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Tervehdys teille, arvoisat BluesLove-lehden lukijat.
Koska kierrätys on suositeltava harrastus, yhdistyskin alkoi kierrättää tätä lehden pääkirjoituksen kirjoittamisvuoroa. Niinpä tällä kertaa pääkirjoitusta rustaa yhdistyksen varapuheenjohtaja.
Kalenteri näyttää siltä, että vuosi 2013 kaartaa loppusuoralle, ja vuosi 2014 kurkkii jo nurkan takana, joten
lienee paikallaan luoda vähän katsausta menneeseen ja ennakoida tulevaa.
Aivan aluksi haluaisin kiittää lämpimästi kaikkia yhdistyksen jäsenmaksun kuluvalle kaudelle 2013 - 2014
maksaneita, kuin myös yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa vuonna 2013 käyneitä, sekä varsinkin niitä,
jotka ovat harrastaneet molempia, niin jäsenmaksun maksamista, kuin tilaisuuksissa käymistä. Kiitos kaunis
teille kaikille
Erityisen suuret kiitokset haluaisin osoittaa Jukka Mäkiselle, koska ilman Jukan suurta työmäärää tuskin
olisimme voineet nauttia niin upeista keikoista kuin mitä esimerkiksi Harrison Kennedyn, Nathan Jamesin,
Sven Zetterbergin, Little Willie Mehdon ja Micke Björklöf & Blue Stripin keikat ovat olleet, mainitakseni
vain joitain itselleni parhaiten mieleen jääneitä.
Kiitos Jukka!
Tulevana vuonna yhdistyksen järjestämien keikkojen osalta niin määrä kuin laatu pysynevät vähintäänkin
tämän vuoden tasolla, koska tämänhetkisten ennakkotietojen perusteella tulossa ovat mm. Trick Bag, Corey
Harris, Alvin Youngblood Hart, Jim’s Combo ja Bobby Radcliff. Maltan tuskin odottaa! Kannattaa seurata
yhdistyksen sähköpostilla lähettämiä tiedotteita, kuin myös nettisivujamme www.blueslovers.org, sekä tietysti
BluesLoversin Facebook-sivua.
Tulevasta vuodesta vielä sen verran että keväällä pidetään jälleen tuttuun tapaan yhdistyksen vuosikokous,
tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. Toivotan kaikki yhdistyksen jäsenet jo etukäteen tervetulleeksi
kokoukseen, siellä ei ikinä voi olla liian runsasta osanottoa. BluesLove-lehden tekoon kaikki yhdistyksen
jäsenet ovat myös aina ja ikuisesti tervetulleita mukaan, ikkapa kertomalla meille muille oman ”Aution saaren
levyt”-jutun muodossa, mikä lp/cd/mp3-musiikkitallenne on tehnyt juuri Sinuun ikimuistoisen vaikutuksen.
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Jari Kukkonen
BluesLovers ry:n varapj.
j.t.kukkonen@gmail.com

aarno.rissanen@gmail.com

♫ Yhdistyksemme tämänvuotinen järjestyksessä kuudes Jemma-palkinto™ jaettiin Kulttuuriravintola

Kivessä (alias Down Home Kivi) marraskuussa -13 ja sen sai ansaitusti pitkänlinjan blues & roots-kitaristi,
-laulaja ja -säveltäjä Ville ”Lefty” Leppänen.

♫ BluesLovers ry:n perinteikästä Klubiblues-tapahtumaa ei järjestetä vuonna 2014. Sen tilalla nähdään
uusi - toivottavasti myös perinteiseksi muodostuva - tapahtuma nimeltä Talviblues 2014. Uusi tilaisuus on
tarkoitettu lähinnä Tampereen ja Tampereen lähikuntien ns. ”nouseville kyvyille”. Ensimmäinen tapahtuma
järjestetään Tampereen Yo-talolla torstaina 30.1.2014 alkaen klo 20.00. Esiintyjinä ovat Muddy Husky,
Blues Funnel ja äskettäin vuosikymmenien takaa comebackin tehnyt Houserockin´ Fenders.
♫ Kevätlukukauden 2014 tapahtumat
30.1.14
6.2.14
13.2.14
13.3.14
20.3.14
10.4.14
15.5.14

Talviblues 2014 Tampereen Yo-talo
Trickbag (Swe) Down Home Kivi
Echo & Cane Down Home Kivi
Corey Harris (U.S.A.) Huom! Telakka
Jim´s Combo (Swe) Down Home Kivi
Alvin “Youngblood” Hart (U.S.A.) Down Home Kivi
Bobby Radcliff (U.S.A.) Down Home Kivi

♫ Blues Lovers ry:n
VUOSIKOKOUS

tiistaina 8.4.2014 klo 18.00 - 20.00
Sampolan kirjaston neuvotteluhuone
Sammonkatu 2
33541 Tampere
Käsittelyssä esim. sääntömääräiset asiat,
toimintakertomus ja tilinpäätös yms.

