KEIKALLA
MARKKU RIIPI – KITARA JA LAULU

Olen pohjoisesta eli sodankyläläinen. Soittourani alkoi 12-vuotiaana, kun äitini osti
silloiselta naapurilta venäläisen akustisen kitaran, josta oli pohja halki. No, sillä
ensimmäiset soinnut ja riffit kuitenkin opeteltiin. Taivas aukeni noin vuotta myöhemmin,
kun isäni, joka silloin soitti Irwin Goodmanin bändissä, antoi minulle Fender Stratocasterin
ja siis ihan USA-version sellaisen! Se oli sunburst väriltään. Sitä ei moni usko, mutta
todellakin kautta aikain ensimmäinen kesätyöpaikkani oli soittaa toista kitaraa kesän -85
Irwin Goodmanin bändissä isäni hoitaessa ykköskitaran roolin!
Muuten nuoruusvuodet menivät Sodankylässä soitellen erilaisissa kokoonpanoissa.
Merkittävä koko soittourani kannalta bändi perustettiin maaliskuussa -86 ollessani 18vuotias. Bändin nimi oli Playmate.
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Rockin SM-kisat vuonna 1987 oli oman soittourani tuohon asti merkittävin tapahtuma.
Voitin kisojen parhaan kitaristin palkinnon ja Playmate-bändi sijoittui kisassa neljänneksi.
Palkinto oli mini-Marshall stack ja itsensä, jo edesmenneen Jim Marshallin lahjoittamana!

Timo Hietanen - basso, Juha Siltala - rummut ja laulu
ja Markku Riipi - kitara ja laulu
Playmate keikkaili ahkerasti eri puolella Suomea vuodet 1987 - 1991 ja saavutti aika
suurtakin suosiota. Levy jäi tuolloin tekemättä, vaikka mm. Poko Rekords oli varsin
kiinnostunut meistä. Playmate oli mm. Pohjois-Suomessa kiertuella Hard Rock Tour tapahtumassa, jossa pääbändeinä olivat Peer Günt, Zero Nine ja Backsliders. Vuonna
1989 bändi esiintyi nimittäin aikansa suositussa nuorisomusaohjelmassa TV2:n Yölinja.
Kautta aikain, ensimmäisessä streodigitaalisessa YLE:n tv-lähetyksessä Suomessa
esiinnyimme myös, kun Playmatella oli ilo ja kunnia esittää yksi biisi Nenne Dahlmanin ja
Heikki Kahilan juontamassa ajankohtais- ja keskusteluohjelmassa nimeltään Metro.
Playmaten kuviot hiipuivat vuonna -91.
Tein erilaisia töitä aina siivoamisesta varastomiehen rooliin vuoden -91. Vuonna -92 sitten
päätin alkaa ihan ammattimuusikoksi ja päädyin soittamaan kitaraa TT.Purontaka & Team
-bändiin, josta sittemmin tuli TT.Purontaka & Tähtitaivas. Bändi keikkaili mm. Topi
Sorsakosken tausbändinä useaan otteeseen noin reilun vuoden ajan Agents-yhtyeen ja
Topin teiden erotessa.
Vuonna -93 tammikuussa muutin Oulusta Kokkolaan pysyvästi. Vuonna -96 marraskuussa
lopetin ammattisoittajan työt ja siirryin ns. "oikeisiin töihin" vuoden -97 alussa, jolloin
siirryin Soitinpalvelu R.Friisin palvelukseen parin vuoden ajaksi. Vuonna -99 aloitin mediaalan opinnot, päädyin alalle töihin vuonna 2001, ja media-alalla toimin edelleen.
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Ammatinvalinnan myötä ei soittaminen silti loppunut. Seuraavaksi muutama bändiviritys,
joka on viihdyttänyt kokkolalaisia vielä 2010-luvulla.
BEAVER JAMBOREE – A TRIBUTE TO HURRIGANES – 2007
Nimensä mukaisesti bändi esitti vain Hurriganes-tuotantoa ja esiintyi menestyksellä myös
muualla Suomessa. Bändin eri kokoonpanoissa soittivat Markun lisäksi Olli Ontronen,
Janne Suvanto, Ilkka Kangas-Hynnilä ja Jani Olkkola.
HARD 70’S – 2011
Bändi oli ehkäpä ajan hengen tuote, kun Kokkolassa viriteltiin rocktapahtumia vähän siellä
täällä. Bändi teki vain muutaman keikan ja siinä soittivat Markun ohella Esa Tarvainen, Ari
Tarvainen, Ilkka Kangas-Hynnilä ja Kari Salli. Bändin repertuaari oli 70-luvun suomirokkia
á la Alvari Tuohitorvi ym., jonka esityksistä voi nauttia tästä linkistä.
BB BOOGIE PLAYS HURRIGANES – 2016
Bändi oli 2010-luvun lopulla yhtä suosittu kuin Beaver Jamboree mutta ei enää saanut
sellaista lentoa siipiensä alle kuin olisi ansainnut. Yhtyeen jäsenet Markun ohella olivat
Ilkka Kangas-Hynnilä, Jani Olkkola ja Toni Olkkola.

BB Boogie Plays Hurriganes (Kuva: Maria Immonen)
Samanaikaisesti BB Bogien … kanssa Markku soitti THE SILLISALLAD -yhtyeessä johon
kuuluivat myös Keijo Särkijärvi, Mikko Essel, Esa Tarvainen ja Kari Salli.
Nykyisin Markku on keskittynyt omaan sävellystyöhön ja hänen tuotantonsa löytyy sivuilta:
http://markkuriipi.com/guitarportfolio.com
https://youtube.com/channel/UC3Ksv2MiNVNDd6muEPNuKAQ
Lisäksi Spotify’sta haulla Markku J Riipi
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