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TIE VAPAUTEEN -LEVYSTÄ JA TEKIJÖISTÄ 
 

 
LAULAVA UNIONI 

Karri ”Paleface” Miettinen, laulu ja kitara 
Ossi Peura, laulu, piano ja charango 

Tipi Tuovinen, laulu, kontrabasso ja kitara 
Harri Kuusijärvi, haitari 
Anssi Nykänen, rummut ja lyömäsoittimet 

 
Vierailijat: 

 
Helsingin Työväen Naiskuoro Elegia johtajanaan Anna Karjula (kappaleilla 
#4, #7, #8 ja #9), solisti kappaleella #9 Kaisu Säynevirta  

Janne Toivonen, trumpetti ja kornetti (kappaleilla #1, #11 ja #13) 
Antti Hynninen, poikkihuilu ja alttosaksofoni (kappaleilla #1, #11 ja #13) 

Juho Viljanen, pasuuna ja tuuba (kappaleilla #1, #11 ja #13) 
Miihkali Jaatinen, banjo ja banjosovitukset (kappaleilla #2, #3, #4, #11, 
#12) 

 
Äänitys, miksaus ja masterointi: Kari Laaksonen Raja-Audio Studiolla 

Salon Meriniityssä kevät-syksy 2019. 
Naiskuoro Elegia, perkussiot, banjo ja osa vokaaleista äänitetty Cold 
Creek Recording Studios Vantaa. 

Puhaltimet äänitetty Vintage Music Corner Vantaa ja flyygeli Kallio-
Kuninkala Järvenpää. 

 
Tuotanto: Tipi Tuovinen (tähän Published logo) ja (tähän copyright logo) 
TJT-Musiikki ky Finalmix records FMCD 115 

 
 

Tie vapauteen  
 
1 Unionissa on voima 

2 Solidaarisuutta aina 
3 Maailman proletaarit nouskaa 

4 Long Way and Short Way 
5 Hoopon laulu 
6 Pontevat mahat 

7 Siispä laulakaa 
8 Langenneen laulu 

9 Säälikää herroja 
10 Rikkurin synty 

11 Karvajalka 
12 Kirkkopotpuri 
13 Lännen lokari 
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UNIOSSA ON VOIMA 
(säv. Lewis E. Jones / san. Joe Hill, suom. tuntematon / sov. Ossi Peura ja 

Tipi Tuovinen) 
 

”There is Power in a Union” on yksi IWW-liikkeen tunnetuimpia lauluja. 
Joe Hill kirjoitti kappaleen englanninkieliset sanat vuonna 1913 ja se 
julkaistiin samana vuonna IWW:n ”Little Red Songbook”-laulukirjassa. 

Melodia perustuu Lewis E. Jonesin hymniin ”There is Power in the Blood of 
the Lamb” vuodelta 1899. Suomenkielisen tekstin tekijä on tuntematon. 

Kappaleessa tiivistyy IWW:n ydinviesti ”liittykööt kaikki yhteen suureen 
unioon, One Big Union!” 
 

SOLIDAARISUUTTA AINA 
(säv. trad. / san. Ralph Chaplin, suom. tuntematon / sov. Tipi Tuovinen) 

 
”Miljoonat mi työmme loi / he kävi riistämään / vaan ilman meit’ ei 
yksikään / käy pyörä pyörimään / me voimme heidät kukistaa / kun kaikki 

käsittää / että uniossa voimaa on!” ”Solidarity forever” lienee IWW-
liikkeen lauluista kaikkein legendaarisin. Me suomalaiset tunnemme 

melodian ”Pikku-Matin autosta on kumi puhjennut” ja ”Kalle Kustaan 
muori”-lastenlauluista. Melodian juuret vievät aina 1800-luvun 

alkupuoliskolle. Ralph Chaplin kirjoitti kappaleen englanninkielisen tekstin 
vuonna 1915. Suomenkielisen tekstin tekijä on tuntematon. 
 

