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Marque-klubilla Lontoossa 1977.

ampere. Vastavirta-klubi.
Yy-kaa-koo-nee!
Ulkona pakkanen salpaa
hengityksen, mutta sisällä lämpö tiivistyy pisaroiksi
iholle.
Musiikki vyöryy päälle ja yli.
Niittitakkinen laulusolisti
kompuroi lavalla ympäripäissään, sytyttää
yhtä aikaa sätkää ja ottaa huikkaa kaljatuopista. Solistin ääntely kuulostaa siltä kuin
ääni pyörisi oksennuspallona kurkussa.
Kitara, rummut ja basso hakkaavat komppia. Sanoista ei saa selvää eikä biisejä erota
toisistaan, 30 vuotta sitten keksitty nerokas
kaava toimii yhä.
Lavalla tänä iltana Kuolema, suomalainen punk-bändi.
Ja siitä hupi vasta alkaa...
aikki suomalaiset pitäisi tappaa!
Näin lukee kiertuejulisteessa. Alareunassa pienemmällä präntillä:
loppuunmyyty.
Vastavirta-klubi Pyynikinharjulla ei ota
enää lisää asiakkaita, vanhoissakin on pitelemistä. Yleisöä on saapunut paikalle niemistä ja notkelmista ympäri maata.
Suomalaisbändien jälkeen lavalle asteleva
pääesiintyjä on legendaarinen hullu, tai ainakin hullun maineessa.
Anal Cunt. Bostonilainen Seth Putnam
keksi vuonna 1988 bändilleen mahdollisimman typerän nimen. Bändi alkoi soittaa
musiikkia, jota asiaan perehtyneet kutsuvat
grindcoreksi. Se on rajuimmasta punkista
kehittynyt äärimmäisen brutaali möykkäämisen muoto.
Putnam kärisee levyillä ja lavalla lyhyitä,
alle kymmenen sekunnin mittaisia biisejä, joiden sanoituksissa herjataan kaikkea
mahdollista. Kun levy-yhtiöt kieltäytyivät
siveellisyyssyistä julkaisemasta Anal Cunt
-nimisen bändin levyjä, Putnam otti käyttöön kirjainlyhenteen A.C., mutta kehitti
logoksi piirroksen, jossa A näyttää peräaukolta ja C vaginalta.
Tamperelaisen punk-klubin hämärässä
valaistuksessa Putnam itse näyttää parantolasta karanneelta kahelilta. Hänellä on yllään t-paita ja shortsit. Kädessään hän pitelee
puista kävelykeppiä. Sotkuinen tukka valuu
olkapäille, ja tuuhea parta peittää kasvoja.
Hän köpöttelee pienin horjuvin askelin.
Seth Putnamin sieluntilasta saa hyvän käsityksen – jos välttämättä haluaa – hänen sanoitustensa perusteella. Kierrätys on homoa.
Hitler oli herkkä mies. Kaikki fanimme ovat homoja. Lapsesi teki itsemurhan koska sinä olet
perseestä. Sana ”homofobinen” on homoa.
Myin koirasi kiinalaiseen ravintolaan.
Anal Cunt on maailman poliittisesti epäkorrektein bändi. Se toteuttaa punkin al-
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kuperäisideaa herättämällä pahennusta ja
kyseenalaistamalla kaiken – Putnam pilkkaa myös itseään. Hän joutui heroiinin
yliannostuksen takia kolmeksi kuukaudeksi koomaan vuonna 2004, ja kuntoutuminen on edelleen kesken. Ensimmäinen
biisi, jonka hän esitti keikoille palattuaan
oli You’re in a Coma, missä hän solvaa koomapotilaita ”vitun vihanneksiksi”.
iemmin illalla klubin ollessa vielä lähes tyhjä 38-vuotias Putnam selostaa
elämänﬁlosoﬁaansa.
”Vihaan aika lailla kaikkea.”
Miksi ihmeessä?
”En tiedä. Äiti kertoi, että olin iloinen
lapsi, mutta neljävuotiaana lakkasin olemasta iloinen. Siitä lähtien olenkin ollut
masentunut.”
Uran alkuvaiheessa Putnamilla oli tapana pahoinpidellä keikoilla yleisöään. Kuin
muistona noista legendaarisista ajoista on
Vastavirrallakin myynnissä nippu Sethiltä
turpaan -t-paitoja.
”Jazz-hinttarit yrittivät tunkea keikoille.
Vihasin niitä. Paras Anal Cuntin keikka ikinä oli Texasissa, missä tyypit hakkasivat toisiaan tuoleilla päähän.”
Putnam kertoo, että ennen koomaa hän
oli äärimmäisen väkivaltainen, mutta ei
jaksa enää riehua.
”Sain hyvät masennuslääkkeet. Nyt en
murehdi mistään.”
Illan ensimmäinen suomalaisesiintyjä Cadaveric Incubator aloittaa haastattelun taustalla soundcheckiä. Desibelitaso
kohoaa heti hurjaksi, ja keskusteleminen
käy hankalaksi.
”Vihaan äänekästä musiikkia”, Putnam
murahtaa ja kittaa puolen litran oluensa
muutamalla huikalla.
Känninen asiakas, joka ei ilmeisesti ole
perehtynyt punkiin, istuu pöytään.
”Kuka vittu sinä olet?”, hän tivaa Putnamilta. ”Oletsä joku amerikkalainen? Pidätsä Bushista?”
Pyydän miestä poistumaan.
”Pidä sinä turpas kiinni”, hän tiuskaisee
ja jatkaa Putnamille: ”Sä olet amerikkalainen idiootti.”
”Go away, dude”, Putnam mutisee partaansa. Hän tökkää miestä laiskasti kävelykepillään. Masennuslääkkeet ovat selvästi
rauhoittaneet Amerikan aggressiivisimman
miehen. Ja ehkä muutenkin pehmentäneet

