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Rokkarit yhdistivät voimansa

Blink 182 ja Fall Out Boy äänittivät dueton Tim Burtonin
tulevaan Liisa ihmemaassa -elokuvaan. Lähde: Kerrang.com.

KUOPIO

MYYDYIMMÄT KOTIMAISET

Tuuli Talvitie viulukilpailun toinen
Kuopion 11. valtakunnallinen
viulukilpailu saatiin päätökseen
eilen. Professori ja säveltäjä
Ilkka Kuusiston johtama
arvostelulautakunta antoi
toisen palkinnon jyväskyläläislähtöiselle Keski-Suomen
Konservatorion kasvatille,
nykyään helsinkiläiselle Tuuli
Talvitielle (kuvassa oik.).
Viulukilpailun voitti 24-vuotias Linda Bärlund (keskellä).

Hän on kotoisin Porvoosta,
mutta työskentelee tällä hetkellä orkesterissa Genevessä
Sveitsissä. Bärlundin voittaman
ensimmäisen palkinnon suuruus on 5 500 euroa.
Kolmannen palkinnon sai
helsinkiläinen Kreeta-Julia
Heikkilä (vas.).
Kaksipäiväisessä finaalissa
soitti yhteensä kuusi kilpailijaa. Kärkikolmikon lisäksi

ANTTI HYRY
Uuni (Otava)
ILKKA REMES
Isku ytimeen (WSOY)

finaalissa soittivat neljänneksi
sijoittunut Sara Etelävuori,
kilpailun viides Sebastian
Silén ja Mira Mäkäräinen,
joka sijoittui finaalin kuudenneksi.
Kilpailun voittanut Bärlund
soitti finaalissa Tshaikovskia,
Mäkäräinen Brahmsia ja
muut osanottajat esittivät
loppukilpailussa Sibeliuksen
tuotantoa.

JARI TERVO
Koljatti (WSOY)
LAILA HIRVISAARI
Pihkovan kellot (Otava)
KJELL WESTÖ
Älä käy yöhön yksin (Otava)
Kaunokirjatilasto perustuu laajan valikoiman kirjakauppojen sekä muutamien verkkokauppojen ja markettiketjujen joulukuun kirjamyyntiin.

JAANA KAUTTO

”En metelöi seuraavalla
kotiseutuoppitunnilla”

SEMINARIUM 1/7
Pirjo Vuorinen

Louhivuorelle tunteiden välittäminen on tärkeä osa musiikin tekemistä. ”Että saa jonkun itkemään tai nauramaan, se on iso palkinto.” Louhivuoren säveltäjän ura
sai alkunsa siitä, että hänen tarvitsi purkaa paha olo pois.
SÄVELTÄJÄ Eva

Käsi kädessä
Bostonissa Eva Louhivuori sai kodittoman itkemään ja sävelsi hänestä kappaleen.
JYVÄSKYLÄ
Lotta Roukala

L

ouhivuoren ”musiikkimafiasuvun”
toisiksi nuorimmaisella muusikko-säveltäjälupauksella Eva
Louhivuorella ei ollut
muuta vaihtoehtoa.
Musiikki vei mennessään ja
pitää otteessaan.
22-vuotiaan Eva Louhivuoren polku on risteillyt
Jyväskylän yliopiston ja
entisen Konservatorion kautta
Sibelius-Akatemiaan ja lopulta
Bostoniin arvostettuun mu-

siikkiopistoon Berklee College
of Musiciin opiskelemaan
elokuvasävellystä.
Se oli sattumaa. Tai ehkä
niin oli tarkoitettu.
– Minä uskon, että elämässä
kaikki menee niin kuin on
tarkoitus.
Se oli tavallinen päivä
keväällä 2008. Sibelius-Akatemiassa opiskeleva Eva Louhivuori oli laulutunnilla ja hänen
opettajansa sanoi, että Berklee
pitää täällä tänään pääsykokeita. Louhivuori empi. Hän ei
ollut ajatellut hakea kouluun
Yhdysvaltoihin, kun oli juuri
ehtinyt asettua Helsinkiin.

Opettajalla oli kuitenkin vahva
tunne, että nyt pitää hakea.
– Hän otti minua kädestä
kiinni, talutti pääsykoehuoneen ovelle ja sanoi, että
anteeksi, olisiko teillä hetki.
Eva Louhivuori esitti tuomaristolle pari omaa biisiään. Kuukauden päästä tuli kirje, jossa
sanottiin, että tervetuloa opiskelemaan. Lisäksi Louhivuori
sai stipendin helpottamaan
korkeissa lukukausimaksuissa.

