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JOHDANTO 

 

Taustaa aiheen valintaan 

 

Oman kulttuurin ja sen tuotteiden tutkiminen on mielestäni meille pienen 

kansakunnan edustajille tärkeää, koska sitä kautta voimme edistää sen 

säilymistä ja säilyttämistä. Tutkimalla menneisyyttämme pystymme paremmin 

ymmärtämään myös asioiden nykytilaa. Toivon oman tutkielmani herättävän 

innostusta muidenkin keskuudessa; kuka tutkii suomalaista populaari-

musiikkia, jos eivät suomalaiset itse? 

 

Olen aina ollut mieltynyt kotimaiseen populaarimusiikkiin, rockiin, popiin, 

bluesiin, jazziin, iskelmään, elektroniseen musiikkiin, ja haluan omalla 

panoksellani nostaa esiin yhden suomalaisen kevyen musiikin edustajan. Sakari 

Kukko on hyvä esimerkki suomalaisen populaarimusiikin toimijoista, sillä 

hänen tuotantonsa on monipuolisuudessaan huikea. Hän on oivallinen 

lähtökohta tutkimukselle, jossa halutaan yhden henkilön elämän, tuotannon ja 

toiminnan kautta heijastaa suurempia kokonaisuuksia sekä kuvailla historian 

tapahtumia ja ilmiöitä.  

 

Suhteeni Sakari Kukkoon ja hänen musiikkiinsa ei perustu faniuteen, vaan olen 

pystynyt aloittamaan tutkimustyöni puhtaalta pöydältä. Olen toki kuullut 

Piirpaukea, mutta varsinaista mielipidettä puolesta tai vastaan minulla ei ole 

ollut. Olen tutustunut häneen lähinnä kotikaupungin tuttuna taiteilijana; meitä 

yhdistää synnyinkaupunkimme Kajaani.  

 



 2 
 

 
 
 

Kysymyksenasettelu 

 

Tutkielmassani paneudun yhden suomalaisen populaarimusiikin toimijan 

elämään, tuotantoon sekä hänen käsityksiinsä musiikista ja musiikin 

tekemisestä. Tutkimukseni on suomalaisen populaarimusiikin historian 

perustutkimusta Sakari Kukon henkilöhistorian kautta. Tutkimuskysymyksiäni 

ovat: 1. Kuinka Sakari Kukosta tuli muusikko ja musiikintekijä? 2. Minkälainen 

on ja on ollut hänen tapansa toimia? Tarkoituksenani on paitsi vastata edellisiin 

kysymyksiin, myös sijoittaa vastaukset ajallisesti suomalaiseen musiikki- ja 

yhteiskuntakontekstiin. 

  

Ongelmanasettelu tähtää siihen, että selvitän sekä Kukon omat sisäiset motiivit 

ja päämäärät muusikkona ja musiikintekijänä että hänen ympäristönsä 

tarjoamat virikkeet ja vaikutteet. Ongelman ratkaisemiseksi on kartoitettava 

hänen elämänvaiheensa lapsuudesta tähän päivään, ympäristöt, joissa hän on 

kulloinkin toiminut sekä ne yhteiskunnalliset tilanteet, joihin hänen ja hänen 

ympäristönsä toiminta on sijoittunut. Keskeisimmässä asemassa ovat kuitenkin 

Kukon elämä, tuotanto, toimintatavat ja musiikilliset vaikuttajat. Tarkoitukseni 

ei ole tehdä syvää yhteiskunta- ja kulttuurianalyysia, vaan pikemminkin kuvata 

kulloinkin vallinnutta ilmapiiriä, sijoittaa tapahtumat niihin sekä selvittää, 

miten mikin konteksti on vaikuttanut Kukon tekemisiin. 

 

Tutkimuksen keskiössä on Sakari Kukko ja hänen tuotantonsa, joihin paneudun 

syvällisimmin; ajallisesti tutkimus sijoittuu vuosien 1953 ja 2003 välille. Hieman 

yleisemmän tason tutkimuskohde on hänen lähiympäristönsä, joka 

luonnollisesti vaihtuu ajan muuttuessa. Pinnallisimmin käsittelen kulloiseenkin 

ajanjaksoon liittyvät merkittävät musiikilliset ja yhteiskunnalliset tapahtumat, 
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jotka tarjoavat yksittäisen ihmisen tekemisille ja kokemuksille vertailukohdan. 

Tutkimuksen ulkopuolelle jää muiden kuin Kukon itsensä tekemä musiikki. 

 

Kuvio 1. Tutkimuksen lähtökohta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutkimuksen keskiössä on Sakari Kukko. Seuraavana tarkasteltavana tasona on hänen lähi-
ympäristönsä. Pinnallisimpana ja ohuimpana tasona on kuvattu ympäröivän yhteiskunnan 
tarkastelu. Tutkimus kattaa ajanjakson vuodesta 1953 vuoteen 2003. 

 

 

Teoreettisia lähtökohtia 

 

Teoreettinen lähtökohtani, mikrohistoriallinen tutkimusote, on peräisin 

historiantutkimuksesta. Historioitsija ei pääse aloittamaan työtään tyhjältä 

pöydältä, sillä oli tutkimuskohde mikä tahansa, siitä on käytettävissä tietoa. 

Joistakin tutkimuskohteista on kirjoitettu tuhat sivua, joistakin on olemassa 

vain pieniä tiedon palasia, mutta kummassakin tapauksessa tutkimuskohteella 

on olemassa paikkansa aikalaisten tietoisuudessa. Jorma Kalela (2001) nimittää 

edellä kuvattua ilmiötä historiankuvaksi ja hän toteaa historian tutkijan työn 

lähtökohtana olevan nimenomaan tutkimuskohteeseen liittyvät ihmisten 
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historiakuvat. Tutkimuksen tekeminen on näin ollen hänen mielestään aina jo 

esitettyjen tulkintojen kommentoimista ja historiaksi jo käsitteellistetyn tiedon 

ja tietämyksen kestävyyden arvioimista. (Kalela 2001: 15−16.) 

 

Oman tutkimukseni kannalta Kalelan ajatukset konkretisoituvat siten, että 

haastateltavallani (Kukolla) on oma näkemyksensä menneistä ajoista ja niiden 

tapahtumista sekä henkilöistä. Omia näkemyksiään Kukosta ja hänen 

toiminnastaan edustavat taas esimerkiksi useat toimittajat kirjoittamissaan 

lehtiartikkeleissa, kirjallisuudesta puhumattakaan, ja sitä kautta on 

muodostunut myös suuren yleisön käsitys hänen elämästään ja urastaan. 

Minun tehtäväkseni jää edellä mainittujen näkemysten tarkastelu 

dokumenttiaineiston valossa, niiden suhteuttaminen ympäröivään kontekstiin 

sekä lopulta oman kokonaiskertomuksen muodostaminen1. 

 

Historiantutkimuksen metodologian yhden keskeisen alueen muodostavat 

anakronismit ja niiden problematiikka. Termi itsessään tarkoittaa 

tutkimuskohteen tarkastelemista sille vieraan kulttuurin käsitteitä käyttäen ja 

liittyy ennen kaikkea näkökulman valintaan. Historiantutkija ei saa alistaa 

aiempia tapahtumia myöhemmille, eikä myöskään myöhempiä aiemmille. 

Anakronismien välttämisen ajatuksena on toimia siten, että kiinnostuksen 

kohteena olevia ihmisiä ja asioita lähestytään oikeudenmukaisella tavalla ja 

niitä arvioidaan niiden oman kulttuurin mittapuilla. (Kalela 2002: 83−84.)  

 

Yksi kysymys anakronismeista liittyy läheisesti myös omaan tutkimus-

kohteeseeni. Useimmissa lehti- ja kirjallisuusartikkeleissa Kukko tituleerataan 

"maailmanmusiikin pioneeriksi"; tuttu toteamus on, että hän teki 

 
1 Historiankirjoituksen kertomuksellisuudesta enemmän esim. Ginzburg 1996: 120−122; Kalela 2002: 
218−221; Sarjala 2002: 111−118. 
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maailmanmusiikkia jo ennen kuin moista käsitettä oli vielä olemassakaan. Alun 

perin termi keksittiin äänitekaupan tarpeisiin, kun 1980-luvun lopussa 

markkinoilla oli useita artisteja ja yhtyeitä, jotka eivät sopineet perinteisiin 

kategorioihin. Tänä päivänä maailmanmusiikki on kiistelty, mutta vakiintunut 

käsite niin kaupallisessa kuin akateemisessakin maailmassa. Kukko ja muut 

"maailmanmusiikin edelläkävijät" eivät kuitenkaan tienneet vielä 1970-luvulla 

tekevänsä maailmanmusiikkia, joten kysymys kuuluukin: onko perusteltua 

etsiä heidän tuotannostaan maailmanmusiikin piirteitä? Vai pitäisikö 1970- ja 

1980-lukujen musiikkia käsitellä oman aikansa termein, ja jättää maailman-

musiikki levyhyllyjen suuntaviitaksi?  

 

Itse päädyn kompromissiin. Pyrin tässä tutkimuksessa välttämään mahdolli-

simman paljon musiikin ja musiikintekijöiden luokittelua. Ensinnäkin erilaiset 

luokittelut sisältävät usein suuren joukon arvoja ja arvostuksia, ja toiseksi 

musiikin genrejaot ovat yleensä alun perin musiikkitoimittajien lehtien 

palstoilla synnyttämiä. Kumpikin edellisistä perusteista sotii mielestäni 

objektiivisuuden pyrkimystä vastaan. Toisaalta, koska Sakari Kukko kuitenkin 

tunnetaan pääasiassa "maailmanmusiikkimiehenä", on perusteltua esitellä 

hänen tuotantonsa yhteydessä, miksi Kukko liitetään niin läheisesti kyseisen 

käsitteen yhteyteen. 

 

Mikrohistoria on ottanut vastaan suuren määrän kritiikkiä. Se tiivistyy Matti 

Peltosen (1999) mukaan julkilausutuksi elitismiksi, joka määrittää varsinaiseen 

historiankirjoitukseen kuuluvaksi vain kulttuurin ja politiikan merkki-

henkilöiden teot ja ajatukset (Peltonen 1999: 51)2. Populaarikulttuurin tutkimus 

sopii hyvin edellä mainitun argumentin lähtökohdaksi, ja se on Peltosen 

mielestä yhteydessä vaikeuteen ymmärtää ajan erilaisia nopeuksia, 
 

2 Mikrohistorian kritiikistä lisää esim. Heikkinen 1993: 9−11; Peltonen 1999: 49−66. 
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eriaikaisuuden samanaikaisuutta (emt: 56). Tässä tullaan historiantutkimukselle 

tyypilliseen kanonisointiin, joka suomalaisen populaarimusiikin kohdalla on 

osittain vielä tekemättä. Toki kotimaisen populaarimusiikin kaanon on 

olemassa epävirallisesti; se on syntynyt musiikintutkimuksen ulkopuolella 

viihdejournalismin sekä taiteilijaelämäkertojen myötä.  

 

Mikrohistoriallisesta lähestymistavastani huolimatta kaanonin käsitettä on tässä 

yhteydessä syytä tarkastella hieman lähemmin. William Weberin (1999) 

mukaan termillä kaanon on hyvin laaja merkitys. Se voi viitata mihin tahansa, 

mitä pidetään olennaisena yhteiskunnalle tai jollekin sen osalle, kun luodaan 

järjestystä ja mitataan arvoja. Kun sitä käytetään teologiassa, laissa ja taiteissa, 

kaanon ilmaisee sekä laajoja oletuksia että tarkkoja käytäntöjä itse opin 

luonteesta sekä siitä, kuinka sen sovelluksen kohdetta tulee arvioida. (Weber 

1999: 338.) Weber esittää, että musiikissa on olemassa kolmentyyppisiä 

kaanoneita: 1. tieteellinen kaanon, jonka mukaan musiikkia opetetaan 

teoreettisesti; 2. pedagoginen kaanon, jonka mukaan edellisen sukupolven 

teoksia opetetaan seuraaville ja mikä linkittää opetuksen sävellysprosessiin; 3. 

esittämisen kaanon, jonka mukaan vanhoja teoksia kootaan ohjelmistoiksi. 

Viimeksi mainittu on myös kriittinen ja ideologinen voima. (Weber 1999: 340.) 

 

Ellen Koskoff (1999) määrittelee kaanonin seuraavalla tavalla. Ensimmäiseksi: 

kaanon on joukko teoksia. Toiseksi: se on joukko arvoja, jotka ilmaisevat sekä 

musiikin tekijöiden että sen kokijoiden filosofisia ja esteettisiä periaatteita. 

Kolmanneksi: kaanon tai oikeastaan kanonisointi, tarkoittaa sitä monimutkaista 

sosiopoliittista prosessia, jonka mukaan kappaleet tai niiden esitys asetetaan 

arvojärjestykseen ja kodifioidaan muiden kuin säveltäjän tai esittäjän 

sosiaalisten, kulttuuristen tai historiallisten aikalaisten toimesta. Kaanonin 

ongelma tulee esille nimenomaan kanonisoinnin kohdalla, kun tietyt teokset 
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institutionalisoidaan itse asetettujen arvohierarkioiden perusteella. Koskoffin 

mukaan länsimaiset musikologit eivät ole ainoita, jotka luovat ja pitävät 

kaanoneita yllä; kaikki sosiaaliset, etniset, uskonnolliset ynnä muut ryhmät 

luovat kaanoneita, jotka täyttävät edellä esitetyt määritelmät. (Koskoff 1999: 

547.) 

 

Vastaus kysymykseen siitä, kuuluuko Sakari Kukko suomalaisen 

populaarimusiikin kaanoniin, on kaksitahoinen. Matti Huttusen (1993) mukaan 

perinteisten yleisesitysten ilmiöjoukko on eräänlainen musiikinhistorian 

peruskaanon. Perinteisiä musiikinhistorian yleisesityksiä taas ovat ne kirjat, 

jotka ovat musiikinhistorian vakiintuneen ilmiöjoukon tulkintoja. (Huttunen 

1993: 33.) Suomen musiikin historia -sarjan Populaarimusiikki-osa (2003) nostaa 

esille sekä Kukon että hänen yhtyeensä Piirpauken (Kurkela & Jalkanen 2003: 

496, 562−563, 566). Muita kokonaisesityksiä, joista Kukon nimi ja lyhyt 

henkilöhistoria löytyvät, ovat esimerkiksi jazzin vaiheista Suomessa kertova 

Puuvillapelloilta kaskimaille (Haavisto 1991: 271, 322, 364, 376) sekä osittain 

populaarimusiikin säveltäjiä esittelevä Pohjolan yössä (Jalkanen 1992: 160). Myös 

Matti Konttinen on sisällyttänyt Kukon Suomalaisen musiikin tiedostus-

keskuksen julkaisemaan kirjaseen Finnish Jazz (Konttinen 1982: 22−23), joka on 

suomijazzin eräänlainen henkilökavalkadi. Luvut Sakari Kukosta ja 

Piirpaukesta ovat myös Suomalaisen rockin tietosanakirjassa (Lehtonen 1983: 

277−279, 448−453).  

 

Edellä esitettyjen esimerkkien mukaan Sakari Kukon voisi painavin perustein 

luokitella kuuluvaksi rakenteilla olevaan suomalaisen populaarimusiikin 

kaanoniin. Jos taas ajatellaan asiaa suomalaisen populaarimusiikin kuluttajan 

näkökulmasta, voidaan kysyä kuinka moni heistä tuntee Sakari Kukon nimen ja 

osaa nimetä hänen pääinstrumenttinsa tai vaikka vain yhden hänen 

  



 8 
 

 
 
 
säveltämistään kappaleista; tulos saattaisi jäädä varsin laihaksi. Tärkeä 

huomioonotettava seikka tässä kohtaa on tutkijan valta nostaa esille 

tutkimuksen kohteena oleva henkilö. Biografia on itsessään, päätöksenä tutkia 

tietyn ihmisen tekoja ja toimintaa, kunnioittava ele kohteensa suuntaan, vaikka 

se paljastaisikin tutkittavasta henkilöstä inhimillisiä heikkouksia (Sarjala 2002: 

122). Toisaalta taas mikrohistoriallisesta näkökulmasta katsottuna tutkimuksen 

kohteena olevan henkilön elämä on vain yksi monista, eikä se joiltain osin erotu 

mitenkään muiden aikalaisten elämistä.  

 

Mikrohistoria on niin sanottua uutta historiaa, joskin uusi on historian-

tutkimuksessa kovin suhteellinen käsite; suuntaus yleistyi 1970-luvulla. 

Mikrohistoriassa on kysymys erilaisista lähtökohdista versoneista tutkimuksen 

haaroista, joilla on yhteistä sisältöä; Antero Heikkinen tiivistää sen kahteen 

sanaan: ihminen pienyhteisössään. (Heikkinen 1993: 21.) Ihminen pien-

yhteisössään kuvaa hyvin myös oman tutkimukseni lähtökohtaa, kun ajatellaan 

Kukkoa musiikintekijänä sekä hänen ympäristönsä vaikutusta siihen. 

Lähestymistavasta on käytetty myös termejä arkipäivän historia ja 

mentaliteettien historia, mutta niissä tuodaan esiin uudella tavalla määritelty 

tutkimuskohde, kun taas termi mikrohistoria valaisee tutkimuksen yleistä 

strategiaa (Peltonen 1999: 13).  

 

Mikrohistorian yksi lähtökohta on se, että siinä uskotaan mikroskooppisen 

tarkastelun paljastavan ennen havaitsemattomia ilmiöitä (Peltonen 1999: 52). 

Mikrohistorian piiristä löytyy vanhoja ja tuttuja aiheita ja teemoja: 

poikkeuksellisia ja tyypillisiä yksilöitä tai ilmiöitä. Uusia mikrohistorioitsijoita 

kiinnostavat sen sijaan poikkeukselliset tyypillisyydet. (Emt: 62−63.) Tällainen 

on mielestäni myös Sakari Kukko: tyypillinen suomalainen muusikko ja 

musiikintekijä, joka voidaan laskea kuuluvaksi merkittävien suomalaisten 
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musiikin toimijoiden ryhmään, mutta joka poikkeuksellisuudellaan on 

kuitenkin jäänyt jossain määrin marginaaliin. Populaarikulttuuri itsessään on jo 

oivallinen mikrohistorian tutkimuskohde, koska perinteinen historiantutkimus 

lähtee suurista kokonaisuuksista ja niiden kulmakivistä, merkkihenkilöistä ja  

-tapahtumista. Mikrohistoria taas voi keskittyä tavallisen kansan arkipäiväisiin 

askareihin; tutkimuskohteista käyvät vaikkapa juominen, pukeutuminen ja 

työn teko, mikseivät siis soittaminen, säveltäminen ja sovittaminenkin. 

 

Mikrohistorian tunnetuin lähestymistapa on Carlo Ginzburgin ajatus 

johtolangasta, mikä merkitsee osaa kokonaisesta, johonkin suurempaan 

viittaavaa ilmiötä. Monadologiaksi kutsuttavan lähestymistavan mukaan 

tutkittava ilmiö tulkitaan jonkin laajemman maailman pienoismallina. Tätä 

suuntausta edustaa Walter Benjamin, ja hänen ideansa oli hakea ilmiö, joka 

sisältää kuvan koko maailmasta. Kolmatta lähestymistapaa kutsutaan 

marginaaliajatukseksi, missä marginaalinen ilmiö edustaa jotain paljon 

laajempaa kenttää Michel de Certeaun ajatuksen mukaan. (Peltonen 1999: 

131−132.) Tässä tutkimuksessa kuljen erityisesti Ginzburgin jäljillä, koska 

tarkoituksenani on päästä pienten palasten avulla käsiksi suurempaan 

kokonaisuuteen. Sakari Kukko tyypillisessä poikkeuksellisuudessaan on hyvin 

havainnollinen ja edustava osanen kotimaamme populaarikulttuuria. Hänen 

ympäristössään on toiminut suuri joukko suomalaisen populaarimusiikin 

tunnettuja sekä hieman tuntemattomampiakin henkilöitä.  

 

Elämäkertatutkimusta on harjoitettu historian alan lisäksi muun muassa 

sosiologian, kulttuurintutkimuksen ja kasvatustieteiden piirissä. Elämäkerrat 

soveltuvat ensisijaisesti ihmisten sosiaalista toimintaa, kulttuurista kokemusta 

ja persoonallisia valintoja koskevien kysymysten ratkaisemiseen (Huotelin 

1992: 14), eli elämäkertametodilla saadaan pitkittäiskuva kulttuurista ja 
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yksilöstä tämän kulttuurin osana. Samalla voidaan analysoida sekä yksilön 

subjektiivista merkityksenantoa että hahmottaa yksilö kulttuurisessa 

kontekstissa tietyssä historiallisessa ajassa. Elämäkerrallisessa lähestymis-

tavassa päästään siis käsiksi niin yksilöön, historiaan kuin yhteiskuntaankin. 

(Huotelin 1992: 22.) 

 

Biografinen tutkimus on ollut keskeinen osa myös musiikinhistoriankirjoitusta 

1800-luvun jälkipuolelta lähtien. Elämäkertojen yleistajuisuus ja mahdollisuus 

seurata kohdehenkilön vaiheita tai jopa samastua niihin on taannut biografioille 

pysyvän suosion lukijoiden keskuudessa, mutta samoista syistä akateemisissa 

piireissä niitä on pidetty jokseenkin epätieteellisinä. (Sarjala 2002: 119−120.) 

Toisaalta elämäkerrat tarjoavat niin lukijoille kuin historioitsijoillekin 

mahdollisuuden tarkastella tiettyä aikakautta, kulttuuripiiriä, pienyhteisöä tai 

ammattiryhmää kohdehenkilön toiminnan ja ihmissuhteiden välityksellä, ja ne 

konkretisoivat menneisyyttä toimien samalla hyvänä lähdeaineistona muita 

tutkimuksia silmällä pitäen. (Sarjala 2002: 126.) 

 

Varsinaiseksi ilmiöksi elämäkertatutkimus nousi 1990-luvulla, ja yksilön 

kokemus ja yksilöön kohdistuva kiinnostus ovat viime vuosina alkaneet näkyä 

myös akateemisessa tutkimuksessa. Ajatukset elämäkertatutkimuksessa ovat 

siirtyneet siihen suuntaan, että yhdestä elämästä kirjoitettaessa voidaan samalla 

katsoa hieman laajemmin menneisyyteen; tutkia useita historiallisia prosesseja, 

käsityksiä, arvoja ja tapahtumia. (Leskelä-Kärki 2001: 100−101, 111.) 
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Aiempi tutkimus 

 

Suomalaisen populaarimusiikin historiaa on vielä runsaasti kartoittamatta ja 

tämä tutkimukseni on siten tärkeää ja ajankohtaista perustutkimusta. Sakari 

Kukkoa tai Piirpauke-yhtyettä ei ole aiemmin tutkittu yhtä tieteellistä artikkelia 

lukuun ottamatta: Riitta Thiam (1996) käytti Sakari Kukkoa esimerkki-

tapauksenaan tarkastellessaan musiikintekijän ulkoeurooppalaisten vaikut-

teiden omaksumista. Tieteellistä faktaa suomalaisen populaarimusiikin 

historiasta on tarjolla muutamien väitöskirjatasoisten tutkimuksien verran, ja 

kotimaisen populaarimusiikkimme historiankirjoitus perustuikin pitkään 

pelkästään median antamaan kuvaan sekä elämäkertakirjallisuuteen.  

 

Tampereen yliopiston musiikintutkimuksen laitoksella toteutettiin 

vuosituhannen vaihteen tienoilla Suomalainen populaarimusiikki 1900-luvulla  

-hanke, jonka tarkoituksena oli kartoittaa kattavasti koko kotimaisen 

populaarimusiikkimme kehitys. Projektissa oli mukana useita tutkijoita ja 

väitöskirjantekijöitä muun muassa Tampereelta ja Helsingistä. Heistä 

esimerkkinä voisi mainita vaikkapa Marko Ahon (2003) ja hänen väitöskirjansa 

sortuvista iskelmäkuninkaista ja myyttisestä sankaruudesta, jossa 

esimerkkitapauksina ovat Olavi Virta, Unto Mononen, Irwin Goodman sekä 

Rauli Badding Somerjoki.  

 

Edellä mainitun hankkeen tuloksena syntyi myös Suomen musiikin historia  

-sarjan Populaarimusiikki-osa. Se on Pekka Jalkasen ja Vesa Kurkelan (2003) 

kirjoittama laaja kuvaus suomalaisen populaarimusiikin kehityksestä aina 1800-

luvulta tähän päivään saakka. Teoksessa ei tyydytä pelkästään kuvaamaan 

tapahtumia ja nimeämään henkilöitä, vaan siinä keskitytään musiikin 
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tyylihistorian muutoksiin musiikkianalyysien avulla. Kirjan lähtökohta on 

musiikkitieteellinen, ja se on oivallinen aineisto myös oman tutkimukseni 

kannalta. 

 

Suomalaisen populaarimusiikin historiaan liittyy myös Juha Henrikssonin ja 

Risto Kukkosen (2001) tutkimus Toivo Kärjen musiikillinen tyyli. Heikki Laitinen 

(2003) paneutuu kotimaisen musiikin menneisyyteen tutkimuksessaan Matkoja 

musiikkiin 1800-luvun Suomessa, ja Anne Seppänen (2000) tutkimuksessaan 

Populaarikulttuuri sosiaalistumisväylänä: Tampereen työväestön julkiset huvit 1860-

luvulta vuoteen 1917. Tarja Rautiainen (2001) puolestaan tutkii myöhempää 

populaarimusiikkiamme tutkimuksessaan Pop, protesti ja laulu: korkean ja 

matalan murroksia 1960-luvun suomalaisessa populaarimusiikissa. Tutkimusta 

aiheeseen liittyen tarjoavat myös Pekka Jalkasen (1992) Luovan taiteen 

edistämissäätiön aloitteesta syntynyt suomalaisten viihdesäveltäjien ja  

-sävellysten yleisesittely Pohjolan yössä sekä Yrjö Heinosen, Elina Niemelän ja 

Pauliina Savolaisen (1999) toimittama raportti Tangosta Dingoon − 80 vuotta 

suomalaista populaarimusiikkia. 

 

Muuta kirjallisuutta suomalaisesta populaarimusiikista ja sen historiasta on 

tarjolla runsaasti. Elämäkertoja on kirjoitettu monista suomalaisista 

muusikoista, musiikintekijöistä tai muista musiikin toimijoista; tuoreina 

esimerkkeinä Oona Niirasen kirjoittama kirja Baron (2003), joka kertoo 

suomalaisen musiikin monitoimimiehen, Seppo "Paroni" Paakkunaisen 

vaiheista sekä niin ikään vuonna 2003 ilmestynyt Heimo Hatakan kirjoittama 

Muistan vielä vuonna -56: Jussi Raittinen muistelee, miten rock tuli Suomeen. 

Suomalaisen rockin ja jazzin historiikkeja ovat esimerkiksi Seppo Bruunin ja 

kumppaneiden (1998) kokoama Jee jee jee: suomirockin historia sekä Jukka 
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Haaviston (1991) teos Puuvillapelloilta kaskimaille: jatsin ja jazzin vaiheita 

Suomessa.  

 

Myös suomalaista musiikinhistorian kirjoitusta on tutkittu. Matti Huttunen 

(1993) selvittää väitöskirjassaan Modernin musiikinhistorian kirjoituksen synty 

Suomessa suomalaisen musiikinhistorian syntyvaiheita sekä seuraa tarkemmin 

neljän tutkimussuuntauksen kehitystä niiden kuihtumiseen saakka. Jukka 

Sarjala (2002) on puolestaan kirjoittanut johdatuksen musiikinhistorian-

tutkimuksen näkökulmiin ja menetelmiin Miten tutkia musiikin historiaa?.  

 

Sarjala (2002) liittää mikrohistorian uusien biografisten tutkimusten virtauksiin, 

jotka eivät ole vielä täysin saavuttaneet musiikinhistorian kirjoitusta. Hän 

mainitsee ainoana mikrohistorian kaltaista lähestymistapaa hyödyntävänä 

suomalaisena musiikinhistoriantutkimuksena Heikki Laitisen (1990) artikkelin 

Kreeta Haapasalon elämästä (Sarjala 2002: 127), joka on myös osa Laitisen 

vuonna 2003 ilmestynyttä väitöskirjaa Matkoja musiikkiin 1800-luvun Suomessa. 

Myös Hannu Tolvanen (2000) viittaa ainoana tutkimusesimerkkinä samaan 

artikkeliin pohtiessaan mikrohistorian käyttökelpoisuutta rockin historian 

tutkimuksen yhteydessä (Tolvanen 2000: 58). Laitisen artikkeli kertoo Kreeta 

Haapasalon elämäkerran, ja hän näkee kohteen elämänvaiheet ja -työn muun 

muassa kansanmusiikin murroksen ja sääty-yhteiskunnan murenemisen 

ennakointina. Laitinen itse kokee olevansa musiikintutkijan tai 

etnomusikologin sijaan enemmänkin kulttuurin ja kulttuurihistorian tutkija, ja 

Haapasalon elämää hän on pohtinut sekä ajoitettujen dokumenttien että 

muistitiedon varassa. (Laitinen 2003: 7−8, 11−12.) 
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Lähdeaineisto ja sen keräämisen metodologia 

 

Jorma Kalelan (2002) mukaan muistinvarainen tieto on ollut lähdekriittisessä 

ajattelussa mahdollisimman epäluotettavaa tietoa, jos ajatellaan, että 

historiantutkijoiden tehtävä on tuottaa mahdollisimman varmaa tietoa 

menneisyydestä. Muutaman viime vuosikymmenen aikana lähdekritiikin käsite 

on kuitenkin muuttunut siihen suuntaan, että lähteet eivät ole enää joko 

luotettavia tai epäluotettavia, vaan eri tavoin informatiivisia. Uudessa 

ajattelutavassa mikä tahansa lähde on periaatteessa käyttökelpoinen todisteena 

ja ero lähteiden välillä on suhteellinen. Jokaisella lähteellä on jokin tehtävä ja 

tämä tehtävä määrää lähteen sisällön; tämän ajattelun etuna on se, ettei se syrji 

mitään lähdetyyppejä. (Kalela 2002: 90, 92−93.)  

