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THE SOUNDS

Suomen ehkä merkittävin rautalankayhtye The Sounds julkaisee 
tänä syksynä uutta materiaalia sisältävän albumin ”Live At The 
Arcada Studios”. Edellisen levyn ilmestymisestä onkin jo ehtinyt 

vierähtää melko tarkalleen 50 vuotta. Eikä kyse ole mistään valmiiksi 
pureksitusta nostalgiapaketista, sillä kuluneet vuodet eivät ole him-
mentäneet Soundsin halua luoda uutta musiikkia. Paljon on muuttu-
nut yli puolessa vuosikymmenessä, mutta ainakin yksi asia on säily-
nyt ennallaan; heidän treenikämppänsä sijaitsee yhä samassa talossa 
Uudenkaupungintiellä Munkkivuoressa – tosin väestönsuojasta on 
siirrytty pannuhuoneeseen.

JANNE ÖRNBERG

Astelen sisään treenikämppään ja basisti Peter 
Ekman ilmoittaa kahvin olevan jo tippumassa. 
Ekman kuuluu komppikitaristi Bobi Söder-
blomin kanssa syksyllä 1961 perustetun The 
Soundsin alkuperäiseen miehistöön. Söder-
blom esittelee muut paikalla olevat yhtyeen 
jäsenet: Erkki Sutelan ja Esa Helasvuon, joka 
kuului kosketinsoittajana Soundsiin jo 60-lu-
vulla. Sutela tuli bändiin uutena jäsenenä ke-
väällä 2014 alkuperäisen soolokitaristi Henrik 
Granön tilalle. Pitkän linjan roots-kitaristina 
Sutelalta taipuu myös rautalanka, jota hän on 
soittanut mm. 80-luvulla perustetun The Dia-
mondsin riveissä – ensin basistina, myöhem-
min soolokitaristina. Läsnä olevien herrojen 
lisäksi nyky-Soundsiin kuuluu rumpali Wille 
Granö, joka on Henrik Granön poika. Paikalla 
on myös Suomen ensimmäinen rock-kuningas 
Rock-Jerry, eli Kaj Järnström. Rock-Jerryn ja 
The Soundsin yhteistyö oli vireillä jo 1962. 
He tekivät tuolloin yhden keikankin yhdessä, 
paikkana Korson suurlava. 

– Ei me oltu silloin lähelläkään Jerryn tasoa. 
Me vasta opeteltiin soittamaan ja Jerry oli 
jo ehtinyt tekemään levyjä ja esiintynyt 3-4 
vuotta Onni Gideonin kaltaisen ammattilaisen 
yhtyeessä. Jotain uskoa Fazerilla siihen ideaan 
kuitenkin oli, koska lähettivät meidät jopa va-
lokuvaamoon otattamaan promokuvia, mutta 
eihän siitä mitään tullut, Ekman ja Söderblom 
muistelevat nauraen.

Nyt tilanne on kuitenkin toinen. Rock-Jerry 
pyydettiin laulusolistiksi, kun Sounds aloitti 
2011 keikkailun uudestaan liki viidenkymme-
nen vuoden tauon jälkeen. 

NYKY-SOUNDS SYNTYY

Ekman kertoo, että idea Soundsin uudel-
leenaktivoitumisesta syntyi hitaasti. Alkuun 
yhtyeen neljä alkuperäistä jäsentä, joihin 
kuului myös rumpali Johnny Liebkind, aloitti-
vat vuosittaiset tapaamiset 90-luvun lopussa.

– Syötiin, juotiin, vaihdettiin kuulumisia ja pi-
dettiin hauskaa. Jossain vaiheessa kestitysvuo-
ron tullessa Bobille alettiin sitten pikkuhiljaa 
kokeilemaan soittamistakin.

Keikkabuukkaus Nastolan rautalankafesta-
reille 2011 innoitti ryhmän aloittamaan tree-
naamisen tosissaan. Liebkind ei kuitenkaan 
halunnut enää laulaa tai soittaa, joten bändiin 
tarvittiin rumpali.

