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SUNNUNTAI

y*T Joensuu on metrisessä lumihangessa
£ Pielisjoen suulla. Kun Itäsillalta lähes-
<^~ilyy keskustaa, kaupunkikuvaa hallitsee
•%£ «vasemmalla kaupungintalo ja oikealla
jj*~Qsuuspankki. Kun ohittaa torin ja tu-

Kirkkokadun kulmaan, näkee ka-
vasemmassa päässä luterilaisen

*t Jkirkon ja oikeassa päässä pilkottaa or-
j»> Itodoksinen kirkko,
•v^t Jälkimmäisen suunnalla Kirkkokatu
jv£29:ssä, vaaleanvihreässä puutalossa,
l^irtoimii Joensuun Konepalvelu. Vajaa
«v**puoli vuotta sitten liikkeen nimi oli
^C'*Hassisen Kone.
]*>*'; Tänään Hassisen Kone myy ompelu-
*^i;)coneiden sijasta rokkia. Nimi kulkee
£*£-tanssipaikoilla ympäri Suomen neljän
*v—Jiuoren miehen mukana.
**^i Bändin pää on Ismo Alanko — sa-
^v^noittaja, säveltäjä, solisti ja kitaristi.
V* j "Reijo Heiskanen soittaa kitaraa, Jussi
S.* ̂ Kinnunen bassoa ja hänen veljensä
'*v-Harrl Kinnunen rumpuja. Kaikki ovat
•-*•• kahdenkymmenen pinnassa.

Tarjolla
tänään
Hassisen
Kone
. Vauhdilla vyöryy

''- Hassisen Kone
,. statuksien status

-1 *• Hassisen Kone

*" Toimitusjohtaja Toivo Hassinen no-
•- jaa vanhaan pyöreämuotoiseen kassa-

koneeseen. Kassan kohdalta myymälä
j jakaantuu kahtia, vasemmalla puolella

ovat neulekoneet ja huoneen oikea
•j pääty on täynnä vanhoja ja uusia om-

pelukoneita. Tunnelma on pysähtynyt.

Joensuun Konepalvelu

"Minulla ei ole mitään tekemistä nii-
" den kanssa. Tuosta ne kulkivat ohitse
\ ja sieppasivat kyltistä nimen ja alkoivat

rääkyä nimelläni."
"Ompelukonepiireissä kautta maan

soittelivat ja kysyivät, että oletko sinä
Hassinen ihan seonnut. Ne tietävät, et-
tä minun poikanikin alkavat lähennellä
kolmeakymmentä."

* "• ' "Eikös Heikki Kahilakin sanonut te-
,. Jcvisiossa, että ei se tuommoinen mi-

' ) tään musiikkia ole. Kai se villitsee alle
' 20-vuotiaat, muttei sitä vanhemmat

kuuntele. Itse en ole noiden piirien
'• ' musiikkia kuunnellut, mitä televisiosta

j " ' nähnyt."
' 'y "Tämä nykyinen nimi, Joensuun Ko-
" ' nepalvelu, on minulla ollut nyt vajaat

puoli vuotta. Rekisteröinti maksoi
' 2 000 markkaa. Kaikenlaista menoa on
' "ollut."

Johtaja Hassinen ottaa esille kenkä-
~ 'laatikollisen Hassisen Koneen nimellä
\ painettuja kirjekuoria ja esitäytettyjä

laskutuslomakkeita.
"Osuuspankin johtaja Alanko sanoi,

. että mainostahan se vaan on, mutta ei
V tuommonen rääkyminen ole tuonut li-

J''.'sää asiakkaita. Ei ne piirit ompelua
.' -harrasta."

1 ' ", "Eipä silti, kyllä minä musiikista
' /^ tykkään. Olen itsekin ottanut osaa
'"'kuorotoimintaan. Antaa poikien olla.

Sattuu sitä näissä liikehommissa isom-
•"'•' piakin vahinkoja."

.j' t (Jos etsit sopivaa soittoniekkaa
' ripeäsormista raikulipoikaa

"i\ t taikka laulun taitajaa
,,. ' etsiä saat sanonpahan vaan

..;-' Pekka Kalinen, nuori joensuulainen
,-ammattimuusikko, asuu kaupungin

i ''tuntumassa Vainoniemessä upeassa
. '„ puisessa jugendhuvilassa. Kaupunki on
.' juuri kunnostanut omistamansa talon.
' Tuoksuu uudelta.

l^Kalisen bändi
, v

&
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"Minä ajatelin heti, että pojista tu-
lee jotakin. Pari kuukautta ennen ro-
kin SM-kisoja viime vuonna ne alkoi-
vat soittaa yhteen ja voittivat."

