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Rap-muusikko Rauhatäti eli Hanna Yli-Tepsa on ollut ko-
ko aamupäivän kasvimaalla ja esittelee innoissaan ke-
sän viljelysuunnitelmia. Kasvimaa on päässyt myös hä-
nen maaliskuussa ilmestyneelle esikoisalbumilleen La-
byrintti.

”Rauhatätin kasvimaalla kasvit kasvaa ja on kaikille 
tillaa. Kasvimaa on just se paikkaa, jossa pääsee gril-
laan ja tsillaamaan. Rauhatätin kasvimaalla, hmm. Ter-
vetuloa! Upota varpaat multaan ja päästä henkesi juur-
tumaan”, Yli-Tepsa riimittelee levyllä.

Runsaasti kiittäviä arvioita saanut albumi on synty-
nyt yhteistyössä Yli-Tepsan puolison muusikko-tuotta-
ja Tes La Rokin eli Jani Niirasen kanssa. Tekstit ovat 
Yli-Tepsan käsialaa, ja Niiranen vastaa soundeista. Val-
taosa kappaleista ei ole yhtä lohdullisia kuin Kasvimaa, 
vaan ne ruotivat yhteiskunnan ja ihmiselon kipukoh-
tia. Kantaaottavuuden lisäksi tekstien kerroksellisuus, 
Yli-Tepsan käyttämä Lapin murre sekä Niirasen luo-
mat huuruiset soudit tekevät kappaleista omaleimai-
sia. Albumia onkin luonnehdittu yhdeksi vahvimmista 
rap-debyyteistä aikoihin.

Yli-Tepsa on kirjoittanut aina, ensin runoja, myöhem-
min myös laulunsanoja.

– Minulla on aina ollut aikamoinen tajunnanvirta 
käynnissä. Olen myös tykännyt ilmaista itseäni kirjallises-
ti, mutta se on ollut semmoista pöytälaatikkorunoutta.

Ennen räpin pariin heittäytymistä Yli-Tepsa ehti teh-
dä paljon muuta musiikin parissa. Hän muun muassa 
lauloi, kirjoitti sanoituksia sekä teki underground-met-
säfolkkia Luiro-yhtyeessä. 2000-luvun puolivälissä 
Yli-Tepsa rohkaistui kokeilemaan, taipuisiko hänen ru-
noutensa räpiksi. Inspiraatiota antoivat Tulenkantajat, 
Jodarok ja muut omalla murteellaan räppäävät artistit.

Muusikkopariskunta Hanna Yli-Tepsa ja 
Jani Niiranen teki suuren osan tuoreimmas-
ta albumistaan lapsensa vauvavuonna. Suoritus 
vaati tehokkaasti käytettyjä minuutteja, tyhjäs-
tä luomista, molemminpuolista arvostusta sekä 
rutkasti isovanhempien apua.

Rap-musiikkia lapsiperhearjessa

– Kokeilin, pystyisinkö tekemään räppiä omalla kie-
lellä. Sehän onnistui, ja huomasin, että tällä keinoin 
saan paasattua paljon enemmän.

Yli-Tepsan rap-artistinimi on alusta asti ollut Rauha-
täti, jonka esikuva on verbaalisesti lahjakas, monipuo-
lista Lapin murretta puhuva täti.

– Rauha-tädilläni on Lapin muoriksi mahtava räppi-
asenne. Puhetta tulee aivan kuin se olisi älytöntä free- 
style-räppiä. Hän on tiukkasanainen, eikä hänelle vält-
tämättä väittelyssä pärjää.

Ensimmäiset sävellykset  
Commodore 64:llä
Jani Niiraselle on lapsesta asti ollut selvää, että hän ha-
luaa tehdä musiikkia. 6-vuotiaana Niiranen sai Commo-
dore 64 -tietokoneen ja rupesi tekemään sillä SID-mu-
siikkia.

