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Rumpali Tapani "Nappi" lkonen (s. 1 946) on

yksi maamme kaikkein eniten levytt6neiti
muusikkoja; eri raitatitteleitd on Gramexin
tilastossa vajaa 6000. Muusikko-lehden iskuryhmi lihtiottamaan selv5i siitd, miten
nyttemmin eltikiiitynyt soittaja studioissa
aikanaan viihtyi.

Muistatko milloin olet liittynyt Liittoon?
[syksyllii 1963], mutta kylaika alussa bdndeissd sanottiin, ettd

- En muista
15

Liittoon pitiiisi liittyii. Nyt olen jossain
elikel6isluokassa. Ajattelin viime vuonna kun jdin el6kkeelle, ette mitas site
en66 mihinkSdn kuuluisi, mutta jain
sitten kuitenkin jdseneksi.
Miten piiiidyit soittamaan, ja nimenomaan rumpuja?
- Meillii oli kotona hirveistijazzlevyjd,
vanhempi veljeni oli jazzdiggari. Hiin
kuunteli bebopia, ja Clifford Brownin
ja Max Roachin kvintetti oli se, mistd
kipinii liihti. Nimenomaan Max Roach,
eli rummut oli heti. Olinkohan md jotain 8-g-vuotias, ja se oli niitd kattilan
kansia ja vastaavia ensin. Kaupasta
haettiin kyllii kapulat ja vispilit, ja ekat
rummut sain jotain 1 0-1 2-vuotiaana,
eli aika nuorena. Setisse oli bassari,
virveli, isotomi, hihat, yksi symbaali, ja
kaikki oli eri merkkisiS. Seuraava setti
oli sitten Ludwig, jo maailmanmerkki.
Ostin ne varmaan ensimmiisest6 maahantuodusta erist6, ja Erkki Valaste
otti siiti samasta. Alkoi olla Ludwig- ja

- Rock 'n roll ei aluksi iskenyt, se tuli
vasta mycihemmin. )azz kiinnosti niin
paljon. Md p65sin jotain 14-vuotiaana
Olle Lindstriimin - Erikin vanhempiveli, my6s basisti - biindiin. Me soitettiin
parina kolmena kes6ni Eteldsatamassa, NJK:n purjehdusseuran ravintolassa
keskiviikot, tanssimusaa mutta swing/
fox-pohjalta. Peesin tuuraamaan Erikin
bdndiinkin, kun Liikasen "Eki" lErkki]
ei armeijasta aina pdissyt, ja se oli yhtii juhlaa, sehdn oli ihan huippubiindi.
Muutaman kuukauden soitin my6s
Herbert Katzin bindissii, joka myos oli
ajan johtavia soittajia, kun Hinnisen
"Kale" l6hti siita pois, ja vakkarikiinnitys pddsi vasta myohemmin mukaan.
5e oli ihan jazzbandi, vaikka tanssilavoilla me keikoilla keytiin.
Nlmi mainitsemasi Erkki Valaste ja
Kalevi Hdnninen olivat aikakauden

johtavia rumpaleitamme.

-

Kyllii, Kalevi H6nninen, Vartiokyldn

"Soitin aina itseini
vanhempien muusikoiden

lGenel Krupa! Molempia kivin kuun-

Gretsch-kouluku nnat, mutta Gretsche-

-

rolliin?

Sinulla on kiiynyt hyvi munkki, mikii olisi hyvii kliydi muillekin: saada
nuorena soittaa vihtn vanhempien

ja viihiin parempien muusikoiden
kanssa.
- Soitin hyvin vdhdn ikiiisteni kanssa,
ehki se mielimusiikkikin veti enemmiin
vanhempien soittajien pariin. Eka vakkaribdndini ol i Giiran 0dnerin kvartetti, jossa oli mm. Aaro Kurkela mukana.
Siinii kaikki lauloivat, jopa mind, ja se
oli suosittu bdndi. Aloin siind vaiheessa
varmaan olemaan puoliammattilainen.
Kiivin kyllS kouluakin, mutta keset soitin aina keikoilla, ja talvisin myds, mutta
niita oli vain viikonloppuisin, ja kaikki

tdssd hyvin llihellii. Tampere oli varmaan pohjoisin paikka, misse keytiin.
Erilaisia tanssipaikkoja oli silloin paljon,
ravintoloissa en niinkSSn soittanut. Armeijan jdlkeen soitin Meeri Peimolan
biindissii, ja se oli ravintolakeikkoja.
Peimola lauloi iskelmSS; foxit oli enem-

mistdni, mutta siini oli jo beatiakin.
0dnerin kanssa soitettiin jo tangoja ja
valsseja, kun aiemmin oli soitettu vain