TERVETULOA!
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Jemma 2013

Teksti: Marko Aho
jemmari@gmail.com

Vikkelä työmyyrä
Ville Leppäsen synnyinkaupunki on Espoo.
Vasenkätisyytensä vuoksi lempinimellä - ”Lefty” - tunnettu Leppänen on yksi Suomen työllistetyimmistä
blues & roots-muusikoista.
Ville Leppänen tuli yhdeksänkymmentäluvun alkupuolella tunnetuksi Keystone Copsin monitaitoisena
nokkamiehenä. Basisti Heikki Kossin kanssa kahdestaan hän kiersi levittämässä vanhahtavan
ragtimen ja bluesin ilosanomaa. Duon keikoilla kävi korostetusti ilmi, että kyseessä todellakin on
ilosanoma. Jo tuolloin Leppänen nimittäin erosi monista bluespiirien jähmeän vakavista patiinien
tuijottajista mukaansa tempaavan riehakkaalla esiintymisellään. Siihen kun yhdistetään ilmeikkäästi
singahteleva laulu ja tekniikkaa kekseliäisyyteen yhdistelevä kitarismi, niin Leppäsen kutsuminen
viihdyttäjäksi ei ole lainkaan hänen muusikkoutensa aliarvioimista. Pelkän sorminäppäryyden
sijaan - jota sitäkin häneltä kyllä löytyy - musiikki näyttäisi olevan Leppäselle kokovartalotoimintaa.
Vuosien saatossa Keystone Cops on kasvanut trioksi ja sähköistynyt. Jo reilun vuosikymmenen Leppäsen
kanssa ovat soittaneet basisti Pasi Ryökkynen ja rumpali Juha Tanninen. Ragtimen varistessa matkan
varrella pois, on esiin tullut moni-ilmeinen ja avarakatseinen rootskokonaisuus. Bändin musiikkia ei
voi nykyisellään sijoittaa juuri muualle kuin tuon perinteikkäästi lavean americana -nimikkeen alle.
Leppäsellä
riittää
kysyntää
ja
tarmoa
monenlaisiin muihinkin aktiviteetteihin. Hän on
yhdeksänkymmentäluvun loppupuolelta lähtien
toiminut myös Micke Björklöfin Blue Strip
-orkesterin kitaristina ja lauluntekijänä. Siinä roolissa hän esiintyi Kivessä. Muun muuassa MBBS:n
tuoreen ja laajalti kiitosta keränneen “After The
Flood” levyn materiaali on suurelta osin
hänen kynästään lähtöisin. Keystone Copsin
alkuaikojen tapaista akustisempaa ilakointia
tarjoaa nykyisellään Björklöfin ja Leppäsen
yhdessä basisti Miikka Kivimäen kanssa
pyörittämä Micke & Lefty featuring Chef -trio.
Aktiivisten bändien listalle tulee vielä erilaisten
projektien ja vierailujen lisäksi ainakin Lena And
The Slide Brothers ja Southpaw Steel´ n´ Twang.
Eikä sovi unohtaa opetustyötäkään, jota Leppänen
on tehnyt jo pitkään soittamisen ohella. Hän on
yksi Musiikkiopisto BBG:n kitaran-, basson- ja
bändisoiton opettajista, jonka opetusalueena
ovat Korson ja Rekolan alueen toimipisteet. Ville
on toiminut ammattimuusikkona yli 20 vuotta ja
opettanut 10.
Maininnan arvoinen seikka eittämättä on myös
se, että vuosituhannen alussa Leppänen näytti
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taitavansa laulunkirjoittamisen myös ensimmäisellä kotimaisella. Silloin ilmestyi hänen
suomenkielinen debyyttinsä “Hullu rakkaus”. Mainio levy jäi ilmestyessään melko vähälle
huomiolle ja saattaa nykypäivänä olla hankalasti löydettävissä. Levy julkaistiin Leppäsen
omalla nimellä, mutta sillä musisoi siirtymävaiheinen Keystone Cops, eli edellisen
kokoonpanon basisti Jukka Kampman ja nykyisen kokoonpanon rumpali Juha Tanninen.
Ville Leppänen on ehtinyt urallaan niin paljon, että sitä on hankala tiivistää näin
lyhyeen esittelyyn. Helpompaa on vain todeta, että tämä ilmeikäs laulaja ja
tunnustettu lauluntekijä on maamme juurimusiikkipiirien yksi monipuolisimmista,
idearikkaimmista ja ilmiömäisimmistä kitaristeista – Villeä pidetään syystäkin
yhtenä Euroopan parhaista slide-kitaran soittajista! Hän hallitsee kitaransoiton aina
ragtimesta country-bluesin kautta city-bluesiin ja ties mihin kaikkeen muuhun?
Tämä puritanistien painajainen on hymyssä suin venyttänyt bluesin rajoja vähän
joka suuntaan uusille urille. Siinä missä monet soittajat kulkevat huomaamattaankin
omia jalanjälkiään kerta toisensa jälkeen, Leppäsen lähtiessä sooloon ei voi
tietää mihin suuntaan hän singahtaa – ja varsin usein hän nimenomaan singahtaa.

Linkit:

Kuva: Jyrki Kallio

http://vantaanbbg.fi/opettajat-villeleppanen/
http://www.keystonecopsband.com/
http://jazzrytmit.com/wp/s13-artikkelit/c63-artikkelit/new-orleans-unelma-toteen-2/http://www.blues-finland.com/articles/
ville_leppanen_keystone_cops_haastattelu.htmlhttp://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/micke-bj-rkl-f-bluestrip-ja-jemma-gaala-down-home-kivess-21-11

