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HEAR RY
(MILLA KUUSELA)

Aikana, jolloin radioasemilla on omat soittolis-
tansa, joilta ei poiketa, tuntee kuuntelija jos-
kus itsensä ahdistuneeksi. Joka päivä ei haluaisi 
kuunnella samoja biisejä, samoja juontajia, sa-
moja ohjelmia. Mikä avuksi? Netti. Nettiradioi-
den suosio on kohoamassa ja uusia, rohkeampia 
asemia aukeaa koko ajan. Yhteisöllistyvä netti 
tarjoaa mahdollisuuden siihen, että ohjelmaa voi 
tehdä moni ihminen, ympäri Suomen eikä studi-
ota tarvita. Lisäksi yhteisöllisyys tarjoaa tilai-
suuden laajentaa toimintaa. Hear ry perustettiin 
syksyllä vuonna 2006 tätä kaikkea varten. Hear 
on edistyksel linen, se on rohkea, se ei säästele 
sanojaan tai ujoile.

Ilokiven salista kantautuu kolkkoja säveliä, kun 
Hear ry:n järjestämä The Inmost Night on käyn-
nissä. Nettiradiossa myös kuullaan tämän illan 
samettisen tunnelmat. Mikserin takana majailee 
Kyösti Ylikulju, Hear ry:n hallituksen puheen-
johtaja. Teknisten ongelmien kanssa kuulemma 
painitaan, mutta hymy pysyy silti nuorenmiehen 
kasvoilla. Tunnelma on leppoisa, jopa lempeä. Ja 
vaikka Hear onkin vapaaehtoista toimintaa, huo-
kuu ammattimaisuus salin atmosfääristä. Mutta 
niin, mikä ihmeen Hear?

-  Hear ry on yhdistys, joka on perustettu syksyllä 
2006 kokoamaan yhteen juttuja, joita on puu-
hailtu aiemminkin ja kehittelemään uusia. Sel-
lainen löyhä rakennelma ja yhteisö, jonka sisällä 
ja kanssa voi elää itselleen ehkä sopivampaa elä-
mää kuin sen ulkopuolella. 
Jonkinlainen koti ja ystävä se ainakin itselleni 
on, kuvailee Kyösti Hearia. 

ENEMMÄN PERHE VÄHEMMÄN YHDISTYS, 
EIKÄ ITSEÄÄN TARVITSE MYYDÄ

Hearin takana on ihmisiä, jotka haluavat tehdä. 
He haluavat järjestää keikkoja ja tapahtumia, 
ylläpitää nettiradiota. Kaikki ei tosin ole siinä, 
Hearin ihmiset haluavat ottaa kantaa yhteiskun-
nallisiin asioihin, maalata tauluja, kirjoittaa ru-

noja, saunoa, kävellä metsässä. Tulee mieleen, 
että Hear on enemmänkin perhe kuin yhdistys. 
Toiminta ei ole tiukasti rajattua, vaan kaikkien 
kukkien annetaan kukkia. 

- Ei olla kauheasti yritetty määritellä tai rajata 
tätä juttua suuntaan tai toiseen, asiat ovat ole-
massa ilmankin jatkuvaa rajojen piirtelyä. Hear 
on tai on olematta sitä mitä se kenellekin on tai 
on olematta, täsmentää Kyösti ja saa toimitta-
jan kasvoille onnellisen hymyn. Hymylle löytyy 
lisää aihetta, kun ryhdytään puhumaan Hear ry:
n periaatteista.

- Periaatteita on, ihan hirveästi, mutta ei nii-
tä pysty mitenkään luettelemaan. Hearissa saa 
olla kukin ihan omilla periaatteillaan mukana 
ja monet ajattelutavat ovat varmasti kovastikin 
ristiriidassa eri jäsenten välillä. Ei se ole ollut 
erityinen ongelma, ennemminkin vahvuus, kyllä 
toimiva yhteisö yleensä koostuu varsin erilaisista 
ihmisistä, Kyösti kertoo, jatkaen:
-Yksi yhteinen tai ainakin yleinen periaate on 
ehkä epäkaupallisuus. Hearia ei oikein voi teh-
dä elannon vuoksi, tosin hyvänä kouluna se on 
monille toiminut ja sitä kautta voi sitten hankkia 
toimeentuloaan ehkä muualta vastaavista hom-
mista jos töihin haluaa. Hear pyrkii tarjoamaan 
jäsenilleen ja kiinnostuneille tilaa ja välineitä 
tehdä asioita, joita he oikeasti tykkäävät tehdä. 
Ehkä yksi periaate on siinäkin - että elämän ei 
tarvitse väkisin olla hirveää ja itseään ei tarvitse 
aina vain myydä. 

Muidenkin hearilaisten ajatukset menevät samo-
ja linjoja. Toiminnanjohtaja Antti Örn pitää Hear 
ry:tä henkireikänä, koska kaikki vaan eivät viihdy 
tässä pyrkyriyhteiskunnassa. Hearin tavoitteena 
ei siis ole maine ja mammona. Tavoitteena on 
tarjota ihmisille turvapaikka, eräänlainen koti, 
jonka suojissa voi toteuttaa luovia tai vähemmän 
luovia visioitaan. Antin mukaan Hear on myös ak-

tiivista anarkiaa, mutta anarkisteihin hearilaisia 
ei tule sekoittaa.  Torniossa ja Vihannissa vai-
kuttava hearilainen, Mikko Määttä kertoo Hear 
ry:n olevan hänelle perhe ja elämäntapa. Hyvin 
paljon hearilaiset siis välittävät yhdistyksestään 
ja ovat sitoutuneita sen toimintaan. Ihailtavaa, 
lähes koskettavaa.

Linnunlaulupuun yöcombo-taidekilpailujen 
satoa

HEAR ON PUU

Kaiken alku on joidenkin hearilaisten mukaan 
saunassa, mutta Kyösti kertoo tarkemmin mistä 
kaikki on saanut alkunsa.

- Ensimmäinen Hear-palvelin ja sana Hear otettiin 
käyttöön vuonna 2003. Se oli ehkä aika oleellinen 
juttu asioiden kehittymisessä nykymuotoonsa. 
Palvelimen (silloin hear.dyndns.org) myötä Hea-
rilla oli ensimmäistä kertaa sellainen oma yhtei-
nen tila, jossa jakaa tekemiään juttuja ja tehdä 
helposti yhteistyötä. Tuosta tilasta on kehittynyt 
Radio Hear jo tuolloin 2003 ja myöhemmin sit-
ten Hearpedia, Teosto-vapaan musiikin arkisto 
ja ties mitä. Aluksi tuota kaikkea yhteen kasaa-
maan perustettiin “Hear Media Konserti” vuonna 
2005 ja sen jälkeen sitten Hear ry.

Alkukipinät juontuvat kuitenkin jo vuosiin ennen 
2000- lukua, alkulima Heariin on muodostunut jo 
vuonna 1997, #linnunlaulupuu kanavalla ircissä. 
Hear on kasvanut vähän kuin puu Kyöstin mukaan. 
Juuria ja oksia kasvatellaan rauhalliseen tahtiin, 
lehdet versovat riippumatta vuodenajasta. 

MUKAVAA TÄYTYY OLLA

Hear ry:n järjestämä The Inmost Night jatkaa 
kulkuaan. Kivelån ja Ultranoirin keikkojen jäl-
keen on luvassa illan pääesiintyjän, jäähyväis-
kiertueellaan olevan Suruajan repäisy. Ja sieltä-
hän tulee, raivokkaalla tunteella. Yleisön seassa 
hearilaiset pitävät hauskaa, silti niin lipunmyyn-
ti, kuin tekninen puoli hoidetaan ammattimai-
sesti.

Kyöstin mukaan ei haittaa jos radiossa on vain 
yksi kuuntelija tai tapahtumassa viisi osallistu-
jaa. Pääasia, että niin tekijöillä kuin osallistu-
jilla on hauskaa. Tämä pätee myös Hearin toi-
mintaan. Asioita tulee tehdä niin, että siitä on 
tekijälle itselleen hyötyä. Asiat tulee tehdä myös 
niin, kuin itse haluaa ne tehdä, eikä niin kuin 

muut olettavat. Laaja-alainen Hear ry ei halua 
asettaa tiukkoja sääntöjä tekemisilleen.

