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Teksti Tia Nikkinen 
Kuvat Markus Pentikäinen

◼ Helsinkiläisen
Oonan rastat heiluivat, 
kun Valvomo esiintyi 
Kesä kaivari-konsertissa 
heinäkuun lopussa.



▶

Popyhtye Valvomo 
teki tämän kesän 
suosituimman hitti-
renkutuksen, mutta 
sen kappaleista löytyy 
myös yhteiskunnallista 
sanomaa.

 K
aikki te, jotka ette voi sietää hittiradi-
oiden poppikappaleita, olkaa hyvät ja 
hypätkää suoraan seuraavaan väliot-
sikkoon. Me muut vietämme nyt het-
ken kesäisen rytmimusiikin parissa 
Kesäkaivari-konsertissa Helsingin 
Kaivopuistossa.

Tästä kesä voi alkaa / Nosta tanssija 
jalkaa / Kohta pääsee rytmiin / Hypnoosiin ja transsiin / 
Päättymättömät illat, polttamattomat sillat / Aamuhet-
ken taikaa, keskikesän aikaa...

Yhteislaulu raikaa heinäkuun lopun aurinkoisessa 
illassa. Kaikki tuntuvat osaavan laulun sanat ulkoa: 
tuo taaempana hiekkakasan päällä leikkivä pikkupoi-
ka, nuo harmaahiuksiset rouvat, jotka heiluttelevat 
käsiään letkeän musiikin tahdissa. Tätä on helppo 
tanssiakin; nostelee vain jalkoja vuorotellen.

Lavalla soittaa helsinkiläis-espoolainen Valvomo, nel-
jän nuoren miehen melko tuntematon poprock-yhtye, 
jolla on tunnettu kappale. Mikä kesä? on jo seitsemättä 
viikkoa Suomen singlelistan kärjessä, ja tuloillaan on 
kultalevykin, mikä on sinkkumyynnissä harvinaista.

”Näin käy aina, että ihmiset lähtevät tämän jälkeen 
pois”, Valvomon laulaja Setä, 25, spiikkaa mikrofo-
niin. Kun kappaleen viimeiset sävelet on kajautettu, 
osa katsojista siirtyy kohti päälavaa. Siellä soittaa sa-
maan aikaan Don Johnson Big Band, ainakin toistai-
seksi Valvomoa suositumpi yhtye.

Rastatukkaiset helsinkiläisnuoret Emmi, 15, ja Oo-
na, 16, jäävät vielä pomppimaan Valvomon viimeisen 
kappaleen tahtiin posket punehtuneina: tämä on pa-
ras keikka, jonka he ovat koskaan nähneet.

”Musiikki oli niin mukaansa vievää”, Emmi perus-
telee soiton tauottua.

Tytöt eivät olleet aikaisemmin kuulleet Valvomol-
ta kuin kesähitin. Heille oli positiivinen yllätys, että 
monissa kappaleissa otettiin kantaa yhteiskunnalli-
siin asioihin.

”Sehän on laulajien tehtävä”, Oona sanoo.
”Sellaisia artisteja pitäisi olla enemmän”, Emmi li-

sää. ”Ja kuuluisampia, että viesti menisi perille.”
Siihen Valvomo juuri tähtääkin.

Joustava idealismi
Tämä ei kuulosta hittiradioiden poppikappaleelta, ai-
nakaan perinteiseltä:

On kaikki kohdallaan ja ruokaa riittää / Mut jossain näl-
kä tuhoo niittää / Rikkaan sydän on tunnoton / Jos se tie-
täis mitä tehnyt on / Sillä jos ensimmäinen kaiken ottaa /
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Viimeiselle selkää kääntää / Kaikki omaisuu-
tesi on / Jonkun toisen omaisuudesta pois.

Sanat ovat Valvomon uusimmalta sing-
leltä Ensimmäinen kaiken ottaa, joka kriti-
soi omistuksen keskittymistä. Mutta ennen 
kuin mietitään sitä, otetaan sämpylät ja kah-
vit Kaapelitehtaan ravintolassa. Laulaja Se-
tä, roskalaatikoista dyykatulla ruoalla kasva-
tettu entinen asunnoton, kertoo pitävänsä 
haastatteluista.

”Saa ruokaa ja kahvia, ja fi rma maksaa 
bensat”, hän virnistää.

Haastattelussa on mukana myös rumpa-
li Ville, 24, muiden bänditovereiden tavoin 
Tapiolan musiikkilukion kasvatti, mutta 
Setä on heistä puheliaampi.

”Näyttää siltä, että moni, joka pääsee au-
komaan päätään julkisuuteen, on päättä-
nyt olla sanomatta mitään”, Setä sanoo.

Sanomattakin lienee sel-
vää, ettei hän itse kuulu tä-
hän ryhmään.

Jotta Valvomo saisi musiik-
kiaan, ja asiaansa, paremmin 
esille, yhtyeen jäsenet ovat ot-
taneet pragmaattisen linjan.

Vaikka Mikä kesä? onkin 
”aika tyhjäpäinen biisi”, bän-
di päätti laittaa sen sinkuksi, 
koska sen jälkeen muutkin 
kappaleet pääsevät helpom-
min esiin. ”Ja nythän on ke-
sä.” He eivät edes harkitse 
taistelua formaattiradioiden 
kanssa, vaan niille tarjotaan 
ne kolmeminuuttiset kappa-
leet viisiminuuttisten sijaan.

Valvomo levyttää yhdelle 
maailman suurimmista levy-
yhtiöistä.

”Pojat ovat sanoneet, että 
he käyttävät meitä isoja pahoja kapitalis-
tisikoja vain hyväkseen, jotta me jaellaan 
heidän levyään mahdollisimman laajal-
le”, Universal Musicin promootiopäällik-
kö Mikko Haapala kertoo, taitaa naurah-
taakin.

