kaveri ainakin joksikin aikaa paransi tapansa.
El Pason ja muiden laulujen suosio oli siksi suuri, että Robbins julkaisi
toisen albumin ”More Gunfighter Ballads and Trail Songs” ja siinä oli
kaksi laulua ylitse muiden: She was young and she was pretty sekä My
Love. En tiedä mitä kaikkia tuplaäänityksiä ja kaiutusta oli studiossa tehty,
mutta lauluissa oli usein etevä kitaristi ja Robbinsin ääni ja tulkinta lähes
ihana laulussa My Love, josta katkelma:
My love is the valley, the rocks and the rills
my love is the prairie, the low rollin’ hills
The call of the night bird
I love every trill
There’s peace and contentment
when everything’s still.
Levyllä on myös jäyhempi ja mahdollisesti tositapahtumaan perustuva
Joe Babcockin laulu Prairie Fire, jonka Robbins tulkitsee vaikuttavasti.
Tässä kauheassa preeriapalossa Nebraskassa ei kuole vain koko karjalauma vaan myös kaikki muut karjapaimenet, 30 miestä, ja eloon jäi vain
tapahtumasta raportoiva cowboy. Suomensin laulun ja myös tässä laulussa toteutui Jumalan tahto.
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Jo kuumaa tuhkaa sataa, pilvi melkein päällä on,
ja tuuli huokuu kuolemaa, on kauhu suunnaton,
vaan joelle kai maileja on vielä kymmenen
ja takanamme inferno on kuuma, hirmuinen!
Vaan kaikilla on kohtalonsa, kilpa hävitään –
ei ihminen, ei eläin jaksa juosta yhtenään,
vaikk’ joki voitti tulen raivon, niin hinta voiton sen
oli kauhea, vain minä säilyin jokeen laukaten!
–––
Suomessa tunnetuin Marty Robbinsin laulu lienee Tapio Rautavaaran levyttämä Viisi veljestä (Five Brothers). Veljeksistä kolme on vielä teiniiässä, mutta he tavoittavat viimein miehen, joka on tappanut heidän
isänsä New Orleansissa. Pojat ampuvat miehen lähteellä, jonka vesi on
myrkyllistä ja kaikki kuolevat juotuaan sen vettä. Robbinsilla on hyvinkin
voinut olla jokin tositapahtuma laulun taustalla. Yksi sellainen on kerrottu Vilhelm Mobergin kirjassa ”Raivaajat”.
Jonkinlainen Marty Robbinsin hilpeä alter ego voisi olla countrylaulajana tunnettu Ferlin Husky, joka Simon Crum -nimellä levytti oman
laulunsa Morgan poisoned the water hole. Sen sanoista meillä ei ollut mitään toivoa saada selvää vaikka englantia jo aika lailla osattiin, pokeripelin termejä oli liikaa, mutta lopuksi ja liian myöhään löysin sanat
Googlesta. Ystäväni David Ransel oli osan termeistä selvittänyt aikaisemmin. Innostuksen liekki oli kuitenkin rinnassani jo sammunut. Mutta aikaisemmin – miten paljon mielikuvitukseni näitä puuttuvia sanoja täydensikin, miten monille seikkailuille ne minut veivät.
Tutustuin David Ranseliin 1970-luvulla Helsingin yliopiston kirjastossa, missä hän teki Slaavilaisessa kirjastossa Venäjän historiaan liittyvää
tutkimusta. David soitti kitaraa ja lauloi venäläisiä juomalauluja ja hänestä ja vaimostaan Terrystä tuli meille perheystäviä. David oli Illinoisin
ja Indianan yliopistossa historian, (erityisesti Venäjän) professorina. Hän
soitti vanhemmiten klassista musiikkia kitaralla ja muutti eläkkeelle jäätyään Kaliforniaan missä tyttären perhe asui.
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Otan tähän hetkeksi yhden cd-levyn, koska Arkansasissa 1914 syntynyt
Jimmy Wakely kuuluu samaan cowboylaulaja joukkoon kuin Gene Autry
ja Roy Rogers. Kaikki ovat esiintyneet myös lukuisissa lännen elokuvissa
milloin laulavaa cowboyta on tarvittu. Wakelylla on kaunis ääni, monia
hienoja lauluja, mutta vain yksi on sovituksen ja tulkinnan osalta uskomaton, Moon over Montana. Olin kertakaikkiaan fiiliksessä kuunnellessani sitä kuulokkeilla. Cd:n ostin Hämeentien Goofin Recordsista. Sovitusta on vaikea kuvata, se täytyy kuunnella. Tässä laulusta suomennos:
Kuu Montanan yllä
loistaen halki yön,
tienoille säteilyllään
lainaa hopeaisen vyön.
Lauma mylvii hiljaa,
kuuta tuijottaa,
cowboy katsoo unelmoiden
kimmeltävää preeriaa.
Olen kuullut tästä toisenkin sovituksen, mutta se ei ole niin vangitseva
kuin se yksi ja ainoa. Laulun ovat tehneet Jimmy Wakely ja Oliver Drake.

Jimmie Driftwood
Jos oli Marty Robbinsin Big Iron innostavaa ja mielikuvitusta lietsovaa
kerrontaa, niin sitä oli myös Jimmie Driftwoodin He had a long chain on.
One night as I lay on my pillow,
moonlight as bright as a dawn.
I saw a man come a-walking,
he had a long chain on.
I heard his chains a-clanking,
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it made a mournful sound,
welded around his body
dragging along the ground.
–––
He didn’t look like a robber,
he didn’t look like a thief,
his voice was as soft as the moonlight,
his face full of sorrow and grief.
Mies ottaa riskin, vankikarkuri kun on, ja liikkuu öisin ja pyytää nälkäänsä jotain syötävää. Laulaja, talon isäntä, on hyväsydäminen, ei kysele
vangitsemisen syytä, ei pelkää karkuria, vaan antaa hänelle syötävää ja
tarjoutuu lopuksi vapauttamaan miehen kahleista, mutta tämä onneton
yöllinen vaeltaja toteaa vain ”I guess we had best let it be” ja jatkaa taivaltaan.
Laulu toi mieleeni Julius Krohnin runon Karkuri, joka kuvaa henkirikoksesta ja ryöstöistä tuomitun ja yleisesti pelätyn Korven Kustaan öistä
käyntiä lapsuudenkotinsa ikkunan takana. Seisoo monta tuntia ja katsoo
tupaan missä nukutaan. Aamulla Kustaa ilmoittautuu nimismiehelle.
Jimmie Driftwoodilla oli lukuisia Yhdysvaltain historiaan liittyviä lauluja,
osa perinteisiä kuten Ox Driving Song. Osa taas hänen itsensä tekemiä,
joista yksi suosikeistani oli Tennessee Stud – tosin kuulin sen ensi kertaa
Eddy Arnoldin laulamana enkä nuorena vielä ymmärtänyt Driftwoodin
riimittelyn hauskoja puolia. Kun kertosäe aina päättyi tähän hienoon vihreäsilmäiseen hevoseen Tennessee Stud, antoi Driftwood sedälleen nimeksi uncle Fudd ja kun kaksintaistelussa sai uhkapeluri kuolettavan luodin rintaansa, hän kaatui maahan tömähtäen – thud!
Toinen Driftwoodin hevoslaulu Pony Express oli cowboy-mielikuvamaailmalleni erityisen mieleinen vaikka ymmärsin silloin sanoja vain
osittain. Tämä Pony Express oli ennen lennättimen saamista lähes uskomaton yritys kuljettaa kirjeitä Missourin St. Josephin ja Kalifornian San
Franciscon välillä. Sitä ennen, jollei epävarmoja kirjekyyhkyjä lasketa, oli
nykyisen sekunneissa tapahtuvan viestinnän sijaan suurin nopeus hevo67

sen laukka. Hevonen voi kuitenkin laukata täyttä vauhtia korkeintaan 16
kilometriä, sitten on pakko vaihtaa hevosta, joka muuten läkähtyisi tai
hidastaisi raviksi. Pony Express yhtiö toimi puolitoista vuotta huhtikuusta
1860 lokakuuhun 1861 ja siinä oli mukana 120 ratsastajaa, 184 hevosten ja
miesten vaihtoasemaa ja noin 400 hevosta. Ratsastaja ei saanut painaa
kuin korkeintaan 57 kiloa ja ratsastajaa vaihdettiin 120–160 kilometrien
taipaleen jälkeen. Kaikkiaan postinkuljetusmatka kesti noin kymmenen
päivää eikä vaihtoasemilla vitkasteltu: I ain’t got time to talk to you now
’cause I’ve got to carry the mail.
Cd-levyjen kaudella sain ystävältäni Liisa Eskolalta syntymäpäivälahjaksi Driftwoodin kolmen levyn kotelon ja sain tutustua hänen meriaiheisiin lauluihinsa, joista Driftwood at Sea laulun suomensin ja laulan sen
Ajopuut-kumppanieni kanssa. Laulu on Ajopuu-nimellä Youtubessa. Toinen Driftwoodin kelpo merimieslaulu on Shanghied, jonka soitin Tuomas
Vallin omistamassa venäläisessä troolarissa Hietalahdessa, kun meillä oli
runokirjani ”Meri, kallioita” julkkarit. Tuomaksen poika Lauri Valli oli
mukana. Troolarin konetta korjattiin ja pääsimme konehuoneeseen remonttimiehen työtä ihailemaan.
Jimmie Driftwood on niitä laulajia, joiden pelkkä lauluääni on kiinnostava kaikessa yksinkertaisuudessaan. Kaverin kitarakin näytti omatekemältä.

Frankie Laine ja O.K. Corral
Marty Robbinsin ja Jimmie Driftwoodin seuraan kolmanneksi on otettava komeaääninen Frankie Laine, josta tuli Rex Allenin ja Gene Autryn
tapaan monien elokuvien tunnuslaulujen tulkki. ”Cowboy-Eskolle” Laine
lienee ensi kertaa tullut tutuksi Tapiolan Sinipiianpolun Tirisillä, joilla oli
”savikiekolla” Gunfight at the O.K. Corral. Kertakaikkiaan mahtava laulu
ja esitys ja olin kyllä haltioissani aina kun sitä kuuntelin.
Asetaistelu käytiin 26. lokakuuta 1881 Tombstonessa Arizonassa ja
siinä lain puolella olivat sheriffi Virgil Earp ja hänen veljensä Wyatt ja
Morgan sekä Doc Holiday. Lainsuojattomien puolella olivat Billy Clai68

borne, Ike ja Billy Clanton sekä Tom ja Frank McLawry. Billy Clanton ja
McLauryt tapettiin, Virgil ja Morgan Earp haavoittuivat, muut säilyivät
vahingoittumattomina.
Asetaistelun historiasta en nuorena mitään tiennyt, en edes mikä oli
corral enkä viimeisen säkeistön ensimmäistä sanaa ja niin lauloimme
”cold hill so still” kunnes sitten paljon myöhemmin opin käsitteen boothill, saapaskukkula, jonne haudattiin lainsuojattomia ja muita ”pahiksia”
jotka kuolivat saappaat jalassa.
Frankie Lainen voima on tavattomasti ladatussa ja intensiivisessä tulkinnassa ja äänivaroja hänellä olisi riittänyt vaikka oopperaan. Muita
Frankie Lainen vaikuttavia tulkintoja olivat Rawhide, 3:10 to Yuma, City
Boy, Bowie Knife, joka kertoo uhkapelitappelusta jokilaivalla, sekä The
Swamp Girl – jälleen yksi ”Girl in the Wood” versio metsänneidosta, tässä
tapauksessa ihmisen hahmon ottaneesta ja miehen mielen lumonneesta
suoneidosta. Laine lauloi vankalla ja mutkattomalla tavallaan myös Gilkysonin Cry of the Wild Goose, mutta tässä Tennessee Ernie Fordin tulkinta ja sovitus on hienostuneempi ja kiinnostavampi.
Ernie Ford ja Burl Ives ovat olleet mielenkiintoni kohteena vain joidenkin
yksittäisten laulujen ansiosta. Ernie Ford tietysti ”maailman hittinsä”,
Merle Travisin Sixteen Tons ansiosta, jota ”savikiekkoa” kuuntelin Hannu
ja Jukka Tirisen kotona jo 1962. Levyn kääntöpuolella oli Dark as a Dungeon. Fordilla on vahva basso-baritoniääni ja eniten hänen lauluistaan oli
mieleeni jo mainittu Terry Gilkysonin Cry of the Wild Goose – tarina miehestä joka ei osaa elää kelpo vaimonsa luona koska mies on villihanhen
veli. Niinpä eräänä yönä hän lentää hanhien matkassa pois ja vaimo löytää aamulla vuoteeltaan höyhenen. Myös Black is the color on Ernie Fordin esittämänä hieno ja kirjoitin siihen suomennoksen, jonka Antero ja
Siiri Launis lauloivat Ajopuut-levylle ”Anjanpelto”. Laulu on Youtubessa
nimellä Tummat hiukset.
Burl Ivesin kenties hauskin laulu on Rebecca came back from Mecca ja
kuuntelimme sitä Eskoloilla Espoon Tapiolassa. Tämä Bert Kalmarin ja
Harry Rubyn laulu on ensi kertaa julkaistu jo 1921.
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Rex Alleniin tutustuin Helsingissä kaiketi 1956 näkemäni elokuvan
”Vankkurit valtaavat lännen” (Westward ho the Wagons!) ansiosta. Elokuvan lauluista ilmestyi seuraavana vuonna Rex Allenin laulama EP-levy,
jonka ostin. Iloista ja reipasta meininkiä
Ho wringle wrangle jing a jong jangle!
with a mighty ﬁne horse, I’m in love of course
cause I got me a purty woman’s love…
Rex Allenilla on kaunis, komea ääni, ”Voice of the West”, jonka itsekin
tiesi ja usein tulee tunne, että äänen esittely tulee tärkeämmäksi kuin se
mitä lauletaan. Mutta miksi valittaa – komea ääni ja hänen itsensä kirjoittamaa laulua Too Lee Roll Um kuuntelen yhä mielelläni. Mainittakoon
että hänen nuorempi veljensä kuoli kalkkarokäärmeen puremaan kotiranchilla Arizonassa.

Lionel Long
1963 sain, ilmeisesti jälleen Westerlundin Reino Bäckmanin kautta yhden
”elämäni levyn”, australialaisen Lionel Longin albumin ”Waltzing Mathilda”, joka tällä jo lapsuudessani tuntemallani nimilaululla alkoikin.
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Bushranger Ned Kelly teki
pellistä kypärän ja haarniskan
suojautuakseen poliisien luodeilta, mutta ne olivat hankalat eivätkä häntä pelastaneet.

Laulu on iloinen sävyltään, enkä nuorena ymmärtänyt, että laulun kulkurin on pakko varastaa henkensä pitimiksi. Laulussa hän varastaa lampaan (jumbuck). Ratsupoliisit yllättävät kulkurin (swagman) joen suvannolla (billabong) ja välttyäkseen kiinniotolta, pahoinpitelyltä ja kuolemantuomiolta kulkuri heittäytyy jokeen ja hukuttautuu. Itse levy on
täynnä lampaanhoidon historiaa, tunnelmallisia luontokuvauksia, diligenssiliikennettä (Balld of Cobb and Co.) ja kullankaivuuryntäystä. Hienona ja kamalana kuolemantuomiolauluna on levyllä Ring-a-ling. Laulu
kertoo kansallissankari/kansallisrosvo Ned Kellystä, jonka äidin polvillaan esittämille vetoomuksille säästää pojan henki, tuomarit eivät ”korvaansa lotkauta”.
Kansanlaulujen maailma on aina myös yhteiskunnan jäsenten ja vallankäyttäjien ristiriitojen, epäoikeudenmukaisuuden, sorron ja murheen
historiaa. Lionel Longin toinen albumi ”The Bold Bushrangers. Songs of
the Wild Colonial Days” on sekin merkittävä ja kuuntelin sitä yhä uudelleen.
Australia, alun perin Uusi-Hollanti, asutettiin Brittien toimesta rangaistussiirtoloihin pakkotyöhön tuomituilla ja karkotetuilla, samaan tapaan
kuin venäläiset Siperiaa. Karkotus annettiin poliittisista syistä, irlantilaisia
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vapaustaistelijoita tuomittiin brittihallinnon vastustamisesta ja toki myös
rikoksista. Kuri ja olot rangaistussiirtoloissa olivat säälimättömät, yksi pahimmista oli Tasmaniassa sijainnut Macquarie Harbour. Laulussa kuvataan järkyttävää ruoskimista, satoja iskuja, muuan vanki tappoi toisen
vaan tullakseen mieluummin teloitetuksi kuin kestää järjetöntä ja epäinhimillistä kohtelua. Vankisiirtolassa kärsittiin myös aliravitsemuksesta,
punataudista ja keripukista.
Jos joku joskus onnistui Australian vankileireiltä pakenemaan ja säilyi
hengissä, hän päätyi bushrangeriksi, joista osa menehtyi, mutta muutamasta tuli sankareita, idoleita.
Lionel Longin levyllä oli vanhoihin sävelmiin erinomaiset tekstit kirjoittanut Kenneth Cook. Lionel Long ja Patricia Cook sovittivat laulut.
Australiaan muuttanut Kingston Trion Dave Guard soitti eräissä lauluissa
banjoa. Levyn lauluista oikeutta, inhimillisyyttä ja demokratiaa ihannoivaan sydämeeni erityisesti osui The Cyprus -laiva, jonka kahleissa olevat
vangit onnistuivat vapautumaan ja valtaamaan laivan ja purjehtivat jonnekin – kaiketi kuolemaan, kun eivät olleet merimiehiä, mutta mikä tahansa muu kohtalo oli parempi kuin nääntyä ja tulla pakkotyössä yhä
uudelleen ruoskituksi. Kestääkö ihminen kolmeasataa ruoskaniskua, siitä
kertoo samanniminen laulu Three hundred lashes. Dostojevski kertoo
vankila-ajastaan kertovassa kirjassaan ”Muistelmia kuolleesta talosta”,
että vankeja ruoskittiin niin että monet kuolivat.
Wikipedia ei anna Jack Donahuesta niin kaunista kuvaa kuin laulu
Driftin’ Smoke of the Mountain, mutta se oli levyn vaikuttavin myös sävelmältään ja säilytän uskoni Jackiin enkä kylmäsydämisiin tutkijoihin.
He took his gun and rode his horse, he rode right through the Hollow.
And oh, dear God I do declare: I wish that that I could follow.
Jack Donahue is on the road, no chains could ever hold him,
the soldiers might as well hunt down the drifting smoke of the mountain.
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Joan Baez

J

oan Baez on koko folkkauden tärkein naispuolinen artisti, melkein
ikoni. Hieno, elävä sopraanoääni, kauniita yksinkertaisia tulkintoja
joissa laulun mukaan voimakkaampi tai kevyempi tunnelataus. Railroad
boy, Queen of Hearts, Jackaroe, Black is the color, merirosvolaulu Henry
Martin tai kamala ja varmaan tositapahtumaan pohjaava Matty Groves.
Se kertoo myös Joan Baezin aineiston valinnasta, joka oli ainakin alkuaikoina folkloristinen. Matty Groves on Child-balladi, jossa lordi Arling
yllättää vaimonsa ja tämän rakastajan Matty Groves’in vuoteesta. Syntyneessä miekkailussa Arling surmaa Matty Grovesin ja kun vaimo toteaa
rakastavansa tätä, niin surmaa myös vaimonsa. Joan Baez varmaan viisaasti lyhensi todella pitkää balladia ja jätti pois verisen säkeistön missä
lordi potkaisee vaimonsa irtileikatun pään vasten seinää.
Paljon myöhemmin kuulin Joan Baezin laulavan vangista El preso numero nueve, josta on hieno livetulkinta myös Youtubessa. Tässäkin laulussa on tositapahtuma taustalla. Olin perheen kanssa vuonna 2000 Torremolinoksessa ja hotellin lähellä olevassa ravintolassa ja siellä viihdytti
asiakkaita trubaduuri kitaransa kanssa. Kysyin voisiko hän laulaa tämän
”Vanki numero yhdeksän” laulun ja hän osasi sen ulkoa ja lauloi.
Joan Baezin sisko Mimi nai 17-vuotiaana laulaja ja kirjailija Richard Fariñan. Näin nuorena heidän kuvansa Sing Out -lehdessä ja leikkasin irti
laulun The Swallow Song nuotin ja liimasin sen kansanlaulukirjaani. En
koskaan kiinnittänyt heihin enempää huomiota ennen kuin kolmekymmentä vuotta myöhemmin, kun lainasin Kirjasto 10:stä Postitalosta hei73

dän cd-levynsä. Siinä oli hienoja lauluja kuten The Falcon (Metsästyshaukka), sodanvastainen laulu, jonka sitten suomensinkin, ja Reno Nevada, joka sai kerran ystäväpiirin levyraadissa parhaat pisteet, sekä mainittu The Swallow Song, jonka myös suomensin. Antero Launis ja Liisa
Eskola ovat laulaneet molemmat suomennokset Ajopuiden levylle
”Haukkoja ja pääskysiä”. Falcon-laulussa Roger Freundlich soittaa sopraanosaksofonia.
Niin kaunis kun lentohon haukka noussut on
ja tanssii, tuulen tuttu on ja uljas, verraton.
On haukka niin kaunis, vaan on vaiti ainiaan,
on kylmä mieli, sotilailta se oppi tappamaan!
Ja haukka näkee varpusen ja kyyhkyn tuntee, vaan
se milloinkaan ei rakkaudesta ole kuullutkaan.
Ja kynnet niin julmat on, sen silmät peitetään,
ettei se oppis tuntemaan, ei liikaa näkemään.
Ja kauas vuoren jylhyyteen tee pirtti hirsinen
ja kuule – sodan linnut lentää yli kirkuen!
Se kiusaa, se houkuttaa sun toivees täyttäen,
vaan iskee kerran kätehen, mi aina ruokki sen.
Et päivää tiedä, tuntia, kun on elos muisto vaan.
Voit haukan mielen vapauttaa ja ketju katkaistaan.
Oi haukka niin kaunis on, kun nousee lentohon.
Ei saa se vastausta, ei, jos saa, se valhe on.
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Jean Ritchie
Amerikkalaisista kansanlaulujen naislaulajista on Joan Baezin ohella tärkein kentuckyläinen Jean Ritchie. Molemmilla on etnografinen ja folkloristinen näkemys kansanlauluista, mikä näkyy heidän ohjelmistostaankin. Jean Ritchieta ja edellä mainittua Richard Fariñaa yhdistää se, että
molemmat soittivat dulcimeria. Jean Ritchien ensimmäinen albumi lienee sekin Westerlundin Reino Bäckmanin kautta saatu ja siinä oli toinen
toistaan hienompia lauluja ja niiden tulkintoja: Nottamun town, With
Kitty I’ll go ja One I love, jota lauloimme yhä uudelleen, kun siinä iässä
vielä yhteen, kauniiseen, uskolliseen rakkauteen uskottiin.
Näin jälkeenpäin ajatellen levyn merkittävin laulu oli Kentuckyn hiilikaivoksiin ja hiilijuniin liittyvä Than Hall’in (Jean Ritchien salanimi)
kirjoittama The L and N don’t stop here anymore. En tiennyt mitä L and
N tarkoitti ennen kuin vuosikymmeniä myöhemmin kysyin sitä Jean
Ritchieltä itseltään ja hän vastasi sähköpostilla, että kyse oli Louisville –
Nashville rautatiestä, jolla hiilijunat kulkivat, mutta eivät kulje enää –
now they’re standin’ in a rusty row all empty
and the L and N don’t stop here anymore.
Entisiä aikoja kaipaava laulaja muistelee kuinka hän lapsena luuli että isä
oli neekeri (black man), kun naama oli aina musta hiilipölyn ja hien takia.
Siirsin suomennoksessa laulun tapahtumat Taalintehtaan rautaruukille,
jossa hiiliä tarvittiin paljon malmin rikastamiseen. Hiilenpolttaja-nimisenä laulun on levyttänyt Ilmari Lehtonen.

Nancy Ames ja Shelby Flint, Odetta
Pari muuta amerikkalaista naislaulajaa täytyy mainita: Vaaleatukkainen
Nancy Ames, jolla oli voimakas, intensiivinen ääni ja joka soitti taitavasti
kitaraa. Hän lauloi South Coast, Young, young man, Angel Cake and Wine,
ihailtavia tulkintoja… ”I once had a dog with one torn ear, the color of a
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dust that blew me here, the color of a dust and a good luck penny, but he
ran away and I didn’t have any dog.” Katsoin Wikipediasta mitä Nancysta
sanotaan ja hänen oikea nimensä onkin Nancy Alfaro ja isoisä oli 1931–32
Panaman presidentti!
Shelby Flint oli haurasääninen, hieno, aito folklaulaja toisin kuin
Nancy Ames. Shelby lauloi Black is the color ja iloisen Bonnie wee lassie,
jonka sitten aikanaan suomensin. Shelbyn albumissa on mustavalkea,
tyylikäs kansi, levyn hengen mukainen toteutus. Viimeisenä lauluna on
Chris Stapletonin laulu Two Brothers, joka kertoo Yhdysvaltain sisällissodasta (1861–1865). Tähän sotaan liittyy myös Odetan laulama Yes I see,
jonka muistan kuulleeni myös hänen konsertissaan Linnanmäellä.
There’s a battle raging somewhere
and it’s thunder shakes the grown.
Terrible silence when it’s over,
only death makes such a sound…
Odetta on etevä kitaransoittaja ja hänellä on tällaiseen lauluun tavattoman vaikuttava ääni.
Yhdysvaltain sisällissodassa kuoli 600 000–700 000 sotilasta, siviiliuhrit tähän lisäksi. Mutta sen tuloksena orjat vapautettiin. Presidentti
Lincoln salamurhattiin muutama päivä viimeisen taistelun jälkeen.
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Skye Fisher’s Song

B

ensowin talossa Erottajalla oli 1960-luvulla British Councilin kirjasto,
josta lainasin laulukirjoja ja äänilevyjä. Vaikka en ole koskaan ollut
koulutetun ”klassisen” lauluäänen ihailija, niin yksi kuitenkin teki poikkeuksen, oli ylitse muiden: Skotlantilainen lyyrinen tenori ja katolinen
pappi Sydney MacEwan, joka lauloi skotlantilaisia ja irlantilaisia kansanlauluja; äiti oli irlantilainen, isä skotlantilainen. British Councilissa oli
muistaakseni single tai ep, jonka toisella puolella Skye Fisher’s Song, hienon hieno laulu, jota yhä uudelleen kuuntelin
Far the rugged misty Isle, The Isle of Skye doth show
Jagged line of blue Coolins in the ev’ning glow
Purple water throughs swift cutting clean my boat cleaves thro’
and tonight again I greet thee, mo neean doo.
Levyn monista sanoista oli mahdoton saada selvää yksinkertaisesti siksi,
että ne eivät olleet englantia vaan gaelia. David Ransel selvitti kaikki englanninkieliset sanat, mutta Cuilleen – vuorijono Isle of Skyella ja ”mo
neean doo” (mo nighean dubh, my maiden dark) jäivät arvoitukseksi. Joskus 1990-luvulla internetin jo tultua avuksi otin yhteyttä Skotlantilaiseen
yliopistoon ja sieltä lähettivät laulun alkuperäiset sanat sekä Marjory
Kennedy-Fraserin laatimat englanninkieliset sanat ja sävelmän. Joku kansanmusiikin kerääjä oli tallentanut sävelmän Gillespie MacInnesiltä kalastusveneessä Isle of Eriskaylla. Laulun suomennoksen Sumujen saari
tulkitsee kauniisti Antero Launis Ajopuut-yhtyeen levyllä ”Vanhoilla väylillä”. Laulu on myös Youtubessa.
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Tapiolan seurakunnan 1973 rippikoululeirin (olin siellä pastori Jussi Talasniemen ohjelmaryhmässä) jälkeen teimme kuuden nuoren kanssa viikon purjehduksen Isadora-ketsillämme Turun saaristoon. Rippileiriläisenä ollut ja pianonsoittoa harjoitteleva Ilmo Ranta soitti Skyen kalastajan
laulua uruilla tai harmonilla kaikissa niissä saaristokirkoissa ja kappeleissa missä kävimme, ainakin Jurmon kappelissa ja Aspön ja Nötön kirkossa. Laulusta tuli purjehduksemme tunnussävel. Ilmon lisäksi oli Isadoralla Anne Kolstela, Minna Castrén, Jouni Tommola, Juha Rekola,
Antti Komulainen ja minä kipparina.
Tämän porukan kanssa, en muista oliko kaikki, olimme seuraavan
vuoden tammikuussa Ilmo Rannan perheen kesämökillä Hartolan Kalhonkylässä. Sielläkin oli piano ja Ilmo soitti muistikirjani mukaan Chopinin Balladin f-molli ja jonkun Brahmsin Intermezzoista.
Menomatkalla pelastin luultavasti bussikuskin hengen. Menimme
Lahdesta Hartolaan pikkubussilla, josta puhkesi kumi. Kaikki ulos autosta. Kuskilla ei ollut tunkkia, mutta oli laudanpaloja niin hän rakensi
melkoisen tornin tueksi voidakseen ryömiä auton alle. Oliko varapyörä
siellä bussin pohjassa kiinni. Puhjenneen renkaan hän oli ottanut jo irti.
Tie oli jäinen ja tien reuna kaartui ojaa kohden. Katsoin laudanpalasista
kasattua tukea ja ajattelin, että käy vielä huonosti. Nostin puhjenneen
78

Tapiolan seurakunnan rippikoululeiri Kirkkonummen Hvittorpissa, jonka linnamaisen huvilan oli suunnitellut 1904 Geselius, Lindgren, Saarinen musiikkikustantaja Robert Westerlundille. Tapiolan seurakunta ja Tapiolan Eräpojat olivat
kustantaneet toimittamani laulumonisteen, jota kuvassa lauletaan. Monisteen
kansi on suurennettu postikortista, jossa teksti No other love my heart can fill.
Etualalla vasemmalta Netti Walli, Anita Siurala ja Elina Rekola. Antti Komulainen säesti lauluja kitarallaan ja yhdessä pidimme lauluinnostusta yllä. Leirin johtajana oli Jussi Talasniemi.

renkaan takaisin akselin päähän. Kuski oli auton alla, kun lautapino hetken kuluttua sortui ja auton oikea etuosa putosi alas, mutta pysähtyi akselin varassa olevan pyörän vanteeseen. En muista sanoinko kuljettajalle,
että varmuuden vuoksi laitoin etupyörän akselin päähän. Jos en olisi laittanut, reissu olisi päättynyt ja kuski joko kuollut tai loukkaantunut ehkä
vakavasti.
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Jussi Talasniemi

Edellä mainittu nuorisopappi ja myöhemmin Espoonlahden seurakunnan kirkkoherra Jussi Talasniemi on minulle ja toki monille muillekin
tärkeä ihminen. Jussi oli taitava lentopallossa, soitti selloa ja lauloi hienolla barytoniäänellään usein jumalanpalveluksen lopuksi Richard Faltinin Herran Siunauksen. Sen olen laulanut vanhempieni haudalla Malmilla joka joulu jo kahdenkymmenen vuoden ajan. Jussi on vihkinyt
Jurmon kappelissa minut ja vaimoni Helin ja kastanut lapsemme Laurin,
Riston ja Hannan.
Jussin sisko Saara Talasniemi oli työtoverini Kansalliskirjastossa. Hän kysyi voisinko hänen sijastaan mennä radioon ”Näistä levyistä en luovu”
-ohjelmaan ja sanoin että oikein mielelläni. Oli huhtikuu vuonna 2009,
ja ohjelman toimittaja Miika Lauriala tuli meille kotiin Nöykkiöön ja
äänitti keskustelumme ja otti mukaan ne levyt, joista ei ollut varmuutta
onko niitä YLEn äänitearkistossa. Soitin ohjelmassa samoja levyjä ja lau80

luja mitä näissä muistelmissa olen kiitellyt, mm. Rune Anderssonin Svart
visa, ljus kväll, Georgi Sviridovin Krai ty moi zabrošenny ja Robert Schumannin kvinteton hitaan osan. Kun ohjelma kaksi kertaa tuli radiossa
kuunneltavaksi, sain kiitosviestin Arno ja Anita Forsiukselta, jotka olivat
sen kuunnelleet. Arno Forsius on tehnyt merkittävän työn julkaisemalla
verkossa lääketieteen historia sivustoa, johon olen varsinkin työssäni ja
tutkimuksissani aika ajoin turvautunut.
Ajopuiden Elina Leskelä on ollut myös Näistä levyistä en luovu -ohjelmassa, jonka nimeksi tuli ”Kaikki isäni äänilevyt”. Elinalla on merkittävä
vanhojen levyjen kokoelma. Ja ohjelman lopuksi hän toivoi että soitetaan
Ajopuiden levyltä laulu Kaunis Elina, jossa hän soittaa harmonikkaa ja
minä ja Antero Launis laulamme. Elina Leskelän soittamaa Säkkijärven
polkkaa on kuunneltu Youtubessa yli 150 000 kertaa. Matti Saarisen taitavasti kuvaama video, jota voi käyttää myös harmonikansoiton opetukseen.

Silent o Moyle
Mutta nyt saavat sivupolut ruohottua, ja palataan Sydney MacEwaniin.
Muita hänen tulkitsemiaan lauluja, joista innostuin oli Eileen Oge, jonka
nuotin ostin 1968 elokuussa Lontoosta, kun siellä liftausreissullamme
Matti Elomaan kanssa kävimme. To people who have gardens on kaunis
kiitollisuuden osoitus ja kaunis on sen tulkintakin. Tähän lauluun liittyy
aivan erikoinen puutarhakokemus. Mainitulla liftausreissulla päädyimme
Orkney-saarille Skotlannin pohjoispuolelle. Muistan vielä että laiturilla
oli Shetlannin lammaskoira iloisesti haukkumassa tervetuloa-haukuntaansa. Vuokrasimme polkupyörät ja ajelimme keskellä karuja, harmaanruskeita kallioisia ja kanervaisia maisemia, kun yhtäkkiä edessä oikealla
vuoren rinteellä loisti kirkas monivärinen puutarha. Se oli kuin jalokivi
ja joku oli nähnyt valtavasti vaivaa tuomalla humusta, kenties merilevää
vuosia keräten, ja näin luonut kasvukykyisen maaperän kauniille puutarhalleen ja sen kukille.
Paljon myöhemmin Helsingin yliopiston kirjastossa kaukopalvelua
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hoitava ystäväni Liisa Koski tilasi minulle Sydney MacEwanin omaelämäkerran ”To the high C”. MacEwan teki konserttikiertueita Australiaan
ja Yhdysvaltoihin ja niistä saaduilla varoilla hän saattoi tukea kotikaupunkinsa Lochgilpheadin kirkkoa ja Obanin katedraalin rakentamista.
Internetin ja cd-levyjen tultua levyostajan avuksi olen hankkinut lisää
MacEwanin levyjä, vinyylejä ja cd-levyjä, joiden alkuperäisistä äänityksistä monet on tehty jo 1930-luvulla. Silent o Moyle -laulun olen suomentanutkin ja sen laulaa Loihdittu neito -nimellä Ajopuut-yhtyeemme levyllä Aino Launis. Trio Launis – Ainon lisäksi Antero ja Siiri – levytti
O men from the ﬁelds, jonka suomensin mukaillen. Kuulokkeet korvillani
laulun lumoihin vaipuessani luulin ensin, että laulussa kuvataan farmarin
elämää ja vaimon nimi on Mary, kunnes sitten tajusin, että kyse onkin
paimenista, jotka tulivat katsomaan vastasyntynyttä Jeesuslasta ja Mariaa.
Opin samalla että Marian viitta on taiteessa aina sininen. Hienon laulun
sanat on tehnyt Padraic Colum ja sävelmän Herbert Hughes. Opin laulusta myös half-door sanan.
Ehkä tähän jatkoksi voi mainita erään cd-löydön: ”The Great Singers &
Songs of Ireland 1913–1955.” Löysin levyn Helsingin kaupunginkirjastosta.
Kymmenentenä lauluna levyllä on The bare brown bog, jonka esittää
Michael O’Higgins. Tämä J. A. MacDonaldin ja T. Maddenin laulu on tavattoman vangitseva ja suomensin sen. Jätin pois irlantilaisen taruolennon nimen Banshee, jonka ääni, valitus tai ulvonta ennustaa läheisen kuolemaa. Mutta itse kuvauksen toki yritin välittää hyvinkin tarkkaan. Miten
kaukana viihteen valtavirrasta musiikkimakuni on, käy ilmi siitä, että
Bare brown bog on ladattu Youtubeen joulukuussa 2009 ja lähes viiden
vuoden aikana sitä on kuunneltu 270 kertaa! Jos niinkään paljon, kenties
on useimmin kuunneltu vain hetken, kun laulu ei olekaan mieleen. Toki
näissä on myös löytymisongelmia. Antero Launis laulaa vaikuttavasti
suomennoksen Autio suo Youtubessa. Videointi on Matti Saarisen.
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Hootenanny-klubi

K

ansanlaulu- ja hootenanny-innostus sai äänilevyjen ohella tärkeän
elämyslisän hootenanny-klubista. Juhani Joutsenniemi oli tuonut
idean Englannista keväällä 1964. Lauluiltoja oli ensin ”Vanhalla polilla”
Lönnrotinkadulla, josta sitten siirtyivät Kaivopuistoon. En enää muista
miten sain siitä tiedon, mutta keväällä 1965 aloin käydä Helsingin Puistokadulla Finnish-British Societyssä pidettävissä hootenannyilloissa.
Isäntänä ja yhteislaulattajana oli Hootenanny Trion Juhani Joutsenniemi,
joka usein aloitti illan session laulattamalla ”Hyvää, hyvää iltaa, sanon
sulle kulta…”
Oli ahdasta, oli hämyisää ja oli todella innostavaa kuunnella, kun komean kaakeliuunin edessä yhä uudet yhtyeet lauloivat kansanlauluja.
Tauolla sivuhuoneessa harjoitteli Finntrio (Vesa Nuotio, Tapio Kyöstilä,
Raimo Hakanen) muistaakseni ”Matkaan, matkaan, matkaan, vaunut
eteenpäin! Ajomies näin huutaa, taakse koti jäi…” Pertti Reponen oli tehnyt Kingston Trion Hangman (Pyöveli) lauluun uudet sanat.
Hootenanny Trion Juhani Joutsenniemi soitti kitaraa, Keijo Räikkönen 12-kielistä ja Pertsa soitti banjoa. En muista mitä lauloivat, mutta toki
muistan monia heidän laulujaan: ”Jussi ja Liisa ne toisiaan taisivat niin
rakastaa…”, Niin minä neitonen sinulle laulan, Rauman ganaal ja Pennillä
linnunsiemeniä (Feed the Birds), jota ystävistäni Antti Komulainen nuorena lauloi. Alkuperäinen Feed the Birds on elokuvasta Mary Poppins, ja
sen laulaa Julie Andrews. Anki, Bosse ja Robert lauloivat ehkä Viimeinen
vihellys, jonka sävelmä Five hundred miles oli monille tuttu ja jota usein
laulettiin. Oli myös The Four Party -kvartetti, jossa lauloivat ja soittivat
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Kansanlauluilta Hootenanny-klubilla 1965

Hootenanny
Trio: Juhani
Joutsenniemi,
Pertsa Reponen
ja Keijo Räikkönen.
Anki, Bosse ja
Robert -trio,
kuvassa Robert
Österberg,
Anki Lindqvist
ja Bosse Österberg.

Kim Kuusi, Harry Lindahl, Marjukka Lautsuo ja Laila Paju. Kimin mukaan lauloivat Freight train ja Five hundred miles.
Lappeenrannasta liftaamalla tullut Folk Song Trio -65 lauloi Amigonimisestä ravihevosesta (Stewball). Timan kangas todella löytyy sieltä
84

Guldgurkorna:
Pekka Aarnio,
Antero Launis,
Martti Launis.

The Four Party:
Kim Kuusi,
Marketta Lautsuo, Laila Paju ja
Harry Lindahl.
Kuvat:
Esko Rahikainen

päin, missä laulun ravit pidettiin, tosin Amigo ryssi kisan kun ei saanut
kirnupiimää. Amigo oli suosittu yhteislaulu monet vuodet.
Finntrion suosittu Ei koskaan selvin päin (Four Nights Drunk) tuli
heidän ohjelmistoonsa vasta syksyllä. Vesa Nuotio oli Kingston Trion fani
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kuten minäkin ja suomensi Finntriolle useita lauluja mm. El Matador ja
monia muita. Finntrio lauloi myös Peter, Paul and Maryn ”hittiä” Flora.
Tämän ”Lily of the West” rosy cheek ja ruby lips johtivat häneen rakastuneen miehen mustasukkaisuudesta tekemään tappoon ja mies päätyi
oikeuteen.
Yksi erikoisimmista yhtyeistä oli Guldgurkorna, joka lauloi Bellmanin
epistolaa ”Sarkkasi juo, jo kalman käsi luinen” ja Vallinkorvan laulua –
”Usjast tulloop miul aika ettee” sekä monia ihmeellisiä tekstejään, jotka
tenorikitaraa soittava Pekka Aarnio oli kirjoittanut – tutuimpana AnttiJuhani, joka oli eräs heidän ystävänsä. Vahvaääninen Martti Launis soitti
kitaraa ja mustilla kiharoilla varustettu ujonsorttinen Antero Launis soitti
kaksirivistä haitaria, viulua, tinapilliä ja huuliharppua ja joskus myös
tuolloin suosittua autoharppua. Jo mainittujen lisäksi folk-klubilla lauloi
Cbk-trio, Los Hidalgos ja Me kolme.
Näiden ensimmäisten hootenanny klubi-iltojen tunnelma oli yksinkertaisesti hieno ja se, että laulajat ja yleisö olivat ahtaan tilan takia vain
muutaman metrin päässä toisistaan teki illoista ikimuistoisia! Kävipä
siellä nuori Heikki Hector Harmakin kitaroineen laulamassa Joshua ﬁt
the battle of Jericho.
Klubilla kuultiin myös Greg Allan Fitzpatrickia, joka soitti lusikoilla
ja lauloi The Sound of Silence jo ennen kuin Simon & Garfunkel -levyjä
Suomessa kuultiin.
Hootenannyklubi siirtyi syksyllä 1965 kaupungin nuorisotilaan Munkkivuoreen, jossa erään kerran kävi Jukka Kuoppamäki kitaroineen. Varma,
hyvä-ääninen laulaja, ja ihailin kaverin luontevaa barresointujen vaihtamista. Jukka lauloi kiinnostavan Hiilenlappaajan laulun, jossa kaveri saa
häijystä pomosta tarpeekseen ja sanoo sille näkemiin lapiollaan ja päätyy
vankilaan ja pakkotyöhön ikuiseen urakkaan. Sävelmä on amerikkalaisesta kansanlaulusta Darlin’ ja sanat lienee tehnyt Kuoppamäki itse. Hän
ei taidoistaan huolimatta ollut kuitenkaan folklaulaja ja siirtyikin pian tekemään ja esittämään omia iskelmällisempiä laulujaan, joista varhaisimpana muistan 1969 kevään Pispalan ajoiltani Kiskot vievät etelään. Kuop86

pamäen folk-kauden kovin hitti oli kuitenkin hänen Neloset-yhtyeen solistina laulamansa Kostaja, joka oli suomennos Marty Robbinsin laulusta
Big Iron.
Munkkivuoresta hootenannyklubi siirtyi Siltasaareen Elannon tiloihin ja E-klubin isäntänä oli Martti Launis. Sieltä muistan erityisesti Muksut-yhtyeen, jossa yhtenä laulusolistina oli eksoottisen oloinen Inga Hinnerichsen.
Olin kirjoittanut töiden jälkeen Kansallis-Osake-Pankin vekselitarkastusosastolla Erottajalla uudet sanat Joan Baezin laulamaan River in the
Pines, jossa tukkipoika hukkuu jokeen. Sävelmä lienee alunperin Ruotsista. Laura kuolee laulussa synnytykseen ja lauttasaarelaiset Juvan siskokset lauloivat Lauran Elannon klubilla 1967.
Helsingin yliopiston juhlasalissa pidettiin myös folk-konsertteja, jossa
esiintyi jo mainittuja yhtyeitä ja ainakin Sinkat, joka nimi oli kuultu väärin, piti olla Sinikat, yhtyeessä kun lauloi Sinikka Sokka. Heidän lauluistaan en muista muuta kuin ”Noita laulan joita tiijän jatajuuan”. Kesti pitkään ennen kuin väärän painotuksen takia tajusin ”jatajuuanin” olevan
ja tajuan.
Uusista laulajista Heli Keinonen lauloi Ajettih da tsiganaiset ja Ruskie
neitšyt, valgie neitšyt. Hän oli ollut Toivo Kärjen puheilla, mutta Kärki oli
todennut että ”folk ei myy” eikä ryhtynyt tämän lauluja kustantamaan
vaikka tällä oli ”nätti ääni”.
Lähes uskonnollisella haltioitumisella yleisö lauloi konsertien lopuksi
seisaaltaan We Shall Overcome ja illan artistit olivat stagella säestämässä
ja laulamassa. Oi niitä aikoja!
Helsinki Folk Festival järjestettiin helluntaina 1966 Espoonlahden Sandvikenissä ja muistan vain yhden laulun elävästi. Cree-intiaani ja kansalaisaktivisti Buffy Sainte Marie lauloi Los Pescadores ja vaikuttavan villillä
äänellä. Hootenanny Trio, Guldgurkorna, Hector ja Päivi Paunu esiintyivät myös.
Päivi Paunu oli aloittanut ”Suomen Mary Hopkin” uransa ja lauloi
ihanteellisella kansanlauluäänellään haikeita lauluja kuten ”Aamulla var87

hain kun aurinko nousi...” Tunnetuin Päivin laulu lienee 1968 levytetty Oi
niitä aikoja, johon Westerlundin Reino Bäckman oli tehnyt suomennoksen. Kuten tunnettua Those were the days laulun alkuperäinen sävelmä ei
ole Gene Raskinin, vaan sen on tehnyt venäläinen Boris Fomin.

Munkkiniemen yhteiskoulun konsertti
Munkkiniemen yhteiskoulun folkkonsertissa lokakuussa 1965 esiintyi
myös Tapio Rautavaara, joka laulun sanat paremmin nähdäkseen kaivoi
taskustaan silmälasit ja totesi, että ihminen alkaa käyttää silmälaseja siinä
vaiheessa kun uteliaisuus voittaa turhamaisuuden. En muista mitä Rautavaara lauloi, mutta tämä konsertti oli elämässäni käänteentekevä sillä
Martti ja Antero Launis esittivät siellä laulun, jonka nimen halusin tietää.
Niinpä menin konsertin jälkeen esiintymislavalle sitä heiltä kysymään ja
sain kuulla että laulu oli englantilainen Keys of Canterbury. Myöhemmin
kuulin sen levyltäkin Oscar Brandin ja Jean Ritchien esittämänä.
Miten sitten heti ystävystyimmekin, mutta aloin pian käymään Launisten kodissa Runeberginkadulla. Tutustuin Martin ja Anteron lisäksi
Mikaan, Tapaniin ja Marjaan, perheen isään, pyöräilevään pastori Ilmo
Launikseen ja vaimoonsa Sirkkaan. Guldgurkornan Pekka Aarnio oli jo
perheen vakiovieras ja meidät kaksi aikaa myöten melkein ”adoptoitiin”.
Eikä mene mielestä se kerta, kun heti ovesta vasemmalla oli pieni kamari
ja siinä kerrossänky, ja Martti säestää kitaralla ja laulaa jylhällä tavallaan
Ewan MacCollin laulua Ballad of the Carpenter:
Jesus was a working man, a hero as you shall hear –
Born in the slums of Bethlehem at the turning of the year,
yes, the turning of the year.
Martti lauloi myös Ewan MacCollin rekkakuskin elämästä kertovaa
Champion at keeping them rolling. Sävelmä on McCollin, sanat trad. ”My
liquor is diesel oil laced with strong tea and the old Highway code was my
first ABC…” Antero soitti vieressä viulua soitinta hieman polveen tukien.
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Hän kertoi myöhemmin soittaneensa viulua jo Ressun (Helsingin reaalilyseo) orkesterissa. Antero, Martti ja Mika Launis sekä Pekka Aarnio lauloivat Ressun poikakuorossa, jota tarvittiin myös Matteuspassiossa. Mikan mukaan heitä valmensi koulun laulunopettaja ”mökä” eli Anna-Liisa
Luukkonen. Martti joutui kuorosta sitten äänenmurroksen takia pois,
mutta kuorokuvioissa alkoi Martin ja Pekan musiikillinen yhteistyö. Kävimme tulevina vuosina pääsiäisenä kuuntelemassa porukalla Johanneksen kirkossa Matteuspassiota ja muistan että oli ahdasta ja että tenori
Veikko Tyrväinen oli evankelistana.
Antero Launiksesta tuli elinikäinen ystäväni. Muistan yhä kun tulin
Launiksille, niin oikealla olevassa isossa huoneessa oli matkamuistoja Palestiinasta, missä Ilmo Launis oli usein ollut oppaana ”Pyhällä maalla”.
Huoneessa oli isohko puinen dromedaari ja nurkassa Akai-nauhurin vieressä kuulokkeet korvillaan istui Antero ja kuunteli musiikkia. Samassa
tuolissa kehittelin yhtä varhaisimmista sävelmistäni Eino Leinon komeaan balladiin Pyhä Martti, jonka maallisempi Martti Launis soinnutti,
kun olen aina ollut kehnompi sellaisessa vaikka mieli sävelmiä tuottaakin.
Launiksilla oli Samira-niminen marakatti, mutta olen nähnyt sen vain
Mustasaaressa otetussa filmissä kun en perhettä vielä silloin tuntenut.
Yksi varhaisia Anteron esittämiä lauluja on Pitipäs sattua, joka oli hänelle ehkä henkilökohtainen, ja hän lauloikin sen vain lähimpien ystävien
seurassa. Laulu tuli paljon myöhemmin myös Anteron omalle cd:lle ”Terveiset Helsingistä” (Pyramid), mutta siinä se muuttuu leikinlaskuksi ja
inhimillinen hämmennys on kadonnut. Poika ”ei saa sanaa suustaan”, kun
pitäisi tunnustaa tytölle että tykkää hänestä.

