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1 JOHDANTO

1.1 Tutkimuksen lähtökohdat ja tutkimusaineisto

Alakulttuurilehtiä on tutkittu Suomessa hyvin vähän, jos ollenkaan. Parhaita asiantuntijoita alalla
ovat itse lehtien tekijät ja niiden lukijat. Syventymiseni aiheeseen alkoi jo kandidaatintutkielmaa
tehdessäni vuonna 2009. Tai oikeastaan kiinnostukseni aihepiiriin oli herännyt jo aiemmin, lehtiä
vapaa-ajallani lukiessani. Muistan, kuinka ensimmäisiä kertoja Esoja selatessani tunsin
hämmennyksen sekaista uteliaisuutta: tällaista kielenkäyttöä ja kuvastoa en ollut kohdannut missään
muussa lukemassani lehdessä! Joidenkin juttujen merkitys jäi silloin hämärän peittoon, kuten osa
jää vieläkin, intensiivisestä tutkimisesta huolimatta. Kiehtovinta omakustanteisissa pienissä
lehtijulkaisuissa onkin juuri niiden äärimmäisen vapautunut ilmaisu. Riippumattomuus virallisista
kustannuskanavista ja taloudellisista kytköksistä mahdollistaa persoonallisten tuotosten
ilmestymisen kaveriporukan hauskanpidon ja elämäntyylin kuvauksen lähtökohdista. Sisältöjä ei
sensuroida ylemmiltä tahoilta, vaan sisällöt valitaan toimituskunnan sisällä kaverusten kesken.
Lehden sisällöt, asenteet ja ulkoasu kumpuavat kaikki toimituskunnan yhteisöllisestä kulttuurista,
johon liittyy paljon muutakin kuin vain lehdenteko.
Tutkimani lehdet ovat kaikki oululaisia ja paikallisuus tulee vahvasti ilmi kaikissa niissä. Rajauksen
olen tehnyt oman taustani, rajallisen ajan ja realistisen tutkimusurakan sanelemista lähtökohdista.
Pienlehtivillityksen aikaan Suomessa ilmestyi satoja, ellei tuhansia punk-kulttuuriin nivoutuvia
lehtiä, joiden laajamittainen kartoittaminen ja analysointi olisi vaatinut aikamoista työrupeamaa.
Alakulttuurilehtien kartoittaminen paikallisella tasolla tuntui järkevältä ja kuitenkin tarpeeksi
haasteelliselta rajaukselta. Halusin kartoittaa tätä tutkimatonta paikalliskulttuurin osa-aluetta ja
esitellä löytämiäni lehtiä tutkimuksessani. Koska tutkimissani oululaisissa lehdissä tuodaan esille
myös alakulttuureja, joihin niiden toimituskunta ja täten itse lehdetkin liittyvät, koin tärkeäksi
taustatutkimuksen tekemisen. Tutkimuksessani esitellään alakulttuurilehtien kartoittamisen lisäksi
kirjoittamatonta paikallishistoriaa niin punk-, sarjakuva- kuin skeitti- ja graffitikulttuurinkin piiristä.
Suuri osa gradun tekoprosessista on ollut käytännön etsiväntyötä: lehtien metsästämistä,
yhteystietojen hankkimista ja haastattelujen tekemistä. Lehtiä on löytynyt lisää prosessin aikana ja
vieläkin jäi monia kiviä kääntämättä mahdollista jatkoa ajatellen.
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Primääriaineistoni koostuu viidestä lehdestä: Tilt Zeitung, Anonyymi mustetahra, Kupla, Ruuvari ja
Esa. Tilt Zeitung ja Anonyymi mustetahra nivoutuvat punkin ja uuden aallon alakulttuureihin
ilmestyen vuosina 1979–1981. Kupla ja Ruuvari ovat sarjakuvalehtiä, joiden taustalla on
vaikuttanut Oulun Sarjakuvaseura ja Oulun ylioppilaskunta ja jotka ilmestyivät vuosina 1981–1983
(Kupla) ja 1988–1995 (Ruuvari). Esa on vuodesta 2005 ilmestynyt oululaisten nuorten aikuisten
miesten elämäntyyliä kuvaava lehti, joka liittyy paikalliseen skeittikulttuuriin esitellen myös
katutaidetta ja graffitia. Tyydyn esittelemään oululaisia alakulttuurilehtiä näiden viiden esimerkin
kautta. Valitsin primääriaineistoni lehtien numeroiden saatavuuden perusteella kiinnittäen huomiota
myös poimintojeni monipuolisuuteen. Tutkin edellä mainittuja lehtiä niiden kulttuurisesta taustasta
lähtöisin hyödyntäen haastatteluja, aikalaislehtijuttuja ja kulttuurihistoriaa kyseisten alakulttuurien
lähtökohdista ja niiden saapumisesta Suomeen. Haastattelumetodina olen käyttänyt
puolistrukturoitua haastattelua: olen laatinut haastattelurungon, johon olen kirjannut
haastattelukysymykset. Haastattelun edetessä olen kysynyt myös tarkentavia lisäkysymyksiä
keskustelun etenemisestä riippuen. Etnografista kenttätyötä olen harrastanut jo ennen kuin
tutkimusaiheeni on ollut tiedossa. Toimintani Oulun Sahasaaren vanhan voimalaitoksen raunioilla
ja harrastuneisuus lehtiin liittyvissä alakulttuureissa on ollut erittäin hyödyllistä tutkimusaiheeni
kannalta.

1.2 Tieteellinen viitekehys ja avainkäsitteet

Teoreettinen viitekehys alakulttuurien kartoituksen ja lehtien kulttuurisen aseman määrittelyyn tulee
pääosin alakulttuuritutkimuksista. Määrittelen aluksi valtakulttuuri, alakulttuuri, vastakulttuuri ja
underground-käsitteitä alakulttuuritutkimuksen eri suuntauksista käsin. Esittelen lyhyesti
alakulttuuritutkimuksen päälinjat ja koulukunnat Birminghamin Centre for Cultural Studies (CCCS)
-yksiköstä Chicagon etnografisiin tutkimuksiin ja lopulta jälkialakulttuurikeskusteluun.
Vastakulttuurin käsitettä avaan termin esitelleen sosiologin Milton Yingerin näkökulmasta siirtyen
amerikkalaisen ”counter culture” -termin isään Theodore Roszakiin. Esittelen lyhyesti myös
myöhempiä tulkintoja termistä. Underground-termiä määrittelen vastakulttuuria 1960-luvun
USA:ssa tutkineen Marja Ala-Ketolan ja suomalaisesta undergroundista kirjoittaneen Marja
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Tuomisen auttamana siirtyen käsitteen omaan, tutkimuksessa käyttämääni merkitykseen. Tarkennan
lopuksi myös käsitteiden ala- ja vastakulttuuri rajauksen tutkimuksessani.
Esittelen lyhyesti alakulttuurilehtien historiaa aikaisista fanzine-julkaisuista underground-lehdistöön
ja underground-sarjakuviin. Suomessa alakulttuurilehtien ilmestyminen on kokenut kaksi
huippukautta: suomalaisen undergroundin ajan vuosien 1967–1970 paikkeilla ja punk-kulttuurin
aikaan saaman pienlehtivillityksen, joka jatkui 1970-luvun loppupuolelta 1980-luvun alkupuolelle.
Alakulttuurilehtien historian läpi käyminen tuo ilmi niissä ilmeneviä valtavirrasta poikkeavia
kustannuskäytäntöjä, sisältöjä ja keinoja. Ennen jokaisen lehden käsittelyä kerron lyhyesti myös
kyseiseen lehteen liittyvän alakulttuurin taustat ja saapumisen Suomeen ja Ouluun. Alakulttuurien
ja zine- ja underground-lehtien historian tunteminen mahdollistaa tutkimieni lehtien
kontekstualisoinnin kulttuurin kentällä ja auttaa yhteneväisyyksien havaitsemisessa suhteessa niitä
edeltäneeseen perinteeseen.
Alakulttuurilehtien sisällöllistä vapautta peilaan valtakulttuurin sensuuria, tabuja ja skandaaleja
aiheuttavia aihepiirejä ja esittämistapoja vasten pyrkien määrittelemään, mitkä sisällöt ja keinot
koetaan vastakulttuurisiksi ja mitkä ovat sellaisia sisältöjä ja keinoja, joita valtamediassa on
perinteisesti hyljeksitty. Lähestyn alakulttuurilehtien sisältöjä ja kulttuurista asemaa valtakulttuurin
”diskursiivisen vallan” haastajina. Ranskalaisfilosofi Michel Foucault’n käsitteen mukaan
yhteiskunnallinen valta ilmenee yksilön omaksumina toiminta- ja ajattelutapoina, jotka muuttuvat
vaivihkaa itsestäänselvyyksiksi. Diskursiivinen valta ilmenee vallalla olevina normeina, tapoina ja
tottumuksina, jotka koetaan normaaleiksi ja luonnollisiksi. (Foucault 1975/2001, 1976–1984/2010.)
Valtamediassa totutut esittämistavat ja formaatit muodostavat genrejä eli lajityyppejä, joilla on
selkeä vakiintunut muoto. Genret totuttavat vastaanottajansa muodostamaan tietynlaisen
odotushorisontin genren konventioihin perustuen. Esimerkkinä vakiintuneesta valtamedian
muodosta poimin uutisgenren, jota Seija Ridell (1995) on tutkinut narratologisesta näkökulmasta.
Lisäksi viittaan Max Horkheimerin ja Theodor Adornon massakulttuuriteoriaan, joka pohtii
kriittisesti kulttuurin tavaraistumista ja taloudellisen hyötyajattelun vaikutusta kulttuurituotteisiin.
Otan huomioon myös kulttuurin kentän jakautumisen ”korkeaan” ja ”matalaan” tai vaihtoehtoisesti
korkeakulttuuriin ja populaari- tai massakulttuuriin.
Alakulttuurilehtien tekotapoja ja sisältöanalyysiä alustan esittelemällä strukturalisti Claude LéviStraussin käsitteen ”bricolage”, joka tarkoittaa käsillä olevien materiaalien luovaa yhdistelyä.
Bricolagessa esineet ja asiat saavat uusia käyttötarkoituksia ja niiden merkitys muuttuu uuden
kontekstin myötä. (Lévi-Strauss 1962/1969: 16–17) Käsitettä voi soveltaa myös alakulttuurilehtien
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tekotapoihin ja sisältöjen monenlaisia aineksia hyödyntäviin kokonaisuuksiin. Kulttuurintutkijan
Dick Hebdigen huomio alakulttuuristen sisältöjen potentiaalista ”merkityksellisen epäjärjestyksen
mekanismina” (Hebdige 1979: 90) on oivaltava alakulttuurilehtien tulkinnassa. Hebdige huomasi
myös valtakulttuurin symbolien hyödyntämisen uudenlaisissa asiayhteyksissä olevan yksi keino
tässä ”semioottisessa sissisodassa” (Umberto Eco 1972, sit. Hebdige 1979: 105 ). Dada ja
situationisti-taidesuuntaukset vakiinnuttivat keinoja ja sisältötyyppejä, jotka ovat vaikuttaneet
myöhemmin niin taiteessa kuin alakulttuurilehtien sisällöissäkin. Dadaismin vapaaseen
assosiaatioon perustuva tekstin eteneminen, satunnaisista yhteen liitetyistä sanoista muodostuvat
runot ja kollaasi ovat tekniikoita, joiden esiintymistä huomaa myös alakulttuurilehdissä.
Appropriation eli valtakulttuurin elementin lainaaminen sellaisenaan tai vähin muokkauksin uuteen
kontekstiin ja détournement eli kaappaus, joka asettaa kaapatun elementin kontaktiin yllättävien
elementtien kanssa, ovat varhaisista taidejulkaisuista tuttuja keinoja, joita käytetään myös
alakulttuurilehdissä (Debord 1956; Spencer 2008:101). Punk-kulttuurin ylistämä DIY eli Do It
Yourself -termi kannustaa omaehtoiseen toimintaan ilman ammattilaisuuden tai asiantuntijuuden
vaatimuksia (Spencer 2008: 11). Osakysymyksenä onkin, miten DIY-asenne näkyy tutkimissani
lehdissä. Intertekstuaalisuus eli tekstienvälisyys näkyy tutkimusaineistossani monella tasolla. Avaan
intertekstuaalisia viittauksia jonkin verran läpi koko tutkimuksen ja avaan käsitettä tarkemmin vielä
neljännessä luvussa.
Alakulttuurilehtien sisältöjä esitellessäni ja analysoidessani nostan esille erityisesti valtakulttuurin
arvoja ja normeja kommentoivia ja rikkovia sisältöjä. Kiinnitän huomiota myös omakustanteisille
julkaisuille ominaisiin keinoihin, joita havaitsen tutkimusaineistossani. Lehtiä käsitellessäni pyrin
antamaan lukijalle hyvän kokonaiskuvan lehden sisällöistä tarjoamalla katsauksen eri
sisältötyyppeihin ja keinoihin, joita kussakin lehdessä esiintyy. Neljännessä luvussa syvennyn vielä
tarkemmin muutamiin toistuviin sisältöihin ja keinoihin, jotka ovat nousseet esiin alakulttuurilehtiä
tutkiessani. Otan käyttöön tarkentavia työkaluja, jotka soveltuvat juuri tiettyjen sisältötyyppien
analysointiin. Alakulttuurilehtien kaunokirjallisuuden ja journalismin rajamailla kulkevia juttuja
tutkin gonzo-journalimi käsitteen kautta. Ruumiillisuutta kuvaavia sisältöjä havainnoin Mihail
Bahtinin (1965/1995) karnevalismin ja groteski-termin avulla rinnastaen alakulttuurilehtien
kuvastoa myös splatter-elokuvagenrestä tuttuun ruumiillisuuden kuvaukseen. Eritteiden kuvausta
alakulttuurilehdissä käsitellessäni otan esille sosiologi Pierre Bourdieun (1979/1984/2010) käsitteen
hyvä eli ”legitiimi maku”, jonka vastakohta on ”huono maku”. Lisäksi otan esille antropologi Mary
Douglasin (1966/2000) lian määrittelyn. Tutkin punk-lehtiin liittyvää estetiikkaa, typografiaa ja

8

dadaismia Anonyymissä mustetahrassa ja Tilt Zeitungissa ja lopuksi käsittelen kokeiluja sarjakuvan
muodolla Kuplassa ja Ruuvarissa.

1.3 Tutkimusmenetelmät, tutkimuskysymykset ja tavoitteet

Kuten sanottua, käytännön etsiväntyö on saattanut minut tutkimusaineistoni ja aiheen kannalta
oikeiden ihmisten pariin mahdollistaen koko tutkimuksen. Tämä osuus tutkimustyöstäni on ollut
tavallaan sattumanvaraisin ja haastavin, mutta ehdottomasti myös antoisin. Haastatteluissa ilmi
tullut alakulttuurilehtien tekijöiden intohimoinen suhtautuminen tuotoksiinsa ja hauskat muistot,
joita tekoprosesseihin liittyy, ovat inspiroineet minua kirjoittamaan aiheesta. Haluan kiittää
haastateltaviani lehtien lainaamisesta ja avoimesta suhtautumisesta aihepiirin tutkimiseen.
Perustavanlaatuisena tutkimuskysymyksenäni on siis oululainen alakulttuurilehtikulttuuri. Mitä
lehtiä Oulussa on ilmestynyt, milloin ja minkälaisia ne ovat? Alusta asti minua kiinnostivat myös
taustat ja tekoprosessit omintakeisten lehtien takana. Tämä johdatti tutkimaan lähemmin lehtien
alakulttuurisia lähtökohtia. Koska käsiini saamiini lehtiin liittyvistä paikallisista alakulttuureista
löytyi hyvin vähän tai ei ollenkaan kirjoitettua tietoa, toiseksi olennaiseksi osaksi tutkimustani nousi
tämän suullisen perimätiedon haaliminen ja ylös kirjaaminen. Haastatteluni alakulttuurien
edustajien kanssa selvensivät punk-, sarjakuva-, skeitti- ja graffitikulttuureiden historiaa Oulussa.
Alakulttuuristen taustojen kartoittamisen avulla pyrin kontekstualisoimaan tutkimiani lehtiä
kulttuurin kenttään. Lehtiin liittyvän alakulttuurisen taustan selvittäminen ja kytkeminen
paikalliseen kontekstiin auttaa hahmottamaan lehtien ja niiden tekijöiden suhdetta valta- ja
korkeakulttuuriin. Ristiriitainen suhde valta- ja alakulttuurien välillä näytti vaikuttavan niin lehtien
tekoprosesseihin kuin sisältöihinkin.
Aineiston tutkimisen aloitin lähilukemisella. Sitten kun kokonaiskuva kustakin lehdestä ja sen
persoonallisista piirteistä alkoi hahmottua, aloin muodostaa kuvaa toistuvista teemoista,
juttutyypeistä ja keinoista, joita lehdissä ilmenee. Pidin mielessäni vastakulttuurisuuden käsitteen ja
kiinnitin huomiota erityisesti valtakulttuurin arvoja ja normeja kommentoiviin juttuihin. Myös
perinteisesti vastakulttuurisiksi mielletyt aihepiirit, kuten vallalla olevien instituutioiden ja
virkamiesten naurunalaiseksi saattaminen, seksuaalisuus, väkivalta ja tabuina pidetyt aiheet olivat
takaraivossani lehtiä selaillessani. Tärkeä teema lehtien kulttuurisen tilan määrittelyn kannalta oli
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myös paikallisuuteen liittyvät jutut. Lisäksi huomioin valtakulttuurin genrejä ja hahmoja
parodioivat jutut. Huomioin tarkasti myös omaperäisiä tyylikeinoja ja ilmaisuja, joita ei
valtamediassa näy. Koetin olla tutkimusasettelustani huolimatta mahdollisimman avoin lehtien
monipuolisille sisällöille niin, että pystyisin muodostamaan todellisuutta vastaavan kuvan myös
lukijalle lehtiä esitellessäni. Tovin lehtiä uudelleen ja uudelleen luettuani vakuutuin
vastakulttuurisuuden käsitteen osuvuudesta yhtenä lehtien sisältöjen tulkintakeinona. Esitin
aineistolleni kysymyksen: miten vastakulttuurisuus ilmenee oululaisissa alakulttuurilehdissä?
Kysymystäni voi tarkentaa vielä lisäkysymyksillä: Mitä valtakulttuurin asioita kritisoidaan ja
miten? Mitä valtakulttuurissa itsestään selvinä pidettyjä normeja rikotaan ja miten? Miten
valtakulttuurin vakiintuneita genrejä ja ilmaisuja käytetään hyväksi alakulttuurilehdissä?
Pyrin hahmottamaan mahdollisia analyysityökaluja suhteellisen uudelle tutkimusaihepiirille, siis
alakulttuurilehdille. Tähän mennessä tekemäni tutkimuksen perusteella olen huomannut, että
alakulttuurilehtien maailma poikkeaa perustojaan myöten perinteisestä journalismista. Siksi
journalismintutkimus ei mielestäni sovellu ainoana työkaluna alakulttuurilehtien tutkimukseen,
vaan mukaan tarvitaan myös kulttuurintutkimuksellista näkökulmaa. Tarvittavia työkaluja lähden
hakemaan alakulttuuritutkimuksista ja kulttuurihistoriaa käsittelevästä aineistosta. Sovellan
käsitteitä myös taiteentutkimuksen, antropologian ja sosiologian puolelta, joita hyödynnän lehtien
toistuvia sisältöjä analysoidessani. Suomalaiset alakulttuurilehdet ovat vielä suurimmaksi osaksi
kartoittamatonta tutkimusaluetta. Suomalaisista underground-lehdistä Aamuruskosta ja Ultrasta on
kirjoitettu suomalaisen underground-liikkeen käsittelyn yhteydessä (ks. Pitkäranta 2006) ja
suomalaista underground-sarjakuvaa on kartoitettu jonkin verran (Arffman 2000). Punk-zineistä on
kirjoitettu jonkin verran suomipunkin historiaa käsittelevissä teoksissa (ks.esim.Bruun ym.1998) ja
punk-lehtiä on listattu lehdissä ilmestyneiden ilmoitusten ja mainosten perusteella (Tuusvuori
2007). Oranssi ry:llä on parhaillaan käynnissä punk-zinejen arkistointi digitaaliseen muotoon.
Tavoitteena on arkistoida helmikuuhun 2015 mennessä vähintään 300 lehteä vuosilta 1977–1982,
joita sitten voi selailla päätelaitteella Oranssi ry:n tiloissa Helsingin Suvilahdessa. (Hätinen 2014:
Rytmi 21.5.) Kattavaa tieteellistä tutkimusta aiheesta ei tietääkseni Suomessa ole kuitenkaan tehty ja
punk-zinejen lisäksi alakulttuurilehtien kartoitus Suomessa on ollut suhteellisen vähäistä.
Tutkimukseni toimii avauksena alakulttuurilehtien tutkimukselle Suomessa ja innostaa toivottavasti
lukijoita tutustumaan tähän maanalaiseen kulttuurin aarreaittaan lähemmin.
Tutkimukseni tärkein tehtävä on dokumentaarinen: kirjoittamattoman paikalliskulttuurin
tallentaminen ja esitteleminen. Toisena merkittävänä osuutena tutkimuksessa on alakulttuurilehtien
asettaminen kulttuuriseen kontekstiin. Kolmantena, koko tutkimuksen läpi jatkuvana teemana, on
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vastakulttuuriset sisällöt ja keinot oululaisissa alakulttuurilehdissä, joita pyrin kartoittamaan ja
hahmottelemaan työkaluja niiden tulkitsemiseen.
Olen pyrkinyt säilyttämään tutkimusaineistoni muotoilun tekstinäytteissä lyönti- ja
kirjoitusvirheineen. Osan esimerkeistä olen skannannut suoraan ja osan olen kirjoittanut
tietokoneella uudelleen. Skannatut esimerkit havainnollistavat lehtijuttujen alkuperäistä ulkoasua ja
typografiaa.

2 ALAKULTTUURILEHTIÄ VALTAKULTTUURIN LAITAMILTA

2.1 Valtakulttuuri, alakulttuuri, vastakulttuuri ja underground
Valtakulttuuri on nimensä mukaisesti tietyssä yhteisössä valta-asemassa olevaa kulttuuria, jolla on
vankka asema kyseisen yhteisön kulttuurin piirissä. Valtakulttuurin käsitettä voidaan purkaa monien
eri tieteenalojen lähtökodista. Mahdollisia keinoja käsitteen avaamiseen tarjoavat ainakin
talouspolitiikan, sosiologian, kulttuurintutkimuksen, taiteen tutkimuksen ja semiotiikan alat.
Tutkimuksessani pääpaino on kulttuurintutkimuksella ja taiteen tutkimuksella, joiden avulla pyrin
käsittelemään valtakulttuurissa lähinnä tutkimieni lehtien aikoina vallinneita käsityksiä ja
esittämisentapoja. Valtaa tietylle kulttuurille antavat valtaapitävien tuki, vakiintuneet instituutiot ja
yleiset levityskanavat, kuten joukkotiedotusvälineet. Valtakulttuuri on merkitysten rakentamista ja
välittämistä suurille massoille. Äärimmäisessä tapauksessa voidaan puhua hegemoniasta: tiettyjen
käsitysten ja arvojen ylivallasta muihin nähden. Hegemonisia käsityksiä, kussakin yhteiskunnassa ja
kulttuurissa käypiä ideologioita voidaan luonnehtia kulttuurintutkija Mikko Lehtosen mukaan
”’terveeksi järjeksi' – joukoksi yhteisesti hyväksyttyjä, suorastaan itsestäänselvyyksinä otettuja
käsityksiä, jotka itsestäänselvyydessään tukevat vallitsevia valtasuhteita.”(Lehtonen 2000:24.)
Valtakulttuuri on täten salakavalalla tavalla poliittista: sen poliittisuus piilee juuri siinä, miten
tietyistä arvoista ja käsityksistä tehdään arkipäiväisiä ja näkymättömiä.
Ranskalainen filosofi ja historioitsija Michel Foucault on analysoinut valtaa ja sen tuottamista
yksilöntasolla. Focault’n (1976–1984/2010) mukaan jokainen meistä osallistuu vallan tuottamiseen
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jäsennellessään maailmaa ja omaa identiteettiään. Yksilön sisäistämät ajattelu- ja toimintatavat,
jotka naamioituvat arkielämässä tiedoksi, totuudeksi, luonnolliseksi ja normaaliksi, ovat
”diskursiivista valtaa”, joka sisäistetään osaksi omaa identiteettiä. Sen takia diskursiivista valtaa voi
olla vaikea huomata ja kritisoida. Koska diskursiivinen valta on yhteiskunnassa laajasti levittäytynyt
niin kielenkäytön, tieteen kuin taiteenkin aloille, on myös vastadiskurssien sikiäminen mitä
moninaisimmista lähtökohdista mahdollista. Toisin näkeminen, toisin sanominen ja toisin
ajattelemisen mahdollisuus on aina olemassa. (Seppä 2007: 324.) Valtakulttuurin käsitykset ja
diskurssit ovat jatkuvassa muutoksen tilassa ja niin on täten koko valtakulttuurin määrittelykin.
Esimerkkeinä valtakulttuurin iskostamista ajatuksista Lehtonen mainitsee aikanaan hyväksyttyjä
käsityksiä lasten ruumiillisesta kurittamisesta ja naisten passittamisesta nyrkin ja hellan väliin
(Lehtonen 2000: 20), joiden voidaan katsoa nykyisin muuttuneen paheksutuiksi käytösmalleiksi.
Valtakulttuuri voi tehdä suosimistaan ilmaisumuodoista ikään kuin standardeja niiden toistuvuuden
ja näkyvyyden ansiosta. Seija Ridell tutkii teoksessaan Kaikki tiet johtavat genreen (1995)
uutisjournalismia narratologisesta näkökulmasta. Ridell viittaa Pertti Alasuutarin (1991)
tutkimukseen suomalaisten tv-ohjelmia koskevista makuhierarkioista, josta käy ilmi uutisten
arvostettu asema suomalaisten keskuudessa. Uutisten ja ajankohtaisohjelmien katselua pidettiin
itsestäänselvänä ja kunnioitettavana yhteiskunnallisten asioiden seuraamisena, eikä uutisiin koettu
aiheelliseksi esittää mielipiteitä (Alasuutari 1991: 237–239, sit. Ridell 1995: 173). Ridell tulkitsee
haastattelututkimuksen ilmaiseman uutisten arvostuksen osoitukseksi uutisten lajityypin
kulttuurisesti pakottavasta voimasta (Ridell 1995: 173). Genret eli lajityypit antavat lukijalle tietyn
odotushorisontin, jota vasten tulkinta tehdään. Esimerkiksi tieteellisessä tekstissä ja uutistekstissä
tekijä pyritään usein saamaan mahdollisimman huomaamattomaksi ja näin luomaan illuusio
”objektiivisesta” tiedonvälityksestä ja kerronnasta. Uutisjournalismin esitystavat ovat kehittyneet
versioksi realistisesta esittämisestä, jossa kertoja häivytetään ja saadaan aikaan vaikutelma, että
tapahtumat ikään kuin kertoisivat itse itsestään (Kunelius 2003: 226). Mainoksissa taustalla piilee
pyrkimys tuotteen tutuksi tekemiseen ja ostopäätökseen yllyttämiseen – seikat, jotka havainnoitseva
tulkitsija ottaa huomioon mainosformaattiin tehtyä sisältöä katsellessaan.
Valtakulttuurin sisällä kulttuurin kenttä saatetaan jakaa arvottavasti korkeaan ja matalaan.
Korkeakulttuuriksi voidaan määritellä yleistä arvostusta nauttivat taiteenlajit, jotka nojaavat
vakiintuneisiin instituutioihin ja yhteiskunnalliseen tukeen. Korkeakulttuuri on valtion varoin
tuettua kulttuuria, jota Suomessa tällä hetkellä edustavat muun muassa Kansallisooppera,
Kansallisteatteri ja valtakunnalliset orkesterit. (Kulttuuri- ja opetusministeriö 2014)
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Sivistyssanakirjassa korkeakulttuuri määritellään vastakkaisena populaarikulttuurille
(Sivistyssanakirja 2014). Populaarikulttuuriksi tai matalaksi kulttuuriksi määritellään yleensä
kansanomaiset taiteen ja kulttuurin lajit, kuten pop- tai rap-musiikki, saippuaoopperat, viihdeelokuvat, sarjakuvat ja katutanssi. Valta-asemassa olevat määrittelevät ”korkeiden diskurssien”
avulla, mitä voidaan pitää matalana ja mitä korkeana. Korkea ja matala kulttuuri ovat aina korkeita
ja matalia suhteessa toisiinsa. Lehtonen muistuttaa: ”Ehkä matala onkin merkki jostakin, mikä on
korkeassa itsessään, jostain mikä korkean täytyy tukahduttaa, karkottaa oman olemisensa tuolle
puolen.” (Lehtonen 2000: 97.) Korkean ja matalan kulttuurin rajat ovat häilyvät ja vaikutteita
vaihdetaan puolin toisin. Korkeakulttuurilla on ollut tapana ammentaa matalan kulttuurin aineksia ja
tehdä niistä salonkikelpoisia. Lehtonen mainitsee tästä esimerkkinä jazzin kohoamisen
korkeakulttuuriseen asemaan Suomessa (Lehtonen 2000: 98). Muita esimerkkejä löytyy tutkimistani
alakulttuureista, osoituksena graffititaiteen osittainen hyväksyminen taidegallerioihin ja
mainosmaailmaan ja punkrockin vakiintuminen osaksi suomalaista pop-kulttuuria.
Matala kulttuuri -termiä kuulee nykyisin harvemmin käytettävän. Vastakkaisparina
korkeakulttuurille käytetään usein populaari- tai massakulttuuri-termejä. Termit viittaavat kulttuurin
kansanomaiseen luonteeseen ja vihjaavat toisaalta korkeakulttuurin elitistisestä asemasta vain
harvojen ja etuoikeutettujen kulttuurina. Teoria massakulttuuriteollisuudesta pureutuu kulttuuriin
tavaraistumiseen, taloudellisten pakotteiden vaikutuksesta kulttuurituotteisiin ja niiden
vastaanottoon. Teorian keskeiset ajatukset muotoilivat 1940-luvun alussa Max Horkheimer ja
Theodor Adorno. Risto Kunelius erittelee teorian väitteet massakulttuurin tuotteista kolmeen eri
piirteeseen: standardisoituminen, ennakoitavuus ja harmonisoituminen. Teollisen ajan kulttuurille
on ominaista tuotannon ja jakelun asettamat vaatimukset tietyille standardisoiduille muoteille,
joihin kulttuurituotokset sovitetaan: näin muodostuu formaatteja, joihin luovuuden on
sovittauduttava. Massakulttuurin nautinto perustuu toistoon ja ennakoitavuuteen: kuluttajalle
tarjotaan tuotetta, jonka sisältö on kuluttajalle tuttu ja turvallinen. Harmonisoituminen takaa
kulttuurituotteelle tietyn muodon ja sanoman, joka täyttää kuluttajan odotukset. (Kunelius 2003:
97–98.)
Esimerkkinä tästä voisi toimia onnellisen lopun pakote elokuvassa tai kirjassa. Teos ei jää
vaivaamaan jälkeenpäin, vaan vastaanottaja saa haluamansa tyydytyksen ja antaa näin myös
hiljaisen hyväksynnän kulttuurituotteen standardisoidulle muodolle. Massakulttuuriteoria nostaa
esiin kulttuuriteollisuuden tasapäistävän vaikutuksen niin kulttuurituotteille kuin toisaalta myös
kuluttajan vaatimuksille. Taloudellisen menestymisen vaatimuksen alla taideteokset valmistellaan
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helposti tiettyjen, taloudellisesti kannattaviksi todettujen kaavojen mukaan eikä riskejä sisällön tai
muodon suhteen uskalleta ottaa. Jo kulttuurituotteen valmisteluvaiheessa kiinnitetään erittäin paljon
huomiota kysyntään ja tulevaan vastaanottoon teoksen omaperäisyyden sijaan. Teoria on
edelleenkin tarkastelun arvoinen, vaikka kulttuurituotteiden markkinointi keskittyy nykyisin ehkä
pienempiin kuluttajasegmentteihin kuin 1940-luvulla, jolloin teoria kehiteltiin. Alakulttuurilehdet
rikkovat massakulttuurissa esiintyviä formaatteja ja genrejä rohkeasti. Koska taloudellinen
menestyminen ei mene persoonallisen ilmaisun edelle, on lehdentekijöillä vapaat kädet niin muodon
kuin sisällönkin suhteen.
Alakulttuuriteorian keskeiset suuntaukset ja tutkimukset voidaan jakaa kolmeen osaan: Chicagon
koulukunnan kaupunkisosiologiaan pohjautuviin alakulttuuritutkimuksiin, Birminghamin Centre for
Contemporary Cultural Studies (CCCS) -yksikön alakulttuuritutkimuksiin ja nykyiseen
jälkialakulttuurikeskusteluun (Puuronen 2006: 105). Ennen alakulttuuri-termin vakiintumista
tieteelliseen tutkimukseen, toimivat sosiologiset ja etnografiset tutkimukset kodittomista,
rikollisista, jengiläisistä ja muun muassa jazz-muusikoista tärkeänä pohjustuksena alalle. (Gelder
2007: 40–42.) Chicagon koulukunnalle oli ominaista empiirinen ote: marginaalisiin sosiaalisiin
ryhmiin tutustuttiin etnografisen tutkimuksen keinoin menemällä itse havainnoimaan heidän
elämäänsä. Aarreaittana toimi Chicagon kaupunki, jossa oli paljon siirtolaisia ulkomailta ja muualta
Amerikasta ja joka oli asuinalueiltaan jakautunut lukuisiin eri maailmoihin. Chicagossa tehty
rikollisuuteen keskittyvä sosiologinen tutkimus kiinnitti huomiota eroihin, jotka estävät
valtakulttuuriin sulautumisen. (Gelder 2007: 27–29.) Kriminologiaa tutkinut Albert K. Cohen ei
määrittele rikollisuutta yksilöllisenä psykiatrisena tai patologisena ilmiönä, vaan sosiaalisena
ilmiönä, jossa normien ja virallisen yhteiskunnan ulkopuolelle jäävät ratkaisevat ulkopuolisuuden
ongelman liittymällä yhteen ja muodostamalla oman alakulttuurinsa, jossa vallitsevat ryhmän omat
normit. Cohen kuvasi tätä uudelleen sopeutumista ja orientaatiota termillä ”subcultural solution” eli
alakulttuurinen ratkaisu. (Gelder 2007: 40–41.)
Birminghamin koulukunnan vaikutteet olivat peräisin kulttuuriteorioista, kuten marxismista,
ideologiateorioista ja gramscilaisesta hegemoniateoriasta (Puuronen 2006: 111). Tutkimukset
keskittyivät suurilta osin brittiläiseen työväenluokkaan. Gramscin hegemoniateoria pyrki
selittämään alempien yhteiskuntaluokkien pysymistä asemassaan valtakulttuurin ideologian
omaksumisen kautta. Hän näki, että työväenluokka hyväksyy vallassa olevien aseman nimenomaan
mukautumalla ja aktiivisesti omaksumalla yhteiskunnassa vallalla olevan ideologian. (Gelder 2007:
89–90.) Birminghamiläisissä alakulttuuriteorioissa kulttuuri nähdään alueena, jossa sosiaaliset
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ryhmät antavat elämänkokemuksilleen ilmaisullisen muodon. Merkitykset, arvot ja ideat
ruumiillistuvat muun muassa sosiaalisissa suhteissa, tavoissa ja käytännöissä. (Puuronen 2006:
112–113.) Alakulttuurit ovat kiinni muussa yhteiskunnassa jakaen saman kokemusmaailman, mutta
reagoivat siihen poikkeavalla tavalla, esimerkiksi pukeutumisen, aktiviteettien ja elämäntavan
keinoin (Hall & Jefferson 1993: 14–15, sit. Komonen 2010: 17).
Strukturalisti Claude Lévi-Strauss lanseerasi teoksessaan The Savage Mind (1962) termin
”bricolage”, joka tarkoittaa käsillä olevien materiaalien luovaa yhdistelyä. Bricoleur on tee-se-itsemies, joka yhdistelee kulloinkin käsillä olevista materiaaleista uusia, mielikuvituksekkaita
yhdistelmiä. (Lévi-Strauss 1962/1969: 16–17.) Bricolagen käsite soveltuu hyvin myös
alakulttuuriseen tyylittelyyn ja asioiden uudenlaiseen yhdistelyyn. Konkreettisina esimerkkeinä
esineiden uusista käyttötarkoituksista ja merkityksistä toimivat hakaneula punkkareilla, spray-kannu
graffitimaalarilla ja puistonpenkin käyttö skeittiobjektina skeittareilla. Lévi-Strauss johdattelee
bricolagen ajatusta konkretiasta abstraktimmalle tasolle, myyttien muodostumiseen ja taiteen
merkityssisältöihin asti (Lévi-Strauss 1969: 17–23). Dick Hebdige (1979) tutki paljon punkkulttuuria ja ymmärsi tyylin olevan merkittävä tekijä alakulttuurisen identiteetin rakentamisessa.
Hebdige oivalsi punk-kulttuurille ominaisen ”semioottisen sissisodan” (Umberto Econ sanoja
lainaten), jota käytiin valtakulttuurin symbolisia aseita, kuten Englannin lippua ja kuningattaren
kuvaa, alkuperäisistä asiayhteyksistään repimällä ja muovaamalla. Hebdige siirsi huomion kaduilta
tekstiin ja merkityssisältöihin, joita alakulttuurin sisällä luodaan. Hän huomioi alakulttuuristen
tekstien epäystävällisyyden lukijaa kohtaan ja autoritääristä tulkintaa vastustavan luonteen.
(Hebdige 1979; Gelder 2007: 93–94.) Punk-lehtien erityinen estetiikka, alakulttuurilehdille
ominainen musta huumori ja kuvia kumartelematon asenne tekevät yksioikoisen tulkinnan
mahdottomaksi ja vaativat alakulttuurin tuntemusta viittausten ja sisältöjen ymmärtämiseen.
Jälkialakulttuurikeskustelussa on kritisoitu käsitystä yhtenäisestä valtakulttuurista ja kulttuurisista
jaotteluista. Postmodernissa maailmassa globaalit valtakulttuurit ja paikalliset kulttuurit tuottavat
uusia hybridialakulttuureja (Muggleton & Weinzierl 2003: 3). Uudet alakulttuurit eivät synny
CCCS:n tutkimusten mukaisten yhteiskuntaluokkiin liittyvien asetelmien pohjalta, vaan
pikemminkin sukupuolen, etnisyyden tai esimerkiksi yhteisen musiikkimaun tuloksena. (Puuronen
2006: 121.) Jälkialakulttuurikeskustelussa esiin on noussut vanhan alakulttuuri-käsitteen tilalle
uusia, ajankohtaisia käsitteitä, kuten ”scene”1 eli alakulttuurinen yhteisö ja ”lifestyle” eli

1

Suomalaisittain ”skene”.
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elämäntyyli (ks. esim. Toivanen 1997: 3; Chaney 1996). Sarah Thornton on tutkinut elektronisen
tanssimusiikin ympärille kehittynyttä klubikulttuuria soveltaen alakulttuurisia teorioita Pierre
Bourdieun sosiologisiin huomioihin distinktiosta ja mausta. Thornton on määritellyt termiä
”alakulttuurinen pääoma”, joka määrittää henkilön statusta alakulttuurin sisällä. Siihen kuuluu
esimerkiksi tietynlainen pukeutuminen, tietynlaiset makutottumukset esimerkiksi musiikin suhteen
ja alakulttuurin sisäisen slangin osaaminen. (Thornton 1995: 10–12.) Huomio on kohdistettu myös
kulutuskulttuuriin ja mediaan, joka voi toimia identiteettien rakentajana (Gelder 2007: 104–105;
Thornton 1995). Michel Maffessolin on ehdottanut termiä ”uusheimo” käytettäväksi kuvaamaan
soljuvampia ja kevyemmin määrittyviä ryhmiä kuin aiemmin pitkälti sosiologisista taustoistaan
käsin määritellyt alakulttuurit. (Muggleton & Weinzierl 2003: 5).
Tutkimuksessani olen valinnut termin alakulttuuri kuvaamaan niitä kulttuurisia taustoja, joihin
lehdet ovat kytkeytyneet. Termin laajan määrittelyn mukaisesti kyseessä on ryhmä, jonka jäsenet
jakavat yhteisiä kiinnostuksen kohteita ja käytäntöjä, jotka erottavat heidät muista sosiaalisista
ryhmistä (Gelder & Thornton 1997: 1). Punk-alakulttuurissa erottavia tekijöitä olivat muun muassa
musiikkimaku ja asennoituminen yhteiskuntaan. Graffiti-alakulttuurin jäseniä erottaa
valtakulttuurista laiton toiminta ja alakulttuurin sisäinen estetiikan taju. Skeitti-alakulttuurissa
tärkeintä on itse aktiviteetti, skeittaus, joka rajaa ei-harrastajat alakulttuurin ulkopuolelle. Lisäksi
skeittaukseen liittyvä sanasto ja paikalliset slangit kuuluvat vain alakulttuurin jäsenille tai siihen
perehtyneille. Sarjakuvan alakulttuurinen asema 1980- ja 1990-luvuilla oli havaittavissa sekä
valtakulttuurin suhtautumisessa sarjakuvaan ilmaisumuotona että sen vähäisessä
julkaisutoiminnassa kotimaassa. Määrittelyssäni annan suuren painoarvon luovalle toiminnalle, joka
saa alkunsa alakulttuurisen ryhmän tai keskittymän yhdessäolosta, yhteisistä kiinnostuksen
kohteista ja elämäntyylistä. Omien lehtien teko on vain yksi ilmentymä tutkimieni alakulttuurien
luovasta toiminnasta paikalliskulttuurin saralla. Olennaista on myös jonkinlainen
ulkopuolisuudentunne suhteessa valtakulttuuriin ja viralliseen korkeakulttuuriin. Olen valinnut
alakulttuuri-käsitteen vastakulttuurin sijaan, koska se on konnotaatioiltaan neutraalimpi.
Alakulttuurien ja sisältöjen vastakulttuurisuus on riippuvainen ajankohdasta ja vallitsevasta
kulttuurista. Tutkimieni alakulttuurien vastakulttuurisuuden aste on vaihdellut alakulttuurien
syntyhistoriasta tähän päivään asti ja erityisesti graffiti- ja skeittikulttuurin asema suhteessa
valtakulttuuriin muuttuu koko ajan. Alakulttuuri-termiä käyttäen pystyn vaivattomasti siirtymään
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historiallisesta kontekstista tähän päivään keskittymättä liikaa yhteisön muuttuvaan statukseen
valtakulttuurin silmissä.2
Sosiologi J. Milton Yinger pyrki määrittelemään vastakulttuurin käsitettä vuonna 1960 julkaistussa
artikkelissaan ”Contraculture and Subculture”. Yinger halusi tarkentaa liian laajaksi muotoutunutta
alakulttuuri-käsitettä, jonka merkitys vaihteli suuresti sosiologian ja antropologian piireissä.
Vastakulttuuri-termiä tulisi Yingerin mukaan käyttää silloin, kun ryhmää olennaisesti määrittää
vastakkainasettelu valtakulttuurin arvojen kanssa ja kun ryhmän sisäisiä normeja voi ymmärtää vain
suhteessa sitä ympäröivään valtakulttuuriin. Yinger nostaa entistä tärkeämpään rooliin
persoonalliset ja sosiopsykologiset tekijät, jotka vaikuttavat ryhmän arvojen kehitykseen ja niiden
ylläpitämiseen. Alakulttuurit ovat toki myös jossain määrin ristiriidassa valtakulttuurin kanssa,
mutta niitä voidaan Yingerin mielestä kuitenkin tutkia ilman intensiivistä analyysiä valtakulttuurin
ja alakulttuurin välisestä suhteesta. Vastakulttuurin jäsenet hylkäävät valtakulttuurin arvot ja normit
ja kieltävät niiden arvon. (Yinger 1960.)
Historian professori Theodore Roszak korvasi latinalaisperäisen termin contraculture
amerikkalaisella ”counter culture”-termillä teoksessaan The Making of a Counter Culture,
Reflections on the Technocratic Society and Its Youthful Opposition (1969). Kirjan julkaisun
aikoihin vastakulttuurin tekijätkin olivat tietoisia termistä ja siihen liittyvästä kulttuurisesta
selkkauksesta. Avainsanoiksi muodostuivat sukupolvien välinen taistelu ja ylikehittynyt
teknokratia, joista amerikkalainen vastakulttuuri Roszakin mukaan kumpusi. Counter culture termin käyttö yleistyi ja siitä tuli muoti-ilmaus, jota käytettiin paljon yleisessä kielenkäytössä.
Sosiologi Kenneth Westhues pyrki rajaamaan termiä 1970-luvun alkupuolella. Westhuesin tiukka
rajaus määrittelee vastakulttuuriksi ryhmän, joka hylkää selkeästi valtakulttuurin ja etsii omat
vaihtoehtonsa. Tämä ilmenee epäpoliittisuutena, valtakulttuurin materialististen statussymbolien
hylkäämisenä ja sosiaalisena erottautumisena valtakulttuurista. Yhteiskuntatieteilijä Rolf
Schwendter määritteli alakulttuuriteoriassaan vastakulttuuriksi ryhmää, joka asettuu oppositioon
valtakulttuurin kanssa ja tulee myös ymmärretyksi valtakulttuuria vastustavana ilmauksena. Nora
Ahlbergin määritelmässä olennaista on maailmankuva ja todellisuuden käsite. Vastakulttuurin
edustajat ilmentävät toisenlaista todellisuutta keskellä valtakulttuurin yleisesti hyväksyttyä
maailmaa. Persoonallisuutta määritellään pikemminkin ”ihmismielen sisäkehässä” kuin
2

Esimerkiksi tutkimieni punk- ja uusi aalto-lehtien aikainen punk-kulttuuri ja sen tekijät voidaan nykyään määritellä jo
hyväksytyksi populaarikulttuuriksi ja osaksi suomalaista rock-historiaa. 1980-luvun alussa syntyneet punkin
suuntaukset, kuten hardcore ja sen alagenret voidaan nykyisinkin mieltää ala- tai vastakulttuurisiksi. (ks. Koponen
2008)
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valtakulttuurin ulkoisista rakennelmista käsin. Tärkeää on identiteetin vapautuminen sosiaalisista
paineista. (Ala-Ketola 1985: 7–10.)
Tutkimuksessani vastakulttuurisuuden käsite esiintyy pääosin adjektiivina. En halua lyödä
vastakulttuurin leimaa tutkimiini alakulttuurisiin ryhmiin; pikemminkin pyrin tutkimaan,
minkälaiset sisällöt voidaan tulkita vastakulttuurisiksi lehtien ilmestymisaikaan. Sisältöjen
vastakulttuurisuus ilmenee aina suhteessa valtakulttuurin normeihin ja arvoihin. Yhteiskunnassa
vallitsevien käsityksien lisäksi huomio kiinnittyy totuttuihin esittämistapoihin ja sisältöihin
valtamediassa ja sitä kautta myös aiheisiin, joita pyritään sensuroimaan ja rajoittamaan. Aikaiset
fanzinet, underground-lehdet ja -sarjakuvat tarjoavat katsauksen aiheisiin, jotka on perinteisesti
luokiteltu vastakulttuurisiksi: yhteiskuntakritiikki, virkamiesten pilkkaus (erityisesti poliisit), kirkon
ja uskonnon pilkkaus, avoin seksuaalisuus ja ruumiillisuus, väkivalta, päihteiden ja huumeiden
käyttö, keskeisiä mainitakseni. Vastakulttuuriset sisällöt ovat ristiriidassa vallitsevan kulttuurin
arvojen ja medianormien kanssa, käsittelevät tabuina pidettyjä aiheita ja esittelevät persoonallisia,
jopa uudenlaisia ilmaisutyylejä. Lisäksi vastakulttuurisuus näkyy alakulttuurien edustajien
elämäntyyleissä ja asenteissa valtakulttuurin arvoja ja instituutioita kohtaan: lehdetkin tehdään
mahdollisimman itsenäisesti virallisen kustannustoiminnan normien ulkopuolella.
Underground on termi, jonka merkitys vaihtelee asiayhteydestä riippuen. Underground-termiä on
käytetty vastakulttuuri-sanan synonyyminä, perinteisiä siveyskäsityksiä vastaan rajusti hyökkäävänä
toimintana, systeemin perusrakenteita tuhoamaan pyrkivänä kulttuuriorganisaationa ja itsenäisenä
taidesuuntana (Ala-Ketola 1985: 11). Sarjakuvien maailmassa underground-sarjakuvat loivat
omaehtoisesta sarjakuvailmaisustaan kokonaisen koulukunnan 1960-luvulta alkaen ja vaikuttivat
rohkeilla aihepiireillään ja uusilla piirtotyyleillään sarjakuvan kehitykseen taidemuotona. Suomessa
undergroundilla on viitattu Suomen Talvisota 1939–40 ja The Sperm-yhtyeisiin, jotka ulottivat
ilmaisuvoimaansa musiikin ohella provokatiivisiin performansseihin, omien underground-lehtien
julkaisuun ja teatteritaiteeseen (Tuominen 2006: 45). Nykyisin underground-termi on laajentunut
käsittämään lähes mitä tahansa ”maan alla”, valtavirralta piilossa tapahtuvaa kulttuuriin ja
taiteeseen liittyvää toimintaa. Lyhennettä UG näkee mitä moninaisimmissa yhteyksissä esimerkiksi
artistinimen etuliitteenä tai kulttuuria kuvailevana adjektiivina. Tässä tutkimuksessa undergroundtermi liittyy olennaisesti Pohjois-Amerikasta 1960-luvulla ponnistaneisiin underground-sarjakuviin
ja Suomen underground-liikkeeseen, joka oli aktiivisimmillaan vuosina 1967–1970. Käytän termiä
harkiten myös yleisterminä kuvaamaan ”maan alla” eli valtamedian ulkopuolella tapahtuvaa pienen
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yhteisön taide- ja kulttuuritoimintaa. Termi sopii kuvaamaan tutkimieni lehtien asemaa kulttuurin
kentällä ja ”underground-lehti”-määrite soveltuu aika hyvin alakulttuurilehti-sanan vastineeksi.

