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Akkia viime kesana
St. Petersaari palaa cd-muodossa
PS
Pentti Hiiri
Toisi naan vuosien jahka ilu ja pahkaily tuottaa tulosta
allistyttavan nopeasti.
St. Petersaari -yhtyeen lau!aj a Kari llmonen lahetti kuluneena kesana sahkopostia tamperelaiseen Rocket
Reco rds -levy-yhtioon. Aikeena ol i saada se lville, voisiko bandin vanhojen levytysten master-nauhoista viela
julkaista takakateen kokoelma-cd:n.
Vastaus tuli puhelimitse saman tien:
- Levy-yhtion Jukka Ra ntala ilmoitti sopineensa asiasta aiemman levy-yhtion edustajan kanssa pari tuntia ennen kuin oli saanut sahkopostini, l lmonen hammastelee.
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Nokka ei tuhissut muutenkaan kauan, kun paatos oli
saatu aikaiseksi. Muutamaa viikkoa myohenunin markki noilla on 24 St. Petersaaren kappaletta uudemmassa
formaatissa .
Legendaarinen pietarsaarelaisbandi uinui 25 vuotta
tayteen, kunnes yksi keikka lauka isi sen jalleen ainakin
jonkinasteiseen toimintaan.
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St. Petersaaren voimakaksikko Kari llmonen
(vas.) ja Heimo Riihimaki ovat mielissaan, kun
bandin van hat master-nauhat loytyivat ja kokoelmalevykin saatiin ulos pikavauhtia.
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Sunnuntai 12. syysk:uuta 2010

Yhtyeen albumista

St. Petersaari oli
suosionsa
harjalla
vuosina
1981 -82.
Kari
llmonen
ja Heimo
Riihimaki
keikkatoissa.

Melskeestii noustaan
jalleen
St. Petersaari julkaisee uudelleen 3 0 vuoden takaiset hittinsa.
PS
Pentti Hori

itka odotus on nyt paatoksessaan: St. Petersaaren
musiikkia saa 24 kappaleen cd-kokoelmana paattyvasta
viikosta alkaen ainakin hyvin varustetuista musiikkiliikkeista.
Kokoelmalevyn menekkia eivat yhtyeen ydinkaksikko Kari
Ilmonen ja Heimo Riihimaki
kay arvailemaan etukateen. Hankalaa se olisi siksikin, etta edes
suosionsa harjalla paistatellessaan yhtyeelle itselleen ei kerrottu, minka verran levyja myytiin.
- Vuosien varrella ihmiset ovat
kuitenkin ottaneet yhteytta ja kyselleet, eiko levyja enaa saisi
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mistaan. Kai niita jossain friikkimarkkinoilla on liikkunutkin,
Kari Ilmonen sanoo.
- Nyt on ainakin itsella mahdollisuus kuunnella, rnita on joskus tullut tehtya. Ja onhan niitakin ihrnisia, jotka eivat halua
kuunnella listahitteja, Heimci
· Riihimaki arvioi potentiaalista
kuulijakuntaa .
Uusia biiseja St. Petersaari ei
ole ryhtynyt levya varten tekemaan. Seka Ilmosella etta Riihimaella on ollut 25 vuoden "hiljaiselon" aikana ornia projekteja,
jotka ovat hyodyntaneet myohemmin syntynytta materiaalia.
St. Petersaari lopetti vuonna 1982 taisteltuaan muutaman
vuoden voimakkaita rockmusii-

kin valtavirtoja vastaan. Tai kroolaten hieman virtojen sivussa.
- Kylla me varmaan saavutimme sen, mita tuohon aikaan tuolla musiikilla oli saavutettavissa.
Uusi aalto oli niin voirnallinen,
etta me jaimme selvasti marginaaliin suhteessa muihin nimiin.
Kakkosseurassa tultiin, mutta
nain provinssibiindiksi parjasirnmehyvin.
Kari Ilmonen sanoo St. Petersaaren saaneen folkrock- ja
progevaikutteensa jo 60-luvun
lopulta, jolloin han itse diggaili Neil Youngia, Dylania ja progeartisteja. Omaksi musiikkityyliksi tama alkoi muotoutua
1970-luvun Omakuva-bandissa
ja sen jalkeen St. Petersaaressa.

