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www.blueslovers.org

aarno.rissanen@gmail.com

Vuonna 2009 Blues-Finland.comin sivuston lukijat äänestivät Down home Kiven vuoden blues-klubiksi. 
Pian tämän jälkeen klubi-iltojen kävijöitä odotti ikävä uutinen. Klubi-illat päätettiin lopettaa. Down home- 
iltojen isäntä Jukka ”Wang Dang Juke” Mäkinen etsi uusia yhteistyökumppaneita ja klubi jatkoi toimintaansa 
ensin Sputnikissa ja sen jälkeen ravintola Laternassa, josta alkoi nykyinen yhteistyö BluesLovers-yhdistyksen 
kanssa.

Vaikka Laternassa vietettiinkin musiikillisesti korkeatasoisia, sekä riemukkaita iltoja, jatkoivat ihmiset edelleen 
kyselyä sen alkuperäisen ja aidon Down home Kiven perään. Järjestävän tahon riemuksi Tampereen teatteri 
tarjosi mahdollisuutta jatkaa Down home-iltoja ainakin syksyn 2012 ajan. Nyttemmin on käynyt selväksi, että 
viime syksyn upean ja loistokkaan kauden jälkeen hedelmällinen yhteistyö Kiven kanssa jatkuu!  Olemme 
onnellisen onnekkaasti onnistuneet pidempään tuomiota ”Kiven sisällä” ja toivomme iltojen jatkuvan hamaan 
tulevaisuuteen saakka.

Kustannustaso (vrt. yleinen kustannustaso) tämänlaatuisten tilaisuuksien järjestämiseen ei viime vuosina ole 
ollut laskusuunnassa, eikä näin tule olemaan myöskään lähitulevaisuudessa. Käytännön tasolla järjestävälle 
taholle kyse on tosiasiallisesti +/- tuottoisesta toiminnasta, mutta siitä huolimatta jatkamme edelleen kovasti 
ponnisteluja, jotta saisimme sekä Suomen, Pohjoismaiden, että maailman blues & roots-huippuja Down 
home Kiveen meidän kuulijoiden iloksi mahdollisimman edullisesti ilman, että pääsylippujen hintoja täytyy 
hilata kattoon. Artistien erilaisista keikkapalkkioista johtuen tilaisuuksien pääsylippujen hinnat vaihtelevat, 
ollen siis aina aivan suorassa suhteessa ko. palkkioihin sekä muihin ylimääräisiin kulueriin, kuten esim. 
artistien majoituksiin ja ruokailuihin.

Yli kymmenen euron liput eivät mitenkään riemastuttaneet Kiven-kävijöitä takavuosina, mutta kannattaa 
ottaa huomioon ym.seikkojen lisäksi myös ravintolan rajallinen paikkamäärä. Teatteriravintola Kivi sijaitsee 
Tampereen kaupungin arvokiinteistössä ja on myös kaupungin suojelukohde. Tämän vuoksi - ja tietysti 
muistakin syistä – asiakaspaikkamäärien kohdalla ollaan erityisen tarkkoja. Huomionarvoisena seikkana 
mainittakoon myös se, että hyvin, hyvin harvoin pääsee nauttimaan todella hyvästä ja korkealuokkaisesta 
blues & roots-musasta näin intiimissä paikassa, jossa esiintyjät ovat lähestulkoon yleisön sylissä. Vertailun 
vuoksi kannattaa huomioida esim. lippujen hintatasojen erot hieman isomman kokoluokan paikkaan, kuten 
vaikkapa Tampere-taloon, jossa paikan intiimiys ei todellakaan ole Kiven luokkaa, ko. paikan merkitystä 
tippaakaan väheksymättä. Myös tässä tapauksessa vanha sanonta: ”Vähemmän on enemmän” pitää 
paikkaansa. 

Yhdistykselle on tullut hieman palautetta loppuunmyydyistä (lue: ulkopuolelle jääneistä asiakkaista) 
konserteista, siinä mielessä, että olisiko Tampereella mahdollisesti tarjolla hieman isompaa paikkaa ko. 
konserteille. Olemme tätä tuumineet, mutta vaihtoehtoista paikkaa ei ole erinäisistä syistä tällä hetkellä 
”olemassa”. 

Summa summarum: hieman yli elokuvalipun hinnalla pääsee seuraamaan aitiopaikalta todella intiimejä, 
aidosti 3D-elämyksellisiä sekä mahtavia iltoja Down home Kivessä! 

TERVETULOA!

Hyvää uutta blues & roots-vuotta 2013!
Aarno Rissanen, puh.joht.

www.blueslovers.org
mailto:aarno.rissanen@gmail.com
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aarno.rissanen@gmail.com

Kiitämme jäsenistöä, yhteistyökumppaneita, sisaryhdistyksiä ja muita hengessä mukana olleita - 
kuluneesta vuodesta ja tervetuloa myös ensi vuonna mukaan toimintaamme.

