UJO-konserni
40 vuotta

proto-UJO 2 (1982)

JAK
Börje
(laskin & (koskettimet)
matkaradio
-yhdistelmä)

Pete
Tommi
Ruoho
(letkumelodika) (koskettimet) (salkku,
kirves)

proto-UJO 3 (1982)
Pete Tommi Löysä
(kitara, (basso, (laulu)
basso) kitara)

UJO 1 (1983)
Nilfisk Brothers (1984 - ?)

Alkuaikojen pro-Ujo henkinen sekoilukokoonpano, joka ”soitti” pölynimureita – tai
kokkasi keikoilla. Yhtye järjesti ennen kaikkia performansseja, joista useimmat
tapahtumissa missä soitti muitakin UJO-konsernin bändejä. Nilfisk Brothers ei
julkaissut äänitteitä.

Pete
Börje
Mara Tommi
(laulu, (koskettimet) (rummut) (basso)
kitara)

Aune ja Vellikellot / Helikopterit oli yhden keikan (Johnnyn
muistobileet 1984) yhtye, joka teki myös musiikkia Montaasin
kaitaelokuvakeron muutamaan elokuvaan. Ei omia julkaisuja.

Jenkki Mito
Pete
(kitara) (basso) (rummut)
Esa Pelaa sai nimensä orkesterin jäsenien
sukunimistä, Anna liittyi hieman myöhemmin eikä
ehtinyt mukaan nimeen mutta täydensi orkesterin
soundin. Musiikki romanttista proge-balladia, sitäkin
Smökissa tuohon aikaa siis kuului. Mika teki
kappaleet, Ebelingin Pete lauloi, Vellulla oli Yamaha
DX7 syna, sen ajan hienoutta.

Pari keikkaa
tehnyt yhtye, joka
sai nimensä kun
Peteltä oli
pihistetty kaksi
rumpujakkaraa.
Tämä reipasta
punkkia soittanut
orkesteri oli Ne
Rantasten esiaste.

Jakkara takaisin (1985)
Mika
Pete
Eppu
(kitara) (rummut) (basso)

Esa Pelaa (1985-1986)

Janne
(laulu,
kitara)

Brian Kottaraisen varjo (1984-1987)
Pete Tommi Kossu Vellu
Mara
(kitara) (basso) (kitara) (laulu) (rummut)

UJO 4 (1988-1991)
Pete Tommi Mara
(kitara) (basso) (rummut)

Eppu
Vellu
Mika
Pete
(laulu) (kitara) (rummut) (basso)

UJO 5 (1992-1997)

Vapaat kielet 1 (1985-1987)
Pena
(laulu)

Sorsuli (1985-)

Jussi
Vellu
Hape
(kitara, (rummut) (basso,
basso)
kitara)

Vapaiden Kielten
ensimmäisellä versiolla tehtiin
tuplasingle Kaksin aina
kahelimpi tuplasingle (9/1988).
Kakksoversio ei levyttänyt,
mutta kolmosversiolla saatiin
ulos peräti kolme julkaisua:
Kadonneen laulajan etsijät LPkasetti (5/1989), Mustanaamio
single (5/1991) ja Suora trilogia
maksi-EP (3/1993).

Pete
(laulu,
kitara)

Vellu
Mito
(basso) (rummut)

Hape
Pete Mito
Vellu
(kitara) (basso) (rummut) (laulu)

Johnny Spy ja
Sorsuli yhdistivät
voimansa yhden
EP (Hei.... neiti
hei! - 4/1990)
ajaksi.

Kema
Vellu Kossu Hape
(laulu) (kitara) (basso) (rummut)

Johnny Spy #n+1
Katso alemmaksi

Sorsuli soitti Kari Peitsamon biisejä. Yhtye perustettiin yksinkertaisuuden
pohjalle ja ajatuksensa (sekä toteutuksena) että keikalle päästään
treenikamoilla ja –säädöillä. Keikkapalkkioksi määriteltiin ruokaa ja
juomaa, joten keikkoja tuli ylin kyllin UJO-asteikoilla. Kun Kari ja Sorsuli
olivat samalla keikalla, kommentoi Kari oman keikkansa aluksi: ”Sorsuli
soitti mun vanhaa tuotantoa, nyt mä soitan mun uutta tuotantoa.” UJOkonsernin ensimmäinen vinyylijulkaisu oli Sorsulin Noin 16 sorsaa single
(1/1987). Muut Sorsuli julkaisut olivat Ensimmäinen kitarani EP (4/1988)
ja Noin 16 piisiä LP-kasetti (12/1994)

Sorsulin rinnakkaisyhtye Sorbulissa Hape
Lämpöhousu oli laulussa. Sorbuli soitti Maho
neitsyt -osaston hc:ta. Yhtyeen jalo ja
kunniakas päämäärä oli ”Lepakko takaisin
spurguille”. Sorbuli: julkaisi joulukuussa 1989
LP-kasetin Soppaa asunnottomille.

