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JOHDANTO 

 

Tutkin pro gradu -tutkielmassani Soundi-, Suosikki- ja Rumba-lehtien muodostamia 

presentaatioita Dingo-yhtyeestä vuosina 1984–1986. Ajallinen rajaus perustuu 

ajanjaksoon, jolloin alkuperäinen yhtye esiintyi julkisuudessa, rikkoi aikansa myynti- ja 

yleisöennätyksiä sekä käynnisti fani-ilmiön, jota sittemmin on kotimaisen 

populaarimusiikin historiassa kuvattu ainutlaatuiseksi.1 Tavoitteeni on analysoida 

valitsemieni kolmen populaarimusiikkijulkaisun muodostamia kuvauksia ja tulkintoja 

yhtyeestä sekä sen nostattamasta fani-ilmiöstä ja edelleen vertailla muodostuneita 

profiileja toisiinsa. 

Dingo on Porissa lähteestä riippuen joko vuonna 1982 tai 1983 perustettu rock-yhtye.2 

Noin kolme vuotta kestäneen uransa aikana yhtye julkaisi albumit Nimeni on Dingo 

(1984), Kerjäläisten valtakunta (1985) ja Pyhä klaani (1986). Yhtyeen hajoamisesta 

ilmoitettiin yleisölle kesken esiintymisen Nivalan Tuiskulassa 8.10.1986 ja päätös 

vahvistettiin paria päivää myöhemmin tiedotustilaisuudessa, jonka seurauksena 

suomalaisen rock-yhtyeen hajoamisesta uutisoitiin ensi kerran televisiossa.3 

Hajoamisensa jälkeen yhtye on tehnyt paluita vuosina 1993–1994, 1997–1999 ja 2000-

luvun alusta alkaen toiminta on ollut miltei jatkuvaa vaihtuvilla kokoonpanoilla. Vaikka 

yhtyeen suosio on jatkunut paluiden myötä, 80-luvun jälkeisiin ajanjaksoihin ei ole 

liittynyt vastaavaa näkyvyyttä, myyntimenestystä tai fanihysteriaa. Yhtye jatkaa 

toimintaansa edelleen ja sen viimeisin julkaisu on vuonna 2018 ilmestynyt single Tähtenä 

taivaalla 

Dingo on musiikkinsa ohella tunnettu imagostaan, johon kuuluivat räikeä ja aikansa 

sukupuolinormien rajoja hämärtänyt värikäs pukeutuminen, vahvat kasvomeikit, 

korvakorut sekä värikkäät sifonkihuivit. Dingo yhdessä toisen porilaisen yhtyeen Yön 

kanssa luokiteltiin musiikkilehdistössä esimerkeiksi Pori-soundista, joka nähtiin 

vastineena englantilaislähtöiselle 1970-luvun taitteessa kehittyneelle New Romantic -

tyylisuunnalle. New Romanticin sointikuvassa lauluvetoisiin pop-sävellyksiin yhdistyvät 

tyypilliset rock-yhtyeen instrumentit, kuten sähkökitara, sähköbasso, sähkörummut ja 

 
1 Jalkanen & Kurkela 2003, 612–614. 
2 Vuonna 1982 perustettiin Dingoa edeltänyt Soho-yhtye. Dingon ensimmäinen levyttänyt kokoonpano 

vakiintui vuoden 1983 aikana. Katso esimerkiksi Tähti ja meripoika. 
3 Bruun et al 1998, 377. 
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kaikkein leimallisimpina syntetisaattorit. Tyylisuunnalle ominaista olivat myös 

muusikoiden suurieleiset imagot, joihin kuuluivat miesmuusikoiden meikkaaminen sekä 

historiallisten tyylien, erityisesti 1800-luvun romantiikan ajan innoittama pukeutuminen 

pitsipaitoineen ja asepukuineen.4 

 

Tutkimusongelma  

Tutkielmani tavoitteena on tarkastella suomalaisen musiikkilehtien ja rock-journalistien 

kirjoituksillaan rakentamaa kuvaa Dingo-yhtyeen musiikista, jäsenistä sekä yhtyeen 

saavuttamasta valtaisasta suosiosta. Aatehistoriallisesta kulmasta Dingo-ilmiö kertoo 

mielenkiintoisia asioita paitsi aikansa rock-kulttuurin asemasta suomalaisessa 

yhteiskunnassa ja mediassa, myös rock-kulttuurin sisäisistä arvojärjestelmistä. Tämän 

ohella kartoitan mahdollisuusien mukaan ilmiön sosiaalista puolta: rock-tähtien, 

journalistien, fanien sekä niin kutsuttujen diggarien asemaa sekä suhdetta toisiinsa. Pyrin 

tuomaan esiin myös tutkittavan ajan rock-kulttuuriin ja suomalaiseen kulttuuriin 

liittyneitä käsityksiä ja odotuksia sukupuolirooleista ja niihin liittyneistä arvotuksista.  

