10 (1/2013)
Pirkanmaan Bluesyhdistyksen interaktiivinen PDF - lehti

Sisältö 1 / 2013
2
Pääkirjoitus			
3
Yhdistysuutiset
4
Louisiana Cajun Party 2013 artistiesittely
8
Peltipurkkikitaran rakentaminen
18
Linkkivinkit
20
Sarjakuva
		

www.blueslovers.org

www.blueslovers.org

Moro!
Kyseinen BluesLove-lehti on järjestysnumeroltaan 10, joka on samalla yhdistyksen lehden viisivuotisjuhlanumero.
Pirkanmaan bluesyhdistys Blues Lovers ry perustettiin sunnuntaina 17.12.1989 Tullikamarilla. Idea on lähtöisin
alunpitäen Ilkka Mäkilältä, joka toimi Tampereen elävän musiikin yhdistyksen TEMUN:n primus motorina. Ilkan
toimesta järjestettiin aikoinaan Tampereen legendaarisella I-klubilla pienimuotoisia bluesfestivaaleja. Näistä
tapahtumista kehkeytyi ajatus tamperelaisen bluesyhdistyksen perustamisesta. Kautta aikain ensimmäiseksi
puheenjohtajaksi valittiin perustamiskokouksessa nyttemmin jo eläväksi legendaksi muodostunut Valdemar
Wallenius. Hän on ollut mukana perustamassa monia muitakin tärkeitä instituutioita mm. Blues News, Musaja Soundi-lehti.
Yhdistys toimi hyvinkin aktiivisesti ensimmäiset viisi-kuusi vuotta, järjestäen mm. kuuluisat Winter-blues ja
Klubiblues-tapahtumat kansainvälisine huippuartisteineen. Bluesmusiikin suosio alkoi kuitenkin tyrehtyä
Tampereella 90-luvun puoliväliin tultaessa, yleisöä ei saapunut järjestettäviin tapahtumiin entiseen malliin
ja BluesLoversin hallitus alkoi väsyä, sekä erityisesti turhautua. Yhdistys kitkutteli vielä jonkin aikaa, jonka
jälkeen alkoi vuoteen 2008 asti seurannut lepovaihe jolloin tapahtui jälleensyntyminen. Yhdistysrekisterissä
yhdistys oli koko tämän ajan ”olemassa”.
Näiden viiden kuluvan vuoden aikana yhdistys on järjestänyt yli neljäkymmentä erilaista blues & rootstapahtumaa ja lisää on luvassa. Heinäkuussa (la 20.7.2013) järjestetään sarjassaan neljäs Louisiana
Cajun Party. Tarjolla on aiempien vuosien tapaan Louisiana-henkistä, rehvakkaasti svengaavaa
musiikkia ja kertakaikkisen maukkaita cajunkeittiön herkkuja Näsinneulan varjossa. Asiasta lisää toisaalla
lehdessämme.
Juhlan kunniaksi lehdessä julkaistaan mittava artikkeli ns. peltipurkkikitaran teosta. Tarkat ohjeet kuvineen
löytyy lehdestä, joten ei muuta, kuin nikkaroimaan.

Hyvää kesää!
Aarno Rissanen, puh.joht.

aarno.rissanen@gmail.com
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aarno.rissanen@gmail.com

♫) Yhdistykseen kuuluu kirjoitushetkellä 172 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 (1.7.13) heinä-elokuussa 2013. Tulevan
kauden jäsenmaksu on 15 €. Laskut lähetetään ainoastaan sähköisessä muodossa. Jäsenmaksun voi
hoitaa kätevästi myös kotisivujen kautta. Kirjoitat vain Info-osion jäsenhakukaavakkeeseen ”Muuta”
riville: jäsenmaksu 2013 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!
♫) Yhdistyksen yleiskokous pidettiin 20.4.2013 Tampereen Työväenopiston Sampolassa. Paikalle
oli saapunut hallituksen ohella muutama yhdistyksen aktiivijäsen. Kokouksessa päätettiin uudesta
hallituksesta ja järjestäytymiskokouksen jälkeen toimikauden 1.7.13 – 30.6.14 hallitus on seuraavanlainen:
Aarno Rissanen
Jari Kukkonen
Mika Haikonen
Päivi Palm		
Jukka Lehto 		
Katileena Kuikka
Ari Nevalainen
Eero Ojanperä

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
taloudenhoitaja
sihteeri
jäsenrekisteri- ja jäsenasiat
markkinointi ja tiedotus
graafinen suunnittelija
jäsen

♫) Kesäkalenterit esiin! Viime kesän suositut ”Happening-luonteiset” Cajun-pippalot saavat jatkoa.
Järjestyksessä neljäs Louisiana Cajun Party järjestetään la 20.7.2013 Tapahtumasatama Mustalahdessa
alkaen klo 19.00. Esiintyjinä: Black Bay Zydeco Stompers featuring Dave Forestfield ja Tero Pulkkinen.
Liput 15 €/12 € jäsenet. Paikan päällä on myynnissä Cajun-ruokaa ja ruoasta saa alennusta jäsenkorttia
vilauttamalla.
♫) Syksyksi on buukattu mielenkiintoisia artisteja Kulttuuriravintola Kiveen ja mm. Telakalle. Konserteista
lisää myöhemmin ilmestyvissä tiedotteissa.
♫) BluesLovers järjestää syksyllä 2013 seuraavan koulutustapahtuman. Asiasta lisää myöhemmin
ilmestyvissä tiedotteissa.
♫) Yhdistyksemme tämänvuotinen Jemma - palkinto jaetaan marras-joulukuussa 2013 tarkemmin
ilmoitettavana ajankohtana. Tarkoituksena on aiempien vuosien tapaan yhdistää palkinnonjako, jamit ja
yhdistyksen pikkujoulutapahtuma.
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LOUISIANA CAJUN PARTY
LAUANTAINA 20.7.2013 TAPAHTUMASATAMA MUSTALAHTI,
TAMPERE
”Laissez les bon temps roulez!” ”Joie de vivre!”