- Hear ylläpitää kaikille avointa ja vapaata Radio 
Hear -nettiradiota, järjestää Linnunlaulupubi-
klubia esimerkiksi Jyväskylässä ja Rovaniemellä, 
julkaisee levyjä Hear Recordsilla, ottaa kantaa
yhteiskunnallisiin asioihin kuten tekijänoikeuk-
siin ja päihdepolitiikkaan, ylläpitää jäsenilleen 
ja vierailleen nettisivustoja ja palvelinta ja tar-
joaa monenmoista tilaa asioille ja ajatuksille. 
Hear on myös hyvä paikka oppia tekemään asioi-
ta kuten itse haluaa eikä kuten muiden mielestä 
pitäisi, Kyösti tiivistää.

VUONNA 2012 KYLPYTAKISSA KUUHUN

Mitä sitten on luvassa tulevaisuudessa Hear ry:
lle? Kyösti maalailee tulevaisuudenkuvan viiden 
vuoden päähän.

- Saa nähdä missä viiden vuoden päästä ollaan! 
Onkohan maailma missä kunnossa silloin? Kuiten-
kin 2012 ja kaikkea. Viiden vuoden päästä eläk-
keelle ollaan sanottu kaverin kanssa jo 10 vuot-
ta, joten olkoon se vastaus osaltani tähänkin. 
Hetken päästä Kyösti tarkentaa vielä,

- Pysyä olemassa eikä kadota yhtäkkiä jonnekin 
kuten suurin osa nykyajan kivoista asioista tun-
tuu tekevän. Olla elävä yhteisö, jossa on mukava 
elää. Hearin alla toimivan Kylpytakkiklubin ta-
voite on päästä kylpytakissa kuuhun. Tähän kaik-
keen Antti Örn lisää vielä,

- Viiden vuoden päästä; party like it’s 2012!

JOS MUSIIKKI EI MIELLYTÄ, NIIN SOITAPA 
ITSE

Lopuksi vielä toimittajaa kiinnostaa Hear ry:n 
nettiradion musiikillinen linja. Niin Kyöstin, An-
tin kuin Mikon mukaan sellaista ei ole. Kyöstin 
vastauksessa myös on tiivistetysti se, mistä tässä 
kaikessa on lopulta kyse.

- Ei ole linjoja, kukin tykätköön mistä haluaa ja 
soittakoon mitä haluaa. Jos ei kelpaa niin alapa 
lähettää ite.

Ja siinä se on. Jos musiikki tai toiminta mielytä, 
niin ala tehdä itse. Nykyisin yhä kilpailevammas-
sa yhteiskunnassa jo yrittämään lähteminenkin 
tuntuu vaikealta, koska säännöt ja tavoitteet on 
asetettu liian tiukalle. Hear ry on toista maata. 
Hear on kapinaa hitaalla, pehmeällä tavalla. Se 
on vallankumous niin radiossa kuin tapahtumis-
sa. 

The Inmost Night on lopuillaan. Kyösti hymyilee 
autuaana. Ilokiven salissa näkyy hymyjä muu-
allakin, niin hearilaisten kuin muiden kasvoilla. 
Lähtiessäni pois, lipunmyyntitiskin takaa vilkute-
taan. Mukavaa on ollut.

KONEITA, ONKO MEITÄ?
(MIKROPROFESSORI, SARA MILAZZO)

1500- luvulla elänyt materialistifilosofi Julien Of-
fray de la Mettrie toteaa kirjassaan Ihmiskone 
ihmisen olevan pelkkä kello ja että sielussa ei 
ole mitään, mitä ei voisi selittää tutkailemalla 
ruumista. Legendan mukaan hänet myrkytettiin. 
Ihmisellä on pakottava tarve tuntea itsensä eri-
tyiseksi. Kopernikuksen tutkimukset julistettiin 
pannaan, koska hän väitti että maapallo ei ole 
maailmankaikkeuden keskus. Sitten aurinko ei 
kiertänytkään maata, vaan maa kiertää aurin-
koa. Sen jälkeen ihminen ei ollutkaan mitenkään 
erityisasemassa muihin eläimiin nähden, vaan 
on polveutunut samoista alkupolyypeistä kuin 
muutkin tämän planeetan eläimet. Nyt meiltä 
aiotaan viedä vielä sielu ja henkiset toiminnot, 
ihmisyyden viimeinen linnake josta pidämme 
kynsin hampain kiinni, kuin häveliäs neitsyt vii-
meisestä vaatekappaleestaan.

Vaadimme tiedemiehiltä todistuksia koneiden 
ja eläinten tietoisuudesta ja tuudittaudumme 
pappien liturgiaan ihmisen sielusta joka pelas-
taa meidät kuolemalta. Dualistitkin näyttävät 
ottaneen annettuna sen, että jotakin henkistä 
ylipäätään on olemassa. Mitä jos olemmekin osa 
suurempaa kellopeliä, fraktaaleita suuremassa 
fraktaalissa? Jos pidämme niin kovin tärkeänä 
sitä, että meidän tulee pystyä todistamaan pii-
koneen tietoisuus ja tunteet, niin miten voimme 
todistaa että meillä, biolinjan koneilla olisi nii-
tä? Millä tavalla orgaaninen olisi elävämpää kuin 
mekaaninen, jos me kaikki palaudumme jokata-
pauksessa samaan alkuun, samoihin hiili- ja ve-
sipohjaisiin yhdisteisiin ja toimimme täsmälleen 
samojen fysiikan lakien mukaan? 

Kyse onkin vapaasta tahdosta. Ihmisen kaltaista 
konetta kutsutaan yleensä robotiksi. Sana ro-
botti taas tulee tsekkiläisestä sanasta robota, 
joka tarkoittaa maaorjaa. Olemme siis orjia niin 
kauan kuin toimimme robottimaisesti ylhäältä 
annettujen käyttäytymissääntöjen mukaan. Kun 
robotti alkaa ajattelemaan itse, vapautuu orjuu-
desta, hänestä tulee ihminen. Robotista tulee 
kone, jolla on koko maailma käsissään samaan 
aikaan kun hän on maailman syleilyssä. Kun ym-
märrämme tämän, meidän ei tarvitse pelätä 
sitä, että olemme koneita.  

www.sk8rock.info
www.myhouse.fi

www.rullalauta.fi/rovaniemi

HISTORIAN 
SIIPIEN LÄPSÄTYSTÄ:
ROVANIEMEN MARKKINAT 1881-1930
(ERIKOISTOIMITTAJA, JAAKKO LAITINEN)

Jo lapsuuteni kultaisilta päiviltä saatan muistaa 
Rovaniemen markkinat sen väenpaljouden sekä 
mehukkaan lakritsin ja toinen toistaan ihmeelli-
semmät monipuoliset muovilelut. Mutta markki-
noiden historia ulottuu vielä kauemmas, yli vuo-
sisadan taakse. Sen nimi ja maine ovat kaikkialla 
tunnetut, mutta harva siitä todella mitään tie-
tää. Juuri ennen perinteisiä Rovaniemen talvi-
markkinoita Poksterin toimituksen päätoimittaja 
Samuli Kontio, allekirjoittanut eli erikoistoimit-
taja Jaakko Laitinen sekä valokuvaaja ja erityis-
asiantuntija Samuli Willman olimme saapuneet 
Lapin Maakuntakirjaston Lappi-osastolle, missä 
etnomusikologi ja kirjastonhoitaja Marko Nieme-
lä esitelmöi tutkimuksensa kohteesta, Rovanie-
men Markkinoiden huvielämästä

Rovaniemen Markkinat järjestettiin ensimmäistä 
kertaa 22.–24.2.1881. Perustamisen taustalla vai-
kutti monia virtauksia jotka kulminoituivat mark-
kinoilla äärimmäisessä muodossa. 1870-luku oli 
Lapille merkittävää aikaa, metsäteollisuuden ja 
karjatalouden kasvun myötä talous lähti voimak-
kaaseen nousuun, mistä seurasi myös elintason 
nopea kohoaminen. Raha houkutteli muuttajia 
etelästä ja myös syntyvyys kasvoi, väkiluku nousi 
räjähdysmäisesti. Metsäteollisuuden myötä syn-
tyi Lappiin jätkä- ja savottakulttuuri. Ja rauta-
tieyhteyden perustaminen oli tämän kehityksen 
huipennus, markkinat leimahtivat valtaviksi.

