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Joulukuun 28. päivänä viime vuonna nimipäiväänsä
vietti Pia, oli viattomien lasten päivä. Niin ja
Rautalankamusiikin Ystävät ry , lyhyemmin Ramy
täytti hiljaisuudessa kymmenen vuotta. Onnea meille
kaikille Ramylaisille näin jälkikäteen.
Helmikuun kahdeksantena päivänä pidetyssä
vuosikokouksessa hallitus vaihtui lähes kokonaan. Uusi
hallitus on alkanut heti ideoimaan uutta. Rautalangan
alkeiskurssit alkavat kesällä. Uudet toimivat ja
päivitettävät nettisivut ovat työn alla. Rautsikan
ulkonäköä pyritään uusimaan ja parantamaan. Eli tästä
numerosta toivomme saavamme palautetta.
Rautsikka saa juttunsa ja muun materiaalin
pääsääntöisesti jäsenistöltä. Kuten nyt käsissäsi oleva
parikymmensivuinen värilehti kertoo, asiaa on ollut ja
toivon mukaan on myös tulevaisuudessakin. SUURI
KIITOS KAIKILLE TEILLE, JOTKA OLETTE
VUOSIEN VARRELLA NÄHNEET VAIVAA
JA TOIMITTANEET JUTTUJA MEIDÄN
KAIKKIEN LUETTAVAKSI. KIITOS!
Huhujen välttämiseksi kerron seuraavaa. Edellinen
hallitus, lähipiireineen vetäytyivät kuten Rautsikan
viime vuoden viimeisessä numerossa oli luettavissa.
Normaalisti jäädään mukavan harrastuksen pariin
ilman velvoitteita. Mites meillä? Kaikki näistä myös
varmemmaksi vakuudeksi irtisanoivat jäsenyytensä.
Ei siinä mitään. Suomihan on vapaa maa ja
järjestötoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Tulee
mieleeni Grocho Marxin sanat: “ Minä en liity
yhdistyksiin, jotka hyväksyvät minut jäsenekseen.”
Herää toinenkin ajatus. Jos on ollut mahdollisuus
viedä yhdistystä haluamaansa suuntaan vuosikaudet,
haluaako tuolloin osoittaa epäluottamusta itselleen?
Soisi tämmöisen suoraselkäisyyden leviävän myös
päivänpolitiikan parissa ahertavien keskuuteen.
Valtakunnallisena yhdistyksenä pyrimme olemaan
läsnä mahdollisimman monella festarilla. Tavoitteena
on, että Ramyn jokainen jäsen saataisiin osallistumaan
vähintään yhteen tilaisuuteen vuoden aikana.
Toivottavaa on osallistua useampaan tapahtumaan.
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THE SAILORS

-45 VUOTTA KULLANKIMALTEISILLA AALLOILLA

Teksti ja kuvat
Hannu Olkinuora

Vuonna 2008 viikinsaaressa yhtyeen laulaja seppo harju vihjaisi minulle, että v.2009
Lopulla on kokkolassa isot bileet yhtyeen kaikilla kokoonpanoilla, ole paikalla.
Minähän olin, tosin terveysongelmista kärsivänä. Tässä raportti kuinka kokkolasta
käsin räjähti, monellakin tapaa.
Tämän jutun piti alunperin olla
Rautsikka 4/2009:sää, mutta jo
lähtiessä Kokkolasta alkoi sikaflunssa oheistauteineen,
joka
kaatoi minut sänkyyn kolmeksi
viikoksi ja sitten joulukiireet ja
hämäläinen hitaus.

tua. Ja nyt asiaan.

Selityksiä, loputtomasti selityksiä.
No, kirjoitetaanhan Jeesuksestakin

kokoonpanon kuvaustilaisuudella.
Sitten klo 22.00 lavalle saapuivat
herrat, jotka aloittivat Kokkolassa
vuonna -64 Renlundin koulun
veistoluokassa.
Seppo Harju, laulu
Stig Byskata, kitara
Rami Hammar, kitara
Allan Saarukka, rummut.
Timo Kamsula, basisti

vaikka miehen kuolemasta on jo
yli 2000 vuotta. Minä uskon ja
toivon, etteivät tällaiset selitykset
ole tarpeen, kun Sailorsista kirjoitetaan suurilla kirjaimilla vielä
2000 vuoden päästä.
Tätä keikkaa ei etelässä paljon
lanseerailtu ja sitten hotellikin
sähläili ja tapahtumaa piti siirtää
viikolla eteenpäin, mutta siitä
huolimatta tupa oli täynnä ja ilmassa suuren musiikkijuhlan tun-
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Sokos Hotel Kaarlen yökerho
Calle 6.11.2009 klo 21.30. Suomen
vanhimman edelleen levyttävän
ja esiintyvän beat- ja rautalankayhtyeen 45v. -juhlakeikka alkoi
kaikkien viiden eri

(Alkuperäinen basisti Jorma
Tornikoski siirtyi taivaalliseen
orkesteriin keväällä 2007).
He aloittivat kappaleilla jotka olivat heillä selkäytimessä: ”Heart

of stone” ja ”When things go
wrong”. Allanin oli jätettävä rumpusatsi jo näiden kappaleiden jälkeen, koska häntä vaivasi niin kuin
meitä kaikkia, ikä. Ei, kyllä hänellä oli todelliset vaivat kyseessä.
Tilalle tuli 2.version rumpali Leif
Andersson.
”East
Virginia”,”My
only
one”,House of the rising
sun”,”I will stay”,”Stop the
music”,”Johnny
Guitar”
ja
”Apache”. Näillä jatkettiin ja millä
tavalla!
Yksikään soittaja ei tainnut olla
alle 60-vuotias ja kun on vuosikymmenet vedetty edestakaisin tätä Pihtiputaan ja Sortavalan väliä, niin kyllä siinä oppii ja
kulmat hioutuu. Soitto kulki kuin
tauti, rutinoidusti, mutta samalla
yleisölle innostuneesti välittäen,
että näin sen täytyy mennä.