Mustasaari
Arki-iltaisin ja ainakin viikonloppuisin mentiin Launisten kanssa yhteysveneellä Taivallahdesta Mustasaareen missä oli Töölön seurakunnan
kesäkoti, ja missä oli lentopalloa, pöytätennistä ja yhä uusia ystäviä. Meitä
oli muutamia iltanuotiolla saaren rannassa, ja Hannu Nurmio soitti kitaraa tosi taitavasti, mutta ei tuolloin vielä laulanut. Pienessä kappelissa
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Ilmo Launis piti iltahartauden, laulettiin muutama tuttu virsi ja Aake
Miettinen loihti oboellaan hienon tunnelman. Elämän kauniita, ikimuistoisia tuokioita.
Nukuimme kaksikerroksisen hirsiaitan yläkerrassa, jossa ei ollut ikkunoita. Kerran tuli Pekka Aarnio soutuveneellä Lauttasaaresta missä hänen vanhempansa asuivat ja toi ”uunituoreen” Beatlesien ”Revolver”lp:n, jossa on yksi merkittävimmistä lauluista mitä tunnen Eleanor Rigby.
Eleanor Rigby, picks up the rice in the church
where a wedding has been, lives in a dream.
Waits at the window
wearing the face that she keeps in a jar by the door,
who is it for?
All the lonely people, where do they all come from…
Vaikka itse olin vielä vuosia Kingston Trion ja Jimmie Rodgersin pauloissa, alkoi Hootenanny-innostus muualla hiipua. Tuli toki ”folkkiakin”
laulavia yhtyeitä kuten Cumulus ja Pihasoittajat, mutta varsinainen folkin
ja hootenannyn kausi ajoittui 1960-luvulle. Bob Dylan ja Simon & Garfunkel tulivat Beatlesien ohella kaikkien tietoisuuteen, ja kansanlaulujen
melodiat ja sanat vaihtuivat itse tehtyihin lauluihin. Bob Dylan ei ollut
lainkaan mieleeni vaikka Blowin’ in the wind oli suosittu yhteislaulu,
mutta hänellä on yksi pysäyttävä ja jysäyttävä laulu äärimmäisestä köyhyydestä, epätoivosta ja sen aiheuttamasta tragediasta. Etelä-Dakotan farmari Hollis Brown ampui haulikolla vaimonsa, viisi nälissään isänsä takinhihoja järsivää lastaan ja itsensä.
You looked for work and money and you walked a rugged mile
Your children are so hungry that they don’t know how to smile…
Laulu edustaa sosiaalihistoriaa julmimmillaan. Teksti on niin raskasta
luettavaa, että en sitä tähän halua enempää kirjoittaa. Bob Dylanille
myönnettiin 2016 Nobelin kirjallisuuspalkinto.
Donovan (Leitch) sitä vastoin oli jonkinlainen sielunkumppanini.
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Joku Colours meni ohitse, mutta Donovanin kertomus miehestä, joka
haki töitä kelloja valmistavasta firmasta, oli merkittävä laulu. Piti sitoutua
50 vuodeksi kellofirmaan ja entisaikaan kun työpäivät oli 10–12- tuntisia
ja kuri ja järjestys tiukka. Goldwatch Bluesin kuvaus on vaikuttava, mistä
Donovan sitten oli aiheen lauluun saanutkin. Ja toinen hänen laulunsa
Song of the naturalists wife oli kuin itsestäni kirjoitettu
Do I see you buckets full,
buckets full of shells
from your day by the sea…
Oma maanpäällinen paratiisini on suomalaisen merensaaren rantakivikko tai somerikko heinineen, kukkineen, rakkolevineen, lintuineen,
tarhakäärmeineen – täytyyhän niitäkin paratiisissa olla. Lokkien ja meriharakan, liron ja punajalkaviklon huudot, laineiden liplatus, aurinko ja
kivien ja kallioiden mykkä, lähes 2 000–3 000 vuosimiljoonan viisaus.

Laululiike
Sitten seurasi yhteiskunnallisia ja rauhanlauluja Where have all the flowers gone hengessä. Jonkinlainen viattomuuden aikakausi oli päättynyt.
Vasemmistolainen, innostunut, paikoin kiihkoisa laululiike valtasi monien nuorten mielet ja vanhat työväenlaulut, vallankumouslaulut, saivat
uuden sukupolven äänet tulkitsijoikseen. Syntyi Lapualaisooppera ja
muita näytelmiä. Kaj Chydenius nousi tämän laululiikkeen säveltäjäksi
ja sittemmin myös Eero Ojanen. Olin toki demokraatti, mutta liian vanha
mennäkseni tähän liikkeeseen mukaan. Kun monet ystäväni sen lauluja
lauloivat niin toki lauloin mukana. Laulettiin Nataliaa, Taistojen tiellä,
Hiski Salomaan Vapauden kaihoa ja Chydeniuksen uudelleen säveltämää
kansanlaulua Kalliolle kukkulalle moniäänisenä sovituksena. Sitä laulettiin aina ja omissa korvissani se oli lähes piinallinen. Omat Chydeniussuosikkini ovat Eino Leinon näytelmästä Tuonelan joutsen ja erityisesti
Tuonen tytön laulu:
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Iltanuotiolla laulettiin Tapiolan Eräpoikien kesäleirillä Espoon Kurkijärvellä
1966. Valoa näyttää Raimo Ilveskero, kitaralla säestää leirilauluja Esko Rahikainen ja mandoliinilla Antero Launis.

Tumma on Tuonelan tähdetön yö,
tummempi tuonella raatajan työ.
Vähän täält’ on mennyt ja tullut tänne monta,
vielä ei tullut ei mennyt viatonta.
Jostain kumman syystä jokin todella hieno sävelmä ja lauluteksti voi jättää aivan kylmäksi ja sellainen on Chydeniuksen itsensä komeasti tulkitsema Sinua, sinua rakastan (Kaj Chydenius – Aulikki Oksanen). Se on
lähes yhtä ärsyttävä kuin Erna Tauron ja Tove Janssonin Syyslaulu. En
pidä myöskään Eija Ahvon laulamasta Lasinen vuori -laulusta vaikka vaimoni siitä piti ja soittikin kerran levyraadissamme Hiittisten mökillä.
Aale Tynnin teksti on elämänkielteinen, ehkä hän on masennuksen vallassa sen kirjoittanut. Mutta jostain syystä taas pidän Kiti Neuvosen lau92

Illanviettoa Eskolan huvilalla Kirkkonummen Kylmälässä. Kuuntelijoina Liisa
Eskola, Margit Salkovuo, Irmeli Laurila ja Ulla Eskola. Vuorotellen laulettiin,
Esko ja Martti Launis.

Helsingin yliopiston kirjaston pikkujoulujuhlaa vietettiin 1974 Opiskelijakirjastossa, joka tuolloin oli pääkirjaston osasto. Tanssimusiikkia soitti Antti Komulainen, Hans Strömberg, Jussi Valanki ja Ilmo Ranta.
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Vihtijärveltä siirrettiin Kurkijärvelle 200-vuotias hirsiaitta. Lippukunnan Varikino-talvileirillä 1967 voitiin iltaa viettää aitassa. Leirin muonitukseen saatiin
apua partiotytöiltä Tellervoiset-lippukunnasta. Kuvassa laulamassa Marjatta Rahikainen ja Pirkko-Liisa Merikoski. Partiopojat seinän vieressä ovat Jouko Sederholm ja Olli Hakanen. Nahkakantinen laulukirja on isäni Paavo Rahikaisen sitoma. Kannessa kultaisilla kirjaimilla nimeni ja teksti ”IT WAS A VERY GOOD
YEAR” Kingston Trion laulun mukaan.

lamasta Nuoruustangosta, vaikka sen teksti on ehdottomuudessaan suhteen toiselle osapuolelle aika piinallinen. Kuka sellaista haluaa, mutta
nuorena toki.
Chilen vallankumouksen jälkeen laulujen painopiste siirtyi Suomen
työväenliikkeestä ja ihannoidusta nuorisososialismista ja Neuvostoliitosta Chileen. Tuli aivan uusia sävelmiä ja rytmejä, laulutekstejä ja moni
niiden chileläinen esittäjä lauloi henkensä kaupalla ja moni sen menettikin. Victor Hara kaiketi nimekkäimpänä. Pidin erityisesti laulusta A desalambrar ja suomalaisista lauluista Pentti Saaritsan ja Eero Ojasen Alendelle omistetusta Sydänten punaiset armeijakunnat. Muistan että sitä
laulettiin kerran kun jyskytimme Isadora-ketsillämme iltayöstä Kustavin
Ströömiä kohti Holmaa. Pekka Ristola ja Antti Komulainen kitaroissa.
Myrskylyhty valaisi kajuuttaa, tunnelma oli hieno.
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Paluumatkalla saaristosta tulimme kerran Pekka, Antti, Mikko Ojanperä ja minä Hangontietä ja näimme Västankvarnissa Karjaan ja Inkoon
välillä kyltin Grav. Hauta. Käännyimme sivutielle ja kävelimme mäkeä
alas teloitettujen punaisten hautamuistomerkille. Antti Komulainen lauloi samalla Punaorvon vala -laulua. Toukokuussa 1918 Västankvarnissa
ammutiin ainakin 70 vangittua punaista. Laitonta teloitusta johtivat Edvard Ward ja Erik Grotenfelt, joka teki seuraavana vuonna itsemurhan.
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Suuri muutos

M

aaliskuun alussa 1969 muutin kolmeksi kuukaudeksi Tapiolasta
Tampereen Pispalaan. Olin riidellyt isäni kanssa ja nuoruuden seurustelusuhde päättynyt, joten sain hyvän syyn ja sysäyksen tehdä täyden
remontin elämässäni. Hävitin Pispalassa polttamalla hellassa muutaman
valokuva-albumin – joitakin tärkeitä kuvia toki siirsin seuraaviin. Oli
vielä maaliskuu, kun muutin ja pienessä kivijalkahuoneessa ei ollut
muuta lämmitystä kuin puilla lämmitettävä hella. Vanhat muistot siis
vielä kerran lämmittivät. Oveen olin laittanut kyltin Sudepesä.
Typerintä kuitenkin oli, että annoin ja myin pois kaikki äänilevyni –
kaikki Kingston Triot, Jimmie Rodgersit, kaikki. Nauhoitin yökaudet
mielikappaleitani kelanauhoille, joita ostin tai sain Westerlundin Reino
Bäckmanilta. Niin isot kelat eivät mahtuneet nauhuriini, joten ostin tyhjiä
pienempiä keloja ja lyijykynää akselina käyttäen siirsin nauhoja kelalta
toiseen. Liimasin nauhoihin kestävämmät päät. Eikä käynyt edes mielessä, että molli- ja romanttisvoittoinen laulumakuni saattaakin iän myötä
ja englanninkielen taidon yhä karttuessa siirtyä duurin puolelle, jonka
usein tekikin.
Vasta 1990-luvulta lähtien aloin uudelleen koota vanhoja vinyylilevyjäni, sain niitä ystäviltäni takaisin ja ostin levykaupoista Suomesta ja
ulkomailta. Saatuani Internetin käyttööni ostin lukuisia levyjä Portsmouthista Sweet Memories Record Shopista ja Craig Moererilta Oregonin Portlandista, Kingston Trion ”Here we go again!” albumin Arizonasta. Jokseenkin kaikki on taas ennallaan, mutta ainakin yhtä puuttuu
– MacWisemanin lp ”Great Folk Ballads”, jossa kaksi hienoa laulua, Jim96

Sweet Memories Record Shop Portsmouthissa. Oli kuin olisi aarrekammioon
saapunut. Risto ja minä perehdyttiin levyihin, Lauri otti valokuvan.

mie Brown the Newsboy ja Baggage coach ahead, jossa kerrotaan nuoresta
miehestä yöjunan makuuvaunuosaston käytävällä itkevä, pieni lapsi sylissään. Ihmiset tiuskivat kun eivät saa huudolta nukutuksi, sitten muuan
ystävällisempi nuori nainen pyytää miestä viemään lapsen äidilleen pois
huutamasta. Nuoren miehen surullinen vastaus: ”I wish that I could but
she’s in the package coach ahead.”
Toki laulu on minulla ollut jo kauan, mutta MacWisemanin kokoomalevyllä, haluaisin silti alkuperäisen, jota yhä etsiskelen kunnes itse
eräänä päivänä olen ehkä in a baggage coach ahead.

Still my guitar gently weeps
Tapio Rautavaara laulaa Isoisän olkihattu laulussaan: ”Mä tässä kerran ullakolle yksin kapusin ja sattumalta vanhan kaapin siellä aukaisin. Mä sitä
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pengoin, mitä lienen oikein etsinyt, niin löysin vanhan olkihatun siitä kerron nyt.”
Mutta minä löysin vanhan ääninauhaluetteloni, joka alkaa vuodelta
1970 ja näyttäisi päättyvän vuoden 1976 tienoissa. Luettelossa on 20 kelaa
ja kussakin neljä raitaa, joten mielimusiikkia oli kylliksi. Tätä laulumaailmaa seuravassa muistelen ja ehkäpä se lukijalle tuo omat suosikkilaulumuistot mieleen.
Ensimmäiset laulut ovat Beatlesien Back in USSR, Happiness is a warm
gun ja Still my guitar gently weeps. Tästä George Harrisonin tekemästä
laulusta erityisesti pidin, mutta kun kuulin sitä yhä uudelleen pursiseuran
satamassa Leningradissa kesäyönä 1988, niin se haittasi unen saantia. Nukuin jossain salissa pöydän päällä. Osallistuin Itämeren rauhanpurjehdukseen ja pääsin gastiksi Työväen pursiseuran Markku Villikan kipparoimaan purjevene Villikukkaan.Veneitä ja miehistöjä oli suomalaisten
ja venäläisten lisäksi Tanskasta, Ruotsista, Saksasta, Puolasta ja yksi jopa
Yhdysvalloista. Järjestäjillä oli pursiseuralla iso punainen Coca-Colalinja-auto, jossa kaiuttimet ja ilmeisesti vain yksi Beatles-levy, jota soitettiin yhä uudelleen ja kovaa. Kävin pari kertaa yöllä huomauttamassa metelistä ja se vaimeni, mutta ilmeisesti vahtivuoro vaihtui ja taas kaikui
kesäyössä Still my guitar gently weeps! Mutta eipä weepinyt gently lainkaan. Vaikutti siltä, että venäläisnuoret olivat ylpeitä Beatles-levystään ja
cokisbussistaan.
Edempänä ensimmäisen nauhan ensimmäisellä raidalla on Bee Geesien Daytime Girl
There she goes my daytime girl,
spreading her wings like a high flying eagle,
all the people will stare as she falls to the ground…
Ja vielä Hollis-yhtyeen Rain in the Window, Stop right there, Doors-yhtyeen Alabama song (Brecht) ja Simon & Garfunkel duon vanha englantilainen kansanlaulu Scarborough Fair. Kääntöpuolella on ensimmäisenä
Moody Blues-yhtyeen kuuluisa Nights in White Satin. Komea orkesterisovitus, mutta silti kaukana siitä Moody Bluesista, joka Helsingin Jäähal98

Sounds of Silence -kansi on kaikista
näkemistäni albumien kansista paras,
kaikessa yksinkertaisuudessaan. Valokuvan on ottanut Guy Webster.

Saman voi sanoa The Doors -yhtyeen
albumin kannesta, jonka valokuvan
on ottanut Joel Brodsky. Kävin 2010
Pariisin Père Lachaisen hautausmaalla Jim Morrisonin haudalla, jossa
oli fanien tuomia tuoreita kukkia.

lissa 1966 veti ilman valoshowta ja savua ja tanssityttöjä yksinkertaisissa
englantilaisissa puvuissan Go now, Something you’ve got baby ja It ain’t
necessarily so (George ja Ira Gershwin). Denny Laine, Ray Thomas, Mike
Pinder edustivat tämäntyyppisen musiikin huippua lauluineen ja sovituksineen – eleetöntä, tyylikästä osaamista ja ajoittain aivan huima
saundi. Hankin ”The Magnificent Moodies” lp:n myöhemmin uudelleen.
Jotain yhtyeen tasosta ja maineesta kertoo sekin, että ”lämppärinä” oli
ruotsalainen Hep Stars, joka toki oli suosikkini sekin. Consolation, ihana
Sound of Eve, jossa taustalla huutaa kuikka. Kuuntelimme sitä ystävien
kanssa huoneessani monet kerrat. Ne olivat usein musiikillisia iltahartaushetkiä. Yhtyeessä oli myös myöhemmin ABBAssa nimeä saanut
Benny Andersson. Olimme 1967 Helsingin jäähallissa Moody Bluesin
konsertissa porukalla, Launikset, Pekka Aarnio ja minä.
Nauhan raidalta vielä lisää sen ajan suosikkejani – yhä vankka Paul
Ankan You are my destiny, Steve Lawrencen Only love me, Johnny Hortonin The Train with a Rhumba Beat, jonka ensi kerran kuulin radiosta
Tapiolan Sinipiianpolun Tiristen takahuoneessa joskus 1960-luvun alku99

puolella. Soitin radioon ja kysyin laulun ja laulajan nimeä. Hortonin falsetti oli erityisen hieno lisä lauluun.
Way down in Jamaica in the tropical heat
I met a gal, we took a trip
on a train with a rhumba beat.
Her eyes were bright and shiny,
her lips were red and sweet,
Her hair was black as the coal they used
on the Train with a Rhumba Beat…
Liisa Eskola sitten aikanaan mukaili lauluun suomenkieliset sanat ”kun
hiilenmustat hiuksensa hän päästi valloilleen” ja Antero Launis lauloi sen
aina Hortonin falsettia myöten soololevyllään ”Terveiset Helsingistä” ja
laulu on myös Youtubessa. Johnny Hortonilla on myös kaunis laulu Whispering Pines.
Harry Belafonten Venezuela, löytyy tältä nauhalta myös, ja hän laulaa
kauniisti. Silti jotenkin omakohtaisemmalta tuntuu myöhemmin hankkimani Cisco Houstonin tulkinta Venezuelasta, jonka joitakin vuosia
sitten Kaj Kaluginin kehotuksesta suomensin. Siitähän on ollut Reino Helismaan hyvä suomalainen teksti, jota olemme Ajopuut-yhteislaulukeikoilla laulaneet, vaikka se ei alkuperäisestä merimiesromanssista kerrokaan. Tällä nauhalla on myös Paddie Bell ja Corrie Folk Trion laulama
surullinen lapsenmurhasta kertova Fine flowers in the valley. Miten usein
entisaikaan nuori äiti pakotettiin surmaamaan oma ei toivottu sikiönsä
yhteisönsä tuomitsevuuden takia ja päätyi vankilaan tai pahimmassa tapauksessa menettämään henkensä.
Iloisemmista lauluista on mainittava Moira Briodyn irlantilaisesta
menninkäisestä kertova Leprechaun vaikka ei vastaavaa haltiaolentoa
suomalaisessa mytologiassa olekaan.
In a shady nook one moonlit night
a leprechaun I spied,
with scarlet cap and coat of green
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and a cruiskeen by his side.
With tic tac tic his hammer went
upon a weeny shoe,
and I laughed to think his purse of gold but the fairy was laughing too!
Suomensin laulun ja Anna Pulkkis lauloi sen Ajopuut-yhtyeen ”Isäni
puutarhassa” levylle.
Ja sitten ”naps” – raita vaihtuu ja Peter Pears laulaa Julian Breamin säestäessä luutulla Come Phyllis come (Ford) ja What if I never speed (Dowland)…Walesilainen bardi Osian Ellis säestää itseään harpulla ja laulaa
kymrin kielellä (wales) kaniineista Cwningod ja kuninkaan kuolemasta
Ymadawiad Arthur. Osian Ellisin 10 tuuman lp-levy minulla oli jo 1960luvulla ja siinä oli yllämainitut laulut.
Ystävältäni Niclas Walkerilta Cardiffista sain maaliskuussa 1981 ”The
Art of Osian Ellis” albumin, jossa on lukuisia hienoja lauluja, joista yksi
nimeltään Ble ‘rwyt ti’n myned eli Mihin olet menossa kaunis neito. Niclas
oli itse hyvä laulaja.
Ensimmäisen nauhakelan neljänneltä raidalta voi mainita kauniin Chi
Mi Na Morbheanna (Kotiseudun sumun peittämät vuoret).
Järjestyksessä toisella kelalla on venäläisiä ja kreikkalaisia lauluja ja
Hilkka-sisareni ja miehensä Jussi Haapmanin levyltä nauhoitettu sokean
Alfonso Cruz Jimenezin La Zandunga, ja omalta, tosin Johanna Solalle
aikanaan annetulta levyltä nauhoitettu Brendan O’Dowdan hieno The
quiet land of Erin sekä Donovanin Sand and foam.
Kolmannelta kelalta Josh Whiten hieno blues One meat ball köyhästä
ja nälkäisestä miehestä, jonka rahat riittävät ravintolassa vain yhteen lihapullaan. Kun mies kysyy arasti voiko sen kanssa saada palan leipää – typerä ja säälimätön tarjoilija kailottaa tästä koko salille ja toteaa että leipää
ei saa!
Seuraavalla nauhalla Josh White laulaa oudoista mätänevistä hedelmistä, poppeliin hirtetyistä neekereistä. USA:n rasismin julmaa historia.
Tämä kolkon tarinan kuuluisin esittäjä lienee Billie Holiday. Tältä kol101

moskelalta ovat yhä kuultavissa autenttiset Martti Launis laulamassa Ballad of the Carpenter ja Antti-Juhani.
Ja kelalta edelleen Girl in the wood -ideaa mukaillen vielä John Leytonin Johnny, remember me. Lauloin sitäkin ihan innoissani mukana. Ja lopuksi vielä hieno Irish Rovers yhtyeen King of the Fairies.
Neljännellä kelanauhalla Päivi Paunu laulaa YK:n Ihmisoikeuksien julistuksen. Muistan kun vein pääministerin vastaanottotunnille Valtioneuvostoon toimittamani ja isäni valkoiseen nahkaan sitoman runoantologian Lintu. Sen aikaa vievän monistustyön teimme Jouni Tommolan
kanssa demarien toimistossa Hakaniemessä. Jounin äiti oli siellä töissä.
Antologian etukannen sisäpuolella oli taskussa ihmisoikeuksien sopimus, joita olin saanut koko painosta varten YK-liitosta. Suomi ei kuitenkaan ollut sitä ratifioinut. Ystävällinen ja piippua polttava Kalevi Sorsa
soitti pyynnöstäni jollekin virkamiehelle ja kysyi ratifioinnin tilannetta.
Olin silloin vielä niin hyväuskoinen, että luulin ratifioinnilla olevan merkitystä. Erityisesti puolustuskyvyttömiä lapsia käytetään järkyttävässä
määrin hyväksi, teetetään likaisia ja vaarallisia töitä ja ties mitä kauheuksia. Toki YK ja UNICEF ja lastensuojelujärjestöt ovat saaneet aikaiseksi
paljon parannuksiakin.
Samalla kelalla laulaa Vanessa Redgrave Camelot-elokuvasta laulun
The simple joys of maidenhood, jota tyttöystäväni Netti Walli lauloi konkeloon kaatuneen puun rungolla Siuntion Matholmenissa Tapiolan Eräpoikien merileirillä kesällä 1970.

A Guy named Joe
Kuutoskelalta esimerkkinä vain yksi, Harlan Howardin tekemä ja Ernst
Tubb’in tulkitsema laulu A guy named Joe, jossa kerrotaan sodan jälkeen
Japanissa syntyneestä pienestä pojasta, joka etsii isäänsä ja kyselee Tokion
kadulla länsimaisen näköisiltä miehiltä onko nimesi Joe. Äiti oli saanut
lapsen Joe-nimisen amerikkalaissotilaan kanssa USA:n joukko-osastojen
ollessa Japanissa, mutta sitten mies lähti takaisin valtameren taakse.
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Somewhere back home a guy named Joe is probably sipping beer
Does he know how important he could be if he was here?
Has he forgotten this little lad who needs his daddy so?
A promise made, a debt unpaid, their waiting for you Joe
Yes, Joe’s his daddy’s name and he will never sail across that sea
A stranger in a foreign land he let his heart get out of hand
The warship took his dad away and he’s too young to know
That off across the ocean there’s a million guys’s named Joe
Seitsemänneltä kelalta löytyy amerikkalaisyhtye The Three D’s (Richard
Davis, baritone, Duane Hiatt, lead tenor, Denis Sorenson, high tenor).
Davis ja Hiatt ovat säveltäneet tunnettuja länsimaisia runoja, mm. Alfred
Tennysonin Charge of the Light Brigade, joka kertoo Krimin sodan Balaklavan taistelusta 25. lokakuuta 1854. Kevyen ratsuväkiprikaatin hyökkäys
muuttui voimakkaan tykkitulen takia katastrofiksi ja miehet suistuivat
verissään satulasta. The Three D’s levyllä on myös E. A. Poen kuuluisa
runo Annabel Lee sekä kansanrunouteen viittaava arvoituslaulu The
Riddling Knight, jonka paljon myöhemmin suomensin, mutta ei siitä hyvää saanut. Liikaa asiaa, liian vähän tavuja.
The Three D’s yhtyeen laulajat ja Richard Davisin sovitukset ovat niin
korkeatasoisia, että esitykset täytyy lukea taiteen kategoriaan. Minulla on
yhä myös heidän albuminsa ”New Dimensions in Folk Songs”, jossa mainitut laulut ovat.
Kahdeksannelta kelalta voi mainita Georges Brassensin laulut La mauvais
herbe, Les funérailles d’antan ja La femme d’Hector. Lainasin levyt tyttöystävältäni, mutta en silloin osannut lainkaan ranskaa ja samaan ongelmaan olen törmännyt venäläisen Bulat Okudžavan laulujen kanssa.
Hän on tavallaan Venäjän tai silloisen Neuvostoliiton Brassens. Molemmat kiinnostavia, kulturelleja ja perin inhimillisiä trubaduureja ja
molemmat esittävät kitaran säestyksellä omia laulelmiaan. Kolmantena
heihin voisi rinnastaa hollantilais-ruotsalaisen trubaduurin Cornelis
Wreeswijkin.
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Juutalaispartisaaneja
Kahdeksannella kelalla on myös John Pearsen (Jan Peerce) jiddišinkielisen Shtil, di nakht iz oysgeshternt. Laulun on juutalainen Hirsh Glick kirjoittanut Vilnan ghetossa kesällä 1942. Tässä juutalaispartisaaneista Itzik
Matskewich ja Vitka Kemper kertova laulu englanniksi:
Silence, and the night is full of stars,
the frost is hard and crisp on the land.
Remember, now all that I have taught you,
as you hold a machine-gun in your hand.
A girl, in her winter furs and beret,
clutches tightly to a hand grenade.
A girl, with a soft and youthful face,
is leaving for her very first raid.
With great care she aims and fires
her little pistol,
a vehicle ﬁlled with weapons,
now lies destroyed.
Daybreak, and she steals from the woods
with snow making garlands in her hair,
humming softly a song of hope
for the struggle everyone must share.

Valaita ja puhveleita
Yhdeksännellä kelalla Bill Bonuyn laulaa The Diamond -nimisestä skotlantilaisesta valaanpyyntilaivasta, joka 1830 haaksirikkoutui Melville Bayn
jäihin. Entisaikain merimiehen elämä ja työ oli kylmää, märkää, kovaa ja
hengenvaarallista. Ja silti merelle aina uudelleen lähdettiin kuten kerro104

taan toisessa valaanpyyntilaulussa Off to the sea once more. Pasaatituulissa, tropiikissa ja joskus satamissakin merimiehellä saattoi olla helpompaa, mutta paljon riippui kapteenin ja perämiesten luonteista, omasta terveydestä – keripukki! – ja ruoastakin. Tähän Off to the sea once more
-sävelmään sovitin myöhemmin katkelman Byronin kuuluisasta runoelmasta Childe Harold’s pilgrimage (Ritari Haroldin vaellus) ja Ilkka Ojanperä laulaa sen Ajopuut-yhtyeemme meri-cd:llä ”Kaukaiset rannat”.
Hyvästi, meren sinehen
jo häipyy kotimaa,
yö huokaa yli hyrskyjen
ja lokit vaikertaa.
On tiemme suunta aurinko
ja loitos matka käy,
hyvästi, päivä laskkee jo,
ei kotirantaa näy…
Kalevi Toosi Helsingin Laulelman Ystävistä on suomentanut Off to the
sea once more laulun uskollisena alkuperäiselle tekstille, jossa merimiehen elämästä kaikkine karkeuksinneen kerrotaan.
Tällä kelalla on monta yhä tänään kiinnostavaa laulua. Jack Elliot laulaa puhvelin nylkijöistä The Buffalo Skinners, joille porukan pestaaja ei
lopuksi maksakaan lupaamansa palkkaa koska olivat hänen mukaansa
juopotelleet liikaa, mutta sitä päätöstä mies ei ehtinyt kauan katua.
There are pleasures ended
and our troubles all begun.
A lightning storm did hit us,
and made our cattle run.
Got all full of stickers
from the cactus that did grow.
And outlaws waiting to pick us off
in the hills of Mexico.
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Housebändinä iltamissa The Nassau Roamers eli Pepe ”Raappahousu” Ristola,
Liisa ”Louisiana Moon” Eskola, Tiikeri-Arska Launis ja Antti ”Honky-tonk” Komulainen. Järvelän oma tyttö Elina Leskelä ja Hande ”Goldﬁnger” Wager olivat
näistä iltamista poissa, mutta vierailijoina oli Timo Vakkilainen kitara ja Heikki
Puukko viulu. Kerran oli etnoiltamissa pitkälti yli sata henkeä ja kuultiin japanilaisia lauluja ja nähtiin kurdilaista tanssia.

Well, the working season ended
and the drower would not pay,
”You’ all have drunk too much,
you’re all in debt to me”.
But the cowboys never had heard
of such a thing as bankrupt law,
so we left that drover’s bones
to bleach on the trail of the buffalo.
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Takapihamme majan ”Korbilinnan” pojat saivat, kiitos Airi Vilhusen, YLEn Kirjavalla kanavalla 10.12.1991 oman tv-ohjelmankin, joka majan ohella kuvattiin
myös iltamissa. Mikko Kytö, Lauri ja Risto Rahikainen, Tuomas Raitio ja takana
Antti ja Janne Kytö laulavat: ”Oi Korbilinna hauska tää, soi sana hopeinen. Ei levysoitinta niin upeaa, ei vaatteita missään niin hienoja…”

Vanished like the snow
Kelalla on lauluja myös hienolta kokoomalevyltä, joka on koottu ”Hallelujah” nimisestä ABC television ohjelmasta. Nadia Cattouse laulaa Business goes on as usual (except my brother is dead) ja Half the world (is
starving, half the world is overfed), Isla Cameron laulaa kolmesta kansalaisoikeusaktivistista Goodman, Schwerner and Chaney, jotka Ku Klux
Klanin Edgar Killen ja Samuel Bowers murhasivat näiden yrittäessä saada
Mississippin mustille äänestysoikeutta.
Martin Carthy laulaa Sydney Carterin tekemän hienon laulun katoavaisuudesta Vanished like the snow. Kuulin sen uudelleen 2000-luvun
alussa kirjastosta lainaamaltani irlantilaisen Solas-yhtyeen levyltä, jossa
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laulun tulkitsee Karan Casey. Suomensin laulun ja sain sen cd-levyllä
10. 10. 2012 yllätyslahjaksi Sinebrychoffin taidemuseossa. Antero Launis
levyn tuottajana oli saanut tyttärensä Aino Launiksen ja tämän miehen,
säveltäjä Alex Freemanin laulamaan tämän Niin kuin lumi häipyi pois. Kitaraa soitti Liisa Eskola ja alttoviulua Rosa Parada. Esitys on iki-ihana ja
yllätys oli täydellinen. Meidän kun piti vaimoni Helin kanssa vain mennä
70-vuotisjuhlani kunniaksi taidenäyttelyyn ja syömään yhdessä Antero
ja Leena Launiksen kanssa. Mutta nyt olikin museon ovella onnittelemassa myös Aino ja Rosa ja taisi olla Liisakin. Niin kuin lumi häipyi pois
on myös Youtubessa Ajopuut (Lumiryhmä) nimellä.
Minne mennyt Helen on?
asuihan hän täällä ennen,
niin kuin lumi häipyi pois,
hiljaisuuden maahan mennen.
Tulee, kaiken aikaa lähtee
hän tai joku, kaikki muut
niin kuin lumi häipyy sinne
miss’ on vaienneina suut.
Entä kaunis Heloise?
Abelard niin häntä lempi,
Notre Dame, Saint Denis…
missä on hän, hiljaisempi
Abelard on, lemmittykin
niin kuin lumi häipyi vaan
sinne mistä kukaan ei voi
tulla enää kertomaan.
Lorrainesta Roueniin
Jean D’Arc saapui ratsullansa,
roviolla poltettiin,
hiljaa sitä katsoi kansa.
Ranskan maine kasvoi siitä,
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häpeään sai Englannin.
Uljas oli tämä nainen,
vaan kuin lumi häipyikin.
Missä tienoo, missä aika,
en vain enää selvää saa,
missä viehkeys ja maine,
lumen lailla katoaa.

O saw her
Arvoituksellinen ja johonkin tuntemattomaan suruun tai menetykseen
liittyvä I saw her (Stephen Addis & William Crofut) löytyy kymmenenneltä kelanauhalta.
I saw her as she came and went,
I saw her queenly meek and mild,
as innocent as any child,
a flower among her flowers,
among her flowers content.
I came again and in her place
I silent and a lonely room,
and in my heart a sudden gloom
that I no more shall see,
shall see no more her face.
There was a word I might have said,
but what it was I hardly knew.
I let the day go by and lo,
now I must say it to,
must say it to her dead.
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Samalla kelanauhalla on Heightsmen yhtyeen vaikuttava tulkinta ja kertosäkeen hienot stemmat Dona dona -laulusta, jota paljon laulettiin yhteislauluna hootenanny vuosina 1960-luvulla. Joan Baez on sen levyttänyt. Tämä laulun Dos kelbl (vasikka) on säveltänyt Sholom Secunda ja
sanat kirjoittanut Aaron Zeitlin. Laulussa vasikkaa viedään teuraaksi.
Muistan Suomen tiedetoimittajien liiton Egyptin retkeltä, kun Kairossa
tilausbussimme edessä ajoi pieni kuorma-auto, jonka lavalla yritti pysyä
pystyssä kaksi arvattavasti viimeisellä matkallaan olevaa mullikkaa. Jos
mylvivät kuten vasikka Dona dona-laulussa niin se ei kuulunut bussiin.
Tällä erityisen kiinnostavalla kelalla on vielä Cliff Richardin vahva
rock-tulkinta No turning back ja iloinen lastenlaulu I bought me a cat,
josta omat pienet lapseni kovasti pitivät kun sitä heille lauloin. Englantilaiset eläimet puhuvat eri kieltä kuin suomalaiset, kisssa ei sano miau
vaan fidliaou, ja kanat, possut slisi släsi, grifigräfi… en yritäkään niitä
kirjoittaa oikein.
Entäpä kaksi merkittävää elämänkohtaloa, joista Paul Simon ja Art
Garfunkel ensimmäisellä albumillaan lauloivat: Lehtikeisari Richard
Cory, joka menestyksestään huolimatta lopuksi ampuu itsensä ja A most
peculiar man, joka ei puhunut kenellekään, eli hiljaista elämäänsä, kunnes
sitten sulki ikkunat, avasi kaasuhellan hanan ja meni sänkyynsä kuolemaan. Hänestä voi sanoa kuten The Beatles-yhtyeen Eleanor Rigbystä –
All the lonely people, where do they all come from?

Svart visa, ljus kväll
Kymppikelalla vielä unkarilaisia kansanlauluja ja Rune Andersson, jonka
ansiosta opin rakastamaan ruotsin kieltä, johon nuorena suhtauduin torjuvasti. Runesta moni ei ole kuullutkaan ja minä saan kiittää ystävääni
Arne Hedmania, jolta sain lainata harvinaisen äänilevyn kroonisesti sairaista ja vammaisista ihmisistä ”Vad gör du då, så lång dagen är?” Svart
visa, ljus kväll on nyt Youtubessakin ja kertoo millaista on olla kesällä
nuorena på långvårdsklinik.
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Långt borta från ingenstans
börjar någon att spela,
i vita lakan av längtan
ligger vi stilla och stela.
Jag är ung och ovan vid livet
jag längtar så jag kan dö,
min längtans lakan är vita
och i mitt hjärta faller det snö.
On Anderssonilla toki hilpeä ja elämänmyönteinen laulu huppelissa olevasta invalidimiehestä, joka nousee Hornstullin bussiin med kryckor!
Rune Anderssonin varmasti rankin laulu on tositapahtumasta kertova
Hallonbergen. Tässä kaupunginosassa 10-vuotias pikkupoika imppaa itsensä tinnerillä hengiltä kerrostalon kellarissa. Raskas, julma ja pimeä
lapsen kohtalo. Ja miten kauheiden kokemusten takia lapsi kellariin päätyi.
Nu börjar visan klaga
över det som har hänt
i stadsdelen Hallonbergen
byggd av Skånska Cement.
Molnen går låga och driver
över husen och regnet rinner,
istället för godis i fickan
hade han trasor och thinner.
Tämän laulun takia menin käymään Tukholmaan Hallonbergenin kaupunginosaan vain jotenkin kunnioitamaan pojan kärsimyksen muistoa.
Rune Andersson oli pari vuotta merillä ja julkaisi ensimmäisen albuminsa ”Det vinglar minnen” kokemuksistaan. Suomensin vapaasti sen
mitä hän kirjoittaa itsestään levyn takakannessa:
”Eräänä kylmänä syysaamuna kello viisi lähdin poikamieshotellista
Göteborgissa. Hiljaista korttelia kiersi varhainen sumu ja siinä sumussa
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saattoivat varikset lentää hyvinkin kauas ohi Amsterdamin (olin epäonnistunut työmarkkinoilla, opiskellut teologiaa aikomuksena kai käännyttää Kongon mustaa väkeä kunniallisiksi kristityiksi, olin oppinut vihaamaan sotilasunivormua ja laulanut oopperan kuorossa.
Sinä aamuna olin 24-vuotias ja juuri palannut liftausnmatkalta halki
Euroopan. Menin kahvilaan, sain lautasellisen keittoa ja kaksi palaa leipää
vihreällä kupongilla.
Sinä päivänä ”mönsträsin” ensimmäiseen laivaani ja neljä vuotta kului
nopeasti. Suezin ja Panaman kautta satamasta toiseen, yli merten, ylös
virtoja pitkin, krouveja, huoria, raitista ilmaa.
Näin vanhan merimiehen kaatavan jouluviinaa pöydälle hukkuneiden
merimiesten sielun puolesta. Näin köyhyyden kärsivän nälkää ohuissa
vaatteissa, näin pari auringonnousua käännyttämättä jääneessä Afrikassa,
näin ankean Tasmanian syksyn. Työskentelin ja raadoin purjehtiessamme
ohi paratiisin Etelämeren täyden kuun alla.
Neljä vuotta käy pitkäksi, aika lakkasi kulkemasta ja merimiesvuoteni
päättyivät. Asuin kaksi vuotta Espanjassa ja maalasin. Euroopan talven
läpi matkustin jälleen pohjoiseen nähdäkseni kuusivuotisen ympyrän
sulkeutuvan. Så nog vinglar det minnen genom dimman på väg förbi
Amsterdam på morgonen klockan fem.”
Visan i fattigdom laulun olen suomentanut. Laulusta Flicka med
blomsterkorgen Rune kirjoittaa: ”I San Antonio, Chile, stod en liten blomsterflicka och frös i vintern då vinden pinar fattigdomen. Hon lämnade
torget tidigt på eftermiddagen.”
Jos palataan hieman pehmeämpään maailmaan, niin Cornelis Wreeswijkin Balladen om Fredrik Åkare (och den söta fröken Cecilia Lind) kertoo
liian suuresta ikäerosta, mutta sitähän rakkaus ja intohimo ei kesäillassa
kysy. Sävelmä on Joan Baezin tulkinnasta tuttu Monday Morning.
Ja kun ruotsinkielisistä lauluista puhutaan, niin ”Aspö-Erik, Edde &
Aspöpojkarna” -kasetilta on ehdottomasti muistettava nauvolaisen Karl
”Edde” Edfeltin laulama tango Sommarnatt, jossa hän soittaa harmonikan ohella myös hienon klarinettisoolon. Ystäväni Veikko Luukkanen
laittoi sen Youtubeen, ja Lauri Rahikaisen kuvat luovat lauluun kesäyön
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tunnelmaa. Aspö-Erik oli tunnettu viuluniekka. Itse kasetin sain Anne
Kolstelalta. Soitin sittemmin Eddelle Nauvoon ja hän lähetti pyynnöstäni
Sommarnatt-tangon nuotit ja sovituksensa.
Jokin esimerkki kelalta numero 11. Kipparikvartetti on aina vankkaa iloisen meiningin ja taitavan stemmalaulun ansiosta, samoin hyväntuulinen
Georg Malmsten. Mutta on kelalla Heikki Laitisen Savilintukin ja Tapio
Rautavaaran Hiljainen satama, hieno venäläinen valssi Pesnja o druge,
jonka sävelmän moni tuntee paremmin nimellä Tuulella ei ole ystävää.
Seuraavalta kelalta otan Kaj Chydeniuksen, jonka laulumaailma ei ole
erityisen tuttu, mutta joskus huomaan laulavani hänen säveltämäänsä
Eino Leinon tekstiä, jonka levyllä tulkitsee Antti Einari Halonen.
Tummana vierivi tuonen virta
ympäri elämän kaarta.
Mustina kiertävät murheen pilvet
ihmisen ilojen saarta.
Yöstä ne nousevat norosumut tummat,
yössä ne kosket kohisevat kummat
kutsuen soi.
Niitä mä kuuntelin, tänne ne toi.
13. kelalla on islantilaisia ‘kansanlauluja’, joita paikallinen ”Finntrio” eli
Savanna Trio todella sympaattisesti ja vaikuttavasti laulaa. Esimerkkinä
Islannin epävirallinen kansallislaulu Sigvaldi Kaldalónsin säveltämä ja
Grimur Thomsenin kirjoittama A Sprengisandi. Ajopuut on sen kerran
esittänyt konsertissaan ruotsinkielisenä käännöksenä. Siitä on myös hyvä
Barbara Helsingiuksen suomenkielinen tulkinta.
Nauhalla myös Kaldalónsin toinen ”eteläniemen miesten” rohkeutta
ylistävä kalastajalaulu Sudurnesjamenn. Kiitos Chrisu Österbergin islantilaissuhteiden – Hanne Juul käänsi laulun islannista ruotsiksi ja siitä vapaasti suomensin. Ajopuut sen vielä levylle ja Youtubeen lauloivat nimellä
Suomalainen merimies. Alkuperäiset sanat on kirjoittanut Ólina Andrésdóttir.
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Kelan venäläisistä lauluista voi mainita Maja Kristalienskajan laulun
Dva berega (Kaksi rantaa). A. Espain sävelmä ja G. Poženjanin sanat,
jotka vapaasti suomensin. Eeva-Leena Sariola (Pokela) laulaa sen ”Kaksi
rantaa” -albumillamme 1984. Kun Eeva-Leena laulua kotona harjoitteli,
joku lapsista sanoi että äiti laulaa niin surullisia lauluja. Paul Fagerlund
teki sovituksen ja valvoi äänityksiä Martin Brushanen studiossa Kulosaaressa.
Jos seitsemästä viimeisestä kelasta haluaisi joitakin lauluja nostaa esiin,
niin siellä on chileläistä Quilapayun-yhtyettä, on Atahualpa Yupanquin
La Pobrecita ja El Alazan, on Juan Serrano ja hänen Caribean combonsa,
Tu rica boca eli mitä hyvää on noissa ihanissa huulissa, jos kukaan ei
opeta niitä suutelemaan. Ja Serranon toinen laulu El muneco de la ciudad.
Sanovat minua kaupungin mannekiiniksi, koska olen mustempi kuin
musta ja huuleni ovat punaiset. Mutta niin Jumala haluaa olevan, jotta
voisin näyttää kaikille kuinka tanssitaan merengueta. Ja jälleen eräs
c-kasetti: Olimme poikieni kanssa Portugalissa 1987 ja ostin Roberto
Leal’in kasetin jossa on kaunis laulu Na casa de um Portugues.
Hortto Kaalolta on Taisto Lundbergin vaikuttava tilitys Täyttäessäni
viisitoista vuotta (ensi kertaa minut vangittiin). Taistoon tutustuin aikanaan sitten lähemminkin ystäväni Mari Salokankaan kautta. Taisto on
ollut koti-iltamissamme ”Kultaisessa Ankkurissa” laulamassa ja soittamassa.
Opiskellessani 1970-luvulla Hämeenlinnassa (Tampereen) kesäyliopistossa kirjastotiedettä ja informatiikkaa ostin mustalaisten hengellisiä
lauluja ”Nuoriso Romanos” albumin ja kaunis Aila Nyman laulaa Niin
puhtoisin valkosiivin. Jotain puhdasta esityksessä oli, yksinkertaista, kirkasta vaikka en aivan niin itse uskoisikaan.
Mistä tulee tämä käsitys että valkoinen on aina puhdasta, synnitöntä
ja kaikki yksilöllinen ja kiinnostava on deletoitu. Siitä ärsyttävin esimerkki on Yö-yhtyeen Rakkaus on lumivalkoinen, jota on Youtubessa
kuunneltu jo yli miljoona kertaa. Lumivalkoinen on sävytön ja kuoleman
väri; oikea rakkaus, myös rakastumisvaiheessa on värikäs, kirjava ja
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Iltamia pidettiin jo Sipoon Lillipakan kodissamme ja perinne jatkui Espoossa Kultaisen Ankkurin iltamissa. Eskolan perhekvartetti lauloi moniäänisesti Taikayötä, Sinitaivasta ja La Palomaa ja oli yleisön suosikki. Eeva Eskola ja tyttäret
Johanna ja Ulla ja Liisa säestäjänä.

vaikka punainen, mutta ei lumivalkoinen. Joutsen on äkäinen lintu ja sitä
ihaillaan valkoisuutensa takia.
Mutta vielä nauhakeloihin: Ylioppilasteatterin mieskvartetilta on jo
klassikoksi noussut Leijuu valkeaa lunta (Kolmanovski-Jevtušenko), jota
Ulla Raition perinteisissä kynttilänvalutalkoissa Soukassa adventtina aina
lopuksi kuunneltiin, se ikään kuin sinetöi illan tunnelman. Illan isäntä
Pellervo Raitio laittoi sen soimaan.
Koiton Laulu -kuoron levyltä äänitin useita lauluja, kuten Kurjet
(Frenkel – Gamzatov) ja Virta (Bezit reka), joka oli levyllä Liisa Eskolan
ja minun suomennoksena. Tämä Joki virtaa julkaistiin Musiikki-Fazerin
Raimo Henrikssonin sovittamana nuottina Maailma ja me -lehdessä. Sävelmä on Kolmanovskin ja sanat Jevtušenkon.
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Serenadi ”Sommarnatt” Irmeli Laurilalle syntymäpäiväjuhlassa Primulan Pitokartanossa Rauhalassa Kirkkonummella. Trubaduureina kaksi Eskoa, Rahikainen ja Nick sekä Pellervo Raitio. Yllätyksekseni Rauhalan emäntänä oli pikkuserkkuni Kaarina Väyrynen.

