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20. - 21.4.2022 

Alkuperäisen suunnitelmani mukaan kiertueen olisi pitänyt alkaa Pietarista, jonne olisin 

puksutellut Allegro-junalla. Olisin soittanut ensimmäisen konsertin upean Sheremetevski-

palatsin tunnelmallisessa salissa, nauttinut sen jälkeen silliä ja votkaa jossain hämyisessä, 

perinteisessä pietarilaiskapakassa paikallisten ystävieni kanssa, ja junaillut seuraavana 

päivänä Tallinnaan. Mutta kuinka ollakaan, muuan päästään seonnut Vladimir sotki 

suunnitelmani, ja suisti samantien raiteiltaan koko maailman. Pitkään valmisteltu ja 

hartaasti odotettu kiertueeni alkoi siis hurjan jännittävällä ja eksoottisella laivamatkalla 

Helsingistä Tallinnaan.  

Tallinnasta jatkettiin Toivon, konserttien tuottajan kanssa maantietä pitkin etelään päin, 

ensin Jōgevaan, sitten yöksi Viljandiin, ja seuraavana päivänä Abjaan. Toivo kuuluu siihen 

ikäryhmään, joka on nuorena katsonut salaa Suomen telkkaria, ja puhuu yhä sujuvaa 

Suomea. Jotain hyötyä siis Neuvostoliitostakin, vaikka ylipäänsä virolaisten muistot siltä 

ajalta on enimmäkseen synkänpuoleisia. 

Muutenhan Eestissä kiertäminen on melko samanlaista kuin Suomessa, mutta yksi 

merkittävä ero löytyy: Eestissä on maaseudun pikkukylissäkin ravintoloita, joista saa 

hyvänmakuista, tuoreista raaka-aineista paikanpäällä tehtyä ruokaa. Suomessa isojen 

kaupunkien ulkopuolella joutuu muutamaa poikkeusta lukuunottamatta valitsemaan 

pizzeria-kebabin, ABC:n ja kebab-pizzerian välillä. 

Matkan varrella pistäydyttiin kitaramestari Ain Aganin luona kylässä. Juotiin tuoretta 

koivunmahlaa, ja käytiin katsomassa lammikkoa, jossa kurnutti ehkä noin tuhat valtavan 

kokoista sammakkoa. Pihan perällä oli mehiläispesä, ja kun puhuimme siitä, tuli muuan 



pörriäinen ja pisti mua päähän. Onneksi apu oli lähellä, 63-prosenttiseen kotitekoiseen 

votkaan kastettu paperiliina vei kivun melko nopeasti, ja matka jatkui. 

Ai että, Virossa on aina mukava käydä ja soittaa. Ihmiset on mukavia ja järjestelyt pelaavat 

hienosti. Jōgevassa tai Abjassa en ollut ennen käynyt, saati soittanut kontserttia. 

Pienenpieniä kaupunkeja molemmat, mutta Estonia-flyygelillä varustettu neuvostoaikainen 

kulttuurikeskus löytyy kummastakin. Kivasti meni molemmat keikat, ja ihmiset oli 

kummissaan, osa jopa innoissaan. Kukkien sijaan sain Jõgevassa rasiallisen käsintehtyjä 

suklaapalleroita, Abjassa hienon Mulgimaa-mukin. Kun työt oli tehty, Toivo olikin matkalla 

Riikaan, ja pääsin kätevästi kyydissä.  

22.4.  

Rigasta matka jatkui aamutuimaan bussilla Bialystokiin, Puolaan. Bussiasemalla oli varsin 

eksoottinen, jännä tunnelma. Iso romaniporukka piti odotussalia olohuoneenaan, eräs 

vanha ukko soitti kitaraa ja lauloi surumielistä laulua, muut kuuntelivat keskittyneesti. 

Jotkut odottivat matkalle lähtöä, toiset olivat tulleet hyvästelemään. Ostin kioskilta kahvia 

ja matkaevästä, ja menin bussiin, joka lähtikin jotakuinkin ajallaan.  

Niukinnaukin viimehetkellä bussiin ehtineen perheen mukava pikkupoika istui mun 

vieressä, pelasi puhelimella, nukkui välillä pää mun olkapäähän nojaten, ja toisinaan jutteli 

kovasti. En ymmärtänyt paljoakaan, mutta muutaman kymmenen sanan 

venäjänkielentaidollani sain kerrottua mm. että olen Suomesta, Helsingistä. Pikkumies oli 

Ukrainasta, Hersonista... uutisista muistin että Herson oli yksi Putinin kätyreiden sodan 

alussa valtaamista kaupungeista. Yht’äkkiä asiat asettuivat mittakaavaan, ja tuumin pala 

kurkussa, silmäkulmaa pyyhkien, että se että joudun istumaan kymmenen tuntia ahtaassa, 

täpötäydessä bussissa, ja että lounaaksi liettualaismummelilta ostamani sienipiirakka oli 

lötkö ja pahanmakuinen, ei enää tuntunutkaan erityisen kamalalta kohtalolta. 



23.4.  

Bialystokista luulin jatkavani matkaa junalla, mutta lipussa lukikin että ratatöiden takia 

junan korvaa bussi. Google Maps näytti rautatieaseman samaan kohtaan kuin 

bussiaseman, joten käpöttelin sinne melkolailla viimetingassa, ja rupesin etsimään 

bussiani. Eipä löytynyt, ja viimein eräs englantia puhuva neiti osoitti minulle juna-asemalle 

vievän reitin, joka remontin takia olikin varsin pitkä. En ollutkaan aiemmin tiennyt, että 

pystyn painavien laukkujen kanssa juoksemaan liejuisia polkuja ja väliaikaisia radan yli 

meneviä portaita ylös ja alas yli 600 kilometrin tuntivauhtia.  

Bussi lähti pari minuuttia myöhässä, joten ehdin nipin napin kyytiin. Viehättävä 

vierustoverini Ewelina antoi paperinenäliinoja, joihin yritin kuivata n. 83 litraa sekunnissa 

vuotavaa hikeäni, ja tarjosipa myöhemmin purkkaakin, joka hieman lievitti hengästyksen 

aiheuttamaa yskiääni. Hän myös tiesi kertoa mm. että Bialystokiin on muuan lyhyelle 

tienpätkälle rakennettu EU-rahoilla kuusi uutta liikenneympyrää, kun ne rahat oli 

myönnetty nimenomaan liikenneympyröihin. Autoilijat ajelee siellä nyt kiukkuisina 

ympyrää. Myös bussikaistoja on kaupunkiin rakennettu EU-tuella. Viiden vuoden 

määräajan jälkeen kaupunginhallitus aikoo kuulemma muuttaa ne takaisin autokaistoiksi. 

Kiva kuulla, että verorahat menee hyvään tarkoitukseen! 

Varsovasta löytyi kiva lounaspaikka aseman läheltä - onneksi, sillä Samsonite-vetolaukkuni 

kolme kertaa vaihdetut pyörät ovat taas alkaneet jumittaa. Ravintolan omistaja Stanislaw 

kertoi saunoneensa Helsingissä 60-luvun alussa ministeri Asko Ivalon kanssa. Hyvät oli 

löylyt kuulemma. 

Nyt istun viimein junassa, saavun Berliiniin myöhään illalla. Kirjoitan ehkä tulevina päivinä 

taas lisää, mikäli reissulla jotain tavallisuudesta poikkeavaa tapahtuu.  



24.4.  

Junamatka Varsovasta Berliiniin kesti viivästyksineen seitsemisen tuntia. Tuntui hyvältä 

nähdä miten hienosti Saksaan päin matkaavista ukrainalaisista pidetään huolta. Junailu on 

heille ilmaista, asemilla oli ukrainaa puhuvia oppaita, ja avustusjärjesöt kantoivat isoja 

eväslaatikoita junaan - voileipiä, juomapulloja, kahvia, teetä, ja lapsille karkkia. 

Loppumatkasta minullekin tuli nälkä ja jano, joten myin vieruskaverilleni levyn, heh, ja 

lampsin ravintolavaunuun törsäämään rahat samantien. Puolalainen olut oli hyvää, 

soppakin varsin kelvollista, ja ajankuluksi saattoi seurata kun henkilökunta riiteli keskenään 

kiivaasti huutaen. Joskus kielitaidon puuttumisesta on iloakin. 

Berliinissä majapaikka olikin harvinaisen oivallinen - Suomessa käymässä olevan 

pianistikollega Jarkko Riihimäen asunto, josta löytyy flyygeli, laadukas espressokeitin ja 

kahvimylly. Jee! Edulliseen vuokraan sisältyy myös ajanvietettä, kun huoneiston oven 

oikuttelevaa lukkoa saa ährätä puoli tuntia auki ja kiinni. Rappukäytävässä voi samalla 

jutella mukavia naapureiden, kuten suomalaisen freejazz-saksofonisti Harri Sjöströmin 

kanssa. 

