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Tähtitorni kosinnan muistomerkiksi
Otava ja niin edelleen. Minä siihen väliin, että mennäänkö 
naimisiin. Hellevi sanoi, että joo, ja jatkoi luettelemista, 
Jari kertoo.

Tänä kesänä Nuutiset ovat katselleet tähtitornissaan au-
ringonpilkkuja, elokuussa he odottavat tähtisateita. Muis-
toina heillä on omassa tähtitornissa otettuja kuvia muun 
muassa tähtisumuista.

Ihmiset & ilmiöt

Nuutiset hoitavat Raadelmaansa rakkaudella

Pihan erikoisuus on tähtitorni, jonka Jari Nuutinen on 
suunnitellut ja toteuttanut alusta alkaen itse.

Jari Nuutinen on rakentanut ja ohjelmoinut  tähtitornin lait-
teistot omien tarpeiden mukaiseksi.

Jari ja Hellevi Nuutisen pihamaalla kukoistavat muun muassa ritarinkannukset. Pergolan viiniköynnös on joinakin vuosina antanut satoa, josta on tehty mehua.

Jazzklubitunnelmaa 
Kolmessa Kolikossa
PÖYTYÄ/Riihikoski
Tuomas Honkasalo

Laitan silmät kiinni ja kuun-
telen. Leijailen ajatuksis-
sani syvän etelän hämyi-
sille klubeille New Orlean-
siin. Kuuloaisti täyttyy sil-
kinpehmeistä lauluäänen 
sävyistä kelmeiden valojen 
korostaessa ilmassa leijaile-
vaa tupakan savua. Joku ys-
käisee kulmassa vaimeasti. 
Läskibasson lankamaisuus 
sekoittuu pehmeästi sä-
riseviin rumpupelteihin. 
Jazzin vapaa sielu on pääs-
tetty irti ja soittajat tekevät 
parhaansa. Avaan silmäni 
ja maisema vaihtuu. Nyt ol-
laan Pöytyällä Kolmen ko-
likon pihalla, mutta jazzin 
tunnelma säilyy silti.

Ars Auranmaan järjes-
tämä Jazzahtava ilta keräsi 
Wanhan tavaran liikkeen 
pihaterassille musiikki-
taiteen ystäviä. Pöytiin oli 
asetettu pieniä sipsikul-
hoja ja pirskahtelevaa me-
hua. Iltaa varten koostettu 
jazzahtava yhtye aloitti soi-
tantonsa hieman humoris-
tisesti laulamalla Harry´s 
barista kappaleessa How 
wonderful you are. 
Harri Kaukisella ei ole 
kuitenkaan baaria, mutta 
hänen pihamaansa täytti 
jazzin suloinen pehmeys 
ja toisaalta hetkellinen hu-
moristisuuskin. Kaukinen 
itse lauloi ja soitti trum-
pettia taidokkaasti. Hänen 
tyttärensä Irina Kaukinen 
oli saanut laulunsa säestä-
jiksi pianisti Johannes Per-
kon, kitaristi-miehensä Ta-
pio Kananojan ja rumpali 
Mauri Liponkosken. Yhty-
että sai hyvin omantunnoin 
kutsua perhebändiksi, sillä 
myös Harri Kaukisen lap-
senlapsi Kyllikki Kauppi 
osallistui laulantaan muu-
taman kappaleen verran. 

Herkkää henkilökoh-
taista tulkintaa
Ihmisten sunnuntaisuun-
nitelmille pyllistellyt sään-
haltija oli selvästi taidemu-

siikin ystävä, sillä sade lop-
pui kuin napista painamalla 
haikeiden ja iloisten jazzin 
sävelten kiiriessä ilmoille. 

Irina Kaukinen vei lau-
luäänellään ihmiset savui-
siin kellarikapakoihin, sillä 
hänen äänensä tummat 
sävyt ja voimakas hentous 
vibraton sävyttämänä sopii 
jazzin tulkintoihin kuin hän 
olisi syntynyt sitä tekemään. 