 

Mikrohistoriallinen tutkimusote sopii oman tutkimukseni tueksi myös aineiston 

monipuolisuuden suhteen, sillä käytän hyväkseni kaikenlaisia dokumentteja 

levynkansiteksteistä itse musiikkiin, ja festivaaliesitteistä Kukon omiin 

muistoihin tapahtumista. Laajasta aineistosta poimituista monista johto-

langoista muodostuu lopulta kokonaistarina Kukon ja Piirpauken taipaleesta 

1950-luvulta 2000-luvulle. 

 

Haastattelut ja erilaisten dokumenttien hankkiminen ovat tutkimukseni 

kannalta tärkeimpiä aineistonkeruutapojani. Dokumentit tarjoavat 

haastatteluille lähtökohdan, mutta myös tarkentavat niiden tietoja ja edistävät 

lähdekriittisyyttä. Haastatteluissa taas on mahdollista syventää dokumenteissa 

esille tullutta informaatiota sekä löytää täysin uusiakin asioita. Haastattelu-

menetelmänä käytän strukturoimatonta haastattelua tai teemahaastattelua, 

edellisten eräänlainen välimuoto voisi kuvata metodiani parhaiten. 
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Haastattelun pohjana on olemassa teema, mutta haastattelurunkoa ei ole 

tarkasti määritetty etukäteen. Jos haastateltava innostuu puhumaan teeman 

ulkopuolelle jäävistä asioista, mennään strukturoimattoman haastattelu-

menetelmän piiriin, ja haastattelutilanne muistuttaa ennemminkin nauhoitettua 

keskustelua. Lähtökohtana haastattelukertojen määrään pidän saturaation 

käsitettä, eli kun uutta informaatiota ei enää tule, on tarpeellinen määrä 

haastatteluja tehty.  

 

Kunnollinen elämäkerta vaatii myös arkistotyötä. Kukkoon liittyvää 

informaatiota on esimerkiksi Sibelius-Akatemian arkistossa, Kainuun 

maakunta-arkistossa ja Kajaanin kaupungin arkistossa. Yksi tärkeä 

lähdeaineistoryhmä on myös aiempien tieteellisten tutkimusten tarjoama tieto. 

Itse Kukosta sitä ei juurikaan ole tarjolla, mutta hänen toimintaympäristöistään 

sen sijaan alkaa olla jo runsaasti lähteitä. Dokumentteihin kuuluvat myös 

lukuisat lehtiartikkelit sekä taiteilijaelämäkerrat ja muut suomalaisesta 

populaarimusiikista kirjoitetut kirjat.  

 

Koska kyse on musiikista, erittäin tärkeää lähdeaineistoa ovat julkaistut 

äänitteet sekä niihin liittyvät arvostelut. Yhtenä aineistona mainitsen vielä 

levytyksiin ja teosluetteloihin liittyvät tiedot Teoston ja Yleisradion3 

rekistereistä. Kukolla itsellään on laaja kokoelma lehtileikkeitä, keikkajulisteita 

ja festivaaliesitteitä, jotka olen saanut käyttööni.  

 

 

 

 

 
3 Haluan kiittää erityisesti Hannu Lehtorantaa Ylen äänitetietoaineistosta. 
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Tutkimuksen eteneminen 

 

Olen rakentanut tutkielmani niin, että sen jokainen luku on jäsennettävissä 

myös itsenäisenä kokonaisuutena. Luvut tarkastelevat Sakari Kukkoa, hänen 

elämäänsä ja tuotantoaan sekä hänen tapaansa toimia muusikkona ja 

musiikintekijänä hieman eri näkökulmista, toinen toistaan syventäen. 

 

Toisessa luvussa, 50 vuotta Kukon elämää − pojan viikarista ammatti-

muusikoksi, esittelen Kukon elämää hänen syntymästään vuoteen 2003 saakka: 

kuinka hänestä tuli muusikko ja millaisten vaiheiden kautta hän on päätynyt 

tähän päivään. Kolmannessa luvussa, Kukon ura ja tuotanto, pyrin 

kuvailemaan hänen tuotantoaan levy levyltä. Kerron kokoonpanosta, 

kappaleiden tekijöistä sekä sävellysmateriaalin alkuperästä. Tarkastelen hieman 

myös Piirpauken kulloistakin tyyliä ja selvitän yhtyeen syntyä ja kehitystä. 

Olen valinnut kronologisen lähestymistavan vuosikymmenittäin jaoteltuna, 

koska mielestäni se on helpoin tapa hahmottaa Kukon laaja tuotanto. 

Neljännessä luvussa, Sakari Kukko muusikkona ja musiikintekijänä − Kukon 

omia ajatuksia ja kokemuksia muutamista teemoista, esittelen Kukon mietteitä 

muusikon ja musiikintekijän ammatista. Lisäksi kerron hieman siitä, kuka häntä 

on opettanut ja opastanut, ja millaisessa musiikillisessa ympäristössä hän 

muusikoksi kehittyi. 

 

Viidennessä luvussa, Musiikkiesimerkkejä Kukon tuotannosta, kokoan Kukon 

tuotannon yhteen ja esittelen muutamia siitä löytämiäni keskeisiä piirteitä ja 

vaikutteita musiikkiesimerkkien avulla. Lisäksi tarkastelen Kukon tuotannon 

keskeisiä elementtejä vuorovaikutuksessa hänen lähiympäristönsä kanssa4. 

 
4 Erityiskiitos Pekka Hakolle yleisestä opastuksesta sekä viidenteen lukuun liittyvistä ideoista. 
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Kuudes luku, Tutkimustulosten tarkastelua ja pohdintaa, on omistettu omalle 

pohdinnalleni ja tulkinnalleni. Palaan tutkimuskysymyksiin ja tarkastelen 

niiden vastauksia. Esittelen tutkimukseni tulokset sekä ratkaisemattomaksi 

jääneet ongelmat. Lisäksi luon katsauksen jatkotutkimusmahdollisuuksiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 18 
 

 
 
 

50 VUOTTA KUKON ELÄMÄÄ − POJAN VIIKARISTA 

AMMATTIMUUSIKOKSI 

 

 

Musiikkiharrastuksen alkutaipaleella 

 

Tarinan päähenkilö syntyi 8. heinäkuuta vuonna 1953 Kajaanissa ja sai 

kasteessa nimekseen Jyrki Sakari Kukko. 

 

Lapsuus 

Sakarin isä Pauli Kukko on kotoisin Karjalan Kannakselta ja on kasvanut 

perheessä, jossa musisoitiin paljon. Pauli Kukko on itse harrastanut 

yksinlaulua, erityisesti liedejä. Hän on opettanut Kajaanin musiikki-

luokkalaisille musiikkia sekä pitänyt kuoro- ja yksinlaulukonsertteja. 

(Haastattelu 1.) Yksi Sakarin isän veljistä, Tauno Kukko, on ammattimuusikko 

ja hän on vaikuttanut esimerkiksi tunnetussa suomalaisessa Dallapé-

orkesterissa (ks. esim. Jalkanen 2003: 287). Tauno Kukko julkaisi Trumpettikoulu-

oppikirjan ja jonkin verran sävelsi musiikkia itsekin; muun muassa Pupujen 

joulu -niminen kappale on päätynyt levylle Kauko Käyhkön laulamana vuonna 

1965 (Suomen äänitearkiston tietokanta). Sakari Kukko on sittemmin sovittanut 

hänen kappaleitaan ja niistä on tehty äänitteitä ainakin Yleisradiolle. Sakarin 

äiti Airi tulee perheestä, jossa ei varsinaisesti ole ammattimuusikkoja, mutta 

hänen suvussaan on paljon omalla paikkakunnallaan kuuluisia veisaajia. 

(Haastattelu 1.) 
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Perheillä riitti Sakarin lapsuudessa 1950-luvulla aikaa yhteiseen puuhasteluun, 

koska televisioita ei vielä juurikaan ollut, ja Kukon perheessä soitettiin ja 

laulettiin paljon. Myös radio oli Sakarille pienenä poikasena tärkeä kapistus, 

mutta tuolloin oltiin vielä kaukana kymmenistä radiokanavista, kaupallisista 

asemista puhumattakaan. Sotien jälkeen Yleisradiossa suhtauduttiin musiikkiin 

vakavasti ja instituutiota pidettiin sivistyslaitoksena. Ylessä suosittiin "hyvää" 

musiikkia, ja kotimainen iskelmä ja ulkomainen ei-klassinen musiikki eivät 

kyseiseen kategoriaan kuuluneet. Ylessä toimi tuolloin myös talon sisäinen 

raati, joka päätti radioon hankittavista levyistä. (Salokangas 1999: 48−49.)  

 

Kukko itse muistaa muiden muassa Irwin Goodmanin laulujen edustaneen 

"huonoa" musiikkia, ja niitä ei myöskään radiosta kuulunut (Haastattelu 1). 

Esimerkiksi vuonna 1966 soittokieltoon joutui viisi Irwinin esittämää laulua, 

perusteluiksi ilmoitettiin muun muassa alkoholin käytön puolustus (Ei tippa 

tapa) ja poliisin halventaminen (Poliisi on pop). Vuonna 1963 perustettu 

Sävelradio-ohjelmakokonaisuus lisäsi Yleisradion kevyen musiikin tarjontaa, 

mutta varsinaisesti soittokiellot kumottiin vuonna 1972, ja vasta siitä lähtien on 

levyjen soittaminen ollut toimittajien harkinnan varassa. (Sedergren 2004: 273.)  

 

Viulu oli Kukon ensimmäinen instrumentti, jota hän halusi opetella soittamaan 

noin viisivuotiaana. Viulun pariin hän ei kuitenkaan jäänyt pitkäksi aikaa, 

koska sen ääni pelotti hänet heti alkuvaiheessa. Sakaria ei myöskään laitettu 

viulutunneille, joten äänen laatu ei päässyt kehittymään kauniimmaksi, ja viulu 

jäi loppujen lopuksi kaappiin pölyttymään. Viralliset julkiset esiintymisensä 

Kukko aloitti laulajana noin seitsemänvuotiaana. Jo sitäkin ennen hän oli 

esiintynyt julkisilla paikoilla, tosin hieman erilaisin motiivein. Sakarilla oli kaksi 

italialaisen teinilaulaja Robertino Lorettin levyä, joiden laulut hän opetteli ulkoa 

niiden alkuperäiskielellä. Muun muassa O Sole Mioa lauleskelemalla Sakari 
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ansaitsi kioskeilta karamelleja sekä ihmisten ikkunoista lantteja. Homma loppui 

tosin lyhyeen, kun hänen vanhempansa saivat tietää poikansa kyseenalaisesta 

liiketoiminnasta. (Haastattelu 1.) 

 

Samoihin aikoihin, kun Sakari oli vielä pieni poika, heidän kotonaan asui 

vuokralainen, joka oli tuonut mukanaan pianon. Pian myös Sakari kipusi 

pianopallille ja aloitti muusikonuransa pianon lukon kohdalla olevasta 

yksiviivaisesta c:stä, joka silloin tuntui helpoimmalta. Vähitellen hän oivalsi 

myös C-duuri-kolmisoinnun. Kukko alkoi soitella yhä enemmän pianoa 

itsekseen, kunnes aloittaessaan koulutaipaleensa hän alkoi myös ottaa 

pianotunteja. Samassa rapussa heitä vastapäätä asui Sibelius-Akatemiasta 

valmistunut pianonsoitonopettaja Anni Helasvuo, samaisen laitoksen rehtorina 

toimineen Veikko Helasvuon sisko. Hän laittoi Sakarin välittömästi soittamaan, 

koska tiesi, että tämä oli harjoitellut jo aikaisemminkin, ja ensimmäisenä 

numeronaan Kukko esitti Porilaisten marssin soittaen koko kappaleen käyttäen 

C-duuri-kolmisointua. (Haastattelu 1.) 

 

Kouluaika 

Kansakouluaikanaan Kukko aloitti aktiivisen lauluharrastuksensa. Tuohon 

aikaan pidettiin kouluissa paljon erilaisia laulukilpailuja, ja näihin myös Sakari 

osallistui. Kun pärjäsi yhdessä kilpailussa, tuli lähetetyksi heti seuraaviin. 

Sangen voittoisa oli hänen ensimmäinen matkansa Helsinkiin, jossa hän kävi 

korjaamassa ykköspalkinnon mukaansa Karjalan Liiton järjestämässä 

tapahtumassa. Karjalan Liitto oli vuonna 1940 perustettu karjalaisen 

siirtolaisväestön etujärjestö, joka pyrki edunvalvonnan lisäksi myös 

korostamaan heidän yhteenkuuluvuuden tunnettaan (Raninen-Siiskonen 2004: 

277). Tuolloin Kukko päätyi omien sanojensa mukaan myös ensimmäistä kertaa 
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televisioon: toimittajan selostaessa tapahtumia, pyöri taustalla nauha, jossa 

Sakari lauloi noin kymmenvuotiaana kirkasäänisenä poikana. (Haastattelu 1.) 

 

Sakari soitti pianoa muutaman vuoden ajan Anni Helasvuon opetuksessa, 

kunnes opettaja muutti pois paikkakunnalta. Niinpä Kukko jäi ilman 

pianonsoitonopettajaa, ja tämän seurauksena hänen täytyi alkaa improvisoida 

itse. Hän soitti Helasvuon opetuksessa oppimiaan kappaleita, mutta osasi jo sen 

verran lukea nuotteja, että pystyi omatoimisesti soittamaan muitakin 

kappaleita. Seuraavan kerran hän innostui klassisesta pianosta vasta 

rippikouluaikoina, kun hän otti ensin yksityistunteja ja meni sitten musiikki-

opistoon, jonka toiminta oli käynnistynyt Kajaanissa vuonna 1957. (Haastattelu 

1.) 

 

Vähän toisella kymmenellä ollessaan 1960-luvun alkupuoliskolla aikoinaan 

nurkkaan jäänyt viulu vaihdettiin kitaraan kovan soittohalun seurauksena. 

Suunnilleen samaan aikaan hän aloitti huilunsoiton opinnot Kajaanin 

sotilassoittokunnassa Jorma Joensuun oppilaana. Kukon oma, vapaamuotoinen 

musisointi koostui tuolloin kitaransoitosta ja erilaisista yhtyeistä. Bändit 

soittivat "korkealta, kovaa ja hirveellä meinigillä" erilaisissa koulun juhlissa 

Kukon ollessa parhaassa teini-iässä noin 15−16-vuotiaana. Sitten yhtyeet 

alkoivat tulla kunnianhimoisemmiksi, ja soulmusiikin vaikutuksesta niihin 

alettiin ottaa myös puhallinsoittimia. Huilunsoittotaitoinen Sakari pystyi 

ottamaan saksofonit helposti haltuunsa, joten Kukko myi pois kitaransa ja osti 

tilalle kunnon saksofonin. (Haastattelu 1.) 
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Harrastus muuttuu vähitellen ammatiksi 

 

16-vuotiaana Kukko tiesi, että musiikista tulisi hänelle ammatti, tosin hän vielä 

tässä vaiheessa luuli uransa urkenevan klassisen musiikin puolella. Hän kävi 

bändisoiton lisäksi musiikkiopistossa ja opiskeli siellä myös teoriaa. "Harrastus 

alkoi saada niin aktiivisia ilmenemismuotoja, että siinä oli jo selkeä kuvio", 

kuvailee Kukko itse tilanteen kehittymistä. (Haastattelu 1.) 

 

Kajaani Big Band 

Muutaman kuukauden saksofoninsoiton jälkeen Kukko pääsi soittamaan 

Kajaani Big Bandiin ammattilaisten kanssa 1960-luvun lopussa. Muita yhtyeitä, 

joissa Kukko aloitteli uraansa Kajaanissa, olivat muun muassa Markku 

Suomisen, Kai Palmin sekä Olli Pautolan orkesterit; Pautolan kokoonpano oli 

itse asiassa ensimmäinen, jonka kanssa hän on virallisesti ollut keikalla. 

Soittimenaan Kukolla oli jo tuolloin saksofoni ja huilu, koska kitaralla hän osasi 

soittaa vain rockia, ja se instrumentti kuului enimmäkseen koulubileiden 

keikoille. (Haastattelu 1.)  

 

1950-luvun lopulla Kajaanissa toimi iso orkesteri, jossa soitti kolme 

saksofonistia, 2−3 trumpetistia sekä komppiryhmä. Kun varuskunta siirtyi 

Kuopiosta Kajaaniin 1960-luvun puolivälissä, alkoi vuosien 1967−1968 aikana 

hahmottua big band soittokunnan ja paikallisten tanssimuusikkojen 

yhteistyönä. Vuonna 1974 aloitettiin alueorkesterikokeilu, ja Kajaani Big Bandin 

(KBB) toiminta siirtyi Kajaanin Seudun Rytmimuusikot ry:ltä Kajaanin 

kaupungin kulttuurilautakunnan alaisuuteen. Kajaani Big Band oli tuolloin 

Suomen ainoa kunnallinen ja päätoiminen big band, joka työllisti neljä 
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kuukausipalkkaista soittajaa, joista yksi toimi myös kapellimestarina. 

Laajimmillaan Kajaani Big Bandiin kuului kapellimestarin ja kolmen 

päätoimisen äänenjohtajan lisäksi 14 avustajasoittajaa. (Kajaanin 

kaupunginarkisto. Kulttuurilauta He: 2.) 

 

Orkesterin ohjelmisto pyrki korostamaan kotimaisten säveltäjien ja sovittajien 

osuutta. Kotimainen materiaali koostui kotimaisten kansansävelmien uusista 

sovituksista improvisointeineen. Lisäksi KBB esitti jazznumeroita ja 

myöhemmin, Sakarin jo poistuttua yhtyeen vaikutuspiiristä, yhden kolmasosan 

ohjelmistosta muodostivat lukuisat sovitetut versiot eri maiden 

kansanmusiikeista. Sovituksia tehtiin muun muassa venäläisistä, 

gruusialaisista, kazakstanilaisista, azerbaidzhanilaisista, slovakialaisista, 

bulgarialaisista, saamelaisista, jugoslavialaisista, kuubalaisista sekä 

gambialaisista kansansävelmistä. Orkesterin soitinrepertoaari ulottui 

tavanomaisten big band -soitinten lisäksi kiinalaisesta vasarasta ja pääkallosta 

säestyssitraan sekä virsikanteleeseen. Yhtyeen ensimmäisenä kapellimestarina 

toimi Sakari Jankko, ja 1970-luvulla kapellimestarin tointa hoiti esimerkiksi Ilpo 

Saastamoinen useiden vuosien ajan, mutta hänen aikanaan Kukko ei enää 

kuulunut kokoonpanoon (Kajaanin kaupunginarkisto. Kulttuurilauta He: 2.) 

 

Musiikkileirit 

Varsinaisesti Kukon suuntautuminen jazzmusiikin puolelle tapahtui 1960-

luvun lopussa, jolloin hän osallistui sekä klassisen musiikin että pop- ja 

jazzmusiikin leireille. Klassisen musiikin leiriltä Orivedellä Kukolle jäi mieleen 

huonoja kokemuksia, koska hänet laitettiin oppilaiden b-orkesteriin soittamaan, 

kun samalla eräs Kukon itsensä mielestä huonompi huilisti pääsi a-orkesteriin, 

Kukon sanojen mukaan nimekkäämmän opettajan vuoksi. Samaisena kesänä 
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veti Otto Donner Kajaanissa pop/jazz-leirin, mistä Kukolla on täysin 

vastakkaiset muistot. Ei pelkästään se, että Kukko pääsi mukaan oppilaiden a-

bändiin, mutta opettajat pyysivät häntä myös soittamaan mukaansa 

päätöskonserttiin, vaikka Kukko oli tuskin soittanut saksofonia kokonaista 

vuottakaan. Eri leirien opettajien suhtautumisen välillä oli niin jyrkkä kontrasti, 

että Kukko koki asian tehdyn hänelle täysin selväksi: hän alkoi kehittää uraansa 

jazzmusiikin suuntaan. (Haastattelu 1.) 

 

Suomalainen jazzkoulutus ennen oppilaitosten perustamista tapahtui pääosin 

erilaisilla kesäisillä musiikkileireillä. Ensimmäinen niistä lienee ollut Virtain 

musiikkileiri vuonna 1966, joka oli periaatteessa klassisen musiikin leiri, mutta 

sen yhteydessä toimi myös jazzmusiikin osasto. Kajaanin Seudun Rytmi-

muusikot ry alkoi järjestää 1970-luvun taitteessa pop/jazz-leirejä, joita pidettiin 

aina vuosikymmenen loppuun asti. Tapahtumapaikkana oli Kajaanin 

ympäristö, yleisimmin Paltamo. (Haavisto 1991: 314.) Kukko oli Kajaanin 

leirillään vuonna 1969, jolloin hänen opettajanaan toimi Pekka Pöyry. Kukon 

olisi pitänyt olla opettamassa Paltamon leirillä kymmenen vuotta myöhemmin 

vuonna 1979, mutta vähäisen osallistujamäärän vuoksi leiri tuolloin peruuntui. 

(Haastattelu 1.) 

 

Helsinki kutsuu 

Musisointi alkoi tässä vaiheessa vaikuttaa Sakarin koulunkäyntiin; 

koulumenestys laski tasaiseen tahtiin, ja hän jäi seitsemännelle luokalle. Pian 

seitsemännen luokan kertauksen jälkeen Kukko muutti Helsinkiin 1972.. Hän 

oli ollut jo aiemminkin pääkaupungissa kesätöissä Kisun Uniset-yhtyeessä ja 

seuraavan kesän pestiltä jäi sille tielleen. Osin aikaisempien suhteidensa 

ansiosta Kukko pääsi Oulunkylän yhteiskouluun, jossa Pop/jazz-opisto oli juuri 
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syntymässä. Kisun Unisetissä soitti myös Upi Sorvali, joka taas oli Klaus 

Järvisen oikea käsi, joten hyvien suosittelijoiden avustuksella Sakari jatkoi 

kesken jääneitä opintojaan Oulunkylässä. (Haastattelu 1.) 

 

Klaus ja Seija Järvisen perustama Pop/jazz-opisto aloitti toimintansa vuonna 

1972. Jo ennen sitä koulussa toimi brassbändi, jota Klaus Järvinen oli 

opiskeluaikoinaan 1960-luvulla ohjannut. Ennen pop/jazz-koulutuksen alkua 

Suomessa muusikot kävivät hakemassa jazzoppia Yhdysvalloista; Bostonin 

Berklee School of Music lienee opinahjoista tunnetuin. Muiden muassa Heikki 

Sarmanto, Juhani Aaltonen, Eero Koivistoinen, Martti Vesala sekä Seppo 

Paakkunainen kävivät tutustumassa amerikkalaiseen jazzkoulutukseen, ja 

hiljalleen myös Suomessa alettiin ymmärtää koulutuksen tarpeellisuus 

(Haavisto 1991: 313). Ilpo Saunio lähestyi Suomen Jazzliittoa tekemällä 

selvityksen vuonna 1971 jazzin harrastuksesta, asemasta ja koulutuksesta, ja 

vuodelta 1972 on peräisin Ilpo Saastamoisen, Seppo Paakkunaisen ja Klaus 

Järvisen laatima Pop/jazz-opiston ensimmäinen opetussuunnitelma. (Haavisto 

1991: 315; Kurkela 2003: 510.) 

 

Kukko pitää suoranaisena ihmeenä sitä, että hän lopulta valmistui hyvillä 

papereilla ylioppilaaksi. Pääosin hänen olemisensa oli tuohon aikaan 

musisointia ja muusikon uran rakentamista; hän soitti tuolloin seitsemässä 

bändissä yhtä aikaa. Harjoituksia ja keikkoja riitti melkein joka päivälle, minkä 

lisäksi oli tietenkin muu muusikkojen keskinäinen sosiaalinen elämä. Aamuisin 

tuli usein myöhästyttyä koulusta, mutta "ihmeellisellä tavalla siitäkin selvittiin". 

(Haastattelu 1.) 
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Sibelius-Akatemia 

Vuonna 1973 Kukko aloitti opintonsa Sibelius-Akatemiassa. Hän muistaa 

tuohon aikaan järjestetyn jo joitakin jazzkursseja, mutta pääasiassa keskityttiin 

soittimen hallintaan sekä hyvän äänen aikaansaamiseen. (Haastattelu 1.) Fabian 

Dahlströmin (1982) mukaan jazz-musiikki otettiin koulumusiikkiosastolla 1970-

luvun alussa osaksi kuunteluohjelmistoa, mutta kiinteää asemaa opetuksessa 

sillä ei vielä ollut. Samana vuonna, kun Kukko astui Akatemian vaikutuspiiriin, 

perustettiin kaksi virkaa, joihin kuului "kansanperinteeseen liittyvän 

musisoinnin ja erilaista modernia, myös jazzin improvisaatiotekniikkaa 

edustavan ryhmätyön ohjausta ja sen koordinointia luovan ilmaisun opetusta". 

Myös vuonna 1973 aloittivat toimintansa Heikki Sarmannon johtama jazz-

studio ja kokeiluluontoinen big band. (Dahlström 1982: 261−262.)  

 

Kukko viipyi Akatemian opissa kolmisen vuotta, pääaineenaan hänellä oli 

ensin saksofoni, jonka hän vaihtoi sittemmin huiluun. Lopulta hän ei enää 

ehtinyt käydä koulussa riittävästi ja hän lopetti opintonsa. Omien sanojensa 

mukaan oli reilumpaa antaa opiskelupaikka pois kuin pitää sitä, koska joku 

toinen ehkä ansaitsisi ja tarvitsisi paikkaa Sibelius-Akatemiassa häntä 

enemmän. (Haastattelu 2.) 

 

 

Elämäntyönä musiikki − 30 vuotta Piirpaukea 

 

Opinnoilta Kukon aikaa veivät muun muassa studiomuusikon tehtävät, joita 

hän teki vuosina 1972−1974 tiiviisti. Niiden säännöllinen tekeminen vaati 

jatkuvaa paikallaan oloa, koska Kukon mukaan ainakin tuolloin reviiristään piti 
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pitää huolta. Jos oli poissa useita kuukausia, joku toinen oli varmasti tullut 

tilalle, ja paikkaa oli vaikea saada takaisin. Hän luovutti studiomuusikon 

reviirinsä suosiolla, koska hän koki Helsingin aikojensa olleen jopa liian 

kiireisiä: vapaata sai vain ottamalla puhelimen johdon pois seinästä. Lopullinen 

opiskelun lopettamispäätös sikisi kuitenkin sen seurauksena, että hän alkoi 

kiinnostua matkustelusta ulkomaille. (Haastattelu 1.) 

 

Matkat maailmalle 

1970-luvulla vapaa-ajan merkitys suomalaisille alkoi kasvaa, ja vaurastuminen 

ja voimistuva populaarikulttuuri toivat myös ulkomaanmatkailun osaksi 

vapaa-ajan viettoa (Mäenpää 2004: 292−293). Myös Kukon kohdalla kaikki alkoi 

vuonna 1974 aivan tavallisesta keväisestä lomamatkasta Turkkiin. Takaisin 

Helsinkiin palatessaan hän halusi jatkaa eteenpäin ja laajentaa reviiriään. 

Samana syksynä hän lähtikin Intiaan; ensin junalla Neuvostoliiton kautta 

Teheraniin, josta jatkettiin busseilla Afganistanin ja Pakistanin kautta 

määränpäähän. Matka kesti noin kaksi ja puoli kuukautta, jonka aikana Kukko 

matkusteli junalla paljon myös maan sisäisesti. (Haastattelu 1.) 

 

Seuraavaksi olivat vuorossa Itä-Eurooppa, Itä-Afrikka, Länsi-Afrikka sekä 

Etelä-Amerikka. Alkusysäys kiinnostukselle eri maiden kansanmusiikkeihin 

tapahtui Kööpenhaminassa People to people -festivaalilla, jossa hän oli 

esiintymässä Tapiola Big Bandin kanssa. Samaisella festivaalilla oli 

kokoonpanoja eri puolilta maailmaa. Loppukonsertissa Kukko kuuli 

romanialaista kansanmusiikkiyhtyettä, joka teki häneen suuren vaikutuksen. 

Kokemuksella oli vaikutuksensa myös hänen yhtyeensä ja elämäntyönsä 

Piirpauken syntyyn; yhtyeen ensimmäinen levy ilmestyi vuonna 1975. 

(Haastattelu 1.) 
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Kukko nimittää matkojaan opintomatkoiksi mitä suurimmissa määrin. Hänellä 

oli aina soittimia mukanaan, joten hän oikeasti soittikin paikallisten 

muusikkojen kanssa varsinkin Afrikassa, Etelä-Amerikassa ja Intiassa. Muun 

Aasian ja Itä-Euroopan matkoillaan hän soittamisen sijaan keräsi musiikkia 

muun muassa nauhoittamalla sitä paikallisilta radiokanavilta. Kukko kokee 

saaneensa enemmän tarvitsemaansa oppia matkustamalla kuin esimerkiksi 

tehokkaalla opiskelulla Sibelius-Akatemiassa. Myös Piirpauken toiminta on 

ollut mahdollista organisoida periodeihin siten, että kiertueet tehtiin silloin, 

kun se oli mielekästä, kun taas sitten saattoi olla kuukausia, jolloin ei tehty 

yhtään keikkaa. (Haastattelu 1.; Haastattelu 2.) 