Tämänikäiset soittajat voisivat
sanoa huumorinkukka silmässä
aloitteleville muusikoille saman
kuin Rollarikitaristi Keith Richards oslolaisessa hotellihuoneessa
vuonna -88 suloiselle toimittajatytölle tämän kysyessä: Mitä
sanoisit aloitteleville bändeille?
”Grow up” (kasvakaa)sanoi Keith
ja veti kähisevän naurun päälle.
Lavan otti haltuunsa bändiversio
numero 2.
Harju, laulu
Hammar, kitara
Vesa Martin, kitara ja laulu
Kamsula, basso
Andersson, rummut.
Heiltä kuultiin mm. yhtyeen
ohjelmistoon koko ajan kuuluvana ”Bella” hienona tulkintana.
Muuten kappalevalikoima muistutti
alkuperäiskokoonpanoa.

60-luvun laulukappaleita parilla
rautalangalla höystettynä. Yhtyeen
3. versiossa soittivat:

4 aloitti noin vuonna 2000 ja sitä
on sanottu Sailorsien brutaaliversioksi, en tiedä mistä syystä.

Harju, laulu
Martin, kitara ja laulu
Andersson, rummut
Stigge Nyman, basso
Janne Granlund, kitara.

Harju, laulu
Kari Peiponen, kitara with Mesa
Boogie amp
Kaj Frilund, kitara
Kari Rintala, basso
Andersson, rummut.

Ohjelmisto muuttui jonkin verran. Rautalanka väheni, kun Hammar ei kuulunut kokoonpanoon.
Kun ajassakin oli siirrytty viime
vuosituhannen
Loppupuolelle, niin kuultiin mm.
hauraan kaunis Eaglesien ”Tequila sunrise”. Tällainen, hiekka
- kaktus - auringonlaskukappale,
kyllähän te tiedätte. Myös ”Cottonfields” kuultiin, eli ohjelmistoon oli tullut coyntryrocksävyjä.
Sopi yhtyeelle hyvin. Yhtyeversio

Ohjelmisto muuttui rockmaisempaan suuntaan ja rautalanka loisti
edelleen poissaolollaan. Ei soitossa mitään vikaa ollut. Kappalevalikoimaa löytyi monelta vuosikymmeneltä,
mainittakoon
Kari Kuuvan ”Pikku Nina”, Cay
& The Scaffoldsin ”Girls”, Hurriganesien ”Get on” ja ZZ Topin
”Tush”. Onko tämä nyt sitten
sitä brutaalia vai ei? Tämä versio
julkaisi myös levyn ”Still Sailing”.
Tämän jälkeen alkoi 10 kappaleen
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instrumentaaliosa jonka veti 5.
kokoonpano:
R. Hammar, kitara
Antti Hammar, kitara
V. Martin, kitara
Vesa Hernesniemi, basso
Martti Oja, rummut.
Tähän kokoonpanoon kuuluu vakituisesti myös Seppo Harju.
Parissa kappaleessa sooloa veti
tyylikkäästi nuorempi Hammar.
Oli se kaunista kuultavaa, oli.
Tässä vaiheessa klo 03.00 minun
oli pakko lähteä huoneeseeni ja
missata luvattu takahuonehaastattelu. terveysvaivoja (en tarkoita
alkomobiililaitteita). Terveysongelmat eivät onneksi vaivanneet

Sailorsien kaikkien kokoonpanojen yhteistä nimittäjää, laulajapoika ja Grand old man Seppo
Harjua.
Suomessa yleensä esiintyjät
vetävät lavalla 2x45 min. Yhdysvalloissa ennenvanhaan 70luvulla rockbändit soittivat aina
2-3 tuntia, The Allman Brothers
Band joskus 5 tuntiakin. Kokkolassa viimeiseksi tuli lavalle alkuperäiskokoonpano, joka jatkoi klo
04:ään. Kokoonpanojen vaihto vei
ehkä 5-10 min. kerrallaan ja välissä
oli myös viralliset onnittelut, sekä
Jorma Tornikosken muistohetki
(hänen bassonsa ja suurikokoinen
kuvansa olivat esillä lavalla), mutta musiikkia kuultiin yhteensä ain-

akin viisi tuntia. Se on paljon tänä
päivänä yhdeltä yhtyeeltä. Todellinen night jam, ainakin Harjulta.
Toivotamme yhtyeen jäsenille
terveyttä, ettei ikä ala pahemmin
vaivata, jotta näkisimme vielä 50v.
-juhlat. Mitäs sanotte, nuoremmat? Nyt ollaan kiitollisia tähän
mennessä kuultuun ja pirusti ollaankin.
Kiitos, The Sailors.

Rautalangan alkeiskurssi
Nyt Sinulla, joka et soita rautalankaa, mutta haluaisit, on elämäsi tilaisuus päästä soittamisen alkuun. Ramy Ry järjestää otsikon mukaisen kurssin ennen tai jälkeen Viikinsaaren Maihinnousu- tapahtumaa 10.07.2010. Tutorina toimii Martti Lyde´n Ramy House
Bandista.
Ennen kurssia Sinun tulee opiskella omatoimisesti muutamat soinnut. Kurssilla paneudutaan kahteen rautalangan peruskappaleeseen eli Emmaan ja Apacheen.
Emman soinnut ovat : Am , E7, Dm , F7 nämä keskikaulan tietämiltä
Apachen soinnut ovat: Am , D , Dm , F, G , C , C7 nämä perussointuina
Yhteensä yhdeksän sointua. Otekaaviot löydät esim. netistä www.8notes.com/guitar_
chord_chart/
Kurssi on tarkoitettu kaikille halukkaille.
Kun Sinulla on nämä soinnut hanskassa ja kykenet vaihtelemaan sointuja, niin on ilmoittautumisen aika. Kysymyksiin vastataan osoitteessa
rautalankamusiikin.ystavat@gmail.com tai numerosta 0415014756.
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Sumiaisten
Rautalankafestivaali

SHAKE*10
Sumiainen, Äänekoski
lauantai 17.7. klo 18–24
• Daddy-O Grande (USA) & The Charades
• Mira & Brainless
• The Urban Crow
• The Spytones
Yhteensä kuusi bändiä.