Mistii kaivoit bossan soittotavan

jd ei saanut Suomesta, ne piti hakea

Miten teininuori suhtautui rock'n

jazzohjelma.

alku- ja loppuvalssit. Bossa nova tuli
60-luvun alussa, ja sita soitettiin kylle.

kanssa."

telemassa sielld, minne pdisin sisidn.
5e oli vdhdn niin kuin opiskelua, sitd
yritti aina katsoa mitd ne missdkin biisissi teki. Valastehan teki paljon studiokeikkoja, ja veti omaa biindiiikin, ja
n6kyi televisiossa paljon.
Olivatko he solistisia rumpaleita?

Tukholmasta. Treenasin kotona levyjen
mukana, ja koulubdndissd soitettiin l6hinni dixiet6, mit6 en ollut oikeastaan
soittanut. Koulubileissi tehtiin joskus
pientd keikkaa.

keikankin tein 1 6-vuotiaana Lindstr6min Ollen kanssa, Tesvision studiolla
Ratakadulla, joku Jaakko Jahnukaisen

Kyllii, molemmat soittivat sooloja,
Hdnninen varsinkin niitd ndyttdvid

Krupa-juttuja, vaikkei se sentiin kapuloita pydritellyt. Ossi Kuulan muistan
hyvini rumpalina, soitti mm. EinoVirtasen bdndissii; kyllii hyviii rumpaleita
oli useita silloin. Soitin aina itseiinivanhempien muusikoiden kanssa. Ekan tv-

esiin?
- Levyiltd kuunneltiin, varmaan niitd
Stan Getzin kuuluisia levyj6, ja minulla oli yksi Luiz Bonfan levy, se on
varmaan vieldkin hyllyssii. Soitin sitten
Seppo Plaamin bi ndissS Kalastajatorpalla pari kolme kuukautta, ja siellii kiivi
niitd kansainvdl isid siestettdviii. Yki oli
tiimii viheltiijii RogerWhittaker, muun
muassa. Niilld oli nuotteja, ja md olin jo
tottunut sellaisiin. Hikdn [Katz] bdndin
aikaan otin tunteja RSO:n lydmesoittaja
Mikko Juuriselta; se oli pikkurumpua,
vdhdn mallettia ja patoja. Nuotinlukutaito olikin hyvd apu, kun ei tarvinnut

niin paljon muistaa ulkoa. Odnerilld
oli nuotit melkein joka biisiin, mutta
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Hdn oli soittanut Ruotsissa parissakin
b6ndissd. Kallion llpo vanhasta kaartista jatkoi my6s rockin soittamisella,
mutta juuri muut ei. Beat-maailmaa ei
oikein omakuttu, mutta tekniikasta se
ei voinut olla kiinni. Tuntui itse asiassa
hassulta, kun ndmi Valaste ja muut,
joilta md olin kysellytaiemmin neuvoja,
alkoi silloin kyselemddn minulta!

-
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Mittavaa taltiointia
Miten ja milloin studiotyiiskentelysi alkoi?
Ensimmdiset levykeikat taisi olla M.
A. Nummisen vetoja, vuosi varmaan
1970, ja kapellimestarina Jani Uhlenius. Levyd6nityksia tehtiin silloin paljon
jonossa, elitietyt peivat kussakin studiossa oli varattu tietyille yhti6ille, ja piii-

-

ven mittaan tehtiin samassa sessiossa
taustoja eri laulajille.
Kun arkistoja silmdilee, niin Nummisen "Gramofoni ja muita ihmeita',
sekd Rauli "Badding" Somerjoen "Pilvet karkaa - niin minikin"ovataivan

ensimmiisten levytystesi joukossa.
Albumisessioista ensimmiinen saattaa olla Olli Heikkiliin johdolla toteutettu Unto Mononen -tribuutti.

