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Se oli Lordin vuosi – josta hirviö itse ei muista juuri mitään.

nsin näytti siltä, ettei tapaa-
minen järjesty lainkaan.

”Juuri kävimme aikatau-
lun läpi ja valitettavasti fa-
ce-to-face ei tule onnistu-
maan. Ensi perjantaina 
voimme tehdä tunnin pho-
nerin”, Katja Toivanen So-

ny BMG -levy-yhtiöstä viestitti.
Herra Lordi, 32-vuotias Tomi Putaan-

suu, on jo niin iso tähti, ettei hän sovi 
haastattelujaan itse. Promootion hoitaa 
Toivanen, joka siis tarjosi pelkkää puhe-
linhaastattelua.

Viikon kuluttua tuli uusi viesti: ”Chan-
ge of plans. Tehdään haastattelu sitten-
kin täällä.”

Ja täällä sitä nyt istutaan, Sony 
BMG:n neuvotteluhuoneessa Espoossa, 
”face-to-face”.

Putaansuu on siviiliasussa: mustat 
nahkahousut ja -takki, jonka selkään on 
niiteillä kirjoitettu Kiss. Se on amerikka-
lainen rock-yhtye, joka esiintyi 1970- ja 
1980-luvuilla mustavalkoisissa kasvo-
maskeissa ja jonka keulahahmo Gene 
Simmons sylki lavalla verta. Pienen ro-
vaniemeläispojan Kiss sai innostumaan 
niin, että tämä myöhemmin perusti hir-
viöbändin nimeltään Lordi.

Putaansuu on fl unssainen, ja hänen 
vasen silmäluomensa on tulehdukses-
ta turvonnut.

”Ei mitään hajuu mistä tuli”, hän sa-
noo. ”Ja kipee mie oon ollut maaliskuus-
ta asti. Ihan perusfl unssa, mutta se ei pa-
rane, kun ei ehdi levätä.”

Maaliskuussa Lordi valittiin Suomen 
euroviisuedustajaksi. Sen jälkeen Pu-

taansuulla on ollut koko ajan kiire. Eu-
roviisuja, keikkoja, matkoja, haastatte-
luja, kohuja, kirjoja.

Nytkin hänellä on ”helevetillinen kii-
re”, sillä oma ravintola pitäisi avata en-
nen joulua. Aikaa on enää pari viikkoa. 
Putaansuu on perustamassa lapsuu-
denystävänsä Arto Koivuharjun kanssa 
Rovaniemelle Lordi’s Rocktaurant -ni-
mistä ravintolaa.

”Vähän ressii pukkaa. Huonosti nu-
kun, vielä huonommin syön”, Putaan-
suu sanoo.

Puhuessaan hän mutustaa pahvilaati-
kosta salamipizzaa, perhekokoista. Pöy-
dällä on puolentoista litran limsapullo.

”Mutta kohta mie pääsen Rovaniemel-
le mökille, kolmen viikon lomalle! Ai vit-
tu mie ootan sitä!” hän innostuu.

Vuosi sitten Putaansuu ei olisi innos-
tunut lomasta. Hän olisi innostunut töis-
tä.

Vanha vitsi
Tomi Putaansuu oli masentunut.

Lordista oli lähtenyt kaksi jäsentä. Toi-
nen oli erotettu, toinen eronnut itse. Hei-
dän tilalleen oli hankittu uudet soittajat, 
ja yhtye oli saanut tehtyä neljännen le-
vynsä, The Arockalypsen. Putaansuu olet-
ti levyn menestyvän, olihan neljän vuo-
den takainen Get Heavy myynyt platinaa. 
Ja tämä uusi oli niin paljon parempi!

Mutta kun levy ilmestyi, kukaan ei ol-
lut siitä kiinnostunut. Lordia pidettiin 
vitsinä, jolle oli jo kerran naurettu. Hel-
sinkiläisessä heavy-ravintolassa järjes-
tettiin levyn kunniaksi bileetkin, mutta 
paikalle tuli neljätoista ihmistä.