BluesLovers ry:n sarjassa neljäs - Klubiblues – tapahtuma järjestetään perinteisesti Tampereen 
Tullikamarin Klubilla. Tämän vuoden teemana toimii suomalainen – myös suomenkielinen 
-lähestymistapa blues & rootsiin! Lue artistiesittelyt tästä lehdestä. 

     -      Klubiblues 2013, lauantaina 16.2.2013. alkaen klo 19.00. 

   BluesQ

	 	 	 Wiley	Cousins	(U.S.A.)	&	Kingfish	Willie

   Maisteri T. & Lihan Tie

   Niko Ahvonen & Sax Machine

 Liput 25/ 20 € (BL-jäsenet)

Down home Kivi- -illat jatkuvat! Suuren suosion saavuttaneet illat saavat jatkoa.

Järjestettävistä illoista ilmoitetaan tulevissa tiedotteissa, Facebookissa ja kotisivuilla, kun kevään -13 
artistien sopimukselliset seikat ovat lopullisesti selvät. Seuraa ilmoitteluamme.

HUOM! Down home-iltojen sisäänpääsy alkaa aina klo 20.00 ja showtime esityksistä riippuen (seinän 
takana oleva teatteri asettaa rajoituksensa roots-metelin pitämiselle) näytöksen loputtua. Aika on siis 
vaihdellut klo 21.15 ja 21.45:n välillä. Illat pidetään edelleenkin tiiviinä 2 x 45 minuutin setteinä, jotta 
ihmiset jaksavat siirtyä mieli virkeinä seuraavan aamun työelämään.

Kiven tiiviin tunnelman takia kannattaa paikalle saapua ajoissa. Ennakkoilmoittautumista joko s-postin 
blueslovers.info@gmail.com  tai yhdistyksen BluesLovers ry Facebook-ryhmän kautta (vaatii 
kirjautumisen) suositellaan! 

Yhdistyksemme tämänvuotinen (järjestyksessä viides) blues & roots-juurimusiikin erikoispalkinto - 
Jemma jaettiin marraskuussa -12 Jemma-gaalan sekä pikkujoulujen yhteydessä teatteriravintola 
Kivessä. Palkinnon sai alan pitkäaikainen konkari Jussi Raulamo alias Jo’ Buddy. Onneksi olkoon 
Jussille! Jemman (käsintehty taidepuukko) ja taulun valmisti Ari ”Nevski” Nevalainen. Palkinto on 
ainoa Suomessa jaettava juurimusiikin palkinto. 

Yhdistyksen kotisivujen - Media & Video-osiossa on katsottavissa You Tube – videoita menneistä 
jameista, sekä menneiden vuosien havinasta, kuunneltavissa Tampereen Radio Moreenin Bluestime-
lähetyksiä, luettavissa tähän mennessä ilmestyneet pdf-muotoiset Blues Love-lehdet, sekä 
lehtileikkeitä

mailto:aarno.rissanen@gmail.com
http://blueslovers.org/
https://www.facebook.com/groups/86847258914/
mailto:blueslovers.info@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/86847258914/


4

KlubiBlues 2013
Tullikamarin Klubi Tampere 16.2.2013 alkaen klo 19.00 

BluesQ       klo 20.00

Wiley	Cousins	(U.S.A.)	&	Kingfish	Willie	 	 	 klo	21.00

Maisteri T. & Lihan Tie     klo 22.00

Niko Ahvonen & Sax Machine    klo 23.00

Liput 25/ 20 € (BL-jäsenet)

BluesQ

BluesQ on pirkanmaalainen roots-bändi, jonka musiikkimenu koostuu etupäässä omatekoisesta suomen- 
kielisestä rhythm and bluesista. Lisämausteina käytetään hieman kantria, soulia ja rock and rollia. Myös 
lainakappaleet käsitellään samalla reseptillä.

Marko Vainiola:  laulu ja kitara
Harri Perkiö:   kitara ja taustalaulu
Raino Vesanen:  huuliharppu ja laulu
Jari Linna:   basso
Tuomo Ijäs:   rummut

http://bluesq.kapsi.fi/
http://bluesq.kapsi.fi/
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Wiley	Cousins	&	Kingfish	Willie

Wiley Cousins on Texasista Suomeen 
kotiutunut pitkän linjan muusikko ja soittanut 
mm. sellaisten artistien kuin B.B.King, 
Leon Russell, Johnny Winter, John 
Lee Hooker, Koko Taylor, jne. kanssa 
samoissa tilaisuuksissa, sekä keikkaillut 
mm. Stevie Ray Vaughanin Double Trouble 
-yhtyeen kera. Wiley on levyttänyt myös 
The Fabulous Thunderbirds, Bill Dogget 
ja Texas Tornadoes bändeissä soittavien 
muusikoiden kera.