-

Olli teki Scandialle paljon siihen

aikaan, ja [Veikkol Samuli tuli sen
jiilkeen. Studioita ei ollut oikeastaan
muita kuin Alppi ja Finnvo); ja Alppi
katosi 70-luvun lopulla, kun Fazerille

L*ii'ei].]liljl:|ii*ffi:llf;,11 "Mukavinta oli, kun oli koko
lli,!fi1":,1,1'l*?xll?jil, Hll,lll,f bandi paikalla, niin kuin
ll;lj,lllll?illi.,liji,ilffi'"',,?ffi :"::: esimerkiksi Liisankadulla
j'::Il "'"', " Radion Tans siorkesreri."
:?,ffi |ixft ,',,1[iJ;:1"il
Varsinaisia rumpunuotteja ei ole oi-

miti

li, mutta hiinellii oli oikea henki siihen
hommaan. Olen alun perin soittanut
trad gripillii [vasemman kdden kapulaote], mutta sitten rockin takia vaih-
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Se

oli mukavaa. Tehtiin normaalisti
-v6lil16,

joskus myohempddnkin,

mutta kylld illalla 9-10 aikaan pddsi

kosketinsoittajana Liisassa. Raimon
kanssa soitin my6s privaattikeikkoja,
hen teki niitii paljon - hyvii liksa, hyvii

kuulokuvan?
- No Beatles oli ensimmdinen. Ringo
lStarrl eiollut maailman paras rumpa-

Miten viihdyit studiotiiissii?
9-16

Soitinyhtye Liisa, missd alun perin oli
Kallion llpo, Esa Katajavuori, Taisto
Wesslin ja Willmanin llkka - hyvii basisti, soitti sek6 kontraa etta sahkOa,
ja esimerkiksi [Esko] Linnavalli keytti
hiintii paljon. Raimo Roiha oli toisena

Vaikka olitkin jazzmies, niin beat
tuli soittoosi vahvasti, ja siiti sinut
iopa tunnetaan. Misti ammensit sen

kopissa; oli vain se matala korkkipiiiillysteinen seind, ja piano siind vieressS
toisella puolella. Se ei kuitenkaan vuotanut, ja se johtui siita, ettS yldpuolella
oli tilaa.

-

kein kukaan kdyttdnyt, Backlundin
"Kaitsu" [Kaj] oli yksi, joka kirjoitti
sellaisia. Yki vakituisempi biindini oli

ruoka, ja sai soittaa suunnilleen
halusi.

tuliTakomo. Se oli paras; amerikkalaiset

tulija rakensitalon toisen sisiiin. Siellii
oli hyv55 se, kun rummut ei olleet eni6

'

doin motch gripiin, ja se on ehdottomasti paras tapa. Varsinaisia esikuvia
ei nuorempana silliilailla kuunnellut,
mutta mydhemmin sitten esimerkiksi
[DavidJ Garibaldi, ja varsinkin [Billy]
Cobham, joka soitti niin eri tavalla
kuin kaikki muut siihen mennessii.
Alphonse Mouzonissa on jotain samaa, ja Alex Acufia on yksi jota olen
digannut, erityisesti Weather Reportissa. Phil Collins sitten, etenkin 80-luvulla soololevyjen my6td, mutta myds
jo Genesikessd. [Vinnie] Colaiuta oli
hieno, ja hyvin rennolla rannetekniikalla soittanut [Chad] Whackerman,
lFrankl Zappan biindistii.
Matti Oiling oli siirtymiivaiheessa ik6polvesi ensimmiisiS beat-rumpaleita - soitti toki hyvin jazziakin - mutta
hiin kiiytti mm. kahta bassorumpua
uuden muotityylin mukaisesti.

viimeistdan kotiin. ViilillS vaihdettiin
studiota; soittajia oli vdhdn, niin tydt
kertyi miiiiriityl le porukalle.
Setin soundi muuttui iiiinilevyillii sil-

loin kun sini soitit, l6it esimerkiksi
aika lujaa.
- Niln, ja keytin my6s erilaisia kalvoja
kuin aiemmin kiiytettiin, eli pakumpia
pin stripejo.On mulla kyllii luontaisesti
tapa soittaa lujaa; ainahan siitd on valitettu (naurua)!Yhteen aikaan tuli muodiksikin se, ettd virvelin kakkosnelosta
lycitiin lujaa, ja siind vaiheessa md aloin
soittamaan haitsua vasurilla. lstun aika
matalalla, ja haitsua olisi pitdnyt nostaa
turhan korkealle, joten vaihdoin siki,
ettii oikealle jiiii tilaa ly6dii.

