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LEVYT

Hutera: Here It Is! (Vasara).
Hutera-yhtye muodostui vuon-
na 2011 muun muassa White 
Knuckles Triossa, Marjo Leino-
sen yhtyeessä sekä Lenni-Kal-
le Taipale Triossa soittaneista 
muusikoista. Ryhmän ep-jul-
kaisu sai taannoin kelpo kehut 
Blues News -lehdessä, joten ryh-
mä rohkaistui pitkäsoiton sor-
vaamiseen.

Here it Is! esittelee jänteviä 
instrumentaalijameja, joiden 
uumenissa rytmiblues, funk, 
soul ja jazz asettuvat herkulli-
siin muotoihin. Etenkin sykki-
vä sävellys Terylene Man käys-
kentelee kiehtovasti huilupur-
kauksineen.

Bändin yhteissoitto vaikut-
taa hallitulta. Kun rytmiryh-
mä pitää yllä notkean groo-
ven, puhaltaja Johannes Sa-
lomaalle, kitaristi Petri Pieti-
lälle ja kosketinsoittaja Risto 
Kumpulaiselle avautuu mal-
likkaita areenoja sooloiluun.  
⋆⋆⋆⋆

Henry Spirit: Rust Is on It ś 
Way (Running Moose).
Rust Is on It ś Way yhdistelee il-
mavin elementein kitararockia, 
psykedeliaa ja progea. Kotimai-
sen Henry Spiritin ilmaisusta 
löytyy tiivistämisen paikkoja, 
mutta yleisilme päätyy juohe-
vaksi. Levyllä vierailee Moog-
syntikkaa ulvottava Matti Ker-
vinen, mikä osaltaan virkistää 
elämystä. ⋆⋆⋆

Kenny Wayne Shepherd Band: 
Lay It on Down (Mascot).
Kitaristi Kenny Wayne Shepherd 
äänitti yhtyeineen albumin, jon-
ka kaiut tuntuvat kovin tutuilta. 
Vaikka yhtyeen meininki pohjaa 
bluesiin, iso orkesteri puhalti-
mineen tuo mukaan sielukasta 
rock-henkeä. Tasaiseen tapaan 
lipuva kokonaisuus pysyy mal-
tillisesti kepittelevän maestron 
hyppysissä. ⋆⋆⋆

Eagles: Their Greatest Hits  
Volumes 1 & 2 (2cd, Warner).
Tuore tuplakko yhdistää Eagle-
sin vuosina 1976 ja 1982 ilmes-
tyneet kokoelmakiekot. Kat-
taus kyhää kelpo näkökulman 
bändin uraan, joten kyseessä 
on ainakin aloittelevan fanin 
pakko-ostos. Sykähdyttävän 
hittiputken ohessa voi pereh-
tyä myös harvemmin soitettui-
hin paloihin kuten stemmalau-
lulla kuorrutettuun Seven Brid-
ges Roadiin ja surumieliseen 
The Sad Café -tunnelmointiin.  
⋆⋆⋆⋆

Grateful Dead: Smiling on  
a Cloudy Day (Rhino).
Grateful Deadin vuosien 1967-
1969 tuotantoa pakattiin alle 
40 minuutin koosteeksi, minkä 
voi hyvällä syyllä hahmottaa cd-
formaatin hukkakäytöksi. Toki 
hippihappoilu toimii näinkin, 
joskin katsaus loppuu vaihee-
seen, jossa yhtyeen musiikista 
alkoi muotoutua kiintoisinta. 
Laiskanpulskea Cosmic Char-
lie kuulostaa yhä veikeältä vii-
sulta. ⋆⋆⋆

All Time Low:  
Last Young Renegade  
(Fueled by Ramen/Warner).
Last Young Renegade -kiekko 
yrittää kovasti olla nuorekas ja 
pirteä, mutta kimaltelevan pin-
nan alta paljastuu kimppu sta-
dionrockpopin kliseitä. Biisien 
rakenteet muokkautuivat var-
sin arvattaviksi. Jenkkiryhmän 
sävelien tuotanto pyöristää pii-
kit helposti sulaviksi nyppy-
löiksi, mikä on harmi, sillä All 
Time Low -bändillä olisi rahkei-
ta enempäänkin. ⋆⋆