"Olen tuntenut ne vuodesta 75 ja
olen soittanut Harrin kanssa keikoilla.
Harri on omaperäinen rumpali. Sillä
on omia jakoja, joita ei muilta kuule.
Se pani lavoilla joskus tangon sekaan
omiaan niin että tanssipareilla oli jalat
solmussa."

Yläkerran sulotar kaunis ja nuori
hän soittaa kuin Esa Katajavuori
ja minäkin tartun kitaraan
yhdessä sen soittelemme

dabadabadaa

.-, Joensuun Musiikin myymälän etuo-
v,£.; sassa on tiiviinä ryhmänä sähköurkuja.

Sitten on myyjien pieni toimistokoppi,

jossa istuu Atu Haantio. Vierellä sei-
soskelee Ilkka Korjus. Myymälän ta-
kaosassa seisoo telineillään kitaramet-
sä. Asiakkaita pistäytyy lumisateesta
sisälle vähän väliä.

"Kyllä pojat on täällä maleksineet
polven korkuisesta. Tupakilla istuvat
nykyisinkin ja soittavat koneet läpi.
Yhtaikaa vetävät eri kappaletta."

"Kultalevy pojille tulee varmasti.
Tammikuun alkupuolella oli myyty jo
melkein 30000. Meidän levypuolelta
on myyty yli sata. Ne on hyviä huns-
votteja ja kovia soittajia."

Musiikkiliikkeen sisäpiha

Liikkeen takaovesta pääsee katetulle
sisäpihalle. Siellä on nuhruisen har-
maata. Suihkukaivon vierellä on muu-
tama pöytä, joiden äärellä ohikulkijat
särpivät kahvia. Sisäpihalla on pienliik-
keitä kahdessa kerroksessa. Toisessa
kerroksessa toimii mm. tilausompelimo
Suometar ja parturikampaamo Tukka-
vintti.

Pihan takakulmassa on musiikkiliik-
keen huolto. Huone on tulvillaan ää-
nentoistolaitteita ja kaikenlaista sähkö-
roinaa. Takanurkassa näprää nauhuria
Jussi Karttunen. Hän sanoo istuneensa
täällä 11 vuotta. Soittaa itsekin kajaa-
nilaisessa Elf-yhtyeessä.

Ismon kitara huollossa.

"Ennätys tässä huoneessa on 15 hen-
keä ja susikoira. Nostan hattua Hassi-
selle. Tää on korpea ja humpanpure-
maa seutua. Täältä on pitkä matka jo-
ka paikkaan, varsinkin etelän hallitse-
mille huvipaikoille."

"Jätkien pitäis olla röyhkeitä, muu-
ten niitä pistetään alta lipan. Rovanie-
men lähellä Kemin Koivu mainosti, et-
tä Tule, näe, koe kovat Hassis-mie-
het'. Siellä oli huumekoirat vastassa."

Jos rappio on sitä että rakastaa
ottaa hetkestä k/7 eikä tahdo

tappaa
on mukavaa olla rappiolla
olla vaan täysi nolla

Pauli ja Aune Kinnunen asuvat laa-
jalla omakotialueella Rantakylässä.
Heidän matala talonsa on hukkua lu-
mikinoksiin. Sisällä on lämmin tunnel-
ma. Soittimia on näkyvillä useita. Pauli
on muusikko ja opettaa kitaransoittoa
Joensuun musiikkiopistossa. Aune käy
työssä valintamyymälässä.

Aune ja Pauli Kinnunen

"Me muutettiin tänne takasin viisi
vuotta sitten Lahdesta. Harri ja Jussi
aloittivat jo seitsenvuotiaina musiikin
opiskelun. Ne aloittivat pianolla mo-
lemmat. 11-vuotiaana Harri valitsi
rummut ja Jussi basson. Molemmat
ovat innostuneita jazzista. Pop-jazz lä-
hinnä on heidän mieleensä, vaikka Os-
car Petersonista asti ne kuuntelee kaik-
kia."

Kinnusen pojat pieninä.

"Kun kuuntelee heidän musiikkiaan,
niin se on tavallaan sellaista julistamis-
ta. Se on niin tavattoman asiaa kaikki.
Meidän ikäluokan ihmisistä harvat
kuuntelevat sanomaa. Poikien musiikki
kertoo tämän hetken yhteiskunnan ti-
lasta. Se on tavallaan hätähuuto."

