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Hiljaistenmiestenlaakso on mikkeliläinen folkrock -yhtye, joka on toiminut omalla linjallaan vuodesta
2008. Bändin lauluntekijät, kitaristit ja laulajat Jukka Tikkanen ja Maku Tuominen olivat työstäneet
materiaalia osittain valmiiksi ja kun kokoonpanoon löytyi rumpaliksi Pekka Halme ja bassoon Jouni
Kauhanen, oli yhtye kasassa.

Orkesteri treenasi pitkään ilman nimeä, mutta kun oli aika siirtyä ensimmäisille keikoille, piti myös
keksiä bändille nimi. Se löytyikin eräänä iltana Internetin kätköistä, outojen paikannimien luettelosta.
Pirkanmaalla on olemassa Hiljaistenmiestenlaakso, jonka kerrotaan saaneen nimensä siellä asuneista
vähäpuheisista veljeksistä. Nimiehdotus tuntui harkinnan jälkeen sopivalta bändin musiikilliseen linjaan,
joten se valikoitui yhtyeen nimeksi.

Hiljaistenmiestenlaakson musiikilliset juuret ovat vahvasti amerikkalaisessa 1960 ja -70-luvun singer-
songwriter -perinteessä ja afroamerikkalaisessa juurimusiikissa. Melodiat, stemmalaulut ja dynamiikan
eri tasojen käyttö ovat tärkeässä roolissa..

— Biisini ovat yleensä pienimuotoisia tunnelmakuvausia, joihin toki usein sisältyy pieni tarina. Esim.
Matkalla Kaliforniaan -kappaleessa matkataan unelmissa ja Jack Kerouackin hengessä uuden
mantereen halki Kaliforniaan.. Pyrin pelkistettyyn ilmaisuun, kaksi osaa riittää hyvään kappaleeseen.
Mitään turhaa ja itsetarkoituksellista ei hyvä laulu voi sisältää.  Jukka Tikkanen kertoo.

— Laulunit kertovat ihmissuhteista, yksittäisestä hetkestä elämässä, riittämättömyyden tunteesta, ilosta,
surusta ja tietenkin rakkaudesta. Bändiä kasatessamme idea oli, että biisintekijät myös laulavat omat
kappaleensa, siis vähän Beatlesien tyyliin. Näin saimme ne kuullostamaan siltä, miten ne soivat
tekijöiden päässä  Maku Tuominen jatkaa.

—Bändi puolestaan pystyy tuomaan lauluihin aina lisäulottuvuuden, jota ei itse ole osannut aavistaa.
Siinä vaiheessa, kun uutta biisiä aletaan treenata, kaikki kulkevat kuin itsestään samaan maaliin, Jukka
Tikkanen sanoo.

Bändi huomasi, että biisit tarvitsevat urkuja ja nimenomaan Hammond B3:a. Maku Tuomiselle tuli heti
mieleen legendaarinen Jukka Gustavson. Tämä innostui projektista toden teolla ja Jukasta tuli myös
levyn tuottaja.

— Kuunneltuani bändin demon totesin, että kaikki biisit ovat suomirock -klassikoita. Lähdin mukaan
suurella sydämellä, Jukka kehuu Hiljaistenmiestenlaaksoa.

— Jukka Gustavson aisti hämästyttävällä tavalla tämän levyn biisien hengen ja syvimmän olemuksen.
Hän toi niihin sen osan, joita ne olivat kaivanneet. Jukka teki biiseistä täydellisiä, Jukka Tikkanen
sanoo.

Gustavson esitteli bändin Rockadillo Recordsille, ja lopputulos on nyt kaikkien kuunneltavissa.
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