MAAILMAN PROLETAARIT NOUSKAA  
(säv. san. Joe Hill / suom. Tuntematon / sov. Ossi Peura ja Tipi Tuovinen) 

Tämä tuntemattoman tuplajuulaisen kynäilemä suomenkielinen teksti 
mukailee uskollisesti alkuperäistä Joe Hill-tekstiä, jonka Hill kirjoitti 
ystävänsä Oscar W. Larsonin pyynnöstä Salt Lake Cityn IWW-

paikallisjärjestö Verdandin tunnussävelmäksi vuonna 1914. Tällä 
kappaleella aloitettiin myös Hillin hautajaistilaisuus marraskuun 25:ntenä 

1915. Suomenkielinen teksti julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1918. 
Amerikansuomalainen Hannes Saari on äänittänyt kappaleen vuonna 1928 
Columbia Recordsille, joskin eri melodialla. Teksti on joukkovoiman ylistys 

ja muistuttaa mikä voima lakkoilevalla työväestöllä on: "Orjat jos ne 
tahtoo voivat / kaikki junat nopeat / valtamerten suuret laivat / kahlehilla 

sitoa / kaivannot ja myllyt, tehtaat / laivastot ja armeijat / kaikki 
tuotannon rattaat käskystänsä seisovat!" 
 

 
LONG WAY AND SHORT WAY 

(säv. Williams/Judge / san. Tuntematon / sov. Tipi Tuovinen) 
 
Kappaleen ensimmäisen säkeistön rivi ”Pappi se noituu synnin unta, 

saarnaa, pomiloi” on viittaus venäjän kieliseen ilmaisuun ”gosbodi 
pomiloi” eli ”Herra armahda meitä”.  Kappaleen sävelsivät englantilaiset 

Henry James ”Harry” Williams ja Jack Judge. Väitetään, että sävellys 
syntyi yhdeltä istumalta viiden shillingin vedonlyönnin tuloksena ja se 
esitettiin ensimmäisen kerran yleisölle heti säveltämistä seuraavana 

päivänä vuonna 1912. Kappale popularisoitui ensimmäisen 
maailmansodan aikana ja brittijoukot marssivat sen tahtiin Ranskassa 

1914. Suomenkielisen tekstin tekijä on tuntematon.  
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HOOPON LAULU 
(säv. Oskar Merikanto / san. Tuntematon / sov. Ossi Peura) 

 
Tavarajunien mukana Yhdysvaltoja ristiin rastiin matkustaneita 

junapummeja kutsuttiin siirtolaisten keskuudessa hoopoiksi. Hoopous oli 
suosittu elämäntapa. Muun muassa eduskunnan puhemiehenäkin 
toiminut, suomalaisen työväenliikkeen johtohahmo Oskari Tokoi vietti 

nuoruudessaan aikaa hoopona Pohjois-Amerikassa. Kappaleen sävelmä on 
peräisin Oskar Merikannon ja Teuvo Pakkalan näytelmästä ”Tukkijoella” 

(1890). 
  
PONTEVAT MAHAT 

(säv. Oskar Merikanto / san. Tuntematon / sov. Tipi Tuovinen) 
 

Pontevat mahat ilmestyi Tampereella 1908 painetussa 
arkkiveisukokoelmassa Työväen lauluja. Mässäileville porvareille irvaileva 

teksti on mahdollisesti J. Kaikka nimimerkin kynästä. 
Amerikansuomalaisille laulu siirtyi, kun se painettiin laulukirjaan Jätkäin 
lauluja Fitchburgissa vuonna 1910. Sävelmä on Oskar Merikannon 

säveltämä Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakuntalaulu ”Kymmenen virran 
maa”.  

 
SIISPÄ LAULAKAA 
(säv. Stephen Foster / san. Joe Hill, suom. Olli Pellikka / sov. Ossi Peura) 

 
Tämä melodia on alun alkaen Stephen Fosterin 1852 säveltämä orjuuden 

vastainen laulu ”My Old Kentucky Home”. Suomenkielisen teksti kirjoitti 
Olli J. Pellikka Turun Ylioppilasteatterin lauluryhmän albumille Joe Hillin 
lauluja (Eteenpäin, 1975). Suomenkielinen teksti noudattelee tarkasti 

Hillin alkuperäistekstiä.  
 