Tutkimukseni vastaa kolmeen keskeiseen tutkimuskysymykseen, jotka jakautuvat 

täsmentäviin alakysymyksiin:  

1. Millaisia presentaatioita Soundi-, Suosikki- ja Rumba-lehdet muodostavat 

Dingo-yhtyeestä, sen musiikista ja yhtyeeseen liittyvästä fani-ilmiöstä? Millä tapaa 

presentaatiot kehittyvät aikana yhtyeen läpimurrosta sen hajoamiseen?  

2. Millaisia ilmaisuja käytetään Dingon musiikista, jäsenistä ja faneista? Mitä 

lehtien diskurssit tuovat esiin rock-asenteesta 1980-luvun Suomessa? Mitä ilmaisut 

kertovat suomalaisen rock-kulttuurin sisäisestä arvohierarkiasta? 

3. Kuinka lehtien presentaatiot vertautuvat toisiinsa? Mitä yhdistäviä ja eriäviä 

tekijöitä lehtien tyyleissä ja arvomaailmoissa on? 

Tutkimus jakautuu rakenteeltaan kolmeen päälukuun, joista kolme ensimmäistä käyvät 

kronologisesti läpi kunkin lehden julkaisemia haastatteluita, levyarvosteluita, kuvia ynnä 

muuta sisältöä, joissa käsitellään Dingo-yhtyettä. Ensimmäisessä pääluvussa analysoin 

Soundia, toisessa pääluvussa Suosikkia ja kolmannessa pääluvussa Rumbaa. Lopulta 

 
4 Shuker 2002, 213. 
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päätelmissäni vertailen toisiinsa aiempien päälukujen aikana lehdistä muodostuneita 

presentaatioita Dingo-yhtyeen urasta sekä laajemmin suomalaisesta rock-journalismista 

1980-luvun Suomessa. Näin ollen kaksi ensimmäistä päätutkimuskysymystä liittyvät 

kolmeen ensimmäiseen päälukuun ja viimeiseen tutkimuskysymykseen vastaan 

päätelmissä.  

 

Aineisto ja metodit 

Olen valinnut tutkimukseni aineistoksi aikansa keskeisimmät suomalaiset 

populaarimusiikkilehdet eli Suosikin, Soundin ja Rumban vuosilta 1984, 1985 ja 1986. 

Tutkimusjakso on rajattu ajalle, jolloin alkuperäinen Dingo-yhtye esiintyi julkisuudessa 

ja johon niin kutsutun dingomanian aika on tyypillisesti liitetty. Mainittuja julkaisuja ei 

tähän mennessä ole digitoitu ja olen hankkinut aineiston käyttööni Kansallisarkistosta. 

Tutkimukseni keskeisin metodi on lähiluku. Olen koostanut kustakin tutkimastani 

julkaisusta systemaattisesti kaikki Dingo-yhtyeeseen tehdyt viittaukset, jonka jälkeen 

analysoin ja vertailen kerääntynyttä aineistoa. Käytän tutkielmassani paljon suoria 

lainauksia tuodakseni lehdissä näkyvät diskurssit ja arvot näkyviin mahdollisimman 

selkeinä. Lainaukset sisältävät runsaasti alatyylisiä ja provosoivia ilmaisuja, jotka ovat 

olennainen osa tutkimiani puhetapoja ja asenteita. Aineiston tulkinnassa nojaan ennen 

kaikkea musiikkijournalismin ja rock-kulttuurin käsitehistoriaan. Käsitteisiin, termeihin 

ja kielen piirteisiin tarttumalla yritän paljastaa, millaista hierarkkisia arvostuksia 

musiikkityyleihin on liitetty ja yritän muodostaa kuvaa rock-asenteesta ja niin sanotusta 

legitiimistä mausta. 

