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LITKU KLEMETTI
Taika tapahtuu
Luova Records

xxxx

”Onkohan se jotain mistä en saa 
kii?” laulaa Sanna ”Litku” Kle-
metti toisen soololevynsä alku-
tahdeilla. Haastatteluissa hän on 
sanonut, että yksi levyn kantavista 
teemoista on inspiraatio, hetki-
en kipinä. Tämä eetos on Litkun 
musiikkiin kovin luontevasti istu-
va, läpileikkaahan se kaiken sanoi-
tuksista ja musiikissa vallitsevasta 
menneiden hetkien kaihosta aina 
DIY-meiningillä hoidettuun ja lii-
kaa hiomista välttelevään studio-
työskentelyyn asti. 

Tavallaan Litkun voikin nähdä 
nostalgian ja nykyhetken yhdistä-
misen projektina, joka loistaa tai 
kaatuu suhteessa siihen, millaise-
na kierrätetyn ja uuden tasapaino 
saadaan pidettyä.

Toisella soololevyllä silmään on 
vaihdettu Litkulle rakas pro-
gevaihde. Saatteessa puhutaan 
Frank Zappasta, mutta mitään 
niin äkkiväärää ei suoremmankaan 
ilmaisun ystävän tarvitse pelätä. 
Käytännössä biisit ovat pidempiä, 
aavistuksen hitaampia ja soundil-
lisesti pulleampia. Samalla levyn 
rakenne ja musisointi ovat aiem-

paa mietitympiä.
Siinä missä Juna Kainuuseen 

oli kokoelma (sinänsä mainioita) 
popbiisejä, Taika tapahtuu -levyn 
kappaleet soljuvat luontevammin 
toisiinsa muodostaen vahvemmin 
kokonaisuutta.

Äänimaailman tukevoitumisesta 
voitaneen osaltaan kiittää levyn 
äänittänyttä ja miksannutta, aiem-
min muun muassa Radiopuheli-
mia tuottanutta Pekka Tuomea, 
joka toimii nykyään myös Litku-
yhtyeen kosketinsoittajana. Lois-

Litku
teki sen
taas
Upea toinen soolo on 
levynä harkitumpi.

Levyt

”
Lopputulema 
kuulostaa en-

nen kaikkea Litku 
Klemetiltä.

Taika tapahtuu -levy on Sanna ”Litku” Klemetin uran toistaiseksi paras kokonaisuus.Määritelmiä 
paeten

Toimiva 
yhdistelmä
BIKINI
Maailmankaikkeuden 
Soundtrack
Omakustanne

xxxx

Pieksämäkeläinen Bikini-yhtye 
flirttailee tahallaan kömpelöi-
den syntikkasoundien ja totisen 
toteavan laulusuorituksen kans-
sa. Yhdistelmä voisi helposti jää-
dä vain hassuksi kuriositeetiksi, 
mutta Bikini todistaa toisella pit-
käsoitollaan, että muoto toimii. 
Ja miksei toimisi, sillä sävelmate-
riaali ja tekstit ovat vahvoja.

Monesta musiikillisesta läh-
teestä ammentava levy voisi olla 
monimuotoinen kummajainen, 
mutta omalla kiehtovalla taval-
laan Mervi Luoman lauluää-
ni ja kappaleiden omintakeinen 
soundimaailma tekevät kattauk-
sesta kiehtovan kokonaisuuden.

Esimerkiksi Sanoja vaan 
-kappaleen syntikkataustoissa 
on samanlaista kaatumisen vaa-
raa kuin varhaisilla Klaus Thun-
der & Ukkosmaineen levyillä. 
Maailmankaikkeuden Sound-
track onkin selvästi myös jon-
kinlainen vastaisku radioiden 
ylituotettua ja siloteltua musiik-
kia vastaan. Maailmaan mahtuu 
aina bändi, joka raportoi ihmi-
sistä ja elämästä vähän nyrjähtä-
neestä kulmasta.
Iikka Taavitsainen

OKRA PLAYGROUND
Ääneni yli vesien
Nordic Notes

xxxx

Ääneni yli vesien on vänkä 
tapaus. Kun kuuntelin levyä 
ensimmäisen kerran, mieles-
sä käväisi, että onko tämä nyt 
uusinta uutta kansanmusiik-
kia, euroviisua vai mitä ihmettä. 
Kun yhtyeen soitinvalikoimaan 
kuuluvat muun muassa jouhik-
ko, sähköbasso, runsas perkussi-
oiden käyttö ja ohjelmointiakin 
esiintyy, ei olla liikkeellä perin-
teisessä kansallispukuhengessä.

Toisaalta sanoitustapa pohjau-
tuu vanhoihin runoihin ja siellä 
täällä trad. myös vilahtelee. Mitä 
tästä seuraa? Se, että Okra Play-
ground pakenee kaikenlaisia 
tyylimäärittelyjä. Kuulijalle se voi 
olla sekä hankalaa että virkistä-
vää, riippuen omista ennakko-
luuloista ja niiden määrästä.

Ääneni yli vesien on tiukasti 
soitettu ja tehoja on parhaimmil-
laan vaikka toisille jakaa. Päivi 
Hirvonen, Maija Kauhanen ja 
Essi Muikku laulavat hienosti, 
paikoin hieman makeillen. Mut-
ta sepä ei haittaakaan.
Kimmo Nevalainen