Bruno Mattssonin levykokoelma
Pääosa nauhoittamistani lauluista ja musiikista oli peräisin kirjastojen
lainalevyiltä ja toki omilta levyiltäni tai ystäviltä lainatuilta, mutta niistä
varmaan erikoisin tapaus oli ulkosaariston Jurmosta. Olimme siellä
1975–1987 elokuussa Lassfolksin talossa kesävuokralaisina – talon väki oli
menehtynyt aikoinaan keuhkotautiin. Elokuu oli heinäntekoaikaa ja ahkeroimme kotiniityllä. Eräänä iltana istuimme Norrgrannasin tuvassa ja
Bruno Mattson soitti äänilevyjä, joita oli sodan jälkeen ostanut Kööpenhaminasta ja Tukholmasta. Bruno oli lämmittäjänä laivoissa. Sain joitakin
levyjä kotiin lainaksi äänittämistä varten. Niiden joukossa oli Anders
Börjen tulkitsema Sjömannen och stjärnan, jonka sittemmin Olavi Virta
suomensi ja levytti. Harry Brandelius laulaa Medvind i går är motvind
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idag (tuttua purjehtijoille!), joka on elokuvasta På kryss med Albertina.
Sven-Olof Sandberg puolestaan kertoo kuinka Storskogen sjunger, ja
Eugen Malmsten harvinaisuus Karelen mitt land (Joel Rundtin ruotsinnos) tutusta Karjalan kunnailla.

Barber, Ellington ja Fireman’s lament
Keloilla on myös aika lailla jazzia – Chris Barberin sovitus Ellingtonin
sävelmästä Tell ‘em aunt Tilly ja jo aikaisemmin kiitelty Black and tan fantacy tai Hollywood dixieland bandin Firehouse Five plus two Blues my
naughty sweetie gives to me ja Fireman’s lament. Russ Freeman ja Bill Perkins Quintet tulkitsevat aina hienon Brother, can you spare a dime; on Miles Davis, Dizzy Gillespie, Chico Hamilton, Modern Jazz Quartet ja
muita. Humoristi Spike Jonesilta on I’m getting sentimental over you, joka
joskus hauskuutti minua. Ja jos en jazz-musiikkiin enää palaa, niin muutama cd: Kenny Ball -yhtyeineen esittää hienon Sakakin säveltämän
Desert under the Moon, johon kirjoitin suomalaiset sanat. Sävelmä on levyllä merkitty Sakakin nimiin.
Ajopuissakin soittaneen ystävämme Hannu Wagerin The Swing Solicitors -yhtyeen Sveitsissä levytetty cd, josta yksi laulu ylitse muiden, Ronnie Butler jr. tulkitsema No Moon at all. Svingiä soittavat lakimiehet esiintyivät kerran Helsingin Storyvillessä ja menin biisin kuultuani kysymään
sen nimeä ja sain kuulla että No Moon at All on Nat King Cole -hitti 1940luvulta. Espoon Kivenlahden kirjastossa siviilipalvelustaan suorittanut
Risto-poikani löysi minulle myös alkuperäisen levytyksen. Hannun isä
Alf Wager on etevä jazzpianisti ja julkaissut kokoelman tunnettuja jazzsävelmiä, joissa Hannu soittaa seitsenkielistä nauhatonta bassoa ja Alain
Petitmermet rumpuja. Youtubesta löytyy Alf Wagerin soittamana Cole
Porterin What is this thing called love.
Jazzia kuuntelin nuorena paljon enemmän kuin nykyisin. Hannu ja
Jukka Tirisen vanhemmat olivat kesäisin lähes joka viikonloppu mökillään jossain Loviisan takana. Niinpä Kaukisen Tapani, Tauno Pajukallio
ja minä olimme 1962–65 tienoissa Tirisillä Tapiolan Sinipiianpolulla vii117

konloppuja, asuimme varsin lähellä, ja kuuntelimme marjapussin pelaamisen ohessa jazzia, Dave Brubeck, Chris Barber, Dutch Swing College
Band, Jelly Roll Morton, Muggsy Spanier ja tietysti Kingston Trioa.

Klassista
Klassisesta musiikista muutama esimerkki nauhakeloilta, vaikka täytyy
tunnustaa, että en niitä sitten kuitenkaan paljoa kuunnellut, joitakin toki.
Nikita Magaloff soittaa Chopinin Rondo à la Mazur op. 5; Stefan Askenase Liszin Liebestraumin; Viktor Derevjanko, piano, Valerija Vilker, viulu,
ja Mark Drobinski soittavat Brahmsin Pianotrion n:o 3, op. 87, Isaac Stern,
viulu ja Alexander Zakin, piano, Brahmsin sonaatin viululle ja pianolle;
Amadeus kvartetti Schubertin jousikvinteton op. 163. Sellisti Viktoria
Jagling ja pianisti Aza Amingaeva soittavat Schubertin sonaatin sellolle
ja pianolle, a-molli, Borodin kvartetti soittaa Tšaikovskin jousikvarteton
N:o 3, op. 30, toki on hieman Mozartiakin, on Beethovenin viulusonaatit
4 ja 9 ja aina ihana Chopin: Arturo Benedetti Michelangeli soittaa
Balladin op. 23, Scherzon op. 31 ja masurkkoja. Brahmsin Klarinettikvintettoa kävin myös kirjastossa kuuntelemassa. J. S. Bachilta Huilukonsertto
d-molli (Auréle Nicolet, huilu ja Stuttgartin kamariorkesteri).
Jo aikaisemmin mainittu walesilaisharpisti Osian Ellis soittaa Bachin
luuttusarjan c-molli. Ellis kävi soittamassa Helsingin konservatoriossa,
mutta kuulin sen vasta jälkeenpäin ja harmittelin kovasti. Hieno, ihmeellinen muusikko ja laulaja. Ellis soittaa harpulla myös alunperin pianolle
sovitettuja romanialaisia kansantansseja.
Julian Breamin tulkitsemaa luuttumusiikkiakin nauhakelalta löytyy
myös. Griegiltä on Emil Gilelsin tulkitsemia lyyrisiä lauluja: Perhonen,
Noctune, Scherzo, Kotia kohti, Balladi, Isoäidin menuetti, Olipa kerran ja
Menninkäinen. Svjatoslav Richter soittaa Schumannia ja Brahmsia ja
Mozartia. Enkä tässä nolostele todeta että Beethovenin Kuutamosonaatti
on yhä edelleen kaunis kappale, samoin Schubertin Ständchen, josta eräs
hieno tulkinta on Sakari Kukon ja Piirpauke-yhtyeen.
Ja vielä kuriositeetti: Georg Ots on hieno laulaja ja tulkinnut sellai118

senkin Tšaikovskin A. K. Tolstoin sanoihin säveltämän laulun kuin Kesk
voogavat balli (Sred šumnogo bala), Tanssiaisten pyörteissä. Otsia säestää
pianisti Eugen Kelder.
Joskus aivan rasittavuuteen asti on tarjolla kaikkein nimekkäimpien
saksalaisten, ranskalaisten ja venäläisten säveltäjien musiikkia, niinpä
kuuntelen aika ajoin liettualaisen Juozas Gruodisin kamarimusiikkilevyä. Mutta täysin ylittämätön on kuitenkin Robert Schumannin esduuri kvintetto, op. 44 ja nimenomaan ja vain Arthur Rubinstein ja Guarneri-kvartetin levytys New Yorkissa 27. joulukuuta 1966. Se on ollut
lempilevyni klassisen musiikin puolella siitä asti kun kuulin äänilevyn
ensi kertaa pianisti Ilmo Rannan kotona Otaniemessä, joskus 1973 tienoissa.
Sisareni Hilka Rahikainen oli aikoinaan antanut Rubinstein-Guarneri
-levyn pojalleen Pekka ”Mortti” Haapmanille ja sain sen Mortilta itsenäisyyspäivänä 1986. Tärkeimpiä lahjoja mitä koskaan olen saanut. Guarneri
kvartetissa viuluja soitti Arnold Steinhardt ja John Dalley, alttoviulua
Michael Tree ja selloa David Soyer. Schumannin kvintetto kuultiin ensi
kertaa vuonna 1842, sata vuotta ennen syntymääni.
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Vuosien mittaan olen julkaissut joitakin sävelmiäni, jotka Sibelius-tutkija Tuija
Wicklund on sovittanut ja nuotintanut. Kansien piirrokset: Credo, Albert Edelfelt; Armaan läheisyys, James Sowerby; Nattens fröjd, Elina Rekola; Uinu, aalto,
Osmo Walli; Lauluja Aleksis Kiven runoihin, kuva joululehdestä. Nuottikansien
typogaﬁa Markus Itkonen.
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Minulla on tästä teoksesta myös James Lavinen ja Lasalle-kvartetin
tulkinta, mutta ero Rubinsteinin ja Guarneri-kvartetin tulkintaan ja
äänitykseen on niin iso, että Levinen ja Lasallen annoin pois. Moitteetonta soittamista toki. Näiden kahden rinnalle tulee mieleeni kansanmusiikista kaksi sävelmää, Konsta Jylhän säveltämät ja soittamat KruunuMarjaanan polska ja Penttilän sillalla. Olen kuullut niitä muidenkin
soittamina, mutta ero on yhtä suuri kuin edellä mainittujen Schumannin
kvinteton levytyksissä. Musiikkiakatemiat voivat opettaa soittamaan virheettömästi ja teknisesti loisteliaasti, mutta ihmisen henkisiä ominaisuuksia voi muokata vain eletty elämä ja se kuuluu soittajan tulkinnoissa.
Tämä pätee myös kuvataiteisiin ja kirjallisuuteen.
Toki klassista musiikkia sai kuulla joitakin kertoja myös koti-iltamissamme. 25.10.2003 Elina Leskelä harmonikka ja Jaakko Leskelä sello soittivat Johan Christian Bachin konserton c-molli, toisen osan Adagio molto
esperessivo.
Eräs kiinnostava lied-musiikkimuisto on kerrottava. Levyliike Fuga sijaitsi aikoinaan Unioninkadulla ja sen omistaja Markku Nuotio otti vinyylialbumiamme myyntiin. Fuga muutti sittemmin Kaisaniemenkadulle
ja myi cd-levyjämme tai ainakin niitä oli siellä tarjolla. Ja kun Markku
tuli tutuksi niin Ajopuiden Suomalaisia kansanlauluja ja Eurooppalaisia
kansanlauluja cd-levyjä myytiin Musiikkitalossa, jonne Fuga oli muuttanut. Markku itse on hillitynoloinen herrasmies ja mukava. Niinpä olikin
iso yllätys kun kuulin, kaiketi häneltä itseltään, että hän laulaa Olarin kirkossa sunnuntaina 19.3.2017 Franz Schubertin Winterreise laulusarjan ja
häntä säestää pianisti Martti Rautio. Olin vielä hieman aikaisemmin lukenut Ian Bostridgen ”Winterreise, Schubertin Talvinen matka” kirjan
missä hän, itse laulaja, kertoo näistä lauluista. Kaikkea en ymmärtänyt
kun ei ole alan koulutusta, mutta kirja oli perin mielenkiintoinen. Ja
Markku Nuotio oli konsertissa kuin uudestisyntynyt, niin vaikuttavia olivat hänen tulkintansa. Markun kiinnostuksien laajuudesta kertoo sekin,
että hän isäänsä ilahduttaakseen julkaisi levyllisen suomalaisia kansanlauluja a cappella.
Ja vielä muisto Hiittisten kirkosta missä kuultiin konsertti ”Musik i
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Trio Launis laulaa Hiittisten kirkossa. Pekka Ristola säestää pianolla. Hiittisten
kirkko on rakennettu 1686 ja se on Suomen toiseksi vanhin puinen ristikirkko.

sommarkvällen med helgmålsringing, musiikkia kesäillassa ehtookellojen aikaan”. Hyväntekeväisyyskonsertti Solglimten- vanhainkodin rakentamisen hyväksi. Kaikki artistit joko asuivat Hiittisissä tai heillä oli siellä
kesähuvila. Konsertin aloitti Jan Söderblom, joka soitti sooloviulullaan
Aulis Sallisen Cadenzen ja Georg Philipp Thelemannin Fantasia es-duuri.
Mutta hänen jälkeensä oli meidän laulujemme vuoro ja Trio Launis eli
Antero, Aino ja Siiri Launis esittivät Hangös öga, Mustasaari, Elokuu ja
Credo -laulut. Konsertti jatkui paikallisin musiikkivoimin ja ilta oli hieno.
Launisten lisäksi kuuntelijoina vaimoni Heli ja minä.
Kun en klassiseen musiikkiin enää palaa, niin muisto siitä miten tutustuin venäläiseen säveltäjään Aleksandr Borodiniin. Kun lapsemme olivat
kahden puolen kymmentä ikävuotta pidimme usein levyraateja, joissa
kaikilta kuunneltiin oikein keskittymällä pari laulua ja sitten annettiin
pisteet 4–10 ja kommenttikierros. Alkuvuosina kuultiin lauluja, jotka oli123

vat kaikkea muuta kuin meidän aikuisten mieleisiä, mutta rakkauspisteitä
täytyi ottaa mukaan eikä alle kuuden pisteen yleensä annettu.
Muistaakseni myöhemmin, jo teini-iässä, Risto soitti Warren G -yhtyeen rap-laulun Prinssi Igor, jonka englanninkielisen räppäämisen katkaisee Sissel Kyrkjebø laulamalla venäjäksi Aleksadr Borodinin oopperasta ”Neitojen tanssin”. Annoin varmaan 10 pistettä. Lapset soittivat
myös No Mercy -yhtyeen Where do you go ja sillekin annoin ainakin 8
pistettä. Onneksi silloin ei vielä ollut videoita ja Youtubea, tämän laulun
video pilaa itse laulun. Vastavuoroisesti, kun sain lapsilta kuulla Kingston
Trio djoukkeja aika ajoin, niin soitin levyraadissa Simon & Garfunkelin
We’ve got a groovy thing goin’ baby ja lapset antoivat ysejä ja kymppejä.
C-kasettien astuessa musiikkibisnekseen ostin tyhjiä kasetteja ja jälleen
äänitin omia suosikkeja levyiltäni tai lainasin kirjastosta. Kun cd:t tulivat
kauppoihin ja kirjastoihin 1990-luvulla ja oli mahdollisuus kopioida cdlevyjä, niin se oli luonnollisesti suuri etu, kun c-kaseteissa saa kelata yhtenään, mutta ceedeeltä löytää hetkessä juuri sen laulun minkä haluaa
kuulla. Niinpä kopioin mm. Nääsvillen veljeksien Vanha rakkauslaulu tai
Viimeinen lättähattu Lieksaan, Ian Kingin Adieu to Old England, josta on
vaikuttava live-esitys Youtubessa. Suomensin laulun ja sen Youtubeen
laulankin nimellä Jäi kauaksi syntymämaa. Myös kirjastosta lainaamiani
cd-levyjä ”poltin” kopiona kokoelmaani.
Rakensin kesämökille 2013 kesällä puuvajan ja pienen kamarin ja
kuuntelin työtä tehdessäni vanhoja c-kasetteja. Yllättäen äänenlaatu oli
jokseenkin moitteeton. Ei voi kuin ihailla tekniikan tätäkin aluetta. Ystäviltä sain joskus heidän äänittämiään kasetteja lahjaksikin, Pallasvuon
Matilta ”Uaktin”, Arne Hedmanilta Moustakia ja jazzia ja Raimo Ahokkaalta Bill, Lester & Earl.

124

Flickan och kråkan

K

elanauhojen ja c-kasettien ”kopiointihullutuksen” päätyttyä aloin
taas ostamaan lp-levyjä ja sitten kun cd-levyt tulivat kauppoihin niin
myös niitä. Yhä useammin ostin lp-levyjä levydivareista ja internetin
kautta Englannin ja USA:n levydivareista, jotka lähettivät niitä postissa.
Kun ei ollut verkkopankkia, lähetin puntia tai dollareita kirjekuoressa ja
aina kaikki meni hyvin. Mutta ensin siis ulkomaisten vinyylilevyartistien
maailmaan.
Ensin joitakin ruotsalaisia ja ensimmäisenä Mikael Wiehe, jonka albumilla ”Kråksånger” 1981 julkaistu laulu Flickan och kråkan on yksi niitä,
jotka ovat mahdollisimman kaukana iskelmämusiikin kliseisestä tekstimaailmasta. Lauri poikani on sen suomentanut ja opin siitä sanan ”haavakko” eli skadskjuten fågel, tässä siis varis.
Flickan är liten och hennes hår är så ljust,
och hennes kind är så flämtande röd
kråkan är klumpig och kraxande svart
om en stund är den aldeles död.
Men flickan, hon springer för livet
hos en skadskjuten fågel i famn,
hon springer mot trygghet och värme,
för det som är riktigt och sant.
–––
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Wiehellä on toinen hieno, epätavallinen laulu Lindansaren sirkusonnettomuudesta, jossa nuorallatanssija putoaa alas ja kuolee. Turvaverkkoa ei
ollut. Wiehen lauluissa on sovituksilla saatu aikaan tihenenvä laulun sisältöä korostava tunnelma. Hectorin suomentaman laulun on hänen itsensä lisäksi levyttänyt Susanna Haavisto.

Blev surrad till rors
Kerstin Forsblom täytyy mainita. Ei mitään erityistä, mutta hänen oma
laulunsa Jag längtar – vad längtar jag till, joka albumin aloittaa, on vain
jotenkin kaunis, eloisa, hieman ihanakin ja Kerstin itse nuori ja kaunis.
Levyn löysin muistaakseni Kurvin Fida-divarista tai sitten jostain Tukholman levydivarista. Ruotsin laivalta taas ostin kansikuvan ja laulujen
nimien perusteella Sofia Karlssonin cd:n ”Visor från vinden”, jossa – mikä
minut saakin aina traagisia kohtaloita etsimään – on Evert Tauben laulu
Balladen om briggen Blue Bird av Hull. Priki haaksirikkoutuu lumimyrskyssä. Mutta sitä ennen Karl Stranne från Smögen blev surrad till rors.
Laiva täytyi jättää ja Karl unohdettiin ruoriin kun alus vaipui alle aaltojen.
Tällainen ruoriin sitominen oli purjelaivakaudella myrskyssä tavallista,
koska perästä tulevat aallot olivat joskus niin kauheita, että ilman sitomista ei mies voi ruorista kiinni pitää, usein oli kaksi miestä ruorissa.

Los Peruanos, Los Cholos
Mutta takaisin vinyylialbumeihin. Viiskulman Pelastusarmeijan divarista
ostin Los Peruanos yhtyeen albumin, nainen solistina ja kaksi soittajaa,
joiden nimiä en ole löytänyt mistään. Kasvojen piirteiden perusteella
nämä ovat Perun alkuperäisväestöä ja tavattoman hienoja ja taitavia
muusikoita ja nainen aivan lumoava laulaja. Kaikki on jotenkin eleetöntä,
luontaisen vaikuttavaa, ei mitään ylimääräisiä tehokeinoja, sovitukset hienoja. En osaa espanjaa, mutta laulut kuten Sombras, Échame a mi la culpa
tai La Malaguena ovat – ei ole sopivia adjektiiveja – mutta Barcelonassa
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julkaistu levy on yksi parhaita mitä minulla on ollut. Myöhemmin ostin
heidän toisen levynsä, mutta siinä oli pääosin samoja lauluja. Googlesta
en ole löytänyt mitään tietoja yhtyeestä.
Toinen hieno latinalaistrio on Los Cholos, joka rodulliseen sekoitukseen viittaava käsite esiintyi tiettävästi ensi kertaa eräässä perulaisessa
kirjassa 1600-luvun alussa. Muusikoiden nimiä ei mainita albumissa,
mutta soittavat kitaraa, charangoa ja huiluja. Sävelmät ja rytmit ovat Boliviasta, Venezuelasta, Argentinasta, Ecuadorista ja Perusta. Tällaisessa
levyssä ei ole mitään ”hittejä”, vaan taidokkaasti ja tyylikkäästi esitetyn
kansanmusiikin kauneutta.
Yhtyeen jäsenet ovat kirjoittaneet lyhyet selvitykset lauluista, joista
muutama esimerkki: Espumina (Cueca) tarkoittaa vaahtoa. Like foam
carried on the waves, the cueca came dancing down from the mountains… This frivolous, carefree dance surrounds the couples in the folds
of its skirt and swirl of silken necker-chiefs.
Bolivialaisen Potosino soy laulun tausta on surullinen: For generations,
Indians toiled in the tin mines of Potosi. In this takirari, it is this sun-less
life that evokes the sad song of the quena (an Indian flute without mouthpiece), La Huanchaquena (Chaya) on Argentiinasta. Chaya on ketshuaa
ja tarkoittaa karnevaalia. Apamuy-Shungu (San Juanito) saa seuraavan
selityksen: ”Before a Carnival, the Ecuador peasants (”Cholos”) decide
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amongst themselves on a theme for the festival. This will then be developed, adapted, played and re-played night and day. The melody, nevertheless, retains its strange beauty and the rhytm its strictness.”
Laulujen kuvaukset ovat itsessään kuin runoutta: Canto del Aqua
(Tonada) eli Veden Laulu. In a slow waltz rhytm, this melody describes
early morning on the plain. The singer’s voice is quietly accompanied by
a harp; the cuatro plays softly, and the intimate guitar-work is most effective.
Kesällä 1998 ostamani Los Cholos vinyylilevyn takakanteen olen kirjoittanut: Hieno levy. Kuuntelin pitkästä aikaa illalla 15.2.2005 Metsätiellä
ja uudelleen 21. 9.2005 ja 25.4.2006 ja 17.9.2014 ja 8. 8. 2021.
Jatkona tälle Los Cholos -ihailulleni Domingo Rodriguez Oramas,
joka soittaa Kanariansaarten kansallissoitinta timplea, 4- tai 5 -kielistä
ukulelen näköistä kielisoitinta ja soittaa mestarillisesti. Häntä säestää kitaralla Juan Carlos Pérez Brito, mutta combossa kuuluu olevan toinenkin
kitara ja kontrabasso. Vaimoni Heli toi tämän cd-levyn Kanariansaarilta
ollessaan siellä ystäviensä kanssa.
”La Picaresca” -albumin ostin Viiskulman Digeliukselta levykotelon
kiinnostavien ”taskuvaraskuvien” takia. Candeal-yhtyeessä laulaa Félix
Pérez ja Toño Ortega ja muusikkoina ovat Mario Garrote ja Alfonso Gato.
Mutta jälleen sama ongelma kuin puolalaisessa levyssä – hauskoja ja humoristisia lauluja, mutta en osaa espanjaa. Hemmetti, on se niin väärin.
Toki on joku kauniskin laulu kuten Romance de delgadina.
Pysytään vielä latinalaisessa musiikissa. Makkaratalon Anttilan levyosastolla oli poistettavien levyjen halpislaatikossa cd, jonka kannessa
kolme hyvin pukeutunutta hienon näköistä herrasmiestä kitarat sylissä.
Trio ”Los Panchos”. Täydellisen taidokasta, harmonista, yllätyksetöntä ja
kaunista laulua ja soitantaa, ehkä Obsession sellainen laulu jonka ajattelin
suomentaa, mutta senkin sisältö jälleen kerran hieman liian romanttinen.
Paljon myöhemmin näin Googlesta ja Youtubesta että 1944 perustettu
Los Panchos on ollut amerikoissa aivan huippua ja esiintynyt myös lukuisissa elokuvissa.
Meksikolaisen Tish Hinojosan levyn ”Frontejas” löysin jostain Helsingin sivukirjastosta ja suomensin kauniin ja jälleen hieman haikean
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laulun Las Golondrinas (Pääskyset), jonka Pekka Ristola ja Liisa Eskola
laulavat Ajopuiden cd-levyllä ”Haukkoja ja pääskysiä”. Laulu on myös
Youtubessa.

Buena Vista Social Club
Ja nyt vielä Meksikosta Kuubaan. Buena Vista Social Club ja karismaattinen laulaja Ibrahim Ferrer. Olin poikieni Riston ja Laurin kanssa katsomassa Wim Wenderin ohjaamaa Buena Vista Social Club -elokuvaa,
jossa ei ollut erityistä juonta, mutta ihmiset ja musiikki olivat niin hurmaavia, ettei siinä tarvittu muuta kuin hyvin ja luontevasti kuvattua elämää.
Candela-laulu on konsertissa kuvattuna ihan yliveto ja lisäksi hauska
ja livenä kuultavissa Youtubessa, samoin Eliades Ochoa ja El Carretero,
jonka Ricardo Paradan avulla sitten suomensin. Heimo Kuparinen ja
Timo Vitikka laulavat sen Youtubessa nimellä Kuormarenki. Nimen sain
Runebergin Vänrikeistä, kun se oli lauluun niin sopiva.
Ibrahim Ferrer ja Omara Portuondo esiintyivät Buena Vista Social
Club orkesterin solisteina Porin Jazz -konsertissa kesällä 2000. Olin
kuuntelemassa Risto-poikani kanssa. Vettä satoi lähes koko ajan ja Riston
sateenvarjosta se lirisi kaulukseeni, mutta tunnelma oli silti hieno. Ibrahim ja Omara aika kaukana stagella meistä, mutta onneksi kaiuttimet
huolehtivat kuuluvuudesta ja isot skriinit näyttivät lavan ja naamat. Hienoja laulajia ja hieno oli tunnelma. Illalla oltiin kaupungilla klubilla jazzia
kuuntelemassa ja siellä onneksi musiikki oli ”kuivaa”. Nukuimme paikallisen koulun käytävällä ja ilman mitään makuualustaa. Mutta kokemusta
rikkaampana.

Borkum Riff
Chris de Burghin The Traveller -laulun löysin perin kummallisen kulkureitin jälkeen. Vuosia sitten sain päähäni lähteä Borkumille. Jo nuoruu129

desta muistin piipputupakan Borkum Riff, tosin en vielä tiennyt että riff
tarkoittaa riuttaa. Ajopuiden Killoran-laulussa lauletaan
Hei bidewindissä kanaaliin
me tultiin Englannin.
Queenstownissa saimme taas orderin –
ei muuta kuin mastoihin!
Yöllä me särkkiä kierrettiin
hei Borkum Riﬃn, Borkum Riﬃn.
Pukseeri hinasi Hampuriin –
tili kouraan ja juhlittiin!
Matkalla päätin kuitenkin käydä Elmshornissa, jos löytäisin joitakin tietoja saksalaisesta Speelwark-yhtyeestä, jonka vinyylialbumin ”Mien Tohuus” sattumalta löysin Hakaniemen Black and White’sta ja ihastuin ikihyviksi. Erityisen ihastunut olin Kold geiht de wind -lauluun, jossa laulaa
kirkasääninen Claudia Christina Früchtenicht. Levyssä ei mainittu kuka
on kuka ja saatoin vain arvata että pellon laidalla olevassa ryhmäkuvassa
oikealla oleva nuori nainen oli Früchtenicht. Mistään en saanut lisätietoja, mutta jotain sentään ja kun laulavat alasaksaksi ja Freeslandista eli
Friiseinmaasta, niin sinne. Laivalla Helsingistä Rostockiin, junalla Bremeniin ja sieltä toisella junalla Elmshorniin. Onnekseni tulin juuri ennen
kahdeksaa illalla kaupunkiin ja osuin kirkolle, jossa oli alkamassa konsertti ja sain kuulla mm. Astor Piazzollaa ja kaikkea kaunista ja ihmeellistä.
Seuraavana päivänä menin levyliikkeeseen, mutta Speelwarkin levyjä
ei ollut. Myyjä kuitenkin tiesi että Kold geiht de Wind-laulun tekijä Albrecht von Reibnitz on opettaja ja antoi jonkun yhteystiedon. Päätin kuitenkin ostaa muutaman levyn ja ostin Chris de Burgin, josta en ollut edes
nimeä kuullut, ”Easter Wind” -albumin vain kiinnostavan kannen takia.
Tuulessa kaatunut ämpäri ja yksinäinen puu. Kotona Espoossa vasta
kuuntelin levyä, joka sisälsi omaperäisiä, hienoja ja aika hirmuisia laulutekstejä. Kaveri itse on etevä tulkitsija.
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Ja sitten – – unohdin levykassin Bremeniin. Huomasin sen vasta matkalla Borkumille. Harmitti pirusti ja pohdin mihin ihmeeseen olisin sen
jättänyt. Borkumilla kirjoitin balladin Borkum Riff jonka Pekka Ristola
sitten sävelsi ja lauloi. Lähetimme laulun ja Antero Launiksen säveltämän
ja tulkitseman Paholaiskallio-laulun Kotkan merilaulukilpailuun, mutta
meitä kiitettiin vain osanotosta. Paluumatkalla Borkumilta menin Bremenissä vessaan, jossa olin käynyt ja siivoja haki turvaan ottamansa äänilevykassin onnelliselle Rahikaiselle. Ostinko kukkia vai halasinko, ainakin olin perin iloinen vaikka kotona sitten oikeastaan de Burghin levy
oli ainoa jolla oli merkitystä. Hampurissa ostin joitakin lisälevyjä ja Sons
of San Joaquin cd:n, josta jo puhuttiin.
Mainittu Paholaiskallio syntyi oikeastaan erehdyksestä. Olimme perinnereissulla mökillämme Hiittisissä Antero ja Leena Launis ja Heli ja
minä. Mukana oli Devils Rock valkoviinipullo. Paljon purjehtineena ja
merenkulun historiaa harrastaneena pidin selvänä, että tämä Paholaisenkallio on valtameren rannikolla jossain niemessä, joka purjelaivan on
pakko kiertää, siis hieman kuten maineikas ja pelottava Kap Horn.
Niinpä istuin nojatuoliin ja kirjoitin melkein kynää paperilta nostamatta:
Se ryskyi ja natisi, naukuikin, miten laiva voi vuotaa kuin seula,
oli kapteeni kännissä, kuitenkin yhä aaltoja uhmasi keula.
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Se vaappui sinne ja viippui tänne, oli lastina harkkorautaa,
oli parrua, palkkia, syntejäkin, oli ruumisarkkulautaa.
Ja ruorissa karvainen gorilla oli, perämiehenä purkin tämän,
se meuhkasi, kirosi, hommansa hoiti se hyvin ja sätkän jämän
se sytytti, sylkäisi, ”Kuulkaa hei! niin kauan ei äijistä henki
voi lähteä, kurssi jos koilliseen on meillä, vaan viimeisenki
vie pihinän, pierun ja pirunkin, jos Paholaiskallioon lyömme
me prikimme keulan ja vannon sen, sen jälkeen me syntimme syömme!
Merilevää ja haurua helvetin ja suolaista vettä päälle,
hyvä Luoja! Tuolla jo kuohuukin! nyt viimeisen hetken me näämme.
Priki Paholaiskallioon iskeytyi, oli yö, oli huudot ja kauhu!
Kun kapteeni kännissä kannelle tuli, vei aalto sen, aaltojen pauhu
yhä kuului, kun kerran viimeisen joku huusi, vaan suunsa jo sulki,
kun harkkorautaa lastinaan priki hautaansa hiljaa kulki.
Kotiin tultuani katsoin Googlesta mitä siellä kerrottiin tästä surmankalliosta. Devil’s Rock on hiekkakivimuodostelma ”Teufelstisch” lähellä
Elbe-jokea Saksassa. Ei siis edes joen varrella eikä vaarallinen vähääkään.
Jos olisin tämän tiennyt niin laulu olisi jäänyt kirjoittamatta! Antero Launis sävelsi ja lauloi Paholaiskallion Ajopuut-levylle ”Vanhoilla väylillä”.
Tähän jatkoksi toinen nimisekaannus, johon ”törmäsin” kun olimme
Launisten ja tyttäreni Hannan kanssa vuoden 1999 Kaustisten folkfestivaaleilla. Siellä esiintyi skotlantilainen kansanlauluyhtye Iron Horse,
jonka konsertissa olimme. En muista lauloivatko jo 1960-luvulla tutun
Anathea-laulun, mutta joka tapauksessa laulu oli heidän ”Demons & Lovers” cd:llään, jonka ostin. Vihossa oli laulun sanat ”Ansathea stole a stallion…” Hevosvaras vangitaan ja hänen sisarensa Anathea yrittää pelastaa
veljensä hirttotuomiolta, mutta veli sanoo
Anathea, o my sister.
Are you sick with grief and sorrow?
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He will rob you of your flower,
and he’ll hang me from the gallows.
Yhtyeen jäsenet eivät olleet keksineet mikä on hevosvarkaan nimi,
vaikka olivat laulun ilmeisesti levyltä kuulleet ja laittoivat miltä se nyt
kuulostaa eli Ansathea ja sisko siis Anathea. En tätä olisi tiennyt itsekään,
mutta kun Kirjasto 10 ja muidenkin kirjastojen kansanlaulujulkaisujen
hyllyjä tutkin, niin löysin kerran laulun nuotin ja sanat ja tajusin, että
Anathea-laulu on alunperin unkarilainen. Veljen nimi on Lazlo Feher,
siis ”Larry White”. Kirjoitin tästä Skotlantiin ja laulusolisti Annie Grace
lähetti kiitosviestin ja että vast’edes laulavat oikealla nimellä. Laulun on
levyttänyt myös Joni Mitchell ja laulaa ”Lazlo Thea stole a stallion”. Puolet
nimiongelmasta oli ratkaistu.
Mutta takaisin vinyyleihin. Alain Thibault asuu tai asui Suomessa ja
on julkaissut hienon albumin, jonka nimikappaleesta Les forêts de Finlande erityisesti pidän. Etsiin lauluun sopivia kuvia internetistä, Veikko
Luukkanen laittoi laulun Youtubeen ja myöhemmin tuli Alain Thibaultilta kiitokset. Sovituskin on erittäin hieno. Mirjam Virta on kirjoittanut
levyn kaikkiin lauluihin suorasanaiset suomennokset.
Ja sitten hurmaava La Bottine Souriante, jolta minulla on vinyylialbumi ja yksi kaupunginkirjaston levystä kopioitu cd. Yhtyeen nimestä

“La Bottine Souriante wishes
to honor all those ﬁddlers, foottappers, accordionists and guitarists, step-dancers, spoons
and bones players, ﬂute tooters
and harmonica blowers, singers,
and tellers of tall or spooky tales,
who, through their talents, still
know how to bring to life, with
pleasure and for the pleasure of
others, the legends, stories,
songs, and dance music of our
heritage.”
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tulee mieleen Töölön seurakunnan kappalainen Ilmo Launis ja hänen Pärinäpirttinsä, jossa oli hilpeästi hymyilevä kenkäraja, taisi olla punainen
kielikin siellä huulten välissä kun kengän kärki oli auki. Tämä kanadanranskalainen laulu- ja soitinyhtye on tuonut elämääni aivan uuden rytmija laulumaailman. Brittien jigejä en jaksa kuunnella hetkeä kauempaa,
mutta La Tapinen kaltaista reeliä vaikka miten pitkään, tai Yo yo, vaikka
sisältö on hieman arveluttava… Miten arveluttava katolisessa maassa, videon voi kuunnella Youtubesta: Timo Vitikka ja Jan Steen, Rippituolissa.
Perin kiinnostava ranskalaisyhtye on myös Le Vent du Nord.
Timo Vitikka laulaa myös Heimo Kuparisen kanssa duettoja, ja lavakarismaa näillä ystävyksillä riittää. Siitä osoituksena Youtubessa olevat
Missä oot (Onde estas), Kaksi gardeniaa (Dos Gardenias) ja Kuormarenki
(El Carretero). Eikä unohdeta Lapin kullankaivajia. Timo ja Heimo kertovat heistä Petsamon sekajuna -laulussa.
Jan Steen on tehnyt lukuisia hyviä käännöksiä ja kääntänyt englanniksi Reino Helismaan Laivat puuta, miehet rautaa eli Ships of wood, men
of iron, mutta toivoakseni Jan ja Timo laulavat sen vielä Youtubeen. Sävel
ja sanat ovat John Nurmisen Säätiön ”Hiiohoi! Lauluja mereltä” -laulukirjassa.
Näistä suosikkilaulajistani vielä harppaus maailmantähtiin. Chris Rea onkin sitten jo suuren yleisön suosikkeja eikä ihme. Road to Hell ei saastuneita jokia puhdista, mutta jykevän puheenvuoron Rea luonnon turmelemisesta aiheesta pitää:
this ain’t no technological breakdown,
oh no, this is a road to hell!
Sovitus on vaikuttava ja niin on myös Chris Rean sympaattiset Lookin’
for the summer tai Blue Cafe, joka on myös erinomainen tanssikappale.
Metsätien kotimme iltamissa tanssin sitä Ulla Raition kanssa ja rytmi vie
täysin mennessään. Toisen ystäväni Margit Pasolan syntymäpäivillä Margit ja miehensä Heikki lauloivat Blue Cafen duettona. Heikki soittaa kitaraa ja on The Blues Shuffle Bandin basisti.
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Ennen siirtymistä suomalaisten laulujen pariin vielä laulu HansEckardt Wenzel’in albumilta ”Reisebilder”, mutta siinäkään, vaikka hieman saksaa osaankin, kielitaito kuultuna ei riitä tekstin ymmärtämiseen.
Mutta tässä levyssä on sisäsuojakoteloon painettu laulujen sanat. On jopa
yksi Goethenkin tekstiin Wenzelin säveltämä kaunis laulu Mignons Lied.
Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn,
im dunklen Laub die Gold-Orangen glühn,
ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
die Myrthe still und hoch der Lorbeer steht,
Kennst du es wohl?
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Kuule kuinka soitto kaikuu!

V

aikka nuorena paljon laulettiin suomalaisia lauluja, on minulla varsin
vähän suomalaisia vinyylilevyjä tai cd-levyjä. Toki on suosikkeja,
joita tässä aika lailla randomina: Veikko Lavia ihailen, hänen huumorintajuaan, huolettomuuttaan, arkipäiväisten tapahtumien havainnointikykyään ja myötätuntoaan. Ihan ylivoimaisen hauska oli ensi kertaa kuultuna Savolainen fakiiri, joka kategoriassani on ihan toisella hurmaavuus
tasolla kuin jokin ooppera-aaria vaikka sen vetäisi Björling, Caruso, Gigli
tai Pavarotti. Ovat toki ihan okei, mutta hieman kuin ne Dressman-miehet kavennetuissa paidoissaan. Onnen jenkka on myös mainiota perusLavia ja olemme Antero Launiksen kanssa esittäneet sitä monet kerrat.
Sorsa ja ukko on sekin suosikkejani, samoin Nälkälinna ja tietysti Kuka
auttaisi Valtsua. Että Veikko Lavilla on silmää ja myötätuntoa tällaisellekin osattomuudelle, sitä voi vain kunnioittaa ja toivoa, että joku mukava
ja järkevä nainen kiireesti tutustuisi Valtsuun. Tämä laulu minulla on vain
kasetilla. Ja tietysti Limperin Hilma, joka on sosiaalihistoriaa, hieno mutta
minulle liian surullinen.
Maaseudun sosiaalihistoriaa on myös Jaakko Tepon Hilma ja Onni,
jonka ensi kertaa taisin kuulla radiosta Anders ja Anja Eklundin pihamäellä Lahnuksessa ja sitten ystäväpiirin levyraadissa Esko Nickin soittamana. Hilma ja Onni on kuin Nummisuutarit tai Kihlaus tai Peltolan
Suomen Hevonen – kuulijalla on hauskaa vaikka oikeasti on kyseessä
päähenkilön tragedia.
Sitä vastoin paljon iloa tuovat yhä Jaakko Tepon Rakkaus ja metsärahat sekä Tumma mies, joka ei oikein voi olla saksalainenkaan vaan oli
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Ryynäsen Topi, joka oli tullut lomalta Italiasta ja unohtanut suomen kielen! Nämä laulut ovat lajissaan merkittävää taidetta, paljon omaperäisempää kuin moni varsinaisen taiteen kategoriaan hyväksytty. Laulut ovat
Jaakko Tepon tekemät ja Jarmo Jylhää voi kiittää niiden henkeen sopivista sovituksista.
Pekka Aarnio ja Martti Launis ovat monille tunnettuja nimenomaan
Agit Prop kvartetin jäseninä, mutta on heillä hauska live-esityskin, Reino
Helismaan ja Toivo Kärjen Runoutta ja proosaa. Pekka laulaa Kauko
Käyhkön osuuden ja Martti Repe Helismaan. Olen nähnyt esityksen
useita kertoja ja se on aina yhtä mainio.
Reino Helismaan kirjoittamista ja esittämistä lauluista suosikkejani on
varmaan Pigalle ja Montmartti ja Lautatarhan rimadonna. Esa Pakarisen
tulkinta Lentävästä kalakukosta on aina yhtä verraton ja mikä sovitus!
Veturin vihellyksen osuus on aivan olennainen. Sovitusten merkitys on
usein ratkaiseva ja määrää sen tuleeko laulusta suosittu. Toki on paljon
lauluja, joita ei pidä sovittaa lainkaan, vain säestää, mutta Kalakukko ei
kuulu niihin. Olemme Ajopuiden yhteislaulukeikalla Bruuverissa laulaneet Lentävää kalakukkoa ja Petri Jussila hoiti pillinpuhaltamisen, mutta
ei ollut konduktöörin pilliä ja ääni oli hieman vaisu. Helismaan kirjoittamassa tekstissä on paljon hauskuuksia ja yksi arvoituskin ”Pyöree puukin
siinnäe vaehto jo kättä”. Pöytäviinapullo eli tikkuviina kiersi kädestä toiseen. Alko valmisti sitä sulfiittispriistä selluloosan valmistuksen sivutuotteena. Viinan valmistus alkoi 1932 jolloin kieltolaki kumottiin.
Juha Vainiota on aina mukava kuunnella ja Yksinäinen saarnipuu lienee eniten hänen lauluistaan mieleeni, vaikka voikin epäillä saarnen juurtuvan noin karuun ja kallioiseen maaperään. Vainio on Otto Mannisen
tavoin varsinainen sananiekka ja kieliakrobaatti ja taitonsa ansiosta saa
anteeksi senkin että vanha salakuljettaja Laitinen on tuntija viinin. Riimi
Junnun tähän pakotti vaikka hyvin tietää, että Laitinen ei salakuljeta viiniä vaan viinaa. Eikä saarnipuun luodolle kukaan lähde mitään kitkemään, kun kallio on laakea eikä sinne edes lintu halua pesiä.
Ajopuiden yhteislauluilloissamme Kansalliskirjastossa ja Kampin
Bruuverissa yhä uudelleen huomaa sen, että Kotkan poikii ilman siipii
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vastaa vahvasti suomalaiseen mielialaan ja sielunsisältöön vaikka laulu
itselleni on liian sentimentaalinen. Ja silti – näitä tunteita ja yksinäisyyttä
ovat laitakaupunkien kaljabaarit ja pubit täynnä. Ja näinpä kerran erään
aikoinaan hyvin läheisen ihmisen silmässä kyynelen, kun koti-iltamissa
laulettiin Kotkan poikii ilman siipii…
Aivan olennaista on myös, että näitä lauluja laulavat nimenomaan Veikko
Lavi, Jaakko Teppo, Esa Pakarinen, Reino Helismaa ja Juha Vainio itse.
Kaikilla on juuri omiin lauluihinsa sopiva lauluääni, omalaatuinen, persoonallinen ja jäljittelemätön. Aivan tähän joukkoon ei kuulu Kipparikvartetti, mutta on kyllä ylivoimaisen pätevää ja musiikillisesti hauskaa väkeä.
Kauko Käyhkön säveltämä ja Vilho Koljosen sanoittama Kisällit
kesällä on verraton ja lauloimme sitä Antero Launiksen kanssa tullessamme Greenwichin merimuseosta tunnelia myöten Thamesin alitse.
Vesi virtasi ylitsemme ja tahdissa marssittiin, me kaksi kisälliä. Lauloimme sen myös Repe Salovaaran karonkassa. Hauska yhteislaulu on
myös Neljä kisälliä, joka minulla on Vesa Nuotiolta samallani cd:llä, jossa
on MTV:n taltiointi ”Tänä iltana Kipparit” vuodelta 1978. Kauko Käyhkö
on yksinäänkin hieno laulaja ja taiteilija ja hänen tekemänsä Rempallaan
tai Kaksi vanhaa tukkijätkää (Kärki ja Helismaa) ovat yksinkertaisesti
hienoja lauluja ja tulkintoja ja jälkimmäinen myös työn historiaa.
Mutta vielä joitakin kotimaisia äänilevyjä: Markku Kujalan vinyylialbumia olen säilyttänyt oikeastaan vain laulun Isä takia. Eläkkeellä oleva
muistisairas mies, joka polttaa tuhannetta tupakkaansa ja katsoo ikkunasta tehtaan piippua, tehtaan jossa on elämäntyönsä tehnyt. Mitä jäi,
eipä juuri mitään, mutta ainakin poika, joka teki isästään laulun.
Hannu Seppäsen cd:n ”Rahan takia” ostin Myllykosken torilta, missä
Hannu taisi olla itsekin. Levy on täynnä elämän ja arjen realiteetteja ja
aina välillä kuuntelen laulua Niin kuin hän. Laulu on kuin pienoisromaani
ja sekin löytyy nyt Youtubesta. Merkittävä teksti ja näin monessa parisuhteessa lienee käynytkin. Seppänen saa lauluihinsa erikoista ja sympaattista ironiaa. Seppänen on Helsingin Laulelman Ystävien jäsen ja yhdistyksen uusimmalle cd:lle, jonka tuottaja olin, otin Hannun lauluista
juuri Niin kuin hän. Toki Hannun suostumuksella.
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Vielä hieman ”variaa”. J.(ukka) Karjalaisen Telepatiaa on vaan niin uskottava ja hieno ja romanttinenkin, mutta arkisen vastustamattomalla ja
kauniilla tavalla aina radioaaltojen kohinaa myöten. Laulu tuo mieleeni
kaksikerroksisen omakotitalon Vartiokylässä Riskutie 5, jonka yläkerrassa Heli Vainio asui alkaessamme seurustella keväällä 1975. Eeva Peltonen oli Helin kumppanina vuokraa jakamassa.
J. Karjalaisen Keihäänkärki sekä Numerotiedustelu Blues ovat nekin
persoonallisia, kiinnostavia tekstejä ja yhtyeen sovitukset kadehdittavan
toimivia.

Autioilla rannoilla
Vaikka olen kirjoittanut ja myös suomentanut paljon laulutekstejä, niin
joskus pysähtyy vain ihailemaan. Miten joku voi kirjoittaa sellaisia laulutekstejä kuin Pekka Ruuskan Rafaelin enkeli, jota olemme Laurin ja Riston kanssa laulaneet karaokessa, tai Tuure Kilpeläisen Kosketusta vailla
vapiseva mies. Edu Kettusen Autioilla rannoilla pysäyttää askelen ja mielen, hänellä on jokin ihmeellinen kiehtovuus usein yksinkertaisessa laulutavassaan ja sovitukset hyvin yksinkertaisia, ”Paljonko on väliä tosisioilla rannoilla autioilla”. Vaimoni piti kuten monet erityisen paljon Edu
Kettusen laulusta Minä olen muistanut, jonka Kim Lönnholm lauloi.
Mökillemme puuvajaa rakentaessani kuuntelin pääasissa kasetteja,
mutta myös joitakin cd-levyjä ja yksi laulu nimeltä Harlikka on laulelmamusiikin parhaimpia ja kaiketi siksi, että se vaikuttaa omakohtaiselta elämänhistorialta. Laulu on Leena Pyylammen cd:llä ”Totta ja unelmaa” ja
on nyt myös Youtubessa.
Hootenanny Trion Keijo Räikkösen Sikk Wilhelm, on merkittävä laulu ja
Wilhelmin kohtalo on kiusatun ja mielenvikaisen ihmisen kohtalo: ”Kauniin kurtisaanin pojaksi he häntä mainitsi, ja ympärilleen vilkuillen häntä
kutsui hulluksi. Sikk Wilhelm iloksi lapsien hiiriä ja sammakoita söi ja tasajalkaa pomppien sieluaan pirulle möi…” Kasakat ampuvat Wilhelmin,
joka oli näyttänyt heille kieltään.
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Olen pari kertaa Antti Komulaisen kanssa tätä laulanut ja Wilhelmin
kohtaloa surrut. Niinpä päätin lähteä Valgaan missä Sikk Wilhelm laulun
mukaan asui. Laivalla Tallinnaan, bussilla Valgaan, joka on aivan Latvian
rajalla oleva kaupunki. Mutta sen museossa ei Wilhelmistä tiedetty mitään. Myöhemmin kysyin Keijo Räikköseltä asiasta ja hän muisteli saaneensa tarinan jostain virolaisesta kirjasta, tosi ihmiskohtalo kaiketi taustalla. Ettei reissu Valgaan olisi ollut aivan turha niin kävin bussilla Latvian
Valmierassa ja ostin vaimolle ja tyttärelle kiinalaista tekoa olevat valkoiset
kammat!
Seuraavaksi huomio Rinnekodin kehitysvammakodin asukkaaseen ja
muusikkoon Auvo Virolaiseen, jonka Palaja Sorrentoon (Torna a Surriento) on paras tästä klassikosta kuulemani tulkinta ja se on kuultavissa
myös Youtubessa.
Markku Blomqvist puolestaan tulkitsee vaikuttavasti Jukka Siikavireen ja Erkki Mäkisen Liehuva liekinvarsi -laulun. Balladin teksti on aivan poikkeuksellisen hienoa runoutta. Kuuntelin Blomqvistin live-esityksen tätä editoidessani ja yllättävää kyllä esitys toi mieleen Gipsy Kings
-yhtyeen Japanin konsertin Bamboléo esityksen. Palaan siihen aika ajoin,
kun haluan katsoa ja kuunnella jotain todella vaikuttavaa. Ja jälleen – ei
tarvita mitään muuta kuin viisi miestä, kitarat ja solisti Nicolas Reyes.
Harmi, että videokuvan laatu on tietokoneen ruudulla aika heikko, mutta
esityksen voima ajaa läpi senkin.
Perttu Hietasen tuntee moni Eino Leinon Nocturne-runon säveltäjänä
ja Vesa-Matti Loirin tulkitsemana, mutta Perttu on yhtyeensä Terijoen
Rantapojat kanssa tehnyt aivan omankuuloisensa levyn ”Kuutamokeikalla”, jossa itse on persoonallisena solistina. Cd-levyn mainion kannen
on piirtänyt Paula Jääskeläinen. Levyn monista kiinnostavista lauluista
on Eila Jaatisen sanoihin sävelletty Kaunis on suo aivan erityisen kiehtova
ja suomainen. Levyn on tuottanut Melske Oy, joka on myös Ajopuutyhtyeemme ”Kaivo. Ihmisiä sodassa”-cd:n tuottaja.
Werner Bros. eli Tuukkasen veljessarjan livekeikan näin Espoon kaupunginteatterissa ja yhtyeen ”Siku Siku” -cd-levyn sain syntymäpäivälahjaksi Esko Egon Nickiltä. Omaperäisempää porukkaa ette kyllä mistään
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Pekka Ristola on säveltänyt Aleksis Kiven ja L. Onervan runoja. Lauluja voi kuunnella myös Youtubessa. Solistit Pekka Ristola ja Reija Lampi-Parvela.

löydä. Kiitos teatterinjohtaja Jussi Helmisen kaikenlaista omaperäistä ja
kiinnostavaa näyttämöillä nähtiin ja kuultiin. Ja vielä variaa: Pohjalaisen
Pömpeli -yhtyeen Hei lumpun lumpun on Päivi Pihakarin laulamana niin
mukaansatempaava, että olemme ottaneet sen yhteislauluiltojen vakioohjelmistoon. Ajopuiden suomalaisia kansanlauluja levyllä sen laulaa Rea
Ristola ja on laulu Youtubessakin. Alunperin laulu löytyi Erkki Ala-Könnin ”Lapuan laulukirjasta”.
Aleksis Kiven runoihn sävelletyistä lauluista suuren ihailuni kohde on
Matt Rag Paanasen sävellykset ja Anneli Saariston todella hienot runojen
hengen mukaiset tulkinnat. Pekka Ristola on säveltänyt ja laulanut valikoiman Aleksis Kiven runoja ja julkaissut niistä levyn ”Impeni kaino”.