LANGENNEEN LAULU 
(säv. Garwood Simons / san. tuntematon / sov. Ossi Peura) 
IWW vaati tasavertaisia oikeuksia kaikille työläisille. Se oli myös 

ensimmäinen työväenjärjestö, jolla oli omat paikallisosastot 
katuprostituoiduille. Tämä on hyytävä teksti. Kertoja näkee työssään illan 

hämärtyessä myös itsensä kaltaisiaan halveksuvia moraalinvartijoita 
prostituoitujen asiakkaina: ”Näen tuomarit, siveyspylväät, mua silmiin mi 
syljeskelee / valevartijat valon, kun ylväät remuretkillä hiiviskelee / 

Tulituomiot mulle te jaatte; katukukkana kuihtua saan / Te aviovuoteessa 
maatte, se on kunniaverhonne vaan.”  

 
SÄÄLIKÄÄ HERROJA 
(säv. Albert Midlane / san. nimim. Ikki Ikinen = Henry Jokinen / sov. Ossi 

Peura) 
Vanha metodistivirsi, joka julkaistiin alun perin 'Sånger för 

söndagsskolan'-laulukirjassa vuonna 1869. Laulun säveltäjä on luultavasti 
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amerikkalainen Albert Midlane. Suomenkielisen tekstin tekijä Henry 
Jokinen työskenteli Raivaaja lehden kirjapainossa. Hän julkaisi useita 

runoja ja laulutekstejä nimimerkillä Ikki Ikinen. Säälikää herroja –teksti 
julkaistiin ensimmäistä kertaa hänen kokoelmassaan Veikeitä kupletteja I 

(Hancock, Mich. 1913). Tuplajuulaiset kritisoivat kirkon ”pie in the sky”-
viestiä, eli ajatusta siitä, että maapäällisessä elämässä pitää raataa ja 
kärsiä ja palkinto odottaa tuonpuoleisessa: ”Jos oisimme aina 

sylkyastioina, joihin herrat sylkeä sais / niin sitten me tuomiopäivänä 
helyruunuilla ruunattais.”  

 
RIKKURIN SYNTY 
on klassinen vuosisadan alun herjaruno, tekijäksi mainitaan yleisesti Jack 

London (The Scab 1905). Runo lienee kuitenkin alun perin vanhempaa 
amerikkalaista työväenperinnettä tai saanut aiemmista voimakkaita 

vaikutteita. Runon on suomentanut Jorma Mäntylä. Rikkurin synty antoi 
kirjoitustyylin myös lukuisille suomessa tehdyille arkkiveisuille. 
 

KARVAJALKA 
(säv. W.S. Weeden / san. Joe Hill, suom. tuntematon / sov. Tipi Tuovinen) 

 
”Skääppi” on tuplajuulaisten käyttämä nimitys lakkorikkurista (engl. union 

scab). Joe Hill kirjoitti Espanjan sisällissotaa kritisoivan tekstin W.S. 
Weedenin ja J.W. Van De Venterin ”Sunlight, Sunlight”-virteen nimellä 
”Stung Right”. Tuntematon amerikansuomalainen väänsi tekstin edelleen 

lakkorikkureita solvaavaksi kappaleeksi ”Karvajalka”. Suomenkielinen 
teksti on saanut selvästi innoituksensa, Karvajalan introksi 

liittämästämme, runosta ”Rikkurin synty”. 
 
KIRKKOPOTPURI 

(säv. trad. / san. Tuntematon / sov. Tipi Tuovinen) 
 

Kolmiosainen kirkkopotpuri laittaa Raamatun tarinat uuteen valoon. 
Ensimmäisessä, vanhaan Sven Dufva -arkkiveisuun pohjaavassa osassa, 
lauletaan Nooasta, joka ryypiskeltyään lopulta sammuu ”Ryssän kirkkoon” 

eli talon kylmään porstuaan. Toinen osa keskittyy Mooseksen ja Aaronin 
tarinaan ja on laulettu ”Talonpoika meni honkametsään” kansanlaulun 

melodialla. Mooses rikastuu: Aaron rakensi epäjumalan kuvan ja sitä 
seuranneessa hässäkässä Mooses varasti kansalta rahat. Kolmas osa soi 
Punakaartin marssi -kappaleesta tutulla ”Pieni Suomen kansa” -

melodialla. Sävelmässä yhdistyvät saksalainen nuorisolaulu ja 
ruotsalainen syntymäpäivälaulu ”Ja må han leva”. 

