


Tervetuloa Sointu-konserttiin!

Tänä vuonna on Suomi juhlinut it-
senäisyytensä 90-vuotista taivalta. 
Vuoden päättyessä päättyy myös 
Soinnun tuotantoon suuresti vaikut-
taneen Usko Kempin syntymän 100-
vuotisjuhlavuosi. Ensi helmikuussa  
tulee kuluneeksi seitsemänkymmen-
tä vuotta siitä, kun Sointu-äänile-
vymerkille taltioitiin ensimmäiset 
iskusävelmät Turun VPK:n talon pei-
lisalissa.
Turkulaisen Soinnun julkaisemat le-
vyt ovat olleet tärkeä osa suomalais-
ta identiteettiä ja niiden vaikutus ih-
misten vapaa-ajan viettoon on ollut 
suurta. Nykyään nämä sellakkalevyt  
eli savikikiekot ovat keräilijöiden ja 
tutkijoiden arvotavaraa. Niistä saa-
daan täsmällistä uutta tietoa suoma-
laisen populaarikulttuurin historias-
ta ja kiinnostus niitä kohtaan kasvaa 
koko ajan. 
Me, tämän päivän ”Sointulaiset”, 
teemme oman osamme tämän tie-
tämyksen lisäämiseksi järjestämällä 
konsertteja sekä julkaisemalla uudel-
leen historiallisia äänitteitä kaikkien 
saataville. Sointu-konsertteja olem-
me järjestäneet kohta jo kymmenen 
ja kymmenenteen osaansa ehtineen 
Sointu-juhlalevysarjan myötä olem-
me julkaisseet n. puolet koko Soin-
nun tuotannosta. Muuhun Turun 
Tähtituotannon ja Artie Musicin jul-
kaisemiin levyihin voitte tutustua 

tämän käsiohjelman muilla sivuilla 
sekä internetissä osoitteessa www.
fi ftyrecords.com.

Tämänkertaisten konserttien solis-
teiksi olemme saaneet jälleen kaksi 
savikiekkoaikana uransa aloittanut-
ta laulajaa. 
Etelä-Pohjanmaalta kotoisin olevan 
Eila Pienimäen ensimmäinen jul-
kinen esiintyminen oli jo kouluiässä 
radiossa Markus-sedän lastentunti 
-ohjelmassa. Eilan laulu- ja levytys-
ura alkoi jo 50-luvulla, jolloin Toivo 
Kärki etsi sävellyksilleen sopivia lau-
lajia. Foxtrot Vanhan veräjän luona 
on varmasti Eilan tunnetuin levytys, 
jota hän saa esittää aina uudelleen 
ja uudelleen, vaikka hän on levyttä-
nyt yli 200 muutakin upeaa laulua. 
Pienimäkin on julkaissut myös runo-
kirjan ja pitänyt useita näyttelyitä 
öljyväritöistään. Nykyään Eila asuu 
Ikaalisissa.
Koko kansan Erkki Liikanen on 
varmasti saanut aurinkoisen ole-
muksensa synnyinkaupungistaan 
Viipurista. Hänen muusikon- ja laula-
januraansa ovat vaikuttaneet monet 
tunnetut musiikkipersoonat kuten 
Erik Lindström, Pertti Metsärinne ja 
Juha Vainio. Syksyn sävel -kilpailun 
voittajakappale Evakkoreki on Erkin 
tunnetuin levytys. Tietyt televisioe-
siintymiset ja levytykset ovat leiman-
neet Erkin hauskuttajaksi ja hänen 
julkisuuskuvansa on aina ollut posi-