"Kotona me jammaillaan. Ja hätis-
tellään harjoittelemaan. Meillä on on-
gelmana asunnon pienuus. Monta ker-
taa Jussi istuu saunan lauteilla ja har-
jottelee bassoo. Kaupungilla ei ole ol-
lut tilaa."

"Muusikon täytyy harjoitella ensiksi
omaa tekniikkaa, sitten nuotin lukua.
Sitten on yhteisharjoitukset ja vielä
laulujen tekeminen. Ja pitää hirveästi
kuunnella, kaikki vapaa-ajat kuunnella
hyvää musiikkia. Niin että tyyli löytyy
ja säiyy, ei fraseerausta opi kuin
kuunteema a. Loppujen opuksi soit-
taminen on hyvin pajon matkimista,
toinen toistensa kuuntelua."

"Työtä, työtä, sitä se on. Motoriikan
täytyy olla niin rentoa, ettfi se näyttää
helpolta."

"Jos haluaa opiskella kevyttä mu-

; siikkia, täytyy mennä Helsinkiin. Jussi
ikäy Oulunkylän Pop-Jazz Musiikki-
opistoa. Se on rankkaa. Viime vuosi
oli tiukka. Aamulla lähti täältä ja illal-
la kymmenen junalla takaisin. Kyllä si-

' ta on saanut etsifi monta kertaa aamul-
la junasta siivoojien kanssa."

1 "Me on autettu poikia niin paljon
i kuin on voitu. Koskaan en ole pyytä-
| nyt lopettamaan harjoituksia. Soittimia
{on ostettu. Vasta tänä vuonna ostettiin
i pesukonekin, kun aina ennen rahat on
j menneet musiikkilaitteisiin."
; "Ne saa toteuttaa itseään tässä mu-
< siikissa. Sen takia ne sitä tekee. Ne saa
toteuttaa ihan niitä omia ideoitaan mi-
tä niillä päässään on."

"Ne on ihan tavallisia poikia. Äidille
yhä edelleen pieniä poikia, ei ne ole
muuttuneet."

Siittiökin on ihminen vaan
eikä sitä julmasti tappaa saa
pillerillä murhaa joku siittiölastaan
nyt soi rock ehkäisyvälineitä

vastaan
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Joensuun Yhteiskoulu

Joensuun yhteiskoulu näyttää hyvin
tavalliselta koululta. Oppilaat maleksi-
vat käytävissä, osa valmistautuu preli-
minääreihin. Suomen kielen opettaja
Pia Vatanen muistaa Ismon pienenä
vaaleatukkaisena poikana.

Pia Vatanen

"Äidinkieli oli Ismon vahvimpia ai-
neita. Hän oli selvästi kielellisesti lah-
jakas. Se näkyi todistuksessakin siten,
että hänellä oli aina toinen äidinkielen
numeroista kiitettävä. Hän oli innostu-
nut."

"Aineet, jotka eivät häntä kiinnosta-
neet, hän jätti vaille huomiota. Hän oli
terveellä tavalla mukavuudenhalui-
nen."

"Opetin häntä kahdeksan vuotta ja
olin hänen luokanvalvojansa koko
ajan. Hänen aineensa olivat erikoisia.
Hän pystyi helposti rakentamaan paro-
diaa. Kielivirheitä hän ei tehnyt juuri
koskaan."

"Ylioppilasaineensa hän kirjoitti ot-
sikolla 'Kunnianhimo, rahanhimo, val-
lanhimo'. Se oli huima tarina hyvän ja
pahan välisestä kamppailusta, jossa sa-
dunomaiset hahmot taistelivat."

Monen metrin korkuiset ikkunat va-
laisevat koulun pitkän käytävän pään.
Tuoksuu koulun perushajulta, kastik-
keelta ja kokoperunalta. Penkillä istu-
vat vierekkäin Saara Ketonen, Arja
Lintunen ja Irene Lamberg lukion toi-
selta luokalta. Välitunti on omistettu
historian läksyille.

"En ymmärrä niiden musiikkia, mut-
ta sanat on hyvät, vaikka ne on härs-
kejä. Niissä on sanomaa."

"Törmän konsertin jälkeen niistä
puhuttiin. Ei lukiolaiset niistä niin väli-
tä. Ennemminkin yläasteen tyypit. 12-
vuotiaat ja siitä ylöspäin. Ismo on kyllä
retee tyyppi."