häntä, sillä hän suostuu jopa nimeämään
yhden asian, jota ei halua pilkata.
”Äitiäni.”
Entä jos joku muu tekisi aiheesta biisin? Miltä kuulostaisi: Seth Putnamin äiti
on huora.
”Samapa tuo.”
eskiyön aikaan Putnam on jo juonut
niin monta puolen litran olutta, että
hänet talutetaan estradille. Hän lysähtää tuoliin, joka on nostettu lavalle häntä varten. Onko tämä nyt punk?
Vuosien sekakäyttö vaatii veronsa. Kooman jälkeen Putnamin tasapainoaisti on
ollut hänen omien sanojensa mukaan täysin ”fucked up”. Muusikkotoverit kertovat, että kiertueen aiemmilla keikoilla hän
kaatuili holtittomasti rumpujen ja muiden
soittajien päälle. Jyväskylässä järjestysmies
piteli häntä pystyssä. Siksi tuoli.
Mutta yleisö ei piittaa. Vahvasti miesvoittoinen, mustanpuhuva massa velloo lavan
edessä. Tuimailmeiset miehet eläytyvät aggressiiviseen äänimaailmaan äärimmäisen
keskittyneesti; heidän koko olemassaolonsa on tässä ja nyt. Raivokkaimmat sukeltavat lattialle lasinsirujen sekaan.
Kädessä ei kannata pitää mitään: kalja läikkyy lasista, ja lattia alkaa muistuttaa
luistinrataa. Suomen Kuvalehden valokuvaaja, hento tyttö, tunkee ulos massan keskeltä
päätään pidellen. Joku on kaatunut suoraan
hänen päälleen. Joukosta irtautuu mies, jonka otsaan on tatuoitu äpärä.
Putnam nojaa polveensa ja mölisee hiustensa takaa. Kuullaan kaikki hitit homoista faneista herkkään Hitleriin.
Biisien välissä hän juo litratolkulla Spriteä. Energia- ja aggressiolataus kestää keikan loppuun
saakka.
Aktin jälkeen vallitsee hetken aikaa tyrmistynyt nollatila, kun kaikkensa antanut
yleisö herää transsista ja
alkaa valua pirkanmaalaiseen pakkasyöhön. Mustelmat lasketaan, jos jaksetaan, vasta seuraavana
päivänä.
Viimeinen näköhavainto
Vastavirta-klubilta on maahan rojahtava Putnam. Hänen
päänsä kolahtaa lattiaan.
▶