Info: www.rautalankafestivaalit.com • 040 5180 161
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The Ventures Tokiossa
13.01.2010 STB 139 Klubilla

Teksti: Pekka Puputti
Kuvat: Pipa

Keskiviikko 13.01.2010. Ilma
lämpimänpuoleinen.
Eikä
vieläkään korvani ole havainnut
käyntihäiriöistä autoa. Tokiossa
kaupunginosilla on oma omituinen
funktionsa. Tämä kaupunginosa,
missä hotelli sijaitsee, on täynnä
shinto-uskonnon harjoittamiseen
tarvittavia liikkeitä. Parisataa
metriä toiseen suuntaa, alkaa
kattilakaupunginosa.
Oli
kippomyymälää
vierivieressä.
Klubikaupinginosa on nimeltään
Roppongi. Meiltä pääsi sinne
kätevästi
parissakymmenessä
minuutissa metrolla. Vain yksi
vaihto.

Koska vuoden 1989 Tavastian
keikka oli jäänyt väliin, eikä
odottelusta huolimatta toista
keikkaa Suomeen tullut, oli pakko
etsiä vaihtoehtoa B. Samoin Bob
Boglen poismeno edelliskesänä
vahvisti
päätöstä
hakeutua
Venturesin keikalle jonnekin ja
vähän äkkiä.

tämmöisiä
festarityyppisiä
ulkoilmatapahtumia.
Lisäksi
vakiituneeseen tapaan Gerry
McGee toimii soolokitaristina.
Talvella
ollaan
enemmän
klubipohjalla
pienemmissä
paikoissa ja soolokitaristina toimii
special guest star-pohjalta kitaran
kuningas Nokie Edwards.

The Ventures on keikkaillut
Japanissa säännöllisesti vuosittain
jo vuodesta 1962 lukien. Ainakin
joko kesä- tai talvikiertueen.
Useinmiten molemmat. Vuosi
1969
oli
poikkeuksellinen.
Ainoastaan Bob Bogle ja Don
Wilson
lähtivät
kiertueelle.
Vahvistuksena
oli
Bobby
Vee sekä pari taustalaulajaa.
Miksikö? En tiedä, eikä selvinnyt,
mutta näin vain tarina kertoo.
Kesäkiertueet ovat enemmän

Lentojen
ja
majoituksen
hankkiminen
oudompaankin
maahan on varsin helppoa.
Mutta ne liput keikalle! Lähettelin
sähköposteja eri puolille Japania
ja eri vuorokauden aikoina. Ilman
tulosta. Kiitos sille jolle kiitos
kuuluu! Eli spesiaalikiitokset Jari
Mobergille, joka auttoi saamaan
ratkaisevat kontaktit Japaniin.
Kiitos Jari! Sekä Special Thanks
to Mr Yuzo Sasaki, jota ilman ei
olisi lippuja saatu!
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Iltapäivä menee Roppongilla
pyöriessä.
Katuja
kahdessa
kerroksessa. Mutta nyt on aika
mennä Sweet Basilin klubille.
Oletettavasti fiktiivinen henkilö.
Yuzo Sasaki on suomalaiseen
tyyliin oikeassa paikassa ja
ajallaan. Kysymys: Onko liput?
Ei ole, mutta kohta on! Klubi on
200 merin päässä metroasemalta.
Tiskin alta saan neljä lippua.
Kaksi kumpaankin konserttiin.
Hienoa. Ainoastaan viime hetken
sairastumistapaus
Venturesin
puolelta voi enää pilata asian.
Ensimmäisen konsertin lipuissa
on numerot 200 ja 201. Kysyn
numeroiden merkitystä? Onko
se pöydän ja paikkojen numero?
Ei. Myytyjen lippujen määrä? Ei,
mutta sinnepäin! No mitä? Se
selviää pian. Ja selvisihän se. Sisään
mentiin
numerojärjestyksessä.
Ja meillä varmaan viimeisimmät
numerot. Kaikesta huolimatta
saatiin hyvät paikat. Kuudes rivi
lavalta.
Neljän hengen pöydässämme oli
jo entuudestaan kaksi paikallista
miestä. Kohteliaasti nyökäten

tervehdimme. Toinen miehistä
antoi esitteen, tarkemmin kai
sanottuna flaierin. Eli Dr K
esiintyisi
samassa
paikassa
28.01.2010. Osoitin omasta
mielestäni
kohteliaisuutta,
sanomalla että hänen oikea
nimensä on Hirofumi Tokutake.
Herrat ihastelivat. Sanoin kuulleeni
Dr Koota kerran. Missä, milloin,
he halusivat tietää? Suomessa,
Forssassa. Kerroin myös syöneeni
Pumpulienkelissä
aamupalaa
hänen kanssaan. Koska suurin osa
väestä oli paikallisia ja kuulutukset
olivat japaniksi, jäi epäselväksi,
saako
kuvata?
Saadakseni
varmistuksen, menin tapaamaan
toiseen pöytään jonossa tutuksi
tulleeseen Gerryyn, kotoisin
Pittsburghista
Amerikoista.
Gerry on oikea Ventures-fani.
Kaikilta
ukoilta
nimmarilla
varustetut
kitarat
roikkuu
seinällä. Skip Mooren kaveri.
Skip on se rumpali, joka soittaa
siinä alkuperäisessä vuoden 1960
Walk Don´t Run levytyksessä.
Mel Taylor tuli vasta 1962 riviin.
Pientä kinaa tuli siitä, että onko
hetken Venturesissa rumpuja
soittanut George Babbitt neljän
tähden kenraali vai amiraali? Itse
olin lukenut jostain, että amiraali,
mutta Gerry piti kiinni neljän
tähden kenraalista.
Ylihinnoitellut ruoat ja juomat
kuuluivat kuvioon. Tilaa heti ja
ehdit nauttia ne ennen konserttia.
H-hetki lähestyy. Valot sammuvat,
miehekäs ääni kertoo kuuluvalla
äänellä: M & I Production proudly
presents the greatist band on
earth The Ventures!
Ja sitten mentiin. Olin henkisesti
valmistautunut tai oikeammin
Live 90 Japan dvdltä katsonut ja