BluesLovers ry järjestää lauantaina heinäkuun 20. päivänä nyt jo perinteisen Louisiana Cajun Party
-nimisen tapahtuman Tampereen Mustanlahden tapahtumasatamassa. Tarjolla on aiempien vuosien tapaan
louisianahenkistä, rehvakkaasti svengaavaa musiikkia ja kertakaikkisen maukkaita cajunkeittiön herkkuja
Näsinneulan varjossa.
Nämä - tiettävästi Suomen ainoat - cajun-bileet juontavat juurensa yhdeksänkymmentäluvulle ja Pirkanmaan
BluesLovers ry:n ”edelliseen elämään”. Silloinkin ne olivat menestys. Nyt uuden tulemisensa jälkeen Louisiana
Cajun Party on kolmen vuoden aikana lisännyt suosiotaan tasaisesti ja vahvistanut asemiaan kaiken muun
Tampereen kesätarjonnan seassa. Edes joka vuosi kohdalle osunut epävakainen sää tai samanaikainen
Tammerfest ei ole juhlakansaa cajunhipoista karkoittanut.
Tänäkin vuonna Louisiana Cajun Partyn house bandina toimii Black Bay Zydeco Stompers ja tänäkin vuonna
vierailevat solistit ovat huippuluokkaa! Mukaan ovat nimittäin lupautuneet juurimusiikin monipuoliset tulkitsijat
DAVE FORESTFIELD ja TERO PULKKINEN.
House bandin puuhamies Marko Aho on tyytyväinen kuvioiden lutviutumiseen ”Äkkiseltään tulee mieleen,
että olisi haastava urakka löytää vuosittain pari uutta solistia Louisiana Cajun Party -nimiseen musiikkijuhlaan.
Näin ei kuitenkaan ole. Kokemukseni mukaan Louisianan laaja musiikkiperinne on monille täkäläisille
rootsmuusikoille yllättävänkin kova juttu. Esimerkiksi luunkovana kitaristina ja huuliharpistina tunnettu
viimekesäinen vieraamme Ismo Haavisto osoittautui Mustassalahdessa kerrassaan kelpo hanuristiksi.
Hänellä oli valmiina setillinen omia zydecopiisejäkin, joita hän on varsin säästeliäästi oman bändinsä kanssa
toistaiseksi esittänyt.”
”Hauskaa on myös se, että lähes tulkoon jokainen soittoniekka, jota vieraaksemme olen kysynyt, on ollut
aidosti innostunut aiheesta. Suurimman ja oikeastaan ainoan hankaluuden vierailijoiden saamiselle aiheuttaa
ajankohta. Nämä(kin) hipat järjestetään vuoden kiireisimpänä ajankohtana heinäkuun puolivälin paikkeilla.
Tänä vuonna tehdään aikataulujen tiimoilta uusi säätämisen ennätys, kun Tero Pulkkinen jättäytyy kesken
keikkamatkan Tampereelle, soittaa illan ensimmäisen setin Mustassalahdessa ja jatkaa illaksi vielä Somerolle
soittamaan sen varsinaisen keikkansa.”
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Tero Pulkkinen - Tribute to Doug Sahm
Mustaanlahteen kannattaa saapua hyvissä, koska joutavan aikaisia
lämmittelybändejä ei tapahtumaan ole sisääntulomusiikkia soittamaan
hommattu. Hipat startataan heti kahdeksalta täysillä. Ensimmäisessä
setissä teemana on ”Tribute to Doug Sahm” ja solistiksi siihen saapuu
pitkän linjan rootstaituri Tero Pulkkinen.
Kuten otsikostakin saattaa päätellä, niin luvassa on todellista Amerikan
herkkua. Pulkkisen osuus sisältää Doug Sahmin tunnetuksi tekemää
sävelaarteistoa. Niin Sir Douglas Quintetin, kuin Texas Tornadosinkin
helmiä tarjoillaan monipuolinen kattaus, joten mukaan mahtuu juurevaa
musiikkia cajunista tex mexiin ja bluesista rock and rolliin. Monitaitoinen
Pulkkinen on luvannut laulunsa ohella soittaa ainakin kitaraa, haitaria,
bajo sextoa, urkua ja viulua.
”Vuonna 1984 olin vain neljätoistavuotias, kun matkustin Helsingistä
Tampereelle nähdäkseni Sir Douglas Quintetin keikan.” muistelee
Pulkkinen mullistavaa nuoruuden kokemustaan ” Sahmin diggailu
ja tuo keikka näyttivätkin hyvin pitkälti suunnan tulevalle uralleni. On
mahtavaa tulla 29 vuotta myöhemmin Tampereelle tekemään tribuutti
Doug Sahmille. Tätä kunnianosoitusta olen ”joskus vielä” -pohjalta
suunnitellut aina Sahmin ennenaikaisesta kuolemasta lähtien. Hienoa,
että nyt päästään tuumasta toimeen.”
Tero Pulkkinen on urallaan ehtinyt paljon. Yhdeksänkymmentäluvun
alkupuolella hän liittyi Veli-Matti Järvenpään Tex-Mex Quintetin riveihin.
Hän toimi viidentoista vuoden ajan bändin laulusolistina, kitaristina ja
bajo sexton soittajana, joten matkan varrelle mahtui useita ikimuistoisia
hetkiä. Niistä kovimmaksi Pulkkinen nostaa yhteiskeikat ja jamittelut
haitarilegenda Flaco Jimenezin, sekä tämän niin ikään legendaarisen
bajo sexton soittajan Oscar Tellezin kanssa. Sittemmin Pulkkinen on
päässyt soittamaan myös Doug Sahmin pitkäaikaisen luottourkuri/haitaristi Augie Meyersin kanssa. Sen kokemuksen hän luonnehti
olleen mahtavinta mitä toivoa voi.
Monen monituisten enempi tai vähempi pitkäikäisten bändien ohella
Pulkkinen on myös kirjoittanut lauluja muille artisteille, pyörittänyt omaa
Vibrakööri -bändiään ja soittanut Freud Marx Engels & Jungissakin jo
muutaman vuoden ajan.

Kuopiossa vaikuttava Dave Forestfield, joka arkisemmissa askareissaan
tunnetaan myös Tatu Metsäpeltona, on Pulkkisen lailla pitkän linjan
juurimuusikko. Hänenkin uransa on alkanut yhdeksänkymmentäluvun
alkupuolella. Tampereella tämä, viime vuosina nipun mainioita ja
kehuttujakin soololevyjä julkaissut, rouhea tulkitsija on edelleen
melko tuntematon suuruus. Mitä ilmeisimmin tuo asia korjaantuu
Mustassalahdessa
.
Vuosituhannen alkumetreillä Forestfieldillä oli countrybändi nimeltä
Mississippi Exiles. Sittemmin hänen musiikkinsa on löytänyt paikkansa
laajemmassa americana -lokerosta. Hänen levyiltään voi kuuluu sävyjä
juurimusiikin laajan kentän eri laidoilta, mutta cajunia niille ei ole tainnut
(vielä) päätyä.

Kuvat: Pekka Mäkinen

Dave Forestfield - americanaa uskottavasti
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Suomen oloissa harvinaisen laidback poljentoinen ja karhean rosoinen musiikki nostaa helposti mieleen
sellaisia nimiä kuin Bob Dylan ja JJ Cale. Pelkkä musiikkilegendojen luettelointi ei kuitenkaan tee oikeutta
millekään osapuolelle. Se antaa vain aavistuksen siitä minkä suuntaista tavaraa saattaa tarjolla olla.
Mustanlahden keikalla kuullaan pääasiallisesti Forestfieldin omaa tuotantoa tilaisuuden teeman mukaisesti
cajunmaustettuna. Niiden lomaan tulee myös jokunen rokkiklassikkokin.
Jotta Forestfieldin kuva ei jäisi liian yksipuoliseksi, niin mainittakoon myös, että Kuopion seuduilla hänet
tunnetaan erityisen mainiona Chuck Berry -tulkitsijana ja kitaroipa hän myös kapinarockbändi Mickey And The
Studentsin riveissä, joten Mustassalahdessa on varmasti mielenkiintoisen monipuolinen show tiedossa!

