CURRICULUM VITAE
Jarkko Martikainen
(s. 1970)
Levytyksiä:
EUTHANASIA
Rymykorpi: the complete recordings 1986 -1988 –kokoelmacd (2009 & 2017, Deggael
communications)
YUP
Hippos from hell and other oddities –kokoelmacd
Huuda harkiten -lp (1991, Elmerecords, uusintapainos Svart records 2017)
1990 - 1992 – cd -kokoelma (1993, Elmerecords, uusintapainos PolyGram 1998)
Toppatakkeja ja Toledon terästä -cd (1994, Elmerec., uusintap. PolyGram 1998 ja Svart 2017)
Homo sapiens -cd (PolyGram, 1994)
Yövieraat -cd (PolyGram, 1996)
Outo elämä -cd (PolyGram, 1998)
Normaalien maihinnousu -cd (Universal music, 1999)
Lauluja metsästä -cd (Universal music, 2001, kultalevy)
Hajota ja hallitse –kokoelmacd (Universal music, 2001)
Leppymättömät -cd (Universal music, Teosto –palkintoehdokas, 2003)
Helppoa kuunneltavaa -kokoelmacd (Universal music, 2004)
Keppijumppaa -cd (Universal music, 2005)
Vapauden kaupungit –cd (Sakara records, 2008)
lisäksi DVD Helppoa katseltavaa (Universal music, 2004, kultalevy)
sekä historiikkikirja YUP – helppoa muisteltavaa (kirj. Hippo Taatila, Like, 2017)
Jarkko Martikainen
Mierolainen -cd (Levy-yhtiö –levy-yhtiö, Teosto –palkintoehdokas, 2004)
Rakkaus –cd ja lp (Levy-yhtiö –levy-yhtiö, 2006 & Longplay music, 2006)
Hyvää yötä, hyvät ihmiset (live) –cd (Levy-yhtiö –levy-yhtiö, 2007)
Toivo –cd (Levy-yhtiö –levy-yhtiö, 2009)
Usko –cd (Sakara records, 2011)
Koirien taivas –cd (Sakara records, 2014)
Ruosterastaat -cd ja lp (Sakara records, 2016)
Aina auki -cd ja lp (Sakara records, 2018)
Ystävien taloissa -cd ja lp (Sakara records, 2020)
sekä DVD ”Elävänä” (Karlik films, 2010)
Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus
Tiernapojat (yhdessä Ismo Alangon, T. Rautiaisen ja Toni Wirtasen kanssa, 2002)
sekä lukuisasti pienlevy- ja single- sekä kokoelmalevyosuuksia.
Musiikkituottajana:
Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus - Rajaportti -pitkäsoitolla, (Spinefarm records, 2002)
Penniless -yhtyeen pitkäsoitolla "All good things come to those who wait" (West side fabrication,
2003)
Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus - Kylmä tila -pitkäsoitolla (King Foo records, 2004)
Timo Rautiainen – Sarvivuori – pitkäsoitolla (King Foo records, 2006)
Timo Rautiainen – Loppuun ajettu -pitkäsoitolla (King Foo records, 2007)
Samuli Putro – Elämä on juhla –pitkäsoitolla (Warner Music, 2009)
Samuli Putro – Älä sammu aurinko –pitkäsoitolla (Kaiku records, 2011)
Mokoma – Varjopuoli -pitkäsoitolla (Sakara records, 2011)
Ismo Alanko – Ismo Kullervo Alanko -pitkäsoiton laulutekstituotanto (Fullsteam, 2016)
Laulutekstinkirjoittajana:
mm.
Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus – Rajaportti –pitkäsoitolla (2002)

Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus - Kylmä tila –pitkäsoitolla (2004)
Timo Rautiainen – Sarvivuori –pitkäsoitolla (2006)
Timo Rautiainen – Loppuun ajettu-pitkäsoitolla (2007)
Timo Rautiainen – En oo keittäny enkä myyny –pitkäsoitolla (2010)
Freeman – 4 –pitkäsoitolla (2011)
Timo Rautiainen & Neljäs sektori – Kunnes elämä meidät erottaa (2012)
Saimaa: Urheilu-Suomi -pitkäsoitolla (2018)
Säveltäjänä ja sanoittajana:
mm. Vesa –Matti Loiri – Hyvää puuta –pitkäsoitolla (2009)
ja Rajaton + Jaakko ja Pekka Kuusisto - 2 astetta -pitkäsoitolla (2014)
Kirjailijana:
Pitkät piikit ja muita kertomuksia (Like- kustannus, Helsingin sanomat –
esikoiskirjailijapalkintoehdokas, 2005)
Yhdeksän teesiä (Like –kustannus, julkaistu myös äänikirjana, 2008)
(Molemmat kirjat tekijän kuvittamia.)
