Loppuvuosi vauhtiin!
Mikä se panee onnettaren ottolapsen kulkemaan maailman
halki? Sehän on se sileä tie, kuten Irwin sen niin Silirimpsislauluna luikautti. Lehden toimitukselta on aika ajoin pyydetty
tekemään juttua "faittereiden omasta muusikosta", joten tässä
TFJ:ssa tuo toive sitten toteutetaan.
Task Force Judanssi kävi kutittelemassa Risto ”Hämis”
Hämäläistä. Kesken musiikillisten kiireidensä malttoi mies sen
aikaa pysyä paikallaan että juttu saatiin aikaan.
Huomasittehan muuten, että vuosilukumme on
muuttunut. Kannattaa iloita siitä vielä tämä loppuvuosi. Me
TFJ:n toimituksessa ainakin ilakoimme jokainen hetki. Kippis!

MUSIIKIN YLIFASSE
Risto ”Hämis” Hämäläinen on
ammentanut syvyyttä elämäänsä ja
muusikon uraansa Rt-kokemuksistaan.
Legendaariset Sinibaretti- ja AlmanBlues/Sheltteriin -biisit saivat
muotonsa Libanonin
tunnelmasta. Namibian
hän on käynyt
valloittamassa
huuliharpullaan.
Ujosta ja hiljaisesta
pohjoisen pojasta on kasvanut
rauhanturvaajien oma sanavalmis
laulaja ja lauluntekijä, joka
edelleenkin kiertelee viihdyttämässä
rauhanturvaväkeä niin Balkanilla,
Lähi-idässä kuin Afrikan missioissa.
Hämiksen eka soololevy ”Tie
Vapauteen” on juuri nähnyt
päivänvalon.
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elmikuu 1987, Libanon,
Deir Kifa. Risto ”Hämis” Hämäläisen
niskaan sojottaa Hezbollahin taistelijan pistooli. Muutaman metrin päässä toinen ”hessu” varmistaa kranaatin
ja AK-kiväärin kera. 9-32:n miehen
hiki ei virrannut, puhe ei tärissyt, mutta tapahtuman jälkeen sokki iski. Piti
siirtyä kollegojen kanssa keittiöön
ottamaan ”miestä väkevämpää”.
- Elämä. Se voi olla todellakin sen
hiuskarvan varassa. Olin onnekas! Ja
olen edelleenkin, Hämis toteaa kiperää tilannetta muistellessaan. Rtkokemuksistaan Risto ”Hämis” Hämäläinen on ammentanut syvyyttä
elämäänsä ja muusikon uraansa. Legendaariset Sinibaretti- ja AlmanBlues/Sheltteriin- biisit saivat muotonsa Libanonin tunnelmasta. Ujosta

ja hiljaisesta miehestä kasvoi rauhan- Ehkä ensi syksynä, ehkä myöhemmin.
turvaajien oma, sanavalmis laulaja ja Enköhän mie kerkiä sitä tehdä vielä
lauluntekijä – suuri muusikko.
tarpeeksi, hän toteaa.

Libanon-Namibia-Libanon
Hämis on pohjoisen poika, kotoisin
Sodankylästä. Tällä hetkellä hän operoi elämäänsä Turun kupeessa, Liedossa yhdessä avovaimon Katrin ja
kolmevuotiaan saksanpaimenkoira,
Fassen kanssa. Siviiliammatiltaan Hämis on opettaja, mutta muusikon tehtävät ovat kokopäiväisiä. Keikkaa puskee ”tuskassa” ja samalla edistyvät
opinnot historiasta ja tietotekniikasta.
- Koska palaan takaisin
luokanopettajan virkaan
onkin toinen kysymys.