70-vuotias Sointu-äänilevy



tiivinen. Hän on hyvin laaja-alainen 
artisti, sillä hänen ohjelmistoonsa 
kuuluvat myös operetti- ja klassinen 
musiikki. Erkille mieluisia esiintymis-
tilaisuuksia ovat myös erilaiset vete-
raaneille suunnatut juhlat.
Director Musices Aulis Kotaviita 
on pitkänlinjan turkulainen viihdyt-
täjä. Hänen tunnetuin levytyksensä 
on Turun surusilmä, jota hän ei tällä 
kertaa esitä. Vaikka Aulis on välillä 
päätyökseen tehnyt muuta, kuin soit-
tanut tai laulanut, ei hänestä koskaan 
ole tuntunut siltä, että musiikki olisi 
hänelle vain harrastus. Soittokunnat 
ja kuorot ovat Auliksen ohjauksessa 
saaneet suurta valtakunnallista ar-
vostusta koko ja Turun soitannolli-
nen kerho ry on saanut hänestä ak-
tiivisen ja näkyvän jäsenen.

Illan juontajamme Juhani Lavén on 
tuttu Yleisradion eri toimituksissa 
tekemästään työstä. Tänään hän pu-
noo juonnoillaan konsertin ohjelman 
yhteen.
Yhteislauluna esitettävä Turun epä-
virallinen ”kansallislaulu” Aamu Ai-
ristolla päättää Uudenvuoden Aaton 
konserttimme. Kappaleen sanat löy-
tyvät sivulta 21.
Sointu-orkesteri, solistit ja Turun 
Tähtituotanto toivottavat kaikille  
hyvää ja menestyksekästä vuotta 
2008.

Ari Hakulinen
Tuottaja, Sointu-orkesterin johtaja

info@fi ftyrecords.com
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Esiintyjät:
Solistit:  Eila Pienimäki, Erkki Liikanen ja Aulis Kotaviita. 

Juontaja: Juhani Lavén

Soittajat:  Reino Kotaviita, trumpetti,
  Erkki Välilä, alttosaksofoni, huilu, 
  Tapio Liukkonen, tenorisaksofoni, klarinetti, 
  Harri Mäntynen, pasuuna, 
  Juha-Pekka Vikman, viulu,
  Riitta Liukkonen,viulu, 
  Petteri Pethman, kitara, 
  Antti Kujanpää, kontrabasso, 
  Juha Kangassalo, rummut, 
  Ari Hakulinen, hanuri ja orkesterin johto.
 

Tekniikka:
Saliääni: Sound Group Oy

Kukat:
 
Esiintyjien kukat: Kukkakauppa Tähkä

Estradin kukat:  Huiskula Oy
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Artie Music on perustettu vuon-
na 2001 ja sen tarkoituksena on 
tuottaa korkeatasoisia ja kulttuu-
rihistoriallisesti arvokkaita uudel-
leenjulkaisuäänilevyjä. Julkaisut 
ovat loogisia kokonaisuuksia ja 
jos mahdollista täydellisten levy-
tysten sarjoja.
”Kun projekti ja levylle tulevat 
kappaleet on valittu, on met-
sästettävä parhaat originaalit. 
Useimmiten ne löytyvät joko 
Äänitearkiston uumenista tai ke-
räilijöiltä. Toisinaan joudutaan 
tilanteeseen, jossa alkuperäistä 
äänitettä on säilynyt vain yksi 
kappale, jota joudumme sen kun-
nosta huolimatta käyttämään. 
Onneksi tällaiset tilanteet ovat 
harvinaisia. Vanhat äänitteet digi-
toidaan ja häiritsevät napsaukset 
ja rahinat pyritään puhdistamaan 
tietokoneella. Alkuperäiselle ääni-
teformaatille – kuten esimerkiksi 
savikiekolle – tyypillinen sointi 
pyritään kuitenkin säilyttämään.”, 
kertoo Artie Musicin toinen omis-
ta, restauroija Timo Wuori.
Artien levyt ovat täynnä mu-
siikkia ja jokaisen kokonaiskesto 
lähentelee 80 minuuttia. Levy-
jen mukana on aina myös paksu 