 

Espanjan auringon kautta takaisin Kainuun korpimaisemiin 

Kukko löysi itselleen eteläamerikkalaisen mielitietyn, joten hän vietti siellä 

1970- ja 1980-lukujen taitteessa paljon aikaansa. Suomen kesät voivat kuitenkin 

olla kolumbialaissyntyiselle ihmiselle kovin koleita, joten edessä oli muutto 

Kanariansaarille vuonna 1982. Kukko lähti Teneriffalle mielessään kotona 

työskentely, kenenkään paikallisen muusikon työpaikkaa hän ei aikonut viedä. 

Alkuaikoina hän vietti Teneriffalla kesät talvet, asuntoa Suomessa hänellä ei 

ollut tuolloin lainkaan. Teneriffalla asuminen oli Kukon mukaan hyvä järjestely, 

koska hän saattoi rauhassa keskittyä töihinsä. Ensin hän asui Puerto de la 

Cruzissa noin vuoden, kunnes muutti pienempään kaupunkiin Orotavaan ja 

päätyi lopulta Genoves-nimiseen pikkukylään. Matkustelu Teneriffan aikoina 

keskittyi lähinnä Piirpauken keikkoihin, ja lomamatkailun ollessa mahdollista 

hän suuntasi Suomeen. (Haastattelu 2.) 

 

Teneriffalla vierähti hieman yli kymmenen vuotta Kukon elämästä, Suomeen 

hän muutti vuonna 1994. Hän oli jo viettänyt useita kesiä Suomessa ja koti-
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ikävään vastasi parhaiten synnyinseutu Kainuu. Kajaanissa asui tuolloin hänen 

siskonsa perheineen, ja hänen vanhempansakin olivat muuttamassa sinne 

takaisin, joten päätös muuttaa Teneriffalta Kajaaniin oli loppujen lopuksi 

helppo. Kukon mukaan ekskursiot ulkomaille ovat välttämättömiä, tai ainakin 

tarpeellisia: "sitten sen huomaa, miten hyvä on asua Suomessa, kun on ensin 

asunut jossain muualla". (Haastattelu 2.) 

 

Hänen elämänsä on edennyt noin kymmenen vuoden periodeissa, ja vuonna 

2003, vajaat kymmenen vuotta Suomessa asuttuaan, hän miettii, millainen vaihe 

hänen elämässään on vuorossa seuraavaksi. (Haastattelu 2.) 
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KUKON URA JA TUOTANTO 

 

 

1970-luku 

 

Jammaillen alkuun 

Eräät jamit Vanhalla ylioppilastalolla olivat yksi Kukon uran tärkeistä 

lähtölaukauksista. Sakari oli tutustunut kitaristi Hasse Walliin jo Kajaanin 

pop/jazz-leirillä vuonna 1969, ja muutama vuosi myöhemmin sattumalta 

Sakariin törmätessään Walli kutsui hänet Vanhalle jammaamaan. Tilaisuudessa 

oli läsnä paljon muitakin saksofonisteja, jotka katselivat uutta miestä Kukon 

muistin mukaan hieman syrjäkarein. Kukon esiintyminen sai kuitenkin useat 

paikalla olleet muusikot vakuuttuneiksi hänen kyvyistään, ja hän sai saman tien 

useita työtarjouksia; muun muassa Jukka Hauru pyysi Kukkoa levylleen 

soittamaan. (Vanajas & Walli 1996: 111.) 

 

Pian Kukosta tuli kiireinen mies. Hän soitti useissa bändeissä yhtä aikaa ja 

toimi ahkerasti myös studiomuusikkona. (Haastattelu 1.) Edellä mainittu Jukka 

Haurun Information (1972) oli ensimmäinen albumi, jolla Kukko on ollut 

studiomuusikkona mukana: hän soittaa yhdellä raidalla sopraanosaksofonia 

Haurun, Raimo Wallenin, Heikki Virtasen ja Tapani Ikosen kanssa. Samoihin 

aikoihin hän vaikutti myös OYK Brass Bandissa, jonka tulkintoja on kuultavissa 

OYK Brass Band 68−73 -kokoelmalla vuodelta 1974. Kyseisellä levyllä Kukko 

soittaa sekä huilua että saksofoneja. Vuoteen 1975 mennessä Kukko oli soittanut 
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jo 15 albumilla työnantaja-artistien vaihdellessa Juhani Aaltosesta ja Edward 

Vesalasta Esa Pakariseen ja Matti Eskoon. (Ks. liite.) 

 

Kukon musisointi ei rajoittunut populaarimusiikkiin, vaan hän vieraili myös 

sekä Helsingin Kaupunginorkesterin että Radion Sinfoniaorkesterin solistina. 

Kansallisoopperassa esitettiin vuonna 1974 Lars Johan Werlen säveltämä 

ooppera Matka, jossa esiintyivät muiden muassa Jorma Hynninen ja Pirkko-

Liisa Tikka, orkesterin johtajana toimi Kari Tikka. Esitykseen tarvittiin 

rockjazzyhtye normaalin oopperaorkesterin lisäksi, ja Tapiola Big Bandin 

kautta Kukko päätyi kokoonpanoon. Kansallisoopperan pesti poiki hänelle 

seuraavan tehtävän Ahti Sonnisen baletti Prinsessa Ruususen äänityksiin, ja 1975 

Suomessa järjestetyillä Ung Nordisk Musik -päivillä hän soitti saksofonisoolon 

Helsingin kaupunginorkesterin solistina norjalaisen Gunnar Germetenin 

teokseen Tapaus Janice (Kauko [päiväämätön lähde]). (Haastattelu 3.) 

 

Kukko−Walli -kvartetti 

1970-luvulla oli tapana soitella erilaisilla kokoonpanoilla useissa eri paikoissa, ja 

myös Kukko harrasti jamikulttuuria mielellään. Niissä ympyröissä pyörivät 

muiden muassa Hasse Walli, Olli Ahvenlahti, Heikki Virtanen, Tomi 

Parkkonen, Tapio Tuominen sekä Jukka ja Olli-Pekka Wasama, ja siitä 

ympäristöstä lähti kehittymään myös Kukon elämäntyö. Vuoden 1973 Ruotsin 

Ung Nordisk Musik -festivaaleilla Kukko ja Antti Hytti miettivät erilaisia 

lähestymistapoja musiikkiin ja päätyivät amerikkalaispohjaisen fuusiomusiikin 

sijasta lähteä aivan eri suuntaan. Kukko oli jo aiemmin Kööpenhaminan 

festivaaleilla saanut etnoherätyksen romanialaisen kansanmusiikin parissa, ja 

niinpä he päättivät Hytin kanssa perustaa kokoonpanon, jonka kanssa alkaa 

tarkastella eri maiden kansanmusiikkien ulottuvuuksia. Ryhmään pyydettiin 
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kitaristiksi "avarakatseiseksi tyypiksi" tiedetty Hasse Walli, ja rumpaliehdokas 

Jukka Wasama oli kaikille jäsenille mieluinen; ryhmä oli siltä osin koossa 

syksyllä 1974. (Haastattelu 2.; Vanajas & Walli 1996: 112.) 

 

Vanhalla Ylioppilastalolla järjestettiin joka viikko jazzilta, ja 16.8.1974 myös 

Kukkoa pyydettiin kokoamaan yhtye kyseiseen tapahtumaan. Sakari vei 

esiintymään vasta kootun ryhmän Kukko-Walli-Hytti-Wasama, joka nimettiin 

Kukko−Walli -kvartetiksi. Vanha oli kuitenkin tulipalon jälkeisessä remontissa, 

ja käytännössä tilaisuus järjestettiin Satakuntalaisessa osakunnassa Helsingin 

Kampissa. (Haastattelu 3.)  

 

Ryhmä teki muutaman muunkin keikan vuonna 1974 nimellä Kukko−Walli -

kvartetti, joista järjestyksessään toinen oli 9.11. Helsingin Dipolissa Kineettisen 

taiteen näyttelyssä ja kolmas 14.11. Osis-klubilla Turussa. Kaksi jälkimmäistä 

keikkaa on taltioitu kasettinauhureilla ja niiltä on julkaistu viisi kappaletta 

Historia of Piirpauke -levyllä (1977). Kyseistä levyä ei kuitenkaan koskaan ole 

myyty, eikä sitä ole saanut julkisesti esittää, vaan se on Piirpauken jäsenten 

omakustanne, jota he ovat jakaneet musiikkinsa ystäville. (Peter von Bagh 

1977.) Levyltä löytyy myös kolme taltiointia vuoden 1976 syksyn keikalta 

Tukholman Bullerbyn-klubilta sekä yksi samana vuonna Tavastialla taltioitu 

kappale. 

 

Levylle on vangittu hyvin intensiivistä keikkatunnelmaa, yleisön äänet mukaan 

luettuna, ja raidat ovat ikään kuin pieniä katkelmia konserteista. Vuodelta 1974 

mukaan on päätynyt Kukon sävellys Cybele sekä Antti Hytin säveltämä Valse 

Desiree. Silkan improvisaation tuloksena ovat syntyneet raidat Peikkovuori ja 

Linnanmäki, mutta levyllä on myös sävellettyä ja sovitettua cover-tuotantoa, jota 

edustaa Bob Dylanin kappale My back pages.  
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Piirpauke on virallisesti syntynyt 

Ensimmäinen esiintyminen nimellä Piirpauke tapahtui 1975 Ruotsissa 

Eurovision laulukilpailujen varjofestivaaleilla, kun Abba oli voittanut edellisen 

vuoden euroviisut kappaleellaan Waterloo. Sana piirpauke on peräisin Kukon 

isän karjalaisesta sanavarastosta ja tarkoittaa hälinää tai meteliä. Julius Heikkilä 

kirjoitti Helsingin Sanomissa kesäkuun 3. päivänä 1975: "Piirpauke on 

monitaitoisin ja lahjakkain viime aikoina maan jazzelämää rikastamaan 

putkahtanut yhtye. Se olisikin kiireimmiten nyt jo kypsyttyään kiidätettävä 

levytysstudioon laatimaan itsestään dokumentti." (Heikkilä 1975.) Ote on osa 

artikkelia, jossa Heikkilä arvioi Liisankadun studiolta myös radioon lähetettyä 

kolmen kappaleen konserttia. Eipä aikaakaan, kun Atte Blom kehotti poikia 

saapumaan studioon levyn tekoon, ja yhtyeen ensimmäinen levy Piirpauke 

ilmestyi Love Recordsin julkaisemana loppuvuodesta 1975.  

 

Levylle päätyi viisi kappaletta, joista neljän pohjana on käytetty traditionaalista 

materiaalia. Romanialainen kansansävelmä, balilainen tanssi, modernisoitu 

kiinalainen laulu paimenille sekä karjalainen kantelesävelmä muodostavat 

kokonaisuuden sulassa sovussa. Mukana on lisäksi jo Kukko−Walli -kvartetin 

ajoilta tuttu Cybele, joka on Kukon itsensä säveltämä kappale. Sovitukset on 

kahden kappaleen osalta merkitty yksin Kukon nimiin, muista on vastannut 

koko yhtye yhdessä. Rytmi on paikka paikoin vapaa, ja usein kappale alkaa 

rauhallisessa rubatossa kehittyen improvisaation myötä odottamattomiin 

mittasuhteisiin, näin esimerkiksi raidoilla Uusi laulu paimenille ja Cybele.  

 

Jokainen orkesterin jäsen soittaa levyllä monipuolisesti useita soittimia oman 

pääsoittimensa lisäksi, ja repertoaariin kuuluu perinteisten sopraanosaksofonin, 

pianon, huilun, kitaran, kontrabasson ja rumpujen lisäksi muiden muassa 
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gopijantra, savirumpu, katzango ja intialainen harmoni. Kaikki soittimet Wallin 

sähkökitaraa lukuun ottamatta ovat akustisia; tosin Otto Romanovski soittaa 

syntetisaattoria kahdella kappaleella. Vierailija käväisee myös Piirpauken 

ensimmäisellä varsinaisella hitillä: Esa-Pekka Salonen käyrätorvineen kappa-

leessa Konevitsan kirkonkellot.  

 

Nostetta mediassa 

Julius Heikkilä oli jälleen mies arvion takana Helsingin Sanomissa 

tammikuussa 1976, artikkeli koski Piirpauke-levyä. Hän oli sitä mieltä, että 

vaikka suomalaista pop-musiikkia uurrettiin tuolloin levyille enemmän kuin 

koskaan, ja bändit pääsivät levyttämään usein hyvinkin kepein perustein, 

voitiin Piirpauken esikoisalbumin johdosta olla aivan erityisesti jopa 

juhlamielellä. Hän kiteytti arvionsa seuraavasti: "Tasapainoinen kokoelma 

täynnä räiskyviä värejä, tiheää tunnelmaa ja uusia otteita." (Heikkilä 1976a.) 

Hän ei ollut ainoa kriitikko, joka piti debyyttiä merkittävänä suomalaisena 

äänitteenä, ja suosio nousi kohisten. Me Naisia myöten oltiin kiinnostuneita 

Piirpaukesta. Eräässä jutussa yhtyeen jäsenet kuvailivat yhteen ääneen 

musiikkiaan näin: "Emme soita vain jazzia, tai vain poppia. Haluamme soittaa 

ymmärrettävää, hyvää musiikkia. Sellaista, jota kaikki voivat pysähtyä 

kuuntelemaan. Josta kaikki voivat nauttia." (Louhivuori 1976.) 

 

Jokaiselle jotakin, eli kansanmusiikkia pirtanauhaotsaisille ja freejazzia 

rytmimusiikin ystäville. Kyseinen mentaliteetti on aiheuttanut päänvaivaa 

ainakin kriitikoille, sillä heti ensimmäisestä levystä alkaen heillä on ollut 

vaikeuksia luokitella Piirpauken musiikkia. 1970-luvulla mediassa tituleerattiin 

Piirpaukea yleisesti jazzyhtyeeksi, ja sen musiikista puhuttiin esimerkiksi 

improvisoituna musiikkina, kansanmusiikkijazzina tai etnisenä musiikkina (ks. 
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esim. Anon. 1977b; Anon. 1980; Heikkilä 1979; Tamminen [päiväämätön 

lähde]). Tärkein elementti sen omaperäisessä musiikkityylissä oli kuitenkin 

mielestäni tuolloin eri kulttuurien musiikkityylien ja soittimien tutkiminen 

jazzin keinoin. 

 

Kesällä 1976 Piirpauke esiintyi Pori Jazzeilla, joilla samaisena vuonna kovia 

kansainvälisiä nimiä edustivat muiden muassa Weather Report, Larry Coryell, 

Buddy Rich ja Cedar Walton (Pori Jazz 76 -esite). Esiintyminen noteerattiin 

laajasti, ja lehdistä saatiin lukea useita mairittelevia arvioita. Konsertti näytettiin 

myös televisiossa TV2:ssa, ja Lauri Karvonen kirjoitti kyseisen lähetyksen 

tiimoilta Helsingin Sanomiin vuonna 1977 Porin konsertin olleen menestys: 

"Piirpauke-yhtye on ehkä parasta mitä suomalaisessa jazzissa on pariin vuoteen 

tapahtunut." (Karvonen 1977.) Samaisena kesänä 1976 Piirpauke esiintyi myös 

Helsingin Juhlaviikkojen päätöskonsertissa Kaivopuistossa sekä myöhemmin 

syksyllä Finlandia-talon kamarimusiikkisalissa; nämäkään konsertit eivät 

jääneet ilman median kiitosta (ks. esim. Heikkilä 1976b; Karvonen 1976). Myös 

Suomen Jazzliitto noteerasi Sakari Kukon vuonna 1976 myöntämällä hänelle 

vuotuisen Yrjö-palkinnon. 

 

Piirpauke 2 ilmestyi 1976 ja jatkoi selkeästi ensimmäisen levyn linjoilla. Yhtyeen 

kokoonpano levyllä on edelleen sama, ja jokainen soittaa useita eripuolilta 

maailmaa olevia soittimia; taitavat jotkut instrumenteista olla omia 

keksintöjäkin. Kappaleiden määrä on noussut kahdeksaan, joskin ne ovat 

yleisesti ottaen lyhyempiä kuin ensimmäisellä levyllä. Kappaleista kaksi on 

sävelletty suoraan soittotilanteessa, ja viidelle on ilmoitettu alkuperämaa; 

materiaalia on löytynyt muun muassa Kreikasta, Brasiliasta ja Bulgariasta.  

 

  



 36 
 

 
 
 
Antti Hytti on säveltänyt hyvin afrikkalaisvaikutteisen kappaleen Penang osa 1, 

joka on omistettu solidaarisuuden hengessä eteläisen Afrikan mustan väestön 

oikeuksien puolesta käytävälle taistelulle. Kyseisessä kappaleessa on käytetty 

instrumentteja afrikkalaisesta peukalopianosta bengalihuiluun ja intialaisiin 

kelloihin, ja huomattavaa on se, ettei perinteisiä jazz-soittimia kuulu 

kokoonpanossa lainkaan; sen sijaan äänivalikoimasta löytyy myös luonnon 

ääniä. Kuulokuvan perusteella voisi helposti kuvitella, että kyseessä on 

kymmenmiehinen afrikkalaisorkesteri eikä suinkaan neljä valkoista miestä 

Suomesta, mutta kappaleen vaihtuessa lennossa Kukon säveltämäksi Penang osa 

2:ksi, tunnelma muuttuu täysin päinvastaiseksi: Kukko soittaa pianoa, Walli 

sähkökitaraa, Hytti kontrabassoa ja Wasama lyömäsoittimia, ja länsimaisuus on 

instrumenttien osalta käsinkosketeltavissa. Lopulta kaksiosainen teos feidautuu 

ulos improvisaation päätyessä hallittuun kaaokseen.  

 

Soittimien käyttö on ehkä villimpää kuin ensimmäisellä levyllä, sillä eri maista 

kotoisin olevia instrumentteja on viljelty iloisesti sekaisin, lisäksi valikoima on 

kasvanut entisestään. Myös rytmeissä on tapahtunut hieman muutosta 

ensimmäiseen levyyn verrattuna, sillä Piirpauke-levyllä useimmissa kappaleissa 

tahtilajit ovat nelijakoisia, tai vaihtoehtoisesti rytmi saattaa olla täysin vapaa. 

Piirpauke 2:lla monet kappaleet alkavat edelleen rubatossa, mutta 

tahtilajivalikoimassa on tarjolla myös kreikkalaisten tanssien (Sirtos, Fyssouni) 

tahtilajit 7/8 ja 9/8. Levyn tunnetuin kappale lienee Imala Maika (ks. esim. 

Kurkela 2003: 563), joka sekin etenee tahtilajissa 7/8.  

 

Kokoonpano alkaa vaihtua  

Syksyllä 1977 Piirpauke teki muun muassa Suomen kiertueen, joka ulottui 

Maarianhaminasta Kajaaniin (Anon. 1977a) sekä Ruotsin, Norjan ja Tanskan 
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kiertueen (Vanajas & Walli 1996: 115). Lisäksi Kukko ja Walli sävelsivät ja 

Piirpauke soitti musiikin ruotsalaiseen elokuvaan Man måste ju få leva, jonka 

ohjasivat Margaretha Winterheden ja Alf Israelsson. Elokuva kertoo 

ruotsalaisten siirtotyöläisongelmista myös espanjalaisin ja suomalaisin silmin. 

Pohjana Walli ja Kukko käyttivät ruotsalaista kansanlaulua Om dagen vid mitt 

arbete, jota Piirpauke esitti myös keikoillaan. (Wanner 1977.)  

 

Seuraava albumi Piirpauke Live ilmestyi vuonna 1978 edelleen Love Recordsin 

julkaisemana. Antti Hytti oli siirtynyt Edward Vesalan yhtyeeseen kaikessa 

ystävyydessä (Vanajas & Walli 1996: 115), ja basistiksi tuli Jukka Wasaman veli 

Olli-Pekka. Levy koostuu vuonna 1977 Ruotsissa ja Suomessa tehdyistä 

liveäänityksistä, ja instrumenttivalikoima on siten huomattavasti edellisiä 

albumeita suppeampi: intialainen harmoni ja jotkut lyömäsoittimet ovat ainoita 

perinteisistä jazzyhtyeen soittimista poikkeavia instrumentteja. Sävellys-

materiaalia on löytynyt Moldaviasta, Makedoniasta, Etiopiasta ja Kreikasta, 

mutta mukana on myös kaksi orkesterin omaa kappaletta, joista toinen on 

syntynyt soittotilanteessa. Kaikki kappaleet, lukuun ottamatta kreikkalaista 

kansansävelmää Fyssounia, joka on myös Piirpauke 2 -levyllä, ovat ennen 

julkaisemattomia. Kukko on toiminut, jos ei säveltäjänä, niin ainakin sovittajana 

jokaisessa kappaleessa.  

 

Helsingin Sanomien arvion mukaan (1978) "Piirpauken musiikkiin on usein 

lyöty ´vaikean´ musiikin leima. Ehkä siksi, että yhtye suosii tavallisuudesta 

poikkeavia tahtilajeja tai koska Piirpauke ennakkoluulottomasti yhdistelee 

vanhaa ja uutta, kansanmusiikkia ja jazzia. Ennakkoasenteet ovat kuitenkin 

turhia, sillä musiikin kuunneltavuuden ratkaisee laatu ei tyyli. ´Piirpauke Live´ 

avautuu kyllä jokaiselle, joka vain ennakkoluulottomasti syventyy siihen." 

(Anon. 1978c.) 
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Vasemmiston vaikutus 

Vuonna 1978 Piirpauke kiersi jälleen Suomea, nyt uuden kitaristin Juha 

Björnisen kanssa, joka korvasi Hasse Wallin (Anon. 1978a). Seuraava merkittävä 

askel Piirpauken uralla oli kahden viikon kiertue Kuubassa, jossa yhtye esiintyi 

Punainen Lanka -orkesterista tutuilla muusikoilla vahvistettuna: Harri Saksala 

lauloi sekä näppäili haitaria, ja Antero Jakoila soitti kitaraa. Kiertue tapahtui 

Suomen ja Kuuban välillä solmitun kulttuurivaihtosopimuksen puitteissa 

(Anon. 1978b), ja sinä aikana yhtyeellä oli seitsemän konserttia, joista yksi myös 

nauhoitettiin Kuuban televisioon (Vehniäinen 1978). 

 

Punainen Lanka -orkesteri oli perustettu jo vuonna 1974 Chilen vallan-

kumouksen jälkeisen solidaarisuuskonsertin jälkimainingeissa. Syksyllä 1975 

Sakari Kukko liittyi mukaan yhtyeeseen, jossa toimivat sillä hetkellä Eija Ahvo, 

Antti Hytti, Harri Saksala, Antero Jakoila ja Ilmari Hytönen; yhtyeen 

perustamisen aikaan kitaristeina olivat olleet Jukka Hauru ja Hasse Walli. 

Ainekset musiikkiinsa yhtye otti kansanmusiikin, edistyksellisen popin ja 

poliittisen laulun piiristä. (Saksala 1976.)  

 

Punainen Lanka -kokoonpano, kuten myös Koiton Laulu ja Agit Prop, joiden 

levyillä Kukko on myös ollut mukana, liittyivät läheisesti taistolaisuudeksi 

kutsuttuun vasemmistolaiseen opiskelijaliikkeeseen, joka syntyi, kun 1960-

luvun lopulla kulttuuriradikalismissa ei ollut aikalaisilleen enää mitään 

riittävän radikaalia. Taistolaisuudesta ei koskaan tullut kannatukseltaan suurin 

nuorisopoliittinen ryhmä, mutta se kohosi erityisesti opiskelijoiden 

keskuudessa merkittävimmäksi poliittiseksi ryhmittymäksi ja sai vahvan 

jalansijan monilla kulttuurielämän alueilla. Kun muut poliittiset ryhmät 

saattoivat suhtautua Neuvostoliittoon myönteisesti, oli taistolaisten 
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suhtautuminen Neuvostoliittoon varauksettoman kritiikitöntä. (Relander 2004: 

163−164.)  

 

Jukka Relanderin mukaan 1970-luvun Suomessa oli hyvin vaikeaa olla 

puolueeton (Relander 2004: 164), mutta Kukko itse kertoo olleensa Piirpaukessa 

kahden taistolaisen ja yhden oikeistolaisen jäsenen välinen vedenjakaja. Toki 

Piirpaukekin sai lukuisia työtilaisuuksia taistolaisilta, mukaan lukien 

esimerkiksi juuri Kuuban kiertueen sekä konsertteja ympäri itäistä Eurooppaa; 

kommunistisen puolueen katveeseen perustettu Kulttuurityöntekijäin Liitto 

myönsi heille palkinnonkin vuonna 1976. Mutta Kukko ei ole koskaan 

virallisesti kuulunut mihinkään ryhmittymään, vaikka myöntää tuolloin 

kuitenkin olleensa vasemmistolaisten aatteiden puolella. Hänen mukaansa se, 

että kuulutaan johonkin järjestöön ja ollaan kaikki asioista samaa mieltä, ei vain 

kuulu hänen luonteeseensa. (Haastattelu 2.) 

 

Ensimmäinen soololevy 

Vuonna 1979 ilmestynyt äänite Kajastus on kirjattu yksin Sakari Kukon nimiin, 

muina muusikkoina hänen lisäkseen levyllä ovat Piirpaukesta tutut Hasse Walli 

ja Antti Hytti. Karjalaiset laulut esittävät Merja ja Arja Lehtimäki, ja Nils-Aslak 

Valkeapää joikaa. Levy on tehty yhteistyössä tuottaja Richard Stanleyn kanssa, 

joka on kerännyt ja äänittänyt erilaisia luonnon omia ääniä efekteiksi. Kajastus 

on Kerberoksen julkaisema äänite, ja sen kansikuvan on maalannut Riitta 

Nelimarkka. 

 

Otto Donner luonnehtii levyn kansitekstissä levyn kappaleiden pyrkivän osin 

ohjelmallisesti kuvaamaan Suomea, "meitä ympäröiviä todellisuuden ääniä, 

värejä, tunnelmia, esineitä, tilanteita." (Donner 1978.) Levyn A-puoli käsittelee 

  



 40 
 

 
 
 
musiikin ja äänien keinoin maata, ja B-puoli merta. Maan kuvaaminen on 

akustista, ja apuna on käytetty myös sanoja. Linnut laulavat, ja puita kaadetaan, 

välillä käydään kanalassa kuuntelemassa kanojen touhotusta ja kukon 

kiekunaa.; kaikki huolet ja murheet unohtuvat Lapin kairoille Nils-Aslak 

Valkeapään joiatessa. Meren kuvaamiseen on tarvittu enemmän sähköistä 

energiaa Wallin sähkökitaran muodossa. Saksofoni soi usealla raidalla, kun 

maa-kappaleissa huilu kuuluu päällimmäisenä instrumenttina. Aallot 

kohisevat, lokit huutavat ja tuuli suhisee. 

 

Love konkurssiin 

Piirpauken ensimmäiset levyt kustantanut Love Records ajautui konkurssiin 

vuonna 1979. Sen olivat perustaneet Atte Blom, Christian Scwindt sekä Otto 

Donner vuonna 1966 ajatuksenaan marginaalisten musiikkityylien 

julkaiseminen. Katalogiin kuului muiden muassa avantgarde-jazzia, poliittista 

laulua, etnisten vähemmistöjen musiikkia, lastenmusiikkia, laulelmia, 

tanssimusiikkia sekä kansanmusiikkia; hyvin suuren osan tuotannosta 

muodosti myös suomalainen rockmusiikki. (Kurkela 2003: 556−557.) Love 

Records kaatui Jari Muikun (2001) mukaan niin äänitejakelun ongelmien kuin 

liian pitkälle viedyn ideologiaan pohjautuvaan äänitteiden tuotannon vuoksi 

(Muikku 2001: 202). Mutta kuten sanottua, lukuisten muiden suomalaisten 

artistien ja yhtyeiden uran aukaisseena, auttoi Love Records myös Piirpauken 

lähtökuopistaan eteenpäin.  

 

Viimeinen 1970-luvulla ilmestynyt Piirpauke-yhtyeen äänite oli Yö 

Kyöpelinvuorella, joka on niin ikään vuodelta 1979, ja sen julkaisijana toimi 

Ponsi. Yhtyeen kokoonpano levyllä on Sakari Kukko, Juha Björninen, Olli-

Pekka Wasama ja Jukka Wasama. Tällä levyllä säveliä on muun muassa 
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Makedoniasta, Bulgariasta ja Kolumbiasta, mutta mukaan on päätynyt myös 

supisuomalainen Oskar Merikannon Soi vienosti murheeni soitto. Kukko on 

sovittanut kaikki kappaleet itse lukuun ottamatta levyn nimikappaletta, jossa 

sovittajina ovat olleet mukana myös Björninen ja O-P Wasama. Aiempiin 

levyihin verrattuna Sakari Kukon rooli on ehkä hieman kasvanut yhtyeen 

kappaleiden suhteen, kun aiemmin niistä oli vastannut suurimmaksi osaksi 

koko orkesteri; ehkä kehitys johtuu muuttuneesta kokoonpanosta, kun 

alkuperäisjäseniä orkesterista oli jäljellä enää kaksi. 

