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Koska yhdistyksemme keskeisenä tavoitteena on auttaa ja tukea jäsenistöämme ja heidän
toimintaedellytyksiään, niin kartoitimme jäsenistön ajatuksia ja odotuksia yhdistystä kohtaan (tyytyväisyys ja
parannusehdotuksia jne.). BluesLoversin kautta aikain ensimmäinen jäsenkysely toteutettiin verkkokyselynä
ja sen vastaukset kerättiin helmikuussa 2011. Kyselyn toteutti erityinen kyselyä varten perustettu BL-tiimi.
Jäsenkysely suunnattiin kaikille BluesLoversin jäsenille, sekä myös kaikille niille, jotka halusivat antaa
mielipiteensä yhdistyksen toiminnasta. Kyselyyn haettiin osallistujia, niin Facebookin, kuin yhdistyksen
kotisivujen sekä s-postin kautta.
Jäsenkyselyn tuloksia on nyt väännelty, käännelty ja kaulittu siitä lähtien, ja osittaisia tuloksia esitelty jo
jäsentiedotteessa. Kyselystä on aktiivisen vastailun (kiitos siitä!) vuoksi ollut todellista hyötyä yhdistyksemme
kehittämisessä ja tulevan toiminnan suunnittelussa - varsinkin vapaan sanan osiossa annettu palaute on ollut
kovassa puntaroinnissa. Minkälaisia vaikutuksia palautteilla on? Tulevaisuus puhukoot puolestaan. Toimintaa
pyritään joka tapauksessa priorisoimaan entistä enemmän jäsenten toivomaan suuntaan yhdistyksen rajalliset
resurssit huomioon ottaen, niin taloudelliset, kuin toiminnallisetkin.
Kaikki kommentit ja toiminnan kehittämisehdotukset ovat edelleenkin tärkeää tietoa yhdistyksen jatkoa
ajatellen ja niitä tullaan mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan ja hyödyntämään tulevaisuudessa. Joten
rohkeasti vaan kirjoittamaan yhdistykselle, jos siltä tuntuu. Myös yhteystietoja voi jättää edelleenkin esim.
kotisivujen kautta, jos halukkuutta vapaaehtoistoimintaan löytyy tai tarvittavat tiedot jäivät kyselyyn laittamatta.
Alla olevassa Yhdistysuutiset-osiossa on osittainen yhteenveto jäsenkyselyn tuloksista.
Sitten jäsenmaksuasiaa. Vuosittainen jäsenlaskutushan on aina keskellä kesää ja tänä kesänäkin laskut
lähtivät matkaan ja eräpäivä on heinäkuun lopulla. Jäsenmaksua on nostettu hieman. Kulujen lisääntyessä
ja inflaation syödessä budjettia, pitäisi yhdistyksellä olla vielä rahaa investoida tuleviin tilaisuuksiin
(sisäänpääsymaksut eivät yksinkertaisesti aina kata kokonaiskuluja). Aiemmat kolme vuottahan jäsenmaksu
on pysynyt paikallaan kymmenessä eurossa. Ja nyt pienen korotuksen jälkeenkin ko. maksu on vaivaiset
12 €.
Hyvää ja lämmintä loppukesää
toivottaa
Aarno Rissanen, puheenjohtaja

aarno.rissanen@gmail.com
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♦ Yhdistykseen kuuluu kirjoitushetkellä 160 henkilöä. Kiitämme jäsenistöä, yhteistyökumppaneita,
sisaryhdistyksiä sekä muita hengessä mukana olleita kuluneesta kaudesta ja tervetuloa mukaan myös
uudelle heinäkuun alussa alkavalle toimintakaudelle.
♦ Yhdistyksemme taloudellinen tilanne on kohtuullisen hyvässä kunnossa ja Tampereen kaupunki myönsi
kuluvalle vuodelle 600 € apurahaa, joka on kokoluokassaan keskimääräinen, kun sitä vertaa muihin
vastaavanlaisiin avustusta saaneisiin yhdistyksiin.
♦ Uudet jäsenkortit valmistuvat toimintakauden alkaessa (1.7.11) heinä-elokuussa 2011. Tulevan kauden
jäsenmaksu on 12 €. Laskut lähetetään ainoastaan sähköisessä muodossa. Jäsenmaksun voi hoitaa kätevästi
myös kotisivujen kautta. Kirjoitat vain Info-osion jäsenhakukaavakkeeseen ”Muuta” riville: jäsenmaksu 2011
ja maksat jäsenmaksun pankkiin. Jäsenkortit saapuvat postitse sen jälkeen, kun jäsenmaksu on suoritettu
ja maksusuoritus näkyy tilillä. HUOM! Muistahan, että ”Muuta”-kohdassa voit informoida yhdistykselle esim.
osoitteenmuutoksesi tms. jäsenasioihin liittyviä asioita!
♦ Yhteenveto BluesLovers ry:n jäsenkyselystä:
Kyselyyn vastasi 111 henkilöä joista 2/3 yhdistyksen jäseniä ja vajaa 20 prosenttia naisia, ikäjakauman ollessa
yli 60 % 30–50 vuoden välillä ja 30 % yli 50 vuoden ikäisiä. Yhdistyksestä oli kuultu pääasiassa kavereiden
ja netin kautta ja selvästi tärkeimmät tiedonsaantikanavat sähköposti ja kotisivut. Muitakin kanavia seurattiin,
mutta niissä ei ollut mitään yhteistä nimittäjää tai suosikkia, esimerkkeinä lehdet, blogit ja julisteet.
Yhdistyksen lehteä lukevat, eli noin 2/3 vastaajista, olivat lehteen tyytyväisiä yli 4:n keskiarvolla.
Tilaisuuksiin oltiin myös niissä käyneiden osalta yhtä tyytyväisiä kaikissa yli neljän keskiarvolla, mutta
osallistumattomia oli yllättävän suuri osa vastaajista. Yo-talolla jameissa oli käynyt noin puolet vastaajista,
Klubibluesissa noin 40 % ja Mustalahden Cajun partyssa noin 30 %.
Yo-talon jameja koskevat vastaukset jakautuivat seuraavasti (keskiarvoina):
Maksullisten jamien tarpeellisuus			
Teemoituksen vaikutus osallistumiseen		
Pääsymaksun vaikutus osallistumiseen		
Rahoille vastinetta					

4,1
3,4
2,5
4,2

Vapaaehtoistoimintaan osallistumiseen halukkaita löytyi noin kolmasosa ja yhteystietonsa jättäneisiin tullaan
olemaan yhteydessä. Tietoja voi esim. kotisivujen kautta jättää edelleenkin jos halukkuutta toimintaan
osallistumiseen löytyy tai ne jäivät kyselyyn laittamatta.
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♦ Yhdistyksen yleiskokous pidettiin 20.4.2011 Tampereen Työväenopiston Sampolassa. Paikalle oli saapunut
hallituksen ohella muutama yhdistyksen aktiivijäsen. Kokouksessa päätettiin uudesta hallituksesta ja
järjestäytymiskokouksen jälkeen toimikauden 1.7.11 – 30.6.12 hallitus on seuraavanlainen:

Hallitus:
Aarno Rissanen, puheenjohtaja
Jari Kukkonen, varapuheenjohtaja
Jukka Lehto, taloudenhoitaja
Jorma Rantanen, sihteeri
Jaana Kuivila, jäsenrekisteri- ja jäsenasiat
Katileena Kuikka, markkinointi ja tiedotus
Ari Nevalainen, graafinen suunnittelija
Jyrki Kallio, valokuvaaja

♦ Kesäkalenterit esiin! Viime kesän suositut ”Happening-luonteiset” Cajun-pippalot saavat jatkoa.
Järjestyksessä toinen Louisiana Cajun Party järjestetään pe 15.7.2011 Tapahtumasatama Mustalahdessa
alkaen klo 19.00. Esiintyjinä: Black Bay Zydeco Stompers featuring Tuomo Heikkola & Honey Aaltonen
(U-Bayou), Wiley Cousins (Roadrats), sekä tappajahaitaristi Jarkko Helin (Cajun Comets, Crawfish Kings).
Liput 15 €/12 € jäsenet. Paikan päällä on myynnissä Cajun-ruokaa ja ruoasta saa alennusta jäsenkorttia
vilauttamalla.
♦ Maanmainio ja aina maanläheinen Down Home Island tulee taas. Viikinsaari la 6.8.11 alkaen klo 18.00
Esiintyjät: Paul Osher One Man Band (USA), Mitch Kashmar & Tomi Leino Band (USA/Fin), Ninni Poijärvi
& Mika Kuokkanen feat. Olli Haavisto (Fin), Hank Nero (Fin). Liput rannasta tapahtumapäivänä 25 €
(sisältää laivamatkan), ennakkomyynnistä 20 €. Ennakkomyynti: Epe’s Music Shop, Tampereen Musiikki
ja Hopealinjat / Laukontorin lippumyynti.
♦ HUOM! HUOM! Välittömästi Down Home Islandin jälkeen järjestetään jatkojamit toisessa ”Alatalo”tilaisuudessa, nimittäin Down Home Sputnikissa, esiintyjinä Paul Osher One Man Band ja Jukka ”Wang
Dang Juke” Mäkisen liidaama Wang Dang Dudes. Be there … in the midnight hour!
♦ Yhdistyksemme tämänvuotinen Jemma - palkinto jaetaan joulukuussa 2011 tarkemmin ilmoitettavana
ajankohtana. Tarkoituksena on edellisten vuosien tapaan yhdistää palkinnonjako, jamit ja yhdistyksen
pikkujoulutapahtuma.
♦ Yhdistyksen kotisivujen Media & Video-osiossa on katsottavissa You Tube – videoita menneistä jameista,
sekä menneiden vuosien havinasta, kuunneltavissa Tampereen Radio Moreenin taannoiset Bluestimelähetykset, luettavissa tähän mennessä ilmestyneet pdf-muotoiset Blues Love-lehdet, sekä lehtileikkeitä.
♦ Yhdistyksemme ansiokas valokuvaaja Jyrki Kallio pitää yhä edelleen loistavaa blogiaan Aamulehden
blogisivustoilla. Niitä on kertynyt jo yli 360! Iso käsi jälleen kerran Jyrkille ahkeroinnista! Blogeja pääsee
lukemaan suoraan tästä.
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Jarkko Helin – se lähti vitsistä
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Teksti: Marko Aho
jemmari@gmail.com