Laadinpa täällä Berliinin-residenssissä yhden uuden sävellyksenkin: ”Bialystok” pianolle ja 

klarinetille. Idea tähän syntyi jo Bialystokin puistossa kävellessä, ja viimeistelin sen Jarkon 

flyygelin ääressä. Sen verran erikoinen ja kokemusrikas on reissu ollut, että 

sävellyksestäkin tuli todella omituinen. Mutta sitä oli oikein hauska soittaa 

mestariklarinetisti Claudio Puntinin kanssa, ja yleisö palkitsi esityksen raikuvin aplodein.  

Berliinin konsertti olikin kyllä monella tapaa hyvin mieleenpainuva kokemus. Kun oltiin 

saatu soundcheck valmiiksi, mentiin mutustamaan hartšoa ja hatšapuria mainioon pieneen 

georgialaisravintolaan. Tuumailtiin ettei varmaan sunnuntai-iltana kovin kummoista 

yleisömenestystä ole odotettavissa, ehkä muutama vanha jazzdiggari-ukko ja pari 

sattumalta paikalle eksynyttä turistia... Mutta mitä vielä - kun tultiin takaisin, oli klubi 



täpötäynnä innolla odottavaa yleisöä: Jazzdiggari-ukkojen ja turistien lisäksi valtava määrä 

nuoria opiskelijoita ja muusikoita, kerrassaan mahtava tunnelma! Suomessahan ei ainakaan 

jazzmusiikin opiskelijoita nykyään näy konserteissa juuri koskaan, mikä on sangen outoa. 

Mutta voi hyvänen aika että oli ihanata soittaa näille innosta puhkuville ihmisille! Soitin 

ensin soolosetin, ja tauon jälkeen vedettiin duona Claudion kanssa. Täytyy sanoa, että 

vaikka yksinkin on tosi kiva soittaa, on se bändin, vaikka näin pienenkin kanssa vielä kaksin 

verroin hauskempaa, etenkin jos soittokumppani sattuu olemaan niin käsittämättömän 

hieno muusikko, kun maestro Puntin, joka osaa nykyään huomattavasti arvostaa 

sukunimensä ensimmäistä n-kirjainta.  

Tauon aikana lavalta hävisi mystisesti valot, ja kun vikaa ei saatu korjattua, soitimme duo-

setin parin jalkalampun himmeähkössä valossa, mikä vielä korosti tilaisuuden ainutlaatuista 

tunnelmaa. Ai että! 

25. - 27.4.  

Ah, vapaapäivä! Tällä kiertueella niitä onkin aika monta, mikä on harvinaista ja oikein 

mukavaa. Varsinkin kun osa niistä sattuu olemaan Berliinissä. 

Lähdin puoliltapäivin pitkälle kävelylle, tarkoituksena löytää jostain mainio lounaspaikka. 

Oli viileähkö sää, ja jostain syystä mieleen syöpyi ajatus lämpimästä, perinteisestä, hiukan 

vanhanaikaisesta saksalaisesta ravintolasta, josta saisin gebratenes Zanderfilet mit 

Salzkartoffeln ja lasillisen grauburgunderia. Tuollaisen paikan löytäminen über-trendikkään 

Prenzlauer Bergin kaduilta osoittautuikin melko haastavaksi. Oli toinen toistaan 

berliiniläisemmän näköisiä kahviloita ja baareja, itämaisilta mausteilta tuoksuvia 

aasialaisravintoloita, elegantteja vegaaniruokapaikkoja, luomujäätelöbaareja, hienoja 

leipomoita, puu-uunipizzerioita ja kaikenlaista ihanaa, mutta en luovuttanut, ja viimein 

löytyi "Zum Schusterjungen”, lämmin, perinteinen, hiukan vanhanaikainen 



saksalaisravintola. Istuin pöytään ja tilasin gebratenes Zanderfilet mit Salzkartoffeln, ja 

lasillisen grauer burgunderia. Alkupalaksi vielä parsakeittoa. Nam nam!  

Päiväunien jälkeen sain kutsun yläkertaan Sjöströmille kylään. Harri tarjosi mainion 

cappucinon ja kertoi mahtavia tarinoita mm. pianistilegenda Cecil Taylorista, jonka 

bändissä hän soitti pitkään. Sain myös nähdä erään Taylorin sävellyksen nuotin, joka oli 

niin kryptisen näköinen, koukeroinen raapustus, etten ymmärtänyt siitä hölkäsen pöläystä. 

Enkä varmasti ole ainoa... Harri oli kysynyt säveltäjältä ennen ensiesitystä, että onko OK 

jos lukee tätä nuottia silmät kiinni, ja se oli Cecil-herran mielestä ollut oikein hyvä idea! 

Illan vietin rauhallisesti residenssissäni. Osittain siksi, että olin väsynyt kuin vanha muuli, ja 

osittain siksi että minun kävi sääliksi Jarkon avattua Amarone della Valpolicella-pulloa, 

jonka sisältö ei olisi mitenkään säilynyt isännän kotiinpaluuseen asti. Laadin siis oivallisen 

pastan - tagliatelle all'aglio, olio, pepperoncini e funghi, ja soin Amaronelle ansaitsemansa 

kohtalon. 

Toinen Berliinin-vapaapäivä ei ollut ihan niin vapaa. Itseään manageroivan jazz-artistin 

arkeen kuuluu aikamoinen määrä toimistotyötä: sähköposteja, puheluita, zoom-palavereita 

ja muuta tietokoneen äärellä kököttämistä. Muuan freelancer-muusikko tokaisikin hiljattain, 

että soittaminen on oikeastaan hänelle sivutyö, kun suurin osa ajasta menee 

kaikenmaailman säätämiseen. Niinhän se melkein on, kehveli sentään, ainakin ajoittain.  

Ehdin kuitenkin myös soittaa hieman pianoa, ja pyöräillä muutaman tunnin ympäri tätä 

inspiroivaa kaupunkia. Ilokseni huomasin että joskus Hollannissa lataamani 

kaupunkipyöräsovellus toimii täälläkin, eikä tarvinnut ruveta puhelimella taas näpertämään 

jotain halvatun käyttäjäprofiilia. 

Berliini on oivallinen pyöräilykaupunki, mäkiä ei liiemmin ole, ja polkupyöräkaistojakin on 

sangen mukavasti. Osa kaduista on hiljattain muutettu kokonaan kevyen liikenteen 

väyliksi, vähän niinkuin Pariisissa, jossa uusi fillarimyönteinen pormestari on laittanut 



tuulemaan, ja joillakin keskustan isoista avenueista saattaa olla nyt jopa kuusi pyöräkaistaa 

rinnakkain, ja sillä yhdelläkin autokaistalla vilisee fillareita ja potkulautoja äkäisten 

autoilijoiden kiusana. Hehee. 

Ja vielä uudelleen pitää kiitollisena todeta, kuinka mahtavaa on majailla asunnossa, jossa 

on flyygeli... ja espressokeitin! Kolmas Berliinin-päivä menikin paljolti flyygelin ääressä, 

seuraavaa konserttia varten harjoitellessa. Iltapäivällä tuli mainio oudisti Mohannad Nasser 

kyläilemään, hörpittiin espressoa, juteltiin mukavia, ja musisoitiin yhdessä. Maqiano-

mikrovirityslaitteeni oli arvattavasti huomion keskipisteenä. 

Berliinin experimental-freejazz-improvisaatio-skene on kyllä laajuudessaan ja 

erikoisuudessaan omaa luokkaansa, ei sellaista ole missään muualla. Illalla käytiin naapurin 

Harrin kanssa Au Topsi Pohl-klubilla kuuntelemassa muuan kvartettia, jonka hörhö-indeksi 

oli sangen korkea. Tööt-poks-kilinkolin-khrr-bum-rämps... jos hakee tämmöistä 

aitoberliiniläistä musiikkiklubitunnelmaa, lienee musiikin kummallisuus jo sinänsä 

itseisarvo, mutta hetkittäin yhtye kyllä kuulosti myös oikein hyvältä. 

Aamulla heräsin pari minuuttia ennen kellon soittoa, lähtötunnelmissa. 

Hieman haikealta tuntuu jättää tämä oivallinen majapaikka, etenkin kun huoneiston 

lukkokin on jo huomattavasti yhteistyökykyisempi, tuntee jo minut, eikä enää oikuttele 

niinkuin alussa. Vielä yksi espresso, reppu selkään ja menoksi. Kangaskassissa oleva 

levyloota, joka kulkee kätevästi vetolaukun päällä, on jo hiukan keventynyt, ja vetolaukun 

putsatut pyörätkin rullaavat taas jotenkuten. Matka JazzAhead-messuille Bremeniin kestää 

kohtuulliset kolme tuntia, junassa on rauhallista ja aurinko paistaa. Kevään ensimmäiset 

siitepölyt tuntuu nenässä, joten pidätän aivastusta murhaavien katseiden pelossa. Täällä 

onkin muuten kaikilla taas maskit naamalla, kun Baltian ja Puolan busseissa ja junissa niitä 

ei ollut kellään. 



28.4. - 3.5. 