Tutkielmassani keskeisimpiä käsitteitä ovat rock-asenne ja siihen lähtemättömästi liittyvä 

autenttisuus. Rock-asenne on syntynyt 1950- ja 1960-luvuilla tietynlaisena vastalauseena 

jazzin ja perinteisen taidekritiikin esteettisille arvoille. Rock-asenteen voikin määritellä 

tietynlaiseksi arvomaailmaksi tai ajattelun tavaksi, jota määrittävät uskottavuus, karisma, 

elämyksellisyys, aitous ja usein myös kapinallisuus.5 Autenttisuudella rockin hyveenä on 

juuret sekä yhdysvaltalaisen folk-musiikin perinteessä että romanttisen kauden 

korkeakulttuurissa. Näin ollen autenttisuutta määrittää tietynlainen jännite, jossa aitous 

merkitsee yhtä aikaa kansantajuista, vetoavaa ja ymmärrettävää, mutta myös 

 
5 Kurkela 2005, 297–301. 
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ainutlaatuista, ylevää, oivaltavaa ja haastavaa.6 Sekä jaottelussa korkeaan ja matalaan 

kulttuuriin että populaarikulttuurin sisäisessä jaottelussa aitoon ja keinotekoiseen on 

käytetty teoreettisena kehyksenä Pierre Bourdieun muotoilemaa legitiimin maun ajatusta. 

Bourdieun ajattelussa historiallinen taiteen tyylisuuntien jakautuminen korkeaan ja 

matalaan kulttuuriin määrittyy yhteiskunnan sosioekonomisen statusten rinnalla ja 

jaottelu on sekä sosiaalisen eriytymisen että vallankäytön muoto.7 Vaikka 

populaarimusiikki ja rock ovat lähtökohtaisesti kiinnittynyt nimenomaan kulttuurin 

matalaan osaan, on populaarimusiikin sisällä vähitellen omaksuttu samankaltainen 

legitiimin maun logiikka, jossa edistyksellinen ja autenttinen edustavat korkeaa ja 

kaupallisuus edustaa matalaa.8 

Fani-ilmiöiden historiassa teini-idoli, teiniyhtye tai teinipop ovat keskeisiä ja toisiinsa 

rinnastuvia käsitteitä. Ilmaisut ovat esiintyneet englanninkielisessä populaarikulttuurissa 

1950-luvulta alkaen ja niitä käytetään erityisesti yhtyeistä tai artisteista, jotka ovat teini-

ikäisen tyttöyleisön suosiossa. Lähtökohtaisesti pejoratiiviset käsitteet viittaavat 

sovinnaiseen ja huoliteltuun musiikkiin sekä yhtä aikaa seksuaalisesti vetoavaan ja 

viattomaan imagoon.9 Dingon suosiosta puhuttaessa korostuu nimenomaan nuorten ja 

kouluikäisten tyttöjen fanius, johon on liitetty fanien romanttinen ja seksuaalinen 

kiinnostus sekä tietynlainen hillittömyys suhteessa idoleihin. Kyseessä on puhetapa, joka 

on näkynyt jo populaarimusiikin historian varhaisissa vaiheissa. Tyypillinen kuvaus 

fanista onkin varhaisnuori tyttölapsi, jonka hysteeriseksi kuvattu idolisointi kuvataan 

purkautuvan kiljumisena tai tähtien yksityisyyden ja fyysisen koskemattomuuden 

rikkomisena.10 

Muutoin tutkimuksen kannalta kiinnostavia käsitteitä ovat muun muassa hysteria ja 

mania. Arkikielestä tuttu dingomanian käsite on esiintynyt ainakin vuonna 1985 

esitetyssä Yleisradion A-studion ohjelman nimessä. Dingomanian käsite ei kuitenkaan 

ilmene tutkimassani aineistossa lainkaan, vaan yhtyeen saavuttamaan suosioon viitataan 

teksteissä ilmiönä ja hysteriana. Suomalaiseen populaarimusiikin kieleen hysteria on 

vakiintunut viimeistään 1960-luvulla. Perinteisesti naissukupuoleen liitettyä käsitettä 

käytettiin populaarimusiikin yhteydessä kuvaamaan naisissa nähtyä voimakasta, ainakin 

 
6 Lindberg et al 2005, 44–48.  
7 Lindberg et al. 2005, 34–38. 
8 Järviluoma & Rautiainen 2003, 170–172. 
9 Shuker 2002, 297–298. 
10 Ewens 2020, 12–18.  
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näennäisesti hallitsematonta ja ennen kaikkea seksuaaliseksi tulkittua hurmosta.11 

Tietyllä tapaa hysteerisyys populaarimusiikin yhteydessä tulee ymmärrettäväksi fanin 

olennaisimpana ominaisuutena.  