��

�����

Crawfish Kingisin ja Cajun Cometsin keulilta tutuksi tullut Jarkko Helin on vuosien saatossa niittänyt mainetta
�
��
��
��
�tahdittanut
�
luunkovana haitaristina. Hänen yksirivisensä on�
ilonpitoa mitä moninaisimmissa ympäristöissä ja
�
��
��
��
�
vastaanotto on ollut yhtä innostunut niin prätkäbileissä kuin kansanmusiikkifestivaaleillakin.
Helin muistelee naureskellen, että haitarinsoittoharrastus lähti aikoinaan hyvin pitkälti vitsistä. Nuori
rockrumpali�������������������������������������
oli Rientolan kansalaisopiston lehteä selatessaan sattumalta huomannut ilmoituksen kaksiriviskurssista ja ajattellut että sehän voisikin olla hauska juttu. Annetaanpa miehen itsensä kertoa: Tokihan mä
olin jonkin verran haitariin jo tutustunut, kun vaari soittaa semmoista ja se oli monia kertoja koettanut saada
minuakin innostumaan. Sillä oli kuitenkin viisirivinen malli ja sehän on eri juttu kuin nää pikkuhaitarit.

���������������
������������

Menin sitten puolivitsillä ihan vain kuuntelemaan sinne kurssille, kun eihän mulla mitään haitaria tietenkään
ollut. Musisointi kuulosti hyvältä ja yks äijä lainas mulle vielä sellaista vanhaa Hohneriakin, että pääsin alkuun.
Kun homma alkoi tosissaan kiinnostaa, niin ostin sen haitarin omakseni. Rientolassa mä kävin vain yhden
talven, koska heti kun jotain oppi, niin tuli fiilis soittaa enemmänkin omalla tyylillä.
Oman tyylin kannalta tärkeäksi kulmakiveksi muodostui Veli-Matti Järvenpään ”Särkijärven Bolero” -levyltä
löytynyt piisi nimeltä ”Cajunvalssi”, eli ”Tits Yeux Noires”. Siinä Veli-Matti soitti yksirivistä Moutonia ja siinä oli
juuri SE soundi, joka mua innosti. Ei mennyt kauaakaan kun löysin Kehitysmaakaupasta nipun zydecolevyjä
ja pääsin sisälle hieman enemmänkin aiheeseen. Sitten tutustuin Raudaskosken Harriin, joka rupes
perehdyttämään mua yhä enemmän cajunin ja zydecon maailmaan. Kävin aina kerran
viikossa soittelemassa Harrin kanssa ja opin aika lailla.
Bändejä
Joulukuussa 1995 sai alkunsa yhä säännöllisen epäsäännöllisesti porskuttava zydecoorkesteri Crawfish Kings. Helinin lisäksi ensimmäiseen kokoonpanoon kuuluivat kitaristi/
laulaja Jussi ”Jo´Buddy” Raulamo, basisti Tomas Bergman, rumpali Esa Vienola ja
pesulaudisti Tommi Laine. Alkuvuosina bändin miehitys oli hyvinkin elävä ja vaihtuvuus
melkoista, mutta samaan aikaan Helin kehittyi aina vain kovemmaksi haitaristiksi ja
esiintyjäksi. Nykyisellään hänen rokkikukkoilua haitariperinteisiin yhdistävä tyylinsä onkin
jo varsin takuuvarma viihdyke.
Yhdeksänkymmentäluvun loppupuolella kuvioon astui keikkailun laajentuminen pohjoiseen
Eurooppaankin. Helin nimittäin liittyi yhteispohjoismaisen Cajun Du Nord -bändin
haitaristiksi Veli-Matti Järvenpään tilalle. Myös Cajun Du Nordin kitaristin vakanssi on
välillä ollut suomalaisissa käsissä, kun sekä Raulamo että Raudaskoski ovat vuorollaan
bändissä vaikuttaneet.
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Muutama vuosi sitten Crawfish Kings vetäytyi tauolle ja Helin perusti pitkään haaveilleensa akustisen
cajuntrion. Nimekseen ryhmä sai Cajun Comets ja siihen tulivat mukaan viulisti/laulaja Tarja Huntus ja
kitaristi Anssi Nuutinen. Bändi on sittemmin keikoillaan todistanut, että akustisin eväinkin voi saada hurjan
menon aikaiseksi ja innostanut monesti yleisön (sekä itsensä) joraamaan pöydillä. Cajun Cometsin rinnalla
toimi hetken aikaa myös cajunia suomeksi esittänyt Polkka Dots.
Accordion-Helin
Nykyisellään Helin tunnetaan soittamisen lisäksi haitarinrakentajanakin. Kaksituhattaluvun alkumetreillä
hän meni Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Ikatan haitarinrakennuslinjalle ja oli siinä määrin hyvä
oppilas, että päätyi ennen pitkää samaiseen opinahjoon opettajaksi.
Viime vuosina hänen rakentamansa soittimet ovat keränneet kiitosta monilta Suomen huipuilta ja herättäneet
ihmetystä ympäri maailmaakin. Esimerkiksi kuusiäänikertainen kahden vireen malli on ollut monien rapakon
takaisten haitaristien ihmetyksen kohteena. Yksi amerikkalainen jantteri on täysin käsittämättömästi
saanut parikymmentä vuotta sitten hoidettua itselleen patentin tämmöisestä kaksivireisestä yksirivisestä,
jossa normaalin neljän äänikerran sijaan onkin kuusi äänikertaa; kolme kummallekin vireelle. Kyseessä on
jotakuinkin sama asia kuin että minä hakisin patentin kahdeksankieliselle kitaralle. Se patentti on kuitenkin
voimassa vain Amerikan maalla, joten minä voin Suomessa tehdä tämmöisiä kurttuja ja leuhkia niillä tuolla
haitaristien toistensa (ja itsensä) kehumisfoorumeissa mielin määrin, kertoo Helin selvästi ylpeänä.
Kuten tarinasta käy ilmi, niin vitsistä liikkelle lähtenyt harrastus on vienyt miehen tyystin mukanaan ja hyvä
niin. Haitariverstas ja satunnaiset opetustyöt työllistävät Heliniä mukavasti ja molemmilla bändeilläkin on
tämän tästä keikkaa. Voidaan todeta, että vuosien saatossa – myös etunimillä J ja Johtaja tutuksi tullut –
Jarkko Helin on oppinut soittimensa läpikotaisin. Hänestä on kehkeytynyt taitava soittaja ja soitinrakentaja,
sekä ennen kaikkea mukaansa tempaavan riehakas esiintyjä!
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U-Bayou
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Teksti: Marko Aho
jemmari@gmail.com

��

�����

Yhdeksänkymmentäluvun alkuvuosina Suomessa sikisi jonkinasteinen cajun/texmex -villitys. Sankoin
joukoin ihmiset imivät meksikolaisia oluitaan sitrusviipaleen
läpi, baareja muutettiin saluunoiksi ja maissilastut
�
��
��
��
��
�
�
�
�
�
�
�
�
tulinen salsa kylkiäisenään tulivat muotinaposteltavaksi.
Musiikillisesti
villityksen näkyvimmäksi hahmoksi
�
kohosi ilmiömäinen haitaristi Veli-Matti Järvenpää. Hän kuitenkin suuntautui hyvin pian texmexin ja siitä
jalostamansa finmexin soittoon cajunsävyjen jäädessä auttamatta paitsioon.
Sitä vastoin�������������������������������������
helsinkiläinen U-Bayou -orkesteri keskittyi suomalaistamaan Louisianan perinteisen riehakasta
hippamusaa; cajunia ja zydecoa. Bändin aktiivinen ura kesti vain muutaman vuoden (1990-1993), mutta sen
tuloksena syntyi vauhdikkaiden keikkojen ohella kaksi oivallista pitkäsoittoa ja muutama mielenkiintoinen
singlepiisi. Sittemmin heidän levynsä ovat käyneet tuiki harvinaisiksi, joten kohdalle osuessa ne ovat
suositeltavia hankintoja. Kyseessä on nimittäin kertakaikkisen hilpeätä menoa kaiken tämän peruskaihoisan
suomirokkauksen piristeeksi.

