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Pietarsaarelaisbandi St. Petersaaren tiedotustilaisuus uuden
levyn tiimoilta pidetaan Kokkolassa, silla bandin kahdesta voimahahmosta Kari Ilmonen asuu Kokkolassa, kun taas
Heimo Riihimaki Pietarsaaressa. Toimittaja istuu nuoruudesta saakka yhta pitaneiden miesten keskella ja kokee lievaa skitsofreniaa; Riihimakija Ilmonen
ovat "taiteilijapersooniltaan" ei
nyt ihan kuin yo ja paiva, mutta kovasti erilaisia.
Erilaisuudestaan huolimatta
miehet tekevat mielellaan yhteistyota, kuten kaikki bandissa vaikuttaneet. Ilmosen ja Riihimaen lisaksi St. Petersaaren
uusimmalla Kello kay -levylla
musisoivat Timo Hautamaki,
jonka kappale-Tyttoni tuulispiiii
on myos tuorein savellys, Markus Fagerudd, Hannu Pirttimaa,
Ari-Matti Lepisto, Jan Stenhall,
Simo Pirttimaa ja Thomas Hal. din, eli kaikki bandissa tavalla tai toisella neljan vuosikymmenen aikanajossain vaiheessa
musisoineet. Joukosta puuttuu
vain edesmennytjalli Wikman.
St. Petersaaren menestysvuodet ajoittuvat 1970- ja 80-lukujen vaihteeseen. Eivat Ilmonen
. ja Riihimaki menneita haikaile eivatka unelmoi uudesta tulemisesta, mutta tol<i he toivovat, etta ihmiset loytaisivat taman uutukaisen, kuuntelisivat
ja pitaisivat. Vaikea tasta on olla pitamatta, sen verran vilpitonta musiikkia levy tarjoilee
neljalta eri vuosikymmenelta.
Ilmonen laskee, etta varhaisimmat ovat hanen saveltamansaja
sanoittamansa Keviiiin poika ja
Ihana tuuli.
St. Petersaari nautti aikanaan
suosiosta nelja vuotta, mutta
elama vei jasenet eri suuntiin
ja sita myoten bandin telakalle. Uudestaan lauteille noustiin
kuusi vuotta sitten Jaakon paivilla. Vuonna 2010 oli sitten vuorossa Rocket Recordsinjulkaisema St. Petersaaren kootut levy tykset vuosilta 1980-1982, ja osin
sen innoittamana nyt tama uusi, kolmentoista biisin albumi .

Keikoille ei olla lahdossa,
edes levynju!kkarikeikkaa ei
ole suunniteltu. Muutama festivaaliesiintyminen olisi mukava juttu kesalla, mutta eipa sen
enempaa.
Kari Ilmonen ja Heimo Riihimaki sanovat, etta heita yhdistaa musiikki, kuten koko porukkaa. Uutta levya on ollut hienoa
tyostaa, silla kaikki perustuu
yhteistyohon. Kukaan ei varjele mustasukkaisesti omaansa,
Riihimaki tunnustaa, etta soittokavereiden
kommenteista
saa usein sellaisia ideoita, jotka muuten olisivat jaaneet syntymatta.
St. Petersaaren tyylia on vaikea lokeroida mihinkaan genrehen, toki folkrock sopii moneen
kappaleeseen, jo soitinvalinta tinapi!leineen, huiluineenja mandoliineineen tukee tata, mutta
ennen kaikkea tal!a levylla kuuluu eletty elama ja miehinen
huumori. Riihimaen kappaleista tulee mieleen jopa froikkarit.
- Kylla taman levyn perusteella St. Petersaaren tunnistaa samaksi bandiksi. Lahinna soinnillisuudesta, biittia on tullut
selkeasti enemman, aprikoi Ilmonen.
- Mutta ei kaikissa kappaleissa, vastaa Riihimaki.
Kari Ilmonen nauraa, etta hanellaja Riihimaella on tekstittajina taysin erilaiset tyylit.
- Kerromme samoista asioista,
mutta eri tavoin. Meidan tekstit
on kuin eri planeetoilta, mutta
niita yhdistavat soundit, runoilee Ilmonen.
Niinpa, Ilmonen on todella
kaksikon runoilija ja Riihimaki
sitten se kaunistelematon tarinankertoja. Molemmat tekstittajina todella tasokkaita.
Levyn kansi on Ilmosen byvan ystavan, kuvataiteilija Olavi Tialan piirtama. Kannestakin
miehilla on eri versiot.
- ]os se olisi minun keksimani,
niin otsikkoon liittyisi ironiaa,
silla tama Pietarsaaren kellohan
pysahtelee valilla. Kari tarkoitti
varmaan jotain runollisempaa?
- Niin, elamaa - kello kay ja lopulta pysahtyy.
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Kari llmonen ja Heimo Ri ihimaki ovat tunteneet toisensa jo
nelja vuosikymmenta. Lahes yhta pitka on miesten yhteinen muusikkotaival . KP/ CLAS -OLAV SLOTT E

