
Tiedote 22.2.2019, julkaisuvapaa heti 

Club For Fiven tuore tulkinta Kirkan Surun pyyhit silmistäni  
–hitistä kirvoitti kehuja kappaleen säveltäneiltä ja 
sanoittaneilta Kassu Haloselta, Kisu Jernströmiltä ja Vexi 
Salmelta 

Kuuntele Club For Fiven tänään julkaistu Surun pyyhit silmistäni –kappale täältä.  

Single enteilee ensi viikon perjantaina julkaistavaa Songs of Kirka –levyä ja 
Hämeenlinnasta käynnistyvää samannimistä kiertuetta. 

 

Tänä vuonna tulee kuluneeksi viisikymmentä vuotta suomalaisen popmusiikin legendaksi nousseen Kirkan 
esikoisalbumista ja sen kunniaksi Club For Five julkaisee maaliskuun ensimmäisenä päivänä Kirkan lauluista 
koostuvan Songs of Kirka -nimisen albumin. Alkuvuodesta 2019 studiossa nauhoitettu albumi sisältää Club 
For Fiven versiot kuudesta Kirkan kappaleesta, joista ensimmäisenä singlenä julkaistaan tänään Kirkan 
suurimmaksi hitiksi aikanaan noussut Surun pyyhit silmistäni -kappale, jonka soolo-osuudet laulaa Tuukka 
Haapaniemi.   Arvostetun a cappella -yhtyeen tuore versio kerää kiitosta myös kappaleen säveltäneiltä ja 
sanoittaneilta Kassu Haloselta, Kisu Jernströmiltä ja Vexi Salmelta.  

-        Kirka julkaisi Surun pyyhit silmistäni –albumin vuonna 1988 ja sitä on myyty huikeat 214 000 
kappaletta. Levy onkin yhä yksi Suomen eniten myyneistä musiikkialbumeista. Tämä Club For Fiven 
Surun pyyhit silmistäni –versio on jälleen kerran positiivinen, karvoja nostattava ja ennakkoluuloton 
taitureiden taidonnäyte.  Arvostan sitä, että uudelleen sovitetuissa lauluissa säilytetään niitä 
oleellisia ja tunnistettavia ratkaisuja, joita on käytetty alkuperäisversioissa. Tuukka 
Haapaniemi, yhtyeen vaikuttava basso, on muuttanut Kirkan laulun a cappellaksi.  Sovitus on tehty 
todella hyvää käsitystä ja makua edustaen. Kiitos siitä Tuukalle, pohtii Kassu Halonen. 

https://open.spotify.com/track/2Za0yWioze9eFc8zeZ7gkx?si=zz3T3LcJSuG5Xr6s38XgHA


-        Club For Fiven levytys Kirkan Surun pyyhit silmistäni -suurmenestyksestä on hieno versio tutusta 
laulusta. Club For Five on tehnyt kappaleesta omanäköisensä säilyttäen silti kunnioituksen Kirkan 
alkuperäiseen versioon. Laulussa on todella hienoa ja taidokasta stemmaharmoniaa, joka on 
minulle rakasta, toteaa Kisu Jernström.  

-        Hyvä idea käyttää bassolaulajaa solistina, sanoo puolestaan Vexi Salmi. 

Syksyllä suureen suosioon nousseen Songs of Kirka –kiertueen kevään keikat käynnistyvät samaan aikaan 
albumin julkaisun kanssa. Hämeenlinnan Verkatehtaalta alkava kiertue sisältää yksitoista konserttia ja 
päättyy Lahden Sibeliustaloon maaliskuun lopussa. Kiertueen ovat järjestäneet Kirkan pitkäaikaiset 
yhteistyökumppanit Sakari Timonen (Kirkan manageri vuosilta 1988-1997), Seppo Kahilainen (Kirkan 
manageri vuosilta 1997-2007) ja Seppo Lindström (Kirkan ihailijakerhon pitkäaikainen vetäjä).  