Älä syö liisteriä
se ei ole kiisseliä
lyö liisteriä seinään ja paperia

päälle
ja valtuusto vastaa läpätilää

Alangot asuvat Länsikadulla isossa
omakotitalossa. Parin talon päässä on
Reijo Heiskasen, Hassisten kitaristin
koti, jossa ikkunat ovat pimeinä.

Kaihtimet varjostavat näyteikkunan
kokoisia ikkunoita, jotka paljastavat
Alankojen talon entiseksi kaupaksi.
Huilun ääni tervehtii jo ovella. Kaikki
neljä lasta harrastavat musiikkia. Olo-
huoneessa on piano ja keskellä keittiö-
tä seisoo nuottiteline. Paganinin kaprii-
sit ovat jääneet kesken. Olohuone jat-
kuu kirjastona. Hyllyissä on metritol-
kulla ohutta, pehmeää runokirjaa.

Silityslauta, nuottiteline ja astian-
pesukone.

Osuuspankin johtaja Voitto Alanko
on Joensuun vaikuttajia. Valtuusto on
tuttu useammalta kaudelta, puolue on
Kepu. Kiire vie miestä kokouksesta
toiseen.

"Minä olen pohjalainen, Lestijärvel-
tä. Minun isoisäni on Kaustisen Kolan
kylästä. Hän oli sikäli kuuluisa viulu-
ja kantelepelimanni, että Erkki Ala-
Könni kirjoituksissaan on maininnut.
Itse laulan Canzonetta-kuorossa."

"Ismo aloitti seitsemänvuotiaana.
Soitti ensin pianoa, sitten kahdeksan-
yhdeksänvuotiaana selloa. OH vaikea
löytää niin pientä soitinta. Kävi se yh-
dellä laulutunnillakin."

Ismo pienenä.

"Suoraan sanoen olen pettynyt Is-
moon. Sello on minusta niin hieno soi-
tin. Suomessa on paljon hyviä sellistejä
S täällä voisi saada hyvää opetusta,

o, aikuinen mies tietää mitä tekee."
"On se menestys tietysti yllättänyt.

Yks ammattimuusikko kertoi olleensa
niiden harjoituksissa. Ismo ruoski tai
piiskasi niitä muita. Se on oikein totis-
ta työtä. Ismo ei antanut periksi ollen-
kaan, niin monta kertaa piti ottaa, että
se meni. En minä ole kuullut niiden
soittoa, mutta näin kertovat."

"Kaikki ovat yleensä suhtautuneet
myönteisesti, muut paitsi meidän enti-
nen naapuri. Pojat oli tuonne autotal-
liin raahanneet ne romunsa. Soittivat
siellä ja taas tuli konstaapeli."

"Ismolla on se kamala nahkatakki.
Minä ostin sen Oulun torilta vuonna
54. Se on sillä päällä joka paikassa ai-
na. Kerran poliisi pidätti minut, kun
mulla oli se takki. Olin Oulun asemalla
junaa opdottamassa, kun poliisi tarrasi
kiinni. Muhoksen poikakodista oli ka-
rannut joku kaveri, jolla oli samanlai-
nen nahkatakki. Olin siihen aikaan jo-
tain 25."

Lausuntataiteilija Anna-LUsa Alanko
on koulutukseltaan äidinkielen opetta-
ja. Hän kiertää nyt Pohjois-Karjalaa
esittämässä Kalevalaa lapsille. Eloisa
karjalaisuus pulppuaa syntyjään keski-
suomalaisesta.

Istuin juuri syömässä tuolla Oppipo-
jassa, niin Ismo lauloi sielläkin sitä
rappioleyyä. Usein kun mä menen syö-
mään, niin hän laulaa siellä. Ei oo ruo-
karauhaa."

"Hän oli ihan pienestä pitäen lau-
suntailloissani mukana. Niin kuin hän
sanoo, että käyn mutsin illoissa nukku-
massa ja herään kun se huutaa vähän
kovemmin. Kyllä hän on aina kuunnel-
lut runoja. Ismohan luki Danten juma-
laista näytelmääkin."

"Sanoissa on minun mielestä paljon
semmoisia ihmisten puheita. Väärin
ymmärrettyjähän ne on. Mun mielestä
ne on ihan runoutta. Niissä on enem-
män ajatusta kuin miltä näyttää."

"Minusta tuntuu että semmonen lu-
keva nuoriso ymmärtää ne oikealla ta-
valla. Ne intuitiivisesti ymmärtää se,
mutta eivät osaa analysoida."

