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Isokynä Lindholm, 22, on villi ja vilpitön rock-
laulaja, lämminverinen taiteilija elämänmaku
suussaan ja käsi tiukasti kitaran kaulassa.

Hän tekee työtään nuorten alakulttuurin hel-
moissa, ryhmän värit suojanaan, paljolti musiikki-
teollisuuden ulottumattomissa. Hän elää pienitu-
loisen poikamiehen liikkuvaa elämää.

Suomalainen rocklaulaja on yleensä iskelmä-
laulaja uudessa nahkatakissaan tai nostalgiarockia
soittava prätkäjätkä. Isokynä Lindholm ei kuulu
näihin seuroihin. Hän liittyy suoraan siihen lau-
la jaluokkaan, joka alkaa ja päättyy Bob Dylaniin.

Isokynä Lindholmilla on kovan
kaKaran maine Helsinkiläisissa
tanssipaikoissa ja diskoissa hän
sauhuaa tasaisin valein asiak-
kaana Joku tanssienjarjestaja
arastelee ottaa jopa hänet soitta-
maan

Haastatteluun hän tulee hv-
vantuulisena ja knresttomana
vain vajaan puolituntia myöhäs-
sä jäatelopuikko puoliksi syöty-
nä ]a HKL n sarjalippu rinta-

taskusta pilkottaen
Hänen tunnetuin nimensä on

Isokynä Lindholm Kaverit kut-
suvat Daveksi Miksi hänen ai-
tinsa häntä kutsuu, ei näy tässä,
kun hän ei sitä halua sanoa "Sa-
no vaan Isokynä Se toimii le-
vyillä"

Hän on tehnyt naita lp-levyja
kolme Vuonna 1972 ilmestyi en-
simmäinen, nimellä Iso "Kynä '
Lindholm Vuoden 1973 keväällä
toinen eli Sirkus ja nyt juhan-
nuksen kynnyksellä kclm.*» eli
Musiikkia Kaikki kolme ovat
Love Recordsin kustantamia, ku-
ten ainoa mainittava singlekm
Rock kukko/ Tätä on mun rock n
'n' roll.

Tätä ennen oli vuonna 1968
peruotettu Ferris Wheel-yhtye ja
sen Ip-levy Ferris

Sitäkin ennen oh oppikoulun
seitsemännelle ehtinyt koululai-
nen Lindholm Helsingin Haagas-
ta

"Kasvoin katuun kiroillen" al-
kaa Sirkuksen Kujakissa ja Iso-
kynä kertoo, ettei se merkitse
taloudellisesti ankeata lapsuutta,
vaan on hänen vai haisin huo-
mionsa, että taaltahan ma olen
Kadulta Keskiluokkainen koti
taustalla ei ole merkityksellinen

"Se tarkoitti sitä, et ma en voi
uskoo nuhin, enkä itteeni, kun
ma en mitään tiedä Että mun
on nvt saatava pari vuotta tur-
paani, ennen kuin rupee tästä
kehittyyn johonkin suuntaan "

Jospa savut vetäisin
ehkä vähään tyydynkin.
Tää on sitä kun ei
tartte tehä taikaa
kädet vaan taskuihin
ja enemmän aikaa.

— Ole, hiljainen
kaupunki

Menestys ei ole mitenkään tvr-
kv*^a j tvn> t Isokynan elämään
Ensimmäistä levyä on myvty tu-
hat, Sirkusta kaksi tuhatta
Maaseutukeikoilla hän saa ta-
vantakaa huomata, että nimen
ovat kuulleet, mutta eivät juuri
muuta

Mutta menestys ei merkitse
vain ankaraa ynttamis a, vaan
kunnolla elämistä Jos jokin
keikka ei houkuttele, ei hän sitä
ota isosta rahastakaan Isokyna
vnhtvv Oifeus-yhtyeen kanssa
ja pitää löysää keikka-aikatau-
lua "Ajattele jos elämä olis
pelkkaa musiikkia, ma en ehtis
mitään kokee".