 

Myös tyylillisesti levy poikkeaa hieman edeltäjistään, sillä freejazz-vaikutteet 

ovat tyystin kadonneet. Improvisaatiota toki on, mutta se etenee melko tiukasti 

kappaleiden teeman tuntumassa, kun taas aikaisemmin improvisaatio saattoi 

karata hyvinkin kauas kappaleen lähtökohdista. Eksoottiset soittimet on myös 

jätetty kokonaan pois soitinvalikoimasta. Levy sisältää hyvin vähän yllätyksiä, 

ja on pikemminkin turvallisen perinteinen kuin kokeellisen uutta etsivä.  

Samoilla linjoilla liikkui myös Julius Heikkilä (1979) arvioidessaan saman 

kokoonpanon konserttia Turun ruotsalaisessa teatterissa: "Yhtyeen olisi korkea 

aika uusia ohjelmistonsa mieluummin vaikka kokonaan karkottaakseen sitä 

hiljalleen lähestyvän kyllästyneisyyden lamauttavaa utua." (Heikkilä 1979.) 

Timo Tamminen sen sijaan piti uudesta sovituksellisemmasta linjasta ja arvioi 

"rönsyilyn nyt olevan kourassa ja kappaleiden kiinteälinjaisia kokonaisuuksia" 

(Tamminen [päiväämätön lähde]). 

 

Syyskuussa 1979 Piirpauken miehistö muuttui jälleen, tällä kertaa orkesterista 

tuli viisijäseninen. Sakari Kukko ja Jukka Wasama jatkoivat yhteistyötään, 

mutta bassoon tuli Ilkka Hanski Jukka Tolosen yhtyeestä, ja kitaroihin Timo T. 

Oksala sekä Pekka Nylund, jotka molemmat soittivat tuolloin myös omissa 

progebändeissään Storm ja Sahti. Myös instrumentaatio muuttui 
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sähköisemmäksi Hanskin soittaessa kontrabasson lisäksi myös sähköbassoa. 

(RockAdillon promootiokirje 1.) 

 

 

1980-luku 

 

Maailmanvalloitus alkaa 

Vuoden 1980 alussa Piirpauke lähti kiertueelle Intiaan, jonka päätarkoituksena 

oli esiintyä Bombayn viikon kestävillä Jazz Yatra -festivaaleilla. Kyseiseen 

tapahtumaan oli kutsuttu tunnetuimpia jazzin edustajia ympäri maailman, 

esimerkiksi Yhdysvalloista olivat mukana Stan Getzin yhtye sekä Mingus 

Dynasty. (Anon. 1980.) Ilkka Hanski ei päässyt osallistumaan kyseiselle 

matkalle, ja vapaaseen basistin vakanssiin pestattiin aiemmin kitaristina 

tunnettu Ilpo Saastamoinen; hän soitti sähköbassoa myös Intian matkan 

jälkeisellä Tavastia-klubin keikalla (Heikkilä 1980).  

 

Saman vuoden kesällä yhtye esiintyi Balver Höhlen jazzfestivaaleilla Länsi-

Saksassa ja saksalainen JG-Records julkaisi konsertista albumin Live in der Balver 

Höhle: Piirpauke − Suomi-Jazz from the Folk Roots (1981). Tällä levyllä Kukko jäi 

viimeiseksi Piirpauken alkuperäisjäseneksi, kun Jukka Wasaman tilalle 

rumpukioskiin asettui Tom Nekljudow. Bassoa soittaa levyllä Jorma 

Koivulehto, niin ikään uusi kasvo Piirpauken riveissä, mutta kitaroissa ovat 

edelleen Pekka Nylund ja Timo Oksala. LP sisältää kolme raitaa puolellaan, 

joista yksi on Nekljudowin rumpusoolo; muut ovat Kukon sovittamia 

kappaleita. Levyn traditionaalinen materiaali on peräisin muun muassa 

Kolumbiasta ja Azerbaidzhanista. Levyn viimeinen kappale Lento on sen sijaan 
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Dmitri Shostakovitshin käsialaa, ja se edustaa ensimmäisen kerran Kukon 

tuotannossa klassista musiikkia. 

 

Yhtye oli tässä kokoonpanossaan enemmän "rock" kuin missään aiemmassa, 

vaikka Koivulehto soittikin levyllä vielä kontrabassoa. Improvisaatio ja soolot 

ovat edelleen musiikin kantava voima, mutta soundit kuulostavat raaemmilta, 

niin Kukon puhaltimissa kuin kitaroissakin. Jukka Wasama oli Piirpauke-

rumpalina jazzahtavampi eli hän käytti muun muassa paljon symbaaleja, ja 

soitto oli enemmän säestyksellistä, kun taas Nekljudow käyttää aggressiivisesti 

koko rumpusettiä. 

 

Ensimmäisen kerran Piirpauke-levyllä kuullaan reggae-rytmejä kappaleessa 

Swedish Reggae, mutta mieleen jäävät toki myös albumin reippaat 

latinalaisrytmit. Myös klassisen musiikin käyttö materiaalina on uutta 

Piirpauken musiikissa ainakin sen levytetyssä tuotannossa. Eksoottiset soittimet 

on lopullisesti unohdettu ja instrumenttivalikoima on tällä äänitteellä 

yksinkertainen: huilu, saksofonit, piano, kaksi sähkökitaraa, syntetisaattori, 

basso ja rummut. Levyn ilmestyessä Länsi-Saksassa vuonna 1981 Piirpauke oli 

hyvin suosittu Keski-Euroopassa ja kiersi myös Sveitsissä, Luxemburgissa, 

Hollannissa sekä vieraili Tanskan Roskilden festivaaleilla. (Haastattelu 2.)  

 

Turkki-innostus 

Kukko vieraili ensimmäisen kerran Turkissa 1974 ja innostui jo silloin 

paikallisesta musiikista. Ennen Intiaan lähtöään 1980, kun Piirpauke oli 

konsertoimassa Tukholmassa, yhtyeen jäsenet kävivät vapaailtanaan 

kuuntelemassa turkkilaisen lyömäsoittaja Okay Temizin konsertin ja menivät 

sen jälkeen hänen juttusilleen takahuoneeseen. Kävi ilmi, että kaikki olivat 
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lähdössä Jazz Yatraan, ja Tukholman tapaamisen seurauksena Temiz soitti jo 

Intiassa ensimmäisen keikkansa Piirpauken kanssa. Yhteistyö Temizin kanssa 

poiki Piirpaukelle myös useita keikkoja Turkkiin 1980-luvun alussa ja 

myöhemmin 1980-luvun puolessa välissä he tekivät myös yhteisiä Saksan-

kiertueita Temizin Oriental Wind -yhtyeen kanssa. (Haastattelu 3.) 

 

Birgi Bühtüi on ensimmäinen levy, jossa esiintyy yhdessä Piirpauke-

kokoonpano Kukko, Nylund, Saastamoinen ja Nekljudow. Levy ilmestyi 

vuonna 1981, ja sen kaikki kappaleet ovat Sakari Kukon kansansävelmistä 

sovittamia kappaleita; sävelmät ovat peräisin Turkista, Kolumbiasta, Karjalasta, 

Etiopiasta ja Ruotsista. Keski-Euroopan ja erityisesti Länsi-Saksan suuren 

suosion siivittäminä yhtyeen jäsenet toivat kiertuematkoilta tullessaan 

turkkilaista musiikkia kasettikaupalla, ja turkkilaisvaikutteet kuuluvat levyn 

seitsemästä kappaleesta kolmella. Yhtye oli innostunut maasta jopa siinä 

määrin, että he kehittivät oman turkin kielensä, jota myös levyn nimi Birgi 

bühtüi edustaa. Kukko kutsuu tuolloista Piirpaukea myös nimellä Zühtü-

kvartetti Ilja Saastamoisen turkkilaisen Muhtar Zühtü -nimen mukaan 

(muhtar=kylän vanhin, zühtü=velikulta, veijari). 

 

Tyylillisesti voidaan sanoa, että Piirpauke on tällä levyllä jazz-bändi, joka 

soittaa eri maiden kansansävelmistä sovitettuja kappaleita; linja on siis pysynyt 

melko yhtenäisenä ensimmäisestä levystä alkaen huolimatta siitä, että 

alkuperäisjäsenistä mukana on enää Kukko. Improvisaatio kukoistaa jälleen, 

niin Kukon kuin kaikkien muidenkin yhtyeen jäsenten toimesta, ja basson 

asema soolosoittimena on Saastamoisen myötä noussut. Kukko sanoi Ilta-

Sanomien lehtihaastattelussa kesällä 1981 kyseisen kokoonpanon olevan "tiukin 

ryhmä mitä Piirpaukessa on koskaan ollut" (Ylänne 1981). 
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Levyllä on käytetty instrumenttina myös ihmisääntä, todella vähän ja pienissä 

pätkissä, mutta kuitenkin; esimerkiksi etiopialaisperäisessä Aagul nju 

 -kappaleessa toistuva aagul nju -fraasi on laulettu esilaulaja−kuoro  

-periaatteella. Kappaleiden tahtilajit vaihtelevat, eivätkä ne suinkaan ole aina 

nelijakoisia, mutta se ei kuulosta itsetarkoitukselliselta, vaan pikemminkin 

erittäin luonnolliselta, sillä erilaisten ja eri maista kotoisin olevien tyylien 

omaksuminen onnistuu Piirpaukelta oivallisesti. 

 

Levyn tunnetuimpia kappaleita lienevät sen avausraita Joropo Llanero, joka on 

vauhdikas kolumbialainen kansansävelmä sekä Nu äro vi redo att vandra till 

skogs!, kansansävelmä taalainmaalta, jonka sävel on levyn kansitekstien 

mukaan rytmillisesti muunneltu, mutta melodian fraseeraus on säilytetty 

ennallaan. Samasta kappaleesta on myös live-versio Live in der Balver Höhle  

-levyllä nimellä Swedish Reggae, joka on Kukon mukaan ollut ehdottomasti 

yhtyeen suurin hitti Keski-Euroopassa. (Haastattelu 3.) 

 

Seuraava albumi Kirkastus (1981) tehtiin Iittalan lasitehtaan sponsoroimana 

juhlistamaan sen satavuotisjuhlaa, ja äänitteen julkaisi Discophon. Albumista 

on olemassa kaksi kansiversiota, joista toinen on Iittalan satavuotisjuhlapainos. 

Kokoonpanoksi on vakiintunut Kukko, Nekljudow, Nylund ja basistiksi Ilja 

Saastamoinen, tosin albumi kulkee esittäjätiedoilla Sakari Kukko & Piirpauke. 

Iittalan juhlapainoksen takakannessa kerrotaan, että sen valmistamat i-lasit 

toimivat levyllä myös soittimina, muita vierailijoita levyllä ovat Marketta 

Saarinen laulajana ja sanoittajana, Jorma Koivulehto kontrabasistina sekä Bir 

Ihtimal -kuoro. 

 

Äänitteen kahdeksasta kappaleesta Kukko on säveltänyt viisi, lisäksi levyllä on 

yksi ostjakkien, yksi suomalaisten ja yksi turkkilaisten kansansävelmä. 
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Kurdilaista alkuperää olevaan kappaleeseen Vastaa ystävä on tehnyt suomalaiset 

sanat Marketta Saarinen, joka myös laulaa kappaleen. Levy jatkaa tyylillisesti 

Birgi Bühtüin linjaa, tosin tunnelma on hieman maalailevampi ja rauhallisempi. 

Levyn nimikappaletta voisi kuvailla eräänlaiseksi ääniteokseksi, jossa voi 

kuulla huilun lisäksi muun muassa suhinoita ja veden loisketta sekä erilaisia 

kellomaisia epäharmonisia ääniä; kyseessä lienee yksi esimerkki i-lasien 

toimimisesta soittimena. 

 

Zühtü-kvartetti kohtaa tiensä pään 

Keväällä 1982 Piirpauke esiintyi muun muassa Berliinissä (Music Scene Berlin), 

ja seuraava albumi Live in Europe sisältää kaksi levyllistä livenauhoituksia 

Länsi-Saksasta, Ruotsista, Tanskasta ja Suomesta heinäkuun 1982 ja helmikuun 

1983 väliseltä ajalta. Discophon julkaisi levyn vuonna 1983. Kokoonpano on 

edelleen sama Kukko, Nylund, Saastamoinen, Nekljudow, ja tyylillisesti 

liikutaan edellisten albumien linjoilla.  

 

Levyn aloittaa Dallapé-orkesterin hovisäveltäjä Valto Tynnilän sävellys Emiirin 

tanssijatar, jonka Kukko on laulanut Kotkan Kauppaoppilaitoksen yleisölle 

reippaasti suomen kielellä, mutta seuraavat kappaleet ovat bulgarialaista, 

romanialaista ja azerbaidzhanilaista alkuperää, eikä niissä laulua kuulu. 

Suomalaista perinnemusiikkia edustaa Lampaanpolska, joka löytyy myös 

edelliseltä albumilta studioversiona; Haridz Segjah sekä Franseesi ovat levyn 20- 

ja 16-minuuttiset improvisaatiomaratonit, joista erityisesti Franseesi lipuu välillä 

hyvinkin kauas avantgarde-jazzin aalloille. Levyillä on myös afrikkalaisia 

rytmejä, joita edustaa senegalilaisen kitaristi Badu N´Djayn säveltämä kappale 

Sheikh Ibra Fall. Mukana on lisäksi yksi Kukon oma kappale Sjömans vals, joka 

on nimensä mukaisesti valssi, tosin hieman nyrjähtänyt sellainen.  
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Levyn sovitukset on merkitty joko Kukon tai vaihtoehtoisesti yhtyeen muiden 

jäsenten nimiin. Kukon ja muun kokoonpanon välillä tuli jälkeenpäin kiistaa 

aikaisempien levyjen kappaleiden sovittajakrediteistä, vaikka niiden 

teosilmoitukset oli tehty jo aikapäiviä sitten. Kukon mukaan hänen 

ehdotuksestaan Live in Europella tilit tasattiin niin, että Saastamoisen 

esittelemästä materiaalista jätettiin Kukon nimi pois kokonaan, mutta basisti 

solidaarisena miehenä halusi kuitenkin jakaa kunnian kavereidensakin kanssa. 

Siitä johtuvat hieman omituiset tekijänoikeusmerkinnät kyseisellä levyllä. 

Seuraavalla levyllä kokoonpano muuttui tyystin, sillä Nylund, Saastamoinen ja 

Nekljudow lähtivät omille teilleen. (Haastattelu 2.) 

 

Afrikka tutuksi 

Aasiaa, Eurooppa ja Etelä-Amerikkaa kierrettyään Kukko päätti 1970- ja 1980-

lukujen taitteessa valloittaa uuden mantereen, Afrikan. Hän aloitti matkansa 

Seychelleiltä, jatkoi Keniaan ja päätyi lopulta Etiopiaan. Hän osallistui Addis 

Abebassa paikallisen Sensation Bandin levyn äänityksiin, ja tulosta voi 

kuunnella nykypäivänäkin Ethiopian Groove − The Golden Seventies -cd:n (1994) 

muodossa. Sensation Bandin solistina lauloi tuolloin vielä nuori ja tuntematon 

Aster Aweke, josta myöhemmin tuli yksi Etiopian kuuluisimmista 

laulajattarista. Myös Mahmud Ahmed & Ibex sekä Tilahun Gessesse yhtyeineen 

kuuluivat Sakarin soittokavereihin Etiopian matkalla. (Saarela 1994.)  

 

Jo Kuuban reissuillaan 1970-luvun lopussa Kukko muistaa kuulleensa 

länsiafrikkalaisia yhtyeitä ja nähneensä muun muassa Malin Kansallisbaletin. 

Sen seurauksena hän kiinnostui Länsi-Afrikan musiikkielämästä ja lensi Itä-

Afrikan matkan innostamana Kanariansaarten kautta Mauritaniaan ja matkusti 

sieltä Senegaliin. Kukosta tuntui, että siellä oli siihen aikaan musiikillisesti 
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todella mielenkiintoinen vaihe meneillään ja hän vertaakin sitä nupullaan 

olevaan kukkaan: "sitä näkee jo, että kukasta tulee hyvin kaunis, mutta se ei ole 

ihan vielä auennut täyteen kukoistukseensa". (Haastattelu 3.) 

 

Ensimmäisellä Senegalin matkallaan Kukko soitti Étoile de Dakar -yhtyeessä, 

jossa vaikuttivat muun muassa Youssou N´Dour sekä Badu N´Djay, eivätkä 

bändin jäsenet päästäneet häntä toisiin yhtyeisiin edes vierailijaksi ilman 

puhuttelua. Hänelle maksettiin soittamisesta jopa vähän rahaa, mikä herätti 

hieman kitkaa muissa soittajissa, sillä kaikki ylimääräinen raha laitettiin yleensä 

säästöön musiikkilaitteiden ostamista varten. Kukko kertoo kaluston olleen 

vielä tuolloin hyvin alkeellista: "Gibsonin kitaroita oli, mutta eipä juuri muuta". 

(Haastattelu 3.) 

 

Kun hän meni seuraavan kerran Senegaliin Gambian kautta pari vuotta 

myöhemmin vuonna 1981, oli kehitys mennyt jo huimasti eteenpäin, niin 

musiikin kuin välineidenkin osalta. Étoile de Dakar oli hajonnut N´Dourin 

Super Étoile -yhtyeeksi ja Badun Étoile 2000:ksi. Kukon mielestä 1980-luvun 

alku oli parasta aikaa senegalilaiselle musiikille, koska myöhemmin sitä on 

hänen näkemyksensä mukaan yritetty tehdä ehkä liikaakin länsimaiseen 

makuun. (Haastattelu 3.) 

 

Paikallinen tapa oli vielä siihen aikaan se, että äänitteistä tehtiin aina kaksi 

versiota: kasetti paikallisille markkinoille, ja toinen versio isommissa ja 

hienommissa studiossa suurilla tuotantokoneistoilla länsimaisille markkinoille. 

Kukon mielestä paikallisten nyrkkipajojen tuottamat kasetit kuulostivat aina 

jostain syystä paremmilta kuin niiden hienommin tuotetut painokset. Kukko 

kokee menneensä Senegaliin juuri oikeaan aikaan, ja hänelle kerrottiinkin, että 

hän oli ensimmäinen tubab (eurooppalainen, valkoihoinen), joka soitti 
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senegalilaista musiikkia senegalilaisten kanssa. Hän myös uskoo tämän 

väitteen, sillä eivät paikalliset bändit itsekään olleet Kukon mukaan 

aikaisemmin soittaneet senegalilaista, vaan pikemminkin kuubalaista 

musiikkia. (Haastattelu 3.) 

 

Dakarissa sijaitsi 1900-luvun puolivälissä yksi Länsi-Afrikan suurimmista 

satamista, ja ulkomaalaisten muusikkojen vierailut siellä eivät olleet 

harvinaisia. 1960-luvulla kuubalaiset orkesterit kuten Orchestra Aragon sekä 

Johnny Pacheco olivat Senegalissa tuttuja nimiä, ja he inspiroivat senegalilaisia 

muusikkoja luomaan omanlaistaan afrokuubalaista musiikkia sekä laulamaan 

espanjaksi. Vuonna 1960 Ibra Kassé perusti yhtyeen nimeltä Star Band de 

Dakar, joka soitti latinalaisvaikutteista musiikkia Dakarin klubeissa. Vuonna 

1970 syntyi Orchestra Baobab, johon kuului useita laulajia, saksofonisti, 

rumpali, klarinetisti, kaksi kitaristia sekä basisti. Orkesteri soitti afro-

kuubalaisia rytmejä, mutta tekstit olivat wolofiksi ja mandinkaksi, jotka olivat 

soittajien äidinkieliä. Vuonna 1977 perustettiin Étoile de Dakar. He aloittivat 

uudenlaisen musiikin tyylin, mbalaxin, joka perustuu mbung mbung -rummun 

soittamaan rytmiin. Youssou N´Dour kertoo Étoile de Dakar -yhtyeen 

korvanneen perinteisiä rumpuja, muun muassa sabar- ja mbung mbung  

-rummut, esimerkiksi kitaroilla ja kosketinsoittimilla. (Cathcart 1994: 264, 268.) 

 

Senegalilaismuusikko Piirpaukessa 

Ilahu illalla (1984) esitteli kuulijoille Badu N´Djayn Piirpauken uutena 

kitaristina. Toisena kitaristina Kerberoksen julkaisemalla albumilla on Hasse 

Walli, joka oli Piirpauken mukana myös edellisen vuoden syyskiertueella 

Euroopassa (Vanajas & Walli 1996: 119). Luis Moreno soittaa levyllä bassoa, 

Aku Nyyssönen rumpuja ja Hassan Bah congia. Sekä Kukko että Walli olivat 
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edellisinä vuosina viettäneet paljon aikaansa Afrikassa, erityisesti lännessä 

Senegalissa. Tämä kuuluu myös Ilahu illalla -äänitteellä, sillä afrikkalaiset rytmit 

ovat hyvin edustettuina.  

 

Badu N´Djay on kirjoittanut lähes puolet kappaleista, jotka he ovat Kukon 

kanssa yhdessä sovittaneet; Kukon omia kappaleita levyllä on vain kaksi. Levy 

sisältää myös kaksi suomalaisen iskelmän genreen luettavaa laulua, Kauko 

Käyhkön Rempallaan ja Valto Tynnilän Emiirin tanssijatar, joista jälkimmäinen 

ilmestyi liveversiona jo Live in Europe -levyllä. Uutta levyllä on myös se, että 

N´Djay laulaa neljässä kappaleessa: joko sanoilla tai instrumentinomaisesti 

ilman sanoja, muun muassa koskettimien kanssa unisonossa. Aiemmin laulua 

on esiintynyt vain satunnaisesti. Congat soivat melkein kaikissa kappaleissa, 

lukuun ottamatta Armas Järnefeltin Berceusea sekä Kukon säveltämää Urho 

Mustafaa, joka on tyyliltään nopeatempoista balkanilaista musiikkia. 

 

Villi Itä − kalevalainen rapsodia oli järjestyksessään seuraava Piirpauken albumi, 

ja se ilmestyi tamperelaisen RockAdillon julkaisemana 1986. Levyn materiaali 

muodostaa teoskokonaisuuden, joka on sävelletty Kajaanin Sana ja Sävel  

-tapahtumaan. Teos koostuu yhdestätoista kappaleesta, ja ne perustuvat 

suurimmalta osalta karjalaisiin ja inkeriläisiin runosävelmiin, mukaan on 

päässyt myös yksi Kajaanin Kuluntalahdessa muistiin merkitty sävelmä. Villi itä 

tarkoittaa varsinaisia Kalevalan laulumaita, mutta myös Kainuuta runsaine 

erämaineen, ja musiikki on syntynyt Kalevalan 150-vuotisjuhlan kunniaksi. 

(Sana ja Sävel 1985.) 

 

Piirpauken kokoonpanossa vaikuttavat Villi Itä -levyllä kitarassa Pekka 

Rechardt, bassossa Tauno Railo ja rummuissa Aku Nyyssönen. Afrikkalaisväriä 

yhtyeeseen tuo edelliseltä levyltä tuttu kitaristi Badu N´Djay, joka soittaa 
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levyllä myös congia; kalevalaisittain kanteletta soittaa Kukko itse. Useista 

kappaleista löytyy afrikkalaista tunnelmaa, myös niistä, missä Badu ei ole ollut 

sovittajana. On mukana toki myös hieman puhdasoppisempaa jazziakin 

kävelevine bassoineen sekä letkeitä takapotkurytmejä esimerkiksi reggaen 

tapaan. Yhteislaulua on käytetty tehokeinona muutaman fraasin verran, ja 

myös rumpali Nyyssönen on saanut oman raitansa Luonnon laki. Sitä lukuun 

ottamatta kaikki sävellykset ovat Kukon nimissä, sovittajina ovat toimineet 

kukin orkesterin jäsen vuorollaan yhdessä Kukon kanssa. 

 

Espanja muuttaa kuvioita 

1970- ja 1980-lukujen taite oli aikaa, jolloin Kukko matkusteli erityisen paljon; 

muun muassa Kuubassa, Intiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. Vuonna 1983 

hän muutti morsiamineen Kanariansaarille, Teneriffalle. Aika oli aktiivista 

myös Piirpauken suhteen, sillä Keski-Euroopan kiertueita riitti ainakin yksi 

jokaiselle vuodelle. Kiertueet kestivät yleensä noin kuukauden, joten hänellä oli 

aikaa soittaa myös Espanjassa paikallisten muusikkojen kanssa.  

 

Alameda on andalusialainen kokoonpano, joka ensimmäisten joukossa 1970-

luvun lopussa hyödynsi flamencoa ja perinteistä espanjalaista musiikkia 

omassa poprockissaan; oli siis Kukon sanojen mukaan eräänlainen Espanjan 

Piirpauke, mutta ilman jazzvaikutteita. Kyseinen orkesteri saapui keikalle 

Teneriffalle, ja kun soittajat kuulivat, että samaisella saarella asuu suomalainen 

saksofonisti, joka soittaa vähän samantyylistä musiikkia oman yhtyeensä 

kanssa, he pyysivät Kukkoa soittamaan kanssaan. Kukko teki työtä käskettyä ja 

kävi soittamassa soolon Alamedan konsertissa ja ystävystyi jäsenten kanssa; 

mainitsi vielä, että mieluusti soittelisi heidän kanssaan toisenkin kerran. 

(Haastattelu 3.) 
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Pian he perustivat uuden yhtyeen, joka soitti akustisesti, ehkä vielä Alamedaa 

flamencovaikutteisempaa musiikkia. Kukko vertaakin syntynyttä orkesteria 

ohjelmistoaan myöten flamencokitaristi Paco de Lucían sekstettiin, joka 1980-

luvulla yhdisti flamencoa muun muassa jazziin. (Haastattelu 3.) 

 

Yhtye harjoitteli Andalusiassa ja alkoi myös esiintyä siellä. Samoissa 

ystäväpiireissä oli liikkunut myös eräs andalusialainen laulajatar Cinta Hermo, 

johon Kukko kiinnitti heti huomionsa. Tämä hentoinen nainen otti välillä 

kitaransa esille ja ryhtyi neuvomaan vanhemmille soittajamiehille, kuinka 

mitäkin kappaletta voisi soittaa, ja konkarit suhtautuivat häneen Kukon 

mukaan hyvin kunnioittavasti. Kukko ja Hermo ajautuivat seurustelemaan, ja 

avioliitto kolumbialaisen vaimon kanssa päättyi. Vasta myöhemmin Kukko 

tajusi, että Cintahan voisi alkaa Piirpauken laulajaksi. Siitä sitten vaan kohti 

Suomea, heti kiertueelle ja levyn tekoon. (Haastattelu 3.) 

 

Piirpauken uusi laulajatar 

Algazara oli Piirpauken järjestyksessä seuraava levy, joka ilmestyi vuonna 1987 

Rockadillon julkaisemana, nimi tarkoittaa espanjaksi ja arabiaksi suunnilleen 

samaa kuin piirpauke (Wallenius 1987: 64). Kokoonpano on jälleen edelliseen 

levyyn verrattuna hieman erilainen: Badu N´Djay jatkaa kitarassa ja Tauno 

Railo bassossa, mutta rumpaliksi on vaihtunut nuori Markku Ounaskari 

suoraan Oulunkylän pop/jazz-opiston penkiltä. Ensimmäisenä virallisena 

laulajana Piirpauken riveissä aloittaa Cinta Hermo. Algazaralla on 

traditionaalista materiaalia Romaniasta, Suomesta, Kiinasta ja Senegalista sekä 

yksi Mozartin säveltämä teos, Rondo a la Turca. Ainoastaan levyn nimiraita on 

merkitty yksistään Kukon säveltämäksi, sovittajana hän on toiminut levyn 

yhdestätoista kappaleesta yhdeksällä. 
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Tyylillisesti levy jatkaa aikaisempaa linjaa rock-jazz-etnovaikutteisena 

musiikkina, jossa tunnusomaisena Piirpauke-piirteenä kuuluu Sakari Kukon 

improvisaatio puhaltimilla ja koskettimilla; laulua on Algazara-levyllä uudesta 

laulajattaresta huolimatta kuitenkin suhteellisen vähän, koska kahdeksan 

kappaletta ovat täysin instrumentaaleja. Cintan laulua on käytetty parissa 

kappaleessa instrumenttina, mutta varsinaisesti sanoituksia löytyy kolmelta 

raidalta: Summer Night (Kesäyö), Part I ja II ja Saraba-kappaleissa. 

Suomalaistraditionaalista Kesäyö-kappaletta Hermo laulaa niin suomeksi kuin 

espanjaksikin, espanjalaiset sanat hän on tehnyt itse.  

 

Zerenade oli Piirpauken 1980-luvun viimeinen levy ja se ilmestyi edelleen 

Rockadillon julkaisemana vuonna 1989. Yhtyeen kokoonpano on muuten sama 

kuin edellisellä levyllä, mutta toisen kitaristin rooliin on asettunut Jukka 

Tolonen. Tällä levyllä Piirpaukella on selkeästi laulaja, sillä Cinta Hermo on 

tehnyt espanjankieliset sanat kuuteen levyn kappaleeseen ja hän laulaa myös 

Badun säveltämillä ja sanoittamilla kappaleilla niin suomeksi kuin wolofin 

kielellä; levyllä on kuultavissa myös ranskaa ja englantia. Lisäksi Hermon ääntä 

on käytetty instrumentaalikappaleilla tehosteena. Kappaleiden sävellyksestä ja 

sovituksesta ovat vastuussa Kukko, Hermo ja Badu yhdessä; Railo ja Tolonen 

ovat osallistuneet ainoastaan yhden kappaleen sovitustyöhön. 