Kingfish	 Willie on tamperelainen roots-
rumpali, joka tunnetaan mm. yhtyeistä 
SupraFonics, Zydeco Superstars ja Jo’ 
Buddy & The Uplifters. Kingfish Willie soittaa 
myös mm. Eero Raittisen kanssa. Tehoduon 
keikalla kuullaan rhythm & bluesia, rock´n 
rollia, bluesia, kantria, rockabillyä ja näiden 
kaikkien sekoitusta funkisti ja New Orleans 
-hengessä, perinteitä kunnioittaen. Setissä 
on covereita sekä Wileyn omia biisejä.

Wiley Cousins:  laulu, kosketinsoittimet
Kingfish Willie:  rummut, lyömäsoittimet

Maisteri T. & Lihan Tie

Maisteri T. & Lihan Tie on näyttelijä Teijo Elorannan v. 2006 perustama 
rivakkaa bluesia suomeksi esittävä bändi. Ohjelmisto koostuu pääosin 
käännöskappaleista. Alkuperäisartistien - ja bändien listassa toistuvat nimet 
Fabulous Thunderbirds (se vanha, jossa J. Vaughan ja K. Ferguson vielä 
ovat mukana…), Hollywood Fats, Little Charlie & The Nightcats, William 
Clarke, Doug Jay ja Paul deLay jne. Biisien kiitosta saaneet sanoitukset ovat 
Elorannan käsialaa. Tekstit pyörivät bluesin aidoissa aihemaailmoissa ja asia 
sanotaan pilke silmäkulmassa, tarvittaessa ärhäkästikin. Ennen kaikkea: aina 
tunteella. Uusi cd ”Turpa Kii ja Tanssi” ilmestyi 9.12.2011

Teijo Eloranta:   laulu/huuliharppu
Sammeli Palovaara:   kitara
Heikki Laakso:   basso
Juho Ranta:    rummut

Niko Ahvonen & Sax Machine

Vuoden 2013 Klubibluesin pääesiintyjänä nähdään juurimusiikin monitaituri 
Niko Ahvonen. Vuonna 1965 syntynyt helsinkiläinen soul- ja rhythm’n’blues 
-laulaja ja -saksofonisti vaikutti 1980- ja1990-luvuilla mm. Sir Henrik’s Hot 
Shots-yhtyeessä. Sittemmin bändi siirtyi jumpbluesista funkympaan 60-luvun 
soulbluesiin, nimi lyheni muotoon Hot Shots ja 90-luvun taitteessa vaihtui 
The Regalsiksi. Ahvosen soolouran voidaan katsoa alkaneen vuonna 1995 
Veli-Matti Järvenpään Pitkä Hehku - levylle sanoittamasta ja säveltämästä 

http://viihdemoguli.fi/rockanaroll-blues-classic-rock/110-wiley-cousins-a-kingfish-willie
http://www.teijoeloranta.com/index2.html
http://fi.wikipedia.org/wiki/Niko_Ahvonen
http://www.bluesnews.fi/levyarvio_regals.htm
http://www.teijoeloranta.com/index2.html
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kappaleesta Anneli.
 
Taustabändeistä kenties tunnetuimman, 
Cortina Jets -yhtyeen kanssa Ahvonen 
on keikkaillut vuodesta 1996 alkaen. 
Keväällä 1996 Cortina Jetsin kanssa 
julkaistu Poikaystävä- single sekä 
kesällä ilmestynyt Onnen ongintaa - 
kakkossingle valmistelivat Suomen 
kansaa radiosoiton kautta Painovoimaa 
vastaan -levyn julkaisuun samana 
syksynä ja loppu onkin historiaa...

Suomen eturivin fonistien, Sami Sippola, 
Masa Orpana ja Vesa Hyrskykari, 
muodostama voimakolmikko on Sax 

Machinen ydinryhmä. Kokoonpano ei ole juhlinut mittavilla kiertueilla, mutta ne harvat esiintymiset ovat 
sitten olleet sitäkin komeampia. Ensimmäisen kerran, silloin vielä nimeämätön porukka, astui lavalle 
BluesLoversien Tootin’ and Stompin’ - jameissa Yo-talolla joulukuussa 2008 ja musiikki iski kuin miljoona 
volttia. Sax Machine-nimi tuli mukaan marraskuussa 2010 vietettyjen huikeaakin huikeampien jamien myötä. 
Bändin muu kokoonpano on ajan myötä vaihdellut, mutta taso on pysynyt ehdottoman korkeatasoisena. 