Vilkkaan lehtikirjoittelun saattelemina markki-
nat kuitenkin järjestettiin, tapahtumapaikkana 
oli silloinen ydinkeskusta, silloinen Maantien-
katu, nykyisin Valtakatuna tunnettu. Kauppiaita 
saapui kaikkialta Suomesta, myös Ruotsista ja 
Venäjänmaalta. Jo vuonna 1885 puhuttiin muu-

allakin Rovaniemen suurista markkinoista, se oli 
saavuttanut asemansa äkkiä ja maine oli kiirinyt 
kautta maan.

Sittemmin perustettiin myös syksy-, pääsiäis- 
ja juhannusmarkkinoita. Mutta Talvimarkkinat 
säilyivät suurimpina. Markkinat säilyttivät ase-
mansa vuosikymmeniä, kunnes ne 1930-luvulla 
siirtyivät Vanhalle torille ja monet pitivät tätä 
aidon markkinahengen loppuna.

TANSSIMINEN

Monilla tahoilla markkinoiden perustamista yri-
tettiin estää, epäiltiin niiden tuovan mukanaan 
siveettömyyttä ja epäjärjestystä. Tässä oltiinkin 
aivan oikeassa. Markkinoiden virallinen tarkoi-
tus oli kaupankäynti, mutta yhtä tärkeäksi, ellei 
jopa tärkeämmäksi, muodostui huvittelu. Huvit-
telun tärkeimmiksi muodoiksi mainitaan tanssi 
ja viinanjuonti. Tässä suhteessa voidaan huoma-
ta suomalaisten huvittelumuotojen harmillisesti 
yksipuolistuneen.

Joka tapauksessa markkinat olivat monille suuri, 
arjesta poikkeava juhla. Mahtavat ihmismassat 
olivat liikkeellä ja tarjolla oli monenlaista ih-
meellisyyttä ja huvitusta. Viinanjuonnin avulla 
saattoi puutteen raskauttama työmies hetkiseksi 
kohota elämänsä huolien yläpuolelle ja tansseis-
sa tuntea itseään vasten naisen ihmeellisen läm-
mön. Täytyy muistaa, että metsätyömiehet työs-
kentelivät savotoillaan kuukausikaupalla, paine 
huvitteluun oli siis mitä ankarin.

Kansanvalistajat vastustivat ankarasti näitä hu-
vituksia, tanssin ruumiillisuus ei sopinut heidän 
idealistiseen kuvaan kansasta. Erityisesti valssia 
vastustettiin, se oli aikansa ylivoimaisesti eroot-
tisin tanssi, jonka olemukseen kuuluivat pyörimi-
nen, mikä aiheutti tanssijoissa huimausta, sekä 
käsien pitäminen tanssikumppanin vyötäröllä, 
siis lähellä paikkaa mitä kansanvalistaja niin vi-
hasi, mutta kansa rakasti.

Tanssiminen oli tauotonta, yhtäaikaisesti jopa 
kahdessakymmenessä paikassa, parhaimmillaan 
alkaen jo kolme päivää ennen varsinaisia mark-
kinoita. Yleinen tanssien muoto oli tuuritanssit, 
pääsylipulla sai tanssia täyteen änkeytyneessä 
salissa pari tuntia, minkä jälkeen kaikki tanssi-
jat heitettiin ulos ja sisään pääsi uudella lipulla. 
Meno alkoi jo aamuyhdeksältä ja jatkoi yön pik-
kutunneille.

Suosituin tanssisoitin oli haitari, se oli aikansa 
kovaäänisin soitin, näppärä kuljettaa ja toisaalta 
soinnissaan monipuoleinen, sillä saattoi soittaa 
niin sävelen kuin soinnutkin. Kansanvalistajat 
vihasivatkin erityisesti haitaria, sitä pidettiin 

alaluokan soittimena, se oli ulkomaalainen, mo-
derni soitin, sillä soitettiin yläluokan mielestä 
huonoa musiikkia ja monesti se säesti vihattua, 
ruumiillista tanssia.

Markkinoiden ikävä puoli oli väkivalta, joskin sen 
osuutta markkinatunnelmassa on ilmeisesti jäl-
keenpäin liioiteltu. Järjestyshäiriöitä oli paljon, 
mutta täytyy muistaa, että poliisi korjasi näh-
dessään, myös juopuneen putkaan.

MUITA HUVEJA

Muita huvituksia olivat karuselli, elokuvat, näyt-
telöt, arpajaiset, onnenpyörät, ruletti ja kortin-
peluu, jota etenkin maineikkaalla Sahanperällä 
harrastettiin. Oli myös eläinnäyttelyitä, missä 
nähtiin kamelia, elefanttia, jääkarhuja ja api-
noitakin, jotka saattoivat ratsastaa sian selässä. 
Oli huvitelttaa, tivolia ja sirkusta. Surmanajajia, 
voimanaisia, veitsenheittäjiä ja ilmaan kohoa-
via naisia sekä maailman suurin mies. Ihmisro-
tunäyttelyssä avautui rovaniemeläisten silmien 
eteen koko ihmiskunnan etninen kirjo ja Suures-
sa Anatoomisessa osastossa selvisivät ihmisruu-
miin salat. Merkittävä ihmeellisyys oli myös La 
Bella Irene, tatueerattu amerikkalainen nainen. 
Oli teatteria, mutta se sai katsojia vain niukasti. 
20-luvulla saapuivat radiot, gramofonit sekä len-
tokoneet yleisölennätyksineen.

Voi vain kuvitella kuinka Rovaniemen rauhallisen 
kirkonkylän äänimaisema yhtäkkiä muuttui. Jo 
suuresta ihmismassasta lähti kova ääni, reipas 
alkoholinkäyttö nosti meluamisen tasoa enti-
sestään, tanssitaloista kuului haitarin soitto ja 
tanssinjytke kun sadat jalkaparit löivät puulat-
tiaa. Helppoheikit kauppasivat tuotteitaan. Oli 
Suomen eri heimojen murteita, saamea, tataa-
rienkieltä, ulkomaiset kauppiaat neuvottelivat 
keskenään omilla kielillään. Italialaiset posetii-
varit veivasivat soittopelejään. Sadat myytäväk-
si tuodut hevoset pitivät omaa mölinäänsä, jon-
ka päälle kuului eksoottisten eläinten ääntelyä, 
tuttujen porojen roukuamista sekä juoppojen 
mölyävää urahtaelua.

Äänimaailman lisäksi on meidän ajateltava Ro-
vaniemen markkinoita kokonaisvaltaisena aistil-
lisena kokemuksena. Myös hajumaailmaa voi ku-
vailla väkeväksi ja epäilemättä arkipäiväisestä, 
saati nykyaikaisesta poikkeavaksi. Miellyttävin 
haju oli varmasti ruoan tuoksu, ainakin poronkä-
ristystä vieraille tarjottiin. Tähän sekoittui viinan 
ja myös juoppojen vanhanviinan haju. Tuhannet 
myytäväksi tuodut hevoset, porot ja muut koti-
eläimet levittivät omaa tuoksuaan. Eläinten hien 
ja lannan lisäksi on haissut ihmispaska ja –hiki, 
bajamajat keksittiin vasta vuosikymmeniä myö-
hemmin.

PELKOA JA INHOA ROVANIEMEN MARKKI-
NOILLA

Vaikka esitys toikin kaivattua lisävalaistusta 
moniin kysymyksiin, oli asioita joista toimituk-
semme oli kiinnostunut saamaan enemmän tie-
toa. Ensiksikin ruumiillisen rakkauden ikuinen, 
polttava kysymys. Varmastikin kuukausikaupalla 
savottain miesporukoissa rehkineet tukkijätkät 
etsivät muutakin kuin tanssin hurmaa. Toisaalta 
kysyntä lienee ylittänyt luonnollisen tarjonnan, 
herääkin kysymys onko ruumiillisen rakkauden 
kysymykseen vastattu kaupallisesti, prostituuti-
on keinoin. Niemelä myöntää aikanaan löysiksi 
ja yleisiksi käyttönaisiksi kutsuttuja olleen, mai-
ninnanarvoinen piirre heissä ovat mielikuvitusta 
kihelmöivät lempinimet, esimerkiksi Kananpas-
ka-Maija, Umpisolmu, Pohjolan Ruusu ja Raahen 
Iita. 

