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Yhdysvaltojen
presidentiksi valittiin
demokraatti Wilson
KUN Euroopassa jännitettiin
marraskuussa 1912 Balkanin
sotaa, Yhdysvallat valitsi itselleen presidentin. Tai oikeastaan vaalin tulos oli käynyt selväksi jo kesällä, kun
republikaaninen
puolue
ajautui hajaannukseen.
Presidentinvaali ratkesi 5.
marraskuuta. Helsingin Sanomat ehti uutisoimaan
asiasta ennakkotietoja jo
seuraavana päivänä.
”Nykyisen tasavallan presidentin Taftin voittomahdollisuudet vähenevät päivä päivältä. Wilsonin valitsemista
pidetään melkein varmana.
Sitä luulee itse Taftkin.”
Lopulliset numerot saatiin
pöytään paria päivää myöhemmin.
”New Yorkista, marrask. 8
p:nä. Wilson saavutti voiton
presidentinvaalissa 40 osavaltiossa 48:sta, saaden 442
valitsijamiehen äänet, eli
kaikkiaan 6,192,000 ääntä.
Roosevelt sai 77 valitsijan
äänet ja Taft 12:n. Sosialistit
saivat 100,000 ääntä.”

Anja Niskanen julkaisee perjantaina kolmannen levynsä, joka on tehty pääosin ruotsiksi. ”Se ei ole mitään ydinfysiikkaa vaan täyttää kemiaa”, laulaja sanoo sanoituksistaan.

Lapsitähden paluu
Syksyn sävel -voittaja Anja Niskanen joutui teininä levy-yhtiön riepoteltavaksi ja katosi julkisuudesta.
K U KA?

Antti Järvi HS

tuli runsaat
25 000 kappaletta. Ne muuttivat 16-vuotiaan Anja Niskasen elämän vuonna 1984.
Vielä tuolloin Syksyn sävel
-laulukilpailun katsojat äänestivät voittajaa lähettämällä
postikortin MTV:n studioon.
Niskasen esittämä kappale,
nuorista rakastuneista kertova
diskohitti Ollaan hiljaa vain
sai äänivyöryn.
Voittoa juhlittiin levy-yhtiö
CBS:n mehukesteissä.
”En ajatellut, mitä voitto tuo
mukanaan. Miten joku senikäinen pystyykään ajattelemaan menestystä ja lehtiotsikoita?” Niskanen sanoo nyt, 28
vuotta myöhemmin.

Anja Niskanen

POSTIKORTTEJA

kokemukset tuntuvat osin ahdistavilta.
”Olin aivan yksin. Joskus
mietin, miten selvisin siitä, että minut lähetettiin yksin taksilla haastatteluun ja juoksutettiin paikasta toiseen.”

LAPSUUDEN

Niskanen voitti 16-vuotiaana
Syksyn sävel -laulukilpailun kappaleella Ollaan hiljaa vain.

Niskanen muistelee teinitähteyttä helsinkiläisessä merenrantakahvilassa.
Elettiin aikaa ennen Idolsia
ja tosi-tv:tä.
Niskanen muuttui yhdessä
yössä tavallisesta koulutytöstä
pop-prinsessaksi, Suomen ikiomaksi Carola Häggkvistiksi.
Niskasen nimeä kantava esikoislevy myi kultaa.
Levy-yhtiö yritti kontrolloida nuorta tähteä. Niskanen

Muusikko, nuorisotyöntekijä,
liikunnanohjaaja.
Syntyi Espoossa 13. kesäkuuta 1968.
Osallistui musiikinopettajan
kehotuksesta Lahden taidetapahtuman laulukilpailuun
vuonna 1983 ja voitti nuorten
pop-rock-laulelma-sarjan. Voitti
sen jälkeen myös Kyky-84nimisen laulukilpailun.
Tuli tunnetuksi voittamalla
Syksyn sävelen 1984. Kilpailukappaleen Ollaan hiljaa vain
sävelsi Vesa Torppa ja sanoitti
Vexi Salmi.
Asuu Pohjois-Espoossa.
Perheeseen kuuluu aviomies,
kaksi lasta ja saksanpaimenkoira Walentina.

tunsi olevansa enimmäkseen
pihalla.
”Muistan, kuinka kerran kuvauksissa minut stailattiin

punkkariksi. Sen jälkeen levyyhtiön edustaja huusi minulle, että mitä helvettiä olet
mennyt tekemään. En minä
tiennyt, mitä minun olisi pitänyt tehdä.”
LAULUKILPAILUA seuraavana
kesänä Niskanen kiersi ympäri Suomea Suosikki-lehden järjestämällä Miss ja Mr. Young
Finland -kiertueella.
Niskasen kaitsijoina toimivat Suosikin päätoimittaja Jyrki Hämäläinen ja tämän puoliso Arja-Liisa Lehtinen.
Eräällä keikalle meno yltyi
niin villiksi, että Niskanen revittiin lavalta.
”Jyrki otti jengiä jaloista
kiinni ja heitteli niitä pois.
Hän oli aika ronski mutta todella hauska tyyppi.”
Muutaman vuoden jälkeen
musiikkibisnes alkoi kyllästyttää. Niskanen väsyi määräilevään levy-yhtiöön. Hän halusi
omaa rauhaa ja opiskella.
”Tiesin, että en voi jatkaa
raakileena. Halusin lisää itseluottamusta. En kuitenkaan