���������������
������������

Juupajuu
Pesulautaa U-Bayoussa soittanut Honey Aaltonen muistelee bändiä näin: U-Bayou sai käsittääkseni alkunsa
Ruoholahdessa sijaitsevassa Kannas -nimisessä ravintolassa. Tumppi (Tuomo Heikkola, haitari ja laulu)
ja Tappis (Ari Taponen, kitara) olivat menneet sinne taas kerran nauttimaan parit tuopit työpäivän päälle.
Jompikumpi keksi tokaista, että toi Louisianan musiikki on kyllä hyvää. Toisenkin ollessa samaa mieltä homma
johti pikaisesti bändisuunnitelmiin. En muista oliko Saarelakin (Mikko Saarela, basso & laulu) paikalla jo
ensimmäisellä kerralla kun he aihetta kehittelivät, mutta alkuvaiheessa hän joka tapauksessa mukaan liittyi.
Sitten kun uuteen bändiin mietittiin mahdollisia muita
soittajia, niin joku muisti Wouden (Ari Voutilainen, kitara
& laulu) intohimoiseksi rämemusiikin ystäväksi. Hän oli
aikoinaan Creedencen ”Born On Bayoun” innostamana
sukeltanut syvemmälle Louisianan musiikkiperinteeseen
ja toden teolla innostunut aiheesta, joten hänet oli helppo
puhua mukaan. Sivonen (Juha Sivonen, rummut) tuli
ikään kuin Wouden kylkiäisenä, koska he olivat soittaneet
yhdessä jo Wow-Deesissä. Päivi (Päivi Takala, viulu)
oli Tumpin naapuri ja päätyi sitä kautta mukaan tähän
hulluuteen. Zydecobändiin tarvitaan myös pesulauta ja
mä ilmeisesti olin ainoo jonka tiedettiin sellaista soittavan,
joten minutkin pyydettiin messiin.
On jonkinlainen ihme, että U-Bayou sai aktiiviaikanaan
näinkin paljon aikaiseksi. Mukaan valikoitui pääosin
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hyvin kosteanpuoleista ryhmää ja homma luiskahti usein hauskanpidon
puolelle. Pelkästään jo se toi oman haasteensa toimintaan, että bändissä
oli seitsemän jäsentä. Oli työlästä saada kaikkien aikatauluja kohtaamaan
niin, että jokainen olisi samassa paikassa yhtä aikaa ja jos näin kävikin,
niin ainahan joku jurrissa oli kuitenkin.
Tästä päästään luontevasti keltaiseen Carilloon. Se nousi nimittäin erään
sattumuksen kautta jopa orkesterin teemajuomaksi. Olimme muistaakseni
matkalla Ouluun ja pysähdyttiin tekemään juomatäydennyksiä. Kävin
Tappiksen kanssa hakemassa alkosta olutkopat mieheen, kun ajateltiin,
että niistä voi sitten tarjota muullekin ryhmälle. Tumppi tuli meidän jälkeen
bussiin mukanaan korillinen keltaista Carilloa. Ihmeteltiin, että mitäs sää
nyt tollasta menit ostamaan? Oliko se tarjouksessa? Tumppi totesi että
ei, mutta se oli jotenkin niin kutsuvasti siinä tyrkyllä. Mitään hyväähän tuo
Carillo ei ollut, mutta niin vaan sitä jouduttiin paluumatkalle hakemaan jo
lisää. Ostettiinkin sitten kaksi koria. Siitä lähtien keltainen Carillo liittyi varsin
olennaisena osana U-Bayoun keikkailuun ja toi varmasti oman sävynsä
kokonaisuuteen.
Levytykset
Vaikka Aaltonen kovin toivottaman kuvan bändin tomeruudesta antaakin,
niin kyllähän U-Bayoulta ilmestyi reilut pari levyllistä Suomen oloissa
ainutlaatuista materiaalia. Vuonna 1991 julkaistulla ensimmäisellä
pitkäsoitolla ”Tuu steppaamaan” musisointi svengaa pitkälti cajunin ja
zydecon hengessä. Pääosin käännöksistä (vai pitäisikö tässä tapauksessa
puhua ennemminkin väännöksistä?) koostuva materiaali on Saarelan,
Voutilaisen ja Heikkolan sanoittamaa. Samaiset herrat myös kantavat
solistisen vastuun Wouden noustessa pääasialliseksi laulajaksi. Teksteissä
vilisee etenkin Saarelalle ominaista nokkeluutta ja huumoria siellä täällä,
mutta ei bändiä silti voi pelkkänä huumoriryhmänä tai vitsinä pitää. Taustalta
paistaa aito innostus soitettavaan materiaaliin. Musiikki on maustettu
suomalaiseen makuun sopivammaksi aivan samalla tavoin kuin vaikkapa
aurajuustolla on tehty pitsasta täkäläinen herkku.
Esimerkiksi ”Zydeco Gris Gris” tutkiskelee zydecoennakkoluuloja sopivan
kuplettimaiseen sävyyn ja Chuck Berryn ”Promised Landista” muokatussa
”Luvatussa maassa” valottaa somalipakolainen karua kohtaloaan
savolaisittain. Juurevampaan tyyliin käännettyjä ”renkutuksia” ovat muun
muuassa ”Oi Mäntypuu” (”Pine Grove Blues”) ja ”Mama Rosin” (”Mama
Rosin”). Niissä tekstimateriaali on pidetty alkuperäiseen tyyliin niukkana
ja laulu alistettu lähinnä instrumentiksi muiden joukossa. Levyllä kuullaan
myös kaksi perinteitä kumartavaa instrumentaalia; ”Mamou Two-Step” ja
”Sea Side Shuffle”.
Pari vuotta myöhemmin ilmestyneellä ”Juupa Juu Tuu” -levyllä sointia
värittävät sinne tänne ripotellut karibia- ja afrikkavaikutteet, mutta onhan niitä
toki laajemminkin zydecoon sekoittunut. Levyn avaava ”U-Bayou” (”Hippy
Ti Yo”) on kuitenkin silkkaa cajunremellystä. Saarelan sanoilla leikittelevä
teksti määrittelee bändin filosofian tyhjentävästi. ”Me ollaan Juupa Juupa
Juu, eikä soiteta tuubaa tuubaa juu, vaan revitään kurttuu ja juuaan juu.
Me ollaan hilipati hilipati bänt, eikä välitetä vaikka pieleen mänt, me ollaan
huuhaa ja Juupajuu!”. Hoilotus vedetään rivakkaa vauhtia ja väliin tulee
moninaisia vikkeliä sooloja, joten piisi todella tempaisee mukaansa.
Hölkkäävämpää materiaalia levyllä edustavat myös ”Taas yksin oon” (Don
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Gibsonin countryklassikko ”Oh Lonesome Me”), sekä Bo Diddley -kompilla maustettu ”Naapurin tyttö” (”Fais
Do Do”). Sinisempään sävymaailmaan luiskahtavat Voutilaisen kirjoittama ”Meeri-Anne”, sekä Heikkolan
kääntämät ”Jauhat paskaa” (Joe Jonesin vanha rytmibluussi ”You Talk Too Much”) ja ”Annien rakas” (Taj
Mahalin ”Annie´s Lover”).
Aiemmin mainittuja eksoottisempia sävyjä soppaan heittävät alkujaan kolumbialaista alkuperää olevat
”Zenaida” ja ”Tao tao tao”, sekä Afrikasta syntyisin oleva ”Vihreä persikka”. Se on käännös sierraleonelaisen,
high lifen kuninkaaksikin mainitun Sooliman Ernest Rogien laulusta ”The Green Pumpkin”. Heikkola tulkitsee
tämän hieman erilaisen ”tyttö-tapaa-pojan” -tarinan varsin tunteikkaasti ja siitä olisi suonut muodostuvan
vaikka pikkutuhman kesähitinkin, mutta minkäs teet. Kaukokaipuuta potee myös Voutilaisen kirjoittama,
kuustosmainen ”Meskaliinia”. Kuten nimestäkin saattaa arvata, niin tämän laulun tiimoilta kaihoisa katse
suunnataan Meksikon suuntaan.
Valsseja ei tietenkään sovi unohtaa cajunista ja zydecosta puhuttaessa. U-Bayoun debyytiltä löytyi Amerikan
hanuriprinsessaksikin tituleeratun Viola Turpeisen ”Unelmavalssi”, sekä ilmeisesti tilaustyönä syntynyt ”SirkkaLiisan häävalssi”. Kakkosen valssikiintiö täyttyy puolestaan parin eläimellisen laulun voimin. Traditionaalinen
”Cuckoo Waltz” kukkuu instrumentaalisti ja Saarelan kovasti traditionaalisen kuuloinen ”Koiravalssi” tekijän
itsensä koiramaisena tulkintana.
Pitkäsoittojensa lisäksi U-Bayou julkaisi muutaman mielenkiintoisen singleraidan. Ensimmäisen pikkumustan
perspuolelta löytyy esimerkiksi Lynyrd Skynyrdiä suomeksi ja zydecona. ”Anna etumatkaa” on ”Gimme Three
Stepsin” suomalaistettu versio ja sen tiimoilta täytyy nippelitietona mainita, että suomentajaksi merkityn Soul
Hank -pseudonyymin takana piileskelee Niko Ahvonen. Kautta aikain ensimmäiseksi zydecopiisiksikin
tituleerattu Boozoo Chavisin ”Paper In My Shoe” julkaistiin älppäreiden välissä vuonna 1992 nimellä
”Heinäkenkä”. Sen kääntöpuolena on melko lailla ”I´m Readyn” mieleen tuova ja kulkusten kilistelyyn
ponnekkaasti tähtäävä Voutilaisen rokki ”Tee peti”.
U-Bayou ehti onneksi tallentua parille kokoelmalevyllekin. Menneiden aikojen iskelmistä uusioversioita
sisältäneeltä ”Onnellisten kotimaalta” löytyy heidän hilpeä näkemyksensä ”Keltaiset banaanit” -foxtrotista ja
kokoelmalevyltä ”Baarikärpäsiä 3” kertakaikkisen mainio versio Bobby Aron fingelska -rallista ”Kapakka In
The Kaupunki”.
Hilpeätä hippamusaa
Aaltonen muistelee viimeisen virallisen U-Bayoun keikan osuneen Ruisrockiin. Woude yllätti silloin varsin
ikävällä tavalla ja jätti saapumatta paikalle, joten muut joutuivat pärjäämään ilman häntä. Sittemmin bändi
on tehnyt vain vähemmän virallisia pistäytymiskeikkoja vaihtelevilla kokoonpanoilla ja vuodesta 2003 he
ovat pysyvästi joutuneet pärjäämään ilman Woudea. Nuo harvatkin keikat ovat kuitenkin olleet lähinnä
synttärikeikkoja tai muuten spesiaalitapauksia, joten tätä musiikkia on aivan liian harvoin ollut tarjolla ihmisille
näin julkisesti.
Cajun ja zydeco ovat pohjimmiltaan hauskanpitoon ja arkihuolten heittämiseen tähtäävää musiikkia. Kun
niitä vielä esitetään suomalaisessa kesäillassa sujuvina suomennoksina ja rennon letkeällä otteella, niin
tuloksenahan on mitä oivallisimmat juhlat – Antaa tuulen puhaltaa!