– Olen kitaraakin soittanut, mutta minua on aina 
vetänyt puoleensa syntikat ja koneella tekeminen. Sa-
maan aikaan on kiinnostanut musiikin sielu – riippu-
matta siitä, onko se ihmisen vai koneen soittamaa.

Esikoissingle Soul Warrior ilmestyi 1998–1999 ja en-
simmäinen albumi Dice – Play It Again seitsemän vuot-
ta myöhemmin. Niiranen oli ensimmäinen suomalai-
nen, joka julkaisi junglea ja drum’n’bass-musiikkia brit-
tilevymerkillä.

Tes La Rok sai alkunsa 2000-luvun alkupuolella. 
Tuolloin musiikin valtavirta lähti suuntaan, josta Nii-
ranen ei pitänyt. Lontoossa hän törmäsi marginaali-
seen dubstep-musiikkiin. Dubstepin myötä oma suun-
ta selkiytyi, ja artistinimeksi vakiintui Tes La Rok. Idea 
nimestä syntyi, kun Niiranen oli katsomassa televisios-
ta mäkihyppyä.

teksti ja kuvat Emilia Pippola
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Kuka?
Jani Niiranen
Syntyi 1978 Helsingissä.
Itseoppinut muusikko ja tuottaja: 
tekee musiikkia ja DJ-keikkoja, järjestää 
klubi-iltoja, pitää radio-ohjelmaa 
Bassoradiossa sekä pyörittää omaa 
levy-yhtiötä.
Parasta musiikin tekemisessä: itsensä 
haastaminen ja ylittäminen.
Esikuva: dub-musiikin kehittäjä  
King Tubby.
Kuuntelussa juuri nyt: Mahavishnu 
Orchestra.
Mieluisin lastenlaulu ei välttämättä 
ole se, jota kotona lauletaan 
kymmenen kertaa päivässä, mutta 
tällä hetkellä Aa aa ankka on kovassa 
kulutuksessa.
Tärkein kappale Labyrintti-albumilla 
on Hautakivi. Siinä meni kaikki 
kohdilleen, ja kappale syntyi parissa 
päivässä.
Unelmoi, että pystyy jatkossakin 
elättämään itsensä musiikilla, sillä on 
tehnyt sen eteen paljon töitä.

Kuka?
Hanna Yli-Tepsa
Syntyi 1977 Sodankylässä. 
Asuu Helsingin Roihuvuoressa 
puolisonsa Jani Niirasen sekä lastensa 
Helvin ja Toivon kanssa.
Valmistui tanssinopettajaksi 2001 
Turun taideakatemiasta. Työskennellyt 
vuodesta 2000 lähtien Helsingin 
tanssiopistossa.
Harrastaa lukemista, kuntoilua, 
saunomista ja kasvimaan hoitoa.
Esikuva: voimakas naisräppäri  
Queen Latifah.
Kuuntelussa juuri nyt: Yle Radio 1 ja 
roots reggae.
Mieluisin lastenlaulu: Pikku Marjan 
eläinlaulut. Teholaulussa Toivon kanssa 
tällä hetkellä Aa aa ankka.
Tärkein kappale uusimmalla albumilla 
on nimikkobiisi Labyrintti, joka kuvaa, 
kuinka ihmiset ovat valmiita tekemään 
vaikka mitä nautintojen takia. 
Unelmoi, että Roihuvuoreen saataisiin 
yleinen puusauna.

”Taiteen tekeminen lasten ideoista on mielenkiintoista.”

”Kesti hetken 

tottua siihen, 

etten voi  

tehdä töitä 

milloin vain.”

”Omalla 

kielellä saan 

paasattua paljon 

enemmän.”

– Siellä oli hyppääjä nimeltään Rok Benkovič. Tuo-
han on järjettömän kova: jätkän etunimi on Rok! Aloin 
miettiä, mitäpä jos oma etunimi olisi Rok, Niiranen 
nauraa.

Pariskunnan tiet ristesivät ensi kerran vuonna 2009, 
kun Hanna Yli-Tepsa soitti Jani Niiraselle.