Black Bay Zydeco Stompers talon orkesterina
Jo kolmatta kertaa peräkkäin house bandin tointa Mustassalahdessa hoitaa Black Bay Zydeco Stompers,
Hankalan pitkästi (mutta komeasti!) nimetyn kokoonpanon takaa löytyy juuri toisen levynsä; minicd:n
”Harmonia ja kohu” julkaissut Dortmunder.

Louisiana Cajun Party -levyjulkaisu
Viime vuonna julkaistiin cajunhippojen tiimoilta myös spesiaalisingle. Tuolle levylle tallentui pari Marko Ahon
rustaamaa, aiheeseen sopivaa rallia Ismo Haaviston ja Andres Rootsin kanssa. Levy sai hyvän vastaanoton
ja sen innostamana se saa tänä kesänä myös jatkoa. Nyt tulossa olevalle erikoisjulkaisulle tulee kolme
piisiä:
Tero Pulkkinen & Augie Meyers: Mendocino
Dave Forestfield: Way Down In Ol’ Swanee
BBZS w. Andres Roots: I Will Stay
Tero Pulkkinen sai muutama vuosi sitten yhytettyä Doug Sahmin pitkäaikaisen soittokumppanin,
legendaarisen Augie Meyersin kanssaan studioon. Herrat taltioivat yhdessä muutaman Sahmin tuotannosta
tutun rallin. Tällä singlellä on kunnia saattaa niistä ensimmäinen kaiken kansan kuuluviin. Dave Forestfield
on sovittanut traditionaalisen Swanee River -kappaleen itsensä näköiseksi ja tulkitsee tämän tutun rallin
rouheiseen tyyliinsä. Viime kesän Louisiana Cajun Partyista alkanut Black Bay Zydeco Stompersin yhteistyö
virolaisen slideässä Andres Rootsin kanssa on poikinut muun muuassa nyt julkaistavan Hurriganes/Lollipops
coveroinnin ja lisääkin on tulossa.
Levy ilmestyy viimevuotiseen tapaan Louisiana Cajun Partyssa. Sitä myydään Mustassalahdessa viiden
euron kappalehintaan ja sen jälkeen lähinnä Maaseutumusiikki.fi nettipuodin kautta.

Black Bay Zydeco Stompers
Marko Aho: kitara, laulu
Tapsa Kojo: koskettimet, haitari, laulu
Jysky Ristilä. Basso
Ville Lehtovaara: rummut

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN !
Lauantaina 20.7.2013 klo 19.00 alkaen.
Liput 15 €/12 € (BL-jäsenet)
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Music, summer, Cajun food !
... be there or be square!
Huom. Yhdistyksen jäsenkortilla saa edellisten vuosien tapaan alennusta Cajun-ruoasta!
Aiheeseen liittyviä linkkejä:
LCP:n järjestävä Pirkanmaan BluesLovers ry: 		
Singlen julkaiseva Maaseutumusiikki: 			
Housebändi Black Bay ZydecoStompers: 		

http://www.blueslovers.org/
http://www.maaseutumusiikki.fi/
http://maaseutumusiikki.fi/bandit3.html

Vieraileva solisti Dave Forestfield: 				
Vieraileva solisti Tero Pulkkinen: 				
LCP:n tapahtumapaikka Mustalahden tapahtumasatama: 	
Viimekesäisen singlen mainos: 	
			

http://www.daveforestfield.com/
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tero_Pulkkinen
http://www.mustalahti.info/
http://youtu.be/LfagoNGyXZ0

Juttua aiempien vuosien Louisiana Cajun Partyista:
http://www.blues-finland.com/articles/louisiana_cajun_party_2011_tampere.html
http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/louisiana-cajun-party-1
http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/louisiana-cajun-party-2012-mustalahdessa
Louisiana Cajun Party - lauantaina 20.7.2013 klo:20
Ravintola Kaisla, Mustanlahden satama, Tampere
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Teksti: Mika Haikonen

mika.a.haikonen@gmail.com

Peltipurkkikitaran tarina purkissa
Vajaa vuosi sitten kesälomalla päätin pistää asioita eteenpäin projektissa, jota oli suunniteltu jo tovi. Suklaat
oli herkuteltu ja peltirasiaa katseltu mietiskellen parisen vuotta mielessä ensimmäisen omin käsin rakennetun
kielisoittimen tekeminen. Siitäpä sitten toimeen. Tämä artikkeli on siis yhden kitararakennusprojektin tarina.
Tiivistän tässä tarinan neljään päävaiheeseen:

1) suunnittelu, 2) valmistus, 3) kokeilu ja 4) viimeistely.
Jokainen toki voi tehdä omaan tyyliinsä, omaan tapaansa ja omaan tempoonsa. Artikkelin kuvallinen anti ei
anna kaikista vaiheista tarkkoja ja laadukkaita kuvauksia, sillä kuvia otettiin kun muistettiin – välillä pokkarilla
ja välillä kännyn kameralla - ja kitaraa tehdessä ei ollut ihan ensimmäisenä mielessä tarinan paketoiminen
artikkeliksi.
Sikarilaatikkokitaran tekeminen on suhteellisen helppoa ja alkuun pääsee yksinkertaisilla tarvikkeilla ja
työkaluilla. Projektin voi tehdä vaikka keittiön pöydällä (sikäli mikäli muut perheenjäsenet sitä eivät liiaksi
paheksu!). Erinomaista siinä on myös se, että jokainen voi tehdä kitarasta ihan oman näköisensä ja oman
tyylisensä. Haastetta haluavat voivat tehdä ihan viimeisen päälle kuusikielisen eri puulajeista laminoiduilla
kauloilla ja rakentaa itse kaiken alusta loppuun mikrofonit mukaan lukien. Toisessa ääripäässä on sitten
ihan yksinkertainen yhden kielen Diddley Bow -tyyppinen kitara. Kaikille löytyy se omaan mieleen soveltuva.
Tärkeintä on tekemisen ja kokeilemisen riemu, ei niinkään se tuleeko noudattaneeksi jotain tarkkaa ohjetta
tai sääntöä. Linkkilistasta löytyy linkit muutamaan projektitarinaan eritasoisten sikarilaatikkokitaroiden
tekemisestä. Niille, jotka haluavat tutustua kitaran osien nimiin tarkemmin, suosittelen Wikipedian artikkeliin
tutustumista. Linkin löydät myös linkkilistasta. Jos jokin artikkelissa käytetty muu termi jää askarruttamaan,
niistä löytyy kätevimmin tietoa Internetin hakukoneiden kautta.