Olet soittanut myiis erilaisia perkussioita useille SSniteraidoille. Tu-

livatko ne eteen studiotyiin myiiti,
vai oliko sinulla jotain omakohtaista

kiinnostusta niihin jo aiemmin?

- Niitd tarvittiin, ja siksi piti sen verran
harjoitella niitd, ettd pystyijotain ykinkertaista soittamaan. Eih6n ne iskelmissd mitdin monimutkaisia ole;jotain
tamburiinia, ja vehan muuta vdritystS.
Wesslinin Taisto teki usein samba-juttuja, eli ei niissdkSdn congaa tarvittu.
KyllS mun kuvioissa aluksi oli perusb6ndi periaatteessa aina paikalla, eli
rummut, basso, kitara tai kaksi, ja koskettimet. Ei ollut pddllesoittomahdollisuuksia; Alpissa oli neljd raitaa, kuten
Finnvoxin pienelld puolella my6s, isolla
puolella oli kahdekan.Tarvittaessa oli
kaksi rumpalia, joista toinen soitti per-

kussioita, esimerkiksi m6 tein paljon
niitS "Rusinan" [Esko Rosnell] kanssa.
Sitten, kun raitapula alkoi helpottaa,
soitin enemmiin ykin, ja tein perkussiot pealle. Se oli ihan kivaa, jo siksikin,
ettd se lisdsi tienestid. Mutta kylld mukavinta olitietenkin silloin, kun oli koko bdndi paikalla, niin kuin

esimerkiki

Liisankadulla Radion Tanssiorkesteri,
silloin saa siitd musiikista koko kuvan.

Huippuvuosina olit niin paljon studioissa, ettet kuuleman mukaan teh-

dyt vuosiin lainkaan live-keikkoja.
- Joq oli pitkii5n niin, ette en k6ynyt

juurikaan livekeikoilla, ei oikein ehtinyt,
tai ei jaksanutkaan. llpon kanssa tein

80{uvulla muutaman vuoden puoliksi Malmst6n-musikaalia Svenskanissa.
Tillaisia pystyi tekemddn, kun eitarvin-

nut matkustaa.
Television puolella oli paljonkin live-

hommaa. Olit mm. legendaarisen
Lauantaitanssit-ohjelman biindissii
vakituisesti.
- Site tehtiin vuosia, ja ne tehtiin periaatteessa niin kuin suorina, mutta
nauhalle. Mit6dn ei otettu uusiksi kuin
aivan hetetapauksissa. Nauhoitukset
olijoka toinen viikko pdivd kerrallaan,
yksi ohjelma aamupiiiviillii ja yksi iltapiiiviillii. Eino Virtanen teki sovitukset,
ja siirtyi mycis ohjaamaan sitd. Periaatteessa siind

olivakibindi, ja silloin vielS

kun md aloitin siind, oli kaki biindiii:
Granfeltin "Paven" [Pauli] biindi, mikii soitti vanhempaa tyylie, ja toinen
soitti modernimpaa, mihin valittiin solisteja sen mukaan. Sitten ne yhdistettiin, ja Pave jdi mukaan. [Leifl KSllman
oli trumpetisti, muistaakseni Joel Lahti
ja Haapa-ahon "Unski" [Unto] oli foneissa, [Martti] Metseketo bassossa ja
Olle Wiberg kitarasssa, Kurkela soitti
haitaria ja vibrafonia, ja Pahlmanin

"Kaitsu" [Kai] oli pianossa.Wesslin tuli
siihen mycihemmin kitaraan.
Oletko ollut mukana sellaisissa sessioissa, missfi biisiii olisi kehitelty ide-

oista varsinaisesti vasta studiossa?
- Ehkii joskus, mutta ei eip6 juuri. Tilaussovitukset oli pitkiille mietitty, eikd studiossa roikuttu koskaan kauaa.