Toisaalta Niemelä muistuttaa, että tilanne tuk-
kikämpillä ei ollut niin tukala kuin yleisesti 
luullaan, prostituoituja vieraili myös savotoilla. 
Yksi mahdollinen ratkaisukeino ruumiillisen rak-
kauden ongelmaan on myös homoseksuaalisuus, 
joka tunnetusti yleistyy helposti miesvaltaisilla 
elämänaloilla kuten vankiloissa, laivoissa ja so-
dissa. Muistuu mieleen Helsingin Sanomissa ker-
rotut tarinat Talvi- ja Jatkosodan päiviltä, kuinka 
naisenkipeät sotilaat valitsivat keskuudestaan si-
ron, vapaaehtoisen homopoikasen, jota käytet-
tiin eräänlaisena naisen korvikkeena.

Homoseksuaaliset kokemukset ovat suomalai-
sille miehille kuitenkin arka aihe, sen todistaa 
vaikkapa kohu pispalalaisiin kansantarinoihin pe-
rustuvan Uralin Perhonen-animaation ympärillä. 
Mannerheimia, valkoista puolta ja suojeluskuntia 
pitäisi pystyä jo tarkastelemaan tieteellisen ob-
jektiivisesti. Niemelän aineistot kertovat suositun 
tanssipaikan, VPK-talon toimineen suojeluskun-
nan majoitus- ja esikuntapaikkana sisällissodan 
aikaan. Suojeluskunta järjesti vapaapalokunta-
laisten harmiksi myös omia iltamia ja tanssiaisia 
lipputulot omiin taskuihin käärien. VPK telkesi 
ovet, mutta suojeluskuntalaiset repäisivät ne 
auki ja pistivät tanssit pystyyn. Lopulta maaher-
ra määräsi talon oikeille omistajilleen. 

Toinen mielenkiintoinen on päihdekysymys, kul-
keutuiko ulkolaisten kauppiaiden mukana Rova-
niemen markkinoille alkoholia eksoottisempia 
päihteitä, mutta tästä ei Niemelän aineistossa 
ole tietoa. Suomessa tunnetaan parikymmentä 
sienilajia, joiden vaikutus on LSD:n kaltainen. 
Sienten kerääminen ravinnoksi alkoi vasta 1920-
luvulla, mutta ei ole lainkaan mahdotonta aja-
tella, että niitä olisi käytetty psykoaktiivisina kii-
hokkeina jo aiemmin, ehkäpä myös markkinoilla, 

joissa kaikenlainen uhkarohkeakin kokeileminen 
ja seikkaileminen olivat tavallista huvia.

Monien muidenkin arkaluontoisten kysymys-
ten suhteen on aineistossa harmillisia aukkoja 
ja puutteita. Murheellista on että markkinoista 
kattavan perustutkimuksen kirjoittaneen Jouko 
Heinosen laaja haastatteluaineisto sekä Rovanie-
men kulttuurilautakunnan keruukilpailun materi-
aali ovat salaperäisesti kadonneet kaupunkimme 
arkistoista, voi olla että joku taho on halunnut 
vaientaa kiusalliset kysymykset suojeluskunnan 
siivottomasta käytöksestä, homoseksuaalisuu-
desta ja eksoottisista päihtymysaineista.

Palaamme keskustelussa musiikkiin, yritän on-
kia Niemelää kiertoteitse paljastamaan, että 
jo Rovaniemen Markkinoilla soitettiin Balkanin 
mustalaismusiikkia ja tiedustelen kuultiinko 
markkinoilla venäjänitalialaisten posetiivarien 
lisäksi muita ulkolaisperäisiä muusikkoja. Ainoa 
tapaus, jonka Niemelä on aineistostaan löytänyt 
oli sinänsä erikoinen, varhainen maininta ame-
rikansuomalaisesta jazz-trion vierailusta Rova-
niemellä vuonna 1926, vain muutama kuukausi 
sen jälkeen, kun jazz-musiikki virallisesti ensim-
mäistä kertaa rantautui Suomeen s/s Andanian 
mukana. Voidaan siis sanoa, että vielä 20-luvulla 
Rovaniemi sai markkinoidensa ansiosta osakseen 
kansainvälisen populaarikulttuurin virtaukset 
tuoreina.

ELÄMYSTEOLLISUUDEN ALKU

Kauppiaiden, muusikoiden ja prostituoitujen 
lisäksi oli varmasti liikkeellä ihmisiä, joiden ai-
keena oli rikastua ilman, että itse joutuisivat 
luopumaan mistään, roistoja ja varkaita? Nie-
melän mukaan markkinat houkuttelivat paikalle 
paljon ammattimaisia taskuvarkaita, aineistot 
kertovat jopa häikäilemättömistä lassomiehistä, 
jotka nappasivat juopuneita kaduilta, vetivät si-
vukujalle ja tyhjensivät taskut.

Rahaa jäi paikkakunnalle myös rehellisin kei-
noin. On selvää, että vuosisatojen vaihteessa ei 
lappilainen elämys- ja matkailuteollisuus ollut 
yhtä kehittynyttä kuin nykyään ja markkinoiden 
kaltaiselle sesonkiluontoisen tapahtuman ihmis-
paljouden majoittamiseksi ei kauppalassa ollut 
riittävästi kaupallisia yöpymismahdollisuuksia. 
Matkalaiset yöpyivätkin yksityiskodeissa. Ehkäpä 
tästä juontaa juurensa rovaniemeläiselle omi-
nainen tapa suhtautua vieraisiin ennakkoluulot-
tomasti, mikäli katsoo heistä voivansa hyötyä.

Rovaniemeläisestä ennakkoluulottomuudesta 
kertoo sekin raittiusseura, joka periaattees-
sa vastusti tanssia ja irstautta, myös järjesti 
markkinatansseja toimintaansa rahoittaakseen. 
Erittäin mielenkiintoiseksi asian tekee se että 
toiminta raittiusseuran talolla lopulta loppui seu-
ran johtohenkilöiden jäätyä kiinni juopottelusta 
raittiuslupauksensa kavalasti pettäen. Tilalle 
perustettiin salakapakka. Voidaan ajatella, että 
eräänlaista jatkoa tällaiselle peri-rovaniemeläi-
selle joustavuudelle raittius-asioissa ovat ajal-
lisesti entisten Juhannusmarkkinoiden paikalla 
pidettävät kansanmusiikkifestivaalit Jutajaiset, 
missä olutteltat ja teollisen populaarimusiikin 
kärkinimet takovat rahaa sitä järjestävän rait-
tiusseuran toimintaan.

Muutenkin lienee perusteltua ajatella, että vuo-
sikymmeniä jatkuneet markkinat ovat jättäneet 
leimansa rovaniemeläiseen kulttuurin ja sen 
ihmiseen. Kansansivistäjien kauhuksi kuukau-

sia raataneet savottatyöläiset, rengit ja piiat 
panivat kerralla rahansa likoon karnevalistisil-
la markkinoilla, jotka hetkeksi aikaa käänsivät 
maailman ylösalaisin. Oli leijonaa ja lentokonet-
ta, monta päivää kestävää tanssia, tataareja ja 
saamelaisia, poroja ja prostituoituja sekä kaiken 
keskellä ovela, mutta ylilyönteihin taipuvainen 
rovaniemeläinen.

Mutta 1930-luvulla markkinat siirrettiin nykyi-
sen Vanhan Torin paikalle, Yliruokasen entiselle 
pellolle, ja monien kokeneiden markkinakävijäin 
mielestä tämä tappoi markkinain alkuperäisen 
hengen. Niemelän aineistot eivät kerro vaikut-
tiko markkinahengen sammumiseen noina vuo-
sina Rovaniemellä vahvistunut fasismin henki ja 
vankka kommunisminvastaisuus. Toisaalta vuo-
sikymmentä myöhemmin juuri fasismin hengen 
leimahtaminen koko Euroopan polttavaksi maa-
ilmanpaloksi, teki Rovaniemestä jälleen kansain-
välisen keskuksen. Saksan armeijan sotilaat huo-
lehtivat Lapin puolustuksena ja tukikohtana toimi 
Rovaniemi. Sotilaita oli enimmillään reilusti yli 
200 000, pelkästään Rovaniemellä 6000. Heidän 
ja sotakirjeenvaihtajien jäljiltä lähti postia kym-
menillä eri kielellä ympäri Eurooppaa. Voimme 
vain kuvitella minkälainen vaikutus tällä kaikel-
la on ollut rovaniemeläiseen huvitteluelämään 
sekä geeniperinteeseen, rovaniemeläisnaisten 
tehdessä tuttavuutta ylväiden germaanitaisteli-
joiden kanssa, ja -miestemme kykkiessä kaukana 
Karjalan juoksuhaudoissa Puna-armeijan tykis-
tön moukaroitavana.