Edellisen jakson kirjoitin loppuun junassa, ja kuvittelin ettei sillä matkalla enää sattuisi 

mitään... mutta toisin kävi. 

Junaan tultuani olin päättänyt laittaa matkatavarat ylähyllylle. Heitin levylootakassin sinne 

ensin, mutta tuumin sitten että isommat ja  painavammat tavarat mahtuivatkin oikeastaan 

ihan hyvin olemaan lattialla, ei kai ne siinä häiritsisi ketään... 

Hampurissa ruhtinaalliset 22 minuuttia junanvaihtoon, mites saisi ajan kulumaan? No 

helposti! Juoksin pää kolmantena jalkana palvelutiskiltä toiselle, ja yritin selvittää mitä 

pitää tehdä kun levykassi jäi edelliseen junaan. 

Himputin himputti. Viimein oikea tiski löytyi, ja palvelu oli hyvin ystävällistä. Etsintä ei heti 

tuottanut tulosta, ja vaihtoehtoina oli joko mennä junan pääteasemalle Altonaan ja kysellä 

kassia sieltä, tai täyttää lomake, jolloin kassi löydyttyään toimitettaisiin minulle hotelliin 

Bremeniin. Koska olin sopinut jo tapaamisia iltapäiväksi JazzAheadiin, valitsin tuon 

jälkimmäisen, ja kipitin Bremenin junaan.  

JazzAhead on kyllä melkoinen tapahtuma. Business-henkiset messut, jonka aiheena on 

jazzmusiikki. Ei ihan hirveästi svengaa, jos minulta kysytään. Mutta kun kysynnän ja 

tarjonnan suhde on tällä alalla niin tolkuttoman vääristynyt - soittajia ja bändejä on 

biljoonakertainen määrä työtilaisuuksiin nähden - niin tämmöistäkin kai tarvitaan. Bändit 

soittaa näkyvyyden toivossa showcase-keikkoja ilman liksaa tai edes kulukorvauksia (joo, 

tunnustan minäkin aiempina vuosina soittaneeni peräti kolmella eri bändillä...), muusikot 

jahtaavat managereita, agentteja, levymoguleita sekä klubien ja festareiden 

promoottoreita, agentit pakoilevat muusikoita ja jahtaavat promoottoreita, ja promoottorit 

taas juoksevat karkuun ja piileskelevät minkä taitavat, ehkä käyvät kuuntelemassa 

muutamaa bändiä, elleivät satu kokoustamaan toistensa kanssa juuri samaan aikaan. Ja 

kaikki toki hyödyntävät huolellisesti erilaisia, jo puoliltapäivin alkavia juomatarjoiluja, 

seisoskelevat, kävelevät ja puhuvat tauotta aamusta aamuyöhön asti, nukkuvat ehkä 



muutaman tunnin, ja sama uudestaan seuraavana päivänä. Lopulta kaikki on yhtä sumuista 

humua, kaaosta ja meteliä. Muutaman päivän jälkeen, kotiin puolikuolleena palattua voi 

sitten kasseista löytyviä promolevyjä, esitteitä ja käyntikortteja selatessa ihmetellä että 

mikäs/kukas tuo olikaan, mitä tämän kanssa puhuttiinkaan, annoinkohan levyn tuolle jne. 

Aikamoista hommaa! 

No, mutta oli tuosta taas jotain hyötyäkin. Sain peräti sovittua jokusen keikankin, ja 

tapasin monta tyyppiä, joista voi ehkä olla tulevaisuudessa jotain hyötyä. Ja mikä parasta, 

ystävystyin muutaman hirmukivan ihmisen kanssa, ja tapasin ison joukon myös vanhoja 

kavereita ja kollegoita, sehän on aina mahtavaa. Ja toki oli hyvä jutella kasvotusten 

levyjeni julkaisija Dagobertin ja Saksan-agenttini Ralphin kanssa, kun yleensä 

kommunikoidaan vain muutaman lauseen sähköposteilla. Syntyi uusia ideoita 

tulevaisuuden projetkteihin. Eli kannatti käydä, varsinkin kun niin kätevästi matkan varrelle 

sattui. 

Joka tapauksessa, eipä tuntunut yhtään pahalta häipyä tuolta kesken tapahtuman, hypätä 

junaan ja lähteä ihan oikealle keikalle.  

Levykassia ei ole näkynyt, joten sovin hotellin kanssa että jos se sinne joskus toimitetaan, 

niin pistävät talteen. Parin viikon päästä reittini kulkee joka tapauksessa Bremenin kautta, 

joten pidetäänpä peukkuja. 

Matka Krefeldiin kesti hiukan yli kolme tuntia. Duisburgin asemalla mutustin oikein 

mainion sillileivän. Krefeldissä ehdin ottaa torkut hotellilla, ja sitten tuli kyyti 

keikkapaikalle, joka olikin aika hulppea - idyllisessä keskiaikaisessa pikkukylässä oleva 800 

vuotta vanha linna! Linnan upeassa salissa oli kansainvälisen jazzpäivän kunniaksi konsertti, 

jossa jälkeeni soitti amerikkalainen Marc Copland Trio, solistinaan viulisti Mark Feldman, 

joka muuten on paitsi erinomainen muusikko, myös superkiva heppu. Sali oli tupaten 

täynnä yleisöä, aivan kertakaikkisen innoissaan esityksestä. Olivat totisesti kaivanneet 

elävän musiikin kokemista, josta on monilla ollut yli kaksi vuotta taukoa. Vielä jäljellä olleet 



muutama kymmenen levyä menivät melkein kaikki, mikä tuntui paitsi aivan fantastiselta, 

myös vähän haikealta, kun ranskalaisille kuulijoille pitäisi seuraavilla keikoilla myydä ei-

oota. 

Tämä asia kuitenkin sai käänteen parempaan seuraavana päivänä, kun tajusin että 

Ranskan-agenttini Charles oli tulossa konserttiini Lyoniin, ja voisi tuoda lisää plättyjä 

Helsingistä. Mainiota! 

Koska hyvin syöminen on aina kaikkein tärkeintä, olin suunnitellut Krefeld-Paris-junailun 

niin, että Brysselissä olisi reilut puolitoista tuntia aikaa, ehtisin käppäillä muuan mainioon 

brasseriaan ja herkutella simpukoilla. Mutta jotkut läskipäät jossain Brysselin pohjoisessa 

lähiössä sotkivat suunnitelmani, menivät raiteille koikkelehtimaan, ja juna joutui 

odottelemaan yli 40 minuuttia paikallaan. Eli eipä jäänyt aikaa simpukoille, edes aseman 

bistrossa, kun kuulemma kestäisivät liian kauan. No, pizza tuli nopeasti, eikä maistunut 

liian kamalalta. Mutta vielä aion tällä reissulla kostaa noille radalla maleksiville jurpoille, ja 

syödä ainakin kahdet simpukat. Siitäs saavat, kelvottomat lurjukset. 

Pariisissa on aina mukava käydä, vaikkapa vain lyhyestikin. Ehdin tavata kivaa 

rumpalikaveria Sylvainia, soittaa pari tuntia pianoa, ajella kaupunkipyörillä, ja todeta taas 

että vaikka Saksassakin saa aivan hyvää murkinaa, on Ranska kyllä tässä asiassa ihan toista 

maata. Herkuttelijan paratiisi. 

Ja junassa taas, menossa Lyonin lähelle maaseudulle, jossa asuu nuoruuden sankarini, 

hyvä ystäväni ja loistava muusikko, mestariklarinetisti Louis Sclavis. Asun pari seuraavaa 

yötä hänen talossaan, joka kuvissa näyttää aivan mahtavalta upeine maaseutu- ja 

vuoristomaisemineen. Syödään hyvin, jutellaan mukavia ja harjoitellaan huomista Lyonin-

konserttia varten. Ei hullumpaa! 



3. - 6.5. 

Juna saapui Bourg-en-Bressin asemalle ajallaan. Vaikka matkaa Pariisista oli vain pari 

tuntia, jotakuinkin kolmisensataa kilometriä, eikä edes etelään vaan kaakkoon, oli 

lämpötila yht'äkkiä huomattavan paljon kesäisempi. Louis oli vastassa, ajettiin hänen 

talolleen, joka ei ole ollenkaan kehnompi paikka asua. Vanha, isohko talo pikku kylässä 

Ain'in ja Juran rajalla. Maisemat vuoria, metsää, viiniviljlelmiä, vähän peltoja. Tuoksussa 

kukkia, puita, heiniä, välillä aavistus lehmää. Äänimaisema sirkkoja ja lintuja, hetkittäin 

vähän traktorin pörinää. Rauhallista ja mukavaa, eri tavalla kivaa kuin esim. Pariisissa. 

Syötiin lounaaksi Louisin serkun kotipihallaan kasvattamaa lammasta, varmasti niin 

ekologista kuin liha voi parhaimmillaan olla, ja oikein maukasta. Sitten pidettiin tehokkaat 

mutta rentotunnelmaiset treenit autotallissa, missä on oivallinen Yamaha-flyygeli. Talossa 

on muuten myös kaksi pystypianoa, ja nopeasti laskettuna 13 lelupianoa.  