Kuutamoyö Lammatissa
Espoolaiselta Leo Wasastjernalta sain kerran eräässä Tapiolan pubissa hänen omia laulujaan kotiäänitteenä. Kaveri on musikaallinen ja omaperäinen, mutta täysin katveessa ja tarvitsisi tuottajan ja pätevän äänittäjän.
Monesti tulee ostettua divarista tai markkinoilta levyjä, joita ei musiik141

kiliikkeet suostu ottamaan myyntiin ja näin voi löytää kaikkea hyvällä tavalla yllättävää.
Lienenkö saanut Seniorit-yhtyeen cd:n ”Laatokalta Lammattiin” naapurini Jussi Kydön kautta, mutta levyllä on monia kauniita Karjalaan liittyviä lauluja. Sävelmät ja sanoitukset on tehnyt Oiva Vättö ja solistina on
Martti Suuntala, jonka tulkinta laulusta Kuutamoyö Lammatissa saa kaipaamaan kesää. Veturinkuljettajana leipänsä tienannut Martti Suuntala
on hieman tunnetumman laulajan Arttu Suuntalan veli.
Muistan kun asuin työttömänä Tampereen Pispalassa maaliskuusta
1969 kesäkuuhun. Sain työtä vasta toukokuun puolenvälin tienoilla Vehmaisissa metsätaimitarhalla. Ensimmäisen varsinaisen ateriani lähes kolmeen kuukauteen, lihasopan, söin ala-Pispalan baarissa Pyhäjärven puolella ja sitä syödessäni lauloi radiossa Arttu Suuntala ”salivila-äppyttupput”, joka kuulosti hauskalta. Tämä Ievan polkkahan sitten Loitumayhtyeen myötä levisi kaikkialle maailmaan ja Youtubessa on siitä monia
ulkomaisia jäljitelmiä ja kuuntelukertoja miljoonia. Ja varmaankin ihmettelevät mitä salivila äppyt tarkoittaa. Ylivoimaisin kaikista esityksistä
on Ievan polkka vuoden 1952 elokuvasta Savotan Sanni. Esittäjinä Lumberjack Band. Mutta tämän riemukkaan ja rytmikkään taideteoksen löytää Youtubesta.

Pimeä tie, mukavaa matkaa
Hannu Nurmiolta sain kerran ”Synkkien laulujen maa” -levyn, kun
istuimme hänen puutarhassaan ja juteltiin. Hannu itse laulaa – ja varmaan pyynnöstä – laulut Yksinäinen ja Elämän valttikortit ja Siiri Nordin
laulaa Nurmion tunnetun laulun Oi mutsi, mutsi. Kaikista kiinnostavista
ja synkistä biiseistä minut kerta kaikkiaan pysäytti Gösta Sundqvistin
laulu Pimeä tie, mukavaa matkaa, jonka Paula Vesala ja Olavi Uusivirta
laulavat. Pitkään aikaan ei mikään laulu ole niin hiljentänyt ja saanut
miettimään mikä juttu tämä elämä on, mikä ihmisen osa siinä ja miten
monta nujertajaa on, koulussa, byrokraateissa, elinkeinoelämän keskusliitossa. Hieno, raskas, surullinen laulu ja lapset takapenkillä ja kaasu
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pohjassa pimeällä tiellä seuraavaan mutkaan… Hieman patologinen
teksti on, sillä ei vanhempien ahdistus oikeuta vahingoittamaan lapsiaan
tai saattamaan hengenvaaraan.
Jäädä saat, julma maa,
kun emme enää nyt jaksaneet,
meidät saa unohtaa,
kun emme tarpeeksi maksaneet.
Sitä asuntolainaa…
Kun minulla on ollut hieman vahvemmin uskontoonkin liittyvä elämänvaihe, niin olen yhä säilyttänyt Jaakko Löytyn albumia ”Lähtölaulut”,
jonka kaksi vankkaa ensimmäistä laulua ovat Surusta tehty, jota olen pimputellut pianollakin, kun jostain sain nuotin sekä Palmumatolla
Minä näen, minä näen
savut poltettujen kylien.
Toivon, että sinäkin,
oi Mestari, nyt näet sen.
Minä näen, minä näen,
itkumuurin pääse yli en.
Lepään palmumatolla
ja kaiken yötä rukoilen.
Suomalaisten laulujen lopuksi Hietalahden kauppahallista löytämäni Salamakannel -soitinyhtye (Jussi Ala-Kuha, Arto Järvelä, Kimmo Känsälä
ja Hannu Saha), joiden sovitukset ja tekninen taitavuus on vähintäänkin
mukaansa tempaavaa. Toisen soitinyhtyeen Äimän kaverit levyn takakannessa ovat asiallisen näköistä väkeä ja varsinkin jo vertaa heitä Dressmann-miehiin – mutta myös hyviä muusikoita. Tässä mainittakoon levyltä parodinen Hiukan, jonka esittää laulun Rauno Tuomisen sanoihin
säveltänyt Erkki Tolsa, sekä tunnelmapala Klamilan kuu.
Olimme kerran purjeveneellä Vehkalahden Klamilassa – Jussi Kytö,
Pellervo Raitio, Ricardo Parada ja minä. Iltayöstä istuttiin rantasaunan
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Kesäpurjehduksella vietettiin iltaa serkkuni Heikki Salokanteleen ja vaimonsa
Mailin kesämökillä Angelniemen Ahtmaalla. Pellervo Raitio ja Heikki soittivat
klarinettia, Antero Launis kitaroineen taustalla.

luona olevan keittokatoksen penkeillä. Kuulin venäjänkielistä laulua nuotiokatoksen luota ja siirryimme sinne laulamaan nuotion loimussa venäläispariskunnan kanssa, joka oli seilannut Klamilaan Pietarista. Olivat
molemmat hyviä laulajia ja hauskaa väkeä, no myönnetään että oli vodkaakin. Kuten tunnettua on säveltäjä Uuno Klami syntynyt Klamilassa.
Purjehdusreissuillamme oli mukana kitara, jota kaikki tarpeen mukaan soitimme, Ricardo, Antero ja minä, Antero soitti myös huuliharppua ja toki laulettiinkin. Pelle Raitio soitti muutamalla reissulla Ricardon
tuomaa harmonikkaa ja joskus omaa klarinettiaan iloksemme. Pelle soitti
jo nuorena Suomi-Pojissa ja sittemmin Lappböle Hornkapellissa klarinettia ja tenorisaksofonia. Hänen veljensä Timo Raitio oli ammattimuusikko ja soitti käyrätorvea.
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Juri Antonov ja Veronica Dolina

M

ietin, onko aihetta puhua venäläisistä lauluista omana lukunaan,
mutta kun Kansalliskirjastossakin on Slaavilainen kirjasto erikseen,
niin ehkä tässä toimii sama ratkaisu. Olen lukenut työväenopistossa venäjää kaikkiaan kolme eri kurssia, ensin vuoden, sitten tauko, kaksi
vuotta ja tauko ja vielä vuoden. Mutta en harmikseni osaa venäjää kuin
hieman ja miten tärkeä taito se minulle olisi. Olen vuosien ja vuosikymmenten mittaan hankkinut yli 40 venäläistä lp-levyä, joissa hienoja laulajia ja kuulen lauluista ja näen laulujen nimistä, että olisi tärkeätä voida
seurata tekstiä.
Sitten Jimmie Rodgersin ei kenenkään lauluääni ole niin kiehtonut
minua kuin 1980-luvulla löytämäni venäläinen Juri Antonov, jonka
ääneen ja sovituksiin ihastuin ikihyviksi. Mies säveltää melodista rockia,
mutta hienoihin, merkityksellisiin lauluteksteihin: Krysa doma tvoego eli
Kotisi katto, jonka suomensinkin ja tyttäriemme The Waves trio sen levytti nimellä Laulu kodille. Laulu on Youtubessakin. Toinen kiinnostava
Antonovin laulu on A. Kosarevin sanoihin sävelletty A gde-to (Jossakin),
jonka ensimmäinen säkeistö mukaillen suomennettuna menisi näin
Taas valo loistaa yöhön ja takaa verhojen
se seinän leikkauksiin luo kirkkaan katsehen,
ja portaan ruosteisenkin se kultaa, kukkasiin
saa pihan kylmät kivet, saa hehkun graniittiin.
Ja jossakin kulkee ilo ja jossakin levottomuus
ja jossakin elää toivo ja jossain kai sinäkin…
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En ole levylaulaja, mutta lauloin sen vuosia sitten Sipoon Martinkylässä
Mainmix Studiossa. Matti Saarinen sovitti, säesti ja miksasi myöhemmin
taustan ja Veikko Luukkanen laittoi sen Youtubeen syksyllä 2021.
Mutta on monia muita kuuntelemisen arvoisia Antonovin säveltämiä
ja tulkitsemia lauluja: More (Meri), Kanikuli (Loma), Zerkalo (Peili)…
Kun Antonov oli jo iäkkäämpi niin suosio säilyi ja näin Youtubesta konsertin missä hän lauloi pianon säestyksellä omia laulujaan ja koko iso sali
lauloi mukana, myös nuoret osasivat ulkoa Antonovin lauluja.
Bulat Okudžavan äänilevyjä minulla on lukuisia. Olin aivan erityisen
ihastunut nuorempana Dežurnyi po aprelju -lauluun, missä äiti huomaa
pojan silmistä ja levottomuudesta, että pojalla on suruja – Možet byt ona
tebja zabyla, znat ne hotšet - ehkä tyttö jättänyt on sinut, eikä halua enää
tuntea, mutta poika vastaa: ”Mitä turhia, äiti, katso miten kauniisti tähdet
tuikkivat ja kuljeskelen tässä päivystämässä huhtikuuta”. Suomensin sen
ja myös Staraja soldatskaja pesnja eli Vanhan sotilaslaulun, jonka lauloin
Ajopuut-yhtyeemme ”Kaivo. Ihmisiä sodassa” -levylle 1996.
Rykmenttimme laulut ovat vaienneet,
vaienneet on äänet kavioiden.
Kenttäpakin luodit ovat puhkaisseet,
surmanneet on keittäjämme nuoren.
–––
Kipu polttaa päätä, käsi kivääriä
puristaa, vaan sielu melkein lentää.
Turha verellämme on hiekkaan kirjoittaa,
ei luonto kirjeitämme lue sentään…
1982 syksyllä muutimme Sipoosta Espoon Nöykkiöön ja ostimme pienen,
vanhan omakotitalon. Heli-vaimo jäi pakkaamaan ja poikien kanssa ja
minä maalasin seiniä ja kattoja pitkin yötä. Oli kasettisoitin ja vain yksi
kasetti, mutta sitä soitin kovaa ja olin ihan fiiliksessä – Vladimir Vysotskin Tšernoe zoloto eli Mustaa kultaa, Aamuvoimistelu, Hän ei palannut
taistelusta, Laivat, Kylmää, kylmää…
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Monta vuotta myöhemmin, kun maalasin taloamme, niin kuuntelin
Lassi Mettälän levyä missä hän laulaa Vladimir Vysotskin lauluja, joista
erityisesti jäi mieleeni Vainaja.
Vladimir Vysotski ja Marina Vladi löysivät toisensa ja menivät naimisiin. Marina on erinomainen laulaja itsekin ja levyttänyt miehensä lauluja, joista Ja nesla svoju bedu eli Kannoin murhettani, onnettomuuttani,
on erityisen hieno. Siitä on Turkka Mali tehnyt hyvän suomennoksen.
Venäjällä on lukemattomia eteviä naislaulajia, mutta yksi lumosi minut
täysin – Veronica Dolina ja hänen albuminsa ”Moi dom letaet” eli Kotini
lentää. Levyn kansikin on hienosti ajateltu. Olen sen takakanteen kirjoittanut
13.9.1996 kuuntelen illalla perheen jo nukkuessa, kuulokkeilla,
melkein unessa.
9.1.1999 Aivan ihana. Voisi rakastua ihmiseen vain laulujen perusteella. Soittaa kitaraakin ihmeellisesti.
2.11.2001 Kuuntelen kokonaan
17.8.2005 kuunnellaan kahden Laurin kanssa
2.2.2022 kuuntelin kuulokkeilla kotisohvalla
Mutta Veronikakin vanheni eikä iäkkäämpänä ole ole enää niin lumoava,
mutta ihmeelliset elämykset ovatkin usein hetkeen ja paikkaan ja omaan
ikäänkin sidottuja.
Venäjällä suosittu puolatar Anna German on myös hieno laulaja ja minulla on hänen lp:nsä, jossa kaunis Matvei Blanterin Mihail Isakovskin
sanoihin säveltämä kehtolaulu, sekä iloinen, oikeastaan hilpeä rakkaudentunnustus A on mne nravitsja eli Pidän hänestä (vaikka hän onkin…)
Sävelmä on Vladimir Šainskin, joka tunnetaan paremmin laulusta Minä
soitan harmonikkaa. Sanat ovat Aleksandr Žigarjovin. Ajopuiden Aino ja
Siiri Launis ovat laulaneet Šainskin I. Jušinin sanoihin säveltämän Kuudan yössä kimaltaa (Travy, travy). Kun tarvitsin levytyslupaa, soitti työtoverini Irina Lukka Slaavilaisesta kirjastosta Šainskille, mutta vain vaimo
oli kotona, Vladimir jossain etelässä käymässä, mutta vaimo sanoi että
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juu, laulakaa vaan levylle. Ja niin sitten tehtiinkin ja laulu on Ajopuiden
Anjanpelto-cd:llä, toki Youtubessakin. Toinen sympaattinen laulu, joka
tässä täytyy mainita on Pesnja starogo izvoztšika eli vanhan ajurin laulu,
jossa mies murehtii hevoskyytien vähäisyyttä kaupungin autokannan lisääntyessä. Tätä laulua Liisa Eskola lauloi 1970-luvulla, kun harrasti ratsastusta ja aikanaan sitten hankki oman hevosenkin, ja ennen kaikkea oli
opetellut venäjää. Ensi kertaa kuulin tämän laulun Theodore Bikellin levyltä.
Kielitaidon puute ei kiusaa vain venäläisissä lauluissa vaan myös puolalaisissa ja sitä kieltä en osaa kuin yhden sanan ”zinkuje”. Neljä sympaattisen
näköistä muusikkoa – Krzysztof Popielarz, Andrzej Slusarz, Sylwester
Kozera ja Stanisław Wielanek – ovat muodostaneet Kapela Czerniakowska -kvartetin. Laulavat ja soittavat mm. kitaraa, harmonikkaa, viulua
ja banjoa. Kaikesta kuulee että laulut ovat hauskoja, mutta siihen se jääkin. Pitäisi osata puolaa. Luovuin lopuksi levystä, kun sanojen osuus on
niin keskeinen, mutta jäähyväiskappaleena kuuntelin viimeisen raidan
Na Czerniakowskiej.
Kun nuorempi pojistani Risto tuli ylioppilaaksi keväällä 2000, suomensin mukaillen venäläiseltä kokoomalevyltä Viktor Berkovskin ja Dimitri Suharevin tekemän ja tulkitseman laulun Alma-Mater. Tätä suomennosta ovat Launikset laulaneet joissakin perhejuhlissa ja Antero
Launis ja minä muistaakseni Paradan kotona, kun Rosa sai ylioppilaslakin, ja helmikuussa 2022 lauloimme sen myös studiossa Youtubea varten.
–––
Alma-mater, alma-mater, aika entinen,
perässänsä pursi kiskoo taakkaa vuosien.
Tuima tuuli, vuosisata raskas, rautainen,
tuli sammui, ontuu koira karvavieruinen.
Mikä on sun nimes? noihin
kiintyi kirjaan, numeroihin,
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niitä muistellen.
Kaiken jälkeen heille soisi
voimaa, kunpa tiensä oisi
kulkukelpoinen.
Alma-mater, alma-mater,
muistot nuoruuden,
tuoksu, tunnelma ja juhla
koulun entisen.
–––
Pahmutova ja Sviridov
Kauan sitten olimme Pellervo Raitio, minä ja kenties muitakin Kulttuuritalolla kuuntelemassa Pesnjary-yhtyettä. Olimme toisella rivillä ja kun
solisti alkoi yhtyeen säestämänä laula Aleksandra Pahmutovan Nikolai
Dobronravovin sanoihin säveltämää Belorussija-laulua, niin herran pieksut että oli vaikuttavaa kuultavaa! Belyi aist letit Valkea haikara lentää…
Pahmutova on säveltänyt saman runoilijan tekstiin kuuluisan, upean,
ihanan Melodija-laulun, jonka ensimmäisen kerran kuulin levyltä Iosif
Kobzonin ja sittemmin Muslim Magomaevin esittämänä. Olin niin ihastunut lauluun, että kun olimme yliopiston kirjaston retkellä Leningradissa, niin hankin liput Iosif Kobzonin konserttiin. Menimme sinne Olli
Oinas, Ilmar Jõudvald ja minä, mutta konsertti oli pettymys eikä edes Melodijaa kuultu. Liian mahtipontista. Suomensin laulun ja työtoverini Tapani Lilja kirjoitti siihen notaation ja sitten löysin painetun nuotinkin.
Petri Jussila lauloi Sävelmän Saarisen studiossa Sipoossa, Anna Pulkkis
säesti pianolla, ja laulu on jo kivunnut Youtubessa toiselle tuhannelle
kuuntelulle.
Kuoromusiikin puolelta on mainittava säveltäjä Georgi Sviridov, jonka
lp-levyjä minulla on useita. Aivan erityisen ihastunut olen runoilija Sergei
Jeseninin muistolle omistettuun sävelrunoelmaan tenorille, kuorolle ja
sinfoniaorkesterille. Levyn ensimmäinen laulu Krai ty moi zabrošennyi
(Hyljätty kotiseutuni) on tavattoman vaikuttava. Solistina on Aleksei
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Maslennikov. Laulun teksti on yksi vaikeimpia mitä olen suomentanut,
mutta onnistuihan se lopuksi. Petri Jussila on luvannut laulaa sen Youtubeen. Kuoro osaan ehkä Trio Launis.
Jos muista venäläisistä albumeista jotain sanoisi, niin Sovremennik
(Aikalainen) teatterin näyttelijöiden lauluja sisältävä lp ”Ja vyidu na bulvar” (kuljen bulevardilla) on aarre lajissaan sekin ja olen levyn koteloon
kirjoittanut ”Tätä on taide hienoimmillaan”. Entä eteerinen, hieman pelottava Jelena Kamburova tai Aleksandr Dolski, taitava kitarisrti ja laulaja,
mutta pitäisi osata venäjää jotta ymmärtäisi mistä hän laulaa. Ja Vladimir
Matetskin Mihail Tanitšin sanoihin säveltämä iloinen Tšertanovo, josta
sain bussimatkan ja oravan Epa ja Akku duomme lauluun Mä lähden
tanssimaan. Antero solistina, minä hieman peesaan kertosäkeessä. Youtubesta löytyy. Tšertanovon laulaa yhtye Veselye rebjata eli iloiset veikot.
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The Maid of Cabra West

L

ukuisia cd-levyjä on jo mainittu ja aina voidaan kiistellä siitä, onko vinyylilevyjen analoginen äänitys ja äänentoisto luonnollisempi ja lämpimämpi kuin digitaalinen äänitys ja toisto. Paljon on kuulema kiinni
mikrofoneista, mutta olen kuitenkin tässä konservatiivi ja uskon omia
korviani. Otan mieluummin vinyylilevyn saundin takia vaikka niissä
usein onkin kaikenlaisia rasahduksia. Lisäksi laulun löytää levyltä aina
oli gramofoni millainen tahansa, mutta cd:ltä ei aina löydä. Toki ne ovat
usein pakattu täyteen ja musiikkia on yli tunti. Varsinkaan kopioituja levyjä cd-soitin ei aina osaa soittaa.
Tässä pieni ja itselleni tärkeä valikoima cd-laulujen suosikkejani, joita
ei vielä ole mainittu. Jostain ostin Frank Harten cd:n ”Day break and a
Candle-end”, jossa on laulu The Maid of Cabra West. Frank laulaa usein
ilman säestystä ja milloin sitä tarvitaan, taitavana kitaristina on Donald
Lunny. Mutta kaikista Harten laulamista lauluista kolahti ja kovaa realistisuudessaan otsikossa mainittu Concepta-niminen dublinilainen neito,
maid of Cabra West. Gonzales-niminen portugalilainen merimies oli vienyt tyttöystävän ja kertoja veti Gonzalesia turpiin ja – joka kuulostaa aika
kovalta – I lifted up the manhole-lid and I dropped him down the sewer.
Entisen tyttöystävän kanssa tuli ilmiriita ja kaveri löi tätäkin ja päätyi oikeuteen ja Mountjoyn vankilaan. Siirsin laulun tapahtumat Otaniemen
teekkarikylään, Luolamies-ravintolaan ja tyttö ja laulun nimi on Kuusisaaren Jaana, entinen miesystävä asui Kontulassa. Erkki-niminen teekkari mukiloitiin Servin Maijan mökin luona, mutta tyydyin hieman inhimillisemmin työntämään kaverin ojaan saatuani ensin tolkun pois.
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Lontoosta ostin kerran cd:n ”Patterns on the Tide”, jossa lauloi Windwytch-yhtye. Levy on varmaankin omakustanne ja onneksi niitä tehdään
paljon, tarjonta on silloin verrattomasti rikkaampaa. Levyn monista kiinnostavista lauluista Hollannin rannikkoväestön historiaa säilyttää Drowned horses of Ameland eli The last launch of De Reddingboot, the horsedrawn lifeboat of A Netherlands. Vanhoissa maalauksissa näkee joskus,
miten hevoset vetävät mereen tai merestä maihin painavia kalastajaveneitä ja tässä pelastusvenettä. Joskus käy onnettomasti kuten tässä laulussa.
Susan McKeown laulaa jäniksen valituksen The Hare’s lament. Joskus siis
joku on eläytynyt jäniksenkin elämään ja kohtaloon, millaista on olla aina
jahdattuna ja kuolemanpelossa. Susan McKeown kertoo tämän vinhassa
tempossa ja uskottavasti. Hienon hieno laulu tämäkin, jonka aika tarkkaan suomensin, tosin siirsin tapahtuman Luhankaan. Mutta jäniksen
kohtalo on sama kaikkialla.
Jo metsämies saapuu ja on loppuni tää,
vaan sanoo: Jänis juoskoon, se vielä saa yrittää!
Ketun ampuisit mieluummin, syytäkin ois,
kanat tappoi, kuka herättää, kun kukon vei pois.
Ja mun kuoltava on, vaikka oon viaton,
tuskin nikkelimarkan vertaa mun velkani on.
Kukaan varkaudesta, ryöstöstä ei voi syyllistää,
vähän kaalinlehtiä napsin, mutta en enempää.
Jäniksen valituksen lauloi levylle Ajopuiden Aino Launis, Janne Jääskeläinen viulussa, ja laulu on Ajopuut nimellä myös Youtubessa. Appeni
Eino Vainio oli ammatiltaan valaja, mutta myös metsästäjä ja saanut saaliiksi paljon jäniksiä. Humu tai Tomu ajokoira toki apuna.
Olimme Antero Launiksen kanssa 2001 menomatkalla Isle of Skyelle
ystäväni Niclas Walkerin luona Cardiffissa pari päivää. Kävimme mm.
Blaenawolin hiilikaivoksessa, hissillä ihan siellä alhaalla. Niclakseen tu152

tustuin hänen ollessaan 1970-luvulla töissä muutaman kuukauden yliopiston kirjastossa. Nicin varsinainen työpaikka oli Walesin kansallismuseon kirjastossa. Museon myymälästä ostin kokoelman walesilaisia
(Cymru) kansanlauluja, joissa yksi erityisen mieleenpainuva laulu on
Yr Hwntws -yhtyeen Bachgen Bach o Dincer, laulu läkkisepästä. Nic sen
sittemmin pyynnöstäni suomensi ja mukailin laulun kertomaan suomalaisesta läkkisepästä ja kiertelevästä violistista Sysmän Jussista. Laulu on
tällä nimellä Youtubessa. Tietoja Jussista sain vaimoni tädin Katrin mieheltä Esko Lahtiselta ja toimitin tiedot ja kuvan Museoviraston kuvaarkistoon.
Kerran istuimme Launisten keittiössä Espoon Iivisniemessä. Anteron
säestäessä kitaralla Leena Launis lauloi todella kauniin laulun Walk with
me, jota en ollut ennen kuullut. Kävi ilmi, että laulu on australialaisen
Seekers-yhtyeen hittejä ja että sen on tehnyt Tom Springﬁeld, kuuluisan
Dusty Springﬁeldin veli. Seekersien Judith Durban on levyllä solistina.
Laulun alkuperäisen tekstin pohjalta kirjoitin myöhemmin suomalaiset
sanat Maailmaan eksynyt. Seekers on näitä ”sukupolviyhtyeitä” ja vaikka
esittää ”folkkia” niin eipä ollut eksynyt omaan herbaariooni. Walk with
me -lauluun on Juha Vainio tehnyt suomalaiset sanat ”Päivän vain, päivä
kestää kerrallaan”, mutta teksti on niin pöljä ja mitäänsanomaton, että ei
laulusta ole tullut Suomessa suosittua. Vainio on omissa lauluisaan täysi
mestari.

La Brunetta
Vaihdetaan kulttuuria. Italialaisen Barabán-yhtyeen cd-levyjä löysin Kirjasto 10:stä, jossa muutenkin olen kuunnellut kansanmusiikki- ja maailmanmusiikkilevyjä. Hyvät nojatuolit ja ihana rauha keskittyä kuulokkeilla kuunteluun. Kaikki tämä on nykyisin menetetty. Barabánin jäsenet
ovat eteviä muusikoita ja laulajia ja live-levyllään soittavat jopa meille tutun ”Emman”, tosin tietämättä että laulu on Suomessa moneen kertaan
laulettu. Barabánin La Brunetta laulun suomensin ja se on Unijuoma
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-nimellä Ajopuiden ”Isäni puutarhassa. Eurooppalaisia kansanlauluja” levyllä. Toki myös Youtubessa.
Missä on neito kaunis Brunetta?
Perumbaa tsinnee tsinnoo tsom
pararimbim bompararimbimbom.
Missä on neito kaunis Brunetta,
ei kai vain yksin kaupunkiin?
Brunetta on hakemassa vettä lähteestä, kun tulee ritari, joka heittää kiven
veteen ja vesi samentuu. Brunetta on nätti ja ritari ehdottaa, että he voisivat lempiä sillä aikaa kun vesi kirkastuu. Hän lupaa tytölle kaikki rahansa jos saa vietää yön tämän kanssa. Brunetta sanoo että täytyy kysyä
ensin äidiltä, joka neuvoo antamaan ritarille unijuomaa, ja niin tämä
nukahtaa ja unohtaa kaikki lemmenleikkihaaveet.
Barabán -yhtyeellä on myös hieno, varmaan jostain 1500-luvulta peräisin oleva Puer Natus, joka kertoo Jeesuksen syntymästä.
Seuraavaksi mennään Italiasta pohjoiseen eli Puolaan, missä olimme virolaisen Ariken ystäväperheen (Urmas, Maret, Liisa) kanssa autoretkellä
naapurini Juhani Kydön kanssa. Jussi osti joltain huoltoasemalta kansanlaulu-cd:n ”Lato pachnace mieła” (Mintulle tuoksuva kesä). Tätä levyä
kuuntelimme useita kertoja Urmaksen ajaessa autoa Liettuan ja Latvian
kautta Viron Nõmmeen missä asuivat. Biały mis eli Valkoinen nalle -laulun suomensin tai oikeammin Päivi Paloposki teki suorasanaisen suomennoksen ja minä palautin suomeksi laulettavaan muotoon. Tyttäreni
Hanna on sen laulanut levylle. Toisesta laulusta Hej sokoły otin sävelmän
Epa ja Akku -lauluun Lindeman, jonka Antero laulaa, minä paikoin peesaan. Jukka Lindeman oli työtoverini Helsingin yliopiston kirjastossa.
Laulu on Epa ja Akku -levyllä ”Jäähyväiset hiirimatolle” ja myös Youtubessa.
Risto-poikani kautta tutustuin First Aid Kit -folkduoon ja ensin ihastuin cd:n kanteen, joka siis aina hyvä merkki siitä että sisältökin voi olla
kiinnostava. Tässä ei mikään yksittäinen laulu ole tärkeä vaan tyttöjen
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laulusaundi. Myöhemmin selvisi että tämä ensiapulaukkuduo onkin
ruotsalainen sisaruspari Johanna ja Klara Söderberg.
Iloinen kotimainen yllätys on Seppo Sillanpään tyttärien Jeminan ja
Selinan Band’o duo ja heidän oma laulunsa Lee lee lee, josta kovasti pidän.
Lähes 30 vuotta sitten tytöt levyttivät isänsä tekemän kauniin lastenlaulun
Sitoisitko.
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Oma laulumaailma

K

odissani varmaankin lapsuudessani laulettiin vaikka en sitä tarkemmin muista. Sisareni kuitenkin sanoivat äitini Ailin laulelleen
operettilaulujen suomenkielisiä tekstejä – Johan Straussin Lepakkoa,
Franz Lehárin Iloista leskeä, ja Emmerich Kálmánin Mustalaisruhtinatarta –”Ne naiset, ne naiset, ne naiset varieteen…”. Zarah Leanderin ”Vill
ni se en stjärna, se på mig” kuultiin kotonamme usein. Helka sisareni
muistaa olleensa äitinsä kanssa Ylioppilastalolla ja soutustadionilla katsomassakin näitä operetteja. Suomalaisista äitini suosikkeja oli Sam Sihvon Jääkärin morsian -laulunäytelmä. Kotimme ensimmäisiä äänilevyjä
olikin juuri Jääkärin morsian EP-levy, jossa nainen haikeasti lauloi ”Oi
poika Pohjolan, sinun luokses’ halajan… ja joku reipas ja rytmikäs laulu,
jossa oli venäjänkieltäkin: ”Miilui moi galuptsi, kuharkka taas korja, patseluiminja” ja muita ihmeellisiä sanoja, mitä sitten tarkoittivatkaan. Myöhemmin aikuisena työväenopistossa venäjää lukeneena kuulen kyllä että
puhutaan rakkaudesta ja suutelemisesta.
Isäni Paavo lauloi hyvällä tuulella ollessaan joskus Afrikass’ ol’ neito
tumma nimeltänsä Bimbambulla – – Lala-poika myös ol’ tumma, nenäs
renkaita suuri summa – – Iltaisin hän Bimbambullan palmun alle vie, laulaa laulun lemmestä ja lisää hiukan viel’ . Jotenkin noin se meni. Toinen
isäni bravuuri oli ”Ei Amerikas tarvitse kuin painaa nappulaa, niin kaikki
pyörät pyörii taikka seisahtaa. Siks’ Ameriikan kuninkaalla sill’ on helppo
työ. Se istuu vaan sen napin ääres ja appelsiinii syö!”
Nuoruudessaan 1926–1929 isäni oli Möysän työväenyhdistyksen TriTro-yhtyeen rumpalina toimien tarpeen vaatiessa myös laulusolistina.
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Tri-Tro-yhtyeen jäsenistä
vain Tanu Mannisesta viuluineen
on säilynyt kuva.

Dallapen vihkoista laulettiin Valamo, Alaska, Petsamo, Pustan laulu, Ukrainan laulu ja Keltainen paviljonki. Mikrofoneja ei vielä ollut ja laulettiin
”trattiin” joka vahvisti ääntä. Viulua soitti yhtyessä Tanu Manninen,
Martti Virtanen soitti mandoliinia ja välillä oli neljäntenä Virtasen lanko,
ammatiltaan konduktööri, joka toi sellollaan hienon lisän kokonaissaundiin. Vierailijana oli joku harmonikansoittaja. Joskus oli isäni kanssa laulusolistina Tupa-Uuno eli Uuno Tupasela. Lauloivat merimieslauluja ym.
Isä kertoi, että noin 100 kilometrin säteellä Lahti keskipisteenä esiinnyttiin lähes kaikilla työväentaloilla ja seurojentaloilla. Kerran Tri-Tro
soitti myös häissä. Myrskylän työväentalolla isä myös steppasi tuolilla.
Herralan työväentalolla tuli 1928 tienoilla ongelmia. Vastapäätä oli
suojeluskunnan talo. Sieltä tuli miehiä iltamien päätyttyä riisumaan työväenyhdistyksen soittajilta punaisia solmioita. Isä joutui varjelemaan kalliita rumpuja joissa oli kangassuojukset. Solmioita revittiin eteisessä ja oli
kova nujakka.
Suuri harmi on, ettei Tri-Tro-yhtyeestä ole jäänyt ainoatakaan valokuvaa, vain Tanu Mannisesta viuluineen on yksi kuva. Olin kerran pitämässä Aleksis Kivi esitelmää Vaasassa ja Tanu oli yleisössä ja kysyi lähti157

sinkö heille kahville. Minä pöljä kiitin kutsusta ja sanoin että lähden
junalle. Olisin saanut häneltä kiinnostavia muistoja isästä ja Tri-Troyhtyeestä. Kolme kuukautta vauvana lastensairaalassa sänkyyn sidottuna
teki minusta yksinolemiseen tottuneen ja välttelen kahden kesken olemisia paitsi aivan lähimpien kesken.
Möysän Työväenyhdistyksen ryhmäkuvassa on isäni ja myös isoäitini
Alina ja isoisäni Juho Eemeli Rahikainen, jonka sanottiin soittaneen
mandoliinilla aika hyvin Walthofenin valsseja. Tuon nimistä säveltäjää
en kuitenkaan internetistä löytänyt. Eemeli oli ollut palkattuna junttalaulajana kun Helsingin Pitkänsillan perustuksia juntattiin. ”Hei juu ja
juntan poo!” Köydessä oli solmuja ja piti vetää yhtäaikaa, että juntta nousee ja laskee tahdissa ja tehokkaasti, kertoi isäni.
Asikkalan Mustjärven kuorossa olivat Eemeli ja Alina tutustuneet.
Alinan isällä Joosepilla oli hyvä lauluääni ja hän toimi joskus kanttorin
sijaisena Asikkalan kirkossa. Muistaakseni tästä on maininnut myös pikkuserkkuni Terttu Svedjeström. Alinan sisaren Karoliinan poika, Kauko
Hietala soitti trumpettia ja klarinettia Heinolan soittokunnassa.
Juho Eemelin vanhempien musikaalisuudesta en tiedä muuta kuin
että hänen isänsä Juho Rahikainen oli kutsuttuna laulajana hautajaisissa.
Puhutaan myös että hän ei olisi osannut lukea, mutta sitä en usko, koska
olen nähnyt valokuvan missä hänellä on jotain luettavaa edessään pöydällä ja kun Juho eli aina vuoteen 1921.
Isäni Paavo oli myös hyvä tanssija, joka Helsingissä Koiton salin tansseissa oli tutustunut äitiini ja kuulema vielä 70 vuotta myöhemmin oli
vanhainkodissa yöllä tanssittanut hoitajia. Isä oli nuorena myös osallistunut kansantanssikilpailuihin. Hilkka-sisareni mukaan myös isoäitimme
Alina oli nuorena hyvä tanssija.
Olen itsekin saanut Koiton salissa fokstrotin ja valssin opetusta. Åke
Blomqvistin naisystävä huomattuaan ujouteni työnteli mua ensin ilman
musiikkia tanssiasennossa salin päästä päähän ennen varsinaisen opetuksen alkua. Olin sen kerran yksityistunnilla. Tanssitaitoa tarvitsin Oulussa 1962 armeijassa ollessani. Käytiin jossain pyöreässä paviljongissa ja
palokunnantalolla, ”Letkunvintillä”, mutta oli vain miesten haku. Oli tosi
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väärin, että jotkut naiset jäivät seinäkukkasiksi kun kukaan ei hakenut.
Onneksi tähän tuli aikanaan muutos eli sekahaku.
Mutta takaisin suvun musikaalisuuteen. Isäni Julia-sisaren poika
Heikki Salokannel on soittanut klarinettia Hollolan-Kärkölän puhallinorkesterissa ja Tiirismaan puhaltajissa. Heikki-serkku soitti klarinettia
Pellervo Raition kanssa, kun kävimme purjehdusreissullamme Heikin ja
Mailin mökillä Angelniemen Ahtmaalla.
Äitini Aili oli ainoa lapsi, ja hänen oma isänsä Aleksanteri Taipale kuoli
keuhkotautiin 1909 äitini ollessa vain puolitoistavuotias. Kun pikku Aili
oli äitinsä Elinan kanssa katsomassa isäänsä sairaalassa, oli Santeri sanonut ettei lasta saa päästää lähelle, ettei saa tartuntaa. Santeri oli puuseppä
ja maallikkosaarnaaja ja lauloi Elinan kanssa Koiton kuorossa. Koiton
talo oli tuolloin vielä puinen ja yhdistyksellä oli kesäpaikka Lammassaaressa. Elinan veljen Felix Leidenbergin poika Olavi soitti mandoliinia, ainakin hänellä on se vanhassa valokuvassa kädessään. Elina ja Aleksanteri
olivat lestadiolaisia ja lienevät laulaneet myös Siionin virsiä. Leskeksi jäänyt Elina o. s. Leidenberg meni 1918 uusiin naimisiin joutsalaisen Heikki
Toivosen kanssa ja kymmenvuotias Aili sai isäpuolen, mutta hänen musikaalisuudestaan ei ole tietoa.
Äitini itse haaveili teatterinäyttelijän ammatista. Kansallisteatterin
näyttelijä Kirsti Suonio soitti Aku Käyhkölle, Koiton teatterin johtajalle
Ailista, että tämä halusi näyttelijäksi. Piti kuitenkin mennä koelaulamaan
alttoa ja 17-vuotias Aili jänisti, kun ei osannut nuotteja, ja niin tämä haave
jäi.
Vaimoni Helin isä Eino Vainio lauloi Myllykosken tehtaan metallimiesten kuorossa ja vaimoni serkku Risto Vainio on tunnettu viulujen ja
sellojen rakentaja.

Ivan Putilinin kehnoin oppilas
Sain ensimmäisen kitarani kaiketi 1950-luvun lopulla, ja isäni maksoi kitaratunteja Ivan Putilinille, joka antoi opetusta Kasarminkadulla kirurgia
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vastapäätä. Olin liian lapsi oppiakseni mitään niin systemaattista ja harjoittelua vaativaa ja voi olla, ettei Putilin ollut myöskään mikään pedagogi, joka olisi ottanut huomioon oppilaittensa iän ja valmiudet. Hänen
antamistaan kotiläksyjen nuoteista en varmaan paljonkaan ymmärtänyt.
Kitara ei myöskään ollut koskaan kunnolla vireessä, mutta sen verran
toki, että aivan yksinkertaisia sävelmiä saatoin soittaa. Asuimme Tapiolassa, mutta lainasin Lauttasaaresta lapsuuteni kirjastosta Margaret Bradford Bonin ”The Fireside Book of Folk Songs” ja ensimmäinen laulu,
jonka opin näppäilemään nuoteista oli kirjasta löytynyt Peter Gray. Peter
rakastui Lucyyn, mutta
Just as they were about to wed,
her father did say ”No”.
And quincidently she was sent
beyond the O-hi-o.
Ensin Peter päättää hypätä Sus-que-hann-i-a -jokeen, mutta lähtee sitten
länteen etsimään onneaan. Hän joutuu kuitenkin intiaanien käsiin, ja
nämä skalpeeraavat hänet. Kun Lucy kuulee rakastettunsa kohtalosta ”she
wept, and wept, and wep-i-ed her poor sweet life away. Voisi uskoa laulun
parodisuudesta huolimatta tässä olleen todellisen ja onnettoman kohtalon taustalla, mutta kertosäkeessä todetaan vain surullisesti
Blow ye winds of morning,
blow ye winds, heigh ho!
Blow ye winds of morning,
blow, blow, blow!
Margaret Bonin mukaan laulu Peter Graysta on ollut 1850-luvun tienoissa
suosittu Susquehana-joen laaksossa Pennsylvaniassa. Kirjassa on useita
Stephen Fosterin lauluja kuten Old Folks at home. Kierrätyskeskuksesta
löysin lp:n ”Stephen Foster Favourites”, joita esittää Robert Shaw Chorale.
Viisas vaimoni Heli löysi tämän lapsuuteni tärkeän laulukirjan Hakaniemen hallin antikvariaatista ja antoi sen joululahjaksi lähes 40 vuotta
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myöhemmin niistä ajoista, kun ensi kertaa kirjasta Peter Grayn sävelmää
tapailin. Kun sitten aloin enemmän suomentamaan kansanlauluja, on
tästä Fireside Book of Folk Songs -kirjasta peräisin joululaulu Masters in
this Hall sekä Three Ravens, joka lienee ensi kertaa julkaistu 1611. Molemmat ovat Youtubessa Ajopuut nimellä Suuri uutinen ja Kolme korppia.
Laulut Skye Boat Song ja Bonnie George Campbell olin oppinut Father
Sydney MacEwanin levyiltä, mutta Bonin kirjasta sain niihinkin nuotit.
Edelliseen kirjoitin kokonaan uudet sanat Vanhoilla väylillä, mutta jälkimmäisen suomensin alkuperäistekstin mukaan ja sen on Ajopuutyhtye levyttänyt solistinaan Antero Launis. Hannu Nurmio oli jo nuorena
säveltänyt Bonnie George Campbellin koulukirjasta löytyneen tekstin.
Kun 2000-luvulla tapasimme useammin, niin pyysin häntä laulamaan
sen 70-vuotispäivilläni mökillämme Hiittisissä. Hannu lauloi Bonnie
Georgen duettona Liisa Eskolan kanssa.
Mutta takaisin omaan laulu- ja kitarahistoriaani. Toinen kitarani oli ”iso
musta”, ja se oli aina mukanani 1960-luvun alkupuolen retkillä. Kymmenen sointua varmaan riittivät innostuneeseen ja taatusti epävireiseen soittoon ja lauluun. Pysyvä muutos tähän tuli kitaran osalta, kun 1965 tutustuin Antero Launikseen, jolla on viulunsoittajan sävelkorva. Niinpä
Tapiolan Eräpoikien partioleireillä, missä kesästä 1966 lähtien säestin iltanuotiolaulut uudella kitarallani, soitin oli Anteron ansiosta aina kuta
kuinkin vireessä. Antero itse soitti mandoliinia, jota hieman yritin opetella itsekin, mutta vaatimattomin tuloksin. Alle kymmenvuotiaana soitin
hieman huuliharppua, joka olikin ensimmäinen soittimeni, mutta siinäkin Antero sittemmin osoittautui taitavaksi ja osasi kompata melodiaa,
jota en koskaan oppinut. Kun olin 1965 Osmo Peitsalan kanssa parin viikon jotoksella Saariselällä aina Kuikkapäätä myöten, oli kitara sielläkin
mukana.
Kun sitten muutin keväällä 1969 kolmeksi kuukaudeksi Pispalaan, oli
kitara – nyt jo hieman parempilaatuinen – mukana. Kun en saanut sitä
edes ääniraudalla ja virityspillillä mieleiseeni vireeseen, tuskastuin ja annoin soittimen näyttelijä Tuija Vuolteelle ja hänen miehelleen Erkki
Wessmanille, joihin olin tutustunut venäläisellä laivalla Lontoosta 1968
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palatessani. Olin useita kertoja heidän Tampereen kodissaan iltaa istumassa ja sain Tuijalta joitakin teatterilippuja.