1. Suunnittelu
Sen lisäksi, että pitkään suunnitellen tehdään melkein valmista, tietoa hankkimalla lisätään tuskaa. Netistä
löytyy muutakin kuin sitä itseään. Siellä on suunnaton määrä erilaisia sikarilaatikkokitaran teko-oppaita.
Hakusana ”cigar box guitar” auttaa alkuun. Sivustoja selaamalla ja YouTube-videoita katsastamalla saa
erinomaisia vinkkejä ja ideoita muiden CGB-tekemisistä.
Jonkinlainen visio siitä mitä on tekemässä on syytä hahmottaa ennenkuin siirtyy hankkimaan tarpeita. Vision
pohjalta voi sitten tehdä päätöksiä ja päätöksistä pääsee luontevasti tekemään tarkempia suunnitelmia.
Ensimmäiseen rakennettavaan kitaraan ei kannattane ladata kaikkia mahdollisia herkkuja ja toiveita.
Yksinkertaisesta mallista on hyvä lähteä liikenteeseen ja rakentaa seuraavaan versioon sitten lisää hienouksia
sitä mukaa kun taidot ja tiedot karttuvat. Itse päädyin tekemään nelikielisen version nauhattomalla kaulalla.
Suunnitteluvaiheessa ei ollut vielä päätettynä laitetaanko purkkiin kaksi vai yksi mikrofonia. Ajatuksena oli
virittää soitin avoimeen D-vireeseen (DAD#F).
Tarvikehankinta on alkuun pääsemisen ensimmäinen askel. Omat romulootat eivät sisällä juurikaan
ylimääräisiä kitaranosia, joten nettikauppaan kävi ostajan tie. Listasin linkkilistaan paikat, joista tein tämän
projektin hankinnat. Tarvikkeita saa varmasti monesta muustakin tarvikekaupasta. Google jälleen kerran on
etsivän paras ystävä.Toki vanhat kitaranrämät ja muu laatikoiden pohjille kertynyt tarveaineisto kannattaa
inventoida ja käyttää mikäli suunnitelmaan sopii. Suunnitelmaahan voi tuunata sen mukaan kuin mitä
romulaatikon pohjalta löytyy uusia yllätyksiä.
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Tarvikkeet:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

suklaakonvehtirasia, peltinen
kaulamateriaali vaahterasta
pätkä puista L-listaa
viritinkoneisto 4 kpl
pari 8 mm pulttia
kytkin mikrofonien valintaan
kytkimen nuppi
pari potentiometriä (muistelisin, että toinen oli 250 Mohm ja toinen 500 Mohm) potikan nuppi 2 kpl
kondensaattori
kitaran kielisarja
ohutta sähköjohtoa, n. 1 m riittää vallan mainiosti
messinkinen naula
kieliholkki 4 kpl
6,3 mm monojakki 1 kpl
viinipullo 1 kpl (voi olla valmiiksi tyhjä, tai sitten voi tyhjentää projektin aikana)
liimaa
puuöljyä

Työkalut:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Pora ja erikokoisia metalli- ja puuteriä
Hiekkapaperia eri karkeuksia 100..240
Saha ja sahauslaatikko
Suorakulma ja viivotin
Lyijykynä
Juotoskolvi ja tinaa
Lasiveitsi
Erilevyisiä puutalttoja
Sivuleikkurit
Puu- ja metalliviiloja
Maalarinteippi
Pensseli

Kaikukopaksi kelvannee millainen purkki tai rasia tahansa. Sikarirasiassa on tyyliä ja kunnon sikarien
tupruttelu kitaraa suunnitellessa on lystikästä. Tämän projektin kaikukoppana toimii peltinen suklaarasia.
Mitoiltaan rasia on 19,5 cm x 26 cm x 5 cm.
Kitaran kaulan on syytä olla jotain jämäkkää puumateriaalia. Hennompi puu saattaa taipua ja se vaikuttaa
mm. kitaran vireessä pysymiseen. Vaahtera on varsin hyvä valinta. Muita esimerkkivaihtoehtoja voivat olla
poppeli tai tammi. Valittavan puupalikan tulee olla suora ja siinä ei kannata olla oksia tai vaurioita. Se kuinka
monta kieltä soittimeen tulee määrittää kaulan leveyden. Arvioitsin, että sellainen 12 – 14 mm kielten väliin
ilmatilaa olisi hyvä. Oikean puumateriaalin saaminen ei sitten ollutkaan ihan niin suoraviivainen juttu kuin
olisi osannut odottaa. Pikainen soittelukierros alueen rautakauppoihin osoitti niiden keskittyvän enemmän
ydinosaamisalueeseensa, eli painekyllästettyyn terassilautaan ja muuhun vastaavaan. Korpi Instruments
ystävällisesti kauppasi minulle höylätyn vaahteralaudan mitoiltaan 1000 x 50 x 25 (p x l x s) ja antoi vielä
puun käsittelyyn hyviä vinkkejä.
Koska kitarasta oli tarkoitus tehdä vahvistettu versio, piti kytkentäkaaviokin vielä pohdiskella ja päättää, laitanko
kaksi mikrofonia vai yhden. Päätin kokeilla kahden mikrofonin versiota. Mikrofoneiksi valitsin 20 mm ja 35
mm piezomikit. Pienempi suunniteltiin laitettavaksi lähelle tallaa kaulan ja peltipurkin kannen väliin ja isompi
kanteen kiinni hieman etäämmälle kaulasta. Tässä vaiheessa, kun pohtii kytkentäkaavioita ja johdotuksia,
kannattaa mallata boxiin jo mihin kohtaan jakki, potikat, mahdollinen valintakytkin ja mikrofonit tulevat kiinni.
Kytkentäkaavioita löytyy esimerkiksi Seymour Duncanin sivustolta. Erilaisia kaavioita kytkennöistä löytyy
myös Googlen kuvahaulla käyttämällä hakukriteerinä: cigar box guitar wiring diagram. Tarvittavat viritinosat
ja komponentit tilasin Uraltonesta.
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Tallan ja satulan malli on myös hyvä suunnitella tässä vaiheessa projektia. Peltipurkkikitarani tallaksi
päätin ottaa 8 mm pultin ja vastaavanlaisen satulaksi. Kielten tallan puoleiseen päähän kaulaa kaavailin
vahvikkeeksi messinkistä naulaa, jonka yli kielet taittuvat kaulan ylle. Kielet menevät läpi kaulan ja toiselle
puolelle vahvikkeeksi suunnittelin asennettavaksi kieliholkit. Tallan ja satulan väli määrittää kielten pituuden.
Tässäkin kitaranrakentajalla on valinnan varaa. Tässä asiassa projektin päättävä elin päätyi 620 mm (24,5”)
pituuteen. Suunnitelma oli suurinpiirtein valmis. Improvisoinnille toki oli tilaa, kysyntää ja tarvista projektin
edetessä.