Ensimmäinen Libanonin kokemus tuli
Hämiksen eteen faitteri Arto Onnelan
johdattelemana. Aikoinaan Hämis
puski hommia Luoston hiihtokeskuksessa ja Arto porhalsi keväällä Libanonista läyhy-autollaan, näytti satoja
valokuviaan, kertoi tarinoitaan, joita
Hämis kuunteli haavi auki. ”Jos haluat
todellisen kokemuksen, käypä paikan
päällä itse”, tuumasi Arto. Niin kävi,
että Hämiskin kurvaili MB 190E:llaan
Israelista Juvan kautta Sodankylään.
- Reissulta sain sellaisia asioita
mitä ei rahalla mistään saa,
jokainen voi ymmärtää tuon
miten parhaaksi näkee.

HÄMIS RAUHANTURVAAJIEN
OMA MUUSIKKO

Camp Jussi Bosnia 1996.
Hämis ja Booger Harp vauhdissa.
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Libanonin reissun 1987-88 jälkeen
Hämiksen toinen rt-reissu tuli melkein heti perään 1989-90. Tuolloin
Hämis kävi ”valloittamassa” Namibian ja eteläisen Afrikan. Namibiassa,
Winhoekissa, Kalahari Sands-Hotellissa hän sai kunnian huuliharputella
bluesia Thandi Klaasenin kanssa. Siitä
tuli oikein juttu paikalliseen lehteenkin - ja suomi-poika oli arvossaan.
Namibian jälkeen Hämis jatkoi yliopistossa kasvatustieteen opintojaan.
Pukkasi myös hieman keikkaa, mm.
yhteistyötä MTV3:n kanssa, kunnes
veri veti taas reissuun Libanoniin -9394 SMAK:iin, suomiradioasemalle.
Alamessin Jabal Bandin keikoilla
Hämis kierteli ympäri Libanonin
valtakuntaa. Ja keikkaa riitti silloinkin:
Tyre, muutama pataljoona, FMR,
Beirut..

”Onhan hienoa, että voi edes
jotain muistella”

Mm Libanonin kokemuksistaan Risto ”Hämis”
Hämäläinen on ammentanut syvyyttä elämäänsä
ja muusikon uraansa.

Kyllähän kokemani asiat on mieleeni
pysyvästi jääneet ja omalta osaltaan
persoonaani muokanneet. Kaikkia
kokemuksia olisi mahdoton eritellä,
mutta kokonaisuutena elämänkokemukset ja faitteriveljet, jotka ovat
edelleen veljiä, ovat äärimmäisen tärkeitä itse kunkin sosiaalisessa verkostossa.

pääasiassa cover-biiseistä. Repertuaarissa vilkkuvat mm. Neil Young, JackHämis soittaa juurimusiikkia tyyliin son Browne, Janis Joplin, CCR, Bruce
Springsteen, Hooters, Beatles, Eagles,
mies, kitara ja huuliharppu. Nykyisellään, aina tarvittaessa, juureva duo Esa Eloranta, Kuustonen, Hector,
ja/tai trio Harp n Soul saa myös siivet Kolmas Nainen, Sir Elwood ja Eput.
selkäänsä. Keikkoja Hämis on tehnyt
ristiin rastiin ympäri Suomen maan Hämikselle tämän hetken iso asia on
aina Helsingistä Ivaloon ja Joensuusta viime syksynä ilmestyneen ekan soololevyn, ”Tie Vapauteen” –levyn lanTurkuun. Meriittilistaan voi lisätä
jammailut New Yorkin Manhattanin seeraaminen. Uutuuslevy sisältää 15
biisiä ja "Tie vapauteen"- videon. Leblues-klubeilla. Hämis ja silloinen
Booger Harp-yhtye ovat konkareita vyllä on pääasiassa Hämiksen omia
biisejä ja pari coveriakin mukaan
rauhanturvamissioiden lauteilla.
mahtuu. Levyllä on mukana myös
laulajavierailijat Olli "The Booger"
Useita bändikiertuevierailuita tuli
heitettyä Lähi-idässä (1994 ja 1995) Haapaporras ja Jaakko "John Fogerty"
Hautaviita. Omia biisejä Hämiksen
ja Balkanilla (Makedonia/Bosnia
1996), eteläisessä-Afrikassa (1989 omia biisejä on taltioituna myös Booja 1992), Israelissa (2003), Libano- ger Harp-yhtyeen 1996 julkaistulla
CD:llä.
nissa (2004) ja Liberiassa (2005).
Rauhanturvaajaliiton väkeä Hämis on
viihdyttänyt mm. kevätliittokokouk- On hienoa että voi muistella
sen yhteydessä Tampereella 2005.
Keikkakiireiltä on Hämiksellä aina
Hämiksen keikkaohjelmisto on varsin aikaa ensimmäisen rauhanturvaajamonipuolinen. Ohjelmisto koostuu missio-porukan jokavuotiseen ta-