U-Bayou netissä:
Luvattu maa http://www.youtube.com/watch?v=LDSSi-FzMJw
Anna etumatkaa http://www.youtube.com/watch?v=fgahN3ZMDC4
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Artikkeli pohjautuu Blues Newsissä 6/2008 julkaistuun Wiley Cousins -haastatteluun.
Amerikan maalta Suomeen rantautunut Wiley Cousins on vuosien saatossa kohonnut merkittäväksi
�
��
�
�
��
��
�
hahmoksi täkäläisellä juurimusiikkikentällä. Omien
bändiensä
lisäksi Wiley on vieraillut pianistina lukuisilla
�
��
��
��
�
blues-, rock- ja countrylevyillä ja keikoilla hän on soittanut ties vaikka kenenkä kanssa. Viime vuosina Wiley
on kuitenkin esiintynyt varsin harvakseltaan ja onkin kerrassaan messevää saada hänet Louisiana Cajun
Partyn miehitykseen. Tämä lyhykäinen esittely pohjaa pari vuotta sitten tekemääni pitkähköön haastattelun
joka julkaistiin
Blues News -lehdessä.
�������������������������������������

���������������
������������

Musiikin pariin
Jo lapsena laajoille musiikkivaikutteille
altistunut Wiley innostui aiheesta
toden teolla seitsemänkymmentäluvun
alkupuolella. Siihen saakka hän oli
ollut passiivinen musiikin harrastaja,
seuraten sivusta isänsä ragtimehenkistä
pianonsoittoa, sekä äitinsä klassisen
musiikin harrastusta ja Sinatran
kuuntelua. Siskonsa päivän kovimpien
hittien diggailun myötä olivat toki tutuiksi
tulleet myös Beach Boys ja Motownin
isot
nimet.
Kolmetoistavuotiaana
Wiley pääsi serkkunsa levykokoelman
turvin
omatoimisesti
laventamaan
musiikillista tietoisuuttaan. Esimerkiksi
Rolling Stonesin “Get Yer Ya Ya´s
Out”, muutama varhainen Beatleslevy
ja Mike Bloomfieldin “Electric Flag”
innostivat nuorta poikaa paneutumaan
asiaan tarkemminkin. Kerran rock &
rollin kanssa kosketuksiin päästyä ei
sitten paluuta enää ollutkaan. Wiley
huomasi, että levyjen parhaat piisit eivät
suinkaan olleet Stonesien ja Beatlejen
itse kirjoittamia. Näin ollen uteliaisuus
heräsi, että keitä nämä lauluntekijöiksi
mainitut Berry, Penniman ja Perkins
oikein ovat. Siitä alkoi peloton sukellus
rock & rollin juurille.
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Oman stereolaitteiston ja siihen kuuluneen FM-radion myötä Wileylle avautui entistäkin laajempi kirjo
rytmimusiikin helmiä. Hän löysi muun muuassa live-gospelkanavan ja King Biscuit Flower Hourin, joka soitti
raakaa, alkuvoimaista musiikkia Memphisistä, Texasista ja Mississippistä. Myös soulmusiikki oli noussut
laajempaan tietoisuuteen ja sitä kautta tutuiksi tulivat sellaiset kovat nimet kuin James Brown, Sly And the
Family Stone ja Wilson Pickett.
Muutamaa vuotta myöhemmin Wiley loukkasi selkänsä jalkapallokentällä ja joutui makoilemaan toipilaana
hyvän tovin. Varsin pian hän alkoi kaivata muutakin ajanvietettä kuin television saippuasarjat. Niinpä hän
raahautui vaivoin olohuoneen toisella seinustalla olevan pianon ääreen ja aloitti tutkimusmatkansa koskettimien
maailmaan. Aluksi hän joutui ottamaan toisella kädellä tukea pianosta ja soittamaan vain yhdellä kädellä.
Tutun kuuloisia melodiapätkiä tuntui löytyvän helposti ja hän oppi yhdistelemäänkin niitä luontevasti. Kun
selkä kuntoutui sen verran, että Wiley pystyi istumaan ilman tukea pianon ääressä, hän sai toisenkin käden
koskettimille ja pääsi uppoutumaan yhä syvemmälle pianonsoiton syövereihin.
Bänditouhuja
Seitsemän- ja kahdeksankymmentälukujen vaihteessa Wileylla oli useampiakin bändivirityksiä, mutta mikään
niistä ei oikein lähtenyt kunnolla käyntiin. Erityisen hankalaksi näytti kerta toisensa jälkeen muodostuvan
oikeanlaisen kitaristin löytäminen. Yleensä muut halusivat soittaa Led Zeppeliniä, Joe Walshia tai Van
Halenia ja Wileyn mielessä kummittelivat Jimmy Reedin ja Rev Gary Davisin kaltaiset nimet. “Toinen toistaan
vikkelämpää, spandexhousuista kitarasankaria ilmaantui treeneihin ja yrittäessäni opettaa heille Jimmy Reediä
sain kuulla, että kyllähän minä tuon osaan, se on helppoa. Sen jälkeen he soittivat malliksi ränttätänttää
hirvittävällä runttauksella ja se jos mikä on hyvin kaukana Reedin seksikkäästä komppaustavasta.” muisteli
Wiley jälkeen päin. Ei olekaan ihme, ettei mitään pitkäaikaista bändiviritelmää päässyt muodostumaan.
Viimein
Fur
Trappers
-kokoonpanosta
muodostui
Wileyn omien sanojen mukaan
juuri niin hyvä bluesbändi kuin
kahdeksankymmentäluvulla
oli nuorten valkoisten kloppien
mahdollista perustaa. Vaikkakin lämmöllä, niin melko
kriittiseen sävyyn hän muistelee tuon aikaista touhuilua:
”Kun me valkoihoiset lähiönuoret innostuimme bluesia
soittamaan, niin emmehän
me voineet millään tajuta
hienouksia, jotka alkuperäiset
bluesmuusikot olivat imeneet jo
äidinmaidossa. Ne ovat vuosisatojen aikana kehittyneitä, aina
nuoremmille polville siirtyneitä
perinteitä. Heidän soitossaan
oli ja on luonnostaan kaikki
polyrytmiikat, synkoopit ja
venytykset – ei niitä ole tarvinnut
erikseen opetella. Eiväthän
valkoiset, purkkaa jauhavat
lähiöidiootit voineet sellaisista
mitään
edes
ymmärtää.
Monet bluesmuusikot saavat
sähkökitaran
kuulostamaan
ilman vahvistintakin voimalliselta,
koska
heidän
tatsinsa on sellainen. Siinä
tapauksessa ei hyvän soundin
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aikaan saamiseksi enää kummoistakaan styrkkaria tarvita. Jos tätä
taitoa taas ei ole, niin heiveröisempään soittoon on helppo hakea
lisävoimaa helvetillisillä Marshall -pinoilla. Kun sekään ei kuulosta
vielä oikein miltään, niin sitten soitetaan mahdollisimman paljon ja
mahdollisimman nopeasti. Näin on päädytty pisteeseen, jossa kaikki
alkuperäisen musiikin hienoudet on korvattu äänenvoimakkuudella
ja nopeudella. Juurikaan pahemmin ei mielestäni voisi metsään
mennä. “
Fur Trappers muutti Teksasiin, koska siellä katsottiin olevan
paremmat markkinat sinisävelille. Bändi keikkailikin valtavasti
vaihtelevalla menestyksellä; välillä B B Kingin lämmittelybändinä
tuhansille ihmisille ja välillä taas pienissä louisianalaisissa ladoissa.
Rahaa kiertämisestä ei kuitenkaan jäänyt muille kuin managerille.
Runsaan rundaamisen myötä kuvaan alkoivat astua myös
sekalaiset ongelmat ja niihin homma sitten kaatuikin. “Ei ole
mitenkään mieltä ylentävää ajaa neljäsataa mailia keikalle, kun
bändi on sitten toisen setin aikana siinä kunnossa ettei kykene
hoitamaan hommiaan. Meno kävi aina vain kaoottisemmaksi; laulaja
oli yleensä niin päissään ettei pystynyt loppuillasta laulamaan ja
basisti oli epävireessä, mutta ei huomannut mitään koska oli niin kamoissaan. Koettaessani sitten pelastaa
sen mikä pelastettavissa oli, jouduin yleensä itse laulamaankin. Fiilistäni ei myöskään nostanut tietoisuus