kuunnellut silloista esitystä. Aina
ne on alkaneet Walk Don´t Run
medleyllä (WDR, Lullaby of
Leaves ja Perfidia). Nyt alkoikin
surffi medleyllä Misirlou, Moving &
Grooving ja Baja! Soolokitaristina
Bob Spalding! Bob heitti
kuutisen kappaletta ja istualtaan
bassoa soittanut Nokie Edwards
siityi
sitten
HitchHikerinsa
kanssa istumaan keskelle lavaa.
Rummuissa oli Leon Taylor ja
komppikitarassa Don Wilson.
Don on ainoa alkuperäisjäsen.
Ennen Japaniin lähtöä, olin
kuunnellut Venturesin vuoden
2000
livekonserttitaltioinnin.
Meno oli silloin vaisua. Soitettiin
kappale tai kaksi ja sen jälkeen
Don Wilson jutusteli yleisön
kanssa. Muisteltiin menneitä ja
vedettiin vähän henkeä. Soitettiin
sitten biisi tai kaksi. Ennen oli
noin, mutta nyt mentiin ja kovaa.
Surffia, Ventures-klassikoita ja
Japanin rautalankaa.
Rummuissa Leon Taylor veti
ylimääräistä
henkeä,
kuten
isänsäkin. Japani sujui kohtuullisen
hyvin. Arvio perustuu yleisön
reaktioihin. Ei saanut yhtään
fanilahjaa.
Vasen laita Bob Spalding. Jos
Bobista on kiinni, niin Ventures
ei lopeta vuosi-kymmeniin. Ikä
62v. Olemuksesta saattoi lukea.
Kauan kesti ennen kuin pääsin
ykkösketjuun, mutta mä aoin
olla täällä pitkään. Keskellä
Nokie
Edwards,
mukana
sydämentahdistaja, Hitchhikerkitara ja tuoli. Kuudenkymmenen
vuoden kokemuksella, homma
sujuu tylikkäästi, vaikkei kunto
olisikaan ihan ok.

Enemmän
counrty&westernmiehiä. Ikää tulee toukokuussa
75v. Oikea laita Don Wilson
77v. Uskomaton äijä. Don
on perinyt Mel Taylorilta
yhtyeen pr-miehen hommat.
Heittää vitsiä, jakaa plektroja,
ennenkaikkea se intensiteetti,
jolla hommat hoidetaan. Don on
varmaan maapallon agressiivisin
komppikitaristi soittotyyliltään.
Kaikki hyvä päättyy aikanaan,
niin myös tämä The Venturesin
keikka.
Viimeisenä biisinä oli Pipeline.
Encorena Caravan, johon kuuluu
rumpukapuloilla naputtelu basson
kieliin. Poistumisoven läheisyyteen
oli katettu myyntipöytä, jotain
pientä piti ostaa. Ihan kannatuksen
vuoksi.
Yuzo
oli
käynyt
pientä
neuvonpitoa jo ennen tuloamme,
että pääsisimme back stagelle
tapaamaan yhtyeeen jäseniä.
M&I Productioinin edustaja
tulee ja esitämme asian hänelle.
Hän kysyy: Olenko Venturesin
jäsenten tuttu? Vastaan: En, tämä
on ensimmäinen kerta, kun edes
näyn heitä. No sitten ei käy, pitäisi
olla tuttu, niin sitten se onnistuisi.
Pelastavana
enkelinä
Gerry
kuulee keskustelun ja sanoo
osoittaen minua, hän on minun
kanssani ja tunnen Venturesit!
Edustajan
pasmat
menevät
sekaisin. Edustaja sanoo: Heillä
onkin niin kiire, etteivät he ehdi
ottaa vastaan tuttujakaan! Poistuu
paikalta salamana.

käännä...
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...jatkuu
Toiseen esitykseen oli liput
numerot 49 ja 50. Yuzo joutui
poistumaan,
mutta
tiedän
ainakin, että 50 on japaniksi konji.
Kolmas rivi nyt. Koska back
stage tapaaminen ei onnistunut,
niinpiti keksiä toinen keino antaa
mukanani olleet lahjat. Shaketapahtuman t-paidat ja Sadoin
Sähkökitaroin osat 1 ja 2 olivat
antamatta.
Kun Caravan alkoi lähestyä
loppuaan, niin piti valita, kenelle
antaa lahjakassi. Uhriksi valikoitui
varsin helposti Nokie. Hänen
paikkansa oli omaan asemaani
nähden oivallinen. Toiseksi hän
liikkui hitaanpuoleisesti muihin
verrattuna.
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Ei muuta kuin lavan ääreen ja
huikkasin: Nokie! Do You have
few seconds! Nokie kääntyi
ääntä kohden ja otti suuntaani
muutaman askeleen. Kerroin
terveiset ja annoin lahjat ja
kättelimme.

vastauksen. Muistelen myös, että
jossain tv-ohjelmassa kerrottiin,
että Manchurian Beat on suosittu,
koska se kertoo “menestyksen”
vuosista. 1930-luvullahan Japani
miehitti Mantsuriaa. Oli niin tai
näin, niin kappale on hyvä.

