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Sukupolvi,
on vaistymassa. Tilalle on 1
minen ja nopeat tulokset r:
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St. Petersaarta
jiilleen levylle
Uudet kappaleet tarjoavat taattua folkrokkia hieman. enti
kokeneemmalla otteella.
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l{onl{arit palasivat
levytysstudioon
St. Petersaari teki comebackin jo muutama
vuosi sitte n Jaakon Paivilla . Yhtyeen vanhat
levyt julkaistiin taannoin uudelleen, ja nyt on
aika kypsa uusien kappa leiden levyttamiseen.
Yhtyeen ydinryhmalla kuten Kari llmosella ja
Heimo Riihimaella on takanaan jo 40 vuotta
bandiyhteistyota. s1vu s

at

PIETARSAARI

Nippu keski-ikaisia miehia
suunnistaa varmoin ja kokenein
askelin Pannaisissa sijaitsevan
studion keinovaloihin. Herrat
eivat ole ensi kertaa pappia kyydissa valmistautuessaan viimeistelemaan jo kolme viikkoa sitten
nauhoittamiaan pohjia.
St. Petersaari levyttaa jalleen
-vain 30 vuoden tauon jalkeen.
Tai hetkinen. Kari Ilmonen
hoksaa vielakin muinaisemman
kytkoksen.
- Meillahan on koossa Omakuvan alkuperainen porukka St.
Petersaaren sisalla. Historiallinen tilanne.
Ilmonen, Heimo Riihimliki,
Hannu PirUimaa ja Timo Hautamlild musisoivat St. Petersaaren edeltajassa, Omakuvassa
vuosina 1971- 75. ]o neljakin
vuosikymmenta on bandilla toisin sanoen mittarissa.
Ensi vuoden ensimmaisen
kvartaalin aikana ilmestyvalla
levylla on myos yksi Omakuvan
kappale, Ihana tuuli.
- Vahan eri sanoilla, mutta
hyvin pitkalti sama biisi, Hannu
Pirttimaa kuvailee.
Levytysprojektiin on saatu
jalkeille suunnilleen kaikki St.
Petersaaressa soittaneet elossa
olevat muusikot. Edellamainittujen lisaksi kortensa kantavat
kekoon Ari-Matti T"enisto. T~n

Stenhall ja Marlms Fagerudd.
Levylla kuullaan jo toisenkin
polven petersaarelaistaitoja, kun
Simo Pirttimaa vierailee raidoilla soittaen akustista ja soolokitaraa.

Ei tama varmaan
mitaan nuorisomusiikkia ihan
·ole.
''

EDELLINEN St. Petersaaren levy

Ttimdnhin laulun jtilh.een naki
tosiaan paivanvalon · vuonna
1982. Kaksi vuotta aiemmin yhtye oli lyonyt Suomessa lapi debyyttialbumillaan Miehen tie.
Syksylla zow yhtyeen aiemmat levytykset julkaistiin uudelleen cd:na.
- Voi olla, etta tama ja muutama keikka antoivat itsetuntoa
ja uutta kiinnostusta levyttamiseen. Laitoin kesaterassilta
viestin Rocket Recordsille, joka
julkaisee vanhojen tekijoiden
uusiakin levyja. Kyselin, mita
tykkaisivat jos laittaisimme demon tulemaan. Vastaus kuului,
ettei demoja tarvita, vaan painukaa suoraa paata studioon, Kari
Ilmonen muistelee hankkeen alkutahteja.
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naan, varsinl(in ensimmaisella
levyl!a. Mutta sama bandin petusvire ttihtuu jatkuvan. Hyvia
melodioita ja (Ilmosen) teksteja,
joista en paljon ymmarra, Heimo
Riihimaki vertailee uutta ja vanhaa St. Petersaarta.
KENELLE St. Petersaari sitten
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UUDELLE levylle tulee 13 uutta,
kaytannossa ennen julkaisematonta kappaletta. Enin osa on Ilmosen kasialaa, mutta tekijoina
kunnostautuvat myos Riihimaki
ja Hautamaki.
- Soitto kuulostaa hieman