– Oli aurinkoista ja lämmintä. Puhelin soi. Joku tyt-
tö kertoi haluavansa biittejä. Sanoin, että katellaan. Ky-
syin yhdeltä kaverilta, onko se kuullut tytöstä, kannat-
taako sille tehdä biittejä.

– Soitin Janille, koska meidän silloinen DJ oli käyt-
tänyt dubstep-biittejä parin biisin taustalla. Totesin, et-
tä tämä on mielenkiintoista! Aloin kysellä, kuka tääl-
lä Suomessa tekee dubsteppiä. Musiikintuottajakaveri 
kertoi, että tämmöinen Tes La Rok, Yli-Tepsa valottaa.

Yhteistyö ei lähtenyt käyntiin heti. Niirasella oli me-
neillään Amerikan kiertue, oman albumin teko ja kai-
kin puolin kiireinen elämänvaihe, eikä Yli-Tepsakaan 
soittanut uudelleen. Seuraavana vuonna he tapasivat 
sattumalta erään ravintolan syntymäpäiväjuhlissa.

– Olin Helvin yksinhuoltaja: tein vain töitä ja olin 
lapsen kanssa, eikä omaa aikaa ollut lainkaan. Sitten 
pääsin moneen kuukauteen ensimmäisen kerran ulos 
ja olin niin onnellinen! Hirveä jono ja kauhea pakka-
nen eivät haitanneet yhtään. Yksinhuoltajana tämmöi-
set hetket olivat tosi merkittäviä, Yli-Tepsa muistelee.

Juhlissa yhteinen kaveri esitteli Yli-Tepsan ja Niirasen 
toisilleen. He alkoivat jutella. Vasta myöhemmin selvisi, 
että Hanna oli se tyttö, joka oli pyytänyt Janilta biittejä.

Luovuutta perhe-elämän keskellä
Nykyään Yli-Tepsalla ja Niirasella on yhteinen koti, yh-
teinen lapsi sekä kotona työhuone ja studio. Vaikka he 
asuvat yhdessä, he pyrkivät tekemään yhteistyötä kuin 
kenen tahansa kanssa. Musiikkia tehdessä työnjako on 
selvä.

– Jani tekee ensin biitin ja lähettää sen minulle säh-
köpostilla. Sitten kuuntelen sen ja teen siihen sanat. 
Lopuksi äänitetään vokaalit ja Jani tuottaa materiaalin, 
Yli-Tepsa kertoo.

Niiranen saa ideat sävellyksiinsä joko kovan työn 
kautta tai aivan yllättäen:

– Sävellys voi syntyä mistä tahansa. Usein saan inspi-
raation visuaalisista asioista. Näen esimerkiksi siistin 
kohtauksen televisioissa ja näen päässäni siihen sopi-
van musiikin.

Yli-Tepsa on aina seurannut tiiviisti aikaansa sekä ym-
päröivää maailmaa ja halunnut myös sanoituksissaan 
käsitellä yhteiskunnallisia aiheita:

– Yhtäkkiä kolahtaa yhteiskunnasta jokin asia, joka 
on pielessä. Sitten lähden tutkimaan sitä aihepiiriä, ja 
kun seuraa omaa ja läheistensä elämää, löytyy kipei-
tä, universaaleja aiheita, joista on hyvä puhua ääneen.

Vanhemmuus on vaikuttanut kummankin työnte-
koon. Ennen luovuus iski parhaiten tietyissä tunneti-
loissa, mutta perhe-elämän keskellä on pystyttävä inspi-
roitumaan mielialasta riippumatta.

– Vanhemmuuden myötä minusta on tullut tehok-
kaampi. Kun lapset menevät hoitoon ja minulla on pa-
ri tuntia aikaa kirjoittaa, pystyn inspiroitumaan tyhjästä. 
Vähän aikaa sitten Janilla oli uusia biittejä ja hän sanoi, 
että alahan kirjoittaa – kirjoita vaikka thaivaimoista. 
Aloin kahlata läpi tietoa thaivaimoista ja heidän pääty-
misestään seksityöhön. Älytön inspiraatio iski, ja sitten 
vain rupesin kirjoittamaan, Hanna Yli-Tepsa kuvailee.