2. Valmistus
Ensimmäinen vaihe on istuttaa kaula boxiin kiinni (Kuva 1). Peltirasia ei ole mitään erityisen vahvaa
materiaalia ja eikä se rakenteellisesti kestä kielten aikaan saamaa jännitystä, joten kaula menee läpi kitaran.
Mitoitusta varten teippasin maalarinteippiä pohjaosan lyhyimpiin sivuihin. Mittasin keskikohdan ja piirsin
kaulamateriaalin profiilin kokoisen suorakaiteen. Koversin peltisaksilla piirroksen mukaiset kolot peltiin
(Kuva 2). Tässä vaiheessa peltirasian rakenne heikkeni huomattavasti. Ensimmäinen improvisaation hetki
iski. Päätin vahvistaa rasiaa joka sivulta puisella L-listalla ennenkuin homma ja peltipurkki leviävät käsiin
(Kuva 3). Vahvistusvaiheen valmistuttua mitoitin peltirasian paikan kaulalla (Kuva 4).
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Kuva 1

Kuva 3

Kuva 2

Kuva 4

Tähän vaiheeseen kannattaa tarkastaa kuinka korkea tallasta tulee ja kuinka pitkälle kielten tallan puoleinen
kiinnityskohta tulee. Allekirjoittanut kitaranrakentelija pohti niin, että se ei saa olla liian jyrkkä eikä myöskään
liian loiva. Joten hyvä mututuntuma antoi tuloksen sille kuinka paljon kaula tuli boxista ulos ja mihin kohtaan
porataan reiät kielille. Tätä kulmaa voi säätää laittamalla korkeampaa tai matalampaa tallaa. Se tosin
vaikuttaa soittotuntumaan. Tallan paikkaan suhteessa peltirasian paikkaan kaulalla tulee myös kiinnittää
huomiota. Omassa rakennelmassa talla on noin ¼ osaa rasian pituudesta tallan puolelta mitattuna tai ¾
rasian pituudesta satulan päästä mitattuna. Kun peltirasian paikka kaulalla löytyi, sahasin kaulaan hahlot
peltirasian kantta varten (Kuva 5). Tällä tavoin kaula saadaan tasaisesti kiinni kanteen. Sahatessa ja muutenkin
kaulaa työstäessä kannattaa olla todella varovainen ettei puuaines naarmuunnu turhaan. Turhat naarmut ja
ylimääräiset sahan jäljet näkyvät lopputuotoksessa ikävästi. Maalarinteippiä voi käyttää hyvin suojana ja
myös merkintöjen tekemiseen, ettei tarvitse itse työstettävään materiaalin piirrellä. Tarkka mittaaminen ja
uudelleen mittaaminen ennen työstämistä sekä testaaminen ja kokeilu työstämisen aikana on aa ja oo.
Peltirasian paikan löytämisen jälkeen oli vuorossa kaulan mittaaminen ja katkaisu. Kaulan mittaa varten
tarvitset aikaisemmin tekemäsi päätöksen kielten pituudesta, jonkinlaisen vision siitä miten viritinkoneisto
tulee paikalleen ja haluatko jotenkin koristellun kaulan pään. Short and simple -tyylisesti päätin tehdä ihan
laatikkopään kaulaan. Mittasin tallalta kielten pituuden ja piirsin viivan kaulaan kohtaan johon satula asettuu.
Seuraavaksi mallailin viritinkoneistot (Kuva 6).
Kielten välinen etäisyys antoi lähtökohdan mitoittamiselle. Viritinkoneistoja paikalleen mallatessa kannattaa
huomioida se, että kielille suodaan mahdollisimman suora linja. Kannattaa myös varmistaa, että viritinkoneistot
mahtuvat kaulalle vierekkäin. Sitten saha vaan rohkeasti kouraan ja kaula oikeaan mittaan.
Viritinkoneiden tappia varten porasin reiät puuporaterällä. Reiän koko määräytyy viritinkoneiston mittojen
mukaan. Pystypora olisi parasta tässä, jotta reiät tulevat mahdollisimman kohtisuoraan. Itse en sellaista

Kuva 5

Kuva 7

Kuva 6

Kuva 8
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omista, joten vetelin reiät käsivaralla akkukonetta käyttäen. Toiselle puolelle kaulaa tulee laittaa puupala
ruuvipuristimilla, jottei käy kuin minulle. Läpi tuleva poranterä repi reiän reunaan. Onneksi ei paljoa ja onneksi
kaulan takapuolelta. Viritinkoneiston laatikko peitti pahimmat vauriot (Kuva 7).
Jotta kielet jännittyisivät satulaa vasten, kaulaa on ohennettava. Näin kielet ikäänkuin taittuvat alas satulalta
kohti viritinkoneistoja. Kaulan pään paksuuden määrittää viritinkoneiston tapin pituus. Mittasin ja piirrotin
kaulaan kuinka paljon siitä pitää poistaa materiaalia. Mittasin vielä kerran varmistuksen vuoksi. Sahasin viiston
sahauksen oikeaan paksuuteen satulan ”tuolta puolen”. Tämän jälkeen sahasin muutaman työstöuran, jotka
helpottavat poistettavan aineksen talttausta pois. Talttasin pois poistettavan materiaalin varovasti, jättäen
hieman ylimääräistä työstövaraa viimeistelyä varten. Tämän jälkeen siistin työstöjäljet tasaiseksi taltalla
vuolemalla. Satulaa – eli 8mm pulttia varten – sahasin kaulaan V:n muotoisen uran, joka pitää pultin sopivasti
paikallaan (Kuva 8).
Päästä toiseen päähän, tallan tuolle puolelle. Tässä kitarassa kielet tulevat läpi kaulasta ja kääntyvät siitä
kohti tallaa. Mitoitin neljälle reiälle paikat ja porasin 3 mm reiät läpi. Kaulan toiselle puolelle porasin isommalla
terällä tarvittavan syvät reiät kieliholkeille. Sahalla tein kaulan etupuolelle uran messinkinaulaa varten. Naula
estää kieliä pureutumasta puumateriaaliin (Kuva 9).
Kaulan ohentaminen on makuasia. Jos tykkää lankummasta, voi toki jättää ohentelut sikseen ja antaa
lankun laulaa sellaisenaan. Tässä versiossa pyöristelin kaulaa takapuolelta hillitysti. Hahmottelin vapaalla

