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poliittisesti riippumaton, mutta jossain määrin puolueellinen julkaisu

Myllykoski pauhaa

Simolle Hilloo!
ennakkokampanja
Syksyllä 2009 sai Facebookissa alkunsa Simo Salmisen
olojen parantamiseen tähtäävä kansanliike. Elämä oli
kohdellut Simoa kaltoin useampaankin otteeseen ja
miehellä alkoi omien sanojensa mukaan olla jo vitsit
vähissä.
Itsekin inspiroidun touhusta sen verran, että väsäsin
lähes huomaamattani laulun nimeltä ”Simolle Hilloo!”.
Innostuin tuosta Simon kuuluisia roolihahmoja vilisevästä tekeleestäni kovin ja päätin että julkaistavahan
se on. Samalla saa mahdollisuuden auttaa miestä vastamäessä.
Hyvin pian olikin työn alla kunnianosoituslevy, jonka
kuitenkin elämän reaaliteetit ja voimavarojeni rajallisuuden (aina liian myöhään) tiedostavana, maltillisena
miehenä päätin toteuttaa vain ep:nä.
”Simolle Hilloo!” ilmestyy nyt juhannuksen aikoihin ja
sen tuotto tullaan käyttämään tavalla tai toisella Simon hyväksi. Ehkäpä ostamme hänelle hilloa?
Levyn tiimoilta on jo pistetty ennakkomyyntikampanja käyntiin: Kaikki jotka tilaavat ja maksavat levyn
(12 euroa sis. toimituskulut) ennakkoon ennen
juhannusta, saavat bonuksena Pekka Myllykoski ja
Jytäjemmareiden digitaalisingleversion ”Rotestilaulusta” (mp3 tai flac).
Tämä perinteiseen tyyliin, luomuperkussioiden tahtiin
tulkittu agraariversio eroaa tyystin levyllä julkaistavasta beatnikmäisen hämyisestä jatsailusta.
Tätä bonusraitaa ei myöskään tulla näillä näkymin
julkaisemaan missään muualla, eli kyseessä on jo nyt
todellinen harvinaisuus.

Kirjoittamamme, vuonna 2002 julkaistu ”Mikko Saa
Relaa!” -kirja toimi aikoinaan Pekka Myllykosken ja
Jytäjemmareiden musiikillisen yhteistyön liikkeelle
potkaisevana voimana.
Tuota kirjaa monet muistelevat yhä lämmöllä ja toiset
harmittelevat, kun sitä on niin turkasen työläs löytää
mistään. Omista tunteistamme jotain kertonee se, että
”Relaan” kutsumanimeksi vakiintui jo varsin varhaisessa vaiheessa Iso Kirja.
Julkaistessamme ”Viimeinen Boheemi” -pitkäsoiton
Pekan viisikymppisten aikaan halusimme auttaa kaikkia niitä aiheesta vääjäämättä innostuvia toimittajia ja
tarjota heille valmista synttärihaastattelumateriaalia
vapaaseen käyttöön. Yllätys oli melkoinen, kun kukaan
ei sen perään kysellyt.
Emme halunneet kaikkien näiden tarinoiden menevän
hukkaan, joten päätimme toteuttaa paljon toivotun
jatko-osan ”Mikko Saa Relaa!”:lle.
Tällä kertaa piisitekstejä ei mukana ole, vaan pääpaino on tarinoilla ja vain tarinoilla. Kantavana teemana
on jälleen, että ”hyvä tarina voittaa tylsän totuuden”.
Myllykoski pauhaa verrattain vilkkaasti, jääräilee, jaapailee ja loikkii sumeilematta huteraakin aasinsiltaa
pitkin aiheesta sivuun aina kun siihen vain mahdollisuus ilmenee. Ja niitä ilmenee usein.
Ainakin tällä hetkellä kirjan nimi on ”Mihis me jäätiinkään? - Ison Kirjan Poika” ja eiköhän tuo nimi
lopulliseksikin jää.
Tämä ei missään nimessä tule olemaan perinteinen
musiikkikirja, vaan aihepiirit vaihtelevat hyvinkin laa-

Suomen Maaseutumusiikkiyhdistyksen kesäkilpailu
Onnistuin viimeinkin hankkimaan monta vuotta metsästämäni U-Bayoun ”juupajuu tuu” -levyn. Onni
potkaisi siinä määrin mojovasti, että sain niitä samalla
pari ylimääräistäkin haltuuni. Näin ollen kaikilla teillä,
rakkaat lukijamme, on mahdollisuus voittaa itsellenne
levyllinen mitä mainiointa kesämusiikkia.
Toinen levy arvotaan kaikkien kesäkuun aikana jotakin
Jemmaripuodista tilanneiden kesken ja toinen levy
puolestaan kaikkien heinäkuussa jotakin tilanneiden
kesken.

jalla skaalalla. Ohimennen käsitellyiksi tulevat niin päivänpolitiikka ja seksuaalisuuden eri puolet, kuin oluen
historia ja isänmaallisuuskin.
”Mihis me jäätiinkään - Ison Kirjan Poika” ilmestyy heinä-/elokuun vaihteessa. Heti heinäkuun alussa starttaa ennakkomyyntikampanja, jossa bonustuotteena
on ”Onnenpekkoja ja Laiskajaakkoja”. Siitä lisää seuraavissa sanomissamme.
Heinäkuun ajan tarjoamme myös kaikille Facebookissa PMJJ-faneiksi ilmoittautuneille maistiaisia kirjasta.
Näihin lyhyisiin katkelmiin ei kuitenkaan varsinaista
juonipaljastusten vaaraa sisälly, joten no worries.
Tämän lisäksi palkintoina on jo aiemminkin arpomiamme makupaloja, kuten ”Tallinna” tai ”Moments With
Kim Brown” -kokoelmalevy.
Louisianalaiset perinnemusiikkityylit cajun ja zydeco
ovat jo luonnostaan mitä mainiointa hauskanpitomusiikkia. U-Bayou yhdisti tuohon hilipatameininkiin
poikamaisia nokkeluuksia kaihtamattomat suomenkieliset tekstit, joten tuloksena oli kerrassaan loistavaa
hippamusaa!
Näiden sanomain aiheista löytyy lisäinfoa nettisivuiltamme maaseutumusiikki.fi. Kesäkilpailun
palkintona oleva U-Bayoun cd esitellään hieman
tarkemmin Maaseutumusikantin levyhyllyssä.