Sitten lähdettiin Louisin avoautolla ajelulle. Hmmm, tämä ei kyllä varsinaisesti istu 

hiilineutraalin kiertueen teemaan... täytynee budjetoida kompensaatioon hieman lisää! 

Mutta mukavaa oli, ja mahtavat maisemat. Ajeltiin pieniä vuoristoteitä, välillä pienten 

muinaisten kylien läpi, Comté-juustoalueen keskellä. Päädyttiin Louisin pojan talolle, joka 

on alunperin satoja vuosia vanha mylly. Pieni joki virtaa talon alla, puutarhassa tepastelee 

onnellisia ja varsin seurallisia kanoja sekä kukko, jolla oli meille paljon asiaa. Saatiin 

aamiaista varten rasia tuoreita omien kanojen munia.  

Paluumatkalla kuunneltiin Radio Francen jazzohjelmaa. Tuli mm. Miles Davisia ja Wayne 

Shorteria, ja yhtäkkiä juontaja kertoi että torstaina Avignonin AJMi-klubilla esiintyy 

suomalainen pianisti Kari Ikonen, ja soitti kappaleen mun levyltä! Oltiin jo pihassa, mutta 

jäätiin auton viereen kuuntelemaan kipale loppuun, jonka jälkeen tuli vielä lisää 

hehkutusta mun Avignonin keikasta. Hehee, kivaa! 



Illalla syötiin terassilla lähileipomon herkullista juustopiirasta, ja siemailtiin kerrassaan 

loistavaa Juralaista valkoviiniä. Vuorten silhuetit näyttivät upealta tummaa taivasta vasten, 

ilman valosaastetta. Yöllisen luonnon äänimaisema oli myös hienoa kuultavaa, sirkkojen 

äänekkään sirityksen seasta erottui jos jonkinlaisia lintujen kiekaisuja. Ja lämmintä oli, 

tuumin että lieköhän Helsingissä meidän takapihan lumikasat jo sulaneet? 

Seuraavana päivänä huruteltiin autolla Lyoniin. Optimoitiin lähtöaika siten että vältettäisiin 

pahimmat ruuhkat, mutta kylläpä niitä autoja vaan aika himputin monta kuitenkin oli 

matelemassa kaupungin isoilla väylillä. En lakkaa koskaan ihmettelemästä sitä, miten niin 

monet ihmiset suostuvat viettämään niin suuren osan elämästään autossa 

liikenneruuhkassa istuen.  

Ehdittiin kuitenkin hiukan fiilistellä kaupunkia ennen Periscope-jazzklubille menoa. Käytiin 

käppäilemässä Croix Rousse-alueella, joka on tosi hip, vähän niinkuin Helsingin Kallio, 

mutta ilman öriseviä puliukkoja. Rakennustyyli on huomattavan omaleimainen, kun 

pystykangaspuita käyttäneille silkkityöläisille aikoinaan rakennettujen talojen huoneistot ja 

niiden ikkunat ovat poikkeuksellisen korkeita. Ihan kuin katselisi kaupunkia jonkun 

korkeutta korostavan linssin läpi. 

Ennen konserttia hiukan jännitti, ei niinkään itse konsertti, vaan sitä edeltävä 

radiohaastattelu yleisön edessä. Olin aiemminkin antanut muutaman haastattelun 

ranskaksi, vaihtelevalla menestyksellä. Muistan elävästi yhden suoran lähetyksen, joka 

meni aluksi ihan mukavasti, mutta sitten n. 1700:n sanan sekuntivauhdilla puhunut 

pariisilaistoimittaja esitti jonkun ennalta arvaamattoman pitkän ja polveilevan kysymyksen, 

johon muutaman sekunnin kiusallisen hiljaisuuden jälkeen vastasin että eh... oui... em... 

bon... ööö, ja sitten haastattelu jatkui englanniksi. Nyt meni kuitenkin jo paremmin, 

huomaavainen lyonitar ymmärsi esittää kysymyksensä korostetun selkeästi, ja saatiin oikein 

rento ja mukava keskustelu aikaiseksi. 



Olipa taas ihanata esiintyä innostuneelle, ja innostustaan avoimesti osoittavalle yleisölle! 

Soitin taas ensin setin yksin, ja tauon jälkeen jatkettiin duona. Louis Sclavisin kanssa on 

kyllä aina aivan erityisen hauskaa ja inspiroivaa soittaa, paitsi siksi että hän on 

ainutlaatuinen improvisoija ja klarinettivelho vailla vertaa, myös siksi että hänellä on oman 

muusikkouteni  kehittymiselle erityinen merkitys. Käytiin nimittäin noin vuonna 1990 Pori 

Jazz-festivaalin Ultra Music Meetingissä kuuntelemassa Sclavisin bändiä, ja se oli - 

Jyväskylän silloisen Drive-yhdistyksen järjestämien erinomaisten erikoiskonserttien ohella - 

sangen herättävä kokemus. Oli nuorelle jazzpianistin alulle hyvin rohkaisevaa tajuta ettei 

olekaan pakko yrittää soittaa beboppia samalla tavalla kuin kaikki muut, vaan voi myös 

kulkea täysin omia polkujaan, ja tehdä ihan omanlaista erikoismusiikkia, rohkeasti ja 

kursailematta. Ja jengi diggaa! 

Lyonista huristeltiin tyytyväisinä takaisin Louisin kotiin, ja aamulla Bourg-en-Bressiin, josta 

junailin muutaman tunnin Avignoniin. Oon soittanut mainiolla AJMi-klubilla pari kertaa 

aiemminkin, ja asunut aina samassa hotellissa, mutta kaupunki on niin sokkeloinen että 

eksyin taas monta kertaa mennen-tullen, varsinkin tullen. 

Klubilla vastaanotto oli taas erinomaisen sydämellinen, kaikki järjestelyt toimi loistavasti, 

alakerran italialaisravintolan pöperöt oli herkkua, kontsertti meni hienosti, ja oli taas aivan 

erilainen kuin edelliset. Yleisö oli innoissaan ja järjestäjät tyytyväisiä. Takahuoneen 

paikalliset pienpanimo-oluet sammuttivat janon illan päätteeksi.  

Koska tykkään improvisoida, en ollut suunnitellut parin vapaapäivän ohjelmaa kuin vasta 

viime hetkellä. Sovin Sébastien Boisseaun kanssa että menen hänen luo kylään, ja 

mennäänn yhdessä illalla Nantesiin jazzklubille kuuntelemaan paikallista bändiä. Mutta 

eihän siitä mitään tullut, kun kaikki junat oli loppuunmyyty. Aina ei improvisaatiot lähde. 

Vietin siis päivän Avignonissa, jossa olikin yht'äkkiä aivan järjetön tuuli, juuri semmoinen 

mitä Van Goghin elämänkerrassa kuvaillaan sillä seudulla aina olevan. Illalla vasta pääsin 

junaan, ja siinäkin oli vain muutama paikka jäljellä. Kuulemma täysin poikkeuksellista. Vaan 



eipä hätää, tulinpa taas Pariisiin yöksi, ja lähden aamupäivällä Vannesiin, jota Louis kehui 

mahtavaksi paikaksi.  

7. - 12.5.  

Bretagnesta ei ollutkaan paljoa aikaisempaa kokemusta. Olin kerran soittanut Lorientissa, 

kerran lomaillut St. Malossa ja siellä päin. Mutta nyt, kiitos kiertueen väljähkön ohjelman, 

oli aikaa hieman tutustua Vannes'in ympäristöön. Hyvän ystäväni Sébastienin kaveri, 

minulle uusi tuttavuus Pierre-Yves tuli asemalle vastaan, ja mentiin hänen hulppean 

kokoiselle talolleen, jossa sain pariksi yöksi asuttavakseni kokonaisen semi-erillisen 

huoneiston.  Mukava heppu, ilmeisen hyvin menestyvä optikko, ja harrastelija-jazzpianisti, 

joka järjestää kotikonsertteja uudehkolla Steinway B-flyygelillä varustetussa valtavan 

kokoisessa olohuoneessaan. Rauhallinen paikka, iso terassi aurinkoisella takapihalla, taas 

enimmäkseen sirkkojen ja lintujen ääniä.  

Lounaan jälkeen lainasin Pierre-Yves'n fillaria, ja lähdin tutkimaan Morbihanin lahden 

rantoja. Mahtavat maisemat - metsää, peltoja, heppoja ja lehmiä, kumpuja, villiviinien ja 

muiden kasvustojen puoliksi peittämiä ikivanhoja kivitaloja, ja kaunis Morbihanin lahti 

saarineen, kalastaja- ja purjeveneineen, osteriviljelmilmineen. Lyhyt lauttamatka Ile aux-

Moines-saarelle, joka oli varsinainen kesäparatiisi. Onneksi ei vielä ollut virallisesti kesä, ja 

turistien määrä oli kohtuullinen. Katselin muuan rantaravintolan listaa. Oli ostereita, joita 

sai valita joko 6 tai 12 kappaletta. Ja sitten oli pitkä lista erilaisia valkoviinejä ja 

šamppanjoita. Onhan siinä jo monenlaista, valinnanvaraa kerrakseen! 