Hänellä on myös kokemuksia
kovasta kiertämisestä akustisen
kitaran kanssa yksinään lavoilla
ja konserteissa ja iskelmalauld-
jan säestäjänä

Orfeuksen kanssa on toista.
"Taa on hieno bändi Ne on sel-
lasn vahan villei jatku Ne ei o
kesyjä Ne ei ota tätä sillai, et
illalla keikalle, aamuyöstä kotiin
Meillä menee elämä tässä rin-
nalla"

Ainakin tällaisena Isokynan
elämä on 'pirun kivaa' ^aa teh-
dä mitä tahtoo Orfeuksen kanssa
ja kaikki on yhtä juhlaa kaikki-
ne surumeen Eikä putoa kor-
kealta, kun ei tavoittele kuplan
päälle tuuhpaikoille "Sieltä on
vaikee päästä pois liukumalla,
useimmat tulee suoraan pääl-
leen"

Hän pitää omalla tavallaan
tarkkaa lukua urastaan Ei anna
paljon haastatteluja, kun mihin
hukkui hyvää työaikaa Mutta
vakuuttaa moneen kertaan osaa-
vansa tämänkin pelin Ja on sel-
västi tietoinen omasta vallastaan
antaa isestaan haluamansa kuva

Se, että Isokynä pitää lankoja
tiukasti kasissaan ei tarkoita, et-
tä hän ymmärtäisi juuri mitään
rahasta tai asioiden hoitamisesta

Omasta hinnastaan hän ei ha-
luakaan puhua, mutta sanoo kui-
tenkin Joinam kuukausina ma
saan ehkä kolme sataa, mut sit
on kuukausia, jolloin saa jopa
kaksi tuhatta Jos ma tekisin
töitä vaikka kymmenenkin keik-
kaa kuussa, mulla olis aika pal-
jon rahaa Ainakin tuhat mark-
kaa netto"

Isokynä Lindholm ei sns omis-
ta maata ei mokkia ei asuntoa ei
puhelinta ei autoa ei venettä
Levysoitin on pieni ja hidastaa
"Mutta mulla on kaksi kitaraa
Hvvaa kitaraa" Shde-kitaran
hän on ]uun lahjoittanut jollt-
km hyvälle kitaristille, jota ei
kukaan kannustanut

Muut soittokamat ovat huonos-
sa kunnossa Kitaravahvistm on
kahdeksanvuotias ja "uinut ja
kävellyt

On niin roisii kelaa vaan
on hyvä oppii k an s

— Onko komedia?
Isokynä ei edes haaveile ulko-

maille suureksi tähdeksi silla
' sieltä ei sitten karkaa ikmd
Pitää olla rautaiset sopimukset
eikä «aa olla rauhassa Kotond
saa Love Recordsin kanssa on
jonkinlainen herrasmiesssopimus,
mikä tarkoittaa molemmille osa-
puol^le sitä että kun Isokynä
haluaa tehdä levyn hän saa sen
tehdä

Sopimusta on kai joskus aiot-
tukin ja se on jäänyt, eikä Iso-
kynä sitä enää haluakaan Lo-
\e-levyntoimitusjohtaja Chnsse
Schwmdt sanoo, että olisi pa-
rempi jos kaikki olisi paperilla
Herrasmiesten puheet eivät pal-
jon paina, jos tulee menestystä
ja isoa rahaa aletaan heiluttaa
nenän edessä Isokynä taas sa-
noo, että jos hän menee rahasta
jonnekin muualle, hän on niin
nolo jatka, ettei häntä edes
kannata kaivata

Ehkä kun Isokynalla on laulut
kirjoitettuna hän sanoo Love
Kecordsille, haluavansa tehdä le-
vyn "Paitsi että ma en pyvtele
Ma oon royhkee Ma oon vihai-
nen, jos ne vitkuttelee" Stu-
dioon on päästävä, kun on sille
kuumana.

Nyt Isokynä sitten opettelee
elämistä "Elämä on sitä, et ym-
märtää surujenkin ilot Kun ih-
miset ei osaa elää Ma tapaan
mitä paljon ja ihmettelen tätä
kehityksen vaihetta Jos elämä
olisi ammatti kaikki sais fudut
Se on amatoontasolla "

Tämä uusi levy Musiikkia
kantaa pääteemanaan ihmisen
taistelun perin juurin kuluttavaa
maailmaa vastaan oikeudessa ja
kyvystä nauttia elämästä

Vas>tass>a on monia voimia Ru-
tiinia, tylsyyttä, kieltoja ja käs-
kyjä luterilaista pidättyvyyttä
Pieniä kiviä on kengässä paljon
'kiskaki on kn' suuna pelkoja
'silitän sitä mitä pelkään niin,
sata ne lähtee «lelun lukot pois

'Onko komedia ' on paanaytos
ta=sa jaakopmpainib^d Se Kei-
too, miten käy kun kokee ja op-
pii kerralla enemmän kuin jak-
saa Ma rajaj-tm pään Ma rä-
jäytin haan Sata lenkin sairaa-
laan Oppi kaato mut ojaan ma
toivon et sunkin käy nam

