l(ohti uusia estradeja
St. Petersaari tahtaa kesakeikoille. Uunituore album i kipusi top kymmenen joukkoon.
KOKKOLA

St. Petersaari palasi kolmenkymmenen vuoden jalkeen studioon.
Tuloksena on Kello kay - albumi, joka sisaltaa yhteensa 13 uutta levytysta. Yhtyeen kahdesta
edellisesta pitkasoittolevysta on
vierahtanyt aikaa, Miehen tie ja
Tdmdnkin laulun jdllleen ilmestyivat 198o-luvun alussa.
- Se oli silloin kun musiikkia tehtiin alkeellisissa oloissa,
omasta ohjelmatoimistosta ei ollut tietoakaan ja kaukopuhelut
kaytiin soittamassa lennattimessa, naurahtaa Kari limon en, yksi
alkuperaisjasenista.
UUNITUOREELLA levylla musisoivat folkrockia Kari Ilmonen
(laulu, huuliharppu), Heimo Riihimaki (laulu, mandoliini, huilut, tinapilli) , Timo Hautamaki
(laulu, sahki:ikitara), Markus
Fagerudd (kosketinsoittimet),
Hannu Pirttimaa (bassokitara),
Ari-Matti LepistO (bassokitara),
Jan Stenhall (rummut, perkussiot) , Simo Pirttimaa (akustiset
kitarat) seka Thomas Haldin
(kosketinsoittimet, perkussiot,
akustinen kitara).

'

Pari kolme keikkaa vuodessa on
riittava maara
tassa vaiheessa
elamaa.

Kappaleicl cn

savellykset
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tyivat rg8o-luvun alussa.
- Se a li silloin kun musiiklda tehtiin alkeellisissa oloissa,
omasta ohjelmatoimistosta ei ollut tietoakaan ja kaukopuhelut
kaytiin soittamassa lennattimessa, naurahtaa Kari Ilmonen, yksi
alkuperaisjasenista.
UUNITUOREELLA levylla musisoivat folkrdckia Kari Ilmonen
(laulu, huuliharppu) , Heimo Riihimaki (laulu, mandoliini, huilut, tinapilli), Timo Hautamaki
(laulu, sahki:ikitara), Markus
Fagerudd
(kosketinsoittimet),
Hannu Pirttimaa (bassoldtara),
A.ri-Matti Lepisto (bassokitara),
Jan Stenhall (rummut, perkussiot) , Sima Pirttimaa (akustiset
kitarat) seka Thomas Haldin
(kosketinsoittimet, perkussiot,
akustinen kitara).

Pari kolme keikkaa vuodessa on
riittava maara
tassa vaiheessa
elamaa.
Kappaleiden savellykset ja
sanoitukset ovat yhta lukuunottamatta Kari Ilmosen ja Heimo
Riihimaen lcynasta, uusimmat
go-luvun alusta. Kappaleista
yksi, Tytti:ini tuulispaa, on tehty
albumia varten. Sen savellys ja
sanoitus on Timo Hautamaen
kasialaa.
- Levyahan voi sanoa suorastaan monumentaaliseksi kun
kappaleet ovat nelj alta vuosikymmenelta. Kylla taman omaksi bandiksi tunnistaa, kuvaa Heimo Riihimald.
- Ilmosen harteilla on suureksi osaksi ollut oman materiaalin tuottaminen yhtyeelle. Talla
cd:lU.i on y!Uittavan manta minun kappaletta.
Ilmonen huomauttaa, etta
lauluntekiji:iina heidan sanoituksensa ovat !win eri maailmoista

- Kello kay -albumin nimesta loytyy symboliikkaa. Konkreettinen puoli nakyy peilista, tuumivat Kari llmonen ja Heimo Riihimaki, St. Petersaaren muusikkoveteraanit.
Yhtyeelta on ilmestynyt kolmas pitkasoitto - kolmenkymmenen vuoden jalkeen. Kuva : Markku Joke la

eri naki:ikulmilla. Soundi on yhdistavana tekijana.
Kello hiiy -nimesta Heimo
Riihirpaki tuumii, etta se olisi
ironinen, mikali han olisi sen
keksinyt.
- Tupakkatehtaan kellohan
pysahtyy tunnetusti jatkuvasti.
Kansi-idean isa on Ilmonen.
- Piirros on osoitus paikalliskulttuurille ja kotiseuturaldcaudelle. Onhan St. Petersaari pietarsaarelainen bandi.
Kannessa komeilee Olavi
Tialan tekema piirros Strengbergin kellosta.

PITKASOITON
sorvaaminen
alkoi alkusyksysta. Sita edelsi
St. Petersaaren uusi tuleminen
vuoden 2007 Jaakon Paivilla
kun yhtye esiintyi 25 vuoden
keikkatauon jalkeen. Estradille
paluu Iahti ajatuksesta juhlistaa
Heimo Riihimaen so-vuotispaivaa. Konsertti veti yhtyeen yllatykseksi puiston Uiyteen yleisi:ia,
jotka saivat nauttia annoksen
nostalgiaa. Soittamista jatkettiin,
satunnaisesti ja pienemmalla porukalla.
Vuonna 2010 St. Petersaari
siirtyi cd-aikaan ja julkaisi koo-

tut levytykset Miehen tie.
- Miehen tie -julkaisu oli yksi
hyva potku persuksiin. Innostuimme esiintymaan taas. Pilekuhiljaa tuli mieleen ajatus tasta
uudesta prokkiksesta, Kari Ilmonen kertoo.
Yhtyeen tulevaisuuden suunnitelmiin kuulu esiintyminen kesafestivaaleilla, ainakin Jaakon
Paivilla.
- Emme aktiiviaikanakaan
keikkailleet hirvean tiheaan,
tuolloin oli parikymmenta keikkaa vuodessa. Vuonna rg8o
kavimme Tavastialla. Ilmonen

muistaa kuinka Hesarin jutussa
yhtyeen musiikkityylia leimattiin
akustiseksi punkiksi.
Suurista estradeista St. Petersaaressa ei haaveilla.
- Jos vahinkin lyi:i lapi, tulee
odotuksia. Pari kolme keildma
vuodessa on riittava maara tassa
vaiheessa elamaa, tuumaa Kari
Il,monen.
- Kovin iloisia olisimme, jos
meita soitettaisiin Ylen listoilla.
Helmikuussa f(ello kiiy -levy kipusi paikallisradiolistalla sijalle
seitseman.
- Se, mika meidat saa jatka-

maan on ilman muuta kaveruus
ja musiikki, nostalgia ja soittamisen sosiaalinen puoli. Vaikka
sanoitukset ja savellykset olisivat valmiina, vasta tiimissa ne
heraavat eloon.
Heimo Riihimaki huomauttaa,
etta hyvana paivana voi porukassa li:iytaa soitostaan sellaista,
mita yksinaan ei olisi li:iytanyt.
- Ja jossain vaiheessa voi syntya hyvaa musiildcial)in.
Pirkko Hogkulla
pi(o.hogkul la@pieta rsaarensanomat. fi
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