Aarno Rissanen (pj), Katileena Kuikka, Nevski Nevalainen ja Ville Leppänen

5

Teksti: Mika Haikonen
mika.a.haikonen@gmail.com

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

R.L.Burnside: Wish I Was In Heaven Sitting Down

Allekirjoittanut tuntee mieltymystä bluesiin missä on jotain hieman
jonkinlaista outoa vinksahdusta ja ronskin raakaa ottetta. Tämä ei
tietenkään MAOL:n joukko-opin sääntöjen mukaisesti tulkittuna
tarkoita kuitenkaan sitä, että mieltymykset perusränttätänttään tai
loistavaan bluesmies, blueskitara ja bluesääni perussettiin olisi
poislaskettuja. Tällä autiolla saarella minne nyt olen ajautunut
levyn valittuani soi näitä asioita mielestäni hyvin yhdistelevä
R.L.Burnside. Hänen loistava levynsä Wish I Was In Heaven
Sitting Down räjäytti tajuntapankin ja keräsi optiot, kun sain sen
käsiini. Jos CD levy voi kulua kuuntelusta, tämä yksilö on puhki
kulutettu.
Levyn laaja skaala niin tunnealoissa kuin ristiriitainen ehkä hieman
jopa ylituotettu ote ja toisaalta levyn tekohetkellä 73-vuotiaan
bluesmiehen Hooker-vaikutteinen kitarointi ja elämää nähnyt
ääni saavat aikaan sellaisen sopan mitä minä kauhon lusikan
täydellisiä kerta kerran jälkeen mielelläni. Mukaan kun pistetään
vielä mausteeksi sämpläyksiä, looppeja ja hiphop scratchiä, mikä ei omaan musiikkimakuun yleensä heti
istu, on kyllä aution saaren levykattaus valmis.
Levy lähtee liikkeelle Skip Jamesin biisillä Hard time killing floor ja antaa sellaisen tunnelatauksen kuulijalle
heti ensiäänistä, että levyyn jää kiinni. Siitä on vain kuultava seuraava kappale. Se lähtee käyntiin samalla
rouhealla kuulaudella mitä oli avausraidassakin, mutta kasvaa siitä eteenpäin karheammaksi luoden
hyvää pohjaa kuulla lisää. Miss Maybellen hieman ehkä lastenlaulumainen bluesriffittely kutkuttelee
mielihyväkeskusta ja saa hymyn huulille. Tässä biisissä scratchäys tulee voimakkaasti esille – ehkä himpun
verran liian voimakkaasti. Siitäkin huolimatta se istuu kappaleeseen hyvin.
Wish I was in heaven sitting down viekin kuulijansa sitten perusasioiden äärelle: blues, mies ja ääni. Muuta
ei tarvita. Seuraavat biisit Too many ups and Nothin’ man ovat kuin kaksi kirsikkaa jäätelössä. Too many
upsin bassot jyräyttävät kotistereoista mukavasti, kun volumet laittaa alueelle ”pikkasen liian kovalla”. See
what my buddy done palaa jälleen takaisin sinne juurelle. Yksinkertainen kitarakomppi ja riffit tempaisevat
autiosaarelaisen transsinomaiseen kuuntelumoodiin jalan taputtaessa tahtia ja ihon noustessa riffeistä
kananlihalle.
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My eyes keep me in trouble alkaa miehen well, well, well -tunnuslausahduksella. Heleä mandoliinin laulatus antaa biisiin hyvän
rempseän meiningin ja luo mukaan hieman sävyä toisenlaisesta
kansanmusiikkigenrestä. ”Kukapa ei näteistä tytöistä tykkäisi, sehän
meinaan nääs on luonnonlaki”, tuumaa mies kappalessaan. Tästä
kappaleesta tulee iloiselle mielelle!
Bad luck city rakentuu luupeille ja sampleille ja linkkautuu edelliseen biisiin
sanoituksiensa kautta. R.L. pohtii naisten rakastamisen vaikeutta erityisesti
siinä pisteessä missä mies rakastaa naisia, mutta naiset ei miestä. Tästä
kappaleesta tartuu myös hieman transsimainen olo, mutta ei niin vahvana
kuin See what my byddy done kappaleesta.
Chain of fools biisi on mielestäni aikalailla monella areenalla loppuun
jumpattu. Tässä versiossa Burnside ja tuotantotiimi saavat vielä tiristettyä
kappaleeseen uutta ilmettä ja näkökulmaa. Ehkä istuessani tässä saaren
hietikolla ja kuunnellessani tätä kappaletta joudun tuumaamaan, että tämä
kappale ei istu levyn muiden kappaleiden profiiliin. Ei sillä, että se olisi
huono vaan sillä, että se tuntuu hieman väkisin listalle laitetulta. Ehkä
paremmin levyyn sopivaksi coveroitavaksi olisi löytynyt vaikka Hookerin
tuotannosta jokin helmi.
R.L’s story tekee levylle täyden kaaren ja sitoo tunnelman takaisin sinne
mistä lähdettiin levyn ensimmäisessä kappaleessa. Se tekee mielestäni
sen erinomaisesti. R.L:n karu tarina hänen Chigagon aikaisesta elämästään
kerrottuna haikean kaikuisan kitarariffittelyn päälle on jotenkin vaikuttava
ja siihen jää kiinni. Hard time killing floor henkii vahvasti kappaleessa.
CD version kolme ”täytekappaletta” jätän kommentoimatta, sillä ne eivät
kokonaisuuteen mielestäni kuulu. Kiitän tuottajaa kunnioittavan pitkästä
hiljaisesta tauosta R.L’s storyn ja näiden kappaleiden välillä. Ilman sitä
viimeisen kappaleen tunnelma rikkoutuisi aivan liian aikaisin.
Kun katsoo levyn biisinikkareiden nimiä ja kuuntelee biisejä sieltä kyllä
erottaa missä kappaleessa on itse mestari arkkitehtinä ja missä sitten
uuden polven vesat vaikuttamassa. Minulle tämä levy tekee sen tärkeän
tehtävän mikä musiikilla on: luo mielikuvia, tunnelmia ja tunteita. Jahka
pääsen täältä autiosaarelta pois, suosittelen tätä levyä kaikille!
Levyn kappaleet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Hard Time Killin’ Floor Blues
Got Messed Up
Miss Maybelle
Wish I Was in Heaven Sitting Down
Too Many Ups
Nothin’ Man
See What My Buddy Done
My Eyes (Keep Me in Trouble)
Bad Luck City
Chain of Fools
R.L.’s Story
Black Mattie
Pucker Up Buttercup
Laugh To Keep From Cryin’

R.L. Burnside Youtube.
R.L. Burnide Wikipedia.
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Teksti: Marko Aho
jemmari@gmail.com

Keith Richards: Talk Is Cheap
Yllätyin kun joku aika sitten luin Keith Richardsin ”Talk Is Cheap” levyn julkaisusta kuluneen jo
kaksikymmentäviisi vuotta. Mielestäni tuo on täysin käsittämätöntä, koska kävin oman levyni hakemassa
Epesistä heti julkaisupäivänä ja enhän minä nyt niin kovin vanha kuitenkaan ole. Enhän?
”Keefin” soolodebyytti on ajankohtainen sikälikin, että joulukuun 18. päivänä kuluvaa vuotta on Richardsin
seitsemäskymmenes syntymäpäivä. On siis tuplaten hyviä syitä kaivaa ”Talk Is Cheap” hyllystä levylautaselle
ja kirjoittaa muutama sananen siitä. Maltetaan kuitenkin ensin hetki ja luodaan silmäys levyä edeltäviin
monipolvisiin vaiheisiin.