"Olen minäkin kerran vähän osallis-
tunut Ismon laulun tekoon. Muoviruu-
suja omenapuussa lauluun se kysyi jo-
tain tunnettua Olavia ja minä sanoin,
etten minä tähän hätään muita muista
kuin Tulipunakukan Olavin, ia Ismo
sanoi että se on ihan hyvä. Sit siihen
tuli, että katsokaa Tulipunakukan Olaa
hänen silmistään tippuu Coca-Colaa."

"Minä ymmärsin tämän muoviruusu-
laulun niin että se viesti ihmisten tyh-
jyyttä ja pinnallisuutta. Kaikki vanhat
sankarit markkinoidaan amerikkalaisen
kulttuurin palvelukseen."

Luoti lentää rintaa raastaa
repii miehen muusiksi
kantakapakassa vaihtunut on
rock'n roll diskobluesiksi

Viikonloppuisä Reijo Kallio laulaa
juke-boxissa omasta mökistään. Pa-
remman puolen liinapöydät ovat täyt-
tymässä Wanhassa Jokelassa, entisessä
Joensuun Ellissä. Englantilaistapetit,
lampetit ja kattokruunut hallitsevat pi-
meää salia, joka on täynnä hämymie-
hiä.

Kantakapakka

Manageri Jussi Leinonen asettuu tur-
valliseen takapöytään. Peili toistaa val-
jun arkista iltaa. Uutisten alkaessa te-
levisiosta viritellfiän hakkaamalla.

Jussi kävi viikon lukiota. Hän on
merkonomi, rakennuspuita ja, kurssin
käynyt talonmies, monista ja, painaja ja

Pekka Parkkisen entinen kirjeenvaihto-
kaveri. Soittelee kitaraa itsekin. Hän
järjestää poikien Elmu-keikat hoitaa
laskut ja paperit.

'Välityspalkkioni ovat alle Hesan
taksojen. Poikien keikkapalkkiot ovat
kaksin- kolminkertaistuneet viime ke-
väästä."

'Televisiossa pojat on ollut pari ker-
taa. TV2 ia Porola pyysivät Tampe-
reelle nauhotukseen. Kaikki oli stu-
diossa valmista eikä pojilta kysytty mi-
tään. Määrättiin seisomaan tiettyihin
paikkoihin. Laskettiin savua koristeek-
si, sanottiin että alkakaa. Pojat sanoi-
vat että piä savus ja menivät kotiin."

Ei korista rinnuksiani
minkäänlaiset valjaat
ainoa kahleeni olet sinä
kulkurin Htakalja

Seppo Kahilainen, toinen manageri
asuu Pihtiputaalla. Hän soittaa kolmel-
la tonnilla kuussa puhelinta, muistuttaa
ulkonaisesti jotenkin Jouko Turkkaa.
Seppo on pehmeä-ääninen, puhuu her-
rasmiessopimuksista ja juo kohtuulli-
sesti kaljaa. Matkustaa silloin tällöin
keikoilla mukana ja järjestää kesäisin
Saapasjalkarokin kotiseudulleen, tal-
vella myy musiikkia tansseihin ja kon-
sertteihin.

! Tavostia-klubi
"Viime keväänä kun mä kuulin, että

'on näin kova bändi tulossa niin ma
hyppäsin Pihtiputaalla autoon ja ajorn

, Joensuuhun."
, "Viime keväänä oli vielä suhteellisen
| hiljaista, vaikka muusikkopiirit tiesivät
, heistä. Kesän festivaaliesiintymisista
pojat saivat hirveen hyvät arvostelut.
Elokuussa se homma yhtäkkiä räjäh-
ti."

1 "Helsinkiläisillä bändeillä on ihan en
lähtökohdat. Nyt helsinkiläiset isot oh-
jelmatoimistot ovat suopeita. Eppujen
manageri on hirveen paljon auttanut
meitä. Ne suhtautuu meihin yhtä vilpit-
tömästi kuin me heihin. Puolitoista
vuotta olen näissä hommissa ollut mu-
kana ja aina tulee eteen pikkukieroilu-
ja. Siitä oppii."