Eipä ollut vielä nälkä, joten jatkoin matkaa, jota kertyikin mummo-mallisella pyörällä ihan 

mukavasti, noin 45 kilometriä. Ilma oli mitä parhain, aurinkoinen muttei liian kuuma, ja 

maisemat niin upeita ettei moinen matka tuntunut missään. Illalla päädyin Vannes'in 

keskustaan muuan ravintolaan, jossa tilasin lajitelman merenherkkuja, kaikki lähivesiltä 

pyydettyjä: ostereita, isoja katkarapuja, langustiineja, palourde-simpukoita, bulotteja ja 



jotain muita pieniä merinilviäisiä, joita sai yrittää kaivaa tikulla kotiloistaan. Ja tietysti 

Muscadet'a. Nam nam, mums mums !!! 

Kotikonserteissa on aina omanlaisensa tunnelma, ihan kun soittaisi jonkun olohuoneessa. 

Yleisö on todella lähellä, jokainen röhähdys, huokaisu ja hengitys kuuluu, ja pystyy miltei 

lukemaan kuulijoiden ajatukset. Hiukan erikoisempien improvisaatioiden jälkeen ilmeet oli 

huomattavan kummeksuvia, hämmentyneitä, jopa pelokkaita, mutta lopulta nämäkin 

ihmiset, tai ainakin suurin osa heistä, tykkäsivät kovasti kuulemastaan. Kuulemma pääsivät 

musiikin siivin matkalle paikkoihin, joita eivät tienneet olleen olemassakaan. Eräs rouva oli 

niin haltioissaan että osti peräti viisi levyä! Ja ne muutamat, joille musiikkini oli liian outoa, 

häipyivät samantien kohteliaasti kiittäen. Talon isäntä oli myös oikein vaikuttunut ja 

tyytyväinen, vaikka olikin konsertin aikana ollut hiukan huolissaan pianostaan... olin kyllä 

kertonut että Maqiano-mikroviritysjärjestelmä, ja muut käyttämäni preparointi-vempaimet 

ovat kaikki täysin piano-turvallisiksi kehitettyjä ja testattuja, mutta silti oli Pierre-Yves 

silminnähden huojentunut konsertin jälkeen nähdessään että hänen silmäteränsä oli yhä 

täysin kunnossa. 

Aamulla kahvikupin äärellä juteltiin ostereista. Mainitsin että olishan niitä voinut syödä 

muutaman lisääkin, kun ne on täällä niin hyviä ja tuoreita. Meni noin 13 sekuntia, ja 

istuttiin jo autossa matkalla läheiselle osterifarmille. 

Ja kohta oli aamiaispöydässä pari tusinaa ultra-tuoreita isoja (№ 2) osterinmollukoita, 

hiukan leipää, ja tietysti valkoviiniä. Sitruunaa ei ollut, eikä muitakaan hapatuksia, kun 

kuulemma laatuosterit ovat parhaita ihan sellaisenaan. Oli hyvin erilainen aamiainen kuin 

esim. kaurapuuro, mutta oikein maukas. Ja pahin osterintarve tuli hetkeksi tyydytetyksi. 

Sitten taas junaan, joka oli täpötäynnä viikonloppureissulta kotiin palaavia pariisilaisia. 

Junanvaihto Rennes'ssä, ja sitten ranskalainen numerointilogiikka pääsi yllättämään 

kokemattoman suomalaismatkailijan. Eipä muutkaan matkustajat tosin tienneet mistä mun 

paikka löytyisi, mutta konduktöörille oli ihan päivänselvää, että vaunun 15 paikka nro 83 

sijaitsee vaunussa 14, ravintolan takana. Olinpa tyhmä kun en tuota tullut ajatelleeksi. Olisi 



pitänyt vain kulkea vaunun läpi ja seurata 80:stä pieneneviä numeroita, sitten seuraavaan 

vaunuun, ravintolan läpi, ja voilà !! 

Enemmän Saksalta kuin Ranskalta näyttävä Strasbourg on kyllä erityisen hieno kaupunki, 

varsinkin kun säät sattuu kohdalleen. Lähes helteistä oli, kirkkaan aurinkoista, onneksi 

välillä puhalti mukavasti viilentävä tuulenvire. Myöhäistäkin illallista tarkeni mutustella 

ravintolan terassilla T-paidassa. Ja mahtavat oli murkinat sielläkin, vaikkakin täytyy sanoa 

että jos haluaa minimoida lihansyöntiä, niin pitää aika monen ravintolan menut kahlata 

läpi ennenkuin kala tärppää, kasviksista puhumattakaan, ja useimmissa kasvisruoissa on 

tietysti kinkkua tai pekonia vähintäänkin mausteena.  

Konsertti oli Fossé des Treize-kulttuurikeskuksen salissa. Tyylikäs paikka, mainio Steinway-

flyygeli, mukava ja ammattitaitoinen henkilökunta. Tämä olikin ensimmäinen keikka tällä 

kiertueella, jossa mun riderin toive pianon virityksestä soundcheckin ja konsertin välissä oli 

otettu huomioon. Hienoa, ajattelin... ja sitten jotenkin onnistuin samantien unohtamaan 

koko asian. Asetin Maqiano-mikroviritysmötikät paikoilleen valmiiksi konsertin ekan 

kappaleen "maqam sabaa" varten, ja lähdin syömään. Kun tulin takaisin, oli virittäjä 

hiukan ihmeissään, olihan hän virittänyt pianon jo päivällä, ja kävi nyt vain tarkistamassa. 

Muutama ääni olikin melkolailla eri vireessä kuin mihin hän ne oli jättänyt, heh heh...  

Mutta ei se mitään, otin vekottimet pois, ja vielä hyvin ehti virittää. Konsertti sujui taas 

hienosti, yleisö hurrasi ja levyloota keveni huomattavasti. 

Strasbourgissa oli niin kivaa, että muutin junalippuni ja jäin vielä ylimääräiseksi päiväksi, 

kun taas oli pari päivää seuraavaan keikkaan. Ehdin pistäytyä oivallisessa nykytaiteen 

museossa inspiraatiota hakemassa. 

Muun muassa strasbourgilaismaalaritar Marcelle Cahn:in teokset olivat eri hienoja.  

Nyt istun Münchenin junassa, joka on pari tuntia myöhässä. Vettä sataa ja taivas jyrisee, 

onneksi ei ole avojuna. Ja jos Münchenissäkin sataa niin eipä hätää, Stuttgartissa vaihtoa 

odotellessa ostin uuden vettähylkivän takin, kun rakas yli 15 vuotta käytössä ollut 



emeritus-hampputakkini oli mennyt jo niin repaleiseksi että jätin sen nauttimaan 

Strasbourgin helteestä. 

Müncheniläinen kuvataiteilijaystäväni Petra on taas lähettänyt minulle listan inspiroivista 

näyttelyistä, jotka minun pitää käydä katsomassa huomenna aamupäivällä. Ja illalla sitten 

konsertti Unterfahrt-klubilla, joka onkin yksi suosikkiklubeistani, eikä vähiten siksi että olen 

saanut soittaa siellä niin monta kertaa. Konsertti striimataan, joten sen voi katsoa myös 

vaikkapa Suomesta! 

13. - 16.5.  

Hahaa !!! No-Niin !!! Jihuu !!! Münchenissä, Orleansplatzilla sijaitsevan ihanan, kotoisen, 

ehkä mun lempihotellin aamiaispöydässä hörpin paikallista luomupäärynätäysmehua ja 

luin sähköposteja - ja Achtung, Achtung, Überraschung, Deutsche Bahn on löytänyt 

levykassini !!! Wunderbar !!!! 

Soitin mailissa olevaan numeroon, ja sovin että haen kassin maanantaina Heidelbergistä 

lähtiessä keskuslöytötavaratoimistolta Wuppertalista. Melkein matkan varrella, ei tulisi 

edes kovin paljoa mutkaa, ja Heidelberg-Hampuri-junalippu oli peruutuskelpoinen. 

Mahtavaa! Olin niin innoissani että ostin vahingossa ensin lipun Bielefeldistä Wuppertaliin. 

Ja vieläpä peruutuskelvottoman tarjouslipun, himputti. Onneksi maksoi vain 13,40€. Ehkä 

DB voi niillä rahoilla rakentaa vaikka 0,3 mm uutta rataa jonnekin. 

Muutenkin Münchenissä oli ihanaa, kuten yleensä aina. Kaunis kaupunki, mukava 

kulttuurimyönteinen ilmapiiri. Paljon puita ja puistoja, vehreää ja vihreää. Käytiin 

kuvataiteilijaystäväni Petran kanssa upeassa Villa Stuckissa, jonka näyttely herätti paljon 

ajatuksia. Oli muunmuassa lentopolkupyöriä ja muita erikoisia vempaimia ja häkkyröitä, 

joita papparainen nimeltä Gustav Mesmer oli rakennellut vanhoilla päivillään, päästyään 



viimein pois mielisairaalasta, jonne oli joutunut väärän diagnosin takia 35 (!) vuodeksi. 