Manchurian Beat ei kuulunut
nyt ohjelmistoon. Sääli. The
Venturesin
esittämänä
se
on ehdoton oma ykköshitti.
Yuzon kanssa keskustelimme
Manchurian Beatista. Vaikka se
on ensimmäisen kerran levytetty
japanissa 1965 tai niillä tienoilla,
niin siitä tuli hitti vasta -70-luvulla?
samoin japanilaiset mieltävät sen
vain Ventures-kappaleeksi. Itse
pohdin, että The Ventures levytti
niin paljon -60-luvulla, että se ei
vielä silloin erottunut massasta.
Joku voi tietää oikeankin

Pipalle kiitokset Ventures albumin
koostamisesta sekä kuvaajana
toimisesta!

TubePark 2010 Lahti

TUBEPARK 2010
PERJANTAI

puhtaaseen instrusettiin! Hyvältä
kuulosti! Hei, ei hätää, lauantaina
tsekataan kunnolla koko setti!

Tammikuun loppuhan kokoaa
rautalankaväen jo perinteisesti
Lahteen Alex Park hotelliin.
Viikonlopun pippalot, 23 yhtyettä
kahdella lavalla, kitarasoinnut
laidasta
toiseen.
Ylälavalla
perinteistä ja alhaalla surf. ym
nopeat! Tunnelma kuin kotiin
tulisi, tuttuja naamoja tulee vastaan
ja tunnelma senkun kohoaa.

Ylhäällä aloittelee Raili Eronen
& The Twangers. Tuttua instrun
karheutta ja sävelten vääntöä!
Torsti Korja aloittaa tutuilla
saundeillaan, joihin ei pety.
Solisti Raili Eronen veti kyllä
”räjähtävän” osuuden, jossa
tunnepuolella kuljettiin 100 %
latauksella! Uudet beat kappaleet

Klo 20 aloittaa ylälavalla The
Youngers soiton. Yhtyeeltä
tuli samaan aikaan uunista
kolmas pitkäsoitto ”Out of the
border”. Nopeaa ja omantyylistä
saundia. Esiintyminen vähän
jäykkää,
mutta
ulkoasusta
plussat. Seuraavana lavalle The
VY-Band, joka taisi muodostua
osin Valoa Yössä soittajista.
Tyylilajikin tällä kokoonpanolla
vähän erilainen, nopeampaa.
Alalavakin aloiteltiin Periferian
voimin! Pakollinen katsaus, sillä
olihan yhtyeessä muutoksia.
Urkuri tullut mukaan ja siirrytty

Kuvat ja Teksti:
Ari Liimatainen

mausteena lisäsi fanien hurmosta!
Sitten illan haikeutta! Oli aika
jättää hyvästit Taivalkunta Beat
yhtyeelle!! Heidän viimeinen
keikkansa! Harvoinpa kuulee
näin vahvaa instruesitystä, uran
hitit, koko kattaus! Miks twist,
Kirkkonummen radalla, Neitonen
ym. helmet jotain mainitakseni.
Kiitokset yhtyeelle ja uusia matoja
tulevaisuudessa koukkuun!
Regents veti perusvarman setin
ketjulla
Peippo-LapakkoAaltonen-Saska
HelmikallioOrava. Yhtye on menossa The
Dangermanin kanssa Hollantiin
Shadows
tapaamiseen.
Rautalankaa pienestä Suomesta
maailmalle!
Erinomaista.
Lahden lahja rautalangalle The
Moments näytti taas kerran
taitotason, joka ei pettänyt.
Tuttu soolokitaristi M. Kukkola
yleisössä, mutta ei huolta. J.
Huotari hoiteli puoliakustisella
soittajakavereineen
ilmoille
arvokkaan lopetuksen ylälavalle!
Nuo
Momentsin
hienot
sovitukset, kuten ”Viimeinen
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kevät” ja uusi löytö ”Hyväile, hyväile vaan” ovat
mannaa korvalle!

Lauantai tikittää kohta kolmea ja vielä alalavalta
voi bongata Jyväskylän kaverit C. Rown & The
Coronetsin. Vahvaa tulkintaa ja komia valkoinen
”läskibasso” solistilla soittimena. Kitaran kirkas
sointi otti meikäläisen korvaan jopa häiritsevästi
mutta tyylinsä kullakin. Tähän kelpasi ekailta
lopettaa. Unten maille.

TUBEPARK 2010 LAUANTAI
..illan ohjelmallisen tarjonnan aloitti The Secrets
ylälavalla. Uusi yhtye meikäläiselle, toki muista
yhtyeistä tuttuja kasvoja. Vanhoja tekijöitä, sen
kuuli heti alkusoinnuista. Suoraan huipulle!
Soinnin vahvuus ja selkeys vertaansa vailla!
Ohjelmistossa oli ”Merceyn rannalla”, jota
kuulee liian harvoin. Lisäksi klassikoita ”Itämaista
rakkautta” ja ”Kaksi ruusua” mainitakseni.
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Oli aika siirtyä alas luvatun Periferian setin
kuunteluun, paikka eturivissä on saatava hyvissä
ajoin. Kertauksena Maijan siirryttyä mm. In
The Moodin laulusolistiksi mukaan on tullut
Laura urkujen kera. Tyylinvaihdos puhtaaseen
instrulinjaan. Näillä eväillä on hyvä jatkaa, tuli
uusia mausteita soittoon. Kaisa bassossa ”lenteli
kaukomailla”, -noin kuvaannollisesti-, silmät kiinni
ja sillee…
Viime vuonna pidettiin oululaisen The Lunatic
yhtyeen peijaiset. Sami Paananen on rivissä mukana
El Supernaut kokonpanolla. Sami, tuo nopean
soiton king! Bändin energisyys ja lavashow ei ole
edeltäjistään laantunut. Hyvä Oulu! Tähän pystyy
El Supernaut, ehdoton livebändi. Kaikkeen ei ehdi,
esim. Sailors ja The Spectre jäivät väliin.
Ylätasolla Hurmio muisteli vanhoja ja villitsi
yleisöä twistaileen. Koivula soitteli sooloa omien
tuotteidensa kautta. Ei pahasointinen ollenkaan.
The Dengermen hesasta on jo vuosia ollut mukana
Tomi Peltosen ja Ben Engblommin johdolla.
Kuulimme Ventures säveliä ja muuta selkeämpää
ylälavan ”kalkkiksille” sovitettuna. Hienoa, kelpaa
matkata Hollantiin!
Kaikki hyvä loppuu aikanaan, jäljellä olisi The
Selmers itäsuomesta. Nastolan jälkeen odotin
paljon mutta, mutta… Soinnin laimeus häiritsi, ei
selkeyttä ja soolon voimaa! Missä lie vika, Selmers
pitäisi soida vahvarina hyvin. Vai oliko kirjoittajalla
jo väsymystä tai The Secrets sointien lumoissa
vieläkin! Emma jäi plakkariin aikataulun vuoksi
(viimeinen?) Kiitokset järjestäjille ja hotellille
laadukkaasta viikonlopusta, vuoden kuluttua
uudestaan! Nyt yöunille, aamusaunaan ja ruokailuun.
Vinkkinä internettiin, surffailkaa http://kuvablogi.
com/blog/8309/ Hienoja Matti Teräsrannan
rautalankatapahtumakuvia Tubesta ja muualtakin.
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TEMPO JA DYNAMIIKKA