Talla levyllä on mjos kappale,
joka on erityisen tärkeä isoky-
na Lindholmille itselleen
' 'Kuinka yo meni pois' on hie-
noin kappale, minkä ma oon iki-
na tehny

Hän sanoo, ettei se ole oma-
elamakeirallmen Vam osa kah-
desta säkeistöstä kertoo hänestä
itsestään Mutta se kertoo hänel-
le läheisistä ihmisistä Lapsuu-
den ystävistä, jotka ovat naiko-
maaneja ja "nyt melkein kuol-
leita"

Se keitoo myös svovan vii-
meista astetta elävästä potilaas-
ta, jonka tilaa jokainen liike
vain pahentaa, ja joka huomaa
menettäneensä kaiken kosketuk-
sen maailmaan elävänsä muiden
armoilla, juhlanaamio kasvoil-
laan sairaalassa vierailevat su-
kulaiset ympärillään

I«okyna kertoo, ettei hallinnut
laulua lainkaan, kun se syntj i
yhden helteisen yön aikana kol-
men teehtran voimalla viime
vuoden toukokuussa Se tuli
vain jostain, ja jätti hänet itsen-
sak.n hiljaiseksi Sen vahva tun-
ne mvkisti hänet uudelleen kot-
levylta "Ma olin ihan otettu, et
ma olin tehny sen "

'Jos ma vei taan Sakusta ja
tätä viimeista, niin ne aikan-em-
mat on olleet hirveen levymäi-
siä Kun ihminen panee levyn
päälle niin sieltä tulee musiikkia
ja se koskettaa sitä jollain ta-
voin Mutta tätä uutta ei pääse
pakoon Sun huonees ei voi p-so-
na edestakas, ku se nappaa
kiinni '

Tämä voima vaikuttaa vetää
hänet totiseksi Se on vielä k\ -
svmyksena hänen päässään
' Onks taa njt sit, et ma oon
saavuttanu todellisen minäni ja
et ma oon saanu snta kiinni ia
että se jatkossa kasvaa vielä
vahvemmaks' ' Hän ei vaataa
omaan kysymykseensä, mutta to-
teaa, että mikäli nam on, se tie-
tda tulevaisuudessa vaikeuksia,
koska ihmiset eivät pidä snta,
että heitä mennään niin lähelle
Hän uskoo myös, että se tulee
vaikuttamaan arvosteluihin, nas-
ta tulee ympanpyoreita

Varmaa on kuitenkin, ettei
hän laula keikoilla Kuinka yo
meni pois

Ja ne vahat arvostelut, jctka
toistaiseksi ovat tulleet, ovatkin
olleet penseita Radion Ennen-
kuulumattomissa lausuttiin vain
kolkosti ettei ole jhta hjvaa
kuin ennen, kun IsokMia on nyt
ke«kittyn\t OifeuK^en kanssa
yhteissoittoon Rocklehdistamme
aivostetum. Musa, torjui sen
taas omaan napaan tuijotteluna
ja ikävän epäselvänä

Mä myin itteni kaniin
satasen ja kellon sain

— Kujakissa
Isokynä kirjoittaa niinkuin pu-

huu Häntä ei tarvitse kuunnella
kauaa huomatakseen, että puhe
solisee samoin sakein ja lytmem
kuin Isokvnan laulut

Hän puhuu mielellään Laver-
telee pitkiä tannoita mtmtiitdan
]a mielikuvituksestaan Hän on
hauska, huitoo, näyttelee Pai-
nottad aina valun ' Ndin on Ja
nnn oh '

Nnnpa hänen puheensa kuu-
lostaa dfoiistiselta, mutta laulut
sensijaan hylkivät paperin ma-
kua Hän sanoo kuitenkin kir-
joittavansa ne paperille Joskus
ne jaavat ihan l>ij>kynapohjal-
le' ja uusimmat ovat pelkästään
muistissa

Levyyn hän ei kuitenkaan pai-
nata laulujensa sanoja, vaikka
ne selvästi ovat hänelle tärkeitä
ja hän muistaa ne tarkasti kuin
äiti lastensa tuntomerkit, silla
haa ei halua kuulijan istuvan
kansi kädessään

Hänen suussaan suomenkieles-
tä on pudonnut pois paljon sen
kalevalaista jayhyyttd Se on
täyttä Helsinkiä hyvin käytetty-
nä Sijamuodoista on pääoma
tiessään objektit kyllä ovat pai-
kallaan En muista saetta jossa
hän sanoisi 'mun' kun tarkoittaa
mut Muuten kieh toimii pu-

heen perustein
' Siihen ma pyrin et laulu on

puhetta Kaunis puhe soi Kau-
nis on hänelle tärkeätä Jos hän
voi sanoa asian kauniisti, menet-
tämättä tehoa, hän tekee sen