Aikamoinen juttu! 

Unterfahrt-klubilla oli vastaanotto taas mitä lämpimin. Poikkeuksellisen sydämellistä 

porukkaa, niin henkilökunta kuin yleisökin. On kyllä aikamoinen onni ja autuus saada 

tehdä työtä niin supermukavien ihmisten kanssa. Samaa voi sanoa myös Bielefeldin 

Bunker Ulmenau-klubista ja Heidelbergin Enjoy Jazz:ista. Kaikki kolme keikkaa oli ihan 

mahtavia kaikinpuolin, ja kuulijat olivat taas kertakaikkisen innoissan. Yleisöä käy ylipäänsä 

keikoilla keskimäärin vähän vähemmän kuin ennen pandemiaa, mutta ne jotka jo 

uskaltavat konsertteihin tulla, ahmivat musiikkia aivan valtavalla halulla, kuin juuri 

talviunilta heränneet nälkäiset karhut.  

Tällä kiertueella on jo ehtinyt tottua siihen että matkapäivät on erikseen, ja kokonaan 

vapaitakin päiviä on vähän väliä. Nyt tämmönen perinteisempi meno, että on konsertteja 

peräkkäisinä päivinä, tuntuu jopa hiukan raskaalta, etenkin kun nukkuminen on jäänyt 

vähemmäksi. Äänikirjan kuunteleminen yöllä herätessä on monesti tehokas nukutin, mutta 

joskus menee pahasti pieleen. Dostojevskin Rikos ja Rangaistus toimi pitkään tuossa 

tehtävässä melko hyvin, mutta eräänä yönä sattui kirja siihen vaiheeseen missä tuo Rikos 

tapahtuu, eli Raskolnikov huitaisee panttilainaajaeukkoa ja tämän sisarta kirveellä päähän. 

Eipä tullut uni sen jälkeen pariin tuntiin... 

Saksalaiset ovat kuuluisia täsmällisyydestään, mutta Deutsche Bahn tunnetaan häiriöistä ja 

myöhästelevistä junista. Aika moni juna on tosiaan tälläkin reissulla ollut myöhässä, joku 

vähemmän, toiset reilumminkin. Münchenistä Hampuriin päin menevä juna lähti puoli 

tuntia myöhässä, ja siitä puuttui puolet, joten kaikki matkustajat sulloutuivat muutamaan 

vaunuun. Maskin pitäminen junissa on toisinaan hieman turhauttavaa, mutta tuossa 

kyseisessä junassa naamari päässä matkustaminen tuntui oikein hyvältä idealta. 

Erityisen hyvä puoli Saksassa junailemisessa on se, että junayhteyksiä on todella paljon 

joka suuntaan. Häiriötilanteessa puhelinsovellus antaa vaihtoehtoisia reittejä, ja lippu käy 

niihin kaikkiin sellaisenaan. Nürnbergissä hyppäsin pois täpötäydestä vaunusta kun 



menetin istumapaikkani, ja viereiseltä raiteelta lähti 10 minuuttia myöhemmin samaan 

suuntaan toinen juna, jossa tilaa oli yllinkyllin. Matkaa Hannoveriin, jossa vaihtaisin junaa, 

oli kuitenkin yli kolme tuntia, joten pieni lisäviivästys oli pienempi paha kuin tungoksessa 

seisoskelu.  

Alkoi nälkäkin kurnia, joten menin ravintolavaunuun, valitsin listalta annoksen ja odottelin 

tarjoilijaa, joka tullessaan kertoi että eipä olllutkaan mitään syömistä koko junassa, vasta 

Hannoverissa tulisi täydennystä. Nautin siis lounaaksi jostain Ranskan kahvilasta espresson 

kylkiäisenä tulleen USB-muistitikun kokoisen Speculoos-keksin, jonka olin säästänyt ja 

survonut laukkuuni hätävaraksi. 

Bielefeldiin saavuin puolisentoista tuntia myöhässä, ja tukevassa kekkulassa olleiden, 

karjuvien ja huutavien jalkapallofanien saattelemana kävelin pikaisesti keikkapaikalle, jossa 

ehdin muutaman minuutin tutustua pianoon, ja sitten lähdettiin klubi-isäntä Frankin kanssa 

syömään. Mainio heppu, ja todella hieno ja erikoislaatuinen oli myöskin hänen klubinsa 

Bunker Ulmenwall, vanha pommisuoja, joka on jo 40-luvun lopulta lähtien toiminut 

vaihtoehtoisen, valtavirrasta poikkeavan musiikin ja teatterin esityspaikkana. Paksut seinät 

ja jykevät rautaovet suorastaan huokuvat vuosikymmenien takaista saksalaisten freejazz-

saksofonien riipivää ulinaa.  

Valloittavan hymyn omaava kurditaustainen tarjoilijatar tykkäsi erityisesti Maqam-

improvisaatioistani, jotka kuulemma toivat mieleen lapsuuden ja isoisän baglama-luutulla 

soittamat kehtolaulut. Väliajalla hän soitti oudisti-veljelleen vaatien häntäkin tulemaan 

kuuntelemaan, ja hänpä tulikin tuossa tuokiossa. Keikan jälkeen siemailtiin oluet ja 

jutusteltiin mukavia, tiedä vaikka joskus soitettais kimpassa. 

Helteiseen Heidelbergiin piti lähteä junailemaan melko aikaisin aamulla, kun konsertti 

Enjoy Jazz:in elegantissa loft-salissa oli jo kello 17. Se olikin viimeinen Saksan-keikka tällä 

erää, ja yksi parhaista koko kiertueella. Mainio oli myös tuon Kaapelitehdasta muistuttavan 

kulttuurikeskittymäksi muutetun vanhan tupakkatehtaan ravintola, jonka terassilla oli 

mukava mutustella herkkuruokaa järjestäjien kanssa onnistuneen konsertin jälkeen. 



SItten taas aamulla lisää junailua. Wuppertaliin saavuttiin puolisen tuntia myöhässä. 

Monen mutkan takana oleva keskuslöytötavaratoimisto ei ollut erityisen viihtyisä paikka, 

mutta levykassi sieltä pienen odottelun jälkeen löytyi! Allekirjoitin jotain papereita, 

maksoin 15 euroa käsittelymaksua, ja nyt on sitten levyjä vaikka lampaat söis, kun 

keikkojakaan ei ole enää kuin kaksi jäljellä.  

Wuppertalissa laitoin matkatavarat lokeroon ja kävin todella kehnolla lounaalla - sekä 

parsakeitto että gnocchit olivat karmean suolaisia ja maistuivat Knorrilta. Sitten kastuin 

läpimäräksi kaatosateessa, ajoin yhden pysäkinvälin kaupungin kuuluisalla riippu-junalla 

värjöteltyäni ensin puoli tuntia sen lähtöä odotellen, vaihdoin asemalla kuivat vaatteet ylle 

ja hyppäsin Hampurin-junaan, joka lähti tunnin myöhässä. 

Muutama tunti taas junailua ja uusien jatkoyhteyksien selvittämistä, sitten yövyn 

Hampurissa, josta jatkan aamupäivällä Kööpenhaminaan. Lähes neljän viikon 

tapahtumarikkaan reissaamisen jälkeen tuntuu oikeastaan ihan kivalta kun suunta on jo 

kotiin päin. 

16. - 20.5. 

Hampurin lyhyestä pysähdyksestä ei ole juurikaan raportoitavaa, paitsi koko reissun 

kehnoin hotelli, aivan karmea läävä! Mutta oli melko edullinen, ja kätevästi aseman lähellä. 

Kaupungin hanavesi oli niin pahaa, että jouduin ostamaan reissun ensimmäisen muovisen 

vesipullon. Tähän asti, lähes neljä viikkoa olen pärjännyt pienellä VR:n yöjunasta joskus 

saamallani kätevän kokoisella pikku putelilla, jota olen aina majapaikoissa täyttänyt.  

Hampurista lähtiessäni kuitenkin huomasin oppineeni jotain sitten nuoruusvuosien. 

Aiemmin nimittäin inhosin odottelua yli kaiken, joten lähdin aina kotoa tai hotellista niin 

myöhään kuin mahdollista ja päädyin lopulta juoksemaan bussiin tai junaan ihan viime 



tingassa, hengästyneenä ja jännittyneenä, veren maku suussa. Muutaman kerran olen 

astunut junaan vasta sen lähdettyä liikkeelle - 90-luvulle asti tämä oli mahdollista kun ei 

ollut vielä automaattilukkoja. Juoksin junan vierellä ja käänsin samalla kahvasta.  