Alitajuista
Toimelias Louhivuori ei kuitenkaan vaikuta tarvitsevan taluttajaa. Louhivuori solahti helposti

Lauluja Eino Leinon runoista
Lotta Roukala

Jyväskyläläislähtöinen
muusikko-säveltäjä Eva Louhivuori ihastui säveltämään
Eino Leinon runoja ja perusti
folk-henkistä, popahtavaa,
jazzahtavaa musiikkia soittavan Ele-yhtyeen.
– Tuntuu, että Leinon runot
soivat jo valmiiksi. Ne alkavat
heti mennä melodioissa.
Louhivuorta viehättää se,
että Leino yhdistää ihmisen
tunteet luontoon, mistä me
olemme ajautuneet aika

kauas.
– Me olemme kuitenkin
yhtä luonnon kanssa. Meidän
tunteet toimii samalla tavalla
kuin luonto. Louhivuori on
ilahtunut siitä, että Elen musiikki kolahtaa monenlaisille
ihmisille.
– Haluan tehdä musiikkia
kaikille, yksinäisille, perheen
isille, vanhoille papoille ja
lapsille, kun ne menee nukkumaan. Tuntuu, että monet
musiikkityylit erottelee ihmisiä. Että sä olet tollainen, kun
kuuntelet tollaista musiikkia.

Elen lisäksi Louhivuori laulaa Captain Cougar -bändissä,
joka julkaisi juuri toisen levynsä. Miten bändit pärjäävät,
kun solisti asuu Bostonissa?
– Onneksi on internet. Jos
Elelle tulee joku uusi sävellys,
voin lähettää sen bändiläisille.
Louhivuori käy kotikonnuillaan pääasiassa kesällä ja
joulun aikaan, jolloin keikkaillaan ahkeraan.
Ensi kesänä vuoden verran
kasassa ollut Ele tekee debyyttilevynsä.

4 000 opiskelijan kouluun.
Toisena Berklee-vuotenaan
Louhivuori jätti lauluopinnot
vähemmälle, kun hän keksi
elokuvamusiikin.
– Syksyllä analystoitiin paljon elokuvia ja tutkittiin, miten
milläkin instrumentilla voi
vaikuttaa tunnetiloihin. Elokuvamusiikki vaikuttaa usein
alitajuisesti. Harvoin kiinnittää
huomiota esimerkiksi siihen,
että lapsekkuutta ilmentävissä
kohtauksissa käytetään usein
kellopeliä, selittää Louhivuori.
Klarinettia, pianoa, kitaraa,
perkussioita ja erilaisia huiluja
soittava Louhivuori on innoissaan monipuolisista mahdollisuuksista.
– Voi säveltää elektronista
musiikkia, klassista, poppia,
perkussiomusaa, ihan mitä
vaan. Ja videopelimusiikkia. Se
on tosi iso bisnes nykyään.

Eva ja omena
Eva Louhivuori sävelsi ensimmäiset kappaleensa kouluikäisenä.
– Mua kiusattiin koulussa.
Olin yksin. Se oli niin raskas
juttu, että oli pakko jotenkin
saada ne asiat pois.
Toiset juoksevat pahan olon
pois. Louhivuori purkaa sen
musiikkiin.
– Tulee niin kevyt olo sen jälkeen! Sitä ei näe, mutta jotain
tulee susta ulos.
Louhivuori säveltää milloin

milläkin instrumentilla.
Bostonissa Louhivuori
hankki sävellysvälineekseen
kitaran, koska koulun pianoluokat ovat ”pahviseinäisiä,
pöydän kokoisia ahdistavia
koppeja”. Louhivuoren puhelin
on täynnä laulettuja melodiapätkiä, joita hän nauhoittaa
vaikka keskelle katua.
Yleensä biisit vaativat pidempää kypsyttelyä, mutta joskus
kappale syntyy heti valmiiksi.
Bostonissa Louhivuori istahti kerran kodittoman miehen
viereen kadulle ja kysyi, että
mitä hänelle kuuluu. Mies ei
vastannut, vaan katseli nuorta
naista peloissaan ja hämmästyneenä. Sitten mies alkoi itkeä.
– Mullekin tuli ihan kylmät
väreet. Mies otti mua kädestä
ja sanoi, että kiitos, kukaan ei
ole ikinä kysynyt multa mitään.
Istuin siinä hetken ja annoin
sille omenoita, joita olin varastanut koulun kahviosta, se
on muuten ihan yleinen tapa
meidän koululla, kun kellään
ei ole rahaa. Sen jälkeen menin
kotiin ja kirjoitin ja sävelsin
kappaleen tästä miehestä.
 Eino Leinon runoista tehtyä

musiikkia esittävä Ele keikkailee
tänään Popparissa. Elessä
soittavat Antti Korhola (viulu),
Leissi (kitara, melodika ym.), Eva
Louhivuori (laulu, kitara ym.), Ilkka
Tolonen (rummut, perkussiot, ym.),
ja Juho Kanervo (sello, basso).