Isokynä on kolmikielinen, suo-
mea, ruotsia ja englantia Koti
oh ruotsinkielinen ympaiisto
suomalainen Englanti taas on
rockin kieli

'Mut ma käytän suomenkielel-
lä mahdolhsuuksn ' Ja hän aitvv
selittämään, että hän lyhentää
sanoja ihan kurittomasti, että
hän vähentää heittomerkillä ihan
mitä vaan Mutta kielen kokeilu-
ja hän ei tee, vaan lauluja Lau-
lun henki on määräävä tekijä

Maailmaan aikuisten
minäkin jouduin,
ihmiset taputtivat
käsiään.
Mielikuvitus oma oli
saava
lokeron varman luulivat
niin.

— Puhtaat laivat
Rock on kokonaisvaltaista, elä-

mäntapa Vielä ei ole kukaan ta-

Sirkus-levynsa jälkeen Isokynä Lindho'm sta tuli rooessii rockmusiikin ' asiantuntia,n" ku'tapoika.

"Tietysti mä oon nero.
Ei se tarkota et osaa lentää.

rockmuusikko Helsingin kaduilta
Teksti HELEN \ ^ L \\KX K u v a J L I I V N I VMMO —

vannul hengeltään oikeaa rockia
soittavaa kirjanpitäjää, silla,
rockin maailma ei mahdu d i a \ a -
asuntoihm id virkanimityksin
Siihen kuuluvat kadut jd maan-
tiet KapaKat ja btnsa-asemal
Satamat ja kuohuvat vedet Elä-
mä ja mielikuvituksen syöverit
Ja seksi, sentimentaalinen ja
vaisinkm ei Se on elämäntapaa,
jossa elämäntapa on tärkeämpää
kuin tuottavuus Se on siis epä-
sosiaalista ja se on mj os villiä,
mutta1 ei valttcsmatta

Rock on myös vahva voima
Montt saavat siitä leipänsä
Useat vnkisuksensa Eräille «.e
on elämänsisältö Ainoa tapa il-
maista mitään Sen jaloissa pvo-
rn filosofioita maailmanpa) «?n-
nusoppeja Se on vetänyt puoleen-
sa eräitä anglosaksien paih ilta
anoia Sitä anah soivat viisaat
miehet tosissaan Sutd ukastuvat
l ihavat rmehtt po> lensa takana

Dvlan opetti mulle mitä voi
tehdä Ja sen huomaa Sirkusta
ei olisi voinut kirjoittaa ilman
Dvlania Sen runopoljento 'Eka
diggaa viinaa toka diggaa luo-
hoo, kolmas diggaa flygee vie-
ids diggaa kdikket mikä on
okei , kaikki nenäkkään ohimen-
nen ladeltuna ja s.iastelid.js+1
saesteHyna nauttii sehaa D%-
lan-vdikutetta

Isokynä on toki omaksunut
Dylamnsa peim syvälle, pitkälle
ohi kopioimisen vaikka sen
maalaisamenkan tajuaminen

aluksi olikin vaikeata Dvlan on
opettanut hänelle mm mikä ase
on irrallinen hauska kuva 'vien^
pitää housuja ylhäältä kn' tai
ärtyneen ironinen huumona «si-
sältävä äänensävy jolla naita
pukkeja tarjoillaan

D\lamlta on voinut myös op-
pia ellei se ollut selvää luonnos-
taan, ettei virtuositeetti Iisaa
asian painavuutta, vaan pahim-
millaan vie silta kärjen Sano
sanottavasi jksinke» taise^ti on
eräs Isokynan tekermsenohjeita

Nyt tietenkin huutavat vasta-
lauseensa kaikki, jotka pitävät
häntä vaikeaselkoisena Se >k-
smkertaisuus mitä minä tarkoi-
tan on sitä, ettei laverrella
luonnosta, jos ei ole taikoitus
luonnosta puhua Jos puhuta<m
naisesta puhutaan snta, eikä
ruispellon laidasta

Moniselitteisyys on sitten ihan
toinen jut tu Tarkoitus todella
nähdä monia asioita toisiinsa se-
koittuneina