Johnny Spy ja Sorsuli (1990)
Johnny
Pete
Mito
Vellu
(kitara) (basso) (rummut) (laulu)

Vapaat kielet 3 (1989-1994)
Vellu
(laulu)

Kossu
Essi
(kitara) (rummut)

Hape
(basso)

Pete
Tommi
(kitara) (basso)

Rupaduuri (1987-1994)

UJO 8 (2009-2011)

1998 Mara palasi yhtyeeseen ja tällä
kokoonpanolla (UJO 7, 1999-2009)
jatkettiin 10 vuotta. UJO 7:n teemoja oli
Television, Wire, Pixies ja Dream
Syndicate.Tommin eläkepäiviä kesti
kymmenisen vuotta ja palasi kiikkustuolista
bassoon Ninan tilalle. Yhtyeen teemaksi tuli
nyt Pixies. 2011 teemaksi vaihtui Devo ja
samassa yhteydessä kokoonpanoa
kasvatettiin yhdellä henkilöllä, kun
Annastiina tuli koskettimiin. UJO on viime
vuosina kärsinyt soittajien sairauksista,
mutta ei ole virallisesti lopettanut. Viimeisin
keikka oli elokuussa 2019.

Johnny
Pete
Jyri
(kitara) (kitara) (laulu)

Johnny Spy #n+1 (1994)

Essi
Vellu Kossu Jone
(laulu) (kitara) (basso) (rummut)
Suora trilogia jälkeen joksikin
aikaa bassoon tuli Jone, ennen
kuin Hape palasi takaisin. Vapaat
kielet teki vielä yhden CD:n
Rikkaat köyhät vuonna 1997.

Kossu
(kitara)

Pete
Nina
Antti Hepa
Ana
Tukka
(kitara) (koskettimet) (laulu) (kitara) (rummut) (basso)
Howling Molen kokoonpanon
supistuessa perustettiin uusi
yhtye. Syntyi Sopuli. Tämä
kokoonpano oli kellaribändi,
joka säesti Tukan lauluja. Välillä
sukelleltiin syvällä
psykedeelisissä vesissä.
Havaintoja sukellusretkiltä
taltioitiin julkaisulle Hyvästi
Howling Mole (2012). Tukka
menehtyi, eikä orkesterilla ollut
enää laulajaa.

Sopuli (2010)
Pete Hepa
Ana
(basso) (kitara) (rummut)

Tukka
(laulu,
kitara)

Pete oli mieltynyt melodiseen punkkiin ja
etsiskeli sopivia kavereita perustaakseen
ns. tilulii-tyyppistä punkkia soittavan
bändin. Kuusankoskella asuva Hepa
innostui ideasta ja kertoi, että hänellä on
soittokavereita ja treenikämppä Kuusaalla!
Howling Mole väänsi nimensä
soittavan Screeching Weasel
yhtyeen nimestä. Howling
Mole esiintyi lähinnä UJOpippaloissa ja julkaisi viisi
CD:tä: 6A (2000), In the Toilet
Janne A.
(2001), Molest (2003),
(laulu)
Kuusaalla (2006) ja Sopuli!
(2009).

Pussieläinkeitto 1 (2011-2012)
Risu
Pete
Hepa
Ana
(basso) (kitara) (rummut) (kitara)

Uusi ryhmä nousi
Howling Molen ja
Sopulin tuhkasta.
Nimeksi äänestettiin
Pussieläinkeitto.
Laulajan löytymiseen
kului aikaa. Mahtoiko
syynä olla orkesterin
nimi vai sekalaisen
sairaat muusikot?
Kun porukassa
viihtyvä laulaja löytyi,
niin tehtiin julkaisut
Pieninä annoksina
(2017) ja Kakkonen
(2018).

Hullu-Riitan Korvaushoito (2019-2020)
Pussieläinkeitto 3 (2014)
Risu
Pete
Hepa
Ana
(basso) (kitara) (rummut) (kitara)

Pussieläinkeitto 4 (2015-2018)
Risu
Pete
Hepa
Ana
Jossu
(basso) (kitara) (rummut) (kitara) (laulu)

Pete
Hepa
Ana
(basso) (kitara) (urut)

Risu
Jossu Jussi P.
(kitara) (laulu) (rummut)

Tangoyhtye perustettiin 1988. Häätilaisuuksien
kymmenen tähden vetonaula – tähdet tarkoittavat
Jaloviinan tähtiä ja keikan järjestäjä sai valita
miten keikkapalkkion jaotteli. Vetäytyi lepäämään
kaappien täytyttyä keikkapalkkioista.
Ensimmäinen versio (la Escondida) ei levyttänyt.