Sininen laulu
Keväällä 1972 ostimme Isadora-ketsimme ja tutustuin rippileiriltä tutun
Antti Komulaisen kautta Lauttasaaren HSK:lla Pekka Ristolaan. Meitä
yhdisti veneet ja musiikki, ja teimme lauluja yhdessä. Pekka sävelsi runojani ja kirjoitti nuotit omiinkin sävelmiini ja suomennoksiin. Tämä
ystävyys johti sitten 1977 Musiikki Fazerin julkaisemaan ”Sininen laulu”
-laulukirjaan, jossa oli minun ja Pekan ohella kolmantena toimittajana
1970-luvun alun tyttöystäväni Netti Walli, kitaristi Hasse Wallin serkku.
Netin isä Osmo Walli oli Martin Brushanen big bandin rumpali ja hänen
musiikkinsa oli jazz. Sinisen laulun nuotit kirjoitti sittemmin pianistina
tunnettu ystävämme Ilmo Ranta. Myös Netti kopioi toivomuksestani lukuisia muita laulunuotteja. Hän oli itse hyvä laulaja ja teki useita kauniita
sävelmiä itseään autoharpulla säestäen.
Sinisen laulun aineiston päätyminen Fazerille kävi niin, että lähdimme Pekan kanssa ensin WSOY:lle laulukäsikirjoitusnipun kanssa, varmaan mukana oli ainakin 60 säveltämäämme, sanoittamaani tai suomentamaani laulua ellei enemmän. WSOY:ltä todettiin ystävällisesti, etteivät
he julkaise tällaista aineistoa, mutta menkää Musiikki-Fazerille. Niinpä
kävelimme Aleksanterinkadun myymälään ja kustannuspäällikkö Einari
Marvian huone oli pohjakerroksessa heti oikealla. Kerroimme asiamme
ja joko hän piti meistä tai selattuaan lauluja piti niistäkin, mutta joka tapauksessa otti kokoelman kustannettavakseen.
Musiikkitoimittaja Heikki Uusitalo tuli kokoelman toimittajaksi ja
hän ehdotti 40 laulua, jotka oli aineistostamme valinnut. Halusimme kuitenkin mukaan enemmän myös ns. taiteen puolelle meneviä tekstejä ja
hän suostui vaikka jälkeenpäin ajatellen olisi varmaan pitänyt uskoa kustantajan asiantuntijaa. Arvattavasti Sinistä laulua olisi ollut helpompi
myydä, jos lauluvalikoima olisi painottunut enemmän kansanomaisen
laulumaun suuntaan.
162

Meidän piti vielä hankkia lausunnot lauluista asiantuntijoilta. Lähetimme
valitut 40 laulua kuoronjohtajina tunnetuille Matti Hyökille ja Erkki Pohjolalle sekä Espoonlahden seurakunnan kirkkoherra Jussi Talasniemelle,
joka oli tuttumme, hyvä laulaja ja soitti selloa. Kaikki kolme puolsivat
kokoelman julkaisemista. Hyökki totesi lausunnossaan erityisesti pitäneensä Netti Wallin säveltämistä lauluista. Joitakin ”Sinisen laulun” lauluista Uusitalo liitti ”113 kitaralaulua” -kirjaan.
Oma kitarani oli tietysti tässä kaikessa mukana ja nyt oli tekniikka tullut avuksi. Ostin Aleksanterinkadun Fazerilta paristokäyttöisen kitaran
virittimen ja sen jälkeen oli kitara vireessä, jolla luonnollisesti oli myös
sävelkorvaa parantava vaikutus.
Sinisen laulun yhteydessä tutustuin lähemmin Fazerin musiikkitoimittajaan Heikki Uusitaloon, jonka kanssa toimitimme ”Finnish Folk
Songs” -kirjan. Sain kokoelmaan mukaan kaksi harvinaista ja hienoa
K. V. Ollilaisen englanninnosta lauluista Ilkka ja Revontulet (Kaarlo
Kramsu ja Ilmari Kianto). Heikki pyysi minua myös kirjoittamaan laulujen lyhyitä esittelytekstejä Valittujen Palojen ja Musiikki Fazerin yhdessä julkaisemaan ”Joulu on taas. 120 kaikkien aikojen joululaulua”
-laulukirjaan sekä Suuren toivelaulukirjan osiin 10–13. Esittelin vakavat
laulut ja kansanlaulut, Ilpo Hakasalo iskelmät ja muut keveämmät laulut.
Jälkeenpäin kadutti etten tutustunut enempää Ilpoon, kun näin hänet yliopiston kirjastossa. Pidin selvänä että hänellä riittää ystäviä, kunnes sitten
kuulin, että hän oli ollut kuolleena asunnossaan useita kuukausia ilman
että kukaan olisi kaivannut.
Ehkä tässä yhteydessä voi todeta, että George de Godzinsky on säveltänyt
kaksi runoani. Finlandia-talossa oli 6.10.1984 Godzinskyn 70-vuotisjuhlakonsertti ja oopperalaulaja Satu Tukiainen (Vihavainen) lauloi Sydämeni laulun ja Haaksirikon. Nämä olivat konsertin ainoat laulut, joista
ohjelmavihossa merkintä Kantaesistys. Konsertista oli myös television ja
radion yhteislähetys. Itse en ole näitä lauluja kuullut, kun en ollut juhlakonsertissa.
Godzinsky asui Kivenlahdessa ja Osmo Walli alakerrassa ja kun olivat
tuttuja, niin ilmeisesti Osmo antoi Godzinskylle ”Veden laulu” runokir163

”Oi miehet laidunten” -cd:llä ei
ole Wecksellin ”Oton jouluaattoa”, mutta useita muita Pekka
Ristolan säveltämiä joululauluja,
joista useimmat myös Youtubessa. Siellä on myös Ajopuut
”Joululauluja”, joita Antero, Pekka
ja Esko laulavat ja kuvituksena on
vanhojen joululehtien kansia.

jani missä laulutekstit olivat, ja siitä Gode innostui säveltämään laulut.
Runokirjan kannessa oli Osmo Wallin maalaus vettä täynnä olevasta soutuveneestä. Kirjan lopussa oli muutama Osmon tyttären Netti Wallin
runo. Selvää kuitenkin on että Antero Launiksen sävelmä ja tulkinta
Haaksirikosta ja minun ja Hannu Wagerin sävelmä Sydänyön lauluun olivat paljon luontevampia. Jälkimmäisen lauloi levylle Pekka Ristola.
Vielä yksi joululaulukokemus. Olin vaimoni Helin kanssa Tuomiokirkossa kuuntelemassa Ylioppilaskunnan laulajien konserttia ja solistina oli
Anu Komsi. Hän lauloi Heino Kasken ja Eino Leinon Mökit nukkuu lumiset. Olin aivan lumoutunut itse laulusta ja Komsin äänestä ja tulkinnasta. Siitä lähtien olen tätä laulua rakastanut ja Ajopuiden joulukonsertissa Kampin Bruuverissa sen on illan lopuksi laulanut Petri Jussila.
Säestäjinä Elina Leskelä harmonikka ja Rosa Parada alttoviulu. YL:n joulukonsertissa Temppeliaukion kirkossa kävimme monet vuodet ja Heli
tarjosi konsertin koko perheelle.

Walleniuksen kitaratunnit
Matti Wallenius opetti minulle ja muutamille muille kolme vuotta työväenopistossa kitaransoittoa. Tärkeintä mitä kitaratunneilta sain oli oppia
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soittamaan melodiaa ja rytmiä sen mukaan kuin nuoteissa lukee. Toki
sitä ”suunnilleen” osasin aikaisemminkin, mutta en riittävästi. Tätä taitoa
tarvitsin kun etsin kansainvälisistä laulukirjoista lauluja suomennettavaksi Ajopuut-yhtyeemme levyille ja sitten aikanaan toimittamaani
Eurooppalaisia kansanlauluja -kirjaan. Toki kitaratunneilla myös harjoiteltiin säestämistä ja kotitehtäviä Matti antoi sopivasti. Mutta harrastin
niin paljon muutakin eikä harjoittelulle löytynyt kylliksi aikaa.
Walleniuksen omaa Tunto-levyjen musiikkia en sanoisi jazziksi,
mutta hän antaa soittimien äänille tilaa, oikeuden tulla kuulluksi kunnolla ja sanoa sanottavansa loppuun ja tämä koskee myös saundeja. Musiikki ja sovitukset on Walleniuksen käsialaa. Hän soittaa itse levyillä monia instrumentteja ja yllättävää kyllä eräällä levyllä on muusikoiden
mukana selloa soittava Jukka Vilhunen. Hän on ollut Suomen elokuvasäätiön toimitusjohtajana, mutta perheelleni ihan muista syistä tuttu
koska hän on vaimoni serkun Airi Vilhusen puoliso. Wallenius on tuottajana, säveltäjänä ja muusikkona ”Saudade. Kaihon käsikirja” -levyllä,
jossa laulusolistina on Kaisu Kurki. Laulutekstit Outi Rossin. Katselen
tätä kirjoittaessani kahta vihreätä lehteä levyn kansikuvassa.

Syksyn sävel 1979
Ystäväni Hannu Wager, taitava kitaristi ja basisti, hieman täydensi sanoittamani Tuuli vei koivusta lehden -laulun sävelmääni ja ilmoitti sen Syksyn
sävel 1979 kilpailuun. Eeva-Leena Sariola (Pokela) saatiin laulajaksi ja
Hannu Syrjälahti säestämään kanteleella. Huilusoolon soitti Jukka Louhivuori. Laulu pääsi loppukilpailuun ja sai lähes 6 000 ääntä (postikorttia). Lea Lavenin esittämä voittajalaulu ”Ei oo, ei tuu, ei tipu lämpö enkä
sano juu. Ei mua hilpeet hidalgot vie minnekään, se on kyllä nou thank
juu” sai 80 000 ääntä.
Musiikki-Fazer julkaisi Syksyn Sävelen lauluista vain nuottivihon,
jonka kannessa kaikki kilpailun laulajat olivat. Se että Tuuli vei koivusta
lehden pääsi loppukilpailuun, johtui varmaan siitä että kansalaisopistot
saivat valita loppukilpailuun päässeet laulut, musiikkitoimittajien intressit
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olisivat varmaan olleet kaupallisemmissa lauluissa ja esittäjinä isojen
levy-yhtiöiden vakiostarat.
Kilpailua seuranneena päivänä oli Helsingin Sanomissa Karin piirros,
jossa kaksi lasta ja mummo katsovat ikkunasta pihalla olevaa koivua ja
lapsi kysyy: ”Kun lehti putoo puusta niin miten se pääsee takaisin?” Ainakin se kertoo siitä että Kari Suomalainen oli Eeva-Leenan esityksen
tv:ssä nähnyt.
Otimme Hannu Wagerin kanssa osaa jo edelliseen Syksyn säveleen.
Kirjoitin Hannun sävelmään tekstin Sateinen yö, jonka Fata Morgana
-niminen trio lauloi (Susanna Haavisto, Marjaana Pelli ja Erja Alander).
Laulu ei päässyt loppukilpailuun, mutta musiikkitoimittajat halusivat
sen mukaan tv-ohjelmaan Syksyn sävelen karsitut. Hannu Wager tuotti
Sateisen yön ja sen kääntöpuolen Kangastus-nimisen laulun myös levylle.
Sateinen yö on Fata Morganan esittämänä kuunneltavissa myös Youtubessa.

Poutapilvet
Omia äänilevyjämme aloimme tehdä 1977. Tapiolan Itärannan Komulaisten pienessä huoneessa Juhani Komulainen äänitti Akai-nauhurillaan ensimmäisen ”Poutapilvet” mini-lp:mme. Juhani itse soitti sittemmin vetopasuunaa Poliisien soittokunnassa. Poutapilvet-levy oli ep-kokoinen,
mutta pyöri 33 kierrosta minuutissa. Kotiäänityksen laatu kuuluu hyvin,
mutta levyllä on monia kauniita lauluja. Levyn nimen ”Poutapilvet” sain
samannimisestä Pekka Ristolan Lauri Pohjanpään runoon säveltämästä
laulusta, jonka ensi kertaa kuulin heillä kotona Kirkkonummella.
Levyn aloituskappaleena on Pekan säveltämä ja tulkitsema virolaisen
Eha Lättemäen Leikkilaulu (Minäpä otan sen pienen rallin). Toinen kaunis Pekan laulu on Larin-Kyöstin Kaksi pientä lehteä. Ulla Raitio ja Anne
Kolstela laulavat Julius Krohnin sanoihin säveltämäni Illalle (Joudu ilta
kaunis) ja Netti Walli oman sävellyksensä gruusialaiseen kansanrunoon
Tuli helmasta salon, jonka sanat on Leo Tolstoin kirjasta ”Kasakat”. Levyn
kannessa on Elina Rekolan kaunis väripiirros nuoresta naisesta soitta166

aulamisen tulisi olla olennainen
osa ihmisen persoonallisuutta ja
eräs keskeinen tunteiden ja ajatusten
ilmaisukeino. Koska ihminen sisäistää
elämää vain itse elämällä sitä, on tärkeätä, että jokainen oppii jo lapsena laulamaan, hyräilemään ja viheltämään
– luomaan uudelleen tajunnassaan sen elävän kokonaisuuden, jonka runoilija ja säveltäjä aikaisemmin ovat muodostaneet. Hyvin pieni osa kaupallisesta musiikkituotannosta on niin tärkeätä, että sitä kannattaa kuunnella
sen sijaan että itse laulaa – niin
yksin kuin toveripiirissä, kotona, koulussa, työpaikalla, retkillä, kaikkialla.
On aivan ratkaisevaa oivaltaa laulamisen merkitys tunnetilan ilmaisijana
ja säätelijänä ja tyystin tulisi luopua kiinnittämästä huomiota äänen laatuun ja sävelkorvan tarkkuuteen. Molemmat kehittyvät laulamalla ja soittamalla luonnostaan ja niistä huomauttaminen loukkaa ihmisen erästä perusoikeutta vaientaen monen iäksi niin läheistensä kuin itsensäkin vahingoksi.
Tämän jälkeen vain alkoholi kirvoittaa laulun, mutta tällöin se on kadottanut alkuperäisen tarkoituksensa.
Koulujen laulukokeet ja numerot tulisi poistaa (lahjakkaita voi kannustaa muutenkin), sillä ne ovat osaltaan tehneet laulamisesta turhautumista,
pelkoa ja lasten välistä eriarvoisuutta lisäävän tekijän. Laulamisen on oltava
hyvää mieltä, yhteenkuuluvaisuuudentunnetta ja mielenterveyttä edistävä
luovuttamaton ihmisoikeus. Laulaminen tulisi nähdä yhtä tärkeäksi kodeissa ja kouluissa kuin vieraat kieletkin, sillä yhdessä laulaminen on varmaan kaikkein vaivattomin tapa oppia tuntemaan niin oman kuin muidenkin kansojen kieliä, runoutta ja sävelmiä – ja näin luoda ystävyyttä kaikkien
ihmisten välille. Ystävät eivät sodi, ja niinpä laulu edistää merkittävällä tavalla rauhaa. – Esko Rahikainen
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massa autoharppua meren rannalla. Levyn kannen kääntöpuolelle kirjoitin laulamisen oikeuden manifestin:
Lienen ollut vielä kansakoulun alaluokilla, kun koulun laulukokeessa piti
nousta seisomaan pulpetin viereen ja kaikkien kuunnellessa ja kaiketi ilman säestystä laulaa. Oliko laulu opettajan valitsema, mutta lauloin
”Terve, metsä, terve, vuori, terve, metsän ruhtinas! Täss’ on poikas uljas,
nuori: esiin käy hän, voimaa täys, kuin tuima tunturin tuuli.”
En taatusti lapsena tietänyt, että laulun sanat on kirjoittanut Aleksis
Kivi, jonka laulutekstejä aikuisena sitten itse sävelsin. Metsämiehen laulun on säveltänyt Yrjö Kilpinen. Todistuksessa oli kai laulusta kuutonen
ja joskus ehkä kahdeksan.
Kansalaiskoulussa Olarissa, nykyisin Niittykummun koulu, perustettiin oppilaskuoroa ja kokoonnuimme opettajan johdolla voimistelusaliin.
Nyt oli varmaan jo piano apuna. Mutta parin laulun jälkeen minut poistettiin tahdikkaasti joukosta, en tiedä olinko ainoa, ja niin kuorourani
katkesi alkuunsa. Toki saattoi olla syynä myös äänenmurros. Olin niin
lapsi yhä, että en osannut harmitella, koska en ollut lainkaan moiseen
edes pyrkimässä. Ja aikuisena olen oppinut tietämään, että stemmoja en
olisi oppinut laulamaan kuitenkaan ja kuorossa se taas on ihan keskeinen
taito. Kuoro on muutenkin kuoron johtajan määräysvallassa ja intresseille
alistettua, joten ei se olisi minulle edes sopinut, ”Omituisten otusten kerhoon” kun kuulun. Miniäni Pia Selin laulaa keravalaisessa Aiolis-kuorossa, jonka joulukonserttia olimme Tuusulan kirkossa kuuntelemassa.
Jos joku haluaa lukea asiantuntevan ja samalla myös hauskan oppaan
laulamiseen, niin Kim Borgin ”Suomalainen laulajanaapinen” on tosi
hyvä. Aloin kerran lukemaan sitä Sibelius-Akatemian kirjastossa ja kirja
oli niin mainiosti kirjoitettu, että luin sen yhteen menoon siellä kokonaan.
Joitakin vuosia sitten innostuin lukemaan W. G. Sebaldin kirjoja, kun ystäväni Olli Oinas usein hänestä puhui. Kirjassa ”Huimaus” Sebald kirjoittaa: ”Parin talon päässä lapset lauloivat kansakoulussa. Kauneimmin
lauloivat ne jotka eivät oikein pysyneet nuotissa.”
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Sydänyön lauluja

E

nsimmäinen täysikokoinen kehtolauluja sisältävä ”Sydänyön lauluja”
-albumimme äänitettiin Jarno Patalan Studio 303400:ssa Malmilla
1980-kesällä. Kaikki laulut sovitti levyllä monia instrumentteja soittava
Hannu Wager. Nyt oli myös Liisa Eskola tullut laulajana mukaan.
Levyn aloittaa Susanna Haavisto laulamalla Hannu Wagerin sävelmään sanoittamani Oi kuunnelkaa -kehtolaulun, joka ikään kuin johdantona levyyn oli suunnattu lasten vanhemmille ja ihmisille yleensäkin.
Ensimmäisenä lapsille suunnattuna kehtolauluna on Pekka Ristolan Larin-Kyöstin sanoihin säveltämä Kehtolaulu (Heijaa, heijaa veikkaa nukkumaan), jonka hän, Liisa Eskola ja Antero Hannula laulavat. Tämä on
mukava, keveä ja menevä duurisävelmä. Pekan muista sävelmistä ja tulkinnoista yksi mieleenpainuvimmista on hänen Gabriela Mistralin tekstiin säveltämänsä Tuutulaulu (Meciendo)
Meri lakkaa ei tuhatta aaltoa tuutimasta.
Minä kuuntelen merien rakkautta
ja tuuditan lasta…
sekä Eero Piiraisen kauniiseen runoon sävelletty
Aurinko jo laskee, sammuu taivaan kehrä,
tähtiin lyhdyt syttyy, kuu on kuusten yllä.
Kaikki kiire haihtuu taivaan avaruuteen,
päivä yöksi vaihtuu, maa jää pimeyteen.
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Levyn surullisin laulu on sekin Pekka Ristolan säveltämä, Elina Vaaran
Balladi.
–––
Kuule hampain kiiluvin jo talon hallit haukkuu.
Kaviot ne kumisee ja siltapalkit paukkuu.
Tuuti lasta tuulan tuu, siltapalkit paukkuu.
Orhi tuttu, miesi vento, miekka verta juonut.
Murtui kauno katsehen kun siihen oli luonut.
Tuuti lasta tuulan tuu, miekka verta juonut.
Sävelet on särkyneitä kehdon polkijalla,
kaikki kauniit laulut nukkuu nurmikummun alla.
Tuuti lasta tuulan tuu, nurmikummun alla.
Pekan säveltämä ja tulkitsema Timo Töyrylän Tuutulaulu palauttaa kehdon polkijan taas iloisempiin ja arkisempiinkin onnenhetkiin. Levyllä on
myös yksi Pekan huilusävelmä, jossa soittavat Juha Uitto ja Timo Kaitaro.
Pekka laulaa myös Lydia Koidulan sanoihin säveltämäni Ehtoolla, jonka
suomennos on Paavo Cajanderin.
Maaret Wager laulaa Pienestä kalamiehestä ja Silkkilaulun, joihin tein
tekstit ja levyn lopussa William Blaken Johdanto viattomuuden lauluihin,
johon olin tehnyt sävelmän. Liisa Eskolan esittämä Lapsentytön laulu
(teksti Matti M. Ilkka) tuo humoristisella tavalla esiin tämän ”lapsityövoiman” käytön, jonka julma kääntöpuoli tulee ilmi eräässä Anton Tšehovin novellissa.
Netti Walli laulaa levyllä kaksi säveltämäänsä laulua: Margot BenaryIsbertin Ei ole koto täällä (suom. Ulla-Maija Jokinen), joka kertoo saksalaisen äidin toivosta saada miehensä ja lastensa isän sotarintamalta takaisin. Netti löysi laulutekstin Benary-Isbertin kirjasta ”Nooan arkki”, joka
oli rautatievaunun nimi, jossa pommerilaisen Lechow’n perhe asui. Perheen lääkäri-isä oli 1946 sotavankina Neuvostoliitossa. Yksi perheen pojista oli ammuttu. Äiti ja Mathias-niminen poika olivat palanneet puola170

laiselta vankileiriltä. Perhe (äiti ja neljä lasta) asui sodan jälkeen pakolaisina Hessenissä.
Toinen Netti Wallin laulu on Martin Andersen-Nexøn Kalastajan kehtolaulu Aale Tynnin suomennoksena. Laulan itsekin Matti M. Ilkan sanoihin säveltämäni Tuutulaulun, mutta kun en ole laulaja, niin olisi pitänyt ottaa useampi äänityskerta sillä lopussa ääni hieman huojahtaa. Mutta
kehtolaulu on lapselle tarkoitettu eikä pieni lapsi kuuntele esityksen laatua vaan äidin tai isän tuttua ääntä ja läsnäoloa.
Kehtolaululevyn kansikuva on lankoni Teuvo Peltolan ottama ja siinä ystäväperheen äiti Marja Kytö katsoo nukkuvaa pientä poikaansa Anttia.
Tapiolan Otsonkallion kotimme vessassa pesukoneen päällä sitten kehitimme kuvan ja valotettaessa Teuvo pyöritteli ruokalusikkaa, jolloin
saimme kuvan ympäristön ”öiseksi” ja vain äiti ja lapsi jäivät keskelle.
Työtoverini, graaﬁnen suunnittelija Rainer Virasmaa suunnitteli levykotelon layoutin.
”Sydänyön lauluja” levyä myytiin UNICEFin hyväksi. Kävin sopimassa hankkeesta UNICEFin Helsingin toimistossa ja muistan vain että
toiminnanjohtajalla oli vihreä tukka, jota oudoksuin. Mutta ihminen itse
oli mukava ja tarmokas. Sydänyön lauluja tehtiin 800 kappaletta, ja kun
se oli yliopiston Porthanian paperikaupassa ainoa myynnissä oleva levy
ja opiskelijat saivat yhtenään lapsia, kävi kauppa todella hyvin. Levy soi
useita kertoja myös radiossa ja kerran toimittaja luki levyn takakanteen
kirjoittamani tekstin.
”Sydänyön lauluja” julkaistiin cd:nä vuonna 2008, ja tätä julkaistaessa
sen sävelmiä on Youtubessa käyty kuuntelemassa yli 100 000 kertaa. Laulut löytyvät Kehtolauluja, Tuutulauluja ja Unilauluja nimien alta. Oi kuunnelkaa -laulu on Susanna Haaviston nimellä ja sitä on kuunneltu yli
10 000 kertaa.
Mutta yhtä Pekka Ristolan säveltämää laulua kaipaan ja nimenomaan
hänen laulamanaan ja vaikka Youtubeen. Kyseessä on varhain mielitautiin sairastuneen J. J. Wecksellin Oton jouluaatto, suomennos on Uuno
Kailaan.
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ieni lapsi elää unen maailmassa lähes yhtä paljon kuin valveillakin ja
me tiedämme, että unen maailma toistaa omalla tavallaan lapsen päivittäisiä
tunteita ja kokemuksia. Mitä pienempi
lapsi on, sitä enemmän hänen omat
vanhempansa säätelevät – usein sitä
erityisemmin ajattelematta – lapsensa
tunteita ja mielialoja. Tämän levyn ensisijaisena tarkoituksena onkin saada
lapsen äiti ja isä usein hermostuttavan
ja uuvuttavan päivän jälkeen edes iltahetkeksi tyynen ja lempeän mielialan valtaan.
Unen viimein alkaessa vaatia lasta kumppanikseen, on se lapsi onnellisin, jolle äiti tai isä puhelee, laulaa ja samalla silittelee, taputtelee, rapsuttelee… lapsi itse ja häneen kohdistuva hellyys kyllä neuvoo oikean tavan.
Laulamalla lapsensa uneen äiti ja isä tyynnyttävät niin oman kuin lapsensa
mielen ja luovat pehmeille, rauhallisille unille edellytykset. Näin lapsi saa
edes pienenä kokea sitä onnellisuuden ja turvallisuuden tunnetta, joka on
hänen henkisen ja fyysisen olentonsa parhaita vakuutuksia tulevaisuudessa.
Laulaako äiti tai isä näitä lauluja ja laulaako hän oikein tai väärin ei
luonnollisestikaan merkitse mitään. Mikä hyvänsä hyräily tai rauhallinen
lauleskelu on lapselle rakkainta tuutulaulua, kunhan se tulee sydämestä ja
silloin sen tempo onkin sydämen lyöntien tahdittama. Aivan pieni lapsi ei
sanoja ymmärräkään, hän ymmärtää äänen sävyn ja laulun kiireettömyyden, aivan kuin isä tai äiti olisi valmis istumaan hänen luonaan vaikka koko
yön.
Äiti ja isä, jotka näin ovat valmiit rakastamaan sitä lasta, joka on halunnut syntyä juuri heidän luokseen, tekevät tietämättään merkittävää työtä
rauhan hyväksi. He voivat vaikuttaa siihen, että pienen peiton alla olisi rauhan valtakunta, niin kuin Iltalaulussa sanotaan. Tämän valtakunnan hallitsijoina ovat usean vuoden ajan lapsen äiti ja isä. Jos kaikissa näissä pienissä
valtakunnissa todella vallitsisi rauha, niin maailmassa olisi paljon enemmän
onnellisia koteja ja valtakuntia, sillä niidenkin hallitsijat ovat kerran olleet
pieniä lapsia. – Esko Rahikainen
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Hän taivasta katsoi ja hymyävän
sen tähtien parvi näytti.
Hänen mielensä – miks, ei tiennyt hän –
Ilo, toivo ja autuus täytti.
Pian miesten keskellä remuisain
Pyhäss’ yössä hän nukkui, lapsi vain,
Unin onnekkain
Meren yllä.
Kaksi rantaa
Vuonna 1984 julkaistu albumi ”Kaksi rantaa” äänitettiin Kulosaaressa
Martin Brushanen vanhassa kaksikerroksisessa puutalossa, jonka alakerrassa oli äänitysstudio. Koska levylle oli tulossa useita tunnettuja ulkomaalaisia lauluja, jotka olin suomentanut, sain jostakin ”vinkistä” – ehkä
Heikki Uusitalolta – sovittajaksi Musiikki Fazerille paljon sovituksia tehneen Paul ”Ekke” Fagerlundin. Soitin Susanna Haavistolle ja Eeva-Leena
Sariolalle (Pokela), jotka molemmat olivat laulaneet ”projekteissamme”
ja molemmat lupautuivatkin laulamaan.
Äänitykset menivät hyvin ja Paul Fagerlund oli oikein innoissaan
äänityskopissa kuunnellessaan Susannan vankkaa ja raisua tulkintaa Grigori Ponomarenkon laulusta Reki (Sani, sani), johon olin mukaillen suomentanut Viktor Bokovin tekstin. Muita Kaksi rantaa -levyllä olevia
Susannan tulkitsemia lauluja oli Björken och linden, joka aloittaa levyn.
Alkuperäinen laulu tuli meille tutuksi jo 1960-luvulla ruotsalaisen Family
Four -yhtyeen esittämänä. Liisa Eskola oli sen kelpo lailla suomentanut.
Pekka Ristolan säveltämä Arnulf Øverlandin Illan tullessa (Vid kveldingen) oli myös Susannan vahva tulkinta ja rytmin osalta hän yllätti laulun puolivälissä meidätkin.
Susanna lauloi myös ajatukset raskaisiin sotavuosiin vievän Pakolaiset,
jonka sävelmän olin tehnyt Iosif Utkinin runoon. Tämän Armas Äikiän
suomentaman runon löysin yliopiston kirjastosta jostain 1940-luvun lehdestä, ehkä Punalipusta. Punalippu julkaisi lehden sisäkannessa sävelmäni ja Äikiän suomennoksen.
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Eeva-Leena Sariolalla oli ”ihanteellinen” ääni tietynlaisiin herkkiin
lauluihin kuten A. Espain säveltämään Kaksi rantaa (Dva berega), jonka
alkuperäiset sanat ovat Grigori Poženjanin, mutta niitä hieman mukailin.
Eeva-Leena lauloi myös vuoden 1979 Syksyn sävel kilpailussa olleen Tuuli
vei koivusta lehden, jonka nyt saimme myös levylle.
Levyä tehdessä maksoin oppirahoja kahdellakin tapaa. Toimittaessani Fagerlundille nuotit pidin jotenkin itsestään selvänä, että hän sovittaa ne
siihen tempoon missä olin laulut kuullut tai niitä itse lauloimme. Netti
Wallin säveltämä Tuli helmasta salon oli vain hieman liian hidas, mutta
Pekka Ristolan Jouni Tommolan runoon säveltämä rauhanlaulu Lumi hiljaa putoaa oli ihan järkyttävän hidas nähden siihen tempoon mitä
olimme sitä itse laulaneet. Mutta kun säestykset oli jo tehty ei asiaa enää
voinut auttaa.
Katastrofaalisen hidas oli englantilainen kansanlaulu Viheltäjät
(Whistle, daughter, whistle), jossa lauloivat Eeva-Leena tyttärenä ja Liisa
Lääveri äitinä. Vain yksi keino oli käytettävissä eli taustanauhaa nopeutettiin – en muista paljonko, kenties tuplasti – jotta laulun tempo oli edes
siedettävä. Tosin kokonaisuus oli aika erikoinen kun tausta rullasi vinhaa
vauhtia ja laulu oli edelleen aika verkkaista. Kanteletta levyllä soitti
Hannu Syrjälahti, mutta ajatteli vain soittimensa saundeja ja Liisa Lääveri
joutui laulamaan Eero Piiraisen sanoihin säveltämäni Pääskyset kehtolaulun aivan äänialansa ylärajoilla. Tämä ei ole se paras korkeus lapsen
nukuttamisessa.
Levyllä oli kymmenen Paul Fagerlundin sovitusta, joista Netti Wallin
Gustaf Frödingin sanoihin säveltämä Inga pieni oli minulle tärkeä laulu
1970-luvun alkuvuosina. Muita levyn lauluja äänitettiin Jarno Patalan studiossa sekä Martin Brushanen studiossa. Pekka Ristola lauloi joitakin lauluja joissa oli vain kitara ja huilusäestys. Isosaaressa rannikkotykistössä
oleva nokkahuilisti Jukka Louhivuori sai lomaa sen verran että kävi Kulosaaressa soittamassa osuutensa.
Tein melodian pieneen votjakkilaiseen (udmurtti) Olit lapsi vain
-runoon, jonka Guzebaj Gerdt oli 1921 tallettanut fonografille Pokčivukon
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Isaak Levitanin ”Ilta Volgalla”
on maalattu pienessä Pljosin
kaupungissa.

(Pikkumyllyn) kylässä, Vavožin (Vesisuiston) voolostissa 35-vuotiaan
Urazin Ljuban laulamalla sävelmällä. Vertasin vielä Otto Mannisen suomennosta alkutekstiin Ton no pinal val, jonka löysin Suomalais-ugrilaisen
Seuran kokoelmasta Tieteellisten Seurain kirjastosta Säätytalosta. Professori Juha Janhunen teki pyynnöstäni suorasanaisen käännöksen ja totesin
Otto Mannisen suomennoksen olevan ihan hyvän. Laulun laulaa levyllä
Pekka Ristola, kuten myös kauniin oman sävelmänsä Bjørnstjerne Bjørnsonin runoon Puu.
Mainittu Guzebaj Gerdt ammuttiin Stalinin ajan vainoissa.
Levyn kansi oli toinen oppirahojen maksamiskokemus ja suuri pettymys.
Olin valinnut lp:n kanteen jo nuorena ihailemani Isaak Levitanin maalauksen Ilta Volgalla, ja se oli reprokuvattu sisareni Helkan työpaikalla
Diastudiossa. Sain monta erinomaista isoa diaa, mutta kun alkuperäisessä taidekirjassa ollut reproduktio oli paljon pienempi kuin lp:n kansi,
oli valmiissa levykannessa näkyvissä rasteripisteet, ja hieno iltatunnelma
menetetty. Levyn layoutin suunnitellut Osmo Walli oli vielä halunnut erikoisfontit kannen nimeen ”Kaksi rantaa” ja maksoin niistä vielä erikseen,
mutta kaikki siis turhaa. Alkuperäistä unelmaani tuntematta kannen katselija ehkä piti näkemäänsä ihan hyväksyttävänä, kun ei muusta tiennyt.
Kaupallista kustantajaa levylle ei voinut saada, tosin Paul Fagerlundin
ehdotuksesta kävin Discophonissa, mutta kun levy valmistui vasta kesän
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1984 alussa, ei Paulin ”hitti”, Susanna Haaviston laulama lumituiskuinen
Reki, ollut kovin ajankohtainen. Omakustansin levyn Lintu-nimellä, tosin
Suomen Pakolaisavun logo oli ylänurkassa, koska levyä myytiin tämän
järjestön hyväksi. Kävin Pakolaisavun toimistossa tästä sopimassa ja
muistan, että siellä oli toisena osapuolena ainakin kansleri Olli Lehdon
vaimo.
Levy jäi kauaksi kehtolaululevyn hyvästä myynnistä, sisältö oli liian
kirjavaa, liian rahikaismaista eikä siten lainkaan ns. yleiseen makuun vastaavaa. Mutta tulipa tehtyä ja harjoiteltua. Lähes kaikki levyn laulut ovat
nyttemmin myös Youtubessa ja joitakin selvästi kuunnellaan usein. EevaLeena Sariolan Syksyn sävel kilpailun tulkintaa Tuuli vei koivusta lehden
kohta 10 000 kertaa ja Susannan Illan tullessa yli 3 000 kertaa.
Paul Fagerlund oli keväällä 1984 koonnut äänitysstudioon tutun muusikkoporukkansa ja niinpä Kaksi rantaa -levyllä soittaa kitaraa Heikki
Laurila, huilua Juhani Aaltonen, harmonikkaa Aaro Kurkela (Reki laulun
hidastuksessa joutui kerran ottamaan uudestaan), rumpuja Tapani
”Nappi” Ikonen ja kontrabassoa Tapio ”Jäpikkä” Salo. Jokaiselle maksettiin heti session jälkeen kuutamokeikkapalkkio ja voi arvata, että koko
projekti oli sovittajapalkkioineen ja Teostokorvauksineen kohtalaisen kallis. Tosin siinä säästyi studioaikaa, koska kiitos Paul Fagerlundin nuottikäsikirjoitusten nämä ammattimuusikot soittivat lähes kaiken yhdellä äänitysotolla.
Levyllä oli myös yksi Hannu Wagerin säveltämä laulu Neljä vuodenaikaa, jonka esittivät Pia ja Calle. Laulun teksti on Ilkka Ojanperän ja se äänitettiin Robi de Godzinskyn studiossa. Jussi Valanki soitti kontrabassoa
parissa laulussa. ”Kaksi rantaa” julkaistiin cd-levynä 2010 ja nyt oli Isaak
Levitanin ”Ilta Volgalla” kansikuvakin sellainen kuin olin sen halunnut.
Alkuperäisen maalauksen Levitan on maalannut Pliosin pienessä kaupungissa, missä hän pari vuotta asui ja maalasi. Jos koronavirus ja sota ei
estä niin siellä haluaisin käydä vaikka ikää on jo aika lailla.
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Ajopuut ja Öinen meri

O

limme kuitenkin Pekka Ristolan, Antero Launiksen, Netti Wallin ja
Liisa Eskolan kanssa tiellä, jolta ei ollut paluuta. Kaksikymmentä kesää oli purjehdittu, kuka enemmän kuka vähemmän ja itse olin purjelaivakauden lumoissa ja aika lailla sen vaiheista perillä. Niinpä päätimme
julkaista meriaiheisen lp-levyn, jossa olisi omia laulujamme ja suomentamiani lauluja. Kun oli selvää, että harmonikkaa tarvittaisiin, otin yhteyttä jo aikaisemmin koti-iltamissamme vierailleeseen Elina Leskelään.
Hän oli harmonikansoiton opettajana Espoon musiikkiopistossa ja voitti
1994 klassisen harmonikan kansainvälisen mestaruuskilpailun Saksan
Wittenissä. Tähän Hugo Herrmann-kilpailuun osallistui 30 harmonikansoittajaa kymmenestä maasta.
Ensimmäiset harjoitukset pidettiin alkukesällä 1989 Karakalliossa Elinan
vanhempien kodin puutarhassa ja seuraavat meillä kotona Espoon Nöykkiössä, Netin kotona Luomassa ja Pekan kotona Inkoon Degerbyssä.
Äänitykset tehtiin Kulosaaressa Martin Brushanen studiossa, jossa kerran
tapasin myös Erik Lindströmin, joka oli tullut Martinia tapaamaan.
Olimme harjoitelleet varsin hyvin ja laulu- ja soitto-osuudet tehtiin
pääasiassa 100 % eli yhtä aikaa. Ja olihan Martinilla äänityspöydässään
ainakin 16 raitaa. Aina sisäänoton jälkeen istuin Martinin vieressä ja
kuuntelin tuottajana miltä esimiksattu laulu kuulosti. Pekka ja Antero olivat usein mukana kommentoimassa. Niissä lauluissa missä tarvittiin
rumpuja, istui rumpalimme Osmo Walli rumpukopissa ja ainakin Lentävän Hollantilaisen välisoitto-osassa jytisytti pyynnöstäni kannujaan
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Ajopuut harjoitusten tauolla Pekka Ristolan kotona Inkoon Degerbyssä.

oikein olan takaa, Elinan antaessa sormiensa lentää harmonikan näppäimillä. Anteron jylhä laulu ja Liisa Eskolan siihen hyvin saundaava
stemma tekivät laulusta oman suosikkini. Olin sävelmääni varten lyhentänyt Aaro Hellaakosken pidempää balladia. Toinen levyn vaikuttava
Hellaakoski-teksti oli Balladi taittuneesta puusta, jonka yksinkertaista perusmelodiaani Netti Walli hieman mukaili. Tässäkin oli Antero Launis
solistina. Juha Uitto soitti huilua.
Lainaan seuraavassa hieman laajemmin Ajopuut kirjettä 3/1989 koska se
on yhtyeemme historiassa aika tärkeä. Hieman lasken leikkiä, kun laulelmamusiikki ei kuitenkaan ole ammattimme ja kaikki on harrastuspohjaista.
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Ajopuut totisessa ryhmäkuvassa Kulosaaren rannassa äänitysten tauolla.
Ilkka Ojanperä, Liisa Eskola, Esko Rahikainen, Netti Walli, Antero Launis, Elina
Leskelä, Juha Uitto ja Pekka Ristola. Kuva: Olli Oinas

Arvoisat Ajopuut!
Ponnistellessamme suomalaisen kulttuurin musiikin- ja runouden vastaaallokossa usein varsin mukavissa merkeissä – mikäs puun on kun se kelluu – ajauduimme lopuksi Suokukon studioon (Brushane). Kun kaikki
panivat kaikkensa peliin ja oli yritystä, eläytymistä, vimmaa, hartautta,
lahjakkuutta, niin oli selvää että ainakin itse olemme tyytyväisiä tulokseen. Erinäisten täydennysten jälkeen meillä oli masternauha ja vielä kasettimaster ja kasettikopioita.
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Äänitys meneillään Brushanen studiossa. Bassoa soittaa Hannu Wager, huilua
Juha Uitto.

Miehellä on elämässä joitakin kovia paikkoja: Pyytää tyttöä ensimmäisille
treﬀeille tai elokuviin, kun ei ole lainkaan varma onko kohtalolla mitään
muuta varattu teidän kahden varalle kuin kiusallinen ei. Toisaalta: rohkea
rokan jne.
Toinen totinen paikka on lähteä kauppaamaan silmästä silmään ja
korvasta korvaan niin hempeää ja amatöörisävyistä laulelmakasettia kaiken maailmassa jo moneen kertaan kuulleille ammattimuusikoille, jotka
ovat päätyneet levyfirmojen tuotantopäälliköiksi.
Ajopuut Inc. -edustajina tuottaja Rahikainen ja laulaja Ristola päätyivät jälkimmäisen Land Roverilla Pitäjänmäen teollisuusalueelle ja EMI:n
kultalevyin tapetoiduille käytäville , joilla ison rahan kahina kuului ja näkyi. Oli susikoira mukana, mutta jätimme autoon. Ensin hyvällä…
Astuimme taloon huolettoman luontevina – jos haluatte nostaa liikevaihtonne kaksinkertaiseksi, oikeat miehet ovat tässä kasetti taskussaan
– tapaan. Tuotantopäällikö Pedro Hietanen oli viisi minuuttia sitten lähtenyt siltä päivältä pois. EMI siis oli menettänyt mahdollisuutensa.
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Ajoimme Takomontielle Finnlevyyn. Koko talo oli tyhjä. Finnlevy oli
muuttanut pois kuultuaan että olimme tulossa hempeine viisuinemme.
Kun Land Rover jyrähti käyntiin, ei leikinlaskussa ollut vapautuneisuutta.
Päätimme suunnata keulan Lauttasaareen Kompass-Recordsiin. Nimi
tosin oli muuttunut, mutta osoitteen piti olla entinen. Siellä purjehtijaMårtenssonin ja Schwindtin lafkassa merikasettimme päälle kyllä ymmärretään. Miksei heti tajuttu.
Kyseisessä talossa ei ollut pientäkään jälkeä siitä, että siinä koskaan
olisi ollut minkäänlaista firmaa ja viimeksi levyfirmaa. Soitimme keltaisten sivujen numeroon ja puhelinvastaajasta kuului Chr. Schwindtin ääni:
”Jos kyse keikasta, soita sinne ja sinne, jos levyistä, soita Helmiselle Porvooseen. Tulen marraskuun puolivälissä.” Nauroin aivan aidosti, kun kapusin lantikkaan.
Oli jo aika lähteä takaisin töihin, mutta sanoin Pekalle, että käydään
nyt Tapiolassa, Finnlevy on tietysti muuttanut sinne minne Fazerin nuottiosastokin. Sanottu ja tehty. Parkkipaikkaa ei tahtonut löytyä. Tiesin että
firma oli vasta viikon sijainnut uudessa paikassa. Keskusneiti kysyi asiaa.
Soitti jonnekin, tuli joku sihteeri. Tuotantopäällikkö Jaakko Salolla oli
meille kolme minuuttia.
Terve. (Tunsin hieman ennestään, hän minua). Esitimme asiamme. Ns.
totinen paikka. Kasettisoitin muuton jäljiltä ties mitä korostava. ”Lentävä
hollantilainen” soimaan. Ettei olisi liian hempeätä. Että tuntuisi edes jossain. Jaakko Salon ilme ei ollut rohkaiseva, silmäili tuoteselostetta, kokoonpanoa, että ESEKistä oli haettu tukea. Yritin jotain sanoa. Poikki.
”Haiskahtaa kulttuurilta” totesi tuotantopäällikkö meidän mielestämme
synkän näköisenä. Kun näki järkyttyneet ilmeemme, totesi että joskus on
sellaistakin julkaistu.
Mikään ei viitannut asian eteenpäin menoon. Mutta saimme kuulla,
että Finnlevy suhtautuu kaikkeen tarjottuun materiaaliin vakavasti. Kysyin voisiko kuunnella hieman toisenlaista. Kuunneltiin ”Merimiehen
kaipausta” kolme säkeistöä. Poikki. Hiljaisuus. Laulutiedot olivat puutteelliset, kuka mitäkin tehnyt. Missä luvat. Lupasin lähettää. Pakenimme
ulos. Kasetti jäi sinne.
181

Pientäkään toivoa ei kannattanut elättää, jos ei täysin heittääkään. Jos
olisi ollut aivan toivoton, olisimme kai saaneet kasetin mukaan. Yleensä
kai postissa: ”Kiitos mielenkiinnosta jne.”
Toimitin tarkat tiedot lauluista, luvista, copyright-oikeuksista, viisi
laulua oli Fazerilla jo ennestään. Elina kyseli tilannetta. Pekka soittelee,
Liisa, Ilkka, Juha… Ei mitään tietoa. Viikko menee. Maanneeko hyllyllä
satojen joukossa. Palautuspostiakaan ei tule. Viime maanantaina kirjastossa Aija sanoo, että Jaakko Salo Finnlevystä soitti kun olin syömässä.
Huokailuja. Hieman toivoa, vähemmällä pääsisi persoonattomalla palautuksella. Soitan iltapäivän kuluessa monta kertaa, ei tavattavissa. Kello
15.50 vastaa, mutta kiire, sovin että soitan 10 minuutin päästä. Pyydän,
että sanoo nyt jotain… – Siitä täytyy keskustella, vastaa Salo.
Soitan kello 16.
Saan kuulla, että kasetti on oikein viehättävä. Ohjelmisto on hyvin rakennettu. Amatööriys viehättää, ei haittaa. Mutta kun ei ole mitään tietoa
onko joukossa hittiä, tai radiotoimittajat innostuisivat soittamaan, tarvittaisiin paitsi ESEK:in tukea, joku ennakkomyynti-idea, kansanopistoja,
jotka harrastavat laulelmia, muuten menee vain muutama sata kappaletta.
Ehdotan Kotkan meripäiviä, Tammisaarta. Pitää edellistä hyvänä vihjeenä. On iloinen, valoisa, sydämellinen ja selvästi itse pitää Ajopuutmatskusta. Mutta talous. Täytyy kolme viikkoa miettiä. Tänä vuonna ei
missään tapauksessa ehdi. ESEK:in anomukseen voi merkitä kustantajaksi Finnlevyn, hänelle voi soittaa tarvittaessa. Finnlevy haluaa olla tukemassa tällaista musiikkia. Ennakko-ostajien mahdollisten tilausten lisäksi levy tulee ulos myös normaalissa myynnissä.
Ja niin vain kävi, että Finnlevy otti keväällä albumin julkaistavakseen ja
tehtiin kirjallinen sopimus. ESEK (Esittävän Säveltaiteen Edistämiskeskus) myönsi Ajopuiden levyyn julkaisutukea 5 000 markkaa eli nykyrahassa 1 360 euroa.
Ajopuut-nimen yhtyeellemme keksin kevättalvella Orimattilan
Luhtikylässä, missä olimme viikonloppuretkellä Eskolan kesämökillä.
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”Öinen meri” -albumin kannen on suunnitellut Antero
Launis.

Levyn laulut liittyivät mereen, enemmistö meistä harrasti merta, purjehdusta ja olimme elämän merellä ajelehtivista ajopuista kasattu studioyhtye. Harjoitusten ja äänityssessioiden jälkeen kukin ajelehti tahoilleen, toisille rannoille. Julkiset esiintymiset olivat vielä etäällä edessäpäin
14 vuoden päässä.
Kansikuvaa ”Öinen meri” -albumille kaivattiin, ja halusin siihen Hangon
majakan, koska levyllä oli Sipoossa säveltämäni Topeliuksen runo Hankoniemen silmä Pekan ja Netin esittämänä valssina. Soitin Russarön linnakkeen komentajalle, kerroin asiani ja saimme luvan lähteä saareen. Ja
niin läksimme Pekka, minä ja valokuvausta harrastava työtoverini Olli
Oinas Hankoon ja sotilasveneellä Russaröön, jossa olin käynyt edellisen
kerran kesällä 1975. Tästä on kerrottu kirjassani ”Isadora, legenda ja sen
miehistö”.
Tutkimme saarta, istuimme sotilaskodissa kahvilla ja illan hämärtyessä Olli alkoi laittaa kameran jalustaa paikalleen. Lukuisia kuvia otettiin ja tehtiin dioiksi, joista muutama edusti juuri sitä mitä olin ajatellut.
Kun sitten menimme kuvaehdotusten kanssa Jaakko Salon luo, kävi ilmi
että Antero Launis taitavana piirtäjänä oli tehnyt valmiin kannen, jossa
oli kuviteltu majakka ja sen valossa puhekuplan tapaan nimi Ajopuut
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sekä meressä ajopuutukki, josta versoi yksi vihanta oksa. Kaunis ajatus.
Anteron pilvetkin olivat alkuperäisväreissä oikein hyvät. Olin silti Russarössä ottamamme valokuvan kannalla, mutta kun mukanamme oli vain
dia, josta ei näkynyt juuri mitään ja Anterolla oli valmis kansi, Jaakko
Salo luonnollisesti valitsi sen. Valmiissa levyssä kaiki värit olivat kuitenkin vaaleampia, joten Öinen meri -levymme ei ollut öinen enää lainkaan.
Kun sitten vuonna 2000 julkaisimme lp:n lauluista pääosan sekä lukuisia
lisälauluja cd:llä ”Kaukaiset rannat”, tuli siihen kanteen Olli Oinaan Russarössä kuvaama Hangon majakka. Sen verran tehtiin kuvamanipulointia, että työtoverini Kari Timonen, joka oli yliopiston kirjaston digitoija
ja taitava kuvankäsittelijä, laittoi valon majakanvartijan talon ikkunaan,
jotta se olisi asutun näköinen. Kun Ollin piti pitää sulkijaa auki aika pitkään, eivät rantaan tulevat aallot olleet oikean meren näköisiä.
Öinen meri -levyn nimikappale, Pekka Ristolan säveltämä ja laulama
Öinen meri, on monien rakastama. Antero Launis ja Liisa Eskola stemmoineen mukana.
Jälkeenpäin olen miettinyt miksi Jaakko Salo otti selvästi epäkaupallisen
levyn julkaistavakseen. Siihen lienee vaikuttanut se, että aineiston äänitys
oli Brushanen studion laatutyötä ja että levy sisälsi monia kiinnostavia
sävelmiä ja sanoituksia. Esiintyjät olivat hyviä amatöörilaulajia, Elinan
erinomainen harmonikansoitto – Salohan soitti itse pianon ohella myös
harmonikkaa. Rumpuja soittanut Osmo Walli oli Jaakko Salon tuttuja.
Kenties silläkin oli merkitystä, että Jaakon Markku-poika oli ollut partiolippukunnassamme Tapiolan Eräpojissa. Lisäksi Pekka ja minä, jotka
Finnlevyyn demokasetin toimme olimme ehkä ’hyviä tyyppejä’. Mutta
kun sitten seitsemän vuoden jälkeen veimme Jaakko Salolle sotaan liittyviä lauluja sisältävän ”Kaivo. Ihmisiä sodassa” -cd:n aineiston oli selvää,
ettei Finnlevy sellaista kustanna. Öinen meri -albumin useista lauluista
tehtiin kustannussopimus Fazer Musiikki Oy:n kanssa, allekirjoittajina
Raimo Henriksson ja minä, mutta ei niitä koskaan erikseen julkaistu. Aineisto oli liian taiteellista, ja se sytyttää punaiset valot kaikkialla viihdemusiikin maailmassa.
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Aleksis Kiven metsä
-kasetin kansikuvan on
tehnyt Antero Launis.
Kuva liittyy lauluun ”Kettu
ja karhu” joka on Gunnar
Ranckenin suomennos
Aleksis Kiven ruotsinkieliseen faabeliin.