Erityisen hyödyllinen tutkimukselleni on ollut Janne Poikolaisen teoksessaan 

Musiikkifanius ja modenisoituva nuoruus (2015) muotoilema jaottelu naispuoliseen 

fanidiskurssiin ja miespuoliseen diggaridiskurssiin. Diskursseilla tarkoitan 

yksityiskohtaisia ja vakiintuneita puhetapoja, joilla tutkimukseni tapauksessa toimittajat 

jäsentävät arvostuksiaan musiikista ja kulttuurista yleisemmin ja tuovat ajattelunsa esiin 

kirjallisessa muodossa. Diskursseilla on myös sosiaalinen funktio, joilla toimittajat 

rakentavat ja ylläpitävät identiteettiään sekä diskurssien taustalla olevaa maailmankuvaa 

tai mentaliteettia.12 Tutkimuksessani tuleekin ilmi diskurssien valinnanvaraisuus:13 

tutkielmassani toimittajat analysoivat samaa yhtyettä ja samaa musiikkia, mutta tulkinnat 

tulevat ilmi korostuneen poikkeavin tavoin. Toinen hyödyllinen ajattelun työkalu on ollut 

aatehistorioitsija Markku Hyrkkäsen esittelemä mentaliteetin käsite.14 Mentaliteetti 

viittaa muun muassa esteettisten ja moraalisten arvojen muodostamaan maailmankuvaan, 

jonka taas ymmärrän tulevan näkyviin arvoväritteisinä puhetapoina, joita tässä 

tutkielmassa ovat jo mainitut fanityttö- ja diggaridiskurssit. 

Diggaridiskurssin voi määritellä kriittisyyttä ja asiantuntijuutta korostavaksi 

suhtautumistavaksi sekä kaupalliskriittiseksi asenteeksi, joka suosii taiteessa 

vilpittömyyttä, aitoutta ja omaehtoisuutta. Fanityttödiskurssi taas korostaa jo varhaisiin 

rock-tähtiin liitettyä kuvaa hysteerisinä kirkuvista fanitytöistä, joiden motiivi 

miespuolisten muusikoiden pinnalliseen ihailuun ymmärrettiin motiiveiltaan ennen 

kaikkea seksuaaliseksi ja romanttiseksi. Poikolainen ajoittaa diggaridiskurssin synnyn 

Suomen varhaisimman rock-lehden eli Musan perustamiseen. Hän kuvaa Musa-lehden 

toimituksen diggareiden pyrkineen erottautumaan pop-lehtien kuvaamista naispuolisista 

faneista, joiden ajateltiin olevan passiivisia, alttiita trendivaihteluille ja kykenemättömiä 

analysoimaan kriittisesti tai arvostamaan kuuntelemaansa musiikkia. Diggarit siis 

pyrkivät asettumaan passiivisen faniuden ulkopuolelle ja mielsivät omaan toimintaansa 

älyllisyyden ja kriittisyyden vaatimuksia.15 Erottautumiseen liittyi myös sukupuolisuuden 

 
11 Poikolainen 2015, 150–151. 
12 Pietikäinen & Mäntynen 2019, 71–72. 
13 Pietikäinen & Mäntynen 2019, 93–101. 
14 Hyrkkänen 2002, 85–90. 
15 Poikolainen 2015, 136–137. 
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ulottuvuus, ja Musassa maskuliinisuutta alleviivattiin suosimalla erityisesti 

progressiivisen rockin kaltaisia raskaampia, vaativimpia ja vähemmän kaupallisia 

tyylilajeja. Diggaridiskurssiin liittyi lähtemättömästi myös musiikin kuluttamiseen ja 

analysoimiseen liittyvät arvot: musiikista puhuttaessa suosittiin asiapitoisuutta ja hyvältä 

taiteelta odotettiin aitoutta sekä omaehtoisuutta. Kaikista näkyvin arvo oli kuitenkin 

epäluuloisuus kaupallisuutta ja valtavirtaista suosiota kohtaan. 