Mekonit (1992-1997)
Janne Tommi
(kitara) (kitara)

Tommi
(laulu,
kitara)

Eppu
Börje
(basso) (rummut)

Marmorikuutio oli Janne Kuution Varamiehet
yhtyeen Young Marble Giants -tyyppinen
rinnakkaisyhtye. Joka vajaamiehisenä toimi
nimellä Marmoritahokas. Marmorikuutiolta
ilmestyi split-EP-kasetti Talven valoa (12/1989)
sekä split-EP (12/1991) ja Marmoritahokkalta
puolestaan Kuolleitten päivä kasetti (6/1994)

Mekonit aloitti joulukuussa 1992 nimella New Mekons Janne
Kuution varamiesten raunioista. Toiminta-ajatus oli soittaa

Hese
Börje
(basso) (rummut)

Verzillos (2001-2008)
Börje
Terhi
Janne Tommi Hese
(basso) (basso) (kitara) (rummut) (laulu)

Börje
Terhi
Janne Tommi
(kitara) (basso) (rummut) (laulu)

Nuoret Metsänvartijat nautti siis kulttisuosiota, mutta sen
levyjä ei saanut mistään. Joteskii Kroteskii levy-yhtiön Nike
päätti julkaista kokoelman Mestänvartijoiden parhaista. Lähes
pari vuotta bändiä suostuteltiin tähän projektiin. 2020 ilmestyi
sitten kokoelma-LP He olisivat voineet olla isompia kuin
Jormas. Samassa yhteydessä Nuoret Metsänvartijat koottiin
uudestaan muutamaa keikkaa varten, mutta sittemmin on
syntynyt uusia biisejä ja tarina jatkuu.

Nuoret metsänvartijat 2 (2020- )
Börje
Pete Ehr.
Janne Tommi
(kitara) (laulu, (rummut) (basso)
kitara)

Janne
(kitara)

Sakke Janne
Altti
(laulu) (kitara) (rummut)

Tango-orkesteri (1989)

Börje Mekons-tyylisesti. Nimi suomennettiin joulukuussa 1993.
Sakke
(laulu, (rummut) Tuon jälkeen julkaistiin kaksi LP-kasettia: Säästäkää Mekonit
(9/1994) ja Mekonien kirous (3/1996)
basso)

Janne Tommi
(kitara) (laulu,
kitara)

Instrumentaaliyhtye joka soitti sanotaanko nyt
vaikka Karibialaisia rytmejä UJO-tavalla.
Ensimmäinen julkaisu oli joulukuulta 1992, jolloin
ilmestyi Postin äänikirjeille (siis kasetille) kopioitu
Haikeasti svengaten; tietenkin se myös lähetettiin
äänikirjeen kuoressa tilaajille.. Tasan vuotta
myöhemmin ilmestyi vinyyli-EP Latinalaisissa
tunnelmissa. Tipican viimeinen julkaisu oli
puolikas split-EP:tä Neoviuksen viesti (1996).

Sakari Saarni & la
Escondida (1988-1989)

Sakke Janne Annastiina
(laulu) (kitara) (haitari)

Sakke Janne Annastiina
(laulu) (kitara) (haitari)

UJO 9 (2011-)
katso vasemmalle

Sakari Saarni & El Camino del dia (1995)
Sakke Janne
Börje
(laulu) (kitara) (rummut)

Börje
Pekka
(rummut) (koskettimet)

Vuoden 2000 tammikuussa tangoorkesteri aloitti Jukan aloitteesta
jammailun treenikämpällä, jossa
jameja äänitettiin tietokoneelle.
Vuosi 2001 oli intensiivinen ja
jammailtiin lähes joka viikko.
Joulukuussa 2001 sessiobändi sai
nimekseen Koyvu. Sitä mukaa kun
tallenteita kertyi, muokkasi, lisääänitti ja miksasi Jukka niistä kolme
Koyvu-julkaisua Vote for Groove,
Sugar Q Project ja Basemental.

Alttin jättäydyttyä pois, rummut korvasi
Annastiinan haitari. Ensin toimittiin vuosi
nimellä Tango-orkesteri, sitten nimeksi
vaihdettiin Sittemmin Sakari Saarni os Vidros,
jolla nimellä tehtiin vinyyli Muistoja
Karpaateilta EP (3/1991).