Aleksis Kiven metsä
Olin tutkinut ja julkaissut Aleksis Kiveen liittyviä tekstejä jo 1970-luvulta
lähtien ja ihailin kirjailijaa sekä taiteilijana että ihmisenä. Hotelli Vaakunassa (Helsingin Kluuvikatu) pidetyssä Aleksis Kiven Seuran kokouksessa 1980-luvun alussa Anto Leikola ehdotti minua seuran johtokuntaan,
johon minut valittiinkin ja joka osaltaan vahvisti siteitä ja kiinnostusta
Kiveen. Niinpä ”Öinen meri” -lp:n jälkeen aloin suunnitella metsään liittyvien laulujen julkaisemista – olinhan koko nuoruuteni viikonloppujen
pääosaa viettänyt Kiljavan korvessa samoillen ystävieni kanssa ja istuen
iltaa laavujen ja nuotiotulen tunnelmissa.
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Pekka Ristola totesi kerran ajaessamme kehätietä jossain Oulunkylän
kohdalla, että hän lähtee uuteen äänityshankkeeseen vain jos saadaan
mukaan joku ammattimuusikko laadun takeeksi. Kun kontrabasistia tarvittiin, soitin ”Kaksi rantaa” -levyllä bassoa soittaneelle Tapio Salolle, joka
lupautuikin paitsi soittamaan niin valvomaan menoa muutenkin.
Öinen meri -levyltä tuttu porukkamme oli jälleen Brushanen studiossa,
nyt kuitenkin työtoverini Tuomas Kivikataja rummuissa, vaikka olikin
kuten Osmo Walli ennen kaikkea jazzrumpali. Kaksi aivan uuttakin laulajaa tuli mukaan kuin sattuman kauppaa. Osallistuimme elokuussa 1991
puisille purjeveneille tarkoitettuun Viaporin Tuoppi -kilpailuun. Kun sitten kisan ja iloisen illan jälkeen vietimme aamuhetkeä Suomenlinnan
Pursiseuran satamassa muiden purjeveneiden ja miehistöjen kanssa,
kuulin viereisen kansanveneen takakannelta laulua. Kaksi nuorta neitoa
lauloi perin kauniisti äänissä tuttuja suomalaisia lauluja. Ryhdyin juttusille ja kysyin tulisivatko laulamaan ”Aleksis Kiven metsä” -äänityksiin ja
ilomielin suostuivat. Osa äänityksistä oli jo tehty, ja nyt vielä nämä Johanna Logren ja Tiia Lampela lauloivat omat osuutensa. Duettona lauloivat Netti Wallin säveltämän kansanrunon Paista, päivä, paimenille Johannan säestäessä kaksirivisellä haitarilla sekä Liisa Eskolan kanssa Pekka
Ristolan Einari Vuorelan sanoihin säveltämän Soi laulu hiljaa ja vielä
oman sävelmäni Julius Krohnin runoon Illalle eli ”Joudu ilta kaunis, tyyni
meille tuo…”
Johanna, Tiia ja Liisa olivat taustalaulajina Pekan tulkitsemassa Lauraballadissa, jonka tekstin olin kirjoittanut töiden jälkeen Kansallis-OsakePankin vekselintarkastusosastolla Erottajalla vuonna 1967. Laulussa nuori
äiti Laura kuolee synnytykseen, joka oli entisaikaan yleistä kun hygienian
merkitystä ei ymmärretty, ja jos itse synnytyksessä tuli vakavia ongelmia,
niin ei ollut mitään tehtävissä. Ensimmäisen onnistuneen keisarileikkauksen, jossa sekä äiti että lapsi jäivät eloon, teki Otto Engström klinikallaan Helsingissä 1888. Tämä surullisen lopun saanut laulu on hyvin
sovitettu ja erinomaisesti tulkittu. Se on kuultavissa myös Youtubessa.
Pekka Ristola lauloi Johanna Logrenin kanssa myös Kun siskoa saunasta kannoin. Tämän Hessu-Ressu nimimerkin kirjoittaman runon löy186

sin Nuori voima -lehdestä vuodelta 1922 ja tein runoon melodian. Laulu
on yhä tänään hieno entisaikain saunamuisto – kuka nimimerkin takana
sitten olikin.
Antero Launiksen ääni sopii joihinkin lauluihin paremmin kuin kenenkään tuntemani laulajan, ja tällä kasetilla Pekka Ristolan Eino Leinon
runoon säveltämä Hyvä on hiihtäjän hiihdellä on juuri niitä lauluja. Jo
alun kitarakomppi ennakoi epätavallista tulkintaa. ”Aleksis Kiven metsä”
-kasetin lauluista pääosa on Youtubessa ja tämä laulu suosituimpana on
jo ylittänyt 9 000 kuuntelukertaa, joka laulelmamusiikissa on ihan hyvä
määrä, kun Ajopuut ei ole kaupallisen musiikkimaailman kuvioissa mukana. Talvilauluna sitä ei kesällä varmaan kuunnellakaan. Louis Sparren
maalaus hiihtäjistä on varmaan kiinnostusta lisännyt. Antero tulkitsee
myös toisen Eino Leinon runon, Aleksis Kiven elämää kuvaavan Syksyn
lapsi -laulun, jossa selloa soittaa Tiia Lampela. Laulu on soinut kerran
myös Lauantain toivotuissa vaimoni Helin sitä ehdottaessa, kun oli Aleksis Kiven päivä.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjallisuusarkistosta löysin Aleksis Kivi tutkimusteni ansiosta Gunnar Ranckenin erinomaisen ja Kivihenkisen suomennoksen Kiven ruotsinkieliseen faabeliin Räven och
björnen ja tein siihen yksinkertaisen melodian. Luon alussa hieman pöllötunnelmaa metsään, sitten Pekka Ristola alkaa laulaa ja minä b-osassa
aina mukana. Kettuna on Ilkka Ojanperä. Hänestä tuli sitten aikanaan
Helsingin yliopiston oikeuskemian professori, mutta laulussa hän huijaa
karhulta haukanpojan paistikseen! Ilkka laulaa myös mainion Juhana
Minnin kirjoittaman metsästysparodian Pentin kyyhky Johannan ja Tiian
tuodessa hieman lisähuumoria tulkintaan.
Kestosuosikkini kasetilla on Anteron ja Liisan tulkitsema ja Pekka
Ristolan V. A. Koskenniemen runoon säveltämä Koivu ja kuusi. Itse olin
tehnyt melodian joihinkin Aleksis Kiven runoihin – Hannan lauluun,
joka on Karkurit-näytelmästä, runofragmenttiin Aina sekä Kiven veljentyttären Hanna Stenvallin kuuluisasta sedästään kirjoittamaan runoon
Mies se kulkee metsätietä, jolla Aleksis Kiven metsä -kasetti alkaakin. Tulkitsijoina näissä Pekka Ristola ja Antero Launis. Aleksis Kiven Seuran jul187

kaisemaa kasettia myytiin kirjailijan syntymäkodissa Palojoella ja kuolinmökissä Tuusulassa. Kasetin ”julkkarit” pidettiin Aleksis Kiven Seuran
juhlatilaisuudessa Lallukan taiteilijakodissa. Kasetilla olevan Hannan laulun on levyttänyt myös nurmijärveläinen Juha Poikela.
Löysin hauskan postikortin, joka oli 3.11.1991 päivätty Tokiossa. ”Hei!
Kuuntelemme juuri ’omaa musiikkia’, la vino veritas, Kun siskoa saunasta
kannoin jne. Kuusi tuntia aikaa lentokoneen lähtöön kohti Singaporea,
kello 03.00 yöllä – These boots are made for walking. Suosikkimme
kasetilta ”Aleksis Kiven metsä”: Juha: Syksyn lapsi, Ile: Hannan laulu.
Ps. Karsas päivä meitä väijyy!
”Karsas päivä” on Pekka Ristolan säveltämästä tangosta Meren kukka,
sanat Larin-Kyösti. Ile on Ilkka Ojanperä, joka laulaa kasetilla Pentin
kyyhky, Juha Uitto soittaa kasetilla huilua ja bassoa.
Aleksis Kiven metsä -kasetti julkaistiin cd:nä 2002.
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Kaivo – Ihmisiä sodassa

J

ulkaisin 1981 isäni Paavo Rahikaisen sotamuistelmia ”Tavallinen päivä
joella. Sotamuistoja Kannakselta” sekä 1990 vaimoni Helin kanssa toimitetun appeni Eino Vainion sotamuistelmia ”Jänisjahti. Mettämiehen
muistelmii Talvisodast”. Molemmat miehet jäivät eturintamataisteluissa
kuin ”ihmeen kaupalla” henkiin. Kun olen itse sodan aikana syntynyt,
olin nuoruusvuosien jälkeen perin kiinnostunut rintamamiesten – suomalaisten, mutta myös venäläisten – kohtaloista. Pääosa heistä tuli suomalaisia vastaan taistelemaan vain pakosta eli kuten muuan sotavanki
sanoi: ”Jos me ei tulla, meidät ammutaan, ja kun tullaan niin te ammutte.”
Pyysin Pekka Ristolaa ja Antero Launista säveltämään joitakin sotaa
käsitteleviä laulutekstejä, joita olin löytänyt runokirjoista, mm. Yrjö Jylhän ”Kiirastuli”, antologia ”Täältä jostakin” ja yliopiston kirjaston vanhoja Punalippu-lehden vuosikertoja selatessani.
Äänitykset tehtiin perjantaina ja lauantaina 28.–29.4.1996 Paul Jyrälän
Magnusborgin studiossa Porvoossa. Työtoverini Hannu Sinervuo oli
Melske Oy:n johtajana kiinnostunut hankkeesta ja halusi sen yhtiönsä nimiin. Äänityksiä seuraava päivä oli vappuaatto ja korkkasimme kuohuviinin hyvin menneiden äänitysten kunniaksi.
Uutena laulajana tuli mukaan Hannaleena Akkanen, pianonsoitonopettajani työväenopistossa. Pianoa en oppinut soittamaan, mutta Hannaleena oli hyvä laulaja ja johti noihin aikoihin peräti kolmea kuoroa –
Finnairin, Sairaanhoitajaopiston ja Näkövammaisten. Kävin ennen Hannaleenaa ylä-Kivenlahden koululla Riitta Vilannin pianotunnilla, tai
ne kestivät 20 minuuttia, mutta jos joku oli pois niin 40. Kerran Riitta
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suuttui minulle ja syystäkin, kun en ollut harjoitellut ja tulin vielä myöhässä.
Kaivo-levyllä Hannaleena Akkanen tulkitsi vaikuttavasti Pekka Ristolan Julia Druninan tekstiin säveltämän Älä kysy, joka kulki Jari Metsbergin kitaran bossanova-rytmissä. Laulu kuvaa Venäjän-Saksan rintaman raskaita kokemuksia. Pekan kanssa yhdessä teimme melodian
Konstantin Simonovin hienoon ja surulliseen runoon 20 vuoden kuluttua
ja Pekka yksin melodian Simonovin runoon Odota, niin palajan, jonka
Fazer oli julkaissut Sininen laulu -nuottikirjassa. Tämä onkin levyn tunnetuin laulu, sillä Ukrainan Krimin kriisin aikana keväällä 2014 Simonovin laulu tuli siellä ajankohtaiseksi. Ilta-Sanomien toimittaja mainitsi kriisistä kirjoittaessaan myös Ajopuut-yhtyeemme ja niinpä laulu, ollen myös
Youtubessa, tuli runsaamman kuuntelun kohteeksi. Olin internetistä vielä
valinnut taustalle suomalaisia ja venäläisiä rintamakuvia. Veikko Luukkanen editoi kokonaisuuden ja laittoi Youtubeen. Laulussa Pekka soittaa
akustista kitaraa, Jari Metsberg sähkökitaraa, Ville Puskala sähköurkuja,
Veli-Pekka Piironen rumpuja ja Petri Kurttila bassoa. Laulun on säveltänyt myös Matvei Blanter ja Erkki Melakoski.

”Hän mitä ehti kokemaan sen tulipalon yönä emme, me tienneet, tytön satulaan kun kohotimme vierellemme.” Liisa Eskolan piirros Konstantin Simonovin
runoon ”20 vuoden kuluttua”.
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”Kaivo. Ihmisiä sodassa!” -levy alkaa Suomen ehkä kuuluisimmalla sotarunolla. Yrjö Jylhän ”Kaivon” legendaarinen lausuja Yrjö Jyrinkoski oli
asiaankuuluvalla paatoksella esittänyt sitä lukemattomia kertoja eri tilaisuuksissa ja varmaankin sadoissa kouluissa, koska esitti sen myös Malmin kauppaopistossa missä 1960-luvulla opiskelin. Tein lauluun sävelmän
ja Antero Launis tulkitsee laulun vaikuttavasti Jari Metsbergin luodessa
Talvisodan Taipaleenjoen eturintaman kauhua vonguttamalla sähkökitaraansa. Kun annoin levyn ”Tämän runon haluaisin kuulla” -kirjan toimittajalle Juha Virkkuselle, joka oli tuttaviani, totesi Juha Kaivon kuultuaan, ettei sitä olisi niin saanut sovittaa. Youtubessa laulun taustakuvana
on Osmo Wallin isäni sotakirjan kanteen suunnittelema yökuva kahdesta
suomalaisesta sotilaasta Taipaleen rintaman kuulovartiossa, siis aivan
edessä, talvella 1940. Antero sävelsi ja lauloi levylle myös Yrjö Jylhän runon Autio talo.
Myös sotainvalideista on vaikuttava Timo Töyrylän ”Kenttäharmaa
nuoruus” kirjasta löytämäni runo Ravintolassa, jonka Pekka Ristola sävelsi ja lauloi. Harmonikkaa soitti Elina Leskelä.
Isäni ja appeni taistelumuistoista Taipaleenjoella ja Muolaassa kirjoitin Talvisota-runon, jonka aloitin Runebergin ylevin sanoin ”Mun isäin
oli sotamies ja nuori kauniskin”, mutta mistään kunniasta tai hatun töyh191

döstä ei sitten enää puhutakaan vaan eturintaman todellisuudesta kevättalvella 1940.
Ja Mannerheimin linjaa päivin öin hän puolusti.
Niin kylmä oli vartiossa, siellä pelkäsi.
Ei sitä voinut muille näyttää, ryhmänjohtajan
on esimerkki oltava myös eessä kuoleman.
Se hiipi juoksuhaudoissa ja salaa iskien
se korohoron kranaattina löi haavan hirmuisen.
Sai joku otsaan luodin, toinen päätä ilman on,
on piiskatykki pimeässä aina armoton.
Piiskatykki on suorasuuntaustykki, jonka ammus on perillä ennen kuin
laukauksen ääni kuuluu. Kuvauksen kirjoitin Amerikan sisällissodan laulun sävelmään On top of Shilo’s Hill. Laulamme sen Hannaleena, Antero
ja minä Kaivo-cd:lle, mutta myös videolle, joka on Youtubessa katsottavissa. Videointi onnistui yllättävän hyvin vaikka videokameran takaisinkelaus ei toiminut eli emme päässeet katsomaan tulosta kuin jälkeenpäin.
Äänityksessä pyysin rumpaliamme Veli-Pekka Piirosta soittamaan satunnaisesti putoavien ja räjähtävien kranaattien tahtiin saadakseni taistelun
eikä laulun vaikutelmaa, muut taistelun äänet ja efektit toteutti Matti Saarinen. Talvisota-videon sotakuvat hain SA-Kuvasta Santahaminasta.
Levyllä on myös Pekan tulkitsema Reino Helismaa -harvinaisuus
Unta ja totta sekä Kaisu Pato-ojan sotaorvosta kertova laulu Pieni totinen
tyttö, jonka itse lauloin. Kysyin lupaa laulamiseen ja sain 19.10.1995 Pähkinärinteessä päivätyn vastauksen: ”Kiitos kauniista kirjeestänne. Olen
iloinen siitä, että piditte niin paljon pienestä runostani. Toivottavasti saan
joskus sen kuulla sävellettynä! Lämpimin terveisin Kaisu Pato-Oja.” Niin
ei kuitenkaan käynyt, sillä Kaisu Pato-Oja kuoli ennen levyn ilmestymistä. Postitin sen hänen tyttärelleen Ulla Pato-Ojalle. Kaisu oli 4-vuotias
kun hänen oma äitinsä kuoli. Kaisu oli kansakoulun opettajana ja sotaaikana ilmatorjuntalottana Lieksassa.
Venäläinen runoilija Mihail Dudin osallistui Suomen Talvisotaan ja
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näki siellä hangessa kuolleen lapsen, venäläisen tai suomalaisen, lapsilla
ei ole kansallisuutta, he ovat vain ihmisiä. Runoilija Dudin kirjoitti näkemästään runon Lumi, jonka löysin 1944 julkaistusta lehdestä, ehkä Punalipusta. Suomennos on Veikko Ervastin. Tein siihen sävelmän, ja tämän surullisen muiston tulkitsee Hannaleena Akkanen. Myös tämä laulu
on Youtubessa.
Antero Launis on hyvä tulkitsemaan myös iloisempia ja humoristisempia
lauluja, joista levyllä on esimerkkinä ”Melankolia” ja Iloinen laulu lotasta.
Molemmat ovat myös Youtubessa. Nämä lottamorsiamet jäivät surullisen
usein pian häiden jälkeen leskeksi. Suomalaisia kuoli rintamalla molemmissa sodissa yli 90 000 henkeä, venäläisiä Suomen rintamalla ainakin
300 000. Kaikki jonkun lapsia, isiä, veljiä, aviomiehiä, rakastettuja. Myös
naisia kuoli ja siviiliväestöä. Sota on kaukana lauluista.
Äänitykset menivät myöhään ja kerran jäimme Magnusborgin studioon
yöksi. Laulelimme omia laulujamme, ja ensi kertaa kuulin myös äänittäjämme Matti Saarisen laulavan joitakin tekemiään lauluja. Saarinen oli
Hannu Sinervuon tuttuja, ja tästä sota-cd:stä alkoi jo 27 vuotta kestänyt
yhteistyömme ja ystävyytemme. Sota-cd äänitettiin vielä analogisesti,
ja äänityspöytä oli iso ja kunnioitusta herättävä kuten oli ollut Martin
Brushanen Kulosaaren-studiossa. Martin siirsi studion sittemmin Vartioharjuun ja äänitimme siellä Hanna Akkasen ollessa solistina muutamia
lauluja seuraavalle levyllemme. Martinilla oli studiossaan jopa Hammond-urut.
”Kaivo – Ihmisiä sodassa” levyä myytiin mm. Sotamuseossa ja Digeliuksella, ja lahjoitin sitä monelle taholle, pääesikunnan viestintäosastolle
ja tietysti kirjastoille.
Levyn viimeisenä ”lauluna” on pelkkiä kilautuksia. Löin metallipuikolla kuuden tuuman schrapnellin hylsyn reunaan. Tämä hirmuinen ammus tuli 6.9.1941 Kannaksen Ollilassa korsuun, joka oli täynnä nukkuvia
miehiä, joista yksi oli isäni. Ammus ei räjähtänyt. Venäläisellä ammustehtaalla tämä oli jäänyt tyhjäksi, muuten kaikki olisivat kuolleet, enkä
minäkään näitä musiikkimuistoja kirjoittaisi.
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Lähetin Kaivo-cd:n Martti Ahtisaarelle ja Mauno Koivistolle ja vein levyjä
Kauniaisten sotavammasairaalaan, jossa juttelin veteraanien kanssa. Hieman radiokin kiinnostui. Cafe Veijonbaari (Radio Mafia) haastatteli ja
soitti alussa Anteron laulaman Kaivon ja lopussa Vanhan sotilaslaulun,
jonka itse lauloin. Myös Radio Keski-Savo haastatteli ja soitti alussa Kaivon ja lopussa Talvisodan, jossa laulamme Hannaleena Akkanen, Antero
ja minä. Ähtärin paikallisradion nuori naistoimittaja oli myös innostunut
cd:stä. Haastattelun loppulauluksi toivoin Reino Helismaan tekstiin säveltämääni Unta ja totta, jonka Pekka Ristola laulaa levyllä.

Kaukaiset rannat
Ajopuut on, kuten nimikin sanoo, monella tavalla mereen ja merenkulkuun liittyvä kokoonpano. Niinpä 1989 äänitetty seuraava cd-levymme –
julkaisijana Saaristokeskus Oy (Kiitos Marjatta Karikoski) – olikin nimeltään ”Kaukaiset rannat. Lauluja merimiesten, kalastajien ja runoilijoiden
mereltä.” Lauluja oli saatu levylle mahtumaan peräti 33 kappaletta. Perusosan eli ”Öinen meri” -lp:mme uudelleen julkaisuoikeudet ostin Fazer
Musiikki Oy:ltä (Finnlevyltä) ja lähes parikymmentä uutta laulua tuli kokoelmaan lisää. Ne äänitettiin digitaalisesti Matti Saarisen Mainmix-Studiossa Sipoon Martinkylässä. Olin huomaavinani selvän eron analogisen
ja digitaalisen äänen sävyissä edellisen ollessa luonnollisempi ja ”lämpimämpi”, mutta Matti todisti toista ja sanoi erojen olevan paljon mikrofoneista kiinni. Nyt oli siis samalla levyllä molempia äänityksiä.
”Kaukaiset rannat” -cd alkoi Killoran-parkin vehnänhakumatkan kuvauksella. Parkki rakennettiin Troonissa Skotlannissa vuonna 1900. Kävimme Troonin satamassa oluella Antero Launiksen kanssa kesällä 2001
vain todetaksemme, että parkin rakentanut telakka Ailsa Shipbuilding oli
edellisenä vuonna lopettanut toimintansa. Ahvenanmaalainen varustaja
Gustaf Erikson osti Killoranin 1924, ja se teki monia vehnänhakumatkoja
Australiaan. Saksalainen apuristeilijä Widder, päällikkönään Hellmuth
von Ruckteschell, upotti parkin räjäyttämällä elokuussa 1940 Azorien
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”Kap Hornissa märssyraa’alla lumimyrskyssä keikuttiin…” lauletaan Killoranlaulussa. Kuvassa kuitenkin parkki Garthsnaid matkalla salpietarilastissa Chilen
Iquiquesta Portugalin Itä-Afrikkaan. Kuvan on ottanut laivan toinen perämies
Alexander Turner 1920.

lounaispuolella. Kirjoitin levyn vihkoon, että myrskyistä voi vielä selvitä
merimiestaidoilla ja urheudella, mutta ei näistä merten haaskalinnuista.
Ruckteshell kuoli sotarikoksista tuomittuna vankilassa 1948. Killoranin
tekstin kirjoitin Kingston Trion laulaman Bonnie hielan’ Laddie -sävelmään
Hei vehnäsäkkejä lastattiin
ja ne vietiin Queenstowniin.
Kap Hornilla märssyraa’alla
lumimyrskyssä keikuttiin…
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Valtameren takaa tultiin vehnälastissa yleensä Irlannin Queenstowniin
(Cobh) tai Englannin Falmouthiin – for orders. Lasti vietiin sinne missä
siitä maksettiin parhaiten.
Kokonaan uuden tarinan ja samalla levyn nimikappaleen Kaukaiset
rannat kirjoitin tunnettuun merimieslauluun The Spanish Ladies. Levyllä
laulun tulkitsee Pekka Ristola.
Levyn lauluista voi esitellä vain muutaman – Youtubesta löytyvät
useimmat. Ornitologi Ilkka Ojanperän hieno Helsingin edustan Bändaren-luodon ”linturetkilaulu” Luodolla on mainittava ja samoin yksinkertainen ja surullinen Saariston koirat sekä monien rakastama Pekka
Ristolan ja Maaret Wagerin duetto Rannalla – Saima Harmajan runo Ristolan sävelmään. Lauloin itse levylle Hankoniemen silmän, mutta 6/8-tahdissa, ja kun Aino Launis tuli kauniilla äänellään b-osiin, niin laulua on
Youtubessa usein kuunneltu. Tapio Rautavaara levytti Topeliuksen runon
aikoinaan Ack Värmeland du sköna -sävelmällä, mutta tein uuden melodian Sipoossa asuessani. Julkaisin laulun nuotin isona postikorttinakin
”Hangös öga”, jota myytiin Visans Vänner i Hangö -hyväksi. Majakka
piirros on Osmo Wallin. Lauloin myös Balladin saariston tyttäristä, jossa
Antero oli mukana b-osassa. Laulun taustalla on irlantilainen Eileen Oge,
johon ihastuin jo 1960-luvun lopulla, ja ostin Lontoosta siihen nuotinkin,
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mutta laulun idean siirsin oman saaristoomme. Kiitos Albert Edelfeltin
kalastaja-aiheisen maalauksen laulua on kuunneltu Youtubessa pitkälti
toistatuhatta kertaa.
Äänilevyllä on myös Uinu, aalto (Topeliuksen Somna, du min våg),
jonka Hannaleena Akkanen ja Antero Launis tulkitsevat. Kitaraa soittaa
Jari Metsberg, alttoviulua Heikki Puukko ja selloa Tuure Paalanen. Laulu
on julkaistu myös Tuija Wicklundin sovittamana nuottina. Erittäin kaunis laulu on Pekka Ristolan säveltämä ja esittämä Meri yöllä, jonka sanat
on tehnyt Anna Kaari. Tätä laulettiin Launisten lapsille Iivisniemessä tuutulauluna. Eikä saa unohtaa Pekan säveltämää Laulu aallolle, jonka tekstin runoilija Uuno Kailas kirjoitti, kun häntä oli moitittu, etteivät runot
ole ”laulullisia”. Hannaleena tulkitsee Pekan pianosäestyksellä tämän kauniin laulun.
Antero Launis ei ole käynyt Kökarin ulkosaaristossa Västra Mörskärillä, missä kesällä 1986 kirjoitin runon Kallio ja pilvi, mutta Antero sävelsi sen ja lauloi Kaukaiset rannat -cd:lle. Pekan säveltämä ja laulama
Honka ja majakka oli jo Öinen meri-albumilla. Tekstin kirjoittaja Ilmari
Pimiä seisoi yksinäisenä Terijoen rannalla ja katseli kaukana vilkkuvaa
Tollin majakkaa Kronstadtin länsikärjessä.
Vielä on mainittava Netti Wallin laulama kansansävelmän mukailu
Verkkaan kuin auer, jossa on Hannu Wagerin kitarasoolo. Tämä K. A.
Tawastsjernan Långsamt som kvällskyn on myös Sibeliuksen ja von Willebrandtin säveltämä. Suomennos on Sole Kallioniemen. Pääosa lauluista
on myös Youtubessa kuultavissa.
Kauniin kantensa ja aihepiirin ansiosta Kaukaiset rannat -cd otettiin
myyntiin Digeliukselle, merimuseoon Hylkysaareen, Turun Forum Marinumiin ja ties miten moneen paikkaan saaristossa. Se onkin kaikista
Ajopuiden julkaisemista cd-levyistä suosituin. Ainakin Helsingin alueen
kirjastoissa sitä lainattiin varsin usein päätellen kolhiintuneesta ulkonäöstä.
Kaukaiset rannat levyllä lauloivat ensi kertaa myös Pekan tytär Rea,
Anteron tytär Siiri ja oma tyttäreni Hanna. Äänitystilaisuuden jännitys
kuuluu eräässä kohdassa tirskumisena Kalastajatyttö laulussa, missä
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Kaukaiset rannat -cd:llä on ”Tuulen laulu”, jonka runon kirjoitin 1976 Jurmon
kappelissa, jossa edellisenä syksynä minut ja vaimoni Heli vihittiin. Häitä tanssittiin Lassfolksissa. Ilmo Ranta soitti haitaria, Jussi Talasniemi selloa ja Liisa
Eskola kitaraa. Tein lauluun sävelmän ja Pekka Ristola ja Liisa Eskola sen levyllä
tulkitsevat. Kuvan on piirtänyt Osmo Walli.
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Hannaleena Akkanen ja The Waves:
Hanna Rahikainen, Siiri Launis ja Rea Ristola.

Hannaleena Akkanen on äitinä ja tytöt lapsina. Sovitin Bjørnstjerne
Bjørnsonin runoon Fiskerjenten (suom. Yrjö Koskelainen ja ER) tšekkiläisen sävelmän Netŭkej, a netŭkej… Valloittavimmillaan Rea, Hanna ja
Siiri ovat Kesäpäivä saaristossa laulussa, jonka tekstin kirjoitin suosittuun
virolaiseen sävelmään Süda tuksub. Tytöt lauloivat pyynnöstäni levylle
myös Syksyn sävelessä 1979 mukana olleen Tuuli vei koivusta lehden -laulun.

Tuulen teille
Tuotin vuonna 2007 tyttötrion tai tytärtrion oman cd-levyn ”Tuulen
teille”, joka oli myös levyn nimikappale – alunperin Cliff Richardin 1960luvulla laulama Where the four winds blow, johon kirjoitin suomalaiset
sanat. Antero Launis oli laulanut sen jo Pyramid-levymerkillä ilmestyneellä soololevyllään ja nyt sen lauloi hänen tyttärensä Siiri Launis Hannan ja Rean ollessa paikoin mukana.
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Pullopostia
Wavesien tyttötrio – Siiri Launis,
Hanna Rahikainen ja Rea Ristola –
ammentaa suomalaisen kansanmusiikin perinteistä pehmeästi
keinuvan pinnan vilpittömille tulkinnoilleen, joissa vanhan ajan
turmeltumaton tunnelma ja
nuorten äänten tarttuva tuoreus
kietoutuvat toisiinsa, synnyttäen
kappale kappaleelta oman maailmansa.
Siinä missä Viheltäjät tuo mieliimme isoäitien ajat, jolloin vain naimakauppa turvasi naisen aseman yhteiskunnassa, hengittää Hannan tulkitsema Valkoinen Nalle kainossa kaihossa, ja Siirin laulama Huopikkaat
herttaisessa omistautumisessa saappaille, kaikki yhtä lailla nykyneidin vapauksista ja valinnoista sävyttynyt mielenmaisema.
Kartanon avaimissa ja Kalastajatytössä ikäpolvien kuilu on aikakauteen
soveliaan puheenparren levyinen. Usein nostalgia on moderni maailma sievemmässä paketissa; kuuntelijan elämänkäsitys luo siitä puhtaan tai ulkokultaisen.
Laulu kodille sekä Rean tulkitsema Kosketus puhuttelevat yleismaailmallisella inhimillisyydellään. Monille meistä koti on paikka, josta lähdetään lomalle, jotta voitaisiin palata takaisin. Toisille se on sydämen kipupiste – sotien, luonnonvoimien ja ihmisryhmiin sidottujen vainojen
synnyttämä, muokaten turvasatamasta levottomuuden tyyssijan ja pakottaen yksinkertaista onnea etsivän taivaltamaan tuntemattomiksi käyneillä
turuilla; kaiken keskellä sydämellinen kosketus voi luoda kodin sinne missä
tutun rakennuksen perusteet ovat pirstaleina. Ja kuinka moni meistä on
joskus tuntenut pommien repivän sisimpäämme, vaikka kodin puitteet olisi
rakennettu oppikirjan mukaisesti?
Elämä on horisonteissa joita aallot yhdistävät. Wavesien ensialbumi velloo valtoimenaan siellä, välkehtivien ja varjoisten vaahtopäiden huomassa,
kohti kuuntelijalla siunattua satamaa – se on pulloposti ajatonta tyttöyttä,
naiseutta ja ihmisyyttä. – Risto Rahikainen
Levyvihon teksti
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Rea Ristola laulaa levyllä isänsä säveltämän laulun Kosketus, johon
olin jo 1970-luvulla tehnyt sanat. Hanna Rahikainen lauloi puolalaisen
kansanlaulun Valkoinen nalle ja Siiri isänsä säveltämän Aaltojen prinsessa,
jonka sanat olin tehnyt joitakin vuosia aikaisemmin. Siirin laulamaan
Huopikkaat-lauluun lisättiin Matti Saarisen rumpukomppi – Hanna ja
Rea kertosäkeessä – ja saatiin niin mainio ja mukaansatempaava tulos,
että Youtubessa laulu on kivunnut yli 8 000 kuuntelukerran. Luku on
pieni kaupallisten tähtien kuuntelukertoihin verraten, mutta laulelmalle
hyvä.
Huopikkaathan teki 1970-luvulla tunnetuksi Anja Tyrväinen Taljankayhtyeestä. Wavesien laulama suomennokseni on vuodelta 1974. Fazer on
julkaissut sen paitsi Sininen laulu -laulukirjassa myös 113 kitaralaulua
-kokoelmassa. Ja onpa tätä versiota laulettu Karaokessakin.
Rea laulaa heleällä äänellään kansanlaulun Kesäillalla ihanalla ja Tuomas Raitio ja Hanna Kartanon avaimet. Se sama Keys of Canterbury, joka
1965 johti minut Launisten perheen pariin. Tosin tein uudet sanat alkuperäisen laulun idean pohjalta.
Levyllä on myös Syksyn sävel 1979 -kilpailusta tuttu Tuuli vei koivusta
lehden, johon Heikki Puukko oli tehnyt kauniin jousisovituksen. Toinen
levyn talviaiheisista lauluista on Hannan tulkitsema Yrjö Jylhän sadunomainen Ensi lumi, johon tein melodian, ja Mikko Salovaara säestää kitaralla. The Waves trion ”Tuulen teille” levyvihkoon Risto Rahikainen
kirjoitti yhtyeestä ”pullopostia”.

Anjanpelto
Aleksis Kiven Seura oli julkaisijana seuraavalla Ajopuut cd:llä ”Anjanpelto
– Lauluja luonnosta ja rakkaudesta”. Levyn kanteen valitsin Ateneumin
kuvakokoelmasta Eero Järnefeltin metsämaiseman, joka erityisen hyvin
sopi levyn luontoteemaan. Levy alkaa neljällä Aleksis Kiven runolla, joihin olimme Pekka Ristola, Antero Launis ja minä tehneet sävelmät. Pekka
ja Hannaleena lauloivat duettoa laulussa Keinu, Hannaleena lauloi Kiven
”Karkurit”-näytelmästä tutun Hannan laulun, jonka on levyttänyt myös
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”Milloin seisoin mäel korkealla
kaukarantaan katsahtain,
milloin laaksois hymyvissä
kuljin, huuhelivat paimenet…”

Juha Poikela. Antero lauloi säveltämänsä Kevätaamun ruusun – katkelman Aleksis Kiven pidemmästä runosta Pohjatuuli.
Vuoren harjalla jo nuorukainen
seisoo tuol, mis männyn sammaleisen näet,
havuttoman, istuimena ruskeen haukan.
Näet kuivan, tuules kolisevan koivun,
pallan tuolla, pallan alastoman täällä,
tuolla ohdakkeen, tuol korkeen kääpärungon,
jolta kerran latvan mursi myrsky vinha.
Mutta koillisesta luoteisehen juoksee
longottaen vuoren jylisevä harja.
Itse lauloin Kiven Anjanpelto-runon, ja Aino Launis tuli lauluun edustamaan heleällä äänellään nuorta Hämeen-tytärtä, johon kirjailija ihastui
Anjanpellon markkinoilla.
Milloin seisoin mäel korkealla
kaukarantaan katsahtain,
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milloin laaksois hymyvissä kuljin,
huuhelivat paimenet;
Niinpä vaelsin mä Anjanpeltoon
Hämeenmaitten kultasilla teil.
Myös tällä levyllä oli 33 eri vuodenaikojen ryhmiin jaettua laulua, joista
vain muutamia voi mainita. Kevätlauluista Netti Wallin säveltämän ja tulkitseman Aino Kajavan runon Maalla.
Yhä sinne varjoon koivujen
sinun kanssasi uneksin kahden…
Niin vitkaan valitus kuovien
soi sieltä ylitse lahden…
Aino ja Antero Launis tulkitsevat suomentamani Gustaf Frödingin surullisen Soi, soi kaisla, jossa minun ja Pekka Ristolan sävelmä. Laulu on
Ajopuut-nimellä Youtubessa. Tämä Säv, säv, susa on Sibeliuksen säveltämänä klassisen laulumusiikin esittäjien ohjelmistossa.
Kesälaulut alkavat Pekan säveltämällä ja tulkitsemalla Bjørnstjerne
Bjørnsonin runolla Sävel, jonka ”kaivoin esiin” Pekan 1970-luvulla äänittämältä omien laulujensa kasetilta. Huilistia ei ollut, mutta Elina Leskelä
korvaa sen harmonikallaan laulun hengen mukaan ja improvisoiden sävelmää, jota ei voi saavuttaa. Laulun on suomentanut Aale Tynni.
Kävi metsän polkua poikanen,
kävi poikanen,
ja laulun kuuli hän kummallisen,
niin kummallisen.
Pajun oksasta pillin vuoli hän,
sen vuoli hän,
ja koetti soittaa sävelmän,
sen sävelmän.
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Sävel hänelle kuiski ja tarinoi,
se tarinoi,
vaan häipyi juuri kun kauneimmin soi,
kun kauneimmin soi…
Annette-laulun sanat kirjoitin erästä ihmistä ikävöidessäni 1972 kotonani
Tapiolassa 11 tunnin tuumailun jälkeen ja englantilaiseen sävelmään, jota
hieman mukailin. Kuudan yössä kimaltaa laulun kuulin ensi kerran ollessani Aunuksessa Ljudmila Markianovan karjalankielen kursseilla.
Kurssin paikalliset osallistujatytöt lauloivat tätä ”Heinykastias…” bussilla
retkeillessämme. Sain jälkeenpäin Ljudmilalta laulun sanat (J. Jušin) venäjäksi ja liv’viksi (karjalaksi) ja suomensin laulun, jonka on säveltänyt
Vladimir Šainski. Hän on Suomessa varsin tunnettu Minä soitan harmonikkaa -laulusta, jota M. A. Numminen lauloi.
Kaikkien aikojen nuorin Ajopuu on Rosa Parada, joka 9-vuotiaana
lauloi Saarisen studiolla Jänöjussit-laulun viimeisen säkeistön. Isosisko
Aino lauloi kaksi ensimmäistä säkeistöä ja Liisa Eskola säesti kitaralla.
Tämän kymriläisen (Wales) laulun Cwningod (kaniinit) suorasanaisen
käännöksen teki nyt jo edesmennyt ystäväni Niclas Walker Cardiﬃsta.
Kaniinilaulussa kuullaan kiinnostava walesiläinen laulutraditio ”penillion” missä Osian Ellis soittaa harpulla vastamelodiaa omalle laulumelodialleen. Toteutimme tämän Matti Saarisen Mainmix Studiossa 2004.
Liisa soitti kitaralla harppumelodiaa ja Aino ja Rosa Parada lauloivat vastamelodialla suomennokseni. Käytänkö tässä oikeita termejä, sitä en
tiedä.
Aino Launis laulaa levyllä isoäitinsä Sirkka Launiksen runon Elokuu,
jonka Antero on säveltänyt. Antero laulaa myös J. V. Snellmanin morsiamelleen Jeanette Wennbergille kirjoittamansa rakkausrunon Nattens
fröjd eli Yön riemu, erinomainen suomennos on Lauri Viljasen. Kertosäkeessä Leena Launis mukana. Hannu Wager kirjoitti sävelmääni nuotit
ja lopullinen sovitus olisi voinut olla vielä jazzahtavampi. Mikko Salovaaran kitarasäestys on joka tapauksessa jälleen hieno. Vuosia myöhemmin
julkaisin laulun Tuija Wicklundin sovittamana nuottina.
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Metsänneito
Syyslauluista ensimmäisenä on nuoruuteni iki-ihastuksen eli Jimmie
Rodgersin laulama Girl in the Wood (Terry Gilkyson, Neal Stuart), jonka
suomensin nimellä Metsänneito niin alkutekstille uskollisesti kuin osasin.
Olavi Virran laulama Tyttö metsässä on vain ”sinne päin” kuten usein
suomenkielisissä ”covereissa” ja hengeltään vieras tällä lumoavalle näylle
ja kohtaamiselle metsän siimeksessä.
Kuin metsälammen pinta päilyi silmät iloiset,
kuin syksyn lehdet liekehtivät hiukset punaiset.
Hän lailla tuulenpyörteen tanssi metsään kadoten…
Mä riensin, mutta neitoa mä enää nähnyt en.
Olen kyllä tulkinnassani taatusti uskottavampi, mutta en ole laulaja, ja
sen kyllä kuulee. Onneksi kirkasääninen Aino Launis toi sopraanollaan
esitykseen hieman lumousta. Lauri Pohjanpää kastoi minut Lauttasaaren
seurakuntakodissa 1942 ja on erityisen tunnettu Syksy-runostaan: Kaksi
vanhaa, vanhaa varista… johon tein Myllykoskella appivanhempieni
kammarissa yksinkertaisen sävelmän ja vanhan variksen äänellä sen laulankin Antero Launiksen soittaessa taustalla huuliharppua. Runo on niin
rakastettu, että se laulettunakin on kivunnut Youtubessa yli 5 000 kuuntelun.
Aino laulaa myös Ponomarenkon ja Golubovskin Valkeat lumihanget
(Sugrovy belye) Liisa Eskolan kitarasäestyksellä, ja Elina Leskelä tietysti
harmonikallaan reelle lisävauhtia antamassa. Talvilauluista Pekka laulaa
Netti Wallin Aleksandr Puškinin runoon säveltämän Talvinen tie (Zimnjaja doroga). Suomennos on Lauri Kemiläisen.
Ilman sumuharsot hajoo
kuu kun esiin tunkeutuu,
ikävyyteen kentät vajoo,
alakuloisuuteen kuu.
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Troikka kiitää hangen pintaa,
helkkyy kielet kulkusen,
ikävällä painaa rintaa
soitto yksitoikkoinen.
Missään tupaa ei, ei tulta,
autiutta lunta vaan…
Anjanpelto -levy päättyy Aleksis Kiven kauniiseen Jouluilta-runoon, joka
alkoi sävelinä soida mielessäni odottaessani kotimme lähellä Martinsillantien pysäkillä bussia. Laulun sovitti Hannaleena Akkasen isä kanttori
Jouko Piitulainen. Aino ja Antero Launis ja Hannaleena laulavat äänissä
ja tämä kaunis laulu on kuultavissa myös Youtubessa.

Haukkoja ja pääskysiä
Mainmix Records julkaisi Ajopuiden ”Haukkoja ja pääskysiä” cd:n 2010.
Levy on kaikin puolin huolellista työtä. Mukana on niin paljon tekijänoikeuksien alaisia lauluja, että sain soittaa melkoisen määrän puheluja
Teostoon ja edelleen Tukholmaan ja lähettää sinne sähköposteja ja edelleen kirjeitä Englantiin ja Yhdysvaltoihin – tekijänoikeuksiaan valvoville
musiikkikustantamoille. Kylmä tuuli (Kold geiht de wind) -laulun levyttämisluvan sain sentään laulun tekijältä Albrecht von Reibnitziltä. Hän
lauloi Speelwark-yhtyeessä, jonka ”Mien Tohuus” lp:n aivan sattumalta
löysin ja eurolla ostin Hakaniemen Black & White -myymälästä. Ihastuin
heti laulun sävelmään ja Claudia Christina Frühtenichtin kirkkaaseen,
sointuvaan ääneen. Kun en osaa alasaksaa, kirjoitti lentopallokaverini
Klaas Ruppel levyltä sanat ja suorasanaisen käännöksen. Ajopuiden levyllä laulun tulkitsevat Aino ja Antero Launis.
Haukkoja ja pääskysiä -levyn aloituskappaleena on Ewan MacCollin
tunnettu Dirty old town, jonka ensi kertaa kuulin Ian Campbell Folk
Groupin esityksenä 1960-luvulla. Suomensin laulun 1980-luvulla ja lähetin sen mm. Jaakko Salolle 1990-luvun lopulla. Hän ei sitä lunastanut,
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mutta ehdotti, että lisään hieman vanhan teollisuuskaupungin sataman
saastaisuutta
Mä muistan vielä vanhan kaupungin,
kujat sen, savun saastaisen.
Sua suutelin luona kanaalin,
haaveiltiin vain kaupungissain.
Kirkas kuu pilviin piiloutuu,
kissojen mouru yöllinen.
Kevät on, tyttö huoleton,
mä muistan sen ain kaupungistain.
Kaukaa kuulen junan saapuvan,
kuin liekkeihin saa öisen sataman…
Pekka on solistina ja saksofonia soittaa Roger Freundlich, taitava muusikko, johon olin tutustunut Kansalliskirjastossa hänen käännöstoimistonsa kautta. Toimitin monet vuodet The National Library of Finland
Bulletinia, ja Roger käänsi tekstejä englanniksi tai tarkisti kieltä.
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Levyn toisena kappaleena lauloin vanhan blues-standardin St. James
Infirmary -suomennokseni. Pyhän Jaakon sairaala vain vaihtui Salon sairaalaksi ja Old Joe’s Barroom Jussin baariksi, joka on yhä tänään Someron
pääkadulla. Roger Freundlich saksofonissa, Mikko Salovaara sähkökitarassa ja Tuomas Kivikataja rummuissa.
Liisa Eskola laulaa tunnetun L’loronan, jonka olin kuullut mm. The
Limeliters-yhtyeen ja Joan Baezin tulkintoina. Suomensin tämän traagisen laulun nimellä Itkevä. Liisa säestää itseään kitaralla, soolokitaraosuus on Mikko Salovaaran. Oma suosikkini levyllä on Richard ja Mimi
Fariñan The Falcon. Laulussa puhutaan haukasta, joka itse asiassa on metsästyshaukka ja tässä rauhanlaulussa edustaa hävittäjälentokonetta.
Ja kynnet niin julmat on, sen silmät peitetään,
ettei se oppis tuntemaan, ei liikaa näkemään.
Ja kauas vuoren jylhyyteen tee pirtti hirsinen
ja kuule – sodan linnut lentää yli kirkuen!
Se kiusaa, se houkuttaa sun toivees täyttäen,
vaan iskee kerran kätehen, mi aina ruokki sen…
Anteron ja Liisan tulkintaa täydentää vaikuttavalla tavalla sopraanosaksofonillaan Roger Freundlich jäljitellen samalla haukan kirkunaa.
Pekka Ristola laulaa useita lauluja, joista sanojen osalta tunnetuin on kansanruno Jos mun tuttuni tulisi…
Jos mun tuttuni tulisi, ennen nähtyni näkyisi,
virstan vastahan menisin, peninkulman peipettäisin
aitoja alentamahan, veräjiä purkamahan.
Sille kättä käppäjäisin vaikk’ ois käärme kämmenpäässä,
tuolle kaulahan kamuisin vaikk’ ois kalma kaulan päällä,
tuolle suuta suikkoaisin vaikk’ ois suu suden veressä,
vielä vierehen menisin, vaikk’ ois vieri verta täynnä.
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Tämä ”hirmuinen” ja hieno rakkausruno on jo varhain käännetty kymmenille kielille ja saksaksi sen käänsi itse J. W. Goethe. Siinä on taustalla
Roger Freundlichin pehmeä tenorisaksofoni.
Näiden muistelujen kannalta levy on ongelmallinen, sillä lähes jokaiseen
lauluun liittyy muisto. Kerran kaavailimme Pekan kanssa rakkauslaulucd:tä, ja sille olisi tullut nyt Haukkoja pääskysiä -levylle otettu Sandor Petöfin Tulta piippuhuni tuolta. Vaihteeksi hilpeä laulu, jossa Pekka säestää
itseään pianolla. Sävelmä hänen ja oiva suomennos Otto Mannisen.
Vanhat muistot -laulun sävelmä on alunperin hiilikaivosmiehen ankeista eläkepäivistä kertovasta Geordie Black -laulusta, joka levyllämme
on alkoholin ja hankalan luonteen takia avioliitosta eronneen ja muutenkin syrjäytyneen miehen tilitys.
Mustasaari -laulussa Antero saa rinnalleen kirkkaan rinnakkaisäänen,
Anna Pulkkis laulaa paikoin mukana. Laulun nimi on saatu siitä Mustasaaresta, jossa niin monia kesäiltoja 1960-luvun loppupuolella vietimme.
Tosin olen suomalaisia sanoja kirjoittaessani ajatellut aikaa, kun siellä
ehkä vielä oli kalastaja-asumusta. Alkuperäinen skotlantilainen laulu The
Dark Island on meille tuttu samalta vuosikymmeneltä ja sen sävelmän on
tehnyt Iain McLaughlin, tosin toisella nimellä. Mustasaari-laulun nuotti
on julkaistu John Nurmisen Säätiön ”Hiiohoi! Lauluja mereltä” -laulukirjassa.
Onnenpyörä (Hämeenlinna) on Jimmie Rodgersilta oppimani Numbers’
Song (Dublin City), jonka laulan Antero kumppaninani, mutta olisipa minulla Jimmie Rodgersin hieno ääni, vaan ei ole. Freundlich on saksofoneineen mukana tässä jonkinlaisesta nymfomaanista kertovassa kauniin
surullisessa laulussa. Oli myös aika jolloin en voinut edes kuunnella
Pekka Ristolan säveltämää Hiljaa juuri kuin lammin laine -laulua, niin
alakuloinen se oli. Pekka teki tätä levyämme varten uuden sävelmän ja
muistelen, että Roger Freundlich totesi onnistuneensa saksofonillaan parhaiten juuri tässä laulussa.
Ulpukat-tekstin kirjoitin pyöräretkellä matkalla Kuhmalahdelta Eräjärvelle, ja Antero tulkitsee tämän säveltämänsä balladin kauniisti.
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Liisan kanssa hän laulaa Netti Wallin säveltämän Sandor Petöfin runon
Paimen ajaa aasillaan. Pohdimme studiolla Matti Saarinen, Antero ja
minä miten sovittaa ja kun ei luontevaa ratkaisua saatu, tuli aika erikoinen tulos. Paimenen tuska kultansa kuolemasta purkaantui aasiparkaan,
joka sai hurjan iskun kalloluuhun.
Mordecai Zeiran ja Natan Altermanin Yö (Laila, laila) on vaikeimpia suomennoksia mitä olen koskaan tehnyt. Seemiläisten kielten professori
Tapani Harviainen osaa hepreaa, ja varmistin Tapanilta että Theodor Bikelin laulukirjassa oleva englanninkielinen teksti on alkuperäisen hepreankielisen tekstin mukainen. Liisa Eskola on erinomainen tulkitsija
myös tällaisissa lauluissa.
Niin synkkä yö on ja niin tuima tuuli,
niin synkkä yö on ja puiden latvat huojuu.
Laulaa taivahan tähti, on yö.
Kynttilän sammutan – uinu – on yö,
kynttilän sammutan – uinu – on yö.
Uinu – käy jo uinumaan –
kynttilän sammutan, käy uinumaan.
Niin synkkä yö on, ja nyt silmät sulje,
niin synkkä yö, ja joku tiellä kulkee…
Laukkaa hevoset ja luokses ne saa,
haarniskoissansa miehet ratsastaa,
haarniskoissansa miehet ratsastaa.
Uinu – käy jo uinumaan –
haarniskoissansa miehet ratsastaa.
Niin synkkä yö ja pedot yhden veivät,
niin synkkä yö on, miekka tappoi toisen,
vielä yksi heistä jäi elohon…
nimesi unhoittanut hän jo on,
nimesi unhoittanut hän jo on.
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Uinu – käy jo uinumaan –
nimesi unhoittanut hän jo on.
Silent oh Moyle on Sydney MacEwanin hienoimpia lauluja. Suomensin
Thomas Mooren tekstin nimellä Loihdittu neito, ja sen tulkitsee levyllä
Aino Launis. Laulun taustalla on vanha irlantilainen legenda kuningas
Lir’in tyttäristä, jotka heidän äitipuolensa muutti joutseniksi. Legendaa
on William Shakespeare käyttänyt näytelmässään ”Kuningas Lear”. Moyle
on meri Koillis-Irlannin ja Skotlannin välillä. Toisen tulkinnan mukaan
Lir’in tytär Fionnula on yliluonnollinen olento, joka joutsenen hahmossa
vaeltaa Irlannin järvillä ja merenlahdilla, kunnes kristinusko saapuu Irlantiin ja ensimmäisten munkkien soittamat kellot vapauttavat joutsenen
ihmishahmoon ja hänestä tulee kristitty.
Vaietkoon pauhu jo myrskyisen aavan!
levon suo laineiden lempeys vaan…
Oi taivahan tähdet, kun kyynelin kuiskain
loihdittu neito kertoo murheitaan…
Milloin soi joutsenen viimeinen laulu…
siipien suojaan se uinuu vaan.
Yö on vielä, oi milloin soi kellot,
taivas kutsuu mua myrskyistä maan?
Kimmeltää aallot kylmät, jo kauan,
riutunut, kohtalon nurjuutta koin.
On yö yhä, aamu, miks’ viivyt sä vielä?
uinuu hän, valvoa untaan mä voin.
Aurinko armas, sä tienoille näille
kirkkaus, lämpö ja rauha suo!
Milloin, oi taivas, soi suloiset kellot,
nousee mun sieluni Jumalan luo?