Teksti: Martti Lydén
Kuvitellaanpa musiikillinen lemmenleikki:
Largo, adagio, lento, adagio,
molto legato. Piano, molto crescendo, forte poco diminuendo,
mezzoforte, mezzopiano, pianissimo. Andante moderato, poco
sostenuto, non troppo, non
troppo sostenuto. Accelerando,
accelerando, poco stringendo.
Accelerando, accelerando, molto
stringendo. Allegro, vivace, allegro vivace. Staccato, staccato,
staccato,staccato!
Ritardando, ritardando, glissando,
gliiiisssaaannndooooo!!!! Largo,
adagio, lento, adagio, molto legato. Piano, molto crescendo, forte
poco diminuendo, mezzoforte,
mezzopiano, pianissimo, pianissimo, piiiaaaniiissiiimooo…

RAMY:ssä puhaltavat uudet tuulet, hallitus on vaihtunut, vanha
stalinistinen meininki on tiensä
päässä, ja yhdistys vihdoinkin
(toivottavasti!) alkaa toteuttaa
alkuperäistä tarkoitustaan: Olla
aikuisten ihmisten rautalangalle
ja 60-luvun musiikille vihkiytyneiden mukavien hemmojen ja
hemmottarien hyvän tuulen kerho. Nyt voi taas kirjoittaa.
Mieltäni on kuluneiden pysähtyneisyyden ajan vuosien aikana
vaivannut eräs musiikin tekemiseen liittyvä krusiaali seikka.
Mitkä ovat parhaat musiikin tehokeinot? Olen saanut kritiikkiä, mutta se ei ole ollut asiallista.
Toivon, että asiasta kiinnostuneet
kommentoivat, mutta rakentavasti, please, aikuiseen meininkiin.
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Vastaus esittämääni kysymykseen:
Mielestäni tempon ja dynamiikan
vaihtelut.
Emmekö päivittäin kuule autojemme radioista ihan tarpeeksi
tikutakuräpjumputusta,
halollapäähänhakkausta ja tasapaksua
iskelmähuttua? Pitäisikö rautalangankin olla samaa soosia? Ei
kai? Vanha 60-luvun rautis ehkä
tavallaan oli sitä. Mutta eikö uutta
rautalankaa saisi eikä voisi tehdä?
Kuunnellaan, rakkaat ystävät,
vaikka Sibeliuksen Finlandia tai
Straussin An der schönen blauen
Donau. Välillä mennään hitaasti,
välillä rivakasti. Välillä tuutataan
koko bändin voimalla täysillä,
välillä muutamalla instrumentilla
hys hys. Kumpikin teos on musiikin mestariteoksia.

Vanhalle papalle tuli tuosta mieleen hämäriä muistoja nuoruudesta. Kitaralla sen voi vielä ehkä
tehdä. Jos sallitte. Emmehän ole
puritaaneja rautalangan suhteen?
Emmekä muutenkaan?

Procol Harum

paikkauskeikalle Äänekoskelle

Kuva jaTeksti:
Risto Korhonen

Tältä näyttää kun mies yrittää laulaa kylkiluut katkenneina. Gary Brooker palaa Äänekoskelle – terveenä.
Kuva: Ankku Ronkanen.
Äänekosken Keitelejazzin neljästä
päivästä
kaksi
ensimmäistä
päivää täräjävät rock-, popja
bluesmusiikkia.
Musiikki
täyttää pikkukaupungin 2124. heinäkuuta. Ensi kesän
varmistuneita vetonauloja ovat
Eppu Normaali ja Procol Harum.
Kiinnostaisivatko nämä bändit
Rautsikan lukujoita? Edellisenä
viikonloppuna on vaihtoehtona
Sumiaisissa rautalankamusaakin.
Procol Harum otti itse yhteyttä
Äänekoskelle
ja
ilmoittivat
halunsa tulla paikkauskeikalle.
Viime kesänä yhtyeen KeskiSuomen vierailu jäi hieman
torsoksi terveyssyistä. Bändin
keulahahmo
Gary
Brooker
teloi tulomatkalla kylkiluunsa.
Lääkärin kielloista huolimatta,