Kuva 9

Kuva 11

Kuva 12

Kuva 10
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kädellä pyöristykselle linjat mihin asti puuta työstää. Toki pyrin symmetrisyyteen mahdollisimman pitkälle.
Työstövaiheen hoitelin puuraspilla ja viilalla. Vaahteran kovuus puumateriaalina tuli hyvin esille tässä
työvaiheessa (Kuva 10).
Viimeinen askel raakatyöstössä oli piezolle kotikolon kaivertaminen. Mitoitin kaulaan tallan paikasta muutaman
sentin kohti satulaa piezon keskikohdan ja porasin sellaisen noin 5 mm syvän ja halkaisijaltaan 25 mm kolon
piezolle majailla. Piuhoja varten sahalla sai aikaiseksi urat. Piezo koloon ja viivaimella tarkistus, että kolo on
riittävän syvä.
Rankimmat osat kaulan työstämisestä on nyt sitten tehty. Seuraavana listalla on viimeistely ja kotelon
kalustaminen. Kolvi kuumaksi ja hiekkapaperi kuivaksi!
Kaulaan kannattaa käyttää hiekkapaperia kaikkien merkintöjen poistamiseksi. Mikäli tekijä on ollut tarkka
ja vakaakätinen ei myöskään tarvitse liikaa käyttää aikaa naarmujen ja kolhujen siistimiseen. Mainittakoon,
että tämän mestarin tarkkuus saisi kouluarvosanan 8 miinus. Hiekkapaperin karkeus vaihteli 100 – 240
välillä siirtyen karkeammasta hienompaan. Kun tekijä on tuotokseen tyytyväinen ja liiat piirrokset ja naarmut
ovat poissa on viimeistelevän vaiheen aika. Kostutin nukkaamattoman rätin veteen ja pyyhin sillä kaulan
kauttaaltaan. Annoin kosteuden haihtua. Haihtumisen yhteydessä pienet puupiikit nousevat pystyyn. Hioin ne
hienolla hiekkapaperilla pois. Ilman tätä vaihetta, ne olisivat nousseet esiin puuta öljyttäessä.
Kaulan käsittelyyn valitsin värittömän puuöljyn. Käytin Liberonin Finishing Oil -nimistä tuotetta. Sitä sivelin
useampaan kertaan kaulan pintaan aina välillä antaen kuivaa. Öljykerroksia tuli yhteensä neljä. Kaula rupeaa
olemaan tässä vaiheessa kasausta vaille valmis.
Samalla kun kaula kuivaa öljyämisen jäljiltä huomio kiinnittyy boxin kalustamiseen. Tässä vaiheessa
inspiraation tarvis iski jälleen, kun havaitsin että jakki tarvitseekin tilaa nurkassa enemmän kuin aavistelin.
Poraa käteen ja L-listasta palaa kairaamaan. Toinen huomio oli mikrofonin valintakytkimen tila. Jälleen
L-listasta lastua pois ja kytkimelle tilaa (Kuva 11).

Kuva 13

Kuva 14

Kuva 15

Kuva 16
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Onneksi kumpikin osanen saatiin mahtumaan paikallensa. Kolmitoimisen valintakytkimen reiän tekeminen
peltirasiaan olikin sitten pikkupiperryksen taiteilua. Neliskanttista reikää poraavaa poranterää kun ei pakista
löytynyt. Jonkinasteinen suorakaiteen muotoinen reikä syntyi poraamalla useampi 4 mm reikä vierekkäin
ja viilaamalla se noin suurinpiirtein suorakulmioksi. Siinä oli tilaa kytkimellä liikkua. Potikan asentamisessa
ei onneksi neliskanttista reikää tarvittu, vaan siihen riitti ihan reilu perinteinen pyöreä. Sähköelektroniset
kiintopisteet olivat paikallaan (Kuva 12, Kuva 13).
Kaulan sisään tulevan piezon paikan hakeminen olikin sitten oma vempulointinsa. Piezo piti saada liimattua
kanteen kiinni niin, että se osuisi sitä varten kaulaan tehtyyn koloon. Pari harjoittelukertaa ja sieltä se löytyi.
Piezo liimattiin kiinni kanteen omaan lepopaikkaansa kuoppaan kaulassa. Tämän jälkeen kaula liimattiin
kiinni peltirasian kanteen. Liimana käytin No Nails -nimistä liimatuotetta. Kansi kaulan ja lautakalikan väliin
ja toviksi ruuvipuristinten tiukkaan syleilyyn. Hyvin näyttää pysyvän kiinni. Ehkä olisi voinut laittaa virittimet
ja kieliholkit paikalleen ennen kannen liimaamista. Nyt piti vielä erityistä varovaisuutta harrastaa. Virittimien
ruuvaaminen paikalleen ei ollut haasteellinen homma. Kieliholkit menivät kevyesti vasaralla napauttamalla
paikalleen.
Juottamishommissa koulutuksen antama kädentaito antoi etulyöntiasemaa ja ne sujuivat sutjakkaasti. Homma
kannattaa aloittaa maadoitusjohdoista ja edetä siitä piuha kerrallaan. Jos ei ole vielä kertynyt kokemusta
kytkentäkaavioista, kannattaa merkata kaaviosta vaikka erivärisellä kynällä ne kohdat, jotka on tehnyt. Näin
pysyy hyvin kärryillä missä mennään. Tämän projektin kytkentäkaavio hahmotettiin luonnollisesti YouTubevinkkivideon kautta.
Jos joudut juottamaan piezomikkiin johdot, kannattaa olla tarkkana. Lepuuttamalla liian kauan kuumaa kolvin
kärkeä piezon pinnassa piezo saa helposti lämpöhalvauksen ja menee rikki. Tottahan toki tähänkin asiaan
löytyy YouTuben vinkki- ja opastusvideo.
Toinen piezo tuli teipattua maalarinteipillä kanteen kiinni. Pohdin siinä vaiheessa, että sitä voi olla mahdollista
tarvis liikutella parhaimman paikan löytämiseksi.
Tallan työstin 8 mm pultista. Katkaisin sen sopivan mittaiseksi ja rälläköin paksuudesta hieman vajaa puolet
pois. Pyrin tekemään rälläkän työstöjäljestä mahdollisimman tasaisen, jotta talla makaisi koko pinta-alallaan
kotelon päällä (Kuva 14).
Viimeisenä hommana oli potikannuppien paikalleen ruuvaus (Kuva 15). Potikan tappi oli näissä potikoissa
oikean mittainen jo valmiiksi, joten säästyin yhdeltä työvaiheelta. Messinkinaulan liimasin epoksiliimalla
kiinni kohtaan missä kielet tulevat läpi kaulasta. Messinkinnaulasta kannattaa nipsaista kanta poikki tuhdeilla
sivuleikkureilla. Messinkinaula sijoitetaan sahattuun uraan niin, että kielet kaartavat sen yli ja ikäänkuin
ottavat siitä tukipisteen.
Tässä vaiheessa on myös tehtävä slide (Kuva 16). Tätä varten pitäisi sen viinipullon olla nyt tyhjänä.
Slidejä toki saa kaupastakin valmiina, jos ei tätä vaihetta halua suorittaa. Sliden tekemistä varten tarvitaan
viinipullon lisäksi kiehuvaa vettä, jäistä vettä ja lasiveitsi. Sliden kannattaa olla lyhyempi kuin mitä standardin
6 kielisen kitaran sliden pituus on. Se on vähän varmaan myös kiinni soittajan taidosta ja kämmenen
fyysisistä ulottuvuuksista. Tälläinen kolmen tai neljän kielen peltipurkkikitaran kaula on aika kapea, joten
pitkällä slideputkella voi olla hieman haasteellisempi soitella. Omasta pullonkaulaslidestä tuli noin 5 cm pitkä.
Näitähän voi toki tehtailla niin monta kuin haluaa ja kokeilla eri mittaisia, riippuen viinipullovaraston koosta.
Työstöprosessi on varsin yksinkertainen.
Pullon suusta mitataan kaulaa pitkin sen verran kuin slidelle halutaan pituutta. Merkkaa tussilla kohta. Leikkaa
lasiveitsellä kaulan ympäri tasaisesti naarmu. Sen on hyvä olla ympäri kaulan samalla etäisyydellä pullon
suusta. Tämän jälkeen vesi kiehumaan sellaiseen parin litran kattilaan. Kaula pitää saada uppoamaan veteen
muutaman sentin syvemmälle kuin lasiveitsellä leikattu viiva. Sillä aikaa kun vesi lämpenee, toiseen astiaan
otetaan jääpaloja ja kylmää vettä. Kun se kuumempi vesi kiehuu, aloitetaan kaulan katkaisu. Viinipullon
kaula upotetaan kiehuvaan veteen ja annetaan lämmetä hetki. Seuraavaksi se upotetaan kuumasta suoraan
jäiseen veteen. Hetken siellä jäähdyttyään se siirretään takaisin kiehuvaan veteen. Tätä prosessia toistetaan
niin monta kertaa, että kaula katkeaa siististi lasiveitsellä leikatusta kohdasta. Kaula saattaa enteilevästi
ritistä juuri ennen katkeamista. Leikkautuneet terävät reunat on syytä hioa pyöreämmiksi, ettei kitaran soittelu
mene veriteoksi.
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Kuva 17
Tässä vaiheessa homma on suurinpiirtein kasassa. Kielet kiinni koneeseen (Kuva 17). Sitten on jännittävän
ensikokeilun aika.