siitä, että keikan jälkeen on vielä edessä jumalattoman pitkä, öinen kotimatka, minulla on autolastillinen
huutavia hulluja mukanani ja seuraavana aamuna pitäisi olla taas muuttofirmassa töissä.” muisteli Wiley ja
kertoi että viimein valvotut yöt ja hullu työtahti sai riittää. Hän lähti bändistä, lopetti soittamisen ja keskittyi
oikeisiin töihin - tosin vain hetkeksi.
Rytmirottien matkassa Suomeen
Pitkään ei Wiley ehtinyt musiikista sivussa pysyä, kun jo kävi kutsu Rhythm Ratsin riveihin. Tämä juurevan
musiikin parissa laaja-alaisesti liikkunut ryhmä keikkaili välillä myös Bill Doggettin bändin legendaarisen
fonistin Clifford Scottin kanssa. Wiley arvostaa Scottia muusikkona hyvin korkealle ja mieluusti vielä
nykypäivänäkin intoutuu tätä kehumaan: “Clifford on luultavasti paras muusikko, jonka kanssa olen
ikinä soittanut – aivan uskomaton äijä. Hän osaa soittaa mitä tahansa, mutta mikä tarkeintä, hänellä ei
ole minkäänlaista tarvetta näyttää sitä. Hän osaa olla myös soittamatta mitään turhaa.” Clifford Scottin ja
”Rytmirottien” yhteistyön tuloksena ilmestyi pari tsekkamisen arvoista levyäkin; “Mr Honky Tonk Is Back In
Town” (New Rose 1992) ja “Texas Tenor” (New Rose 1993).
Helsinkiläiseen Cantina Westiin Amerikasta esiintyjiä metsästänyt kykyjenetsijä osui vuonna 1993 Rhythm
Ratsin keikalle. Hän innostui näkemästään siinä määrin, että palkkasi bändin saman tien neljän viikon pestille.
Suksee oli kova ja kaikki kävi turhankin helposti. Pian bändi oli uudelleen Suomessa ja tällä kertaa keikkoja oli
jo ympäri maata. Suomessa elettiin kovaa “saluunahuumaa”, jolloin täkäläiset oppivat imeskelemään Solinsa
limeviipaleen (joka tosin saatettiin monesti korvata sitruunalla) läpi ja syömään tulisia texmex-pöperöitä.
Klubit olivat jatkuvasti täynnä, joten vieraille tuli ehkä liiankin ruusuinen kuva Suomen keikkatilanteesta.
Sittemmin kävi ilmi, että ihmiset olivat tuohon aikaan enemmän innoissaan imagosta kuin itse musiikista.
Cowboybootsit, stetsonit, kaktukset, tequilat ja revolverit olivat kova juttu suomalaisille.
Rhythm Rats -aikoina Wileylle iski kova polte soittaa välillä omaakin musiikkia. Niinpä hän perusti Well
Hungariansin vuonna 1996. Suomen vierailuillaan hän oli törmännyt viimein myös mieleiseensä kitaristiin,
joten Risto Klemola päätyi mukaan uuteen bändiin. Wiley kertoi ihmetelleensä, että kaikki nämä vuodet
hän oli etsinyt hyvää blues/rockkitaristia ympäri Amerikkaa ja viimein hän löytää sellaisen Suomesta! Se on
suunnilleen sama asia kuin että Grönlannista löytyisi Lakersia kovempi koripallojoukkue. Well Hungariansin
kokoonpanon täydensi amerikkalaisvalmisteinen komppiryhmä; basisti Chris Alcaraz ja rumpali John Hahn.
Bändi keikkaili ahkerasti Amerikassa ja teki jokusen Suomen kiertueen.
Vuonna 1997 ilmestyi Well Hungariansin omaa nimeä kantava debyyttilevy. Näihin aikoihin Wiley otti ison
askeleen ja päätti muuttaa Suomeen, koska oli varhaisella Suomen kiertueella tavannut tulevan vaimonsa.
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Klemola palasi myös isiensä maille ja muuttipa Alcarazkin hetkeksi tänne karuun Pohjolaan. Hahn sen sijaan
jättäytyi matkasta ja uudeksi rumpaliksi löytyi Juppo Paavola. Seuraavana vuonna bändi äänitti vielä Chris
Alcarazin soololevyn, joka oli tyyliltään aavistuksen popimpaa materiaalia. Sen julkaisun aikoihin Chris muutti
Englantiin ja hänen tonttinsa otti hoitaakseen Ville Rauhala.
Näin muodostunut kokoonpano keikkaili muutaman vuoden todella ahkerasti ja toimi muun muuassa
Tampereen Henry´s Pubissa pyörineen Featuring klubin yhtenä säestysbändinä. Sittemmin vauhti on hiipunut,
kun Wiley on muutamat viime vuodet keskittynyt lähinnä perhe-elämän viettoon ja esiintynyt harvakseltaan.
Musiikkibisneksestä
Nykypäivänä vallitseva, loppuun tuotettu musiikkihuttu ja median yksisilmäinen suhtautuminen ei saa
Wileylta(kaan) liiemmälti ymmärrystä osakseen: “Normaali kaduntallaaja, joka nykypäivänä tyytyy median
tarjoamaan bluesiin, countryyn tai rockabillyyn saa vain sen siloitellun pintaraapaisun kuullakseen. Sillä ei
juurikaan ole tekemistä itse asian kanssa.
Olen puhunut näistä jutuista paljon eri muusikoidenkin kanssa ja saanut aivan liian usein pettyä. Yhä edelleen
törmään niihin soittajiin, jotka kuvittelevat että Jimmy Reed -komppia kuuluu soittaa mahdollisimman jykevästi
runttaamalla. Jos soitan jotakin svengaavaa levyä sanojeni vahvistukseksi, saan sitten kuulla että “heh, eihän
ne ole edes rytmissä”. Ja kun tosiasiassa niistä elementeistä jotka “eivät ole edes rytmissä” muodostuu se
rytmi!
Musiikissa ei tarvitsisi tarjota valmiita ratkaisuja, vaan kuulijalle pitäisi jättää myös tulkinnan varaa. Verrataan
sitä vaikka impressionistiseen maalaustaiteeseen. Jos impressionisti maalaa ihmiskasvot, hän piirtää omituisen
mallisen nenän vinoon, toisen silmän tuonne ja toisen silmän tänne; kaiken sekaisin. Kuitenkin nähdessäsi
tämän riemunkirjavan, vääristyneen naaman tunnistat sen oikopäätä ihmiskasvoiksi. Aivomme täyttävät tyhjät
paikat ja järjestävät osaset oikeille paikoilleen. Aivan samoin vaikkapa Louis Armstrongin musiikissa kuulet
piisin melodian vaikkei mikään big bandin soittimista sitä soitakaan. Se muodostuu kokonaisuudesta.
Takavuosina nousi kova poru siitä kun Milli Vanilli ei oikeasti laulanutkaan. Nykyään ihmiset menevät ihan
vasiten keikoille, joissa solistit vain aukovat suutaan taustanauhan tahtiin. Minkä ihmeen takia ihmisen jolla
on Britney Spears -levy kotonaan pitää lähteä keikalle katsomaan kun Britney Spears soittaa omaa levyään
ja hetkuu sen tahtiin? Saman periaatteen mukaan ei kannata mennä myöskään Louvreen katsomaan Mona
Lisaa, koska sen voi ostaa julisteena postimyynnistä – vaikkapa useamman kappaleen – ja ripustaa yhden
joka huoneeseen.
Ennen pitkää tämä kehitys johtaa väistämättä siihen, että jengi menee keikalle katsomaan isoa videomonitoria
ja tähti ei edes saavu paikalle. Niin kauan kuin ihmiset hyväksyvät tällaisen kusetuksen, niin homma tulee
menemään aina vain järjettömämpään suuntaan. Toivon todella jonkinlaista vastavoimaa, koska livesoitossa
piilee koko homman hienous. Niin kauan kuin nämä “artistit” tienaavat miljoonia pelkällä suunsa aukomisella,
niin sehän on sama kuin antaisi koiralle suupalan kiitokseksi sohvanpureskelusta. Varmasti se pureskelee
seuraavankin sohvasi, vieläpä entistä pahemmin! Samoin kuin kaiken muun mihin se vain suinkin pääsee
käsiksi - jopa ne Mona Lisa -julisteet seinältä!
Wiley netissä: http://www.saunalahti.fi/~tkokkila/wiley/
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Teksti: Jari Kukkonen
j.t.kukkonen@gmail.com