Poikolaisen analyysissä naispuolisen faniuden diskurssiin liittyi miltei erottamattomana 

romanttis-seksuaalinen ulottuvuus, jonka perusteella tyttöfanit olivat ensisijassa 

kiinnostuneita miesartisteista ja musiikin ohella suuri osa kiinnostusta olivat romanttiset 

ja seksuaaliset fantasiat artisteja kohtaan. Diskurssia piti ainakin osin yllä median ja 

erityisesti nuorisolehtien tapa kielellään ja kuvillaan korostaa sekä artistien henkilöä ja 

seksuaalisuutta että tyttöfaneille oletettuja tarpeita ihailla ja fantasioida idoleitaan. Oma 

kysymyksensä onkin, missä määrin median ylläpitämä naispuolisen fanin diskurssi 

ehdollisti kasvavia naisfaneja käyttäytymään diskurssin odottamalla tavalla. Tytöissä 

havaitusta romanttis-seksuaalisesta kiinnostuksesta idoleita kohtaan johtuen tyttöjen 

faniuteen suhtauduttiin väheksyvästi ja paheksuvasti pelon sekä huolen kautta.16 

Siinä, missä romanttis-seksuaalinen ulottuvuus on lähtemätön osa naispuolisen fanin 

diskurssia, määrittää diggaridiskurssia kulutuskriittisyys. Kulutuskriittisessä puhunnassa 

hyvään kuluttajuuteen kuuluvat myönteiset ominaisuudet linkittyvät yllä lueteltuihin 

miesten ominaisuuksiin eli itsenäisyyteen, kriittisyyteen ja älyllisyyteen. Sen sijaan 

naisten kuluttamista kuvasi passiivisuus, johdateltavuus, kyvyttömyys kuuntelemansa 

musiikin analysoimiseen sekä alisteisuus omille vieteille ja tarpeille, joiden ajateltiin 

tulevan näkyviin taipumuksena ihastua artisteihin.17 Näin ollen kulutuskriittiselle 

diskurssille oli tyypillistä rock-lehtien väheksyvä ja torjuva asenne ulkomusiikillisiksi 

miellettyjä asioita – kuten meikkaamista tai näyttävää pukeutumista – kohtaan. 

Ulkomusiikillisuuden kritiikki muodostui sekin vastalauseeksi nuorisolehtien ja 

näkyvimmin Suosikissa näkyvälle oletetusti naisiin vetoavaan sensaatiomaiseen 

kirjoitustapaan, joka korosti värikuvia sekä artistien ja tähtien persoonia.18 

Poikolaisen mukaan faniuden tai kuluttamisen sukupuolirajat eivät todellisuudessa olleet 

piirtyneet yhtä jyrkästi sukupuolisuuden mukaan, vaan diskurssit perustuivat ennen 

 
16 Poikolainen 2015, 144–146. 
17 Poikolainen 2015, 160–161. 
18 Poikolainen 2015, 168–169. 
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kaikkea lehtien valitsemiin journalistisiin tyyleihin ja positioihin, jotka taas paljolti oli 

mukailtu ulkomaisien esimerkkien mukaisiksi.19 Tästä johtuen toimittajilla ja lehdillä 

onkin ollut merkittävä rooli tietynlaisten sukupuolittuneiden kuluttajaroolien ylläpitäjinä 

sen sijaan, että nuorten poikien ja tyttöjen välisiä eriäväisyyksiä olisi purettu. 

Lähtökohtani on, että 1960- ja 1970-luvuilla muodostuneet diskurssit ovat pääpiirteissään 

säilyneet tutkimusjaksolleni 1980-luvulle.  

 

Tutkimustilanne  

Populaarimusiikin historiankirjoituksessa menestysyhtyeiden tarinat vaikuttavat 

säilyttävän ajankohtaisuutensa. Myös Dingon nimi nousee aika ajoin julkisuuteen uusien 

kokoelmajulkaisujen ja historiikkien myötä. Viimeisimpänä yhtyeestä julkaistiin Ylen 

kustantama dramatisoitu kuunnelma Kaikki huutaa Dingo! kesällä 2020. Suuri osa 

Dingo-yhtyettä koskevaa kirjallisuutta on tavalla tai toisella yhtyeen tai taustavoimiensa 

kustantamaa ja yhtyeestä julkaistiinkin erilaisia faneille suunnattuja teoksia jo ennen 

yhtyeen hajoamista 1986. Erityisesti Dingon ainutlaatuinen suosio on säilynyt 

kysymyksenä, johon on etsitty selityksiä 1980-luvulta alkaen.  