Mies, kitara ja huuliharppu
Mies, kitara ja kuru.
Hämis on pohjoisen
poika, kotoisin
Sodankylästä.

Suomi-poika Hämis kävi viime vuonna
viihdyttämässä Liberiassa näitäkin
nigerialaisia rauhanturvaajia.

paamiseen Levin Sambahuuruissa.
- On siinä meinaan sellainen porukka,
että oksat pois – sanotaan. Ja kyllähän
Faitterit toisiansa tarvitsevat hengen
tuotteiden jakamiseen. Hämis on
uskollinen synnyinseudulleen ja on
Lapin Rauhanturvaajien jäsen.
- Päinvastoin kuin laulussa sanotaan,
saa sieltä alhaalta muutakin kuin sen
(sini)baretin. Rauhanturvapalvelus oli
hienoa aikaa! Joku on sanonut, että
kun muistelee menneitä, on tullut
vanhaksi. Mutta vanhuushan on viisautta, ja onhan hienoa, että voi edes
jotain muistella. Ne joilla ei ole muisteltavaa, ei ole myöskään historiaa.
- Vanhojen ja uusien barettiveljien
välinen yhteystyö tärkeää, varsinkin
kun nämä rauhanturva-asiat ovat
entistä mutkikkaampia. Vaalikaamme
posetapaamisia, mutta osallistukaamme myös ”virallisempaan” toimintaan, mm. Rauhanturvaajaliiton
ja –yhdistysten tapahtumiin.
TFJ
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Pirkanmaan fasseille näyttävä saitti
Verkkopirkanmaa sai uudet vaatteet,
kun Pirkanmaan Rauhanturvaajien
verkkosivut www.pirmrt.org uudistui
vuoden vaihtuessa. Uudistus on visuaalinen ja samalla vastaa tämän päivän muotia. Kaikki aiemmin julkaistu
runsas materiaali pukeutuu uusiin
vaatteisiin alkuvuoden aikana.
Aivan uutena vaatekappaleena on
vain jäsenille tarkoitettu ja salasanoilla suojattu extranet, jonka alta löytyy
monenlaista lisämateriaalia mm. valokuvia ja videoita. PirmRT on toimittanut verkkosivuja kymmenen vuotta,
ensimmäiset sivut julkaistiin jo vuonna 1996.
Kuva ja teksti Kimmo Wirén

Hengenravintoa Afgoihin

Kirjalähetys Tykistöprikaatin kansainvälisellä varastolla.
Heimo Purhonen (vas.), varastomestari Timo Snellman,
Raimo Järveläinen ja varastomestari Matti Ranta.

Salossa 1. adventtisunnuntaina ”Hyvän mielen tori”- tapahtuman yhteydessä kerättiin paikkakuntalaisilta
kirjallisuutta Afganistanissa palveleville rauhanturvaajille. Keräys tuotti
kaikkiaan 1651 teosta, pääasiassa
kaunokirjallisuutta ja romaaneja, mutta joukkoon mahtui myös sotahistoriaa ja tieteiskirjallisuutta. Heimo
Purhonen ja Raimo Järveläinen Salon
Seudun rauhanturvaajista luovuttivat
kirjalähetyksen Tykistöprikaatin
kansainvälisen varaston edustajille.
Kuva ja teksti Martti Tikka

APINAT:
Kari Vilkko, tuottaja
Kimmo Wirén, äänitys
Jari Halonen, apulaisbasisti
Juha Kurkikangas, miksaaja
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