 

Traditionaalista materiaalia levyllä on Intiasta, Turkista, Moldaviasta, 

Georgiasta sekä Senegalista. Levy jatkaa tyylillisesti edellisen levyn linjoilla, 

mutta on ehkä yleisesti ottaen hieman raskaampi. Joissain kappaleissa tyyli 

viittaa jopa enemmän heavyrockin kuin jazzin suuntaan; vaikutelma syntyy 

muun muassa särökitaravalleista ja rumputyöskentelystä. Kukko itse 

nimittääkin Railo-Ounaskari -kaksikkoa "hevijätkiksi". (Haastattelu 2.) 
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1990-luku 

 

Maailmanmusiikkia? 

Kukon 1990-luvun aloitti Espoo Big Bandille sävelletty teoskokonaisuus, joka 

ilmestyi äänitteenä nimellä Moonlight Caravan/Finnish Characters (1990). 

Piirpauken 1990-luvun taas aloitti kokoelma Global Servisi, joka ilmestyi vuonna 

1990, ja jolle on kerätty äänityksiä vuosilta 1975−1989. Levylle on päätynyt 

kappaleita Konevitsan kirkonkelloista Soi vienosti murheeni soittoon ja Algazara-

levyn Crazy Sakariin. Soittajiakin on Piirpauken 15 ensimmäistä vuotta 

kattavalle levylle kerääntynyt parisenkymmentä. Hannu Saha arvioi Sakari 

Kukon ja Piirpauken siihenastista uraa seuraavin sanankääntein: "Nyt kun 

Piirpaukella on takanaan Sakari Kukon soololevyt mukaan lukien 

toistakymmentä levyä, on helppo puhua suuresta kulttuurityöstä. On myös 

helppo todeta Piirpauken olleen ensimmäisiä todellisia maailman-

musiikkiyhtyeitä. Moniaalta otetun sävelmateriaalin työstäminen mielekkääksi 

uudeksi musiikiksi on vaikea tehtävä, jossa Sakari Kukko ja Piirpauken eri 

kokoonpanot ovat onnistuneet loistavasti." (Saha [päiväämätön lähde].) 

 

Sahan mainitsema maailmanmusiikki vakiintui 1990-luvun alussa sekä 

lehdistön että akateemisten piirien keskuudessa yleiseksi käsitteeksi. 

Andersonin (1995) mukaan termi keksittiin pienten brittiläisten levy-yhtiöiden 

järjestämässä kokouksessa. Tarkoituksena oli perustaa levykauppiaille lokero, 

johon asettaa myyntiin esimerkiksi radiossa jo soiva Youssou N´Dourin levy, 

jotta se olisi helpoimmin asiakkaiden löydettävissä ja sitä kautta myös heidän 

ostettavissaan. Noin 2000 punnan suuruisella yhteiskeräyssummalla palkattiin 

tiedottaja ja painettiin selailukortteja, mikä osoittautuikin tämän päivän tiedon 
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valossa erittäin tehokkaaksi markkinoinniksi. (Anderson 1995.) Sittemmin useat 

tutkijat ovat yrittäneet määritellä maailmanmusiikin käsitettä. Esimerkiksi 

Johannes Brusila (2003) määrittelee väitöskirjassaan maailmanmusiikin olevan 

"paikallista musiikkia, joka ei ole täältä"5. Hänen mukaansa ilmaisu yhdistää 

maailmanmusiikin tärkeimmät piirteet, joita ovat toiseus, mutta myös 

perinteisyyden ja paikallisuuden ideat. (Brusila 2003: 63.) Itse lähestyn asiaa 

mieluummin markkinointitoimenpiteenä kuin musiikin yhtenäisenä genrenä.  

 

Piirpaukea triona 

Maailmanmusiikkina on epäilemättä myyty myös Piirpauken äänitettä Tuku 

tuku, jonka RockAdillo julkaisi 1991. Ydinryhmä levyllä on tiivistynyt kolmeen 

henkilöön: Kukko, Hermo ja uusi senegalilaisvahvistus Ismaila Sane. Lisäksi 

levyn teossa ovat vahvasti olleet mukana myös Badu N´Djay sekä Malang 

Cissokho.  

 

Kukko itse pitää kyseistä Tuku tukun kokoonpanoa yhtenä mieluisimmistaan. 

Bändi oli ehkä hieman epätasainen, ja soittajat hieman ailahtelevaisia, mutta 

parhaimmillaan yhtye oli "todella mahtava", "aivan lyömätön". Kukon mielestä 

onkin parempi, että tasaisen varman esiintymisen sijaan välillä voi mennä 

vähän huonomminkin, kun toisaalta joukossa on myös todellisia 

helmiesiintymisiä. Kokoonpano ei kestänyt kauaa kasassa, ja Kukko otaksuu 

sen jakaneen yleisön mielipiteet jonkin verran. Levyn nimikappale Tuku tuku oli 

Levyraadissakin arvioitavana, ja voitti silloin yleisöäänestyksen. (Haastattelu 3.) 

 

Levy on kaikista Piirpauke-äänitteistä afrikkalaisin, olihan kokoonpanossa 

mukana kolme senegalilaista muusikkoa. Traditionaalista materiaalia levyllä on 

 
5 Alkup. Local music, not from here. 
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Guineasta, Bessarabiasta, Senegalista ja Suomesta, mutta monet kappaleet ovat 

kokonaan joko Badu N´Djayn tai Malang Cissokhon käsialaa. Myös Cinta 

Hermo on säveltänyt ja sanoittanut kokonaan yhden kappaleen, kun taas 

Kukon nimiin ei ole päätynyt yhtään kappaletta. Tuku tuku -levyllä Kukko on 

ensimmäisen kerran ottanut käsittelyynsä karjalaisen paimensoittaja Teppo 

Revon sävelmät.  

 

Ismaila Saneen, joka on kotoisin Etelä-Senegalista ja Jola-heimon jälkeläinen, 

Kukko tutustui 1980-luvun lopussa Teneriffalla, jossa Sane toimi muusikkona, 

tanssijana ja koreografina, välillä jopa tulennielijänä ja akrobaattina, 

afrikkalaisessa baletissa. Hän halusi kuitenkin jäädä pois vakituisesta työstään 

ja ryhtyä freelancer-muusikoksi, ja Kukon varoituksista taloudellisen tilanteen 

huononemisesta huolimatta pitikin päänsä. Esimerkiksi Badu N´Djay pitää 

Sanea poikkeuksellisena senegalilaisena rumpalina, koska hän pystyy 

soittamaan lyömäsoittimia myös yksin, kun useimmiten senegalilaisia 

lyömäsoittajia pitää olla yhtyeessä useampia yhtä aikaa. Trio oli aluksi 

Karavana-niminen sivuprojekti, mutta eräälle Saksan kiertueelle piti lähteä 

hyvin lyhyellä varoitusajalla, eivätkä Ounaskari ja Railo päässeet lähtemään. 

Karavanasta tuli Piirpauke, ja sillä kertaa Saksaan lähti hieman pienempi 

kokoonpano. (Haastattelu 3.; Haastattelu 4.) 

 

Vaikutteet tasaantuvat 

Seuraava levy, Muuttolinnut−Terra Nova, ilmestyi vuonna 1993. Kukko, Hermo 

ja Sane ovat levyn ydinryhmä, mutta uutena vahvistuksena Piirpauken riveissä 

vaikutti tuolloin myös Outi Nieminen kanteleen soittajana. Levyllä esiintyy 

myös ensimmäistä kertaa Auvo Z. Kaipaala, joka laulaa levyn suomalaista 

tanssimusiikkia edustavat kappaleet. Tarkkakorvainen kuuntelija huomaa 
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kuitenkin ennemmin tai myöhemmin, että kyseessä on Kukko itse; nimeä Auvo 

Z. Kaipaala hän käyttää laulaessaan suomen kielellä esimerkiksi Savonmuan 

Hilimasta, Tuohisesta sormuksesta tai Muuttolinnuista. 

 

Kokoonpanon vakiintuessa trioksi vakiintui myös Piirpauken tyyli 

andalusialais-senegalilais-suomalaisvaikutteiseksi musiikiksi, johon Kukko toi 

puhallin- ja kosketinimprovisaatiollaan jazzin sävyjä; eri kulttuureista peräisin 

oleva traditionaalinen sävelmateriaali antoi musiikille vielä lisää väriä. 

Hermolta peräisin ovat flamenco-tyylinen laulu sekä akustinen kitara, 

kättentaputukset ja kastanjetit, Ismaila taas vastaa yhtyeen lyömäsoittimista, ja 

hänen synkopointinsa paljastaa länsiafrikkalaisen alkuperän. Kukon 

improvisaatio vihjaa jazziin, ja materiaalivalinnat sisältävät paljon suomalaisia 

elementtejä. Lisäksi Auvo Z. Kaipaalan humppatulkinnat esimerkiksi kainuun 

murteen sävyttämänä ovat vahvasti suomalaista perintöä.  

 

Muuttolinnut-levyllä kappaleet ovat jakautuneet tasaisesti Sanen, Hermon ja 

Kukon nimiin, mutta materiaalissa on havaittavissa uusia tuulahduksia. Teppo 

Repoa ja romanialaiseen kansanmusiikkiin perustuvia kappaleita on kuultu 

aiemminkin, mutta entistä enemmän levyn materiaalina on käytetty myös 

klassista musiikkia, kuten W.A. Mozartia, Maurice Ravelia ja Dmitri 

Shostakovitshia. Toinen merkittävä inspiraation lähde levyllä on ollut 

suomalainen tanssimusiikki: humppa, jenkka ja polkka. Pitkästä aikaa levylle 

on päätynyt myös improvisoitu raita eli teos, joka on sävelletty soittotilanteessa 

(Terra Nova). 
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Keikkatahti hidastuu vähitellen 

1990-luvulla Piirpauke ei tehnyt keikkoja enää entiseen tahtiin. Niitä oli toki 

ympäri maailmaa, mutta vuonna 1993 loppui yhteistyö saksalaisen 

ohjelmatoimiston kanssa, ja samalla myös 15 vuotta jatkunut jokavuotinen 

Keski-Euroopan kiertueperinne. Esimerkiksi vuonna 1992 trio vieraili 

Yhdysvalloissa, esiintyen sekä Texasissa että New Yorkissa, sekä Virossa ja 

Okay Temizin kanssa Istanbulissa. Vuonna 1994 Piirpauke vietti 20-

vuotisjuhliaan ja teki sen kunniaksi kiertueen Suomessa, jolla trion lisäksi olivat 

soittamassa myös entiset jäsenet Hasse Walli sekä Antti Hytti. Sen jälkeen 

Piirpauke esiintyi muun muassa Barcelonassa suuressa ulkoilmakonsertissa 

katedraalin edustalla sekä Midemin kansainvälisillä musiikkimessuilla 

Cannesissa. (Haastattelu 4.; Rockadillon promootiokirje 2.) Voidaan siis sanoa, 

että vaikka keikkojen lukumäärä pienentyi, niin vastaavasti tapahtumat, joissa 

Piirpauke esiintyi, olivat suurempia.  

 

Seuraavalla levyllä Metamorphosis: Live 1977−1995, joka ilmestyi 1995, koottiin 

Piirpauken livetunnelmia lähes kahdenkymmenen vuoden ajalta. Heti 

seuraavana vuonna ilmestyi uusi Piirpauke-albumi Ave Maria (1996). Tyyliltään 

levy on kovasti Terra Novan kaltainen, mukana on niin traditionaalista 

materiaalia Romaniasta ja Suomesta kuin klassiseen musiikkiin pohjautuvia 

sovituksiakin. Lisäksi Auvo Z. Kaipaala tulkitsee pari kappaletta 

suomalaiskansallista tanssimusiikkia.  

 

Ave Marialla ei ole ainuttakaan Sakari Kukon säveltämää kappaletta, sen sijaan 

Hermo on tehnyt kokonaan levyn kappaleista neljä ja Sane vastaavasti kaksi. 

Sovittajana Kukko on ollut mukana levyn jokaisella raidalla, mutta erityisesti 

Hermon panos kuuluu levyn runsaissa flamencovaikutteissa. Vierailijoina 
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levyllä ovat olleet Markku Suominen, joka laulaa sekä Baluji Shrivastav, joka 

soittaa sitaria useilla kappaleilla. Levyn päättää virsi 408, Joutukaa sielut, on 

aikamme kallis, josta veisataan kaikki neljä säkeistöä (Uusi virsikirja).  

 

Ensimmäinen teemalevy 

Seuraava levy suunnisti lähdemateriaalinsa puolesta totutuista kuvioista aivan 

uusille urille, sillä 1998 ilmestynyt Laula sinäkin keskittyy tyystin 

lastenlauluihin, ja se on omistettu maailman kaikille lapsille. Idea lähti siitä, 

kun Piirpauke kutsuttiin Kukon oman arvion mukaan Tuku tuku -levyn 

seurauksena esiintymään Hämeenlinnan Lastentapahtumaan (Haastattelu 4.; af 

Hällström 1997).  

 

Kukolla oli Espanjassa asuessaan ollut mukanaan vanha kansakoulunaikainen 

koulun laulukirja nimeltään Laula sinäkin (Haastattelu 4). Se on Olavi Ingmanin 

vuonna 1952 toimittama ja sitä käytettiin Suomen kouluissa aina 1970-luvulle 

saakka (Komulainen 1999). Kukon lapsuuden aikaan oli hänen sanojensa 

mukaan joukko suomalaisia kansanlauluja, maakuntalauluja, hengellisiä lauluja 

ja joululauluja, jotka jokaisen suomalaisen pikku koululaisen piti osata. Hän 

halusikin pitää yllä perinnettä, jotta ihmiset eivät unohtaisi kyseisiä sävelmiä, 

vaan laulaisivat niitä vastedeskin, vaikka ne eivät enää opetussuunnitelmaan 

kuuluisikaan. (Haastattelu 4.) 

 

Levyn kaikki kappaleet on laulettu suomeksi, ja mukana ovat myös Outi 

Nieminen kenteleen kanssa, Äiti-mummu ja Pauli Kukko laulajina, lapsikuoro 

Raijan tytöt, joka koostuu Helsinki-kuoron laulajista; käväiseepä Wimme 

Saarikin puhelimessa esittelemässä saamen kieltä. Levyn aloittaa Telefoni 

Afrikassa ja se päättyy jouluiseen Tonttujen jouluyöhön; väliin mahtuu hieman 
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varttuneemmankin väen suosikkeja kuten Leivo ja Lähde. Toteutus on 

piirpaukemaisesti monikulttuurinen, esimerkiksi Suutarin emännän kehtolaulu 

on Sanen sovitus ja senegalilaisittain toteutettu, mutta F.A. Ehrnströmin 

säveltämä Joutsen esitetään kolmiäänisesti laulettuna piano-, huilu- ja 

kantelesäestyksellä.  

 

 

2000-luku ja tulevaisuus 

 

Henki johdattaa 

Vuonna 2000 ilmestyi levy Kalevala Spirit, joka julkaistiin osana kainuulaista 

Kalevala-projektia. Levyn kappaleista suurin osa on aiemmin julkaistu Villi Itä  

-levyllä, mutta mukana on myös viisi Kalevala-projektia varten sävellettyä 

teosta. Sävellykset ovat Kukon käsialaa, ja ne esittävässä Kalevala Spirit  

-kokoonpanossa soittaa joukko kajaanilaisia muusikoita. 

 

Virret oli yksi vuoden 2001 suomalaisista musiikkitapauksista, joka noteerattiin 

mediassa laajalti; jossain on puhuttu jopa virsitrendistä (ks. esim. Silas 

[päiväämätön lähde]), ja omat virsitulkintansa ovat julkaisseet ainakin Jukka 

Perko levyllään Kaanaanmaa (2002) sekä Lahden Kaupunginorkesteri (Sinfonia 

Lahti) kahdella Suomalainen virsi -levyllä (2001, 2002). Sakari Kukko toteutti 

sooloprojektin yhteistyössä pianisti Samuli Mikkosen, basisti Ulf Krokforsin 

sekä lyömäsoittaja Mika Kallion kanssa. Idea virsilevyyn kypsyi aikansa, kun 

hän jo vuodesta 1994 lähtien Suomeen muutettuaan katseli flyygelinsä 

läheisyydessä lojuvaa Koraalikirjaa. Eräänä päivänä hän kuuli radiosta niin 
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hienon virren, että se innosti häntä käymään kirjaa hieman tarkemmin läpi. 

(Haastattelu 4.) 

 

Yhteistyö Mikkosen kanssa lähti siitä, kun hän pyysi Kukkoa soittamaan Samuli 

Mikkonen & 7 henkeä -levylleen (2002). Kaksikko oli yhdessä treenaamassa, ja 

Kukolla sattui olemaan mukanaan tekemiään perussovituksia virsistä. Alun 

perin idea oli sellainen, että he voisivat soittaa niitä kahdestaan kirkkouruilla ja 

puhaltimilla. Sittemmin, kun Kukko tarkasteli kappaleita hieman 

perusteellisemmin, hän totesi, että Mikkosen trio kokonaisuudessaan olisi ehkä 

kuitenkin parempi kokoonpano virsilevyn toteuttamiseksi; kirkkourut ja 

saksofoni -yhdistelmässä kädet olisivat olleet rytmisesti aika sidotut. 

(Haastattelu 4.) 

 

Tyyliltään levy edustaa puhtaasti akustista jazzia, joka paikka paikoin kulkee 

hyvinkin kauas alun teemastaan palaten usein kappaleen lopussa takaisin 

alkupisteeseensä. Levyn hengellisiä lauluja yhdistää se seikka, että ne ovat 

kaikki suomalaisia. Sovitukset ovat koko yhtyeen käsialaa, ja sävellykset on 

merkitty puoleksi Kukon ja puoleksi Mikkosen nimiin, Krokfors ja Kallio ovat 

saaneet yhden maininnan kumpainenkin. Sovitusten väljyys on jättänyt 

runsaasti tilaa improvisaatiolle, ja kriitikot kiittelivätkin yleisesti Sakari Kukon 

paluuta jazziin sekä hänen kykyjään yhtenä maan parhaimmista puhaltajista 

(ks. esim. Hellman 2001). Vuonna 2002 Kukko sai Oulun läänin taidepalkinnon 

osoituksena ansiokkaasta urastaan. 

 

Myös Piirpauke uudistuu 

Piirpaukelle oli kasaantunut Kukon sanojen mukaan paljon sellaista 

ohjelmistoa, jota he eivät voineet varsinaisen trion kanssa esittää, koska jos 
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Kukko soitti pianoa, hän ei voinut luonnollisestikaan puhaltaa, ja päinvastoin. 

Joonas Ahonen, monien mielestä erittäin lahjakas nuori pianisti, sattui 

yhtyeineen Kukon kanssa samalle keikalle, ja Ahonen pyysi Kukkoa heidän 

kanssaan jammailemaan. Ahonen kysyi Kukolta, voisiko hän pyytää tätä 

mahdollisesti joskus virallisemminkin vierailemaan konserttiinsa, ja Kukko 

suostui yhdellä ehdolla: hän voisi vastavuoroisesti pyytää myös Ahosta 

Piirpaukeen vierailemaan. Cinta Hermon jäädessä äitiyslomalle asiat 

"loksahtivat paikoilleen", ja Kukko pyysi Ahosen 2002 ilmestyneelle Sillat-

albumille, mukana seurasi myös basisti Ville Herrala. Aikaisemmin Kukko ei 

ollut luovuttanut Piirpauken pianopallia kenellekään, vaan oli itse hoitanut 

kunniakkaasti pianistin roolin. (Haastattelu 4.) 

 

Sillat koostuu kymmenestä kappaleesta, joista neljä on äänitetty jo vuonna 1999 

kokoonpanolla Kukko, Ismaila Sane, Badu Ndjay, Jukka Tolonen, Markku 

Ounaskari sekä Ndioba Gueye, joka soittaa bassoa kolmella raidalla. Loput 

kuusi kappaletta on sen sijaan äänitetty vuonna 2002 kokoonpanolla Kukko, 

Ahonen, Herrala, Sane. Hermo on käynyt laulamassa ja soittamassa akustista 

kitaraa sekä kastanjetteja kahdella raidalla, samoin Ismaila on laulanut kahdella 

raidalla. Muuten levyn musiikki onkin instrumentaalia ja se perustuu pääosin 

suomalaisiin kansansävelmiin. Teppo Revon yhdestä paimensoittoteemasta on 

päätynyt levylle kaksi versiota, joista toinen on instrumentaali ja toiseen Hermo 

ja Sane ovat tehneet sanat. Lisäksi levyllä on yksi turkkilaiseen 

kansanmusiikkiin perustuva kappale. Levyn päättää Franz Schubertin tunnettu 

lied Erlkönig eli Keijukaiskuningas.  
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Lisää teema-albumeja 

Seuraava Piirpauken levy Laulu laineilla ilmestyi 2003 ja se edustaa yhtä ainoaa 

teemaa, joka on Franz Schubertin liedit. Kukko kertoo tutustuneensa Schubertin 

liedeihin jo lapsena isänsä laulaessa niitä (haastattelu 1). Levy on omistettu 

kaikille Schubert-faneille, ja erityisesti hänen isälleen Pauli Kukolle. Samoin 

kuin Koraalikirja, myös Schubertin lauluvihkoja lojui aikansa Kukon flyygelin 

päällä, kunnes hän oivalsi niiden sopivan loistavasti yhtyemateriaaliksi. Alun 

perin Markku Suomisen piti toimia laulajana, mutta projektin kariuduttua, ja 

Virret-levyn menestyksen inspiroimana hän päätti toteuttaa Schubert-levyn 

instrumentaalina. (Haastattelu 4.) 

 

Kokoonpano on tuttu Sillat-levyltä: Joonas Ahonen, piano, Ville Herrala, basso, 

Ismaila Sane, perkussiot ja Sakari Kukko, huilut, tenorisaksofoni ja tambura. 

Levyn kappaleet on merkitty koko yhtyeen sovittamiksi, mutta neljän 

kappaleen kohdalla säveltäjiksi on merkitty Schubertin lisäksi Kukko ja muita 

yhtyeen jäseniä; levyllä on kaksi kappaletta, joiden sävellykseen Schubert on 

osallistunut pelkästään innoittajana. Improvisaatiosta huolehtii Kukon lisäksi 

myös Ahonen, joka hallitsee klassisen soiton lisäksi oivallisesti myös jazzin.  

 

Samaisena vuonna 2003 debytoi Turku Jazz -tapahtumassa Kukon puuhaama 4 

Vintages Sax Quartet, joka koostuu neljästä vuosikerrasta suomalaisia 

saksofonisteja. Juhani Aaltonen, Sakari Kukko, Jukka Perko ja Mikko Innanen 

ovat kukin syntyneet eri vuosikymmenillä lähtien 1930-luvulta, ja yhtyeessä on 

edustettuna sekä sopraano-, altto-, tenori- että baritonisaksofonit. Kappaleita 

orkesterille on luonnostellut Kukon lisäksi myös ryhmän kuopus Mikko 

Innanen. (Wallenius 2003.)  
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Loppuvuodesta 2003 ilmestyi vielä jatkoa Kukon Virret-sooloprojektille 

joululevyn muodossa. Joulu on pääosin toteutettu samalla kokoonpanolla, 

mutta Mikkosen, Krokforsin ja Kallion lisäksi Badu Ndjay soittaa kitaraa 

viidellä levyn kappaleista. Tyylillisesti levy liikkuu virsilevyn jäljillä, ainoastaan 

teema on vaihtunut jouluiseksi. Kaikista tutuimpia joululauluja levyltä ei löydy 

kovin monta; toki Heinillä härkien kaukalon, Jouluillan, Rekipolskan sekä 

Tonttuarmeijan ovat kaikki joskus kuulleet. Mutta esimerkiksi Tonttuarmeija ehtii 

karata kaikessa lyhykäisyydessään niin kauas vapaan jazzin poluille, että 

vastaavaa versiota ei taatusti kuule ainoassakaan marketissa jouluostoksia 

toimittaessaan.  

 

Mikä on seuraava suunta? 

Kukon seuraava toteutustaan odottava unelma olisi mahdollisuus saada 

säveltää ooppera tai toteuttaa jonkinlainen projekti sinfoniaorkesterin kanssa. 

Hän säveltää musiikkia Kari Kemppaisen luontoelokuvaan, toimii taiteellisena 

johtajana Ristijärven veisuufestivaaleilla, juhlii Piirpauken 30-vuotista taivalta 

sekä esiintyy muun muassa Maria Lundin, Jouni Kestin, Samuli Mikkosen ja 

Ismaila Sanen kanssa yhdessä ja erikseen.  

 

"Eihän siinä oikeastaan sen kummempaa. Sitä vaan hiihtää sitä latua, ja jatkaa 

samaa suuntaa ja sitä ladun aukaisemista, mitä on tähän mennessäkin tehnyt; 

mitä tarjoutuu." Kukko tekee sitä, mitä tilataan, kaikessa rauhassa, ilman 

paniikkia siitä, että pitäisi saada aikaan paljon ja mahdollisimman lyhyessä 

ajassa. Hän on tehnyt jo niin paljon, että pöytälaatikot ovat jo valmiiksi täynnä 

puoliksi tehtyä materiaalia; ja lisää tulee koko ajan. 
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SAKARI KUKKO MUUSIKKONA JA 

MUSIIKINTEKIJÄNÄ − KUKON OMIA AJATUKSIA JA 

KOKEMUKSIA MUUTAMISTA TEEMOISTA 

 

 

Säveltäminen ja sovittaminen 

 

Raja säveltämisen ja sovittamisen välillä 

Kukko on Teoston tietokannan mukaan ollut mukana noin kolmensadan 

teoksen syntymisessä, useimmiten säveltäjänä ja sovittajana, hyvin harvoin 

sanoittajana (Teosto 2003). "Eri asteisia sepustuksia" Kukko kertoo tehneensä 

ihan pienestä pitäen eli käytännössä hän aloitti säveltämisen silloin, kun nousi 

pianopallille ja alkoi pimputtaa; varsinaisesti nuoteille kirjoitettua musiikkia 

alkoi syntyä rockbändiaikoina 15−16-vuotiaana.  

 

Kukon mielestä sävellys on hieman huono sana ja hän pitää parempana 

esimerkiksi komposition käsitettä. On olemassa jokin peruslähtökohta, jota 

lähdetään muokkaamaan; kompositio on kooste ja rakennelma, jossa on 

käytetty tiettyjä elementtejä. Myös improvisaatiota, ainakin silloin kun se on 

parhaimmillaan, Kukko pitää eräänlaisena säveltämisenä. Varsinkin 

ryhmätilanteissa saattaa tulla paljon luonnollisempaa ja intuitiivisempaa 

materiaalia, kun kuunnellaan toisia ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. (Haastattelu 

2.) Esimerkkejä soittotilanteessa syntyneistä kappaleista on etenkin 1970-luv ja 

1980-luvun alun äänitteillä, mutta yksi on päätynyt myös Muuttolinnut-

albumille (1993). 
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Mikä sitten voisi olla säveltämisen ja sovittamisen ero? Kukon mielestä raja on 

"kuin veteen piirretty viiva". Jos puhutaan sävellyksestä siinä mielessä, että 

säveltäjä tekee kaiken alusta, puhtaalta pöydältä, niin se ei oikeastaan ole edes 

hänen mielestään mahdollista. Aina on olemassa jotain elementtejä, tapoja 

soinnuttaa, rakentaa melodia tai rytmejä, jotka ovat olemassa jo etukäteen. 

Kysymys on Kukon mukaan vain siitä, että niitä järjestellään uuteen 

järjestykseen, "sekoitetaan pakkaa".  

 

Juuri pakan sekoittamiseksi Kukko kutsuu omaa työskentelyään: hänellä on 

erilaisia aineksia, joihin hän sitten liittää muita yllättäviä aineksia. Käytännössä 

se on hänen mielestään sama asia, mitä kaikki muutkin ovat kautta aikain 

tehneet. Esimerkkinä Kukko käyttää Toivo Kuulan Lampaanpolskaa, joka on 

alkujaan lähtöisin Etelä-Euroopasta, mutta kyseistä kappaletta pidetään ihan 

supisuomalaisena Toivo Kuulan sävellyksenä. (Haastattelu 3.) Kuula on 

käyttänyt sävellyksessään materiaalina alun perin 1400-luvun Portugalista 

lähtöisin olevaa foliaa, joka tuolloin oli tosin vielä tanssi. Sittemmin foliasta 

kehittyi vakiintunut melodia- ja harmoniarakenne, jota monet säveltäjät Kuulan 

lisäksi ovat käyttäneet teostensa innoittajana. (Gerbino & Silbiger 2004.) 

 

Raja oman ja toisen teoksen välillä? 

Sitä, missä raja oman ja toisen teoksen välillä on, ei Kukon mielestä voi kukaan 

absoluuttisesti määritellä. Esimerkiksi Laulu laineilla -levyllä (2003) on 

kappaleita, jotka ovat osittain Schubertin ja osittain Piirpauken sävellyksiä, ja 

hän merkitsikin mielellään esimerkiksi Paimenten tanssin säveltäjiksi Kukko-

Ahonen-Schubert. Toisenlaisena esimerkkinä voisi mainita Algazara-levyn 

(1987) nimikappaleen, jonka Kukko on merkinnyt omaksi sävellyksekseen, 

vaikka se perustuu vanhaan suomalaiseen kansanmelodiaan. Kyseistä 
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kansanmusiikkikappaletta on käytetty vain muutaman äänen verran 

perusmelodiassa, ja kappale sisältää niin paljon muuta ainesta, että sen on 

voinut puhtaalla omallatunnolla merkitä omaksi sävellyksekseen. Yleensä 

levyjen kansissa on kappaleiden kohdalla saatetekstit, joissa kerrotaan, mistä 

komposition työstäminen on alun perin lähtenyt. (Haastattelu 3.) 

