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Kesä-
nälkään

Tukka
kesäksi kuntoon

Peer Gynt on ruusulajike?
–Niin muistelen että se on.
Sinä olet tämän bändin nimen kek-

sinyt?
–Joo. Se oli kirjoitettu sillä lailla kun 

Henrik Ibsenin näytelmässä. Se saksa-
lainen y-kirjain oli ihan oma keksintö. 
Ettei menisi ihan kopioimiseksi.

Mutta aika usein näkee, että teidän 
bändin nimi on kirjoitettu ihan taval-
lisella y-kirjaimella.

–Joo. Moni ei löydä sitä saksalaista 
y:tä näppäimistöstä.

Kääntelen lehtiötäni. Kysyn muutaman 
kysymyksen, jotka kysyin jo kerran aiem-
min. Juttelemme hetken Idolsista, josta 
Nikki ei pidä, sekä rockin SM-kilpailusta, 
jonka avulla Peer Günt aikoinaan pon-
nisti kuuluisuuteen. Puhumme hieman 
myös eläkkeestä, jolle ei Peer Günt ole 
kuulemma jäämässä vielä aikoihin. 
      Sitten mieleeni juolahtaa Spotify.

Onko teillä Spotifyssa se systeemi?
–On.
Onko se hyvä?
–En tiedä. En minä ainakaan mitään 

rahallista hyötyä ole siitä saanut. Jos 
laittaa ne biisit sinne maksulliseen 
versioon, niin saa kai jotain korvauk-
sia, mutta tuosta tavallisesta ei tule 
oikeastaan mitään.

Mutta siitä huolimatta laitatte mu-
siikkia sinne?

–No jos haluaa että ihmiset kuunte-
lee. Nykyään pitää kaiken olla ilmaista, 
muuten ei kukaan kuuntele.

Mutta jos ette laittaisi sinne Spoti-
fyyn musiikkia, niin ehkä joku ostaisi 
levyjä?

–Nii-in. Se olisi näin. Silleen se oli 
ennen ja niin olisi varmaan nytkin.

Hetken hiljaisuuden jälkeen totean, että 
eiköhän tämä ollut tässä. Reilu vartti on 
harvinaisen lyhyt aika yhtään kenen-
kään haastattelulle. Miten helvetissä 
tästä saa kirjoitettua jutun?

Yhtäkkiä muistan, että yksi kysymys 
piti vielä kysyä, sillä olen kysynyt sen 
muiltakin Haku Päällä -lehteen haastat-
telemiltani artisteilta.

Mikä on suosikki rakkauslaulusi?
–Jaa-a. En minä tiedä. En minä edes 

tiedä, mitä niitä on.
Niin te ette hirveästi rakkaudesta 

laulele?
–Ei joo. Ei hirveästi. En kyllä osaa 

sanoa. Menin ihan sanattomaksi.
Ei tule mitään mieleen?
–Ei, ei pysty. Joo.
Ei ole mitään?
–Ei ole mitään suosikkilaulua.
Minkä ikäinen oletkaan? 55?
–Joo.
Ei sitä sitten vielä eläkkeelle pääse 

pitkään aikaan.
–Joo ei.
Rokki nuorentaa.
–Joo. Ja blues vanhentaa.

PIPSA HAVULA

Peer Günt  on harvinainen esiintyjä, sil-
lä yhtye keikkailee vain kerran kuussa.
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