kansivihko, jossa kerrotaan levyn 
kappaleista, esittäjistä ja tausta-
tapahtumista. Mukana on paljon 
mielenkiintoisia valokuvia. ”Tar-
koitus on taustoittaa musiikkia. 
Kuuntelukokemuksen syvyyttä 
lisätään kertomalla kuuntelijalle 
levyn kappaleisiin ja esittäjiin liit-
tyvää tietoa. Kansivihkoja tehdes-
sämme käytössämme ovat aina 
olleet maan parhaat asiantuntijat 
ja tutkijat. Näin olemme tuotta-
neet myös uutta tietoa ja ympä-
rillemme on syntynyt musiikin ja 
historian asiantuntijoista koostu-
va verkosto”, Wuori jatkaa.
Uusia julkaisuja valmistellaan jat-
kuvasti. Dallapé–orkesterin tuo-
tantoa käsittelevästä kuusiosoi-
seksi tarkoitetusta sarjasta on 
julkaistu kolme osaa ja Vili Ves-
terisen tuotannon esittely jatkuu 
ainakin vielä yhdellä osalla. ”Et-
simme jatkuvasti uusia mielen-
kiintoisia kohteita julkaistaviksi. 
Olemme tehneet myös tilaustöi-
tä. Vaikka teemme jatkuvasti uu-
sia uudelleenjulkaisuja, niin emme 
unohda edellisiäkään. Olemme 
tehneet periaatepäätöksen siitä, 
että kaikki tuottamamme levyt 
ovat jatkuvasti saatavissa.”, Timo 
Wuori tähdentää.

Artie Music suomalaisen 
musiikkihistorian vaalija
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Artie Musicin 
julkaisut 2007

Dallapé Vol. 3 (AMCD 1021)
Sarjan kolmanteen osaan on koottu 
levytyksiä ajalta jolloin Dallapé eli 
loisteliainta aikaansa. Sillä oli omat 
toimisto ja musiikkiopisto Heimolan 
talossa. Se esityi säännöllisesti suuril-
le yleisöille ja teki laajoja kiertueita 
omalla keikkabussillaan. Ohjelmistot 
oli koottu suuren maailman tyyliin ja 
soittajilla oli yhtenäinen esiintymis-
asu.

Viljo Vesterinen  Vol. 1 (AMCD 1020)
Vesterinen oli merkittävin 1900-lu-
vun kevyen musiikin instrumenta-
listimme. Hän oli moninkertainen 
Pojoismaiden harmonikkamestari ja 
aikansa superjulkkis sekä käytetyim-
piä studiomuusikoitamme. Tälle le-
vylle on koottu Vesterisen 680:stä 
vuosina 1929-1953 tehdystä levytyk-
sestä 25, ja ne osoittavat mestarin 
monipuolisuuden ja herkkävireisyy-
den. Kansivihkon tekstin on kirjoit-
tanut historioitsija Marko Tikka.

Mirva & Telefunken (AMCD 1019)
Tupla-CD:llä on kaikki Mirva- ja Te-
lefunken -levymerkeillä julkaistu 
kotimainen tuotanto. Pienen koti-
maisen Mirvan tähtisolisteihin kuu-
luivat mm. Olavi Virta, Henry Theel, 
Harmony Sisters ja Eero väre.  Saksa-
laisella Telefunkenilla lauloivat mm. 
Leif Wager, Maire Ojonen ja Eero 
Väre.







1. Manta (FFCD 1017 Sointu 1)
  (trad.) Aulis Kotaviita
2. Iso Iita  (FFCD 1019 Sointu 2) 
 (K. Väänänen) Erkki Liikanen
3. Kaunis on luoksesi kaipuu (FFCD 1017 Sointu 1)
 (E. Partanen) Eila Pienimäki 
4. Älä itke sydän (FFCD 1022 Sointu 3)
 (U. Kemppi) Aulis Kotaviita
5. Hymyhuulin (FFCD 1019 Sointu 2)
 (G. Malmstén) Aulis Kotaviita 