Jlin: Black Origami  
(Planet Mu/Supersounds).
Jerrilynn Patton eli Jlin aloit-
ti uransa kymmenisen vuot-
ta sitten elektronisen musii-
kin saralla. Neidon toinen levy 
Black Origami puskee eetteriin 
mielikuvituksellisia äänikollaa-
seja, joissa sämplet, efektit ja 
syntikkalaukat hivelevät hyp-
noottisia orientalismeja. Tajun-
nanvirta tuottaa ihastuttavan 
nyrjähtäneitä kosmisia tiloja, 
eikä epäröi haastaa kuuntelijaa. 
⋆⋆⋆⋆

Rancid: Trouble Maker  
(Hellcat/Playground).
Kalifornialaisen punkrock-
kauhukakaran Rancidin uu-
si albumi voisi hyvin olla rä-
käisempikin. Lyhyiden pur-
kauksien kavalkadi flirttailee 
pop-vaikutteiden kanssa, jää-
den paikoin hampaattomak-
si. Onneksi kitaristi ja laula-
ja Tim Armstrong näyttää, et-
tä hänen olemuksensa tuo ke-
hiin tarvittaessa karheutta.  
⋆⋆⋆

Declan McKenna:  
What Do You Think About  
the Car? (Columbia/Sony).
Vasta 18-vuotias laulaja ja lau-
luntekijä Declan McKenna pyö-
räytti esikoisalbumin, jota ei 
tarvitse hävetä. Brittitrubaduu-
ri uskaltaa kurottaa kohti in-
dierockia, joskin ilmaisun muo-
dot loimuavat vielä osin riskittö-
minä. Kitarahelinää painottava 
äänite kantaa hyvää mieltä alus-
ta loppuun saakka. ⋆⋆⋆

Tuesday the Sky:  
Drift (Inside Out/Sony).
Drift vaeltelee hersyvästi am-
bient-orientoituneen taideroc-
kin kukkuloilla. Fates Warnin-
gin kitaristin Jim Matheosin 
huuruinen lempilapsi taival-
taa aina Sigur Rósin sekä Brian 
Enon edesottamusten kaltai-
seen eteerisyyteen. Herkkyys ja 
särmikkyys limittyvät saumoit-
ta, joten teokset voisivat sopia 
vaikkapa ajatuksia herättävän 
elokuvan ääniraidalle. ⋆⋆⋆⋆

JUHA SEITZ

Hutera pyörittelee vahvaa svengiä

Here It Is! -levyn kappaleet kehit-
tyivät kellarisessioissa. Albumille 
haluttiin tallentaa Huteran kei-
koilta tuttua jamihuumaa, joten 
sävellykset äänitettiin studiossa 
enimmäkseen live-hengessä.

JENNY MÄKINEN
MUSTASAARI

Jan Richardsson pitelee käsis-
sään The Rolling Stones -keräili-
jöiden Graalin maljaa, sitä kaik-
kein pyhintä vinyyliä. 

Promotional Albumin jenkki-
versio maksaa noin 1 000 eu-
roa, ja brittiversio huomattavas-
ti enemmän. Molemmat löyty-
vät miehen kokoelmasta. 

– Tämä on sellainen levy, että 
ihan tavallisella keräilijällä ei ole 
tähän varaa.

Miehen rakkaus Rolling Stone-
siin alkoi aika tarkalleen vuonna 
1982, kun koulubileissä joku soit-
ti yhtyeen levyä.

– Siellä soi muutama biisi, jot-
ka herättivät huomioni. Olin toki 
kuullut bändistä aiemmin, mutta 
ne isot klassikot pysäyttivät mi-
nut. Lopulta kuuntelin koko le-
vyn läpi ja totesin, että tämä on 
minun juttuni.

Richardsson oli rokkimiehiä 
jo ennen Rolling Stonesia. Mu-
siikkimakuun kuuluivat tuolloin 
Deep Purple, Black Sabbath ja 
Slade, mutta myös blues-yhtyeet.

– Rolling Stoneshan on ennen 
kaikkea bluesbändi. Sieltä he 
ovat ottaneet vaikutteensa.

Richardsson  aloitti yhtyeen LP-
levyjen keräilyn 1980-luvulla. 
Ensipuraisun jälkeen hän alkoi 
selvittää, millaisia levyjä Rol-
ling Stonesilla ylipäätään on ole-
massa.

– Mitä enemmän levyjä ostin, 
sitä vakuuttuneempi olin, että 
tämä on maailman paras bändi.