Sax Machinessa on nähty muiden muassa Juho Hurskainen ja Pete Rinta-Opas saksofoneissa, trumpetisti 
Jykä Ahola, kitaristit Jonni Seppälä ja Tommi Laine ja rytmistä huolehtimassa basistit Ville Rauhala ja 
Masi Suutarla sekä rumpalit Down Home King III, Juppo Paavola ja Ville Lehtovaara. Suomalaista blues 
& rootsia hiukankaan tuntevalle nämä nimet kertovat kaiken tarvittavan. Klubiblues 2013- tapahtumassa 
toteutuu jälleen kerran täysin uniikki musiikkielämys, jota kukaan juurimusiikista potkua elämäänsä saava 
ei suin surminkaan jätä väliin. Laulamisen ohessa Niko tarttuu itsekin saksofoniin, joten tarjolla on sanalla 
sanoen herkullisen yltäkylläinen kattaus juurevaa meininkiä.

Niko Ahvonen: laulu, saksofoni

Sax Machine:

Sami Sippola: saksofonit
Vesa Hyrskykari: saksofonit
Masa Orpana: saksofonit
Jonni ”Sidekick” Seppälä: kitarat
Tommi Laine: basso
Ville Lehtovaara: rummut, lyömäsoittimet
  

Bluesministeri

http://www.soundi.fi/levyarviot/niko-ahvonen-cortina-jets-tuhannen-tanssin-tasavalta
http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/tootin-and-stompin-30122008
http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/blueslovers-sax-machine-jamit
http://www.blues-finland.com/
http://www.bluesnews.fi/index.htm
http://www.tullikamari.net/home.php?ch_brid=1&ch_lang=0
http://yle.fi/radiosuomi/ohjelmat/2011/04/bluesministeri_1583335.html
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Jussi Raulamo – Root doctor 

Jemma 2012     
               
”Kaikki on tehtävä itse, jos meinaa repiä elantonsa blues & roots-
musasta.” 
Sen tietää levy-yhtiön johtaja, manageri, keikkamyyjä, Dj, roudari, 
ääniteknikko ja kuski, juuritohtori Jussi ”Jo’ Buddy” Raulamo. Hän on 
kulkenut pitkän matkan erilaisten roots-musiikkityylien parissa - etsien ja 
löytäen.

Jussi on ollut niin monessa mukana, joten käydään tässä vain ns.pääkohdat 
harppoen läpi. 

Jussi Raulamo syntyi 22. heinäkuuta 1966 Suomussalmella 	
Pohjois-Suomessa.

1973 Raulamoiden perhe muuttaa Tampereelle. Jussi aloittaa 	
peruskoulun sekä klassiset pianotunnit.

1980 lopettaa äkisti klassiset pianotunnit kuultuaan rock´n rollin 	
kuningasta Little Richardia sekä Jerry Lee Lewistä.  

1983 Liittyy laulajaksi rockabilly/rock & roll -yhtye City Shakersiin; 	
ostaa ensimmäisen kitaransa ja LP-levynsä, joka on Elmore Jamesia.

1985 Ensimmäinen oma yhtye kitaristi-laulajana: 	 One O’Clock 
Humph syntyy, tekee ensimmäiset levynsä.

1989 Matkustaa Yhdysvaltain etelään: Louisiana, Texas, Memphis. 	
Tapaa paikallisen soittokaverin Stanley Anderssonin Austinissa. 
Stanley antaa Jussille Jo’ Buddy - nimen.

1993 	 Groovy Eyes -yhtye syntyy.
1996 Aloittaa keikkailun soolona Jo’ Buddyn nimellä. 	
1998 Liittyy kitaristiksi 	 Tiny Tones – trioon.
liittyy 2004 huuliharpisti 	 Helge Tallqvistin yhtyeen laulusolistiksi 

ja kitaristiksi.2006 Julkaisee ensimmäisen Jo’ Buddy -albumin ”Grits 
& Rattles” rumpali Down Home King III:n kanssa, esiintyy edelleenkin 
Jo´Buddy & Down home King III – duon kanssa.
	

Jussilla on takanaan jo lähemmäs 3000 livekeikkaa, sekä yksin, että 
lukuisten eri kokoonpanojen kanssa viimeisimmän yli 27 vuotta kestäneen 
aktiivisen keikkailu-uransa aikana. Hän on ehtinyt esiintyä mm. klubeissa, 
festivaaleilla, kouluissa ja workshopeissa (esim.legendaariset teemoitetut 
Yo-talon bluesjamit) TV:ssä, radioissa... Pohjois-Amerikassa & Euroopassa, 
kaikkiaan yhdessätoista eri maassa. Hänen persoonallista laulua ja 
kitarointiaan voi kuulla yli 30 kotimaisella & ulkomaisella äänilevyjulkaisulla, 
mukana on jopa muutama kansallinen top 20-single. Erään gallupin mukaan, 
joka tuhannes suomalainen on nähnyt hänen esiintyvän livenä. 
Tämä kulttistatuksen maailmalla, vuosien kovalla työllä ansainnut ”oman 
tiensä kulkija” on ehtinyt innoittaa jo kansainvälisesti monia alansa 
huippuartisteja. Jo´ Buddyn originelleja kitarasoundeja on jäljitelty jo vuosien 
ajan aina Kaliforniaa myöten, esimerkkinä mainittakoon kitaristi Rick 
Holmström, joka tunnetaan tätä nykyä parhaiten Mavis Staplen johtavana 
kitaristina. 