212

Vuoritiellä vanhan Jerikon tarinan otin suoraan evankeliumista. Laupias
samarialainen edustaa arkipäivän nimettömiksi jääneitä sankareita ja on
esikuva meille kaikille. Antero laulaa oman sävelmänsä, Anna Pulkkis
soittaa huilua, ja muistutan että viimeinen leijona ammuttiin Palestiinassa vain hieman yli sata vuotta sitten.
Jo päivä laskee, vuoritiellä varjot pitenee,
käy saalistamaan pedot luolistaan…
kuin kuollut makaa muukalainen tiellä yhä vaan,
taas vuoritiellä joku astelee…
nyt mies ja aasi hiljaa lähenee.
Mies Samarian pysähtyy, ei aikaa hukkaa hän,
sitoo haavat ja saa vettä juodakseen
nyt ryöstetty ja poloisen hän nostaa aasilleen,
he kylään ehtii, välttää pimeän
ja löytää majatalon isännän.
Matti Saarinen nimesi yhdeksi Haukkoja ja pääskysiä -levyn suosikkilaulukseen Risto Rahikaisen ja Antero Launiksen laulun Olen, jossa on Roger Freundlichin sopraanosaksofonilla jälleen tärkeä osuus. Antero sävelsi ja levytti Riston runokokoelmasta ”Neito nimeltä Yö” 12 laulua, ja
Mainmix Records julkaisi ”Saareni ”-nimisen levyn 2009. Monet lauluista
ovat myös Youtubessa.
Haukkoja ja pääskysiä levy päättyy Pekka Ristolan säveltämään ja esittämään Samettiyö-lauluun, jonka tekstin kirjoitin Puulavedellä Ulla Raition 60-vuotispäivillä. Laulun nimen ja idean sain Pellervo Raition luonnehtiessä pehmeää, tummaa ja lämmintä elokuun yötä.

213

Kansanlauluja

V

uosina 2013–2015 Ajopuut äänitti suomalaisia kansanlauluja. Olen
Kansalliskirjaston musiikkihuoneessa ja varastossa käynyt kitaran
kanssa läpi satoja ja taas satoja suomalaisia kansanlauluja ja löytänyt lukuisia kiinnostavia lauluja, joista monet nyt uskoakseni ensi kertaa julkaistaan äänilevyllä. Samalla olen tullut soittaneeksi vireessä olevalla kitaralla skaaloja ja tämä intervalliharjoittelu on tottavieköön tehnyt hyvää
sävelkorvalleni.
”Merellä nousi tuuli. Suomalaisia kansanlauluja” -tupla-cd:llä on peräti 49 laulua, toinen toistaan kiinnostavampia ja yksi Elina Leskelän harmonikkasävelmä Pulukalla ja varsalla. Joitakin jos mainitsen niin Rea
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Ristolan laulaman aloituslaulun Hei lumpun lumpun, jota olemme laulaneet yhteislauluilloissamme usein. Youtubesta kannattaa kuunnella myös
Rean laulama Ant han dansa med mej, jonka vaikuttavan tekstin on kansansävelmään kirjoittanut Ernst V. Knape. Oma suosikkini on Antti Komulaisen laulama Koiratkin haukkuu kulkuria, ja siinä on myös outo sana:
Ämmät ne etsivät keluskynsiä taikoja tehdäksensä, että ne saisivat kulkuripojan kotivävyksensä. Mutta mitä ovat keluskynnet, siihen en ole saanut
selvyyttä.
Liisa Eskolan ja Margit Pasolan laulama Ei myö tultu tähä kyllää on
varsin suosittu Youtubessa, kiinnostavilla kansatieteellisillä kuvilla on
varmaan osuutensa. Margit laulaa myös ruotsinkielisen kansanlaulun
Ren somarn flytt. Itse laulan Erkki Ala-Könnin Härmän laulukirjasta löytämäni Kaks’ on meitä kulkulaista. Antero Launis ja Anna Pulkkis kertauksissa mukana. Laulussa on Tuomas Tyyrin sähkökitarasoolo, josta
erityisesti pidän.
Kaks’ on meitä kulkulaista
ihmislasta kalpeaa,
elon merta myrskyssä soutamassa
ja hakemassa onneaan.
Äiti vanha kumarainen
soutaa purtta keinuvaa,
neito nuori oli soutelemassa,
souti vasten tuulta raivoisaa!
Pekka Ristolan laulama Seiskari on ollut, ehkä nostalgiasyistäkin, kuuntelijoiden mieleen, samoin Aino Launiksen laulama Kettu itki poikiansa,
jota on katsottu ja kuunneltu Youtubessa lähes 7 000 kertaa. Siinä on
Bruno Liljeforsin maalauksia ketun elämästä. Antero Launis kysyy arvoituksia, kuten Mikä on pyöreätä ympyriäisemp’ ja päättää laulun lohduttaviin sanoihin ”Oi iäisyys, elä pelkää pittuuttas!”
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Isäni puutarhassa
Myös muiden maiden kansanlaulukirjoja olen soittanut uutterasti läpi, ja
kaksi tärkeintä kaiketi ovat Leonhard Deutschin ”The Treasury of the
Worlds Finest Folk Song” sekä Heinrich Möllerin kolmiosainen ”Das
Lied der Völker.” Itsellänikin on laajat laulukokoelmat. Satoja folk- ja etno
cd-levyjä olen kuunnellut Kirjasto 10:ssä, Itäkeskuksen kirjastossa ja
muualla ja etsinyt uusia hienoja lauluja suomennettavaksi ja levytettäväksi. Ja nyt yhä useammin myös muilta kielialueilta – Ranska, Espanja,
Italia, Saksa, Unkari, Puola – jopa tataari. Onneksi Harry Halén osaa tataariakin. Tatarstanissa tunnetun laulajan Alsun levyn löysin Itäkeskuksen kirjastosta ja Ak kaen (Koivu) -laulun sanat internetistä. Kopioin ne
Harry Halénille, joka teki suorasanaisen käännöksen tähän Koivu-lauluun. Myöhemmin selvisi, että vain sävelmä on trad., sanat on tehnyt Zija
Jarmaki.
Vuonna 2016 julkaisimme cd:n ”Isäni puutarhassa. Eurooppalaisia
kansanlauluja.” Lauluja on peräti 36, ja lähes kaikki kuultavissa myös Youtubessa. Omia suosikkejani on nimilaulu, ranskalainen Isäni puutarhassa
(Dans les jardins d’mon pere). Sen laulavat Rea Ristola ja Petteri Riikonen.
Toinen suosikkini on baskinmaalainen Omenapuun oksalla (Aldapeko sagarraren), jonka laulan ja Anna Pulkkis on mukana kertosäkeessä. Hanna
ja Petteri laulavat hollantilaisen Lumivalkea lintu (Daar was een sneeuwwit vogeltje). Pia Selinin ja Petri Jussilan Mikä melske tuo on arvoituksellinen, mitä oikeasti tapahtui? Kreikkalainen Luostarin puutarhassa (Pera
stous, pera kambous) on hauska episodi munkista nunnaluostarissa.
Kun suomennoksia oli aika lailla, julkaisimme 2017 toisen Eurooppalaisia
kansanlauluja -levyn ”Ihana Martta”. Sen aloittaa englantilainen Kesäkuu
(Rosebuds in June), ja eloisan ja hienon sävelmän tulkitsee Aino Launis.
Krokotiili-laulun eli haaksirikkoisen merimiehen uskomattoman kokemuksen laulan lapsille ja lapsenmielisille, Anna kertosäkeessä mukana ja
on myös sadunomaisessa laulussa Pantti. Paradan tytöt Aino, Rosa ja Sofia laulavat naisen osuuden ja Jaakko Leskelä ja Petteri Riikonen miesten
osuuden laulussa Margot. Heimo Kuparinen ja Timo Vitikka esittävät
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verrattomalla tavalla Sammakon kosiomatkan, jonka tunnetummassa versiossa lauletaan Saku sammakosta. Vitikka on hiirineitinä ihan yliveto.
Petri Jussila ja Anna Pulkkis laulavat traagisesti päättyvän laulun Isabel (Isabeau s’y promène). Portugalilainen Laulu kuulle on kuin Aino
Launikselle tehty. Antero Launis ja Liisa Eskola laulavat kyytimiehen
kuolemaan päättyvän venäläisen Aro aava on. Sen suomennossuosituksen sain slaavilaisen kirjaston Irina Lukalta. Pyynnöstäni Anna Pulkkis
lauloi puolalaisen Nousi tähti kirkon ylle, ja siitä voin kai sanoa, että se on
jotenkin satuttavalla tavalla rakas laulu ja ehkä liittyy siihen, että olin ihan
pienenä lastensairaalassa sänkyyn sidottuna kolme kuukautta ilma äitiä.
Arvo Ylpön mielestä siitä ei ole lapselle haittaa.
Viimeisenä Ajopuut-cd-levynä ilmestyi 2019 ”Vanhoilla väylillä”, joka on
myös aloituslaulun nimi, ja kirjoitin sen Skye Boat Song -laulun sävelmään. Kingstron Trion ja Beach Boys -yhtyeen kuuluisaksi tekemän
Sloop John B -laulun tapahtumat siirsin Haminaan. Antero aloittaa levyn
ja Saarinen on oikein hyvä omassa säkeistössään.
Tultiin jaalalla Haminaan, oli keikka se kerrassaan.
Kapakoita kierrettiin me koko yö, ja turpiinkin tuli tietenkin,
nyt ei auta kuin jaalaan ja painua pehkuihin.
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Kahden luurangon arvoitus selviää laulusta Kihnu Jõnn, joka tosi tarina
on kerrottu myös Youtubessa. Siellä on myös Hanna Rahikaisen laulama
Siirtolapuutarha ja Pia Selinin ja Matti Saarisen hieno tulkinta laulusta
Punavuoren lurjus. Pekka Ristola laulaa Köyhän kehtolaulun (Schlof,
mayn Kind, schlof keseyder) ja minä Jäi kauaksi syntymämaa (Adieu to
Old England). Levyn löysin Kirjasto kympistä, kiinnostuin Ian Kingin tulkinnasta ja sovituksesta ja otimme siitä keskeisen osan oman tulkintani
äänitykseen. Pekka Ristola laulaa Kyntömiesten laulun, Antero ja minä
mukana. Matti Saarinen laulaa Vanhan Matin vankilapaon ja levyn viimeisenä laulan Vanhat vaatteet (Take off your old coat), jonka opin The
Easy Riders -yhtyeen levyltä. Koko cd:n rakkain laulu on kuitenkin Pikku
lintu, jonka laulan Siiri Launiksen kanssa. Säestyksessä Antero Launis
soittaa Indrek Roosin tekemää kannelta.
Tämän viimeiseksi jäävän Ajopuut-levyn äänityksissä Matti Saarinen
totesi, että ”Sä oot allerginen omalle äänellesi.” Huojentava lause, kun
olen aina ollut huolissani sävelpuhtaudesta ja usein on kyse siitä, että en
ole pitänyt lauluäänestäni.
Todettakoon, että kaikkien Ajopuiden levyjen ulkoasun ja typografian on
suunnitellut graafinen suunnittelija Markus Itkonen. Levyvihkojen taide218

kuvat olen etsinyt internetistä. Youtubeen valitsemieni laulujen ja kuvien
aineiston on Youtubeen editoinnut Veikko Luukkanen.

Vanhoilla väylillä
Tuulien tie venheitä vie väylille saariston,
kun vanha maa sua ahdistaa, meri ain nuori on!
Aallot ne näin vie kimmeltäin kauaksi keinuttaa
tai myrsky yö kuohuina lyö, pimeys kauhistaa…
Tyynenä ain ruorihin vain tartu ja huojentaa
pelkoas voi, laulu kun soi, mieleesi voimaa saa.
Muistathan sen, vuossatojen myötä he menneet on…
Verkoilla vain ain’ uurastain, nyt kummuissa kalmiston.
Muistathan myös, ankaras työs’ merimies laivallaan…
Pelvoton on, käy mastohon purjeita reivaamaan.
Vaimo vain saa ain odottaa, kirjeissä kaipauksen
kertoa vois, tuuli jos tois kotiin taas merimiehen.
Skotlantilainen kansansävelmä ”Skye Boat Song”
Suom. sanat: Esko Rahikainen
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Hiiu-folk festivaalilla ystävien ja Ariken perheen kanssa Hiidenmaalla 2010 ja
Suuremõisassa Heli ja Jüri Lehtmaan vieraina. Heli on musiikinopettaja, hyvä
harmonikansoittaja ja Irmeli Laurilan serkku. Kuva: Esko Rahikainen.

Olimme myös Pühalepan
kirkossa Tuli Taevast
-naissekstetin konsertissa.
Heidän laulu- ja soittotaitoaan voi vain ihailla.
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Helvi Hämäläisen runokylässä Härjänojassa vietettiin kirjailijan syntymäpäivää.
Esko laulaa päivänsankarille säveltämänsä kylästä aikoinaan tallennetun vanhan laulutekstin. Helvi on Hilkka-sisareni anoppi.

”Hernando’s hideaway”. Mikko Ojanperän 50-vuotisnaamiaisjuhlat Espoossa
Villa Rulluddissa. Kuvassa Mikko, Esko ja Pekka.
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Epa ja Akku

A

jopuiden laulumaailma ”haiskahtaa kulttuurille”, kuten Jaakko
Salo kerran meille Finnlevyssä hieman moittivasti totesi, ja lisäksi se
varmasti haiskahtaa myös mollisävelmille. Humoristisia lauluja on vähemmän, vaikka äänityksissä joskus on ollut naurussa pitelemistä. Antero
Launis ja minä näennäisen totisesta naamataulusta huolimatta olemme
kuitenkin ”Kultaisen Ankkurin” koti-iltamissa ja Helsingin Laulelman
Ystävien tilaisuuksissa ja perhejuhlissa laulettu Epa ja Antero -duon kupletteja. Useimmin Veikko Lavin Onnen jenkkaa ja Tatu Pekkarisen Meijän
kylän tyttäret, joka on Youtubessa. Siinä on Mika Launiksen yli puoli vuosisataa sitten piirtämä hauska kuva. Omalla soololevyllään Antero lauloi
hilpeän Oi tyttö, tule tyttö vaan kanssani laulamaan!
Jo ystävyytemme alkuaikoina 1966 tienoissa lauloin Ähä ähä ämmät
täällä tarvitaanko teitä Anteron säestäessä huuliharpulla.Vuosien mittaan
kirjoitin humoristisiin englantilaisiin tai amerikkalaisiin lauluihin suomennoksia tai suomalaiset sanat tai keksin kokonaan uusia hullutteluja,
joista joihinkin tein uuden sävelmän, mutta monen sävelmä oli lähtöisin
Anteron musiikkipainotteisesta mielikuvituksesta. Niinpä sitten julkaisimme 2008 cd:n ”Jäähyväiset hiirimatolle”, jonka kotelon ulkoasun
suunnitteli Kansalliskirjasto-lehden taitossa yli 10 vuotta yhteistyötä
kanssani tehnyt graafinen suunnittelija Pentti Järvinen. Honda-moottoripyörän kuvan levyn kanteen otin lauttasatamassa palattuani Visbystä.
Levyn nimikappaleen Jäähyväiset hiirimatolle sävelmän sain Sons of the
Pioneersien laulusta A Hundred and Sixty Acres (David Kapp) ja laulun
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Akku ja Epa Kultaisen Ankkurin iltamissa.

”paratiisi” -idean siirsin vain suomalaiseen kesämökin, järven, onkimisen
ja saunan idylliin lähimmän tietokonehiiren ollessa toivottavasti yli 100
kilometrin pääsä. Antero ”Akku” Launis laulaa:
On mulla sauna myöskin oiva, kesäilloin
mä nousen lauteille ja istun ähisten.
Heitän löylyä, hei! Huolet vihta jo vei,
siitä pidän kyllä huolen hutkien.
Levyn ensimmäisessä laulussa parodioidaan Georg Malmstenin Saariston
Sirkkaa, joka saapuu Hondallaan kotikyläänsä, jonka esikuvana oli Bromarvin kirkonkylä. Sorvailin laulutekstiä kaverini Mikko Ojanperän kesämökin kammarissa Tenalan Bojnäsissä. Otin vielä varmuuden vuoksi
yhteyttä Honda-moottoripyörien maahantuojaan, että oliko ookoo käyttää heidän tuotemerkkiään ja vastaus oli että siitä vaan!
Punaisen auton lauloin itse ja sen El-a-noy sävelmän sain Sally Terryn
lp:ltä. Kesti aikansa ennen kuin tajusin, että kyse oli musiikillisestä mai223

noslaulusta saada lisää asukkaita Illinoisiin! Lindeman -laulun Lindeman
on entinen työtoverini Jukka Lindeman, joka suostui siihen että hänen
läksiäistilaisuuteensa kirjoitettu leikinlasku saatiin laittaa levylle puolalaiseen kansansävelmään Hej Sokoły sovitettuna. Lindemanin laulaa Antero
ja minä peesaan.
Kaunis Elina -laulun esikuvana on esiäitini Mäntyharjun Lyytikkälän
Haapaniemestä. Hän ilmaantuu vuonna 1744 Mäntyharjun seurakunnan
rippikirjan sivulle ja oli aviossa sukuni kantaisän Olli Rahikaisen kanssa.
Sävelmä on mukaansa tempaava ja mukava skottilainen Bonnie Wee
Jeannie McCall, jonka ujouden ja lapset ja sormuksen ujutin omaan suomenkieliseen tekstiini. Tämä Kaunis Elina onkin Youtubessa Epan ja
Akun lauluista suosituin. Ja harmonikassa tietysti Elina Leskelä.
Kiitos pikkuserkkuni Terttu Svedjeströmin, pääsin vielä yhtä sukupolvea kauemmaksi. Mainitun Mäntyharjun Ollin isä oli Olli tai Olavi Rahikainen, joka vaimonsa Kaisan kanssa asui 1706 Ristiinan Kyyrön kylässä. Mutta laulussa on siis kyse Kaisan miniästä Elina Lyytikäisestä.
Mäntyharjun Haapaniemessä. Sieltä on vain kahdeksan kilometriä ”linnuntietä” Kyyröön.
Akku-Anteron tulkitsema – minä taustalaulajana – Mä lähden tanssimaan saa myös Youtubessa kuulijoita tasaiseen tahtiin. Siinä kuullaan välisoittona Mikko Salovaaran hieno sähköbassosoolo ja Elina Leskelän
harmonikka. Tempo on laulussa hitaampi kuin alkuperäisessä Vladimir
Matetskin ja Mihail Tanitšin Tšertanovo -laulussa, jonka Veselye rebjata
-yhtye on levyttänyt. Tästä laulusta otin suomalaiseen tekstiini kuusen
oksalta oravan ja Linjuripolkasta tunnelman.
Muista Epa ja Akku -levyn lauluista voi mainita Kuusisaaren Jaanan,
jonka idean sain Frank Harten laulamasta The Maid of Cabra West.
Kotivävy-laulu toistaa Robin Hall’in ja Jimmie MacGregorin Mick Maguire -laulun idean Joroisille siirrettynä. Rikas täti taas suomalainen sanaleikki Kingston Trion laulusta Tomorrow (Lew Sully). Vastaavaa kaksimerkityksellistä sanaa ei suomenkielestä löydy, joten turvauduin
Sä-kylään ja Lähtee-n-kylään. Finntrion Vesa Nuotio oli jo minua aikaisemmin ratkaissut asian Varkaudella – paikkakunta ja rötös!
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Sysmän Jussi laulun Jussi on todellinen henkilö, kulkuri, läkkiseppä ja
viuluniekka, josta sain tietoja vaimoni tädin Katrin mieheltä Esko Lahtiselta. Jutun juoni ja sävelmä on kuitenkin walesiläisen Yrhuntus yhtyeen
Bachgen bach o Dincer -laulusta. Niclas Walker teki kymristä suorasanaisen käännöksen, paitsi että nonsens-säkeitä ei voinut kääntää.
Paimenen uni taas on Englannissa ja Australiassa tunnetusta kansanlaulusta tuttu The Drover’s dream tai Shearer’s dream ja julkaistu suomeksi
myös partiolaisten laulukirjassa ”Laululupa”. Hurja miehekseen on savolainen hassuttelu The Frozen Logger -laulusta, Pikku-Hiljan kehtolaulu
taas sai aiheensa ja sävelmän Kingston Trion Saro Jane laulusta. Levyn
viimeisen laulun Urra puttel kieli – miltä se nyt kuulosti – jäi itsellenikin
arvoitukseksi, ehkä se on transylvaniaa…

Päijänne ja Saimaa
Toisessa Epa ja Akku -levyssä, Mainmix Recordsin 2012 julkaisemassa
”Päijänne ja Saimaa” -levyssä oli äänittäjällä jo käytössä vireenkorjausohjelma ja siltäkin osin teimme moitteentonta työtä. Eri asia toki on, naurattaako tällainen levy muita kuin meitä äänitysstudiossa tai minua flunssassa sohvalla kuunnellessani Akun verratonta roolinottoa laulussa Aamu
Apenniineilla. Levyllä on 23 ”raitaa”, joten vain muutamia voi mainita.
Aloitusbiisinä hilpeä ja menevä levyn nimikappale Päijänne ja Saimaa
Bob Wills’in viulusävelmään kirjoitettuna. Toisena olevaan Mun tuut tuut
liittyy hauska muisto. American Resource Centerin kirjasto oli Kansalliskirjaston tiloissa ja sopimuksella osa yliopistoa. Minut oli Kansalliskirjasto-lehden päätoimittajana kutsuttu USA:n suurlähetystön rapujuhliin
Kaivopuistoon Bruce Oreckin vieraaksi. Isokokoiset ravut oli tuotu lentokoneella Louisianan rapufarmilta.
Juhlan taustalla soivat amerikkalaiset viihdesävelmät, joihin en kiinnittänyt huomiota kunnes yht’äkkiä korvaan tarttui jotain erilaista, mukavaa, iloista ja rytmikästä. Aloin kyselemään, mikä laulu oli kyseessä ja
Anne Ukkola Amerikka-kirjastosta lupasi ottaa selvää. Ja jo seuraavana
päivänä sain Annelta kuulla, että kyseessä oli Rockin’ Sidneyn tekemä ja
226

esittämä Don’t mess with my toot toot. Löysin Rockin’ Sidneyn esityksen
myös Youtubesta. Sidney soitti harmonikkaa, piti pientä koreografiaa
orkesteri taustalla, ja naistrio hoiti backing vocals -osuutta. Itse Sidney
Simien oli aivan valloittava persoona, jonka hyväntuulisuus tarttui heti.
Ennen esitystä ohjelman vetäjä haastatteli Sidneytä ja arveli että ”my toot
toot” teki laulusta hieman vulgäärin, johon Sidney totesi, ettei kyse ole
”siitä”, vaan Toot Toot on Lousianan kreolien kielessä tyttöystävä, joka on
”Something Special”. Simien on itse lähtöisin Louisianana kreoliranskaa
puhuvasta perheestä.
Laulan suomennokseni Mun tuut tuut, mutta en pääse lähellekään
Sidneyn esityksen iloista meininkiä, vaikka Epa ja Akku -versio muuten
on hyväntuulinen menon ja meiningin puolesta. Taustalaulajina Akku ja
Anna Pulkkis, Ristola pianossa, Freundlich saksofonissa ja Leskelä soittaa
harmonikkaa ja Saarinen rumpuja.
Musta kissa oli yritys tavoittaa samaa tunnelmaa kuin Kingston Trio
Coplas -laulussa, mutta siinäkin jäämme kyllä toiseksi. Laulun espanjankieliset kommentit lausuu Ricardo Parada. Saanko viel’ taas parodioi
Kingston trion Molly Dee -laulua, mutta sama tulos kuin edellä. Onnenpotkuun otin sävelmäksi Robin Hall’in ja Jimmie MacGregorin Up among
a heather -sävelmän. Sanat kirjoitin eräänä iltapäivänä Lauttasaarentien
”Kaunis kampela” -ravintolassa.
Levyllä on lukuisia Antero Launiksen säveltämiä hassuttelutekstejäni,
toki mukana muutama omakin sävelmäni. Ja lupiakin kysyttiin – otin yhteyttä Himoksen talviurheilukeskukseen Hiihtoloma Himoksella -parodian takia. Laulussa mainittu ”Sauerbruch oli heppoinen hemmo” viittaa
kuuluisaan kirurgiin Ferdinand Sauerbruchiin, joka kehitti alipainekammion, jonka ansiosta rintakehä voitiin avata keuhkojen painumatta kasaan.
Viron Britannian-suurlähettiläs Aino Lepik antoi luvan isänsä Kalju Lepikin runon Karvaiset sääret säveltämiseen ja laulamiseen. Laulua tehdessä hohotimme studiossa ääneen, vaikka levyllä ei se niin ihmeellinen
olekaan. Saarinen sai taustaan vielä mukaan syntikkatuuban! Kansalliskirjaston pikkujoulujuhlan tanssin alkaessa Rotundassa kuulin ällistyk227

sekseni Karvaiset sääret -laulun kaikuvan salissa. Kari Kilpeläisen tanssia
tahdittava bändi soitti biisin Karin ollessa laulusolistina. Iloinen yllätys.
Kari teki päivätyönään Sibeliuksen koottujen teosten toimitustyötä oman
työhuoneeni seinän takana.
Nalle Wahlroos puolestaan antoi Hiittisten mökillään luvan Luokkakokoukseen, kun varta vasten soudin häneltä lupaa kysymään. Hewlett
Packard antoi luvan Katariinan kammariin, jonka Antero sävelsi ja lauloi
Pekka Ristolan säestäessä pianolla.
On keskiyö ja parvekkeelle
kuin unen henki hiipii kissa.
Se katsoo Katariinan kammariin,
jos siellä kenties yhä valvottiin…
kuun säteet leikkii kaihtimissa.
Ei ketään, tuoksu parfyymin vaeltaa huoneessa,
ja ovesta se hiipii käytävään ja luokse naapurin,
mies nukkuu, laajenevin sieraimin
hän nuuhkii kiihottavaa tuoksua.
Ja havahtuu tai kenties unissaan on yhä,
nousee, seuraa tuoksua,
on tuntenut sen kerran ennenkin
messuilla edustaja Hewlet Packardin.
Sen muistaa aina, ei koskaan unohda.
On hereillä ja kerää rohkeutta
ja keksii tekosyitä, oveen koputtaa…
ei ketään Katariinan kammarissa,
vain kiihottava tuoksu, parvekkeelta kissa
kuin unen henki yöhön katoaa.
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Ilkka Ojanperän 1970-luvun legendaarinen Täpötäysi raitiovaunu tuli
myös Anteron tulkitsemana Epa ja Akku -levylle. Ristola pianossa ja
Freundlich saksofonissa saivat kerrankin irrotella vapaasti. Raskaasti taiteen puolelle sitä vastoin menee Hullu kettu, emmekä unohtaneet Kinaporin kaljaveikkojakaan. Levyn viimeisenä kokoavana lauluna on Pekka
Ristolan jo 1970-luvulla säveltämä Einari Vuorelan runo Laulajain elämä.
Levyn kansi on kuvattu Heikki ja Margit Pasolan mökillä Hollolan Vaaniassa, ja Epan ja Akun vaatteet yllämme löytyivät mökin ullakolta.
Tällaista musiikkia, tällaisia lauluja on vaikea myydä, mutta sitä hauskempi tehdä ja ainahan voi levyn jollekin antaa. Konrad Kolkonsalon ja
Helmut Petokallion pienoisoopperan Ureaa eli neljä aaria oopperasta
Hevosmiehet halkopinon takana kusella laulusosuudet on tehty, mutta kapellimestari Rainer Angervolla riittää vielä instrumentaatio-, sovitus- ja
editointityötä.
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Joki virtaa

1970

-luku oli vasemmistolaisen laululiikkeen ansiosta ainakin
Helsingissä venäläistä laulu- ja viihdemusiikkia suosivaa.
Mannerheimintie 16:n talossa toimiva Capitol-elokuvateatteri näytti venäläisiä elokuvia – tosin eräässä 1800-lukua edustavassa historiallisessa
elokuvassa vilahti taustalla kantosiipialus. Simonkadulla oleva Kansankulttuurin kirjakauppa myi venäläisiä kirjoja alkukielellä ja suomeksi
sekä äänilevyjä.
Pauli Salonen suomensi ja mukaili venäläisiin lauluihin tekstejä, ja
laulut soivat usein radiossa. Salosen laulutekstejä ilmestyi myös Maailma
ja me -lehdessä, joka oli eräänlainen vastine USA-lähtöiselle Valituille Paloille (Readers Digest). Kun tämä ”buumi” sitten laantui ja Salonen jäi
eläkkeelle, kävin ehdottamassa Finnlevyn (Musiikki-Fazer) Raimo Henrikssonille, että jatkaisin Salosen käännöstyötä. Tähän hän suostuikin ja
teki itse yhden sovituksen Kolmanovskin ja Jevtušenkon Joki virtaa (Bežit
reka) -lauluun. Siinä oli Liisa Eskolan suomennos, johon kirjoitin yhden
säkeistön ja hieman editoin muita. Koiton Laulun solistina oli Anja Packalén, kun kuoro julkaisi laulun lp-levyllään 1976. Sovitus on Toni Edelmannin.
Hannu Wager kirjoitti notaatiot suomentamiini tai mukailemiini lauluihin, joita Maailma ja me -lehdessä 1989–1991 julkaistiin.
Suuren Toivelaulukirjan osassa 6. julkaistiin Koiranheisipuu (suomennos Liisa Eskolan ja minun) ja Merimiehen kaipaus osassa 10. Koiranheisipuun levytti sittemmin Talkoopelimannit ja Karpalot ja Merimiehen
kaipauksen Ajopuiden ohella ainakin Kuopion laulumiehet.
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Olin jo 1970-luvun lopulla lähettänyt Petroskoissa Karjalan Tasavallassa ilmestyvään Punalippu-aikakauskirjaan pari laulua. Nimestään
huolimatta lehti käsitteli kulttuuriasioita ja julkaisi paljon myös runoutta.
Ilokseni sitten ilmestyi Moskovan olympiavuonna 1980 postilaatikkooni
numero, jonka takakannen sisäpuolella oli Huopikkaat-laulun nuotit ja
suomennokseni. Harmikseni huomasin kuitenkin, että toimitus oli muuttanut kertosäkeen ”Huopikkaat, hui ja hai, äitikulta kätki kai” muotoon
”Huopikkaat, ai-ai-ai, äitikulta kätki kai!” Perin omavaltaista kunnes selvisi, että huja on miehen sukuelin venäjäksi ja voi arvata, että vanhempien ilme olisi näkemisen arvoinen, jos venäjänkarjalaisen koulun lapsikuoro laulaa juhlassa ”Huopikkaat huja-hai!”
Punalippu julkaisi 5/1979 numerossaan Josef Utkinin runoon säveltämäni Pakolaiset-laulun, jonka tekstin muistaakseni löysin yliopiston kirjaston 1940-luvun Punalippu-lehdestä. Sen ovat levyttäneet Susanna Haavisto ja myöhemmin vielä Ajopuut Kaivo-cd:llä.
Kaikista minulla olevista venäläisistä albumeista tahdon nostaa esimerkin
lähes täydellisestä laulumusiikin taideteoksesta, ja se on Klavdija Šulženkon ja G. Parasolin johtaman Rapsodija-ensemblen yhteistyötä. Olen
kuunnellut sitä sohvalla kuulokkeet korvillani, ja ei voi kuin ihailla ja olla
kiitollinen. Sovitukset ovat niin hienoja, pieteetillä ja suurella musiikillisella vaistolla ja lahjakkuudella soitettuja ja laulajatar iki-ihana tulkitsija.
Solistin ja orkesterin osuudet ovat kuin itsenäisiä ja tasavertaisia taideteoksia. Mutta mitään sellaista ei nykyinen digiaika ja äänilevyteollisuus
kykene tuottamaan, koska sellaisia ihmisiä ei nykyinen aika enää kasvata.
Ja aivan uusi löytö Youtubesta. Etsin jotain venäläistä laulua, kun tuli tietokoneen ruudulle neljä nuorta naista, kansanlaulukvartetti Beloje zlato
ja heidän laulunsa Za tihoi rekoi (Hiljaisella joella). Kaunis ja harmoninen
esitys on kuin henkinen vastavoima tämän hetken Venäjän, Ukrainan ja
Euroopan Unionin kriisille. Videossa on myös laulun sanat englanniksi.
Raimo Henrikssonille kävin näyttämässä myös useita suomentamiani
länsimaisia lauluja. Hän piti tekstejä kyllä hyvinä, mutta ei niitä kuitenkaan siltä istumalta Fazer Musiikille ottanut.
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Rauniolinna kuutamossa
Vain yhden laulun olen suomentanut japanin kielestä. Sitä en tietenkään
osaa, mutta minulla oli alkuperäinen sävelma ja teksti kuuluisaan Rentaro
Takin ja Bansui Doin lauluun Kojo no tsuki, (Rauniolinna kuutamossa).
Youtubessa on siitä hieno Ebru Bergerin tulkinta. Yliopiston japaninkielen lehtori teki pyynnöstäni suorasanaisen suomennoksen ja sen pohjalta
kirjoitin laulun, jonka Antero Launis on luvannut laulaa.
Juhlat linnantornissa, jo kukkii kirsikka.
Juodaan viiniä, ja kuu loistaa kirkkaana.
Ikivanhan männyn takaa, kautta oksiston
valo menneisyyden hohtaa, vaan missä se nyt on.
Sotilaiden leirin syyskuura hopeoi,
villihanhet siivilleen nousee, lentää pois.
Miekkain teriin välkähtää valo kuutamon,
hohde menneisyydestä, vaan missä se nyt on.
Loistaa kuu ja raunio linnan muinaisen
saa hohteen vaikka kaikki on turhaa, tiedän sen.
Kietovat vain köynnökset linnan muureja,
myrskytuuli ujeltaa männyn oksissa.
Lopuksi vielä eräs arvoituslaulu. Työmatkalla, aika kauan sitten, oli bussin
radio illansuussa usein auki ja ajoittain kuului joku todella sympaattinen
kertosäe: Ev’ry jing-ling-a-ling, ev’ry shal-la-la-la-la… enkä koskaan saanut selvää, mikä laulu oli kyseessä. Muistaakseni Liisa Eskola sitten myöhemmin sanoi, että laulu on The Carpenters -duon Yesterday Once More.
Sittemmin kävi ilmi että Heikki Hector Harma oli sen suomentanut kuten
oli suomentanut myös Ralph McTellin hienon ja köyhyyden julmaa
puolta kuvaavan The Streets of London. Sekin on merkittävä laulu, jonka
ensi kertaa kuulin suomeksi Nauvon Pensarin Häraholmenissa, missä
Antti Komulainen ja Pekka Ristola sen lauloivat, kun olimme Pekan mökillä viikonloppua viettämässä.
232

Toivelauluja 25 vuotta -juliste.
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Studioyhtyeestä livebändiksi. Ajopuut säestää yhteislauluja Kansalliskirjaston
pihassa Taiteiden yönä elokuussa 2006. Illan teemana ”Talikkalan markkinoita
ja Monrepos’n kuutamoita”. Yhtye oli sonnustautunut Kansalliskirjaston uusiin
paitoihin.

234

Taiteiden yö

O

lin jo 1974 keväällä tullessani Helsingin yliopiston kirjaston palvelukseen järjestänyt henkilökunnalle joitakin pieniä musiikkituokioita, joissa esiintyivät Ilmo Ranta, piano, ja sisarensa Virpi sekä Liisa
Eskola, laulu. Ainakin kerran lauloivat kirjaston kupolisalissa Letjat utki
(sorsat lentävät) ja toisella kertaa muistaakseni eteläsalin parvella. Timo
Kaitaro soitti huilulla ainakin Bachin Sicilienne ja muistelee, että ehkä
myös Debussyn Syrinx.
Taiteiden yönä vuoden 2005 elokuussa Ajopuut piti kirjaston sisäpihalla
yhteislauluillan, ja tässä kokoonpanossa olivat Liisa Eskola, laulu ja kitara,
Antero Launis laulu ja kitara, Aino Launis laulu, Elina Leskelä, harmonikka, Antti Komulainen basso ja minä laulu ja juonto. Ohjelmistoon olin
ottanut vain suosittuja ikivihreitä.
Alkoi sataa, ja pieneen bändin telttakatokseen yritti mahtua kuulijoita,
jotka halusivat laulaa, sillä tunnelma oli perin mukava ja me ilmeisesti
hauskaa väkeä. En edes muista oliko meillä mikrofonit.
Seuraavan vuoden 2006 Taiteiden yönä oli kuitenkin poutaa, ja katoksista ja tekniikasta ja miksauksesta vastannutta työtoveriani Ricardo
Paradaa saa kiittää siitä, että kaikki meni hyvin. Nyt oli kuulijoillekin oma
iso telttakatos – laulettiin Muistan puiston kaunehimman, ihanimman
Monrepos’n… kirjastossa kun on Viipurin Monrepos’n kartanon 9 000 niteen kirjakokoelma. Penkkirivejä oli lukuisia, ja illan mittaan varmaan
useampi sata kaupunkilaista kävi laulamassa säestyksellämme. Kaiuttimista musiikkimme kantautui lähikaduille ja senaatintorille.
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Vuoden 2007 Taiteiden yönä siirryimme jo kirjaston kupolisaliin,
jossa alkuillasta laulettiin maakuntalauluja Reijo Pajamon johdolla. Sen
jälkeen Ajopuiden vuoro ja sali oli viimeistä paikkaa myöten täynnä, eteinen täynnä ihmisiä, joista kaikki eivät Ajopuita nähneetkään, mutta laulu
raikui. Laulujen lomassa kerroin kirjastosta ja sen musiikkikokoelmista
ja yleensä myös laulujen taustoista, säveltäjistä ja sanoittajista. Vuosien mittaan meillä alkoi olla jo faneja, jotka tulivat joka Taiteiden yö ja lauloivat
koko illan. Keikkapalkkana yhtye sai kirjaston kahvilasta kahvit ja sämpylät, Elina Leskelä sentään ammattimuusikkona hieman palkkaakin.
Kun Suomen musiikkikirjastot 2008 täyttivät 50 vuotta ja Suuri Toivelaulukirja 25 vuotta, otti Ulla Ikäheimo kirjaston musiikin luetteloinnista
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yhteyttä ja kysyi, voisivatko Ajopuut hoitaa Kansalliskirjaston yhteislauluillan. Yleisten kirjastojen musiikkiosastot järjestivät eri puolilla
maata yhteislauluiltoja, joissa yksi kirjasto laulatti Suuren toivelaulukirjan
ensimmäisen osan lauluja, toinen kirjasto toisen osan jne. Ajopuut lauloivat 8.11. konsertissaan jokaisesta siihen asti ilmestyneestä osasta yhden
laulun – esimerkkeinä Jänojussin mäenlasku, Mummon kaappikello, Hyvää huomenta Suomi (City of New Orleans) ja Satulinna.
Suurin Taiteiden yö -”sukseemme” lienee ollut 2010, jolloin olimme
Kansalliskirjaston Rotundassa ja väkeä oli sali täynnä, kupolisalin ovensuu täynnä ja kaikki kerroksissa kaiteiden luona olevat tuolit miehitettyinä. Ilokseni siellä oli myös vaimoni Heli ja tyttäreni Hanna.

Elokuun 2009 Taiteiden yön konsertti kirjaston
kupolisalissa. Ricardo Parada hoiti äänitekniikkaa ja miksauksen, Veikko Luukkanen heijasti
powerpointilla kuvia ja laulujen sanoja valkokankaalle. Stadin kundi -laulussa Pekka Ristola
vaihtooi kitaran ﬂyygeliin. Kuvan on ottanut
Kari Timonen.

Laulavaa yleisöä oli sali
täynnä. Paloturvallisuussyistä ei saanut sisään päästää enempää kuin sata
henkeä.
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Rotundan Taiteiden yö konsertissa 2010 oli yleisöä myös toisessa ja kolmannessa kerroksessa. Yhtye esiintyi laajimmassa kokoonpanossaan. Antti Riikonen
rummuissa, Esko Rahikainen, Antero Launis, Tuomas Tyyri, Liisa Eskola, Ulla Raitio, Pekka Ristola, Aino Launis, Elina Leskelä, Rosa Parada.

Liisan, Anteron, Elinan, Pekka Ristolan, Aino Launiksen ja minun lisäkseni yhtyeessä olivat Rosa Parada alttoviulu, Ulla Raitio laulu, Tuomas
Tyyri basso ja Antti Riikonen rummut. Mieleen jäi Antin erityisen tyylikäs rumputausta Venezuela-laulun soidessa ja se palkittiin yleisön aplodeilla. Illan mittaan laulettiin seuraavat laulut:

1. Laulu on iloni ja työni
2. Ralli se on mun rattoni
3. Mitähän tuollasetki lattialle tunkee
4. Souvaripoikia
5. Huilunsoittaja (Piper o’ Dundee)
6. Lähteellä / Vid en källa
7. Kuningas Erik
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8. Ilkka
9. En sjöman älskar havets våg
10. Merimiehen kaipaus
11. Kotkan poikii ilman siipii
12. Vanha kaupunki
13. Stadin kundi
14. Päijänne ja Saimaa

Taiteiden yö 26.8. 2011. Elokuun ilta oli lämmin ja sitä oli myös yhteislaulujen
synnyttämä tunnelma: Sinisiä, punasia ruusunkukkia, Kotkan poikii ilman siipii,
Rakkauden satu ja muita suosikkeja. Opetimme yleisölle suomentamani venäläisen valssin ”Merimiehen kaipaus”, joka on myös Suuren Toivelaulukirjan
osassa 10. Kuva Kari Timonen.

15. Ilta Saimaalla
16. Anna mulle tähtitaivas
17. Venezuela
18. Paratiisi
19. Mä lähden tanssimaan
20. Revontulten leikki
21. Reissumies ja kissa

22. Koivu ja kuusi
23. Ridom ridom
24. Vain pieni kansanlaulu
25. Månvisa
26. Vanha kitaravalssi
27. Voi ystäväin

239

Elokuussa 2011 olimme jälleen ”pihalla”, väkeä oli paljon ja vaikka emme
yleensä laulaneet kuin pari kolme Ajopuut-laulua, niin tässä illassa kaikui
Pekka Ristolan ja V. A. Koskenniemen hieno Koivu ja kuusi. Tämän Taiteiden yön pihakonserttimme suosikkilaulu oli varmaan Liisa Eskolan
johdolla vedetty Muhoksen Mimmi, jonka köyhä jarrumies sitten sai
omakseen. Ja aina myös muistutan, kun sitä laulamme, että kuuluisin
Muhoksen mimmi on Miss Universum Armi Kuusela.
Kaupungin nuorisoakin oli tullut Ajopuiden kanssa laulamaan. Ilta
oli lämmin, valot loistivat Kansalliskirjaston ikkunoista ja Senaatintorilta
ja kaiken kaikkiaan – olipa onnellista ja mukavaa. Olimme kaikki – yhtye
ja yleisö – kuin suurta laulavaa perhettä.
Vuoden 2012 Taiteiden yön ohjelmistossamme oli pari suosikkiani,
Novgorodin ruusu ja Eeva, jota olemme laulaneet usein. Tämän Olavi Virran tyylikkään tulkinnan kuulin purjehdusreissulla Rauman kapakassa
1970-luvulla, ja siitä lähtien olen myös siitä kovasti pitänyt. Laulu päättyy
säkeeseen ”Lausun nyt sulle hiljaa vain yhden sanan koska muuta lausua
en voisikaan … Eeva!” Lasken usein juontaessani leikkiä, että onneksi tytön nimi ei ollut Pirkko.