Pelle, Tumppi, Taskinen,
Andy McCoy ja Sam
Yaffa 1980.
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urku, treenikämppä.
Khatarina-yhtye pitää palaveria ennen soittoharjoitusten alkua,
suunnittelee tulevan viikonlopun keikkaa.
Treenikämppä sijaitsee purkutuomion
saaneessa talossa, mikä kuulostaa juuri oikealta ympäristöltä punk-bändille.
”Montako biisiä vedetään?”
”Oisko kymmenen plus yksi?”
”Ei mitään encoreja!”
Laulusolisti, raskaana oleva Kerttu, ehdottaa, että soitetaan kappale nimeltä No
more babies.
”Vähän itseironiaa, kun mä olen tässä
siunatussa tilassa”, hän kähättää.
Khatarinan treeneissä nauretaan paljon. Ihmekös tuo, sillä orkesterissa soittaa ja älämöi viisi nuorta, 24–32-vuotiasta,
naista. Bändin tarina sai alkunsa loppukesästä 2003, jolloin basisti Helena ryhtyi etsimään soittokavereita feministien keskustelulistalta.
”Kysyin, ketkä haluaa järisyttää Turun
jämähtänyttä punk-sceneä ja kaivaa verta
nenästään”, hän kertoo. ”Mulla oli hyviä
kokemuksia naisten kanssa soittamisesta. Ajattelin, että toimii.”
Ja se toimi.
hatarinan muusikot ovat etukäteen
toivoneet, että haastattelussa puhuttaisiin muustakin kuin iänikuisesta ”miksi tytöt soittavat punkia” -asiasta. Olen luvannut kunnioittaa toivomusta,
mutta siitä huolimatta keskustelu kääntyy
tavan takaa naiseuteen.
”Ihmiset katsovat tarkemmin, miten naiset soittaa tiettyjä instrumentteja”, sanoo
toinen laulaja Anne.
”Vaatimustaso on korkeampi. Ja erityisesti kytätään sitä, miten esiintyy lavalla.
Aina pitäisi hymyillä ja keikuttaa persettä”, lisää rumpali Laura.
Helena muistelee kammottavaa kokemustaan bändistä, jossa hänen haluttiin
pukeutuvan koulutyttöpukuun, pitävän lettejä ja sylkevän lavalta ihmisten päälle.
”Lähdin kävelemään siitä aika nopeasti.”
Khatarinan sanoitukset ovat valtaosin
voimakkaan feministisiä ja kantaaottavia.
Niissä kerrotaan raiskatuista naisista, kotiväkivallan uhreista, tyttöbändien halveksunnasta.
”Me halutaan antaa tytöille mallia, että
elämässä voi tehdä muutakin kuin meikata
ja kikattaa. Vastustetaan tätä tyhjäpääkulttuuria”, Anne selittää.
”Ja muovikulttuuria”, lisää kitaristi Johanna. ”Naisiin kohdistuu järjettömiä ulkonäköpaineita. Itseenikin ne vaikuttavat
esimerkiksi sillä tavalla, että tänään kun
luulin sun tulevan valokuvaajan kanssa,
laitoin ripsiväriä.”
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Feministejä? Ilman muuta, mutta kukin
heistä määrittelee tuon merkityksiä täyteen
ladatun sanan omalla tavallaan.
”Meikäläisen feminismi on enemmän
sellasta halonhakkuuta. Pari kertaa olen
yrittänyt toimia naisjärjestöissä, mutta en
tullut niitten ihmisten kanssa yhtään toimeen. Mua ärsyttää loputon analysointi,
jolla ei pääse puusta pidemmälle. Olen toiminnan naisia”, kertoo Helena.
Anna puolestaan toteaa, että tässä maailmassa nuoren naisen on pakko olla feministi, jottei päälle tallottaisi tavan takaa.
hatarina on edennyt vahvalla ”tee se
itse” -mentaliteetilla. Ensimmäisestä omakustannelevystä bändi poltti cd-levyille 59 kappaleen painoksen ja
rakensi kannet kahvipaketeista. Marginaalissa liikkuminen on luontevaa, sillä myös
Khatarinan punk on ”hooseetä” eli sitä mölyisää vaihtoehtoa.
Valitettavasti musiikkityylin valinnasta
seuraa myös, että keikoilla käy vähän tyttöjä.
”Harvat tytöt tykkäävät tällaisesta musasta. Meidän tyypillinen fani on parrakas, kalju, rillipäinen äijä. Kyllä yleisön joukossa
aina onneksi muutaman mimminkin näkee, mutta saisi olla enemmän”, Johanna
pohtii.
Keikoilla Kerttu ja Anne huutavat vuoron
perään mikrofoniin, ja rytmiryhmä komppaa suoraviivaisesti taustalla. Tämän musiikin he, eri ikäiset ja eri puolilta Suomea
kotoisin olevat naiset, ovat kaikki ottaneet
omakseen.
”Mulle punk on sydämen paukkeen jatko. Rakastan sitä niin paljon, että haluan
tehdä sitä itsekin”, Helena selittää.
Johannaan vetoaa kiihkeys ja keikkojen
intensiteetti. Hän on soittanut myös bändis-