teipattuna lavalle noussut maestro
ei pystynyt laulamaan keikkaa
loppuun saakka. Bändi intoutui
kitaristi Geoff Whitehornin
johdolla mainioon vireeseen
ja hoiti keikan tyylikkäästi.
Paikkauskeikka
osoittaa
legendaariselta
brittibändiltä
uskomatonta työmoraalia.
Procol Harum esiintyy kaupungin
rantapuiston teltassa torstaina 22.
heinäkuuta. Illan aloittaa Heikki
Silvennoisen, Pave Maijasen ja Jani
Auvisen uusi jamituskokoonpano.
Pitkään jazzeille toivottu Eppu
Normaali esiintyy keskiviikkona
21. heinäkuuta. Ennen Eppuja
lavalle nousee yhtye nimeltä
Heikki Salo Tulipalo. Ja kuten
odottaa sopii tältä bändiltä
kuullaan uuden ohjelmiston

lisäksi Miljoonasateen hittejä.
- Procol Harumin keikka viime
kesänä oli pettymys sekä faneille
että myös bändille itselleen.
Tulevan kesänä asia korjataan
korkojen kanssa, sillä yhtye soittaa
normaalia pidemmän konsertin
vain
Äänekosken
yleisölle,
myhäilee
festarin
bändien
kiinnityksestä vastaava Pentti
Ronkanen.
Kitarat soivat Äänekoskella
jo edellisenä viikonloppuna.
Sumiaisten Rautalankafestivaali
SHAKE*10
järjestetään
Sumiaisten
kylätaajaman
keskustassa,
Keitele-järven
rannalla lauantaina 17.7.
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Rautalanka- ja muut hyvän musiikin
tapahtumat 2010
To 25.03. 		
Back To The Sixties-risteily, M/s Baltic Princess
				
www.backtothesixties.com
				
Paluu Pe 26.03.
La 27.03. 		

James-iltamat, Ruskopirtti, Vihti

La 27.03. 		
Tallukka Twang, Hotelli Tallukka, Vääksy,
				
Youngers, Beatfools, Lunatics, Tail Shakers ja
				
Shafties
To 08.04. 		
The Trashmen (USA), Helsinki Tavastia-klubi
				
liput 25 € + toimituskulut
Pe 09.04. 		
The Trashmen (USA), Tampere Klubi
				
liput 22 € + toimituskulut
La 24.04. 		
60´s Forever, Sappeen Hiihtokeskus
				
www.60sporvoo.fi
La 24.04.		
Rautalanka soi Äijälän Seurantalolla
				
Soundset, Four Dakotas, Crene & The Crew,
				
Mercedes Gents, Lakeuden Kuu ja Galaxie
				
Äijäläntie 1110, 41390 Äijälä
La 22.05. 		

Lopen Ilmassa Rautalankaa, Launonen, Loppi

La 12.06. 		
Willatehtaan Woodstock, Hyvinkää
				
www.woodstock.fi
La 03.07. 		
Nastolan Rautalankafestarit, Nastola
				
www.rautalankaa.com
La 10.07. 		

Viikinsaaren maihinnousu, Tampere

La 17.07. 		
Shake*10, Sumiainen, Äänekoski
				
www.rautalankafestivaalit.com
Pe 06.08 . - 		
TwangFest, Lappeenranta		
La 07.08.			
www.twangfest.fi
La 00.09. 		

Rautalankaristeily, Tampere

Pe 08.10. -		
Yyterin Twist, Pori
La 09.10. 			
www.yyterintwist.fi
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Rautsikka elokuvissa
DVD TELSTAR : MP986D
Nick Norman on ohjannut ja
käsikirjoittanut Telstar (2008)
nimeä kantavan elokuvan yhdessä Jimmy Hickyn ja Mick Moranin kanssa eräästä aikamme
tuotteliammista levy moguleista
ja laulun kirjoittajajista, englantilaisesta Joe Meeksitä ( =Robert
George Meek , joissain yhteyksissä Robert Duke tai Peter Jacobs,
s. 5/4/1929 Newent , Gloucestershire ja k.3/2/1967 Lontoo) ja
tämä Tornados yhtyeen miljoona
hitin mukaan nimetty elokuva on
siirretty DVD formaatille viime
vuonna 2009. Meekin Lontoon
Islingtonissa sijainneella 304 Holloway Roadin studioilla ennätettiin tallennetamaan 60 luvun alusta sen puolivälikköön asti yli 600
äännitettä jonka seassa löytyi niin
instrumentaalia , rock and rollia
kuin pop balladeja. Hänen nimekkääseen artisti kaartiinsa kuuluivat mm. The Tornados, The
Outlaws, The Moontrekkers,
The Flee-Rekkers , Lonnie
Donegan , The Honeycombs ,
Billy Fury , John Leyton , Mike
Berry, Heinz , Tom Jones ,
Screaming Lord Sutch , Gene
Vincent. Se on kertomus sinnikkäästä ja kunnian himoisesta Meekistä jolla pyöri alituiseen visioita
mielessään.
Nimikkorooliissa
esiintyy Con O´Neill . Ehkäpä
Geoff Goddardia esittävä Tom
Burke oli osunut ulkonäöllisesti Joe Meekiksi ennemmin kuin
edellä mainittu Con´O Neill. Tiedä häntä?, vaikka kumpainenkin
siitä huolimatta klaaraavat omat
osansa täydellisesti tässä kokopitkä filmissä. Samalla elokuva tuo
hyvin esille Meekin yhteistyönsä