 

Materiaalia sävellystyöhönsä Kukko etsii muun muassa vanhoista 

suomalaisista laulukirjoista, joita Kukon kokoelmissa on runsaasti (Haastattelu 

2). Esimerkkinä mainittakoon vaikkapa Erkki Melartinin vuosisadan alussa 

Käkisalmella muistiinmerkitsemät kansanlaulut, joita on julkaistu Musiikki 

Fazerin toimesta vuonna 1967. Vihkoseen on lyijykynällä kirjoitettu tiheitä 

sointumerkintöjä useiden laulujen kohdalle, yksi laulu on soinnutettu 

kokonaan; ehkäpä juuri se päätyy joskus työstöön ja Piirpauken 

kappalevalikoimaan (ks. kuvio 2). Kukolla on myös laaja valikoima ulkomaista 

materiaalia ääninauhoina, sillä hänellä on aina ulkomaanmatkoillaan ollut 

mukana vähintään kasettinauhuri, ehkä pari mikrofonia ja DAT-nauhuri tai 

MiniDisc. Niillä hän on nauhoittanut talteen paikallista musiikkiperinnettä 

muun muassa radiosta, esiintymisistä ja yhteisistä soittotilanteista (Haastattelu 

1).  
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 Kuvio 2. Esimerkki Kukon sovitustyöstä 
 

 

 

 

 

Vaikutteiden siirtyminen puolin ja toisin 

Jos siirtyvät vaikutteet ulkomailta Suomeen päin, niin on jotain mennyt täältä 

sinnekin päin. Ensimmäisellä kerrallaan Senegalissa 1970-luvun lopussa Kukko 

kertoo antaneensa Badu N´Djaylle myös Piirpauken musiikkia, omia 

nauhojaan. Kun hän palasi Senegaliin vuonna 1981, oli N´Dourin yhtye ottanut 

ohjelmistoonsa kappaleen, jossa oli Kukon Cybelen teema kitarasoolossa. 

Tilanne oli siinä mielessä hauska, että Kukko oli kyseisen yhtyeen kanssa 

 



 69 
 

 
 
 
esiintymässä ja lavalla ihmetteli, miten kitarasoolo kuulostikin niin oudon 

tutulta. Jonkun aikaa siinä meni, ennen kuin hän tajusi, että kyseessähän on 

oma biisi, ja kitaristi soitti sitä ääni ääneltä. Laina ei ollut ainoa laatuaan ja 

Kukko onnistui jopa nauhoittamaan paikallisesta radiosta selkeästi Piirpauke-

vaikutteista senegalilaista musiikkia. (Haastattelu 3.) 

 

Kukko on tehnyt kappaleita tietoisesti jonkin maan tyylin mukaisesti, mutta 

usein etniset vaikutteet voivat tulla hänen musiikkiinsa myös tiedostamatta. 

Esimerkiksi Villi-itä -levyllä (1986) on kappale, josta espanjalaiset muusikot 

löysivät heti sen kuullessaan selviä flamencovaikutteita. Kukko itse ei moista 

ollut tullut aikaisemmin edes ajatelleeksi, vaikka asuikin tuohon aikaan 

Kanariansaarilla. Toisaalta joskus hänelle voi tulla mieleen, että johonkin 

kappaleeseen voisi sopia vaikkapa senegalilainen kuorolaulu, jolloin hän 

"heittää pallon" Ismailalle. Kukko voi laulaa hieman teemaa, kuvailla hieman 

mitä tyyliä hän ajaa takaa, mutta sen jälkeen Ismaila työstää sitä eteenpäin. Sen 

jälkeen vielä Kukko, Sane ja Hermo saattavat työstää kappaletta yhdessä, joten 

elementit ja perinteet siirtyvät Piirpauken trion työskentelyssä puolelta toiselle. 

(Haastattelu 3.) 

 

Taiteilijana Kukko kokee olevansa tietynlainen välittäjä, sillä idea on aina 

olemassa, joskus sen vain saa kiinni. Ja kun ideaa alkaa työstämään, se alkaa 

elämään omaa elämäänsä. "Parhaimmillaan se on niin." (Haastattelu 3.) 

 

 

 

 

 

 

  



 70 
 

 
 
 

Esiintyminen ja levyttäminen 

 

Piirpauke keikalla 

Hasse Walli (1996) kertoo Piirpauken esiintymisistä, että kontaktin saaminen 

yleisöön oli orkesterille erittäin tärkeää. He pyrkivät luomaan jokaiseen 

konserttiin oman miljöönsä suitsukkeiden ja kynttilöiden avulla niin, että yleisö 

vaistosi, että heistä välitettiin. He eivät halunneet mennä lavalle pelkästään 

soittamaan kappaleensa, vaan he myös miettivät, miten yleisö musiikin kokee. 

(Vanajas & Walli 1996: 114.) 

 

Kukko on samoilla linjoilla, hänen mielestään yleisö on oleellisin asia 

esiintymisissä. Konsertin rakenne, kappalejärjestys ja muut sellaiset asiat on 

pitkän ajan kuluessa mietitty, kokeiltu ja hyväksi havaittu. Esiintymiset, niin 

suuret kuin pienetkin tapahtumat, ovat kuitenkin alttiita ennalta 

odottamattomille tilanteille, mukaville ja ei niin mukaville yllätyksille. 

Ammattitaidosta kertoo myös se, miten yllätykset pystyy kääntämään 

voitokseen, vai pystyykö siihen ollenkaan. Esimerkiksi Barcelonassa, kun 

Piirpauke esiintyi katedraalin edustalla suurelle yleisölle, Ismailan 

lauluosuuden aikana hänen ääntään ei kuulunut ollenkaan; ja tämä siitä 

huolimatta, että Kukko oli tavoistaan poiketen antanut miksaajalle konsertin 

partituurin. Siinä vaiheessa Kukko keskeytti kylmän rauhallisesti kappaleen 

esityksen, ja Ismaela otti tilanteen nopeasti haltuunsa. Hän alkoi laulattaa koko 

5000-päistä yleisöä, mikä taas nosti koko konsertin tunnelman ihan eri tasolle. 

(Haastattelu 3.) 
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Itse asiassa hulppea Saksan suosio 1980-luvun alussa on osittain seurausta juuri 

konserttiesiintymisten yllätyksistä, sillä ensimmäiset Saksan keikat menivät 

hieman suunnitelmista poiketen. Sen jälkeen Kukko joskus on käyttänyt ihan 

tietoisena strategianakin yllätys-elementtiä, koska se saa ainakin ihmisten 

huomion kiinnittymän itse orkesteriin. Kun mielenkiinto on herätetty, on paljon 

helpompi alkaa johdatella esitystä haluamaansa suuntaan. (Haastattelu 3.) 

 

Ensimmäinen Saksan esiintyminen tapahtui Engerin jazzfestivaaleilla 1979, 

jossa oli huippuesiintyjiä; muun muassa Jack de Johnette Special Edition heti 

heidän jälkeensä. Kukolla oli lainasaksofoni, ja basisti oli juuri vaihtanut kielet, 

joten virityksessä oli lavalle mentäessä hieman ongelmia. Ensimmäinen kappale 

oli romanialainen kansanlaulu, joka perustuu kolmisointuharmonioihin, ja 

jokainen kuulija osaa kuvitella, miltä niiden oikeasti pitäisi kuulostaa. Alussa 

soitto olikin aivan hirveää, koska soittimet olivat täysin epävireessä, ja 

tuhatpäinen yleisö oli todella ihmeissään tilanteesta. Kappaleen aikana ryhmä 

sai kuitenkin soittimensa vireeseen ja biisin loppuun mennessä homma loksahti 

kohdilleen ja jännitys raukesi; siitä lähtien suksee oli mahdoton. Yleisö ei 

millään meinannut päästä Piirpaukea pois lavalta ja seuraava bändi 

myöhästyikin reippaasti. Keikan jälkeen managerit tulivat nykimään hihoista ja 

Piirpauke valitsi itselleen sopivimman, Ulrich Balssin, joka aloitteli tuolloin 

toimintaansa. Balssilla oli jo ohjelmatoimisto, mutta levy-yhtiön hän perusti 

varta vasten Piirpaukea varten ja on julkaissut useita Piirpauken levyjä Keski-

Euroopassa. (Haastattelu 3.) 

 

Toinen esimerkki yllätyksellisistä yleisöreaktioista tapahtui Balver Höhlen 

jazzfestivaaleilla 1980, jonne Piirpauke saapui pahasti myöhässä. Heille oli 

ilmoitettu väärä esiintymisaika ja senkin suhteen he olivat hieman aikataulusta 

jäljessä. Yhtye oli päivän ensimmäinen esiintyjä, ja koko festivaalikoneisto 
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odotti heitä. Myös yleisö oli joutunut odottamaan ja ensimmäisen biisin, 

Swedish Reggaen, alkaessa sen reaktio oli valtava. Ehkä juuri odottaminen oli 

tehnyt tunnelmasta tiiviin ja räjähdysalttiin sen lisäksi, että esiintyminen 

tapahtui valtavassa luolassa. Kappaleen ei pitänyt alun perin päätyä 

tilaisuudessa äänitetylle levylle Live in der Balver Höhle: Piirpauke, Suomi Jazz 

from the Folk Roots (1981), koska konsertin alussa soundit eivät olleet 

äänipöydässä vielä ihan kohdallaan, mutta niin vaan Swedish Reggae aloittaa 

kyseisen levyn, ja yleisön mylvintä on kuultavissa myös kappaleen taltioinnilla. 

(Haastattelu 3.) 

 

Piirpauke äänitteillä 

Swedish Reggaesta on tehty myös studioversio Birgi bühtüi -levylle (1981), mutta 

se ei ole Kukon mielestä läheskään niin hyvä kuin kyseisen kappaleen 

liveversio. Konserteissa esitetyt kappaleet saattavat erota huomattavastikin 

levyjen vastaavista; melodiat soitetaan yleensä niin kuin ne on aina soitettu, 

mutta sitten kun "lähdetään hengen vietäväksi", niin soitto voi karata aika 

kauaskin alkuperäisestä lähteestä. Tosin alkuperäinen lähde eli levytetty 

kappale voi olla jo syntyessään soittotilanteessa sävelletty. Esimerkiksi Virret- ja 

Joulu -levyt (2001, 2003) sekä Laulu laineilla (2003) on tehty siten, että kappaleista 

on ollut olemassa perussovitukset, jotka Kukko on nuotintanut ja soittanut 

nauhalle, mutta niitä ei ole harjoiteltu kovinkaan paljon etukäteen. 

Harjoituksissa on käyty läpi vain kappaleiden perusasiat, kuten tempo, 

intonaatio, perusmelodiat ja -harmoniat, jotta studiossa ideat olisivat tuoreita ja 

sävellys saisi lopullisen muotonsa vasta äänitystilanteessa. (Haastattelu 3.) 

 

Kukko pitää äänitystilannetta yleensäkin hieman luonnottomana, koska se 

kerta, kun joku kappale soitetaan, jää ikuisesti äänitteelle sellaisenaan. Kukolle 
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ei ole tärkeää se, että levyllä kaikki asiat ovat pilkulleen kohdallaan, vaan hän 

peräänkuuluttaa äänitteilleen inhimillisyyttä ja luonnollisuutta. Kymmentä 

vuotta ei Kukon mielestä kannata yhtä levyä valmistella, sillä silloin siitä katoaa 

ote ja alkaa yrittää vanhoja asioita, mitä joskus aiemmin on ehkä tullut soitettua, 

ja se harvoin onnistuu. Kuitenkin levy on vain sen hetkinen juttu, ja keikat ovat 

taas asia erikseen. (Haastattelu 3.) 

 

 

Yhtyeen johtaminen ja soittaminen 

 

Soittajien ohjaaminen  

Kukko on useimmiten toiminut Piirpauken johtajana; toki silloin, kun joku muu 

tuo kappaleitaan esitettäväksi, hän osaa antaa myös tilaa. Kukko ei määrittele 

kovinkaan tiukasti, miten kunkin muusikon tulisi soittaa, vaan hän jättää 

mieluummin jotain auki ja pyrkii tunnelman vapautumiseen soittotilanteissa. 

Hänen strategiansa perustuu siihen, että hän yrittää erilaisin keinoin saada 

mukana olevat muusikot tekemään parhaimpansa ja jopa ylittämään itsensä. Se 

edellyttää, että materiaali ei ole liian vaikeaa, ettei muusikko joutuisi koko ajan 

liikaa "skarppaamaan", mutta vielä tärkeämpi juttu lienee se, että antaa 

soittajalle itselleen mahdollisuuden soittaa niin kuin häneltä parhaiten 

luonnistuu. Näin ollen hän kokisi oman olemisensa mahdollisimman 

miellyttäväksi. Silloin kuunnellaan herkemmin toisia, tarkkaillaan, mitä kukin 

tekee, ja mitä itse pitäisi tehdä, jotta soitto toimisi parhaalla mahdollisella 

tavalla. "Silloin kokonaisuus saattaa olla paljon enemmän kuin osiensa summa". 

(Haastattelu 3.) 
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Historiasta löytyy myös esimerkki siitä, että jos Kukko ei ole tyytyväinen 

muiden työstämiin kappaleisiin, hän saattaa myös työntää "oman lusikkansa 

toisen soppaan". Zühtü-kvartetin aikoihin Ilpo Saastamoinen toi useita omia 

kappaleitaan Piirpauken käyttöön ja toimi siinä vaiheessa myös niiden 

kapellimestarina. He nauhoittivat siihen aikaan kaikki kappaleet, ja 

Saastamoinen oli Kukon mukaan soittoon erittäin tyytyväinen. Kukko oli 

kuitenkin sitä mieltä, että niistä saisi vieläkin hienompia, sillä hänen mielestään 

kappale ei ole vielä riittävän hyvä silloin, kun se on vain soitettu oikein, 

oikeassa tempossa, oikeassa vireessä ja niin edelleen. Hän kaipaa musiikkiin 

enemmänkin tunnetta ja eläytymistä, vaikka sitten oikeiden äänien 

kustannuksella. Sitä voi kapellimestari jossain määrin yrittää puristaa esiin, 

toisaalta sen voi myös pilata, kyse on jälleen ammattitaidosta. Sillä kertaa 

kappaleista saatiin myös Kukkoa tyydyttävää materiaalia, joka sitten päätyi Live 

in Europe -levylle (1983). (Haastattelu 3.) 

 

Soittajan työ 

Yksittäisen soittajan ei pitäisi Kukon mielestä liikaa ajatella omaa suoritustaan, 

vaan sen sijaan hänen tulisi miettiä sitä, miten hän voisi enemmän auttaa muita 

soittamaan mahdollisimman hyvin. Se, että puhalletaan yhteen hiileen, 

edesauttaa kokonaissuorituksen nostamista mahdollisimman korkealle. Kukon 

mielestä soittajat ovatkin saaneet paljon itsestään irti Piirpauken levyillä ja 

konserteissa. Se, missä määrin se on hänen ansiotaan, on vaikea sanoa, mutta 

Kukon näkemyksen mukaan hänen työskentelytapansa on auttanut asiaa. 

(Haastattelu 3.) 

 

Soittajan työtä Kukko pitää aika paljon samanlaisena, kuin näyttelijän työtä, 

koska aina soittaessaan muusikon pitää omaksua tietynlainen rooli ja toteuttaa 
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sitten juttunsa sen pohjalta. Kulloinenkin soittotilanne on aina eläytymistä, ja 

kun eläytyminen on intuitiivista, se tapahtuu aina oikein. Kuten säveltäjänäkin, 

Kukko pitää itseään myös soittajana eräänlaisena välittäjänä, ja tärkeintä on se, 

ettei tietoisesti pyri mihinkään ja kontrolloi itseään liikaa, niin musiikki tulee 

automaattisesti. Totta kai on myös eduksi, että soittajalla on oikeanlainen 

tekniikka ja puitteet kunnossa, mutta niihin seikkoihin ei pitäisi kiinnittää liikaa 

huomiota. Ennalta-arvattavuus on Kukolle asia, jota hän yrittää välttää, mutta 

toisaalta liiallinen ennalta-arvaamattomuudenkin yrittäminenkin voi kääntyä 

päälaelleen, ja tehdä soitosta vähintäänkin teennäistä. (Haastattelu 3.) 

 

 

Omaksuminen ja oppiminen 

 

Varhaiset vaikuttajat 

Vuokralainen, jonka pianoa pimputtamalla Sakari Kukko aloitti uransa, piti 

paljon amerikkalaisesta viihdemusiikista, ja hänellä olikin tapanaan laulaa 

esimerkiksi Elvistä ja säestää itseään pianolla. Kukon isä taas harrasti liedejä ja 

myös Kajaanin opettajaseminaarin musiikinlehtori Eero Sipilä kävi 

musisoimassa Kukkojen luona. Sakari ja Pauli Kukko esiintyivät radio-

ohjelmassakin, jossa molemmat lauloivat ja Sipilä säesti. Omaksi bravuurikseen 

Kukko mainitsee Sibeliuksen Ristilukin. (Haastattelu 1.) 

 

Robertino Loretti, italialainen tenavatähti, jonka ääneen Sakari pienenä poikana 

tutustui äänilevyjen kautta, oli hänen mukaansa näin jälkeenpäin ajateltuna 

merkittävä vaikuttaja siinä vaiheessa elämää. Robertinon fraseeraus toimi 

hyvänä esikuvana, koska laulaminen ja puhallinsoitinten soittaminen ovat 
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kuitenkin Kukon mielestä niin lähellä toisiaan. Laulussa ja puhaltimissa ääni 

koko ajan ikään kuin elää, verrattuna esimerkiksi pianoon, jonka ääneen ei enää 

koskettimen painamisen jälkeen juurikaan voi vaikuttaa. (Haastattelu 1.) 

 

Improvisoinnin oppimisen kannalta Kukko pitää hyvänä asiana sitä, että jäi 

Anni Helasvuon muutettua Kajaanista ilman pianonsoiton opettajaa. Seuraava 

opettaja-oppilas -suhde hänellä oli Jorma Joensuun kanssa, kun hän hieman 

toisella kymmenellään aloitti huilunsoiton opinnot Kajaanin 

sotilassoittokunnassa. 15-vuotiaasta lähtien hän soitti bändeissä, mutta meni 

myös musiikkiopistoon opiskelemaan pianonsoittoa ja teoriaa. (Haastattelu 1.)  

 

Elviksen ja klassisen musiikin lisäksi Kukko kuuli lapsuudessaan myös Paul 

Ankaa, ja populaarimusiikin tyyli alkoi heti kiehtoa häntä. Tuolloin hän oli 

vielä alle kymmenvuotias, mutta kymmenen vuotta täytettyään kuvioihin 

tulivat mukaan Beatles ja Rolling Stones. Kun hän vielä samaan saumaan sai 

oman kitarankin, niin "se oli menoa sitten, alkoi olla rock ´n´ roll"; Beatles jäi 

liian kesyksi, mutta Rollarit jytisivät. (Haastattelu 1.) 

 

Juuri samaan aikaan, kun hänellä oli 14−15-vuotiaana menossa kovin 

sähkökitaravaihe, oli myös Jimi Hendrixin aika näyttää maailmalle, kuinka 

sähkökitaraa soitetaan; opikseen otti myös nuori Sakari. Suomen jimihendrix 

Hasse Walli soitti kitaraansa Blues Section -yhtyeessä, ja Kukko onkin 

tituleerannut Wallia sen aikaiseksi idolikseen (Vanajas & Walli 1996: 111). 1960-

luvun loppuun sijoittuu yksi Kukon elämän virstanpylväistä, kun hän vaihtoi 

kitaransa saksofoniin. Samaisessa Blues Section -yhtyeessä oli myös 

saksofonisti, jonka virkaa toimitti tuolloin Eero Koivistoinen, ja sillä oli myös 

oma vaikutuksensa Kukon instrumentin vaihtoon. Alussa häntä opetti 

soittamaan Hannu Sovelius, Kajaani Big Bandin muusikko. (Haastattelu 1.) 
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Sibelius-Akatemiassa Sakaria opetti vanha oboisti Asser Sipilä, joka ei 

varsinaisesti ollut saksofoninsoiton opettaja. Hänen kuitenkin katsottiin 

sopivan paremmin Kukolle opettajaksi kuin varsinaisen saksofoninsoiton 

opettaja Pekka Savijoen, ja samaa mieltä olivat asianosaiset itsekin. Näkemysero 

johtui siitä, että niin kutsutun jazzsaksofonin soitossa ansatsi on löysempi kuin 

klassisen saksofonin soitossa, ja Kukko halusi nimenomaan pitäytyä löysässä 

ansatsissa. Siinä ääntä voidaan varioida, eikä sen tarvitse olla koko ajan niin 

tiukka ja vähän nasaali. Klassista saksofonia soitettaessa suukappaletta jopa 

purraan, josta on kyllä etua tietyn intervallin legaton aikaansaamisessa, mutta 

Kukon mielestä siinä häviää paljon "soundipolitiikassa" ja hän pitää käytössään 

mieluusti mahdollisimman laajan "paletin soundeja". Kun Kukko vaihtoi 

pääaineekseen entisen sivusoittimensa huilun, hänen opettajanaan oli Ilari 

Lehtinen. (Haastattelu 1.) 

 

Suomiproge ja sen kovat nimet 

Kukon opiskeluaikoina suomalaisessa musiikkielämässä kukoistivat popjazz 

sekä progressiivinen rock. Popia ja jazzia alkoivat 1960-luvun lopussa yhdistää 

muiden muassa Apollo sekä jo edellä mainittu Blues Section. Varsinaisen 

suomiprogen synnyttivät edellisten orkesterien jälkeläiset Tasavallan 

Presidentti ja Wigwam. Tasavallan Presidentissä oli Blues Sectionin tavoin 

myös puhaltaja, joka oli tenorisaksofonisti ja huilisti Juhani Aaltonen. Muita 

yhtyeistä tunnettuja nimiä olivat muiden muassa Pekka Pöyry, Edward Vesala, 

Jukka Tolonen ja Harri Saksala. (Kurkela 2003: 558−559.)  

 

1970-luvun alussa toimi myös Seppo Paakkunaisen ja Ilpo Saastamoisen 

luotsaama yhtye Karelia, joka modernisoi etnistä musiikkia, ja teki Vesa 

Kurkelan (2003) mukaan uuskansanmusiikkia muun muassa kaustislaisen 
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pelimannin Konsta Jylhän suosion siivittämänä. Seppo Paakkunainen toimi 

puhaltajana myös Matti Oilingin Happy Jazz Bandissa, joka tulkitsi 

improvisoidun rytmimusiikin lisäksi myös eri maiden kansansävelmiä. 

(Kurkela 2003: 563.) Kaikkien edellä mainittujen herrojen kanssa Kukko on 

sittemmin päätynyt yhteistyöhön tavalla tai toisella. Paakkunainen on itse 

asiassa ainoa henkilö, joka on koskaan tuurannut Kukkoa Piirpauken keikalla 

puhaltajana. Yleisesti ottaen Kukko itse pitää aikalaisiaan suurimpina 

vaikuttajinaan, mutta lisää listaansa myös Jean Sibeliuksen ja Toivo Kuulan. 

(Haastattelu 1.) 

 

Yksittäisistä henkilöistä Kukko mainitsee merkittävimpinä vaikuttajinaan 

Pekka Pöyryn sekä Edward Vesalan. Pekka Pöyry toimi hänen 

henkilökohtaisena opettajanaan Kajaanin pop/jazz-leirillä vuonna 1969. Hänellä 

on edelleenkin tallessa lappu, jonka Pöyry hänelle tuolloin leiriläisenä antoi. 

Siinä on hyviä vinkkejä muusikon ja etenkin saksofonistin uraa varten. Pöyry 

opasti muun muassa kuinka kannattaa harjoitella, ketä kannattaa kuunnella, ja 

kertoi myös soittamisen ulkopuolisesta fyysisestä harjoittelusta. Pöyry opetti 

Sakaria vain tuon viikon ajan, mutta hänen mielestään siinäkin ajassa maestro 

ehti antaa hänelle hienot avaimet tulla hyväksi saksofoninsoittajaksi; suurin 

työhän on kuitenkin kunkin soittajan tehtävä itse. (Haastattelu 1.) 

 

Edward Vesala oli Kukolle niin sanottu guruhahmo, ja Vesala välitti 

musiikillista filosofiaansa hänelle pitkissä keskusteluissa, eikä niinkään 

soittamisen avulla. Jonkin verran Kukko myös soitti Vesalan kanssa, mutta 

enemmänkin hän sai Vesalalta asenteellista vaikutusta, minkälaista ylipäätään 

on suhtautuminen musiikkiin. Kukko tajusi Vesalan olevan poikkeuksellinen 

muusikko Suomen oloissa kuullessaan hänen soittavan legendaarisessa Jan 

Garbarekin yhtyeessä; Vesalan suhtautuminen soittamiseen oli niin paljon 
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intensiivisempää kuin mihin hän oli aikaisemmin tottunut. Soittaminen hänen 

kanssaan oli erityistä, koska silloin ei ollut mitään muuta olemassakaan, vain ne 

jutut ja äänet, joita soitettiin. Vesalan kautta Kukko koki eräänlaisen ahaa-

elämyksen: musiikki voi olla isompikin asia kuin vain kivaa ja hauskaa, se voi 

olla myös "henki ja elämä". (Haastattelu 1.) 

 

Kukko opettajana 

Kukon mukaan käytännössä oppii koko ajan esimerkiksi orkesterin 

johtamisesta, kun näkee, miten muut sitä tekevät, sekä yksinkertaisesti myös 

oman yrityksen ja erehdyksen kautta. Vaikkapa järvellä kalastelun, 

saunomisen, radion kuuntelun ja arvostelujen lukemisen voi mieltää 

eräänlaisena opiskeluna tai työn tekona, koska ideoita saattaa syntyä missä ja 

milloin vaan. (Haastattelu 2.) 

 

Kukko on toiminut opettajana hyvin harvoin. Hän on antanut muutamia 

kymmeniä soittotunteja, mutta hän kokee sen hieman turhauttavana, koska 

muutaman soittotunnin aikana ei vielä ehdi paljon tapahtua. Kukko voi antaa 

yhden tunnin nyt ja toisen vuoden päästä, mutta itse se suurin työ pitää kunkin 

tehdä. Opettaja voi antaa avaimet ja ohjeita, joita seuraamalla voi tulla hyväksi 

soittajaksi. Sakari Kukon opetuksessa saattaa päätyä vaikkapa metsään 

kuvittelemaan kivi tai kanto pahimmaksi vihamiehekseen, ja "tuuttaamaan se 

suohon". (Haastattelu 1.) 

 

Soittaminen on Kukon mielestä hyvin pitkälti myös fyysinen tapahtuma, joten 

hän painottaa fysiikan kehittämistä ja ylläpitämistä. Toinen tärkeä asia 

soittamisen kannalta on se, että ihminen on kokonaisuus ja myös soittajan oma 

filosofia liittyy siihen. Näitä asioita ei kuitenkaan kukaan voi antaa, vaikka 
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kävisi joka viikko tunneilla, vaan ne kuuluvat muusikon jokapäiväiseen 

elämään. Jos soittaja haluaa oikeasti huippuammattilaiseksi, pitää omistautua 

asialle kokonaan ja huomioida se kaikissa elämän valinnoissa. (Haastattelu 1.) 
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MUSIIKKIESIMERKKEJÄ KUKON TUOTANNOSTA 

 

 

Sakari Kukon ja Piirpauken musiikin tyylin kehitystä on vaikea koota pieneen 

pakettiin, jonka avaaminen selvittäisi lukijalle kaiken olennaisen. Kukon 

musiikissa on aineksia niin monelta musiikin osa-alueelta, että järkevintä olisi 

olla luokittelematta sitä lainkaan ja jättää määrittely kuulijan itsensä vastuulle. 

Vaikka yhtyeessä on soittanut useita kymmeniä maan eturivin taiteilijoita, ei 

tuotanto missään vaiheessa rönsyile linjasta, vaan Kukon kädenjälki ja ohjakset 

pitävät paketin koossa − siitäkin huolimatta, että tuotantoon sisältyy aineksia 

lastenlauluista freejazziin ja suomalaisesta tanssimusiikista Schubertin 

liedeihin, puhumattakaan ympäri maailman omaksutuista kansan- ja 

populaarimusiikin tyyleistä. 

 

Jos siis tyyliin kuuluu se, että lähes jokaisella levyllä etsitään aina jotain uutta, 

materiaalia tai lähestymistapaa, ei tyylin muutoksen hakeminen ole edes 

perusteltua. Musiikkitieteilijän ominaisuudessa yritän kuitenkin hieman 

valaista niitä materiaalin tai lähestymistapojen muutoksia, jotka mielestäni ovat 

kaikkein selvimmin havaittavissa Kukon 30-vuotisessa tuotannossa. Lisäksi 

asetan tekemäni havainnot vuorovaikutukseen toisessa, kolmannessa ja 

neljännessä luvussa esiinnousseiden Kukon lähiympäristöön liittyvien 

seikkojen kanssa. 