Pakka kohtalaisen sekaisin
Rolling Stonesin tärkein energianlähde on läpi
vuosikymmenten tainnut olla Mick Jaggerin ja
Keith Richardsin vastavoimaisuus. Niin kauan kuin
kestoeripuraisen parivaljakon osapuolissa henki
pihisee, on ikiliikkujamaisella rokkauksella kaikki
edellytykset jatkua. Tuosta kinaamisesta on jo aiemmin
kirjoitettu niin monta juttua, että tuskin on tarvetta siihen
kovinkaan syvälle enää sukeltaa. Keithin soololevyä
taustoittaessa aihetta ei kuitenkaan voi aivan tyystin
sivuuttaa.
Rolling Stonesin kuviot olivat kahdeksankymmentäluvun puolivälissä melkoisessa käymistilassa. Jagger
oli innostunut vuonna 1983 ilmestyneen “Undercoverin”
jälkeen sooloilusta. Hän keskitti kaiken tarmonsa oman
pitkäsoittonsa valmisteluun, kun Paltereiden oli määrä
aloittaa jo seuraavan levynsä sessiot. Ymmärrettävästi
aavistuksen tuohtunut Keith Richards alkoi sitten
työstää uutta materiaalia muun bändin kanssa ilman
sooloilevaa solistia.
Mick Jaggerin “She´s the Boss” ilmestyi vuonna 1985 ja
seuraavana vuonna päivänvalon näki Rolling Stonesin
“Dirty Work”, johon toki Jaggerkin oli omat osuutensa
hoitanut. Eräs silmiinpistävä piirre oli se, että molemmille
levyille oli haalittu harvinaisen legendaarisen statuksen
omaavia vierailijoita. Pelkästään jo kitaristeista löytyy.
Siinä missä Jaggerin levyllä kepittävät Jeff Beck ja
Pete Townsend, pistäytyy Dirty Workin avausraidalla
Jimmy Page sooloilemassa. Näin jälkiviisaasti on
helppo nähdä tuossa vierailupolitiikassa tietynlaista
solistin ja bändin välistä kilpavarustelua. Veljellisestä
kisailusta huolimatta kumpikin levy jäi suomalaisen
yleisurheilun lailla vain kärjen tuntumaan. Voimassa
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olevia ennätyksiä tai huipputuloksia niillä ei hätyytelty, mutta perusvarmaa kauden keskitasoa edustivat
molemmat.
Mick Jaggerin soolotuotannon olen aina kokenut turhan laimeaksi, ehkä jopa imeläksikin. Asiaa voisi helposti
lähestyä juomavertauksen kautta. Jagger tekee mielellään musiikillista colajuomaa - häpeilemättömän
hittihakuista ja yleispätevää virvoketta, joka sopii tilanteeseen kuin tilanteeseen. Hänellä on taipumus
poimia kulloisiakin trendejä laulujensa mausteeksi ja pyrkiä ratsastamaan ajankohtaisuuden aallonharjalla.
Tästä oivallisena esimerkkinä voidaan esiin nostaa seitsemänkymmentälukuisen “Miss Youn” diskoilu
– epästonesmainen ralli, josta on muodostunut kestosuosikki bändin ohjelmistoon. Homman juju piilee
siinä, että Stonesissa Jaggerin ideat suodattuvat Keith Richardsin kautta. Hänen panostaan voisi verrata
limun sekaan lorautettavaan viskiin. Toisinaan viskiä lorahtaa sekaan hieman runsaammin ja lopputulos on
tujakampi - saattaa jopa laittaa herkemmät irvistämään. Toisinaan taas lisäainetta hädin tuskin huomaa.
Jaggerin soololta ”viski” puuttui ja hyviäkin hetkiä sisältävä levy jäi musiikilliseksi kasvisuutejuomaksi.
Kaupallista menestystä siunaantui siinä määrin, että Jagger innostui jatkamaan omalla polullaan. Isoimmaksi
hitiksi nousi kohtalaisen karsean kasarirummun tahtiin vonkaava “Just Another Night”. Perussoundiltaan
hyökkäävältä Dirty Workilta pääsi puolestaan parhaiten esiin levyn rennompaa laitaa edustava uusionäkemys
kuusikymmenlukuisesta r&b-klassikosta “Harlem Shuffle”.
Eräs mielenkiintoinen yksityiskohta Dirty Workilla on Keithin kirjoittama tyly rokki ”Had It With You”. Laulu
on kummunnut suoraan hänen turhautumisestaan Jaggerin touhuihin, joten sitä laulaessaan Jagger tylyttää
käytännöllisesti katsoen itseään.
Likaisia hommia
Ei mitenkään vähäisellä panoksella Rolling Stonesin soppaa hämmensi myös Charlie Wattsin
myöhäisherännäinen kiinnostus huumeisiin. Noihin aikoihin asti bändin maltillista siipeä päihdeasioissa
edustanut rumpali innostui kahdeksankymmentäluvun hulluina vuosina tekemään lähempää tuttavuutta
alkoholin lisäksi kovienkin aineiden kanssa. Tutunkaupat hoituivat ilmeisen sutjakkaasti, koska Wattsin
soittokunto ja -into olivat aikalaiskertomusten mukaan ajoittain hakusessa. Tämän seurauksena ”Undercoverin”
ja ”Dirty Workin” sessioissa poikkesivat Steve Jordan ja Anton Fig tuurailemassa. Vierastyövoiman
panokseen oltiin Palterileirissä ilmeisen tyytyväisiä. Ensin mainittu päätyi Keithin bändin rumpaliksi - siitä
lisää aivan tuota pikaa - ja toinen puolestaan Jaggerin levylle.