sä, jonka tyyliin kuului pitää keikoilla biisien
välissä ”kymmenen minuutin esitelmiä”.
Khatarina sen sijaan paahtaa settinsä
armottomalla vauhdilla ja antaumuksella.
Hyvä punk-keikka kun ei missään tapauksessa kestä yhden bändin osalta edes puolta tuntia. Joskus varttikin riittää.
elsinki. Nosturi.
Rocktyöläinen ja entinen punkkari Tumppi Varonen kertoo tari-

nan 1970- ja 1980-lukujen taitteesta. Koiton talolla – nykyisen Forumin kupeessa
– keikkailivat tuolloin sekä Suomi-punkin
kärkinimet että heidän verivihollisensa,
1950-luvun rockabilly-musiikkiin hurahtaneet diinarit, jotka järjestivät ”nikottelubileitään”.
Molemmat ryhmät väijyivät toistensa yksinäisiä ja suojattomia yksilöitä. Kerran diinarit saivat haaviinsa Varosen.
”Muutama tyyppi piti kiinni ja yksi painoi moraa kurkulle. ’Sano jätkä, että Johnny Rotten on paska! Sano että Sex Pistols on
paska!’, se vaati”, Varonen kertoo.
Ei auttanut, hetken kakisteltuaan Varonen joutui myöntämään Rottenin ja Pistolsin paskuuden. Sen jälkeen hän sai
kylkeensä muutaman napakan potkun ja
luvan jatkaa matkaa.
Näin voi käydä: pakanoiden käsiin joutunutta tosiuskovaa vaaditaan kieltämään
jumalansa. Sillä sitä brittiläinen Sex Pistols suomalaiselle punkkarille tuohon aikaan oli.
Sex Pistols julkaisi vuonna 1977 Never
Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols -albumin, josta punkin katsotaan saaneen
alkunsa. Toisen laskutavan mukaan
synnytys tosin tapahtui jo vuotta aikaisemmin, jolloin ilmestyi Pistolsin ensimmäinen single Anarchy in
the U.K.
Nyt on vaikea ymmärtää, että Sex
Pistolsia pidettiin aikoinaan yhteiskunnan vihollisena. Tämän päivän
Anal Cuntien aiheuttama närkästys
on kärpäsen surinaa verrattuna Pistolsin synnyttämään pahennukseen. Rokkibändit eivät kykene enää oikeasti järkyttämään; vaaran tuntu on kadonnut.
Pistolseihin liitettiin myös monia tuulesta temmattuja väitteitä.