aarno.rissanen@gmail.com

http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/mitch-kashmar-ja-blueslovers-jemma-gaala-down-home-kivess-1-11
http://www.blues-finland.com/news5/news0407.html
http://www.blues-finland.com/news5/news0407.html
http://www.ram-bam.com/groovy.html
http://www.ram-bam.com/tiny.html
http://www.helgetallqvist.com/
http://www.amazon.com/Grits-Rattles/dp/B00330G3LO
http://www.amazon.com/Grits-Rattles/dp/B00330G3LO
http://en.wikipedia.org/wiki/Rick_Holmstrom
http://en.wikipedia.org/wiki/Rick_Holmstrom
mailto:aarno.rissanen@gmail.com
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Jussi on Suomen ehdotonta huippua ja myös kansainvälisesti tarkasteltuna 
täysin persoonallisen omintakeinen sekä monipuolinen blues-, roots-, rock 
’n roll ym. -musiikin ammattilainen, lavalla aina läsnä oleva ja yleisöön 
menevä esiintyjä. Jo´Buddy  on myös siitä harvinainen kaveri, että 
hän on lähes ainoana Suomi-blues & roots-artistina osannut fuusioida 
juurimusiikin eri genrejä sulavaksi omintakeiseksi keitokseksi. Näin on 
syntynyt poikkeuksellisen herkullinen roots-keitos tai Voodoo Gumbo, 
mikä on kypsennetty ja pitkään haudutettu tuoreista luomuraaka-aineista: 
Ragtime, Swamp Boogie, Down Home Blues, New Orleans, R&B, Zydeco, 
Ska, Country, Rockabilly, Rock & Roll, Garage Rock, Surf, Gospel, Soul. 
Tavalla, jolla moinen soppa on tuunattu ja oivallisesti maustettu, on 
vitaalisuudessaan ja ravintoarvopitoisuuksillaan täysin maailmanluokkaa.

Jussista sanottua: 

”Jo’ Buddy ei kuvia kumartele, vaan tekee omista lähtökohdistaan hyvin 
ainutlaatuista ja luovaa musiikkia. Jussi Raulamon tyylitietoinen ja 
omaperäinen kitarasoundi on saanut jäljittelijöitä maailmalta.” 
” Jokin outo karma on pistänyt jonkun alkuperäisen bluesmiehen 
uudelleensyntymään Jussi Raulamoksi Suomeen…” 
”Tuskin maastamme löytyy toista niin täydellisen kansainvälistä juurimusiikin 
sanansaattajaa kuin Jo´ Buddy. Hänessä kiteytyy kaikki se, mitä perinteiden 
omaksuminen, ahkera keikkailu sekä sydämellään täydellisesti asiaan 
vihkiytyminen saavat aikaiseksi.”
”Jo´ Buddyn blues ei ole arkeologisten kaivausten tulosta, vaan kuulostaa 
tässä päivässä eletyltä.”
”Yksi maailman lahjakkaimmista juurimusiikin tislaajista.”   

Loppukaneetti:

Sunnuntai-iltapäivänä 17.12.1989 (23 vuotta sitten!) joukko nuoria ja 
innostuneita blues & roots-musiikkifaneja kokoontui miettimään Tampereen 
Tullikamarille mahdollisen bluesyhdistyksen perustamista. Itse synnytys 
sujui helposti, mutta nimen keksiminen vastasyntyneelle oli työn ja tuskan 
takana. Ryhmä päätti pitää pienen mietiskely- ja ideointitauon, kun 
ehdotukset olivat siihen mennessä olleet luokkaa” Manse blues”, ”Pohjois-
Hämeen Bluesyhdistys Hidas Blues ry”. Hmm, joo... Tupakkituokion ja 
aivojumpan jälkeen porukka kokoontui takaisin baarin kuulemaan, kun 
Waldemar Wallenius päästi suustaan hienot sanat ”Blues Lovers”. 
Siinäpä. Näiden henkilöiden joukossa olivat myös allekirjoittanut sekä 
Jussi Raulamo…

Ps. Henkilökohtaisesti voin sanoa (olen tuntenut Jussin jo yli 27 vuotta), 
että en tiedä ketään, joka tietää blues & roots-historiikista niin paljon kuin 
hän.