– Henkan poika oli siinä vaiheessa opiskellut 
soittamista Los Angelesissa ja käytiin kuun-
telemassa hänen silloista bändiään Ravintola 
Dubrovnikissa. Siinä sovittiin, että Willestä 
tulee meidän uusi rumpali.

Nastolan jälkeen Sounds on tehnyt keikkoja 
tasaiseen tahtiin – useimmat niistä yhdessä 
Rock-Jerryn kanssa, jolloin keikkasetti on koos-
tunut puoliksi instrumentaaleista ja puoliksi 
lauletuista kappaleista. Söderblom osoittaa 
treenikämpän seinällä olevaa tussitaulua 
johon on merkitty Soundsin tulevat keikat – 
niitä näyttää riittävän. 

AKKUSTUDIOSTA ARCADAAN

Levytysuran Sounds aloitti legendaarisella  
Helsingin Neitsytpolun Akkustudiolla alku-
vuodesta 1963. Tuolloin ääniteknikkona toimi 
kokenut ammattimuusikko Ronnie Kranck.

THE SOUNDS & ROCK-JERRY (oik.) NYKYVAHVUUDESSAAN
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– Kranck ei ehkä ihan täysin ymmärtänyt sitä 
meidän musiikkia, hän pysyikin aina äänitys-
ten ajan tarkkaamon puolella, mutta hän oli 
taitava. Hänen ansiostaan Emma ja ne muut 
kuulostavatkin niin hyviltä kuin ne nyt kuulos-
tavat, Söderblom muistelee.

Fazerin konttoripuoli sen sijaan vaikutti nuo-
rista miehistä hyvin jäykältä ja siirtyminen 
Harry Orvonmaan johtamalle Scandialle antoi 
enemmän vapautta. Scandian innoittavassa 
ja nuorekkaassa ilmapiirissä Sounds pääsi 
levyttämään myös ensimmäistä kertaa omia 
kappaleitaan. 

– Meidän ääniteknikkona Scandialla toiminut 
Jouko Ahera oli aivan loistava ja antoi meille 
vapaat kädet toteuttaa sitä meidän musiikkia. 
Lisäksi Jaakko Salo hääräsi siellä studiossa 
meidän mukana, muistelee keväällä 1964 
Soundsiin liittynyt Helasvuo.

Tänä syksynä Soundsin levytyshistoria saa 
uuden luvun viidenkymmenen vuoden 
levytystauon jälkeen. ”Live At The Arcada 
Studios” -levyn kappaleiden treenaaminen 
alkoi helmikuussa ja toukokuussa ne äänitet-
tiin Ammattikorkeakoulu Arcadan studiossa 
Helsingin Arabianrannassa. Äänitys tehtiin 
studiolivenä kuten aikoinaan Akkustudiolla.

– Me seistään tässä, ihan kuin keikoillakin, 
kamat on tuossa ja ne vuotaa kanavien läpi 
sen minkä vuotaa, Söderblom summaa ää-
nityssessiota. 

Äänitysstudiota etsittäessä yksi kriteeri 
oli mahdollisuus tehdä levy analogisesti. 
Yleisradiolta oli jo pyydetty lainaan vanhoja 
mikrofoneja ja nauhoituspöytiä, mutta ideasta 
luovuttiin sen osoittauduttua liian vaikeaksi 
järjestää ja äänitys toteutettiin lopulta mo-
dernisti digitaalisessa muodossa. Toinen 
muuttunut asia oli, että toisin kuin 60-luvulla 
Kranckin tai Aheran toimiessa ääniteknikkoina, 
nyt äänimiehiä oli useampia – äänitys nimittäin 
toteutettiin oppilastyönä. Jakelijaksi levylle on 
saatu Warner Music Finland.