missään vaiheessa jättänyt
laulamista ja musiikin tekemistä.”
Niskanen
julkaisi
vielä
vuonna 1991 toisen levynsä
Ikkuna, jossa oli myös Niskasen omia biisejä. Sen jälkeen
alkoi hiljaisuus.
VUOSIEN aikana Niskanen teki liikunnanohjaajan töitä ja
hänestä tuli äiti.
Eräänä päivänä hän sai puhelinsoiton.
Viihdetaiteilija ja risteilyisäntä Thommy Fagerlund
pyysi Niskasta esiintymään
kasariristeilylle.
Kaksikko päätyi esittelemään tekemäänsä musiikkia
toisilleen ja lopulta tekemään
yhdessä Niskasen kolmannen
levyn. Tamperelainen Rocket
Records julkaisee sen huomenna perjantaina.
LEVY Personligt on tehty pääsosin Niskasen äidinkielellä
ruotsiksi.
”Olen aina halunnut tehdä
ruotsinkielisen levyn, mutta

levy-yhtiöissä on perinteisesti
katsottu, että iskelmää voi laulaa vain suomeksi.”
Laulaja on säveltänyt ja sanoittanut suurimman osan levyn iskelmistä. Sanat kertovat
rakkaudesta, entisistä poikaystävistä ja siitä, kuinka nuorilla on aikaa pysyä nuorina.
”Ei ole kiire minnekään. Nykyään pitäisi tietää jo kovin
nuorena, mitä haluaa tehdä
isona. Mutta miksei saisi kokeilla eri aloja, harhailla ja
vaikka pudotakin välillä, jos
on vain joku joka auttaa takaisin ylös.”
NÄIN Niskasellekin on elämänsä varrella käynyt.
Hän täydentää nyt nuorisotyöntekijän opintoja ja työskentelee nuorten asuntolassa.
Toiveissa on myös jatkaa iskelmäuraa. Ensi vuonna Niskaselta pitäisi ilmestyä levy
suomeksi.
”Ei minulla ole mitään
suunnitelmaa, mihin tämä
johtaa. En oikeastaan haluakaan tietää määränpäätäni.”

KUOLLEET

Laulaja palasi musiikkiin
Muusikko
Terry Callier
laulaja ja
lauluntekijä Terry Callier löydettiin kuolleena kotoaan 28.
lokakuuta. Hän oli syntynyt 25.
huhtikuuta 1945.
Callier esiintyi Flow-festivaalilla 2007. Haastatellessani Callieria tämä kertoi kaipaavansa
kuukausipalkan tuomaa turvaa. Hän työskenteli Chicagon
yliopiston tietotekniikan laitoksella vuodesta 1983, jolloin
hän sai tyttärensä huoltajuuden ja vetäytyi musiikkielämästä.
1990-luvun lopulla hän kuitenkin menetti vakituisen työpaikkansa ja palasi musiikin
pariin.

CHICAGOLAINEN

Miljoonat kehitysmaiden naiset unelmoivat
mahdollisuudesta muuttaa elämänsä. Naisten
Pankin Ammatilla, Pienlainalla tai Osakkeella
voit jouluna muistaa läheistäsi ja auttaa kehitysmaiden naisia toteuttamaan unelmansa.
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Tutustu uusiin lahjoihin osoitteessa
naistenpankki.fi/toisenlainenlahja tai
tilaa lahjat numerosta 020 787 1201.
Naisten Pankki kerää varoja kehitysmaiden
naisten yrittäjyyden ja toimeentulon kehittämiseksi. Naisten Pankin rahastoa hallinnoi ja
hankkeet toteuttaa Kirkon Ulkomaanapu.

CALLIERIN paluu musiikkiin
alkoi jo 1991, jolloin englantilainen Acid Jazz levymerkki
julkaisi uudestaan hänen tanssijazzkappaleensa I Don’t Want
to See Myself (Without You)

Terry Callier (1945–2012)

vuodelta 1982.
Sulavaäänisen Callierin toi
takaisin kuvioihin hänen Britanniassa saamansa kulttisuosio. Hänen kuudesta 1960- ja
1970-luvuilla julkaisemasta albumistaan otettiin uudet painokset.
Callier
teki
yhteistyötä
muun muassa Paul Wellerin,
Beth Ortonin ja Massive Attackin kanssa. Sen jälkeen häntä
kuitenkin nähtiin esiintymislavoilla harvemmin.
Otto Talvio