2.2 Valtakulttuurin rajapinnoilla – sensuuria, tabuja ja skandaaleja
Alakulttuurit edustavat melua (vastakohtana äänelle): häiriötä säännöllisessä jatkumossa, joka
johtaa todellisista tapahtumista ja ilmiöistä niiden esittämiseen mediassa. Meidän ei tulisi
aliarvioida alakulttuurin merkittävää voimaa, ei pelkästään vertauskuvana mahdolliselle
anarkialle "siellä jossakin", vaan tosiasiallisena merkityksellisen epäjärjestyksen
mekanismina: tietynlaisena väliaikaisena tukoksena representaatiosysteemissä.
(Hebdige 1979/1994: 90. suomennos tekijän.)

Kulttuurintutkija Dick Hebdige nostaa esille alakulttuureille ominaisen seikan: valtakulttuurin ja
normien mukaisten esittämistapojen haastamisen. Itsestään selvinä pidetyt esittämistavat eli
representaatiot ja kielelliset normit ovat usein kaivautuneet niin syvälle alitajuntaamme ja
maailmankatsomukseemme, että kohdatessamme niistä poikkeavia sisältöjä tunnemme olomme
hämmentyneeksi. Yleisesti hyväksytyn ilmaisun rajat määritellään tabuina, jotka vahvistavat
tiettyjen merkitysten pitämistä itsestäänselvyyksinä. Vallalla olevien näkymättömiksi
muovautuneiden sosiaalisten säännösten rikkominen voi toimia tuomittavana provokaationa ja
häiriönä. On kyse ”pyhyyden vastakohdasta” (Douglas 1967, sit. Hebdige 1994: 91) ja kiellettyjen
sisältöjen ilmaisusta kielletyissä muodoissa. (Hebdige 1994: 90–91.)
Yksi vaihtoehto paheksuttujen sisältöjen ja esittämistapojen paljastamiseksi tietyssä kulttuuripiirissä
on selvittää, minkälaisia sisältöjä säännöstellään sensuurin keinoin. Käsitykset ja käytännöt
vaihtelevat ajasta ja maasta toiseen. Suomessa 1960-luvulla käydyt kirjasodat3 paljastivat
aihepiirejä, joiden käsittelylle kirjallisuudessa valtakulttuuri ei ollut vielä tuolloin valmis ja avasi
keskustelua taiteen luonteesta laajemminkin. Sota-aiheiset teokset nostattivat laajaa keskustelua ja
Paavo Rintalan Sissiluutnantin (1963) myötä keskustelu kiihtyi jopa niin, että teokselle vaadittiin
oikeus- tai ostoboikottitoimia. Närää teoksessa herättivät kirjassa kuvaillut lottien ja sotilaiden
väliset seksikohtaukset. Vielä dramaattisemmin suhtauduttiin Hannu Salaman Juhannustanssit
(1964) -teokseen, jossa humalaisen romaanihenkilö Hiltusen pilasaarna pisti arkkipiispa Martti
Simojoen silmään jumalanpilkkana. Salama myönsi yllättävästi yhden teoksen motiiveista olevan

3

Toisen maailmansodan jälkeen useat romaanit saivat Suomessa kiihkeän vastaanoton. Paavo Rintalan
Sissiluutnantti(1963) ja Hannu Salaman Juhannustanssit (1964) -kirjojen synnyttämien kamppailujen jälkeen Pekka
Tarkka loi käsitteen kirjasota. (Arminen 1999: 220.)
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nimenomaan jumalanpilkka, mutta muistutti ettei mikään taideteos ole yksioikoisesti tulkittavissa.
Salama tuomittiin lopulta ehdonalaiseen vankeuteen, menettämään saavutettu taloudellinen hyöty ja
kirja tuomittiin sensuroitavaksi. Urho Kekkonen kuitenkin armahti Salaman muutaman kuukauden
jälkeen. Armahdus merkitsi ”Kirjasodat”-artikkelin kirjoittajan Ilkka Armisen mukaan sitä, että
suomalainen tulkintayhteisö oli 1960-luvun puolivälissä niin hajaantunut, ettei millään taholla ollut
lopullista sananvaltaa sanataideteoksen merkityksen lukkoon lyömiseksi. Sananvapaus nostettiin
korkeammalle kuin sen joillekin vastaanottajille aiheuttaman kärsimyksen estäminen. (Arminen
1999: 220–223.)
1960-luvulla vasemmistolaisuus nosti päätään myös taiteessa ja taiteen politisoituminen jatkui
vahvana 1970-luvulla.2 Pahennusta ja oikeustoimia aiheutti 1960-luvun loppupuolella suomalainen
underground-liike, joka otti kantaa lamaantunutta yhteiskuntaa vastaan performanssitaiteen,
musiikin ja omien lehtien kautta. Hannu Salama nousi uudelleen otsikoihin romaanillaan Siinä
näkijä missä tekijä (1972), jonka käpykaartilaiskuvaus herätti eripuraa. Salaman teokselle
kirjoitettiin vastaromaani, Kalevi Seilosen Vastarintaryhmä (1974), joka esitti marxilaisleninisläisten oppien mukaisen puhdasotsaisen kuvan käpykaartilaisista vastikkeena Salaman
psykologisesti rosoisemmalle kuvaukselle. 1980-luvulla laajan polemiikin aiheutti Jumalan teatteri nimisen teatterikoululaisryhmän esitys Oulun teatteripäivillä 1987. Esityksessä muun muassa
lauottiin ilotulitteita ja heitettiin verta ja ulosteita yleisön päälle. (Arminen 1999: 224–226.)
Valtion elokuvatarkastamolla oli pitkään suvereeni asema elokuvasensuurin määrittelijänä
Suomessa. Vuonna 1946 perustettu tarkastamo puuttui täyskiellon ja leikkauksen keinoin
esimerkiksi sisä- ja ulkopoliittisesti arkaluontoisiin kuvauksiin fiktion lisäksi dokumenteissa ja
uutisfilmeissä, väkivaltaa ja erotiikkaa sisältäviin elokuviin ja huumausaineiden käyttöä kuvaaviin
elokuviin. Lisäksi muun muassa joidenkin film noir -genreen kuuluvien klassikkojen näyttäminen
kiellettiin Suomessa kokonaan, koska tarkastajat pelkäsivät gansterielämää kuvaavien filmien
vaikuttavan yleisöön haitallisesti. (Sedergren 2006: 66–69, 142–144, 152–159.) Vuonna 1988
voimaan astunut videotarkastuslaki aiheutti elokuvien ankaraa leikkelyä ja myyntikieltoja kaikille
K-18 ikärajan tarkastamossa saaneille elokuville (Sedergren 2006: 462–478). Aikuissensuuri
lopetettiin vuonna 2001, kun lainsäädäntöä haluttiin saattaa ajan tasalle vuoden 2000 uuden
perustuslain sananvapaussäädöksien kanssa (Sedergren 2006: 493). Siitä lähtien tarkastus on
keskittynyt lähinnä lapsille ja nuorille suunnattuun materiaaliin. Kuvaohjelmalaki (17.6.2011)

2

Esimerkiksi Lapualaisooppera 1966 (Arminen 1999: 224).
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määrittelee tarkistettavaksi sellaisia sisältöjä, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti lapsen kehitykseen.
Tutkimustiedot kuvaohjelmien vaikutuksesta lapsiin ovat ristiriitaisia, mutta kuitenkin
väkivaltaisuuteen, seksuaalisuuteen ja ahdistusta aiheuttaviin aiheisiin kiinnitetään erityistä
huomiota. (Meku 2014; Paloheimo 2003: 35–42.)
Elokuvien ja tv-ohjelmien sisältöjen soveltuvuutta lapsille määrittää Kansallisen audiovisuaalisen
instituutin mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö Meku, joka antaa kuvaohjelmille ikärajat.
Peleihin ikärajat määrittelee Pegi.5 Sisältöjä, joihin huomio kiinnittyy, ovat väkivalta, seksuaalisuus,
huumeet, kiroilu, kauhu, syrjintä, uhkapeli. Ikärajaan vaikuttaa myös pelin pelattavuus internetissä.
Rikoslain vastaisia ovat kuvaohjelmat, jotka sisältävät: kiihotusta kansanryhmää kohtaan (RL 11:
8§), eläinrääkkäystä, uskonrauhan rikkomista (RL 17: 10§), raakaa väkivaltakuvausta (RL 17: 17§),
eläin-, lapsi- ja väkivaltapornografiaa (RL 17: 18§, 18§a). Kyseessä ovat yleensä aidot tilanteet ja
väkivallan kuvaukset, mutta fiktiivisiin graafisen raakoihin kuvauksiinkin on periaatteessa
mahdollista puuttua, jos niitä on levitetty tarkastuksen ulkopuolella. (Pegi 2014; Meku 2014;
Suomen Rikoslaki: RL 11: 8§, RL 17: 10§, 17§, 18§, 18§a; Paloheimo 2003: 96–103.)
Sensuuri ja sananvapaus ovat jatkuvassa kädenväännössä keskenään. Laajaa keskustelua
sananvapaudesta ovat 2000-luvun puolella herättäneet oululaisen Ville Rannan sarjakuva
”Muhammed, pelko ja sananvapaus”(2/2006), joka kommentoi tanskalaisessa sanomalehdessä
julkaistujen Muhammed-pilakuvien aiheuttamaa kohua. Rannan sarjakuvassa profeetta kuvataan
naamari naamalla keskustelemassa tulisesti itse piirtäjän kanssa profeetan kuvaamiskiellosta ja
muslimien ja länsimaalaisten ajattelutapojen eroavaisuuksista. Sarjakuvan loppupuolella kuvataan
Tarja Halonen ja Erkki Tuomioja polttamassa Tanskan lippua ikään kuin ystävällisenä eleenä
muslimimaailmaan päin. Sarjakuvan julkaisu aiheutti Suomessa kohun ja johti Kaltion johtokunnan
eroamiseen. (Ranta 2006: Kaltio 6/2011.) Valtavirtapornon lapsipornoistumista kritisoivan Ulla
Karttusen näyttelyn Ekstaattisia naisia – kirkon ja pornon pyhät neitsyet yhteydessä ollut
installaatio ”Neitsythuorakirkko” (2008) sisälsi internetin pornosivuilta tulostettuja kuvia nuorista
naisista. Näyttelyvieraan ilmianto poiki kohun taidemaailman sisällä ja lopulta teos takavarikoitiin
ja taitelija tuomittiin syylliseksi sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan, lasta esittävän kuvan
hallussapidosta ja levittämisestä, mutta jätettiin kuitenkin rankaisematta. (Vänskä 2011: 23–29; Yle
uutiset/kulttuuri 21.5.2008.)

5

Pan European Game Information. Ikärajaluokitus, joka on käytössä suurimmassa osassa Euroopan maita (Pegi 2014).
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Kristian Smedsin tuotanto Väinö Linnan Tuntemattomasta Sotilaasta Suomen Kansallisteatterissa
syksyllä 2007 sai aikaan suuren kohun. Lukuisat ennakkonäytökset lietsoivat skandaalinhakuista
lehdistöä jo ennen ensi-iltaa. Ensi-iltaa edeltävällä viikolla lehdistössä näkyi esitystä kommentoivia
otsikoita: ”Täystyrmäys presidentin ampumiselle” (Iltalehti 29.11.2007), ”Veteraanit: Siivotonta”
(Ilta-Sanomat 29.11.2007), ”Uusi Tuntematon tappaa Suomen” (Helsingin Sanomat 29.11.2007).
Kansallisten symbolien likoon laittaminen, monimediallisuus, esityspaikka ja klassikoksi
juurtuneen teoksen uudelleen tulkinta olivat aineksia, joista kohu teoksen ympärillä muodostui.
(Vedel 2011: 51–52, 54–56, 60–66, lehtisiteeraukset Vedelin.) Suomen Marsalkka (2012) -elokuvan
ympärille muotoutunut kohu osoittaa myös kansallisten aiheiden ”pyhyyden”. Suomalaiskenialainen tuotanto pyrki löytämään uudenlaisia tapoja ilmaista isänmaallisuutta modernilla
tulkinnallaan Gustaf Mannerheimin elämästä. Tarina rakentuu afrikkalaisen kerronnan muotoon ja
elokuvan tuotanto sijoittui Keniaan. Ohjaajana toimi Gilbert K. Lukalia ja pääosaa näytteli
kenialainen Telley Savalas Otieno. (Lyytinen 2012; Nurmio 2012: Yle uutiset 27.9.) Elokuvaa
seurannut mediakohu ja verkkokeskustelut kielivät kansallisten aiheiden käsittelyn aiheuttavan
edelleenkin suuria tunteita.
Mielenkiintoisen näkökulman kiellettyyn kuvalliseen ilmaisuun Suomessa ja Virossa tarjoaa
Karolina Kiilin väitöskirjatutkimus (2009), jossa aineisto koostuu koululaisten piirroksista sekä
kuvataideopettajien haastatteluista. Tehtävänantona oli piirtää paperille vastaus kysymykseen
“mitkä ovat kielletyt kuva-aiheet koulun kuvataideopetuksessa?” (Kiil 2009: 60–61.) Aineisto
koostui 186 piirustuksesta, joiden aihepiirit tutkija jaotteli aiheryhmiin: päihteet, väkivalta, kuri,
seksi, kuvaoppi, torjutut ja söpöt. Aiheita löytyi laidasta laitaan, esimerkkeinä alkoholi, piikki,
jointti, tupakka, ase, kuolema, lyöminen, vesisota, raiskaus, kiroilu, molotovincocktaileilla
jönglööraus, nimittely, sotkeminen, sylkeminen, alastomuus, huorittelu, homottelu, itsensä
paljastaminen, seksi, porno, graffitit, väärin tehty kuva, sotku, rasistinen pilkka, syrjintä, uskonto ja
erilaisuus. (Kiil 2009: 94–96.) Tutkimus paljastaa niitä aihepiirejä ja kuvallisen esittämisen
muotoja, joita koululaiset kokivat kielletyiksi 2000-luvun alun kuvataidekasvatuksessa. Jos
kiellettyjä aiheita ei olisi, olisi vastauksena ollut pino tyhjää paperia tai viitteitä siihen, että kaikki
on sallittua. Piirretyt vastaukset kertoivat kuitenkin, että jokainen osallistuja mielsi ainakin jonkin
aiheen, jota ei saisi kuvassa esittää. (Kiil 2009: 274.) Tutkimus paljastaa siis, mitkä aihepiirit
miellettiin koululaisten ja osittain opettajienkin näkökulmasta kielletyiksi. Laajemmin tämä kertoo
myös yhteiskunnassa vallitsevista kuvallisen ilmaisun normeista ja rajoista, joita peruskoulussa
pyritään oppilaille opettamaan. Mielenkiintoinen on myös huomio lasten piirtämien kuvien aiheiden
ja haparoivan tyylin samankaltaisuus joidenkin tutkimieni alakulttuurilehtien piirustuksiin.
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Sensuurin kohteita, tabuja ja skandaaleja tarkastelemalla pääsemme lähemmäksi aiheita, joita
pyritään valtamediassa tukahduttamaan. Valtamedian ulkopuolella on kuitenkin mahdollista toimia
virallisen kustannustoiminnan sivussa, jolloin vallalla olevat käsitykset tabuista, sensuurista ja
hyväksytystä ilmaisusta eivät pääse vaikuttamaan julkaisun sisältöön tai muotoon. Esimerkkinä
omaehtoisesta ilmaisusta valtamedian ulkopuolella ovat toimineet erilaiset pamfletit ja lehdet.
Seuraavaksi kartoitan lyhyesti omaehtoiseen ilmaisuun ja kustannustoimintaan paneutuneitten
zinejen ja underground-lehtien historiaa ja niiden esiintymistä Suomessa.

2.3 Zinet ja underground-lehdet – julkaisu omiin käsiin

2.3.1 Sci-fi fanzineistä underground-lehdistöön

Zine-kulttuurin juuret ulottuvat 1920-luvulla USA:ssa ilmestyneisiin science fiction -lehtiin.
Lehtien julkaisijat sisällyttivät lehtiin kirjepalstan, jossa julkaistiin lukijoiden kommentteja.
Kirjeiden lähettäjien nimet ja osoitteet julkaistiin, mikä mahdollisti myös lukijoiden keskinäisen
viestinnän. Pian scifi-fanit alkoivat perustaa kerhoja ja tuottaa omia lehtiä, joita kopioitiin
mimeografilla1. Näitä fanien tuottamia lehtiä alettiin kutsua nimellä ”fan-magazine” tai lyhennetysti
”fan-mags”. Myöhemmin 1930-luvulla lanseerattiin nimitys ”fanzine”. Fanzine-konsepti levisi
myös musiikin, sarjakuvan ja elokuvan aloille ja myöhemmin idea itsenäisestä julkaisumuodosta
laajeni käsittämään suuren joukon ”zinejä”, jotka tarjosivat oivan keinon yhteisöjen väliselle
ajatusten vaihdolle. (Spencer 2008: 79–80, 83.)
Merkittäviä tekijöitä omakustantamisen alalla olivat myös beat-sukupolven nuoret runoilijat ja
kirjailijat, joiden oli alkuun vaikea saada tekstejään julkaistuksi kustantamoiden tai mainstreamlehtien kautta. Omakustannelehdet ja chapbookiksi kutsutut halvalla tuotetut kirjaset olivat hyvä
keino tuoda valtavirran mauista poikkeavia kirjoituksia julki ja samalla saada mainosta omille töille.
Beat-kirjailijoiden kirjalliset julkaisut voidaan yhdistää Amerikassa ja Englannissa 1920-luvulla
ilmestyneisiin modernistien kirjallisuuslehtiin, joissa vaikuttivat esimerkiksi Ezra Pound ja William
1 Stencileistä kopioita tekevä kopiointilaite (Spencer 2008: 80).
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Carlos Williams. Aktiivisuus omakustantamisen alueella toi beat-kirjailijoille hyvää mainetta ja
edesauttoi heidän uraansa vakavasti otettavina kirjailijoina. (Spencer 2008: 84–87.)
Taidesuuntaukset, kuten dada ja situationismi, ovat myös turvautuneet omakustanteisiin julkaisuihin
saadakseen porvarillisesta taidemaailmasta poikkeavia ideoitaan näkyville. Dadaismin alkuperä
voidaan jäljittää Zürichissä sijainneeseen baariin ”CabaretVoltaire”, jonne taiteilijat kokoontuivat
keskustelemaan käynnissä olevan maailmansodan mielettömyydestä ja luomaan omaa taidettaan.
Dada pyrki lapsenomaiseen, esitietoiseen luovuuteen kokeellisten menetelmien kautta. Vapaa
assosiaatio, niin semanttinen kuin äänteellinenkin, vietiin äärimmäisen pitkälle. Dadaistinen liike oli
aktiivisimmillaan vuosina 1915–1933 leviten Sveitsistä Pariisiin, Berliiniin, Itä-Eurooppaan ja New
Yorkiin. Dadaistit tuottivat taidelehtisiä, jotka sisälsivät kollaaseja ja muovileima (rubber stamp)
taidetta. (Spencer 2008: 101–102.) Dadaistien voidaan katsoa vakiinnuttaneen kollaasin taiteen
metodiksi (Tieteen termipankki 2014). Yhtymäkohtia dada-taiteilijoiden taidekirjoissaan ja
lehdissään käyttämään visuaaliseen ilmeeseen on löydettävissä reilut 60 vuotta myöhemmin
ilmestyneiden punk-lehtien leikkaa ja liimaa -tyylisessä ulkoasussa. Myös dadaisteille tyypilliset
pitkät, radikaaleja ajatuksia ilmaisevat kolumnit, kollaasi, détournement- ja appropriation-tekniikat
ovat tuttuja sisältötyyppejä myöhemmissä zineissä. Appropriation tarkoittaa valtakulttuurin
elementin asettamista uuteen kontekstiin sellaisenaan tai erittäin vähin muokkauksin. (Spencer
2008: 101–103.) Appropriation-tekniikka on yleisesti käytetty taiteessa Marchel Duchampin
hyötyesineiden esittämisestä taideteoksina, pop-taiteen kuvastoon ja nykytaiteen installaatioihin.
Appropriation taiteen keinona asettuu usein vastahankaan tekijänoikeuslainsäädännön kanssa.
(MOMA 2014; Harley 2011.)
Situationistit olivat poliittinen ja taiteellinen liike, joka haastoi taiteen konventioita ja pyrki
saattamaan sen osaksi jokapäiväistä elämää. Situationistit julkaisivat omaa lehteään sekä
pamfletteja. Julkaisua nimeltään Potlatch situationistit lähettivät kädestä käteen jakamisen lisäksi
sattumanvaraisesti puhelinluettelosta valikoituneisiin osoitteisiin. Julkaisun mukana oli huomautus,
joka vapautti lukijan tekijänoikeudellisista rikkomuksista: ”Kaikkia Potlachissa julkaistuja tekstejä
voidaan kopioida, muokata ja siteerata ilman mainintaa lähteestä.” (Spencer 2008: 103–104.)
Situationistien keskeinen hahmo Guy Debord avaa détournementin6 käsitettä esseessään ”A User's
guide to Détournement” (1956). Taustalla on ajatus siitä, että mitä tahansa tuttuja elementtejä, kuten

6

Détournement on sananmukaisesti käännettynä ”kaappaus” tai ”kavallus”. Debordin teoksen Spektaakkelin
yhteiskunta (2005) suomentaja Tommi Uschanov käyttää käsitettä myös verbinä ”détournaus”. Käytän synonyyminä
pääosin suomalaista vastinetta ”kaappaus”. (Debord 2005: 183.)
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sanomalehtitekstiä, valokuvaa tai tunnettua taideteosta voidaan yhdistellä keskenään tai yhdessä
uusien elementtien kanssa luoden näin uusia, yllättäviä suhteita ja merkityksiä elementtien välille.
Tavoitteena on luoda jotakin enemmän kuin pelkkää tutun teoksen parodiaa. Mitä etäämpää
kaapattu elementti otetaan teokseen, sitä terävämmin se myös vaikuttaa kokonaiskuvaan.
Esimerkkinä Debord mainitsee Espanjan sisällissotaan liittyvässä runokollaasissa käytetyn
huulipunamainostekstin ”Pretty lips are red”. (Debord 1956.) Détournementin pyrkimys oli toimia
kulttuurisena aseena porvarillista taidemaailmaa vastaan ja haastaa käsityksiä tekijänoikeuksista ja
julkaisukonventioista. Situationistien perinteet ja taiteelliset keinot näkyvät vahvasti myös muun
muassa punk-zinejen estetiikassa. (Spencer 2008: 103–104; Debord 1956.)
Omien zinejen ja pamflettien julkaisu on ollut yleistä poliittisissa piireissä. Poliittiset lehtiset ovat
olleet tärkeä keino hallituksen vastaisen materiaalin levittämiseksi vallankumouksissa ja
omakustantaminen on tarjonnut sensuurivapaan kanavan valtaapitävien kontrollin ulkopuolelta.
Yhteys poliittisen ilmapiirin ja itsenäisten julkaisujen määrän välillä onkin selvä: vaikeina aikoina
poliittisen ja sosiaalisen paineen alla julkaisujen määrä kasvaa. Maanalaiset julkaisut ovat
käsitelleet usein aiheita, joita valtamediassa on kartettu. Kansalaisoikeudet, sota, korruptio,
suuryritysten mahti, seksuaalinen vapaus ja vaihtoehtoiset elämäntyylit ovat aiheita, joita
underground-julkaisut ovat käsitelleet ennen kuin niitä on noteerattukaan valtamediassa.
Itsenäisillä, valtavirran ulkopuolella tuotetuilla zineillä on Spencerin mukaan poliittista, muutoksen
mahdollistavaa potentiaalia. Maanalaisen yhteisön välisten suhteiden ja verkostojen vahvistaminen,
vahvan itsenäisen median luominen ja valtamedian ja kaupallisuuden vaatimusten ulkopuolella
toimiminen voi jo itsessään olla poliittinen teko. (Spencer 2008: 147–149.)
Underground-lehdistö sai alkunsa osana laajempaa 1950-luvulta lähtien muotoutunutta suuntausta,
joka Yhdysvalloissa tunnettiin nimellä ”New Journalism”. Uusi journalismi oli kriittistä,
ajankohtaista ja protestiluonteista. Toimittajan rooli nousi vahvemmin esiin ja tämän omakohtainen
eläytyminen ja mielipide näkyivät myös jutuissa. Toimittajan subjektin merkityksen lisääntyminen
lähensi journalismia kaunokirjallisuuteen. New Journalismin tunnetuimpia edustajia olivat mm.
Norman Mailer ja Tom Wolfe. Alalajina Hunter S. Thompsonin 1960-luvun lopulla aloittama
gonzo-journalismi vei toimittajan subjektiivisuuden ja ilmaisun äärimmilleen. Revittelevä ote
aiheiden ja ilmaisun suhteen, satiirinen suhtautuminen ympäröivää maailmaa kohtaan sekä
erilaisten tajunnantilojen hyödyntäminen niin tekoprosessissa kuin sisältönäkin olivat gonzojournalismille ominaisia. Underground-lehdistö tarjosi vastakulttuureille kaupallisista ja poliittisista
rajoituksista vapaan tiedotuskanavan. Abe Peck nostaa ensimmäiseksi varsinaiseksi underground25

lehdeksi vuoden 1964 toukokuussa syntyneen Los Angeles Free Press -lehden. Vuosikymmenen
loppuun mennessä underground-lehtiä ilmestyi jo satoja ympäri maailman. Levitystä varten
perustettiin underground-maailman omia uutistoimistoja, joista merkittävimmät olivat Liberation
News Service (LNS) ja Underground Press Syndicate (UPS). Myös high schoolien lehdillä oli oma
välittäjänsä High School Independent Press Service (HIPS). Underground-lehtien levikki lähti
huimaan nousuun vuosikymmenen puolivälin jälkeen: joidenkin lehtien levikki saattoi yltää jopa
kymmeniin tuhansiin tai peräti yli sataan tuhanteen numeroon lehteä kohden. Useat HaightAshburyn hippiyhteisön asukkaista hankkivat elantonsa ”rakkauden kesänä” myymällä
underground-lehtiä. (Arffman 2004: 75–77.)
Useat underground-sarjakuvan tekijät aloittivat piirtäjän uransa jo aikaisissa fanzineissä ja piirsivät
myös underground-lehdistön lehtiin. 1960-luvulta lähtien sarjakuvapiirtäjät alkoivat julkaista täysin
sarjakuvaan keskittyviä Underground-comix-lehtiään. Nämä sarjakuvalehdet koettelivat
sarjakuvailmaisun rajoja valtakulttuurin vastaisilla aihepiireillään ja roiseilla piirrostyyleillään
avartaen sarjakuvakulttuurille uusia mahdollisuuksia itseilmaisun äärirajoilla.7
(Arffman 2004: 73, 75, 78–81.)

2.3.2 Suomalainen underground
Juha Hämäläinen on kirjoittanut lisensiaatintyön populaarikulttuurin kapinasta ja vastakulttuurisista
ilmiöistä 1960–1970-lukujen Suomessa. Hän avaa suomalaisen vastakulttuurin historiaa
artikkelissaan, joka on ilmestynyt teoksessa Shh! Suomalainen underground (2006). Yhdysvalloissa
syntynyt underground-kulttuuri vaikutti Suomessa vastakulttuurisena ilmiönä Hämäläisen mukaan
voimakkaimmillaan vuosina 1967–1970. Suomalaiseen underground-kulttuuriin liittyi
Yhdysvaltojen esimerkin mukaan voimakas omaehtoinen luova vastakulttuurinen toiminta, jonka
kautta hyökättiin konservatiivisen yhteiskunnan pyhimpiä arvoja vastaan. Kyseessä oli oman tilan
raivaaminen normatiivisen yhteiskunnan sisälle nuorten omilla kulttuurisilla ehdoilla.
Vastakulttuuristen arvojen törmäys konservatiivisiin arvoihin Suomessa 1960-luvulla sai aikaan
liikehdintää, joka liitti sen länsimaisen nuorison radikaalistumiseen muualla maailmassa.
Radikaalien mielestä lähes kaikilla yhteiskunnan tasoilla vallitsi kaksinaismoraali: yhteiskunta ei
toiminut niiden ylväiden arvojen mukaan, joita se väitti edustavansa. Tiedonkulun nopeutuminen

7

Underground-sarjakuvasta enemmän ”Sarjakuva – roskaviihteestä taidemuodoksi” -kappaleessa.
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lehdistön ja television kautta levitti uutisia ja aatteita muualta maailmasta ja saattoi myös
Yhdysvalloissa syntyneen radikalismin aallon Eurooppaan, jossa se innoitti erilaisia
protestiliikkeitä. (Hämäläinen 2006: 18.)
Artikkelissaan ”Vielä kerran, pojat! Suomalaisen undergroundin suurmieshistoriaa
retrospektiivisesti” (2006) Marja Tuominen kartoittaa suomen u-liikkeen veteraaneja ja valottaa
liikkeen alkua haastatteluiden ja kirjeenvaihdon keinoin. Jarkko Laine ”tunsi jonkun jenkin”, jonka
kautta hän sai tietoonsa underground-lehtien osoitteita. Kun käsiinsä sai yhden lehden, sieltä löytyi
Underground Press Syndicaten lista osoitteineen, mikä mahdollisti useampien lehtien tilaamisen.
Suomeen tilattujen lehtien joukossa oli East Village Other, jossa vaikuttivat legendat Robert
Crumb, Allen Ginsberg, Tuli Kupferberg ja Ed Sanders. Muita lehtiä olivat Los Angeles Free Press,
Berkeley Barb, Horseshit, Fifth Estate ja Open City, jossa pakinoi beat-runoilija Charles Bukowski.
Lehtiä tilattiin myös Lontoosta ja Tukholmasta. Lehtien ”rajujen vibojen” inspiroimina Jarkko
Laine, Markku Into ja M. A. Numminen alkoivat tehdä omaa lehteä ja muodostivat siinä sivussa
myös Suomen Talvisota 1939–40 ryhmän. (Tuominen 2006: 40.)
Joimme. Teimme lehteä, ostimme vanhan monistuskoneen, se oli kämpälläni, lehdet
kainalossa eri paikkoihin, markan kappale, painos noin 500, hetkessä veks, kaljat
naamariin, ja niin poispäin. Muista en tiedä, mutta aika rentoa eloilu oli.
(Markku Into, sit. Tuominen 2006: 42.)

Suomen Talvisota 1939–40 ei ollut pelkästään rockyhtye, vaan nimitys kokonaiselle
vastakulttuuriselle taideryhmittymälle, joka kiersi esittämässä poikkitaiteellisia performanssejaan
ympäri Suomea. Lavalla parjattiin koti, kirkko, isänmaa -kolminaisuutta rockin raikuessa, luettiin
provokatiivisia tekstejä ja näytettiin pornografista kaitafilmimateriaalia. Vuoden 1969 keikka Oulun
Pohjankartanon koululla toi ryhmälle viiden vuoden porttikiellon kaupunkiin. Keikkaa oli
Ylioppilaskunnan toimesta mainostettu koko perheen ohjelmana, joten lapsiperheet saivat kokea
melkoisen yllätyksen performanssin alkaessa. M. A. Numminen luotsasi myös Maanalaista menoa
-radio-ohjelmaa 1960-luvun lopulla yleisradion rinnakkaisohjelman kanavalla. Anarkistinen
valtakulttuurin pilkkaaminen kuului ohjelman keskeiseen sisältöön, pilkan kohteeksi joutuivat
”systeemi” ja ”lamaantuneet” valtakulttuurin edustajat. Marja Alaketola-Tuomisen mukaan
Maanalaista menoa -ohjelmissa oli selvästi huomattavissa amerikkalaisia vaikutteita, mutta toki
turkulainen underground sai myös kansallisia ja regionaalisia piirteitä. Ne näkyivät ennen kaikkea
musiikissa, jossa ”kriittinen vittuilu ja poeettinen visionäärisyys” kietoutuivat helposti
omaksuttavaan huumoriin ja rahvaanomaisuuteen. (Hämäläinen 2006: 26.)
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M. A. Nummisen mukaan underground on ”paitsi yhteiskunnallinen vaikuttava voima myös
taidesuunta”. Undergroundin tehtävänä oli hätkähdyttää tavallisen ihmisen ajatusmaailmaa:
”Senhän saa aikaan jo undergroundin aiheuttama suuttumus. Tavoitteena on tavallisen ihmisen
turvallisuudentunteen järkkyminen.” Underground käytti ilmaisukeinoinaan ”systeemin omia
aseita”, populaaritaiteen, mainonnan ja liikemaailman kieltä ja kuvia.
Jos se käyttäisi systeemin ulkopuolisia välineitä, se olisi helpompi hylätä, mitätöidä. Näin se
on myös pelottavampi: pelon aiheuttajaa on vaikeampi tunnistaa, määritellä, koska se on
aiheutettu systeemin omilla välineillä. Tavallisen ihmisen näkökulmasta katsottuna
underground on siis määrittelemätön, selittämätön uhka.
(M.A. Numminen 1982, sit. Tuominen 2006: 44.)

Helsingissä toiminnallista undergroundia edusti erilaisia musiikkityylejä ja avantgardistista
performanssitaidetta yhdistelevä The Sperm -yhtye. Yhtyeen keulahahmo Mattijuhani Koponen
joutui useampaan otteeseen tekemisiin virkavallan kanssa. Koponen sai kahden kuukauden
ehdottoman vankeustuomion lähes alastomasta runoesityksestään Helsingin Natsalla YK:n
juhlapäivänä 25.10.1968. Villasukat jalassa ja myssy päässä esitetyn runon tarkoitus oli osoittaa
solidaarisuutta ”Asematunnelin jengiä” kohtaan, jota ihmisoikeudet eivät ottaneet huomioon
silloisen irtolaislain muodossa. Seuraavaksi kohua herätti The Spermin saman vuoden joulukuussa
järjestämä ”klassisen avantgardemusiikin konsertti” Helsingin Vanhalla Ylioppilastalolla, jossa
esitettiin psykedeelinen underground-sinfonia ”Betlehemin tähti”. Esityksen aiheena oli Kainin ja
Abelin veljesmurha ja sovinto, jolla haluttiin symbolisesti kuvata idän ja lännen lähentymistä ja
rauhaa. Sovinnon rituaalina oli sukupuoliakti flyygelin kannella. Hymy-lehden julkaisemista
sensaatiohakuisista kuvista huolimatta varsinaista aktia ei Koposen mukaan koskaan tapahtunut.
Silti pahennusta herättäneet esitykset poikivat Koposelle yhteensä kuuden kuukauden
vankeustuomion: kaksi kuukautta ”runonlausunnasta ja strippauksesta” ja ”flyygeliyhdynnästä”
viisi kuukautta, josta vähennettiin kuukausi ensikertalaisuuden vuoksi. (Hämäläinen 2006: 26–30.)
Helsingissä toimi 1960-luvulla maanalainen kirjapainokustantamo ja sananvapausyhdistys Demo
ry, joka tuotti lehtiä, kirjoja, sarjakuvia ja muuta materiaalia kaupungin vastakulttuuriliikkeille.
Kirjapainossa painettiin muun muassa helsinkiläistä Ultra-lehteä, joka oli viranomaisten tarkkailun
alla, koska lehteä epäiltiin huumeiden mainostamisesta. Poliisit olivat jopa takavarikoineet osan
lehden ensimmäisestä painoksesta. Ultraa julkaistiin vuosina 1968–1979 neljä numeroa, jotka
myytiin kädestä käteen -periaatteella. Turussa julkaistiin Aamurusko-lehteä, joka tarkoituksellisen
tylyllä, iskevällä ja röyhkeällä asenteellaan pilkkasi valtakulttuuria ja konservatiivisia arvoja.
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Kantavaksi teemaksi Aamuruskossa nousi yhteiskunnan vallanpitäjien kuvaaminen sikoina. Harro
Koskisen ”Sikamessias”-teos ilmestyi ensimmäistä kertaa Aamuruskon kannessa vuonna 1968,
mutta veti suurempaa huomiota puoleensa Helsingin Sanomien näyttelyarvostelun kuvituksena.
Kuvataiteen, näyttelytoiminnan ja jumalanpilkan suhdetta selvitettiin korkeinta oikeusastetta
myöten ja myös ”Sikavaakuna”-teoksesta esitettiin syyte valtakunnan vaakunan häpäisemisestä.
Lähes viisi vuotta kestäneen prosessin jälkeen taiteilija sai 25 000 markan sakot, joista läänin
taidetoimikunta avusti häntä 7000 markalla. Omalla asenteellaan Ultra ja Aamurusko näyttivät
esimerkkiä, että valtakulttuurin ja valtalehtien rinnalle voidaan luoda omaehtoinen toinen
todellisuus. Lehtien tuotantoprosessit toteutettiin itse juttujen kirjoittamisesta jakeluun asti
vaihtoehtoisten väylien kautta. Muista tee se itse -periaatteella valmistettuja lehtiä olivat muun
muassa Kastor, Topos, Piikki, Ego, Hihapuukko, Koivu ja Tähti, Motto, Myyräntyö, Üüsi Suomi,
Wäinön Kannel, sarjakuvalehdet Salaisuuden Varjo, Iris, Seesam ja punk-lehdet Hilse ja Laama.
(Hämäläinen 2006: 18–21, 30–31.)

2.3.3 Punk, DIY ja punk-zinet

Kimmo Saaristo (2003) valottaa suomalaisen punkin historiaa artikkelissaan ”Me noustiin
kellareistamme”. Suomalaisen punkin lähtökohdat voidaan jäljittää Saariston mukaan sekä
amerikkalaiseen punkrockiin että yhteiskuntakriittisempään brittipunkiin, tietenkään suomalaisia
edeltäjiään unohtamatta. Ramonesin keikat Helsingissä ja Tampereella vuonna 1977 on mainittu
käännekohdaksi suomipunkin saralla. Amerikkalaisvaikutteita voi kuulla mm. suomipunkin
pioneeri Eppu Normaalin varhaistuotannossa. Brittipunkin osalta Sex Pistolsin vaikutus on
huomattavissa niin ”Eppujen” kuin Pelle Miljoonankin alkupään tuotannossa. Kotimaisia punkin
edeltäjiä olivat ainakin Suomen Talvisota 1939–40 orkesteri Underground-Rock -levyineen (1970)
sekä Virtanen-yhtye. (Saaristo 2003: 94–95.)
Uuden aallon rock syntyi 1970-luvun lopulla Saariston mukaan sekä rockin sisäisenä kritiikkinä että
yleisempänä yhteiskunnallisena kritiikkinä. Musiikillinen protesti kohdistui rockmusiikin
kaupallistumista ja teknistymistä vastaan. Kritiikkiä saivat mammuttimaiset progebändit,
diskomusiikki ja etenkin 50-luvun rockia kuuntelevat teddy boyt. Punkkarit halusivat palauttaa
elävän musiikin soittamisen lähelle yleisöä ja ottaa tuotantoprosessit omiin käsiinsä. Levyjä tehtiin
omakustanteina ja pieniä, riippumattomia levy-yhtiöitä alkoi syntyä myös Suomessa.
Yhteiskunnallinen protesti oli monimuotoista järjestelmänvastaisuutta, anarkiateemojen esille
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tuomista ja kaiken pilkkaamista. Useasti toistuvia epäkohtia olivat muun muassa
nuorisotyöttömyys, militarismin vastustaminen ja rasismin vastaisuus. Punk oli aikansa
vastakulttuuria, mutta Suomessa siitä tuli osa laajempaa intellektuellista vaihtoehtoliikettä.
Lehdistössä punk nautti hieman kyseenalaisesta maineesta: musiikkilehdet Soundi ja Musa
keskittyivät lähinnä musiikkipuoleen, nuortenlehdet, kuten Suosikki esittelivät punk-muotia ja
Helsingin Sanomissa vastustettiin kärkkäästi Sex Pistolsin tulevaa keikkaa Suomessa.
Varhaisnuorisojärjestöt ottivat asian omakseen ja anoivat sisäasiainministeriöltä yhtyeen työlupien
eväämistä – lopulta ministeriön päätös esti Sex Pistolsin pääsyn Suomeen. (Saaristo 2003: 96–97.)
Punk-musiikin aalto eli voimakkainta kukoistuskauttaan Pelle Miljoonan myötä vuonna 1980.
Yhteiskunnallisesta sanomasta siirryttiin asteittain vaihtelevampaan musiikkiin ja suomalaisuuden
syväluotaukseen, jota Manse-rock ja esi-punk olivat tehneet jo aiemmin (ks. Eppu Normaalin
Suomi-ilmiö). Vuonna 1983 voitiin puhua varsinaisesta maanalaisesta kulttuurista, jolloin Suomessa
toimi noin kolmisenkymmentä levyttävää punk-bändiä, jotka kustansivat itse EP:nsä tai olivat
yhteyksissä yhden miehen levy-yhtiöiden kanssa. (Heiskanen & Mitchell 1985: 296–297.)
-- Kovimmat punk-bändit löytyy kaduilta ja kellareista, missä irokeesi hiuksiset
nahkatukkaiset niittivöiset pystytukkaiset maihinnoususaappaiset vintiöt tekevät omaa
musiikkiaan, elävät omaa elämäänsä ja uskovat vakaasti omaan itseensä [--] He muodostavat
koko maan kattavan jengin... Nyt kokoonnutaan omissa joukoissa, kuunnellaan omaa
musiikkia ja eristäydytään järjestäytyneen yhteiskunnan ulkopuolelle –
(Soundi 4/1983, sit. Heiskanen & Mitchell 1985.)

Punk-liikkeeseen kuului olennaisena osana DIY eli tee-se-itse-kulttuuri. DIY – The Rise Of Lo-Fi
Culture -teoksen kirjoittaja Amy Spencer8 määrittelee termin näin:
The DIY-movement is about using anything you can get your hands on to shape your own
cultural entity; your own version of whatever you think is missing in mainstream culture. You
can produce your own zine, record an album, publish your own book – the enduring appeal of
this movement is that anyone can be an artist or creator. The point is to get involved. 9
(Spencer 2008: 11.)

Do it yourself -ajattelu on alun perin yhdistetty 1940- ja 1950-lukujen vaihteen käsityöliikkeeseen,
jonka kantavana ideana oli valistaa kansalaisia luomaan itse tavaroita ja palveluita, joista he olivat
aiemmin maksaneet muille. Termi laajentui kuitenkin hippi- ja punk-liikkeiden myötä käsittämään
8

Amy Spencer on entinen zine-toimittaja ja levymerkin perustaja, joka opettaa luovaa kirjoittamista ja opiskelee
tohtorintutkintoa varten Goldsmithin yliopistossa.
9
DIY-liikkeen idea on käyttää hyödyksi mitä tahansa käsillä olevaa oman kulttuurisen olemuksen muokkaamiseksi;
luoda oma versio siitä, mitä valtavirta-kultturista puuttuu. Voit tuottaa oman zinen, äänittää levyn, julkaista oman
kirjan – tämän liikkeen kestävä viehätys piilee siinä, että kuka tahansa voi olla taiteilija tai luoja. Tarkoituksena on
mennä mukaan. (Spencer 2008: 11. käännös tekijän.)
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käsillä tekemisen lisäksi elämänfilosofisia aineksia: merkittäväksi tarkoitusperäksi nousi yksittäisen
ihmisen mahdollisuuksien vapauttaminen byrokraattisten ja sosiaalisten esteiden yli. (ks. esim.
Toivanen 1997: 6–11 tai Kivelä 2012: 6–7.) Etenkin punk-liike otti termin omakseen ja toteutti
DIY-ideologiaa ahkerasti musiikin ja omakustannelehtien toimittamisen saroilla.
Punk-zineissä pääpaino on punk-kulttuurin sisäisessä viestinnässä: tiedottamisessa,
keikkaraporteissa ja bändihaastatteluissa. Zineissä kannustetaan lukijoita itse tekemään lehtiä ja
muodostamaan punkbändejä. Tämä tee-se-itse ideologia kumpusi zine-kulttuurista kirjoittaneen
Stephen Duncomben (1997) mukaan täyttämättömästä tarpeesta punk-liikkeen sisällä. Vaikka
punkrockista tuli laaja ja tuottoisa musiikin ala 1970-luvun Englannissa, levy-yhtiöt ja media eivät
osoittaneet juurikaan kiinnostusta liikettä kohtaan. Vakiintuneet 1960-luvun tähdet ja discomusiikki takasivat varmaa rahallista tuottoa, jota ei punk-musiikin katsottu tarjoavan. Punkmuusikon täytyi siis järjestää itse omat keikkansa, kustantaa itse omat levytyksensä ja jos hän halusi
kirjoittaa musiikistaan, hänen täytyi julkaista oma zinensä. (Duncombe 1997: 118–120.)
Punk-kulttuuri näkyy vahvasti punk-zineissä. Punkbändien esiintymiset ja asenne sekä punk-lyriikat
vaikuttivat myös lehtien tyyleihin ja sisältöihin. Jee jee jee -suomalaisen rockin historia (1998)teoksessa todetaan: ”Pelle Miljoonan esimerkin mukaan syntyi nippukaupalla lauluja, joissa
vihattiin armeijaa, poliiseja, teollisuusvartijoita, ivattiin koulua, televisiota ja ydinvoimaa,
halveksittiin natseja, tedejä ja ’poliitikkoja’ ja vaadittiin nuorisolle tiloja ja tekemistä.” (Bruun,
Lindfors, Luoto, Salo 1998: 274.) Myös normaalikansalaisten elämänmuotoa ivattiin niin kuin
poliitikkojakin. Ainoa aihe, mitä ei juurikaan huomattu rienata, oli uskonto. Poikkeuksena olivat
Eppu Normaali ja Veltto Virtanen. (Bruun ym. 1998: 274.) Oululaiset kajosivat myös tähän pyhään
aiheeseen: muusikko Kauko Röyhkä 500 kg lihaa -yhtyeineen teki version virrestä ”Joutukaa
Sielut”, Tilt Zeitung -lehdessä ivaillaan kristinuskolle (ks. esim. Tilt Zeitung 3 1980: 16–19) ja
Kirkko Näinä Päivinä -punklehti viittaa jo nimelläänkin uskontoon. Suomessa vuonna 1975 alkoi
ilmestyä Markku Paretskoin perustama huumorijulkaisu Pahkasika, joka muuttui tamperelaisen
fanzine-kustantamon myötä vuonna 1978 valokopionipusta tavanomaisemman lehden muotoon.
Kauniaisissa toteutettiin kaksi numeroa Alakulttuuria-pienlehteä (1977–1978) ja Imatralla ilmestyi
Tulilintu-niminen lehti. Värikäs Lintulehti (1977–1979) edelsi tulevaa punk-lehtien tulvaa, joiden
kruunaamattomaksi kuninkaaksi nousi Kimmo Miettisen Hämeenlinnassa toimittama Hilse (1977–
1980). Hilse toimi punk-kulttuurin tiedotuskanavana ympäri Suomea. Hilseen ensimmäinen numero
ilmestyi loppuvuodesta 1977 ja lehden jakelu hoidettiin rock-festivaaleilla, levykaupoissa ja
tilaamalla. (Tuusvuori 2007: 537.)
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Kohta punk-zinet valtasivat koko maan. Kulttuurilehti-teoksessa on listattu seuraavat: Maanalainen
kaitaelokuva, Kellarinportaat, Nuuka Nautinto, Joukkohauta, Aivopesu, Vatkain ja Aabell, Puikko,
Pylly, Lintu, Punk-Shanoma, Rock-a-Billy Rebel, Klooni, Pöhö, Taidetta, Täh?, Törky, Nakki, Trilli,
Äiti, Hurma, Varjo, Ärjy, Nysä, Kiertotie, Anti-Anti, Lehti, Häly, Tapio P, Ulo, Toisinajatteleva,
Hakkelus, Ime Pilluva, Elinvoima, Kanttorin Jenkka, Muratti, Maritsa, Ankka, Boom & Fo, Rönsy,
Jänis, Kristallilaiva, Jonathan Sun, Sakset ja vaihtoehtojulkaisut Komposti, Hämy sekä Otid
(Tuusvuori 2007: 538). Lisäksi ilmestyi Piikki, Trilli, Art Combination, Cloaca Maxima, Tukos,
Äh?, Pääkallonporaaja, Rahvas, Bollock Magazine, Ryty (Bruun ym.1998: 289). Jälkipunklehtiäkin
oli runsaasti. Vuosikerran 1983 aikana Soundissa ilmoittivat ainakin seuraavat lehdet: Alamaailman
Kapina, All That Jazz, Hate and War, Hämeen Ilkityö, Kaaos, Kanttori, Keskiyön Sanomat, Kärsä,
Laama, Laki & Järjestys, Lihanukke, Mikroprofessori, Mopoposti, Nalleposti, 0,5, Nälkä, Orjan
virne, Osattomien oikaisu, Painajaisuni, Rappio, Ripple, Ronnie, Systeemin Orja, Tuhlattu Elämä,
Vetelehtijä & Boom, Väinämö. Muita post-punk-lehtiä olivat mm. Irviö, Aikamme Ilmiö,
Aikapommi, Huumeita ja Kuolemaa, Abnorm, Lähikauppa, Morbus, Mopo, Ulo, Hiljainen Kesä,
Idiootti, Nymfomaanin kevät, Figure Head, Tabu Uni, Jälkiabortti, Kahlittu Maailma, Varapippeli,
Tsääreporin paskaopas, Kuumat kyyneleet, Ripple, Subterranean Jungle, Barabbas, Outo Maa,
Luola, Korsu. Lektyr. Lisäksi 80-luvun loppupuolella ilmestyi metallimusiikkiin keskittyviä
pienlehtiä ja rock-lehtiä. (Tuusvuori 2007: 572–574.)
Punk-lehtien runsaasta määrästä huomaa, kuinka laajasta ilmiöstä oli kysymys. Kyseisten listojen
ulkopuolelle on jäänyt myös paljon lehtiä (esim. Pohjois-Suomesta), joiden kartoittamisessa olisi
vielä paljon tehtävää. Koska useita lehtiä on ilmestynyt vain yksi tai pari numeroa, ja koska zinetyyppisiä julkaisuja ei ole yleensä julkaistu virallisia kanavia pitkin, niiden paikantamiseen
vaaditaan ahkeraa etsiväntyötä.
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3. OULULAISIA ALAKULTTUURILEHTIÄ – alakulttuurien glokaalit
ilmentymät ja kulttuurinen tila

Tutkimani lehdet ovat saaneet alkunsa alakulttuuristen yhteisöjen piireissä, joihin on liittynyt
lehdenteon lisäksi monipuolista kulttuuritoimintaa paikallisella tasolla. Punk, skeittikulttuuri ja
graffiti ovat alakulttuureita, jotka ovat levinneet alkuperäisistä syntymäpaikoistaan ympäri
maailmaa inspiroiden eri ympäristöissä eläviä yhteisöjä. Ulkomaiset sarjakuvat ja
omakustantamisen ideologia ovat toimineet innostajina kotimaisen sarjakuvan pioneereille, jotka
erityisesti 1970–1980 lukujen aikana tekivät arvokasta työtä ilmaisumuodon vakiinnuttamiseksi
kotimaisen kulttuurin kenttään. Voidaan puhua globaalin muuttumisesta glokaaliksi sosiologi
Ulrich Beckin käsitettä käyttäen. Alkuperäisten alakulttuurien piirteet ja ideat ovat saaneet
omalaatuisia muotoja, joihin paikallinen konteksti ja ihmiset ovat kukin antaneet oman
säväyksensä.
Tutkimani lehdet valtaavat kukin omalla tyylillään kulttuurista tilaa paikallisessa yhteisössään.
Lehdet ovat syntyneet omissa alakulttuureissaan yhteisönsä omaehtoisiksi ilmaisukanaviksi, joiden
kaikki tekovaiheet ovat tekijöiden käsissä. Omaehtoisuus, persoonallisuus ja itsenäisyys
valtamediasta ja -kulttuurista ovat tärkeitä seikkoja tekijöille. Tekoprosessien itsenäisyys ja
riippumattomuus ulkopuolisista kustantajista ja rahoittajista mahdollistaa vapauden sisältöjen ja
ilmaisun suhteen. Punk- ja uuden aallon -lehdissä keikkaraportit ja levyarviot välittävät tietoa
alakulttuurin sisällä, sarjakuvalehdet tuovat esille kotimaisen sarjakuvan piirtäjiä ja 2000-luvun
alakulttuurilehdet kuvaavat nuorten aikuisten miesten maailmaa niin skeittikulttuurin kuin
graffitikulttuurinkin viitekehyksissä. Alakulttuurin sisäisen ja ulkopuolellekin kurottuvan
kulttuurisen tiedonvälityksen lisäksi lehdet ilmaisevat elämänasenteita, mielipiteitä ja ottavat kantaa
paikalliseen viralliseen kulttuuriin ja arvomaailmaan. Ilmaisu leikittelee totutuilla konventioilla niitä
rikkoen, kaapaten ja hyväksi käyttäen.
Lehtien tekijät raivaavat kulttuurista tilaa itselleen niin konkreettisesti tapahtumia ja toimintaa
kotikaupungissaan järjestäen, kuin myös lehtiensä kautta oman alakulttuurinsa ja yhteisönsä
kiinnostuksen kohteita ilmaisten. DIY-termi liitetään usein nimenomaan punk-liikkeeseen, mutta
mielestäni sitä voidaan käyttää kuvaavasti myös muiden alakulttuurien omaehtoista
kulttuuritoimintaa luonnehtivana terminä. Punk-lehtien ohella muihinkin tutkimiini lehtiin
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liittyvissä alakulttuureissa on huomattavissa DIY-ajattelun henkeä ja käytäntöjä: sarjakuvapiirtäjän
kehittyminen piirtäjänä ja julkaisukanavien luominen oli 1980-luvulta 1990-luvulle pitkälti
riippuvaista piirtäjän omasta aktiivisuudesta. Alan koulutusta ei tuolloin juuri ollut ja suomalaisen
sarjakuvan julkaisutoiminta oli heikkoa. Graffiti- ja skeittialakulttuurit hyödyntävät
kaupunkimiljöötä itsensä toteuttamiseen, tallentavat omaa kulttuuriaan ja julkaisevat omia lehtiään.
Claude Lévi-Straussin alun perin esittelemä bricolage-termi sopii hyvin kuvaamaan käsittelemieni
alakulttuurien tapaa hyödyntää käsillä olevia resursseja ja aineksia omiin tarkoituksiinsa.
Konkreettisten alakulttuurin käytäntöjen ja lehtien omalaatuisten tekoprossessien lisäksi bricolage
näkyy alakulttuurilehtien tavassa yhdistellä valtakulttuurisia ja alakulttuurisia aineksia keskenään.