"Ne on tällä hetkellä suhteellisen hy-
vin ansaitsevaa porukkaa, muttei ne
mitään kivitaloja ostele. Ne tekee hy-
vin pyyteettömästi tätä työtään. Ismon
on pitänyt taistella omantuntonsa kans-
sa että tämä pysyisi käsissä eikä paisu
rahan tekemiseksi."

f i Aavikon Armikaan vaatteita oo
enää ostanut moneen vuoteen
hän säästää
sillä hänkin tahtoo Hassisen Koneen

Ison helsinkiläisen ohjelmatoimiston
sihteeri ei tiedä Armi Aavikon menois-
ta. Kiireinen missi, nykyinen pop-lau-
laja on aamulla puhelimessaan. Keikal-
le taas ylihuomenna.

Armi Aavikko

"Olipas huvittava ja hyvä. Pojilla nä-
köjään löytyy huumoria. Täytyy sanoa
että olen kuullut näitä uuden aallon
bändejä, Perusjätkää ja sellaista, mutta
Hassisen Konetta en ole kuullut."

"Aluks uusi aalto tuntui kauheelta
mutta sit kun alkaa kuunnella tekstejä
niin sanomaa löytyy. Tää on uus tapa
kapinoida yhteiskuntaa vastaan. Nuori-
so kapinoi aina. Se on hyvä että löytyy
uusia juttuja. Me ei kilpailla samassa
lajissa niiden kanssa, mehän esitetään
lällärikamaa."

Huh hah hei milloin syöksyni lakkaa
ei loppua näy vaikka olen

pohjasakkaa
kiilto silmissäni minä vain kiidän
aina alaspäin

Rockradion kolmesta pyörittäjästä
yksi on Heimo Holopainen, ammatti-
muusikko, soittanut mm. TopMostissa
ja Apollossa silloin kun eniten digattiin
Beatlesia.

Heimo Holopainen

"Hassisen Kone on erittäin positiivi-
nen ilmiö. Ottaen huomioon että bändi
putkahti tyhjästä yhtäkkiä jostakin Itä-
Suomesta, heidän ammattitaitonsa on
erittäin korkea. Helposti tuntuu että se
musiikki on pelkkää jytinää eteenpäin.
Mutta kun tarkastelee sitä, sieltä löy-
tyy kaikenlaisia pieniä erikoisuuksia,
rytmi-ihmeellisyyksiä ja muuta.

'Tekstit on oma lukunsa. Ismo on
vasta kahdenkymmenen ja tekee huip-
puluokan sanoja. Se on hyvää sano-
maa. Niissä puhutaan suomalaisille ih-
misille nykyajan keinoin. Ne puhuu
selvästi ja suoraan sortumatta klisei-
siin. Ihmiseltä ihmiselle. Usein tartu-
taan pikkujuttuihin ja ymmärretään
väärin, kuten kävi 'Rappiolla'-kappa-
leelle."

"Näin keikalla Provinssirokissa. Heti
kun tuli lavalle syntyi ihmeellinen jän-
nite. Ei niillä ole mitään eleitä mihin-
kään suuntaan. Ihmiset heti tajuu että
tää on meidän bändi."

Painukaa vittuun pakastearkut
autot hautaan astukaa
väriteeveet on muodista poissa
stereot uitettuina joissa

Osmo A Wiio, Helsingin Yliopiston
professori ja entinen kansanedustaja
Liberaalisesta kansanpuolueesta on tie-
donvälityksen asiantuntija, jonka mie-
lestä joukkotiedotusvälineet ovat vies-
timiä. "Ymmärretäänkö sanomasi"on
Wiion tunnetuimpiaa teoksia. Se esitte-
lee luettavuuskaavan, jolla voi testata
sanoman perillemenon.

Osmo A. Wiio

"Nykyinen reipassanontainen nuori-
somusiikki on tiettyjen piirien suosios-
sa. Sanoissa ci ymmärrettävyydestä ole
minkään kyse vaan yhteenkuuluvuu-
desta. Oikeammin pitää puhua sosio-
lingvistiikasta. Tietyt ryhmät tuntevat
yhteenkuuluvaisuutta sanojen kautta
He samaistuvat sanojen luomaan viite-
kehykseen."

Ryömikää riemuiten raukat
ylös ulos ja rekkain alle
reippaina käymme rekkain alle
kun se tuntuu niin ihanalle

Eppu Normaali soittaa uutta aaltoa
Pitkäkutrinen Mikko Syrjä on eppujen
sielu, sanoittaja, laulaja, sa\eltaja.
Tamperelaispoika on Helsingin Yli-
opiston teoreettisen fysiikan ja mate-
matiikan opiskelija. Hassisten ensim-
mäisen lp:n Taalta tullaan Venäjä'
tuottaja, neuvonantaja.