Mutta se onkin jo toinen tarina!

Hirviömäisen Revontulikeskuksen rinnalla lois-
taa pieni mutta pippuripihvinen Con Gusto.

TÄRKEIMMÄT MENOMESTAT ROVANIEMEN 
MARKKINOILLA

RAITTIUSSEURAN TALO
Toiminta loppui kun pomot jäivät  

 kiinni juopottelusta
Toimi myöhemmin salakapakkana

TYÖVÄENTALO
Avotanssilava
Tuuritanssit 50 penniä lippu

PALOKUNNANTALO
Nykyisen Tivolin paikalla
1910-luvulla merkittävä esiintymis- ja  

 kokoontumispaikka

•

•

•
•

•
•

VIULISTIT 

PIINAPENKISSÄ (ERIKOISTOIMITTAJA, JAAKKO LAITINEN) 

Alun perin piti tämän Poksterin päähaastattelun 
olla toisenlainen, haastattelukohteiden toisia ih-
misiä. Mutta alkuperäiset suunnitelmamme ka-
riutuivat julman yhtäkkisesti. Elämän ankariin 
pettymyksiin ja kohtalon mielivaltaisiin iskuihin 
jo tottuneina emme antaneet vastoinkäymisten 
lannistaa, vaan tartuimme oitis toimeen. Otim-
me käyttöön johonkin myöhäisempään nume-
roon kaavailemamme juttuidean - Rovaniemen 
viulu-skenen kahden eri puolen edustajan yh-
teishaastattelun: Orkestar Business Classin kii-
vasluontoisen ja arvaamattoman kemandan Mat-
ti Kanabron sekä Lapin Kamariorkesterin tyynen 
oloisen, mutta siltikin melko arvaamattoman 
Kaarel Veenren. 

Koska minua, Mattia ja Kaarelia liittävät yhteen 
niin ystävyyden kuin taiteellisen yhteistyön luke-
mattomat siteet, oli tarkoitus artikkelimme ob-
jektiivisuuden varmistamiseksi kutsua haastat-
telijaksi joku muu kuin allekirjoittanut. Ajan ja 
kenties budjetinkin niukkuudesta johtuen emme 
onnistuneet saamaan toista, joten sain jälleen 
ottaa käteeni muistivihon ja kynän. Uskon kui-
tenkin että kaikkien osapuolten kannalta on rei-
luinta jo alussa paljastaa oma subjektiivisuuteni 
haastateltavieni suhteen – se on rehellisempää 
kuin valheellisesti teeskennellä puolueetonta! 

Asetumme viimein päätoimittajamme Samu-
li Kontion, itseni sekä Kaarelin ja Matin kanssa 
Kauppayhtiön viihtyisän ikkunapöydän äärelle. 
Edellisestä haastattelustamme tutun alkukan-
keuden välttääksemme otamme haastattelu-vii-
nin pöytään jo aivan alussa. 

Päätoimittajamme Samuli Kontio on tehnyt taus-
tatutkimuksensa huonosti ja saanut jostain vää-
rää tietoa (Jaakolta! päätoim. huom.) ja toteaa 
Kaarelille seuraavasti: 

SAMULI: Olet siis soittanut viulua kolmevuotiaas-
ta asti. 

KAAREL: Ei, aloitin viulun soiton seitsemänvuoti-
aana. Se pitää aloittaa nuorena, jos haluaa soit-
taa ammatikseen. 

Eli noin kaksikymmentä vuotta sitten. Paljastuu 
myös, että Matti on aloittanut viulunsoiton kol-
me vuotta sitten. Samuli kysyykin, onko Matilla 
toivoa. 

KAAREL: Tuskin ammattiviulistina klassisen mu-
siikin orkesterissa. 

SAMULI: Rillumarei punkviulistina häntä on kui-
tenkin jo nähty. 

Osallistun itsekin tässä kohdin keskusteluun ja 
ylistän Matin viulunsoiton persoonallista, raakaa 
otetta ja sen erinomaista soveltuvuutta kansan-
musiikkiin ja Orkestar Business Classiin. Matin 
entistä viulua, sen kolhujen ja jeesus-teipin ko-
ristamaa pintaa. 

MATTI: Olisi mielenkiintoista käydä jossain Ro-
maniassa kattoon, miten mustalaisviulistit siellä 
soittavat. Niillä on varmaankin omia traditioi-
taan sävelkuluissa ja sen sellaisissa, joka sitten 
antaa mustalaismusiikille juuri sen omalaatuisen 
sävyn. Niillä on ainakin se erilainen tapa pidel-
lä sitä viulua enemmän rinnalla kuin olkapääl-
lä. Monesti se leukatuki vaikuttaisi niillä olevan 
enemmänkin koristeena siinä kuin oikeasti hyö-
dyllisenä tukikappaleena. Mozartin isän, Leopold 
Mozartin, mielestä muuten tuo rempseän peli-
mannimainen ote oli parempi kuin se nykyään 
yleisemmin käytetty. 

Muistelemme myös entisajan suomalaisia peli-
manneja, joiden ote viuluunsa oli hyvin erilai-
nen kuin nykyajan klassisessa musiikissa on ta-
pana. Myös viulun oli sointi erilainen – karhea. 
Seuraavalla kysymyksellä iskemme suoraan asian 
ytimeen. Miksi viulu? 

KAAREL: Se on varmaan… Isä pakotti. 

MATTI: Lapsena porukat pakotti. 

Järkytymme päätoimittajan kanssa. Juurihan 
Matti oli kertonut soittaneensa viulua vasta kol-

me vuotta. Kokeeko hän jättäneensä lapsuutensa 
onnelliset päivät vasta niin vähän aikaa sitten? 

MATTI: Ei, kyllä siitä on aikaa jo kaksikymmen-
tä vuotta. Olin jotain viiden vanha, ja viulu oli 
ensimmäinen soittimeni. Yritin soittaa sitä noin 
vuoden, mutta en tykännyt. Soitto-ote oli hanka-
la, ja jätin pois. Mutta koska vanhempien mieles-
tä pojan piti ehdottomasti soittaa ainakin jotain, 
niin soitin sitten pianoa kuusi vuotta ja sen jäl-
keen pääasiassa kitaraa. Sitten 2005 kirppiksen 
seinällä roikkui vanhan näköinen viulu. Kiinnos-
tuin varsinkin siksi, kun sisällä olevan lapun mu-
kaan viulu oli tehty vuonna 1848. Asiantuntijan 
mukaan soitin on tehty 1960-luvulla. 

Samoihin aikoihin virisi kiinnostus vanhoihin 
kansanlauluihin, vanhaan iskelmään, Tapio Rau-
tavaaraan ja näihin. Viulu toi myös vaihtelua 
kahteen kitaraan, joita Matti oli veljensä kanssa 
soitellut. Ajatteli, että helppo soitin, kun kita-
raakin on soitellut. 

SAMULI: Sitten löysit ne (Orkestar Business Clas-
sin. toim. huom.)? 

MATTI: Sama juttu. Näin Jaakon ja Antin keikal-
la. Soittelivat vanhoja iskelmiä ja venäläistä mu-
siikkia. Se oli joskus 2005. 

Matti liittyi Orkestariin kolmanneksi, ja viuluin-
nostus jatkui. Soitin paljastui hyvin haastavaksi, 
jokainen ääni hyvin uniikki, samaa säveltä on 
hankala saada kahdesti. Halu kehittyä kasvoi uu-
den oppimisen myötä. 

KAAREL: Se on sama joka soittimella. 

Minkälainen on sitten Kaarelin soittohistoria, 
minkälaisissa orkestereissa ja orkestareissa hän 
on soitellut ennen Lapin kamariorkesteria? 

KAAREL: Virossa olen soittanut melkein jokaises-
sa klassisen musiikin orkesterissa: Oopperassa, 
Viron radion sinfoniaorkesterissa ja Tarton sinfo-
niaorkesterissa ainakin. 