Taita alueelta loytjy Isokynan

hyviä ja huonoja puolia Joskus
hän on epäselvä ihan pnuutUum
koska haluaa olla haluda häm-
mästyttää Mutta mikä kuulija
se on joka ei halua tulkita Iho-
kvnan lauluista ei lojdy vain td-
man Dave I mdholmm totuus,
jota hän tosin i*sc tuntuu pitä-
vän ainoana oikeana tulkintana,
vaan m\os kuulijalle omansa

Verrattuna esimerkiksi snhen
toiseen suomalaiseen runoilevaan
laulajaan Hectoi un Isokvna on
seka suora että avoin Hectoi
kirjoittaa kovin valmiita lauluj i
Sanottava on kyps \n \ t kehitty-
neiksi pitkäjänteisiksi runoku-
viksi tdimat yhtenäisiksi

Hectoi on niin tvylikas melo-
dinen ja lauhoitlavd että hänet
voi unohtaa soimaan taustalle

Isokynä lahjaa mm kuiit to-
masti että häntä on pakko
kuunnella, tai sitten hänet on
väännettävä nappulasta hiljai-
seksi

— Suosikki: Ketä
suomalaista popmnu-
sikkoa arvostat?

— Hector: Isokynä
Lindholm on nero.

Isokjna ei tykkää että sitä
muistutetaan tästä Mitä se sit-
ten on Tietybti ma oon nero Ei
se tarkoita sitä että obdd len-
tää '

Laulujen tekemiseen hitt-vy
kdksi juttua, jotka antavat ku-
\ a a hänen hihakseen s a < v u t M -
mastaan asemasta Hänelle itsel-
leen kumpikin tai ma ku\ua la-
hinna ihmisten tyhnrvytta

Joku oh suunnitellut tehdä
kirjaa nuorista runoilijoista ja
p^y*l saada ]ulkaista sima Lind-
holmin sanoituksia Mutta Isokv-
na sanoi, etu ei helvetti Riehan
pitää olla yhdessä (Nimittäin sa-
nat ja sävelet) ' Kirja OT eri ta-
pa "

Ja toinen juttu Naa artistit
(^^kelmalaulajat) on ruvennu
tuleen mielettömän royhkeesti
sanoen, et poika, teehan mulle
kaks bnsii ma teen elp=en Ma
oon sanonu, et ma en oo mikään
kone en ma tee nam j j t tu i en
ma tee sulle mitään Ne on ihan
ihmeissään Suunnilleen ku oib
joku toivo kärki '

Eikä hän vaikuta huvittavalta
tHi kuKkopoikamaiselta »illi ta=-
sa itseluottamuksessa on vakava
tarpeellinen sävy Vain sen
avulld ihminen on luova Arkuus
on toimintakelvottomuutta.

Mut ta talla vakaalla uskolla
on toinenkin puolensa Love Re-
coidsin levytuottaja Mas^e
Gtoundst iocm ket oo ettei l^o-
kyna ole lainkaan kui t t inen "Sf
tulee studioon soittaa kerran ja
t\kkaa, että se on silla hyvä '
Joskus heil le on M ssen mukaan
kamalia tappeluita 'Jokainen
sen lev\ oliM voinut olla pai em-
pi — Sitkukseen on uhta t tu
eniten aikaa noin 70 s*udiotun-
tia Muihin "50—60 tuntia

Isokvna vo'si olla van allomen
vaikka hoitaakin asnt asiallisesti
eikä m\ohai>tele Vablla silla
menee niin lujaa että se on
ihan hullu S llom sille jn tiuha
puhua Parasta on vaan pitää
Jrvrma paalld nun kai an kuin
sitä kestää , sanoo Massc

Mutta hän sanoo rmos piU-
vansa Isokynasta, pilavariba han-
t? käänteentekevänä 'S3 on en-
simmäisena Suomessa kokeillut
iockkielenka\ ttoa ]a on n n f a
harvoja oikeita avcint gaide-
muusikoitamme Se on ihcin puh-
c^s lock&ta id Se ei ole mitään
muuta

Md^e GiouncMroemin uskon
mukaan Isokynä Lindholmilla on
vielä paljon reservejä ka>tta-
matta Kehtaa vuosia, ennen
kuin se on kehittjnyt tajteen
mittaansa

Ket aa pisteet pois
kantaa kimman himaan

— Kaikki saa pisteet
Kenenkään tocklaulaj m koh-

dalla älköön jätettä to puhumaUd
naimista Isokynakm on jaellut
heille paljon huomiotaan Fan
laulaa jokapojan prinsessasta
joka oh oppinut \alehtelemaan
ja mvymaan itseään ' Puhut vii-
saita kaikki lukeneet ne jo on
Illan prm->esaa oot tahti tyh-
mien ylpeänä sipsuttelet ohi to-
tuuksien '