Putaansuu murtui. Hän ei ymmärtä-
nyt, miksi yhtyeen paras levy ei myynyt.

”Tuntui siltä kuin olisi järjestänyt lap-
selle syntymäpäivät, hankkinut kakun, 
koristellut koko talon, kutsunut lapsen 
kaverit ja vanhemmat. Ja sitten kun odo-
tetaan siellä innoissaan juhlahatut pääs-
sä, serpentiinit ja ilmapallot paikoillaan, 
kukaan ei tuu, vittu kukaan ei tuu!”

Putaansuu mietti, mitä tekisi. Saisiko 
yhtye yhtään keikkaa? Pitäisikö hänen 
hankkia toinen työ? Lordi oli elättänyt 
hänet jo neljä vuotta. Storyboardeja, elo-
kuvien kuvakäsikirjoituksia, hän ei aina-
kaan enää piirtäisi. McDonald’sin kas-
salleko tästä joutuisi?

”Mutta sen mie tiesin, että vaikka me-
nisin Mäkkärin kassalle, muun ajan teki-
sin tätä. Maalaisin hirviötauluja, tekisin 
musaa, lähettäisin demoja levy-yhtiöi-
hin. Mie en oo ikinä halunnut tehdä mi-
tään muuta”, hän sanoo.

Maaliskuun 10. päivä yhtye matkusti 
Turun Caribiaan. Kylpylähotellissa pi-
dettiin Suomen euroviisukarsinnat.

Metsäketo tai Lordi
Lordi seurasi ääntenlaskua kaltereiden 
takaa. Basisti Ox, rumpali Kita, kosketin-
soittaja Awa, kitaristi Amen ja Mr Lordi 
oli teljetty häkkiin, sillä esiintymisasuis-
saan he eivät olisi mahtuneet pöytien ää-
reen. Häkki sopi hirviöille.

Kun puhelinäänet oli laskettu, Tomi 
Metsäketo ja Lordi olivat tasoissa. Suo-
mea edustaisi Ateenassa joko herkkä 
balladi Eternamente Maria tai rock-ry-
käisy Hard Rock Hallelujah.

”Kita jännäs niin perkeleesti siinä vie-
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ressä”, Putaansuu muistelee. ”Me yritettiin 
kurkkia monitoriin ja kuunnella juontajia, 
mutta ei sieltä häkistä mitään kuullut.”

Kun tekstiviestiäänetkin oli laskettu, pe-
li oli selvä: Lordi lähetettiin euroviisuihin 
20 000 äänen ylivoimalla.

Tähän tulokseen päättyi Tomi Putaansuun 
masennus.

”Se hetki merkitsi mulle enemmän kuin 
Ateenan voitto. Kyllä!” hän sanoo.

Putaansuu uskoi, että voitto tuo keikoille 
väkeä ja yhtyeelle uusia faneja. Ehkä levykin 
alkaisi kiinnostaa.

”Mietin, miten ylpeitä meidän vanhat fa-
nit on. Miten isät ja äidit siellä kotisohvilla 
komentaa lapsiaan, että nyt turpa kiinni jo 
Mirkku. Ja Mirkku juoksee ympäri kämppää 
ja huutaa kurkku suorana, että vittu mitä mi-
nä sanoin!” Putaansuu touhottaa.

Neuvotteluhuoneen ovelta kuuluu kopu-
tus.

”Onks tupakkatauko?” Katja Toivanen ky-
syy.

”On!” Putaansuu vastaa ja pomppaa tuo-
listaan.

Toivanen tarttuu puolityhjään pizzalaatik-
koon. ”Otetaanko tää jo pois?”

”Eeeei, hullu!” Putaansuu kiljahtaa. ”Oot-
ko sie nähnyt, että mie joskus jätän?”

Taas ennakkosuosikkina
Putaansuu oli oikeassa. Karsintavoitto hou-
kutteli väkeä keikkapaikoille.