3.1 Oululaisia alakulttuurilehtiä
Oulussa alakulttuurilehtiä ilmestyi paljon punk-kulttuurin ollessa vahvimmillaan 1970-luvun
lopulta 1980-luvun alkuun. Tilt Zeitung -lehteä pidettiin punk-piireissä astetta laadukkaampana
julkaisuna. Pitkän linjan punk-muusikko ja pienlehtien tekijä, Radiopuhelinten laulaja Jyrki A.
Mäki (s.1962), kertoi haastattelussani aikalaisnäkemyksen lehdestä:
Tää oululainen Tilt Zeitung oli lehti, joka oli mun mielestä ja varmaan aika
monenki mielestä ihan omalla tasollaan. Siinä oli jotenki semmosia enemmän, jos sanotaan
lainausmerkeissä ”oikeita kirjoittajia”... Se tuntu jotenki enempi toimitetulta ja myöhemmin
sitte selviski että heillä on kirjotuspiiri, joka sitä tekee. Nuoria kavereita. Sillon kuulin
ensimmäistä kertaa näitä nimiä Kauko Röyhkää ja kumppaneita ja niihin tutustuin sitten
myöhemmin. (Mäki 2013.)

Muita punk-kulttuuriin aikoihin ilmestyneitä lehtiä Oulun seudulla olivat Anonyymi Mustetahra,
Kirkko Näinä Päivinä, Maamiehen Ystävä, Isänmaan Ystävä, Ilonpilaaja, Upuu ja Lehemä (Edellä
mainitut lehdet; Röyhkä 2014). Maamiehen Ystävä -nimi on viittaus J. V. Snellmanin
samannimiseen julkaisuun ja Isänmaan Ystävä -lehden nimi on ”silkkaa irvailua
isänmaallisuudelle” (Mäki 2013). Ylioppilaslehden ohessa ilmestyi myös Varjoylkkäri (Heikkinen
1979: Kaleva 27.11). Sarjakuvapuolella Oulun Sarjakuvaseuran yhteyteen liittyvät Kupla ja
myöhemmin Ruuvari. Näiden lisäksi 1990-luvun puolella ilmestyi sarjakuvaomakustanteita.
Oululaistuneen Jii Roikosen ”Jasso”-sarjakuvaa on ilmestynyt omakustannelehdyköissä Jassoglubin jäsenille noin 16 kappaletta vuosien 1999–2006 välillä (Roikonen 2014). Hardcore punkyhtyeen laulaja Läjä Äijälä julkaisi 1990–1994 viisi numeroa X-Comics - sarjakuvalehteä, joka
sisältää muun muassa sadomasokistista seksiä ja fetissien kuvausta. X-comics -lehdissä esiintyvät
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muun muassa hahmot Bettie Page ja Janet Bond. X-Comics -lehti kuvailee itseään “the best finnish
bizarre comix”-sloganilla ja kustannusyhtiöksi mainitaan tekijän oma IKBAL eli Ismon Karkeat
Brutaalit Aavikkolevyt, jonka kautta Äijälä on julkaissut myös musiikkiaan. Äijälän sarjakuvia on
ilmestynyt myös vuosien 1982–1983 Kuplissa ja Huudahuuda-kustantamo on koonnut kaikki lehdet
yksien kansien väliin. (X-Comics 3-5 1992–1994; Huudahuuda 2014.)
Oululaisen sarjakuvapiirtäjä Ville Rannan ensimmäinen albumi oli omakustanteinen
viidakkoseikkailusarjakuva Matka Limpopoon (1992). Ranta on tehnyt myös omakustanteisia
sarjakuvareportaaseja Kemin sarjakuvapäivistä. Sarjakuvayhdistys Asema julkaisi myös
sarjakuvalehteä nimeltään Ki:ma, joka ilmestyi vuosina 2000–2002 kaksi kertaa vuodessa. Vuonna
2010 Ranta julkaisi pienlehtityyppisen, 500 numeron painoksen Ohjeita rakastaville, jossa nallet
harrastavat seksiä ja avautuvat tunteistaan parisuhteeseen liittyen. Ville Ranta on tunnettu
kantaaottavista sarjakuvistaan, kansallisen mediakohun vuonna 2006 aiheuttaneen ”Muhammed,
pelko ja sananvapaus” -sarjakuvan lisäksi Ranta on herättänyt kohua piirtämällä Perussuomalaisten
eduskuntaryhmän vihaisina tonttuina ja Timo Soinin joulupukkina. Ranta teki sarjan fiktiivisiä
reportaaseja kulttuurijunamatkasta Oulusta Petroskoihin 28–29.6.2003. Sarjakuvien sarkastinen ote
ei miellyttänyt kaikkia junassa olevia kulttuurihallinnon edustajia ja Ranta meinattiin heittää jopa
ulos junasta. Ranta on ottanut kantaa myös Pyhäjoen ydinvoimalan rakentamiseen. (Ranta 2014;
Ki:ma 1 5/2000; Ki:ma 2 11/2000; Ki:ma 3 4/2001; Ohjeita rakastaville 2010; Ranta 2003:
verkkokaltio 6 2011; Kirkko ja Kaupunki 12.10.2011; Kirkko ja Kaupunki 14.11.2012)
2000-luvulla merkittävään asemaan alakulttuurilehdistössä nousee säännöllisen epäsäännöllisesti
ilmestyvä nuorten aikuisten miesten elämäntyyliä ja oululaisia alakulttuureja esittelevä Esa. Täysin
graffitiaiheinen yhteen niitattu lehtinen Born 2 Lose on erikoisuus Oulun omakustannelehtien
keskuudessa (Born 2 Lose 1). Omakustannesarjakuva on siirtynyt pääosin internetiin: Oulun
Sarjakuvaseuran verkkolehti Ruutukaava julkaistaan noin kuusi kertaa vuodessa ja vuoden aikana
internetissä ilmestyneitä sarjakuvia kootaan kerran vuodessa painettavaan kokoelma-albumiin.
Lehden nimi tulee Oulun kaupunkikuvaa hallitsevasta ruutukaavasta. Sarjakuvan lisäksi julkaistaan
pieniä artikkeleita pohjoissuomalaiseen sarjakuvaan liittyen. (Filppa 2014.) Limingan Taidekoulun
sarjakuvalinjalla tehdään joka vuosi omakustanteita, joita voi löytää myös Oulusta esimerkiksi
Sarjakuvaseuran kirjastosta. Kirjoittajayhdistys Huutomerkki ry:n antologiamuotoinen julkaisu
Hallaus pyrkii tuomaan esiin pohjoisia kirjoittajia. Yhdistys järjestää myös kirjoittamiseen ja
runonlausumiseen liittyviä tapahtumia ja työpajoja. Hallaus keskittyy pääosin kaunokirjallisiin
teksteihin: runoihin ja novelleihin. Mukana on myös ”Tohtori K” -sarjakuva ja kuvakollaaseja.
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(Hallaus #1: 2005; Hallaus #16: 2013.)Vuosien 2008–2012 aikana on tehty jonkin verran myös
punk- ja vaihtoehtopiireihin kytkeytyviä zinejä. ”Hässäkkä päivät” -punkfestivaalien yhteydessä on
ilmestynyt oma zine, lisäksi on ilmestynyt Maximun Hugs and Roll -zine10, Lempeyden-zine ja
nuorten naisten ”lorttokerhon” tekemiä naisia voimaannuttavia ”lorttozinejä”. Kempleessä tehdään
myös Aurora Urealis -nimistä musiikkizineä. (Kivelä 2014.) Kulttuuribingo11 on julkaissut myös
lehden joulukuussa 2013. Pääasiassa lehti esittelee Kulttuuribingon ja oululaisten
kulttuuriyhdistysten toimintaa, mutta sisältää myös runoutta, pieniä taiteeseen ja sen tekemiseen
liittyviä juttuja ja sarjakuvaa. (Kulttuuribingo-lehti: joulukuu 2013.)
Olen rajannut tutkimuskohteeni pääasiassa lehtien numeroiden saatavuuden, niiden alakulttuurisen
taustan ja vastakulttuuristen sisältöjen perusteella. Rajasin kandidaatintutkielmassa esittelemäni
Hallauksen tällä kertaa pois osittain tutkimusasetteluni takia ja toisaalta myös sen antologiamaisen
julkaisuformaatin vuoksi. En missään nimessä kiellä Huutomerkki ry:n ahkeraa toimintaa
oululaisen kirjallisen kulttuurin virkistäjänä ja Hallauksen merkitystä pohjoisten kirjoittajien
matalan kynnyksen esiintuojana. Tarkoituksenani on esitellä monipuolisesti eri alakulttuureihin
nivoutuvia lehtiä, joita käytännön tutkimustyöni on auttanut kartoittamaan. Lehdet sijoittuvat eri
aikakausiin. Punk-liikkeeseen ja uuteen aaltoon liittyvät lehdet ilmestyivät vuosina 1979–1981 ja
sarjakuvalehdet vuosina 1981–1983 (Kupla) ja 1988–1995 (Ruuvari). Lopuksi 2000-luvun puolelta
otan tarkasteluuni Esa-lehden, joka on ilmestynyt vuodesta 2005 lähtien.
Seuraavissa kappaleissa esittelen tutkimiani lehtiä tarkastellen ensin alakulttuurista taustaa, mistä ne
ovat ponnistaneet. Tarkoitukseni on luoda alakulttuurien lyhyen esittelyn ja paikallisen
kulttuurihistorian kautta mielikuva siitä, minkälaisessa kulttuurisessa kontekstissa tutkimani lehdet
ovat syntyneet. On välttämätöntä tutustua alakulttuureihin lehtien ympärillä, jotta niiden sisältöjä ja
asemaa kulttuurin kentällä voi ymmärtää. Tekijöiden haastattelut paljastavat lähtökohtia ja
tekoprosesseja lehdenteon taustalla ja ilmaisevat hyvin myös tekijöiden suhtautumista vallitsevaan
viralliseen kulttuuriin. Hahmottelen lehtien asemaa paikalliskulttuurissa ja lehdistä ottamieni
esimerkkien avulla esittelen aihepiirejä ja juttuja, joista voi saada otteen kunkin lehden
persoonallisesta tyylistä.

10
11

Viittaus kuuluisaan amerikkalaiseen musiikkilehteen Maximumrocknrolliin (Kivelä 2014).
Kulttuuribingo on Mäkeliininkadulla sijaitseva oululaisen kulttuuriyhdistyksen Kulttuuribingo ry:n ylläpitämä työ- ja
tapahtumatila, jossa on taidegalleria ja taiteilijoiden työtiloja. Kulttuuribingolla järjestetään kulttuuri- ja
taidetapahtumia. (Kulttuuribingo-lehti 2013: 2.)
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3.2 Punk ja uusi aalto - äänekkäät ulkopuoliset

3.2.1 Paska Kaupunni

(Esa 2 2005: 1)
Rautatie, rautatie menee etelään.
Jos pelaat keskinkertaisuuden säännöillä et voi kuin hävitä,
ja jos häviät et muuta voi kuin häipyä täältä.
Oo, paska kaupunki,
paska kaupunki
(Kauko Röyhkä 1985: ”Paska Kaupunki”)
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Vaikka suoraa yhteyttä kotikaupunkiinsa ei Kauko Röyhkä (Jukka-Pekka Välimaa s.1959) ”Paska
kaupunki” -kappaleen sanoituksista udellessani myönnäkään, on nimitys tarttunut pysyvästi Ouluun
ja oululaisiin. Valkealinnan seinässä osoitteessa Uusikatu 22 komeileva graffiti ”paska kaupunni”
on peitetty ja kirjoitettu uudelleen lukemattomia kertoja. Nykyisin taloyhtiö on hyväksynyt graffitin
ja harkinnut jopa sen kehystämistä. Oululainen kulttuuriyhdistys ja seinän takana sijainnut baari
ottivat nimensä seinäkirjoituksesta; baarin nimi lyhennettiin kuitenkin Psk kaupunniksi
viranomaisten miellyttämiseksi.12 Kuvailen seuraavaksi Oulun henkistä ilmapiiriä 1970-luvun
lopulla ja 1980-luvun alkupuolella Jussi Rekisen ja Jyrki Mäen haastattelun sekä Ylioppilaslehden
artikkelin (1979) perusteella. Ylhäällä kuvasarja Esasta, jossa todistetaan graffitin muuttaminen
entiseen ulkoasuunsa. (Röyhkä 2014; Helsingin kaupungin kirjasto 2012; Häkkinen: Helsingin
Sanomat 22.6.2010.)
Jussi Rekinen (s.1959), Xtaasin kitaristi, muistelee haastattelussa punk-kulttuurin alkutaipaletta
Oulussa. Xtaasi, Oulun ensimmäinen punk-yhtye, aloitti toimintansa vuosien 1978–79 vaihteessa,
jolloin punk-skene oli Oulussa vielä hyvin pieni. Toveruutta Xtaasin jäsenet tunsivat Narttuyhtyeeseen, koska ”se oli bändi josta kukaan ei pitänyt”, aivan kuten hekin. Pateniemestä ponnisti
Tiltti-niminen yhtye ja Muhokselta Matti Mäsä ja SS, joiden kanssa Xtaasi kävi yhteisillä keikoilla.
Keikkayleisö koostui pääosin muiden bändien jäsenistä, jotka omaksuivat vuorotellen sekä yleisön
että esiintyjän roolin. Alkuaikoina Xtaasi soitti cover-kappaleita, muun muassa Ramonesia, Sex
Pistolsia ja The Clashia, myöhemmin repertuaariin tuli myös omia biisejä. Innostus oman bändin
perustamiseen lähti musiikin kuuntelusta ja yhteisestä musiikkimausta. Kaverukset kuuntelivat
sellaista musiikkia, mitä ei kuulunut radiosta, eikä juuri mistään muualtakaan. Hilse ja Soundi olivat
arvokkaimpia tiedonlähteitä ja Hilseen päätoimittajien kirjoitukset ja levyarviot otettiin Rekisen
mukaan hyvin vakavasti. Levyjä tilattiin Epesiltä13, sillä niitä ei juuri Oulun levykaupoista löytynyt.
Hauska yhdessäolo, levyjen kuuntelu ja vaihtaminen toimivat sysäyksenä myös oman bändin
perustamiselle. Kukaan ei osannut erityisemmin soittaa, mutta siihen opittiin kokemuksen myötä.
Tyyliin kuului niin sanottu punk-univormu: rintamerkki, muutama hakaneula ja lyhyt tukka, jota
hurjimmat myös värjäsivät. Kapealahkeisia farkkuja ei tuolloin saanut mistään, joten muun muassa
kirppareilta ostettiin käytettyjä farkkuja, jotka kavennettiin itse. Hurjimman näköisiä Rekisen
mielestä olivat Matti Mätä ja SS:n jäsenet repaleisine vaatteineen ja värjättyine hiuksineen. Nartun
jäsenillä oli kultturellimpi tyyli, johon kuului puvut ja pikkutakit. Tiltin jäsenet olivat maalaispoikia

12
13

Psk Kaupunni baari toimi vuosina 2007–2012 (Taulavuori 2012).
Epe Heleniuksen 1972 perustama maankuulu levykauppa, jolla oli kivijalkamyymälä Tampereella vuoteen 2014 asti
(Epe’s 2014).
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ja tyylikin oli hillitympi. (Rekinen 2014.)
Xtaasin ensimmäinen keikka oli Rattori-lupilla14 Pelle Miljoonan, Problemsin ja Se-yhtyeiden
Pohjalla-kiertueella. Seuraava keikka oli Oulun normaalikoululla. Jumppasali oli täyttynyt
tavallisista teineistä ja kun Xtaasi alkoi soittamaan, kaikki kävelivät ulos.”Tavalliset nuoret ei
tykänny ollenkaan, ne yleensä halus lyyä meitä turpaan”, Rekinen muistelee. Usein bändin
muusikot aseistautuivat mikrofonijalustoilla keikkapaikalta lähtiessään siltä varalta, että joku
yrittäisi hyökätä kimppuun. Matti Mätä ja SS lensi Rattorista omalta keikaltaan ulos ja sai paikkaan
jopa porttikiellon. Yhtye ei osannut Rekisen mukaan ollenkaan soittaa, mutta riehui sitäkin
enemmän. Oulussa vastakkainasettelu oli punkkareiden ja tavallisen kansan välillä, ei niinkään
teddypoikien ja punkkareiden välillä, kuten Etelä-Suomessa. Oulun punkkarit ja uuden aallon
edustajat tunsivat olevansa ulkopuolisia normaalista maailmasta musiikkimakunsa takia.
Suhtautuminen korkeakulttuuriin oli välinpitämätön: ”Ei välitetty siitä ollenkaan. Se oli
yhdentekevää. Ei sitä ollu olemassa meille.” (Rekinen 2014.)
Oulun ylioppilaslehti ja Hilse kirjoittivat Xtaasista, Kaleva ei juurikaan, paitsi yhtyeen osallistuessa
rock and rollin SM-kisoihin. Xtaasi levytti kaksi singleä Johanna-levy-yhtiölle: ”Eräs lauantaiyö”
(Sam Cook: ”Another Saturday night”) ja ”Henget eilisestä”. Omakustannelevyt yleistyvät
viimeistään seuraavan sukupolven myötä 1980-luvun alkupuolella hard core -punkin saadessa
jalansijaa. 1980-luvun alussa Xtaasin basisti lähti Ratsia yhtyeeseen ja bändin toiminta hiipui pikku
hiljaa. Kauko Röyhkä lähti etelään opiskelemaan ja perusti uuden Narttu-yhtyeen uudella
kokoonpanolla Etelä-Suomessa. (Rekinen 2014.)
Maamiehen Ystävä -zinessä kuvittajana toiminut punk-muusikko ja kuvataiteilija Jyrki A. Mäki
(s.1962) kuvailee Oulun kaupunkikuvaa 1970-luvun ja 1980-luvun vaihteessa hyvin ankeaksi:
kävelykatuja ei juuri ollut ja valojen puutteesta johtuen Oulu oli hyvin pimeä paikka.
Samanhenkisiin nuoriin tutustuminen oli tärkeä varaventtiili, Mäki kertoo. Useat punk-yhtyeiden
jäsenistä ja zinejen tekijöistä tulivat armeijaikään juuri, kun he olivat päässeet sisälle punkkulttuuriin. Yleisesti pidettiin ennenkuulumattomana, jos armeijaan ei halunnut lähteä ja suuri osa
ihmisistä ajatteli rauhanliikettä kommunismina. Sodan aikana syntyneet vanhemmat pitivät ”suurin
piirtein maanpetturuutena” siviilipalvelukseen menoa tai aseista kieltäytymistä. ”Me oltiin
ensimmäisiä jotka pysty yhtään vapautumaan jostain ikeestä. Ja kun me tehtiin se, niin vaikeaksi
meni”, muistelee Mäki. (Mäki 2013.)
14

Rattori-lupi oli kuuluisa rock-ravintola Oulussa, joka perustettiin vuonna 1971 ja joka lopetti toimintansa 1980-luvun
lopussa (Sutela 2014).
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Talojen valtaus oli valtakunnallisesti suosittua toimintaa nuorison keskuudessa 1970- ja 1980luvulla.15 Oulussa alakulttuurien kiintopisteenä toimi vallattu leipätehdas Heinäpäässä. Siellä
järjestettiin keikkoja, salabileitä, teatteriesityksiä ja muuta kulttuuritoimintaa. Rakennus vuokrattiin
virallisesti kaupungilta remontointivastuuta vastaan, mutta lopulta rakennus sai purkutuomion.
Vanhoja puutaloja vallattiin myös silloin tällöin, muun muassa Kastellin suunnassa oli eräänlainen
kommuuni, jonka olohuone toimi treenitilana. Oulun Oranssi valtasi 1990-luvun alussa Huuskon
talon Mäkeliininkadulla ja julkaisi myös omaa lehteään. Karjasillalla sijaitsi pienlehtien tekijöiden
suosiossa ollut edullinen kopiointiliike, jossa lehtiä monistettiin. (Mäki 2013; Koskela 2014.)
Oulun ylioppilaslehdessä vuonna 1979 julkaistu Kari Kontion juttu ”No, mikä Oulua oikein vaivaa”
pureutuu Oulun laimeaan kulttuuri-ilmapiiriin ja pyrkii lähestymään aihetta monen eri kulttuurialan
vaikuttajan näkökulmasta. Mukana ovat myös Tilt Zeitungin toimituskunnan Hippo Haavisto ja V.
Kiviharju, jotka ihmettelevät julkaisunsa saamaa vähäistä huomiota paikallisessa mediassa.
Toimittajakin kummastelee niin laajan ja oululaisittain harvinaisen yrityksen poissaoloa
paikkakunnan suurimman päivälehden Kalevan sivuilta. Kontio toteaa seuraavalla tavalla:
Tilt Zeitung on yrittänyt purra instituutioita nilkkaan, mutta oululaiseen tyyliin on
näykkäisystä vaiettu niin tehokkaasti, että alkuperäisestä tarkoituksestaan poiketen Tilt
Zeitungista on jo toisessa numerossaan tullut leimallisesti samoinajattelevien lehti.
(Kontio 1979: Oulun ylioppilaslehti 30.11: 6.)

Kontio kuvailee nuorisokulttuurin asemaa Kalevassa surkeaksi. Uutta aaltoa, luonnonsuojelua, uutta
ylioppilasteatterilaisuutta ja vastaavia aiheita ei käsitellä koskaan, hyvässä tapauksessa niitä
sivutaan muutaman rivin maininnoilla. Kalevan kulttuurisivuja Kontio pitää ”ilmoitussivun
kaltaisena sillisalaattina, josta ensimmäisinä paistavat silmiin erilaisten kotirouvayhdistysten
täkänäpuffit”. Haastateltavana oleva Kalevan silloinen kulttuuritoimituksen vastaava Kaisu Mikkola
perustelee palstatilan vähäisyyttä väittämällä, että ”kulttuurityypit ja varsinkin nuoret ovat
passiivisia, arkoja ja vanhoillisia, eivätkä he tuo itseään esiin”. Opiskelijoita ja ylioppilaslehdistöä
Mikkola kuvailee myös vanhoillisiksi. Sen sijaan Kontion kotirouviksi kutsumat henkilöt ovat
Mikkolan mukaan huomattavan aktiivisia toimintojensa julkistajia. (Kontio 1979: Oulun
ylioppilaslehti 30.11: 7.)

15

Valtakunnallisesti tunnetuin vallattu talo oli Helsingin Lepakko, entinen alkoholistien yömaja, jossa nuoret alkoivat
järjestää monipuolista kulttuuritoimintaa (Mänty 1979; Sorjanen 2000).
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Pohtiessaan oululaista kulttuuri-ilmapiiriä yleisemmällä tasolla kirjallisuuden maisteri Tuure
Holopaisen kanssa, Kontio toteaa heti alkuun Oulussa vallitsevan ”masentavan fiilingin”. Tuure
vetää yhteyksiä lestadiolaisuuden hengenperintöön, jonka mukaan kaikkeen suhtaudutaan
kielteisesti, koska kaikki on syntiä. Kelien masentavuuskin voi myös osittain selittää asian laitaa.
Puheeksi nousee myös 1960-luvun poliittisen kulttuuriradikalismin kaiut ja pettymykset, jotka
selittivät 1970-luvun alun hiljaisuutta kulttuuririntamalla. Vasta 1970-luvun puolivälissä syntyi
uutta liikehdintää, joka uskoo vaikuttamiseen virallisten ja poliittisten kanavien ulkopuolelta.
Miehet nostavat esiin myös tasapäisyyden vaatimuksen, joka aiheuttaa erikoisempien
kulttuuripersoonien hyljeksintää ja jopa vainoamista Oulussa. (Kontio: Oulun ylioppilaslehti
30.11.1979: 6.)

3.2.2 Tilt Zeitung
Kaikki punkkarit ja runkkarit: Kaikki Te, jotka luulette osaavanne tehdä jotakin: Tehkää sarja-, elo-,
valo-, röntgenkuvia, soittakaa, maalatkaa, näytelkää, vaikuttakaa: Ajattelu ei ole kiellettyä – vielä.
Jos kehitys jatkuu tähän suuntaan, kohta te kaikki pogoilette keskitysleirillä konekiväärin tahdissa.
Tehkää niinkuin Xtaasi, mikä on hyvä bändi. Ne ei saa keikoilla rahaa vaan turpiin. Silti ne jatkaa.
Loppu.
Kauko ja RukiVehr , päätoimittajat (Tilt Zeitung 1 1979: 4.)

Tilt Zeitung on uraauurtava oululainen pienlehti, jonka ensimmäinen numero ilmestyi vuonna 1979.
Päätoimittajina ensimmäisessä numerossa mainitaan taiteilijanimillä esiintyvät Kauko Röyhkä ja
RukiVehr Paakinaho (Seppo Saarela). Myöhemmin päätoimittajana on RukiVehrin lisäksi Hippo
Haavisto (Jukka Tikkanen). Kustantajana toimii Oulun Kirjoittajarinki ry ja painopaikkana
Perämeren kirjapaino. Lehtiä on ilmestynyt kolme numeroa, ja yhden lehden pituus on noin 50
sivua. Lehti on täynnä kirjoituskoneella kirjoitettuja suhteellisen pitkiä juttuja, joista pääasiallinen
painotus on bändihaastatteluissa ja keikkaraporteissa. Lisäksi Tilt Zeitungista löytyy paljon
politiikkaa ja kulttuuria kommentoivia tekstejä, levy-, kirja- ja lehtiarvosteluja ja sarjakuvaa. Myös
mainoksilla on oma roolinsa. Ohessa mainos läpivalaisulaseista, joilla näkee vaatteiden alle.
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Kun katsotte näiden erikoisten silmälasien läpi, näette kohteenne ikään kuin Teillä olisi
röntgenkatse. Teidän on välttämättä koettava tämä ihmeellinen elämys!

(Tilt Zeitung 3 1980: 23.)

Lehden historia ulottuu Röyhkän lukioaikojen loppupuolelle. Kauko Röyhkä ja hänen
koulutoverinsa Reijo Virtanen voittivat kirjoituskilpailun, jonka aiheena oli ”kotikaupunkini Oulu”.
Palkinnoksi jaetulle ykkössijalle päässeet kaverit kutsuttiin Oulun kirjoittajarinki ry:n jäseniksi.
Samoihin aikoihin alkoi ilmestyä pienlehtiä, kuten Hilse ja Pahkasika. Pojat halusivat alkaa itsekin
tekemään omaa lehteään ja kutsuivat mukaan kirjoittajarinkiin muusikkokavereitaan ja muita luovia
henkilöitä. Kirjoittajaringin ohjaaja innostui nuoresta porukasta, kannusti heitä oman lehden tekoon
ja auttoi saamaan hieman rahoitustakin sitä varten – ohjaajalle suotiin kiitokseksi vähän palstatilaa
lehteen. Lehteä tehtiin vahvasti omalla porukalla ja se pyrittiin pitämään mahdollisimman
koskemattomana ja erillään niin kirjoittajaringistä kuin muistakin kuppikuntaisista alakulttuurien
edustajista, kuten hipeistä ja punkkareista. Innoitusta saatiin suomalaisilta musiikintekijöiltä kuten
Tuomari Nurmiolta ja Kari Peitsamolta. Tärkeitä vaikuttajia olivat myös Velvet Underground ja
Andy Warhol. Kirjallisuuden puolelta inspiroi ainakin William Burroughsin Alaston Lounas (1959)
ja Hubert Selby Juniorin Päätepysäkki Brooklyn (1964) ja yleisesti New Yorkin
”huumehomogenre”. Röyhkä oli noihin aikoihin perustanut myös oman Narttu-bändinsä, jota hän
kuvailee uuden aallon edustajaksi. (Röyhkä 2014.)
Se oli jotenki tärkeetä että sai sen oman äänen esille. Ollaan sitte mitä ollaan ja
tehdään sitte mitä tehdään. Me ei haluttu millään tavalla sopeutua liian nopeesti tähän
suomalaiseen yhteiskuntaan. Se sopeutuminen oli meistä jotain kammottavaa – se oli
niinku kuolema. (Röyhkä 2014.)
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Röyhkän mukaan tarkoituksena oli tehdä lehti, joka arvostelisi Oulun kulttuurielämää, joka oli
tuolloin hyvin konservatiivista. Korkeakulttuuria hallitsivat instituutiot kuten Oulun
kaupunginteatteri ja kaupunginorkesteri. Heti lehden ensimmäisen numeron pääkirjoituksessa
”Moneyfest” otettiin vahvasti kantaa oululaisen korkeakulttuurin jäykkyyteen. Ensin pureudutaan
koulujärjestelmään ja sivistyksen käsitteeseen, siitä siirrytään ”Sipeliukseen” ja Oulun
”(apu)rahakkaaseen kaupunginorkesteriin”, joka ”(v)esittää sen teoksia niiden noin kolmensadan
oululaisen ylemmän keskiluokan edustajan seuratessa akateeminen ilme naamallaan”. Teatteria
kuvaillaan ”komeaksi taloksi, jossa on hyvät vessat” ja teatteriesityksiä ”tosi ’ajankohtaisiksi’ ja
’mielenkiintoisiksi’, läpätilällää”. Oopperan sanotaan kaatavan yhteiskunnallisia raja-aitoja, sillä
”sekä sorvarilla että porvarilla on tasa-arvoisesti kovat kaulassa”. Taidemuseossa toimitus kävi
kerran kovalla sateella. Yllätys oli myönteinen: ”sinnehän on haudattu suuri määrä merkittävää
taidetta.” Taideinstituutioista siirrytään nykyaikaisen kodin kirjahyllyyn, jossa on ”telkkari, stereot,
viinakaappi ja kirjoja, mikäli tilaa riittää”. Esimerkkeinä kirjoista mainitaan Jogi Karhusen
”Panssaroitu Muna Suomen Taivaalla”. Telkkarista katsotaan ”Lauantaitsanssit”, uskonnollinen
”Tsarlien enkelit” ja levyhyllystä löytyy ”Finnhints”. Sitten siirrytään nuorisoon ja lapsiin, joilla on
”rasvaa niskassa” ja ”Coca-Colaa suonissa” ja jotka lukevat ”suur-Suosikkia”. Viitataan Onnen
Päivien Fonzieen, joka sanoo: ”Me luomme uuden nuorisokulttuurin: Yksi Kansa, Yksi Rotu, Yksi
Johtaja! Heil!” (Röyhkä 2014; Tilt Zeitung 1 1979: 3–4.)
Viittaukset 1950-luvun amerikkalaiseen pop-kulttuuriin ja rock and rolliin johtuvat Suomessa
lehden ilmestymisen aikoihin valloillaan olleesta ”fiftari”-villityksestä. Romantisoitua kuvaa
amerikkalaisnuorison keskiluokkaisesta elämästä suosituksi tekivät rockabilly-bändit, kuten Teddy
& The Tigers, Matchbox ja Crazy Caravan. James Deanin ihannoinnista johtuen ”fiftareita” tai
”rasviksia”(hiustyyli) kutsuttiin myös diinareiksi ja myöhemmin tedeiksi. Etenkin Helsingissä
yhteenotot tedien ja punkkareiden välillä äityivät usein väkivaltaisiksi ja myös punkbändit ottivat
kantaa 50-luvun ihannointiin sanoituksillaan ja kannanotoillaan. (Bruun ym. 1998: 267–269.)
Oulussa vastakkainasettelua ei tällaisessa mittakaavassa ollut, sillä oululaiset musiikkipiirit olivat
sen verran pienet. Kuten Xtaasin kitaristi Jussi Rekinen totesi: ”Oulussa oli tasan yksi teddy ja se oli
meijän paras kaveri.” (Rekinen 2014.)
Alakulttuuripuolella kulttuurikenttää väritti vahvasti vasemmistolaisuus, josta kumpuavat liikkeet
halusivat vaikuttaa politiikan kautta. Röyhkän sanoin ”piti olla kommari, muuten ei ollut menemistä
mihinkään”. Orastava punk-liike ja sen edustajat punkkarit eivät myöskään olleet täysin Tilt
Zeitungin toimituskunnan mieleen totisen asenteensa ja suoran yhteiskunnallisuutensa vuoksi,
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vaikka he tunsivatkin sympatiaa liikettä kohtaan. Hippejä eli hämyjä Röyhkä kuvailee ”uuvuttaviksi
henkilöiksi, maailmanparantajahipeiksi, joilla ei ollut huumorintajua”. He soittelivat Bob Dylanin
kappaleita Rattorin lauluilloissa. Bob Dylanin yliarvostamisesta syntyikin Tilt Zeitungin
ensimmäiseen numeroon satiirinen juttu: ”Bob Dylan Suomessa – 24 tuntia supertähden siivellä
vain Tilt Zeitungissa”. Juttu alkaa keikkaraporttina Oulun Reserviupseerikerhon järjestämästä
ilmaiskonsertista Oulun Jäähallilla 5.6.1979. Yleisö koostuu parista sadasta henkilöstä, jotka ovat
uskoneet järjestäjän ilmoituksen konsertista. Lämmittelijänä ovat IKL:n lauluveikot, jotka laulavat
encorena ”Deutschland, Deutschland über alles”, joka saa ”yleisön takajaloilleen, ja eräs
ylivieskalainen opiskelijanuorukainen polttaa itsensä jäähallin wc:ssä”. (Röyhkä 2014; Tilt Zeitung
1 1979: 5–6.) Lopulta Dylan astuu lavalle:
-- siinä seisoo maestro ilmielävänä silmäimme alla valkoisessa kimaltelevassa viitassa.
Silmillään hänellä on mustat lasit, ja hän pitelee akustista kitaraa josta pian irtoavat
ilmoille ”Hard rainin” tutut ja rakkaat soinnut, ja hetkessä yleisö on hänen, vain hänen:
sadat suut värähtävät innostuneeseen onnea tihkuvaan hymyyn, ja silmissä loistaa elämän
ikuinen kiilto.
(Tilt Zeitung 1 1979: 6.)

Reportaasia täydentävät lavastetut valokuvat Bob Dylanista ja toimituskunnasta. Jukka Savilaakso
esittää Dylania hattu päässään, aurinkolasit silmillään ja kitara kädessään, ja kuvia on niin
tuomiokirkon portailta kuin Aaro Hellakosken muistomerkiltä. Tilt Zeitungin toimitus tutustuttaa
Dylania suomalaiseen elämänmuotoon, johon kuuluu ensin pieni esittely Oulun kulttuuritarjonnasta
(uusi teatteritalo, Ainolan museo, Hellaakosken patsas), keskustelu Jalosen pariskunnan kanssa, 50luvun muotiin pukeutuneiden nuorten kohtaaminen ja keskikaljan juominen Eilan baarissa. Oulusta
poppoo suuntaa Lapin luontoon ja kohtaa matkallaan sotilaita, panssarivaunun sekä upseerin, joka
huutaa: ”Kommunistit ja huoripukit helvettiin! Tämä on armeijan aluetta.” Matka jatkuu Dylanin
lapsuudenystävän kotitalolle, jossa vastassa on aito lapinhullu Luigi Näkkäläjärvi(54). Toimitus
huomaa talon emännän yläruumiin voipaperin päällä tiskipöydällä ja kysyy Luigilta, mitä on
tapahtunut. Hän vastaa: ”Se jäi karhunrauthoihin. Met piämmä niitä pyynnissä, tiijä vaikka sais
pirun tai turistin.” Ohitettuaan saksalaisturistilauman talon ulkopuolella, toimituskunta lähtee
takaisin Ouluun, jossa Dylanille perustetaan pohjoismaiden ainoa Bob Dyland -museo ja aloitetaan
Bob Dyland -viikon viettäminen. Peruskiven muuraa Tasavallan Presidentti ”Urho Kaleva
Kekkonenä” ja Oulun Poliisivoimien Koirakuoro laulaa hartaasti laulun ”Kuullos Pyhä Vala”. Ilta
jatkuu Rattorilupilla, jossa Dylania ei kumma kyllä tunnisteta. Hänet tuupataan lavalle ja yleisö
nauraa ilkeästi. Tunnelma käy yhä kiivaammaksi ja lopulta yleisö vyöryy Dylanin henkivartijan ohi
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rikkonaisine kaljatuoppeineen. Dylan jää väkijoukon alle, ”kymmenet kädet mänttäävät rikotuilla
kaljatuopeilla ja kymmenet jalat monottavat olan takaa”. Jutun lopussa on sitaatti Raamatusta: ”Isä
anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät.”16 (Tilt Zeitung 1 1979: 5–11.)
Uskonto-aihepiiriin kajotaan myös ”Nuori Pappi”-jutussa, jossa huolestunut äiti on ottanut yhteyttä
Tilt Zeitungin toimitukseen. ”Pikku-Sepolle” on koulussa annettu lukuläksyksi väkivaltainen
sotakuvaus. Tilt Zeitung julkaisee opettajan antaman tekstin kuvittamalla sitä mustavalkoisin
valokuvin. Vaiherikkaan sotakuvauksen jälkeen nuori pappi vastaa: ”Nyt on äiti syyttä huolestunut:
tämä tekstihän on suoraa lainausta Raamatun 4. Mooseksen kirjasta, luku 31, jakeet 1–20.” Sen
jälkeen teologian asiantuntija tri. Anus W. Liemola selittää tekstin maallikoille. Liemola selventää
muun muassa, ettei Bileamia suinkaan lävistetty miekalla vatsan kohdalta, vaan miekka työnnettiin
suoraan anukseen eli peräaukkoon. Tätä on Liemolan mukaan pidettävä ystävyyden osoituksena
Bileamille. Poikalasten ja miehiin yhtyneiden naisten surmaamisen Liemola selittää ”syliytymisen
aiheuttamalla saastaisuudella”, josta heidät oli pakko vapauttaa. ”Kyllä soturit varmasti syliytyivät
myös näiden 1–15 vuotiaiden tyttöjen kanssa, ja sen jälkeen vapauttivat heidätkin saastaisuudesta”,
Liemola kertoo ja lohduttaa ihmettelevää maallikkoa tiedolla, että ”suurin osa aaseista ja häristä
jätettiin syliytymättä”. Varsinaisen jutun jälkeen toimitus valottaa hieman tri. Liemolan
henkilökuvaa. Tohtori päästää joka sunnuntaiaamu kiikarikiväärillä kerrostaloasuntonsa ikkunasta
muutaman sielun maallisista kahleista ja puhdistautuu teostaan saunomalla ja vihtomalla
keskiviikkona ja sunnuntaina sekä pesemällä päällys- ja alusvaatekertansa pesukoneella. (Tilt
Zeitung 3 1980:16–19.) Jutussa aluksi esitelty tarina on tosiaan suoraan Raamatusta, Mooseksen 4.
kirjasta, jossa kuvataan itse Herran käskemää kostoretkeä midianilaisia vastaan (Raamattu
(1933/38: 4. Moos. 31: 1–20). Tarinaa seurataan kohtaus kohtaukselta alkuperäistä kertomusta
mukaillen, kunnes tri. Liemola soveltaa sitä jutun toisessa osassa omintakeisella tulkinnallaan.
Röyhkä kertoo, että räävittömät jutut julkaistiin aina ja tylsät, naiivit ja liian tosikkomaiset jutut
karsittiin pois. Juntti-Suomea inhottiin, tulenkantajia ihannoitiin ja asenne oli ikkunat auki
Eurooppaan. ”Kaikki outo, joka oli rikkonut tyypillistä suomalaista meininkiä”, kiehtoi
toimituskuntaa. Lapin mystikkoa Timo K. Mukkaa ihailtiin ja vähiten pidettiin Väinö Linnasta ja
”virallisen Suomen arvostamista kirjailijoista”. Eräät tytötkin olisivat Röyhkän mukaan halunneet
päästä mukaan lehdentekoon, mutta heidän juttunsa olivat ”täynnä feminististä raivoa”, jota ei
16

Viittaus Raamattuun (1933/38). Luuk. 23:34:

Mutta Jeesus sanoi: "Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät". Ja he jakoivat keskenään hänen
vaatteensa ja heittivät niistä arpaa.
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haluttu Tilt Zeitungiin. Martina Torppa ja hänen kaverinsa perustivatkin oman feministisen Upuulehtensä. (Röyhkä 2014.) Feminismillä pilaillaan ”Akkavalta – paskavalta”-jutussa, jossa todetaan
heti alkuun, että ”feministit ovat rumia ja tissittömiä suomenruotsalaisia lesboja”. Tilt Zeitung on
saanut haastattelun kohutulta feministiltä Anne Sjöglundilta, joka kertoo feminisminsä taustoja:
”Isäni Armas oli, kun olin vielä pieni tyttö, raiskannut minut ja työntänyt taskulampun sisääni johon
Freud sanoi että ’Ei perkele’.” Lisäksi Sjöglund mainitsee entisen miehensä Jukan, joka ei
”onnistunut nimeksikään sängyssä” ja nahkahousujen kiihottavuuden olevan syitä feminismiinsä.
(Tilt Zeitung 3 1980: 30.)
Me haluttin tuoda jotain elämää tähän kaupunkiin, joka niinku vaikutti helvetin
kalkkeutuneelta ja kuolleelta paikalta. Me haluttiin tuoda raikasta ilmaa tämmöseen
tunkkaseen meininkiin, mikä täällä oli. Me oltiin nuoria, me haluttiin saada omasta
elämästä enemmän irti, ku mitä se meidän vanhempien maailma tarjos meille.
Haluttiin seikkailla, pitää hauskaa, soittaa rokkia ja nussia ja bailata ja tehä
kivoja juttuja ja matkustaa. (Röyhkä 2014.)

Tilt Zeitungin kolmannessa numerossa julkaistiin ”Käsikirjoitus kymmenvuotiskaudelle 1980–
1990”, jossa ennustetaan tulevien vuosien tapahtumat vuosi kerrallaan. Jutussa povataan punkin
kaupallistumista vuoden 1980 aikana, joka näyttäytyy ”Elvis-Colan” vetämisenä pois markkinoilta
ja ”Sid-Vicious-Colan” tuotannon aloittamisena. 1950-luku ”painuu unohduksen yöhön”; sen sijaan
1960-luku ja Beatles kokee uuden nousun. Pienlehdistö kuolee, Hilseen fuusio Suosikin kanssa jää
neuvotteluasteelle, sen sijaan Suosikki perustaa oman punk-liitteensä ”suopunkin”. Kiina hyökkää
Vietnamiin ja toisinpäin, Koijärvi rauhoitetaan ja samaan aikaan 312 lintujärveä muutetaan
parkkipaikoiksi vuosina 1981–1982. Lepakkoluola muutetaan alkoholistien yömajaksi. Urho
Kekkonen kuolee vuonna 1983 ja uudeksi presidentiksi valitaan Igor Työläisorja. Etelä-Amerikassa
on sotilasvallankaappauksia ja Brasiliassa tuhotaan kolme intiaaniheimoa hyönteismyrkyllä.
”Saatana, me luultiin, että se oli intiaanimyrkkyä”, syytetyt toteavat. Vuonna 1985 alkaa kolmas
maailmansota. Suomen tappiot rajoittuvat 5300 siviilipalvelusmieheen, jotka lähetettiin
jatkokoulutusleirille Leningradiin kaksi tuntia sinne tehdyn ydinhyökkäyksen jälkeen. Pari vuotta
myöhemmin Loviisan ydinvoimala räjähtää ja tappaa 193 261 suomalaista. Vuonna 1988 uusi aalto
syntyy uudelleen mukanaan ”uusi lehdistö”: Viemari, Tanko, Huiske, Mulkku ja Bild-Zeitung
alkavat ilmestyä. (Tilt Zeitung 3 1980: 4–8.)
Lehtiä myytin itse viidellä markalla Rattorissa ja rock-festareilla, kuten Kuusrockissa17.
Antikvariaatit olivat tuolloin osto- ja myyntiliikkeitä, eikä antikvariaattitoimintaa nykyiseen malliin
17

Vuosina 1973–1991 Oulun Kuusisaaressa järjestetty rock-festivaali (Sutela 2014).
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vielä ollut. Kirjastot ynnä muut viralliset tahot olivat niin korkealla jalustalla, että Tilt Zeitung lehteä ei olisi Röyhkän mukaan otettu avosylin vastaan. Kalevan kulttuuritoimitus kirjoitti Tilt
Zeitungista halveksivan kirjoituksen. Kuvaavaa on, että Narttu-yhtyeen esiintymistä Tuomari
Nurmion lämmittelijänä ei mainittu sanallakaan Kalevan keikkaraportissa. (Röyhkä 2014.) Tilt
Zeitungin ”Muut lehdet”-palstalla arvostellaan muita suomalaisia lehtiä. Kalevan kulttuurisivuja
kommentoidaan näin:
Se, että on maakunnan ykköslehti, ei pitäisi oikeuttaa tekemään tällaisia ”kulttuurisivuja”.
Kalevaa lukemalla (ja miten moni lukee vain sitä ja apulehteä) tulee siihen johtopäätökseen,
ettei mitään ole tapahtunut kulttuuririntamalla sitten ruudin keksimisen tai etä Dan Steinbock
kirjoitti ”vihan hedelmät”. Sitä vastoin me saadaan laajoja ja asiantuntevia artikkeleita
nukkekodeista ja satukirjojen kullankeltaisesta maailmasta.
(Tilt Zeitung 3 1980: 24.)

