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Keisari irwiö 
KUUNTELE PARHAAT 

IRWIN GOODMAN 
COVERIT 

  Spotify ja Youtube
UUTUUS- CD 

TULOSSA 2023 
KEISARIMUSIIKKI.FI 

KEISARI IRWIÖ  
OI IRWIN 

JUHLALEVY 2021

KEISARI IRWIÖ & 
ANNE SANDBERG 
VIUHAHDUS 2020

Mukana Irwin 
Goodmanin 

aiemmin esittämät 
kappaleet  

St Pauli ja 
Reeperbahn, Ai ai 
ai kun nuori ois ja 
Maailma on kaunis 

UUTISKIRJE

Keisari Irwiö teki sen taas 
Keisarimusiikki luotsaa omintakeista linjaansa kulkevaa Keisari Irwiötä. 
Tammikuussa 2023 julkaistavalla uudella albumilla Ai ai ai kun nuori 
ois kuljetaan jälleen Irwin Goodmanin jalanjäljillä.  

Eletään erittäin jännittäviä aikoja, sillä kohta tiedetään saako julkaistava 
Keisari Irwiön uusi albumi kuuntelijoilta ruusuja vai risuja. Taiteilija itse 
on kuitenkin tyytyväinen tekemäänsä ja erittäin luottavainen Irwin 
tyylisen musiikin kannattajiin ja kuuntelijoihin.  

http://keisarimusiikki.fi
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Keisari Irwiön 
julkaistuja Cd- 

levyjä.

Tulta ja Tappuraa Single- 
albumi julkaistiin v.2019 
Nimikko- kappale päätyi 
myös Tätä Suomi Tanssii 
listalle. 

Rajat kii albumi julkaistiin 
vuonna 2016. Ja se sai 
osakseen erittäin hyviä 
levy arvosteluja musiikki- 
ja viihdealan kriitikoilta. 
Albumi tehtiin huumori 
mielessä ja se kuuluu 
tallenteelta.

Ikivihreät kappaleet 
suosiossa 
Monet Irwinin levyttämät kappaleet ovat soineet useita 
vuosikymmeniä kuuntelijoiden suosikki- listoilla, 
Kansantaiteilijan poismenosta huolimatta. Irwin menehtyi jo 
yli 30v sitten, tarkalleen ottaen 14.01.1991. Mutta monet 
ikivihreät laulut ja ns. Irwin-hitit elävät eri muodoissaan 
kansan keskuudessa edelleen. 

Keisari Irwiö on myös ollut yksi Irwin Goodman musiikin 
vankkumattomista kannattajista itsekin jo liki 50v. 

Keisari Irwiö ja musiikki 
Ensimmäisen julkisen Cd- albuminsa Irwiö teki jo noin 20v 
sitten. Albumilla Porilaisten farssi oli 6 kpl Irwinin 
aiemmin tunnetuksi tekemiä kappaleita. Mm. Kun ei rahat 
riitä ja Ei tippa tapa sekä Rentun Ruusu. Useat Irwiön 
esittämät kappaleet tulivat tutuiksi myös jo silloin toimineen 
Radio Mantan kuuntelijoille, nykyinen Iskelmä.  

Edellisen musiikki- julkaisunsa Keisari Irwiö julkaisi vuonna 
2021. Cd- albumin nimeksi tuli Oi Irwin. Nimi albumille 
valittiin levyllä olleen nimikko- kappaleen mukaan. Laulussa 
Oi Irwin kaipaillaan Irwiniä takaisin soittolistoille. Albumilla 
on 11 kappaletta ja 5 kpl Irwinin aiemmin tunnetuksi tekemiä 
kappaleita. Mm. Viuhahdus, Riemu ja Ratto sekä Työmiehen 
lauantai. 

Oi Irwin albumin useat kappaleet ovatkin soineet monilla eri 
radio kanavilla levyn julkaisemisen jälkeen. Mm. Radio Pooki, 
Järviradio, Radio Sandels, Radio Suomi ja Finnradio sekä 
Radio Robin Hood ovat ainakin soittaneet levyn kappaleita 
useasti taajuuksillaan. Lisäksi, Radio Musassa on soinut paljon 
Keisarimusiikki / Radio Musan, Pentti Teräväinen haastatteli 
myös julkaistun juhlalevyn tiimoilta Keisari Irwiötä radio- 
ohjelmassa.  

Ai ai ai kun nuori ois   
Albumilla on Irwin Goodman cover- kappaleiden lisäksi 5 
muuta kappaletta. Keisari Irwiön albumin kappaleiden 
taustalla olevat Säveltäjät ja Sanoittajat ovat musiikki- ja 
viihdealalla toimivia konkareita. 

Uusi Cd- albumi toimitetaan tammikuun 2023 aikana kaikkiin 
Suomen virallisiin Radio toimituksiin. Kappaleet voi ladata 
kuunteluun digitaalisesti myös alustoilta, Spotify ja Youtube 
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