Tommy Johnson

Tämänkertaisen kirjoitukseni aiheena on se ehkä vähiten tunnettu Johnson, kun puhe on 20-ja 30luvuilla levyttäneistä bluesmiehistä. Robert Johnsonin tietävät lähes kaikki bluesin ystävät, Blind Willie
Johnsoninkin aika monet, mutta Tommy Johnson on mielestäni ihan syyttä suotta jäänyt liiankin harvojen
tietoon, joten koitetaanpa edes tämän artikkelin verran korjata asiaa.
Tommy Johnson on kuitenkin Charley Pattonin, Willie Brownin ja Son Housen ohella yksi tärkeimpiä
tekijöitä 1920-luvun delta bluesin kehityksessä, ja jo kauan ennen kun Robert Johnsonista kerrottiin
tarinaa, kuinka hän sai soittotaitonsa vastineeksi vanhan vihtahousun kanssa tienristeyksessä tekemistä
kaupoista, samaa legendaa kerrottiin myös Tommy Johnsonista. Tienristeyksessä tekemiensä kauppojensa
mainostamisen lisäksi TJ kuljetti mukanaan suurta jäniksenkäpälää, eksentrisyyttään lisäämässä ja
taikavoimiaan korostamassa.
No, olivatpa taitonsa ja lahjansa peräisin mistä tahansa, omasta mielestäni TJ on varsinkin laulajana ihan
siellä terävimmässä kärjessä tuon ajan delta blues artisteja arvioitaessa, eikä moitteen sanaa löydy myöskään
siitä, miten TJ:lla on kitaransoittajana hallussa delta bluesin kuviot ja likit. Aikalaistensa kertoman mukaan
TJ:n ei myöskään tarvinnut hävetä lainkaan akrobaattisen showmiehen taidoissaan esmes Charley Pattonille,
kitara soi Johnsonilla vaikkapa niskan takana tai jalkojen välissä soittaen yhtä komeasti kuin Pattonillakin.
Oman delta blues genrensä sisällä TJ pitää nostaa myös biisintekijänä ihan sinne huipun tuntumaan, ni-iin
hienoja hänen ”omat” kappaleensa ovat, sekä sanoituksiensa että musiikkinsa puolesta. Valitettavasti TJ:n
muusikon uraa varjostivat samat ongelmat kuin monen muunkin tuon ajan bluesmiehen, eli alkoholismi ja
naiset, molemmat kun saattoivat hänet jatkuvasti erilaisiin vaikeuksiin.
Tommy Johnson syntyi vuonna 1896 George Millerin plantaasilla, Hills Countyssa, lähellä Terry-nimistä
paikkakuntaa Mississippissä, noin 30 km etelään osavaltion pääkaupungista Jacksonista. Vuoden 1910
tienoilla Tommy muutti perheensä mukana Crystal Springsiin, Mississippiin ja noihin aikoihin hän alkoi
myös opetella kitaran soittoa, ensimmäisenä opettajana toimivat hänen veljensä Mager ja LeDell. Joskus
noin vuoden 1914 aikaan veljekset alkoivat hankkia soittamisella myös lisätuloja perheelleen. 1916 Tommy
Johnson meni naimisiin Maggie Bidwellin kanssa, (josta hän teki myöhemmin kappaleen Maggie Campbell
Blues) ja he muuttivat Webb Jenningsin plantaasille Drewiin (Mississippin osavaltion sisällä siis muutellaan
edelleen).
Lähellä Webb Jenningsin plantaasia sijaitsi Dockeryn plantaasi, jossa majailivat mm. Charley Patton ja
Willie Brown, joiden kanssa Tommy alkoikin juopotella sekä soitella, ja joilta hän sai runsaasti oppia sekä
vaikutteita, ja tietysti kävi myös toisinpäin, eli Patton ja Brown hyötyivät tuttavuudesta musiikillisesti ja
ryyppyseuran myötä myös. 1920-luvulle tultaessa Tommysta oli tullut, paitsi alkoholisti, myöskin runsaasti
ympäri Yhdysvaltojen etelävaltioita kiertelevä ammattimuusikko, ainakin siinä määrin kun tuona aikana
”ammattilainen” oli mahdollista olla. Tosin aikalaistensa kertoman mukaan Tommyn tärkeysjärjestyksessä
musiikin edelle ajoivat usein alkoholi, uhkapeli ja naiset.
Levytykset
Tommy Johnsonin koko levytetty tuotanto on koottu yhdelle cd-levylle, Document-levy-yhtiön julkaisemalle
”Complete Recorded Works (1928-1929)”, joka löytyy aikas helposti ainakin internetin isoimmista
verkkokaupoista. Cd sisältää seuraavat kappaleet:
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1. Cool Drink of Water Blues
2. Big Road Blues
3. Bye Bye Blues
4. Maggie Campbell Blues
5. Canned Heat Blues
6. Lonesome Home Blues [Take 1]
7. Lonesome Home Blues [Take 2]
8. Big Fat Mama Blues
9. I Wonder to Myself
10. Slidin’ Delta
11. Lonesome Home Blues
12. Untitled Song (Morning Prayer Blues) [Take 1]
13. Untitled Song (Boogaloosa Woman) [Take 2]
14. Black Mare Blues [Take 1]
15. Black Mare Blues [Take 2]
16. Ridin’ Horse
17. Alcohol and Jake Blues
Ensimmäiset levytyksensä TJ teki Charlie McCoyn kanssa Memphisissä, Tenneseessä helmikuussa 1928
Victor-levymerkille. Tunnetuimpia ja eniten coveroiduimpia noista lienevät nuo pari ensimmäistä, varsinkin
Canned Heat Blues on luultavasti saanut eniten mainetta siitä, jotta kyseisestä kappaleesta nimensä nappasi
eräs Suomessakin useampaan otteeseen konsertoinut yhtye.Nuo ensimmäiset levytykset insipiroivat kuitenkin
myös heti suuresti laajaa joukkoa tuon ajan Delta-alueen muusikoita, mm. Howlin’ Wolf, Robert Nighthawk,
Houston Stackhouse, Floyd Jones, Boogie Bill Webb, K.C. Douglas, Johnny ”Geechie” Temple ja Otis
Spann vaikuttuivat niistä suuresti,
Esimerkiksi Howlin Wolf (joka ihaili Tommy Johnsonia kovasti) otti ”Cool drink of water bluesista” kauniisti
sanottuna runsaasti vaikutteita omaan ”I Asked for Water (She Brought Me Gasoline)”-kappaleeseensa.
Ensimmäisten levyjen hyvän myynnin seurauksena TJ pääsi taas levyttämään elokuussa 1928. Viimeinen
TJ:n levytyssessio tallennettiin Paramount levy-yhtiön toimesta joulukuussa 1929. Paramountille päätymiseen
yhtenä suurena syynä lienee ollut samalle firmalle levyttänyt TJ:n soitto-ja juopottelukaveri Charley Patton.
Siihen, miksi miehen levytysura päättyi jo tuohon sessioon, on esitetty vaihtoehdoiksi mm. seuraavia asioita
: a) laman tultua levyttämään pääsivät yhä harvemmat, ja TJ:n levymyynti ei riittänyt niiden harvalukuisten
joukkoon pääsyyn, b) TJ (voimakkaasta humalatilastaan johtuen) ymmärsi väärin Mississippi Sheiksin kanssa
allekirjoittamansa copyright-sopimuksen ”Big Road Blues”-sävellyksensä melodiasta, luullen allekirjoittamansa
paperin tarkoittavan sitä, ettei hän voisi levyttää enää koskaan, ja/tai c) TJ:n alati pahenevaa alkoholisimia.
1930-luvulle tultaessa TJ kierteli jonkin verran vielä eri puolilla etelää, mutta alkoi kuitenkin pysyä enemmän
ja enemmän juopottelemassa ja soittelemassa vain kotiseudullaan Crystal Springsin ja Jacksonin alueella,
missä hän säilyikin suosittuna esiintyjänä paikallisissa juhlissa, tansseissa ja ”juke jointeissa” koko 1940luvun ajan. Hän kuoli sydänkohtaukseen paikallisissa juhlissa soittamansa keikan jälkeen 1.11.1956.TJ on
haudattu Warm Springsin Metodistikirkon hautausmaalle Crystal Springsiin, Mississippiin.