Hassisen Kone

"Me ollaan kavereita juu. Mää nain
pojat keikalla Kauheeta kähya oli ollu
ja maakin menin kattoon. Kolme biisiä
mää näin ja sit ten mun täytyy taas lah-
teä jonnekin. Mi tykkäsin niin perke-
leesti."

"Sitten maa istuin illalla ryyppää-
mässä Tillikka-mmisessa ravintolassa
Tampereella ja Ismo tuli sinne joitten-
kin kavereidensa kanssa, ja sit maa sa-
noin että alkaa menkö sinne Microvox-
iin pilaamaan depyyttiänne, vaan teh-
kää se jossain muualla yhtä kiireessä,
niin tulee siitä vahan parempi. Sitten
mää en muista enää mitään."

"Mää en voi kertoo kaikkea kun
maa olen niiden ystävä. Mää olen 23-
vuotta vanha ja vanha paska ja lälläri-
kamaa. Mutta ne on ihan jotakin muu-
ta mitä mää olen nähnyt niin sanottu-
jen nuorien yrittäjien keskuudessa."

"Rekat ja syöksylaskijat ja muovi-
ruusut on vanhemmista hyviä, ja uusis-
ta mää tykkään 'Oikeus on voittanut
taas'. Laulujen suosio johtuu ehkä siitä
luontevuudesta millä Ismo tekee niitä.
Niissä ei välttämättä ole mitään sen
kummempaa hohtoa, mutta ne on hy-
vin rakennettu ja ne toimii. Se on niin
sujuvaa, ja se sisältää hirveen paljon
sellasia tuttuja ja kaupallisesti poten-
tiaalisia aineksia minkä mää hyvin läl-
lärisäveltäjänä itsekin tiedän."

Sisaret hehkuvasilmäiset
kauhean kirjakasan alle jäivät
ammatti ahdistaa huumori huonoa
minä olen kännissä kaiket päivät

Tunnelma Tavastia-klubilla Urho
Kekkosen kadulla Helsingissä on rau-
hattoman odottava. Juodaan pullon-
suusta viiniä, olutta, limsaa. Peräsalin
kaiteeseen nojailee neljän jengi. Pu-
keutumisesta näkee, että muotilehdet
on tutkittu, meikit kestävät iltavalais-
tuksen. Käytös on kuin Sanelma Vuor-
teen mannekiinikursseilta.

Anne Heinämaa, 19, kuuntelee toista
kertaa Hassisen Konetta Helsingissä

"Sanoista mä tykkään. Ne on riiin
erilaiset. Että niissä sanotaan jotakin
tärkeetä nuorten maailmasta eikä pel-
kästään hoeta, että mä rakastan sua
rakastatko sä mua."

"Sanat herättää mussa aggressioita,
ne pistävät ajattelemaan. Sanotaan

suoraan, ettei me olla tyytyväisiä,"
"Kyllä me toisaalta muutenkin tiede-

tään, ettei kaikilla mene niin hy\in
On työttömyyttä, köyhyyttä ja asunto-
pulaa, ja kaiken tämän päättäjät ovat
hyväksyneet. Sitä on niin helppo päivi-
tellä ja voivotella, kun ei tarvitse tehdä
mitään. Mutta Hassisen Kone panee
meidät tuntemaan. Ne on ainoita, jot-
ka kapinoivat eivätkä vain ole kapi-
noit se vinaan. Ihmiset saavat joko huo-
mata ne tai olla huomaamatta."

"Tällä hetkellä tämä on ainoa taide-
laji, joka panee ajattelemaan. Runous
tai muu taide ei tuo yhteiskunnan on-
gelmia esiin tajuttavassa muodossa."

Räjäyttäkää rock'n roll
niin elintila laajenee
näin laulaa teille laskukone
ja miettii minne rahat panee

Ismo Alanko, viininpunaiset sametti-
housut, joista puuttuu nappi vyötäröl-
tä. Väljä lilan värinen paita,' jonka
päällä roikkuu huolettomasti pieniruu-
tuinen kaulukseton pikkutakki. Oljen-
vaalea tukka harottaa. Otsatukka tun-
kee väkisin nenälle asti. Ilmeet kerto-
vat paljon, silmät tuikkivat \alppautta
ja hymyä. Kotoinen rähjäisvys tuntuu
harkitulta. Bändin muut kolme soitta-
jaa norkoilee huomaamattomina ka-
peana, tunkkaisen kuumassa lavan ta-
kaisessa käytävässä, jonka hienompi
nimi on esiintyjien sosiaalitila.