Miten lauluni ovat syntyneet -kokoelmateos (SKS, syksy 2017, kymmenen tekijää kertoo työstään)
Lihavia luurankoja - laulujen sanat ja tarinat (Like -kustannus, 2020)
Kuvittajana:
Heikki Salo: Kahlekuningaslaji ( kirja lauluntekstien tekemisestä ) (Like -kustannus, 2006)
Arno Kotro (toim.) – Hyvän elämän sanat (Minerva –kustannus, 2008)
Suomalaisen Työn Liiton lahjapaperisuunnittelijan pesti (2011)
Juho Norrena: Arvojen varjot (Bazar -kustannus, 2017)
Omat kuvataidenäyttelyt:
”Ruudinkeksijä” (mm. ”Mierolaisen”, ”Pitkien piikkien” ja ”Vapauden kaupunkien” kuvitustöitä)
- Porvoon Taidetehtaalla syksyllä 2008 ja
- Club Libertéssa Helsingissä marraskuussa 2008.
”Sekatavaranäyttely” (mm. ”Toivo” –kuvitustöitä)
- Riihimäen Samuli Parosen salissa heinäkuussa 2009 ja
- Club Libertéssa Helsingissä elo- ja syyskuukausina 2009.
- Porvoon Bar Sohossa keväällä 2010 ja
- Turun Kirjakahvilassa kesällä 2010.
”Kuvataidenäyttely” (mm. Toivo –kuvitustöitä, Usko Veikkonen –puuveistos ja Koirien taivaan
kuvituksia)
- Kulttuuripaja Jylhävaarassa Valkeakoskella kesällä 2014 (yhteisnäyttely Herra Ylpön kanssa)
- ”Toivo arvojen varjoissa” -näyttely kesällä 2018 Heinolan kulttuuritoimen galleriassa
ja Valkeakosken Taideruukin galleriassa keväällä 2019.
Dokumentaristina:
käsikirjoitus, äänitys, ääni- ja kuvaleikkaus ja ohjaus musiikkidokumenttiin “Mikä on sun taivas?“
(30 min., ensiesitys YLEn UusiKino -sarjassa joulukuussa 1998, uusinnat YLE 1, 2001)
Kolumnistina:
Helsingin ylioppilaslehdessä 1999, Uutislehti 100:ssa 2001 – 2002, Suomen Kuvalehdessä 2003,
Kirkko ja kaupunki -lehdessä 2004, Trad –lehdessä 2006 – 2007 sekä yksittäisiä
kolumnikirjoituksia useisiin lehtiin.
Vielä jotain:
13 lauletun ja muutaman instrumentaalikappaleen verran säveltämistä, sanoittamista ja sovittamista
musiikkinäytelmään ”Pojat”. (Hämeenlinnan kaupunginteatteri, suuri näyttämö, ensi –ilta
12.9.2013, ohjaaja S. Sirén.)
Laulusarja musiikkinäytelmään ”Kerjäläinen ja jänis”. (Tampereen työväenteatteri, ohjaus S.
Sirén, 2015.)

Laulutekstit musiikkinäytelmään ”Suomi sataa ja tuulee”. (Hämeenlinnan kaupunginteatteri,
ohjaus Kirsi-Kaisa Sinisalo, ensi-ilta 16.2.2017.)
Teossarja ”Poikkeustila” (ja solistin rooli siinä) Pekka Kuusiston johtamaa Tapiola sinfoniettaa
varten, 2007.
Teossarja ”Ei-toivotut laulut” Tuusulanjärven kamarimusiikkifestivaaleille, 2009. (Laulujen
jousisovitukset Marzi Nyman, yhtyeenä Kamus –kvartetti)
Uuden Maamme –laulun sävellystyö yhdessä sanoittaja Mikko Rimmisen ja laulaja Jonna
Tervomaan kanssa (YLE 2, ”Kansallisaarre” –sarja, 2010).
”Suojele minua!” –tv –sarjan (Yle Teema, viisi puolen tunnin mittaista jaksoa) lauluntekijä ja
haastattelija, 2011.
Elvis r. y.:n hallituksen jäsen 2006-2007
Osuuskunnan Lilithin hallituksen jäsen 2011 - 2016
Esseehenkisiä kirjoituksia levysaatteiksi, mm. Ismo Alanko Teholla –albumin englanninkielisen
albumin vihkoseen ja Silmienvaihtajat –yhtyeen äänitykset käsittävään levyyn (molemmat 2011,
Fullsteam ja Svart records) sekä Absoluuttisen nollapisteen ”Suljettu” –vinyyliuudelleenjulkaisuun
(2012, Johanna kustannus).
Kirjojen oikolukutöitä, mm.: Ismo Alangon ”Sanat” –teos (WSOY, 2011)
Levynkansien suunnittelua ja toteutusta v:sta 1987, suuritöisimpinä mm.
“Toppatakkeja ja Toledon terästä“ -pitkäsoiton kansien kuvitus, tekstaus ja graafinen ilme;
"Mierolainen" -sooloalbumin kansien piirrokset, tekstaus ja graafinen asu; ”Vapauden kaupungit” –
albumin kuvitukset, ”Toivo” –albumin kirjaversiokuvitukset ja ”Koirien taivaan” kuvitteellisten
vinyylisinglekansien tekeminen.
Pienimuotoisempia graafisia rakennelmia, mm. pienlevykansiksi, paitakuvituksiksi,
keikkajulisteiksi, lehtiin jne.
Musiikkivideo -ohjaus ja käsikirjoitus (“Murhaaja soittaa pasuunaa“, yhdessä Tomi Tuomaalan
kanssa , 1996, YLE -ja MTV -esityksiä)
__________