Tilt Zeitung kritisoi oululaisen virallisen kulttuurin jäykkyyttä ja tarjoaa tiedotuskanavan nuorille,
joita kiinnostaa rock- ja punk-kulttuuri. Keikkaraportit ja levyarviot paikkaavat paikallismedian
puutteita ja välittävät tietoa ja tunnelmia alakulttuurin sisällä. Lehdet toimivat myös
ponnahduslautana nuorten omalle aktiivisuudelle kannustamalla luovaan toimintaan, kuten
lehdentekoon ja soittamiseen, jonka aloittamiseen lehdentekoporukka konkreettisesti tarjosi matalan
kynnyksen väylän. Raporttien kirjoittajat tuntevat aihepiirin hyvin, koska ovat itse mukana
alakulttuurin toiminnassa usein esimerkiksi bändin jäseninä. Lehti tarjoaa juttuja myös
kirjallisuudesta ja elokuvista kiinnostuneille. Kirjoitusasu ja tyyli jutuissa on paikoitellen erittäin
kirjallista ja kuvailevaa. Lehdissä on myös tarinoita, runoutta ja höystettyjä lyhennelmiä tunnetuista
elokuvista ja kirjoista. DIY-asenne paistaa lehdestä niin sisällöllisesti kuin ulkoisestikin.
Humoristiset yleisökilpailut ovat osa Tilt Zeitungin lukijoita kannustavaa henkeä. (ks. esim. Tilt
Zeitung 2 1979: 51) ja lehdistä löytyy lokeroita, joihin voi itse liimata artistien kuvia. Lokeron
sisällä lukeekin ohjeet Velvet Underground -kuvan liittämiselle:
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(Tilt Zeitung 2 1979: 8)

3.2.3 Anonyymi mustetahra

Aito Oululainen AlaPääkuldduuri julgaisu
VARSIN SEKOLEHTI
Olipa kerran tyyppi, joka oli niin kutsuttu ”tavallinen tyyppi”. Herättyään aamulla hän luki
aamiaispöydässä sanomalehden, joi kupin kahvia ja lähti töihin, tylsään liukuhihnahommaan.
Töissä hän teki töitä ja kuuli viimeiset juorut. Työpäivän päätyttyä hän meni väsyneenä
kauppaan ostamaan ruokaa. Kaupasta tullessaan hän oli törmätä enkelinkasvoiseen
hamppariin, joka möi jotain mustis-nimistä lehdykkää. ”Pah! Juuri tyyppi jollaisia eniten
inhoan”, sanoi hän ajatuksissaan. Päästäkseen eroon kaupustelijasta hän nakkasi pari markkaa
ja otti lehden mukaansa. Kotiin päästyään protoihminen keitti ravinnon kypsäksi ja ravitsi sillä
itseään. Silloin hän muisti lehden ja alkoi lukea sitä. Eka sivun luettuaan hän mutisi ettei ole
ennen moista porsastelua lukenut. Mielenkiinto veti hänet toisellekin sivulle. Tukan
harittaessa ja silmien kiiluessa villisti hän luki kolmannenkin sivun, jonka jälkeen hänen
suupielistään alkoi valua kuolaa ja vaahtoa. Hänen päästyään neljännelle sivulle koko keho
alkoi kasvaa tummaa karvaa ja aivot surkastuivat apinan asteelle. Silloin kuului
porraskäytävästä rapinaa ja hänen miehensä tuli kotiin töistään. Sisään päästyään mies kysyi
”Onko ruoka valmista?”Vastaukseksi hän sai hampaat niskaansa. Jottei sinusta tulisi
ihmispetoa on sinun parasta olla ostamatta koko lehteä. Vaihtoehdoksi voisit ostaa testatun ja
turvallisen, kristillisnuorten hyväksymän ja ylistämän ANONYYMI MUSTETAHRAN.
(Anonyymi mustetahra 3 1981: kansilehti)

Anonyymi mustetahra on Jukka- Pekka ”Jux” Kinnusen (s. 1963), Pentti Sarkkisen
(tajunnanvirtatarinoita ja erittelylyriikkaa) ja Pentti Kankaalan alias Nunnan toimittama
alakulttuurijulkaisu. Lehti jatkaa punk-zine linjalla bändihaastattelujen ja levyarvioiden osalta,
mutta muuten sisällöt ovat erittäin sekalaisia. Tajunnanvirtatekniikkaa suositaan ja sivuilla on
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kirjoituskoneella kirjoitetun tekstin lisäksi käsinkirjoitettuja muistiinpanoja, kommentteja ja kuvia.
Lehdessä on myös sarjakuvaa, tarinoita, mietelmiä ja runoja. Lehti ei ota itseään kovin vakavasti ja
kommentoi sekopäistä linjaansa varsin usein. Välimerkkien käyttö on harvinaista, lyöntivirheet
eivät. Lapsenomainen ilmaisu viittaa dadaismiin, mutta lehti ei silti ole omintakeisen sisältönsä
puolesta niputettavissa mihinkään yhteen koulukuntaan tai suuntaukseen. Kinnunen itse määrittelee
lehden linjaa:
Linja oli melko linjaton, punk, vähän levyarvioita, esseen tapaisia yrityksiä ilmaista sitä, mitä
mieltä oli jostain asiasta, huumoria ja huonoa huumoria. Sarkkinen oli alapää- ja
eritehumoristisen lyriikan mestari. Siinä iässä tiesi selkeämmin sen, mitä EI halunnut kuin
sen, mitä halusi. (Kinnunen 2014.)

Ensimmäinen numero ilmestyi vuoden 1979 paikkeilla ja sen jälkeen noin yksi numero vuodessa
tahdilla eli vuoteen 1981 asti. Neljäs numero oli suunnitteilla, mutta jäi muiden aktiviteettien takia
toimittamatta. Lehden koko vaihteli A5:sta A4:seen: ykkösnumero tehtiin A5-kokoiseksi, mutta
koska taittoon ja pienentämiseen meni aikaa, tehtiin toinen numero A4-kokoiseksi. Koko ei
kuitenkaan miellyttänyt tekijöitä, joten päätettiin palata alkuperäiseen kokoon. Lehden
pienentäminen vaati askartelua: kukin A4-kokoinen koneella tai käsinkirjoitettu sivu piti teipata A3kokoiselle paperille, ja tehdä lehdestä A3-kokoinen masterkopio, joka sitten pienennettiin ja
kopioitiin. Kinnunen kirjoitti tekstejä Adler-merkkisellä kirjoituskoneella, koska ei uskonut
kenenkään haluavan lukea kokonaan käsin kirjoitettua lehteä. Tyylillisesti lehden sisällöt ja muodot
ovat vaihtelevia: tajunnanvirtaa kirjoituskoneella, esseitä käsin, piirustuksia ruutupaperille ja
sellaisenaan kopioiden sivuille. Kirjoitusvirheillä ei Kinnusen mukaan ollut niin väliä: ”joskus
korjasi, joskus ei.” Vaikutteiksi Kinnunen mainitsee dadaismin ja anarkismin. Mikään poliittinen
suuntaus ei Kinnusen mukaan tuntunut omalta eikä mielekkäältä, mutta mainitsee kuitenkin
yleisesti kyllästyneisyyden vasemmistointellektualismiin ja kytkökset enemmänkin hippiaatteen
kuin vallankumousaatteen henkeen. (Kinnunen 2014.) Luonnonsuojelua näkyy lehdissä
useammassakin jutussa (ks. Anonyymi mustetahra 2 1980: 1), politiikkaa kommentoidaan suorasti
ja epäsuorasti (ks. esim. Anonyymi mustetahra 3 1981: 1) ja aikuisten ja “tavallisten tyyppien”
elämäntyyliä vieroksutaan (ks. Anonyymi mustetahra 1 1979: 8). ”Lokkien syvin olemus” kritisoi
puoluepolitiikkaa, ideologioita ja uskontokuntia.
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Tää ”yhteiskunta” on ihmisten typeryyttä kun ihmisten täytyy järjestäytyä toisiaan vastaan ja
sitten kaikkein kieroimmat ja vittumaisimmat tyypit hallitsee ja yrittää vielä suojautua
alemmiltaanki.Lokit esimerkiks ei muodosta yhteiskuntaa siinä mielessä että niillois veroja tai
työttömyttä. Ryöstäähän ne toisiltaan mut ei ne silti sodi. Lokkien tehtäväkin on syödä liiat
kalat pois mutta nyt niitä ei enää niin tarvita kun typerä ihminen (sinä&minä) syöttää kalat
minkeille että typerät ja turhamaiset naarasihmiset sais turkkeja ja saastuttaa meret että typerät
ja turhamaiset urosihmiset sais ajella autoilla -(Anonyymi mustetahra 2 1980: 1.)

Koululaitosta kritisoidaan myös:
Hitonko järkeä koulunkäynnissä?
Miksi koulua käydään? Jotta opittaisiin tietoja elämää varte
Kenen tarvitsee osata kolmannen asteen yhtälöitä?
Mitä merkitsee tieto, että suomi on ”tasavalta”
Opiskelemalla varmistetaan jatkopaikka
jatko – mitä varten? Työpaikka – niitä ei ole
Pääsisit johonkin hyväliksaiseen virkaan – papereita siirtelemään? Ylenisit, saisit hienon talon ja auton –
ei ennenku pomo jää ennenaikaiselle eläkkeelle Talo – pistäyty
mistä varten? Auto – mistä pensat?
No poika mitä oot teheny tililläs?Ostanu kitaran?ookkonää
poikaparka seonnu?Oisit pistäny rahaa johonki hyödylliseen,
ostanu ittelles siistin puvun. Kitaranrämpyttäjiä on ihan
tarpeeks.
Paskat. Elämä on niin järjetön, että jos otat sen liian
vakavasti, sekoat mukana.
TOIVOO JUX
(Anonyymi mustetahra 1 1979: 4.)

Kinnunen soitti myös bassoa ja sittemmin kitaraa luokkakaveriporukalla perustetussa punkbändissä, joka nimi vaihtui tiuhaan tahtiin. Osa porukasta meni Raaka Voima -bändin
uudistuneeseen kokoonpanoon, Kinnunen, Jukka Kangas ja Jari Lehtonen alkoivat soittaa Xböö nimisessä post-punk yhtyeessä, jonka musiikki hipoi progressiivista rockia. Kinnunen toteaakin,
että ”punk ei ollut niinkään genre, kuin yleisemmin jonkinlainen tekemisen viitekehys. Kolmen
soinnun sahaamiseen kyllästyi melkein heti kun alkoi oppia soittamaan”. Esimerkkejä punkaihepiireisistä jutuista Anonyymissä mustetahrassa ovat levyarviot ja bändihaastattelut, joiden
joukossa ovat muun muassa laaja arvostelu Hilse lp:stä, Eppu Normaalin haastattelu ja raportti Ole
jäykkä -kiertueesta Nivalan Tuiskulassa, jossa esiintyivät Raaka Voima, Hannu Mittari ja Matti
Mätä & SS. Jukka-Pekka Kinnunen kertoo pienlehtien tekijöiden olleen pääsääntöisesti ”päähän
potkittuja, koulukiusattuja tai vähintäänkin itsensä ulkopuoliseksi tuntevia”, mikä Oulun kaltaisella
paikkakunnalla tuolloin tarkoitti lähinnä ”ei-jääkiekkoilijoita ja varsinkin ei-lestadiolaisia”.
(Kinnunen 2014.)
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Pienlehden tekeminen oli jonkinlainen taiteellis-sosiaalinen kannanotto: huomatkaa, mää pystyn
tekemään jotain tällaista, jota te juntit ette ole tulleet edes ajatelleeksi. Vastakkainasettelu oli valmis,
koska jääkiekkojuntteja ahdisti se, että oli jotain, jota eivät sen ollessa ei-jääkiekkoa ymmärtäneet, ja
josta joku oli vielä ylpeä. (Kinnunen 2014.)

Anonyymi mustetahra sisältää paljon sanaleikkejä, nonsensea, dadaa ja sanonnoilla leikittelyä.
Esimerkkinä ”P.S:n kielikurssi?”:
Piip paap pööp puup?= Miten menee?
Piip paap pööp puup.= Kyllä menee.
Piip paap pööp puup?= Miten niin menee?
Piip paap pööp puup.=Mulla on (2 jalkaa
(Anonyymi mustetahra 3 1981: 12)

”Sanankaskuja siis sananlaskuja” esittelee erikoisia sananlaskuja, muun muassa (asettelu ja järjestys
tekijän):
pieru on pieru, pieru on paskan lapsi, ei yksi pieru kesää tee, pieru joka ei haise on paljon
melua tyhjästä, pieru leviää perseitten välityksellä ympäri maailmaa, perse on kulttuurin koti.
(Anonyymi mustetahra 3 1981: 12.)

Lisäksi lehdessä lanseerataan jopa uusia sanoja, joita taivutetaan:
-sanokaapa joku sana
-sotkero
-hyvä, sotkero, sotkeroida, sotkeroitua, sotkeroitu, sotkeroimaton
huomaatteko muunnokset noudattavat täsmälleen kaavaa
pallero, palleroida, palleroitua, palleroitu, palleroimaton
voimme siis päätellä että sotkero on itse asiassa tosiopalleRO
eikä tekemisissä sotkea-verbin tai muinaisten keroäiden kanssa mitä arvelette?
(Anonyymi mustetahra 1 1979: 3.)
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Anonyymi mustetahra leikittelee myös tarinamuodoilla ja niillä ennakko-odotuksilla, mitä
romanttisiin rakkauskertomuksiin yleensä liitetään. ”He elivät onnellisina elämänsä loppuun
saakka” on tuttu loppulausahdus saduista. Seuraavat rakkaustarinat rikkovat tätä kaavaa
poikkeavilla loppuratkaisuillaan.
”Rakkauskertomus” (Anonyymi mustetahra 3 1981: 14) kertoo Paavon ja Hertan rakkaustarinan
kosinnasta perheen traagiseen loppuun saakka. Hertta menee naimisiin köyhän pullojenkerääjän
kanssa, joka alkaa menestyä paremmin johtuen ”Alkon laskemista viinan hinnoista ja korottamista
palautuspullojen hinnoista”. Kohta Paavolla on varaa ostaa vene, jonka alle asettua asumaan. Pian
perhe saa lisäystä: kolttosia tekevät kaksoset, jotka muun muassa myrkyttävät naapurit
rotanmyrkyllä, räjäyttelevät pommeja, ryöstelevät pankkeja ja mummoja. Poikien toimintaa aikansa
seurattuaan Paavon päässä naksahtaa ja hän halkaisee poikiensa kallot kirveellä kahtia. Tekonsa
tajuttuaan hän suuntaa poliisiasemalle rakennustyömaan kautta ja silppuaa moottorisahalla 17
poliisia ja 4 siviiliä. Hertta kuolee järkytyksestä, hyppää hotellin katolta ja tappaa alas tullessaan
puolet lastentarhaluokasta. Paavo tulee hulluksi, alkaa purra kaikkea liikkuvaa ja kuolee
pakkopaidassa Hertan kuva silmissään. Käsin kirjoitettuna kommenttina tarinan vieressä lukee:
”PS: n juttu – arvaahan ne. Rienaamme kaikkea, mikään ei ole meille pyhää – et sinäkään.”
(Anonyymi mustetahra 3 1981: 14.)
Anonyymin mustetahran numeroissa on myös jatkokertomuksena rikoskertomus, jonka osien
järjestys ei mene lehden ilmestymisjärjestyksen mukaisesti. Numerossa kolme on ”The Murha”rikoskertomus by Pekna:n ensimmäinen ja toinen osa. Osat kolmannesta viidenteen löytyvät
toisesta numerosta ja viides osa jatkuu taas lehden kolmannessa numerossa kuudenteen eli
viimeiseen osaan. Rikostarinan loppuratkaisu kertoo tarinan henkilöhahmojen, joihin myös
Anonyymin mustetahran ”Pekna” ja ”Juksi” kuuluvat, kohtaloista kertomuksen lopussa:
Juttu oli selvinnyt ja vihollisuudet loppuivat kansterijoukkojen väliltä. Pekna oli lähtenyt
takaisin Nepaliin sillä hänhän oli Nepalin kuningas. Jonkin ajan kuluttua tuli yleiseen
tietouteen se seikka, että juksi on Jeesus. Gari Hardlainen on nykyään Belmontin keisari.
Juntti Juluma muutti nimensä Juntti Kauniiksi ja alkoi harjoittaa valokuvaajan ja putkimiehen
hommia. Entäs ”cop”-Adams? hänet ammuttiin, kiva. Nichols vaimoineen vieraili Nepalissa
Peknan hovissa, jolloin Pekna sanoi: -Minä muistelen mielelläni noita New Jyrkin päiviä.
Minä nimittäin unohdin sinne sinun toimistoosi sen Tarun Sormusten Herrasta. Mutta nichols
oli tuonut sen mukanaan ja Pekna palkitsi hänet iloissaan ja antoi nicholsille suuret rikkaudet.
Mutta parasta tässä on että pekna vei nich
(Anonyymi mustetahra 3 1981: 21)
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Tarina tyssää tähän tilan loppuessa sivulta ja loppu jää lukijalle mysteeriksi. Kaiken kaikkiaan
Anonyymi mustetahra yllättää hullulla otteellaan, mielikuvituksellaan ja sekavalla typografiallaan.
Mukana on myös erittäin suorasanaista yhteiskuntakritiikkiä, joka pureutuu koululaitokseen,
työelämään ja käsityksiin tavallisuudesta ja aikuisuudesta. Luonnonsuojelulliset ajatukset nousevat
myös esiin ja uskontokuntia ja puoluepolitiikkaa kritisoidaan. Anarkistinen aatetausta näkyy muun
muassa kommentissa ”äänestitkö sinä? hyvä, en minäkään. en ikinä”. (Anonyymi mustetahra 1
1979: 9). Fiktiivisten novellien juonenkulku on ennalta-arvaamatonta ja rikkoo totuttuja kaavoja
niin sisällöllisesti kuin muodollisestikin. Mukana on myös modernia runoutta ja sanaleikkejä.
Alakulttuurilehtikulttuuria kommentoidaan myös:
Alakulttuurilehdille on ominaista, että suurin osa niistä on joutavanpäiväistä horinaa. Jotkut
yrittää saada uuden kulttuurin etsimisen naurettavaan valoon. Kuitenkin samat heput sanoo
julkaisujaan vastakulttuuriksi.(mitä sä haluut sanoo?Juxhuom)Jooh, ei mullakaan mitään
vastauksia oo mutta on kova Halu yrittää jotain uutta. (Anonyymi mustetahra 3 1981: 17.)

3.3 Sarjakuva - roskaviihteestä taidemuodoksi

3.3.1 Comics Code, underground-comix ja sarjakuva Suomessa

(Tarmo Koivisto: ”Ollaanhan me taidetta”. Kupla 4 4/1981: 3)
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Sarjakuva on pitkään ollut aliarvostettu taidemuoto: vasta 1990-luvun puolenvälin jälkeen
sarjakuvallinen ilmaisu on vakiinnuttanut asemaansa taidemaailmassa esimerkiksi lisääntyneen
medianäkyvyyden ja sarjakuvan tutkimuksen myötä (Herkman 1996: 23). Sarjakuvan huono maine
johtaa juurensa pitkälti Yhdysvalloissa 1950-luvulla heränneeseen keskusteluun sarjakuvan
”moraalittomuudesta” ja käyttöön otetusta itsesensuurisäädöstöstä Comics Codesta. Arvostettu
psykiatri Fredric Wertham julkaisi teoksen Seduction of the Innocent (1954), jossa hän avoimesti
syytti sarjakuvia väittäen niiden kiihottavan vahingollisia mielikuvia, synnyttävän seksuaalisesti
epäterveitä ajatuksia ja aiheuttavan alttiutta rikollisille houkutuksille. Sarjakuva-alaa ei määrätty
suoranaisesti viranomaisten valvonnan alaiseksi, mutta käyttöön otettiin rikos- ja kauhusarjakuvien
levittämistä rajoittavia säädöksiä. Yhdysvaltain Senaatin nuorisorikollisuutta tutkiva alakomitea
painotti sarjakuva-alan sisäisen sääntelyn tarvetta ja pian joukko sarjakuvakustantajia kokoontui
yhteen ja perusti sarjakuva-alan sisäisen valvontaelimen nimeltä Comics Magazine Association of
America Inc, joka kehitti Comics Code -itsesensuurijärjestelmän, josta tuli nopeasti alaa hallitseva
säännöstö koko maassa. Comics Code vaikutti dramaattisesti tiettyjen sarjakuvalehtien
menestymiseen ja useat lehdet lakkautettiin suorasti tai epäsuorasti säännöstön vaikutuksen takia.
(Arffman 2004: 50, 52.)
Aihepiirejä, joihin Comics Code -sensuuri pureutui olivat muun muassa: rikollinen toiminta,
virkavallan ja instituutioiden kuvaus epäluotettavassa valossa, kauhu, verenvuodatus, sadismi ja
masokismi, siveettömyys, vulgaarius, alastomuus, avioero, sukupuolisuhteet, sukupuolinen
poikkeavuus, raiskaus ja niin edelleen. Comics Coden ohjeet olivat erittäin tulkinnanvaraisia ja
mahdollistivat mielivaltaisen, subjektiiviseen näkemykseen perustuvan sensuurin. Yleisohjeiden Bosassa mainitaan esimerkiksi, että ”kaikki karmaisevat, mauttomat ja julmat piirrokset on
poistettava” ja C-osassa dialogia käsittelevässä kohdassa kielletään ”ruokottomuus, siveettömyys ja
vulgaarisuus sekä epätoivottuja merkityksiä sisältävät sanat ja symbolit”. (Arffman 2004: 52–54.)
Yhdysvalloista sarjakuvien vastainen kampanja laajeni myös Eurooppaan: Isossa-Britanniassa
laadittiin lainsäädäntö, joka kielsi kauhusarjakuvien julkaisun ja jakelun. Myös muissa Euroopan
maissa alettiin puuttua sarjakuvien sisältöihin joko lainsäädännöllä tai kustantajien toimesta.
(Heikkinen 2011: 55–57.) Huoli sarjakuvan moraalia rappeuttavasta vaikutuksesta levisi
kulovalkean tavoin myös muualle maailmaan. Suomessa keskustelua sarjakuvan vaikutuksista
lapsiin ja nuoriin käytiin kiivaimmin 1950- ja 1960-lukujen taitteessa. Parasta Lapsille -järjestö
organisoi sarjakuvanäyttelyn ”Piirrettyä julmuutta”, jossa oli esillä esimerkkejä ”huonosta
sarjakuvasta” sekä kirjallisuutta ja tilastotietoja nuorisorikollisuuden kehityksestä. Mannerheimin
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Lastensuojeluliitto pyrki laatimaan itsenäisen sarjakuvien tarkastussäännöstön, jonka avulla
sarjakuvia voisi pisteyttää niiden sisältöjen ja esitystapojen mukaan. Esimerkiksi rehellisyys ja
tupakoimattomuus olivat seikkoja, jotka vaikuttaisivat pisteytykseen. (Kauranen 2011: 41, 50–51.)
Sarjakuvatoimikunnan mietinnössä vuonna 1962 todettiin sarjakuvien aihepiirien vaikuttavan
yleisiä moraalikäsityksiä höllentävästi ja johdattamaan lukijoitaan väärään asennoitumiseen
yhteiskuntaa kohtaan. Mietinnöissä pelättiin myös, että sarjakuvat syrjäyttävät varsinaisen
kirjallisuuden. Kyseenalainen maine ja negatiivisen julkisuuden vaikutukset seurasivat sarjakuvaalaa Suomessa jopa 1980-luvulle asti. (Heikkinen 2011: 57; Jokinen 2011: 106.)
Comics Code toimi kasvualustana sensuuria uhmaaville underground-sarjakuville: piirtäjät hakivat
inspiraatiota juuri niistä aiheista, mitä sensuurijärjestelmä pyrki kitkemään. Raakuus, arvojen
pilkkaaminen, sukupuolisten toimintojen, vajavuuksien ja vähemmistöjen kuvaus ja saastainen
kielenkäyttö nousivat undergroundin perusmateriaaliksi. Robert Crumb alkoi julkaista Zap-Comixlehteään ja pari vuotta myöhemmin uusi sarjakuvakulttuuri aiheutti jo oikeudenkäyntejä ja lehtien
takavarikointeja. Takavarikkoon joutui ainakin Robert Crumbin sarjakuva, joka kertoi perheen
sisäisestä sukupuolisuhteesta ja päättyy lausahdukseen a family that lays together stays together –
väännös uskonnollisesta iskulauseesta, jossa ”lays”-sanan tilalla on ”prays”. Undergroundsarjakuvien seksuaalisuuden voi katsoa liittyvät 1930-luvun Kuubasta ja Meksikosta
Yhdysvaltoihin salakuljetettuihin ”Eight-paper” -lehtisiin, joissa parodioitiin tunnettuja
sarjakuvahahmoja ja esitettiin niitä seksuaalisissa tilanteissa. Underground-sarjakuva uudisti
sarjakuvan kieltä käyttäen vanhaa sarjakuvavälineistöä apunaan uuden merkkijärjestelmän
luomiseksi. Underground-sarjakuvan merkitys kulttuurisena ja sosiaalisena kommentoijana on ollut
tärkeä. (Kaukoranta & Kemppinen 1982: 133–137.)
Vastaääniä alkoi kuulua myös Suomessa, kun 1960- ja 1970-lukujen taitteessa alettiin
kyseenalaistaa kulttuurin jako korkeaan ja matalaan ja mielenkiintoa kohdistettiin myös
populaarikulttuuriin. Sarjakuvan osalta merkittäväksi kulttuuriteoksi nousi Suomen
Sarjakuvaseuran perustaminen vuonna 1971 ja seuran oman lehden Sarjainfon julkaiseminen
seuraavasta vuodesta lähtien. Lehdessä kirjoitettiin sarjakuvasta myös esteettisestä näkökulmasta
lehtijutuista tuttujen sarjakuvien väkivallan ja kielen arvostelemisen sijaan. Sarjainfo oli
suomalaisen sarjakuvan vahva puolestapuhuja ja pian myös kotimainen sarjakuvakulttuuri alkoi
herätä muun muassa sarjakuvaseurojen lehtien ja omakustanteiden myötä. (Hänninen 2011: 81, 83–
84.) Sarjainfon numerossa 1/78 käsiteltiin espoolaisten kunnallispoliitikkojen käynnistämä Aku
Ankka -skandaali, jossa huolestuttiin Aku Ankan housuttomuuden vaikutuksesta kasvuikäisiin.
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Yhtyneitten Kuvalehtien Ruutu. Suuret Värisarjat (1973–1975) oli alalla merkittävä kausipainate.
Kaupallisia sarjakuvajulkaisuja edustivat Hurja Länsi, John Cameron, Kalar, Korak, Kung Fu,
Kostajat, Agentti, Agentti 13, Agentti X9, Agentti Korkeajännitys, Non Stop, Shokki, Supersarjis,
Texas, FBI, Vesseli, Moku, Masi, Tom&Jerry, Lätsä, Leila, Romanssa, Nuori Rakkaus, Treffi ja
Vampira. (Tuusvuori 2007: 509.)
Suomalainen underground-sarjakuva nosti päätään 1960- ja 1970-lukujen taitteessa. Suomessa
underground-liike kommentoi ja kritisoi kansallisia kysymyksiä, kansallista identiteettiä,
instituutioiden ylläpitämää valtasuomalaisuutta ja siihen liitettyjä arvoja. Järjestäytyneen
yhteiskunnan arvomaailma ja konservatiivinen elämäntapa ja sitä edustavat instituutiot, kuten
kirkko, armeija, virkavalta ja koululaitos joutuivat riepottelun kohteeksi. Seksi, huumeet,
yhteiskuntakritiikki ja -satiiri, alatyylinen huumori ja ronski kielenkäyttö olivat u-sarjakuvan
perusaihepiirejä. Omintakeista visuaalista tyyliä Arffman kuvailee karkeaksi, tummasävyiseksi ja
henkilöhahmojen groteskeja piirteitä korostavaksi. U-sarjakuvan tekijöillä oli täydellinen
ilmaisunvapaus, toisin kuin kaupallisen sarjakuvan puolella, joten tyylien ja aihepiirien vaihtelu on
sen mukaista. Merkittäviä u-sarjakuvan julkaisukanavia olivat turkulainen Aamurusko (1968) ja
helsinkiläinen Ultra (1968–1970). Pekka Gronowin ja myöhemmin Kari Kantalaisen toimittama
Jymy-Sarjat (1973–1975) ja Vesa Majasen ja sittemmin Juho K. Juntusen toimittama Huuli –
Kansan sarjakuvalehti (1976–1977) olivat säännöllisesti Suomessa ilmestyviä undergroundsarjakuvalehtiä. Sarjakuvaomakustanne ”Salaisuuden varjo” (Aarniala, Junnila, Olsson 1969)
käsittelee yhteiskunnallisisa ongelmia tieteisfantasian kautta. Muita u-sarjakuvan piiriin kuuluvia
julkaisuja ovat muun muassa ”Erkki Ihmemaassa” (Oittinen, Tuomisto), ”Kyynelten tie” (Aarniala),
”Superprole” (Dahlström, Jokinen), ”Kupla” (Linko), ”Hoidotoman yksilön surullinen tarina”
(Oittinen), ”Sarjassamme juhlapäivien vietto – Vappu (ja sen hinta)” (Pena F.L.U). Tähti-lehteä on
ehdotettu myös luettavaksi undergroundin piiriin. Hippi-ideologiaan ja mystiikkaan keskittyvä
julkaisu oli kuitenkin suhtautumiseltaan kaupallisempi kuin u-lehdet yleensä. Undergroundsarjakuvan hengenheimolaisiksi voidaan kutsua myös kuvataiteilija Alpo Jaakolaa ja Kalervo
Palsaa. Palsan sarjakuva-albumi Eläkeläinen muistelee (piirretty 1971, julkaistu 1990) rikkoo
seksuaalisia tabuja mustan huumorin siivittämänä. (Arffman 2000: 93–101, 119–120, 123, 127–
128.)
Sladdi (1978–1982) oli punk-monisteisiinkin rinnastettu harvatahtinen ”strippiparaati”, joka
ilmestyi J. Lappalaisen toimesta Kauniaisissa. Sladdin esimerkkiä seurasi Satu Toivosen tekemä
Sarjakuvia! (1979). Vuoden 1983 aikana Soundissa ilmoitti itsestään joukko
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sarjakuvaomakustannelehtiä: Demone, Happohyökkäys, Hiekkaa Suuhun, Holly, Kaleerin Orja,
Kaunis Rappio, Kerrangin Tarpeekseen, Le Loup Garou, Olohuone, Sanktis, Sarjari, Waltteri, Zap
Gun, Zippi. (Tuusvuori 2007: 509, 573.) Sanoma alkoi julkaista 1970-luvun lopulla Jopea ja
Näkymätöntä Viänästä, Joonasta ja Mämmilää. Sarjis-lehdessä julkaistiin myös kotimaisia tekijöitä
ja kustannusyhtiö Jalava alkoi julkaista kotimaista sarjakuvaa 1980-luvulla. Vuosikymmen oli
sarjakuvataiteilija Ilpo Koskelan mukaan suhteellisen konservatiivinen. Tarjonta koostui
”pottunokkahuumorista”, realistisesta seikkailusarjakuvasta ja tajunnanvirta-tyylillä toteutetusta
sarjakuvasta. Ulkomaisia sarjakuvia kotimaisessa lehdistössä olivat muun muassa Mustanaamio,
Masi, Touhulan perhe ja Juliet Jonesin Sydän, josta oululainen rock-yhtye otti nimensä. (Koskela
2014.)

3.3.2 Kupla

(Matti-Pekka Ratia: ”Pikkurikollinen”. Kupla 5 1982: 23)
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Ouluun perustettiin oma Sarjakuvaseura vuonna 1980 ja seuran oma sarjakuvalehti Kupla alkoi
ilmestyä vuotta myöhemmin. Oulun Sarjakuvaseura koostui sarjakuvaharrastajista, jotka halusivat
aktivoida paikallista sarjakuvakulttuuria järjestämällä tapahtumia, piirustuskursseja, kokoamalla
seuran omaa sarjakuvakokoelmaa ja lisäksi arkistoimalla systemaattisesti päivälehdissä ilmestyviä
sarjakuvastrippejä. (Pesonen 1982: Oulu-lehti 2.9: 6.)
Oululaisella sarjakuvapiirtäjällä ja graafisella suunnittelijalla Ilpo Koskelalla (s.1958) on
kunnioitettava historia oululaisen sarjakuvan parissa. Koskelan polku alakulttuurilehtien
maailmassa alkoi Tilt Zeitungin myötä. Hän oli lehden kuvittajana ja teki siihen joitakin sarjakuvia.
Kun Oulun Sarjakuvaseura perustettiin vuonna 1980, Koskela oli oppisopimuskoulutuksessa
firmassa, jossa oli offset-painokone. Sarjakuvaseuran alkaessa julkaista omaa sarjakuvalehteään
Koskelan siihen aikaan harvinainen tietotaito offset-painamisesta saattoi hänet suoraan
päätoimittajan asemaan. Tekstit kirjoitettiin käsin tai koneella ja sitten kopioitiin. Sarjakuvapiirtäjät
olivat tehneet ennen Kuplaa myös uniikkikappaleita omista töistään. Oulun sarjakuvapiirtäjät ja
punkkarit liikkuivat noihin aikoihin eri piireissä:
Me oikeestaan pyörittiin omissa porukoissamme ja me ei oltu kauheen paljon
näijjen punkkareijen kanssa tekemisissä ja tätä nyt ei tarvi välttämättä julkasta,
mutta jos haluat niin saat. Me pyörittiin Rattori-lupissa eli siinä rokkibaarissa ja
punkkarit taas joi kiljua kotona, niin me ei välttämättä törmätty niin kauhian
paljon, paitsi jossain konserteissa. (Koskela 2014.)

Alussa Kuplan toimituskunta koostui kolmesta henkilöstä, jotka olivat Ilpo Koskela, Pentti
Nuortimo ja Arto Hukkanen. Tuolloin 16-vuotias Pentti Otsamo tuli myös nopeasti mukaan
toimintaan. Jukka-Pekka Auvola tuli noin 12-vuotiaana mukaan ja lehteä alettiin painaa hänen
isänsä työpaikalla Pohjois-Suomen Kirjapainossa. Pojat saivat alennusta painatuskuluihin, koska he
tekivät jälkikäsittelyt, kuten sidonnan itse. Taitto tehtiin joko toimitilassa tai tekijöiden kotona.
Kuplan tekijät pyysivät divareilta ja kaupoilta mainoksia, joilla rahoittivat lehteään. Kupla sai myös
Oulun läänin taidetoimikunnalta apurahaa. Kuplaa myytiin muun muassa Kuusrockissa, jossa
kauppa kävi mainiosti. Oulun Sarjakuvaseuraa kohdeltiin hyvin, niin myös Kuplaa. Kansan Tahto
haukkui lehden pystyyn oman tiukan linjansa vuoksi18, mutta Kaleva ja monet muut lehdet ottivat
lehden hyvin vastaan. Kuplalla oli jonkin aikaa myös toimitila Riekin talossa Torikadun ja
Saaristonkadun kulmassa nykyisen kahvila Roosterin tiloissa. Ensimmäinen ja toinen lehti olivat
ydinporukan tekemiä, mutta sitten alettiin valikoida materiaalia myös toimitukselle postitetusta
18

Itänaapurissa ei pidetty sarjakuvaa arvossa, joten Kansan Tahto mukaili tätä linjaa (Koskela 2014).
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aineistosta. Kupla ilmestyi vuosina 1981–1983. Sisältö keskittyy pääosin sarjakuvaan, mutta
mukana on myös sarjakuvataiteilijoiden haastatteluja ja heidän tuotantonsa esittelyä. Sarjakuvat
valittiin ”parhaat päältä”-mentaliteetilla, myöhemmin ajatellen Koskela sanoo suhtautumisen olleen
jopa hieman liian kriittinen ja vakava Kuplan sisältöjen valikoinnin suhteen. (Koskela 2009, 2014.)
Kupla oli vähän niinku sarjakuvakilpailu, me luettiin kaikki materiaali läpi ja valkattiin sitte
semmosia töitä mitkä oli hyviä eli mitkä oli hyvin piirrettyjä ja missä oli toimiva tarina. Ja
omia tietenki, että jos joku ydinporukasta halus julkasta, niin totta kai julkastiin. (Koskela
2014.)

Kuplan pääkirjoituksissa otetaan vahvasti kantaa suomalaisen sarjakuvan puolesta ja yritetään
nostaa sen asemaa taide- ja ilmaisumuotona. Syyttävä sormi kohdistetaan kaupalliseen
”roskasarjakuvaan” ja muun muassa Oulun kaupungin nuorisotoimistoon, jonka kaavamainen ja
byrokraattinen ote jarrutti kulttuuri- ja nuorisojärjestöjen toimintaa. Ensimmäisessä Kuplassa
julkaistaan myös sarjakuvan historiaa Suomessa käsittelevä artikkeli, jossa sivutaan myös
paikallista sarjakuvahistoriaa. Lisäksi samassa numerossa on sarjakuvan piirtämistä käsittelevä
juttu, jossa neuvotaan käytännön asioissa ja annetaan ohjeita sarjakuvan luomiseen. Valmiit
sarjakuvat kehotetaan lähettämään Kuplan toimitukseen. Kupla-lehdessä jatkuvia sarjoja ovat
ainakin Mika Svenskin Herbert, Pentti Nuortimon Tahavo ja Sankarit sekä Jorma Pitkäsen
Puolipohja. Puolipohja kertoo miehestä, joka viettää päivänsä ravintolan pöydän alla juopotellen.
Komiikka syntyy lyhyistä keskusteluista tarjoilijan ja pöydänalustoverien kanssa. Tahavo on
silmälasipäinen, hieman hämmentyneen oloinen mies, joka tarkkailee kaupungin tapahtumia ja
sosiaalisia tilanteita. Sarjakuva sijoittuu Ouluun (Nuortimo 2014). Tahavo tekee huomioita muun
muassa ihmisten stressistä, lomastressistä ja ravinnon vaarallisista lisäaineista. Kyseinen puutalojen
purkupäätöksiä kommentoiva strippi osuu suoraan oululaisen talonpurkupolitiikan nilkkaan.
Oulussa on pitkät perinteet vanhojen puutalojen purkamisen saralla.
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(Pentti Nuortimo: Tahavo. Kupla 6 2/1982: 10)

Sankarit-sarjakuvan päähenkilöinä ovat lapset, jotka seikkailevat Oulun keskustan liepeillä joutuen
milloin mihinkin kommelluksiin. Ensimmäisessä Kuplassa (1981) Sankarit päättävät pitkän
mietinnän jälkeen mennä katsomaan uutta kauhuelokuvaa ”Veren hyhmää”, mutta päätyvätkin
vahingossa väärälle näyttämölle, jossa näytetään Jukolan veljesten edesottamuksia. Kuplan toisessa
numerossa (1981) sankarit leikkivät olevansa ohjauskeskuksessa laukaisemassa avaruusrakettia,
mutta vanhempi poika tunkeutuu heidän leikkiinsä ja laukaiseekin risteilyohjuksen, jossa on
ydinkärki. Rauhallisesta avaruusmatkasta tuleekin ”maailmanrauhaleikki”, kun lasten täytyy ohjata
ohjus pois kaupungista turvallisesti. Kuplan kolmannessa numerossa (1981) sankarit seikkailevat
tiensä tehdasalueelle ja vääntämällä vipuja tehtaan uumenissa saavat päästöt, joiden takia kansa on
osoittanut mieltään, loppumaan. Johtoporras ei kehtaa myöntää osattomuuttaan asiaan, kun
työntekijät ja kaupunkilaiset ovat tulossa kiittelemään saastepäästöjen loppumisesta, vaan kokee
välttämättömäksi painekaasujen suodattamisprojektin käynnistämisen. Kuplan viidennen numeron
(1982) Sankarit ottaa kantaa autoilun vaaroihin. (Kupla 1 1/1981: 12–15; Kupla 2 2/1981: 22–27 ;
Kupla 3 3/1981: 26–31; Kupla 5 1/1982: 12–19.)
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(Pentti Nuortimo: Sankarit. Kupla 3 3/1981: 26)

Kuplan kuudennessa numerossa sarjakuvassa Herbert-sarjakuvan päähenkilö joutuu kidnapatuksi ja
hänet lennätetään Neukkuslavian pääkaupunkiin Pomogradiin Krumpinlinnaan tapaamaan valtion
päämiestä. Toveri Pomo selittää kidnappauksen näin: ”Tiedustelupalvelumme mukaan te olette
tyypillinen länsimaisen hapatuksen turmelema henkilö ja sellaista me tarvitsemme erään kokeen
suorittamista varten.” Aikomuksena on testata aivonpesukonetta, jonka avulla voi siirtää
koehenkilöön neukkuslavialaisia ajatuksia ja muuttaa läntisten johtajien rauhaa uhkaavat eriävät
mielipiteet samoille linjoille Neukkuslavian kanssa. Pitkäaikainen tavoite on ”Pax Neukkuslavica”.
Ennen koetta Herbert kutsutaan ruokapyötään, jonka ääressä hän tutustuu herra Kutomaan, joka
aikoo syöstä vallasta maansa nykyisen johtajan Kann Ibalin ja kaiken huipuksi valtaan päästyään
syödä enemmistön kansasta. Monien mutkien kautta Herbert pääsee lopulta karkaamaan linnasta
salakäytävää pitkin veneelle. Moottorin temppuillessa isompi alus ottaa Herbertin matkaansa ja
kuljettaa kotirantaan. Maihin päästyään nälkä kurnii Herbertin vatsassa ja hän päättää mennä
ostamaan hampurilaisen ja kokiksen. (Kupla 6 1982: 22–takakansi.) Sarjakuva on julkaistu vuonna
1982, jolloin Neuvostoliittoa koskevaa sisältöä suomalaisessa mediassa syynättiin tarkasti. Kupla
osoittaa rohkean julkaisulinjansa julkaisemalla kyseisen selkeästi Neuvostoliiton
propagandakoneistoa ja valtiota kritisoivan sarjakuvan.
Kuplissa on paljon sarjakuvantekijöiden esittelyjä ja haastatteluja. Toisessa numerossa haastatellaan
Tarmo Koivistoa, joka on tunnettu Mämmilä-sarjakuvastaan. Kuplan kolmannessa numerossa
(1981) haastatellaan sarjakuva-alan veteraania Veikko Savolaista eli Joonasta ja esitellään hänen
tuotantoaan. Kuplan neljännessä numerossa (1981) on Jorma Pitkäsen haastattelu ja hänen
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piirtämiään ennen julkaisemattomia Näkymätön Viänänen -strippejä. Mauri Kunnakselle on
omistettu kokonainen Kuplan yhdeksäs numero (1983). Lehdessä julkaistaan Kunnaksen
albumeistaan sensuroimia Kotlant jaarti -sarjakuvastrippejä ja useampaan otteeseen sensuroitu Jeff
Cotona – ”Darkman taikuri ja Lokhart ’Salaperäinen juttu kasvilavan nurkilla’”. Darkman on
taikuri, joka on ottanut palvelijakseen Lokhart-nimisen afrikkalaisen, joka olisi valittu kotimaansa
tulevaksi prinssiksi. Taikashow Hamiltonien kodissa johtaa päähenkilöt rikosvyyhdin keskelle ja
apuun rientää Jeff Cottona FBI:stä. Darkman on kadonnut, joten Cottona ja Lokhart alkavat yksissä
tuumin selvittää arvoitusta. Perunan paistamiseen ja hypnotisoitavana olemiseen tottunut Lokhart
on mielissään uudesta, jännittävästä elämästä:

(Mauri Kunnas: ”Jeff Cotona – Darkman taikuri ja Lokhart”. Kupla 9 1/1983: 31)

Kuplan Kunnas-numerosta löytyy myös Suosikissa julkaistu (1/1981): ”Häpy Endikö – kuinka
pölvästi U. Turhapierusta tuli intelletku-Ellien ihailema Väskynä Luiru” (Pete Pasoliini tuotantoa).
Rahvas kansa nauraa Uunon naaman vääntelylle elokuvakankaalla, mutta ”kulttuurit ja
intelletkuellit vääntää nurkan takana yrjöö”. Härski Hartikainen eli Pete Pasoliini ja Plöiri keksivät
keinon ”intelletkujen” höynäyttämiseksi: ”Otetaan joku vanha homekorva runonlaulaja ja sää rupeet
ilvehtiin sen runojen tahrissa”, Pasolini ehdottaa. Ja niin otetaan esiin ”Leinon loruja ja leikkejä
kirja” ja Plöiri nousee uudella ohjelmistollaan suureen suosioon myös intelletkuellien edessä.
Sarjakuva kommentoi ivallisesti kriitikoiden ja kulttuurin harrastajien suhtautumisen äkkinäistä
vaihdosta nuivasta ihailevaan Vesa-Matti Loiria karrikoivan hahmon vaihtaessa roolia rähjäisestä
Uuno Turhapurosta Eino Leinon tulkitsijaksi. Suomen riitikot ry:n pääjohtaja Kakka Juvanen ei
tästä uudesta Luirusta paljon hetkahda: ”Minua ei Väskynät liikuta. Minä tykkään semmosista
vilmeistä, missä Suomen köyhä kansa osallistuu riitaan juovuksissa hikisessä yksiössä lähiössä
työttömänä eläkkeellä ja tietysti mannikiini showsta.” (Kupla 9 1983: 12–13.) Vesa-Matti Loirin
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ensimmäinen Eino Leino-albumi julkaistiin vuonna 1978 ja toinen, Eino Leino 2-levy, tuli ulos
vuonna 1980. Uuno Turhapuro -elokuvat ovat aina olleet kansan rakastamia, mutta kriitikot ovat
suhtautuneet niihin nuivasti. Näistä aineksista Kunnas sekoittaa sarjakuvansa, jossa huumori syntyy
tosiasiallisten ilmiöiden räävittömän humoristisesta käsittelystä.
Kuplista löytyy myös tieteisfiktio-sarjakuvaa. Tästä esimerkkinä Hannu Mänttärin piirtämä ja Ilpo
Koskelan kirjoittama ”Juneau” (ks. Kupla 7). Seikkailusarjakuvaa Kuplissa edustaa mm. Koskelan
”Asema Diego Colon” - sarja, joka sijoittuu ydinsodan jälkeiseen aikaan. Alamaailman ja
hämyisten kaupunginosien elämää kuvataan useissa sarjakuvissa (ks. Emptyhead street).
Pikkurikollinen -stripit kertovat nuoren taparikollisen elämäntyylistä ja koomisista tilanteista, joihin
hän joutuu. Kaltereiden takaista arkea kuvataan Reijo Kärkkäisen Pirunsaari-sarjakuvassa.
Hulluutta kuvataan ainakin Hannu Peltoniemen kuvakertomuksessa ”Hullun kertomus”. Kuplan
kymmenes numero on ”körttispecial”, jossa julkaistaan Jari Elsilän kymmenen sivun mittainen
”Syntistä elämää Pohjanmaalla”-sarjakuva. Päähenkilönä on pikku-Laura, joka elää
lestadiolaisperheessä. Laura haluaisi mennä katsomaan naapuriin televisiota, mutta äiti kieltää
kurkku suorana huutaen ”Perkeleen härvelin” ja ”Saatanan stetoskoopin” katselun ja naapurissa
vierailun, koska ”pimeyden ruhtinas on heidät valtaansa saanut”. Laura näkee karmivia painajaisia,
jossa piru jahtaa häntä päin Helvetin tulia. Samaan aikaan vanhemmat ottavat komerossa olleen
matkatelevision piilostaan ja katsovat Tallasia. Lestadiolaisten kaksinaismoralismia kuvataan läpi
sarjakuvan niin Israelin ja palestiinalaisten sotaa, pornolehtiä ja Etiopian nälänhätää sivuten.
Lopulta tilanne kulminoituu, kun paljastuu, että Laura on käynyt naapurissa ja saanut heiltä
luonnonsuojelusäätiön paidan. (Kupla 1 1/1981; Kupla 2 2/1981; Kupla 5 1/1982; Kupla 7 2/1982;
Kupla 10 2/1983: 11–20.)
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(Jari Elsilä: ”Syntistä elämää Pohjanmaalla”. Kupla 10 2/1983: 20)

Körttispecial-numeron jälkeen Kuplan tekijät saivat vihaisia yhteydenottoja lestadiolaisilta ja Oulun
Sarjakuvaseura menetti yhden jäsenistään (Ruuvari 5 2/1990: 6). Pahennusta aiheutti myös Oulun
pääkirjastolla järjestetty näyttely, jossa esiteltiin pohjoissuomalaisia sarjakuvantekijöitä. Mukana oli
myös eräs Kalervo Palsan originaali, joka sisälsi seksiä ja ulosteita. Pian näyttelyn avajaisten
jälkeen Kuplan toimitukselle tuli puhelinsoitto, että Palsan teos täytyy poistaa näyttelystä. Koskela
ja Nuortimo askartelivat neuvokkaasti pahvilaatikon, jonka sisään he laittoivat hehkulampun. Pojat
maalasivat laatikon mustalla ja leikkasivat siihen kurkistusaukon. Laatikko asetettiin korokkeelle.
Päivän, parin päästä kirjastolta otettiin jälleen yhteyttä: teos täytyisi poistaa kokonaan, koska nyt
vanhemmat nostivat lapsiaan kurkistamaan laatikon aukosta sisälle. Palsa ei ollut tyytyväinen
saamaansa nuivaan vastaanottoon Pohjois-Suomessa. (Koskela 2014.)
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3.3.3 Ruuvari

(Koskela; Rauno: ”Ex-poliisikoira Rexin seikkailut... No, se tavallinen tarina”. Ruuvari 10 1/1994: 56)

Kuplan jälkeen Oulun sarjakuvarintamalla oli hetken aikaa hiljaista. Xtaasin kitaristinakin tunnettu
Jussi Rekinen on tehnyt kulttuurisosiologian seminaarityön aiheesta vuonna 1988. Rekinen pyrkii
selvittämään syitä sarjakuvatoiminnan hetkelliseen hiipumiseen 1980-luvun puolivälin Oulussa ja
selvittämään, minkälaiseksi sarjakuvan asema mielletään taiteen harrastajien keskuudessa.
Lopputiivistelmässään Rekinen toteaa, että sarjakuvan edellinen nousukausi Oulussa sijoittui
aikaan, jolloin kokonainen alakulttuurin kenttä oli liikkeessä ja jolloin omakustanteet kokivat
merkittävän buumin. 1980-luvun alkupuolen innostuksen laantumisen lisäksi sarjakuvatoimintaan
Oulussa vaikutti Rekisen mukaan kaupungin ylenkatseellinen suhtautuminen kerhoon: avustuksia
tuli niukasti ja kokoontumistilat olivat kiven alla. Haastatteluiden perusteella Rekinen tekee
päätelmän, että sarjakuvaa ei mielletä oululaisten päättävien taiteen tuntijoiden keskuudessa
oikeaksi taiteeksi, vaikka se saakin entistä enemmän huomiota sekä kritiikeissä että koulutuksessa.
Arvostuksen nousuun on vaikuttanut Kemin kaupungin avarakatseinen suhtautuminen sarjakuvaan.
Rekinen toteaakin, että sarjakuva on vuonna 1988 edelleen osa alakulttuuria, vaikka se onkin entistä
”yhteiskuntakelpoisempaa”. Tutkimuksen aikoihin sarjakuvatoiminta oli kokemassa uutta
nousukautta Oulussa pitkälti Oulun Ylioppilaskunnan Sarjakuvakerho ”Ruuvarin” sekä uudelleen
toimintansa aloittaneen Oulun Sarjakuvaseuran ansiosta. Rekinen toteaakin tutkimuksensa lopuksi
sarjakuvaharrastuksen ja -taiteen tulevaisuuden Oulussa näyttävän ”jokseenkin hyvältä”. (Rekinen
1988: 1, 13–15.)
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Vuonna 1988 yliopiston ylioppilaskunnassa lämmiteltiin tauon jälkeen uudestaan Ouluun
sarjakuvaseura ja oma lehti. Ruuvari poikkesi Kuplasta julkaisupolitiikassaan: mentiin enemmänkin
fiilispohjalta ja otettiin melkein kaikki materiaali, mitä tarjottiin. Mukana oli sekä ennen Kuplassa
julkaisseiden että uusien piirtäjien sarjakuvia. Ruuvarilla oli välillä Rauhalassa19 tila ja myöhemmin
Grammarin 20sivukabinetissa kokoushuone, jossa juotiin olutta ja tehtiin lehteä. Usein Ruuvaria
tehtiin myös Koskelan kotona. Lehden teko oli enemmänkin sosiaalinen tapahtuma:
Siinä ny ei ollu enää nii tärkiää, että ihminen piirsi tai että oliko se hyvä piirtämään. Se oli
kuitenki tärkeintä, et se oli hyvä tyyppi ja että se tykkäs hengailla meijjän kanssa ja oli
kiinnostunut sarjakuvista. Oli siellä semmosiakin ihmisiä, jotka ei ollu ees pätkääkään
kiinnostuneita sarjakuvista. (Koskela 2009.)