Television puolella oli pitemmilli aikataululla jotain duuneja, esimerkiksi
'?uroviisut" oli periaatteessa viikon
keikka. Rauhallinen tahti studiotoissd

kyllii oli, siki siitii tykkesinkin. YLEssa

oli aluksi kaytanto ettii biindi tilattiin
paikalle samaan aikaan kuin tekniikka,
ja silloin meni aina kolme ensimmdistd
tuntia tyoajasta kahvilla. Sielli oli myos

tiukka tyoaikameininki, eli jos siihk6miehen ruokatunti alkoi vaikka kesken
biisin, niin se laittoi sdhk6t poikki. Eikii
muusikot saaneet itse kytkea virtajohtoa, ehdottomasti.
Huomasitko omassa soitossasi vaF
kutusta sen johdosta, kun kuulitsita

palion iienitettyne?

- Siinii

kehittyy sellainen tapa soittaa,
mikd kuulostaa hyviiltii nauhalta. Ei nyt
ihan varman pddlle soittamista, mutta
ei ronsyilyd. Piti ly6dii hyvin samaan
kohtaan rumpua, ettd soundi sdilyy.
Samoja soittajia keytettiin siksi, ettd
ne tiesi sovittajan mieltymykset, me

:o

:o

a

oltiin Willmanin kanssa "Samulin Rytmikkiiitii'i llkan muutettua sitten Poriin
siihen tuli "Hikii" [Heikki Virtanen], ja
silloin komppi kylld muuttui. Hiikii oli
huomattavasti jiimiikiimpi, tarkempi
rytmisesti ja vireen kanssa.

Miten rumpujen mikitys kehittyi?
Aluksi varmaan kapasiteetin puutteestakin osittain johtui se, ettd oli

-

L

Nappi syliss66n brasilialainen cuica, edessSin maan

ensimmiiset sdhkiirummut.

-

ehkd kolme mikrofonia, nelji korkeintaan. Sitten tuli joka rummulle oma,
ja virvelissd kaksi (ala- ja yliipuolella),

sek6 vield overheodit. Aanittalatkin
alkoi kiinnittiiS enemmdn soundeihin
huomiota, ja monta kertaa menin tuntia aiemmin kuin muut, kun Vuoren
"Tompan" Eom] kanssa haettiin Takomolla soundeja.
Minkilaista se oli, kun klikki tuli mukaan iiiinityksiin?
- Klikki oli itse asiassa hyvin helpottava
juttu, senkun soitti vaan mukana.Takomossa ainakin kiiytettiin Rolandin ekaa
808-komppikonetta, sen lehmdnkellosoundia lyhyend, se kuului kaiken ldpi.
mitddn komppeja
tai grooveja ohjelmoinut sinne.
Ja neljdsosla vaan, en

Keskeisid vetoia

Merkittevimpien suomalaisten albumien joukkoon kuuluu Hectorin

jotain heidan omia, aika free-juttujakin
myirs. Jorma Uotisen tanssiesityksissd
soitin heiddn kanssaan livendkin. Jojo
[1978] oli sellainen, missd soitin maan
ensimmiisid siihk6rumpuja. Saatiin

lainaki ne Fazerilta: sellainen laatikkq
oli neljii piidiii, ja taulu pystyssS,
mistd vddnnettiin soundit. Hectorhan
myi alyttdmen hyvin, ja tein myos yhmissS

den rundin hiinen kanssaan, missd oli
muistaakeni [Antero] Jakoila ja Nono
lSiiderbergl kitaroissa, ja Jakke Leivo
bassossa, Bergstromit ei ehtineet muilta hommiltaan. TV2:lle tehtiin silloin
muutama biisi nauhallekin.
Antero Jakoila oli mukana myiis silIoin, kun Baddingille tehtiin vuonna
1973 "Fiilaten ja hiiyl5ten"- valtava

menestys, ja vahvasti suomirockin
nousuun vaikuttanut esitys - vaikka

k5iinniisbiisi onkin.

-

En kovin tarkkaan muista sitd sessiota, mutta siti on myohemmin muis-

teltu. Me oltiin tekemdssd jotain ihan

Hectrorock I vuodelta 1 974. Yksi sen

muuta studiolla silloin kun Numminen

ansioita on varsin edistyksellinen
soundi, ja persoonallisuus sovituk-

p6liihti siihen: "On yksi nuorimies jolle pitiiisi iiiinittiiii tillainen rock'n roll

sissa. Olit mukana soittamassa, Matti
ja Pirjo Bergstrcimin johdolla.
- Bergstrdmit antoivbt vapaat kddet
kompille, vaikka cover-biiseissii kyllii
kuunneltiin alkuperiisid aika tarkkaan.
M6 tein aika paljon heiddn kanssaan;
me tutustuttiin sessioissa, missd Masa oli monesti basistina siihen aikaan,
kun aloittelin. Tehtiin erilaisia levyj6,

-kappale'i Me katsottiin se kerran ldpi,

ja sitten nauhalle; Hovin Seppo oli
kapellimestari, Jakoila, ja Mutikaisen
"Pena" [Pentti] bassossa. Yht6kkid

se

oli iso hitti, mutta se hoidettiin nauhalle
siis ihan sivutuotteena.