Isokynä sanoo että hänellä on
\a i teuks ia naisten kanc>a Hän
on nrallmen liikkuu jksm ja
p>st\\ r pitkään elämään itsensä
kanssa Silittää itse paitansa ja
keittää ruokansa ' Emäntää en
hae ' "Ja kuitenkin kaikki nai-
set alkaa tässä iässä (20—22
vuot ta ) jo parin kuukauden jal-
kt en katsoon eteensä" N*u iaa
ja naputtaa nimetöntään "Kato
miula on ammatti ja ma tienadp
]a on nuorekas mies on hyvässä
kunnossa eikä oo l ihava "

Hänen haai emunsa kuuluu
monenlaista tittoa ne kimmat
jotka RocKadillos>i>a huutavat jee

jee iee sille kovalle kundille on
Vieterivillen \ aimo Bella jonka
hame alapäästä leptilee

On rmos Kaunis, kjvneleista
svnt jny t meien äiti joka tuli
katsomaan miltä tuntuu elää
elämää eikä kelaan voinut kal-
sod silmun

Ja on mvos se b \vm tock-lh-
nen tyttö joka avat>i oven lau-
lussa, joiva keitoo kuitenkin vie-
Irt enemmän hämmentyneestä
pojasta

Ja sitten ovat ne kaksi eroot-
tista nstnetkea Tätä on mun
lock n ioli ja Rockkukko' Itse
hän taijoilee ainodta lemuiok-
kiaan Se se on rokkn" pelkkänä
seksinä pelkkänä rockivtmma
Mutta sen seksuaalisuus on kai-
kea a lajia tuon askenmamitun
singlen linnalla joka on näillä
\nleya- ja pun^damsuUbasteula
kuin hedelmöitetty maa

Äänessä ja kitatassa ovat nnn
kutsu kuin hyökkäys Rockkukko
on hivenen suoiasukaisempi sut
kun naan pyisto rupee nouseen
Ja sdKSOtoni soi taustalla Tatd
on on silti ehkd vielä asteen
kutkuttavampi mut m<i sknvaan
sust kaitan, navankin merkitsen,
seha s° Kitara pompottelee
suostuttelevasti

Sen veri an Isokynassa on lau-
lajanakin röyhkeyttä ettei hä-
nen usko puhuvan vain lämpi-
mikseen Rockin vdhva rakennu>-
aine kontrolloi tu h% Meriä an-
taa voimaa Lindholmin naisen-
kuville

Nyt md jarrutan
nmt jarrut ei taho
oikeen pitää
— Kuinka yö meni pois

Isokyna on njkvaan hyvässä
kunnossa, muUd ei ollut pari
\ uotta sitten "Ma olin joutunut
sellaiseen seuraan et ma en
lienny et mm pahoja ihmisia on
olemassa Ihmisia joilla ei o mi-
taan voimaa, vaan ne imee sen
muista Ma ohn vuoden sairaana
mut sitte jostain tuli voimaa Se
on nnn maarattv Se alko kas-
vaan taalla (koettelee sydamen-
seutuja) Ja silloin ma siivosin
ne ihmiset pois elamabtam "

Elämä on joskus ollut kovaa
Mutta ei hän sitä valita, ifehan
on vaivoja elämäänsä hakenut
' Joskus sitä on vaan jaany ka-
maliin pdikkoihm

Kotimaisten
äänilevyjen
myynti
lisääntyy

Suomessa ei musiikin tekemi-
•;e>-d luku jarm suuri raha
HaiKKein suurimmissakaan >m-
p\ oisaa Koko äänilevyalan
\ josivaihto on 50 miljoonaa
maikkaa Maan m>ydvmta Ip-le-
v\ a on ostettu 50 000 kappaletta

Seuraavassa kerrottuja myyn-
tilukuja ja kustannuksia ei ole
tarkoitettu kaiken kattavaksi hit
piradeksi, vaan on tarkoitus
muutamin esimerkein antaa ku-
\aa snta, millaisen sammon pie-
nenä ja vahan vääräuskoisena
osasena Isokynä Lindholm oikein
on Rahasta puhutaan nam pal-
jon siksi, ettei tule unohtaa että
I O C K on äänilevyjä, mikä on
teollisuutta Ja että se on myös
l ultalameita, itsensä myymistä

i i ahaa ja saattaa Mlti olla
ih in oikeata rockia Elvis Pres-
1 \ ei olekaan koskaan sylkenyt
K u i n pienten setelien päälle