Ruuvaria tehtiin kaksi numeroa vuodessa: vappunumero ja joulunumero. Ruuvarin tekijät järjestivät
myös animaatiotapahtumia ja konsertteja, joiden avulla he keräsivät rahaa lehteä varten. Syksyllä
1991 järjestetty sarjakuvatapahtuma sisälsi sarjakuvanäyttelyitä, ainutlaatuisen sarjakuvamultivision
ja esitelmän ”Erotiikka ja jännitys sarjakuvissa”. Ruuvari sai myös kulttuuriavustusta
Ylioppilaskunnalta. Mainoksia myytiin myös, mutta kaiken kaikkiaan lehden rahoitus oli lähinnä
omarahoitteista. Myynti keskittyi vappuna katumyyntiin ja osa kirjakaupoista otti myös Ruuvareita
hyllyihinsä. Koskela sai kerran jopa porttikiellon Haarikkaan21 myydessään lehteä, vaikka asiasta
oli aikaisemmin sovittu puhelimitse. (Koskela 2014; Ruuvari 8 1/1992: 2.)
Pääkirjoituksissa sivutaan maailmanpolitiikan tilaa ja kriisejä. Ruuvari-lehteä tarjotaan ratkaisuksi
huoliin ja murheisiin: ”Suuren Ruuvarin hankkineet ihmiset tullaan Suurena Ruuvauspäivänä
johdattamaan kullalla sillattua sateenkaarta myöten kohti Ruuvien valtakuntaa… varaa paikkasi
ajoissa! Muut jäävät maan pinnalle elämään.” (Ruuvari 4 1/1990: 2.) Lehdissä on sarjakuvan lisäksi
reportaaseja Kemin sarjakuvapäiviltä ja sarjakuvapiirtäjien, erityisesti paikallisten tekijöiden,
esittelyjä. Ruuvarissa toistuvia sarjoja ovat muun muassa Vesa Juolan Lennardt Lötvönen, Mika
Svenskin KoskenJorma, Ilpo Koskelan Kapteeni Maha seikkailee, Werner Bröselin Werner ja
Seppo Alamännistön Superbiologi. Lennardt Lötvönen on honkkeli, pitkänokkainen mies, joka
pilkkii ja metsästää kamelikoiransa Tikun kanssa, havainnoi luontoa ja joutuu vitsikkäisiin
tilanteisiin. KoskenJorma on viskiä juova mies, jolla on taikataskumatti, joka ei koskaan tyhjene
(Kupla 7 2/1991: 3–6). Superbiologi pelastaa luontoa ilkeiltä tehdaspampuilta käyttäen apunaan
metsäneläimiä. Sarjakuvassa ”Tapaus Kaukametsä” superbiologi estää Oy Myrkky Ab:n tehtaan
19
20
21

Entinen Oulun ylioppilastalo, nykyinen lounas- ja tilausravintola. Sijaitsee Mannenkadulla Ainolanpuiston kupeessa
(Sutela 2014).
Edesmennyt oululainen baari vanhan paloaseman rakennuksessa keskustassa (Koskela 2014).
Legendaarinen oululainen kulttuuriravintola/baari (Koskela 2014).
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rakennussuunnitelmat Kaukametsään (Ruuvari 5 2/1990:13–15). Werner on saksalaisen Bröselin
piirtämä, Erkki Hiltusen tekstaama ja kääntämä olutta litkivä epäsovinnainen hahmo, joka pilailee
ainakin poliisien ja naisten kustannuksella. Kapteeni Maha on yksityisetsivä, joka ajautuu kerta
toisensa jälkeen yllättäviin tilanteisiin ja seikkailuihin. Ruuvarin viidennen numeron Kapteeni
Maha seikkailee: ”kadonneiden sarjakuvien arvoitus”- sarjakuvassa Kapteeni Maha etsii kadonneita
Ruuvareita epäiltyinä joku, jota on arvosteltu Ruuvarissa: kirkko, metsäteollisuus, puolustuslaitos,
feministit, jupit, reservinupseerit, Veikkaus Oy... Tehtävä ei ole helppo, mutta lopulta syyllinen
löytyy: mies, joka oli kuvitellut pistävänsä rahoiksi kaappaamalla koko painoksen ja myymällä
lehtiä harvinaisina keräilykappaleina. (Ruuvari 5 2/1990: 16–20.)

(Ilpo Koskela: Kapteeni Maha seikkailee: ”Kadonneiden sarjakuvien arvoitus”. Ruuvari 5 2/1990: 17)

Edellä mainittu sarjakuva on Suomen ensimmäinen MacIntosh-tietokoneella tehty sarjakuva.
Samassa Ruuvarin numerossa on Koskelan artikkeli, joka käsittelee sarjakuvan piirtämistä Macin
avulla. Kapteeni Maha seikkailee myös kantakuppilan patiolla, jossa samaan pöytään istuvat juuri
armeijasta tulleet miehet. Miehet päättelevät Kapteeni Mahan ja hänen kaverinsa hiusten pituudesta,
että joko armeija on vasta edessä tai sitten he ovat siviilipalvelusmiehiä. ”Sivarit on tyhmiä”, toteaa
toinen TJ-miehistä ja toinen jatkaa: ”Sivari on niin tyhmä, ettei tajua ees maanpuolustuksen päälle.
Siksi ne pannaan sinne kansanopistoihin että oppisivat ees harjaa käytävällä pukkaamaan.”
Kapteeni Mahan kaveri kehottaa TJ-miehiä ajattelemaan tilannetta, jossa lääkäriksi lukenut sivari
joutuu kansalaisopistoon opiskelemaan peruskoulutasoista kansainvälisyyskasvatusta. Siihen
Kapteeni Maha kommentoi:
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(Ilpo Koskela: Kapteeni Maha seikkailee: ”Kenraali se vasta viisas mies on”. Ruuvari 4 1/1990: 37)

Kapteeni Mahan kaveri päättää pilailla miesten kustannuksella väittämällä olevansa luutnantti ja
komentamalla heidät asentoon. Miesten jähmettyessä Kapteeni Maha jatkaa kertomuksella vääpeli
Väinö Kettusesta kutsumanimeltään Keino Vittusesta, jonka juopottelu ja pornolehtien lukeminen
saavat hänen vaimonsa suuttumaan. Vaimo päättää kostaa laittamalla seuranhakuilmoituksen Kallelehteen. Näin tekee myös vääpeli, eikä kenraali ilahdu ilmoituksen nähdessään. (Kupla 4 1/1990:
36–39.) Isänmaallisuutta käsitellään myös Reijo Mustosen sarjakuvassa ”Herääminen”, jossa
ulkopaikkakuntalaiset miehet tulevat hotelliin juopottelemaan. Heitä opastanut mies, joka on
kokematon alkoholin suhteen, liittyy seuraan. Paljastuu, että miehet ovat tehneet maanpetoksen ja
heidän aikomuksenaan on tehdä itsemurha.

(Reijo Mustonen: ”Herääminen”. Ruuvari 7 2/1991: 35)
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Onnekkaasti ulkopuolinen mies säilyttää henkensä. Jälkeenpäin selviää, että kuolleet miehet olivat
Ståhlbergin kyydittäjät. Tapahtuman todistajasta tulee kommunisti. (Ruuvari 7 2/1991: 32–37.)
Poliisi on pääosassa useissa Ruuvarin sarjakuvissa. Bröselillä poliisien saattaminen naurunalaiseksi
toistuu sarjakuvasta toiseen. ”Järjestys olla pitää”-sarjakuvassa liikennepoliisit pysäyttävät
epäilyttävän ajoneuvon ja huomaavat kuskin olevan juovuksissa. Poliisit aikovat ottaa ajokortin
kuivumaan, mutta huomaavatkin korttia tarkastellessaan kuskin olevan poliisimestari Virkkusen
poika. Ääni kellossa muuttuu täysin ja autoilijat saavat jatkaa matkaa. Sama kuvio toistuu niin
kaupunginjohtajan kuin järjestysosaston johtajankin ajaessa ohi humalassa. Poliisien turhautuminen
purkautuu viimein juuri katsastuksesta tulevaan yhteistyökykyiseen ja raittiiseen autoilijaan, jolla
on rauhanmerkki autonkyljessä. (Ruuvari 5 2 /1990: 9–12.) Reijo Mustosen ”Poliisi käy vessassa”
vääntää huumoria sanallisista vitseistä, jotka syntyvät, kun poliisi käy vessassa. Poliisi astuu
miesten vessaan, jossa mieshenkilö on juuri aloittamassa toimitustaan pisuaarin ääressä. ”Hei! Älä –
tässä on pidätysmääräys”, poliisi huudahtaa. Seuraavaksi poliisi kommentoi vyötä kiinnittäessään
”Poliisilla pyyhkii hyvin”. Käsienpesun jälkeen paperia ei löydy kuitenkaan mistään, joten poliisi
sanoo sisään astuville miehille: ”Kansalaiset! On asioita, joita en voi päästää käsistäni. Onneksi
voin viranomaisena määrätä… Kaivakaapa paperit esiin!!” (Ruuvari 5 2/1990: 25.)
Hitler ja natsismi esiintyvät myös Ruuvarissa. Hannu Salmen ”Lokakuun kolmas” kuvaa
vanhahkoa miestä, joka näkee televisiossa ja lähikadulla Saksan yhdistymistä juhlivia ihmisiä. Hän
ottaa pöytälaatikosta esiin Hitlerin kuvan ja asettaa sen terävän lipunpidikkeen taakse, jossa on pieni
natsi-Saksan aikainen lippu. Mies tekee kunniaeleen kädellään ja kaatuu suoraan lipunpidikkeeseen,
joka lävistää hänen rintansa. (Ruuvari 5 2/1990: 30–31.) Mikko Huuskon ”Natchism”-sarjakuvassa
Hitlerin näköinen sotilasunivormuinen mies sanoo ”Ich habe ein kusihätä” ja luo virtsaamalla
lumeen svastikan (Ruuvari 4 1/1990: 9). Seksuaalisuutta kuvataan eksplisiittisesti sarjakuvissa
”Kesä on erotiikan aikaa”. Hannu Korhosen sarjakuvassa Asko ”Antero” Tampon katselee
televisiosta eroottista elokuvaa ja ajattelee: ”kesä on erotiikan aikaa”. Koska Asko ei saa naista,
matka käy kohti erotiikkaliikettä.
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(Hannu Korhonen: ”Kesä on erotiikan aikaa”. Ruuvari 3 2/1989: 18)

Asko ottaa nuken mukaan myös rannalle, jossa se herättää pahennusta. Nukke toimii myös
kellukkeena, kunnes ilma alkaa huveta ja Askon täytyy ruveta pumppaamaan. Pumppu jää kuitenkin
kiinni nukkeen, joka paisumistaan, nousee ilmaan leijumaan ja lopulta räjähtää kappaleiksi.
(Ruuvari 3 2/1989: 18–22.)
Tieteisfiktiota ja fantasiaa löytyy myös Ruuvareiden sivuilta. ”Koskinen Säteilypullo” on scifiseikkailu, jossa avaruusolioiden orjuuttama kansa palvoo suurta pulloa (Martikainen, Valonen:
Ruuvari 8 1/1992: 34–47). Ulkomaista antia edustavat Henry Jaepeltin H.P. Lovecraftin inspiroima
”The Call to Cthulhu” ja Andres Ferrerin ”Basura”, jossa radioaktiivisen neste ja teurasjätteen
yhdistelmästä syntyy hirviö, joka alkaa terrorisoimaan kaupunkia (Ruuvari 7 2/1991: 7–11, 12–16).
Jaana Suorsan runolliset sarjakuvat tai pikemminkin kuvasarjat (ei aina selkeitä ruutujakoja)
käsittelevät aihepiirejä elämän tarkoituksesta krapulan syvimpään olemukseen. Aikamatkailua
harrastetaan Hannu Salmen ”Private Investigations” -sarjakuvassa (Ruuvari 4 1/1990: 10–20).
Koskelan Kaksi Kaupunkia -jatkosarjakuva kuvaa kaupunkia joka on jaettu kahtia ala- ja
yläkaupunkiin. Muodollisesti pukeutunut mies joutuu nuorisojengin ahdistelemaksi alakaupungissa.
Nuoret ryöstävät miehen ja pudottavat hänet korkeasta tiilipiipusta alas. Mies on ilman ruokaa ja
juomaa pimeydessä ja kokee mystisen näyn hirvipäisestä voimaeläimestä. Kuin ihmeen kaupalla
mies selviää ja jaksaa murtaa piipun seinän. Päähenkilö tippuu korkeuksista jalankulkijan päälle ja
tappaa tämän. ”Miksen panisi vahinkoa kiertämään”, mies ajattelee ja ottaa jalankulkijan vaatteet,
aseen ja salkun mukaansa. Kuolleen miehen kumppanit ovat kuitenkin jo hänen jäljillään. (Ruuvari
7 2/1991: 37–43; Ruuvari 8 1/1992: 3–7; Ruuvari 9 1/1993: 26–31; Ruuvari 10 1/1994: 22–27,
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Ruuvari 11 2/1994: 52–56) ”Riivaaja”-sarjakuva esittelee riivaajan, joka tulee unen ja valveen
rajamailla solvaamaan ja houkuttelemaan mukaansa ”toiselle puolelle”. Riivaajan naama painuu
välillä pimentoon ja tulee jatkuvasti ilveillen uudelleen piinaamaan kuuntelijaansa. (Jänkälä:
Ruuvari 9 1/1993: 32–34.) Ruuvaria tehtiin erikoisnumero Oulun valkosipuliyötä22 varten. Numero
10b koostuu omalaatuisista vampyyrisarjakuvista. ”Hemmon ikuinen uni” (Korhonen, Mustonen)
sijoittuu Oulun keskustaan valkosipuliyön aikaan ja ”Aneemisessa vampyyritarinassa” (Svesk)
veroministeri paljastuu vampyyriksi. (Ruuvari 10b/1994.)
Ruuvarin avara asennoituminen tarjosi oivan julkaisukanavan eri tasoisille ja eri tyylisille piirtäjille,
mikä näkyy suoraan lehden sisältöjen ja tyylien rikkautena. Sarjakuvien tyyli vaihtelee
ekspressiivisestä ilmaisusta pelkistettyyn ja jopa haparoivaan viivaan. Perinteistä sarjakuvailmaisua
rikkovia muotokokeiluja löytyy myös. Ruuvariin liittyy olennaisesti opiskelijaelämän kuvaus, johon
alkoholin käyttö ja hurtti huumori sopivat kuin nyrkki silmään. Ruuvarissa perinteisesti
vastakulttuurisiksi mielletyt sisällöt pomppaavat esiin yksi toisensa jälkeen. Isänmaallisuudella
irvailu, armeijan ja virkavallan naurunalaiseksi saattaminen ja seksuaalisuuden avoin kuvaus ovat
toistuvia aiheita Ruuvarin sivuilla. Koskelan kommentista päätellen suhtautuminen kriitikoihin oli
vastakulttuurinen:
Ruuvari oli enemmän halua tehä asioita. Pääkaupunkiseudun kriitikot tykkäsivät
taidesarjakuvasta, joka oli kauniisti huolellisesti piirrettyä. Mehän tehtiin mitä
haluttiin. Kun löyty semmosta enemmän fiiliksellä tehtyä eli mitä räkäsempää ja
karumpaa juttua, niin tämä julkastaan ihan kiusalla. Helsingin Sanomat olivat
närkästyneitä [--] Välissä se oli ihan ärsyttämistä. (Koskela 2014.)

Koskela painottaa kuitenkin, että lehdillä ei ollut tiettyjä poliittista tai aatteellista linjaa. Jokaisella
tekijällä oli omat näkemyksensä, mutta niitä ei sekoitettu lehden tekoon. Ei ruvettu tekemään
ideologisia rajauksia, jos sarjakuva oli hyvin tehty. Monipuolisuus ja sisällön vapaus nostettiin
etusijalle. Tärkeintä oli saada julkaisukanava sarjakuvan innokkaille tekijöille ja vahvistaa
sarjakuvakulttuuria Oulussa.
Ideologia oli sarjakuva. Oli pastisseja, historiallisia sarjakuvaa, kantaaottavia juttuja.
Haluttiin julkaista sarjakuvia, oltiin sarjakuvien puolella. Saatiin julkaisukanava:
innostettiin itteä ja innostettiin muita tekemään [--] Muut perusti bändin ja rupes
soittamaan eli se oli se vastaava juttu. (Koskela 2014.)

22

Vuosina 1990–2007 Oulun Rotuaarilla ja kauppatorilla järjestetty valkosipulipitoiseen ruokaan keskittynyt
tapahtuma, johon kuului myös musiikki- ja tanssiesityksiä (Roviantti 2014).
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3.4 Kaupunkitilan luova käyttö – skeittikulttuuri, graffiti ja katutaide

3.4.1 Skeittikulttuuri

Onhan se pieni hetki, kun poppaa ilmaan ja leijuu. Vapauden tunne, kun ensimmäistä kertaa
katukiven ylittää. Mahdoton muuttuu maholliseksi. Kuningasolo niinku nousuhumalassa.
Kulmat ympäriltä häviää, toiminta suoraviivaistuu, niin se soljuu. Ja kun laskeutuu siitä
leijunnasta, haluaa sitä vain lisää ja lisää. Hyvä koukku
Siinä ilmassa kaikki paska unohtuu. Jos paskan päästää siihen maailmaan, saa asfalttiihottuman. Hyvät sessiot syntyy, kun kööri kokoontuu ja vaan ottaa. Antaaki. Keskittyy
olennaiseen, hetkeen, panostaa Kuka tahansa, jos skeittaa, on yksi skeittareista.
(Esa 5 2007: 22.)

Skeittikulttuurin juuret ulottuvat 1930–1950 lukujen Kaliforniaan, jolloin lapset alkoivat rakennella
laudanpätkistä, rullaluistimen renkaista ja omenalaatikoista itselleen skeittilaudan esi-isiä.
Alkuaikoina skeittilaudan alkeellisia muotoja käytettiin lähinnä naapurustossa liikkumiseen ja
alamäkien laskuun – metalliset ja myöhemmin teräksiset renkaat rajoittivat menoa. 1960-luvulla
skeittilautojen tuotanto kasvoi, skeittilauta kehittyi ja skeittaus levisi Kalifornian osavaltiosta myös
Nevadaan, Yhdysvaltojen itärannikolle ja jopa Etelä-Englannin ja Walesin surffikaupunkeihin asti.
1960- ja 1970-luvuilla skeittarit olivat pääosin surffareita ja he käyttivät skeittilautaa
kaupunkiympäristössä ikään kuin surffilaudan tapaan. Los Angelesin rikkaissa naapuruistoissa oli
paljon uima-altaita, joista veden poistamalla sai oivia paikkoja skeittaukseen (pool).1990-luvulle
tultaessa katuskeittaus (street) oli noussut ylivoimaiseen suosioon, skeittilautojen muotoilu muuttui
ja skeittaustyyli vaihtui surffausta jäljittelevästä kruisailusta kaupunkiarkkitehtuurin elementtien
monipuoliseen hyödyntämiseen. Ammattilaisskeittari Alan Geflang keksi vuoden 1978 ollien23,
nykyaikaiselle skeittaukselle perustan luoneen tempun, jossa skeittilauta popataan ilmaan ilman
käsien apua. (Borden: 13–17, 27, 33–34.)
Skeittaukseen keskittyvät lehdet tulivat mukaan heti skeittauksen alkuajoista lähtien. Skateboarderlehteä ilmestyi muutama numero jo vuonna 1964 ja muutaman vuoden tauon jälkeen se on
ilmestynyt säännöllisesti näihin päiviin saakka. Skateboarderissa keskitytään kuviin ja
artikkeleihin. Trasher ilmestyi ensimmäistä kertaa vuonna 1981 ja on siitä lähtien vakiinnuttanut

23

Olliessa takajalka painaa laudan takaosan maahan samaan aikaan, kun etujalka vetää lautaa ilmaan. Tämän
ponnistusta ja tekniikkaa vaativan liikkeen ansiosta lauta ja skeittari nousevat maasta ilmaan. (tekijän määritelmä.)
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asemaansa yhtenä arvostetuimmista skeittilehdistä. Transworld Skateboarding on ilmestynyt
vuodesta 1983 alkaen ja osa lehden toimituksesta siirtyi tekemään The Skateboard Mag -lehteä,
joka korostaa skeittikulttuurin riippumattomuutta ja alakulttuurista asemaa. Muita skeittilehtiä ovat
muun muassa Concrete Wave, Paying in Pain ja Sidewalk. (Skeittaus 2014.) Olennainen osa
skeittikulttuuria on temppujen valokuvaus ja filmaus tai videointi. Kalifornialaisen Powell-Peralta
Skateboardsin Bones Brigade -tiimin skeittausta kuvattiin 1980-luvun alkupuolella filmille ja
skeittifilmiä varten rakennettiin ramppeja, joissa koreografisoidut temput kuvattiin käyttäen tarkasti
mietittyjä kamerakulmia ja leikkauksia temppujen korkeutta ja nopeutta korostaen. 1980-luvun
lopulla VHS-kamerat yleistyivät ja mahdollistivat skeittivideoiden tekemisen suhteellisen halvalla
ja helposti. Stacy Peralta päätti antaa potkut elokuvatuotantotiimille ja antaa VHS-kamerat suoraan
skeittitiiminsä käsiin: näin skeittarit saisivat itse kuvata toistensa skeittausta ilman ulkopuolisia
kuvaajia. Skeittaus siirtyi rakennetuista rampeista yhä enemmän kaupungin kaduille ja VHS-kuvaus
vakiinnutti skeittivideoiden estetiikkaa ja käytäntöjä. (Griffin 2010.)
Videokuvaus soveltui hyvin kaupunkiskeittauksen taltioimiseen, koska se mahdollisti materiaalin
nopean kuvauksen myös paikoissa, joissa skeittaus ei ollut sallittua. Skeittivideoissa kuvattiin
kaupunkiarkkitehtuurin tarjoamia skeittispotteja, uusia temppuja ja vihamielisiä kohtaamisia
kaupunkilaisten, vartijoiden ja poliisien kanssa aidolla, dokumentoivalla otteella. (Griffin 2010)
Skeittikulttuurin graafinen puoli näkyy myös skeittilautojen grafiikoissa, skeittimerkkien logoissa,
tarroissa ja vaatteissa. Ammattilaisskeittarit menevät usein itse suunnittelupöydän taakse luomaan
nimikkokenkiään ja grafiikoitaan. Skeittaukseen liittyvä sanasto koostuu muun muassa eri
skeittistanceistä eli asennoista, tempuista, skeitattavista elementeistä ja spoteista eli skeittipaikoista.
Lisäksi alakulttuurien sisällä kehittyy omalaatuisia slangeja, jotka vaihtelevat paikkakunnasta
toiseen. Lentävät lausahdukset, omat sanat ja sisäpiirivitsit kuuluvat myös alakulttuuriin.
Suomeen rullalautailu tuli 1970-luvun loppupuolella, Ylen elävässä arkistosta löytyy
kuvamateriaalia vuodelta 1978, jossa nuoret rullalautailevat Kaivopuistossa. Rullalaudat ovat
kapeita, niillä kääntyillään ja lasketaan mäkeä. Rullalautaileva tyttö kertoo rullalautailun olevan
hyvää kesätreeniä talvella harrastamaansa slalomia varten. Samalta vuodelta uutisten insertissä
haastatellaan komisario Vantenia, joka leimaa rullalautailun ”puhtaaksi hullutukseksi” ja toteaa
”leikkimisen” ja ”mäenlaskun” yleisellä tiellä kielletyksi. Ensimmäiset rullalautailun SM-kisat
järjestettiin Helsingin messukeskuksessa vuonna 1979, sitten alkoi hieman hiljaisempi
suvantovaihe, jonka jälkeen rullalautailu nousi taas uuteen suosioon 1980-luvun loppupuolella.
Lepakkoluolan rampilla vuonna 1989 skeittaavat nuoret peräänkuuluttavat rullalaudalle tunnustusta
kulkuvälineenä, jolla voisi liikkua myös kaupunkiympäristössä. Samalla he keskustelevat
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rullalautojen laatueroista vertaamalla Suomesta saatavia rullalautoja käsillä olevaan Amerikasta
tuotuun lautaan. (Yle: Hämäläinen 1978; Uutiset ja sää 4.8.1978; Rautavuori 1989.) Vuodesta 1987
rullalautailun SM-kisoja alettiin järjestää säännöllisesti vuosittain (Leppänen 2010). Seinäjoelta
ponnistanut Arto Saari valitaan USA:ssa vuoden skeittariksi 2001 (Yle: Ykkösen aamu-tv
10.5.2001).
Tiedot skeittikulttuurin saapumisesta Ouluun ovat pääosin suullista perimätietoa, jota siirretään
lähinnä alakulttuurin sisäisesti ”kaljatuopin äärellä”. Haastattelemani skeittarit uumoilevat, että
1970-luvulla on todennäköisesti ollut jonkun verran pieniä slalom-tyyppisiä lautoja ja kalalautoja,
mutta kunnolla skeittikulttuuri alkoi kukoistaa Oulussa 1980-luvun loppupuolella. Varhaisista
oululaisista skeittareista mainitaan ”Punkki Tomppa”, joka skeittasi legendan mukaan maiharit
jalassa ja ”Team Sekunda”, jonka jäsenillä oli itse rakennettu skeittiparkki Oulun Kaijonharjussa.
Kaupunginosiin liittyvä lokalismi oli tuolloin vahvaa, eikä Kaijonharjuunkaan ollut välttämättä
ulkopuolisilla asiaa. Skeittilaudat ostettiin urheiluliikkeistä, kuten Mustosen pyörästä ja Suomen
urheiluasusta. Skeittilautoja tuotiin myös ulkomailta ja Etelä-Suomesta. Rampit ja skeitattavat
rakennelmat tehtiin itse. Skeittikulttuuri Oulussa oli hyvin pienimuotoista ja jakautunut pieniin
kaveriporukoihin, jotka skeittasivat lähinnä omilla asuinalueillaan. (Suola-Jupe 2014; Renki 2014;
Paljakka 2014.)
Oulun Rullalautailijat ry:n puheenjohtajan Harri Paljakan (s.1984) innostus rullalautailuun lähti
1990-luvun alussa Koskelan kaupunginosassa naapurin ”kalalaudalla”24 rullailun opettelemisella.
Tieto muun maailman skeittikulttuurista oli jokseenkin vähäistä: paria tunnettua ammattilaista
lukuun ottamatta, omat skeittisankarit löytyivät ”kotikylältä” tai jopa omalta kadulta. Skeittivideot
ja -lehdet olivat harvinaisuuksia: jos joku sai käsiinsä skeittielokuvan, sitä katseltiin yhdessä ja
kopioitiin koko kaveriporukalla videolle. 1990-luvun puolenvälin paikkeilla skeittiskene oli
kasvanut Oulussa vahvaksi ja myös kotimaisia skeittivideoita ilmestyi tiheään tahtiin. Lehdistä
Trasher ja Transworld Skateboarding olivat saatavilla. Säännöllisesti ilmestyvät 411videomagazine -skeittikatsaukset ja Transworld-skeittielokuvat välittivät videomateriaalia
maailmalta, jota katseltiin skeittiliikkeissä Zagallissa, Phoenixissä ja myöhemmin urheilukauppa
Rintamäellä. Oululaiset rullalautailijat ovat dokumentoineet omaa skeittaustaan alakulttuurin
alkutaipaleista lähtien sekä valokuvin että videokameroin. Tunnetuin oululainen skeittivalokuvaaja
on Olli Oilinki, joka on toiminut vakituisena kuvaajana muun muassa Hang Upissa. Oululaisia

24

Vanhan koulukunnan suurikokoinen skeittilauta, jossa vain takapää (tail) kaareutuu ylöspäin (Paljakka 2014).
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skeittilehtiä ei Paljakka Esan skeittikulttuuria sivuavan sisällön lisäksi tiedä ilmestyneen. (Paljakka
2014.)
Oulun kaupungin huono skeitattavuus on pakottanut oululaisia rullalautailijoita käyttämään
mielikuvitusta skeittispottien suhteen ja tehnyt välttämättömäksi omien skeittirakennelmien
tekemisen. Huono flätti eli asfaltti, hiomattomat reunukset eli kurbit ja ledget ja arkkitehtuurin
luonne eivät ole olleet otollisia rullalautailuun. Oulussa on ollut verttiramppi, jota on siirrelty
ympäri kaupunkia. Lisäksi skeittarit ovat rakentaneet miniramppeja ja muita rakennelmia itse.
Skeittiparkkeja on ollut muun muassa Heinäpäässä ja Toppilassa. Parkit kohtasivat kuitenkin paljon
ilkivaltaa skeittareita vihaavien nuorisoporukoiden suunnalta. Oululaisen rullalautailun luonne on
muotoutunut haastavista lähtökohdista, jotka ovat vaikuttaneet myös paikallisten skeittareiden
tyyleihin ja luonteeseen. Paljakka sanoo Oulussa vallinneen ”Siperia-henkisyyden” muokanneen
1990-luvulla kasvaneita skeittareita. Tyypillinen ajan kasvatti etenee lujaa vauhtia, on itsepäinen ja
asenteeltaan pohjoissuomalaisen juro, vaikka viihtyykin porukassa. Täällä on tultu aina korkealta ja
kovaa, esimerkiksi portaista on hypätty grabeillä25 ja ”vauhti korvaa virheet” on tuttu sanonta
skeittareiden keskuudessa. Oululaisia skeittareita pidetään muualla Suomessa Paljakan mukaan
”aika hulluina”. Esimerkkinä tunnetusta oululaisesta skeittarista mainittakoon Matti Sippola, jota
sponsoroivat Happy Hour, Nike ja Real Deal. Oulunsalossa on ollut myös oma, vahva
skeittikulttuuri, josta useat nykyiset Oulun skeittikulttuurin vaikuttajat ovat lähtöisin. ”Oulu-posse”
oli arvostettu kaveriporukka, joka julkaisi tasokkaita skeittivideoita, kuten Goodfellas, Rohto,
Harkko ja Pefside Playas. Rajakylästä ponnistaneet ”Mäntyjätkät” julkaisivat myös
nimikkovideoitaan. Muita Oulussa julkaistuja skeittivideoita ovat muun muassa Motion Picture,
Why Strong Men Die Young, Yökaupungin maa ja Ultramax. Alakulttuurit ovat ottaneet vaikutteita
puolin ja toisin, erityisesti punk- ja hip hop -kulttuuri ovat näkyneet skeittityyleissä ja
skeittielokuvien musiikeissa 1980-luvulta nykyhetkeen asti. Myös heavy metal -musiikki on
kuulunut usein olennaisena osana oululaiseen skeittikulttuuriin. (Paljakka 2014.)
Real Deal perustettiin vuonna 2003 ja on alusta asti ollut pääasiallisesti skeittaukseen keskittyvä
kauppa. Real Dealillä on ollut suuri vaikutus oululaiseen skeittikulttuuriin. Liike on tukenut
oululaista skeittikulttuuria ottamalla omaan skeittitiimiinsä lupaavia skeittareita, järjestämällä
tapahtumia ja julkaisemalla säännöllisesti omia skeittielokuvia. Real Dealin perustajat ja
vanhemman polven skeittarit perustivat Oulun Rullalautailijat ry:n, jotta Ouluun saataisiin
25

Grab eli temppu, jossa rullalaudasta napataan ote kädellä samalla, kun ollaan ilmassa. Tempun nimi määräytyy sen
mukaan, mistä kohtaa lautaa ja kummalla kädellä grab otetaan. (Paljakka 2014.)
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skeittihalli, joka mahdollistaisi rullalautailun myös talvella. Nykyisinkin käytössä oleva
Hiukkavaaran entisellä kasarmialueella sijaitseva skeittihalli rakennettiin talkoovoimin ja otettiin
käyttöön heti 2000-luvun alussa. Hallia ylläpitävät itse skeittarit, vuokrat ja muut kustannukset
katetaan pääosin lipputuloista. (Paljakka 2014.) Vuonna 2005 alustavasti käyttöön otettu ja vuonna
2007 valmistunut Hovinsuon skeittiparkki rakennettiin Liikuntaviraston ja käyttäjien aloitteesta.
Skeittiparkki valittiin vuoden 2011 liikuntapaikaksi ja Ouluun on suunnitteilla myös muita
rullalautailupuistoja. (Tampereen Messut Oy 2011; Yle 3.7.2011.)
Oulun kaupungin ja tavallisten ihmisten suhtautuminen rullalautailuun on muuttunut
positiivisemmaksi verrattuna 1990-luvun ennakkoluuloisiin asenteisiin. Ennen skeittarit ovat olleet
marginaalissa ja heitä on pidetty ”hulttioina” ja jopa nuorisorikollisina. Skeittareita on rinnastettu
myös muun muassa ”narkkareihin”. Nykyisin vihamielisyyttä kohdataan lähinnä iäkkäiden ihmisten
taholta, jotka saattavat valittaa esimerkiksi rullalautailun aiheuttamasta melusta. Suomen
rullalautailuliiton kotisivuilla todetaan, että ”lajin yleinen arvostus on noussut, vaikka sitä ei vielä
hyväksytäkään perinteisempien urheilulajien veroiseksi liikuntamuodoksi”. (Suomen
rullalautailuliitto 2014.) Skeittikulttuurin vaikutukset näkyvät nykyään laajalti muun muassa
katumuodissa ja mainosmaailmassa ja yleinen asenne skeittausta kohtaan varsinkin nuorten ja lasten
keskuudessa on ihaileva. Internetin kautta on helppo seurata kansainvälisiä skeittipiirejä ja
kuuluisimmat ammattilaisrullalautailijat tienaavat jopa satoja tuhansia työstään. Skeittaus on
pohjimmiltaan äärimmäisen vapaa itseilmaisun muoto, joten sitä on erittäin vaikea laittaa tiettyihin
kulttuurisiin raameihin tai markkinoida esimerkiksi trendikkäänä harrastuksena. Rullalautailijoille
aitous ja taidokkuus ovat tärkeämpiä kuin imago ja trendikkyys. Harrastuksen vaarallisuus ja
kivuliaisuus karsii satunnaiset kokeilijat ennemmin tai myöhemmin alakulttuurin ulkopuolelle.
(Paljakka 2014.)
Merkittäviä suomalaisia skeittilehtiä ovat jo edesmennyt omakustannepohjainen Numero ja sen
seuraaja Hang Up. Lisäksi Suomessa on ilmestynyt tamperelainen Dekki ja turkulainen
zinetyyppinen Perna. Mielenkiintoinen ilmestys skeittilehtien joukossa on Hai Jump, joka on tehty
punk-zineille tyypilliseen ulkoasuun leikkaa-liimaa tekniikkaa ja kirjoituskonetekstiä käyttäen.
(Numero 2 1999; Hang Up 5/2011; Dekki 1 2002; Perna 8 2002; Hai Jump 3 2012)
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3.4.2 Graffiti ja katutaide

(Esa 2 2005: 23)

Nykyajan graffitista puhuttaessa viitataan yleensä Philadelphiassa 1960-luvun puolivälissä alkunsa
saaneeseen, New Yorkissa kukoistukseensa puhjenneeseen alakulttuuriin, joka on levinnyt ympäri
maailmaa. Kaupungin seiniin tehdyt nimimerkit ”Cool Earl” ja ”Cornbread” kilpailivat
näkyvyydestä Philadelphian katukuvassa aloittaen samalla liikkeen, joka levisi nopeasti myös New
Yorkiin. Tarkoituksena oli saada kirjoitettua omaa nimimerkkiä tai pseudonyymiä mahdollisimman
paljon ja saada sille näkyvyyttä kaupungissa. Manhattanilainen lähettinä toiminut 16-vuotias ”Taki
183” oivalsi kirjoittaa nimimerkkinsä myös metroon saaden näin suurempaa näkyvyyttä kaupungin
eri alueilla. Taki oli tämän graffitin pioneerin lempinimi ja 183 hänen kotikatunsa numero. Oli
syntynyt käsite ”tag” eli tagi: nopeasti toteutettu tyylitelty nimimerkki, joka maalataan yleensä
tussilla tai spray-kannulla ja jolla tehdään tunnetuksi omaa nimeä alakulttuurin sisällä. Metrot ja
metroasemat alkoivat täyttyä tageistä ja kohta ne löysivät tiensä myös vaunuvarikoille ja
ratapihoille, joissa junia säilytettiin. Varikoilla junia pystyi bommaamaan (orig.to bomb) monta
kerrallaan lyhyessä ajassa ilman kiinnijäämisen pelkoa. 26
(Bognadoff 2009: 14, 16.)

1970-luvun puolen välin paikkeilla mukaan tuli myös ”throw-up”, tagia huomattavasti isompi,
yleensä yksi- tai kaksivärinen suhteellisen yksinkertainen ja nopeasti toteutettava graffitin muoto.
Throw-upissa, kuten myös tagissa, painopiste on enemmänkin määrässä kuin laadussa: tärkeintä on
nopea toteutus ja näkyvyys. Perinteisesti throw-upissa käytetään bubble-tyylisiä kirjaimia.

26

Bommaus tarkoittaa pääosin tagien ja throw-upien maalaamista. Bommauksessa määrä korvaa laadun. (Anonyymi
2.)