Eikä sovi unohtaa sitäkään, että juuri näihin aikoihin Bill Wyman huseerasi alaikäisen Mandy Smithin
kanssa. Tuo suomalaisessakin lehdistössä noteerattu ja paheksuttu heilastelu sotki taatusti omalta osaltaan
kuvioita.
Dirty Workin julkaisun jälkeen Richardsilla oli kova polte päästä
rundille. Hän oli taistellut levyn valmiiksi ja piti Stones vankkureiden
liikkeelle nytkähtämistä itsestäänselvyytenä. Jagger kuitenkin
ilmoitti keskittyvänsä soolouraansa ja seuraavan albumin ”Primitive
Coolin” työstämiseen. Yhtenä painavana syynä rundin tekemättä
jättämiselle hän mainitsi myös Charlien henkilökohtaiset ongelmat.
Jälkeen päin tarkastellen rumpalin vaihteleva soittokunto on hyvin
ymmärrettävä syy olla järjestämättä maailmankiertuetta, mutta
onneksi Richards ei tuossa tilanteessa nähnyt asiaa samoin. Hän
katsoi Jaggerin tuijottavan vain omaan napaansa ja suivaantui
sitä kautta keskittämään toimintatarmonsa muille sektoreille. Hyvä
niin.
Jo kesällä 1985 järjestetyssä Live Aid konsertissa oli tilanteen
kaksijakoisuus ollut varsin selvästi nähtävissä. Siinä missä
Jagger souvasi ”oman” soolobändinsä kanssa suurieleisesti ja
muun muuassa repi Tina Turnerin nahkahameen “It´s Only Rock
And Rollin” tiimellyksessä, soittivat Keith ja Ronnie Bob Dylanin
kanssa karun akustisen setin. Kolmikon pelkistetyn folkkailun
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musiikillinen anti ei ehkä taivaita hiponut, semminkin kun trio
supistui duoksi Dylanin katkaistua kitarastaan kielen ja Woodin
luovutettua oma soittopelinsä hänelle. Tunnelmaltaan esitys oli
kuitenkin yksi mahtailevan mammuttikonsertin rennoimpia.
Vuoden 1985 loppumetreillä Rolling Stonesin peruskalliota murensi
sekin, että bändissä alusta asti mukana ollut – jo ensimetreillä
ulkojäseneksi siirretty - pianisti Ian Stewart menehtyi. Vaikka
“Stu” eräänlaisena isähahmona ei näkyvään kokoonpanoon
kuulunutkaan, niin hänen musiikillinen merkityksensä oli erityisesti
Richardsille varsin suuri.
Hail! Hail! Rock´n´Roll
Kivien lähdettyä vierimään eri suuntiin ja kiertuehaaveiden
kariuduttua Richardsille aukeni mahdollisuus ottaa osaa Chuck
Berryn kuusikymmenvuotisjuhlallisuuksiin, sekä niiden tiimoilta
tehtävään dokumenttielokuvaan. Kuten Taylor Hackfordin
filmistä ja etenkin sen dvd-bonuksista löytyvästä dokumentista käy
ilmi, niin pesti synttäreiden musiikillisena johtajana ei todellakaan
ollut helppo. Päivänsankari koetteli Keithin (ja muun tuotantoryhmän) hermoja jatkuvasti ja monin eri
tavoin. Richards kuitenkin sanoi elokuvan lopuksi, että vaikka hän saikin Berrystä monin verroin enemmän
päänsärkyä kuin Jaggerista ikinä, niin silti hän nautti päästessään tekemään kunniaa yhdelle suurimmista
sankareistaan.
Berryn kahteen juhlakonserttiin oli kasattu kerrassaan mainio bändi. Bassoa soitti NRBQ:n riveistä tuttu
Joey Spampinato ja rumpuja Steve Jordan. Alkujaan Keith oli kaavaillut Charlie Wattsia rumpaliksi näille
keikoille. Jordan oli kuitenkin ollut Richardsin kanssa hieman aiemmin Aretha Franklinin “Jumping Jack
Flash” -singlen sessioissa, joten hän onnistui puhumaan itsensä kokoonpanoon ja istuikin luontevasti
kokonaisuuteen. Saksofoniin oli kutsuttu Stonesien pitkäaikainen luottomies Bobby Keys ja koskettimet
olivat, niin ikään Stones-karavaanin kantaviin voimiin kuuluvan, Chuck Leavellin, sekä Berryn vanhan
pianistin Johnny Johnsonin vastuulla. Solistivieraina nähtiin Robert Crayn, Eric Claptonin ja Etta Jamesin
kaltaisia mestareita.
“Hail! Hail! Rock´n ´Roll” on yksi maailman historian hienoimpia musiikkielokuvia. Esiintyjien lisäksi elokuvan
haastatteluosiosta löytyy lisää legendoja; muun muuassa Bo Diddleyn ja Little Richardin yhteisjutustelu
Chuckin kanssa on mainiota seurattavaa. Musiikkia on elokuvaan tallennettu keikoilla ja harjoituksissa. Berryn
klassikot saavat arvoisensa uusiotulkinnat ja kaiken keskipisteenä häärii tietenkin päivänsankari itse. Keithiä
tämä rankka, mutta palkitseva projekti ohjasi kohti uutta bändiä.
Tyyriitä juomareita
Richards on monessa eri yhteydessä korostanut, että hänellä ei missään vaiheessa ole tullut mieleen tehdä
soololevyjä. Hän on nimenomaan bändisoittaja. Niinpä uuden bändin, X-Pensive Winosin, perustaminen tuli
ajankohtaiseksi nyt, kun peruskallio häipyi vierien jalkojen alta.