3. Kokeilu
Ensimmäiset kokeilut osoittivat, että kiertämisherkkkyys (ei siis kierrosherkkyys) on priimaluokkaa. Vahvistimen
volumet ja se miten vahvistin on suunnattu kitaraan tai kitara vahvistimeen vaikuttivat huomattavasti kuinka
kierto lähtee liikenteeseen. Erilaisilla kombinaatioilla yhdistelmästä sai irti jos jonkinmoista mouruntaa. Tämä
on jotain sellaista mitä pitää hieman tutkiskella. Vahvistimena käytin kirpputorilta hankittua Carlsbro WASP
-vahvistinta.
Vireen löysi kitaraan suhteellisen helposti ja se tuntui jopa vielä pysyvän kohdallansa epämääräisen
rämpyttelyn jälkeen.
Saundit tuntuivat sopivan rouheilta, sellaisilta karkealla taltalla veistellyltä. Kiertäminen ja erilaiset hälyäänet
antavat sopivasti kohdalleen osuessaan mukavaa lisäväriä rämpyttelyyn. Elektronisella osastolla tone-potikan
vaikutus jää aika minimaaliseksi. Liekö se kiinni piezomikrofoinnista, potikan ja konkan arvoista vai mistä?
Alla olevasta linkkilistasta löytyy linkki ääninäytteisiin. Näytte on napsittu kokoon erilaisista rämpyttelyriffeistä.
Ääninäyte on äänitetty Propellerhead Reason 6.0:lla kytkemällä kitara suoraan M-audio -merkkiseen
ulkoiseen äänikorttiin. Tämän lisäksi saundiin on lisätty himpun verran säröä ja taisi siellä kaikuakin olla
jokunen hippu.

4. Viimeistely
Viimeistelyhommiksi jäi lähinnä nauhojen paikkojen katsastaminen. Tätä varten otin viremittarin, jolla
lähdin hakemaan nauhojen paikkoja oikeiden sävelten löytämiseksi. Pienet post-it -lapuista revityt palaset
merkkaavat viivojen kera tällä hetkellä nauhan paikan (Kuva 18). Tarkoitus on ne jollain keinoin pysyvästi
merkata. Joko niin, että naputtelen pieni- ja tasakantaisen naulan jokaisen nauhan kohdalle kaulaan. Toisena
vaihtoehtona harkinnassa on polttomerkata kuumalla kolvilla pisteet nauhan paikan merkiksi.
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Peltirasian kansi pitää vielä ruuvata pohjaansa kiinni. Se kun tuntui aina toisesta reunasta löysääntyvän
hieman irti paikaltaan. Sitä ennen täytyy liimata se toinen piezomikki kiinni kanteen.
Satulan korkeus on myös asia, jota on tarkoitus hieman vielä säätää. Se 8 mm pultti oli hieman liian paksu.
Kielet olivat huomattavan liian korkealla. Huomioon ottaen vielä paksuksi jättämäni kaulan ei meinannut
kämmenessä riittää varat. Jotta saisin kielet hieman alemmaksi vaihdoin 8 mm tilalle 6 mm pultin. Voipi olla,
että pitää vaihtaa vieläkin ohkaisemmaksi. Tämän lisäksi pitää vielä kokeilla erilaisia virityksiä ja kieliversioita.
Nyt otin ensimmäisiin kokeiluihin kielipakasta E, A, G ja D kielet. Esimerkiksi voisi kokeilla vaikka A, G, B, E
kombinaatiota erilaisten saundien aikaansaamiseksi.
Lopuksi:
Tälläisen kitaran rakentaminen ei ole ylettömän haastavaa vaan ennemminkin juuri sellaista lupsakan leppoisaa
rakentelemista. Ideaalin tästä hommasta tekee se, ettei se ole sidottu liikaa sääntöihin ja ohjeisiin. Rajana
lähinnä oma mielikuvitus ja pari fysiikan lakia. Koko projektiin käytettyä aikaa on hieman vaikea arvioida,
kun sitä tuli tehtyä aina silloin tällöin. Suurpiirteinen arvio projektin työmäärästä liikkuu jossain 10...15 tunnin
välissä. Tuohon päälle luonnollisesti liimojen ja öljyämisien kuivumiset. Kustannuksiltaan projekti ei ollut
päätähuimaava. Komponentit ja kaulan materiaali olivat kalleimmat yksittäiset osat. Kokonaiskustannukset
taisivat liikkua maksimissaan 50 € paikkeilla.
Ensimmäiseen tuotokseeni olen vallan tyytyväinen (Kuva 19 & 20). Seuraavana olisi tarkoitus kokeilla
nauhoitetun sikarilaatikkokitaran valmistamista. Visioissa olisi tehdä jostain kärsineestä kanisterista kitara.
Katsotaan mitä tuleman pitää! Samaan aikana seuraavasta rakenteluprojektista haaveillessa lienneisi hyvä
löytää myös aikaa hieman soiton harjoitteluun:D
Otan mielelläni vastaan ajatuksia aiheesta s-postissa mika.a.haikonen(at)gmail.com. Myös BluesLoversin
Facebook on hyvä foorumi aiheesta keskustelemiselle.