Sammy Babitzinin "Daa-da daada" l1973l tehtiin myds nopeasti ihan
jossain vdlissd. Me oltiin Johanssonin
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liihdin. Aloitin viidelld oppilaalla, ja nyt
kun elokuussa jdin poig niin minulla oli
54 oppilasta. Siini oli valmennusoppilaita ryhmiss6, muita oli parikymmente.
9O-luvulla alkoi alan koulutus n6kyd,
ja tuli koneetkin isommin, eli oli aikaa

"Nacken" [Paul] kanssa ddnittdmdssd,
kun Kari Kuuva tuli paikalle biisin ja
Babitzinin kanssa. Se oli menossa Syksyn 56veleen, ja deadline oli aamulla.
Siihen kilpailuun kun piti osallistua

julkaisuvalmiilla iiiinitykselH, toisin
kuin "Euroviisuihin". Viisujen puolella oli esimerkiksi Rauno LehtisellS
tapana vaihtaa alle kolmen minuutin
biisissiikin komppia, ja moneen kertaan jopa. Olet mukana esimerkiksi
"Tom tom tom" -levytyksessi vuodelta 1973, jossa A-osa on humppa,
B-osa hieman cha cha -fiiliksellii kuF
keva beat, ja lopun kertaus menee

ottaa opetushommia. Lopulta teinkin
sita niin pidtoimisesti, ettei siind paljon
olisi ehtinytkiidn keikkailla.

Kun ajattelet koko uraasi

pitkiilli

kaarella toimeentulon kannalta,
niin onko se ollut tasaista menoa,
vai vaihtelevampaa?
- Ei ole mitidn pitempii jaksoja ole

ollut huonompaa. Aika normaalisti

sempid. Hiin oli supertarkka, ja joskus
meni jo civeriki, kun hdn soitatti vain
uudestaan ja uudestaan, eikd kelvannut. Kyseltiin jo, ette "mikd on vialla,
mitd pitdisi muuttaa?'i mutta Rane ei
sanonut mit65n, totesi vain, ett6 'btetaan vielS kerran". Muistan viimeisen
sessioni hinen kanssaan; oltiin Brus-

vaihtelevaa freelancer-touhua. Kunnon kesdlomiakin olen voinut pit66.
70-80{uvuilla olikyllii niin paljon t6itii
tarjolla, ettei kaikkea ehtinyttehdii. Kun
tuli studioita lisdd, niin alkoi menna t6itii paellekkain, eikd endd voinut ottaa
kaikkea tarjottua.
Urasi on ollut huikea siinikin mielessi, ettH olet saanut kokea jotain
sellaista, mitH muutei pystyen6S kokemaan, eli iinilevyn kultakauden.

hanen studiolla Kulosaaressa. Tehtiin
hyvin, hyvin kummallisia biisejii. Yki oli

Olemme jo nihneet sen romahtamisenkin, eik6 vastaaviin tallennem6S-

sambaksi.

- "Ranella" oli paljon

ideoita, ja jotkut

olioikein hyviii, jotkut viihiin ihmeelli-

"Miehet keskustelevat riihell6 asioista"

ri6 enid tehdii. Minkdlaista roolia

-jotain humppaa ja beatia komppina,
ja me sitten puhuttiin siihen pddlle

toimeentulossasi on esittenyt teki-

juttuja keskeniimme.
Suomen kuuluisin rumpufi lli liiytyy
sinun soittamanasi, Tapani Kansan
"R-A-K-A-S"-levytykselli, vuosi on
1976,ia soviftaja Olli Heikkilii. MistA se tuli?
- Olli soitti jonkun ulkomaalaisen levyn,

jinoikeustulo Gramexista?

