
Tämä artisti syntyi musiikki- ja muusikkoperheeseen ja jo viisivuotiaana hän lauloi lähes nuotilleen
päivän iskelmää ”Lennä mun lempeni laulu”. Siitä itsekin lumoutuneena hän ilmoitti saman tien
vanhemmilleen, s-kirjainta vielä hakien, että ”mutta tulee itkelmälaulaja”.

Ja kymmenen vuotta myöhemmin, keväällä 1974 hän voitti ylivoimaisella äänimäärällä iskelmälaulun
Suomen mestaruuden. Sen jälkeen hän sai puhelun Ilkka ”Danny” Lipsaselta ja kesätyö
pakkaustehtaassa vaihtui ”Danny In Rock” -showkiertueen nuoren solistin rooliin. Viihteen
korkeakoulu oli alkanut artistille jo kolme vuotta ennen kuin hän kirjoitti ylioppilaaksi.

Vuonna 1975 hänen ensilevynsä nousi listaykköseksi kahdentoista viikon ajaksi. Tuota ”Kun Chicago
kuoli”-levyä seurasivat hitit ”Tuolta saapuu Charlie Brown”, ”Näinkö aina meille täällä käy”,
”Menolippu” ja ”Oon voimissain”. Hänen kakkosalbuminsa ”1 - 2 - 3 - 4 Tulta!” myi platinalevyn
arvoisesti, yli 50 000 kappaletta. Hän oli artistina sananmukaisesti tulta, sulattaen käännöshitit
poikkeuksellisen voimakkaiksi, mutta tarvittaessa myös herkiksi suomalaistulkinnoiksi. Hän oli, ja on
iskelmä-, pop-, rock-, soul-, disco- ja balladilaulaja yhden ihmisen sisällä.

Ja tämä kaikki tapahtui ennen artistin täysi-ikäisyyttä. 

1980-luku oli perhe-elämän ja lasten kasvattamisen aikaa, ennen vuotta 1987, jolloin tuli kutsu
Euroviisuihin. Tuloksena vasta 15. sija, mutta Suomessa ”Sata salamaa” on jo pitkään ollut ikivihreä,
ikään, aikaan ja paikkaan katsomatta.

1990-luvun alussa artistimme ymmärsi ensimmäisten joukossa nostalgian voiman. Syntyi yhtye
Menneisyyden vangit. Siitä alkoi hittien esittäminen ja kiertue-elämä uudestaan.

Keikkoja on nyt takana viideltä vuosikymmeneltä, lisäksi kymmenen soolo-albumia ja valtava määrä
tv-esiintymisiä. Hän on yksi suomalaisen populaarimusiikin suurista persoonista.

Ja tänään hän saa Erikois-Emman, 19-vuotiaana tulkitsemansa Jolene-kappaleen sanojen
siivittäminä. Silloin nuo sanat kertoivat toisesta naisesta, nyt hänestä itsestään: 

”kun naurat, kevättuuli soi /
 sun äänes linnut voittaa voi”

Erikois-Emma 2022 Virve "Vicky" Rostille!



Kultainen Emma 2022 Tapio Korjukselle!
Kultaisen Emman saaja innostui musiikista ennen teini-ikäänsä. 
Jo 12-vuotiaana hän luki englanninkielisiä musiikkilehtiä kotonaan Hämeenlinnassa. 
 
Lukio-ikäisenä joensuulaisena hän kirjoitti levy-arvosteluja ja toimi dj:nä. Tamperelaisena opiskelijana
hän alkoi järjestää paikallisen Ylioppilastalon tansseja, mutta lavalle alkoikin nousta tanssi-yhtyeiden
sijaan uusia rock-bändejä ja -artisteja.
 
Vuodesta 1971 hän on ollut alan yrittäjä: järjestänyt suomalaisartistien esiintymisiä yli
neljäänkymmeneen maahan ja tuonut satoja ulkomaisia artisteja keikoille ja konsertoimaan
Suomeen. Hän on julkaissut levyjä ja järjestänyt kiertueita artisteille kuten Wigwam, Pekka Pohjola,
Piirpauke, M.A. Numminen, Rinneradio, Trio Töykeät, Wimme, Kimmo Pohjonen ja Dave Lindholm.
 
Hän toi pioneerina Suomeen mm. Ramones-, The Clash-,The Smiths- ja The Nits-yhtyeet, Patti
Smithin, J. J. Calen, Burning Spearin, Gregory Isaacsin, Youssou N’Dourin ja Fela Kutin.
 
Lisäksi hän on toiminut tuottajana, musiikkikustantajana ja managerina sekä edustanut ja edistänyt
merkittävällä tavalla riippumattomien levy-yhtiöiden asemaa sekä Suomessa että kansainvälisesti.
 
Hän on ollut perustamassa musiikkialamme suurinta tapahtumaa Musiikki & Mediaa, vaikutti
ratkaisevasti Womex-musiikkitapahtuman saamiseen Tampereelle vuonna 2019 ja toiminut ympäri
maailmaa suomalaisen musiikin lähettiläänä. Hän on myös saanut Viron presidentiltä Marianmaan
ritarikunnan ristin työstään Viron musiikkialan ja virolaisten muusikoiden eteen tekemästään työstä.
 
Musiikki, Suomi ja maailma yhdistyvät ja kiteytyvät tässä ihmisessä. 
 
Hän on vaikuttanut alalla yli viisikymmentä vuotta, aina musiikista ja asiastaan innostuneena, niin
innostuneena, että vahva veikkauksemme on: eläkepäivät eivät ole hänen tulevaisuuden
haaveensa. 