Suomessa raha aamlevvista
t i koittaa kjlla ensisijaisesti is-
ktlmid

Suurimman levy-yhtiomme
Finnlevyn vuosivaihto oh noin
25 miljoonaa markkaa, toisen
' suuren" Scandid-musnkin noin
kolme miljoonaa

Kotimaisten levyjen myynti on
kvllakm kasvanut Lp-levyjen
kultarajaa, 15000 kappaletta, on
rikottu viime aikoina tiheään ja
musnkkikauppiaitten julkaise-
massa bestseller-hstassakin ovat
nykyään kotimaiset kärjessä

Fniten mvvtyja kotimaisia
ovat Fredm Niin Paljon kuuluu
rakkauteen 50000 Isojen poikien
lauluja 40000, Hectorin Hecto-
rock I 35 000 ja Herra Mirandos
30000, Iiwm Goodmanin Sant
Pauli ja Reeperbahn yli 25000

Kaikki muut naista menevistä
ovat Finnlevyn, mutta Hector
laulaa PSO n Top Voice-merkil-
la

Tämäkin komea lista antaa
kuitenkin perin juurin liian hy-
vän kuvan kokonaistilanteesta

Finnlevyn parhaiten myyty ul-
komainen lp on Simon ja Gan-
funkehn Bridge Over Troubled
Water 25000 Tämän hetken me-
nevin on Gary Ghtter, jonka
k ukki levyt ovat vielä alle
20000

Scandia-musnkilla, jolla sen-
t i m on listoillaan Kirkat ja
Dannvt on parhaiten myvty ko-
t r> i nen Hortto Kaalon ensilevy
' 000 Kirkan viimeisintä, Rau-

ja kettinkiä on myyty noin
> f") Jus^m ja Boys-vhtyeen
\ odtntdkaista rocklevya Ma

•>don ickdta 16000
Kokoomalevyt menevät ylei-

•> »ti hyvin 20000 ei ole mikään
ihme jollain Toivelaulu- tai Hui-
pulla-paketille

Scandia myy pikkupoppareiden
toista suurta ihannetta Alice
Cooperia, joka on jäänyt selvästi
Ghttensta Menestynein on Bil-
lion Dollar Babies 12000

Love Records tuottaa etupaas-
ba kotimaista musiikkia Sen
tuotto ntoaa tdtanvkya Rauli
"Badding' Somerjoen levvista
Nata on myyty nelja-vhsituhat-
ta Sen verran ovat Lovessakin
aiat muuttuneet, että kun lasten-
'evv Isomies ja Keijuk unen oh
kolmisen vuotta sitten saun me-
nestvs sitä mjytnn ne n tuhat
kappaletta

Lovi-ievyn toimitusjohtaja
Chnsse Schvvmdt valait.ee levyn
tuottamisen kannattavin tta seu-
raavalla laskutoimituksella, jon-
ka pohjana on 28 markan hmta,
sns ennen vnmei&ta korotusta
(usemmat Lp-Ievjt makaavat
njkvaan 29 80)

Paa'ta maksetaan 35 prosenttia
kauppiaalle (Muut vhtiot maksa-
vat 30 prosenttia kokonaisin} jn-
nista )

Jaa 18 20 Pois lvv iaa 16 00
Poib piassavs 267 jaa 1330 So-
listin palkkio noin I 40 iaa 11 90
Sanoitus- ja savellyspalkkiot
noin 22"i jaa 965 Etiketit noin
15 penniä, jaa 9 50 Kannet noin
3 markkaa jaa b 50

Silla sitten pyotitelaan koko
puotia, maksetaan vuokna palk-
koja, studioita matnsointeja,
kaiverruksia, muusikoita ja mai-
nontaa

Vedenpinnalla pysvta^n silla,
että tehdään aina vaan Iisaa, et-
tä vanhakin katalogi mw ja että
jokin levy tärppää mm kuin
Hurriganesien Rock and Roll Ali

Night Long, jota on myvtv
13000

Scandia-musnkm tuottaja Mat-
ti Laipio tekee toisenlaisen la^
kutoimituksen ja saa yhden
Ip-levvn tuotantokustannuksiksi
noin 30000 markkaa

Suurimmat yksittäiset kulut
ovat studiovuokrat noin 70 tun-
tia a 200 markkaa eh 14000
Muusikoiden studiotuntipalkka
on 40 markkaa Yhteen levyyn
kuluu keskimäärin 200 muusik-
kotuntia Yhteensä 8000 mark-
kaa