DEMOKRATIAA JA VÄÄRIÄ ÄÄNIÄ

Uudelle levylle valittujen kappaleiden perus-
runko oli jo valmiina studioon mentäessä, 
mutta erilaisten variaatioiden kokeilu piti 
homman mielenkiintoisena soittajille. Sounds 
toimii yhä nykyäänkin demokraattiselta poh-
jalta ja jokainen saa tuoda omat ideansa esille, 
mutta toisaalta demokratian hengessä myös 
enemmistön mielestä huonot ideat ammutaan 

nopeasti alas. Ja kyllähän jo historiakin velvoit-
taa Soundsia kokeilemaan ja tekemään hieman 
erilailla kuin muut ovat aikaisemmin tehneet. 

– Soundsin metodi on alusta alkaen ollut hyvin 
ennakkoluuloton ja kokeileva. Ajattelin kun 
ensimmäistä kertaa kuulin Soundsia -63, että 
mitä paskaa tämä nyt on, kunnes tajusin että 
hei, tällaista ei ole koskaan ennen tehty! Vääriä 
ääniä, mutta juuri ne äänet tekivät siitä niin 
hyvän ja tuoreen kuuloisen. Pitää ottaa ensin 
shokki ja sitten pystyy vasta käsittelemään 
sen, Esa Helasvuo tuumailee.

Pitkän ja kunniakkaan uran ammattimuusik-
kona tehnyttä Helasvuota lukuun ottamatta 
muut Soundsin jäsenet eivät miellä itseään 
ammattilaisiksi. Helasvuo ei silti väheksy 
tovereitaan.

– Silloin voi luottaa kokonaan vain omiin 
tuntosarviin, kun ei tarvitse välittää siitä mitä 
on koulussa syötetty oikein ja väärin soittami-
sesta. Ei ammattilaisuus ole mikään tae hyvälle 
ja juuri ne aiemmin mainitsemani väärät äänet 
on soittamisen suola.

Vääristä äänistä Sounds sai palautetta jo 
60-luvulla, kun Levyraadissa arvovaltainen 
ammattimuusikko Mauno Maunola ryttäsi 
Emman antaen sille kouluarvosanan viisi ja 
toivotti vielä perään kappaleelle lyhyttä ikää.

– Nykyään esimerkiksi Idolsissa kannustetaan, 
mikä on hyvä asia, mutta silloin kun näin Levy-
raadissa Maunolan haukkuvan meitä niin kyllä 
tuli paha mieli. Kysyin isältänikin, että eihän 
tuo ollut kauhean kivasti sanottu. Isä oli samaa 
mieltä, että tosi ikävästi puhui, Söderblom 
kertoo vuosikymmenten takaisesta kritiikistä.

– Olen sanonut tämän ennenkin: on kahden-
laista makua – hyvää ja huonoa. Jos Maunola, 
jolla oli huono maku olisi tykännyt biisistä, niin 
silloin vasta olisi kannattanut huolestua, Kaj 
Järnström huomauttaa.

Soundsilla riittää silti ymmärrystä silloisten 
ammattimuusikkojen vähättelevälle asen-
teelle nuoria bändejä kohtaan. Alussa nuoret 
soittivat kellarissa ja ammattilaiset voimiste-
lusalissa, puolen vuoden päästä asetelma oli 
muuttunut toisin päin. Ammattilaiset pelkä-
sivät soittotaidottomien koulupoikien vievän 
heidän elantonsa, vaikka oikeasti nuoret olivat 
vain iloisia päästessään ylipäätään keikoille.

– Nehän sen rautalangan keksi haukkumani-
meksi. Laurila ja muut ammattikitaristit teki 
niitä omia rautalankoja ja meillä oli puolestaan 
heille oma nimitys – shit-a-rist, Söderblom 
muistelee poikamainen virne kasvoillaan.

– Me ei mielellään puhuta meidän musiikista 
rautalankana – ei silloin eikä nykyisinkään. Se 
on liian suppeasti luokittelevaa. Me soitetaan 
kitaramusiikkia ja rockia 50/50, Ekman lisää.