77

Graffititaiteen aikaa vievin osa-alue on piece, joka on lyhennys masterpiece-sanasta. ”Piissit” ovat
isoja, värikkäitä ja tyylillisesti vaativia taidonnäytteitä. Piissin oheen maalataan usein myös jokin
karakteeri eli hahmo. New Yorkin pioneerien kehittämiä kuuluisimpia graffitityylejä ovat
broadway, blockbuster, softie ja wildstyle. Graffititaiteen keskiössä ovat kirjaimet ja niiden loputon
tyylittely erilaisiin mielikuvituksekkaisiin muotoihin, joita usein vain alakulttuuriin perehtyneet
osaavat lukea. Kirjainyhdistelmä voi olla joko henkilökohtainen nimimerkki tai oman
graffitiryhmän eli crewin tunnus. (Waclawek 2011: 16–19, 26) Hyvin toteutetussa piississä näkyy
maalaajan oma tyyli ja tekninen osaaminen, jonka huomaa muun muassa tasaisesta maalipinnasta ja
terävistä ja selkeistä outlineista eli kirjainten rajauksista (Gottlieb 2008: 37). (ks. myös Chalfant &
Cooper 1984: Subway Art)
Suomeen graffiti rantautui 1980-luvun alkupuolella hip hop -liikkeen myötä. Rap-musiikki ja
breakdance tulivat tutuiksi suomalaisille nuorille ja pian kiinnostus heräsi myös musiikkivideoissa
ja elokuvissa näkyvää graffititaidetta kohtaan. Graffitiaiheisia kirjoja tai lehtiä ei juuri ollut käsillä:
suuri osa 80-luvun wraittereista olikin breikkaajia ja hiphoppareita, joille hip hop-alakulttuuri oli
muutenkin tuttu. Graffitipiirit Suomessa olivat alkuun pieniä, Bognadoffin mukaan vuosina 1984–
86 wraittereita oli noin viisikymmentä. (Bogdanoff 2009: 34.) Alkuvuosina graffitit Suomessa
olivat melko pieniä ja yksinkertaisia, Helsingin Sanomat nimeää ensimmäiseksi tunnetuksi
esimerkiksi graffitista Suomessa Huopalahden asemalta lokakuussa 1986 löydetyn tagin (Jokela
1986: Helsingin Sanomat 1.2, sit. Bogdanoff 2009: 32–33). Vuosikymmenen puolenvälin jälkeen
varsinainen graffitikulttuuri alkoi löytää muotoaan Suomessa. Subway Art (1984) -kirja inspiroi
isojen aerosolilla toteutettujen graffitien maalaamiseen ja myös tagien bommaus kasvatti suosiotaan
räjähdysmäisesti. Vuonna 1988 annettiin tilaa lailliselle graffitille ja graffitin torjunnan sijasta
kaupunki alkoi satsata laillisiin graffitiseiniin ja tilausgraffitiin. Suhtautuminen graffititaiteeseen
muuttui myönteisemmäksi ja laillisia graffitin tekijöitä eli wraittereita alettiin kunnioittaa.
Helsingissä Kulosaaren meluaita maalattiin kaupungin toimesta graffiteilla ja graffitia näkyi
kaupunkikuvassa suhteellisen paljon aina vuoteen 1998 asti, jolloin Stop Töhryille -projekti aloitti
toimintansa. (Bogdanoff 2009: 34, 36.)
Ilmapiiri muuttui graffitia vastaan vuoden 1996 aikana: muutoksen voi havaita pääkaupunkiseudun
ilmaisjakelulehtien ja Helsingin Sanomien graffitinvastaisista jutuista. Vihamielistä suhtautumista
osoitti myös Uudenmaan kiinteistöliiton rahoittama Töhrimättä Paras -projekti.
Kaupunginvaltuutetut tekivät vuonna 1997 aloitteen ”töhertelyn estämisestä”. Kaupunginhallitus
kannatti aloitetta ja rakennusvirastolle perustettiin oma ”töhrynpoistoyksikkö”. Stop Töhryille78

projekti tähtäsi graffitikulttuurin kitkemiseen Helsingin katukuvasta ja jopa laillista graffitia vastaan
hyökättiin, koska sen uskottiin ruokkivan myös laitonta graffitia. Viitattiin myös graffitin kaltaisen
”häiriökäytöksen” johtavan vakavampien rikosten, kuten ryöstöjen ja pahoinpitelyjen kasvuun.
Tutkimustietoa tai todisteita ei näiden väitteiden takana ollut. Rakennusviraston käyttämä ”töhry”
sana oli myös tietoinen valinta. ”Ei se propagandaa ollut, me voitiin valita sen nimeksi töhry. Me
valittiin se sana töhry sen takia, että usein graffitilla on positiivinen leima. Se ei ole propagandaa,
vaan meiltä tietoinen strateginen valinta, joka liittyy viestintään”, selittää Stop Töhryille projektissa mukana ollut virkamies. (Brunila & Ranta & Viren 2011: 9, 15–16, 35.)
Suuren roolin helsinkiläisen graffitikulttuurin kitkemisessä otti yksityinen vartiointiliike FPS eli
Finnish Protection Service Oy, jonka palveluita käyttivät ainakin Helsingin kaupunki ja VR. FPS:n
siviiliasuiset vartijat varjostivat graffitimaalareita ja käyttivät kiinniotoissa epäammattimaisen kovia
otteita. Vartiointifirman jäsenet toimivat myös todistajina oikeudenkäynneissä, jotka
velkaannuttivat raskaasti graffitien maalamisesta syytettyjä nuoria. Stop Töhryille -projekti lopetti
toimintansa vuonna 2008 ja nollatoleranssista luovuttiin. Rakennusvirasto jatkoi kuitenkin graffitien
poistamista osana toimenkuvaansa Siisti Stadi -projektin nimissä. (Brunila & Ranta & Viren 2011:
68, 139,143–144; Bognadoff 2009: 131–132, ks. esim.168–170) Suomalaista graffitia on
luonnehdittu tyyliltään pelkistetyksi ja selkeäksi. Tyylin muotoutuminen johtuu pitkälti valvonnan
tiukkuudesta ja rauhallisten maalauspaikkojen vähyydestä: graffitin tulee olla teknisesti nopeasti
toteutettavissa (Komonen 2010: 51).
Ouluun graffiti on tullut joskus 80-luvun loppupuolen ja 90-luvun alun paikkeilla. Ensimmäisiä
tyylillä toteutettuja piissejä ilmestyi Hotelli Radisson SAS:n läheiseen alikulkuun eli ”räppifameen”
ja Ainolan puiston alikulkujen alle sekä Linnanmaalle. Nimimerkki ”Fondi” oli graffitien takana.
Hiukan myöhemmin OTC-crew teki throw-uppeja sekä tageja paljon Oulun katukuvassa. 1990luvun loppupuolella bommaus oli muodissa nuorten keskuudessa ja erityisesti tageja näkyi paljon
ympäri Oulua. Crewit BS ja TSK olivat näkyvästi edustettuina Oulun graffitigalleriossa eli fameilla.
2000-luvun alkupuolella graffiticrewit PM, OEK, KOS ja BSE tulivat mukaan kuvioihin. Seuraava
polvi, kuten PÖH, IEMS, OLE ja TRY ovat kansallisesti ja kansainvälisestikin tunnustettuja
graffiti-crewejä. (Anonyymi 1 2014; Anonyymi 2 2014.)
Fondin tyylit pohjasivat selvästi New Yorkin tyyleihin ja inspiraatiota oli todennäköisesti saatu
Subway Art -kirjasta. TSK ja RENS olivat enemmänkin eurovaikutteisia, mikä voi johtua
graffitilehtien saatavuuden parantumisesta. Graffitisivustot internetissä, kuten helsinkigraffiti, krmi
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ja artcrimes inspiroivat 1990-luvun puolella oululaista graffitia. Ruotsalainen ”Area 08”-elokuva
vaikutti oululaisen graffitityylin yksinkertaistumiseen ja naiviin ulkoasun omaksumiseen, josta
PÖH oli hyvä esimerkki. Seuraava polvi taas edusti alkuaikoinaan pohjoismaalaista tyyliä
möhkälekirjaimineen, joskin tyyleihin on haettu inspiraatiota myöhemmin myös New Yorkin
alkulähteiltä. (Anonyymi 1 2014; Anonyymi 2 2014.)
Spray-kannut ja tussit hankittiin Halpa-Halleista ja vastaavista liikkeistä, kyseessä olivat pääosin
automaalit ja ruosteenestomaalit. Myöhemmin kannuja alkoi saada myös Movement-liikkeestä.
Keskustasta graffitit putsattiin nopeasti, mutta esimerkiksi kaupungin pohjoispuolella tuotokset
saattoivat säilyä pidempäänkin. Äimäraution alikulkusilta tunnettiin Oulun suurimpana famena.
Oulun pohjoispuolella suosittuna famena oli ”Sumarit” eli ”sumujen silta”, joka on alikulku, jonka
läpi menee rautatie. Yleinen suhtautuminen graffitiin oli kielteistä: ”se oli ikään kuin syöpä, joka on
kitkettävä pois yhteiskunnasta.” (Anonyymi 1 2014; Anonyymi 2 2014.)
Graffiti herättää kysymyksiä kaupunkitilan hallinnasta ja siitä, keillä on oikeus määritellä sen
esteettinen ilme. Timo Nyyssönen käsittelee artikkelissaan ”Graffitit – kamppailua julkisen tilan
ilmiasusta?” aihetta niin oikeudellisesta kuin kulttuurisesta näkökulmastakin. Hän pohtii graffitien
merkitystä sananvapauden ja yksilön itseilmaisun kannalta: ”Sananvapausnäkökulmasta graffitit
näyttäytyvät viestintänä alakulttuurin jäsenten välillä tai yksilöiden visuaalisena itseilmaisuna ja
graffiteista annettavat rangaistukset tuon viestinnän rajoituksina.” (Nyyssönen 2002: 136.) Kyse on
myös visuaalisen kulttuurin hallinnasta kaupunkitilassa. Mainokset hyväksytään osaksi kaupungin
visuaalista ilmettä, mutta graffiteja ei. Graffitimaalarit haluavat tehdä oman merkkinsä
kaupunkikuvaan ja viranomaiset haluavat pitää vallan julkisen tilan visuaalisesta ilmeestä omassa
kontrollissaan – onko harmaa betoni kauniimpi kuin värikäs piissi tai tuhruinen tagi?
Rikosoikeudellisesti laiton graffitimaalaus määritellään vahingonteoksi, joka on toisen omaisuuden
vahingoittamista tai hävittämistä (RL 35: 1§). Törkeäksi vahingonteoksi määritellään esimerkiksi
taloudellisesti merkittävää haittaa aiheuttava tai historiallisesti tai sivistyksellisesti arvokasta
omaisuutta, kuten muistomerkkejä tai suojeltavia rakennuksia turmeleva teko (RL 35: 2§). On
yleistä, että graffitiwraitteri tuomitaan maksamaan puhdistuskulut, jotka saattavat yltää jopa
kymmeniin tai satoihin tuhansiin euroihin. Puhdistuskulujen ja uudelleen maalauksesta aiheutuvien
maksujen lisäksi tekijä voi joutua maksamaan seisontapäiväkorvausta ajalta, jolloin liikennekalusto
on pidetty poissa liikenteestä (KKO 2001: 28). (Nyyssönen 2002: 124–127; RL 35: 1§, 2§; KKO
2001: 28.)
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Katutaide on valtakulttuurin perspektiivistä helpommin lähestyttävää kuin graffiti. Sen muotokieli
on tutumpaa taidemaailmasta ja aihepiirit ovat usein esittäviä kuva-aiheita erilaisten
kirjainyhdistelmien ja salanimien sijaan. Katutaiteelle ominaisia tekotapoja ovat stencil, tarrat,
julisteet ja oikeastaan mitkä tahansa sekatekniikat aina ”neulegraffitista” romutaiteeseen (ks. esim.
Burkard & Grambye 2012) Oulussa katutaide on noussut esiin kuluvana vuonna ”Oulun katutaide”hankkeen myötä, joka vuokraa kaupungilta seinäpintoja, pääosin alikuluista ja rakennustyömailta ja
mahdollistaa katutaiteen tekemisen siitä kiinnostuneille (Parhi 2014). Katutaide saattaa muuttaa
mielikuvaa kaupunkitilan estetiikasta sallivampaan suuntaan ja avata kaupunkilaisten silmiä myös
graffititaiteen estetiikan ymmärtämiselle. Laajoissa määritelmiä graffitikin niputetaan osaksi
katutaidetta; itse haluan tehdä kuitenkin eron New Yorkissa kukoistaneen graffiti-alakulttuurin ja
pääosin myöhemmin levinneen katutaiteen välille. Graffiti keskittyy pääasiallisesti
kirjainyhdistelmiin ja niiden tyylittelyyn, katutaiteen aihepiirien kirjo on laajempi.
Oulussa omaehtoisen katutaide-, graffiti- ja skeittitoiminnan keskipisteeksi kehittyi palanut vanha
voimalaitos Ainolan puiston kupeessa, jossa sijaitsi ennen myös Myllytullin koulun
kuvataideluokkia. Voimalaitoksessa riehui tulipalo vuoden 2006 syksyllä ja tilanteen rauhoituttua
kaupunkilaiset, erityisesti nuoret aikuiset, menivät uteliaasti tutkimaan osittain palanutta rakennusta
ja sen ympäristöä. Paikalla alkoi spontaanisti kehkeytyä luovaa toimintaa: entisistä kuvaamataidon
luokista löytyi materiaaleja, kuten maaleja, värikyniä, taideteoksia ja valokuvia, joita hyödyntämällä
rakennuksen sokkeloihin ja pihalle rakentui elävä taidegalleria, joka oli jatkuvassa muutoksessa.
Paikalta löytyi myös paljon romua ja esineitä, joita käytettiin taiteen tekemisessä. Graffitimaalarit
kävivät maalaamassa voimalan ja piharakennusten pintoja ja voimalan sisälle alettiin rakentaa
skeittiparkkia. Paikkaa alettiin kutsua ”raunioiksi” ja ”suicideksi”. Luovan toiminnan ohella paikka
toimi kohtaamispaikkana ja oleskelutilana. Raunioilla paloi lähes joka ilta nuotio, jonka ääreen oli
kokoontunut ihmisiä. Vuoteen 2008 mennessä vanha voimalaitos oli täyttynyt katutaiteesta ja
graffitista ja skeittiparkkia rakennettiin ahkerasti. (oma havainnointi ja toiminta alueella 2007–
2008; Vähäsarja 2006: Helsingin Sanomat 20.8; Mikkonen 2008: Peto/Kaleva 13.6; Mällinen 2008:
Kaleva 3.10.)
Paikka sai pysyä kulttuurin vapaana linnakkeena niin kauan, kunnes tieto paikasta levisi
paikallismediassa ja siellä järjestettiin virallisempaa kulttuuritoimintaa. Vuonna 2008 Mieskuoro
Huutajien27 keikan myötä vaaralliseksi katsotulle kulkureitille pystytettiin aidat ja jonkin ajan

27

Vuonna 1987 perustettu Petri Sirviön johtama mieskuoro, joka esittää kappaleita huutamalla (Huutajat 2014).
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päästä paikalle alkoi eksyä myös ihmisiä, jotka tuhosivat taideteoksia ja hajottivat paikkoja. Sitten
vanhan voimalaitoksen ympäristöä alettiin myös valvoa vartijoiden toimesta, mikä karkotti pois
osan taiteen tekijöistä. Myöhemmin paikalla on järjestetty kulttuuritoimintaa, muun muassa Oulun
Taiteiden Yössä 2011, jolloin sinne rakennettiin esiintymislava, jossa bändit soittivat. Tällä hetkellä
rakennusta puretaan ja siihen on suunnitteilla virallisten kulttuuritoimijoiden hallinnoimia tiloja.
Vanhan voimalaitoksen ympärille kehittynyt toiminta inspiroi ”Raunio-ooppera”-teosta (2012),
jonka teossa oli mukana myös Esan toimittajia. Esassa esitellään aukeamallisen verran valokuvia
Raunioiden taideteoksista. Esan toimittajat olivat aktiivisesti rakentamassa vanhan voimalaitoksen
skeittiparkkia, josta on taltioitu skeittivalokuvia ja videoita. (oma havainnointi ja toiminta alueella
2007–2008; Lonkku & Renki 2014; Mällinen 2008: Kaleva 3.10; Oulun Taiteiden Yö 2011;
Tuomivaara 2012: Kaleva 8.8; Tuomivaara 2013: Kaleva 22.8.)

3.4.3 Esa

(Esa 1 2005: 3)
Esa on yksittäinen satunnainen taideteos, jota ei ole olemassa. Mikään Esan kuuluva tai näkyvä osa
ei ole vastuussa minkään eikä kenenkään tekemisistä tai tekemättä jättämisistä. Tämä ei ole totta.
Vittu mikä Esa! (Esa 5 2007: 2)

Haastatteluni kolmen Esan toimittajan kanssa tarjosi kurkistuksen Esan maailmaan. Vuonna 2009
haastattelin Sami Kukkosta (s.1975), joka toimii Real Dealin myyjänä, skeittaa ja pyörittää levyjä
musiikkiklubi-illoissa. Uudemmat haastattelut tein vuonna 2014, tällä kertaa haastateltavina olivat
Renki (Jyrki Pyörnilä s.1979) ja Lonkku (Ilkka Mikkonen s.1977), jotka ovat Esan toimituskunnan
ytimessä ja toimivat aktiivisesti skeittauksen ja muun paikalliskulttuurin parissa.
Esa-lehti syntyi oululaisen skeittikaupan Real Dealin yhteyteen muodostuneen kaveriporukan
aloitteesta. Esa ei sinällään ole Real Dealin mainoslehti, mutta se edustaa kauppaa ja ihmisiä, joille
”Diili” toimii kohtauspaikkana. Kauppa toimi etenkin lehden syntyaikoina monenlaisen luovan
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toiminnan ja kulttuurin keskuksena: paikallisen skeittikulttuurin vahvistamisen lisäksi järjestettiin
paljon tapahtumia muillakin kulttuurin osa-alueilla: musiikkiklubeja, pilkkikisoja ja muita skaboja.
Kirjoittajat, piirtäjät ja graafikot lehteen löytyivät lähipiiristä. Esaa on ilmestynyt tähän mennessä
kuusi numeroa vuodesta 2005 vuoteen 2011 asti ja lehteä on jaettu ilmaiseksi Real Dealissä,
lähikaupoissa, baareissa ja festivaaleilla. Lehteä on jaettu myös ”sissijakeluna” kädestä käteen ja
piilotettu yllättäviin paikkoihin. Valtakunnallisesti Esaa on löytynyt skeittikaupoista ympäri
Suomea. Real Deal lähti sponsoroimaan ensimmäistä lehteä ja osa painokustannuksista katettiin
mainoksilla, jotka Esan toimittajat tekivät itse. Lehti painetaan Kiuruveden Kisapainossa.
(Kukkonen 2009; Renki & Lonkku 2014.) Juttutyypeistä ei Esassa ole pulaa: kannanottoja,
sitaatteja, tekstiviestejä, musiikkihaastatteluja, matkakertomuksia, tutkivaa journalismia, runoja,
sarjakuvaa, novelleja ja jopa lääkärinpalsta. Kohahduttava keskiaukeamakuva esittelee
mieskomeutta erilaisissa hämmentävissä asennoissa ja tilanteissa.
Tylyllä meiningillä, asioista mitkä meitä kiinnostaa. Sisäpiirin vitsi, joka kuitenkin kiinnosti
muitakin ja me kyllä tiedettiin, että samanhenkisiä ihmisiä löytyy. Tietyllä provokatiivisella
asenteella, että ei kyllä sensuroimaan lähdetty ja asioista puhuttiin niiden oikeilla nimillä.
Kaikki on ESOJA ja sillä juttuihin ei tullut muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta tekijän
nimeä. On vain ESA, joka on aika skitsofreeninen tyyppi, tykkää välillä sekoilla, on
”kultturelli”, mutta myös ylpeä juntteudestaan. (Kukkonen 2009.)

Esa esittelee oululaista katukulttuuria ainakin skeittauksen, graffitin ja katutaiteen aloilta ja
käsittelee paljon myös Oulun kulttuuritarjontaa etenkin musiikin saralla. Vaikka Esa ei ole koskaan
keskittynyt pelkästään skeittaukseen, skeittarius näkyy lehden asenteessa ja sen tekijöiden
elämäntyylissä. Esa-lehti on kollektiivinen puserrus, johon olennaisena osana kuuluu yhdessäolo ja
yhdessä ideointi. Toimituskunta kokoontuu yhteen ”stormaamaan” eli juomaan kotiviiniä,
polttamaan tupakkaa ja ideoimaan juttuaihioita. Joskus kokoontumiset ovat kestäneet jopa yhdeksän
vuorokautta. Kaikki jutut nivoutuvat tiiviisti Esan maailmaan, johon kuuluvat ”30–40 vuotiaan
miehen tunteet” ja tarinat elävästä elämästä ja omista kokemuksista. Kuten haastateltava hyvin
kiteytti: ”kirjallisessa muodossa lyhytelämänkerrallista spotteilua.” (Lonkku & Renki 2014.)
Ensimmäisessä numerossa on reportaasi Maikkulan metsässä järjestetyistä kilju ja mora -festeistä
(2005). Festivaalit ovat säännöllinen maanalainen kiljunjuonti-festivaali, joka järjestetään Oulun
seudulla. Festeille mahtui monenlaista aktiviteettia kiljun juonnin ohessa, suosituimpia olivat
puukonheittokisa ja makkaranpaisto. Loppuillasta myös virkavalta löysi paikalle ja lopputuloksena
”4 onnekasta lähti ratakadulle ja sai muistoksi 60 euroa sakkoa virkamiehen vastustamisesta”.
Yhteenvedossa toimittaja tiivistää: ”Kaiken kaikkiaan juhlat olivat suurmenestys, lukuun ottamatta
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muutamia virkapukuun sonnustautuneita ilonpilaajia, joilta ilmeisesti puuttui tarvittavaa
festarifiilistä.” (Esa 1 2005: 16.)
Esa harrastaa myös tutkivaa journalismia, jota voisi luonnehtia gonzo-journalismin perinteistä
ammentavaksi. ”Pimiän pullon perässä” kertoo Esan toimittajien laittoman alkoholin metsästyksestä
alkoholin myyntiaikojen ulkopuolella. Aluksi tietoja yritetään kerätä puistosta ”alan jätkiltä”, mutta
kukaan ei aluksi halua paljastaa lähdettään. Kuitenkin, ”useamman viikon soluttautumisen jälkeen
Esa pääsee piireihin ja saavuttaa arveluttavaa luottamusta.” Sitten saadaan tietoon nimi ja
mahdollinen haastateltava. ”Pare” suostuukin sähkopostihaastatteluun, jossa hän valottaa viinan
keittelyn saloja. Esa testaa toimivuuden: ”Näköä jokseenkin jäljellä.”(Esa 5 2007: 8.)
Udellessani tutkivaa journalismin kategoriaan niputettavien juttujen todenperäisyyttä, Esan
toimittajat vakuuttavat, että värikynää on käytetty, mutta pohjimmiltaan jutut on toteutettu (Lonkku
& Renki 2014).
Toistuva Kannanottoja-palsta koostuu lyhyistä mielipiteistä ja kommenteista, jotka ottavat kantaa
lukemattomiin aihepiireihin, kuten bonuskortteihin, ulkopaikkakuntalaisiin, matkustamiseen,
äänestämiseen ja työttömyyteen. Kannanotot huomioivat humoristisesti ajan ilmiöitä ja kansan
kuppikuntaisia mielipiteitä. Osa kannanotoista on parodiaa valtamedian yleisöosaston ja
mielipideosaston kirjoituksista pikkumaisuuksineen: Esassa mielipiteet viedään äärimmäisyyksiin.
Kysympä vaan etteikö teitä harmita tuo kaljajuottoloiden määrä kaupungilla. Sinne sitä
mennään vaan vetämään kaljaa vaikka kaikilla ei ole rahaa edes leipään. On suoranaista järjen
köyhyyttä mennä terassille juopottelemaan, kun voisi vaikka käydä kirkossa tai kirjastossa.
Vaihtakaa kaljottelu vaikka onkimiseen
toivoo Mummo Terskanperältä
(Esa 1 2005: 3.)
Matkustusoikeus
Me suomalaiset saadaan mennä mihin vaan, mutta tänne ei saa tulla kukaan. Menemme
Thaimaaseen raiskaamaan luonnonvarat ja naiset, mutta tänne ei saa tulla kukaan. Otamme
kuvia ja laitamme niitä facebookiin ja olemme ylpeitä, että olemme matkustaneet, mutta tänne
ei saa kukaan.
Pysykää pois
(Esa 6 2011: 28.)
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Homot saa pillua!
Ottaa kyllä päähän ku homot saa pillua niin paljon ja ite ei saa yhtään. Niillä on hulluna muijia
ja itellä ei oo yhtään! Ei kai tässä auta, mutta tuli vaan mieleen.
Nimim. kateellinen
(Esa 5 2007: 5.)

Tekstarien ja sitaattien kirjo Esa-lehdissä on laaja. Tässä muutama esimerkki:
Känni ei ole olotila, se on paikka, sinne voi mennä, siellä voi olla. Miksi krapulaan ei tule
immuniteettia? Meikästä Helsinki on Suomen Ruotsi! Meinaakko nää muka, että Ruotsi on
Suomen pääkaupunki? (Keijo ja Beckpie keskustelee maantiedosta leirillä) Jos se ei olis
homo, niin kai se skeittais. (Jenna ihmettelee, miksi hänen kaverinsa ei skeittaa)
(Tekstarit Esa 3 2006: 3; Sitaatit Esa 4 2006: 3.)

Sitaatit ovat Esojen ja Esan lähipiirin lausumia lentäviä lausahduksia, tekstarit ovat poimintoja
Esojen ja heidän lähipiirinsä kännyköistä. Sitaateista ja tekstareista hahmottuu elävästi Esan
toimittajien ja heidän lähipiirinsä yhdessäolon kautta muodostuvat sisäpiirivitsit, huumorintaju ja
alakulttuurin sisäinen kieli ja jutut.
Välillä Esa ottaa myös suoraan kantaa Oulun kaupunkipolitiikkaan.
Esalla on myös pokkaa ja halua ottaa kantaa kotikaupunkinsa meininkiin, esimerkiksi
kaupunginhallituksen päätöksiin. Mieleen tulee Kiikelin putsaus,
johon otimme kantaa havainnekuvalla huumorimielessä. (Kukkonen 2009.)

(Esa 5 2007: 4)
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Kiikeli on saari Oulun torinrannan kupeessa, jossa on puisto, ranta ja asuintaloja. Kiikelin asukkaat
valittivat kesällä 2006 nuorten juopottelusta ja sen lieveilmiöistä, virtsaamisesta ja roskittamisesta,
puiston alueella. Alueelle laitettiin wc-kopit, kameravalvonta ja kulkua rajaava aita. Joku asukkaista
ehdotti kotirauhan nimissä puiston muuttamista alkoholittomaksi. (Matikainen 2006: Kaleva 18.7.)
Esan sekatekniikka kuvassa Kiikeliin on sijoitettu Oulun Tuomiokirkko, maailmanpyörä, palmuja ja
jopa Roope Ankan rahasäiliö. Alueella on muurit ja sitä puolustetaan panssarivaunun,
sukellusveneen ja tykkien voimin. Eliitti on luonut itselleen saarekkeen, jota puolustetaan
kansalaisia vastaan. Esa saattaa kollaasinomaisen kuvan avulla Kiikelin asukkaiden vaatimukset
eristyksestä naurettavaan valoon ja toisaalta nostaa esiin vakavan kysymyksen yleisen ja yksityisen
tilan ristiriidoista kaupunkitilassa.
Esa haluaa tekijöidensä mukaan pysytellä kaukana puoluepolitiikasta ja osoittelevasta tyylistä
pyrkien säilyttämään oman humoristisen linjansa myös poliittisväritteisissä kannanotoissaan. Lehti
vieroksuu liikaa mustavalkoisuutta ja henkilökohtaisia osoittamisia poliittisiin, uskonnollisiin tai
ideologisiin aiheisiin. Esa on ”heikko-osaisten asialla” ja lukuisat virastomaailmaan liittyvät jutut
kumpuavat todellisista elämäntilanteista. (Lonkku & Renki 2014.) Esassa on kuvia virallisista
papereista, kuten Kelan asumistukipäätöksistä ja esimerkiksi rikosilmoituksesta. Ohessa Esassa
julkaistu hämmentävä asumistukipäätös:
Perustelut
Teillä ei ole oikeutta asumistukeen, koska ruokakuntanne hallinnassa oleva
asunto ei ole kelvollinen asuntona käytettäväksi.
Rakennusvalvontaviranomaisen tiedon mukaan piharakennuksessa ei ole
asuinkäyttöön tarkoitettuja tiloja.
Lainkohdat
Asumistukilaki 3 §
KANSANELÄKELAITOS
(Esa 1 2005: 3)

”Kolmen luukun asiakkaat” - jutussa Esa arvostelee kolmen Oulun viraston odotustiloja. Mukana
ovat Työttömyystoimisto, Kela ja Sosiaalitoimisto. Raadin jäseninä on kolme työtöntä, joilla
jokaisella on myös oma, erikoinen luonteenpiirteensä. ”M” kärsii paniikkikohtauksista, jotka
ilmenevät räikeästi valaistuissa tiloissa, ”K:lla” on progressiivinen alkoholiongelma ja ”P:llä” on
keskivaikea masennus. Kaikki toimistot pisteytetään plussilla ja miinuksilla: huomio kiinnittyy
muun muassa vesipostiin, aulan tilavuuteen ja asiakkaisiin. Juttu loppuu sanoihin
sosiaalitoimistossa:
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Minä jäin vielä kuuntelemaan huomiota herättävien asiakkaiden juttuja, ja mietin kaiken
kokemani jälkeen, että ei ole ihme jos syrjäytyminen on niin helppoa. Pienellä vaivalla voisi
odotustiloista saada sen verran ihmisystävällisempiä, että ei joka kerta vituttaisi ja ahdistaisi
käydä niissä. Voisi jopa päästä tiskille asti.
(Esa 4 2006: 9.)

Esassa on paljon henkilökuvia taiteen ja kulttuurin eri aloilta. Esittelyssä ovat muun muassa
kuvataiteilija Jaakko Mattila, dj Rap-one, kirjailija Jokke Karjalainen, skeittari Mikko Kotila ja
aikanaan Rattori-lupillakin työskennellyt 45-Specialin28 jo eläkkeelle jäänyt portsari Jorma
”Jomppe” Karhumaa. Musiikkihaastatteluissa mukana ovat muun muassa punk-yhtye
Radiopuhelimet, räppäri Puukko-B, laulaja Maya Paakkari, folkrockyhtye Risto, Moses Hazy, Esko
”Elvis” Lassila, Mary-yhtye ja 22 Pistepirkko. Matkakertomuksissa haastatellaan kavereita, jotka
ovat matkanneet Argentiinaan, Brasiliaan, Nepaliin ja Kiinaan. Esan kolmannessa numerossa on
myös juttu Esan vierailuista Turkuun. Esassa on festivaalireportaaseja Qstockista, Veneheitto
reggaesta, Sodankylän elokuvafestivaaleilta, Rakkautta ja Anarkiaa -festivaaleilta ja Kesäaika
päättyy -teatterifestivaaleilta.

Toistuva mystinen urbaani legenda ”Raikulipoika Perkeleestä” jatkuu Esasta toiseen ja ”Esan
keittiössä” kokataan ennen kokemattomia reseptejä. Esa-lehdessä on myös ”Esan omalääkäri”lääkärinpalsta ja ”Esan oma lakimies”-palsta lakia koskevia kysymyksiä varten. Skeittausta
käsitteleviä juttuja on jonkin verran ja skeittivalokuviakin löytyy. Graffitikuvat ovat pääosin
Oulusta ja tallentavat luonteeltaan vaihtuvaa ja katoavaista katukulttuuria. Graffitien julkaisu
lehdessä itsessään on merkittävä teko, koska graffitin näkyvyys valtamediassa, etenkin
sanomalehdissä, on erittäin vähäistä. Silloin kun ilmiötä käsitellään, sitä tarkastellaan usein yleisellä
tasolla, graffititeosten esittelyn sijaan. Esassa esitellään myös aukeamallisen verran valokuvia
Myllytullin raunioiden taideteoksista. Kaiken kaikkiaan Esa kuvastaa toimituskunnan elämäntyyliä
ja asennetta elämään. Termi ”ala” kuvaa tätä hyvin:
ALA, olla ALALLA = olla hyvä jossakin, siisti, hyvin toteutettu juttu, lähteä juomaan =
lähteä alalle. Sana joka sopii kuvaamaan aika laaja-alaisesti asioita. ALA = You mean
business. Tehdä asiat tosissaan, uskollisena itselleen, kumartamalla yhteen suuntaan,
pyllistämällä toiseen. Sen mukaista on myös vastaanotto. Toiset rakastaa, toiset vihaa. Mutta
sitä me haluttiinkin. Ihan jees ei ole niin jees. (Kukkonen 2009.)

28

Anniskeluravintola Saaristonkadulla Oulussa (45 Special 2014).
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4 VASTAKULTTUURISET SISÄLLÖT JA KEINOT OULULAISISSA
ALAKULTTUURILEHDISSÄ

4.1 Valtakulttuurin muotojen kaappaus

4.1.1 Genret ja muodot
Juri Lotmanin mielestä teksti on oppositiossa kontekstin kanssa ja sen ymmärtämiseen vaaditaan
vastakohtasuhteiden huomaamista. Taideteoksessa olennaista on huomata normit ja poikkeamat
niistä. Tekstin vastaanottoa Lotman kuvaa taisteluksi tekstin ja vastaanottajan välillä, jossa arvot,
normit ja odotukset ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Lotmanin mukaan ”tekstin
energia” määräytyy suhteessa kieltojen järjestelmään. Kieltojen vahvuus riippuu muun muassa
aikakaudesta, kansallisuudesta ja normeista – ilman näitä tekstin ulkopuolisia tekijöitä teksti olisi
käsittämätön. (Pesonen 2006: 38.) Genrejen normit määrittelevät vastaanottajan odotushorisonttia ja
muistuttavat häntä siitä, missä yhteydessä kutakin lajityyppiä on totuttu näkemään. Genrejen ja
tiettyjen vakiintuneiden ilmaisutapojen toisintaminen voidaan luokitella osaksi intertekstuaalisuutta.
Lajityyppien hyödyntäminen kehyksenä, jota joko sisällöllisesti tai muodollisesti rikotaan, tarjoaa
viittaussuhteen myös laajempaan kontekstiin, jota vasten tulkinta tulisi tehdä. Lajityyppien normit
määrittelevät vastaanottajan odotushorisonttia ja toisaalta mahdollistavat erikoisempienkin
sisältöjen vastaanottamisen muodon ollessa tuttu ja turvallinen. Valtamediasta tuttuja lajityyppejä ja
konventiota käytetään hyödyksi paljon alakulttuurilehdissä. Ne luovat helpon muotin, jonka sisällä
voi revitellä vastakulttuurisilla sisällöillä ja luoda parodiaa, joka tekee näkyviksi itsestään selvinä
pidetyt muodot ja ilmaisutavat.

Uutisformaattia käytetään hyväksi esimerkiksi Esan kuudennessa numerossa. Oulun keskustan alle
rakennettavaa parkkipaikkaa kallioparkkia kommentoiva ”Liian hyviä uutisia” -otsikon alle laitettu
”uutinen” kalliopartysta kommentoi satiirisesti Oulun paikallispolitiikkaa:
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Kallioparty on Oulun keskustan alle rakennettavaksi suunniteltu maanalainen treenikämppäja rullalautailuhallihanke. Oulun kaupunginvaltuusto päätti asiasta 8.11.2010. Peruskallioon
25 syvyyteen louhittavaan kallioluolaan rakennetaan tilat 600 bändille ja täysimittainen
skeittilaitos. Viihtyvyysluola sijoittuu kävelykatu Rotuaarin alapuolelle Kauppurienkadun
suuntaisesti. Purkautumisrampit sijoitetaan Hallituskadulle ja Autorantaan.
Kalliopartyn ensimmäisen vaiheen kokonaiskustannusarvio on 61 miljoonaa euroa, josta
ydinkeskustan kiinteistöjen osuus on 27,9 miljoonaa euroa ja kaupungin osuus 3,1 miljoonaa
euroa. Loput rahoista kerätään pullopalautuksina. Kallioparty rakennetaan asukkaiden
viihtyvyydeksi ja mielialan nostattamiseksi kaupungin kiperästä taloudellisesta tilanteesta
huolimatta.
(Esa 6 2011: 15.)

Kallioparkin rakentamista käsiteltiin paljon kaupunginhallituksessa ja paikallisessa mediassa.
Erityisesti Kalevan linja oli paikoitellen huomattavan myönteinen kalliin hankkeen suhteen.
Kaupunginhallitus päätti, että kallioparkin rakentamisesta ei järjestetä kansanäänestystä, vaikka
monet tahot myös hallituksen sisällä sitä kannattivatkin. Lopulta edes kolme valitusta Oulun
hallinto-oikeuteen eivät vaikuttaneet päätökseen kallioparkin rakentamisesta. Valituksissa oli
vaadittu päätöksen kumoamista epätasapuoliseen ja virheelliseen valmisteluun perustuvana sekä
kuntajakolain vastaisena. Kallioparkkihanketta pidettiin myös liian kalliina ja ylimitoitettuna.
(Sankala 2009: Kaleva 18.5; Kaleva 7.2.2012; Kaleva 22.2.2012.)
Liian hyviä uutisia viittaa tulkintani mukaan Esan tekijöiden suunnitteluasteelle jääneeseen Hyviä
uutisia -zineen, joka oli tarkoitus täyttää pelkästään hyvillä uutisilla valtamediassa näkyvyyttä
saavien negatiivisten uutisten sijasta (Lonkku & Renki 2014). Tosiaankin uutinen Kalliopartysta
olisi maanalaisen kaupunkikulttuurin riemuvoitto autoistuvasta ja kulutukseen tähtäävästä
kaupunkisuunnittelusta. Juttu on kirjoitettu asiatyylillä uutisgenreä mukaillen budjettiarviota
myöten. Utopistinen uutinen kuvastaa toivetta asukkaita lähempänä olevaan paikallispolitiikkaan ja
kaupunkikulttuurin tukemiseen. Kallioparty-juttua vasten totuus kallioparkin rakentamisesta
näyttäytyy kylmänä ja etäisenä. ”Asukkaiden viihtyvyys” tai ”mielialan nostattaminen” eivät olleet
kallioparkkipäätöksessä merkittäviä asianhaaroja.
Noin kolmekymmentä vuotta aiemmin, Anonyymi mustetahra laittaa ”UUTISIA”-otsikon alle
seuraava jutun:
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mies alkoi lämmittämään saunaa muttei löytänyt mistään puita joten hän tarttui
moottorikirveeseensä ja sahasi vasemman jalkansa reidestä poikki ja heitti pesään. sitten myös
oikea jalka ja kädet heitettiin uuniin. kiuas oli jo ihan punanen kun mies huomasi ettei voinut
heittää vettä kiukaalle eikä pelata pesäpalloa. mies raivostui ja söi jo hiilellä olevat jäsenensä.
sillon hänen vatsahaavansa parani, ja mies on siitä lähtien sanonut lääkäreille että “köklöö
lööperi”
UUTISET LOPPU JO HEI HEI
(Anonyymi mustetahra 1 1979: 10.)

Kummassakin uutisformaattia käyttävässä jutussa fiktiivinen teksti asettuu tavallisesti
faktapohjaista tulkintaa vaativaan genreen. Odotushorisontin murtamisesta syntyy hetkellinen
hämmennyksen tunne, jonka hälventyessä lukija ymmärtää juttujen uutisgenrellä leikittelevän
luonteen. ”Kalliopartyn” tapauksessa tulkinta voi olla ironinen ja satiirinen, Anonyymin
mustetahran ”Uutisissa” kyse on absurdista huumorista, jonka fiktiivinen luonne paljastuu jo
”uutisen” alkupuolella. Uutisessa esiintyy splatter-genreen liittyvää ruumiinosien irrottamista ja
veren kuvausta, jota avaan myöhemmin lisää.

Toinen valtamediasta tuttu ja erityisesti iltapäivä- ja pornolehtien vakiinnuttama muoto keskiaukeamakuva - on vakio jokaisessa Esan numerossa. Naiskauneuden sijasta Esa esittelee
mieskomeutta. Ensimmäisessä Esassa keskiaukeamalla komeilee Kesä-Esa: ruohonkorsi suussaan,
puunrunkoon nojaa pulleahko mieshenkilö revittyine farkkushortseineen, joista vilahtaa Kesä-Esan
kivekset. Ilme kasvoilla on raukean tyytyväinen. (Esa 1 2005: 16–17.) Esan toisessa numerossa
keskiaukeaman ottaa haltuun Aamu-Esa, joka harjaa hampaitaan vessassa katsoen peiliin. Katseen
kohdistuessa kuva-alan vasempaan alareunaan, voi huomata Aamu-Esan boksereiden läpi sojottavan
aamuerektion. (Esa 2: 16–17.) Kolmas numero esittelee Rapa-Esan, jossa nainen tunkee onkivapaa
miehen alushousuihin, jotka ovat värjäytyneet veren ja ripulin sekoituksesta. Tässä on viittaus
Rapalaan, joka on kalastustarvikkeita myyvä yritys. (Esa 3: 16–17, Rapala 2014.) Neljännessä
numerossa on pakkasessa omena suussa istuva Kylmä-Esa (Esa 4: 16–17). Viidennessä numerossa
on Koti-Esa, joka masturboi imurin avulla (Esa 5: 16–17). Viimeisin Esan numero esittelee KuppaEsan, joka makaa alasti poseeraavassa asennossa osittain veren peittämänä (Esa 6: 16–17).

Mainosformaattia käytetään myös hyödyksi oululaisissa alakulttuurilehdissä. Tilt Zeitungissa
esiintyi aikaisemmin esitelty mainos läpivalaisulaseista, joilla voi ”tarkistaa tavaran” (ks.s.42).
Anonyymissä mustetahrassa on mainos, jossa mainostetaan alakulttuurilehtiä Ilonpilaajaa ja
Lehemää:
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Ostakaa Ilonpilaaja, se on sikairstailun huippu. Sitä tekee Keksi jonka tuntee isosta luumun
värisestä nenästä, halvan viinin lemusta ja psykopaatin katseesta. JKn taas tuntee kriittisestä
ilmeestä kun se katselee naisten perseitä. Heidät on helppo tunnistaa alkeellisesta
kielenkäytöstä joka sisältää sanat röh röh. Lehteä saa myös postize.
lehemäT Mainos 2 osTak leHeMä ihhan hullu lehti
(Anonyymi Mustetahra 3 1981: 14.)

Anonyymi mustetahra mainostaa myös itseään omintakeisella tyylillä:

MUSTETAHRAN VOITONMAKSIMOINTI-ILMOITUS
ostakaa hyvät ihmiset tätä lehteä että me saahaan rahaa, jolla pyörittää tätä lehteä. mei olla
kukaan töissä ni mei saaha rahaa tän lehen tekoon. tää on ensimmäinen mustetahra ja teistä
riippuu jääkö se myös viimeiseksi. me mielellään tehtäs isompaa(paksumpaa)lehteä, mutta
kun tämänkin lehden kustannus meinaa käydä ylivoimasex. antakaa almu köyhälle lehelle. me
voitas sitte ajatella asioita enempi ja kirjottaa vähän vakavampaa. mutta eikö me olla nytki
hauskoja kun me ei ajatella mitään. ei meillä sitäpaitsi oo aivoja tai jos on ollu niin ne on nyt
kanikonttorissa ja me ollaan siunatun hulluuven vallassa. syö paljon muonaa, tulee pitkää
kuonaa.
EPÄJÄRJESTYS LUO HYVÄT MAHDOLLISUUDET ONNETTOMUUDELLE
(Anonyymi mustetahra 1 1979: 10.)

Esa-lehtiin myydyt mainokset on muokattu toimituksessa uuteen Esan tyyliin sopivaan ilmeeseen.
Tintti-sarjakuvista tuttu ”Milou”-koira, joka on edesmenneen oululaisbaarin nimi ja tunnus, on
kuvattu Esan mainoksessa harrastamassa seksiä kissan kanssa, joka lukee samalla Esaa.

(Esa 3 2006: 18)
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Kuplassa ja Ruuvarissa olevat mainokset ovat myös tekijöiden omaa kädenjälkeä (Koskela 2014).
Sarjakuvalehdissä mainostetaan muun muassa oululaisia baareja, Antikvariaattia, Ylioppilastalo
Rauhalaa ja muita sarjakuvalehtiä – kaikki yrityksiä ja paikkoja, jotka liittyivät lehtien tekijöiden
maailmaan. Tomi Jänkälän ”Entistä parempi”-sarjakuva leikittelee mainosformaatilla ja antaa
esimerkin tuotetestauksesta ääriolosuhteissa. Sarjakuvassa nuori sotilas kuljettaa öljykanisteria
sodan raunioittaman kaupungin läpi. Yhtäkkiä häntä ammutaan ja hän lyyhistyy maahan. Pian hän
saa huomata, että kanisteriin on tullut reikä ja herkästi syttyvä öljy valuu joka puolelle. Hetkessä
päähenkilö on itsekin tulessa ja huutaa tuskissaan liekkien läpi.

(Tomi Jänkälä: ”Entistä parempi”. Ruuvari 11 2/1994: 33)

”Entistä parempi” yllättää tarinarakenteen muutoksella sotilaspojan kertomuksen muuttuessa
yhtäkkiä brutaaliksi hammastahnamainokseksi, jota perhe katselee televisiosta kotisohvallaan.
”Kauheaa, meillä on vain tavallista Tandobent hammastahnaa ja kaupat ovat jo kiinni”, toteaa
sohvalla istuva mies vaimolleen. (Ruuvari 11 2/1994: 29–34.)
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Anonyymissä mustetahrassa leikitellään vakiintuneilla tarinamuodoilla ja konventioilla. ”Kaunis
novelli” (Anonyymi mustetahra 3 1981: 22) parodioi prinsessasadun aineksilla. Alku täyttää
tavallisen prinsessasadun tunnusmerkit: ”Kerran kauan sitten asui suuressa linnassa kaukana täältä
kaunis neito.” Lause toistetaan uudelleen ja perinteinen tarinan kulku alkaa rikkoutua: ”Hui hai
minä siitä välitä en en en en en en en en - - voi, olisipa hän asunut lähempänä, että olisin voinut
nähdä hänet, voi. Vaan ei niin ei.” Kuvioihin mukaan tulee komea nuorukainen, josta kuningas ei
pidä, ”koska tämä kehui julkisesti maanneensa prinsessan kanssa. He olivat olleet kylläkin aivan
sikahumalassa molemmat”. Kuningas lähettää pojan armeijaan ja suoraan sotaan, jossa hän kuolee.
Neito suhtautuu yllättävällä tavalla: ”neitoko itki. ei, hän oli jo unohtanut komean nuorukaisen ja
ruvennut käyttämään pilvee.” Kuningas yritti auttaa prinsessaa maksamalla mystikolle kuolleen
nuorukaisen henkiin herättämisestä. Mystikko katoaa ja lopulta kuningaskin kiinnostuu
huumekokeiluista.
-- ja niin tuli kuninkaasta narkkis. Ei pitänyt kansa narkomaanikuninkaasta ja tapahtui
vallankumous, hui. tytär kuitenkin kuoli, eikä kunkkukaan enää saanut elää. Ja niin prinsessa
nuorukainen kuningas ja mystikko (joi itsensä hengiltä) tapasivat taas. Onnettoman tarinan
onnellinen loppu.
(Anonyymi mustetahra 3 1981: 22.)

Esimerkkinä tästä toimii myös Anonyymi mustetahran ”olipa kerran”-alkuiset lyhyet kertomukset.
Tässä tarinoiden alkuja:
Olipa kerran poika, joka ei ollut oikein viisas siksi poikaa sanottiin hulluksi. Hän oli saanut
päähänsä että kotitalon alla on aarre. Poika hypnotisoi kissansa avukseen. Yhdessä he alkoivat
repiä lattialautoja irti hampaillaan. Poika muuttui pikkuhiljaa majavaksi ja kissa koiraksi -Olipa toisen kerran toinen poika jolla oli varsin omalaatuinen ongelma. Ongelma oli että
kyrpä kasvoi pituutta ja paksuutta sentin vuorokaudessa. Pojan nimi oli Arvo. Kyrvän ollessa
20cm pitkä ei naiminen ollut mikään ongelma nuoresta iästä(8V)huolimatta -Olipa kerran nainen jolla teki alituiseen mieli kyrpää, jos hän ei saanut miestä, käytti hän
kaiket yöt hieromasauvaa. hän käytti sitä öisin kymmenestä aamuviiteen joten naapurit eivät
saaneet nukutuksi öisin silmäntäyttäkään -Olipa kerran mies jollla oli armoton paskahätä, mutta aina kun hän yritti paskantaa ei tullut
yhtään mitään. Mies tuli epätoivoiseksi ja yritti kaikkea kyykkyhypystä korkkiruuvin kautta
autolla mahan päällä ajeluun, mutta ei, mikään ei auttanut -Olipa kerran papukaija joka sanoi päivää päivää vaikka ilta olitkin. Ihmiset eivät pitäneet tästä
joten he opettivat sitä sanomaan hau hau. Koira taas ei pitänyt vaan antoi papukaijan kissalle
joka piti siitä niin tavattomasti että söi sen -(Anonyymi mustetahra 3 1981: 7–8.)
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Kyseiset tarinanpätkät rikkovat selvästi aihepiireillään ennakko-odotuksia, joita ”olipa kerran”alkuisiin tarinoihin liitetään. Alku on tuttu saduista, joiden maailmoissa harvoin käsitellään
seksuaalisuutta tai ruumiillisuutta yhtä avoimesti kuin Anonyymin mustetahran esimerkeissä.
Ensimmäisen ja viimeisen esimerkin juonet muodonmuutoksineen ja eläimineen sopisivat
jokseenkin satujen kuvastoon, mutta juonikuviot muuttuvat tarinoiden edetessä raaemmiksi.
Päähenkilöt tapetaan useamman kerran ja loppuratkaisut eivät tuota saduille ominaista helpotuksen
tunnetta. (Anonyymi mustetahra 3 1981: 7–8.)

4.1.2 Populaarikulttuurin hahmot ja tähdet

Kuplassa ja Ruuvarissa valtakulttuurin elementtejä käytetään hyväksi piirtämällä tuttuja
populaarikulttuurin ikoneita ja sarjakuvasankareita huvittaviin ja yllättäviin tilanteisiin. Jari Elsilän
James Bond -variaatiot vievät ”Pondin” avaruuteen sarjakuvassa ”Salainen agentti 0,07 James Pond
– Elä ja anna muidenkin elää” ja ”Sal
ainen agentti 007 – tulitikkuja lainaamassa osa 1” saattaa Bondin terroristiryhmään liittyneen
Frankensteinin hirviön jäljille (Kupla 5 1/1982: 4–11; Kupla 4 4/1981: 28–35). ”Kovaa peliä
pelkosenniemellä”-sarjakuvassa Kapteeni Maha jäljittää kadonnutta Andy McCoyta ja kohtaa
”Alien”-elokuvista tuttuja avaruusolioita. Ne ovat tulleet maahan etsimään näyttelijä Sigourney
Weaveria, joka on kirjoittanut sopimuksen kolmannesta ”Alien”-elokuvasta. Avaruusoliot puhuvat
McCoylle tyypillistä slangia, koska opettelivat häneltä suomen kielen. Viittauksia sarjakuvassa on
Renny Harliniin, M. A. Nummiseen, Leningrad Cowboysiin, yksityisetsivä Marloween ja Twin
Peaksiin. (Ruuvari 6 1/1991: 4–10.)
Disney tulee irvokkaasti esille Hannu Konttisen ja Reijo Mustosen ”Disneyland”-sarjakuvassa,
jossa sateisen kaupungin läpi kulkeva alakuloinen mies näkee ympärillään Mikki Hiiri -kasvoisia
ihmisiä. Mikki Hiiri -kasvoiset nuoret potkivat maassa makaavaa poikaa ja myös kotona odottaa
Mikki Hiiri -kasvoinen perhe. Mies istuu nojatuolille, juo olutta ja uutisia katsoessaan (Mikki Hiiri kasvoinen toimittaja) muuttuu itsekin hetkellisesti Mikki Hiiren näköiseksi.
Mikki Hiiren hahmoon mielletty reippaus on vahvassa kontrastissa sarjakuvan harmaassa
maailmassa. Mikki Hiiren kasvot saavat sarjakuvan henkilöt näyttämään persoonattomilta ja
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kasvoilla pysyvä kestohymy vaikuttaa irvokkaalta suhteessa ympäröivään maailmaan. (Ruuvari 4
1/1990: 23–25.)

(Hannu Konttinen & Reijo Mustonen: ”Disneyland”. Ruuvari 4 1/1990: 24)

Jaana Suorsan ”Sarjakuvarock”- sarjakuva esittelee tutut sarjakuvahahmot (Aku Ankka, Milla
Magia, Musta-Naamio, Lucky Luke…) vuorovaikutuksessa keskenään (Ruuvari 2/ 1989: 16–17).
Pekka Mannisen piirtämä sarjakuva Kallt Whiskey ”Morris Muck ja kovan onnen raha”-toivesarja,
piirtänyt Carl Marks, kuvaa realistisella tyylillä ihmisperhettä, jonka perhesuhteet ovat samat kuin
Aku Ankassa ja nimetkin ovat väännöksiä Aku Ankan englanninkielisistä nimistä. Päähenkilö on
Morris Muck (Donald Duck), hänen setänsä on Scrounce (Scrooge), tyttöystävänsä Dally (Daisy) ja
punkkia soittavat veljenpojat ovat Louse, Huff ja Deviant (Huey, Dewey, Louie). Gladstone Gander
(Hannu-serkku) on Backbone Cancer. Kallt Whiskey viittaa Walt Disneyyn ja Carl Marks viittaa
toisaalta Carl Barksiin, mutta huvittavasti myös Karl Marxiin. Morris saa puhelinsoiton sedältään ja
lähtee Etelä-Amerikkaan, jossa hän saa tietää matkansa tarkoituksen: arkkipiispan murhan. (Kupla
6: 16–21.)
Disneyn hahmojen piirtäminen ja jäljittely on tekijänoikeuksia uhmaavaa. Disney valvoo tarkasti
piirrettyjen hahmojensa käyttöä ja julkaisua ympäri maailmaa. Walt Disney Productions puuttui
jopa norjalaiseen Donaldisten-fanzine-julkaisuun painostaen oikeustoimilla, jos lehden julkaisua
olisi jatkettu. (Ronkainen, Timo 2003.) Underground-sarjakuvat ovat hyödyntäneet paljon juuri
Disneyn hahmoja. Osassa ne vain vilahtavat pikaisesti, toisinaan hahmoille on omistettu kokonaisia
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tarinoita tai lehtiä. Victor Moscoson Air Pirates -lehdissä Disneyn hahmot tekevät
valtavirtajulkaisuista poikkeavia asioita, muun muassa Tupu, Hupu ja Lupu näytetään yhdynnässä
Iines-tädin kanssa. (Arffman 2004: 171–172.) Oikeustoimia on kohdannut muun muassa Dan
O’Neillin piirtämä underground-sarjakuvalehti Mickey Mouse Meets Air Pirates -lehti, jossa
hahmot esiintyivät omilla nimillään (Ronkainen 2003). Niin kuin aikaisille situationistien
lehdillekin, tekijänoikeuskäytäntöjen sivuuttaminen on valtakulttuurin kuvista ja symboleista
runsaasti ammentaville alakulttuurilehdille hyvin tavallista.