Matrisointi maksaa noin 1500
markkaa per levj Kotelot vielä
ja muuta pientä Ja tietönkin so-
lictm palkkio Se mäara\tv\
henkilökohtaisen sommuksen
mukaan, mutta on Laip on mu-
kaan keskimaakin markasta 5J
penniin myvdvlta levyltä

Sanoittajalle ja saveltajaUe
maksetaan Teoston kautta 8 pro-
senttia levvn hinnasta ]osta on
poistettu liikevaihtovero ia kote-
lokustannus 6 ja puoli prosent
tia, eh noin kaksi markkaa

Scandian laskema keskima?-
ramen levyn myynti on 5000
kappaletta

Love Recordstn levytuottaja
Mäns Groundstroem valittaa että
levyntekoa hidastaa ainakin kol-
manneksella ja nostaa ?ns stu-
diokustannuksia, ettei taalla voi
vuokrata studioita userksi pai-
vaksi peräkkäin Levyn joutuu
tekemään pitkin valein "Aina
saa aloittaa alusta, ja alussa tu-
lee aina huonompaa jälkeä Se
maksaa aikaa "

Maassa on käytännöllisesti
katsoen kaksi studiota, nuhin on
yhtiöillä kiinteät vuorot kuin
koulun lukujärjestyksessä Jos ei
levyä niiden puitteessa saa teh-
tva, joutuu varaamaan lisäaikaa
Joko jonkun toisen aikaa tai il-
taa, mikä maksaa vielä Iisaa ai-
nakin aamt*aian yhtyotuntipal-
kan 40 markkaa

' Suomessa studiot ovat vie'a
aivan ala-arvoisia, kun ei mitään
kilpailua ole ja silti nasta kisko-
taan hintoja, joita ulkomailla
maksetaan vasta hyvitä stu-
dioista "

Niinpä Mässe Groundstroem
lähteekin ilmeisesti tekemään
seuraavan Jukka Tolosen lp n
Ruotsiin, missä saa tehdä rau-
hassa hvvassa studiossa ja vielä
halvemmalla

Hamalaisosakunnan pitämä
Tavastia on Helsingin suurin
nuorison tanssipaikka, jossa rock-
yhtyeet soittavat Maksamistaan
hinnoista sen tanssipaalhkk >
Kalle Tonseva sanoo heti, että
pitää muistaa että helsinkiläiset
yhtyeet soittavat kotikylässä
halvemmalla Hinta on yleensä
100—150 markkaa soittajalle Mo-
net mmisohstitkm saavat vain
rivimiehen hinnan

Helsinkiläiset paikat käyttävät
toisaalta tätä kotikenttaetua hy-
väkseen, eivätkä maksa toispaik-
kaisille sen enempää

Verotarkastajat tutkivat muu-
sikoiden kulujenpoistot nykvaan
perin tarkkaan 50 kilometna
kotoa saa vähentää 15 prosenttia
koko palkkiosta kuluina Sifd
kauempana 30 prosenttia Koti-
kunna«sa ei mitään

Muusikoilla on vielä harvoin
verokirjoja, vaan palkkiosta ote-
taan vain 30 prosenttia päältä,
eikä se riita ja matkavksia tulee

Alalla eivät myöskään hinnat
nouse vleisen palkkatason nv-
kaisesti Joka sai viime kerralla
satasen, saa luultavasti sen seu-
raavallakin Jotkut pitävät vh
vuoden vanhoja hintoj? SUOMO
tietysti nostaa sitä hiukan, mutta
ei yhtäkkisesti Tavastiassa on
Kalle Torisevan mukaan suosi-
tuimman ia vähiten suostun vh-
tveen palkkioissa vars-n pieni
ero

Academican pitämässä Alibissa
kav jo paljon maksukykvisemria
asiakkaita, tarjotaan ruokaa ja
alkoholia ja paikka on kolmeen
asti volla auki kesällä Siellä
ovonvat vhtveiden hinnat
600—2000 markan välillä Tasa-
vallan Presidentti v)e tuon suu-
rimman potin ]a kaikki muut
paljon vähemmän

Tosikovia solisteja ei Alibissa
ole ollut Irwinille ja hänen ba-
sistilleen on kerran maksettu tu-
hat md'kkaa puolen tunnin
esiintymisestä

Isokynä ja Orfeuksen konsertti kestää tavallisesti noin kaksi tuntia
Snhen kuuluu Isokynan levyttämattomiäkin kappaleita ja muutamia
Orfeuksen urkurin Heikki K.ekkalan tekemiä.