Sakari Saarni & Os Vidros (1990-1994)
Marmorikuutio (1989-1991)

Nuoret Metsänvartijat perustettiin alun perin
tekemään Television Personalities biisejä
Suomeksi. Suomennokset olivat hauskoja ja
oivaltavia; Part Time Punksista tuli Ahti Pelttari,
Salvador Dali's Garden Party puolestaan kertoi
Kalervo Palsan Grillijuhlista ja I Know Where
Syd Barret Lives puolestaan kääntyi muotoon
Tiedän missä Rubberduck Jones on.
Myöhemmin coverointia laajennettiin muihinkin
etupäässä 70-luvun lopun lo-fi punkbändeihin.
Nuorista Metsänvartijoista tuli pienoinen
kulttisuosikki neljän loistavan kymppituumaisen
takia, ne ovat: Missäs Anssi Kukkonen
myt? (1997), Tiedän missä Rubberduck Jones
on (1999), Pilvi nous ylle Areenan (päivä Juhan
ja Juhanin elämässä) (2001) ja Linda Haglund
Eltsussa (2003). Vuonna 2008 ilmestyi vielä CDr
Niin kuin kaikki muut. Sen levykoodi on UJO-99.
Konsernissa oltiin joskus päätetty, että sadan
julkaisun jälkeen lopetetaan, siksi aika monta
muutakin julkaisu on numerolla 99 – tai sitten
koodi puuttuu kokonaan.

Hullu-Riitta ja Tikkupäät (2020 - )

Pussieläinkeitto 5 (2019-)

Olav Janne
Börje
(laulu) (kitara) (rummut)

Viertiö oli UJO-konserni
HC-yhtye. Se teki EP,
nimisen EP:n joulukuussa
1990 ja kaksi kappaletta
Split-seiskoja.
Ensimmäinen
Marmorikuution kanssa
(12/1991) ja toinen
Peltolan Metallin kera
(4/1994).

Orquesta Tipica (1991-1999)

Neverzillos (2008-2019)

Timo
Terhi Mika
Kaija Pete Ehr. Make
(laulu) (kitara) (basso) (rummut) (kitara) (koskettimet)

RexProles d’Artsev oli yhtye, joka soitti Advertsin ja (T.V.
Smiths’s) Explorersin kappaleita suomeksi. Toiminta noin
Brian Kottaraisen etsijöiden loppuvaiheissa. Ei julkaisuja.
Kun bändistä joskus myöhemmin kerttottiin TV Smithillä oli
mies aivan ällikällä lyöty.

Nuoret metsänvartijat 1 (1996-2008)

Terhi Kossu
Kaija Pete Ehr.
(laulu) (kitara) (basso) (rummut)

Copyright Jukka Junttila

Janne
(kitara)

Pilvi
Eppu Kaija
Kisu
(laulu) (kitara) (basso) (rummut)

Eppu Kaija Terhi
Kisu
(kitara) (basso) (laulu) (rummut)

Terhi Eppu Kaija Pete Ehr.
(laulu) (kitara) (basso) (rummut)

Risu
Pete
Hepa
Ana
Katja
(basso) (kitara) (rummut) (kitara) (laulu)

Viertiö (1989- )

Jaques
Tommi
(laulu, (taiteilijan
soittimet) valvonta)

Janne Tommi
Eppu
Börje
(kitara) (basso) (koskettimet) (rummut)

Hullu-Riitta 3 (2017-2019)

Pussieläinkeitto 2 (2012-2013)

Janne
Börje
(laulu, (koskettimet)
kitara)

Janne Kuution varamiehet (1989 - 2001)

Hullu-Riitta 1 (1994-2006)

Hullu-Riitta 2 (2006-2017)
Nimi vaihdettiin
Rupaduurista Hullu-Riitaksi,
kun Pilvi tuli laulajaksi Terhin
tilalla. Pilvi lauloi kaksitoista
vuotta, jonka jälkeen Terhi
tuli takaisin, mutta nimi
pidettiin samana. Hullu-Riitta
sai aikaan vain yhden
julkaisun Koko ajan läsnä
CD (1998). Hullu-Riitan
loppu oli lähellä, kun Kisu
kuoli. Kolmoskokoonpano
koottiin alun perin Kisun
muistobileisiin, mutta jatkoi
senkin jälkeen.