Jo’ Buddyn myspace
Ram-Bam Records
Jo’ Buddy YouTubessa
Jo’ Buddy-tarina Blues-Finland.comissa
Jo’ Buddy Hesarissa

http://www.myspace.com/yobrojo
http://www.ram-bam.com/jobuddy.html
http://www.youtube.com/results?search_query=jo+buddy&oq=jo+buddy&gs_l=youtube-reduced.3...14974.17492.0.18665.8.8.0.0.0.0.98.665.8.8.0...0.0...1ac.1.u8EL2E5-ZpU
http://www.blues-finland.com/articles/jo_buddy_jussi_raulamo_haastattelu_teksti.html
http://www.hs.fi/kulttuuri/artikkeli/Ylistetty+Jo+Buddy+levitt%C3%A4%C3%A4+bluesin+iloviesti%C3%A4+pitkin+pub-Suomea/1135235322667


Tässä BluesLove-lehden numerossa jatkuu juttusarja, “Aution saaren musiikkia”. Vastaavia juttujahan on 
monissa muissakin lehdissä vuosien varrella ollut, ja eri medioissa on julkaistu musiikin lisäksi paljon muitakin 
listoja siitä, mitä itse kukin sinne kuvitteelliselle ”autiolle saarelleen” ottaisi mieluiten mukaansa. Jos juuri 
Sinulla on mielessä jokin äänite (cd, lp, mp3, single..), jonka ehdottomasti haluaisit ottaa mukaasi sinne 
autiolle saarelle joutuessasi, BluesLove-lehden tekijät toivottavat sinut lämpimästi tervetulleeksi mukaan 
lehden tekoon omalla 1-3 A4-sivun pituisella ”Aution saaren musiikkia”-jutullasi. Jutut voi lähettää osoitteeseen 
sähköpostin liitteenä word-dokumenttina osoitteeseen: blueslovers.info@gmail.com, Laita postin otsikkoon 
teksti ”aution saaren musiikkia”, kiitos. Julkaistuista kirjoituksista ei makseta korvausta.

Love Sculpture – Blues helping

Kun Kingsley Ward veljensä Charlesin kanssa vuonna 1963 perusti Rockfieldin studion Monmouthiin 
Walesiin, laskettiin myös peruskivi tämänkertaiselle Aution saaren musiikkia - albumille. Vuonna 1968 Ward 
soitti nauhan, jolla Love Sculpture-niminen bändi esitti ensimmäiset Rockfieldissä nauhoitetut kappaleensa, 
River to Another Day ja Brand New Woman Malcolm Jonesille. Nauhoitukset julkaistiin singlenä, joka, 
vaikkei listamenestystä saavuttanutkaan, herätti kuitenkin sen verran huomiota, että Ward ja Jones, jotka 
myös tuottivat levyn, päättivät julkaista yhtyeeltä pitkäsoiton. Tämän päätöksen tuloksena oli nyt ruodittava 
albumi Love Sculpture – Blues Helping. Äänityksestä vastasi Peter Mew.

Love Sculpturen perustivat vuonna 1967, (jotkin lähteet mainitsevat vuodeksi 1966), kitaristi/laulaja Dave 
Edmunds, basisti John Williams ja rumpali Bob ”Congo” Jones heidän edellisen Human Beans-
yhtyeensä hajottua. Inhimillisissä pavuissa soitti mainitun kolmikon lisäksi Mickey Gee toista kitaraa. Jo 
aiemmin 60-luvulla Edmunds, Williams ja Jones olivat soittaneet yhdessä rockabillyä The Raiders -nimisessä 
walesilaisessa yhtyeessä.

Blues Helping koostuu yhtä kappaletta lukuun ottamatta covereista. Tuo poikkeus on koko kolmikon nimiin 
kreditoitu albumin nimikappale Blues Helping.

Homman potkaisee, kirjaimellisesti, käyntiin Freddie 
Kingin ja Sonny Thompsonin instrumentaali The 
Stumble, jossa Jonesin ja Williamsin rullaavan taustan 
päälle Edmunds revittelee kitarallaan erinomaisen 
raivokkaasti. Kingin alkuperäiseen verrattuna vauhtia 
on lisätty melkoisesti, mutta mihinkään tilutteluun ei 
kuitenkaan onneksi sorruta.

Seuraavaksi vuorossa on B.B.Kingin ja Jules Taubin 3 
O´ Clock Blues. Eipä nuorten miesten päätä todellakaan 
palellut. Vaikka Edmundsin laulu onkin ehkä turhan 
puhtoista ja kitaroinnista paistaa pieni näyttämisen 
maku, niin biisi kulkee maittavasti ja täytyyhän se 
myöntää, että Edmundsin soittoa kuuntelee enemmän 
kuin mielellään.

Kolmantena levyllä on Ray Charlesin I Believe to My 
Soul, jossa Jones ja Williams laulavat taustoja. Tätäkin 

Teksti: Jyrki Kallio

jyrki.kallio@pp2.inet.fi
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kappaletta on modernisoitu melkoisesti ja merkittävä ero on tietysti myös Edmundsin kitara. Alkuperäisellä 
levytyksellähän ei soolokitaraa kuultu lainkaan. Ei se nytkään suurta osaa biisistä haukkaa, vaan Edmundsin 
soittama piano on vokalisoinnin ohella pääroolissa. Varsin tyylikäs versio.