”Jos on liian ehdoton idealisti, sitä raken-
taa muureja eteensä niin, ettei voi vaikuttaa 
mihinkään edes vähän”, Setä huomauttaa.

Insinöörien vaalikone
”Kun puhutaan ekologisista energiamuo-
doista, se menee aina vain siihen, että 
tuulivoimaa lisää. On kauhea synti sanoa 
ääneen, että ydinvoima on parempi vaihto-
ehto kuin maakaasu, kivihiili tai Venäjältä 
ostettu sähkö”, Setä paasaa.

Hän on päässyt vauhtiin sämpylän syöty-
ään, ja korostaa, että tämä on vain hänen 
henkilökohtainen mielipiteensä. Hän pu-
huu mielellään ympäristö- ja energiapoli-
tiikasta.

Huoli maailman tilasta näkyy myös sa-
noituksissa, onpa yhden kappaleen nimi-
kin Horror ska (eli kuinka ihmiskunta myi 
itsensä).

”Oikeastaanhan me tässä vain selitetään 
näitä biisejä”, hän sanoo.

Valvomon tulevalla albumilla peräänkuu-
lutetaan yhteisvastuuta, kysellään kasvun ja 
kulutuksen rajoja ja vastustetaan ankarasti 
sotaa (Oo-o-oo-o sotaa vastaan / Oo-o-oo-o vas-
tustan!  ). Myös poliitikot saavat kyytiä:

Äänestäjäänsä kuka kuuntelee? / Ja lupauk-
set unohdetaan / Jos kansallinen muisti kestäis 
vuottakaan / Niin kuka äänestäisi rikollisia?

”Pään aukomisen” lisäksi yhtye on ryhty-
nyt myös käytännön toimiin: suunnitteilla 
on esimerkiksi vaali.fi -sivusto, vaihtoeh-
toinen vaalikone valtamedioiden versioil-
le. Siellä ei kuulemma kysellä niin typeriä 
kysymyksiä kuin ”tarvitseeko Venäjän uh-
kaan varautua”, koska tietysti tarvitsee.

”Ei sellaisen perusteella voi äänestää.”
Ohjelmoijana työskentelevä Setä aikoo 

rakentaa sivut itse. Setä ja Ville ovat mo-
lemmat insinööriopiskelijoita.

Bändi pyrkii vaikuttamaan myös kulutus-

tottumuksiin: sen t-paitoja on saatavana 
niin hyvän mielen kuin pahan mielenkin 
versioina. Hyvän mielen paidat on valmis-
tettu käsityönä Suomessa, pahan mielen 
paidat taas ovat halpaa tuontitavaraa.

”Jätämme valinnan faneille.”
Universal Musicin Mikko Haapala uskoo, 

että Valvomon yhteiskunnallinen kantaa-
ottavuus, joka pop-musiikissa ei ole kovin 
yleistä, on bändille vain eduksi.

”Joo, koska he puhuvat asioista järkeväs-
ti. Niin kauan kuin ei tuputeta ja musiikki 
on hyvää, ei ole mitään ongelmaa.”

Niin, se musiikki meinasikin jo unohtua.

Pakko jonkun on puhua
Kaikki te, jotka rakastatte hittiradioiden 
poppikappaleita, niitä, jotka saavat tanssi-
jalat nousemaan, voitte nyt virittäytyä luke-

miseen oikein kunnolla.
Vaikka Valvomon biiseissä 

lauletaan muutakin kuin hiekka 
kohtaa varpaan, ovat ne tarttu-
vaa, kertosäevoittoista populaa-
rimusiikkia, joka pääasiallisesti 
nostattaa tanssijalkoja. Vaikut-
teita on niin jamaikalaises-
ta skasta, manifestipunkista 
kuin vanhasta Suomi-rockista-
kin, milloin mistäkin. Ja välillä 
lauletaan ihan vain Setä tahtoo 
tanssimaan.

”On kiva soittaa maailmalle 
hyvää poppia”, Setä tiivistää.

Se olikin oikeastaan pää-
tavoite, kun hän puolitoista 
vuotta sitten kasasi Valvomon 
vanhoista soittajakavereistaan. 
Mutta vaikka musiikin soitta-
minen onkin mahtavaa puu-
haa, siitä puhuminen ei häntä 

kuitenkaan innosta.
”Käytiin soittaa keikkaloita, tehtiin levy. 

Se on aina sitä samaa.”
No, puhutaan sitten vaikka siitä aktivis-

mista...
”Ei meistä kukaan ole aktivisti”, Setä oi-

koo.
Harva sitä sanaa haluakaan kai riesak-

seen: se savusi viime keväänä niin kome-
asti yhdessä Makasiinien kanssa.

”Sana aktivisti on vähän niin kuin Pa-
lestiina-huivi. Kun kaikki käyttävät sitä, se 
pointti hukkuu sinne muotimaailmaan.”

Miehet kertovat, ettei kukaan yhtyeen jä-
senistä kuulu mihinkään puolueeseen, ei-
kä ole järjestöaktiivi.

”Ei me neroja olla yhteiskunnan ja talou-
den suhteen, mutta pakkohan jonkun on 
puhua.” SK

Valvomon esikoisalbumi Heitä ensimmäinen 
kivi ilmestyy 16.8.

◼ Kitaristi Teiska, basisti Markiisi (ta-
kana), laulaja Setä ja rumpali Ville ovat 
Valvomo. Setä vastaa sanoituksista.

”Jos on liian ehdoton 
idealisti, ei voi 

vaikuttaa mihinkään 
edes vähän.”