 

Havaintoni perustuvat omiin kuuntelukokemuksiini ja kappaleiden 

saateteksteihin, joiden pohjalta olen erottanut muutamia kokonaisuuksia; 

esimerkiksi maantieteellisten alueiden tai kulttuuristen ryhmien musiikkeihin 

liittyviä piirteitä. Kuvio 3. havainnollistaa ne suurpiirteisessä kronologisessa 
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järjestyksessä alkaen 1970-luvun ensimmäisistä Piirpauken levyistä jatkuen 

2000-luvun Kukon sooloprojekteihin (ks. kuvio 3). Korostan, että jaottelu on 

pelkistetty, eivätkä sarakkeiden jyrkät rajat tee oikeutta Kukon tuotannon 

kehitykselle, sillä todellisuudessa vaikutteet/piirteet menevät limittäin ja 

päällekkäin, ja ne ovat joskus voimakkaampia, joskus heikompia. Yksi selkeä 

ominaisuus Kukon monipuolisessa tuotannossa on pysynyt mukana alusta 

saakka: improvisatorisuus.  

 

Kuvio 3. Pelkistetty kaavio Kukon tuotannon kehityksestä ja sen suhteesta Kukon 
lähiympäristöön (vrt. kuvio 1; ympyrän kaksi sisintä kehää) 
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monien muiden tavoin lähtenyt toisen maailmansodan jälkimainingeissa 

evakkoon, päätyen lopulta Kainuuseen.  

 

Sakari osallistui jo pienenä poikana Karjalan Liiton laulukilpailuihin ja on 

sittemmin sisällyttänyt runsaasti karjalaista sävelmateriaalia tuotantoonsa; hän 

kertoo Piirpauken levyttäneen muun muassa yhteensä melkein kokonaisen 

albumin verran paimensoittaja Teppo Revon melodioihin perustuvaa musiikkia 

(Haastattelu 4). Karjalaisuutta voidaan muutenkin perustellusti pitää Kukon 

tuotannon yhtenä kulmakivenä. Useimmilla äänitteillä on mukana ainakin yksi 

karjalaista alkuperää oleva kappale, ja esimerkiksi Villi itä (1986) pohjautuu 

lähes kokonaan karjalaisiin ja inkeriläisiin runosävelmiin. 

 

Luonnollisinta on kaiketi esitellä Piirpauken ensimmäisen levyn hitti Konevitsan 

kirkonkellot, joka Kukon sanojen mukaan on omalta osaltaan tehnyt 

mahdolliseksi hänen pitkän uransa musiikin parissa (Haastattelu 1). Kappale on 

vanha karjalainen kantelesävelmä, joka kertoo Laatokalla sijaitsevan 

Konevitsan luostarin kirkonkellojen soinnista, ja se oli tullut aikaisemmin 

tunnetuksi muun muassa kantelevirtuoosi Ulla Katajavuoren soittamana. 

Kukko oli saanut käsiinsä kyseisen äänitteen, ja kaikki olivat olleet yhtä mieltä 

kappaleen hypnoottisuudesta ja vangitsevuudesta − siitä täytyisi tehdä oma 

versio. Varsinaisesti lopullinen toteutus sai muotonsa vasta Finnvoxin 

studiossa, mutta Walli oli sitä ennen jo säätänyt kitarastaan hyvin erikoisen 

soundin muun muassa mikrofonien vaiheita muuttamalla. (Vanajas & Walli 

1996: 117.) Kukko soittaa raidalla pianoa, ja puhaltimia edustaa ainoastaan Esa-

Pekka Salonen käyrätorvellaan. Antti Hytti soittaa kontrabassoa ja Jukka 

Wasama rumpuja. 
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Kahden soinnun kappaleen sovituksellinen rakenne on selkeä: se alkaa hiljaa 

teemasta, kasvaa vähitellen improvisaation lisääntyessä ja palaa jälleen teemaan 

hiipuakseen pois. Ensimmäinen teemaosuus ja samalla koko kappale alkaa 

tuulen huminalla, jonka seasta alkaa pikkuhiljaa nousta pianolla soitettu 

Konevitsan kirkonkellojen teema. Bassoäänet soitetaan alaoktaaveista sekä 

kitaralla että kontrabassolla, mikä saa niihin syvyyttä ja painoa. Teema 

tuplaantuu pianolla alemmasta oktaavista kappaleen edetessä (ks. 

nuottiesimerkki 1). Wasama säestää teemaosuutta pelkillä symbaaleilla ja 

improvisoi sen aikana vapaassa rytmissä. 

 

Nuottiesimerkki 1. Konevitsan kirkonkellojen teema 
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Wallin kitarasoundi ja -soolo ovat improvisaatio-osuuden keskeisimmässä 

asemassa, mutta hypnoottinen tunnelma ei olisi täydellinen ilman basson ja 

pianon tukea sekä symbaaleilla tapahtuvaa rumpusäestystä. Jokainen soitin, 

rumpuja lukuun ottamatta, irtaantuu vuorollaan teemasta ja jatkaa 

improvisaatiota omaan suuntaansa; muiden improvisoidessa Wasama 

puolestaan pitää tempoa yllä ja pysyy nelijakoisessa pulssissa. Kappale kasvaa 

vähitellen huippuunsa, kunnes käyrätorvi kerää pitkillä äänillään joukon 

kasaan, ja jokainen palaa jälleen vuorollaan takaisin teemaan, rummut alusta 

tuttuun rubatoon. Piano etäännyttää kappaleen lopulta takaisin tuulen 

huminaan. 

 

Balkanin alueen musiikki 

Balkanin alueen maiden ja kulttuurien musiikki on ollut vahvasti edustettuna 

Kukon tuotannossa jo ensimmäisistä levyistä lähtien, ja esimerkiksi Piirpauke 2 -

levyn (1976) kappaleista kolmannes on sävelletty balkanilaisen kansanperinteen 

pohjalta. Lähes jokaisella äänitteellä, lukuun ottamatta teema-albumeja, on 

traditionaalista materiaalia esimerkiksi Romaniasta, Bulgariasta, Makedoniasta 

tai Kreikasta. Romanialaisen yhtyeen esiintyessä People to People -festivaalin 

päätöskonsertissa Kööpenhaminassa Kukko kertoo kokeneensa varsinaisen 

etnoherätyksensäkin (haastattelu 1). 

 

Bulgarialaista kansantanssia kutsutaan khoroksi, ja sitä on tanssittu ryhmissä 

lähes kaikissa vähänkin juhlavissa tilaisuuksissa. 3+2+2 -jakoinen khoro voidaan 

nimetä pravo makedonskoksi (suom. suora makedonialainen) tai mazhka 

rachenitsaksi (suom. miesten rachenitsa); rachenitsa taas on Bulgarian tavallisin 

heterometrinen tanssi, joka etenee tahtilajissa 7/16 (2+2+3). Samantapaisia 
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rytmisiä rakenteita esiintyy myös muun muassa Kreikan, Turkin ja Makedonian 

musiikeissa.  

 

Imala maika on yksi Piirpauke 2 -levyn kappaleista ja se kuuluu bulgarialaiseen 

kansanperinteeseen. Kappaleen säveltäjiksi on mainittu D. Janev ja K. Stefanov, 

sovittajana on toiminut Kukko. Kappale etenee tahtilajissa 7/8 (3+2+2), mikä on 

hyvin tyypillinen rytminen kuvio bulgarialaisessa kansanmusiikissa; pravo 

makedonsko. Imala maika on toteutettu yksinkertaisella kokoonpanolla, jossa 

melodia soitetaan bengalin poikkihuilulla, kitara ja piano säestävät, ja basso ja 

rummut komppaavat; harmonia noudattaa länsimaista tonaliteettia. Kappale 

alkaa introlla, jonka jälkeen alkaa varsinainen säkeistö (ks. nuottiesimerkki 2.); 

se soitetaan useaan kertaan, ja Kukko muuntelee melodiaa kappaleen edetessä 

jonkin verran.  

 

Nuottiesimerkki 2. Imala maikan melodia ja soinnut 

 

 

 

Musiikkia Kaukoidästä 

Kaukoidän musiikki on merkittävä osa Kukon tuotantoa; ensimmäisellä levyllä 

on mukana sekä kiinalaista musiikkia (Uusi laulu paimenille) että balilainen 

tanssi (Legong). Seuraavilla levyillä Kaukoidän materiaali ei ole kuitenkaan niin 
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isossa roolissa kuin vaikkapa edellä esitellyt Karjala ja Balkan, mutta 

esimerkiksi soittimisto viittaa paikoitellen Intian suuntaan. Useilla levyillä on 

käytetty instrumenttina intialaista harmonia, ja Ave Maria -levyllä 

(1996)vierailee sitarin soittaja Baluji Shrivastav. 

 

Yksi tapa lähestyä musiikkikulttuureja on esimerkiksi niiden traditionaalisen 

materiaalin sovittaminen tai soittimiston käyttäminen, mutta Kukko on 

säveltänyt myös omia kappaleitaan eri maiden tyyliin; omien sanojensa 

mukaan osa vaikutteista tulee sävellyksiin tahallisesti ja osa tahattomasti 

(Haastattelu 3). Ensimmäisellä levyllä on Kukon säveltämä ja sovittama kappale 

Cybele, joka ei varsinaisesti pohjaudu minkään alueen tai kulttuurin 

traditionaaliseen materiaaliin. Kappale kestää kymmenen minuuttia ja se alkaa 

noin neljän ja puolen minuutin pituisella rubato-osuudella, jonka kaltaista 

tunnelmaa esiintyy paljon intialaisessa taidemusiikissa.  

 

Kukko improvisoi sopraanosaksofonilla, ja Walli ja Hytti pitävät yllä 

jousikitaralla sekä intialaisella harmonilla urkupisteenomaista pohjasointia. 

Wasama säestää soittoa erilaisilla korkeataajuisilla kelloilla sekä symbaaleilla. 

Koko rubaton ajan pysytään samassa pohjasävelessä. Intensiivisyys kasvaa 

hiljalleen, kunnes kappale saa hieman ennen puoltaväliään nelijakoisen pulssin 

ja siirtyy länsimaiseen harmoniaan; soolosoittimet vaihtuvat sähkökitaraan ja 

huiluun, ja myös piano, basso ja rummut tulevat mukaan.   

 

 

Etelä-Amerikka vaikuttajana 

Chilen vallankumouksen jälkeisen liikehdinnän seurauksena 

eteläamerikkalainen kansanmusiikki tuli suosituksi myös Suomessa. Etelä-
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Amerikka kuului myös Kukon tuotannossa erityisesti 1970- ja 1980-lukujen 

vaihteessa. Siihen aikaan Kukko vietti paljon aikaansa Kolumbiassa, mistä 

hänen silloinen avovaimonsa oli kotoisin.  

 

Eteläamerikkalaisen musiikin vaikutteiden laajuutta Kukon tuotannossa voi 

verrata esimerkiksi Kaukoidän musiikkiin: se on selkeästi alue, jonka musiikki 

erottuu tuotannon kehityksessä omana linjanaan, mutta ei kuitenkaan ole sen 

kantavia voimia, kuten esimerkiksi karjalaiset tai balkanilaiset kansansävelmät 

ovat. Yksi brasilialaista alkuperää oleva kappale on mukana jo toisella levyllä 

Piirpauke 2 (1976, Edu Lobon säveltämä Prazider adeus), mutta latinalaiset rytmit 

erottuvat erityisesti kolmella levyllä 1980-luvun vaihteen molemmin puolin. Yö 

Kyöpelivuorella (1979), Live in der Balver Höhle (1981) ja Birgi Bühtüi (1981) 

sisältävät kukin traditionaalista materiaalia Kolumbiasta. Lisäksi Live in der 

Balver Höhlellä on raita Tin Tin Deo, joka on latin jazziksi kutsutun 

musiikkityylin kulmakiviä. Kappaleen säveltäjäksi merkitty kuubalainen 

lyömäsoittaja Chano Pozo kehitti kyseistä tyyliä 1940-luvun lopulla yhdessä 

Dizzy Gillespien kanssa, kun he yhdistivät afro-kuubalaiset rytmit bebopiin (ks. 

esim. Gridley 1978: 128).  

 

Birgi bühtüi -levyn (1981) aloittaa kolumbialainen kansansävelmä Joropo Llanero. 

Los Llanos on Kolumbiassa Andien itäpuolella sijaitseva tasankoalue, joka 

jatkuu itään Venezuelan puolelle. Kolumbian Karibianmeren huuhtomilla 

ranta-alueilla musisoidaan vallenaton ja cumbian tahdeissa, mutta llanos-

tasangoilla on oma musiikkinsa, llanera. Llanera on vauhdikasta ja rytmiltään 

intensiivistä musiikkia, jonka perinteistä kokoonpanoa johtaa harppu. 

Kokoonpanoon kuuluu myös jousisoittimia, mandoliinin kaltaiset bandola ja 

bandolón sekä pieni kitara tiple. Llanera sisältää runsaiden rytmi- ja 

harmoniarakenteiden lisäksi perinteisiä melodiakulkuja, joilla on kaikilla oma 
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nimensä ja tanssinsa. Joropo-sanaa käytetään yleisnimityksenä tanssittavalle 

llaneramusiikille, kun taas esimerkiksi copla ja tonada ovat lauluja, joita 

pikemminkin kuunnellaan. (Burton 1994: 554−555.) 

 

Piirpauken llanera-musiikin kokoonpanossa ei ole mukana harppua, vaan 

kappale on toteutettu huilun, viulun, kosketinsoittimen, kitaran, basson, 

rumpujen ja erilaisten percussioiden avulla. Teemassa Kukko ja vierailija Karri 

Koivukoski soittavat melodian, ja muut säestävät. Teemaosuuksien kanssa 

vuorottelevat soolo-osuudet, joissa jokainen pääsee vuoron perään esiintymään 

soittimensa kanssa; Nylund kitaralla, Nekljudow percussioilla, Saastamoinen 

bassolla ja Kukko koskettimilla laulaen samalla unisonossa. Jos llanera-musiikin 

erityisenä piirteenä pidetään vauhdikasta rytmiä ja svengiä, niin myös 

Piirpauken versio llanerasta täyttää mainiosti kyseiset vaatimukset. 

 

Llanera-musiikkiin kuuluu myös contrapunteo-perinne, jossa kaksi laulajaa 

kilpailee verbaalisesti keskenään ennalta määrätyn aiheen pohjalta; he yrittävät 

lyödä toisensa laudalta kekseliäisyytensä avulla. Kappaleiden melodia ja 

säkeistöt perustuvat perinteeseen, joten laulaja voi keskittyä improvisointiin 

sanoilla. Laulajilla on aikaa miettiä lyyrisiä iskuja säkeistöjen välissä 

instrumentaaliosuuksien aikana. (Burton 1994: 555.) Piirpauken Joropo Llaneron 

toteutuksessa voi nähdä hieman samanlaisen kilpailevan asetelman soittajien 

välillä kuin contrapunteossa on laulajien välillä; jokainen saa tilaisuuden 

esitellä taitojaan teemaosuuksien välisissä soolo-osuuksissa. 
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Vahvoja elementtejä 

 

Turkkilaiset vaikutteet 

Turkkilaisvaikutteet Kukon tuotannossa ovat runsaudessaan verrattavissa jopa 

karjalaisiin ja balkanilaisiin vaikutteisiin. Kun turkkilainen musiikki iskostui 

Piirpauken musiikkiin 1980-luvulla on sitä ollut mukana tasaisen varmasti 

näihin päiviin saakka. Innostus turkkilaiseen kulttuuriin kehittyi Keski-

Euroopan kiertueiden ja erityisesti 1980-luvun alun Zühtü-kvartetti  

-kokoonpanon myötä. Erityisen paljon turkkilaisia kansansävelmiä on 

kuultavissa esimerkiksi levyllä Birgi Bühtüi (1981), jonka seitsemästä 

kappaleesta kolme on turkkilaista alkuperää. Äänitteen viimeinen kappale 

Nicin bende uzun pipo yok (Why Don´t I Have a Long Pipe) on yksi esimerkki 

turkkilaisesta kansansävelmästä, jonka Kukko on sovittanut Piirpauke-

musiikiksi. Alkuperäisessä muodossaan laulua esittäisi laulaja ja yhtye, mutta 

Piirpauke tulkitsee kappaleen tenorisaksofonin, kitaroiden (sähkö- ja 

akustinen), sähköbasson sekä rumpujen avulla. 

 

Nuottiesimerkki 3. Nicin bende uzun pipo yok teeman unisono-osuus. 
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Ensimmäisenä turkkilaisen musiikin piirteenä esiin nousee kappaleen tahtilaji 

9/8, joka noudattaa kaavaa 2+2+2+3. Kyseistä rytmistä rakennetta kutsutaan 

turkkilaisittain aksakiksi, joka tarkoittaa ontumista ja viittaa rytmiikan 

aiheuttamaan ontuvaan tunnelmaan kappaleessa. Aksak esiintyy useimmiten 

kansantansseissa tai instrumentaaleissa tanssimelodioissa, mutta sen voi löytää 

myös esimerkiksi kirik hava -kansansävelmistä. Kirik hava (suom. pirstoutunut 

melodia) taas on turkkilaisen kansanlaulun muoto, jonka melodialinja ei ole 

juhlallinen, koristeltu ja yhtenäinen, kuten toinen turkkilaisen kansanlaulun 

muoto uzun hava, vaan se on tiukemmin sidottu rytmiseen kuvioon ja sisältää 

vähän koristelua ja melismoja; teksti on sidottu rytmiin syllabisesti. (Reinhard 

& Stokes 2004.) Nuottiesimerkistä voidaan havaita, että teemassa on hyvin 

vähän koristelua, sitä on ainoastaan viimeisen tahdin kahdessa pitkässä äänessä 

(ks. nuottiesimerkki 3).  

 

Turkkilaisen kansanmusiikin peruskokoonpanoon kuuluvat ainakin davul-

bassorumpu sekä zurna, joka on kaksiruokoinen puhallinsoitin. Davul-zurna oli 

myös turkkilaisen sotilasmusiikin, janitsaarimusiikin tärkein soitinkokoonpano. 

Janitsaarimusiikkia jäljittelevä sävellystyyli alla turca on innoittanut muiden 

muassa Mozartia, ja tyylin piirteitä ovat muun muassa unisono-soitto, 

asteikkojuoksutukset, yksinkertaiset harmoniat, suuret intervallihypyt ja nopeat 

dynamiikan vaihtelut. Lisäksi alla turca -kokoonpanoon liittyy usein trumpetti 

sekä monia perkussiivisia soittimia, kuten erilaisia rumpuja ja symbaaleja. 

(Pirker 2004.) 

 

Zurna on haasteellinen instrumentti, ja perinteisissä kokoonpanoissa sen voi 

korvata esimerkiksi klarinetti. Tyypillisen aksak-rytmin lisäksi Piirpauke on 

lähestynyt turkkilaista musiikkia kappaleessaan myös kokoonpanossa, jossa 

puhaltajan virkaa hoitaa Kukko tenorisaksofonillaan, ja Nekljudow painottaa 
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rumputyöskentelyssään voimakkaasti tomeja, jonka voi tulkita davul-

rummuksi. Hän käyttää runsaasti myös peltejä, mikä taas viittaa alla turcaan; 

esimerkiksi jokainen isku on korostettu pellin iskulla (ks. nuottiesimerkki 3). 

 

Esimerkkikappaleessa on muitakin alla turcan piirteitä, sillä teema soitetaan 

tiukasti unisonossa saksofonin, akustisen kitaran, sähköbasson ja 

lyömäsoitinten voimin, lisänä on käytetty vielä sähkökitaraa korostamaan 

koristeltuja säveliä. Teema kulkee ylhäältä alas pitkin fryygistä asteikkoa (ks. 

nuottiesimerkki 4.), jolla usein viitataan diatonisiin ei-länsimaisiin 

kansansävelmiin (Powers 2004). Kappaleen rakenne ja sovitus on Piirpaukelle − 

ja jazzille − tyypillinen, sillä se alkaa teemalla, jatkuu fermaatin kautta 

improvisaatio-osuuteen, jonka jälkeen palataan jälleen takaisin teemaan. 

Improvisaatio-osuus kulkee samassa 2+2+2+3 -iskualassa ja sisältää Kukon 

saksofonisoolon lisäksi myös pitkähkön bassosoolon Saastamoisen esittämänä.  

 

Nuottiesimerkki 4. H-fryyginen asteikko 

 

 

Suomalainen musiikki 

Suomalaisen musiikin vaikutus Kukon tuotannossa on selkeästi yksi 

suurimmista, ja sen merkitys kasvaa koko ajan, mitä lähemmäs 2000-lukua 

tullaan. Suomalaisuus ja Suomi ovat olleet Kukon tuotannossa mukana jo 1970-

luvulta lähtien; esimerkiksi Yö Kyöpelinvuorella -levyllä (1979) on Kukon sovitus 

Oskar Merikannon kappaleesta Soi vienosti murheeni soitto. 1980-luvun alun Live 

in Europe -levyltä löytyvät Emiirin tanssijatar ja Lampaanpolska, ja sen jälkeen 

lähes jokaisella levyllä on sovituksia suomalaisista kappaleista.  

  



 93 
 

 
 
 
Hieman ennen 1980-luvun puoltaväliä Kukko muutti Espanjaan, ja samalla 

Suomi ja suomalaisuus nousi esille hänen tuotannossaan. Kukko on uransa 

alusta lähtien esitellyt useiden etnisten ryhmien musiikkeja suomalaisille; 

Espanjassa asuessaan myös suomalaisesta iskelmästä tuli etnomusiikkia. 

Kotimaisen iskelmän sovittaminen voi olla myös tapa korostaa 

suomalaisuuttaan, tapa vahvistaa kansallista identiteettiään vieraan kulttuurin 

keskellä oman kulttuurin tuotteilla.  

 

Kukko on sovittanut paljon suomalaista humppaa, jenkkaa ja polkkaa 

Piirpaukelle sopivaksi materiaaliksi, ja niitä on esitetty milloin espanjalaisittain, 

milloin afrikkalaisittain, milloin taas aivan supisuomalaisittain; esimerkiksi Ave 

Maria -levyn (1996) kappaleessa Hurmalan häät andalusialainen Cinta Hermo 

laulaa "hilipati hilipati" aivan kuin hän olisi tehnyt niin koko ikänsä. Erityisen 

kiintynyt Kukko on ollut Dallapé-orkesterin yhteydestä tuttujen Kauko 

Käyhkön ja Valto Tynnilän säveltämiin kappaleisiin, ja hänen viehtymyksensä 

niihin selittynee Kukon kytköksillä orkesteriin setänsä Tauno Kukon kautta. 

Myös suomalaiset kansansävelmät, virret, lastenlaulut ja joululaulut ovat 

innoittaneet Kukkoa, ja niitä on esitetty sekä perinteisesti kantelesäestyksellä 

että esimerkiksi akustisen freejazzin keinoin.  

 

Afrikka Kukon tuotannossa 

Afrikkalaisuus alkoi kuulua Kukon tuotannossa 1980-luvun puolivälissä, 

vaikka hän oli viettänyt aikaansa Afrikassa jo 1970-luvun lopussa. Tuolloin 

länsimaisuus ei ollut vielä tavoittanut Länsi-Afrikkaa, vaikka kuubalainen 

musiikki oli jo jättänyt jälkensä senegalilaisten populaarimuusikkojen 

repertoaariin. Zühtü-kvartetin lopetettua yhteisen toimintansa Piirpaukeen 
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liittyi senegalilainen jäsen Badu N´Djay, ja sen myötä myös Kukon tuotanto 

alkoi saada enemmän afrikkalaisia piirteitä.  

 

Ensimmäiset afrikkalaiset kansansävelmät Kukon tuotannossa ovat peräisin 

Etiopiasta, ja yksi on jo mukana 1970-luvulla ilmestyneellä Piirpauke Live  

-albumilla (1977). Ensimmäiset senegalilaiset sävelmät sen sijaan kuultiin 1980-

luvulla Ilahu illalla -levyllä (1984). Kyseisen levyn jälkeen senegalilainen 

musiikki on ollut voimakkaasti esillä niin materiaalivalintojen kuin esitystyylin, 

muusikkojen ja soittimienkin osalta; kokoonpanossa on ollut aina mukana 

vähintään yksi senegalilainen jäsen. Vuonna 1991 ilmestyneellä Tuku tuku -

äänitteellä soitti kolme senegalilaismuusikkoa, joista Ismaila Sane percussioita, 

Malang Cissokho bassoa sekä perinteistä afrikkalaista kielisoitinta koraa ja Badu 

N´Djay sähkökitaraa sekä tama-rumpua. Perinteistä rumpusettiä 

instrumentaatioon ei kuulunut lainkaan ja tunnelma onkin hieman akustisempi 

kuin se olisi länsimaisen rumpupatterin kanssa.  

 

Albumilta löytyy useita senegalilaismuusikkojen säveltämiä kappaleita, mutta 

mukana on myös kolmiosainen teos, joka käsittää eräänlaisena introna 

guinealaista alkuperää olevan Wamin sekä Tuku Tuku:n ja Tuku Tuku II :n, jotka 

ovat kaksi sovitusta vanhasta suomalaisesta kansanlaulusta. Äänite 

kokonaisuudessaan herätti kuulijoissa paljon ajatuksia, ja julkisesti ihmeteltiin, 

voiko suomalaiskansallista perinnemusiikkia esittää niin kuin Piirpauke on 

Tuku Tukun toteuttanut (ks. esim. Wallenius 1994; Lehtoranta 1991). Mikä sitten 

tekee suomalaisesta perinnemusiikista Piirpauken käsittelyssä niin 

epäortodoksista, että Sibelius-Akatemian kansanmusiikkiosastolla kohistiin? 

Yritän seuraavaksi löytää vastauksen kysymykseen esittelemällä Tuku Tuku  

-kappaletta ja sen esityskäytäntöä. 
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Ensimmäisenä senegalilaisena tai yleensäkin afrikkalaisena piirteenä 

kappaleessa erottuu rytmi. Kappaletta rytmittävät ainakin kaksi erilaista 

rumpua sekä symbaalia, ja synkopointi erottaa sen perinteisestä suomalaisesta 

kansanmusiikin esitystyylistä. Toinen ilmeinen piirre on laulutyyli, kappaleessa 

on käytetty sekä soolo- että kuorolaulantaa. Ismaila aloittaa oman 

soololauluosuutensa selvällä suomen kielellä, mutta luonnollisesti omalla 

aksentillaan. Tuku tuku lampaitani, kili kili kiliäni, päkä päkä puskuripässiä, päkä 

päkä pässiäni lauletaan afrikkalaisittain unisonossa eri oktaaveissa ikään kuin 

vastauksena esilaulajalle; esilaulajana toimivat vuorollaan myös Hermo ja 

Kukko, ja kuoro-osuuksiin saadaan kappaleen edetessä lisää ääniä. 

Lauluosuuksien lomaan on mahtunut myös puhetta ja sooloilua sekä 

sähkökitaralla että saksofonilla. Kappaleen esityssävellaji on d-molli, mutta 

välillä, erityisesti instrumentaaliosuuksien aikana, d-mollisointu korvataan F-

duurilla, mikä suomalaisittain perinteisesti esitettynä tuskin tulisi 

kysymykseen. 

 

Espanjalaiset vaikutteet 

Afrikkalaisuus pysyi yhtenä vahvimpana piirteenä aina 1990-luvun 

alkupuoliskolle saakka, jolloin myös espanjalaiset elementit tulivat Piirpauken 

musiikkiin Cinta Hermon mukana. 1990-luvulla Piirpauke sai espanjalaisen 

laulajattaren, ja afrikkalaisten vaikutteiden tavoin espanjalaiset vaikutteet 

kiinnittyivät Piirpauken musiikkiin kulttuurin varsinaisen edustajan avulla. 

Kukko on myös itse soittanut flamencoa Espanjassa ja omaksunut elementtejä 

omaan soittoonsa sitä kautta. Kukko sisäisti espanjalaisen kulttuurin asuessaan 

Kanariansaarilla niin, että kun hän nykyään näkee espanjalaisia elokuvia tai 

kuulee flamencoa, se kuulostaa hänen korvaansa jotenkin kotoisalta, tavallaan 

hänen juurensa ovat myös siellä. 
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Traditionaalista materiaalia Espanjasta Kukko on käyttänyt musiikissaan hyvin 

vähän, mutta espanjalaisuus on etenkin 1980-luvun lopusta lähtien ollut yksi 

Piirpauken leimallisista piirteistä. Suurin syy siihen lienee useiden kappaleiden 

espanjankieliset sanat, jotka ovat laulajatar Cinta Hermon käsialaa. Hän myös 

maustaa Piirpauken esitykset kastanjeteilla, flamencokengillä ja 

kättentaputuksilla. Erityisen espanjalaissävytteisiä levyjä ovat Zerenade (1989), 

jonka kappaleista suurimmassa osassa on espanjankieliset sanat, ja Ave Maria 

(1996), jonka kappaleista kolmannes on Hermon säveltämiä ja sanoittamia; 

Kukko on ollut mukana sovittajana.  

 

Levyillä on mukana useita flamenco-vaikutteisia kappaleita, joista yksi selkeä 

esimerkki on Hermon säveltämä Zerenade-levyn Arbolé, jonka sanat ovat 

peräisin andalusialaiselta runoilija-kirjailijalta Federico García Lorcalta. 

Kappale alkaa flamencolle tyypillisesti kitaraintrolla, jossa on mukana myös 

Kukko huiluineen. Tyypillisesti flamencolaulajatar virittäytyy tunnelmaan 

laulamalla introa yhdellä tavulla, joka voi olla esimerkiksi ay tai lere-lé, 

Hermolla se on tässä tapauksessa arbo-lere-lé. Kitara toimii kappaleessa myös 

rytmisoittimena, ja tempo kiihtyy hieman loppua kohti. Hermo käyttää 

laulussaan runsaasti melismoja sekä pitkiä vokaaleja. (Katz 2004.) 