Kuva 18

Kuva 19
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Kuva 20

Muutamia linkkejä:
Wikipedian kitara-artikkeli:		
Kaulan puumateriaali: 		
Virittimet ja komponentit:		
Kytkentäkaavioita: 			

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kitara
http://www.korpi-instruments.com/tuotteet_piirustukset.html
http://www.uraltone.com/kauppa/
http://www.seymourduncan.com/support/wiring-diagrams/

Kielten pituuden valintaan ja
nauhojen paikkojen laskentaan:
Piezon juottamisesta: 			
Kytkentöjen juottaminen: 		
Projektin kitaran ääniesimerkki:

http://www.stewmac.com/freeinfo/Fretting/i-fretcalc.html
http://youtu.be/i75semvJblI
http://youtu.be/URcKWDhHwk8
http://soundcloud.com/bone-hard-blues/tincanguitartest

Tässä varsin hyvä rakenteluohje, jota itse
lueskelin ahkeraan omaa projektiani varten: 		
http://api.ning.com/files/r*4pB7mxJqBhaQKVJhtVDHZA
b7g5bEwWQPiC41LNoSuZG7k9Qc3cH7uZigyfuydGM7izwUq0BQntmxj6UI5sIuv3eib2/Kitinstructions.pdf
Pari YouTube rakenteluprojektitarinaa.
Näitä löytyy läjäpäin!					
Altoids tin can guitar: 					

http://youtu.be/zrt6iTsGi6U
http://youtu.be/jQZIro6-NRY

Ensimmäinen osa yhdeksänosaisesta
projektiesittelystä: 					
”Parin kympin” projekti: 				
Resonaattorisikarilaatikkokitaraprojekti:		
Diddley Bown rakennusprojekti: 			

http://youtu.be/dEBa_fsLsVI
http://youtu.be/vVQPE5c1XLA
http://youtu.be/y86THIV4M5c
http://youtu.be/ye7HUtmxrJk

Lauantai 20.7.2013

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

Charlie Musselwhite (feat. Big Walter Horton) Chicago Blues Festival-81
http://www.classicbluesvideos.com/video-details.asp?id=1283&%3FArtist=Charlie%C2%A0Musselwhite&%3FSong=at+Chicago+B
lues+Festival+1981
Matt “Guitar” Murphy – Matt´s Guitar Boogie ´97
http://classicbluesvideos.com/video-details.asp?id=466&%3FSong=Matt%27s+Guitar+Boogie+%2797
Pinetop Perkins – Down in Mississippi
http://classicbluesvideos.com/video-details.asp?id=1279&%3FArtist=Pinetop%C2%A0Perkins&%3FSong=Down+In+Mississippi
Rory Gallagher-Etta James-Muddy Waters Live At Montreux (Complete Concert)
http://www.youtube.com/watch?v=Ai8PUVOGdPY
A Master Class with Clarence “Gatemouth” Brown, Part 1: Concert
http://www.youtube.com/watch?v=IKS08o-HqDM
Jeff Healey (with Dr John) - See the Light 1988
http://www.youtube.com/watch?v=2eA5w51hMRg
Albert Collins & The Icebreakers Live (Complete Concert)
http://www.youtube.com/watch?v=LDnkYm6Wauc
Muddy Waters ~ Rolling Stones ~ Buddy Guy ~ Junior Wells
http://www.youtube.com/watch?v=bpX7OhkWC-o&feature=share
Mick Jagger - ”The West Wing Blues”* - with Jeff Beck, Tal Wilkenfeld, Vinnie Colaiuta
http://video.mail.ru/mail/nika131355/5378/5381.html
Blasters 1982 TV Special (Willie Dixon, Carl Perkins) (Complete)
http://www.youtube.com/watch?v=5R5DpH8NCR0
The Fabulous Thunderbirds – Full time Lover (1987)
http://www.youtube.com/watch?v=VNpUmlTc_mI
BBC in concert; Sonny Terry & Brownie McGhee
http://www.youtube.com/watch?v=Vijs5OOqELY
Bob Brozman@Reigen-live 27.3.2013
https://www.youtube.com/watch?v=XMZ0yvPR0Vg
Mississippi John Hurt - Spike driver blues
http://www.youtube.com/watch?v=nKkw4nkifa8&feature=share
Stevie Ray Vaughan - Lorelei Aug 25 1984 - Rare Live & Remastered
http://www.youtube.com/watch?v=czZNjEBtMAM&feature=youtu.be
Hugh Laurie - Louisiana Blues
http://www.youtube.com/watch?v=0rHKdaLfIew&feature=share
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Seasick Steve - Down On The Farm
http://www.youtube.com/watch?v=tPzlYsaJyKI&feature=player_detailpage#t=1s
Albert King & Stevie Ray Vaughan — In Session 1983 (Complete)
http://www.youtube.com/watch?v=gZB57b3lPQE&feature=youtu.be
Albert King and Albert Järvinen - Don’t you lie to me
http://www.youtube.com/watch?v=wQatz62Ii54&feature=share
Sonny Boy Williamson - It’s Raining Outdoors Baby
http://www.youtube.com/watch?v=NAnGVxAGkmo
Junior Wells - Messin’ With The Kid
http://www.youtube.com/watch?v=cWTieCjUhVw&feature=youtu.be
Muddy Waters - Molde Jazz Festival (Norway, August 1, 1977)
http://www.youtube.com/watch?v=Vrkg4Wrc2_M

Blues Hall of Fame
http://www.blueshalloffame.com/
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/

Cajun music - Wikipedia, the free encyclopedia

Cajun music

From Wikipedia, the free encyclopedia

Further information: Cajun

Cajun music, an emblematic music of Louisiana, is rooted in the ballads of the French-speaking
Acadians of Canada. Cajun music is often mentioned in tandem with the Creole-based, Cajuninfluenced zydeco form, both of Acadiana origin. These French Louisiana sounds have influenced
American popular music for many decades, especially country music, and have influenced pop
culture through mass media, such as television commercials.
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1.1.1 Traditional Cajun
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1.1.3 Dancehall Cajun
1.1.4 Cajun "Renaissance"
1.1.5 Contemporary Cajun Music
2 Lyrics
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4 Dance and festivals
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