Erityisesti hurmaavan 
herkkä tulkinta Eva Cassi-
dyn versioimasta Autumn 
leavesista sai yleisön hen-
kisesti huoahtelemaan ja 
lopuksi antamaan valtavat 
aplodit. Irina Kaukinen it-
sekin herkistyi kappaleen 
aikana. 

– Jazzissa on jotain kä-
sittämätöntä vapautta, sel-
laista joka sytyttää. Tässä on 
jotain alkukantaista sielua, 
Kaukinen pohtii. 

Jazzin syvin olemus
–Laulut täytyy itse elää läpi, 
jotta niihin pääsee sisälle, 
kertoo Irina Kaukinen kap-
paleiden tulkinnan taustoja. 
Vaikka kaikessa musiikissa 
pitäisi hänen mukaansa olla 
vereslihalla, niin jazzissa ol-
laan vielä jotenkin syvem-
mällä. Muusikot tekevät 
live-tilanteessa aina oman 
lisänsä kappaleeseen. Sä-
veltäjät antavat viitekehyk-
set ja siihen päälle lisätään 
omat mausteet.

–En ole mikään jazzin 
soittaja, mutta rakastan jaz-
zia, kertoo itseään vähätel-
len Harri Kaukinen. Häntä 
viehättää jazzissa nimen-
omaan vapaus. Hieman 
keikkajännitystäkin oli il-
massa, kun Kaukinen ker-
too, että treenit ovat olleet 
vasta muutamaa tuntia ai-
emmin. Treeneissä yleensä 
irrotellaan hieman enem-
mänkin, sillä soolot irtoa-
vat ehkä rohkeammin kuin 
livenä yleisön edessä. 

–Ensin soitetaan melodia 
ja sitten lähdetään improvi-
soimaan, selittää Kaukinen 
jazzin koukuttavuutta soit-
tajalle. 

–Laulu on nyt epävirei-

nen, harmoniaa siinä kuule 
en, tulkitsee Irina Kaukinen 
Epävireiset sydämet -kap-
paletta. Harmoniaa keikalla 
kyllä kuuluu, mutta epävi-
reisyyttä ei. 

Illan aikana yleisö joh-
datellaan Irina Kaukisen 
taustatarinoiden siivittä-
mänä 1920-luvulta aina 
Oscar-voittaja La La Lan-
din ihastuttavaan City of 
Starsiin. Tapio Kananojan 
pehmeästi liukuvat kevyet 
sormet kitarassa, Mauri 
Liponkosken erityisen tai-
turimainen rumpalointi ja 
Johannes Perkon muheva 
kosketintyöskentely viitoit-
tavat ihmiset keikan jälkeen 
kotimatkalle monta musiik-
kielämystä rikkaampana.

Läskibasson lanka-
maisuus sekoittuu 
pehmeästi särise-
viin rumpupeltei-
hin.

Harri Kau-
kinen ja 
Mauri Lipon-
koski ovat 
soittaneet 
jo pitkään 
samoissa 
kokoonpa-
noissa. Kauki-
sen trumpetti 
ja Liponkos-
ken rummut 
muodostivat 
tärkeän osan 
Jazzahtavaa 
iltaa.

■■ Eino Leino-runoilta 
ja Jazzahtava ilta ovat 
Ars Auranmaan viimei-
simmät yhdistykset 
rypistykset. Jazz-ilta jär-
jestettiin jo 11. kertaa. 
Yhdistyksen sihteeri Ari 
Vilen kertoo Pöytyän ja 
Auran olevan aktiivisim-
mat kunnat.

■■ Ars Auranmaa kaipaa 
lisää kiinnostuneita ja 
aktiivisia jäseniä jouk-
koonsa. Yhdistyksen 
puheenjohtaja Susanna 
Joki haluaisi tapahtu-
miin matalan osallistu-
miskynnyksen; että olisi 
helppo saapua paikalle 
kulttuurin kuluttaja-
taustasta huolimatta. 
Suunnitteilla on tulevai-
suudessa muun muassa 
Auranmaan kulttuuri-
päivät, jossa olisi tarjolla 
monenlaista kulttuuria 
eri saroilta. 

■ JÄSENIÄ LISÄÄ