Soitellaan
Ja Pirkosta tulee mieleen kaukoystäväni Pirkko Kiansten, joka perheineen
asuu Vancouverin saarella Brittiläisessä Columbiassa Kanadassa. Hän on
25 vuotta soittanut suomalaista musiikkia Victorian yliopiston nettiradiossa. Pirkon ohjelma ”Soitellaan” kuultiin aina lauantaisin ja kesti puolitoista tuntia. Ei iskelmiä, ei rokkia, vaan laulelmia joissa kiinnostavia
tekstejä, vakaviakin, humoristisia ja monia artisteja joita en ollut ennen
kuullut. Välillä Pirkko sympaattisella äänellään kertoi jotain kiinnostavaa
tiede- tai kulttuuriasiaa, joskus Lasse Pöysti lausui runoja.
Pirkko Kiansten otti yhteyttä sähköpostilla helmikuussa 2016 ja niistä
ajoista lähtien olemme viestitelleet paljon, olen lähettänyt hänelle varmaan kaikki tuottamani levyt ja lähes joka ohjelmassa hän soitti yhden
tai useampia lauluja. Lähetin myös monia muiden tekemiä levyjä joiden
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ajattelin sopivan ohjelmaan. Pirkko on siis todellinen suomalaisen laulelmamusiikin lähettiläs. Ohjelmaa kuuntelivat ulkosuomalaiset Kanadassa ja USAssa, Espanjassa, Virossakin ja ties missä. Yli neljä vuotta
ohjelmaa seurasin, se oli aina viikon ajan kuunneltavissa, ja kommentoin
Pirkolle mitä laulut toivat mieleen. Vasta pandemia ohjelman sitten lopetti, mutta vanhoja sai kuunnella vielä jonkin aikaa.
Kianstenin ja kuulijoiden suosikkeja olivat Hannu Seppäsen ja Jemina
ja Selina Sillanpään laulut ja Kulkuripoikien Tähdet ja tuo kirkas kuu. Tämän mainion levyn postitin Pirkolle. Kulkuripojat-yhtye oli säveltänyt
1800-luvun runoutta ja sovitti ja tulkitsi niitä tosi tyylikkäästi laulujen
hengen mukaisesti. Pirkko varmaankin sai äänilevyjä eri puolilta Suomea, ja hänen ansiostaan kuulin joitakin lauluja, joita en ikinä olisi yleisradiosta kuullut. Sheila Surban lauloi Emil Kaupin ja Larin-Kyöstin Käen
kukkuessa eikä kukaan suomalainen voi niin ihmeellisen soivasti, melkein
suloisesti laulaa kukkuu, mutta Sheila onkin kotoisin Filippiineiltä. Miesosuuden lauloi senegalilainen Rane Diallo.
Soitellaan-ohjelmassa kuuli muita harvinaisuuksia kuten Jarmo Jänkävalli, Riekkuvien korppien solisti laulamassa Pirun Istumapuu. Pirun
kanssa tehtiin diili, että saataisiin parempia kalansaaliita ja niitä saatiinkin, mutta Piru vei Jaakon parhaan lehmän. Rape Koskinen oli tehnyt
laulun tekstin.
Mutta sitten aivan toisenlainen ja yhtä hurmaava ja omaperäinen laulu
Aija aurinkoni, pysy vessassa tää yö. Sen esittää tamperelaisyhtye Rumba
Tre, ja Youtubessa näin, että cd:n kansi itsessään on hienoa taidetta, ehkä
omaperäisin cd:n kansi mitä muistan nähneeni. Mutta tähän harvinaista
huumoria edustavaan lauluun tutustuin Pirkko Kianstenin Soitellaanohjelman ansiosta.
Kerran Pirkko soitti myös ihan järkyttävän laulun Ote kädestä siskon.
Laulun on tehnyt ja lauloi Hanna Ruuskanen. Löysin Youtubesta Ruuskasen yhteystiedot ja tilasin levyn, mutta en kuitenkaan voi sitä laulun
surullisuuden takia juuri kuunnella. Joku onnettomuus on laulun taustalla. Tärkeä on myös Hanna Ruuskasen laulu Pieni kukka kasvoi kiven
alta. Senkin ensi kertaa kuulin Pirkko Kianstenin Soitellaan-ohjelmassa.
Kiitos Pirkko, niin monien laulelmia rakastavien puolesta.
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John Nurmisen Säätiö julkaisi 2018 toimittamani ”Hiiohoi! Lauluja mereltä”
-laulukirjan. Ajopuut kiersivät laulattamassa kirjan lauluja monessa paikassa
kuten Kotkan merimuseo Vellamossa ja kuvassa Suomen Joutsenella, josta on
Youtubessa myös video. Uutena laulajana yhtyeessä Petri Jussila.

Vuonna 2013 Kansalliskirjasto meni kolmeksi vuodeksi täysremonttiin,
ja 2005 alkanut Taiteiden yön yhteislaulujen keikkaperinteemme Ajopuiden osalta päättyi. Remontin jälkeen saimme kirjaston pihalla pitää vuoden 2019 Taiteiden yönä yhtyeemme 30-vuotiskonsertin. Sen tunnelmasta saa hyvän käsityksen katsomalla Youtubesta Lauri Rahikaisen
videon, jossa Ajopuut laulaa ja laulattaa Jenni Vartiaisen hitin Missä muruseni on. Yleisöä laulamassa kanssamme oli illan mittaan satoja ja kesäilta lämmin ja ihana.
Liisa Eskola ja Antero Launis ovat Ajopuiden duona esiintyneet muutaman kerran kirjaston Aleksis Kivi -tilaisuuksissa, joissa olin juontajana.
Pekka Ristola, piano ja Hannaleena Akkanen, laulu, esiintyivät Aleksis
Kivi -tilaisuuksissa Tuusulassa Halosenniemessä ja Nurmijärven Palo242

Ajopuut 30 vuotta -konsertti
Kansalliskirjaston pihassa
15.8. 2019. Youtubessa olevalla
videolla ja ehkä kuvassakin lauletaan Jenni Vartiaisen hittiä ”Missä
muruseni on”, joka on myös erinomainen yhteislaulu. Veikko Luukkanen näyttää powerpointilla laulutekstejä yleisölle, Ricardo Parada
hoitaa tekniikkaa ja miksaa. Kaikkiaan 54 laulavaa tai soittavaa ”ajopuuta” on ollut vuosien mittaan
studioäänityksissä tai konserteissa.
Wikipediassa on yhtyeestä lisätietoja, Youtubessa on kuvakavalkadi
yhtyeen historiasta.
Juliste oli jo jakelussa kun pyysin
merimuseota poistamaan nimeni ja
sanoin että Ajopuut riittää.
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joella ”Pelastakaa Vuolteenmäki” -tilaisuudessa, jonka juonsin. Esiintyjäkaarti oli edustava ja ilta oikein onnistunut. Mari Salokangas ja Taisto
Lundberg olivat tempauksen järjestäjät.
Silti Rudus Oy sai louhintaluvan, ja Vuolteenmäkeä alettiin muuttaa
valtatien puolella sepeliksi. Yhtiön toimitusjohtajana oli partiolippukunta
Tapiolan Eräpoikien orkesterissa aikoinaan trumpettia soittanut Lauri
Ratia, johon turhaan yritin kirjeitse vaikuttaa. Mutta eipä louhinta varsinaista Palojoen kyläaluetta louhinut. Idylli säilyi.
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Helsingin Laulelman Ystävät HELY ry

K

ävelin joskus 2000-luvun alkupuolella kesällä Turun Forum Marinumista joen rantaa myöten ja tulin ennen Föriä aukiolle, jossa oli
kaikenlaisia myyntikojuja ja pöytiä. Yhdellä niistä oli kiinnostavan näköisiä cd-levyjä, kannessa merimiestä esittävä heppu käyrävartinen
piippu kädessään. Levyllä oli merimiesten työlauluja, shantyja. Shantylaulaja oli Roland Koppatz -niminen kaveri ja merimiestovereina tuttuja
nimiä kuten Vesa Nuotio ja Petri Hohenthal. Shanty-levy oli ilmestynyt
2002.
Joitakin aikoja Turussa-käyntini jälkeen sain kaiketi Antero Launikselta kuulla, että Kaivopuiston rannassa Café Carusel -ravintolassa järjestetään 1960-luvun Hootenanny-klubin muistoilta, jonne oli tulossa tuttuja solisteja ja yhtyeitä – nyt tosin 40 vuotta vanhempina. Kun ei ollut
kutsua soitin Irma Tapiolle, joka totesi, että mukaan vaan ja sano eteisessä, että olet sopinut minun kanssani. Irma oli Juhani Joutsenniemen
ja Ari Talkamon kanssa vastannut konsertin järjestämisestä ja kutsunut
esiintyjät.
Folk-ilta oli 9.3.2007 ja ravintolasali oli täynnä tuttuja folklaulajia
ja toki monia tuntemattomia, jotka olivat vain yleisönä. Tietysti tässä nostalgiakonsertissa oli Hootenanny Trio, Juhani Joutsenniemi, Keijo Räikkönen ja Vesa Nuotio. Laitoin Vesalle tekstiviestin, muistaako hän mitä
lauloivat ja muistipa hyvinkin: Esplanaadin, Halitulijallaa ja Voi ystäväin.
Legendaarinen Guldgurkorna – Pekka Aarnio ja Martti ja Antero Launis – lauloivat Well, well, well, who’s that callin’ ? Anteron soittaessa 12kielistä kitaraa. Anki Lindqvist oli hänkin paikalla hiuspanta otsalla,
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mutta en muista mitä hän lauloi. Vasta jälkeenpäin kävi ilmi, että Anki
oli vakavasti sairas ja eli viimeisiä kuukausiaan.
Barbara Helsingius lauloi myös konsertissa, samoin Päivi ja Lasse von
Hertzen ja Pirkan Neidot. Pihasoittajien Harry Lindahlin kanssa vaihdoin muutaman sanan ja lupasin lähettää vuonna 1965 Finnish-British
Societyssa ottamani valokuvan, jossa Four Party -kvartetti lauloi.
Aivan erityinen ilonaihe folkillassa oli Metrofolk-yhtye, jossa lauloivat
ja kitaroita ja buzukia soittivat meitä paljon nuoremmat Jouni Kotkavuori, Jan Hohenthal, Tero Pulkkinen ja bassossa Sami Heinänen. Tero
on studiomuusikkona soittanut sittemmin myös buzukia ja banjoa Ajopuiden levyillä ja Epa ja Akku -duon levyillä. Jouni Kotkavuoren lauluista
minulle läheisin on Vasta alkamassa. Hän lauloi sen kerran Tero Pulkkisen kanssa duetteona Helsingin Laulelman Ystävien Laulelmatreffeillä
Kampin Bruuverissa kitarasäestyksellä; hieno, omaperäinen laulu. Heidän äänilevysovituksensa on mulle liian hälyinen vaikka muuten hyvin
toteutettu.
Café Carusel -ilta oli joka tapauksessa tärkeä ja muistorikas, jonka seurauksena – jos muistan oikein – sain kuulla Helsingin Laulelman Ystävät
HELY-yhdistyksestä, johon tietysti suurin toivein ja uteliaana syyskuussa
2007 liityin. Jäsennumeroni oli 167. Yhdistyksen Laulelmatreffejä pidettiin Hakaniemessä teatteriravintola Arenassa, jossa ehdimme pari laulua
Antero Launiksen kanssa laulaa, ja sitten Laulumiesten salissa Hietaniemenkadulla. Jo ensimmäisellä kerralla hämmästyin miten olennainen osa
oli ruotsinkielisillä ja erityisesti C. M. Bellmanin lauluilla. Vanhaa folkkia
siellä ei juurikaan kuullut, mutta ilmapiiri hyvä ja laulut kiinnostavia.
Juha Haanperän esittämä Bellmanin säveltämä Fredmanin epistola n:o
23 oli Liisa Ryömän käännöksenä ja Juhan tulkintana aivan tyrmäävän
oivaltava ja hauska. Epistola on Juhan mukaan ”yksinpuhelu Fredmanin
maatessa Krypinin kapakan luona, vastapäätä pankin taloa, eräänä kesäyönä 1768.”
Laulelman Ystävät -yhdistys oli jo julkaissut cd:n ”Aitoja Helyjä”, jonka
ostin, ja näin tutustuin jo manalle menneiden Roland Koppatzin ja Petri
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Hohenthalin lauluihin. Tämän levyn ehdoton suosikkini oli Lassi Mettälän tulkitsema Vladimir Vysotskin laulu Vainaja.
Ajopuut oli jo esiintynyt HELYn laulelmatreffeillä, kun ”Aitoja Helyjä”
2 ilmestyi, ja valikoimassa oli mukana Ajopuiden Killoran, joka oli julkaistu aikaisemmin meri-cd:llä ”Kaukaiset rannat”. Oma suosikkini tällä
levyllä on Snadi Pumppu -duon mainio Ei stikkaa vodaa nyt. Pumpussa
lauloi Olli Bull Anikari, ja Pentti Pohjalainen soitti huuliharppua. Laulun
lomassa Olli kehotti ”Puhalla Pena, puhalla taas!” Ja Pena puhalsi. Toki
levyllä on monta muutakin hienoa ja kiinnostavaa esitystä.
Laulumiesten salista Laulelmatreffit siirtyivät lyhyeksi aikaa Ruoholahdenkadulle ravintola Kantikseen, jossa kuultiin mm. Vladimir Vysotskin lauluja, kävipä niitä laulamassa myös Turkka Mali, joka on niitä
paljon suomentanut. Poikani Risto tuli Ruoholahdesta mukaan kuuntelemaan.
Kantiksesta kerran kuussa sunnuntai-iltaisin pidetyt laulelmatreffit
siirtyivät Kampin kauppakeskukseen olutravintola Bruuveriin, jossa yhteyshenkilönä on ollut Mikko Rautio. Helyn hallituksen kokoukset ja jäsentreffit on pidetty Kruununhaan Zinnkeller-ravintolan kodikkaassa
kellarikabinetissa.
Ajopuut-yhtyeemme alkoi 2010 lähtien vuosittain pitää yhteislaulukonsertteja Bruuverin isossa salissa. Mieleen on jäänyt erityisesti Kulkurilaulujen teemailta. Sali oli täynnä laulavia ihmisiä ja pyysin luuttunsa
kanssa paikalle tullutta Pihasoittajien Harry Lindahlia mukaan Ajopuiden kokoonpanoon. Kun sitten näin, että Mari Salokangas oli tullut
Hortto Kaalon Taisto Lundbergin kanssa yleisön joukkoon, ja kun seuraava laulu oli Liikkui mustalaiset vaunuillaan, niin huusin Taiston vielä
porukkaan. Olihan hän laulun levyttänyt Feija Åkerblomin ja Marko Putkosen kanssa 30 vuotta aikaisemmin. Marko lauloi siinä sooloa ja oli tehnyt todella hyvän ja sympaattisen tekstin.
1965-kevään folkklubi-illat ja Café Caruselin folk-konsertti 2007 saivat
samanhenkisen jatkon HELYn laulelmatreffeillä Kampin Bruuverissa
21. helmikuuta 2016. Kiitos Matti Seppäsen vuosi vuoden jälkeen muistiin
merkitsemistä ohjelmaraporteista tiedän, mitä Hootenanny- ja folk-bii247

Julisteiden suunnittelu
OlliBull Anikari
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Kulkurilaulujen ilta Bruuverissa. Harry Lindahl Pihasoittajista vierailevana muusikkona Ajopuissa. Elina Leskelää tuurasi Ari Lehtonen. Hortto Kaalon Taisto
Lundbergin pyysin mukaan laulamaan ”Liikkui mustalaiset vaunuillaan…”

sejä sinä iltana Bruuverissa laulettiin. Sali oli aivan täynnä, oisko ollut
noin 70 henkeä. Illan juonsi Kaj Kalugin, joka oli folksong-piireissä jo
1960-luvulla. Luettelen tässä vain illan perinteiset folk- ja country biisit,
joissa kaikissa säestyssoittimena kitara, Petri Jussilalla harmonikka.
Long black veil (Danny Dill, Marijohn Wilkin) Kaj Kalugin
Where have all the flowers gone (Pete Seeger) yhteislaulu, Kaj,
Juha Pekkola, Aki Mäkinen
Taas länteen päivä (Nova Scotia farewell, trad. suom. ER)
Liisa Eskola, Antero Launis, Esko Rahikainen
Joskus vielä (Some day soon, Ian Tyson, suom. Liisa Eskola)
Liisa ja Antero
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Maid of Culmore (trad. Irlanti), Liisa Eskola
Roll on Columbia, Roll on (Woody Guthrie) Aki Mäkinen
Esplanadi (Säv. trad, san. Keijo Räikkönen) Petri Jussila
Ei koskaan selvin päin (trad. suom. Saukki)
Hyvää, hyvää iltaa (trad) Eveliina Jussila
Blowin’ in the wind (Bob Dylan)
Good night, Irene (trad.) Irma Tapio
The Banks of Ohio (trad.) Päivi (Paunu) ja Lasse von Hertzén,
Irma Tapio
Yksi ruusu on kasvanut laaksossa (trad.) Päivi ja Lasse
Stewball (trad.) Päivi ja Lasse
Wild Rover (trad.) Lasse von Hertzén
Duudillandei (trad.) Upe Teirikko
Vuorten ajuruoho (Wild mountain thyme, suom. K. Toosi)
Kalevi Toosi
I still miss someone (Johnny Cash, Roy Cash jr) Matti Seppänen
Me and Bobby McGee (Kris Kristofferson) Juha Pekkola
Hypi, hypi, hypi, sano Rannanjärvi (trad.) Veli Rauhala
Puff tuo lohikäärme (Peter Yarrow, suom. Saukki) Jukka Herranen
We shall overcome (trad. Seeger, Hamilton, Carawan) loppulaulu
yhdessä, Kaj, Juha, Aki, Irma säestys
Hannu Seppänen, Matti Halmeaho ja Hans Grönholm esittivät omia laulujaan, Kaj lauloi Dan Anderssonin ja Christer Lindénin Om aftonen.
Irma lauloi The Song of Bangladesh, jonka Joan Baez on levyttänyt 1972.
Kotonamme Espoon Metsätien Olkilinnassa 11.12.1995 meillä oli 1960luvun hootenanny-iltamat. Vanhat hyvät ajat astuivat jälleen ovesta sisään
ja tupa oli täynnä laulavaa väkeä.

HELYn trubaduureja
HELYNn laulelmatreffeillä olutravintola Bruuverissa tai jäsentreffeillä
Kruununhaan Zinnkellerissä sai tavata ja kuulla monia kiinnostavia ja
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Pekka Halosen
maalaus Myllykylän
sahasta Sortavalan
pitäjässä.

omaperäisiä esiintyjiä ja ihmisiä. Kalevi Toosi, joka taitavasti ja alkuteksteille uskollisena suomensi ja lauloi irlantilaisia kansanlauluja. Kalevi on
kameroineen tallentanut laulelmatreffien historiaa. Niilo Tykkyläinen tuo
lauluissaan ja kupleteissaan takaisin jo kadonneen 1940- ja 1950-luvun,
jopa ennen sotia kuullun kupletti- ja laulumaailman. Esimerkkeinä Savon
ukko Helsingissä ja Yö Kaivopuistossa. ”Lavilogi” Matti Halmeaho puolestaan tuntui osaavan kaikki Veikko Lavin laulut ja julkaisi hänestä kaksiosaisen elämäkerran, jonka tietysti ostin ja luin – Veikko Lavi -fani kun
olen. Halmeaho on julkaissut omista lauluistaan useita cd-levyjä ja oma
suosikkini on Niityllä makaa kuollut hevonen. Laulu on Youtubessa.
OlliBull Anikari puolestaan on etevä graafikko ja karikatyyrien piir251

täjä ja tehnyt HELY:n laulelmatreffien ja konserttien julisteet ja HELYn
kolmannen levyn kannen. Hän on myös persoonallinen laulaja ja taitava
kitaran soittaja ja kääntänyt monia lauluja slangiksi. Henkilökohtainen
ja kiinnostava muisto Ollibullin esityksistä on Danny Boy, jonka hän laulelmatreffeillä tulkitsi todella hienosti. Hänen äänensä on hyvin persoonallinen verrattuna Danny Boyn monien laulajien tulkintoihin, joista yksikään ei vedä vertoja Ollibullin versiolle. Ollibull on tehnyt myös laulun
Signe Branderista, joka aikanaan valokuvasi paljon Helsinkiä. Kuvat ovat
korkeatasoisia, ja ilman Signeä kaupungin historiallinen kuva-aineisto oli
paljon köyhempi.
Mutta lisää ”helyläisiä”. Kaksirivisen haitarin soittajana Hannu Seppänen
on mestari ja tehnyt soittimelleen monia sävelmiä, Iloinen puutarhuri on
niistä yksi. Hannun monista mainioista lauluteksteistä suosikkini on Niin
kuin hän, joka on kuin parisuhteen pienoisromaani. Valitsin sen HELYn
uusimmalle levylle ”Laulelmatreffit. HELYn trubaduurit laulavat”, jonka
tuottaja olin.
Upe Teirikko puolestaan on omaperäinen ja musikaalinen kaveri, joka
laulaa myös venäjäksi. Ja lähes yllätti laulamalla laulelmatreffeillä helmikuussa 2022 Rauno Lehtisen ja Juha Vainion hienon Kun päättyy työ,
jonka olin nuorempana kuullut Georg Otsin tulkintana. Upe myös elävöittää piirroksin Jäsentreffien vieraskirjaa. Matti Muoniovaara on pe-

252

rehtynyt brasilialaiseen musiikkiin, sambaan ja bossanovaan, ja on minulle tuttu myös puisten purjeveneiden korjaajana. Aki Mäkinen on monipuolisella kitaransoittotaidollaan ollut monien partiotilaisuuksien ja
leirien laulujen säestäjänä ja edustaa vahvaa musiikillista perusosaamista.
Siitä on saatu usein näytteitä HELYn jäsentreffeillä. Yhdistykseen liittyessäni oli puheenjohtajana Ari Talkamo, erinomainen muusikko ja laulaja, joka on vastannut myös ”Aitoja HELyjä” -levyjen editoinnista ja ulkoasusta.
Kaj Kalugin puolestaan sai sympatiani ”kertaheitolla” laulamalla
Bruuverissa ilman säestystä Reppurin laulun ja sen jälkeen monia kiinnostavia, usein anglosaksista alkuperää olevia lauluja. Hän on esiintynyt
Bruuverissa myös Juha Pekkolan ja Håkan Dahlinin kanssa. Kaj on laulanut Mainmix-studiolla Sipoon Martinkylässä Visuvedellä kirjoittamani
Kurun balladin, jossa on Antero Launiksen sävelmä. Laulu on Youtubessa. Ainakin vielä kesäkuussa 1987 Kurun hylky oli ruostuneena Visuveden entisen meijerin rannassa, mutta sen runkoa oltiin jo hajottamassa.
Kävelimme sen kannella ja mietimme, kuinka moni hukkui sen mukana
syyskuussa 1929, kun laiva myrskyssä kaatui Näsijärvellä. Kerroin tästä
taidehistorian professori Lasse Petterssonille, joka kahdeksanvuotiaana
pelastui haaksirikosta, kun joku veti hänet tukasta turvaan. Pettersson
otti yhteyttä Visuvedelle pelastaakseen Kurun hylyn, mutta se oli jo myöhäistä.
Ilman säestystä lauloi usein Maisa Krokfors, hienoääninen ja hillitty taiteilija, joka usein säesti itseään viisikielisellä kanteleella. Herttoniemen
siirtolapuutarhan riihellä pidetyssä konsertissa Maisa esitti kerran laulusarjan naisen eri ikäkausista. Täydentävään kysymykseeni hän vastasi:
Äänenkäytön lisäksi turvauduin rekvisiittaan, jotta siirtyminen laulujen
”Vanha Sanna-muori perunoita kuori”, ”Akka ja viisi lasta” ja ”Ainoa olen
talon tyttö” jälkeen lauluun ”Pieni tytön tylleröinen” vaikutti uskottavalta.
HELYn joulukonserttiin Maisa toi pieniä kynttilää jäljitteleviä sähkötuikkuja pöytiin. Sisartaan Päivi Paunua ja tämän miestä Lasse von Hertzeniä
kuulin harvemmin.
Chrisu Österberg on myös persoonallinen laulaja, jolla on hieno oma
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lavakarismansa. Erityisesti on mieleen jäännyt hänen Bellmanin laulujen
duettonsa Stefan Falleniuksen kanssa Laulumiesten salissa. Herrat olivat
sonnustautuneet kustavilaisen ajan asuihin.
Alkuvuosinani HELYn tilaisuuksissa kuulin niin ikään Barbara Helsingiusta, joka on erinomainen laulaja, kelpo kitaransoittaja ja yllätti
joskus huumorintajullaan. Hän on myös suomentanut, ruotsintanut ja
englannintanut lukuisia lauluja. Mutta mitä lähemmäs laulut menevät
runoutta ja taidetta, sitä vaikeampi niitä on saada kaupaksi tässä iskelmien, popin ja radiokanavilla kuultavan pizzamusiikin äänimaailmassa.
Tämän tietävät hyvin Ajopuutkin.
Ari Talkamon jälkeen tuli puheenjohtajaksi yhdistyksen pitkäaikainen
sihteeri Matti Seppänen, siviiliammatiltaan arkkitehti, joka on jollain erityisellä ja mieleenjäävällä tavalla laulelmamusiikin henkilöitymä. Matti
laulaa, vaikka suomenkielinen onkin, usein myös ruotsiksi. Helyn 10vuotisjuhlassa Uunisaaressa Matti lauloi Tom Lehrerin Irish ballad, jonka
Mikko Perkoila on suomentanut. Ensi kuulemalta se ihastutti kovasti,
mutta myöhemmin oivalsin kuinka hirmuiset sanat laulussa oli. Seppis
soittaa myös poikkihuilua. Hän on tätä kirjoittaessani ainoana ollut
Helyn toiminnassa mukana yhdistyksen perustamisesta 2002 asti. Matti
Seppänen on ollut järjestämässä HELYn perinteisiä snapsilaulukilpailuja
ja viime kerralla hänen laulunsa myös kilpailun voitti. Matti on innostuneena ja tarmokkaana järjestänyt Helsingin Laulelman Ystävien, Turun
Laulelman Ystävien ja Tuija Rantalaisen johtaman Lauluntekijäyhdistys
Kertsin kanssa laulelmantekokilpailut, Laulelma 2020 ja Laulelma 2022.
Niihin on tullut osanottajia kaikkialta Suomesta, ja kilpailukappaleita lähetettiin molempiin yli 100. Raati valitsi kymmenen parasta, ja vuoden
2022 kilpailussa muusikko Seppo Hovi valitsee niistä voittajan.
Helsingin Lauleman Ystävien 10-vuotisjuhlassa Uunisaaressa oli juontajana Timo ”Tikka” Vitikka, verraton hahmo laulajana ja soittajana ja
hyvällä huumorintajulla siunattu! Usein oli juonnoissa asiaa enemmänkin kuin siteeksi, mitä itse arvostan. Timo oli mukana Les Cavaliersyhtyeessä, jonka albumista tehdyn cd:n sain Kalevi Toosilta. Kuuntelin
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Legendaarisen Les Cavaliers-yhtyeen jäsenet kuuluivat myös Helsingin Laulelman ystäviin. Edessä Jan Steen ja Roland Koppatz, joka oli Helyn ensimmäinen
puheenjohtaja. Takana vasemmalta Timo Vitikka, Heimo Kuparinen, André
Zweig, Eero Hakamies ja Petri Hohenthal. Yhtye julkaisi laulelma-albumin Flamingo-levymerkillä. Valokuva: Erik Uddstöm.

sitä vuoden 2014 kesällä samalla kun maalasin talomme seinää. Yhtyeessä
lauloi myös Jan Steen, hollantilaissyntyinen trubaduuri, joka toi lauluineen vaihtelua usein liiankin suomi, englanti, ruotsi -voittoiseen lauluaineistoon. Jan on kääntänyt englanniksi Reino Helismaan Laivat puuta,
miehet rautaa -laulun. Cavalierseissä lauloi myös Heimo Kuparinen, joka
tuntui osaavan ulkoa melkoisen joukon espanjan- ja portugalinkielisiä
lauluja. Hän oli toiminut laulavana oppaana mm. Teneriffalla. – Kuriosi255

teettina voi todeta, että Heimon vaimo Tarja ja Heimon lanko Jere Nisunen olivat minun ja sisarieni lapsuudentovereita Lauttasaaren Pohjoiskaari 6:ssa 1940-luvulla.
Timo Vitikan ansiosta saimme HELYn jäsentreffeillä 14.2.2022 Kampin Bruuverissa nähdä DVD:ltä Les Cavaliers-yhtyeen puolen tunnin konsertin, joka oli äänitetty 1987, ohjaajana Vesa Nuotio. Oli lähes ihmeellistä
nähdä näitä varhaisia HELYn jäseniä 35 vuotta nuorempina, nähdä Roland Koppatz, Timo Vitikka, Heimo Kuparinen, Jan Steen, Petri Hohenthal ja Andre Zweig. Isolla valkokankaalla nähty esitys oli musiikillisesti
ja tunnelmaltaan loistokas.
Aivan ”oma lukunsa” on Hans Grönholm, jonka esiintymisintensiteetti
on ällistyttävä ja omatekoiset laulut ovat olleet ihailuni kohteena, vaikka
ruotsinkielen taitoni ei riitä kaiken leikinlaskun ymmärtämiseen. Onneksi Hasse laulaa myös suomeksi ja 27.3. laulelmatreffeillä esitti rooleja
vaihdellen Malin veljesten Runkomäen iltamat, ja yleisöllä oli hauskaa…
Pekka Vihmaa sitä vastoin kuulee harvoin, vaikka on hyvä ja persoonallinen laulaja. Sain Pekalta äänilevyn ja lauluvihon, jossa on hänen säveltämiään ja pääosin sanoittamiaankin lauluja. Iloisena ja tuttuna yllätyksenä English Country Garden -sävelmään kirjoitettu laulu Paulasta. Pekan
Kuukkeli-laulun pyysin ystävääni Veikkoa laittamaan Youtubeen, ja siihen tuli vuoden 2009 luontokuvaksi valittu Kari Leon kuukkeli. Pekan
puutarhassa Herttoniemen siirtolapuutarhassa ja mökissä muutaman
kerran vietimme todella rattoisia kesäiltapäiviä. Ainakin Halmeahon
Matti, Upe Teirikko, Niilo Tykkyläinen ja Petri Jussila oli mukana. Pientä
purtavaa ja olutta löytyi ja pikkusikareita. Vielä viime kesänä Pekan tapasin siirtolapuutarhassa ja juttelimme hyvän tovin, mutta sitten tuli Pekan vuoro lähteä. Joka haluaa Pekka Vihmaa muistella, niin Youtubessa
on video, jossa hän laulaa Ruiskaunokki-laulunsa.
Pekka Vihma järjesti myös eräässä Käpylän baarissa lauluiltoja ja ainakin kerran olimme siellä Antero Launiksen kanssa ja lauloimme Vankikarkurit, jonka olin suomentanut The Journeymen -yhtyeen levyltä oppimaltani Two Hoboes -laulusta.
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Laulelmatreﬃen lopuksi yhteislaulu, ”Where have all the ﬂowers gone” tai
”Irene goodnight” tai joku muu jonka kaikki osaavat. Laulua säestämässä
17.11. 2019 illan trubaduurit Raimo Ahokas, Veli Rauhala, jonka veli Jukka Rauhala on Turun Laulelman Ystävät ry:n puheenjohtaja, Kaj Kalugin, Matti Niskala,
Timo Kellman, Veli-Pekka Liﬂänder ja Jukka Lindfors. Kuva: Kalevi Toosi.

Jukka Lindfors kävi minua kerran Kansalliskirjastossa haastattelemassa
kirjoittaessaan artikkelia 1960-luvun folk- ja hootenanny-vuosista. Ja
sitten ilokseni hän kerran ilmestyi vaimonsa Mirvan kanssa Bruuveriin
HELYn laulelmatreffeille. He esittivät vanhoja, kiinnostavia balladeja,
joita en ollut koskaan kuullutkaan, itse asiassa he toivat 1800-luvun laulumaailmaa rikastamaan HELYn lauluiltoja. Jukka on myös hyvä muusikko, instrumenttinaan kitara, mandoliini, dobro, kaksirivinen haitari ja
jopa kampiliira. Usein esitys on niin hyvin harjoiteltu, että se on kuin
pieni musiikkinäytelmä. Jukka piti Bruuverin jäsentreffeillä 20.12.2021
kiinnostavan esitelmän vanhoista suomalaisista arkkiveisuista, joihin olin
itsekin tutustunut työpaikassani Kansalliskirjastossa. Mutta ne esimerkkilaulut, jotka Jukka ja Mirva lauloivat, kuulin ensi kertaa. Erityisesti on
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jäänyt mieleeni laulelmatreffit 20.1.2019 joissa Lindforsit lauloivat Kauko
Käyhkön ja Elvi Sinervon Pieni Liisa parka. Näitä surullisia kohtaloita oli
ennen niin paljon ja melkein aina syynä ihmisten tuomitsevuus ja julmuus, joskus jopa omien vanhempien.
Vanha partiokaverini Raimo Ahokas on jo vuosia ollut laulelmatreffien yleisönä ja sitten ystävänsä Jukka Saikkosen kanssa alkanut kitaroineen myös esiintymään. Viinapannu (Copper Kettle) -laulun he kävivät
Matti Saarisen studiolla Sipoossa äänittämässä ja laulu tuli mukaan
HELYn ”Laulelmatreffit” -levylle. 27.2.2022 Jukka Saikkonen esitti laulelmatreffien lopuksi vanhan suosikin Puuseppä, säestäjinä Raimo kitara ja
Petri Jussila harmonikka. Lippukuntamme Tapiolan Eräpoikien soittokunnassa 1960-luvulla Raimo soitti vetopasuunaa ja venttiilipasuunaa.
Ja jos todella taitavaa pianistia tarvitaan niin sellainen on Sami
Alanko, joka on esiintynyt monet kerrat myös HELYn laulelmatreffeillä.
Mutta missä ovat naislaulajat? Maisa Krokfors ja Päivi Paunu ja Barbara
Helsingius jo mainittiin. Tuija Rantalainen on pianoineen ammattimuusikkotasoa ja sellainen hänen tekemänsä ja tulkitsemansa laulu kuin
Cinema Amadora on laulelmamusiikkia kauneimmillaan ja hienoimmillaan. Toinen suosikkini on Korkokenkä.
Työnteko ja ammatit olivat laulelmatreffien aiheena helmikuussa
2022. Asta Ahola-Salovaara lauloi Timo Tynkkysen säestyksellä yhden
suosikkilauluistani Buddy can you spare a dime. Asta on erinomainen laulaja ja on nyttemmin myös HELYn hallituksen jäsen, Kristina Kuula on
ollut siinä postissa aikaisemmin monet vuodet. Ajopuissa laulanut Liisa
Eskola on alkanut esiintyä laulelmatreffeillä ja kielitaitoisena laulaa venäjää, espanjaa, englantia ja toki suomea. HELYn uudella levyllä on Liisan
laulama Pieni sydän, josta erityisesti pidän. Sävelmä Tommi Vikstenin,
sanat Hannu Nurmion.
Aivan uusina ja omissa silmissäni nuorina ja iloisina tuttavuuksina ovat
olleet Matti Niskala, joka piti Juice Leskisestä erinomaisen esitelmän
jäsentreffeillä, ja harmonikalla itseään säestävä Petri Jussila, jonka olen
saanut liittymään Ajopuut-yhtyeeseemme. Hän on laulanut pyynnöstäni
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Ajopuiden kevätkonsertissa 2014 Kampin Bruuverissa laulettiin yhdessä tuttuja
ja uusiakin lauluja: Laulu on iloni ja työni, Jambalaya, Tuo aika toukokuun, Miljoona ruusua uutena suomennoksena, Paratiisi, Olen suomalainen, Sua lähde
kaunis katselen, Jo taittui talven valta, Liehuva liekinvarsi, Tähti ja meripoika ja
muita. Kuva: Lauri Rahikainen.

myös Mainmix-studiossa Sipoossa, jopa saksaksi säveltämäni Goethen
Nähe des Geliebten, joka on Petrin nimellä Youtubessa.
Veli-Pekka Lifländer lauloi Koiton Laulu kuorossa, mutta on esiintynyt usein Laulelmatreffeillä. Hänellä on erittäin kaunis ääni, ja muistan
hänen hienon tulkintansa entisaikojen suosikkilaulustani, Cornelis
Wreeswijkin Balladen om Fredrik Åkare och den söta fröken Cecilia Lind.
Myös Veli-Pekkaa olen pyytänyt laulamaan eurooppalaisia kansanlauluja
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Bruuverin kevätkonsertin tauolla Ajopuiden Aino, Rosa ja Soﬁa Parada perehtymässä esitettäviin lauluihin.

-projektiin. Veli-Pekan sävelmä ja melkein kuin omakohtainen kokemus
on hänen tulkintansa Aaro Hellaakosken runosta Tanssilavalla, joka on
HELYn uudella ”Laulelmatreffit”-cd:llä.
Mutta ei saa unohtaa yleisöä – Margareta Caireniusta tai uskollisesti
saliin aina saapuvia Auli ja Reijo Liljanderia ja Ritva ja Jorma Maurinsaloa. Ja aina ikääntyvästä joukostamme jää kuulijoita poiskin, jotkut lopullisesti. Niin elämä vain menee, mutta laulut jäävät.
Mitä HELY-vuodet tuovat tullessaan, sitä emme tiedä, mutta ”lava on vapaa” eli kaikki saavat taidoista riippumatta laulaa laulelma- ja jäsentreffeillä. Tämähän on laulamisen ilon ensimmäinen edellytys. Kun vuosia
sitten Kalevi Toosi ehdotti minua HELY:n johtokuntaan ja olen puheenjohtajana ollut vuodesta 2015, niin voi vain todeta, että Ajopuut kuten itsekin olemme löytäneet musiikillisen kotipaikan ja päässeet laulelmamusiikkia harrastavien ystävien pariin. Laulelmatreffeillä ja Ajopuiden
yhteislauluilloissa olemme kuin suurperhe – kaikki alkavat tuntea toisensa ja saavat iloa ja monet myös lohtua kuunnellessaan laulelmia. ”Lau260

Nimikappale on Youtubessa
nimellä ”Kaunis saareni”. Mikko
Salovaaran kiinnostava kitarasoolo. Laulu on nuottina nimellä
Puerto Rico myös John Nurmisen
Säätiön ”Hiiohoi! Lauluja mereltä”
-laulukirjassa.

Kansikuvan on maalannut Martti
Launis. Hän oli purjehtija, mikä
näkyy myös kovan tuulen takia
tehdyssä isopurjeen reivauksessa.

Levykannessa Anteron kaunis
ja ihmeellinen maalaus.
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lelma on laulaen kerrottu tarina” painottaa usein sihteerimme Matti Seppänen.
Tarinoitamme sävelsi ja lauloi myös Antero Launis, joka 2009 julkaisi
cd:n ”Saareni. Lauluja Risto Rahikaisen runoihin” ja 2020 cd:n ”Lauluja
Esko Rahikaisen runoihin”. Antero on säveltänyt ja laulanut Youtubeen
myös kaksi vaimoni Helin runoa Maan tähtiä ja Läpi elämän.
Mikä merkitys laulelmilla ja musiikilla tulee olemaan nyt nelivuotiaalle
tyttärentytär Viljalle kun ikää tulee lisää, sen aika näyttää, mutta iskelmämusiikin maailmaan olen häntä johdattanut. Ollaan naamakkain ja pomputan Viljaa polvillani, välillä pudotan melkein lattialle ja laulan ”Niin
bingo bango bongo, aina rakas ompi Kongo, täällä viihdyn mä vaan. Moisen riemun tähden täältä poies tuskin lähden minä milloinkaan. En kaipaa
paitaa, kenkää, sukkaa, varma se on. Onpa houkutukset turhat, mä tänne
jään!” Laulu on niin hauska ja rytmikäs, että tytärkin rallattelee sitä.
Näitä musiikkimuistelmia kirjoittaessani ollaan vuodessa 2022, jolloin
Helsingin Laulelman Ystävät HELY täyttää 20 vuotta, ja itse täytän lokakuussa 80 vuotta. Viime vuonna sain kuulolaitteen molempiin korviin.
Vaimo ja tytär olivat kuulon heikkenemisestä huomauttaneet jo vuosia
sitten. Heinäsirkkoja ja hepokatteja saati kehrääjää tai sammakkojen kurnutusta mökkirannassa en ole kuullut enää vuosiiin, punarinnan ihmeellinen laulu on menetetty. Äänilevyjen tai Youtuben kuuntelu onnistuu
enää kuulokkeilla, mutta taajuuksia menettää niin paljon, että laulusaundit ja musiikki ovat kaukana siitä, mitä normaalikuuloisena olen saanut
elämäni aikana kokea.
Ehkä musiikillisena perintönä voi pitää kahta laulukokoelmaa: ”Hiiohoi! Lauluja mereltä” (2018), jonka toimitin John Nurmisen Säätiölle Annamari Arrakosken pyynnöstä. Sen nuotinnukset teki Juha Töyrylä ja
graaﬁsen suunnittelun ja taiton Tommi Jokivaara. Toisen kokoelman
”Eurooppalaisia kansanlauluja” (2021) julkaisi Rosebud Books, ja siitä
olen kiitollinen Hannu Paloviidalle. Kirja on kustannettu lahjavaroin. Sen
on nuotintanut hämeenlinnalainen kuoronjohtaja Anita Lehto. Graaﬁnen
ulkoasu on Markus Itkosen.
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Mainmix-Studiossa

M

atti Saarinen on Sipoon Martinkylässä sijaitsevassa Mainmix-Studiossaan editoinut ja masteroinut ”Laulelmatreffit – HELYn trubaduurit laulavat” -levyn ja äänittänyt ja miksannut monet lauluista. Hän
on myös äänittänyt ja miksannut kaikki Ajopuut-yhtyeen cd-levyt vuosina 1996–2019 ja lukuisia muita tuottamiamme cd-levyjä. Niinpä annan
hänelle tämän kirjan viimeisen puheenvuoron:

Työnkuvasta miksausvaiheessa:

(mun ”workflow”; en tiedä sanalle suomenkielistä vastinetta)
Miksaushan ei nykyään ole pelkästään erillinen työvaihe, vaan sitä tehdään ”lennossa” matkan varrella koko ajan ja kaikki säilyy muistissa. Toisin kuin analogiaikana, jolloin miksaus aloitettiin aina nollatilanteesta.
Sillä metodilla näidenkin miksausten tekeminen olisi kestänyt vähintään
viisinkertaisen ajan.
Ensimmäiseksi siivoan ja järjestelen raidat = vain valitut otot raidoista
näkyviin ja ryhmiteltynä soitinryhmittäin, ylimääräiset vararaidat yhteen
kansioon ”piiloon”, vain oleellinen näkyviin, esim. lauluraidoista mykistän säkeistöjen välit jne. Työpöytä puhtaaksi ja järjestykseen.
Editointi:

Korjaan mahdolliset soittovirheet. Taimaus ja vire. Etsin tarvittaessa kallisarvoisista varaotoista virheiden tilalle virheettömiä/virheettömämpiä
ottoja. Jos ei löydy, fiksaan sen mitä pystyn. Tähän työvaiheeseen kuluu
ikävä kyllä eniten aikaa, ja vasta sitten pääsen varsinaisesti miksaamaan.
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Leikkaan bassoleikkurilla jokaisesta raidasta ylimääräiset matalat taajuudet pois. Jokaisella soittimella ja ihmisäänellä on oma taajuusalueensa,
jonka alapuolella ei oleellista musiikillista informaatiota ole, vain huminoita ja kuminoita, jotka tarttuvat innokkaasti laadukkaiden studiomikrofonien haaviin. Ne eivät välttämättä yksittäistä raitaa kuunnellessa häiritse, mutta summautuessaan useammalla raidalla sotkevat äänikuvaa ja
erottelua. Esimerkkinä akustisen kitaran kopan kumina, joka taltioituu
varsinkin lähimikityksellä ansiokkaasti. Samoin lauluraidat on syytä siivota huolella bassotaajuuksien suhteen. Teen siinä bassoleikkauksen kaikille raidoille. Joskus leikkaan tietyistä soittimista myös kaikkein korkeimpia taajuuksia.
Kuuntelen kaikkia raitoja soolona (muut raidat mykistettynä) ja etsin
mahdollisia häiritseviä/epämiellyttäviä resonanssitaajuksia, jotka tulevat
”läpi”. Mitä halvempi soitin, sitä yleisempää on että se ei soi tasaisesti. Sellossa vaikkapa tietty ääni soi aina kovempaa kuin muut. Joku ylikorostunut taajuus voi johtua myös käytetystä mikrofonista, sen sijoittelusta tai
äänitystilasta. Kun ”ikävä” taajuus (taajuudet) löytyy, vaimennan sitä ekvalisaattorilla (hyvin kapealla kaistalla, ”Q-arvolla”).
Päätän kunkin soittimen aseman stereokuvassa = panorointi. Bassoiset asiat ja laulu keskellä, diskattisemmat laidemmalle jne. Leveyssuuntainen erottelu.
Tila:

Läheltä äänitetylle materiaalille on rakennettava akustiikka (varsinkin
kun on kyseessä akustinen musiikki). Sopiva akustiikka riippuu tietysti
biisin luonteesta, temposta jne. Se että laitetaan ”vähän kaikua”, tarkoittaa
nykyään valintaa lähes rajattomista vaihtoehdoista (oikeista akustiikoista
kaikkiin mahdollisiin keinokaikuihin ja viiveisiin). Tällä vaikutetaan
myös soittimien ja laulajien etäisyyteen kuulijasta. Syvyyssuuntainen
erottelu.
Syvyyssuuntaiseen erotteluun voi vaikuttaa myös ekvalisoimalla.
Yleensä keskiääniä korostamalla soitin tulee lähemmäksi ja vaimennus
(pehmeys) vie kauemmaksi. Teen tässä vaiheessa muutenkin ekvalisointia kokonaissoinnin muovaamiseksi. Etsin soittimista oleellisia taajuuk264

Matti Saarinen äänittää Mainmix-studiossaan Hannaleena Akkasen laulua.

sia. Esim. bassorummun perustaajuus saattaa olla 60 Hz ja kalvon sointi
noin 3 KHz. Saatan korostaa niitä ja pudotan tietysti samalla volaa. Vaihtoehtoisesti saatan vaimentaa esim. 120 Hz tehden tilaa bassolle ja kitaran
matalille taajuuksille. Pääasia että kaikille asioille on tilaa ja paikkansa.
Jos ei millään onnistu näillä konstein, on sovitus pielessä tai on valittu
väärät soittimet, mikrofonit tai soittajat.
Kompressointi:

Rajoitetaan tai ei rajoiteta yksittäisten soittimien ja laulajien dynamiikkaa
= voimakkuuden vaihtelua. Hyvin tyyli- ja biisikohtainen juttu tämäkin.
Varsinkin rytmikkäämmissä biiseissä käytän kompressointia paljon. Yksityiskohtiin menemättä sillä saa tarvittaessa lisättyä tai vähennettyä soivuutta (kuinka terävästi joku ääni alkaa ja kuinka nopeasti se vaimenee).
Kompressointi voi vaikuttaa jälleen myös syvyysvaikutelmaan (lähellä–
kaukana). Samoin yksittäisten raitojen kompressointi on ekvalisoinnin
lisäksi oleellinen väline, jos halutaan biisin soivan erityisen lujaa ja te265

hokkaasti. Pelkällä masterointivaiheessa tehdyllä littaamisella ei hyvä
heilu.
Koko summan kompressointi:

Käytän tätä nykyään jo miksatessa, tapauskohtainen asia kuinka paljon
ja miten. Näin voin saada biisin soimaan ”yhtenäisemmin” tai rytmibiisin
svengaamaan paremmin. Jos jokin biisi vaatii erityistä ilmavuutta, en sitten käytä koko summan kompressointia.
Miksaaminen:

on sitten balansoimista ja em. kohtien edestakaisin veivaamista kunnes
taikina on valmis. Vähintään yksi tauko/tunti on pakollinen. Ja maksimi
6 tuntia putkeen.

Valmiin miksauksen prosessointi
Tässä vaiheessa biisin pitäisi kuulostaa erittäin hyvältä.
• Siivoan biisin alun ja lopun. Teen tarvittaessa hienosäädön lopun soin-

tiin (feidaukseen). Miksauksessa jätän sinne varoja ja annan soida ylipitkään. Nyt voin tehdä lopun tiukaksi tai pehmeäksi.
• Jos johonkin kohtaan on jäänyt voimakkuuspiikkejä, lasken piikin voimakkuutta. Kova rummunisku tai esim. laulajan kova konsonantti saattaa aiheuttaa usean dB:n nopean piikin, joka sitten määrittelisi koko biisin maksimivoimakkuuden. Lasken piikin voimakkuuden, ja koko biisi
soi kovempaa.
• Jos biisejä on useita (esim. levylle tuleva kokonaisuus), kuuntelen biisien
sointivoimakkuutta ja taajuusbalanssia. Pyrin hakemaan kokonaisuudelle yhtenäisyyttä mahdollisesti ekvalisoimalla, kompressoimalla, käyttämällä mallinnuksia vanhoista analoginauhureista ja limitoimalla.
• Kaikki tämä perustuu kuuntelemiseen. Mittareita käytän apuna tietenkin ja välillä myös laadukkaaksi tietämiäni referenssiäänitteitä, jotka
ovat kutakuinkin samaa genreä työstettävän materiaalin kanssa.
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Kesäilta Ahvenanmaan saaristossa.
Purjevene Nefertitillä matkalla Tukhomaan.
Miehistössä Antero Launis, Juhani Kytö,
Pellervo Raitio ja Ricardo Parada,
joka on ottanut Eskosta ja nuotiosta kuvan.

U

seimmilla meistä on rakkaina ja tärkeinä pitämiämme
esineitä, joihin liittyy muistoja. Ne voivat olla taide-esineitä
pöydällä tai ikkuna-laudalla, tauluja seinällä, rakkaita kirjoja hyllyssä
tai äänilevyjä, mitä hyvänsä. On äänilevyjä joissa vuosikymmeniä
sitten, kenties jo nuoruudessa on ollut lauluja, jotka ensi kertaa
kuultuna ovat aiheuttaneet niin voimakkaan haltioitumisen, että
sen muisto säilyy koko elämän. Kirjan kirjoittajalla niitä ovat olleet
Sons of the Pioneers -yhtyeen Riders in the Sky, Jimmie Rodgersin
Girl in the Wood tai Sydney MacEwanin Skye Fisher’s Song. Levyn
haluaa säilyttää vanhuuteen asti vaikka itse laulu ei enää samassa
määrin lumoaisi. Ja silti mieli yhä valpastuu jos radiosta kuuluu jonkin
myöhemmän lempilaulun ensi tahdit, Tanita Tikaramin Twist in my
Sobriety ja oboe, Dave Brubeckin Take Five tai Schumannin kvinteton
hitaan osan alku. Lukijalla on omat suosikkinsa, ja ehkä hän löytää
näistä muistokuvista myös omia musiikkimuistojaan, jotka ovat olleet
hänelle iltojen ilo ja päivien ratto.
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