Laulusolisti
Johnny Rotten ei
koskaan työntänyt
hakaneuloja poskensa läpi. Rottenin
tavaramerkki, mulkosilmäinen tuijotus, ei
johtunut vihasta ihmiskuntaa kohtaan, vaan siitä, että selkäydinkalvon
tulehdus oli heikentänyt ▶

Helena (vas.), Kerttu, Laura, Anne, Johanna.
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hänen näköään. Eikä hän räkinyt yleisön
päälle, päinvastoin:
Luulen, että yleisö alkoi räkiä lavalle minun takiani. Räin paljon lavalla poskionteloitteni takia, mutta en koskaan yleisöä kohti.
Lehdistö kuitenkin tarttui siihen ja seuraavalla viikolla yleisö luuli, että se kuului muotiin
ja kaikkien täytyi olla mukana, Rotten kirjoittaa elämäkerrassaan No Irish, No Blacks,
No Dogs.
Briteissä Sex Pistols sai monarkistien vihat niskoilleen pilkkaamalla kuningatarta.
Suomeen bändiä ei päästetty lainkaan sen
jälkeen kun Helsingin Sanomien toimittaja
Raija Forsström oli kirjoittanut lehdessä,
että ”väkivaltaisuudestaan ja omituisuudestaan tunnetun yhtyeen kaikilla jäsenillä on takanaan erilaisia huume- ja pahoinpitelysyytteitä”. Väite ei ollut totta.
Forsströmin artikkelin innoittamina
kahdeksan varhaisnuorisojärjestöä – jotka edustivat maamme poliittista kenttää
laidasta laitaan – vetosivat viranomaisiin
Sex Pistolsin maahanpääsyn estämiseksi.
Myös SAK ilmoitti, että yhtyeen edustama
”väkivaltakulttuuri” oli ristiriidassa järjestön kasvatuksellisten tavoitteiden kanssa.
Työväenluokkainen, yhteiskunnallista
protestia lietsova bändi ei siis kelvannut
suomalaiselle vasemmistolle 1970-luvulla.
uomen ensimmäisiä kuuluisia punkkareita oli haminalainen Pelle Miljoona, joka teki N.U.S.-yhtyeensä kanssa
äkäistä ja kantaaottavaa kolmen soinnun
punkia. N.U.S:in hajottua Pelle ja Tumppi
Varonen löivät hynttyyt yhteen ja soittivat
1980- ja Pelle Miljoona Oy -kokoonpanoissa. Tumpin omana bändinä on läpi vuosikymmenien säilynyt Problems.
Nyt Varosta harmittaa. Hän seisoo rockklubi Nosturin pitkällä käytävällä, koska ei
halua mennä takahuoneeseen. Siellä lääkintämiehet elvyttävät parhaillaan nuorta
tyttöä, joka on vetänyt niin sanotusti överit
eli nauttinut liian suuren annoksen päihteitä.
Nosturissa juhlitaan punkin 30-vuotissyntymäpäiviä. Varonen ja Problems esiintyvät viimeisenä.
Bändejä on nähty illan aikana pitkä kavalkadi. Se tarkoittaa, että kekkerit ovat alkaneet aikaisin, ja puolenyön lähestyessä
valtaosa yleisöstä – ja osa artisteistakin – on
aika sekaisin.
”Elintasotyöttömät ovat kaapanneet punkin, ”, Varonen murisee.
Toista oli ennen.
”Oltiin mekin työttömiä ja tehtiin siitä
biisejä kuten Ei tää lama päähän käy. Mutta me ei pummattu rahaa, vaan elettiin musiikilla. Juotiin kaljaa, mutta ei örvelletty
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tuolla tavalla”, Varonen selittää ja jättää
kuulijan itsensä pääteltäväksi, onko aika
kullannut muistot.
Sen Varonen muistaa kristallinkirkkaasti, että aivan ensimmäiseksi punkissa teki
vaikutuksen musiikin volyymi ja rytmi. Sitten hän alkoi kuunnella Sex Pistolsin sanoituksia ja vaikuttui niistäkin.
”Vieläkin Pistolsin levy saa hyvälle tuulelle. Se on rock’n’rollia.”

