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St.Petersaari n1on n kohokol
25 VUODEN TAUON JALKEEN KOULUPUISTON LAVALLE: "Tumahan on kuin tutuille esiintyisi"
PIETARSAARI

Pcrjantai-iltana kapusi hienostunc
pui ston Iavalle valtavan yleisiin c
lyt bandi vaikutti 70-luvu.n lopull
listoj en karkipaikoille Jepoisalla I

Ihastuttavan naiivit ja parempa;
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Lava lla nahtiin St. Petersaari
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Perjantai-iltana kapusi hienostuneesti ikaantynyt St.Petersaari koulupuiston Iavalle valtavan yleison eteen. 25 vuotta keikkataukoa pidellyt bandi vaikutti 70-luvun lopulla ja 80-luvun alkupuolella kaV11ten
listojen karkipaikoille lepoisalla folkrock-proge-musiiki llaan.
lhastuttavan naiivit ja parempaan ja valoisaan tulevaisuuteen luottavat, ukkoontumi sta kauhistelevat sanoitukset upposivat keikkatauon aika na syntyneeseenkin kuulijaan. Biindin sen kukoistusajalta tuntevat huokailivat nostalgista tunnelmaa.
- Pojathan ovat paremman nakoisia kuin 25 vuotta sitten, ihastelivat naiset yleisossa.
Yhtye koki luonnollisen kuoleman 80- luvun a lussa soittajien hajaantuessa eri paikkakunnille tyon ja opintojen perassa. Kipina viela
yhteen konserttiin syttyi kevaalla bandin huilisti-mandolinisti-Jaulaja
Heimo Riihimlien 50-vuotisjuhlirUlan lomassa. Bandille jai muutama kuukaisi aikaa koota rivinsa ja luuhata treenikampaiJa, mutta lyhyesta valmistautw11isajasta ei nakynyt merkkiakaan. Soitto kuulosti
silta kuin neljasosavuosisadan taukoa ei koskaan olisi ollutkaan.
Nuorta kuulijaa hammastytti bandin sa.mankaltainen sointi 2000luvulla pinnalle nousseen Liekki-ybtyeen kanssa, mutta St.Petersaari
kuulosti viil1emman oudolta- hyvalla tavalla.
Bandi tuntui nauttivan soitosta tiiysin rinnoin kipsaavasta etukiiteisjannittamisestii huolimatta. Leppoisat valispiikit ja sano itukset
kaikentietavista keski-ikaisistii naurattivat niin yleisoa kuin soittajia.
Lavalla nahtiin St. Petersaari lahes alkuperaiskokoonpanossaan.
Riihimaen Jisaksi lauteilla ta iteilivat lau laja-kitaristi-huuliharpisti
Kari Ilmonen, basisti Hannu Pirttimaa, kosketinsoittaja Markus
Fagerudd seka sahkokitaristi Timo Hautamaki, Ari Lepisto basson
kera ja rumpali Jan Stenhall.
Yleiso ei paastanyt bandia helpolla; encoren alussa yleisossajannitettiin, etta muistaako ne enempaa biiseja, mutta nuorukaiset turvautuivat erinomaisesti Neil Youngin tuotantoon.
- Taman kwl nakisi jollain klubilla, niin siitiihan voisi maksaakin,
kommentoitiin yleisostii.
Leo Saarijiirvi

St.Petersaari palasi reippaasti Iavaiie 25 vuoden tauon
jalkeen.