Suosiostaan ja tunnettavuudestaan huolimatta Dingoa on tutkittu akateemisesti varsin 

vähän. Jaana Lähteenmaa sivuaa Dingo-ilmiötä fanien näkökulmasta osana sosiologian 

pro gradu -tutkielmaansa Tytöt ja rock: kuuntelu, haaveet ja soittaminen. Empiirinen 

tutkimus (1988). Tutkimuksessa haastatellaan neljää 10–15-vuotiasta tyttöä, ja 

haastatteluiden kysymyksenasettelut koskivat muun muassa fanien romanttisia haaveita 

idoleitaan kohtaan sekä naisten mahdollisia rooleja rock-kulttuurin parissa. Tämän lisäksi 

Yrjö Heinosen artikkeli Ja käsi kädessä kuljemme… – Psykodynaaminen näkökulma 

Dingo-klassikkoon Autiotalo (1999) purkaa Neumannin sävellyksen ja sanoituksen ohella 

myös Dingo-yhtyeen kokoonpanoa, levyillä kuultavaa sointikuvaa ja sen teknistä 

toteuttamista sekä Autiotalon vastaanottoa levymyynteineen. Tiettävästi käsillä olevaa 

tutkimusta vastaavia Dingo-yhtyeeseen tai yhtyeen nostattamaan fani-ilmiöön 

keskittyvää tutkimusta ei ole tehty. Tutkimuskysymyksiini vastaamisen ohella pyrin 

tekemään havaintoja myöhemmin dingomaniaksi kutsutun fani-ilmiön laajuudesta ja 

ilmapiiristä ja nostamaan esiin aiheita jatkotutkimukselle. 

 
19 Poikolainen 2015, 125–141. 
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Historiallinen tausta  

Rock-musiikin synty on historiallisesti sijoitettu Yhdysvaltoihin afroamerikkalaiseen 

kulttuuriin, josta se 1950-luvulla nousi viihdeteollisuuden valtavirtaan. Rock-musiikin 

saapuminen Suomeen on ajoitettu vuoteen muun muassa 1956 elokuvan Rock Around the 

Clock ensi-iltaan sekä ensimmäisiin rock-konsertteihin.20 Rock-musiikki yleistyi 

Suomessa hitaasti ensin Elviksen ja Paul Ankan kaltaisten yhdysvaltalaisten tähtien 

johdolla, kunnes 1960-luvulla The Beatles ja niin kutsuttu britti-invaasio kiihdyttivät 

rock-musiikin näkyvyyttä levykaupoissa, radiossa, televisiossa, jukebokseissa ja 

konserttisaleissa. Tästä huolimatta 1950- ja 1960-lukuja voi kuvata niukkuuden 

aikakaudeksi, joka näkyi niin äänilevyjen, levysoittimien kuin ulkomusiikillisen 

materiaalin huonona saatavuutena suhteessa huomattavasti suurempaan kysyntään.21 

Suomalainen populaarimusiikki on omaksunut vaikutteita maailmanlaajuisista trendeistä, 

jotka on omaksuttu usein parin vuoden viiveellä esikuvista. Suomalaista rock-musiikkia 

tehtiin varhaisessa vaiheessa enimmäkseen instrumentaalisena rautalankamusiikkina tai 

englannin kielellä, kunnes vähitellen kotimaan kielellä tehdyn rock-musiikin määrä ja 

näkyvyys alkoivat kasvaa. Varhaisia suomenkielisiä rock-muusikoita olivat muun muassa 

Danny, Irwin Goodman ja Rauli Badding. Englanninkielisistä yhtyeistä Hurriganes nousi 

1970-luvulla kenties suurimmaksi ja erityisesti nuorisoa liikuttaneeksi ilmiöksi. 

Suomirockin kukoistuksen kausi käynnistyi nuoremman sukupolven eli muun muassa 

Juice Leskisen, Hectorin ja Dave Lindholmin työllä 1970-luvun puolen välissä ja 1970-

luvun loppupuolella seuranneen punkin ja uuden aallon myötä. 