Ei voi pitää suurenakaan ihmeenä sitä, että uuden bändin rumpaliksi valikoitui Steve Jordan – hyvä että
valikoitui. Hänen soittonsa svengaa rennon iskevästi ja osuu Keithin rytmiikan kanssa hyvin kohdalleen.
Jordan toimi myös Keefin aisaparina läpi koko tuotantoketjun. He kirjoittivat materiaalin yhdessä ja tuottivatkin
levyn tiimityönä.
Toiseksi kitaristiksi tuli, pitkän uransa aikana muun muuassa Warren Zevonin ja Stevie Nicksin kanssa
soittanut sessiomies Waddy Wachtel. Hän omaksui roolinsa täydellisesti ja hoiti homman sopivan
stonesmaisella otteella. Basistiksi valikoitui tyyliltään rokkaava, jo Dirty Workin talkoissakin lyömäsoittajana
vieraillut, Charley Drayton. Kosketinsoittajaksi tuli Nevillen muusikkosuvun nuorempaa polvea edustava
Ivan Neville.
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X-Pensive Winosista ei onneksi tullut pelkkää korvikestonesia.
Vaikka äänimaisemassa isännän elkein operoiva Keihin
kitara leimallisesti Rolling Stonesilta kuulostaakin, niin muu
bändi sai myös oman äänensä kuuluviin. Iso vaikutus oli
varmasti Steve Jordanin toimimisella toisena laulunikkarina.
Sitä kautta löytyi tyystin uudenlaisia mausteita keitokseen.
Lauluihin saatiin myös erilaisia painotuksia, kun Drayton
ja Jordan vaihtoivat välillä komppiryhmän sisällä paikkoja.
Rummut iskivät silloin suoraviivaisemmin, mutta lisänotkeus
siirtyi bassolinjaan.
Levy lautaselle
Vaikka Richards niin yhtyemieheksi julistautuukin, niin kyllä
hänenkin soololtaan mielenkiintoisia nimivierailijoita löytyy.
Heti avausraidalla sellainen on varsin määräävässä roolissa.
Vuonna 1988 kokemukseni funkista rajoittuivat lähinnä
Valintatalosta markalla ostamaani Graham Central Stationin
älppäriin, joten ymmärrätte varmasti, jos luonnehdin ensikosketustani Keefin sooloavaukseen nykytermillä
päräyttävä. Bootsy Collinsin ja Bernie Worrellin kaltaisten funk-suuruuksien kanssa taltioitu “Big Enough”
oli jotain muuta kuin mitä odotin Richardsin soololta kuulevani. En kuitenkaan voi sanoa pettyneeni. Napakan
notkeasti kutitteleva groove, jota Collinsin basso kuplivaan tyyliinsä ohjailee avaa levyn tyylikkäästi. Keithin
kitara on tietty tunnistettavasti läsnä, mutta antaa kohteliaasti vierailijan viedä. Richardsin laulu on, aivan kuin
kautta koko levyn, aiempaa sävykkäämpää – kerrassaan hieno avaus levylle.
Seuraavaksi “Take It So Hard” ja “Struggle” tarjoavat sitä mitä levyltä ennakkoon odotin. Richardsin vahvinta
osaamisaluetta edustavat napakat kitarariffit, jotka iskevät juuri sopivan takapotkuisesti. Sitä herkkua näissä
ralleissa riittää. X-Pensive Winos näyttää, että homma toimii mainiosti. “Struggleen” sotketaan sekaan ripaus
flamencovaikutteitakin ja lopputuloksena on laulun nimen mukaisesti melkoinen kamppailu.
Perinteille kumartava rokki “I Could Have Stood You Up” marssittaa studioon Mick Taylorilla vahvistetun
Hail! Hail! Rock´n´Roll -kokoonpanon. Hyväntuulisen letkeästi rokkaavassa palassa Spampinato loihtii
sähköbassostaan aivan “ison viulun” kuuloista kuviointia ja Keefin vanha Stones-kuoma Taylor soittaa
makoisan soolon. Johnnie Johnsonin soitto vie laulun suoraan viisikymmenluvulle.
Richards on etenkin viime vuosina kunnostautunut balladien tulkitsijana. Sarah Dashin kanssa duetoitu
“Make No Mistake” on Keef-tunteilua parhaasta päästä. Memphis Hornsit töräyttävät fiilistä kohentavat
raukeat stemmat ja Bernie Worrellin klavinetti kurnuttaa taustalla.
A-puolen päättää (kyllä, tähän aikaan levyt piti vielä kääntää kesken kuuntelun) ilmeisesti Mick Jaggerille
omistettu, suorasukainen ”You Don´t Move Me”. Laulun äänimaisemaan on nivottu useampikin kerros Keithin
kitaroita limittäin ja päällekkäin. Lopputulos on rytmikäs ja runsas, mutta samalla myös toimiva. Tämä on
yksi kolmesta raidasta, joissa Buckwheat Zydeco on haitareineen mukana. Hän ei kuitenkaan juuri erotu
miksausessa ja jää lähinnä statistiksi.
B-puolen starttaa kovin tutun kuuloisesti rokkaava ”How I Wish”. Ensimmäisestä tahdista lähtien ei ole
epäilystäkään siitä kuka on asialla. ”Rockawhile” jauhaa riffiään huomattavasti leppoisammalla otteella ja
pistää väkisinkin jalan naputtamaan tahtia. Spampinato pistäytyy jälleen bassottelemassa ja Buckwheat
Zydeco haitaroi. Neljän minuutin kohdalla muuta bändiä feidataan sen verran että jamitteleva kurttukin nousee
viimeisen puolen minuutin ajaksi kuuluviin.