musiikkinsa tanaan suuntaa?
- Ei tama varmaan mitaan vierailee
levyn
nuorisomusiikkia ihan ole. Eras
osu
asiantuntija tosin sanoi, etta
kansanmusiikkitaustaa omaavat Kuva: Pe
nuoret ovat tanaan kiinnostuneita tallaisesta. Balladinomaisuus Ajat vai
on ikaankuin tulossa, Ilmonen 1980-luk
Tuollo'
sanoo.
- Mutta emme me mieti koh- , clio, jonk
deryhmaa. Teemme vain sita oli nuor·
ohjelmia
mita osaamme.
Folkrock kelpaa kuulemma kiytyneit~
ede!leen ryhman brandiksi.
ja. Hollej
- Se on tarpeeksi epamaarai- sa.
- Toi
nen eika vie sivupoluille ... rokkia
tama nyt ei kuitenkaan ole.
musiikin
Konkariyhtye ei aseta itselleen ollut vain
tavoitemyyntilukuja. Radiosta nykyaan.
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Ei tama varmaan
mitaan nuorisomusiikkia ihan
· ole.
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Ia. Muaa sama banclin pere t.'tihtuu jatkuvan. Hyvia
,c]ioita ja (Ilmosen) teksteja,
1 en paljon ymmarra, Heimo
maki vertailee uutta ja van)t. Petersaarta.

St. Petersaari sitten
ikkinsa tanaan su untaa?
Ei tama varmaan mitaan
"isomusiikkia ihan ole. Eras
1tuntija tosin sanoi, etta
anmusiikkitaustaa omaavat
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kaa nlcuin tulossa, Ilmonen
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Mutta emme me mieti kohhmaa . Teemrne vain sita
osaarnme.
ilkrock kelpaa kuulemma
een ryhman brancliksi.
e on tarpeeksi epamaaraiika vie sivupoluille ... rokkia
i nyt ei kuilenkaan ole.
nkariyhlye ei aseta itselleen
iternyyntilukuja. Radiosta
silti kiva saada soittoaikaa.

St. Petersaaren ytimessa
on toinenkin
bandi. Hannu Pirttimaa
(oik.), Heimo
Riihimaki, Timo
Hautamaki ja
Kari llmonen
soittivat jo
Omakuvassa
1970-luvun
alussa. Simo
Pirttimaa
vierailee uuden
levyn kitaraosuuksissa.
Kuva: Pentti Hori

Ajat vain ovat perin erilaiset
rg8o-lukuun verrattuna.
Tuolloin oli olemassa yleisradio, jonka rinnakkaisohjehnassa
oli nuorisomusiikille viritetlyja
ohjelmia ja niissa asialleen vihkiytyneita juontajia, Jake Nyman
ja Holle Holopainen etunenassa.
- Toimittajat valikoivat itse
musiikin ohjelmiinsa, eika heilla
ollut valmiita soittolistoja kuten
nykyaan.
Aikanaan juuri johtavien mu-

siikkitoimittajien myotamielisyys nosti St. Petersaaren valtakunnalliseen tietoisuuteen.
- No jos saisi yhdenkin biisin
radioon soimaan. Mutta se on
korkeemmas kades, Kari Ilmonen huokaa.
St. Petersaari on tarjoutunut
esiintymaan muutamiin isoihin
tapahtumiin, kuten Jaakon Paiville ja Kokkolan Venetsialaisiin.
Pentti Hori
pentti.hori@pietarsaa rensa nomat.fi

Miesten tie
o Muutamat te inipojat perustivat Omakuva-yhtyeen Pietarsaaressa vuonna 1971. Yhtye
soitti seka perusrockia etta
progea.
o Omakuva paasi rockin SM-finaaliin Helsingin Kulttuuritalolle
vuonna 1973. Karkeen kii lasivat
tuol lo in Van ha lsanta seka
Finnforest.

o Omakuvan muusikot kokoon tuivat yhteen uudel leen vuonna
1978. St. Petersaaren alkumuoto aloitti ke ikkailun.
o Vuosi 1979 toi bandille
kakkossijan rockin SM-kilpailuissa ja ensimmaiset levytetyt
kappa leet.
o Miehen tie -lp julkaistiin vuonna 1980. St. Petersaari esiintyi
Provinssirockissa heti Hassisen
Koneen jalkeen.

o Tamankin laulun jalkeen -lp
ilmestyi vuonna 1982. St. Petersaari voitti levyraadin!
o Yhtye hajosi syksylla 1982,
koska eri puolilla Suomea opiske levia muusikoita o li vaikea
saada treeneihin.
o St. Petersaari pa lasi Iava iie
Kou lupuistossa Jaakon Paivil la
vuonna 2007 .
o Van hat levyt julka istii n uudelleen vuonna 2010.