Goddardin kuin levymerkkinsä
artistiensa / yhtyeidensä kanssa
. Kolikon toinen puoli tuo esiin
ei niin musikilliset puolensa mm.
kiinnostuksensa saman sukupuolen edustajiin sekä suhteensa ”kulta pojuunsa” Tornados
yhtyeen basistiin Heinz Burtiin,
josta sittemmin luotsattiin RGM
Soundille luottoartisti ja oli omaa
soolouraa , jne.., Näyttipä Heinz
pitävän tämän 119minuutin filmin mukaan ( kauniisti sanottuna
) niin lihasta kuin kalasta. Heinz
Burtin saappaisiin hypännyt amerikkalais näyttelijä J J Feld on
nappiin osunut valinta ( s. 1978
Boulder , Colorado , U.S.A.) jolle rooli on kaikessa suhteessa
kuin yksi yhteen. Samaten Gene
Vincentinä notkuva Carl Barat (
6.6.1978 Basington , Englanti) on
valintana kympin arvoinen. Meek
myös käytätti artistejaan omassa
musiikki pitoisessa elokuvassaan
Live It Up (1963) , joka Amerikoissa oli kulki nimellä Sing and
Swing ja siinä temmelsivät mm.
Gene Vincent , Jenny Moss
, The Outlaws, Heinz Burt ,
David Hennings , Steve Marriot , Kenny Ball , Kim Roberts
, Patsy Ann Noble , jne... Tästä
suorituksesta on elokuvassa mitä
mainioin nopeasti käyty vilaisu.
Huh , huh mikä meininki!. Normanin ohjaustyö käy läpi aika hyvin Meekin henkilökuvaa kuten
esim. kiinostuksensa parapsykologiaan jolla oli ikäänkuin pakkomielle kuolemaan ja kuoleman
jälkeiseen elämään.Kävipä tämä
hautausmailla
äännittelemässä
,josko oli kuullut ääniä hautojen
takaa. Hän kärsi psykoottisista
oireista , lääkeriipuvuudesta , tai-

Teksti: J.M. Izquierdo
puen syvään masennukseen peittäen huoneistonsa ikkunat sekä
sulkien itsensä ikäänkuin erakoksi
asuntoonsa pois ulkomaailmalta.
Telstar tuo esiin hyvin aistikaan
kuvauksen tuon ajan englantilaisesta ajanhengestä ja lisätodisteena Sujauttaa Norman varman
päälle mustavalko live pätkiä tuon
ajan artisteista kuten mm. suositusta Oh Boy! tv sarjasta jossa
kirmasivat; Cliff Richard & The
Shadows , Marty Wilde , Adam
Faith ja amerikkalais artisti Eddie Cochrania Town Home
Partyn live pläjäyksestä. Historia
kertoo Meekin olleen uskollinen
vanhalle rock and roll musiikille
, kuten niin oli myös hovisäveltäjänsä Geoff Goddardkin. Esim.
Eddie Cochranin ja Buddy
Hollyn kunnialle rustattiin tästä
syystä myös materiaalia ja mm.
Heinz levytti ”Just Like Eddie” revityksensä sekä muita Cochranin
tunnetuksi tekemää materiaalia ja
Mike Berry muistetaan hartaana
Hollyn ihailijana jonka ehdoton
hitti oli balladi ”Tribute To Buddy Holly”. Miksköhän Mike Berryn osuus on jätetty tyystin pois
tästä elokuvasta?. Jokatapauksessa ehdoton hankinta vanhasta brittiläisestä instrumentaali ja
rock and roll musiikista pitäville
asian harrastajille. Elokuvan pääosia tähdittävät tässä musiikkia
pursuavassa hauskuuttelussa mm.
Con O´Neill (Joe Meek) , Kevin
Spacey (Major Wilfred Banks) ,
Ralf Little(Chas Hodges) , Pam
Ferris (vuokraemäntä Mrs. Violent Shenton) , JJ Feld (Heinz)
, James Corden(Clem Cattini) ,
Tim Burke (Geoff Goddard) ,
Sid Mitchell (Patrick Pink) , Cal-
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lum Dixon (John Leyton) , John
Lee (Billy Fury) , Justin Hawkins (Screaming Lord Sutch) ,
Carl Barat (Gene Vincent), Jess
Conrad (Larry Parnes), John
Peel (David Hayler ) , Graig Vye
(Mitch Mitchell ). Joe Meek maallinen vaellus päättyi 3.2.1967 (

Buddy Hollyn 8- vuotis muistopäivänä) jolloin hän ensin ampui
( Heinz Burtin omistamalla haulikolla) vuokraemännästään ilmat
pihalle ja tämän jälkeen hyvästeli
17vuotiaan poikaystävänsä Patrick Pinkin ja lopuksi ampui myös
itsensä. Kolme viikkoa myöhem-
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Kuolleita

min tapahtuman jälkeen RGM
Sounds vastaanotti 3miljoonan
punnan royaltit,mutta ne menivät
samantien kaikki ulosottoon.

Richard Delvy (20.04.1942 - 06.02.2010) 67-vuotiaana.
Hän oli rumpalina The Bel-Airsissa ja myöhemmin The Challengers- surffikokoonpanossa.
Myöhemmin toimi levypomona ja muutenkin enemmän levyntuottamisessa.
The Bel-Airsien riveissä hän oli mukana tekemässä historiaa. Paul Johnssonin säveltämä “ Mr
Moto “ oli ensimmäinen surf-kappale.
The Challengersien ensimmäinen levy “ Surfbeat “ ilmestyi tammikuussa 1963, sisältäen
lähes kaikki surffiklassikot. Ei tarvitse uhrata satoja euroja Cowabungan surffipakettiin kun
ostat tämän.
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Rautsikka on Rautalankamusiikin Ystävät ry:n jäsenlehti ja ilmestyy vähintään neljä kertaa vuodessa. Se kertoo
uunituoreet uutiset 60-luvulta ja todistaa, että vanha rautalanka ei ruostu. Myös tämän päivän kitaraorkestereille sattuu
ja tapahtuu. Rautsikka kirjoittaa...mitä sattuu.
Lity joukkoon oheisella kupongilla tai jäljennä se, tai toimita muulla tavalla yhteystietosi meidän mappiimme, niin
postipoika tulee ja lyö sinut ällikällä harva se kuukausi.

Nimi:

Osoite:

kirjemerkki

RAMY ry
c/o Esko Johansson
Siirtolapuutarhankatu 2 B 32
33900 TAMPERE
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Ernos
Periferia
Ramy HouseBand
Charades
ja monta muuta
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