Levyn loppupuolelta löytyy pari rokkaavasti ja Keefille tunnusomaisesti riffittelevää raitaa: ”Whip It Up” ja ”It
Means A Lot”, sekä niiden väliin sijoitettu afrikkalaisiakin sävyjä omaava tunnelmointi ”Locked Away”. Nyt
mukana on Buckwheat Zydecon lisäksi Louisianan sävyjä tuomassa myös Michael Doucet viuluineen. Tällä
kertaa molemmat pääsevät paremmin esiinkin. Laulun pitkän loppuhäivytyksen poukkoilevassa soolossa
Richards kuulemma testaili uutta kitaraansa, mutta tulos kuulosti vahingossa niin hyvältä, että se päätettiin
jättää levylle.
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Jälkiviisastelua
”Talk Is Cheapilla” konstailematon kokonaisuus
nojaa hyvin pitkälti Richardsin tunnistettavaan
tyyliin, mutta sekaan on heitetty muitakin sävyjä.
X-Pensive Winosin kokoonpano näyttää voimansa
ja Steve Jordan osoittautuu toisena puuhamiehenä
oivalliseksi
valinnaksi.
Neljännesvuosisata
ilmestymisensä jälkeenkin levy kuulostaa edelleen
penteleen hyvältä. Perusasiat ovat pysyneet
ennallaan. Vertailun vuoksi todettakoon, että
Jaggerin ”Just Another Night” kuulosti juuri äsken
auttamattoman kasarinostalgiselta, vähän jopa
nololta.
Kuten laajalti lienee tiedossa, Vierivien Kivien tiet kohtasivat jo ennen ”Talk Is Cheapin” ilmestymistä. Jaggerin
toisen soolon suosio ei vastannut odotuksia, vaan venho hörppäsi heti rannassa ja matka tyssäsi siihen. Laaja
kiertuesuunnitelma kutistui käsittämään lopuksi vain Aasian ja Australian keikat. Solisti nöyrtyi ja sopu saatiin
syntymään. Keith innostui kesken omien sessioidensa kirjoittamaan Steve Jordanin kanssa yhden laulunkin
Stonesin seuraavalle levylle. ”Almost Hear You Sigh” päätyi Jaggerin tekemin pikkuviilauksin vuonna 1989
ilmestyneelle ”Steel Wheelsille” ja sai Grammy ehdokkuudenkin.
X-Pensive Winosin kanssa Keith teki joitakin pienempiä kiertueita ja Rollareiden jättimäisen ”Steel Wheels/
Urban Jungle” -kiertueen jälkeisellä tauolla toisen levyn ”Main Offender”. Se ilmestyi vuonna 1992. Tämän
lisäksi Winosin keikkataltioinneista on ilmestynyt vuonna 1988 äänitetty livelevy ”Live at the Hollywood
Palladium”, sekä parikin eri dvd:tä.
Vuonna 2010 julkaistun Keithin ”Life” elämäkerran imussa ilmestyi myös kokoelma ”Vintage Winos”. Se sisältää
materiaalia kaikilta kolmelta Winos levyltä, sekä Rolling Stonesin nimiin merkityn laulun ”Hurricane”. Kyseinen
ralli on kuitenkin Keithin ja Ron Woodin akustinen duetto, joka ilmestyi alkujaan hyväntekeväisyyssinglenä
hurrikaani Katrinan jälkimainingeissa.
Muutama vuosi sitten Jordan vihjaili puuhastelleensa jotain Keefin kanssa studiossa, mutta sen koommin
aiheeseen ei ole palattu, joten ehkäpä X-Pensive Winosin ura oli tässä. Vaikka bändi jääkin väistämättä
vain yhdeksi sivujuonteeksi Richardsin laajoissa seikkailuissa, niin se nousee kunniakkaasti esiin
merirosvoelokuvien ja muiden projektien seasta. Mielenkiinnolla odotamme tarinan tulevia käänteitä.
Nyt taidan kääntää levyn ja laittaa sen soimaan uudemman
kerran alusta. Samalla toivotan Keith Richardsille mitä mainiointa
seitsemänkymmentävuotispäivää, mikäli hän tätä julkaisua sattuu
lukemaan.
Tähän loppuun on tehtävä ”columbot” ja todettava, että yksi
juttu vielä. ”Talk Is Cheapin” takakannessa on nimittäin kuva,
jossa Richardsin oikea lepää Telecasterin kielten päällä ja tuttu
pääkallosormus on hyvin esillä. Aikoinaan kun hommasin The
Beat Farmersin mini-lp:n ”Glad´N´ Greasy”, jonka kannessa Rolle
Loven käsi (kallosormuksineen) lepää samalla tavalla basson
kielten päällä, ajattelin kyseessä olevan oivallinen hatunnosto
herra Richardsin suuntaan. Vasta vuosia myöhemmin äkkäsin,
että Beat Farmersin levyhän on julkaistu kaksi vuotta ennen
”Talk Is Cheapia”! Ei se mitään, kyllä nuo Kalifornian reuhakkaat
kantrirokkaritkin hatunnostonsa ansaitsevat.
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Hyviä Youtubelinkkivinkkejä, joista valita:
KEITH & X-PENSIVE WINOS
Take It So Hard -video, Make No Mistake -video, Struggle live
kokonainen KR&X-PW -keikka (tosin vasta kakkoslevyn jälkeen)
BBC:n tuore Keith -dokkari
KEEF, WOODY & DYLAN
@ Live Aid
ROLLING STONES:
One Hit To The Body, Almost Hear Your Sigh, Harlem Shuffle
HAIL!HAIL!ROCK´N´ROLL
Chuckin kiekuttelua, R´n´R Music
ARETHA FRANKLIN
Jumping Jack Flash
MICK JAGGER
Just Another Night, +Tina Turner @ Live Aid

