10

11

KULTTUURI

entinen
introvertti

Aili Ikonen tunnetaan
nykyään myös
Rajaton-yhtyeesä.

Jazzlaulaja Aili Ikonen on nykyään lavalla kuin kotonaan, mutta se on vaatinut tietoista työtä.
Sinnikäs luonne ja palo musiikkiin ovat helpottaneet polkua esiintyväksi artistiksi.
TEKSTI NIINA LINNA KUVAt tero ahonen

MAARIT KYTÖHARJU

K

un lauluyhtye Rajaton
värväsi jazzlaulaja
Aili Ikosen riveihinsä
viime vuoden loppupuolella, on kiirettä
piisannut normaaliakin enemmän.
Linnan juhlissakin
esiintymässä nähty Ikonen on kiertänyt
Rajattoman kanssa Yhdysvalloissa ja samalla
viimeistellyt uusinta levyään.
Huhtikuussa ilmestynyt Jukka Perko
Avaran kanssa tehty Laulu keskeneräinen
–albumi on kunnianosoitus lauluntekijöille
kuten Michel Legrand, Burt Bacharach ja
Joni Mitchell. Erityistä levyllä on lisäksi se,
että suomennokset on tehnyt itse Hector.
Ikonen kertoo, että idea levystä syntyi jo
silloin, kun hän soitti Hectorin bändissä
kiertueella ja keikkabussissa tuli asiasta
puhetta.
– Vaikka idean ja toteutuksen välissä
kului aikaa, on erityisen merkityksellistä,
että juuri Hector toi nämä tekstit henkiin
suomeksi.
Ikonen on ennenkin tehnyt tribuuttilevyjä, mutta uralta löytyy myös kaksi omaa
tuotosta. Niistä viimeisin, oman bändin basistin Mikko Pellisen sovittama Piirrä minut
oli suuri hitti, ja Ikoselle henkilökohtaisin
levy tähän mennessä.

Kuka?
• Jazzlaulaja, -säveltäjä ja
sanoittaja Aili Ikonen, 37.
• Perheeseen kuuluu
aviomies ja 4-vuotias tytär.
• Kaksi omaa levyä, useita
muita julkaisuja.
• Uusi levy ilmestyi 26.4. ja
sävellystyö seuraavaa varten
on jo käynnissä.

”

Läpi mennään
vaikka läpi harmaan kiven, olen
sellainen perinteinen härkä.”

Aili Ikonen julkaisi juuri uuden albumin Jukka Perko Avaran kanssa, jonka kappaleet on sanoittanut Hector.
– Se levy syntyi juuri oikeaan aikaan.
Minulla oli tarve tehdä henkilökohtainen
levy ja vaikka sen synnyttämisessä oli hyviä
ja huonoja hetkiä, on albumi täysin minun
näköiseni.
Ikonen kertoo, että Piirrä minut -levyn
kappaleet syntyivät oikeasta elämästä. Yksi
pysyvästi elämää muuttava asia on äitiys.
Tästä elämän ihmeestä kertookin levyn
sydäntäriipaisevan kaunis kappale Syli.
Siinä Ikonen muistelee ensimmäisiä hetkiä
tuoreen jälkikasvunsa kanssa.
”Olin ensimmäinen iho, jota vasten lepäsit.
Niin lahjomaton katse, jolla mua syleilit.”
Ikonen kertoo, että tämä levyn kappaleista tämä syntyi nopeasti ja vaivattomasti.
Kuin itsestään.
– Sanat kumpuavat aidosta tunteesta
ja siksi niihin on varmasti helppo eläytyä.

Olihan äidiksi tulo mullistava kokemus
kuitenkin. Myös tunteiden kirjo on jotenkin
rikkaampaa lapsen takia. Lapsi on myös
lisännyt tehokkuutta, koska luovaa aikaa on
vähemmän, Ikonen naurahtaa.

Sinnikäs luonne vei eteenpäin
Ikonen laulaa, soittaa viulua, säveltää ja
sanoittaa. Millainen tällaisen multitalentin
oma lapsuus oli?
Ikosen perheessä musiikki on ollut luonteva osa elämää aina. Kotona musisoitiin ja
laulettiin paljon. Sisarukset ovat myös muusikoita. Esimerkiksi veli Osmo Ikonen tunnetaan muun muassa SuomiLOVE-ohjelmasta,
jossa hän toimii solistina ja sovittajana.
– Kotona oli aina kannustava ilmapiiri