Tommy Johnson netissä: http://en.wikipedia.org/wiki/Tommy_Johnson_%28blues_musician%29
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Teksti: Jyrki Kallio
jyrki.kallio@pp2.inet.fi

SupraFonics
Keitä yhtyeeseen kuuluu?
SupraFonics on klassinen kitara-basso-rummut –trio eli Tommi Laine,
kitara ja laulu, Marko Suutarla, kontrabasso ja Ville Lehtovaara,
rummut.
Milloin, miten ja miksi Suprafonics perustettiin?
Saimme käskyn korkeammalta taholta, sillä Elvis tarvitsisi säestäjiä
ja bändi kasaantui ensikeikalleen kahden viikon varoitusajalla.
Kyseessä oli siis Jyväskylän Kaupunginteatterin Vappu-gaala vuosi
sitten, jossa esiintyjänä oli Elvis-imitaattori Scott Bruce suoraan
Floridan Disneylandista. Homma kiersi kädestä toiseen kuin kuuma
peruna ja päätyi lopulta Masin ja Tommin syliin. Onneksi rumpalia
etsiskellessä tuli mieleen, että ”eikö se Ville ollut kova Elvis-fani?”.
Palaset loksahtivat sitten niin kivuttomasti paikoilleen, että projektia
päätettiin jatkaa perustamalla oikea bändi. Elvis-biiseihin ei kyllä ensi
keikan jälkeen ole koskettu.
Mistä yhtyeen nimi keksittiin?
Nimi on kyllä melkoisen aivoriihen tulos, mutta kunnia kaikkia
osapuolia tyydyttävästä nimestä menee Masille. Haluttiin energinen
ja maaginen nimi, joka herättää mielikuvia, mutta ei viittaa kuitenkaan
mihinkään eksaktiin asiaan. Jokaisella tuntuukin oleva oma
mielikuvansa Supra-äänestä…
Mikä on bändin musiikillinen linja?
Kyllä meidän musiikissamme on paljon bluesia, mutta paljon on
kyllä muutakin, rockabillyä, lattaria, soulia, kantria vain muutamia
mainitaksemme. Olemme tavanneet kutsua musiikkiamme rock´n
rolliksi, sillä se sanahan pitää sisällään kaiken. Painotus kuitenkin
termin jälkimmäisellä osalla eli ”rollilla” eli kaiken mitä soitamme on
tarkoitus olla svengaavaa, groovaavaa, tanssittavaa. Jos tuntuu, että
sinun on pakko liikkua jotenkin, kun SupraFonics soi, niin olemme
onnistuneet tavoitteessamme! Lee Dorseyta lainataksemme:
”Everything We Do Gohn Be Funky”
Kuinka paljon harjoittelette yhdessä?
SupraFonics treenaa noin kerran viikossa, joskus useammin, joskus
harvemmin, riippuen keikkatiheydestä. Mutta keskimäärin kerran
viikossa kokoonnutaan treeneihin.
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Toistaiseksi bändin ohjelmisto on koostunut cover-biiseistä. Onko tekeillä omaa materiaalia?
Heti alun perin oli selvää, että bändi kirjoittaa omat biisinsä. Se ei käy kuitenkaan ihan hetkessä. Halusimme
myös mahdollisimman nopeasti keikalle, joten setin kasaaminen lainamateriaalista oli käytännöllinen ratkaisu.
Lainat pyrittiin kuitenkin hakemaan vähemmän kuullusta materiaalista ja muokkaamaan mahdollisimman
pitkälle oman näköiseksi. Yhtä lailla oli selvää että ”yksi yhteen ” –versioita ei tällä bändillä esitetä. Mutta
jo melkein ensi keikoista asti SupraFonics on esittänyt joitakin omia kappaleita ja niiden osuus on kasvanut
koko ajan. Omaa materiaalia on nyt jo yli puolet keikalla esitettävistä biiseistä ja lisää on tekeillä.
Miten yleisö ja media on ottanut SupraFonicsin vastaan?
Tuntuu siltä, että meidän haasteemme on saada yleisö ensimmäistä kertaa keikalle. Kun se sinne saadaan,
niin vastaanotto on ollut kyllä hyvä. Jopa Turussa. Ja paljon näkyy keikoilla jo tuttuja naamojakin, eli toistekin
tullaan meitä kuulemaan. Kaikki jutut mediassakin ovat olleet positiivisia. Kiinnostusta on herättänyt mediassa
myös nuo Villen edustamat Saari-rummut, niistä on ollut juttua alan lehdissä, mm. Soundissa.
Ketkä ovat henkilökohtaisia suosikkejanne omien instrumenttienne osalta? (siis Masilla basisteista,
Tommilla kitaristeista ja Villellä rumpaleista)
Ville: Minun henkilökohtainen mestarini on Ismo ”Ippe” Kätkä, joka on ollut mulla opettajanakin takavuosina.
Yksi suurimmista tämän hetken suosikeista on Seasick Steven kanssa soittava Dan Magnusson.
Masi: Hyviä basistejahan on vaikka kuinka paljon. Pääasiassa minä kuuntelen kyllä ihan vaan biisejä, enkä
soittajia. Mutta jos yksi soittaja pitäisi mainita, niin se voisi olla vaikka Milt Hinton, mieletön taimi ja tyylitaju
yhdistettynä valloittavaan persoonaan. Sähköbasisteista täytyy nostaa esiin Metersien George Porter Jr,
siinä mies jonka kuvioita voisi analysoida loputtomiin. Onhan Suomessakin kosolti hyviä nykysoittajia, pidän
kovasti esim. Eeva Koivusalon bassottelusta Niko Ahvosen funk/soul-levyillä.
Tommi: Suosikit vaihtuvat päivittäin. Tällä hetkellä on sellainen moodi, että ne ovat Muddy Waters, Jimmy
Bryant ja Jussi Raulamo. Huomenna ne voisivat olla vaikka Ernest Ranglin, George Barnes tai Sister Rosetta
Tharpe.
Mikä on kunkin teistä tie tähän yhtyeeseen eli soitannollinen historia?
Tommillahan on pitkä historia erilaisten yhtyeitten kanssa, Hot Pant, Groovy Eyes ja One O´Clock Humph vain
muutamia mainitaksemme. Ville meinasi tulla nuorena humpan raiskaamaksi, mutta karkasi rokkiareenoille.
Sitä kautta tie on kulkenut mm. samban, heavyn, jazzin, rokin, bossa novan ja bluesin kautta takaisin juurille
SupraFonicsiin. Masi on puolestaan porukan musiikillinen kuopus, kokemusta on kertynyt lähinnä viime
vuosina, kun vanha kontransoiton harrastus aktivoitui uudelleen. Masin basso soi mm. Bluesloversien House
Bandin ja Groovy Eyesin kanssa.
Yhtye on nyt vajaan vuoden ikäinen. Miten homma on edennyt ja miltä tulevaisuus näyttää?
Tuntuu, että olemme sellaisessa positiivisessa kierteessä tällä hetkellä. Täytyy vain tehdä kärsivällisesti työtä
ja soittaa hyvä keikkoja. Sitä kautta päästään sitten eteenpäin, esimerkiksi soittamaan hyvillä festareilla
ja mahdollisimman monille ihmisille. Vähän esimakua hommasta saatiin jo huhtikuun alussa Helsingissä
Stompin´At The Savoy- festivaaleilla, joissa soitimme molempina iltoina iltaklubilla. Mutta selvää on, että
tunnettuvuutta pitää lisätä vielä, jotta saavuttaisimme isompaa yleisöä. Hyvä levytys voisi olla sellainen ovia
avaava käyntikortti, katsotaan saadaanko sellainen aikaiseksi ja millä aikataululla.
Miten näette yleisellä tasolla soittamanne kaltaisen musiikin tulevaisuuden?
Jos ei puhuta roots-musiikista yleensä, vaan Supra-musiikista, niin tulevaisuus näyttää tosiaan ihan mukavalta.
Mutta yleisemmin täytyy sanoa, että tietynlainen jämähtäminen ja vanhoihin kuvioihin kangistuminen uhkaa
kyllä sceneä. Uutta ideaa ja uutta verta kaivataan, musiikki ei saa pysähtyä tyylittelyksi tai museotavaraksi.
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Teksti: Marko Aho
jemmari@gmail.com