Ja Heiskanen soittaa.
Ismo roikkuu korkealla jakkaralla

Tuntia ennen konsertin alkua salissa
raikää joku lämmittely musiikki. Y l e i -
sön joukosta alkaa kohota rytmikästä
'hassista, hassista, hassista. . .' Biisilista
lyödään Ismon käteen: "Alussa on In-
kaa aänentappobiiseja."

Käytävässä keskitytään, jännitetään
"Me soitetaan ihan tavallisille ihmi-

sille. Kun mä teen lauluja mullon tarve
tehdä niitä. En ma ajattele kelle ma
niitä teen. Kaikista asioista vois tehdä
l£n itse edes tajua kun teen miu \c
dan ne paperille. Vasta myöhemmin
tajuan mitä siinä on. Alitajunta kerää
kaikkea joka sitten tulee ulos. Yleensä
kestää viistoista minuuttia tehdä sanat
Sit myöhemmin kun korjailen, teksti
alkaa soida päässäni. En säveltämällä
sa%ellä. Kokeilen sointuja. L-unen tein
\aikeammin. päiväkausia kirjoHelm
Hn ma \oi sanoa kelle teen. Se tulee
tarpeesta tehdä."

"Hn valinnut sellon ja kitaran vä l i l l ä
Huvitti soittaa Ranipyttelm yhtaikaa
molempia. Myöhemmin sit rokki v o i t t i
sellon."

"Yleisö on kaikenlaista l:\ijarvella
kolmekymppiset ukot karvahan uineen
seisoivat lavan ääressä Oh kova mei-
ninki. Joskus näyttää että yleisö olis
vain 13-vuotiaita tyttöjä."

"Nykyisin ei oo %ahä mistä bändi tu-
lee. Me ollaan eksoottisia kun tullaan
Joensuusta. On hassua olla maalta "

"Seuraava älppan ei ole niin hauska
kuin edellinen. Siina on vakavampia
biisejä enempi, huuhaabuseja ci ole
niin paljon. Me on tehty sitä hitaasti
Usein bändit tekee liian nopeasti Siina
on sellaista julistusta. Yksi asia kerral-
laan. Me tehdään lauluja hy\ien asioi-
den puolesta. Kerrotaan ihmisille ettei
saa olla tuhma. Jonkun pilaa kuvau
ihmisille nykyaikaa, että ne huomaa
millaista se on. Rokki ci ole suoraa
vaikuttamista mutta kyllä tuntuu että
meitä kuunnellaan. Voi olla ettei ku-
kaan osta sua uutta levyä. Mutta ei se
ole niin tärkeätä, ostetaanko sitä
Osaan ma tehdä muutakin."

"Ei me haluta muuttaa pois Joen-
suusta vaikka suurin osa muusikoista
asuu etelässä. Saa olla rauhassa, ei ole
kaikenlaisia hcngaajia mitä rokin ym-
pärillä on."

"Usein kyllä keikkapaikkojen kusi-
paajhrkkarit yrittää käyttää hyväkseen
Turussa panivat lipunhmnat korkeam-
miksi kuin oh puhe. Ne ei valita miltä
meistä tuntuu kun niiden päämäärä on
repiä rahaa sieltä mistä saa. Jos niille
jotain sanoo, niin ne vastaa että mitä*
kingeja te luulette olevanne. lehan
lähdette kiilaan joka tapauksessa Pitas
ajatella yleisöäkin."

Tavastian sali on täynnä. Innokkaim-
mat toistavat 'hassista, hassista. hassis-
ta. . . Muusikkoja norkoilee salin paril-
la. On Pelle Miljoonan Petri Tiili. Lp-
pu Normaalin Mikko Syrjä. Vundo Su-
vanto, Kassu Halonen, Hasse \\alli,
Woude, Paavo Maljanen, Ari Vahti ra
Daven bändistä, Ralf Örn Maukka IV-
rusjätkan takaa, Se:n laulaja ia soutaja
Yari.

Hassisen Kone tulee esiin. Ismo sa-
noo kaikille hyvää iltaa ja kertoo että
ensimmäinen biisi on 'Reippaina kavn>
me rekkain alle'.

Ismo Alanko

Otsikko ja väliotsikot Ismo Akn-
gon teksteistä.

Vuokko Rajala
Heleena Savela

kuvat . Hannele Rantala