6. Pohjolan yö (-)
 (G. De Godzinsky/K. Nuorvala) Erkki Liikanen 
7. Romanssi (FFCD 1045 Sointu 9)
 (N-E. Fougstedt/R. Palmroth) Erkki Liikanen 

8. Punatukka (FFCD 1026 Sointu 4)
 (P. Viherluoto/A. Viherluoto) Aulis Kotaviita 

9. Tulenliekki (-)
 (T. Kärki/R. Helismaa) Eila Pienimäki 
10. Rakkauslaulu (FFCD 1021 Amurin rannat)
 (M. Puurtinen/J. Helminen) 
 Eila Pienimäki ja Reino Kotaviita 

VÄLIAIKA
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11. Ken sua suutelee (FFCD 1022 Sointu 3)
 (F. Adams et al.) Erkki Liikanen  

12. Pajupilli (FFCD 1050 Sointu 10)
 (P. Viherluoto/K. Vala) Aulis Kotaviita 

13. Vanhan veräjän luona (-)
 (T. Kärki/R. Helismaa) Eila Pienimäki 
14. Kerran olet taas luonani (FFCD 1045 Sointu 9)
 (K. Willi) Eila Pienimäki 
15. Linda (FFCD 1041 Sointu 7)
 (J. Lawrence/O. Virta) Aulis Kotaviita 
16. Sua lemmin kuin järjetön mä oisin (FFCD 1041 Sointu 7)
 (W. Best/O. Virta) Erkki Liikanen
17. Syyspihlajan alla  (FFCD 1045 Sointu 9)
 (A. Koskinen/A. Kalliola) Erkki Liikanen
18. Kun ulpukka kukkii   (FFCD 1041 Sointu 7)
 (F. Rietz-Sandström/R. Helismaa) Aulis Kotaviita
19. Suklaasydän  (FFCD 1041 Sointu 7)
 (G. Clarkson et al./S. Puhtila) Eila Pienimäki
20. Aamu Airistolla (FFCD 1044 Sointu 8, 
 FFCD 1042 Laitakadun Hämärässä)
 (P. Viherluoto/A. Viherluoto) Yhteislaulu  
 
Sanat sivulla 21
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Turun Tähtituotannon laaja ja
 monipuolinen tuotanto saa jatkoa

Tämän konsertin järjestävän Tu-
run Tähtituotannon tarina alkoi  
vuonna 1989, kun Anneli Saaris-
ton La Dolce Vita -levylle  etsittiin  
riippumatonta julkaisijaa. Tuula 
Amberlan ja Anna Hanskin taus-
talla toiminut Rauno Lepistö pyy-
si ystäväänsä ja basistikollegaansa 
Ari Hakulista yhtiökumppanik-
seen uuteen levy-yhtiöön. Kul-
talevyksi (myyty yli 25 000 kpl) 
yltänyt La Dolce Vita oli lupaava 
alku uudelle yhtiölle. Lepistön 
ennenaikaisen kuoleman jälkeen 
vuonna 1993 yhtiön omistus siir-
tyi kokonaan Hakuliselle.
Tähtituotannon muita artisteja 
ovat olleet mm. Tangokuninkaal-
liset Kari Piironen ja Sebastian 
Ahlgren sekä Annikki Tähti, jonka 
kanssa  järjestettiin konserttikier-
tue vuonna 2003. Yhtiö on julkais-
sut myös klassista: Sigyn-sarja ja 
Turku Ensemble.
Ohjelmapalvelut kuuluvat Tähti-
tuotannon toimialaan ja yhteis-
työtä on ollut mm. M. A. Num-
misen kanssa. Laajaa suosiota on 
saavuttanut  Vladimir Vysotskin 
laulujen ja taitavien teatterimuu-
sikkojen voimalla esitettävä Kat-