Vanhan rakennuksen kunnostaminen tuottaa usein yllätyksiä ja rakenteista voi löytyä jännittäviä esineitä, jotka kertovat
oman aikansa tapakulttuurista.
Ensimmäisen kerroksen entisestä opettajainhuoneesta, lattialankkujen alta löytyi joulukuussa 2007 oheinen lappu.
Tuntematon Jyväskylän seminaarin mallikoulun oppilas on
kirjoittanut joskus 1920-luvulla kymmenen kertaa tekstin ”En
metelöi seuraavalla kotiseutuoppitunnilla”.
Opettajainhuoneen vieressä
on toiminut Jyväskylän seminaa-

rin poikaharjoituskoulun osastokoululuokka vuosina 1905–
1937. Lappu on todennäköisesti
pudonnut opettajalta lattialle ja
edelleen lattialankkujen rakoon.
Lappu kertoo tuon ajan koulujen kurinpidollisista toimista.
 Juttusarjassa esitellään
Jyväskylän yliopiston vanhan juhlasalirakennuksen Seminariumin
restaurointiprojektin yhteydessä
tehtyjä löytöjä ja rakennukseen
liittyviä tarinoita. Seminariumin
restauroinnin purkutyöt aloitettiin
vuonna 2007, ja kunnostetun
rakennuksen vihkiäisiä vietetään
maaliskuussa. Kirjoittaja on
Jyväskylän yliopiston museon
intendentti.

Kuollut palaa
elämänsä
sattumiin
KIRJAT
PHILIP ROTH

Tuohtumus

Suom. Arto Schroderus.
WSOY 2009. 199 s.
Philip Rothin Tuohtumus (alkuteos 2008) kertoo 1950-luvun alun newarkilaisesta, juutalaisesta ja koser-lihakauppiaan
kuuliaisesta opiskelijapojasta nimeltä Marcus Messner, joka on
kuollut mies ennen kahtakymmentä ikävuottaan.
Tästä huolimatta – tai sen
vuoksi juuri – Marcus Messner on Rothin vuosikymmenten takaisen tarinan päähenkilö ja kertoja. Se, että hän kaatuu
melkeinpä viattomana Korean
sodassa, merkitsee oikeastaan
sitä, että hän ansaitsee tämän
pienen elämäntarinan.
Miten sitten kaikki oikein
Marcuksen elämässä sattui ja
tapahtui? Enemmän tai vähemmän sattumien oikusta, joista kuin hivuttautuen kasvaa ihmiskohtalo. Tästä kohtalon rakentumisen prosessista Rothin
romaani kertoo.
Paitsi ihmiset myös ajan henki
muokkasi Marcuksen kohtaloa.
Korean sota on ollut Amerikassa vaiettu sota. Kommunismin
vastaiseen taisteluun osallistuttiin nurisematta. Nuorison protesti heräsi vasta Vietnamin sodan yhteydessä.
Marcus Messner pakeni isänrakkautta ja määräysvaltaa sekä lihakaupan apulaisentyötä

kaukaiseen Ohiossa sijaitsevaan
konservatiiviseen Winnesburgin
collegeen. Siellä hän luki filosofi Bertrand Russelin uskonnonvastaisia kirjoituksia ja tuli ateistiksi. Hän tutustui nuorukaisen
innolla neuroottiseen, itsetuhoiseen ja seksuaaliseen college-tyttöön. Marcus vihkiytyi rakkauden saloihin ja joutui itsetuhoisen punapään lumoihin. Sitten
hän erosi opinahjosta ja joutui
sotaan. Kuoli.
Ajallisesti etäännytettynä,
kuolleen kertomana, Rothin romaaniin tulee tiettyä salaperäistä kohtalokkuutta ja tapahtumien käänteisiin yllinkyllin salattua ironiaa. Se, miten jäntevästi tarina kerrotaan, on aina osa
tarinan sisäistä viehätystä. Tämän lukijan viettelyn Roth on
aina hallinnut. Niin nytkin.
Se, että Rothin romaanin kertoja on kuollut nuorukainen,
selviää sivulla 54. Sattumaa vai
johdatusta tämäkin. Joka tapauksessa Roth on kertojana edelleen hyvässä iskussa.
HANNU WAARALA