Vellu
Janne Tommi Tero
Mara
(laulu, (basso) (kitara) (koskettimet) (rummut)
kitara)

Huone (1989)

Annastiina
Pete Tommi Jarmo Antti Mara
(kitara) (basso) (kitara) (laulu) (rummut) (koskettimet)

Howling Mole (1999-2009)

Tommi
(basso)

Jonathan Richman -tyyppinen yhtye perustettiin yhden keikan projektiksi Janne
Kuutio ja Onni myötä -yhtyeen huilatessa. Tosin kävi ja toiminta aikaa tuli neljä
vuotta ja yhtye keikkaili UJO-yhtyeeksi yllättävän laajasti, mutta osin kyllä erittäin
UJO-maisesti. Varamiehen nimittäin esiintyi useammankin kerran päiväkodeissa.
Lisäksi yhtye teki viikon mittaisen Suomen-kiertueen. Epun lopettaminen johti New
Mekonsin (sittemmin Mekonit) perustamiseen. Varamiesten kaikki julkaisut olivat
vinyyli EP:itä, joiden kannet olivat hienoja Richmann pastisseja. Levyt olivat Janne
Kuution varamiehet (4/1991), Janne Kuution varamiehet esiintyy (12/1992) ja Janne
Kuution varamiehet: split-EP (1996).

UJO 9 (2011-)

Johnny Spy #n+2 (1995)
Pete
Kai
Johan Johnny Kimmo
(kitara) (basso) (rummut) (laulu) (kitara)

Vapaat kielet 5 ()
Essi
Vellu
Hape
(laulu) (basso) (rummut)

Pete
Johan Johnny
Nina
Kai
(kitara) (basso) (rummut) (laulu) (koskettimet)

Huone oli studioprojekti, joka lähti liikkeelle, kun
Jaques ja Tommi keksivät toistensa tykkäävän
Lee Claytonin ja T-Bone Burnettin musiikista.
Tommi työsti materiaalia ja Jaques lauloi ja soitti.
Julkaisu: Hsin kuo (Pienuuden ylivoima) EPkasetti (7/1989). Lisäksi ei-UJO-julkaisuja nimellä
Jacques Palma

julkaisu (Rupaduuri LP-kasetti) ei ole
varsinainen UJO-julkaisu. Kaksi
muuta Rupaduuri nimellä tehtyä
julkaisua sen sijaan ovat. ne ovat
Rupaduuri paljastaa loska-aikaan
vinyyli-EP (12/1990) ja Hellä tiukka
ote LP-kasetti (1/1994).

Pete Tommi Jarmo Antti
Mara
(kitara) (basso) (kitara) (laulu) (rummut)

Vapaat kielet 4 (1994-)

Perustettiin Brian Kottaraisen Etsijäin hajottua samoille linjoille. Erittäin
tuottelias yhtye, joka neljän toimintavuotensa aika sai aikaiseksi kuusi
julkaisu. Ne olivat: Rauniourut (singlekasetti 12/1987), Metalliset
postikortit (LP-kasetti 5/1988), Kyttyräselka puhuu (EP-kasetti 9/1988),
Vilpilliset paratiisit (LP-kasetti 5/1989), Talven valoa (split-EP-kasetti
12/1989) ja Kevyt linja (vinyyli EP 9/1990)

Terhi
Kaija
Kisu
Eppu Vaikka naisbändi kuului UJO(laulu) (basso) (rummut) (kitara) konserniin, niin naisten ensimmäinen

UJO 7 (1999-2009)

Johnny Spy #n (1991-1993)

katso vasen laita

Janne Kuutio ja Onni myötä (1987-1990)

Pete Jarmo Nina Antti Mara
(kitara) (kitara) (basso) (laulu) (rummut)

Johnny
(laulu)

Ne Rantaset

Lemmy
Mara
(basso) (rummut)

RexProles d'Artsev (1986)

Terhi Eppu Kaija
Kisu
(laulu) (kitara) (basso) (rummut)

Spy vs. Shy(1990)
Johnny Spy on perustettu n.
1980, ajautui peitsamolaisia
yhtyeitä keräävään UJO-leiriin
vuonna 1989. Lopetti
toimintansa kesällä 1995.
Ammattilaisen arvio paneelissa:
"Kylähullu ja sekvensseri."
Julkaisut: Musta fillari EP (ei
UJO-julkaisu), Välipalaa
promokasetti (11/1992) ja
Laidasta laitaan CD (4/1993).

Vellu
Janne Tommi Tero
(laulu) (basso) (kitara) (koskettimet)

Janne Tommi
(laulu, (kitara)
kitara)

Börje
(basso)

Terhiitti (1986 - 1987)

Pete
Antti
Nina
Tommi
(koskettimet) (laulu) (koskettimet) (koskettimet)

Spy vs. Shy on yhden
singlen (Lumipyry
Afrikassa single
12/1992) projekti
tämäkin, jossa
Johnny Spy ja UJO
yhdistivät voimansa.