-

Sehdn romahti siin6 vaiheessa, kun
alueradioiden makuihin tuli porrastut

kaikennEkdisiS

ja pyysi siitii yhtii filliii. soitin sen timbalesilla, ja erikseen. Kotimainen biisihdn
se on, mutta joku referenssilevy kuitenkin oli. Olisiko ollut joku Cobham jopa?

Siini on vihin Cobhamia, kylli:
Se on edelleen siini kaikilla cover-

bindeillii,

kuuluu siihen.
- Usein esimerkiksi Samulin Veikko
soittijotain levye, mutta sanoi, ettd "ei
tehde tete biisid, mutta tehdaan talla
se

kompilla'i Covereissa kuunneltlin aina
alkuperdisti, ette saatiin suht samanlainen. Roihalla oli tapana sanoa - jos
nauhoitusta kuunneltiin, useimmin ei
kuunneltu - etti "sehdn on melkein
kuin alkuperdinen, paikoin jopa alle'i

Veikko Samulin tuottama Katri Helenan "Syysunelma" (1 976) kiinnitti
aikanaan nuoren soittajan huomion;

siinii oli aika'?merikka-meininki".
- Siinii ei muistaakseni ollut mitiSn
esimerkkejd. Se on Samulin oma biisi,

ja me kehiteltiin komppi mikd siihen
parhaiten istui. lhan peruskomppihan
Kyllihdn md - ja moni muukin -

se on.

on kuunnellut esimerkiksi Steely Dania,
missS on aina ollut hyvet rumpalit, ja

hyviit kaikki muutkin soittajat.

Oliko kapellimestareissa eroja rumpuosuustoiveiden suhteen?
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"Varsinaiset hyrat wrodet
Iiitqrvat aina joihinkin

hittibiiseihin."
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kunnolla, joten kyll6 varsinaiset

hyvit

vuodet liittyy aina joihinkin hittibiiseihin.
EntE elaketulo? Niikyykii TaEl sinulla jo hyvin?
- Ei ilman sitd olisi paljoa kertynytkddn,
ja onneksi sain myos taiteilijaelikkeen.
Ennen TaEl:li6 piti tehdii miiiiriitty miiS-
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silloin gramexit pieneni kertaheitolla
aika paljon. Kaupalliset radiotkin on
saaneet maksujaan alennettua oikein

E

,

No Samuli oliaika tarkka, joskus ihan

jotain symbaali-iskua my6ten, ja Hyvirisen Antti oli my6s hyvin mddrStietoinen. Hiinellii saattoi nuotissa olla
merkitty iskuja tiettyyn osaan settii.
Jotkut vdhdn kyselivdt, ette "mites tehdn sopisi?'imutta muistan esimerkiksi,

ettdJohanssoninNackeainasanoi,ettii
"taiteilila tarjoaa sieha jotain': [Toivo]
Xarien nuoteissa oli my6s aina kirjoitettu ohjeita.

Opettamaankin

, Aloit sittemmin myiis opettaa.
, - Mun opetushommat alkoi vdhdn
i vahingossa. Porvoon musiikkiopiston
i popjazz-vastaavanaollutSuomisen
: Pekka soitti, ja kysyi kiinnostaisiko
i rumpuopetus. En ollut sellaista tehnyt,
i mutta jos h6n uskoi ettd pdrjdisin, niin

rii tyopiiiviii samalle tyonantajalle, ja
esimerkiksi Lauantaitansseja MainosTV:lle tuottanut firma laski peivat tarkasti. Kun alkoi raja ldhestyi, niin miestd vaihdettiin Ioppuvuoden keikoille.
Miten ergonomiapuoli on mennyt?
Onko kuulon kanssa ollutongelmia?
- Selkiini on kulumia tiynnd, ja se on
ty6perdistd. Kuulokin on huono, mutta
se ei liity soittamiseen, se liittyy Menierin tautiin. En uskalla endd ottaa
"korvakuulokeikkoja" ollenkaan, vaan
pitiiii olla nuotitja mielell6dn kapukin,
silloin vielS toimii. Olisin kyl16 voinut
opetusta vield jatkaa, mutta p65tin
laittaa lapun Iuukulle, ei eniiii jaka.
K itoks et

To rja H e n ri ks so n i I le/Gra

&

mex, jo

Mooret Storgdrdsille/Jazz & Pop Arkisto.

