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Vähän vanhempi mestari eli pääosan Miljoonasade-albumeista tuottanut Janne Louhivuori vieraili juhlivan bändin keikalla Tavastialla. Orkesterin kantahenkilökunnasta vasemmalla Heikki Salo, hänen vierellään Ari Laakso-
nen ja oikealla Matti Nurro.

Kivuttomasti kohti keski-ikää
■ Miljoonasateen tei-
nivuodet ovat onnel-
lisesti takana.

Rolf Bamberg
Uutispäivä Demari

Vuonna 1986 heti debyytti-
singlellään Lapsuuden san-
karille itsensä läpi lyönyt 
Miljoonasade-yhtye läh-
ti viikko sitten tasavuosien 
kunniaksi juhlakiertueelle. 
Tämän viikon keskiviikko-
na karavaani seisahtui Tavas-
tian keitaalle Helsinkiin.

Miljoonasade on viettä-
nyt pitkiä hiljaiselon kau-
sia 1990-luvun lopulta läh-
tien, mutta asianmukaisen 

valvojan ja saattoväen läs-
näollessa suoritettuja viral-
lisen kuoppajaisia ei bändil-
le tähän päivään mennessä 
ole pidetty. Viisikon jäsenet 
ovat viime vuosina hajaan-
tuneet tahoilleen niin am-
matillisesti kuin maantie-
teellisestikin, mutta kun 

hetki on sopiva ja motivaa-
tio kohdallaan, niin pop-
poolle ei tuota tuskaa nous-
ta kimpassa lavalle.

Tämä näkyi Tavastian kei-
kallakin, 20-vuotiskiertuetta 
varten on selvästi tehty töitä 
eli biisit, niin vanhat klassi-
kot, harvemmin keikkaset-

tiin mahtuneet palat kuin 
ne pari uuttakin tuotosta, 
oli hiottu mainioon esitys-
kuntoon.

Vetreässä  
iskussa
Kun Miljoonasade (siis yhä 
alkuperäiskokoonpanossa 
laulaja-lauluntekijä Heikki 
Salo, kitaristi Matti Nur-
ro, basisti Ari Laaksonen, 
kosketinsoittaja Olli Heik-
kinen, rumpali Jarmo Ho-
vi) pääsee röyhistämään rin-
taansa noinkin pitkällä elin-
kaarella, ei ole ihme, että ta-
savuosikiertueen keikksetis-
tä löytyy paljon materiaalia 
historian hämärästä. Tavas-
tialla kuultiin kolmen en-

simmäisen albumin lauluis-
ta – siis vuosilta 1987-89 – 
kaikkiaan yhdeksän. Pakol-
listen kuvioiden kuten Mar-
raskuun, Voipallon, Miljoo-
nasateen, Olkinaisen ja sen 
Gagarin-oodin lisäksi miel-
tä virkistivät sellaiset hyvältä 
tuntuvat ja syvältä kahmai-
sevat biisit kuin Angelika, 
Köyhät ja Mayday Mayday, 
joissa Heikki Salon teks-
tit olivat alkuvoimaisillaan, 
vaikka ei bändin sanatykki 
tylsällä kynällä ole koskaan 
raapustanut, vuodet ovat 
vaan vähän tasineet särmiä.

Illan kohokohtiin kuului-
vat kiistatta myös heti alku-
päässä kuultu Silmitön talvi, 
sekä Tulkoon rakkaus, väke-

västi rokannut Meitä jyrä-
tään ja erityisesti Kasvuki-
puja, joka on tavallaan anta-
nut nimensä 20-vuotiskoko-
elmalle. Sille tehdyistä uu-
sista lauluista taas Taksilap-
set kosketti isommin, Rak-
kauden lähdekoodista oli 
vaikeampi saada otetta.

Bändi oli Tavastialla se-
kä soitannollisesti, fyysises-
ti että hengeltään vetreäs-
sä vedossa, joten ei ole mi-
tään syytä alkaa vielä va-
railla viittäkymppiä lähes-
tyville jannuille laitospaik-
koja Irwinin aikoinaan tari-
noimasta rokkiukkojen van-
hainkodista.

25-vuotiskiertueella sitten 
taas, vai?

”Vaikka usein mulle käy niin kuin silloinkin
kasvukivut ei iske enää jalkoihin
ne iskee mun sydämen poimuihin
ja arjen hentoihin
turvaköysiin.”

H. Salo: Kasvukipuja