Paljastuu myös, että Kaarel oli soittanut viulua 
Scorpionsin kanssa yhtyeen vieraillessa Viros-
sa. Monestihan rock-bändit käyttävät klassisen 

musiikin instrumentteja elävöittämään sointi-
aan. Halvempaa on lähettää nuotit pari viikkoa 
etukäteen paikallisille soittajille kuin kuljettaa 
ylimääräisiä muusikoita mukanaan. Mutta mitä 
jos rock-bändin kitaristi tällaisessa konsertissa 
tuntee inspiraation tulen suonissaan ja haluaa 
soittaa normaalia pidemmän soolon? 

KAAREL: Ei mahdollista. Kyllä se on tarkkaan so-
vittu, jos nuotit on. 

MATTI: Oletko koskaan jamitellut? 

KAAREL: Enpä juuri, se on oma taitonsa. 

Ryhdymme muistelemaan sitä kertaa, kun Or-
kestarin Jaakko, Antti ja Matti sekä Orkesterin 
Kaarel yhdistivät voimansa Kauppayhtiön open 
stage -illassa. Näihin kokemuksiin vedoten Matti 
paljastaa Kaarelin turhan vaatimattomuuden ja-
mittelu-asioissa. 

MATTI: Kyllä improvisaatiopuoli oli hyvin hallus-
sa. 

Matilla on Orkestarin lisäksi Kanabrot-niminen 
projekti veljensä kanssa. Mikä on Kanabrotin ny-
kyinen tilanne? 

MATTI: Kanabrothan oli olemassa jo ennen Orkes-
taria. Teimme omia biisejä trubaduuri-henkeen. 

Biisejä on levytettykin, ja niitä voi käydä kuun-
telemassa Kanabrot-Myspace-tilassa. 

MATTI: Veljeni Ville äänitti biisit ja soitti osassa 
kitaraa. Voltas-yhtyeen Lassi soitti rumpuja, ja 
ite lauloin ja soitin kitarat ja bassot. 

Matti myöntää haluavansa vielä joskus palata bii-
siensä kimppuun. Intensiivinen viulun omaksumi-
nen vie kuitenkin ajan, ja toisaalta inspiraatiokin 
omien laulujen tekemiseen on ollut poissa. 

MATTI: Olen huomannu, että kaikki biisit ovat 
syntyneet kotiseudullani Joutsijärvellä. Siellä 
on ollut helppoa vain istahtaa kesäyönä ladon 
taakse kitaran kanssa. Siinä ei ole silloin mitään 
muita virikkeitä kuin se rauhallisuus, joka sitten 
toimii parhaana virikkeenä musiikin luomiseen. 
Kaupungissa ei tule mitään. Jos tulee, kuulostaa 
keinotekoiselta. Tämä kuulostaa kornin romant-
tiselta, mutta kai se sitä sitten on. 

MATTI: Pitäisikö mainita… Olen myös soitellu ke-
mijärveläisessä hevibändissä ja rovaniemeläises-
sä rokkibändissä. 

Ilmeisesti yhteistyö rovaniemeläisen rokkibändin 
kanssa päättyi jotenkin epämääräisissä olosuh-
teissa, mutta tästä Matti kieltäytyy paljastamas-
ta enempää. 

Olemme saaneet vastauksen kysymykseen mitä, 
mutta eikö sittenkin olennaisin kysymys ole mik-
si? Asetamme viulistien eteen kysymyksen, mikä 
on mukavinta muusikkona olossa? 

KAAREL: Vaikea sanoa, kun se on työtä… Tilipäi-
vä. Saa soittaa musiikkia, josta tykkää. Hyvä lop-
putulos, että kuulee harjoittelunsa tuloksen. 

Tässä välissä paljastuu myös valheelliseksi huhu, 
jonka mukaan kaikki ammattimuusikot saavat 
musiikkia niin paljon työnsä puolesta, että he ei-

vät sitä kotonansa kuuntele. Päätoimittajamme 
Samuli Kontio vetää keskusteluun maamme ehkä 
tunnetuimman viulistin, Linda Lampeniuksen, 
ja kysyy, vaikuttiko Lindan esimerkki myös nyt 
haastateltavana olevan parivaljakon instrument-
tivalintaan? 

MATTI: Ei. 

KAAREL: Varmasti viulu on saanut enemmän suo-
siota tällaisten viulistien ansiosta. Maailmalla 
vastaava on Vanessa Mae. 

Tästä onkin luontevaa siirtää keskustelu seksu-
aalisuuden kiehtoviin sfääreihin. Nostan kissan 
pöydälle ja kysyn, onko viulu seksikäs soitin? 

SAMULI: Muodot tuovat mieleen naisen. 

KAAREL: Liian pitkä kaula. 

MATTI: Eri muotoja on kokeiltu, mutta aina pa-
lattu takaisin 

KAAREL: Se on paras. 

SAMULI: Miksi? Onko se akustisesti toimivin? 

KAAREL: Akustisesti ja kapea kohta mahdollistaa 
jousen vapaan liikkuvuuden. 

Ihmettelen, miksi myös kitarassa on sama nai-
sellinen muoto. Sitähän ei soiteta jousella, vaan 
kädellä tai korkeintaan plektralla. 

KAAREL: Kitaraa voi soittaa polven päällä. 

MATTI: V-mallista kitaraa oli hankala soittaa. 

Instrumenttien muotojen funktionaalisuus saa 
minut muistelemaan kreikkalaista urbaania kan-
sansoitinta baglamaa, joka oli suunniteltu pieni-
kokoiseksi, koska sen soittajia pidettiin hashis-
miehinä. Pieni koko mahdollisti instrumentin 
kätkemisen vaikkapa takin alle, piiloon virkaval-
lan vihamieliseltä katseelta. 

Eikä pelkästään soittimia ole kätketty, vaan myös 
instrumentteja ja niiden koteloita voidaan käyt-
tää erilaisten arkaluontoisten esineiden salaisi-
na kätköpaikkoina. Päätoimittajamme esittääkin 
vihjailevan toteamuksen. 

SAMULI: Viulukoteloon voi kätkeä vaikka mitä… 

Seuraa keskustelua kieltolain ajan amerikkalai-
sista gangstereista viulukoteloihin kätkettyine 
tom-guneineen. Siirrän keskustelun historialli-
selta tasolta suoraan henkilökohtaiseen varsin 
suorasukaisella kysymyksellä, ovatko viulistim-
me itse koskaan kätkeneet mitään viulukote-
loihinsa? 

KAAREL: En. 

MATTI: En minä, mutta muut ovat minun kote-
loon. 

SAMULI: Tähän varmaan liittyy joku hauska keik-
kamuisto. 

Matti ei kuitenkaan suostu paljastamaan, mitä 
muut (Orkestar Business Classin pojat) kätkivät 
hänen viulukoteloonsa, sanoo vain, että hyvä 
oli, ettei se kätkö paljastunut missään julkisella 

paikalla. Tämä kysymys onkin tuoreen lukijakil-
pailumme aihe. Mitä Orkestarin pojat kätkivät 
Matin viulukoteloon? 

Tässä välissä huomaan, ettei Matti koskaan vas-
tannut kysymykseen, mikä hänestä on muusikon 
ammatissa hauskinta. Saman bändin jäsenenä 
tietenkin olen vastauksesta kiinnostunut. 

MATTI: Soittotilanne on mukava. Saa viihdyt-
tää muita ihmisiä ja viihtyä itse. Nähdä muiden 
nauttivan. 

KAAREL: Itsekin nauttii, kun näkee muiden naut-
tivan. 

MATTI: Mukava reenata kotona, kun pääsen to-
teuttamaan niitä keikalle. 

MATTI: Lisäksi tietenkin kiertäminen, tutustumi-
nen muihin ihmisiin ja bändeihin. Vaikka Surun-
maa-bändi. En ole ennen viettänyt juhannusta 
Ruotsista, mutta Surunmaa kutsu meidät Paja-
laan Juhannusfestareille keikalle. 