Brian Kottaraisen etsijät (1984-1987)

A Tommiskat (1984)

Kaveriporkan naiset päättivät perustaa oman
bändin. Se on oikeastaan pysynyt saman
vaikka nimi on vaihtunut. 30-vuotta on sillekin
tullut mittariin, mikä lienee naisbändien
Suomen ennätys. Terhiitti nimellä aloitettiin,
mutta tällä nimellä ei vielä julkaisuja tullut.

UJO 6 (1997-1998)

Sorbuli (1988-1991)

Vapaat kielet 2 (1988)

Nina
Mara
Pete
Tommi
Antti
(koskettimet) (kitara) (koskettimet) (laulu) (rummut)

Janne Tommi
(laulu, (basso)
kitara)

Myös yhden keikan projekti,
jossa soitti UJOja + Antti
Tommiska, jolta lainattiin
nimi. Soitti ulkolaisia punkklassikoita suomalaisilla
teksteillä. Nimi on
epäonnistunut väännös
Advertsilta (Gaye Advert ->
Adverts, Antti Tommiska ->
A. Tommiskat).

Vuoden 1988 alussa UJO kutistui trioksi ja muuttui
instrumentaaliyhtyeeksi. Tällä kolmikolla ei kuitenkaan heti
tehty musiikkia, vaan kehitettiin ensitöiksi UJO-sänkivesi ja
köhälääke, siis tavallaan partavesi. Se sai kataloginumeron
UJO-28. Vuonna 1991 kun UJO täytti 10-vuotta julkaistiin
UJO historiikki, jonka kylkiäisenä oli kasetti Tämä on liikaa,
joka sisälsi proto-UJO-äänityksiä.
UJOn versio 6 perustettiin rumpali Maran lähdettyä pariksi
vuodeksi Englantiin töihin. Idea oli soittaa Gary Numan –
tyylistä musaa rumpukoneen kanssa. Kokoonpano julkaisi
CD.n Kajaanisatsi ja biisin Kauheita rikoksia Oskun Divarin
kokoelma-CD:lle Runeberginkatu 8.

Ne Rantaset 1985-1987)
Vapaiden kielten mottoja oli pari
kappaletta: ”nopeeta rokkia” sekä
”mälinää ja mäiskettä”. Vellun suuri
innoittaja oli Ramones ja Hapen
Damned.

Tommi Ujo oli kirjoittanut UJO:lle sopimattomia raskaita laulutekstejä ja
näitä varten perutettiin Brian Kottaraisen Varjo duo. Nimi napattiin
Kasevan Tapio Rauman varhaisesta bändistä Brian Kottaraisen
Lepakkomiehet, jonka oli nimennyt ja jota manageroi legendaarinen Tappi
Suojanen. Duosta kun puhuttiin kavereille joita homma kiinnosti, niin sen
rinnalle kasvoi Brian Kottaraisen Etsijät. Brian Kottaraisen Varjon omaa
nimeä kantanut kasetti ilmestyi joulukuussa 1984. Etsijät puolestaan
julkaisi ensimmäisen kolmesta täyspitkästä kasetistaan toukokuussa
1985, sen nimi oli Nauravat pojat. Kaksi muuta olivat Haavat (1986) ja
Kuoleman naiset (1987). Näiden lisäksi ilmestyivät singlekasetit Klassikot
(1986), Häät (1986) ja Lainat (edelleen 1986) ja vuonna 1987 Clashikot
sekä Kadonneet EP-kasetti. Varjolta puolestaan ilmestyi Onnion
loppukesästä 1985 ja loppuvuodesta 1986 Runot.

arvion kiitollisuudella vastaan. Vetopasuunan soitto saattoi vaikuttaa näkemykseen.
Bändin nimi oli nyt UJO, joka on lyhyenne sanoista Uuden Jatsmusiikin Orkesteri.
Tästä alkoi suht’ säännöllinen keikkailu ja hiukan myöhemmin treenaaminen.
Tammikuussa 1984 julkaistiin ensimmäinen tallenne, 13 biisin Ujo-kasetti Uuden
jatsmusiikin orkesteri (UJO-01). 1985 settiin tuli lainabiisejä muun muassa Wreckless
Ericiltä, Damnediltä ja Lou Reediltä. Samana vuonna julkaistiin tunnin mittainen kasetti
Me gusta bailar. Loppuvuodesta 1986 äänitettiin vinyylisingle Ihmefiilis / Esiin käy hän.
A-puoli on Devo-käännös biisistä Gut Feeling. Biisistä tehtiin myös video Ota-TV:n
kalustolla. Levy ilmestyi maaliskuussa 1987. Viimeinen julkaisu versiolla 3 oli
helmikuussa 1989 ilmestynyt LP-kasetti Eetteriveljet.