Nykyään pieni odottelu on ihan OK, voi aistia aseman tunnelmaa, katsella junia ja niihin 

juoksevia viimehetkeläisiä, hörpätä vaikka espresson jos sattuu jostain hyvän semmoisen 

löytämään, ja nautiskella siitä ettei ole kiire. Asemalle saapuminen jopa 20 minuuttia 

ennen lähtöaikaa tuntuu ihan normaalilta nykyään, olenkohan tulossa vanhaksi? 

Tanskan rajalla lähti lähes kaikilta matkustajilta maskit naamalta. Osa riisui sen heti oma-

alotteisesti, ja lopuille rajavartija huomautti että voitte nyt ottaa maskit pois, Tanskassa 

niitä ei tarvitse pitää. Täytyy tunnustaa, että kahden koronavuoden, ja neljän viikon 

naamarijunailun jälkeen tästä tuli kyllä aika hyvä fiilis. Turvallista tai ei, nyt hengitetään 

vihdoin vapaasti, aah! 

Arvostan toki turvallisuutta sinänsä, mutta nykyään sitä niin monessa asiassa korostetaan 

ihan liikaa, ja elämästä tulee ankempaa ja tylsempää. Seikkailuhenkisenä on minulle 

vapauden tunne, olemisen mukavuus ja tietysti kaikenlaiset jännät kokemukset 

vähintäänkin yhtä tärkeitä seikkoja kuin turvallisuus, vaikkapa sitten pienellä riskillä.  

Tulee tästä mieleen mm. taannoinen Italian-matka, kun lähdin kaverin luota Salernosta 

Napoliin, ja kyselin mihin siellä kannattaisi mennä. Sain Riccardolta ja hänen äidiltään 

monta menovinkkiä, sekä vahvan suosituksen olla menemättä Espanjalaiskortteliin, koska 

siellä on mukamas riski tulla ryöstetyksi, eikä siellä turistit juuri käy. No tottakai oli 

päivänselvää, että heti kun astuin Napolissa ulos bussista, suuntasin Espanjalaiskortteliin. 

En heti löytänyt, joten kysyin tietä, ja aina minulle sanottiin että älä mene sinne. Viimein 

kyseinen kaupunginosa löytyi, ja sepä olikin todella hieno, juuri sellaista aitoa Napolia, 

mitä olin kuvissa nähnyt, eikä lainkaan turisteja. Kapeita mutkikkaita kujia, joiden ylitse 

meni pyykkinaruja, vanhoja hienosti patinoituneita idyllisiä taloja puisine 

ikkunaluukkuineen. Kuului kaikenlaisia elämän ääniä. Löysin myös ihan mahtavan 



ravintolan, joka oli täpötäynnä pelkästään paikallisia herkkusuita, ja sain koko Italian-

reissun parhaan aterian, eikä kolmen ruokalajin menu viineineen ja oivallisine 

espressoineen maksanut kuin kympin. Tämän kaiken olisin menettänyt jos olisin uskonut 

hössötystä ja suosinut turvallisuutta muiden, tärkeämpien tekijöiden kustannuksella. Eikä 

siellä mitään rosvoja ollut, nykyään varmasti vielä vähemmän. Sitäpaitsi ryöstetyksi voi 

joutua vaikka Forssassa, jos on huonoa tuuria. Ensinnäkin pitää olla jo aika paljon huonoa 

tuuria että ylipäänsä joutuu Forssaan.  

Hieman matkapäiväkirja nyt rönsyilee, tämähän ei liittynyt tuohon maskijuttuun tai tähän 

junakiertueeseen mitenkään, mutta kerroinpa kuitenkin kun tuli mieleen. 

Kööpenhaminaan juna saapui minuutilleen aikataulussa. Ilma oli huomattavasti viileämpi 

kuin Saksassa, mikä tuntui oikeastaan tosi hyvältä. Illalla lampsin Paradise-jazzklubille, 

jonne rumpalikaverini Daniel oli minut kutsunut. Olipa hauskaa olla pitkästä aikaa 

kuuntelijana. Hieno tunnelma, hyvät bändit, ja taas kerran hirmuisen mukavia ihmisiä, sekä 

vanhoja että uusia tuttavuuksia. Varsin lystikäs vapaailta. 

Seuraavana päivänä päätin että lounaaksi pitää saada smørrebrødiä. Oivallinen paikka 

löytyikin melko pian, osin tuurilla, osin vainulla. Ravintolan kaikki muut asiakkaat olivat 

paikallisia mummeleita ja papparaisia, jotka mutustelivat silli-, kala-, katkarapu-, 

paahtopaisti-, maksapasteija- ja muita smørrebrødejä, siemailivat olutta ja akvaviittia ja 

lörpöttelivät keskenään. Sisään tuli kanta-asiakkaita, joita kaikki tarjoilijat kävi vuorotellen 

ovella halaamassa. Tarjoilija kulki salissa jääkylmän, huurteisen akvaviittipullon kanssa 

täyttämässä hienoja kartiomaisia snapsilaseja. Tunnelma oli niin aito ja paikallinen, että 

minäkin yritin tilata tanskaksi, vaikka hyvin tiesin ettei siitä tulisi mitään. Eikä tullutkaan. 

Sain kyllä sanottua jotain tanskaksi, tai siis ruotsiksi siten että muutama sana kuulosti 

omaan korvaani hieman tanskalta. Mutta kuten arvata saattaa, vastauksesta en sitten 

tajunnut hölkäsen pöläystä. Kiva kuitenkin kun antoivat yrittää, monissa paikoissa heti 



ensimmäinen vastaus tulee englanniksi, jos asiakkaalla on vähänkin ulkomaalaista 

korostusta.  

Eipä tuo varsinainen kulinaristinen elämys ollut, mutta ihan kelpo pöperöt kuitenkin tuossa 

lähes museaalisen perinteisessä ravintolassa. Ja kun Tanskassa ollaan, niin ei tarvitse olla 

huolissaan että matkan ruokabudjetti jäisi ylijäämäiseksi. Ehkä ensi kerralla tulen tähän 

paikkaan vapaapäivänä, niin saan minäkin maistaa tuota sangen viekoittelevannäköistä 

akvaviittia. 

Illan keikka Christiania Jazz Clubissa oli taas monella tapaa hyvin erilainen kuin muut 

tämän kiertueen esiintymiset, mikä on tietysti aina pelkkää plussaa. Ylipäänsäkin mun 

työssä ehkä kaikkein parasta on se, että kaikki bändit ja projektit, joissa soitan on niin 

erilaisia toisistaan, ja omakin roolini niissä vaihtelee suuresti. Jokainen työpäivä on hyvin 

erilainen, mikä joskus on toki haastavaa, mutta erittäin inspiroivaa.  

Olin yrittänyt saada kiertueelle soolokonserttia Köpikseen ja muihinkin Tanskan 

kaupunkeihin, mutta tuloksetta. Viimeisen Saksan-keikan ja torstain Tukholman-konsertin 

väliin oli jäämässä kolme päivää tyhjää, joten jotakin aktiviteettia tarvittaisiin tähän väliin. 

Mainitsin tästä muutama kuukausi sitten tanskalaisrumpali Danielille, ja kas, hänellä 

sattuikin olemaan keikka sovittuna juuri tuohon kohtaan omalla kvartetillaan, eikä pianistia 

oltu bändiin vielä buukattu. Jihuu! 

Valittelin aikaisemmin ettei Suomessa musiikinopiskelijat käy nykyään konserteissa. 

Poikkeuksiakin onneksi löytyy, kuten tuo kyseinen Daniel, joka kahdeksan vuotta sitten 

Helsingissä opiskellessaan oli tuttu näky keikoilla yleisön puolella. Nykyään hän on mainio, 

luova ja monipuolinen muusikko, jolla on todella paljon töitä. Sanoisin että näillä kahdella 

asialla on vahva yhteys. 

Mutta palataanpa Christianiaan. En ollutkaan käynyt siellä varmaan yli kymmeneen 

vuoteen, ja taas kyllä teki vaikutuksen tämä omituinen paikka.  



Moni asia joka kliinisessä ja byrokraattisessa yhteiskunnassamme ärsyttää, loistaa tässä 

vapaassa, orgaanisessa ja luonnonläheisessä hippiyhdyskunnassa poissaolollaan. Ei pääse 

ilkeät rakennustarkastajat määräämään hauskannäköisiä hökkeleitä purettavaksi tai 

hienosti patinoituneita seiniä kunnostettavaksi asianmukaisen sileiksi ja harmaiksi. Eikä tule 

kaupungin puutarhuri hysteerisenä kaatamaan vanhoja puita jonkun katalan 

turvallisuusdirektiivin nojalla, vaan kaikki kukat saavat kukkia ja ruoho rehottaa villinä ja 

vihreänä... Toki vapaakaupungissa synkempikin puoli kuulemma välillä näyttäytyy, 

hämäräheikkeineen, kovine huumeineen, mafiosoineen, jengeineen ja pyssymiehineen, 

mutta eipä ole koskaan sattunut omaan näköpiiriini tuollaisia häiriöitä. 