 
LÄNNEN LOKARI 
(säv. san. Hiski Salomaa / sov. Ossi Peura ja Tipi Tuovinen) 

Kangasniemellä 1891 syntynyt Hiskias Möttö muutti Amerikkaan vuonna 
1909, liittyi IWW:hen ja päätyi ensimmäisen maailmansodan aikana 

Calumetin vankilaan vakaumuksellisena aseistakieltäytyjänä. Räätälin 
ammatin lisäksi hän kirjoitti lauluja ja oli suosittu esiintyjä 
amerikansuomalaisilla haaleilla. Vuosien 1927–1931 välisenä aikana Hiski 

Salomaa levytti Columbia Recordsille 18 laulua, joista ”Lännen Lokari” 
lienee kaikkein ikonisin. 
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Kun tutkitaan 60-luvun folk- ja protestilaululiikkeen juuria tullaan nopeasti 
Pete Seegerin bändikaverin, legendaarisen Woody Guthrien tuotannon 

äärelle. Vuonna 1912 Okemah’ssa Oklahomassa syntynyt Guthrie tunsi 
hyvin ”tuplajuulaisten” lauluperinteen. Hän kanavoi IWW:n henkeä omissa 
tekemisissään ja luovutti kapinan siemenet edelleen 60-luvun folk-

sukupolvelle. Joan Baez lauloi Joe Hillistä ja IWW:n vaikutus ulottuu 
hänen aikalaistensa kautta aina Ani DiFrancon, Bruce Springsteenin ja 

Rage Against The Machine-yhtyeen Joe Morellon tuotantoon. Tätä kautta 
samaan ketjuun linkittyy myös muuan Palefacekin. Kun puhutaan IWW:n 
lauluista ollaan folkin ja protestilaulun alkulähteillä. 

 
Laulava Unioni-yhtye sai alkunsa vuonna 2017 kun Tipi Tuovinen otti 

puheeksi amerikansuomalaisiin IWW-lauluihin keskittyvän yhtyeen 
perustamisen. Innostuin asiasta välittömästi. Tunsin ennalta joitakin 
”wobblieiden” lauluja ja olin soittanut keikoilla muun muassa tälläkin 

levyllä kuultavaa ”Siispä laulakaa” -kappaletta. Nyt oli mahdollisuus 
sukeltaa syvemmälle Maailman Teollisuustyöläisten Liiton musiikkiin. Tipin 

lisäksi avainroolissa yhtyeen alkumetreillä oli IWW:n lauluja Sibelius 
Akatemiassa tutkinut Saijaleena Rantanen. Meillä oli nyt koossa kosolti 

aineistoa, tutkimustietoa ja tahtotila tuoda laulut takaisin tässä ajassa. 
Nyt tarvittiin enää bändi. Tipi ehdotti välittömästi Ossi Peuran pyytämistä 
messiin. Avaruuslintu- ja Jos Agit-yhtyeissä vaikuttanut Peura soveltui 

jengiin täydellisesti paitsi taitavana laulajana ja kuorolauluun 
erikoistuneena sovittajana, myös siksi, että hän soittaa charangoa. Tämä 

eksoottinen kielisoitin toi bändiin tuulahduksen Andeilta. Tipi tarttui 
kontrabassoon ja ryhdyimme harjoitteleman. Musiikillisessa visiossa 
Hootenanny-henkinen stemmalaulu oli tärkeässä roolissa. Aluksi 

treenasimme kolmestaan. Pian ryhmä kasvoi haitaristilla (Harri Kuusijärvi) 
ja rumpalilla (Anssi Nykänen) ja bändi oli keikkakunnossa. Yhtyeen 

nimeksi valikoitui Laulava Unioni. Se on yksi anarkosyndikalistisen IWW-
järjestön lukuisista lempinimistä, The Singing Union, niin tärkeässä 
roolissa musiikki oli järjestön toiminnassa. 

 
 

 
Helsinki 23.10.2019  
Karri Miettinen 

 
 

LÄHTEET:  
Ilpo Saunio/Timo Tuovinen: Edestä Aattehen - Suomalaisia työväenlauluja 
1890-1938 (Tammi, 1978), Archie Green/David Roediger/Franklin 

Rosemont/Salvatore Salerno: The Big Red Songbook - 250+ IWW Songs 
(PM Press, 2016), www.folkarchive.de, Kisällilaulukeruu 2016-2017 

haastattelut 
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