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KUMMA HEPPU & LOPUNAJAN VOIDELLUT:
Murheellisen hahmon ritari Oranssi
Rockadillo Records ZENCD 2011 Rockadillo Records ZENCD 2014

1. Murheellisen hahmon ritari 1. Älä tee sitä enää
2. Kulkuri 2. Liian myöhään
3. Kesä 3. Tänä iltana
4. Täysikuu 4. Seuraavana aamuna
5. Aamuöinen kaupunki 5. Anna minulle aikaa
6. Sateinen rautatieasema 6. Talviuni
7. Punainen matto 7. Paratiisi
8. Tie 8. Leikin loppu
9. Luopuja 9. Lumisadetta ja kohinaa

10. Eksyksissä
11. Lähtösi jälkeen

Mika Jankko – kitara
Pirkko Kontkanen – viulu ja laulu Ari Närhi – kitara ja laulu
Ari Närhi – kitara ja laulu Martti Henttunen – basso, huulihappu ja laulu
Arto Piispanen – kosketinsoittimet Jari Kivelä – rummut
Matti Junttila – lyömäsoittimet Pirkko Kontkanen – viulu ja laulu
Kari Räty – basso Eero Pekkonen – kosketinsoittimet

Rockadillo juhlii alkuvuodesta 2011 firman 40-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi julkaistaan joitakin Rockadillo
Recordsin klassikoita joko ensimmäistä kertaa CD-muodossa tai uudelleen masteroituina uusina versioina. Sarjaa
jatkaa kaksi omia 30-vuotissynttäreitään viettävän kulttibändin mestariteosta 1980-luvun loppupuolelta eli Kumma
Heppu & Lopunajan Voidellut -albumit Murheellisen hahmon ritari ja Oranssi nyt ensimmäistä kertaa CD:nä.

Lauluntekijä-laulaja-kitaristi Ari Närhen, jota aikoinaan verrattiin mm. Tuomari Nurmioon ja Se-yhtyeen Yariin,  ja
mm. Juice Leskisen bändissä ja sittemmin Anssi Tikanmäen Filmiorkesterissakin vaikuttaneen viulisti Pirkko
Kontkasen luotsaaman Kumman hepun Murheellisen hahmon ritari julkaistiin vinyylinä alunperin vuonna 1987 ja se
sai erinomaisen vastaanoton. Radiotoiminta oli juuri vapautunut Suomessa, ja varsinkin singlelohkaisu Kesä soi
sekä Ylessä että uusilla kaupallisilla kanavilla. Nimikappaleen ja Kesän lisäksi albumilla on mm. sellaiset hienot
laulut kuin Täysikuu, Aamuöinen kaupunki ja Sateinen rautatieasema. Albumi merkitsi ensimmäiset kaksi levyään
Johannalle 1981 ja 1982 tehneen Kumman Hepun odotettua paluuta. 

Seuraavaa albumia Oranssi ei tarvinnut odottaa yhtä kauan, sillä se julkaistiin heti seuraavana vuonna 1988.
Oranssi on edeltäjäänsä enemmän bändilevy, kun rumpali Jari Kivelä on taas mukana. Soitto on rentoa ja vaikka
Oranssi jäi aikoinaan ehkä edeltäjäänsä vähäisemmälle huomiolle, lähes kaikki levyn kappaleista ovat sittemmin
kasvaneet klassikoiksi yhtyeen keikkasetissä: mainittakoon vaikka Älä tee sitä enää, Liian myöhään, Seuraavana
aamuna, Eksyksissä ja Lähtösi jälkeen.

Molemmat levyt on pakattu alkuperäisten vinyylialbumeiden henkisiin tyylikkäisiin ja ekologisiin digisleeve-
koteloihin, joihin on painettu myös laulujen sanat. Levyt julkaistaan suoraan edullisessa mid price -hintaluokassa.

Yhtye on sittemmin levyttänyt vielä kolme albumia – Kunnon ihmiset (1991), Mennyt maailma (2002)
ja Japaniin (2008) – ja se keikkailee faniensa iloksi edelleen.

Kumma Heppu & Lopunajan Voidellut -yhtyeen 30-vuotisjuhlakonsertti perjantaina 4. maaliskuuta Tampereen
Telakalla. Kyseessä on samalla näiden levyjen julkaisukeikka.
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