Sitten siirrytään Elmore Jamesin ja Marshall Sehornin kappaleeseen So Unkind. Myös tämä on huomattavasti 
alkuperäistä siloisempi tulkinta, mutta jälleen kerran Edmundsin kitarointi on nautittavan sujuvaa.

A-puolen viidentenä on klassikoiden klassikko. George Gershwinin Summertime soi vahvasti kaiutettuna 
ja poskenpehmeällä otteella. Mistään löysäilystä ei bändiä kuitenkaan pääse syyttämään, vaan kyse on 
enneminkin tiukasti kasassa pysyvästä, omailmeisestä versiosta tästä paljon levytetystä kappaleesta.

Albumin ensimmäisen puolen päättää Floyd Jonesin ja Alan Wilsonin On the Road Again. Canned Heatin 
tunnetuksi tekemä kappale saa Love Sculpturelta selvästi jykevämmän ja rytmiltään vahvemman käsittelyn. 
Biisi kulkee kuin traktori puuvillapellolla ja Edmundsin pikkailu säestää menoa tylyllä otteella.

Albumin B-puolen aloittaa Jimmy Johnsonin Don’t Answer the Door. Kappaleen kuuluisin versiohan on 
B.B.Kingin käsialaa ja tästä voisi sanoa samat sanat kuin 3 O´ Clock Bluesista. Laulussa voisi olla enemmän 
säröä, mutta kitara soi nautittavasti.

Klassikoiden parissa jatketaan ja seuraavaksi tarjoillaan Willie Dixonin Wang Dang Doodle. Williamsin 
laulama biisi groovaa funkisti ja vaikka mutaa saisikin sovituksessa olla hieman enemmän, soivat tumppaava 
basso ja kirkas kitara varsin maukkaasti yhteen.

Levyn toinen Ray Charlesin biisi on Come Back Baby. Kappale soi huomattavasti Charlesin alkuperäistä 
pehmeämmin ja se on selkeästi levyn vähiten innoittava tulkinta.

James Mooren Shake Your Hips sitten onkin aivan eri luokkaa. Kuumeisesti laukkaava biisi todellakin kulkee 
ja Edmundsin kitara soi kertakaikkisen napakasti. Mannaa.

Levyn päättävä instrumentaali Blues Helping on sitten korkealta ja kovaa soivan blueskitaran juhlaa, kun 
Edmunds pistää parastaan. Kappale sinänsä ei kovin kummoinen ole, mutta tarkoituksena onkin ilmeisesti 
ollut antaa Edmundsille näytönpaikka ja sen hän totta vie käyttää sataprosenttisesti hyväkseen.

Kokonaisuutena Blues Helping on erinomainen blues-albumi, vaikka monista kappaleista on tehty 
vakuuttavampiakin versioita ja asialla olivat nuoret valkoiset miehet 60-luvun Walesissa.

Tekniikasta kiinnostuneille – Jones soittaa levyllä Ludwig-rumpuja, Williams puolestaan Fenderin kustomoitua 
Precision-bassoa Selmerin vahvistimen ja Goliathin kaapin kanssa. Edmundsin kitara oli vuoden 1959 
Gibson 335. Hänen vahvistimensa oli Fender ja ämyrit 
Marshallin. Mitään erillisiä äänenmuokkauslaitteita ei 
Edmunds käyttänyt.

Levy ilmestyi Iso-Britanniassa 1968. Oma 
Amerikanpainokseni on vuodelta 1969. Levy on 
ilmestynyt cd:nä ja se löytyy myös Spotifysta. Mukavia 
kuunteluhetkiä.

Love Sculpure Wikipediassa ja YouTubessa.

http://www.youtube.com/watch?v=bj7fU9wsO2o
http://en.wikipedia.org/wiki/Love_Sculpture
http://www.youtube.com/results?search_query=love+sculpture+blues+helping&oq=love+sculpture&gs_l=youtube.1.2.0l10.1278.6018.0.8485.14.8.0.6.6.0.99.709.8.8.0...0.0...1ac.1.ld1tv3iRKKw


Tässäpä BluesLove-lehden vakiopalsta netin kautta katsottavista videopätkistä.
Huom! Jotkut YouTube ja Myspace-videot saattavat poistua hyvinkin pian, joten emme mene takuuseen, 
että ne näkyvät aina. Kirjoitushetkellä kaikki linkit on testattu!