SONGS OF KIRKA –KIERTUE 

pe 1.3.2019 klo 19 HÄMEENLINNA, Verkatehdas 
la 2.3.2019 klo 19 MIKKELI, Mikaeli 
ke 6.3.2019 klo 19 JOENSUU, Carelia-sali 
to 7.3.2019 klo 19 YLIVIESKA, Akustiikka 
pe 8.3.2019 klo 19 KAJAANI, Kaukametsäsali 
la 9.3.2019 klo 19 OULU, Madetojan sali 
to 14.3.2019 klo 19 TURKU, Logomo 
la 16.3.2019 klo 19 TAMPERE, Tampere-talo 
pe 22.3.2019 klo 19 HELSINKI, Kulttuuritalo 
la 23.3.2019 klo 19 JÄRVENPÄÄ, Sibelius-sali 
la 30.3.2019 klo 19 LAHTI, Sibeliustalo 

Liput ja lisätiedot: www.kirka.fi, www.clubforfive.fi ja konserttipaikkojen omat nettisivut 

Club For Five on ainutlaatuinen ilmiö musiikkimaailmassa rikkoessaan mielikuvia siitä, mitä kaikkea 
ihmisäänellä voi tehdä. Vaikka lavalla ei näy soittimia, voi Club For Fiven konsertissa kuulla kaikkea 
sähkökitaroista rumpusooloihin. Yhtye ei kuitenkaan tyydy pelkkään soittimien imitointiin, vaan kaikki 
yhdistyy saumattomasti taitavaan yhtyelauluun ja musiikilla leikittelyyn.  

Kuudella kultalevyllä palkittu Club For Five on kiertänyt Suomen lisäksi Aasiassa, Amerikassa ja ympäri 
Manner-Eurooppaa. Viiden laulajan (Maija Sariola, Susanna Lukkarinen, Jouni Kannisto, Juha Viitala ja 
Tuukka Haapaniemi) lavashow on täynnä vastustamatonta iloa, energiaa ja virtuositeettia. 

Kansainvälisesti arvostettu a cappella -yhtye on tähän mennessä julkaissut seitsemän studioalbumia, yhden 
livelevyn ja kaksi kokoelma-albumia.  

Kirka on suomalaisen populaarimusiikin legenda, jonka tuotannosta löytyy hittejä viideltä eri 
vuosikymmeneltä. Kirka aiheutti ennennäkemätöntä hysteriaa Suomessa heti uransa alussa (Hetki lyö, 
1967). Myöhemmin hän edusti maatamme Euroviisuissa (Hengaillaan, 1984) ja voitti Syksyn sävel -kilpailun 
laululla, jonka mukaan nimetty albumi rikkoi ensimmäisenä 200 000 kpl myyntimäärän Suomessa (Surun 
pyyhit silmistäni, 1988). Tämän suuren taiteilijan levyjä on ostettu kaikkiaan yli miljoona kappaletta ja 
hänen suosionsa säilyi suurena aina hänen kuolemaansa (2007) saakka. Kirkan musiikki elää edelleen 
vahvana. 

KUVAT: http://bit.ly/2MIX8pp  

  

http://www.kirka.fi/
http://www.clubforfive.fi/
http://bit.ly/2MIX8pp


YHTEYS:  

Lisätiedot: Seppo Kahilainen, tuottaja, puh. 044-056 2131 / songs@kirka.fi 

Haastattelupyynnöt: Liekki Promotion / Nora Norrlin, nora.norrlin@liekkipromotion.com, puh. 040 846 
0116  

Club For Five -manageri Siiri Kilpiä, siiri@clubforfive.fi 

www.clubforfive.fi  
www.kirka.fi 

facebook.com/clubforfive 
twitter.com/clubforfive 
instagram.com/clubforfive 
youtube.com/clubforfive   

Liekki Promotion  
Nora Norrlin 
nora.norrlin@liekkipromotion.com 
+ 358 40 846 0116 
www.facebook.com/liekkipromotion 
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