Lordi soitti klubikiertueensa viimeisen 
keikan Hämeenlinnassa huhtikuun lopus-
sa ja matkusti Ateenaan heti toukokuun 
alussa.

Taas kuultiin euroviisukaupungista tutut 
uutiset. Taas Suomen edustaja oli ”kansain-
välisen median ahkerimmin piirittämiä eu-
roviisuehdokkaita”. Taas oli noustu ”yhdeksi 
kisan ennakkosuosikeista”.

Mutta tällä kertaa tämä kaikki taisi olla 
totta.

Lordi antoi Ateenassa noin sata haastat-
telua. Putaansuun arvion mukaan puolet 
enemmän kuin muut. Kahden viikon aika-
na Putaansuu ei juuri ehtinyt edes nukkua.

”Yhdeltätoista illalla saattoi vielä olla kis-
sanristiäinen, jossa piti käydä irvistelemäs-
sä kuvaajille. Sitten hotellille, kello oli kak-
sitoista. Maskit pois, puoli kaksi. Ja ennen 
kuin sai unta, ehkä kolme. Kuudelta soi taas 
kello, että seitsemältä voi alkaa laittaa mas-
kia naamaan”, hän sanoo.

Sitten, toukokuun 20. päivän iltana, odo-
tettiin jälleen pisteitä. Nyt hirviöt istuivat 
Oaka-hallin lämpiössä ihan pöytien ääres-
sä.

Putaansuu seurasi ääntenlaskua tyynenä. 
Hänellä oli kaikki mitä hän tarvitsi: tarpeek-
si tupakkaa ja limsaa. Hän oli juoksuttanut 
Sony BMG:n toimitusjohtajan Kimmo Val-

tasen hakemaan itselleen Pepsi Maxia, sillä 
pöydässä oli vain Bon Aquaa eikä Putaansuu 
tykkää vissystä.

Pisteitä ropisi. Kahdeksan maata antoi 
Suomelle täydet kaksitoista pistettä. Miten 
ihanalta se kuulosti! Finland twelve points!

Putaansuu näyttää vaisulta. ”Muut siinä 
hihku ja jännitti ja puristeli pukujensa jut-
tuja, mutta mie seurasin sitä aika ulkopuo-
lisena”, hän sanoo.

Anteeksi kuinka?
”Kun mie en saa voittamisesta suuria tun-

teita”, hän valittaa. ”Mie niin haluaisin kokea 
sen saman riemun kuin muut, mutta ilo tu-
lee ihan muusta. Siitä, kun luon sitä hirviö-
maailmaa.”

Putaansuu yritti vielä kotona. Hän livah-
ti mökille Rovaniemelle, vietti siellä kolme 
päivää, lämmitti saunaa ja lueskeli eurovii-
su-uutisia lehdistä.

”Saunan lauteilla luin niitä juttuja ja ajat-
telin, että tule nyt tunne. Mutta ei se tullut.”

Pian sinne Kemijoen partaalle tuli kuiten-
kin tekstiviesti, joka sai Putaansuun tunte-
maan silmitöntä raivoa.

Musta lista
”Shokkipaljastus! Hän on Lordi”, lehden 
kannessa luki. 7 päivää julkaisi Putaansuun 
kasvokuvan heti euroviisujen jälkeen. Se oli 
virhe.

Putaansuu oli Suomeen palattuaan julki-
sesti toivonut, etteivät lehdet näyttäisi yh-
tyeen jäsenten kasvoja. Etteivät lehdet ”tu-
hoaisi hänen elämäntyötään”.

Fanit perustivat internetiin boikottilisto-
ja 7 päivää -lehteä vastaan, ja parissa päiväs-
sä nimiä kertyi yli 200 000. Vyöry oli valtava, 
vaikka osa nimistä oli keksitty. Lopulta leh-
ti pyysi tekoaan anteeksi. Pyysi muttei saa-
nut.

