Kokkola 22.10.2009
Tämä dokumentti perustuu Sven Niemen omiin muistiinpanoihin.
Haastattelu tehtiin Sven ja Kirsti Niemen kotona Halkokarilla
22.10.2009. Kiitokset Kirstille hyvistä pullakaffeista. Kiitos myös
koko orkesterille, jonka komppiryhmän muodostivat Timo Lehto ja
Jarski Paananen.

Kitara tuli mukaan jo lapsena kun äiti osti meille vanhan korjatun espanjalaisen kitaran Fermin
ruumisarkkuliikkeestä. Kitara oli joltain merimieheltä jäänyt Fermille kun oli sen sinne tuonut korjattavaksi.
Soittopelin maksuksi sovittu 3 markan korvaus oli määrä maksaa vain siinä tapauksessa että lapset
oppisivat soittamaan sillä. Muutoin sen voisi palauttaa. Siskon kanssa menimme sitten pyhäkouluun. Siellä
opimme soittamaan. Saksofonin soitto tuli mukaan nuorisosoittokunnassa, jonka kokosi kapellimestari
Rauharinne.
Kitaran soittajana olin monessa mukana. Ennen armeijaa soitin Kalervo Kätkän kanssa radio- ja
teatterihupailuissa. ”Friilänserinä” oli aika paljon hommia pianisti Nikkosen kanssa ravintola
Osuusliikkeessä. Niinisalossa aliupseerikoulussa soitin kitaraa luutnantin kokoamassa Salon Sävel –
nimisessä yhtyeessä ja tienasin mukavasti kahvi- ja pullarahat.
Siviiliin päästyäni tulivat Lehtosen Olli ja Nisulan Pauli kysymään että lähdenkö mukaan heidän yhtyeeseen.
Mukaan lähdin ja sille tielle jäin. Aika paljon soiteltiin Pihlajassa. Autoa ei ollut. Pyörällä ajelin kitara
kainalossa Pihlajaan ja pois. Vuosina 1955 – 1957 soitimme Pauli Nisulan yhtyeenä Hotelli Grandissa. Sitten
Nisula lähti Ruotsiin ja jatkoimme soittoja Sven Niemen yhtyeenä. Hanuristiksi silloin saimme Seppo
Raution.
Vuoden -57 lopulla alkoi varsinainen keikkailu. Pohjoisessa aina Kelloon asti ja useimmat paikat siltä väliltä.
Keski-Suomi K:la – Jyväskylä akselilla. Etelä-Pohjanmaa, K:la – Vaasa – Seinäjoki – Kauhava sekä alueen eri
paikkakunnat.
Yhtyeen kokoonpano oli silloin:
- Seppo Rautio, hanuri
- Osku Pesonen, rummut
- Olli Lehtonen, saksofoni, klarinetti, huilu
- Sven Niemi, saksofoni, kitara
- Gunvor Gullman, laulu

Tällä kokoonpanolla soitimme
kymmeniä vuosia. Vain
laulusolistit vaihtuivat. Kun
Gullman muutti Pietarsaareen
tuli laulusolistiksi vibrafonistibasisti Raimo Forss.
Mainittakoon että TV ei
näkynyt monessakaan
paikassa.

Näin pääsimme mukaan Amar
-sukka mainoskampanjaan.
Mainostimme Amar –sukkia
tanssikeikoillamme yhden
vuoden verran. Samoin
mainostimme punaista
”Norstetti” -tupakkaa yhden
vuoden.

Useampana vuonna hoidimme musiikin SOK:n
järjestämissä iltamissa. Samoin Osuuskauppojen
joulunavauksissa esiinnyimme tonttuasuissa
näyteikkunoissa ympäri maakuntaa.
Ikkuna oli lavastettu TV –ruuduksi ja soitto kuultiin
ulkopuolella olevista kaiuttimista. Joskus soitettiin
ulkonakin jopa 20 asteen pakkasessa.
Niemen yhtye oli koossa noin 40 vuotta. Yhtyeen
vakituisia solisteja eri vuosina olivat:
Gunvor Gullman, Taisto Soininen, Tauno Kiviaho,
Hannele Valkama, Raimo Fors (oli pisimpään).
Vierailevia solisteja olivat mm.:
Veikko Tuomi, Tapio Rautavaara, Laila Kinnunen, Marion Rung, Annikki Tähti, Paula Koivuniemi, Reijo Kallio,
Joni ja Berit . . .
Musisointi on minun kohdallani jatkunut edelleen. Raution Sepon kanssa säestimme kansanlaulukuoroa
kymmenisen vuotta. Seppo Hanurilla ja minä sähköbassolla. Noin viiden vuoden ajan olen soittanut
sähköbassoa Toriköörissä ja peli jatkuu . . . . .
Nämä Sven Niemen muistelot kirjattiin vajaa vuosi ennen hänen poismenoaan 22.10.2009.
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