Tähteyden myyttiä rikotaan Jaana Suorsan sarjakuvassa ”Tähti”, jossa salamavalojen välkkeestä
pukuhuoneeseen suuntaava juhlallisesti pukeutunut nainen vaihtaa vaatteet, ottaa peruukin pois ja
puhdistaa kasvonsa meikistä. Hän vaihtaa ylleen mitäänsanomattoman takin, poistuu huoneesta ja
alkaa lakaista pölyisiä portaita. (Ruuvari 2/1989: 19.) Sampo Marjomaan ”Kirurgia” kuvaa vanhaa
naista, joka on plastiikkakirurgin vastaanotolla. Hän pyytää uusinta ja parasta teknologiaa vanhojen
kollageenien ja silikonien sijasta hinnalla millä hyvänsä. Kirurgi toteaakin heillä olevan jotain uutta
ja mullistavaa. Nukutuksesta herättyään nainen näkee peilistä puoliksi Marilyn Monroeta
muistuttavat kasvot ja puoliksi kasvojen alta paljastuvan robotin piuhoineen. (Ruuvari 12 1/1995:
46–50.)

Pop-idolien hyötykäyttöä on havaittavissa myös Tilt Zeitungissa. Kansikuvissa poseeraavien
naistähtien Marilyn Monroen, Brigitte Bardot’n ja Sophia Lorenin lisäksi pop-idoleita löytyy myös
lehtien sisältä. Muun muassa John Travolta, Bob Dylan, Elvis ja Danny näyttäytyvät hieman
vinksahtaneessa valokeilassa valtamedian hehkutuksen sijaan. ”Viimeinen kuva kuninkaasta” jutussa ”The King” Presley on sullottuna sianlihapurkkiin Kempeleen supermarketissa. Tilt
Zeitungin jutun mukaan Elviksen manageri Parker myi Elviksen ruumiin eräälle lihasäilyketehtaalle
heti hautajaisten jälkeen.
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Elvis-purkit tunnistaa sian kuvasta sekä lievästä hiusrasvan mausta sisällössä.- - On myös
kuulunut huhuja uudesta tautiepidemiasta, jonka oireet ovat lantion outo nykiminen, äänen
muuttuminen matalaksi ja nikottelevaksi, sekä hiusten rasvoittuminen.
(Tilt Zeitung 2 1979: 17.)

Kuvan sianlihapurkkikasasta otti eräs Elviksen sukulaisnainen rintaliiveihin piilotetulla kameralla.
Jutussa käytetään hyväksi iltapäivälehdistölle tyypillistä sensaatiohakuisen journalismin tyyliä.
”Tämä kuva maksoi meille omaisuuden” -toteamus heti alussa ja vakuuttelu ”Me emme kitsastele
rahasta, kun teidän etunne on kyseessä, hyvät lukijat!” korostavat viimeisen kuvan ainutlaatuisuutta.
Tiedot Yhdysvalloista tapaukseen liittyen on Tilt Zeitungin mukaan antanut Reuter/SDP. (Tilt
Zeitung 2 1979: 17) ”Grease”-elokuvaa parodioiva ”Grease, silkkaa silavaa”, tuokioista koottu
kuvanovelli käy kuuluisan elokuvan keskeisimmät juonenkäänteet läpi höystäen niitä mustalla
huumorilla. Pääosissa ovat Danny Travolta ja Sandy Newton-John eli ”painovoiman keksijän John
Newtonin pojantytär”. (Tilt Zeitung 1 1979: 33–36.) Tilt Zeitungissa on myös ”Päivä elämää”sarjakuva, joka on oikeastaan Mustanaamio-sarjakuva, johon on vaihdettu puhekuplien tekstit.
Sarjakuvaa edeltää teksti, jossa kerrotaan Oulussa toimivasta Kaapo Jalanderista (tykistön vääpeli
evp.), jonka tehtävä on ”suojella meitä kunniallisia, normaaleja kansalaisia häiriötä tuottavilta
poikkeavilta”. Tilt Zeitung esittelee sarjakuvassa Naamiomiehen tyypillisen päivän:
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(Tilt Zeitung 3 1980: 27)

Aku Ankka vierailee ”Ruben”-sarjakuvassa muistuttamassa suoraan pullosta juovaa Rubenia
bakteerien vaaroista Tilt Zeitungin kolmannessa numerossa (Tilt Zeitung 3 1980: 38). Varhaisista
zineistä tutut appropriation- ja détournement-tekniikat näkyvät erityisen selvästi pop-idolien ja
sarjakuvahahmojen suorassa liittämisessä uuteen kontekstiin oululaisissa alakulttuurilehdissä.
Esimerkiksi Tilt Zeitungissa näyttelijöiden ja punk-tähtien valokuvat on liitetty muokkaamattomina
(appropriation) lehden etusivulle tai sisälle tarinoiden ja juttujen yhteyteen. Uuden kontekstin ja
toisesta yhteydestä kaapatun ainesosan (détournement) vuoropuhelua näkyy runsaasti
tutkimusaineistossani. Valtakulttuurin tutut hahmot eivät ole pelkästään pintapuolisia karikatyyrejä,
vaan niihin liittyy paljon ominaisuuksia ja mielleyhtymiä, jotka asettuvat uudessa kontekstissa
uudelleen tulkittaviksi. Kaapattujen ainesten liittäminen alakulttuuriseen kontekstiin synnyttää
monitulkintaisia kokonaisuuksia, jotka ulottuvat myös parodiaa pidemmälle.
Tulva Kuskusin sarjakuvassa ”Anna & Antero” päähenkilöt istuvat baarissa tylsistyneinä ja
suuntaavat jukeboksille. ”Blääh! Eihän täällä oo ku paskaa!” Anna toteaa. Seuraavassa ruudussa
näkyy jukeboksin sisältö:
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(Tilt Zeitung 3 1980: 14)

Esittäjien ja kappaleiden nimet ovat väännöksiä iskelmämaailmasta. ”Katris” kappaleineen ”Autiota
on” ja ”Hiekkakuoppa” viittaa Katri Helenan vuonna 1979 levyttämään kappaleeseen ”Katson
autiota hiekkarantaa”. ”Lea Läpi” kappaleineen ”Juu tai ei” ja ”Ei tai juu” viittaa Lea Laveniin ja
hänen esittämään kappaleeseen ”Ei oo, ei tuu” (1979). ”Fluori & Keinori” kappaleineen
”Aivillsurvive” viittaa Gloria Gaynorin hittiin ”I will survive” (1978) ja ”Stoplight”-kappale (1978)
on jukeboksissa alkuperäisellä nimellään. Teosten, henkilöhahmojen ja kuuluisuuksien nimien
vääntämistä esiintyy paljon alakulttuurilehdissä, kuten tutkimuksessa käsitellyistä esimerkeistä
huomaa. Nimiä väännetään tutuilta sarjakuvahahmoilta, pop-idoleilta ja kotimaan kuuluisuuksilta.
Nimien väännöksissä ilmenee sanallisen nokkeluuden lisäksi auktoriteetteja vastustava asenne.
Julkisuudenhenkilöt, poliitikot ja nuorison pop-idolit eivät säästy pilkka- tai lisänimiltä
alakulttuurilehtien käsittelyssä. Alakulttuurilehtien kirjoittajat ja piirtäjät käyttävät itsekin yleisesti
salanimiä, jotka saattavat myös hieman vaihdella numerosta toiseen. Esimerkkinä Tilt Zeitungin
RukiVehr, joka kutsuu itseään myös ”Erich Maria RukiVehrqueksi” (Tilt Zeitung 3 1980: 35).
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4.2 Osallistuvaa journalismia ja päihteitä

4.2.1 Gonzo-journalismin hengessä
Termi ”gonzo” on cajun-slangia ja sitä käytettiin alun perin jazz-piireissä. Sen merkitys oli
jotakuinkin ”soittaa mielipuolisesti”. New Orleanslainen Rhytm and Blues pianisti James Booker
levytti vuonna 1960 instrumentaalikappaleen nimeltä ”Gonzo”, jonka ensimmäistä kertaa
kuullessaan Hunter S. Thompson meni Doug Brinkleyn sanojen mukaan ”aivan sekaisin”. Hunter
sai lisänimen ”Gonzo-äijä” ja myöhemmin Kentucky Derby-jutun palautetekstissä hänen
kirjoitustaan kuvailtiinkin puhtaaksi ”gonzo-journalismiksi”. (Wenner & Seymour 2007: 129.)
Gonzo-journalismi perustuu kirjailija William Faulknerin ajatukseen siitä, että paras
kaunokirjallisuus on paljon todempaa kuin mikään journalismi. Journalismi ja kaunokirjallisuus
ovat molemmat keinotekoisia luokkia, jotka voivat yhtä lailla toimia eri keinoina päästä samaan
päämäärään. Hunter S. Thompson määrittelee teoksensa Pelkoa ja inhoa Las Vegasissa (1971)
”epäonnistuneeksi kokeiluksi gonzo-journalismissa”. Thompsonin alkuperäinen ajatus oli tallentaa
kaikki, sitä mukaa kun se tapahtuu muistikirjaansa ja lähettää teksti julkaistavaksi ilman
muokkauksia. (Thompson 1979/2010: 127–128.) Tässä gonzo-journalismin ydinajatuksia
Thompsonin itsensä kuvailemana:
Todellinen gonzo-raportointi tarvitsee mestaritoimittajan lahjoja, kuvataiteilijan/valokuvaajan
silmää ja näyttelijän painavia palleja. Sillä toimittajan täytyy olla osallisena tapahtumissa, kun
hän kirjoittaa – tai ainakin nauhoittaa tai luonnostelee. Tai kaikkia kolmea. Luultavasti tämän
ihanteen lähin vertailukohta löytyisi elokuvaohjaajasta/-tuottajasta, joka kirjoittaa omat
käsikirjoituksensa, käyttää itse kameraa ja jotenkin onnistuu kuvaamaan itseään tarinan
sankarina tai ainakin yhtenä päähenkilöistä. (Thompson 2010: 128.)

Gonzo-journalismin toteuttaminen käytännössä osoittautui kuitenkin haasteelliseksi ja niinpä
Thompson päätyi teoksessaan olennaisilta osin fiktiivisen muodon antamiseen alkujaan sekopäisenä
journalismina alkaneelle jutulle (Thompson 2010: 128). Pelkoa ja inhoa Las Vegasissa29 kertoo
Raoul Duken ja hänen asianajajansa matkasta Las Vegasiin. Raoul Duke on reportteri, jolle on
annettu tehtäväksi raportoida aavikolla ajettavasta ”Mint 400” -moottoripyöräkilpailusta
newyorkilaiseen urheilulehteen. Hullun ja seikkailunhaluisen parivaljakon päihteiden- ja
huumeidenkäyttö ja erilaiset päähänpistot tekevät tehtävästä haasteellisen. Reissusta muotoutuukin
29

Alkuperäisteos ”Fear and Loathing in Las Vegas – a Savage Journey to the Heart of the American Dream” ilmestyi
Rolling Stone -lehden numerossa 95, 11.11.1971 ja numerossa 96, 25.11.1971 nimimerkillä Raoul Duke. Ralph
Steadmanin piirrokset ilmestyivät samaan aikaan. (Thompson 2006: 4.)
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irvokas matka amerikkalaisen unelman keskipisteeseen, jossa periamerikkalaiset arvot ja
elämäntyylit kyseenalaistetaan ja käännetään päälaelleen. Objektiivisen raportoinnin sijasta
pääosaan nousee itse reportteri, hänen seuralaisensa (asianajaja) ja heidän kommelluksensa Las
Vegasin hotellien ja kasinoiden täyttämässä ympäristössä. (Thompson 2006.)
Esassa on useita juttuja, joita voisi luonnehtia gonzo-journalismin perinteistä ammentaviksi. Osa
jutuista käsittelee päihteidenkäyttöä. ”Bileet, jotka eivät pääty” on ”tirkistys tilanteeseen, jossa
korkki ei tahdo sulkeutua”. Pitkän juopotteluputken ja sitä seuranneen olotilan pakottamana Esa
(Esan toimittaja) hakeutuu Oulun Päihdeklinikan katkaisuhoitolaitokseen, josta hän raportoi
päivärutiinejaan ja olotilan muutoksiaan. Lääkkeitä annetaan potilaille rauhattomuuteen ja
unettomuuteen ja hoitajat ja lääkärit tarkkailevat potilaan tilannetta. Esa tutustuu hieman myös
klinikan muihin potilaisiin ja valottaa heidän taustojaan. Samalla aukeamalta löytyvä ”Kotikatko”juttu selvittää, miten vastaavat hoitojakson metodit voi toteuttaa kotioloissa (Esa 6 2011: 8–9).
Esa harrastaa tutkivaa journalismia sen täydessä merkityksessä. ”Esa imppaa” kuvailee Esan
toimituskunnan imppauskokeilua, joka lähtee käyntiin pitkän päivän juttuaihioiden mietiskelyn
jälkeen: ”Otetaan maalinpoistoaine pöydälle ja tehdään rinki.” Vahva haju ja pelottava tuoksu saa
toimituskunnan epäröimään hetkeksi, mutta lopulta otetaan ”terävä imaisu sieraimiin”. Imaisua
seuraavaa olotilaa kuvaillaan tarkasti: ”Nenä on tulessa, silmiä kirvelee ja kyyneleet vuotavat. Ja
sitten alkaa naurattamaan. Hillitön kikatus tarttuu rinkiin. Äijät imppaa ringissä ja se totuus selviää,
että se on hauskaa. Pää ei vissiin selviä. Otetaanko vielä uusi kierros?” Tätä seuraa vielä kaksi
kierrosta ja sitten toimituskunta päättää lähteä baariin. Jutun lopussa lukee: ”Tämä tarina on
fiktiivinen. Älä tee tätä kylässä” ja alapuolella juttua koristaa liimamerkki ”Eri-keeperin” logoa
mukaileva ”Esa-keeper”. (Esa 5 2007: 22.)
Tilt Zeitungissa on raportti pienlehtifestivaaleilta, jotka järjestettiin Helsingin vallatussa
Lepakkoluolassa 24.11.1979. Tilaisuutta kommentoidaan näin:
Sehän on kai jo perinne, että kun meidän rakkaat punk-uusi-aalto-anarkiaa-joka-kotiin-lehdet
kokoontuu, niin hippilehtien tyypit puhuu ja muut juo viinaa. Eipä uutta tälläkään kertaa,
traditiot säilyivät ja siihenhän me kaikki pyritään, vai? Jumalalle saa vittuilla mutta Viinalle
ei.
(Tilt Zeitung 3 1980: 35.)
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Festivaalien etenemistä kuvaillaan ja kritisoidaan tapahtuman järjestelyjä. Suomen uusi aalto
määritellään ”keskiluokkaisten kakaroiden omaksi leikkikaluksi” ja enteillään punkkien alkavan
vanhempina sosiaalidemokraateiksi. Juttua somistaa valokuva, jossa esiintyy pussia päässään pitävä
festivaalien suojelija ”Urho Kekkonen”, joka kättelee päätoimittaja RukiVehriä. (Tilt Zeitung 3
1980: 35.) Lavastettuja valokuvia esiintyy Tilt Zeitungissa paljon, myös tosiasiallisia tapahtumia
kuvaavissa jutuissa. Tilt Zeitungissa kaunokirjallisuuden ja journalismin välimaastoissa kuljetaan
usein. Esimerkkinä ”gonzolle” ominaisesta sekopäisestä raportoinnista ja toimittajan osallisuudesta
tapahtumiin toimii hyvin ”Bob Dylan Suomessa” -juttu, jossa tekaistun uutisen ja keikkaraportin
ympärille kehitellään mielikuvituksellisesti etenevä seikkailu, johon myös lehden toimittajat
osallistuvat aktiivisesti. Päihteitä käytetään ja tarina saa yllättäviä ja sekopäisiä käänteitä aina
raadolliseen loppuunsa asti. (Tilt Zeitung 1 1979: 5–11.) Jutun lopussa on myös valokuva
toimituskunnasta: vanha valokuva miehekkäistä naisista hepeneissään.

(Tilt Zeitung 1 1979: 11)
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Levy- ja kirja-arviot Tilt Zeitungissa tuovat myös vahvasti esiin arvostelijan. Arvioissa selostetaan
kunkin teoksen etenemistä kaunokirjallisella tyylillä, väliin laitetaan omia kommentteja ja siirrytään
usein yleisemmälle tasolle pohtimaan yhteiskunnallisia ja filosofisia aiheita. Joskus teos saatetaan
lytätä kerrassaan lyttyyn. Tässä pätkä RukiVehrin kirjoittamasta arvostelusta Reijo Rinnekankaan
kirjasta Tuhkasydän:
Tässä yhtenä perjantaina kun minä ja Karmio oltiin rahapulassa me keksittiin ruveta
kirjoittamaan pientä novellia Kolmio Kirja Oy: lle. Ajateltiin jotakin ”Elämään” tai
”Reginaan”. Kirjoitettiin muutama tunti ja saatiin aikaan juttu nimeltä ”Onni kohtaa
venepakolaisen”. Se oli tarina kuvankauniista venepakolaistytöstä, joka tulee Suomeen ja saa
paikan Yleisradion TV-lupatarkastajana. Monien mutkien kautta se lopulta pääsee
tilanteeseen, jossa sanoo: ”Minä niin paljo raksta Suomi-poikka, minä heti mennä naimisi
sinun kanssa”. Mies vastaa: ”Oikeastaan minä en olekaan tavallinen peruskoulun ala-asteen
opettaja; itse asiassa olen rikkaan pehtoorin poika, koulutukseltani agronomi.”Me ei lähetetty
sitä juttua, se tuntui niin tökeröltä. Sitten me luettiin tämä kirja eikä se juttu enää ollutkaan
niin kankea. Pantiin se postiin eilen, se tulee kai ulos joskus kuukauden päästä.
(Tilt Zeitung 2 1979: 23.)

Haastattelut ja keikkaraportit ovat Tilt Zeitungissa ja Anonyymissä mustetahrassa erittäin
tuttavallisella ja epävirallisella otteella tehtyjä. Anonyymissä mustetahrassa ilmestynyt Eppu
Normaali -haastattelu tuo toimittajien kohelluksen ja spontaanin haastattelutyylin ilmi itse tekstissä:
Väliajalla P.S ja minä ja valtava lauma muita hyökkäämme takahuoneeseen. eteisessä
järjestysmies pysäyttää meidät ja kuultuaan asiamme käskee ulkopuolisten häipyä. P.S ja minä
jäämme ja menemme jututtamaan eppuja (paikalla on Torvinen ja mikko ja kohta saapuu
marttikin) P.S.n ulkomuoto herättää ansaittua hilpeyttä ja hän saa osakseen vittuilua tyyliin:
”joulukuusi”, ”ansioitunut punkki” Alkuseremonioiden jälkeen voimme alkaa haastattelun.
Minä alan jututtaa Torvista. P.S. koheltaa omalla tahollaan hämmästyttäen Bodyguardin
pyytämällä tätä gorillakseen koska: ”isot pojat tahtoo lyödä mua” Boduguard taputtaa häntä
ystävällisesti ja lohduttavasti bäälaelle. Juttu lähtee melkeen heti käyntiin mutta mulle jää
epätieto siitä että kuka haastattelee ketä.
(Anonyymi mustetahra 2 1980: 2.)

Anonyymissä mustetahrassa on myös ”Superhaastattelu, vain anonyymissä”, jossa haastatellaan
linja-autokuskia Hermoa.
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AM: onko palkka riittävä? H: Mitäs mun palkka sulle kuuluu, saa
tana! AM: Ammatin varjopuolet? H: Kun voi painaa tota saatanan
tööttiä perkele ja ajaa vittu rallia päin liikennevaloja jumalauta.
AM:Entä varjopuolet? H: Saatanan virkavalta perkeleen lensmanni
vittu kun ei saatana anna ajaa sataa kahtakymppiä perkele kaupungissa
saatana! AM: Miten käytät vapaa-aikasi? H: Mää ryyppään perkele.
AM: Mitä odotat tulevaisuudelta? H: Perkele lisää saatanan liksaa
jumalauta
(Anonyymi mustetahra 3 1981: 11.)

Edellisessä jutussa haastattelun viitekehykseen on asetettu tulkintani mukaan fiktiivinen juttu
hermoilevasta linja-autonkuljettajasta (Anonyymi mustetahra 3 1981: 11).
Tilt Zeitungissa julkaistu haastattelu ”Hjälp! Narttu onkin keskiluokkainen paskabändi” on
muodoltaan ulkopuolisen toimittajan ”Taina Tampaxin” kirjoittama avoimen puolueellinen juttu
Narttu-yhtyeestä. Heti alkuun Tampax kirjoittaa: ”Vittu, vittu, vittu, vetäkää käteen RukiVehr ja
vittu kaikki. Ette te tätä kuitenkaan uskalla julkaista, te olette myyneet itsenne, saatanan
intelletkupaskat.” Tampax haukkuu Nartun jäseniä diskokeikareiksi, koska heidän musiikkinsa,
ulkonäkönsä ja mielipiteensä eivät mahdu tyypilliseen punk-lokeroon. Haastattelu alkaa Tampaxin
tiedustellessa yhtyeen suhtautumista ”punkkeihin” ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Pikku hiljaa
siirrytään myös itse Narttu-yhtyeeseen ja sen linjaan. Lopuksi Tampax toteaa:
Yäk yäk yäk. Kaikki kunnon punkrokkarit: pysykää erossa yhtyeestä nimeltä Narttu. Ne on
pettäneet punk-rockin. Tähänkö on tultu? Missä on kunnon rytinä ja suuret lupaukset? Eikö
kukaan enää halua taistella ja vastustaa? [--] yhdistytään, murskataan vanha valta niin että
usko, toivo ja rakkaus säilyvät ja paremman huomisen iki-ihana auringonnousu tulee
heijastumaan miljoonista rintamerkeistä (osta ilmarin nappiva -mainoskatko suom.huom.) ja
hakaneuloista ja rinta rinnoin käsi kädessä me nuoret sankarit astumme vakain askelin kohti…
(Tilt Zeitung 3 1981: 38.)

Mahtipontisen loppupuheenvuoron jälkeen Taina Tampax katoaa ja jutun loppu jää auki. Kauko
Röyhkä tulee hätiin ja sanoo ”viimeisen sanan” yhtyeensä panoksesta kulttuurin kentällä. (Tilt
Zeitung 3 1981: 38.) Taina Tampax on kuvitteellinen henkilö. Jutussa Kauko Röyhkä haastatteli itse
itseään, koska oli kyllästynyt haastatteluiden huonoihin kysymyksiin ja vastauksiin (Saarela 2014).
Toimituskunnan sisällyttäminen lehdessä ilmestyviin juttuihin ja tarinoihin on yleistä
alakulttuurilehdissä. Anonyymin mustetahran jo aiemmin mainittu ”Rikostarina” sisällyttää
kirjoittajansa Peknan tapahtumien keskiöön. Mukaan tarinaan astuu myös ”Juksi”, joka viittaa
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Anonyymin mustetahran toimittajaan Jukka-Pekka ”Jux” Kinnuseen. Tässä ote ystävysten
kohtaamisesta tarinassa:
Pekna oli juuri selittämässä Rhovanionin ihmiskansojen sukulaisuussuhteita, kun sisään
kapakkaan astui hänen hyvin tuntema sanomalehtimies. Tämä äijä omisti New Yorkin
suurimman lehden: Ink-Spotin. Juksi huomasi heti Peknan. Silloin kun Juksi oli aloittanut
uraansa lehti miehenä, oli Pekna kirjoitellut hänelle hullua Rikoskertomusta. Juksi sanoi: Kato Pekna, saatana!! Mitä kuuluu? Mitä nää nykyään hommailet? -Teenpähän vaikka mitä.
Entäs ite, mites lehtes mennee?
(Anonyymi mustetahra 2 1980: 9.)

Ruuvarissa toimituskunta esiintyy piirrettyinä hahmoina Kapteeni Maha seikkailee: ”Kapteeni
pelastaa Suomen pitkänmatkanjuoksun” -sarjakuvan lopussa. Kapteeni Maha saa älynväläyksen
todistaessaan paikallisen baarin rasististen miesten ottavan kiinni tummaihoisen ”Savannin
Tuomon” mukilointi mielessään. Kapteeni Maha tuo houkuttimeksi kenialaisen
pitkänmatkanjuoksijan, jota möhömahaiset miehet yrittävät turhaan saada kiinni. Alkaa ahkera
treeniputki ja siinä sivussa jäävät päiväkaljat ja tupakatkin pois. Miehistä kehkeytyy nopeita
juoksijoita ja lopulta heidät lähetetään Espanjaan harjoitusleirille. Baarin omistaja syyttää Kapteeni
Mahaa liiketoimintansa hiipumisesta, mutta ei hätää, yksi puhelu ja Ruuvarin toimitus ilmaantuu
janoisina paikalle. (Ruuvari 8 1/1992: 24–29.)

(Ilpo Koskela: ”Kapteeni pelastaa Suomen pitkänmatkanjuoksun”. Ruuvari 8 1/1992: 29.)
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4.2.2 Päihteet

Päihteet ovat aihepiirinä vakio alakulttuurilehdissä. Päihteidenkäyttöä kuvataan paljon myös
sarjakuvalehdissä Kuplassa ja Ruuvarissa. Päihteiden käsittelyssä pääosaa näyttelee alkoholi.
Kuplan numerosta toiseen jatkuva Jorma Pitkäsen sarjakuva Puolipohja esittelee päähenkilön, joka
juo kirjaimellisesti ravintolan pöydän alla.

(Jorma Pitkänen: Puolipohja. Kupla 4 4/1981: 10)

Kaikissa Puolipohja-stripeissä tapahtumapaikkana on pöydän alus, jossa päähenkilö viettää
aikaansa tilaten juomia, jutellen itsekseen, tarjoilijoille ja pöydänalustovereilleen. Päähenkilön
juomista yritetään välillä rajoittaa ravintolan toimesta, mutta huonolla menestyksellä. Joskus
tarjoilijat soittavat poliisin paikalle tai ottavat käyttöön jopa vesisuihkun häätääkseen kantaasiakkaansa. Päähenkilön kasvoja ei koskaan näytetä.
Ruuvarissa jatkuva sarja Mika Svenskin Koskenjorman päähenkilö on epäterveellisten elintapojen
edistäjät ry:n puheenjohtaja, laittoman viinan keittelijä ja itsestään täyttyvän taikataskumatin
onnellinen omistaja. Koskenjormassa alkoholinkäyttö ja tupakointi ovat osa jokapäiväistä elämää,
kuten autot ja lemmikkikissatkin. Vilijo-sarjakuvassa alkoholinkäyttöä ja raittiutta käsitellään myös.
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(Timo Kokkila: Vilijo. Kupla 1 1/1981: 16)

Anonyymissä mustetahrassa alkoholin käyttöön annetaan tarkat säädökset ”Huoneentaulu
nukkekotiinne”-nimisessä jutussa.

(Anonyymi mustetahra 1 1979: 3)

Laitonta alkoholikauppaa käsitellään ”Suuri Pirtusota”-sarjakuvassa (Eero ”Korkki” Korhonen &
Kari ”Murha” Mustonen), jossa seurataan järjestäytyneen rikollisliigan valtakamppailua pirtun
salakuljetusbisneksestä Venäjän ja Suomen välillä (Ruuvari 11 2/1994: 58–61). Tupakanpolttoa
käsitellään ”Karman” sarjakuvassa ”Tupakasta”, jossa tarinan alussa kertoja selittää lehtikojun
pitäjän elintapoja.
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(Karma: ”Tupakasta”: Ruuvari 1 1/1988: 33)

Kertoja ihmettelee, miten lehti-Enska on pysynyt niin terveenä vaikka on polttanut sota-ajoista asti.
Kertojan sytyttäessä omaa tupakkaansa, hänen huomionsa herpaantuu tupakkaa hakemaan
rientävään Enskaan ja hän sytyttää oman takkinsa tuleen. Enska lähtee pinkomaan vesiämpärien
kanssa palavaa kertojaa kohti. Kun hän saa palon sammutettua, hänen oma henkensä salpaantuu
liiallisesta puhkimisesta ja täysin kärventynyt kertoja toteaa syttymätön tupakka kädessään: ”Hah!
Kuukahtipa.” (Ruuvari 1 1/1988: 33.)
Anonyymissä mustetahrassa arvioidaan eri nuuskalajikkeita.

(Anonyymi mustetahra 1 1979: 4)
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Tilt Zeitungissa päihteiden käyttöä sivutaan jutussa ”Mies 1980 eli kuinka isketään rotupeppua
nuorisoravintolassa”. Jutussa käydään yksityiskohtaisesti läpi ”mikä on IN ja mikä on OUT Herran
vuonna 1980”. Puhutaan tyylistä, taidemausta ja aatteista. Sitten otsikon ”Ravinto sekä
nautintoaineet ynnä huumeet” alla käsitellään tupakanpolttoa ja huumeita. (Tilt Zeitung 3 1980: 20–
22.)
Tupakka on IN, tupakoimattomuus on tietysti liian nynnyä sinulle, koska sinä haluat elää
kovaa. Polta jotain erikoista merkkiä tai piippua tai sikaareja, se tekee aina persoonnallisen
vaikutuksen. Ja kun ryyppäät, on juomien tietty oltava jotain muuta kuin tavanomaiset
puliukon litkut ja insinöörien yömyssyt. Huumeet ovat myös IN, etsithän sisäistä todellisuutta
ja kokemuksia. Harmi vain, että huumeita on niin vaikea saada. Yleensä saatkin tyytyä niistä
mainitsemiseen osoittaaksesi, että nämäkin asiat ovat kyllä hallinnassasi.
(Tilt Zeitung 3 1980: 22.)

Tupakointi, alkoholitottumukset ja huumeidenkäyttö näyttäytyvät jutussa siis ennen kaikkea
imagokysymyksinä. Tärkeintä on, minkälaisen mielikuvan antaa itsestään sosiaalisissa ympyröissä
tosiasiallisen päihteiden- ja huumeidenkäytön sijaan.
Hieman harvinaisempi addiktio on ”Appelsiinit”-sarjakuvan (Tarmo Pyykkönen) päähenkilöllä
Hessulla, joka saa nautintoa appelsiininkuorten imppaamisesta. Hän asustelee mielisairaalan
kellarissa suljetussa huoneessa, jonne hänen kaverinsa menee häntä tapaamaan. Mukanaan hänellä
on appelsiineja, jotka käsiin saadessaan Hessu innostuu ja alkaa näkemään hallusinaatioita linnuista,
käärmeistä ja muista mielikuvituksen tuotteista. Vierailuaika loppuu ja kaveri poistuu
mielisairaalasta. Pihalla kävellessään hänkin nuuhkaisee appelsiininkuorta veden valuessa
silmistään. (Ruuvari 9 1/1993: 38–41.)

(Tarmo Pyykkönen: ”Appelsiinit”. Ruuvari 9 1/1993: 39)
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4.3 Huonoa makua ja karnevalismia

4.3.1 Eritteet

(Esa 3 2006: 3 )

Paskapokkarin (2009) tekijät Taro Korhonen ja Miikka Nousiainen ovat pyrkineet ”paskaa”
käsittelevillä kirjoillaan rikkomaan ulosteen ja ulostamisen tabua. Kirjoittavat kartoittavat tabun
syntymistä kappaleessa ”Kuinka paskasta tuli tabu” viitaten antropologi Mary Douglasin
käsitykseen liasta, joka on jotain mikä on väärässä paikassa (Korhonen & Nousiainen 2009: 122).
”Missä on likaa, siellä on myös järjestelmä”, toteaa Douglas (1966/2000: 86) määritellessään likaa
yhtenäisen järjestelmän hyljeksimänä oheistuotteena. Lika näyttäytyy poikkeamana totutusta
järjestyksestä ja sen merkitys on suhteellinen: kengät pöydällä, ruokatahrat vaatteissa,
kylpyhuoneen tavarat olohuoneessa. Asiat eivät ole itsessään likaa, vaan käsitys liasta syntyy
asioiden ja esineiden ollessa ristiriidassa totutun järjestelmän kanssa. Lika ikään kuin saastuttaa
kohteensa ja saastuttaminen toimii fyysisen tason lisäksi myös symbolisella tasolla. (Douglas
1966/2000: 85–86.) Douglasin aineiden jakaminen itseen ja ei-itseen ei toimi ihmisen eritteistä
puhuttaessa. ”Ovatko hiki, sperma tai paska ihmistä itseä? Eivätkö ne aina ole likaa? Aina väärässä
paikassa?” Korhonen ja Nousiainen pohtivat. Eritteillä onkin vahva saastuttava vaikutus etenkin
symbolisella tasolla. (Korhonen & Nousiainen 2009: 123.)
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Ulostamiseen liittyvän tabun vakiintuminen liittyy ulostamiskäytäntöjen historiaan. Teollistumisen
saatossa yläluokka halusi erottaa itsensä rahvaasta. Yksi keino oli korostaa puhtautta rahvaaseen
liitetyn likaisuuden sijasta. Erottautumiseen kehiteltiin pöytätapoja, kielenkäytön sääntöjä ja myös
ulostamiskäytännöt erosivat yhteiskuntaluokasta toiseen. Vesivessalle oli tilausta viktoriaanisessa
Englannissa: näin syntyi ”länsimainen paskantamisinfrastruktuuri”, jonka kehityksen perustana oli
”tarve kieltää paskan olemassaolo”. (Korhonen & Nousiainen 2009: 124.)
Sosiologi Pierre Bourdieu on tutkinut maun muodostumista ja sen riippuvuutta yhteiskuntaluokasta.
Ylemmät luokat määrittelevät ”hyvän maun”, joka keskittyy pikemmin muotoon ja estetiikkaan
kuin itse sisältöön. Kohde etäännytetään itsestä puhtaan esteettisen nautinnon aikaan saamiseksi.
”Legitiimi maku” toimii hyvän maun standardina ja luokittelee muut maut alemmiksi ja huonoiksi.
Bourdieun mukaan hallitseva luokka pyrkii peittämään aistimellis-ruumiillisen nautinnon etiketin
hallinnan ja hienostuneisuuden alle. Tämä näkyy esimerkiksi ruokailutottumuksissa ja taiteen
arvottamisessa ”legitiimin maun” mukaisesti, mikä takaa kuulumisen ”sosieteettiin”. (Bourdieu
1979/1984/2010: 1–10.) Maut ja niiden määrittelijät ovat jatkuvassa kilvassa keskenään. Sosiologi
Jukka Gronow määrittelee, että ”kullakin sosiaalisella ryhmällä on periaatteessa kaksi sosiaalisen
nousun väylää: pelin sääntöjen noudattaminen tai kokonaan uusien sääntöjen luominen”. (Gronow
1995: 101–102, 106, 110.)
Tarttumalla tabuina pidettyihin aiheisiin ja käsittelemällä niitä avoimesti alakulttuurilehdet
poistavat hiljaisuutta niiden ympäriltä. Toisaalta juuri aihepiirien tabuus tekee niistä
merkityssisällöiltään vahvoja ja siten oivaa materiaalia vastakulttuurisiin sisältöihin. Jo tabun
esittäminen kuvassa saa aikaan reaktioita. Kun tabulla vielä aletaan leikkiä ja sitä käsitellään
erilaisissa konteksteissa, saadaan aikaan tabuilla revittelevää huumoria, joka haastaa
valtakulttuurille ominaiset sisällön rajoitukset ja ilmaisukeinot.
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(Anonyymi mustetahra 1 1979: 2.)

Esassa samaa teemaa käsitellään muun muassa Lonkulta-palstalla ”Kuka täällä kakkaa” jutussa.
Mitä tämä toiminta täällä niinku oikiasti on? Kenellä tullee pyllystä kakkaa? Ihime meininkiä
seki. Kyllä on seki perseestä ku ei näy koiranpaskojakkaa ennää missään, ei vaikka kuinka
yrittäs hakia. Parasta mitä tiiän, on se kun mennee kesällä ainolaan juomaan pussikaljaa ja
istuu paskan päälle, semmosen valakosen ja vitun pahalle haisevan. Tai ku hypätään autosta
ulos parkkipaikalla ja joku astuu semmosen oranssin ja vetelän päälle. Sillon kyllä naurattaa.
Ja toinen ihan kusessa siinä että: hyi vittu saatana astuin paskaan -(Esa 3 2006: 27.)

Jutussa huomioidaan sarkastisesti yleisönosastoilta tuttu valitus koiranulosteiden esiintymisestä
katukuvassa. Esan jutussa asetelma on käännetty päälaelleen: kirjoittaja on pahoillaan, ettei
koiranulosteita enää näy ja jopa toivoo istuvansa sellaisen päälle. Huumori jutussa syntyy
nimenomaan tästä käänteisyydestä. Lisäksi ulosteiden tarkka kuvailu aiheuttaa kuvotuksen ja
naurun sekaisia tuntemuksia.
Myös toista luonnollista eritettä, virtsaa, käsitellään alakulttuurilehdissä. Seuraavissa esimerkeissä
käsitellään ulos virtsaamista, joka on kaupunkialueella periaatteessa kiellettyä. Näin aihe asettuu
myös sosiaaliseen kontekstiin yleisesti harrastettua, mutta silti paheksuttua toimintaa kuvaamalla.
Esassa ja Ruuvarissa virtsaaminen toimii keinona taiteelliseen itseilmaisuun.
Esan kuudennessa numerossa jutussa ”Uusvanha lumitaiteen haara kusitaide nostaa kasvojaan”
esitellään kaikkea kuvataidetta edeltävää kusitaidetta, jonka määrittäviä tekijöitä ovat
”temporaalisuus ja vitaalisuus”. Haastateltavana on Reino Harvapää taiteilijanimellä ”pissejään”
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kyhäävä artisti, joka kertoo että ”kaikki materiaali ja työkalut ovat omasta takaa”. Esivallan
sakotukset ovat ajaneet Reinon lenkkipoluille ja metsään tekemään taidettaan. ”Taiteen tulisi
päättäjien mielestä olla jotain ei-arkista ja sen tekijöiden mieluiten näkymättömiä akateemisia
nössöjä. Eikä kusitaiteella liiemmin keräilyarvoakaan ole”, jutussa todetaan. Kusitaiteen haasteena
ovat Reinon mukaan värit. Punaisen vivahteita Reino on saavuttanut punajuurten ja porkkanoiden
avulla, E133:seen on turvauduttava, jos mielii sinistä. (Esa 6 2011: 15.) Jutussa esitellään
kusitaidetta kuvina:

(Esa 6 2011: 15)

Jutun loppuun on liitetty kuva rikosilmoituskaavakkeesta, josta käy ilmi rikkomuksen laatu: virtsaus
julkisella paikalla. Mielenkiintoista on, että sama teema esiintyy myös Ruuvarin ”Natchism” sarjakuvassa. (ks.liite 1)
Anonyymissä mustetahrassa on juttu ”PS:n ihonhoitoa”, joka lähtee finnien puristelusta.
finnejä on kiva puristella kun tali lentää peiliin.
finnejä saa parhaiten kun syö rasvasia ruokia esmes
syklaata janamuja ja läskipottuja muista myös juoda viinaa,
polttaa paljon tupakkaa ja valvoa myöhään unohda pestä kasvo
jasi aamulla olet kuin uusi ihminen äitisikään ei tunne vaan
soittaa poliisille koska luulee sinua murtovarkaaksi poliisi
vie sinut kidutuskammioon ja vaatii sinua tunnustamaan
(sama se mitä-ei poliisikaan tiedä)sinua pamputetaan finnei
hin ja mäihät lentää pitkin seiniä poliisin pamppu luistaa
rasvasta kyyristyessään nostamaan pamppuaan poliisi lipeää
rasvaan taittaen niskansa sinut tuomitaan mestattavaksi
poliisin pahoinpitelystä.
(Anonyymi mustetahra 1 1979: 4.)
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Tarinassa sivutaan muitakin vastakulttuurisia aihepiirejä, kuten päihteidenkäyttöä ja
poliisiväkivaltaa. Ulosteet ja muut eritteet ovat yleisesti esiintyviä aiheita alakulttuurilehdissä.
Etenkin lehtien piirroksissa ja sarjakuvissa eritteitä kuvataan usein. Mukana ovat myös oksennus,
veri ja sperma. Eritteiden kuvaus tuo julki asioita, jotka yleensä peitetään. Eritteiden kuvaus liittyy
hyvän maun rajojen ylitykseen ja ruumiillisuuteen, jota valtamediassa ei ainakaan näin
eksplisiittisesti näytetä.

4.3.2 Groteski ruumis ja splatter
Michel Foucault on käsitellyt ihmisruumiiseen kohdistuvaa valtaa ja vallan diskursseja teoksissaan
Seksuaalisuuden historia (1976–1984) ja Tarkkailla ja rangaista (1975). Yhteiskunnan ideologinen
valta näkyy muun muassa pyrkimyksinä rajoittaa seksuaalisuutta ja määritellä sille sallitut rajat sekä
rangaistuksissa, joita oikeusjärjestelmä on langettanut rikoksentekijän ruumiseen. Myös armeija on
kautta aikojen pyrkinyt jalostamaan ihmisruumista tiettyyn, kurinalaiseen muottiin. (Foucault 2001;
2010.) Foucault’n mukaan koneen tavoin toimivan ihmisruumin historiaa kirjoitettiin samaan
aikaan sekä anatomis-metafyysisellä tasolla filosofien ja lääkärien toimesta Descartesin oppien
innoittamana että teknis-poliittisella pohjalla, josta vastasivat koulu-, sotilas- ja sairaalasäädökset,
jotka tähtäsivät ruumiin toimintojen valvomiseen tai korjaamiseen (Foucault 1975/2001: 186).
Mihail Bahtin määritteli teoksessaan Francois Rabellais, keskiajan ja renessanssin nauru (1965)
karnevalismin ja groteskin realismin käsitteitä. Keskiaikana karnevaali tarjosi mahdollisuuden
hetkeksi irtautua vallitsevasta järjestyksestä, johon kuuluivat arvohierarkiat, käyttäytymisnormit ja
kiellot. Karnevaalissa kaikki katsottiin tasavertaisiksi ja tunnelma oli vapaan tuttavallinen.
Karnevaaleissa muotoutui myös erityinen ”karnevalististen muotojen ja symbolien kieli”, joka
ilmaisi kansan karnevalistista maailmantuntemusta. Karnevaalikieli vastustaa vakaita ja ikuisia
muotoja ja on hengeltään dynaamista ja muuttuvaa. Kuvaavaa sille on ylösalaisin, vastakkaiseksi ja
nurin kääntämisen logiikka, joka ”herkeämättä vaihtaa ylhäisen ja alhaisen, kasvot ja takapuolen”.
Hallitsevien totuuksien ja vallan suhteellisuus tehdään näkyväksi parodian ja ivamukaelmien eri
muodoilla: alentamisella, narrien kruunauksella ja kruunun riistoilla. (Bahtin 1965/1995: 11–13.)
Karnevalistisia piirteitä löytyy alakulttuurilehtien sisällöistä runsaasti. Vallalla olevien
instituutioiden ja ajatusmallien kritisoinnin lisäksi karnevalistinen ajatus näkyy vallalla olevien
muotojen ja ideoiden ylösalaisin kääntämisessä ja moninaisissa parodian tyyleissä. Karnevalismi
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näkyy myös eritteiden, ruumiillisuuden ja siihen liittyvän kuvaston sensuroimattomassa ja
humoristisessa käsittelytavassa. Esimerkkinä hauskasta ruumiillisuudesta toimii vaikka Esan
kuvasarja ”Miehilläkin on tissit”.

(Esa 3 2006: 2)

Bahtin määrittelee groteskia ruumiillisuutta termin alkuperästä lähtien. Roomalaisen kylpylän
maahan hautautuneista ornamenteista alettiin käyttää nimitystä grottesca italialaisen luolaa
tarkoittavan grotta-sanan mukaan. Ornamenteissa kasvi-, eläin- ja ihmishahmot muuttuvat vapaasti
toisikseen ja ikään kuin synnyttävät toisensa. Totutut jäykät rajat poistuvat ja hahmoja kuvaa
jatkuva liikkeen tuntu. Groteskin käsite on saanut erilaisia vivahteita aikakaudesta toiseen, mutta
olennaisena osana on säilynyt kuitenkin ruumiillisuuden ja naurun korostuminen. (Bahtin 1995: 31–
37.) Bahtinin (1995: 37) sanoin: ”Kansankulttuuriin liittyvä groteski lähentää maailmaa ihmiseen ja
ruumiillistaa sen, synnyttää maailman ruumiin ja ruumiillisen elämän kautta.” Groteski ruumis
ylittää jatkuvasti omat rajansa ja korostaa ruumiinosia, jotka ovat avoimia ulkomaailmaan päin:
aukot, kohoumat, sukupuolielimet, haaraumat, ulkonemat. Yhdynnän, raskauden, synnytyksen,
kuolinkamppailun, syömisen, juomisen ja tarpeenteon akteissa ruumis paljastaa rajat ylittävän
olemuksensa. (Bahtin 1995: 26.)
Esan keskiaukemakuvissa ja eritejutuissa groteski ruumis on selvästi läsnä. Ruumista kuvataan
kirjaimellisesti joissakin alakulttuurilehtien jutuissa; seuraavissa esimerkeissä ruumis ei tosin ole
kuollut. Hannu Konttisen sarjakuva ”Rigor mortis” on tarina miehestä, joka päättää järjestää
vaimolleen kepposen. Hän esittää kuollutta makaamalla lattialla sianveressä, käsiase vierellään.
Vaimon reaktio on vähintäänkin yllättävä.
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(Hannu Konttinen: ”Rigor mortis”. Ruuvari 4 1/1990: 33)

Anonyymin mustetahran ”harrastepalstalla” elävä kuollut -teemaa jatketaan esittelemällä hautojen
avaaminen harrastuksena, joka voi saada alkunsa ”ryyppyseurassa vedonlyönnin seurauksena” ja
”siitä voi aikaa myöten kehittyä intohimo”. Paras aika harrastukselle on syksy, jolloin on pimeää ja
maa ei ole vielä jäässä, jolloin ei tarvitse käyttää dynamiittia, ”jonka viat ovat kova ääni ja taipumus
turmella ruumiita”. Palstalla kerrotaan erään haudan avaajan tarina:
Mies oli kaivamassa hautaa auki lokakuisen täysikuun loisteessa. Lopulta lapio kolahti
arkunkanteen ja vainaja, kohtelias kun oli, sanoi: ”sisään olkaa hyvä”. Mies tietty pelästyi ja
hänelle tuli kiire päästä ylös haudasta.
(Anonyymi mustetahra 3 1981: 6.)

Ruuvarissa julkaistussa Juha Vuorman sarjakuvassa ”Raivaajat” Esa on metsätöissä katkomassa
puita moottorisahalla. Sitten sattuu vahinko:
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(Juha Vuorma ”Raivaajat” Ruuvari 10 1/1994: 5)

Esa kiidätetään ambulanssilla sairaalaan. Kättä ei voida pelastaa, mutta Esa ilmaantuu kuitenkin
viikon jälkeen työpaikalle – oikean käden tilalla on pitkä ja terävä vesuri. Työtovereiden katsellessa
silmät pyöreinä Esa toteaa: ”Sahaamaan en enää pysty… Mutta karsimishommat minulta eivät
lopu!... Ikinä.” (Ruuvari 10 1/1994: 3–7.) Moottorisaha-motiivi ilmenee myös Anonyymin
mustetahran sarjakuvassa, jonka päähenkilö Kaaleppi oli töissä sillipurkkitehtaalla. Kaaleppi on
tylsistynyt elämäänsä, menee moottorisahakauppaan, tappaa myyjän (ruudussa moottorisaha leikkaa
myyjän mahaan reiän) ja sitten johtajansa, anoppinsa, kaupungin 20 poliisia ja pääesikunnan
upseerit. (Anonyymi mustetahra 3: takakansi.)
Kyseiset ruumiin silpomista ja veren roiskumista kuvaavat sarjakuvat tuovat mieleen splatterelokuvalle tyypillisen kuvaston. Splatter-elokuvat mässäilevät nimensä mukaisesti graafisella
väkivallalla, johon kuuluu runsas veren räiskyminen ja ruumiinosien silpominen. Splatter-elokuvat
eivät tähtää yleisön pelotteluun, vaan keskittyvät enemmänkin kauhistuttamaan visuaalisilla gorekohtauksillaan. (Schneider 2004: 138–139.) Huumori on jatkuvasti läsnä splatter-genressä, jossa
ruumiin silpominen ja veren roiskuminen näytetään yleensä yliampuvan hulvattomalla tavalla.
Splatter-elokuvissa toistuva teema on ruumiinosista, jätteistä tai muusta materiaalista muotoutuvat
hirviöt. Camp-tyyliä edustavassa splatter-komediassa Toxic Avengerissa (1984) kiusattu kuntosalin
siivoja putoaa ydinjätettä sisältävään säiliöön ja muuttuu Toxic Avengeriksi, joka alkaa taistella
rikollisuutta vastaan ja kostaa kiusaajilleen. (Kaufman, Herz 1984: Toxic Avenger.)
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Samanlaista tematiikkaa löytyy Ruuvarissa julkaistussa Andres Ferrerin sarjakuvassa ”Basura”,
jossa radioaktiivisesta nesteestä ja teurasjätteestä muodostuu hirviö, joka alkaa metsästää
ihmislihaa. Hirviö vaeltaa punk-bändin treenikämpän lähettyville, syö bändin rumpalin ja ajaa takaa
naislaulajaa.

(Andres Ferrer: ”Basura”. Ruuvari 7 2/1991: 9)

Myöhemmin hirviö ryttää poliisiauton ja syö suihinsa loputkin bändin soittajat. Lopulta teurashirviö
menee yöpymään roskikseen, mikä koituu hänen kohtalokseen. Aamulla jäteauto vie roskat
jätteenpolttolaitokselle ja hirviö joutuu roskien seassa palaviin liekkeihin kärventymään. (Ruuvari 7
2/1991: 7–11.)