– Huonoissa fiiliksissä on aina syntynyt hyvää materi-

aalia. Nyt olen myös hyvissä fiiliksissä saanut positiivista 
materiaalia aikaan. Se on muuttunut lasten myötä. Toi-
saalta kesti hetken tottua siihen, etten voi tehdä töitä 
milloin vain, Jani Niiranen pohtii.

Ennen Yli-Tepsaan tutustumista Niiranen julkaisi ja 
keikkaili pelkästään ulkomailla. Lapset ja yhteisprojek-
tit Yli-Tepsan kanssa ovat pitäneet hänet vaihteeksi ko-
timaassa.

– Kun Toivo syntyi, niin ihan luonnostaan tuli sellai-
nen olo, etten halua matkustaa paljoa. Ulkomaan keik-
kailun sijaan olen keskittynyt säveltämiseen ja tuottami-
seen. Olen tehnyt monta kymmentä vuotta koko ajan 
töitä. Pieni sapattivaihe on sinänsäkin paikallaan.

Apuna isovanhemmat ja päiväkoti
Pariskunta on selvästi löytänyt toisistaan mainiot kump-
panit musiikin tekemiseen. Yhtenevien näkemysten li-
säksi molemminpuolinen arvostus on vahva.

– Olemme molemmat vasemmanpuolen kulkijoita, 

ja meillä synkkaa musiikillisesti. Arvostamme samoja 
asioita ja uskallamme kokeilla. Usein ei tarvitse edes 
puhua, vaan suunta löytyy itsestään, kuvailee Niiranen.

– Luotan Janin tekemiin ratkaisuihin sataprosentti-
sesti. Hänellä on musiikillinen tyylitaju kohdillaan, ja 
hän on taitava tekemään biittejä, miksaamaan ja tuot-
tamaan. En ole koskaan tavannut ihmistä, johon voi-
sin luottaa näin paljon musiikillisesti, Yli-Tepsa kehuu.

Aina yhteistyö perhe-elämän keskellä ei ole helppoa. 
Niitäkin päiviä, jolloin hommat eivät toimi, tulee väis-
tämättä eteen. Vaikeina hetkinä Yli-Tepsan ja Niirasen 
on vaikea pitää työ ja parisuhde erillään.

– Parisuhde ja työ alkavat aina välillä sekoittua. Meil-
lä on kotona studio, lapset ja lasten hoitaminen. Pitää 
miettiä, kuka tekee mitäkin, Yli-Tepsa kuvailee.

Perheen elämäntilanne helpottui loppukeväällä, kun 
Toivo aloitti päiväkodin. Nyt molemmat lapset ovat vuo-
rohoidossa, joka on auki ympäri vuorokauden.

– Vauvana Toivo oli mukana Tampereen klubin back- 

stagella, jossa ystävämme viihdyttivät häntä sound che-
ckin ajan. Keikan aikana hän oli hoitajan kanssa hotel-
lissa, jonne menimme heti keikan jälkeen. Pienen vau-
van kanssa tuollainen onnistuu. Nyt, kun olemme me-
nossa kauemmas keikalle, viemme lapset päivällä päivä-
kotiin ja haemme heidät seuraavana aamuna, Yli-Tep-
sa kertoo. 

Ennen kuin Toivo aloitti päivähoidon, Niirasen van-
hemmat olivat korvaamaton apu. He hoitivat Toivoa to-
della paljon tarvittaessa pitkiäkin aikoja.

– Viimeistelimme ensimmäistä albumia, kun Toivo ei 
vielä ollut päiväkodissa, ja jouduimme todella taistele-
maan työajasta. Nyt, kun teemme uutta levyä, voimme 
tehdä vaikka kuusi tuntia putkeen töitä! Ennen se on-
nistui vain lyhyissä pätkissä. Vapaahetkinä pitää taistel-
la, tehdäänkö töitä, mennäänkö syömään, elokuviin vai 
tehdäänkö jotain muuta yhdessä, Niiranen tuskailee.