Muita blueshengen nostattajia:
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Talviblues 2014
Yo-talo Tampere 30.1.2014 klo 19.00 alkaen
The Blues Funnel						

klo 20.00

Muddy Husky						

klo 21.00

Houserockin’ Fenders					

klo 22.00

Liput 15/ 10 € (BL-jäsenet

The Blues Funnel
1996 perustettu The Blues Funnel on suomenkielinen
bluesbändi, jonka sanat ja sävelet ovat omaa tuotantoa. Bändi
on valuttanut suppilonsa läpi Chicago-, Jump-, ja Rythm’n’bluesin
omannäköisellä tavallaan. The Blues Funnel soittaa helposti
tanssittavaa bluesia, liikaa otsaa rypistämättä.
Hermes Tuomisto: 		
Jari Luukkanen: 		
Pasi Pekkarinen: 		
Tero Kansanaho: 		
Olli Peuranen: 		
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laulu, kitara, slide, harppu
kitara
rummut
basso, laulu
koskettimet

Muddy Husky
Muddy Husky kuvaa tilaa, jossa valkoiset miehet piehtaroivat mustassa musiikissa. Kaikesta rosoisuudestaan
huolimatta Huskyn tuottamassa musiikissa vaanii alati
lähes sairaalloinen positiivisuus. Viestin perille menon
varmistamiseksi on bändin oman materiaalin esityskieleksi
valittu suomi. Slidekitaraa ja maagisia rytmejä. Tämän
asialleen omistautuneen ja karaistuneen trion jäsenet
ovat:
Marko ”Muddy” Vainiola:
Jari Linna:			
Tuomo Ijäs:			

kitara/laulu
basso/taustalaulu
lyömäsoittimet

Houserockin’ Fenders
Tämä ”uus-vanha” bändi on alun perin perustettu jo 1985.
Alkuvuosina bändi sai innoituksensa pääsääntöisesti
sodan jälkeisestä Chicago Bluesista, mutta myöhemmin
yhtye soitti myös hienoa omaa materiaalia. Vuonna -91
HRF olikin mukana BN julkaisulla ”More Living Finnish
Blues”, keikkaili ahkerasti ympäri Suomea ja oli myös
usein nähty esiintyjä BluesLoversin Tampereen Klubilla
järjestetyissä Talviblues-tapahtumissa.
Teiden erottua -94, jäsenet ovat kukin tahoillaan jatkaneet
ahkerasti musiikin tekemistä erilaisissa kokoonpanoissa,
kunnes 2013 keväällä päätettiin nostaa bändi tuhkasta
uuteen nousuun.
Houserockin Fenders, eli kavereiden kesken HRF, on hieno sekoitus kaikkien aikojen blues- ja rockklassikoita, unohtamatta harvinaisempaakaan materiaalia. Tässä tehosekoittimessa syntyy maukas pirtelö
raakaa poljentoa, sielukasta tulkintaa, rullaavaa roketti rollia…sanalla sanottuna loistavaa fiilistä tiukassa
paketissa. Näistä kavereista onkin usein aiheesta todettu: ”These guys, they really rock the house ”.
Jukka Lehto:
Hannu Konu:		
Jussi Väisänen:
Jyrki Koskinen:

laulu, harppu, koskettimet
basso
rummut
kitara
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Tässäpä BluesLove-lehden vakiopalsta netin kautta katsottavista videopätkistä.
Huom! Jotkut videot saattavat poistua hyvinkin pian, joten emme mene takuuseen, että ne näkyvät aina.
Kirjoitushetkellä kaikki linkit on testattu!

Robben Ford - Live Rockpalast 2007
https://www.youtube.com/watch?v=WsvSVtXRu7A
Chicago Blues - Live Vol.1
https://www.youtube.com/watch?v=BUKDcI5cvTE
Chicago Blues - Live Vol.2
https://www.youtube.com/watch?v=BgZ4pPnGgdQ
Chicago Blues - Live Vol.3
https://www.youtube.com/watch?v=tABkwzzLMeI
Chicago Blues - Live Vol.4
https://www.youtube.com/watch?v=qyIPZWsNb8o
Chicago Blues - Live Vol.5
https://www.youtube.com/watch?v=FohAFARjKvI
James Brown and BB King - One Special Night - Legends In Concert
https://www.youtube.com/watch?v=_imA3r_S1YU
Robert Cray - Cookin’ in Mobile 2010
https://www.youtube.com/watch?v=Ac649pX8lPQ
Eric Bibb - Live At the Basement
https://www.youtube.com/watch?v=hbT4ngWqmUY
Nina Simone - Live At Montreux 1976, 1987 & 1990
https://www.youtube.com/watch?v=RLyk7Jst9Bk
Johnny Winter - FULL SHOW - 1970
http://www.youtube.com/watch?v=BbI6tXY5YU0
Charlie Musselwhite @ Green Hills in Blues 2011
http://www.youtube.com/watch?v=xGundxAx6KQ
Delta Rhythm Boys - Dry bones
http://www.youtube.com/watch?v=hYeQUXXYvK0&feature=share
Willie Dixon & Robbie Robertson - The Seventh Son
http://www.youtube.com/watch?v=clISeSYeaQ0
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Muddy Waters - Live Dortmund, Germany 29/10/1976
http://www.youtube.com/watch?v=ltLHsD_A9I4&feature=youtu.be
Stevie Ray Vaughan - Nashville live 1987 (full concert)
https://www.youtube.com/watch?v=JehQEhQl7qw&feature=youtube_gdata_player
Brushy One String
http://vitaminl.tv/video/1244
Robert Ward – Your love is amazing
http://www.youtube.com/watch?v=7Kc7jmRB0KI
Willie Williams - Wine headed woman
http://www.youtube.com/watch?v=G1KV51qIdI0&feature=share
Big Walter (Price) & Albert Collins – My tears
http://www.youtube.com/watch?v=8J7vVgfzhy0
The Five Du-Tones - Shake a Tail Feather
http://www.youtube.com/watch?v=XaKVs5mJ4Bg&feature=share
Hound Dog Taylor - Kitchen sink boogie
http://www.youtube.com/watch?v=w_tv5wajyzY
BBC in concert - Sonny Terry & Brownie McGhee
http://www.youtube.com/watch?v=Vijs5OOqELY
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/
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BluesLove on tamperelaisen BluesLovers-yhdistyksen jäsenlehti. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa PDFmuodossa. Lehdessä olevia kirjoituksia ja kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.
Toimitusneuvosto:
			
			
			
Taitto:			
Vinjetit:		

Jyrki Koskinen
Aarno Rissanen
Nevski Nevalainen
Jari Kukkonen
Jyrki Koskinen
Nevski Nevalainen

Kuvat:			

Google -kuvahaku jollei muuta ole mainittu.

Lehden tilaaminen: Lehden voi tilata liittymällä BluesLoversin jäseneksi www.blueslovers.org
Aineisto- ja parannusehdotukset sekä lehteen liittyvät kommentit ja vinkit blueslovers.info@gmail.com
Kansikuva:		

Jyrki Kallio
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