Rory Gallagher - Irish Tour 1974 ( Full concert, Remastered)
http://www.youtube.com/watch?v=eX6gOYdIFqA&feature=youtu.be

American Folk Blues Festival 1982 ----- Complete German TV Show
http://www.youtube.com/watch?v=cg6XG0WGFr8&list=UUvbozAscg1XNY-
c4fCRQ72A&index=5&feature=plcp

The Fabulous Thunderbirds - Austin City Limits (Complete… 80´s!)
http://www.dailymotion.com/video/xtr0g1_the-fabulous-thunderbirds-austin-city-limits_music 

Nick Curran - Shot Down
http://www.youtube.com/watch?v=EXiYeX06ah4 

Nick Curran Please - Don’t Leave Me
http://www.youtube.com/watch?v=k843IUm18mw 

Doyle Bramhall & Nick Curran  - 8/20/08 Complete Concert
http://www.youtube.com/watch?v=HxbL-poAask 

Little Milton - We’re gonna make it
http://www.youtube.com/watch?v=p6YAPUnKRzo 
 
Little Milton & Bonnie Raitt - Grits ain´t groceries
http://www.youtube.com/watch?v=RDGs0NUUmcw 

Buddy Guy - Money (That’s What I Want) 1968
http://www.youtube.com/watch?v=WNq0sxE2_Fo&feature=share 

Bob& Earl - Harlem Shuffle
http://www.youtube.com/watch?v=UMyFgOmu0w8&feature=share 

Albert King - Maintenance Shop Blues (Live 1981 Complete!))
http://www.youtube.com/watch?v=-TkdHUZqRvM 

Various artists (B.B.King, Eddie “Cleanhead” Vinson etc.) - America´s music legacy(Complete) 
http://www.youtube.com/watch?v=0zYzzmlK_9I 

Mickey “Guitar” Baker – Whistle stomp
http://www.youtube.com/watch?v=5rSIaNjmyp8 

Mickey “Guitar” Baker – The Wildest Guitar - Third Man Theme
https://www.youtube.com/watch?v=2q5Af8eoK5s&feature=related 

Mickey & Sylvia - Love Is Strange
http://www.youtube.com/watch?v=KpEA5QGYJFQ 
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Mickey Baker - Memphis Slim 1968
http://www.youtube.com/watch?v=MwG9VKNVBto 

Eddie “Playboy” Taylor 1983
http://www.youtube.com/watch?v=NZU0VNNa-L8 

Eddie “Playboy” Taylor in Antone’s: Home of the Blues
http://www.youtube.com/watch?v=AlJ9XkYbSD8 

Various artists (Muddy Waters, Buddy Guy etc. - Chicago Blues Documentary (Complete)
http://www.youtube.com/watch?v=Ze0TUyUUsKQ 

The Howlin´ Wolf Story (Complete)
http://www.youtube.com/watch?v=6XRC3YcgQ24 
 
The Search For Robert Johnson Full Documentary
http://www.youtube.com/watch?v=kKJDHx3nINo 

Country Blues Guitar - (Son House- Bukka White) (Complete)
http://www.youtube.com/watch?v=nWldVn3ln5o 

Blues-E-News

http://www.blues-e-news.com/November-2012.
html 

seuraavasta Blueslove-lehden vakiovinkki-linkistä 
voi kuunnella mm. blues & rock-konsertteja; 
legendaarisen keikkapromoottori Bill Grahamin 
(mm. Fillmore East, Fillmore West, Winterland)) 
arkistojen kotisivut tarjoavat mahdollisuuden 
kuunnella historiallisia livekonsertteja 
suosituimmilta bändeiltä (vaatii kirjautumisen)

Wolfgang’s Vault

 http://www.wolfgangsvault.com/  

                                                                                                                           

http://www.bluesradio.co.uk/
http://www.earlyblues.com/
http://www.wolfgangsvault.com
http://www.youtube.com/watch?v=MwG9VKNVBto
http://www.youtube.com/watch?v=NZU0VNNa-L8
http://www.youtube.com/watch?v=AlJ9XkYbSD8
http://www.youtube.com/watch?v=Ze0TUyUUsKQ
http://www.youtube.com/watch?v=6XRC3YcgQ24
http://www.youtube.com/watch?v=kKJDHx3nINo
http://www.youtube.com/watch?v=nWldVn3ln5o
http://www.blues-e-news.com/November-2012.html
http://www.blues-e-news.com/November-2012.html
http://www.wolfgangsvault.com/


BluesLove on tamperelaisen BluesLovers-yhdistyksen jäsenlehti. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa PDF-
muodossa. Lehdessä olevia kirjoituksia ja kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

Toimitusneuvosto:  Jyrki Koskinen
   Aarno Rissanen
   Nevski Nevalainen
   Jari Kukkonen 
Taitto:   Jyrki Koskinen
Vinjetit:  Nevski Nevalainen

Kuvat:   Jyrki Kallio ja Google -kuvahaku jolle  i muuta mainittu.

Lehden tilaaminen: Lehden voi tilata liittymällä BluesLoversin jäseneksi  www.blueslovers.org

Aineisto- ja parannusehdotukset sekä lehteen liittyvät kommentit ja vinkit  blueslovers.info@gmail.com

Kansikuva:  Nevski Nevalaisen taiteilema Jemma 2012-palkintopuukko ja -kuva, digikuvan puo- 
   lestaan otti Jyr ki Kallio. 

9 (2/2012)
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