Yli-Tepsan ensimmäinen lapsi Helvi nukkui todella 
hyvin. Hän kuvitteli, että myös Toivon päiväunien aika-
na voisi tehdä äänityksiä, mutta poika oli usein jo kym-
menen minuutin päästä taas hereillä. Myös levottomat 
yöt väsyttivät sekä Yli-Tepsaa että Niirasta.

– Ensimmäisen vuoden ajan Toivo heräsi joka yö alle 
tunnin välein. Imetyksen lopettamisen jälkeen tilanne 
pikkuisen helpottui. Nykyään Toivo herää vain pari ker-
taa yössä. Raskain vaihe on nyt takana päin.

Räppiä Tyttöjen Taloon
Tanssinopettajana Hanna Yli-Tepsa on tottunut työs-
kentelemään lasten ja nuorten kanssa. Myös musii-
kin saralla hän haluaa tehdä yhteistyötä erityisryhmi-
en kanssa. Helsingin Tyttöjen Talolla Yli-Tepsa vetää tyt-
töjen rap-työpajaa yhdessä ohjaaja Leila Hellman-Ero-
sen kanssa.

– Otin yhteyttä Tyttöjen Talolle ja kysyin, olisiko heil-
lä tällaiseen kiinnostusta. Halusin innostaa tyttöjä räp-
päämään. Nuorisotalojen rap-työryhmät ovat täynnä 
poikia, ja räppääviä tyttöjä on todella vähän.

Suljetussa ja luottamuksellisessa ryhmässä on tällä het-
kellä neljä tyttöä. Tapaamisissa juodaan teetä, syödään 
eväitä, vaihdetaan kuulumisia, tehdään improvisaatio- ja 
rap-harjoituksia sekä kirjoitetaan omia tekstejä.

– Parasta on, että tytöt ovat löytäneet räpistä itselleen 
harrastuksen. Heillä on myös trio, jolta julkaistiin en-
simmäinen biisi kesäkuussa, Yli-Tepsa iloitsee.

Myös Yli-Tepsan pitkäaikainen haave tehdä lastenlau-
luja toteutui, kun häntä pyydettiin mukaan Ylen Kuper-
seikkailu-hankkeeseen, jossa artistit tekivät lasten ide-
oiden pohjalta lastenlauluja. Yli-Tepsan kappaleet syn-
tyivät Sodankylässä samassa päiväkodissa, jota hän kä-
vi itse pienenä.

– Olin valinnut teemaksi matkustamisen. Kysyin päi-
väkodissa lapsilta, mihin he lähtisivät, jos saisivat mat-
kustaa mihin vain. He kertoivat mahtavia juttuja, mi-
tä matkalla tapahtuisi, lohikäärmeistä sun muista. Yk-
si poika keksi, että lennetään koirankarvavuoren yli. 
Minusta tuommoinen on tosi hauskaa. Minkä tahansa 
taiteen tekeminen lasten ideoista on mielenkiintoista.

Yli-Tepsa aikoo tehdä lisää lastenmusiikkia. Mietin-
nässä on myös projekti vanhusten kanssa. Niiranen ei 
usko lastenmusiikin säveltämisen olevan häntä varten, 
mutta seuraava yhteinen albumi on jo työn alla. Vaik-
ka useimmat kappaleet syntyvät pariskunnan kotona, 
uudenkin albumin valmistuminen saattaa vaatia sau-
nomista.

– Monet biisit ovat saaneet alkunsa Arlan saunassa 
Helsingin Kalliossa. Se on hirveän hyvä sauna, jossa on 
mahtava kaiku. Siellä saan viritettyä itseni hyvälle kirjoi-
tusmoodille, Yli-Tepsa paljastaa. u
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