UJO 3 (1985-1987)

Ne Rantaset perustettiin Roskildessä kesken Ramonesin
keikan. Pete nappasi Johnny Ramonen heittämän plektran ja
piti tätä ennusmerkkinä siitä että pitää perustaa Ramoneshenkinen orkesteri. Tuo plektra on myös plektramuseon alku.
Rantasten ainoa julkaisu oli liveäänitys ”Ramones-rytinät”
keikalta Servin mökillä keväällä 1986. Julkaisun nimi on tietysti
Se on elävä. Toisena bändinä tuolla mainitulla keikalla oli
muuten Ne Luumäet.

Ebeling Salonoja Laakso
Peltola
Anna
(=Petri) (=Mika) (=Vellu)
(=Pete) (huilu,
(laulu) (kitara) (koskettimer) (rummut) laulu)

Proto-UJO ensimmäinen kokoonpano teki vain yhden keikan, senkin kristillisessä
kommuunissa. Yhtye ei tiennyt kommuunin aatehenkisyyttä ja saapui paikalle
kaljakassien kanssa, kun kommuunin väki puolestaan joi teetä. Esitys oli
syntetisaattoripörinää ja dia-kuvia. Kakkoskokoonpanokin teki vain yhden keikan jolla
esitti kaksi Kraftwerk-tyylistä biisiä. Kolmannen version keikkamäärä jäi samaan kuin
edellistenkin, eli yhteen. Proto-Ujolla ei ole julkaisuja.

Pete Tommi
Börje Saippuakauppias Aslak
Tammikuussa 1983 oli ensimmäinen varsinainen UJO-keikka Otaniemessä. Lehden
(kitara) (basso) (koskettimet) (kitara) (vetopasuuna) keikka-arvostelija kirjoitti, että UJOn soitto kuulosti norsulauman mylvinnältä. UJO otti

JAK
Mito
Pete
Ruoho
(epä(epä(epä(epäsoittimet) soittimet) soittimet) soittimet)

UJO 2 (1983-1985)
Aune ja Vellikellot /
Helikopterit (1984-1985)

UJO-konserni aloitti toimintansa suunnilleen samoihin aikoihin kuin Hiljaiset Levyt. Pienlevy-yhtiöt ja muu DIY-porukka piti tuolloin tiivisti
yhteyttä, eikä aikaakaan kun olin kirjeen vaihdossa Pete Ujon kanssa. Sain ensimmäiset UJO-julkaisuni vaihtoina Hiljaisiin Levyihin. Yritin
saada UJO-julkaisuja tuolloin Hiljaisten distroon myyntiin, mutta UJOja ei tuntunut äänitteiden myynti kiinnostavan. Jo tuolloin selvisi, että
kyse on erittäin erikoisesta ja ehdottoman sympaattisesta bändikollektiivista. Noin kymmenestä aktiivista ja nipusta hangaround-jäseniä,
jotka muodostivat kokoonpanoja toisensa jälkeen, tekivät biisejä ja äänittivät niitä lähinnä omaksi ilokseen ja kun julkaisuja tuli olivat
painokset erittäin pieniä. Yllättävän iso osa UJO-bändien keikoistakin on tehty kaveripiirin bileissä. UJOja ei ole koskaan tuntunut
kiinnostavan maine tai kuuluisuus – ei edes tunnettavuus. Pari vuotta kirjeenvaihdon alkamisen jälkeen lapsuuden ystäväni Heikki Astola,
joka oli muuttanut opiskelemaan Otaniemeen, tuli sauhuamaan minulle, että siellä on samanlainen pieni levy-yhtiö kuin minulla ja niillä on
todella hyvä meininki. Heikki, josta myöhemmin tuli Hese Ujo, tutustutti minut sitten Tommi Ujoon. Tuota alkoi sitten hieno ystävyys joka on
kestänyt näihin päiviin, ja joka on saanut minut tsekkaamaan yllättävän monta UJO-keikkaa – olenpa itsekin esiintymisiä toistakymmentä
järjestänyt. UJO-julkaisuja aloin myös haalia, mutta työ oli tuskaista, sillä usean äänitteen painokset olivat todella pienet. En usko, että edes
kenelläkään UJOista on täyttä äänitesarjaa itsellään. Niin ja koko julkaisukantaa ei kukaan pysty edes hankkimaan, sillä se sisältää musiikin
lisäksi muun muassa partaveden ja plektra museon. Noisen julkaisujen kannet ovat paikoitellen erittäin epäinformatiivisiä, joskus jopa
disinformatiivisiä, joten tässä on nyt yhdelle arkille mahdutettu omaperäisen yhteisön bändit, julkaisut ja hiukan tarinaa niistä. Yrittäkää
haalia jostain UJOjen musiikkia kuultavaksi – en kylläkään osaa auttaa mistä.

proto-UJO 1 (1981)
Pete Tommi
Löysä
Ruoho
(kitara) (basso) (lausunta) (kuvat)

Koyvu (2000)
Jukka Janne
Börje
Sakke Hese
(kitara) (basso) (rummut) (kitara) (basso)

Vuonna 2001 tango-orkesteri
aloitti syrjähypyt.
Ensimmäisenä hiippailtiin
kantrin liepeille.
Loppukesästä jo soitettiin
välillä puhtaasti
kantritreenejä ja 14.11.2001
soitti Sisters of Country
ensimmäisen keikan. Toinen
keikka oli maaliskuussa
2002.