Eikä toki ole Christianiassa jazzklubikaan ihan samanlainen kuin muualla. Aikakäsityskin 

poikkeaa totutusta huomattavasti. Mentiin puoli seitsemältä paikalle, tarkoituksena 

harjoitella illan ohjelmistoa, mutta Pascal, yksi klubin pitäjistä, oli juuri aloittanut 

virittämään 100-vuotiasta flyygelinrähjää, joten käytiin popsimassa falafelit ja pidettiin 

sitten treenit ulkona, nuotteja katsellen, puhuen ja merkintöjä tehden. En tiedä johtuiko 

flyygelistä vai itseoppineen virittäjän ammattitaidosta, mutta en ole ihan varma oliko 

piano paremmassa vai huonommassa vireessä parin tunnin ähräämisen jälkeen. Hyvä yritys 

joka tapauksessa. Ja muutenkin klubilla oli mahtava kotikutoinen tunnelma ja todella 

ystävällinen, suorastaan sydämellinen vastaanotto. 

Hehee, ja olipa taas super-hauskaa soittaa bändin kanssa pitkästä aikaa, niin monen 

soolokonsertin jälkeen. Kvartetissa soittajia oli tietenkin viisi, kaikki erittäin hyviä ja luovia 

muusikoita, ja todella mukavia heppuja. Ohjelmisto oli sopivan vapaamuotoinen, paljon 

tilaa spontaanille improvisaatiolle, ja kommunikaatio lavalla toimi saumattomasti. Soitettiin 

pari pitkää settiä ja yleisö oli ekstaasissa. Muusikoitakin oli paikalla, ja kohta alkoikin jo 

jamit, mutta jouduin aikaisen aamuherätyksen takia häipymään melko pian keikkamme 

jälkeen. Hotellille oli kolmen kilometrin kävelymatka, ja yöllinen Kööpenhamina näytti 

upealta. Aamulla vaatteet tuoksuivat voimakkaasti savulta, ihan kun joskus kultaisella 90-

luvulla. 



Aamutuimaan heräsin lyhyehkön yön jälkeen, avasin puhelimen, ja siellä oli Ruotsin 

Rautatieyhtiöltä viesti että junani ei lähdekään Kööpenhaminasta vaan poikkeuksellisesti 

Malmöstä. Jaahas. Pitää siis mennä ensin paikallisjunalla meren yli, ja tämä yhteys 

lähteekin varttituntia aikaisemmin kuin alkuperäinen juna, minkä mukaan olin herätykseni 

asettanut. Asiaa ei viestissä mitenkään pahoiteltu, ja tiedote oli vain ruotsiksi. Haloo SJ, 

melko ylimielistä, sanoisin! Ehdinpä kuitenkin ihan hyvin, vähän vikkelämmin piti vain 

hörpätä espresso asemalla, mutta veikkaanpa että joku vielä ruotsinkielentaidottomampi 

on saattanut jäädä junasta. 

Sitäpaitsi Tukholman-junassa haisi pahalta - aina välillä pelmahti joku omituinen löyhkä 

jostain. Muistinkin yht'äkkiä, että muutama päivä sitten Heidelbergin hotellissa olin 

ottanut aamiaisbuffetista kananmunan, jota en jaksanutkaan syödä, vaan olin käärinyt sen 

servettiin ja laittanut laukkuuni varmuuden varalle, ja tokihan se oli nyt ihan mössönä 

siellä... Liekö tällä osuutta tuohon löyhkään? No, yhtä kaikki, ruotsalaisten syytä kuitenkin. 

Viiden tunnin junailun jälkeen alkoi olla aikamoinen nälkä, eikä ravintolavaunun 

tyhjiöpakatut, teolliset kolmioleivät olleet erityisen houkuttelevia. Ja sitten, puoli tuntia 

ennen aikataulunmukaista perillesaapumista juna pysähtyi Gnestaan, noin 50 kilometrin 

päähän Tukholmasta. Raiteilla oli ollut onnettomuus, ja sen jälkiä siivotessa menisi 

kuulutuksen mukaan vähintään tunti. Ovet avattiin, ja lähdin vatsa kurnien kylille 

lampsimaan. Läheltä löytyikin mainio kahvila, Pelle & Lottas Café & Kakeria, jonka 

terassilla kävin popsimassa ensin oivallisen katkarapuleivän, ja sitten vielä herkullisen 

silakkaleivän. Kylläpäs helpotti oloa, vaikkakin hotkin aika nopeasti, kun syödessä mieleen 

juolahti ajatus, että entäs jos se raiteiden siivoaminen sujuukin nopeammin ja juna häipyy 

ilman minua... no eipä lähtenyt, ei ihan vielä tunninkaan päästä. Tukholmaan saavuttiin 

noin puolitoista tuntia myöhässä, joten kiertueohjelman mukaiset päiväunet hotellilla 

jäivät tällä kertaa väliin. 

Olikin vierähtänyt toistakymmentä vuotta edellisestä konsertistani Tukholman Suomi-

instituutin yläkerran salissa. Flyygeli oli edelleen sama vanhahko pikku-Steinway, kuitenkin 



ihan kelpo soitin. Yleisöä saapui runsaahkosti, ja lähes kaikilla tuntui olevan joku yhteys 

Suomeen. Soitin taas setin yksin, ja tauon jälkeen mukaan tuli illan erikoisvieras, mainio 

klarinetisti Per "Texas" Johansson. Ollaan yritetty Perin kanssa soittaa kimpassa parikin 

kertaa Helsingissä jaZZanti-sarjassa, mutta muuan virus on aina sotkenut suunnitelmat. Nyt 

onnistui vihdoin konsertti Tukholmassa, ja olipas mahtavaa! 

On osittain sattumaa että kaikki kiertueen soolokonserttien kolme erikoisvierailijaa ovat 

(basso)klarinetisteja. Alkuperäisessä suunnitelmassa mahdollisia vierailijoita oli pitkä ja 

kaikin tavoin diversiteetikäs lista, mutta lopulta vain näiden kolmen pillipiiparin kanssa - 

Claudio Puntin, Louis Sclavis ja Per Johansson - saatiin homma vietyä maaliin asti. Mutta 

ei se mitään - kun kaikki kolme ovat loistavia muusikoita, ja keskenään hyvin erilaisia 

soittajia, niin sanoisin että napakymppi! Sitäpaitsi bassoklarinettihan on yksi hienoimmista 

soittimista! 

Nyt on kuulkaas niin että junakiertue alkaa olla pulkassa. Istun Viikinkilaivan hytissä, jossa 

sain juuri lyhennettyä univelkaani 2 tuntia eli n. 0,02 prosenttia. Kohta käyn syömässä ja 

ehkä nukun sitten vielä lisää. Lopetan raportoinnin tähän, vaikka jäljellä onkin vielä yksi, 

varmaan kaikkien mielestä tosi kiinnostava junamatka Turusta Helsinkiin.  

Yhteensä reissua kertyi kolmekymmentä ja puoli päivää. Pari merimatkaa, noin 1500 km 

tietä ja 8500 km rautatietä. Kolmetoista hienoa konserttia ja monta mukavaa vapaapäivää, 

hirmuinen määrä ikimuistoisia kokemuksia. Tapasin valtavan määrän kerrassaan ihania 

ihmisiä, sain monta uutta ystävää, kosolti uutta yleisöä, ja toki myös kasvatin ammatillista 

kontaktiverkostoani huomattavasti. Ja tietysti, mikä kaikkein tärkeintä, söin todella monta 

herkullista ateriaa.  

Lenkkaritkin oli mukana - herkuttelun vastapainoksi kävin ainakin seitsemän kertaa 

juoksemassa, minkä lisäksi toteutin monta pitkää fillariajelua ja kaupunkikävelyä. Saksan 



kirja on kulkenut mukana koko ajan, mutta vielä en ole sitä avannut. Kielenopiskeluun 

budjetoitu aika lienee mennyt tämän matkapäiväkirjan naputteluun.  

Ei epäilystäkään etteikö tämä kuukausi olisi ollut yksi elämäni parhaista. Ihan super-hyper-

mahtava reissu kaikin puolin, kaikkine kommelluksineenkin. Vaan onpa ihan huippua 

viimein palata kotiinkin, ja huomisen Vuotalon-keikan jälkeen pitää hieman rentouttavaa 

lomaa, käydä saunassa ja puuhailla kotoisia juttuja perheen parissa. Jee! 

Jonkun verran on taas kalenterissa keikkoja, jotka pitää tehdä lentäen, mutta seuraavan 

junakiertueen suunnittelu on jo alkanut! 

Kuitenkin pieni lisäys vielä. Junan lähestyessä Helsinkiä tuli kaiuttimista iloinen kuulutus: 

"Noniin, täällä konduktööri Sami. Saavumme kohta Helsinkiin, Suomen pääkaupunkiin. 

Haluaisin kiittää kaikkia tästä mukavasta matkasta, ja tervetuloa taas pian junamatkalle!" 

Tämäntyyppistä persoonallista, hyväntuulista kuulutusta on vaikea kuvitella esim. Saksan, 

Ranskan tai heh, varsinkaan Ruotsin juniin. Hyvä VR !!!