St. Petersaaren ura Iahti nousuun vuoden 1979 Provinssirockissa, jonka kultakin esiintyj alta
nauhoitettiin kaksi kappa! etta yhteislevylle. Sen ajan poptaivaan
portinvartijoina vaijyivat tietyt
radiotoimittajat, jotka iskivat silmansa persoonalliseen pietarsaarelaissoundiin ja alkoivat pyorittaa kappaleita ohjelrnissaan.
Muusikot osoittavat kiitokset sellaisille pitkan linjan radiopersoonille kuin Jake Nyman ja
Holle Holopainen. joilla oli ratkaiseva osuus jopa oikean levytyssopimuksen saarnisessa.
- Kompass-levy-yhtion Chrisse Schwindt lahetti kiijeen, jossa
sanoi "Jake ymanin kehuneen
bandinne touhuja niin paljon,
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30 vuotta myohemmin.
Kari llmonen ja Heimo
Riihimaki voivat aloittaa
Pohjanmaan valloituksen
talla kertaa uudelleen
vaikkapa Kokkolasta kasin.

Ia oululaiselle Spidersille. Tuon
ajan . suositussa Levyraati-ohjelmassa yhtye esiintyi kahdesti
ja onnistui seka voittamaan etta
jaamaan jaksossaan jumboksi.
Suuressa yleisessa tietoisuuc
dessa yhtye vaikutti vain parin vuoden ajan. Tiiniikin aikana
koetinkivia kertyi polulle ja kokoonpano myos eli.
- Pietarsaari oli 1970-80-luvuilla Suomen Liverpool, Ilmonen heittaa ja viittaa kaupungin
biinditiheyteen.
Muutaman vuoden sisalla mainetta niittivat sellaiset orkesterit kuin Fantasia, St. Petersaari,
Break, Ragnar Hare, Dreadline,
Thai Sticks ja Therapy's monista pienemmista puhumattakaan.
Merkillepantavaa on, etta monesta muusta kaupungista tuttua
leimallista, yhteista soundia ei
ollut, vaan tyylien ja asenteiden
kirjo oli huikea .
- Suomen- ja ruotsinkieliset
muusikot pyorivat samoissa piireissii ja tulivat hyvin toimeen
keskeniian. Jossain vaiheessa St.
Petersaarenkin muusikoista puolet puhuivat ruotsia.

etta paatin yrittiia saada teihin
yhteytta".
Kari Ilmonen muistelee ihmeissaan 30 vuoden takaisia
viestinnan aikoja, joita ei taman
piiivan mediamaailmassa uskoisi
olleenkaan.

- Minulla ei ollut edes puhelinta. Kaukopuhelun soittaakseen piti mennii lenniittimeen, ja
kun tilattu puhelu tuli niin mentiin juhlallisesti koppiin puhumaan - sitii varten piti melkein
pukeutua erikseen!

- Jos radiosoittoa ei olisi ollut,
ei bandin ura olisi varmaankaan
niin lystikkiiiisti mennyt.
Vuoden 1979 rockin SM-kisoissa St. Petersaari tuli kakkoseksi haviten "keskisarjan" pisteel-

Yhtyeen jasenet tapasivat toisensa lopulta Heimo Riihimaen
synttareilla talvella 2007 ja saivat idean comeback-keikasta.
- Ylliittiiviin nopeasti paastiin
alkuun. Sekin hyva puoli siinii
oli, etta oma soittoinnostus virisi taas, Riihimiiki sanoo.
Paluukeikka nahtiin saman kesiin Jaakon Paivilla. Yleisomenestyksessa Iavalle kapusivat Ilmosen ja Riihirnaen lisaksi Tirno
Hautamaki, Markus Fagerudd,
Jan Stenhall, Hannu Pirttimaa
ja Ari-Matti Lepisto. Senkin jiilkeen yhtye on kokoontunut hieman eri rniehityksissii useampaan kertaan yleison eteen.
Virallinen levynjulkistamiskeikka on 16. lokakuuta Pietarsaaren
kaupunginhotellissa
October Rock -tapahtumassa.
Tuolloin lauteille astuu koko orkesteri soittaen tiiyspitkiin keikan .