Aluksi mies keräsi pelkästään 
musiikkia. Hän halusi saada yh-
den kappaleen jokaisesta levys-
tä, jonka bändi oli siihen men-
nessä julkaissut.

– Siinä meni jonkun aikaa, että 
sain kaikki ne kerättyä. Niitä oli 
siihen aikaan noin 30 kappaletta.

Sitten eteen alkoi tulla levyjä, 
joissa oli eriväriset etiketit levyn 
keskellä. Richardsson alkoi miet-
tiä, mikä ero väreissä on.

Lopulta selvisi, että punai-
nen keskiö tarkoittaa monofo-
nista ääntä ja sininen stereoään-
tä. Mono-levyissä käytössä on 
yksi äänikanava, mutta stereos-
sa useampi. 1960-luvulla esimer-
kiksi kitara ja laulu saatettiin lait-
taa kuulumaan eri kaiuttimista.

– Kanavat erotettiin stereossa 
siihen aikaan ihan täysin.

Kun  Richardsson aloitti keräi-
lyn 1980-luvulla, siinä oli omat 
haasteensa. Nykyään kaiken saa 
netistä, mikä on tehnyt keräilys-
tä helpompaa.

– Esimerkiksi Tukholmassa 
kävin vähintään kerran vuo-
dessa. Siellä Sankt Eriksga-
tanilla oli varmaan 20 levy-
kauppaa, joissa sitten kävin 

yksitellen. Suomessa divareis-
sa kävin Turussa, Helsingissä 
ja Tampereella. Silloin keräily 
oli erilaista siten, että ei tien-
nyt mitä vastaan tuli. Se oli jän-
nittävämpää.

Nykyään Richardsson ostaa 
lähes kaikki levynsä netistä. 

– Netin myötä on tullut hel-
pommaksi saada tietoon, mit-
kä levyt ovat harvinaisia ja mit-
kä eivät. Samoin netin myötä 
nyt kun tiedämme mitä levyjä 
on olemassa, niin oma kokoel-
ma on helpompi rakentaa.

Alussa  Richardsson keräsi käy-
tännössä kaiken, mitä vastaan 
tuli. Keräily meni jopa niin pit-
källe, että hän alkoi kerätä eri 
maiden painoksia samasta le-
vystä.

– Jossain vaiheessa aloin kui-
tenkin miettiä, tarvitsenko 25 
eri versiota yhdestä levystä. Ke-
räilijänä ne levyjen yksityiskoh-
dat ovat tärkeitä. 

2000-luvun alkupuolella hän 
päätti valita: kokoelmasta ei tu-
lisi todella iso, vaan todella hy-
vä. Richardsson päätti keskittyä 
englantilaisiin ja pohjoismaisiin 
painoksiin.

Richardssonin kokoelmassa 
ovat kaikki DECCA levy-yhtiön 
Britanniassa tuottamat Rolling 
Stones -vinyylit joita on yhteen-
sä noin 3 00.

Miehen hyllyillä on yhteensä 
noin 3 000 vinyylilevyä, joista 
Rolling Stones -materiaalia on 
7 00 kappaletta. 

– Rolling Stonesin lisäksi vi-
nyylit ovat pääasiassa sitä 1960- 
ja 70-lukujen rokkia ja poppia. 
Paljon heviä myös.

Richardsson  ostaa suurimman 
osan levyistään eBaysta. Hän 
kokee, että 15 vuoden kokemuk-
sella ja hyvällä verkostolla pys-
tyy erottelemaan harvinaiset le-
vyt toisistaan.

– Jos tulee joku harvinaisuus 
vastaan, katson todella tark-
kaan kuvat, joista näen onko se 
aito, vai bootleg eli laiton levy. 
Tiedän tietyistä merkeistä le-
vyssä, onko se aito vai ei. Pai-
nojälki on erilainen aidossa ja 
laittomassa levyssä. 

Richardsson katsoo myös 
tarkkaan palautteen, jonka 
myyjä on netissä saanut. Jos 
myyjä on saanut vähän palau-
tetta, hän ei osta levyä. Jos myy-
jä on saanut paljon palautetta, 
hän ostaa levyn.

Richardsson kuitenkin to-
teaa, että eBay on vaarallinen 
paikka.

– Esimerkiksi tämä harvinai-
nen Promotional Album, jo-
ka minulla on täällä juuri tä-
mä kyseinen yksilö. Se oli pari 
vuotta sitten Italiassa myynnis-
sä netissä. 