lui pitää viimeiset bileet. Ja hyvät hautajaiset niistä tulikin, muistan kuinka hakkasin
sorkkaraudalla takaovet auki, jotta saatiin
lisää jengiä sisään.”
Lepakon joutsenlaulu oli Kaiden mielestä myös lähtölaukaus Suomi-punkin uudelle nousulle. Moni vanha bändi, joka oli viritetty vain tuota yhtä keikkaa varten, jäi
pysyvästi henkiin.

ekava tyttö kannetaan paareilla ulos,
ja Varonen pääsee takahuoneeseen
valmistautumaan keikkaan.
Käytävällä kävelee seuraavaksi vastaan
toinen punk-legenda, Terveet Kädet -yhtyeen laulaja Läjä Äijälä. Vaikka suuri osa
suomalaisista ei ole koskaan kuullutkaan
Terveistä Käsistä, se oli aikanaan Suomen
tunnetuin vientibändi. HC-punk-piireissä
maailmalla torniolainen Terveet Kädet on
legenda.
”Minut tämä musa on pelastanut”, Läjä
Äijälä sanoo, ”vaikka maailmankuvani onkin entistä ahdistuneempi.”
Samaa vakuuttaa myös vuonna 1983 perustetun Sekasorto-bändin laulusolisti Kaide. Hänen niittinahkatakissaan lukee: häpeän olla ihminen.

roblems aloittaa settiään.
Nosturi ei ole enää aivan täynnä: yli
700 juhlijasta ihan jokaisen kunto ei
ole kestänyt loppuun asti. Eikä Problemsin
musisointi välttämättä kaikkein tiukimpia
punk-uskovaisia miellyttäisikään,
keikan aikana kun kuullaan
monta puhdasta pop-biisiä.
Viisikymppinen Varonen heiluu kuitenkin lavalla kuin nuori
kolli, ja oranssi tukkakin näyttää aika lailla
samalta kuin 30 vuotta
sitten.
Illan päätteeksi tulevat kaivatut klassikot: Ei mulla elä-

Sekasorto soittaa yhteiskuntakriittistä
punkia. Sanoitukset on tehty niin tosissaan, että ne kuulostavat koomisilta: on
ympäristötuhoja, ahneita markkinamiehiä, pahoinpideltyjä lapsia. Mutta Kaide ei
tingi linjastaan.
”Mun ajatusmaailmani on vanhetessaan
muuttunut koko ajan vihaisemmaksi. Tiedon ja ymmärryksen kasvaessa näen entistä selvemmin, miten pielessä kaikki on.”
Punk-veteraanina Kaide on elänyt alakulttuurinsa nousut ja laskut. Hän on nähnyt, miten punkkareitten pyhättö, Lepakkoluola Helsingin Ruoholahdessa pilattiin,
kun ”liikemiehet, osakeyhtiöt ja radiocityt
tunkivat sinne.”
1990-luku oli muutenkin huono vuosikymmen: jalo punk-aate vesittyi Nirvanan
soittaman grungen myötä ”muoti-ilmiöksi”.
”Mutta siitä lähdettiin uuteen nousuun.
Mä järjestin Lepakon hautajaiset. Punkit
sen aikanaan valtasivat, joten heidän kuu-

mää varten
oo kaavaa
ja Ei tää lama päähän
käy. Jäljellä
oleva porukka sekoaa ja
heittäytyy vielä kerran villiin
pogoiluun.
Problems palauttaa nyt mieliin, mihin koko
punk-aate kiteytyy:
Mitä mä haluun,
sitä niil ei oo
Mitä ne tarjoo, ei taas
mulle sovi
Sä tietysti kysyt, mitä mä
sit tahdon
Mä tahdon vaan teitä vähän ravistaa. SK

alias Pelle Miljoona
vuosimallia 1979.

Saapasjalkarockissa Pihtiputaalla 1980.
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