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St. Petersaar1
gerutnycd
Jakobstadsbandet St. Petersaaris splitternya cd har
dopts till "Kello kay" (Klockan gar) efter klocktornet
i Strengbergs gamla tobaksfabrik.

KARLE BY
-Alia vet att klockan i tornet
stannar ibland. Men den fungerar i alla fall, sager musikerna
Kari Ilmonen och Heimo Riihimaki som drar paralleller till
bandet St. Petersaari. Ocksa det
har sina perioder av stiltje fOr att
ta ny fart och ticka vi dare.
St. Petersaari gar att spara till

1970-talets borj an och bancl et
"Omakuva". Omakuva upplostes men ur spillrorna spiracle
St.Petersaari i slutet pa 70-talet.
St. Petersaari har sina musikaliska· rotter i den finlandska
folkrocken och spelades i radio
sa gott som dagligen 1978-82. Efter en paus pa 25 ar upptradde
bandet pa Jakobs dagar sommaren 2007. Aterforeningen blev
en succe och darefter upptradde
bandet sporadiskt i olika sammansattningar.
-Detar sa roligt att gora musik
tillsammans med gamla vanner.
Det liksom bara flyter pa och
man inspirerar varandra, tycker
Ilmonen.
- Ja, det ar nagot helt annat an
att sitta hemma och klinka pa gitarren, tillagger Riihimaki.
Hosten 2010 tog St.Petersaari
steget in i cd-a!dern nar "Miehen tie" utkom pa Rocket Records. "Miehen tie" inneholl St
Petersaaris gamla skivmaterial
och uppmarksammades i osterbottnisk media.
Historien till "Kello kay" barjade slqivas pa en sommarterrass
2012 nar Kari limon en fide fOr sig

Heimo Riihimaki och Kari llmonen. Tva av medlemmarna i St. Petersaari som ar skivaktuellt med "Kello
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kay" som innehatler skona latar fran en 40-arsperiod.

)) Det ar sa roligt
att gora musik tillsammansmed
gamla vanner.
Kari llmonen

att sanda ett textmeddelande till
Juha Rantala pa Rocket Records.
- Hur vore det med ett nytt
skivprojekt? Givetvis forst som
en demoversion, skrev Ilmonen.
Tva olstop senare kom svaret:

- N agon demoverison behovs
inte. Forsok istallet hitta en studio sa siktar vi pa att ge ut ski van
i bOrjan pa 2013.
Nu ar skivan har och innehAIler 13 liitar. Texterna till alla !atar, utom en, har skrivits av Kari
Ilmonen och Heimo Riihimaki.
-I cd :n presenteras Jatar fran
fyra artionden, sager Ilmonen
med hanvisning till att "Kello
kay" innehaller Jatar som 11monen skrev som skolpojke pa
1970-talet. En !at, "Tyttoni TuuII

lispaa", ar nyskriven av Timo
Hautamaki:
.
Den som viii hi:ira bandet live
kan fa chansen i sommar.
- Vart mal att upptrada pa ett
par sommarfestivaler. Vi har bjudit ut oss till Jakobs dagar, berattar Kari Ilmonen som hoppas pa
napp i staden vars ldocktorn fatt
aran att pryda Kello kays skivomslag.
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