Richardssonin kaveri oli otta-
nut mieheen yhteyttä, että on-
ko hän myymässä levyä. Mies 
hämmästyi, koska hän ei ollut 
myymässä.

– Löysin levyn sitten netistä. 
Tunnistin heti takakannen nim-
mareista, että se on minun le-
vyni. Myyjä oli saanut kuvat le-
vystä omilta nettisivuiltani, jon-
ne olen dokumentoinut kaikki 
DECCA -vinyylini. 

Myyjä  jäi lopulta kiinni. Selvi-
si, että myyjällä oli ollut poika, 
joka tarvitsi lääkäriä ja myyjä 
yritti rahoittaa lääkärin myy-
mällä levyn. 

– Se olisi mennyt niin, että jo-
ku olisi ostanut levyn, maksa-
nut siitä pari tonnia etukäteen 
ja saanut jonkun ABBAn tilalle.

Richardsson painottaa, että 
varsinkin harvinaisten levyjen 
kanssa tulee olla todella tarkka, 
kun niitä netistä ostaa. 

– Vaikka minullakin on mo-
nen vuoden kokemus ja oikea 
verkosto, ostaminen vaatii tie-
toa ja tuntemusta oman kokoel-
mani ollessa jo tässä vaiheessa.

Rollarikokoelman helmi omaksi
Jan Richardsson  rakastui The Rolling Stonesiin 35 vuotta sitten. 
Nyt hänen   oma vinyylikokoelmansa on valmis.

The Rolling Stonesin Promotional Albumin brittiversio, jota Richardsson kuvassa pitelee, on yhtyeen musiikin keräilijöiden Graalin malja.  KUVAT: JARNO PELLINEN

Terho Mäkelä
Terho Johannes Mäkelä nukkui 
pois lauantaina 5.8.2017 Seinä-
joen keskussairaalassa. Hän oli 
syntynyt 8.6.1930 Ilmajoella. Kai-
paamaan jäivät puoliso, lapset ja 
lastenlapset perheineen sekä su-
kulaiset ja ystävät.

Erkki Luhtanen
Erkki Johannes Luhtanen Virroil-
ta kuoli 3.8.2017. Hän oli synty-
nyt 2.4.1953 Jalasjärvellä Taival-
maan kylässä. Kaipaamaan jäivät 
äiti, puoliso ja tytär perheineen 
sekä muut sukulaiset, ystävät ja 
tuttavat.

Heikki Näsman
Heikki Hannu Näsman kuoli sai-
raskohtaukseen 4.8.2017 Laihial-
la. Hän oli syntynyt 2.4.1948 Lai-
hialla. Kaipaamaan jäivät puoliso 
ja lapset perheineen sekä muut 
sukulaiset ja ystävät.

Kyllikki Toppari
Kyllikki Toppari o.s. Vähä-
lummukka menehtyi koto-
naan 4.8.2017. Hän oli synty-
nyt 5.6.1928 Kauhavalla. Kaipaa-
maan jäivät lapset ja lapsenlap-
set perheineen sekä sukulaiset 
ja ystävät.

Elli Mäkelä
Elli Mäkelä o.s. Rintala nukkui 
pois 5.8.2017 Ylihärmän osas-
tolla läheisten läsnä ollessa. Hän 
oli syntynyt 11.6.1934 Kauhaval-
la. Kaipaamaan jäivät puoliso, 
lapset perheineen, sisaret ja ve-
li perheineen sekä muut sukulai-
set ja ystävät.

Richardsson osaa katsoa levyjen 
pienistä yksityiskohdista, mikä 
painos on kyseessä. Kuvassa 
Richardssonin omistama vanhin 
Rolling Stonesin levy vuodelta 
1963, joka on levyssä näkyvän 
Britannian verokoodin perus-
teella sen ensimmäinen painos.

Richardssonilla on takanaan 
yhteensä 27 Rolling Stonesin 
livekeikkaa ja syksyllä on tar-
koitus mennä kolmelle keikalle 
Eurooppaan. – Joka kerta kun 
kuulen Gimme Shelterin livenä, 
alan melkein itkemään.

Ilkka julkaisee kuolinuutisia 
äskettäin kuolleista 
henkilöistä. Toimituksella on 
oikeus muokata tekstiä. 
Kuolinuutisen voi lähettää 
osoitteeseen toimitus@ilkka.�.

KUOLLEET