Tällöin liittyy seurueeseemme toinen alkuperäi-
sen suunnitelmamme haastateltavista, maineikas 
DJ ja Rovaniemen yöelämän monumentaalinen 
voimakeskittymä, Dann Doyle. Päivittelemme 
yhteisesti kariutuneita suunnitelmia. Seuraa 
ihmisten esittäytymisiä toisilleen, ja pian kes-
kustelu tempautuu huumorin alueelle. Saamme 
kuulla muun muassa Dann Doylen bravuurinu-
meron, niin kutsutun Spermapankkivitsin sekä 
Talonpoika Lallin Pizzavitsin, joita emme niiden 
rasististen ja seksististen sisältöjen vuoksi voi 
tässä toistaa, onhan Poksteri koko perheen jul-
kaisu. 

Siirrymme jälleen viulistiemme äärelle. Olemme 
paljon puhuneet muusikon elämän iloista ja iha-
nuudesta. Tämä ei ole kuitenkaan koko totuus, 
kauneimmallakin kolikolla on aina kääntöpuo-
lensa, jonka saasta ja niljakkuus voivat järkyttää 
herkkähermoisimpia kaunosieluja. Pyydämme 
kuitenkin lukijaa jatkamaan. Haluamme Poks-
terissa kertoa elämästä sellaisena kuin se on, 
kaunistelematta. Mitkä ovat siis muusikkouden 
raskaimmat puolet? 

KAAREL: On varmaan raskaita puolia. Pitää soit-
taa jotain, josta ei itse tykkää. Ja joskus voi olla 
viikossa kymmenen koululaiskonserttia, joissa 
sama ohjelma. Se voi tuntua raskaalta. 

MATTI: Kiertueet. (Sama minkä Matti mainitsi 
mukavimmaksi puoleksi! Jaak. Huom!) 

KAAREL: Samassa autossa saman porukan kans-
sa. 

MATTI: Jarkon (Orkestar Business Classin perkus-
sionisti) 5-paikkainen pösö. 

Voitte kuvitella, minkälainen tunnelma vallitsee 
henkilöautossa, jossa on vaeltanut satoja kilo-
metrejä, päiväkausia Orkestar Business Class -
miesten kaltainen seurue, soittaen ja ankaraa 
Business Class-elämää viettäen. Kilometri kilo-
metriltä tuntuu auto ikään kuin pienenevän. 

KAAREL: Kuka valitsee pösössä soivan musiikin? 

Tunnustan tässä diktaattoriuteni. Keikkamatkal-
la soitamme autossa pääasiassa Balkanin musta-
laismusiikkia. Näin virittäydymme parhaaseen 
Orkestar Business Class-tunnelmaan. Muistelem-
me kuinka viime kiertueella eräässä vaiheessa 
Marko (haitaristimme) kielsi avaamasta autora-
diota. Hän ei halunnut yhteyttä ulkomaailmaan, 
vaan halusi säilyttää eheänä mikro- tai makro-
kosmoksen, jonka olimme aikaansaaneet Jarkon 
5-paikkaiseen pösöön. 

Ehkä olemme keskustelleet riittävästi viulistien 
työstä ja taiteesta. Varmaankin kiinnostaa tie-
tää, minkälaisia nämä miehet ovat arkielämäs-
sään. Ovatko he samanlaisia kuin normaali-ihmi-
set, vai heijasteleeko heidän elämänsä heidän 
erikoista ammattiaan. 

Kysyn Kaarelilta, onko totta huhu, jonka mukaan 
hän on vieraillut kaikissa Rovaniemen baareissa? 

KAAREL: En kaikissa. Muutama on, jossa en ole 
käynyt. 

MATTI: Korkalovaarassa? Onnenpäivissä ja Doopy 
Doossa, oletko käynyt niissä? 

SAMULI: Entä Nallen pubi Syväsenvaarassa? 

KAAREL: En ole käynyt näissä, enkä myöskään 
Punapippurissa. 

MATTI: Huppelissa? 

KAAREL: En 

MATTI: Huppelilla on ikävämpi maine kuin mitä 
se oikeasti on. 

DANN DOYLE: Siellä oli joku räppikeikkakin. Timo 
ja Eki. 

SAMULI: Oliko väkeä? 

DANN DOYLE: No ei. Kanta-asiakkaita. 

MATTI: Viihtyvätkö klassisen musiikin soittajat 
muuten yöelämässä? 

KAAREL: Jotkut tykkää, jotkut ei. 

Huhu oli siis perätön. Toisaalta toteamme, että 
Suur-Rovaniemeksi laajentuneen kotikaupun-
kimme kaikkien baarien läpikäyminen olisi, jos 
ei mahdoton, niin ainakin lujaa tahtoa ja hellit-
tämätöntä kunnianhimoa vaativa, vaikea tehtä-
vä. Kysyn myös Matin suhdetta Suur-Rovaniemen 
yöelämään. Poksterin tietojen mukaan hänkään 
ei ole harvinainen näky kaupunkimme anniskelu-
ravintoloissa. 

MATTI: Olen minä joskus jossain käynyt. 

Kysymme viulistien kantaa rovaniemeläisinä 
kulttuuri-ihmisinä kaupunkimme päättäjien uu-
simpaan tolkuttomaan, suuruudenhulluun hirvi-
tykseen, Valionrantaan suunniteltuun valtavaan 
fallistiseen kolossiin, joka jälkipolvien kauhuna 
muistuttaisi suurten ikäluokkain elämänihan-
teesta, näistä veren ja raudan ja muovin vuo-
sisadan lapsista, jotka kaikkia luonnonvaroja 
kyltymättömästi tuhlaten kulkivat sokein silmin 
kohti pimeyttä säälimättömästi hävittäen tiel-
tään kaiken kauniin, kaiken vihreän. 

Valitettavasti haastateltavat eivät ole ehtineet 
tutustua herrojen uusimpiin metkuihin, joten 
edellä mainittu on pelkästään allekirjoittaneen 
omia mielipiteitä valottava kuvailu. Alamme 
keskustella Rovaniemen kaupunkikuvasta ja ra-
kentamiskulttuurista ylipäänsä. 

MATTI: Rovaniemi tuntuu olevan jonkinlainen 
arkkitehtuurinen leikkikenttä. Melkein kaikki ta-
lot näyttävät toisiinsa nähden erilaisilta. Mitään 
yhtenäistä linjaa ei näyttäisi olevan. 

KAAREL: Rovaniemi ei muutenkaan ole kauhean 
kaunis kaupunki rakennuksiltaan. 

Siinä mielessä kaupunginisiemme houreiset ra-
kennelmat sopivat rumuudessaan jo entisestään 
rumaan kaupunkikuvaan. Valionrannan monu-
menttihan estäisi sitä vähää, mikä Rovaniemellä 
on kaunista, luontoa, näkymästä kaupungin alu-
eelle. Löydämme ankaran pohdinnan jälkeen Ro-

vaniemeltä kuitenkin kaksi kaunista rakennusta: 
Alaruokasentalon ja vanhan rakennuksen, jossa 
paraikaa olemme, Kauppayhtiön talo. 

Yllättäen ilmestyy pöydän äärelle myös vanha 
kehno, Saatana, tuo ihmiskunnan leppymätön 
vainoaja, jota myös mielellämme syytämme 
omista erheistämme, inhimillisistä yli- ja laimin-
lyönneistä, ja kertoo oman mielipiteensä Rova-
niemen kaupungin uusimmista rakennushank-
keista. 

SAATANA: Ne ovat sydäntäni lähellä, helvetilli-
sen rumia. Harmaassa, kylmässä rumuudessaan 
ne lisäävät ahdistusta, ja ahdistuneita helpom-
pi hallita. Päättäjät ovat selvästi tienneet, mitä 
tekevät. 

Muistelen, että Saatana ei ole ensimmäistä ker-
taa viulistien kanssa tekemisissä. Maineikkaasta 
viulistista Niccolo Paganinistahan kerrottiin, että 
hän sai ihmeelliset soittotaitonsa vaihtokaupas-
sa Saatanalta sieluaan vastaan. Kysynkin nyt 
pöydän ääressä istuvilta viulisteilta, ovatko he 
tehneet tai harkinneet tämänkaltaista kauppaa. 
Molempien vastaus on kieltävä. 

Näistä synkistä, sameista yhteiskunnallisista ve-
sistä pulpahdamme jälleen pinnalle, musiikillis-
ten keskustelujen maailmaan. Kysyn molemmilta 
muusikoilta jotain hauskaa anekdoottia heidän 
uriensa varrelta. Varmasti erikoisia kommelluksia 
on molemmille sattunut. Valitettavasti viulistit, 
ehkäpä omaansa ja kollegainsa siveellistä sekä 
ammatillista mainetta suojellakseen, vaikenevat 
näistä tapauksista. 