4.4 Rajojen rikkomista ja omaperäistä ilmaisua

4.4.1 Dadaa, typografisia kokeiluja ja punk-estetiikkaa
Tristan Tzaran kirjoittamissa Dada manifesteissa (1924) ilmenee kaipuu uudenlaiselle
itseilmaisulle. Manifesteissa julistetaan spontaanin ja lapsenomaisen ilmaisun puolesta järjelle ja
logiikalle perustuvan järjestelmän sijaan. Toisessa manifestissa Dada Manifesto 1918 kierrellään
dada-termin ympärillä ja todetaan, että se ei tarkoita mitään. Dada vieroksuu määrittelyitä, teorioita
ja koulukuntia ja pyrkii rikkoutumaan irti sanallisen ilmaisun konventioista. Manifestien
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etenemislogiikka on hyppivää ja ikään kuin eri tekstinpätkiä ja lausahduksia yhdistelevää. Välissä
on runoja, piirreltyjä kiekuroita, erikoisia kielikuvia ja vertauksia. Typografialla, vakiintuneilla
symboleilla ja muun muassa matemaattisilla merkeillä leikitään laittamalla niitä eri konteksteihin
tekstin tehokeinoiksi. (Tzara 1924/1977/2011.)
Anonyymissä mustetahrassa typografiset kokeilut, kirjoitusvirheet ja kokeellinen ilmaisu ovat
merkittävä osa lehden ulkoasua ja tyyliä. Novellien ja pääkirjoitusten logiikka ei noudata
rationaalista etenemistapaa, vaan saattaa hyppiä mielleyhtymästä ja asiasta toiseen. Tässä ote
ensimmäisen lehden pääkirjoituksesta:

(Anonyymi mustetahra 1 1979: 1)

Dadaistinen lähestymistapa näkyy myös lyhyissä tarinoissa ja runoissa:

(Anonyymi mustetahra 1 1979: 5)
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(Anonyymi mustetahra 1 1979: 6)

Lisäksi Anonyymissä mustetahrassa luodaan uusi symboli, jossa yhdistyvät sekä anarkistimerkki
että rauhanmerkki.

(Anonyymi mustetahra 3 1979: 7)

Sanallista huumoria harrastetaan sekä Anonyymissä mustetahrassa että Esassa sananlaskuja
muuntelemalla. Esassa tuttujen sananlaskujen yksi sana poistettu ja tilalle laitettu ”se kaikille rakas
asia”. Tehtävänä on havaita, mikä sana puuttuu. Ohessa esimerkkejä Esan sananlaskuista.
Ei terve ruumis runkkaamista kaipaa.
Runkku päivässä pitää lääkärin loitolla.
Jos et heti onnistu, runkkaa.
Elämä vailla vitsejä on kuin runkkari vailla kahviloita.
Ei sitä mieli tee, mitä ei runkatessa näe.
Rikas maksaa rahalla, köyhä runkkaamalla.
(Esa 6 2011: 11.)

Anonyymissä mustetahrassa ”P.S:n sanankaskuja siis sananlaskuja”-jutussa esiintyy aiemmin
mainittujen lisäksi muun muassa seuraavat ”sananlaskut”.
Ei yksi pieru kesää tee
voi pieru
pieru on köyhän ainoa hupi
popsi popsi porkkanaa, pieruasi vahvistaa
pieru pierusta, kaksi parhaasta
(Anonyymi mustetahra 3 1981: 12.)
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Pieru-aiheisten sananlaskujen lisäksi joukossa on poikkeus: ”kusi kullankeltainen onpi veden
kaltainen.” (Anonyymi mustetahra 3 1981: 12.)
Kielellisiä normeja määrittelevät myös sallittujen ja paheksuttujen ilmaisutapojen rajat.
Kielenkäyttöä eri tilanteissa pyritään säätelemään ”hyvän tavan” mukaiseksi ja kirosanojen käyttöä
kitkemään. Valtamediassa harvemmin näkee kirosanojen viljelyä, ainakaan sanomalehdissä.
Alatyylistä kielenkäyttöä kommentoidaan Esan toisessa numerossa ”Kannanotot”-palstalla:
Pahat sanat satuttavat
Hirviän kuulosta tuo nykynuorten porina. Joka sanan välissä pitää sanoa se vittu. On se kyllä
kumma ku sitä vittua pittää viljellä ku pilkkua. Ja niiden kummankin nussijoita riittää. Onhan
niillä tietenki se yhteistä, mutta ei se nuoren tytön suusta kuulosta yhtään mukavalta. Korvat
punaisena saa istua onnikassaki, ku vittua hoetaan yli moottorin pörinän ja tuulettimen
rauhoittavan huminan. Se on kylläkin siistiä, ku oottaa että joku nousee pysäkin lähestyessä
suurella vaivalla kurottamaan kohti stoppinappia, ja ite oottaa peukalo valmiina napilla ja
painaa sitä just ennen sitä ääliöä.
Kling! Vähä sitä vituttaa.
(Esa 2 2005: 3)

Anonyymissä mustetahrassa samaa hyvää tapaa ja ”tabuutta” kyseisen kirosanan ympäriltä rikotaan
seuraavassa jutussa:

(Anonyymi mustetahra 2 1980: 6)

Alakulttuurilehdissä on kirjoitustyylejä laidasta laitaan. Joskus tyyli mukailee kirjakieltä, joskus
kirjoitetaan oulun murteella ja useimmiten kieli on puhekielen omaista. Joissakin jutuissa ilmenee
myös useaa erilaista kielenkäyttöä yhdessä.
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Professori Teal Triggs kokoaa yhteen punk-estetiikan piirteitä artikkelissaan Do It Yourself:
Democracy and Design. Hän kirjoittaa graafisesta vastustamisen kielestä (graphic language of
resistance), joka on havaittavissa punk-julkaisuissa. Graafinen kieli tarkoittaa visuaalista
järjestelmää, joka muodostuu sekä kuvapohjaisista symboleista että typograafisesta kielestä. Punkfanzineissä kielellinen viesti esitetään graafisella tavalla, joka luo lisäarvoa sen merkitykseen.
Triggs viittaa Stuart Mealingin huomioon fonttien, kirjainkokojen ja värien vaikutukseen tekstin
tulkintaan. Myös kuvien ja tekstin asettelu ja esittämistapa voivat laajentaa viestin ”semanttista
potentiaalia”. (Triggs 2006: 72–73.)
Halvat tuotantotavat vaikuttivat paljolti punk-lehtien ja kokonaisen punk-alakulttuurin estetiikan
muotoutumiseen. Kopiointi, Letraset, lunnasvaatimuksen tyyliset leikekirjaimet, stencil käsin tai
kirjoituskoneella kirjoitettu teksti ja kollaasit rakensivat visuaalista ilmettä fanzinesta toiseen.
Tahalliset kirjoitusvirheet, typografisten tyylien sekamelska, kuvallisesti täyteen ahdetut sivut ja
rakeiset kopioidut kuvat kuuluivat punk-lehtien kuvastoon brittiläisen ensimmäisen aallon punklehdistä, kuten Sniffn' Glue ja Ripped & Torn lähtien. Punk-fanzine estetiikkaan kuului valtamedian
ja populaarikulttuurin kuvien ja tekstien käyttäminen uusissa konteksteissa. Levynkansissa
käytettiin usein tuttuja kuvia menneisyydestä. The Clashin London Calling (1979) -levyn
kansitaiteeseen on otettu mallia suoraan Elvis Presleyn 1956 julkaistun nimikkoalbumin kannesta.
The Clashin nimi komeilee kannessa samoissa vihreän ja vaaleanpunaisissa väreissä kuin Elvis
Presleynkin levyssä, mutta kitaraa soittavan Elviksen paikalla on The Clashin basisti, joka on
lyömässä soitintaan lavan lattiaan. Tahallinen plagiointi on yksi osoitus punk-liikkeen asenteesta
vakiintuneita julkaisukäytäntöjä kohtaan. Suosittujen DC Comicsin sarjakuvahahmoja, kuten
Lepakkomiestä käytettiin ainakin Panache-lehdessä ja lisäksi hyödynnettiin muun muassa stillkuvia englantilaisesta lasten tv-sarjasta Thunderbirds. Yhtenäisistä piirteistään huolimatta, fanzinet
ovat yleensä hyvin yksilöllisiä tee-se-itse työskentelytapojensa ja asenteensa takia. (Triggs 2006:
76–78; Presley 1956: Elvis Presley; The Clash 1979: London Calling.)
Tilt Zeitungista ja Anonyymistä mustetahrasta löytyy paljon Triggsin luettelemia punk-estetiikalle
ominaisia piirteitä. Rakeisten valokuvien ja tekstin yhteispeli on tärkeässä roolissa etenkin Tilt
Zeitungin pidemmissä jutuissa. Yhtyeiden esittelyissä, haastatteluissa ja levyarvioissa valokuvat
kuvaavat joskus kohdettaan. Muissa juttutyypeissä, kuten kirja-arvioissa ja keikkaraporteissa, kuvat
saattavat viitata muihin asiayhteyksiin. Esimerkiksi Ylioppilasteatterin ”Kovisten katselmus”näytelmästä kertova ”Kankkujen katselmus”-juttu on kuvitettu muun muassa isolla John Travoltan
kuvalla. Kari Peitsamoa käsittelevään juttuun on liitetty pieniä kuvia miehistä, jotka nostelevat
puntteja. Myös Hitlerin kuvia on useassa lehdessä, muun muassa sodan mielettömyyttä pohtivan
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kirjakritiikin vieressä. Lisäksi Tilt Zeitungissa on suomalaisuutta ilmentäviä kuvia, joissa liehuu
Suomen-lippu, joissa hiihdetään ja joissa suojelusenkeli seuraa lapsia. Kyseiset kuvat on laitettu
asiayhteyteen, jossa kritisoidaan suomalaista korkeakulttuuria. Piirustukset vaihtelevat taidokkaista
sarjakuvista haparoivalla viivalla piirrettyihin humoristisen yksinkertaisiin hahmoihin, jotka
jahtaavat toisiaan lehden alamarginaalissa. Tuttu Aku-Ankka hahmo, hänen veljenpoikansa ja
Mustanaamio esiintyvät myös Tilt Zeitungissa. Lisäksi kuvituksessa on käytetty paljon
populaarikulttuurin hahmoja esimerkiksi novellien ja tarinatiivistelmien höysteenä.
Anonyymissä mustetahrassa kirjoitusvirheitä on paljon, mikä antaa tekstille käsin tehdyn
vaikutelman. Konekirjoitetun tekstin viereen jääneet tyhjät kohdat on yleensä täytetty käsin
kirjoitetuilla kommenteilla tai lapsenomaisilla piirustuksilla. Anonyymin mustetahran toisessa
numerossa julkaistaan myös kirjastosta lainatun Kafkan Oikeusjutun (1925) välistä löytyneet
piirustukset, jotka on piirtänyt ”joku Veikko Hernetkoski”. Kuvien vieressä lukee kommentti: ”näin
tuli todistetuksi että olen ideavaras.” Jokaisen lehtien etusivulla komeilee roiskunut mustetahra, jota
lukija voi tulkita mielikuvituksensa avulla. Lehdistä yksitellen leikattujen kirjainten kokoamista
otsikoksi tai tekstiksi lunnasvaatimuksen tyyliin ei Tilt Zeitungissa tai Anonyymissä mustetahrassa
näy.

4.4.2 Kokeiluja sarjakuvan muodolla

Heikki Jokinen määrittelee sarjakuvaa kuvan ja sanan yhdistäväksi, oman kielioppinsa mukaan
eteneväksi taiteen lajiksi. Sarjakuva on vihjailua: lukijalle annetaan vastuu ja vapaus täydentää
ruutujen väliset kertomattomat asiat päässään. (Jokinen 2011: 99, 102.) Scott McCloudin
määritelmän mukaan sarjakuva on ”harkitussa jatkumossa olevia rinnakkaisia kuvallisia ja muita
ilmaisuja” (McCloud 1993: 9).30 Pekka A. Manninen määrittelee sarjakuvaa seuraavalla tavalla:
”kuvasarjan avulla kerrottu kertomus, jossa kuvien yhteyteen on voitu liittää dialogia tai muuta
tekstiä. Kuviin voidaan myös sisällyttää ääntä, liikettä, tunnetilaa tms. kuvaavia symboleja.”
(Manninen 1995: 10.) Määritelmissä on otettu hyvin huomioon sarjakuvan monimuotoinen kieli,
joka koostuu kuvan ja tekstin lisäksi myös symboleista ja ilmaisuista, jotka kuvaavat muun muassa
aistikokemuksia.

30

Juxtaposed pictorial and other images in deliberate sequence. Suomennos tekijän.
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Perinteisesti sarjakuvien muotoon on vaikuttanut julkaisumuoto: sanomalehdissä sarjakuvat
ilmestyvät noin kolmen tai neljän ruudun strippeinä, sarjakuvalehdissä voi olla muutaman sivun
mittaisia sarjakuvanovelleja ja sarjakuva-albumeissa sarjakuvat ovat usein monen kymmenen sivun
mittaisia. Jos sarjakuva noudattaa säännöllistä kuvarivijakoa (tavallisesti kolme tai neljä kuvariviä
sivulla), sitä kutsutaan sivusommittelultaan sidotuksi. Kuvarivijaon ollessa epäsäännöllinen,
puhutaan vapaasta sivusommittelusta. (Manninen 1995: 33–34.) Mielikuva perinteisestä
sarjakuvamuodosta liittyykin pitkälti vakiintuneisiin julkaisumuotoihin, joissa on ollut
lainalaisuuksia muun muassa ruutujaon ja aihepiirien suhteen.
Undergound-sarjakuva uudisti sarjakuvailmaisua pitkälti, koska underground-julkaisuja eivät
sitoneet samanlaiset säännöt ja konventiot kuin kaupallisen sarjakuva-alan puolella. Tekijöillä oli
täysi vapaus aihepiirien ja tyylillisten seikkojen valinnassa. Näin oli myös pitkälti Kuplassa ja
Ruuvarissa, joissa julkaistiin undergroundista tuttujen vastakulttuuristen sisältöjen lisäksi myös
sarjakuvan muotokielellä kokeilevaa sarjakuvaa.
Ensimmäisessä Ruuvarissa julkaistun Pekka Piessan ”Pinnakainen”-sarjakuvan ruudut on piirretty
kuin kuviksi filminpätkiin. Sarjakuva kertoo tarinan Saksaan Hitlerin valtakauden aikana syntyvästä
keskospojasta, joka on ensin töissä autotehtaalla ja ajautuu sitten sotilaaksi. Poika elää elämänsä
järjestelmän rattaana, joutuu kerjäämään kadulla ja päätyy rottien syötäväksi. Lopulta hänen
elämäänsä ylläpidetään keinotekoisesti sairaalassa. (Ruuvari 1 1/1988: 12–14.)

(Pekka Piessa: ”Pinnakainen”. Ruuvari 1 1/1988: 12)
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Samasta lehdestä löytyy Pekka Piessan ”Neljäs maailma”, joka kuvaa länsimaista rappiota
neuvostoliittolaisen länsikommentaattorin Nikolai Nitsin silmin. Sarjakuvassa ei ole selkeitä
ruutujakoja ja viiva on erittäin haparoivaa. Juoni alkaa liikenneonnettomuudesta ja etenee paikalle
sattuneiden sotilaiden irstailun ja holtittoman ammuskelun kuvaukseksi. Ammuskelussa kuolleen
miehen sielu vapautetaan suun kautta. Lopulta siivekkään hirviön näköinen sielu alkaa nousta
taivaisiin napaten paikalla olevan papin mukaansa. (Ruuvari 1 1/1988: 16–25.)
Kuplassa ilmestyneet Naski Rytöhongan sarjakuvat esittelevät omalaatuista sarjakuvakerrontaa.
Ruutujen koot vaihtelevat paljon ja myös kuvakulmat, joista tilanteita ja hahmoja kuvataan
muuttuvat jatkuvasti. Tarinaa kuljetetaan välähdyksittäin eteenpäin. Joskus kuvakulmat ja ruudutkin
ovat vinoja. Ruuduissa saatetaan kuvata joskus vain osa jalkoja tai päätä. Erikoiset ratkaisut on
toteutettu tyylillä, joka avautuu paremmin sarjakuvaa lähemmin tarkastellessa. Kun sarjakuvan
maailmaan pääsee sisälle, myös erikoinen kerronta alkaa toimia ja luo sarjakuvaan aivan
omalaatuisen tunnelman. (Kupla 7 3/1982: 27–31, Kupla 11 3/1983: 7–13, Kupla 12 4/1983: 24–
takakansi.)

(Naski Rytöhonka: ”Saturday night stomp”. Kupla 11 3/1983: 8)
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“Da capo al fine”-sarjakuvan prologissa sarjakuvien päähenkilö Aloysius Kolli tulee visiitille
piirtäjänsä Naski Rytöhongan luokse. Hänellä on painavaa sanottavaa Rytöhongan piirtotyylistä.

(Naski Rytöhonka: ”Da capo al fine”. Kupla 12 4/1983: 25)

Aloysius asettaa piirtäjälleen uhkavaatimuksen: ellei seuraava sarjakuva ole vilkkaampi, elävämpi
ja hauskempi, hän kävelee niin sanotusti firmasta ulos. Sitten seuraa itse sarjakuva ja epilogissa
Aloysius ja Naski ilmaantuvat ”vanhan sarjakuvapierun” Myllykosken ovelle humalassa lauluja
hoilaten. He ovat sopineet riitansa ja vievät Myllykosken mukaansa ulos juhlimaan. (Kupla 12
4/1983: 24–takakansi.)
Harri Sarrin ”Kielipelejä” on Wittgensteinin tekstejä lainaava sarjakuva, jossa puhekuplien sijasta
teksti on kirjoitettu suoraan ruutujen sisälle. Tekstille annetaan suuri rooli: kuvallinen ilmaisu
keskittyy yhteen huoneeseen, jossa sisäkkö kuljeksii istahtaen välillä nojatuolille. Huoneen seinä on
täynnä pieniä viivoja. Wittgensteinin filosofisissa tekstipätkissä pohditaan sameuden käsitettä.
(Kupla 11 3/1983: 32–takakansi.)
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(Harri Sarri: ”Kielipelejä”. Kupla 11 3/1983: 35)

Hannu Peltoniemen ”Hullun kertomus” on kuvatarina, jossa mustalle taustalla on käsinkirjoitettu
tyylitelty teksti ja siihen kuvitukset, joiden asettelu vaihtelee sivulta toiselle. Kuvien koot
vaihtelevat lähes koko sivun täyttävistä kuvista pieniin, tekstin reunassa sijaitseviin kuviin.
Tarinassa kerrotaan vanhan muistikirjan sisältö, joka kuvaa Nobrum-planeetalta lähteneen olennon
epäonnistunutta sotaa avaruudessa ja päätymistä tiedustelualuksen turvin maapallolle. Olento eli
alkuasukasheimon parissa 11 vuotta, kunnes lähti kaupunkiin, meni naimisiin ja aloitti liikemiehen
uransa. Viimeiset elinvuotensa hän vietti mielisairaalassa, jossa hän myös kirjoitti muistikirjansa.
Mysteeriksi jää, onko tarina totta vai onko se vain sairaan mielen houre. Kuvitukset sisältävät
avaruusmatkan kuvausta planeettoineen, avaruushirviöineen ja sotakuvineen. Maapallolla kuvataan
alkuasukkaita ja olennon muuntautuminen liikemiehen ulkoasuun. (Kupla 7 3/1982: 32–39.)
Ilpo Koskelan ”Rock Opera” etenee täysin ilman puhekuplia tai tekstiä. Tarinaa kuljetetaan
ainoastaan kuvien varassa, joiden ruutukoot ja -jako vaihtelee läpi sarjakuvan. ”Rock Operassa”
kuvataan maantiellä ajavaa nuortaparia, jotka polttavat pilveä. Vaarallisen ohituksen yhteydessä
auto suistuu tieltä ja putoaa sillan kaiteelta veteen. Nuoret kahlaavat rannalle, jossa he näkevät
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kaislikon suojassa lymyilevän jättimäisen sammakon. Jostain kuuluu musiikkia, jota päähenkilöt
lähtevät seuraamaan. Sarjakuvan lopussa on koko sivun kokoinen kuva, jossa jättimäinen toukka
soittaa neljällä kädellään sähköbassoa ja -kitaraa ison sienen päällä. Nainen istuu rinnat paljaana
auton konepellillä ja mies lootusasennossa maassa auton vierellä. Molemmat kuuntelevat musiikkia
silmät kiinni tunnelmoiden (ks. liite 2). (Kupla 8 4/1982: 35–39.) Sarjakuva muuttuu edetessään
psykedeeliseksi tripiksi ja yhteyksiä voi vetää underground-sarjakuvista tuttuihin aiheisiin:
huumekokemuksien kuvaukseen ja itämaiseen mystisismiin (Arffman 2000:118). Sarjakuvan
unenomainen kerronta, loppupuolen luonnon kuvaus, visiot jättimäisistä eläimistä ja musiikin
johdatteleva sointi vievät lukijan visuaaliselle tripille, jossa aika tuntuu hidastuvan. Mieshenkilön
lootusasento viittaa itämaiseen jooga-perinteeseen ja hahmojen silmät kiinni tunnelmoiminen
mielen sisäiseen liikkeeseen. Jättimäinen sieni viittaa psykedeeleihin, ympäröivä taianomainen
luonto ja musiikin kuvaus vahvistavat mielen matkaa.
Underground-sarjakuvan yhtymäkohdat julistetaiteeseen näkyvät yhden sivun tai aukeaman
kokoisina kuvina, jotka toimivat myös omina kokonaisuuksinaan. 1960-luvun julistetaiteessa
psykedeelisyys oli vahvasti läsnä. (Arffman 2004: 198.) ”Rock-operan” viimeinen sivu on
itsessäänkin toimiva kokonaisuus ja voisi toimia myös julisteena. Itse asiassa osaa tästä kuvasta
onkin käytetty Kuplan kansikuvana. (Kupla 8: kansi)
”Nuole, nuole tikkuni” alkaa kuvalla kirkossa roihuavasta tulipalosta. Tarinan edetessä esitellään
useampia tarinan hahmoja, jotka ovat mahdollisia epäiltyjä palon sytyttämiseen. Epäilyt kohdistuvat
erityisesti skitsofreniasta kärsivään mieshenkilöön, jonka painajaista kuvataan koko sivun
täyttävällä tekstien, kuvien ja mustan ja valkoisen leikillä (ks.liite 3). (Ruuvari 1 1/1988: 3–10.)
Tomi Jänkälän ”Riivaaja”-sarjakuvassa unen rajamailla vaeltavan miehen luokse ilmestyy riivaaja,
joka piinaa häntä ahdistavilla yrittäen vetää miestä mukaansa ”paikkaan, jossa tulevaisuus on
menneisyyttä ja nykyhetkeä ei ole”. Sarjakuvan ruudut ovat pitkulaisia ja riivaajan loputtomat
kuiskutukset yhdistyvät toisiinsa puhekuplajatkumoiden avulla.
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(Tomi Jänkälä: ”Riivaaja”. Ruuvari 9: 33)

5 PÄÄTELMÄT

5.1 Oululaiset alakulttuurilehdet ja kulttuurinen tila

Tutkimukseni keskeinen tavoite on ollut oululaisten alakulttuurilehtien kartoittaminen ja esittely.
Tutkimukseni aikana sain tietooni primääriaineistoni ohella paljon muitakin lehtiä, joihin en tämän
tutkimuksen puitteissa ehtinyt syventyä. Alakulttuurilehtien ollessa kyseessä vaikuttaa siltä, että
tutkimusaineisto laajenee sitä mukaan, mitä syvemmälle kaivaa. Aloitin aihepiirin tutkimisen jo
vuonna 2009 ja nyt asiaa uudelleen lämmitellessäni löysin useita lehtiä, jotka silloin jäivät minulta
täysin pimentoon. Aihepiiri vaatii tutkijaltaan paljon uteliaisuutta ja ahkeraa kenttätyötä. Palkintona
on kohtaaminen omalaatuisten, mielikuvituksekkaiden ja omaehtoisten kulttuurituotosten kanssa,
jotka yllättävät lukijansa kerta toisensa jälkeen. Aihepiiriin perehtyminen on antanut minulle
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edellytykset jatkotutkimukseen, jos ei tieteellisessä mielessä, niin ainakin journalistisen ja oman
tiedonjanon täyttämiseksi. Käsittelemäni primääriaineisto kuvaa oululaista alakulttuurilehtien
kenttää punkin ja uuden aallon edustajien Tilt Zeitungin ja Anonyymin mustetahran,
sarjakuvalehtien Kuplan ja Ruuvarin sekä nuorten miesten alakulttuureista kumpuavan Esan avulla.
Tutkimukseni perusteella alakulttuurilehtien kenttä Oulussa on ollut monipuolinen ja sisällöiltään
rikas. 1990-luku kaipaisi vielä lisää perehtymistä: seurasiko punk-villitystä hiljaisempi kausi vai
ilmestyikö alakulttuurilehtiä muutamien sarjakuvalehtien lisäksi tuolloinkin?

5.1.1 Punk ja uusi aalto

Punk-kulttuurin tulo Suomeen käynnisti valtavan pienlehtivillityksen, joka ilmeni myös Oulussa
lukuisina punk-kulttuuriin liittyvinä DIY-periaatteilla tehtyinä lehtinä ja lehtisinä. Tilt Zeitung ja
Anonyymi mustetahra ovat toisistaan hyvin erilaisia esimerkkejä punk-kulttuurin innostamista
pienlehdistä. Molemmat sisältävät levyarvioita ja raportteja punk-keikoilta. Lisäksi kummastakin
löytyy pohdintaa punk-alakulttuurin ja valtakulttuurin välisistä jännitteistä ja myös itsekritiikkiä
punk-alakulttuurin sisällä.
Tilt Zeitungin voi sanoa edustavan sisällöiltään enemmänkin uutta aaltoa ja ”intellektuellien”
nuorten mielenkiinnon kohteita. Uuden aallon muusikoiksi miellettyjä yhtyeitä, kuten Velvet
Undergroundia ja Patti Smithiä, kehutaan lehden sivuilla ja myös suomalaiset uuden aallon
edustajat ovat hyvin esillä (Narttu, Xtaasi). Rankkaa kritiikkiä annetaan Blues- ja Rhythm and
Blues- vaikutteiselle Ramblers-yhtyeelle ja soul-vivahteiselle Kojolle. Pitkät ja hyvin huolitellut
jutut referoivat teoksia kirjallisuuden ja elokuvien maailmasta. Lisäksi taiteen arviointi kuuluu
olennaisesti lehden linjaan. Tilt Zeitung ei sorru matkimaan vakiintuneita käytäntöjä taidearvioissa
ja raporteissaan, vaan ilmentää vahvasti luovaa otettaan myös valtamediasta tuttujen genrejen
soveltamisessa. Fakta ja fiktio sekoittuvat usein keskenään gonzo-journalistiseen tyyliin ja
kirjareferaattien väliin on kirjoitettu toimittajan omia pohdiskeluja teoksien aihepiireihin liittyen.
Lehden sisällöissä kritisoidaan paikallista korkeakulttuuria, perisuomalaisia arvoja ja otetaan kantaa
muun muassa sotaan, luonnonsuojeluun ja ydinvoimaan. Kuppikuntaisia ryhmittymiä, kuten
hippejä, tedejä, feministejä ja jopa ”punkkeja” käsitellään satiirin ja parodian keinoin. Omaehtoinen
asenne ja DIY-henki paistavat läpi niin lehdessä kuin Kauko Röyhkän tekijähaastattelussakin. Tilt
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Zeitung pyrki tarjoamaan ilmaisukanavan samanhenkisille nuorille kannustaen aktiiviseen
toimintaan alakulttuurin parissa. Koska korkeakulttuuri ei tarjonnut toimituskunnan mieleisiä
sisältöjä, he tekivät niitä itse.
Anonyymi mustetahra on ulkoasultaan ja sisällöiltään hyvin persoonallinen tapaus punk-lehtien
joukossa. A5-kokoiset kaksi numeroa ja yksi A4-kokoon taitettu lehti pursuilevat tarinanpätkiä,
runoja, tuherruksia ja yhteiskunnallisesti kantaaottavia juttuja. Dadaismille ominainen tekstin
hyppivä eteneminen, satunnaisuus ja spontaanius näkyvät vahvasti lehden sisällöissä.
Kirjoituskoneella ja käsin kirjoitetun tekstin jatkuva vaihtelu, lyöntivirheet ja juttujen viereen käsin
kirjoitetut lisäykset ja kuvat luovat aivan omalaatuisen estetiikan lehdelle. Anonyymissä
mustetahrassa kritisoidaan normaaliutta ja aikuisuutta, kyseenalaistetaan koulunkäynnin ja
työelämän mielekkyys ja otetaan kantaa luonnon tuhoamiseen, armeijainstituutioon ja sotaan.
Lehdestä kuvastuu tekijöiden innokkuus ja luova hulluus, joka purkautuu täyttäen jokaisen sivun
vaihtelevilla sisällöillä. Perinteisiä tarinamuotoja, sananlaskuja ja lausahduksia irrotetaan
alkuperäisistä konteksteistaan, mikä luo absurdia huumoria odotushorisonttien murtuessa. Lehti
osoittaa ulkoasullaan olevansa ”käsin tehty”. Lehti tulee lähelle lukijaansa ilmaisten: sinäkin voit
tehdä jotain tällaista.
Punk- ja uuden aallon -lehdet ovat kiinni punk-kulttuurissa niin kansainvälisellä, kansallisella kuin
paikallisellakin tasolla. Punk-musiikkia käsitellään keikkaraporteissa ja levyarvioissa ja viittauksia
löytyy niin punk-lyriikoihin kuin yhtyeiden nimiinkin. Intertekstuaalisten kudosten analyysi punkkulttuurin ja -lehtien välillä olisikin aivan oma tutkimusaiheensa. Esimerkiksi viittaukset natsismiin
ja Hitleriin, joita lehdissä näkyy, voivat olla yhteydessä punk-yhtyeen Sleepy Sleepersin
humoristiseksi tarkoitettuihin natsismiviittauksiin. Yhtyeen levynkannessa oli kuvia Adolf
Hitleristä, rummut koristeltiin hakaristein ja yhtyeen Hitler-viiksinen lava-dj huitoi
natsitervehdyksiä yleisölle. (Bruun ym. 1998: 257.) Punk-lehtien ulkoasu liittyy vahvasti
aikakauden pienlehtivillityksen osittain koneella ja osittain käsin kirjoitettuine teksteineen,
mustavalkovalokuvineen ja lapsenomaisine tuherruksineen.

5.1.2 Sarjakuvalehdet

Kuplan ja Ruuvarin ilmestymisaikoihin suomalainen sarjakuvakulttuuri oli valtamediassa
aliarvostettu taidemuoto, eikä suomalaiselle sarjakuvalle löytynyt vielä 1980-luvun alussa tarpeeksi
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julkaisukanavia. Kupla ja Ruuvari pyrkivät paikkaamaan tätä valtamedian puutetta ryhtymällä itse
julkaisemaan matalan kynnyksen sarjakuvalehteä. Molemmat lehdet esittelivät pääosin kotimaista
sarjakuvaa, keskittyen myös vahvasti paikallisiin tekijöihin.
Kuplan pääkirjoituksissa otetaan suoraan kantaa kotimaisen sarjakuvan kehnoon asemaan ja sitä
pyritään aktiivisesti parantamaan niin kotimaisten tekijöiden suosimisella kuin
sarjakuvatapahtumien järjestämiselläkin. Kuplassa julkaistaan myös ohjeita sarjakuvan tekemiseen
ja pyydetään lähettämään tuotokset suoraan toimitukseen. Paikallisuus tulee esille muun muassa
Pentti Nuortimon Ouluun sijoittuvissa sarjakuvissa Sankarit ja Tahavo. Kuplan sisällöt ovat
tyylillisesti ja sisällöllisesti monipuolisia. Toimitus osoittaa sensuroimatonta ja tabuja
pelkäämätöntä asennetta julkaisemalla muun muassa Mauri Kunnaksen aikaisemmin sensuroituja
sarjakuvia (Kotlant jaarti & Jeff Cotona – ”Darkman taikuri ja Lokhart”), Neuvostoliittoa
kritisoivan sarjakuvan (Herbert) ja Oulun kontekstissa merkittävän lestadiolaisten
kaksinaismoralismia kuvaavan sarjakuvan ”Syntistä elämää Pohjanmaalla” (Jari Elsilä). Ilpo
Koskelan (2014) mukaan Kuplan alkuaikoina underground-sarjakuvien vaikutus
pohjoissuomalaisiin piirtäjiin oli vähäinen, koska ug-sarjakuvaa oli vaikea saada käsiin.
Johtopäätöksenä voi todeta, että koska itsenäisissä sarjakuvajulkaisuissa aihepiirit ovat vapaampia
kuin kaupallisissa julkaisuissa, sensuroimattomuus poikii myös helpommin tabujen ja arkojen
aiheiden käsittelyä.
Ruuvarissa julkaisulinja on erittäin monipuolinen ja julkaisukynnys Kuplaa matalampi. Tämä
näkyy runsaina ja tyylillisesti vaihtelevina sisältöinä. Ruuvarissa underground-sarjakuvista tutut
vastakulttuuriset sisällöt, kuten seksuaalisuus, väkivalta, armeijan, isänmaallisuuden ja poliisien
pilkkaaminen nousevat toistuvasti esiin. Päihteiden, erityisesti alkoholin käyttö, on myös toistuva
teema lehdessä. Koskelan haastattelun perusteella julkaisulinja oli tietoinen valinta: taidesarjakuvaa
arvostavien helsinkiläisten kriitikoiden eriävät mielipiteet toimivat yllyttäjänä omanlaisen ja
”räkäisenkin” sarjakuvan julkaisuun (Koskela 2014). Ruuvari jatkaa Kuplan jalanjäljissä
sarjakuvakulttuurin vahvistajana niin Suomen kuin Oulunkin mittakaavassa. Ruuvari julkaisee
kotimaista ja paikallista sarjakuvaa ja toimituskunta järjestää konsertteja ja tapahtumia sarjakuvaan
liittyen. Reportaasit Kemin sarjakuvapäiviltä ja sarjakuvantekijöiden esittelyt välittävät tietoa
sarjakuvakulttuurin sisällä.
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5.1.3 Esa

Esan kohdalla pohjustamani skeitti- ja graffitikulttuuri ovat Oulussa vielä suhteellisen nuoria
alakulttuureita: molemmat ovat alkaneet vaikuttaa paikallisesti 1980-luvun lopulta lähtien.
Kyseisten alakulttuurien asema kulttuurin kentällä on jatkuvassa muutoksessa. Oulun kaupunki on
osoittanut myönteistä suhtautumista rullalautailuharrastukseen hyväksymällä liikuntaviraston
aloitteen skeittiparkista 2000-luvun alkupuolella ja suunnitteluasteella on myös uusia rullalautailuun
soveltuvia urheilupuistoja (Tampereen Messut Oy 2011; Yle 3.7.2011). Ouluun tuli tänä kesänä
myös laillinen graffitiseinä, joka on ollut ahkerassa käytössä nuorten keskuudessa (Saviaro 2014).
Silti kyseiset alakulttuurit kohtaavat vielä myös paljon ennakkoluuloisia asenteita. Esassa sivutaan
kyseisiä alakulttuureita ja toimituskunta myöntää ”skeittariuden” näkyvän lehden asenteessa
(Lonkku & Renki 2014). Esa asettuu kuitenkin suhteessa näihin alakulttuureihin vielä ihan omaan
lokeroonsa. Voisi jopa sanoa, että Esan toimituskunta on muodostanut oman erillisen
alakulttuurinsa: Esan maailman.
Toimituskunta nimeää yhdeksi Esan teemaksi ”miehen tunteet”, joiden kuvausta ei valtamediassa
juurikaan näy. Naistenlehtiä löytyy paljon, mutta miehille vastaavia lehtiä ei juurikaan ole. (Lonkku
& Renki 2014.) Sisäpiirijuttuja löytyy paljon Esasta niin sisällöllisesti kuin tyylillisestikin. Lehdissä
julkaistut sitaatit ja tekstarit kuvaavat hyvin laajan toimituskunnan puheenparsia ja huumorintajua,
jotka kytkeytyvät kaveripiirin elämään. Esa on ennen kaikkea elämäntyylin kuvaus, johon liittyy
vahvasti paikalliskulttuurissa mukana oleminen ja sen havainnoiminen. Paikallinen baarikulttuuri,
musiikkiyhtyeet ja tapahtumat saavat paljon palstatilaa lehdessä. Esa asettuu heikko-osaisten
altavastaajien asemaan ja kuvaa elämäntilanteita, kuten työttömyyttä, itseironisella otteella.
Paikallispolitiikan kuumiin perunoihin otetaan kantaa omalla satiirisella tyylillä ja kannanottojapalsta parodioi kaupunkilaisten pikkumaisia ongelmia, joista kirjoitetaan paikallislehdissä. Esassa
mustaa huumoria ja rohkeaa kuvamateriaalia löytyy roppakaupalla. Toimituskunnalle huumori on
tärkeää lehdenteossa ja sisällöissä: ”Hauskaa pitää olla.” (Renki 2014.) Myös sisältöjen rohkeus ja
tabujen käsittely on tärkeä osa lehden julkaisulinjaa: ”Uskaltaa sanoa sen, mitä monet ei uskalla
ääneen sanoa. Sellaiset jutut naurattaa eniten.” (Renki 2014.) Esan kieli on puheenomaista ja
vaikutelma todellisista alakulttuurin kielenkäyttötilanteista välittyy hyvin. Mukana on jonkin verran
myös sisäpiirislangia ja sanoja, joiden ymmärtäminen vaatii alakulttuurin tuntemista.
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5.2 Vastakulttuuriset sisällöt ja keinot oululaisissa alakulttuurilehdissä

Vastakulttuurisuus näkyy monella tasolla tutkimissani lehdissä. Alakulttuurilehtien tekoprosessit
linkittyvät zine-historiaan itsenäisten ja omalaatuisten tekoprosessiensa kautta. Toimiminen pitkälti
virallisten kustannus- ja julkaisukanavien ulkopuolella vaatii toimituskunnalta yhteisöllistä
sitoutumista omaan tuotokseen ja mielikuvitusta käytännön toteutukseen. Tekoprosessit näkyvät
niin lehtien taitossa, visuaalisessa ilmeessä, typografiassa kuin sisällöissäkin. Voidaan puhua
alakulttuurisesta bricolagesta, jossa käytetään hyväksi saatavilla olevia ainesosia ja rakennetaan
niistä uudenlaisia kokonaisuuksia DIY-hengessä. Tekijänoikeuskäytännöt ja taloudellisen
kannattavuuden vaatimukset sivuutetaan ja etusijalle asetetaan oman alakulttuurin äänen kuuluviin
saaminen. Tekijöiden haastatteluista ilmi käyneet asenteet ja mielipiteet valtakulttuuria kohtaan
näkyvät selvästi lehtien kantaaottavissa sisällöissä.

5.2.1 Vastakulttuuriset sisällöt

Suorasukaisin tapa kritisoida valtakulttuuria on vallassa olevien instituutioiden ja niiden edustajien
arvostelu. Tutkimissani alakulttuurilehdissä on runsaasti underground-lehdistössä ja -sarjakuvassa
vakiinnutettuja vastakulttuurisia aihepiirejä, joihin kuuluu muun muassa poliisien pilkkaus ja
epäkunnioitus kirkkoa, uskontoa ja valtiota edustavia instituutioita kohtaan. Perinteinen
instituutioiden halventaminen tarkentuu paikalliseen kontekstiin esimerkiksi kuvauksena
suomalaisesta kiihkoisänmaallisuudesta ja armeijan ihannoinnista, lestadiolaisten
kaksinaismoralismin esittämisenä ja suorana paikallispolitiikan sekä paikallisen korkeakulttuurin
kritisointina. Koululaitoksen ja työelämän tärkeyden kyseenalaistaminen toimii vastakulttuurisena
kommenttina valtakulttuurin normeja vastaan. Virastomaailmaa ja siihen liittyvää byrokratiaa
kuvataan erityisesti Esassa. Virastot näyttäytyvät koneistoina, jotka vieraannuttavat nuoria
yhteiskunnasta ja jotka hämmentävät absurdeilla lausunnoillaan.
Valtamediassa sensuuria ja skandaaleja aiheuttavat sisällöt, kuten seksuaalisuuden ja väkivallan
graafinen ja humoristinen kuvaus, näyttäytyvät luonnollisina aihepiireinä alakulttuurilehdissä.
Valtakulttuurissa rajoitettu ruumiillisuus esiintyy moninaisissa muodoissaan eritteiden, ruumiin
silpomisen ja alastomuuden teemoissa. Useita alakulttuurilehtien sisältöjä voi kuvata
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karnevalistisiksi: dynaamisiksi ja valtasuhteita rikkoviksi hulluttelun muodoiksi, jotka nauravat
yleisesti alhaisina pidetyille aiheille ja toiminnoille, kuten ulostamiselle. Alakulttuurilehdet rikkovat
legitiimiä makua ja ylhäistä käsitystä taiteesta julkaisemalla sisältöjä, jotka palauttavat
vastaanottajansa maan pinnalle suorasukaisella puheenomaisella tyylillään ja inhimillisiä toimintoja
kuvaten. Groteskius tulee ilmi ”klassisen ruumiin” rajoja rikkovassa ilmaisussa ja splatter-estetiikka
näkyy ruumiinosien yliampuvassa silpomisessa ja veren kuvaamisessa.
Päihteiden käytön kuvaus keskittyy pääosin alkoholin juomiseen ja sitä seuraavan olotilan ja
seurausten humoristiseen käsittelyyn. Muita päihteitä ja huumeita sivutaan esimerkiksi
psykedeelisten sarjakuvien ja tutkivan journalismin nimissä toteutettujen kokeilujen muodossa.

5.2.2 Vastakulttuuriset keinot

Alakulttuurilehdet kommentoivat valtakulttuuria joko suoraan vastakulttuurisilla aihepiireillään ja
mielipiteillään tai sitten kaappaamalla tuttuja genrejä, kuvia ja lausahduksia, joilla ne sitten
leikittelevät. Valtakulttuurin vakiintuneita muotoja ja konventioita käytetään raameina, joiden
odotushorisontti murretaan yllättävällä sisällöllä. Uutisgenreä ja sen oletettua tosiasiallisuutta ja
virallisuutta käytetään hyväksi kirjoittamalla fiktiivinen tarina sen muotoon. Journalismin oletettua
objektiivisuutta ja tarkkailevaa otetta muutetaan subjektiiviseen suuntaan sisällyttämällä toimittaja
tapahtumien keskiöön ja sekoittamalla faktaa ja fiktiota Hunter S. Thompsonin gonzo-journalismin
hengessä. Mainokset saavat omalaatuisia höysteitä, eikä tuotetta jota mainostetaan välttämättä ole
edes olemassa. Keskiaukeamakuvan konventiota parodioidaan ja uudistetaan asettamalla miehet
pääosaan rohkeissa alastomuuden ja ruumiillisuuden tabuja rikkovissa kuvissa.
Populaarikulttuurista tutut idolit, hahmot ja sarjakuvasankarit viedään totutuista maailmoista
uudenlaisiin tilanteisiin ja konteksteihin. Bricolagen käytännöt näkyvät sisällöllisesti valtakulttuurin
sisältöjen, keinojen ja muotojen hyödyntämisessä uusissa käyttötarkoituksissa ja
merkitysyhteyksissä alakulttuurilehtien sivuilla. Varhaisista zineistä tutut keinot, appropriation ja
détournement, näkyvät erityisen selvästi valtakulttuurin ainesosien suorassa lainaamisessa ja
liittämisessä uusiin ja yllättäviin asiayhteyksiin. Dadaismin vaikutukset alakulttuurilehtiin voi
huomata tekstin asiasta toiseen hyppivässä etenemistavassa ja erilaisten lausahdusten ja sanojen
yhdistelyssä keskenään. Spontaani ilmaisu ja kielellisistä normeista purkautuminen ilmenevät
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puhekielisyytenä, kirjoitussääntöjen ohittamisena ja kirosanojen viljelynä. Sananlaskujen sanojen
korvaaminen toisilla sanoilla ja tuttujen teosten, henkilöiden ja kuuluisuuksien nimien vääntö
osoittaa sanallisen nokkeluuden lisäksi auktoriteetteja uhmaavaa asennetta. Perinteisiä
tarinamuotoja käytetään kehyksinä hullulle luovuudelle ja joskus luovuus viedään jopa niin pitkälle,
että syntyy uusia sanoja ja ilmaisuja. Itsenäisissä sarjakuvajulkaisuissa kokeillaan sarjakuvailmaisun
rajoja vapaammin kuin kaupallisissa julkaisuissa.
Muodoilla leikittelyt ja vastakulttuuriset sisällöt haastavat valtakulttuurin diskursiivista valtaa,
ottavat kantaa niin valtakulttuurissa ilmenevään muotokieleen kuin sisältöihinkin ja luovat toisinaan
kokonaan uusia muotoja ja tyylejä.

5.3 Lopuksi

Alakulttuurilehtien tekijät ammentavat sisältöä lehtiinsä nimenomaan omista alakulttuureistaan ja
elämäntyyleistään. Koska kyseessä on kaveriporukan voimin kasattu kokonaisuus, tekijöiden
tunneside tuotokseen on vahva. Lehtien sisällöt eivät jää irrallisiksi, vaan muodostavat kuvan
alakulttuureista ja ihmisistä, joille ne ovat tarjonneet vapaan ilmaisukanavan. Alakulttuurilehdet
toimivat sekä alakulttuurin sisäisinä kulttuurituotoksina että peileinä valtakulttuurille, -medialle ja
niiden arvoille. Yleensä aiheet, joilla alakulttuuri- ja underground-lehdet mässäilevät, ovat juuri
niitä aiheita, joita valtamediat välttelevät. Tabuista ja ”vaikeista aiheista” puhutaan valtamediassa
vakavalla naamalla, maanalaisessa lehdistössä samoista aiheista revitään parhaat vitsit.
Valtakulttuurin normien ja arvojen muuttuminen vaikuttaa myös alakulttuurien elinkaareen ja
asemaan kulttuurin kentällä. Valtakulttuuri poimii silloin tällöin alakulttuureista pinnalle nousevia
ilmiöitä ja sulauttaa ne osaksi itseään. Tällöin myös alakulttuurin omaehtoisuudesta kumpuava
voima hupenee ja laimenee suurille ihmisryhmille markkinoitavaan muotoon esimerkiksi
alakulttuurin symboleilla itseään mainostavien tuotteiden muodossa (ks. Heath & Potter 2005).
Dick Hebdige määritteli tämän alakulttuuristen merkkien, kuten pukeutumistyylin ja musiikin
massatuotteistamisen yhdeksi keinoksi sulauttaa alakulttuuri valtakulttuuriin. Toinen keino on
alakulttuurisen ryhmän leimaaminen ja määrittely ylemmältä, valtaa omaavalta taholta käsin,
esimerkiksi poliisien, median ja oikeuslaitoksen toimesta. (Hebdige 1979/1994: 94.)
Alakulttuurilehtien yksi ansio on alakulttuurin määrittely sisältäpäin ja äänen antaminen virallisten
valtarakennelmien sivussa toimiville alakulttuurin jäsenille. Itsenäiset tekotavat mahdollistavat
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lehtien tekemisen ympäröivistä yhteiskunnallisista ja kulttuurisista olosuhteista riippumatta. Jatkuva
muutos ja lipsuminen staattisista määritelmistä tekevät alakulttuureista ja alakulttuurilehdistä
mielenkiintoisen tutkimusaiheen, joka uudistaa itseään jatkuvasti uusien tekijöiden astuessa kehiin
omannäköisine tuotoksineen.
Uskon alakulttuurilehtien luovan potentiaalin kestävän ajan hampaan puristuksessa myös internetaikana. Käsin tekemisen tuntu, helppo luettavuus sekä alakulttuurilehdille ominainen kädestä käteen
-levitys ovat seikkoja, jotka puoltavat paperilehden asemaa. Myös alakulttuureille usein tärkeä
”maanalaisuus” ja sisäpiirikeskeisyys toteutuu paremmin paperiversiossa. Tällä hetkellä Esa on
primääriaineistostani ainoa, josta on suunnitteilla uusi numero. Jään mielenkiinnolla seuraamaan,
mitä alakulttuurilehtien kentällä seuraavaksi tapahtuu… Ja jos tarjonta ei vastaa kysyntää, niin
ainahan voi tehdä lehden itse!

Kiitokset:
Oulun yliopiston kirjallisuuden ja elokuvatutkimuksen oppiaineiden henkilökunnalle omalaatuisen
opintopolkuni mahdollistamisesta ja graduohjaajalleni ahkerasta kommentoinnista. Kiitokset
haastatelluille avoimuudesta, auttavaisuudesta ja inspiraatiosta. Erityiskiitokset Ilpo Koskelalle ja
Jyrki A. Mäelle olennaisen tutkimusaineiston äärelle johdattamisesta. Kiitokset Jyrki A. Mäelle
punk-lehtien lainaamisesta ja Oulun Sarjakuvakeskukselle sarjakuvalehtien lainaamisesta.
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