WILLIAM Taft, istuva republikaanipresidentti, kärsi siis
nöyryyttävän tappion. Taftin
kanssa republikaanien ehdokkuudesta kisannut expresidentti Theodore Roosevelt menestyi huomattavasti
paremmin.
Republikaanipuolue oli kuitenkin kyllästynyt Rooseveltin melko vasemmistolaiseen
politiikkaan, joten tämä oli joutunut
asettumaan
ehdokkaaksi
oman Bull Moose -puolueensa nimissä.
Amerikkalaisessa vaalijärjestelmässä oikeiston kiistely
oli sille kohtalokasta. Helsin-

gin Sanomat arvioi kuitenkin 7. marraskuuta, että
amerikkalaiset äänestäjät olivat selvästi halunneet aiempaa
vasemmistolaisempaa
politiikkaa. Sitä edusti voittaja Thomas Woodrow Wilson,
ja olisi edustanut Rooseveltkin. Muutosta liberaali lehti
piti tervetulleena.
”Mitä Taftiin tulee, jää hänen vähemmistönsä todisteeksi siitä, että Yhdysvallat
alkavat vähitellen siirtyä
vanhasta suunnasta terveemmille, radikaalisemmille urille, jolloin uudet riennot astuvat etualalle määräämään tasavallan tulevaisuuden.”
LEHTI totesi, että aiemmin
Princetonin yliopiston rehtorina ja New Jerseyn osavaltion kuvernöörinä toiminut
Wilson oli pätevä sosiaalisten
olojen uudistaja ja suuryritysten vallan rajoittaja. Pari
viikkoa vaalien jälkeen hänestä kerrottiin hieman mielenkiintoisempiakin asioita.
”Taft painaa kokonaista
135 kiloa, ja tanssii kuitenkin
kuin poika. Wilson on laiha,
mutta tanssii huonosti. –
Kerran kuului hän koetelleen
cake-walkia, mutta se yritys
päättyi surullisesti.”
Lehti maalasi Yhdysvaltojen uudesta presidentistä kuvan hieman harmaana ihmisenä, mutta taitavana poliitikkona.
”Hän ei koskaan kiivastu,
ja hänellä on ihmeellinen
taito saada ihmiset hänestä
pitämään. Se ilmeni toistuvasti Wilsonin ollessa New
Jerseyn kuvernöörinä.”

HS

Helsingin Sanomat julkaisi Yhdysvaltojen tuoreen presidentin
Wilsonin perhepotretin 17. marraskuuta 1912.
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Töölönlahden
rannoille
venetsialaista
tunnelmaa
TÖÖLÖN sokeritehtaan siirtämisestä muualle on neuvoteltu jo pari vuotta, sillä jos
Töölönlahden ympäristöstä
tehdään Aallon keskustasuunnitelmassa hahmoteltu
”Pohjolan Venetsia” veteen
kuvastuvine, julkisine rakennuksineen, sokeritehtaan on
väistyttävä. Tästä ovat sekä
kaupunki että tehdas yksimielisiä.
Viime viikolla kaupunginhallitus tutustui neuvottelutuloksiin, joskaan kaupunginhallituksen kannasta sen
paremmin kuin neuvottelutuloksistakaan ei ole annettu
kummaltakaan taholta tietoja julkisuuteen. Kaupungin
ja sokeritehtaan alkuperäisessä sopimuksessa vuodelta
1818 sanotaan, että tehdas
saa olla vuokraamallaan
alueella niin kauan kuin siinä harjoitetaan sokeriteollisuutta.
Aikoinaan tehdas määrättiin maksamaan vuokrana
vuosittain 18 tynnyriä viisi
3/8 kappaa rukiita, kuten siihen maailman aikaan oli tapana.

Tehdas on ollut nykyisellä
paikallaan pian 150 vuotta.
Viime vuosisadan alussa
Töölönlahden ranta oli tehtaalle edullinen paikka siitäkin syystä, että raakasokeri
voitiin kuljettaa proomuilla
kaupungin satamasta tehtaan rantaan.

Laimeahko
tunnelma
Moskovan
vallankumousjuhlilla
Kuubaa ylistettiin
(Helsingin Sanomain
kirjeenvaihtajalta)
Moskova, 7. 11. (UPI)
Neuvostoliitto paljasti keskiviikkona uuden rannikkopuolustusraketin, jonka kantosäde on noin 300 km. Punaisella torilla vallankumouksen kunniaksi järjestetyissä juhlissa ei Berliinistä
puhuttu ollenkaan.
Puhuessaan tuhansille sotilaille ja katsojille, jotka olivat kokoontuneet Moskovan
Punaiselle torille, Neuvostoliiton puolustusministeri Rodion Malinovski korosti rauhanomaista rinnakkaiseloa
ja puolusti pääministeri
Hrushtshevin Kuuban-politiikkaa. HS
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