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Heimo Riihimaki ja Kari llmonen iloitsevat St. Petersaaren uudesta levysta. Kotiseuturakkautta edustaa levyn kannessa komeileva Pietarsaaren van han tupakkatehtaan "pallokello". Kuva: Saana Anakkala

St. Petersaaren kello kay
Maria Store
Pietarsaaressa
I970·luvulla perustettu folkrockyhtye St. Petersaari on tehnyt pitkan tauon jalkeen
paluun studioon. Kello kay
on yhtyeen kolmas pitkasoittolevy.
Viisi vuotta sitten yhtye
teki comebackin 25 vuoden
jalkeen esiintymilla Jaakon
Paivilla.
- Sita varten treenattiin
kovasti. Sen jalkeen keikkailtiin pienimuotoisesti
muutamia kertoja, etta py·
syi niin sanotusti homma
hyppysissa, kertoo pietarsaarelaislahtoinen, mutta
nykyaan kokkolalaistunut
Kari Ilmonen.

Todellisen potkun persuksiin antoi Ilmosen mukaan
kuitenkin vuonna 2oro julkaistu kokoelmalevy Miehen tie.
- Viime kesana olin kesaterassilta tekstiviestitse yhteyksissa Rocket Recordsin
Juha Rantalaan. Ehdotin uuden levytysprojektin kaynnistamista, ensin kotidemon muodossa, Ilmonen
muistelee.
Tovin paasta Rantala
viestittaa: "Demoa ei tarvita, vaan hommatkaa
studio sielta pain ja julkaistaan albumi 20I3 alku puolella".
Heimo Riihimaki. ker·
too, etta levya tyostettiin
alkusyksysta lahtien, levy-

tys tapahtui loppuvuodesta
Thomas Haldinin studiolla
Pannaisissa.
- Mukana levynteossa alivat lilies kaikki bandissa
vuosien rnittaan soittaneet.
Ainoastaan
edesmennyt
Jalli Wikman ei paassyt levyntekoon, Riihirnaki kertoo.
Ilmonen toteaa, etta vanbojen kavereiden kanssa
musiikkia on mukava tehda.
- Kaikki pelaa hyvin yhteen ja tuloksena saattaa
syntya hyvaa musiikkia.
- Hyvana paivana banditouhussa voi lOytaa jotain
sellaista, rnita yksin rampytellessa ei hoksaisi koskaan,
lisaa Riihimaki.

Levy koostuu kolmestatoista, lahinna Riihimaen
ja Ilmosen kynasta synty·
neista kappaleista. Ihan uunituoreita kappaleita levylla
ei ole.
- Minun kappaleista uusirnmat ovat 90-luvulta, Riihimaki kertoo.
- Minun kirjoittamistani
vanhimmat ovat 70 -luvulta,
kun viela olin lukiolaispoika. Osa on 8o-9o-luvulta. Toki kaikki kappaleet
on sovitettu uusiksi, tille
kokoonpanolle sopiyiksi,
Ilmonen lisaa.
St. Petersaari toirni aktiivisimmillaan vuosina 78-82.
Keikkoja kertyi parhaimmillaan parisenkymmenta
vuodessa. Bandin musiik-

kia kuvailtiin folkrockiksi.
- Folkrock-elementteja
kuulee tallakin levylla.
Meidat tunnistaa samaksi
bandiksi, Riihimaki vakuuttaa.
- Folk-vaikutteet nakyvat
esimerkiksi instrumenttivalinnoissa. Kappaleissa soi
huilut ja tinapillitkin, Ilmonen kertoo.
Varsinaista levynjulkkarikeikkaa St. Petersaarella
ole. Sen sijaan tavoitteena
on paasta esiintymaan parille kesafestarille.
- Kovin onnellinen olisin
myos jos kappaleitamme
paasisi Ylen soittolistoille,
Ilmonen toteaa.