Los Lobos Live at the Fillmore
Useimmille Los Lobosin mainitseminen tuo mieleen vain “La Bamban”.
Sinälläänhän se ei ole mikään ihme, sillä juuri tuo kyseinen rallatus nousi
saman nimisestä elokuvasta hitiksi kahdeksankymmentäluvun puolivälissä
ja nosti kylkiäisenään Los Lobosinkin laajempaan tietoisuuteen. Bändi oli
kuitenkin jo siihen mennessä ehtinyt vaikuttaa reilun kymmenen vuoden
ajan, joten mistään hetken ihmeestä ei tuolloinkaan ollut kyse.Sittemmin
Los Lobos on kohonnut käsitteeksi Cali-Mex musiikin pioneerina. Heidän
viitoittamaansa polkua ovat menestyksekkäästi kulkeneet sellaisetkin
los-alkuiset nimet kuin Los Lonely Boys ja Los Fabulocos featuring Kid
Ramos.
Kolmen vuosikymmenen kokemuksella...
Los Lobos ei ole pysytellyt yhden asian bändinä, vaan etsinyt rohkeasti toisia näkökulmia musiikkiinsa.
Taustalta kuuluvat koko ajan soittajien meksikolaiset juuret, mutta monissa lauluissa ne ovat vain mausteena
- sikäläiseen tyyliin tosin melko tuntuvina mausteina. Bändi on yhdistellyt rockabillysta, countrysta ja bluesista
omaksumiaan vaikutteita välillä hyvinkin rankkaan rokkaukseen ja vinhasti pöriseviin kitaroihin. Mielestäni
Los Lobos saakin parasta jälkeä aikaiseksi silloin kun he mahdollisimman vapaasti ammentavat sävyjä sieltä
täältä.
Los Lobos kuvasi vuonna 2004 pari kolmekymppisjuhlakeikkaansa Fillmore Audiotoriumilla. Niistä koostettiin
sekä live-cd, että nyt käsittelyssä oleva dvd. Bändi on kolmen vuosikymmenen aikana kulkenut pitkän tien
takapihan grillijuhlista isoille lavoille ja saattaapa takana olla luja putki rilluvuosienkin, mutta innokkaan nöyrä
asenne on edelleen tallella. Keikalla kuullaan materiaalia Los Lobosin koko uralta, vaikkakin tuo alussa
mainittu ”La Bamba” sentään jää puuttumaan.
Levy lähtee vahvasti käyntiin. Homman avaa David Hidalgon
laulama ”The Big Ranch”. Monin paikoin The Bandin mieleen
tuova laulu saa peräänsä vanhahtavaa bluesrokkausta, kun ”I
Walk Alone” pärähtää soimaan. Sen tiimoilta pääsee bändin
toinen solisti Cesar Rosas ääneen.
Eräs Los Lobosin rikkauksista on laaja soitinarsenaali.
Esimerkiksi David Hidalgo ei näytä uskovan ”suutarin lestissä
pysymis” -viisauksiin, vaan soittaa tälläkin keikalla kitaran
lisäksi haitaria, viulua ja lyömäsoittimia. Saksofonisti Steve
Berliniltä taittuu myös koskettimien ja huilun soitto. Cesar
Rosas ja välillä rumpujen takanakin viihtyvä Louie Perez
soittavat kitaroiden ohella eksoottisempia kielisoittimia, kuten
bajo sextoa ja jaranaa. Conrad Lozano pitäytyy basson
soitossa, mutta toki hänenkin käsissään on välillä nähty myös
nelikielisen harvinaisempia sukulaisia. Perusmiehityksen
täydentävät kaksi rumpali/lyömäsoittajaa Cougar Estrada ja
Victor Bisetti. Enimmillään kolmenkin lyömäsoittajan käyttö
kuuluu lopputuloksessa onneksi sävykkyytenä, eikä pelkkänä
kompin jykevyytenä.
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Levyllä kolmantena kuultava ”Maria Christina” nostaa bändin meksikolaiset juuret esiin ja Hidalgokin tarttuu
haitariin. Tämän jälkeen Rosasin laulama ”Done Gone Blue” palauttaa meiningin rankahkon bluesrokkauksen
pariin. Läpi koko keikan meksikolaiset vaikutteet vuorottelevat pohjoisamerikkalaisen juurimusiikin kanssa
varsin luontevasti. Molemmat elementit ovat jatkuvasti läsnä, mutta niiden sekoitussuhteet vaihtelevat.
Välillä touhu äityy räyhäkkääksikin. ”Viking”ja ”Good Morning Aztlán” ovat kitaroiltaan lähes punkia, mutta
bändin maltillinen työskentely ja ei päästä meininkiä repeämään liiaksi. Ensin mainitussa laulussa muuten
vierailee kitaristina David Hidalgon, rankemma rokin parissa kunnostautunut, poika Vincent Hidalgo.
...ja hyvällä fiiliksellä
Keikan puolivälin jälkeen aloittaa ”The Train Don´t Stop Here” varsinaisen huippujen sarjan. Boogiebasson
kuljettaman rennon svengailun jälkeen tulee nimittäin yksi Los Lobosin hienoimmista lauluista ”Kiko And
The Lavender Moon”. Siinä höyryurkujen päälle rakentuva sopivasti äkkiväärä musisointi luo todella hienon
tunnelman.
Tämän jälkeen tunnelma nousee entisestään kun bändi soittaa kolme hanurivetoista menopalaa. Zydecona
kulkeva ”How Much Can I Do?”, meksikolaispolkka ”Mexico Americano”, sekä kankeampaakin tanssijalkaa
puoliväkisin liikuttava näkemys vanhasta r&b -hitistä ”I Got Loaded” ovat omiaan nostamaan yleisön (ja
bändin) fiilikset juhlatunnelmiin.
Loppurypistyksenä kuullaan jo mainitun ”Good Morning Aztlánin” lisäksi lattarihenkiset ”Cumbia Raza” ja
”Mas Y Mas”. Niiden välissä tarjoiltu rokki ”Shakin Shakin Shakes” ei ainakaan laske fiilistä sekään. Keikan
päättävään ”Mas Y Masiin” tulee bändin vieraaksi Robert Randolph pedalsteel-kitaroineen. Hän heittäytyy
piisin vietäväksi melkoisella innolla ja meinaa hurjimmissa paikoissa jopa kaataa soittimensa.
”Live At the Fillmore” on onnistunut ja hyväntuulinen kokonaisuus. Sen jälkeen bändiltä on tullut jo nippu
uudempiakin levyjä; muun muuassa ”Los Lobos Goes Disney”. Se sisältää nimensä mukaisesti Disneyn
piirretyistä filmeistä tuttuja ralleja itäisen Los Angelesin tyyliin tulkittuna.
Vinkkinä kerrottakoon, etenkin kaikille teille joille Los Lobosista tulee mieleen vain ”La Bamba”, että
bändin sivuilla pääsee tutustumaan heidän tuotantoonsa varsin kattavasti. Siellä sitä kelpaa ostopäätöksiä
haudutella.
Los Lobos netissä:
Bändin viralliset nettisivut: http://www.loslobos.org/site/
http://en.wikipedia.org/wiki/Los_Lobos
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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!

FolkSeattle-kanava (esim.Mississippi Fred McDowell etc.)
http://www.youtube.com/user/FolkSeattle
T-Bone Walker & Chuck Berry: Everyday I have the blues
http://www.youtube.com/watch?v=dampex4f4is&feature=related
Otis Grand & Ronni Busack-Boysen: She walks right in
http://www.youtube.com/watch?v=AyXth2iVr8g&feature=related
Muddy Waters in Chicago ´63: Got my mojo working
http://www.youtube.com/watch?v=3fJWt-_zjLs&feature=channel_page
John Lee Hooker & Muddy Waters Blues Band: It´s my own fault
http://www.youtube.com/watch?v=7P2eIAGSsUw&feature=player_embedded
Fenton Robinson - You don´t know what love is
http://www.youtube.com/watch?v=rKquecGh7pA
Born for Hard Luck: Peg Leg Sam Jackson
http://www.folkstreams.net/film,1
Fenton Robinson – Somebody loan me a dime
http://www.youtube.com/watch?v=BO5pcmHepEQ
Gregg Allman – Devil got my woman
http://www.youtube.com/watch?v=jpIDFiz5SSo&feature=related
George Smith – Leaving Chicago
http://www.youtube.com/watch?v=b_D-56WY57s
MadCat Harmonica Crazy
http://www.youtube.com/watch?v=mEhApQmsozc
Magic Sam – All your love & Sam´s boogie
http://www.youtube.com/watch?v=7S5DGqCfk8o&feature=player_embedded
Jake´s Blues Band - kanava
http://www.youtube.com/user/Nawac7#p/c/3585B44819FC7C9D
Big Bill Broonzy: Worried man blues, Hey, hey and How you want it done. 1957
http://www.youtube.com/watch?v=N-pShRISHnQ
Big Bill Broonzy: Black, brown and white
http://www.youtube.com/watch?v=k0c1c0ZsTLA&feature=related
Robert Cray Band: Making of “This Time”
http://www.youtube.com/watch?v=xo-u3xYw3Fk
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Austin City Limits - Tribute to bluesman Jimmy Reed
http://video.pbs.org/video/1346550491/
Austin City Limits – Allen Toussaint
http://video.pbs.org/video/1378867539/
Austin City Limits - Sharon Jones & the Dap-Kings / Carolyn Wonderland http://video.pbs.org/video/1581004209/
Austin City Limits - Bettye LaVette / Pinetop Perkins http://video.pbs.org/video/1438214221/
Blues Houseparty (John Jackson)
http://www.youtube.com/watch?v=e21nqPuo6HU&feature=player_embedded
Toot blues
http://www.youtube.com/watch?v=vBILt-LEnp0&feature=channel
Tästä linkistä pääsee kuuntelemaan Blues Radio UK:ta
http://www.bluesradio.co.uk/
Ekstrabonuksena linkki Early blues-sivustolle:
http://www.earlyblues.com/

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

Wolfgang’s Vault
http://www.wolfgangsvault.com/
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Muita blueshengen nostattajia:


Bluesministeri

BluesLovers T-paidat nyt
saatavilla
Tyylikkäät BluesLovers-jäsenpaidat ovat nyt
myynnissä. “Fruit of the Loom”-paita on väriltään musta, se on 100% puuvillaa ja kestää 60
asteen pesun. Koot S-XXXL. Paitoja on myynnissä yhdistyksen nettisivuilla ja BluesLoverstilaisuuksissa.

Hinta 20 / 15 Eur
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