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Suomen Liverpoolista
Pietarsaari -ilmio yllatti
suomirockin
30 vuotta sitten.
Jos Pietarsaari oli
Suomen Liverpool,
olivat Kari llmonen
ja Heimo Riihimaki
kaupungin Lennon ja
McCartney.
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Pohjanmaa
nousee
- ainakin
sentin
vuodessa
St. Petersaaren kootut
levytykset vuosilta l980-l982
on si irretty cd: lie
Tapio Lehtinen (KP)

Otsikon
nokkela
sanonta
on
peraisin
pietarsaarelaisen
toimittaja-muusikko
Heimo
Riihimaen
kynasta.
Tasaisen taulukon mukaan Pohjanmaan ran nikko on noussut 28 senttia sen jalkeen, kun
Riihimaen entinen yhtye St. Pe_tersaari hajosi.
Mutta
palataan
takaisin
lahtoruutuun.
Pietarsaarelaisesta musiikista puhuttaessa ei
voi ohittaa vuosina 1978-1982 toiminutta folkrock-yhtyetta St. Petersaarta. Radiossa tuolloin
miltei paivittain soitettuja biiseja olivat Miehen tie, Uus parempi todellisuus ja Mi::i pyydi::in sua.
Kuluvalla viikolla Rocket Records on julkaissut St.
Petersaaren kootut levytykset vuosilta 1980-1982.
Riihimaki myontaa, etta vanhan tuotannon uudelleen lammittelyssa on jossain maarin kyse
omakohtaisesta nostalgiasta, mutta sita kautta
musiikki voi avautua myos uudelle kuulijakunnalle.
- Voisin kuvitella, etta on sellaisiakin ihmisryhmia, jotka eivat aina valita kuunnella listahitteja ja jotka kenties ovat itsekin olleet nuo ri::l ::>ilr:m::~ ::m nnhtii Riihimaki.

Vanhat bandikaverit Kari llmonen (vas} ja Heimo Riihimaki I

Cd-koosteessa on yhtyeen molemmat pitkasoittolevyt Miehen tie (1980) ja Tamankin laulun jalkeen (1 982), seka singlekappale akemiin
matkaaja (1980).

Kokoonpanot vai[ltuivat

Ilmon en kir joitti paaosa
kista ja teksteista, osa or.
tuottivat myos yhteista
- San o ituksissa oli sei
meininki sen aikaisen 1<
Kaj Chydeniuksen musi
n en omaankin teksfiil
- Bandin peruspointte
senaikaisista musiikkit
fuusiomuotoisu us seka
ja m andoliinin yhteissc
T

St. Petersaari otti ensimmaisia askeleitaan
vuonna 1978, kun opiskelukaupungissaan Oulussa lahinna trubaduuriksi heittaytynyt Kari
Ilmonen sai bandikaverikseen pietarsaarelaisen kitaristi-laulaja ]alii Wikrnanin seka hieman
myohemmin entisen bandinsa Om akuvan muusikot Heimo Riihimaen ja Hannu Pirttimaan. Yh tye keikkaili lahinna kotikaupungissa ja lahialueilla.
Hieman ennen levytyssopimusta Pirttimaa lahti
omille teilleen. Yhtye jai hetkeksi ilman basistia.
Hatiin tulivat sen kevaan abiturientit Markus Fagerudd (piano) ja Keijo Karvonen (basso). Talla
kokoonpanolla St. Petersaari saavutti nimea ja
jopa voitti Jukka Virtasen johtaman Levyraadin.
Viimeisessa kokoonpanossa olivat Ilmosen ja Riihimaen lisaksi Timo Hautamaki, Ari-Matti Lepisto,
Markus Fagerudd, Henrik Bertlin ja] an Stenhall.

Suomen Liverpool

Pietarsaarta kutsuttiin 11
teessa Suomen Liverpool
St. Petersaaren, FantasiaJ
sia menestyjia Rockin S
- Rohkaistuin Fantasia
kesakuussa markkinoill
olisi kiin nostunut myo:
delleen ju lkaisemisest<
levy-yhtioon, kertoo Ih
- Samana iltana, km
leirilla vanhempien

tandikaverit Kari llmonen (vas) ja Heimo Riihimaki keskittyvat uuden cd-levyn -julkistamiskeikalle.
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Ilmonen kirjoitti paaosan St. Petersaaren musiikista ja teksteista, osa on Riihimaen kasialaa. He
tuottivat mybs yhteista materiaalia.
- Sanoituksissa oli selkea yhteiskunnallinen
meininki sen aikaisen laululiikkeen mukaisesti.
Kaj Chydeniuksen musiikista tuli jonkinlainen
~ henki omaankin- tekstiin, muistetee Ilmonen.
-Bandin peruspointteja olivat muun muassa
senaikaisista musiikkitrendeista piittaamaton
fuusiomuotoisuus seka varsinkin huuliharpun
ja mandoliinin yhteissoundi.

Suomen Liverpool
Pietarsaarta kutsuttiin 1970- ja 1980-luvun vaihteessa Suomen Liverpooliksi. Pietarsaaresta nousi
St. Petersaaren, Fantasian ja Ragnar Haren kaltaisia menestyjia Rockin SM-mitteloihin.
-Rohkaistuin Fantasian cd:sta, joka tuli viime
kesakuussa markkinoille, etta jospa levy-yhtib
olisi kiinnostunut mybs meidan tuotannon uudelleen julkaisemisesta. Lahetin sahkbpostia
levy-yhtibbn, kertoo Ilmonen.
-Samana iltana, kun olin tyttareni rippileirilla vanhempien tapaamisessa, levy-yh-
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tibn kaveri soitti ja kertoi, etti:i han oli jo
sopinut meidan vanhoista mastereista Warner Musicin kanssa. Eli se oli jo heidan julkaisuohjelmassaan,
naurahtaa
Ilmonen .
Bandin tie nousi jyrkasti pystyyn syksylla 1982,
kun Ilmonen ja Riihimaki kyllastyivat kaytannon ongelmiin: vaikeuksiin saada miehet eri
puolelta Suomea treeneihin ja keikoille, tehokkaan ja osaavan managerismin puutteeseen, _seka
syrjassa olemiseen oikeanlaisista valtakunnallisista verkostoista.
Hajoamisen jalkeen kukin mies jatkoi tahollaan
musiikin parissa. Riihimaki tybskentelee toimittajana Pietarsaaren Sanomissa ja Ilmonen toimii
maaseutututkimuksen professorina Kokkolassa.
St. Petersaaren miehet nousevat lavalle harvakseltaan, seuraavan kerran Pietarsaaren Kaupunginhotellissa lokakuun puolessa valissa.
- En osaa sanoa, mita keikan jalkeen tapahtuu. MeHle molemmille on toki tullut biiseja
hajoamisen jalkeen. Ollaankohan levy-yhtibssa ihan oikeasti kiinnostuneita tammoisten viisikymppisten biiseista, pohtii Ilmonen.
tapio.lehtinen@kpk.fi