Viimeisenä kysymme muusikoilta, mitä muuta 
instrumenttia he haluaisivat osata soittaa viulu-
jensa lisäksi. 

KAAREL: Ehkä pianoa ja kitaraa. 

MATTI: Kyllähän sie vielä voisit. 

KAAREL: Pianoa osasinkin. Koulussa pakollista, 
soitin kymmenen vuotta. Mutta se on unohtu-
nut. 

MATTI: Miehän soitan jo. Miekin soitin pianoa 
kuusi vuotta, mutta en osaa. Voisin hankkia nok-
kahuilun. Ei se ole helppo. 

DANN DOYLE: Mie oon aina tykänny akustisesta 
kitarasta. Bassoa osaan soittaa, mutta kitarassa 
on kieliä liikaa. 

SAMULI: Melodika. Sillä on mukava täräytellä 
reggae-laulujen päälle omassa rauhassa, oikeas-
sa tunnelmassa. 

Näiden keskustelujen jälkeen alkoi valokuvauk-
sen järjestely, jonka yksityiskohdista enemmän 
Iisakki Härmän reportaasissa. Kuvausten aikana 
tapasimme myös jyväskyläläistyneen sinettäläi-
sen Radio Hearin toimittajan Antti Örnin, jonka 
aivoissa oli syntynyt mainio kysymys viulisteil-
le, johon Matti keksikin nokkelan vastauksen. 
Kuvausten jälkeen olimme menossa asunnolleni 
maistelemaan Unkarista tuomiani salami- ja kol-
basz-makkaroita sekä päärynä- ja luumupálinko-
ja. Ehdotinkin Matille, että hän pitäisi vastauk-
sen mielessään, kunnes pääsisimme asunnolleni 
ja voisin uudelleen ottaa muistiinpanovälineeni 
esiin. 

Unkarilaisten herkkujen ja hedelmäviinojen 
mieliä kihelmöivän vaikutuksen seurauksena 
Matti ja minä unohdimme ottaa kysymystä enää 
esille. Oli vaikea päättää, kumpi pálinkoista oli 
herkullisempaa, päärynä vai luumu, sillä joka 
lasillinen maistui edellistä paremmalta. Pää-
dyimmekin lopputulokseen, että oli epätarkoi-
tuksenmukaista yrittää löytää kahden näin mah-
tavan asian kesken parempi, ja keskityimme vain 
nauttimaan. Keskustelu eteni yhä rohkeammin 
vaikeammillekin alueille, mutta toisaalta kan-
nanotot ja asiayhteydet kävivät sekavammiksi, 
sumeammiksi. 

Poistuessamme asunnostani Matti jälleen muisti 
Antti Örnin kysymyksen ja vastauksensa siihen, 
mutta silloin oli jo liian myöhäistä: muistiinpa-
novälineeni olivat jääneet kotiini, ja Rovanie-
men yö kutsui meitä tuhansin petollisin mahdol-
lisuuksin! 

KAIKKI RYHMÄKUVAAN!
(VALOKUVAAJA, IISAKKI HÄRMÄ)

Minussa on valokuvaajana jonkin verran kontrol-
lifriikkä, mutta jos kuvattavaa aihetta ei yksin-
kertaisesti voi kontrolloida, jätän tilaa avoimem-
maksi ja katson mitä kuvatessa tapahtuu. Siten 
tässäkin Poksterin julisteessa suuri merkitys oli 
arvaamattomalla tekijällä. En keikalle lähties-
säni tarkalleen edes tiennyt, ketä olin menossa 
kuvaamaan.

Olin aikaisemmin päivällä kuullut, että eräs DJ 
(ilmeisesti jonkin sortin kuuluisuus), joka minun 
piti alun perin kuvata ryhmäkuvan etualalla
poseeraamassa, ei ollutkaan saapunut Rovanie-
melle. ”Joo ei mitään ongelmaa. Meillä on pari 
viulistia asettaa siihen”, kuului vastaus asiaa ky-
sellessäni.

Eli show must go on ja silleesti. Puhelimet ja säh-
köpostit olivat Poksterin puuhamiehillä käyneet 
kuumina, ja ryhmäkuvaan oli kutsuttu paljon
rovaniemeläisiä (kulttuuri?)persoonia ja muuten 
vain populaa. Nämä ihmiset halusivat selvästi to-
teuttaa kuvassa itseään, määrittää tekemisiään 
ja myös sitä, kuinka lähelle asettua kameraa. 
Kuvaajana annoin heille siihen riittävästi tilaa ja 
liikkumavaraa.

Mitä tästä seurasi? Kuvasta huomaa, että mitä 
kauempana henkilö on kamerarasta, sen enem-
män hän viittoo käsillään, riehuu ja mesoaa tul-
lakseen huomatuksi. Lähellä ollessa riittää vain 
ilme ja läsnäolo.

Rehellisyyden nimissä myönnettäköön, että ei 
tätä ryhmäkuvaa kertalaakista kuvattu. Köyhänä 
aloittelevana kuvaajana minulla ei olisi sellai-
seen operaatioon salamat riittäneet. Sen sijaan 
minulla oli monta hauskaa tuntia Photoshopin 
ääressä kuvausten jälkeen. Tarkkasilmäisimmät 
ovat varmasti tämän jipon jo arvanneetkin.

KAUPPAYHTIÖN HUHTIKUU/TOUKOKUU

PE 18.04 Månsteri - Waxtastic
LA 19.04 Djt Kiista ja Valo
PE 25.04 OBC-JAAKKO & Guests
LA 26.04 True Note 
KE 31.4 Vappurieha
PE 2.5 Dj Jake sounds like wappukrapula
LA 3.5 Dj Oded Peled
PE 9.5 Dj Kilari Audio (Joku Roti)
LA 10.5 Because Oasis Still Rocks
PE 16.5 Kevätjuhla - Erika ja Marjukka
LA 17.5 True Note
PE 23.5 OBC-JAAKKO & Guests
LA 24.5 Månsteri - Waxtastic
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   suorastaan jumalan lihaa. Kasvin käyttäjä tuli osaksi jumalaa, koki hetkellisesti jumalan mahdin.” -Jouko Lehto Botanian tietolaari 5 (2005, 2. p.), 37 s. // “... Minä annan teille kaikki siementä tekevät kasvit, joita maan päällä on, ja kaikki puut, joissa on siementä kantavat hedelmät. Olkoot ne teidän ravintonanne” (1. Moos. 1:29) // “Paranoia on parasta viihdettä” -Profeetta ja Uusi Maailmanuskonto // “Every time I plant a seed, He say kill it before it grow, he say kill it before they grow. “  -Bob Marley // “In this bright future you can’t forget your past.” -Bob Marley // “Open your eyes, look within. Are you satisfi ed with the life you’re living?” -Bob Marley //                                     “D
on’t gain the w

orld and lose your soul, w
isdom

 is better than silver or gold...” -Bob M
arley //  “D

on’t let them
 fool you, O

r even try to school you, oh no! “ -Bob M
arley // ”Voidaankin sanoa m

elkoisesti kärjistäen, että jos ihm
isellä on sisäinen vapaus ajatella outoja ajatuksia, jos hänen turvallisuudentarpeensa ei valvo hänen  ajatusm

aailm
aansa, hänestä siinä tapauksessa, että näm

ä uudet, oudot ajatukset sattum
alta pitävät paikkansa odellisuudessa, tulee nero –     jos ne eivät pidä, on meidän kai sanottava asianomaista jossakin määrin ‘löylynlyömäksi’. – Turvallisempaa on ehdottomasti ajatella tutulla tavalla.” - Kullervo Rainio – Käytännön psykologiaa 1 – Yksilön käyttäytyminen. 1966 s. 28 // ”Kerrotaan, että joku oli suorittanut sota-aikana vertailevia aikatutkimuksia korsuissa käydyistä keskusteluista ja todennut 2 minuuttia keskimääräiseksi ajaksi, jonka jälkeen keskustelussa – oli se sitten lähtenyt liikkeelle mistä asiasta tahansa – päädyttiin sukupuoliasioihin.” - Kullervo Rainio – Käytännön psykologiaa 1 – Yksilön käyttäytyminen. 1966 s. 81 //            originalhamsters.com
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