Uudella levyllä Soundsin ennakkoluulotto-
muudesta voidaan nostaa tarkasteluun He-
lasvuon sävellys Kesän maku, jonka hän teki 
elokuvaan vuonna 1975 ja sen levytti silloin 
Pepe Willberg. Kappale on tunnelmallinen 
pop-balladi, jossa on vahva suomalais-
ranskalainen vire. Myös kansallissäveltäjä 
Sibelius on päässyt Soundsin käsittelyyn 
kappaleessa Tribute To Sibbe.

– Jotain pitää saada rikki joka kerta. 
Fazerin aikana levytettiin Brahmsia ja 

Scandian aikana myös Bach pääsi käsittelyyn, 
Söderblom naurahtaa.

ABOUT ROCK-JERRY

Uudella levyllä on kuusi instrumentaalia ja 
viisi Rock-Jerryn lauluesitystä. Laulukappa-
leet valikoituivat levylle samalla metodilla 
kuin instrumentaalit – pikku hiljaa hiomalla. 
Esimerkiksi Hoagy Carmichaelin 30-luvun hit-
tikappale Lazy River ei ole aiemmin kuulunut 
kokoonpanon repertoaariin.

– Walking bass sopii siinä hyvin kokonaisuu-
teen, ja juuri se kokonaisuus miellyttää. Peter-
kin soittaa siinä hyvin bassoa, koska itse valitsi 
kappaleen. Toisinaan kehumme toisiamme, 
Järnström velmuilee.

Amerikkalainen juurimusiikki ja varsinkin af-
roamerikkalainen rytmimusiikki teki Järnströ-
miin syvän vaikutuksen jo 50-luvulla, joten oli 
luontevaa ottaa levylle mukaan hänen kesto-
suosikkinsa, Big Mama Thorntonin Hound Dog.

– Mietin että millaisen version olisin halunnut 
tehdä tästä kappaleesta, jos olisin osannut 
silloin -59 sanoa tuottajasedille, että turpa 
kiinni, me tehdään tällainen! Mutta siis eihän 
minulla silloin ollut rohkeutta sanoa niin ja 
toisaalta ei myöskään sellaista näkemystä. 
Halusin kuitenkin tuoda kappaleeseen jonkin 
uuden ja oman näkökulman, joten päädyttiin 
vetämään se lopulta mollissa, Järnström 
kertoo. Vaikka Järnström valitsi jo 60-luvulla 
muusikkouden sijaan opiskelun, ei hän silti 
koskaan ole jättänyt kokonaan esiintymistä. 

– 1959–60 rock oli voimissaan, mutta -61 
olin jo pelkkä Jerry. Oli tietenkin loogista, 
että tuli seuraava aalto, joka oli rautalanka 
ja sen hiivuttua tuli taas seuraava aalto jne. 
Innostuin myös Bob Dylanista ensimmäisten 
joukossa Suomessa 60-luvun puolivälissä. 
Sitten tuli Wigwamit ja Pressat, mutta ne eivät 
enää niin sytyttäneet. Sen vingutuskauden 
jälkeen perinteinen rock nousi taas joksikin 
aikaa laajamittaisempaan suosioon. Silloin 
-74 ja -75 tein myös kaksi albumia (”I’m In 
Love Again” ja ”Eezie Now”), toisella niistä oli 
Albert Järvinen kitarassa. Sitten seurasikin 
pitkä musta aikakausi, kun juurimusiikkia 
ei ainakaan valtavirrassa suosittu. Nykyään 
tilanne on onneksi toisin ja esimerkiksi blues 
ja bluegrass voivat täällä oikein hyvin.

Tunnin pituiseksi sovittu haastattelu venyi 
kuin huomaamatta puolitoistatuntiseksi ja 
minun on aika päästää Rock-Jerry ja Sounds 
treenaamaan.

JERRY & THE SOUNDS SYKSYLLÄ 1962