kennut laulu. Esityksen lauluista 
koottu CD on ollut hyvin suosittu 
ilmestymisestään 1995 lähtien.
Historiallisten äänitteiden uudel-
leenjulkaisu tuli mukaan Tähti-
tuotannon toimintaan jo varhain. 
Yhtiö on julkaissut kaksiosaisen 
Merimiesvalssien taikaa -levysar-
jan. Ensimmäinen historiallinen 
julkaisu oli kuitenkin Suomalai-
sen haitarijazzin kultaiset vuodet 
1938-1956. Haitarijazzin toisen 
osan jälkeen julkaistiin ensimmäi-
nen Sointu-juhlalevy, jonka  syn-
tyyn myötävaikutti turkulaisille 
tuttu Tapani Maskula. Suuren 
suosion saattelemana julkaistiin 
vielä kolme osaa. Äänilevytehdas 
Sointu julkaisi n. 600 levypuolta 
ja uudelleenjulkaisun ansaitsevaa 
materiaalia jouduttiin jättämään 
runsaasti ensimmäisen neljän osan 
ulkopuolelle. Lisäksi uusia, jopa 
aikaisemmin julkaisemattomia, 
Sointu-levyjä on löytynyt. Niinpä 
Sointu-juhlalevysarja on edennyt 
jo kymmenenteen osaansa. 
Sointu-juhlalevy osa 10 on muu-
tenkin ”juhlalevy”, sillä se on vii-
deskymmenes Turun Tähtituo-
tannon julkaisema äänite.
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Turun Tähtituotannon 
julkaisut 2007

Tulipunaruusut (FFCD 1046)
Usko Kempin syntymän 100-vuotis-
juhlalevyllä esiintyy viime vuoden 
Sointu-konsertin kokoonpano: Vie-
no Kekkonen, Risto Nevala, Pekka 
Harmovaara ja Matti Salminen. Se 
on äänitetty konsertin yhteydessä 
ja sillä on konsertissa esitetyt kappa-
leet. Levyn viimeinen raita on suora 
taltiointi konsertista.

Pianovirtuoso (FFCD 1047)
Helsingin Sanomien kriitikot valitsi-
vat Pianovirtuoson vuoden parhaaksi 
levyksi! Mestarillisen pianistin Jukka 
Nykäsen upea levy, jolla on hänen 
omia ”jalat alta vieviä” sovituksiaan 
ja ”virtuoosisäihkettään”. Levy hui-
pentuu Jääkiekkofantasia op. 5-6:
een, joka on erään vuonna 2003 pela-
tun surullisenkuuluisan Suomi-Ruot-
si -jääkiekko-ottelun kuvaus. 

Chansonia (FFCD 1049)
Upeaäänisen ja teknisesti taitavan 
sopraanon ja laulunopettajan Leena 
Kotkan debyyttilevy, jolla hän tulkit-
see Piafi n lauluja alkuperäiskielellä. 
Levytys on harvinaisen korkeatasoi-
nen kokonaisuus, ja se on tehty huip-
pumuusikoiden kanssa; Petri Ikkelä 
hanuri/accordina, Ilmari Räikkönen 
piano, Häkä Virtanen kontrabasso ja 
Jyri Sariola percussiot. 



mukaan





Aamu Airistolla

Niin kirkkahasti kirkkahasti kimmeltää 
nyt ulappa Airiston

kun tuuli ilakoi 
niin lainehilla soi

Tää laulu huoleton
Niin sorjasti nopsasti viilettää

pois kauaksi purtemme
ei huolta meillä ei
ne tuuli kauas vei

me onneen vaivumme

:,: Luo aamuaurinko kimmeltään
taas laineille Airiston

Sen puhtaan hopeavälkkeen nään
ma harjalla aallokon

käsivarteni nyt kiedon kaulaasi sun
oi suloinen armaani mun

luo aamuaurinko kimmeltään
sen lumojen valtaan jään :,:
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“Vanjat juoksee niin, et tossut tulta lyö...”
Sotapropagandaa levyillä!

www.fi ftyrecords.com
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