 

 

Rakkaat aiheet 

 

Klassisen musiikin käyttö sävellysmateriaalina 

Klassisen musiikin käyttö sävellysmateriaalina ei ole mikään kovin suuri 

yllätys, kun ottaa huomioon Sakari Kukon taustan. Hän on aloittanut uransa 
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klassisen pianon ja huilun opinnoilla Kajaanin musiikkiopistossa ja päätyi vasta 

teini-iässä valitsemaan uransa suunnaksi jazzmusiikin. Omien sanojensa 

mukaan hän on harrastanut klassista musiikkia kuuntelemalla ja soittamalla, ja 

kosketuspinta klassiseen musiikkiin on ollut siten olemassa koko ajan. 

(Haastattelu 1.) 

 

Ensimmäinen Kukon sovittama klassisen musiikin kappale on 1980-luvun alun 

Live in der Balver Höhle -levyn (1981) Dmitri Shostakovitshin kappaleesta 

työstetty Lento. Enemmän Kukko on alkanut käyttää klassista musiikkia 

sävellysmateriaalinaan 1990-luvulla, ja ehdoton huipentuma on 2000-luvun 

Laulu Laineilla -albumi, joka perustuu kokonaisuudessaan Schubertin liedeihin. 

Esimerkiksi albumilla Terra Nova−Muuttolinnut (1993) Kukko on sovittanut 

useiden säveltäjien teoksia omaan musiikkiinsa. Mielenkiintoinen huomio on 

se, että hänen valitsemansa kappaleet ovat usein saaneet jo alkuperäisessä 

versiossaan vaikutteita jonkin kulttuurin musiikista. Esimerkiksi Karavana on 

sovitus kuorokohtauksesta Mozartin turkkilaisaiheisesta oopperasta Ryöstö 

Seraljista, ja Caracolassa Kukko yhdistää romanialaista mustalaismusiikkia 

Ravelin Balkanin mustalaisten viulumusiikkiin perustuvan Ziganen 

variaatioihin.  

 

Mozartin Rondo a la Turcaa eli tutummin Turkkilaista marssia (Algazara 1987) on 

lähestytty aiemminkin jazzin suunnalta muun muassa Dave Brubeckin 

tulkitsemana (Blue Rondo a la Turk 1959), mutta Piirpauken reipas versio viittaa 

vahvasti Länsi-Afrikkaan. Kappaleessa vuorottelevat ankara marssipoljento ja 

letkeämpi senegalilainen rytmi, joista edellinen aloittaa ja jälkimmäinen päättää 

kappaleen. Myös häviävä häivähdys espanjalaista rytmiikkaa on kuultavissa 

lähes huomaamattoman lyhyissä kastanjettiosuuksissa. Melodiasoitin vaihtuu 

sujuvasti teeman kolmesta zurnaa jäljittelevästä sopraanosaksofonista 
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(Wallenius 1987: 65) huiluihin, syntetisaattoriin ja takaisin. Teos etenee 

Mozartin kirjoittamin sävelin alusta asti lähes loppuun saakka, sillä vasta 

viimeisillä tahdeilla sekä Kukko että Badu intoutuivat improvisoimaan kitaralla 

ja saksofonilla. Kappaleen päätyminen levylle on luonnollista jatkumoa 

Piirpauken turkkilaisille vaikutteille, omaksuihan itse Mozartkin ideansa 

turkkilaisilta janitsaariorkestereilta. 

 

Yhtenäiset teemat 

Lastenlaululevy Laula sinäkin (1998) aloitti 1990-luvun lopussa teemalevyjen 

putken, joka on jatkunut sekä Piirpauken levyillä että Kukon soolotuotannossa. 

Sillat on vuoden 1998 jälkeen ilmestyneistä levyistä ainoa, jolla ei ole yhtenäistä 

aihealuetta, mutta muuten Kukko on 2000-luvun alussa käsitellyt musiikissaan 

Schubertin liedejä, suomalaisia virsiä ja joululauluja.  

 

Aiheet teemalevyihin ovat peräisin jo useiden vuosien takaa, jopa Kukon 

lapsuudesta saakka, ja yhtenä merkittävänä vaiheena niiden kypsymiselle 

Kukko pitää Espanjan vuosiaan. Siellä hän lääkitsi koti-ikäväänsä muun 

muassa suomalaisilla joululauluilla, samoin hänellä oli mukanaan vihkonen 

suomalaisia lastenlauluja. Virret ja Schubertin liedit ovat peräisin lapsuudesta, 

Kukon vanhemmilta, sillä Kukon isä on harras liedien ystävä, ja Kukon äidin 

suvusta taas löytyy innokkaita veisaajia. 

 

Lähes kaikista aihealueista on löydettävissä "vihjeitä" aiemmasta tuotannosta. 

Piirpauken Sillat-levyn (2002) viimeinen kappale on Schubertin Erlkönig, ja 

järjestyksessä seuraava levy on kokonaan Schubertin liedeihin perustuva Laulu 

laineilla (2003), jolla samainen raita on myös mukana. Ave Maria -levy (1996) 

päättyy virteen Joutukaa sielut, mikä viittaa Kukon virsilevyyn, ja Laula sinäkin  
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-levyn (1998) niin ikään viimeinen kappale on joululaulu Tonttujen jouluyö, josta 

taas voi vetää linjan Kukon joululevyyn. Hyvin luultavasti edellinen tarkastelu 

perustuu pelkkään sattumaan, mutta ehkä siitä voi päätellä, että levyjen 

viimeiset kappaleet ovat Kukolle erityisen tärkeitä, koska hän on myöhemmin 

päätynyt tekemään aiheista kokonaisia albumeja.  
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TUTKIMUSTULOSTEN TARKASTELUA JA 

POHDINTAA 

 

Esitin tutkielmani alussa kaksi tutkimusongelmaa, joihin olen etsinyt vastauksia 

käyttäen apuna mikrohistoriallista tutkimusotetta: 1. Kuinka Sakari Kukosta 

tuli muusikko ja musiikintekijä? 2. Minkälainen on ja on ollut hänen tapansa 

toimia?  

 

Mikrohistoriallinen tutkimusote on sopinut mainiosti työni toteuttamiseen, 

koska tutkimusaineisto on ollut hyvin laaja ja monipuolinen. Olen poiminut 

tietoja muun muassa lehtiartikkeleista, arkistoista, levyjen kansista, 

festivaaliesitteistä ja kirjallisuudesta; kaikista ei löydy edes mainintaa päivästä, 

vuodesta tai kirjoittajasta. Tärkein aineistoni on kuitenkin ollut muistinvarainen 

tieto eli Kukon haastattelumateriaali. Olen verrannut aineistoja keskenään, 

analysoinut ja tarkistanut, etsinyt ja löytänyt. Ginzburgin johtolanka-ajatusta 

mukaillen olen koonnut pienistä tiedon palasista, johtolangoista 

kokonaiskertomuksen. Kalelan sanoin olen tarkastellut eri lähteiden 

historiankuvia ja testannut niiden kestävyyttä. 

 

Mikrohistorialliseen tutkimusotteeseen nojaten olen päässyt Kukon 

henkilöhistorian kautta käsiksi hieman yleisemmänkin tason asioihin ja 

ilmiöihin. Olen selvittänyt muun muassa Kajaani Big Bandin vaiheita 1950-

luvulta 1970-luvulle sekä suomalaisen pop/jazz -koulutuksen kehitystä 

erilaisista musiikkileireistä Sibelius-Akatemian oppiaineeksi samalla, kun olen 

selvittänyt Kukon kehitystä muusikoksi. Lisäksi olen esitellyt esimerkiksi 
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studiomuusikkoutta 1970-luvun Suomessa sekä senegalilaisen musiikkielämän 

piirteitä 1970- ja 1980-lukujen taitteessa.  

 

Tutkimukseni keskeisimmässä asemassa ovat olleet Kukon elämä, tuotanto, 

toimintatavat ja musiikilliset vaikutteet. Musiikillisista vaikutteista kehittyi 

tutkimuksen kuluessa suurempi sivuongelma kuin alun alkaen olin 

suunnitellut. Kokosin Kukon tuotannon yhteen ja etsin hänen säveltämästään, 

sovittamastaan ja esittämästään musiikista muutamia erityisen vahvoja 

elementtejä. Tuloksena löysin kahdeksan kategoriaa, joista jokainen on 

yhdistettävissä hänen elämänvaiheisiinsa ja asetettavissa vuorovaikutukseen 

lähiympäristön kanssa. 

 

Jos palataan vielä tutkimuksen lähtökohtaan (ks. kuvio 1, s. 3) olen tähän 

mennessä käsitellyt ympyrän kaksi sisintä kehää, eli Kukko ja hänen 

tuotantonsa suhteessa lähiympäristöön, ja havainnollistanut tulokset 

viidennessä luvussa (Musiikkiesimerkkejä Kukon tuotannosta) (ks. kuvio 3, s. 

82). Tarkoitukseni oli myös sijoittaa ympyrän sisäkehät vuorovaikutukseen 

ympyrän uloimman kehän eli yhteiskuntatason kanssa. Pohdin seuraavaksi 

muutamia yhteiskunnallisia teemoja ja ilmiöitä, jotka liittyvät Kukkoon ja 

hänen työskentelyynsä muusikkona ja musiikintekijänä.  

 

 

Hieman pohdintaa yhteiskunnallisista teemoista 

 

1970-luvulla lähes koko yhteiskunta politisoitui, ja kulttuurielämä sekä 

sivistyneistö hakeutuivat vasemmalle, taistolaisuuden pariin. Myös osa 

Piirpauken jäsenistä kuului taistolaisiin, ja liikkeen puitteissa yhtye kiersi 

  



 102 
 

 
 
 
konsertoimassa muun muassa Neuvostoliitossa ja Itä-Euroopassa. Toinen 1970-

luvun ilmiö oli solidaarisuus, joka liittyi vahvasti myös vasemmistolaiseen 

ajatusmaailmaan. Kukko on omaksunut solidaarisuuden, yhteisvastuullisuuden 

idean osaksi omaa toimintaansa, minkä puolesta puhuvat useat eri kansojen ja 

etnisten ryhmien sortoa vastaan esitetyt kannanotot kappaleiden 

saateteksteissä. Piirpauke 2 -levy (1976) on kokonaan omistettu kansallisille 

vapautusliikkeille. 

 

1970-luvulla vapaa-aika alkoi viihteellistyä, ja vaurastuminen ja voimistuva 

populaarikulttuuri lisäsivät myös ulkomaanmatkailun osaksi vapaa-ajan 

viettoa. 1960-luvun lopulla sikisi suomalaisten keskuudessa varsinainen 

matkakuume. (Ks. esim. Mäenpää 2004: 292−293.) Kukon ensimmäiset matkat 

maailmalle ajoittuvat 1970-luvun alkuun, mistä hän on sittemmin jatkanut 

eteenpäin lähes kaikkiin ilmansuuntiin. Kukko on tutustunut eri kulttuureihin 

ja niiden musiikkeihin sulautumalla paikallisiin kulttuureihin: soittamalla 

paikallisten muusikkojen kanssa, kuuntelemalla paikallisia radiokanavia ja 

hankkimalla paikallisia soittimia. Matkustelulla on ollut kiistämätön vaikutus 

Kukon tuotannon monipuolisuuteen sekä siihen, että hän on omaksunut eri 

kulttuurien tyylit myös omaan soittotyyliinsä sekä säveltuotantoonsa. 

 

1960-luvulla alkanut valtion pyrkimys kansalaisten henkiseen ja fyysiseen 

aktivoimiseen alkoi näkyä konkreettisesti 1970-luvulla sekä valtion että kuntien 

järjestäminä kulttuuripalveluina. Syntyi muun muassa kunnallisia 

teatterilaitoksia ja kaupunginorkestereita, yhtenä esimerkkinä myös Kajaani Big 

Band. Alettiin jakaa läänintaiteilijatitteleitä sekä taiteilija-apurahoja, ja myös 

Kukko on saanut niistä osansa jo 1970-luvulta lähtien.   
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1980-luvulla Suomi alkoi siirtyä suunnittelutaloudesta kilpailutalouteen, mikä 

on näkynyt myös kulttuuripolitiikassa. 1990-luvulle tultaessa kulttuuri-

toiminnasta oli tullut osa markkinataloutta, jossa kulutus, kysyntä ja 

kannattavuus määräävät menestyksen. (Ks. esim. Alasuutari 2004: 265−266.) 

Kukko asui suunnilleen 1980-luvun puolivälistä 1990-luvun puoliväliin saakka 

Espanjassa ja on kertonut, että sai silloin apurahoja Suomesta hieman 

niukanlaisesti. Keski-Euroopan suosio ja pitkät kiertueet pitivät hänet kuitenkin 

kiinni leivän syrjässä.  

 

Yksi syy Espanjaan muuttoon oli elinkustannusten nousu Suomessa. 

Kanariansaarilla hän saattoi keskittyä olennaiseen, eli harjoitteluun ja uuden 

sävelmateriaalin luomiseen, kun taas Suomessa hänen olisi pitänyt tehdä muun 

muassa studiokeikkoja ja koota leipänsä muutenkin pienistä murusista. 

(Piirpauke en Tenerife 1989.) Piirpauken musiikki on harvoin ollut muodikasta, 

ja sen kaupallinen potentiaali nykystandardein ajateltuna ei ole mitään 

huippuluokkaa; kultalevyjä ei Kukon seinällä riipu yhtään ainoaa kappaletta. 

Silti hän on pystynyt hiihtämään omaa latuaan, eikä hänen ole tarvinnut 

seurata musiikkielämän muuttuvia trendejä. Kukon ja Piirpauken 

pitkäaikaisella levyjen julkaisijalla RockAdillolla on riittänyt uskoa hänen 

musiikkinsa kannattavuuteen, ja vuoden 2001 Virret-levy oli jälleen tapaus, joka 

ylitti uutiskynnyksen. 

 

1970- ja 1980-luvuilla Suomi oli vielä takapajuinen alue, jos ajatellaan 

monikulttuurisuutta ja suvaitsevuutta maahanmuuttajia kohtaan. Suomi oli 

pieni maa Neuvostoliiton kupeessa, jonka pakolaispolitiikka oli nihkeää, ettei se 

joutuisi kohtaamaan puolueellisuussyytteitä. 1990-luvulla ilmapiiri muuttui, ja 

Suomesta alkoi tulla osa Eurooppaa; Suomesta tuli Euroopan talousalueen ja 

Euroopan unionin jäsenvaltio. Monikulttuurisuus on esitetty tavoiteltavana 
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tilana, mikä tarkoittaa sitä, että vähemmistökulttuurien piirissä kasvaneet 

kykenevät toimimaan tasa-arvoisena ja täysivaltaisena jäsenenä suomalaisessa 

yhteiskunnassa, ja yhteiskunta ottaa valtakulttuurista poikkeavat 

kulttuuritaustat huomioon. (Ks. esim. Lepola 2004: 499,501.) Niin Kukon kuin 

Piirpauken espanjalais- ja senegalilaisperäisten jäsentenkin oli helppo kotiutua 

Suomeen 1990-luvun puolivälissä, kun ilmapiiri ulkomaalaisia ja vieraita 

kulttuureja kohtaan alkoi muuttua yhä suvaitsevaisemmaksi. 

 

1990- ja 2000-lukujen ilmiö globalisaatio on tunkeutunut myös musiikkiin. 

Musiikkiteollisuus suoltaa samalla muotilla valmistettuja tuotteitaan 

maailmanlaajuisesti suurella voitolla, mutta toisaalta se joutuu nykyään 

ottamaan huomioon myös paikalliset ihanteet. Globalisaation rinnalle on 

noussut lokalisaatio; Suomen oloissa paras esimerkki lienee suomirock, joka on 

kiinnostanut äänitteiden ostajia jo 1980-luvulta lähtien. Maapallo on 

pienentynyt ja välimatkat lyhentyneet, eikä ajalla ja paikalla ole enää kovinkaan 

suurta merkitystä esimerkiksi internetin yleistymisen myötä. Internet on sekä 

mahdollisuus että uhka suurille musiikkiteollisuuden toimijoille, mutta 

enemmän mahdollisuuksia se tarjoaa pienemmille ja marginaalisemmille 

ryhmille. Samalla täytyy muistaa, että internet on lähinnä länsimaisten 

hyvinvointivaltioiden ylellisyys, kehitysmaissa sen kautta ei leviä yksikään 

kulttuurin muoto. 

 

Kukko on pohtinut paikallisten musiikkikulttuurien säilymistä jo 1980-luvun 

lopussa Piirpauke en Tenerife -dokumentissa, jossa hän näkee esimerkiksi 

maailmanmusiikki-ilmiön kaupallisuuden uhkakuvana maailman 

kansanmusiikeille. Yhdessä Ismaila Sanen kanssa he epäilevät 

kansanmusiikkien jopa voivan tuhoutua. Cinta Hermo lisää kuitenkin 

keskusteluun toisen näkökulman, jonka mukaan kansanmusiikkien juuret ovat 
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syvällä kansojen pitkän historian takia, eikä niitä näin ollen voi niin helposti 

tuhota. (Piirpauke en Tenerife 1989.) 

 

Kukon mukaan ennen oli vaikea matkustaa ja saada harvinaista materiaalia 

käsiinsä, nyt he ovat avanneet aarrearkun tutkiessaan eri maiden 

kansanmusiikkeja. Se, että ammennetaan vanhoista kansanmusiikeista on 

Kukon mielestä todella mielenkiintoista, mutta se, että he siihen voi lisätä jotain 

omaansa, tekee musiikista ja soittamisesta ainutlaatuista. (Piirpauke en Tenerife 

1989.) 

 

 

Jatkotutkimusmahdollisuudet 

 

Yksi vaikeimmista asioista tutkielmani teossa on ollut sen rajaaminen. Aineisto 

on todella laaja, ja materiaalia tarjolla enemmän kuin runsaasti. Kaikkea ei 

millään saa mahtumaan pro gradu -työn sivumäärään, ja olen joutunut 

suorittamaan raakaa karsintaa käsittelemässäni tiedossa; mikä on olennaisinta 

tutkimukseni kannalta. Alusta alkaen oli selvää, että jättäisin aineiston 

ulkopuolelle sellaisen musiikin, jonka tekemiseen Kukko ei ole osallistunut. On 

kuitenkin paljon muitakin sellaisia aiheita, joita olisin mieluusti tutkielmaani 

sisällyttänyt, mutta jotka eivät siihen lopulta mahtuneet.  

 

Kaupallisuus, apurahapolitiikka ja levyjen julkaisijat, erityisesti RockAdillon 

asema Piirpauken julkaisijana, olisi ollut yksi kiinnostava aihe, jonka jouduin 

valitettavasti käsittelemään sivulauseen tasolla. Yksi lisäselvitystä kaipaamaan 

jäänyt taho on myös saksalainen levy-yhtiö ja ohjelmatoimisto JA&RO, jonka 

kautta Piirpauke teki noin 15 vuotta Keski-Euroopan kiertueitaan, ja joka on 
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julkaissut useita Piirpauken äänitteitä Keski-Euroopan markkinoilla. Myös 

useat kiinnostavat henkilöt ja heidän musiikkinsa olisivat ansainneet enemmän 

huomiota lähiympäristön esittelyn yhteydessä. Oman lisänsä aineistoon olisivat 

tuoneet myös aikalaishaastattelut. Esimerkiksi Piirpauken entisillä ja nykyisillä 

jäsenillä, suomalaisen musiikkielämän toimijoilla sekä sukulaisilla ja tuttavilla 

olisi varmasti ollut arvokasta tietoa aiheeseen liittyen muun muassa keikkojen, 

kiertueiden ja niiden kokoonpanojen suhteen, koska tässä tutkielmassa 

Piirpauken kokoonpanoja on esitelty lähinnä vain äänitteiden osalta. Lisäksi 

syvempi paneutuminen Kukon musiikkiin analyysin tasolla olisi ollut 

kiinnostavaa. 

 

Tässä tutkielmassa edellä mainitut aiheet jäivät käsittelemättä, ehkä palaan 

niihin vielä myöhemmin. Mikään ei estä myöskään muita tutkijoita 

paneutumaan niihin omissa tutkimuksissaan. Kiinnostavaa olisi lisäksi 

laajentaa aihepiiriä, ja syventyä suomalaisen populaarimusiikin historiaan 

myös muiden toimijoiden kautta; mikrohistoria on osoittautunut yhdeksi 

hedelmälliseksi tavaksi tarkastella aihetta. Suomalainen kevyt musiikki 

ansaitsee osakseen enemmän akateemista tutkimusta, ja sen valitseminen 

tutkimuskohteekseen on jo eräänlainen kannanotto asian puolesta. Myös minun 

tarkoitukseni on omalta osaltani yrittää nostaa suomalaisen populaarimusiikin 

arvostusta. 
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Piirpauke   ZENCD2009 
Kukko m, säv., sov. 
 
Karavaani   JTVS99 (s)   1987 
Tapani Jalkanen 
Kukko m 
 
Balladi 
Antaa tuulen puhaltaa  KAURAK 1 (C-kasetti)  1986 
Tapani Jalkanen 
Kukko m 
 
Villi itä   Rockadillo ZEN2004  1986 
Piirpauke   ZENCD2004 
Kukko m, säv, sov 
 
Maam bamba   Kerberos KEL666  1985 
Badu Ndjay 
Kukko m 
 
Rempallaan   Kerberos KES173 (s)  1985 
Kehtolaulu 
Piirpauke 
Kukko m, sov. 
 
Ilahu illalla   Kerberos KEL658  1984 
Piirpauke 
Kukko m, säv., sov. 
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Live in Europe  Kerberos KEL648  1983 
Piirpauke 
m, säv., sov. 
 
Kauneimmat   Parlophone 05438420  1982 
Piirpauke   Emi 9C05438420 
Kukko m, säv., sov. 
 
My baby 
Mbaye gueye 
Sounds Africa  Kompass KOLP45  1982 
Kukko m 
 
Pidä pidä tyttö kultas  Minimusic MIMUS22 (s)  1982 
Tähtiyön trubaduuri 
Tapani Jalkanen 
Kukko m 
 
Meidän marssimme 
Leijuu valkeaa lunta 
Kevään malja   Karhu KRHL3002  1981 
Koiton Laulu 
Kukko m 
 
Kirkastus   Kerberos KEL620  1981 
Sakari Kukko & Piirpauke  KECD692 
Kukko m, säv., sov. 
 
Birgi bühtüi   Kerberos KEL616  1981 
Piirpauke   KECD616 
Kukko m, säv., sov.     
 
Live in der Balver Höhle  JG-Records   1981 
Piirpauke   JG048 
Kukko m, säv., sov. 
 
The Voice   Bluebird BBL1012  1980 
Heikki Sarmanto, Maija Hapuoja BBCD1012 
Kukko m 
 
Valkovuokot       
Sano se kukkasin  Polarvox AMX107  1980 
Kaj Chydenius  AMCD1071 
Kukko m 
 
Tervetuloa ikä  Ponsi PEALP22  1980 
Kaj Chydenius 
Kukko m 
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Heinänuhan aikaan   Ponsi PEAS1007 (s)  1979 
Heikki Kinnunen 
Kukko m 
 
Kajastus   Kerberos KEL605  1979 
Sakari Kukko, (Arja ja   KECD692 
Merja Lehtimäki) 
Kukko m, säv., sov. 
 
Koko hela maailma  Ponsi PEAS1001 (s)  1979 
Ainokainen    
Hector      
Kukko m 
 
Hoilotus 
Päivänpyörä   Ponsi PEALP11  1979 
Koiton Laulu 
Kukko m, sov. 
 
Vaellan, vaellan 
Riikinkukko lentää 
Vaellan, vaellan  Lobo LOBO003  1979 
Harri Saksala 
Kukko m 
 
Yö Kyöpelinvuorella  Ponsi PEALP9   1979 
Piirpauke   Emi 9C062-38388 
Kukko m, säv., sov. 
 
Kas kas - niin niin 
Kesän vihreät lehvät      
Sinä ja minä   
Sinulle vain   Blue master SPEL336  1978 
Paula Koivuniemi  Warner 0927-40038-2 
Kukko m 
 
Tuuli vapautta soi  Finnlevy FS044 (s)  1977 
Fredi   Warner 0630-16956-2 
Kukko m 
 
Ilot ovat iloitsemista varten 
Rautainen virta 
Maamme lauluja  Love records LRLP172  1977 
Kaisa Korhonen 
Kukko m 
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Häälaulu 
Muistoja Kolumbiasta 
Lauluja/Toni Edelmann  Love records LRLP133  1977 
Eija Ahvo, Punainen Lanka  LRCD133 
Kukko m, sov. 
 
Piirpauke live   Love records LRLP251  1977 
Piirpauke 
Kukko m, säv., sov. 
 
Pohjolan lumiset kalmiston hongat Love records LRLP244  1977 
Punainen Lanka 
Kukko m 
 
Indian girl 
Indian girl   Rca PL40040   1977 
Bengt Huhta 
Kukko m 
 
Rautainen valitus  Love records LRS2134 (s)  1976 
Harry Gunaropulos 
Kukko m 
 
Hasardi   Love records LRS2125 (s)  1976 
Myyty mies    
Mikko Alatalo   
Kukko m 
 
Pedron maa   Polydor 2055075 (s)  1976 
Titta ja Gugi     
Kukko m 
 
Kauhea murhamies Lalli  Love records LRLP200  1976 
Toni Edelmann, Harri Hyttinen,  
Erkki Saarela, Eija Ahvo et al. 
Kukko m (kantele, sax, fl, p, perc) 
 
Piirpauke 2   Love records LRLP192  1976 
Piirpauke   LRCD192 
Kukko m, säv., sov. 
 
Koiton Laulu   Love records LRLP174  1976 
Koiton Laulu 
Kukko m 
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Country caravan 
Pure darkness 
Stay for a while 
Stay for a while  Love records LRLP167  1976 
Inga & Lasse 
Kukko m 
 
Punainen Lanka  Love records LRLP165  1976 
Punainen Lanka 
Kukko m 
 
Painu pois Leevi 
Hyppää paattiin 
Mennään melomaan   Scandia SLP625  1976 
Jussi & The Boys 
Kukko m 
 
Saara   Love records LRS2112 (s)  1975 
Syli   LXCD611 
Mikko Alatalo     
Kukko m 
 
Kirje pikkuiselta 
Vanha maalari 
Fritof Anderssonin paraatimarssi 
Kim Floor/Evert Taube  Rca YFPL1-838  1975 
Kim Floor    
Kukko m 
 
Tiger    
Hysterica   Love records LRLP149  1975 
Jukka Tolonen   LRCD 113/149 
Kukko m (ss, fl) 
 
Piirpauke    Love records LRLP148  1975 
Piirpauke   LRCD148 
Kukko m, säv., sov. 
 
Going steady 
Jerry eezie now  Finnlevy SFLP9560  1975 
Rock-Jerry 
Kukko m 
 
Viis´ pientä   Love records LRLP128  1975 
Maarit   LRCD128 
Kukko m 
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Sinivuorten yö 
Taas on joulu meillä 
Sinivuorten yö 
Petteri Punakuono 
Jouluksi kotiin 
Joulun aikaan   Finlandia NEALP28  1975 
Berit, Eija Sinikka, Tabulus 
Kukko m 
 
Kyynel peitolla  Love records LRS2105 (s)  1975 
Johan Lewis 
Kukko m 
 
Koeta kestää huomiseen 
Siitä vaan   Blue master SPEL319  1975 
Eija Sinikka 
Kukko m 
 
Laulu huomisen  Blue master BLU825 (s)  1974 
Matti Esko 
Kukko m 
 
Milankolia   Blue master SPEL313  1974 
Irina Milan    
Kukko m 
 
Kuusitoistavuotias 
Oop shoop 
Härmä rokkaa   
Pakarock   Rytmi RILP7099  1974 
Esa Pakarinen   Warner 0630-19616-2 
Kukko m 
      
Nan madol       
Nan madol   Japo records 60007 st  1974 
Edward Vesala 
Kukko m 
 
Etiquette 
Etiquette   Love records LRLP119  1974 
Juhani Aaltonen yhtyeineen  LRCD119 
Kukko m (ts) 
 
Neljä rikollista 
Haluavatko venäläiset 
Laulu kaikille   Love records LRLP112  1974 
Agit-Prop   LRCD112 
Kukko m  
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Siivet selässä    
Näin käy rock´n´roll  Love records LRLP100  1974 
Rauli Badding Somerjoki  LRCD100 
Kukko m 
 
Laulu huomisen  Blue master BLU825 (s)  1974 
Matti Esko    
Kukko m 
 
Korppien kokous  Love records LRLP99  1974 
Penniteatteri 
Kukko m 
 
Monien merien mies 
Pingviiniherran liivinnappi  Rca YFPL1-830  1974 
Matti Pohjola 
Kukko m 
 
She´s got it 
I´m in love again 
I´m in love again  Finnlevy SFLP9552                           1973 
Rock-Jerry 
Kukko m 
 
Nuori rakkaus   Love records LRS2023 (s)  1973 
Rauli Badding Somerjoki  LXCD616 
Kukko m 
 
Anna tukan valuu vaan 
Se se on rokkii 
Maarit   Love records LRLP95  1973 
Maarit   LRCD95 
Kukko m    
 
Rockadillo    
Sirkus   Love records LRLP76  1973 
Dave Lindholm  LRCD76 
Kukko m (sax) 
 
Raittiuslevy   Love records LREP116  1973 
Eija Ahvo, Pekka Sinnemäki ja  
Koiton laulu 
Kukko m 
 
Mai Ling 
Information   Finnlevy SFLP9531  1972 
Jukka Hauru 
Kukko
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