Koyvu (2000-2003)
Jukka Janne
Börje
(kitara) (basso) (rummut)

Sisters of Country (2001-2003)
Janne
(basso)

Börje
(rummut)

Sakari Saarni & Sendero Luminoso (1996-1997)
Vaikka Sakari Saarnin
tagoyhtyeestä oli monenlaisia
versioita, niin ainoa niistä joka
pääsi vinyylille asti oli Sakari
Saarni ja Tangon Marsilaiset.
Siltä ilmesty kymppituumainen
EP Sakari Saarni laulaa
tangoja vuonna 2001

Hese
Sakke Janne
Börje
(laulu) (kitara) (rummut) (basso)

Sakari Saarni ja Tangon marsilaiset (1998 - )
Sakke Janne
Hese
Börje
(laulu) (kitara) (rummut) (basso)

Verzillos oli monessakin
suhteessa hyvin lähellä Nuoria
Mestänvartijoita, mutta nyt
lähtökohta yhtye oli Rezillos.
Verzillos teki yhden omaa
nimeään kantaneen
kymppituumaisen vuonna 2004.
Senkin koodi on UJO-99. Kun
Hese jäi pois yhtyeestä vaihtui
yhtyeen nimi samalla
Neverzillosiksi. Tältäkin osin
noudatettiin Rezillos kaavaa,
jonka nimi muuttui Revillosiksi.

Sakke
(kitara)

Toinen syrjähyppy vei reggaeen ja
dubiin. Lokakuussa 2001 muutamien
treenien jälkeen tehtiin ensimmäiset
äänitykset tangoista reggae versioina.
Ennen kuin vinyylisingle julkaistiin
21.5.2002, aloitettiin jo seuraavan dublevyn äänitykset tammikuussa 2002.
Single sai tunnuksen PIKI-01 - PIKI-levyt
oli syntynyt. Toinen dub-levy PIKI-02
julkaistiin vinyylisinglenä alkuvuoden
äänitysten jälkeen 18.7.2003. Kolmas
dub-levy PIKI-03 oli CD-R, joka julkaistiin
13.9.2004. Vasta lokakuussa 2004
bändin nimeksi merkittiin Pikipojat, jolla
ensimmäinen keikka tehtiin 26.11.2004.
2.12.2005 ilmestyi Iso sana (PIKI-04) ja
2006 dub-levy PIKI-05. Sen jälkeen tyyli
laajeni ja 2008 ilmestyi Afrikan tahti
(2008) ja 2009 Maailman ympäri.
Pikipojat piti tämän jälkeen taukoa 2013
asti, jonka jälkeen on tehty julkaistut Meri
sisälläni (2006) ja Paljaana (2018).

Sakke
(kitara,
laulu)

Pikipojat (2002- )
Janne
Börje
Sakke
(basso, (rummut) (kitara,
sello)
laulu)

Blues Sektio (2010-2012)

Blues Sektion perustettiin huhtikuussa 2010 akustista ulkona soittamista
varten. Esikoislevyn 1. sektio julkaisuun 22.12.2010. Vuonna 2011 Blues
Janne
Börje
Sakke
Sektio soitti heinä-elokuussa muutaman ulkoilmakeikan Helsingin patsailla.
(sello)
(guiro,
(kitara,
Uuden treenikämpän avajaisissa 25.2.2012 oli Pikipojat/Blues Sektio –
hybridikeikka. Kesällä 2012 Blues Sektio soitti puistoissa ja patsailla, meni
marakassit) laulu)
marraskuussa Sepposelle studioon ja julkaisi toisen levyn Pimeä tie
21.12.2012.
Ihmeviheltäjien ensi- ja ainoa esiintyminen oli
14.8.2015 Sibelius-monumentilla. Tämän
jälkeen orkesteri on keskittynyt
Janne
suunnittelemaan Vihellys-tattoo tapahtumaa
Börje
Sakke
ja julkaisua ”Vihellyskonsertti”.
(viheltäminen) (viheltäminen) (viheltäminen)

Ihmeviheltäjät (2015- )