”Seiska on minun mustalla listalla hau-
taan asti!” Putaansuu sanoo. ”Mie oon sel-
lainen jäärä, että ikinä ei saa anteeksi, jos 
mua loukkaa.”

Myöhemmin kesällä Putaansuun listalle 
päätyi myös kirjailija Sven Pahajoki. Hän jul-

kaisi elokuussa omin päin kirjan Lordi – hir-
viön tarina, eikä se miellyttänyt Putaansuu-
ta. Putaansuu on piinallisen tarkka Lordin 
imagosta. Pitkään hän teki itse aivan kaiken 
Lordiin liittyvän: puvut, maskit, lavasteet, le-
vynkannet, paidat.

”Meitsi voisi yhtä hyvin kirjoittaa Pahajo-
esta kirjan. Mie tiedän hänestä yhtä vähän 
kuin hän Lordista”, Putaansuu tuohtuu. ”Ni-
mikin vois olla sama: Hirviön tarina!”

Marraskuussa ilmestyi sitten Jussi Al-
rothin kirjoittama Mie oon Lordi, Putaansuun 
hyväksymä Lordi-kirja.

Tärkeä puhelu
Putaansuulla on aina ollut hyvä muisti. Hän 
on ollut kaveripiirissä se, joka muistaa, mil-
loin ilmestyivät tärkeät levyt, milloin alkoivat 
hyvät tv-sarjat, milloin kaverit alkoivat seu-
rustella, milloin erosivat.

Mutta vuodesta 2006 hän ei muista juuri 
mitään. Kevään kiertueelta vielä jotain, mut-
ta viisuvoiton jälkeisestä ajasta ei paljon mi-
tään.

”Keikkaa ja promoa alkoi tulla niin per-
keleesti”, hän sanoo. ”Joka toinen päivä oli 
keikka, joka toinen päivä annettiin haastat-
teluja, milloin missäkin maassa. Tehtiin ve-
ren maku suussa. Kesällä mie olin taas mon-
ta kertaa kipeenä. Piilaria silmään ja maskia 
naamaan, vaikka ei ymmärtänyt mistään mi-
tään.”

Nyt Putaansuu aikoo lomailla itsensä kun-
toon, sillä tulevana vuonna Lordi yrittää tun-
keutua Japanin ja Yhdysvaltain markkinoil-
le. ”Koittaa pesäpallomailalla jäätä”, kuten 
hän sanoo.

”Kaikkihan tässä maailmassa on mahdol-
lista, niin kuin on nähty!”

Samalla Lordi vaihtaa manageria. Pestiä 
on ottamassa legendaarinen Bill Aucoin, 
Kiss-yhtyeen löytäjä.

”Mutta koska he ovat amerikkalaisia, heil-
lä on kauhee paperihäsläkkä, lakimiehiä ja 
kaikkee mahdollista”, Putaansuu sanoo.

Marraskuun lopussa Aucoin oli Helsin-
gissä tapaamassa yhtyettä. Hän järjesti yllä-
tyksen, josta tuli Putaansuulle koko vuoden 
kohokohta. Hetki, joka päihitti Ateenan his-
toriallisen viisuvoiton.

Lordi ja Aucoin olivat illallisella helsinki-
läisessä ravintolassa. Aucoinin puhelin soi. 
Hän vastasi mutta ilmoitti pian, että puhelu 
on Putaansuulle. Putaansuu ihmetteli, kuka 
hänelle voisi soittaa, eihän hänellä ja Aucoi-
nilla ole yhteisiä tuttavia. Hän kuitenkin nap-
pasi luurin ja sanoi reippaasti haloo.

”Hello, this is Gene Simmons”, luurista 
kuului. Siellä oli Kissin Gene Simmons!

Silloin Putaansuu, puhelias mies, meni 
mykäksi.

”En mie muista siitä puhelusta mitään. 
Mulla meni ihan kikatteluks.” SK

2006
”Kun mie en saa 

voittamisesta suuria 
tunteita.”