Vuosina 1976 ja 1977 Suomeen rantautunut punk ja sitä seurannut niin kutsuttu uusi aalto 

merkitsivät sukupolvenvaihdosta, jonka myötä suurien levy-yhtiöiden kontrolli 

äänitettyyn ja erityisesti julkaistuun musiikkiin muutti luonnettaan. Aikana syntyi elävän 

musiikin yhdistyksiä, uudenlaisia talkoovoimin valmistettuja pienlehtiä eli fanzineja sekä 

riippumattomia levy-yhtiöitä ja äänitysstudioita, joiden avulla sekä äänitettiin 

omaehtoisempaa musiikkia ja toisinaan vastakulttuuria edustaneet nuoret yhtyeet ilman 

suurimpien levy-yhtiöiden tukea onnistuivat murtautumaan valtavirtaan, kuten 

esimerkiksi Eppu Normaalin tapauksessa.  

 
20 Toivonen 2003, 19–20. 
21 Poikolainen 2015, 119–120. 
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Julkinen mielipide rockia kohtaan oli alusta alkaen kielteinen ja kauhisteleva, ja 

kauhistelu kohdistui ennen kaikkea tytöissä ja nuorissa naisissa havaittuun hysteeriseen 

käytökseen.22 Jännitteinen suhtautuminen rock-musiikkiin muuttui viimeistään 1980-

luvun puolivälissä, jolloin kotimainen rock-musiikki vakiintui populaarimusiikin 

valtavirtaan muodoksi mediassa ja yhteiskunnassa.23 1980-lukua on populaarimusiikin 

tutkimuksessa pidetty suomalaisen rock-musiikin kulta-aikana, minkä jo aikalaisetkin 

näyttivät tiedostavan. Populaarimusiikin ja 1980-luvun kontekstissa nimenomaan rock 

tunkeutui koko suomalaiseen yhteiskuntaan viimeistään 1980-luvun puolivälin jälkeen.24 

Vuosikymmentä on pidetty suomenkielisen rock-musiikin ja levymyynnin huippuaikana, 

jolloin useat artistit saavuttivat aiemmin saavuttamattomina pidettyjä 

platinalevymyyntien rajoja25 – vuodesta 1976 vuoteen 1989 platinalevyn kriteerinä oli 

100 000 myytyä äänilevyä. 1980-luvun kasinotaloudeksi kuvatussa yhteiskunnassa 

väestö oli aiempaa vauraampaa, mikä näkyi myös Suomessa konsumerismin kasvuna ja 

äänilevyjen myyntiennätyksiä rikottiinkin lähes vuosittain. Myös valtion kontrolli 

mediasta alkoi vapautua: kaupallinen radiotoiminta käynnistyi keväällä 1985, jonka 

jälkeen paikallisradiot yleistyivät Suomessa Lakeusradion sekä Radio Cityn johdolla 

keväästä 1985 alkaen.26  

Kasvaneiden levymyyntien ohella aikaa kuvaa yhtyeiden näkyvät pyrkimykset murtautua 

ulkomaan markkinoille englanninkielisellä musiikilla. Tämän kaltaisista 

maailmanvalloitusretkueista selvästi tunnetuin oli vuonna 1979 perustettu Hanoi Rocks, 

joka alkujaankin syntyi kansainvälisen rock-tähteyden visiosta. Yhtyeen ura suuntautui 

jo hyvin varhaisessa vaiheessa Ruotsiin ja Iso-Britanniaan manageri Seppo Vesterisen ja 

Johanna–levy-yhtiön Atte Blomin tuella.27 Vientiyritykset liittyvät tutkielmaan niiltäkin 

osin, että myös Dingo pyrki käynnistämään kansainvälistä uraa, mutta ehti tekemään vain 

yhden englanninkielisen julkaisun ennen hajoamistaan. 

Suomalainen rock-kulttuuri muun maailman tapaan pysyi pitkään erittäin 

mieskeskeisenä. Tämä korostuu myös tutkimusjaksollani, jolloin naisten näkyvyys niin 

artisteina kuin toimittajinakin oli miehiä vähäisempää ja totutuin paikka naiselle rock-

 
22 Toivonen 2003, 20–22. 
23 Jalkanen & Kurkela 2003, 615–618. 
24 Bruun et al. 1998, 382. 
25 Bruun et al. 1998, 386–387. 
26 Sorjanen 2002, 28–29. 
27 Bruun et al. 1998, 336. 
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kulttuurissa oli fanit tai niin kutsutun bändärin rooli.28 Naisten esittämä ja kirjoittama 

rock-musiikki alkoi kuitenkin vähitellen tulla näkyvämmäksi 1980-luvun alusta alkaen 

tunnetuimmin Tavaramarkkinat-yhtyeen johdolla.29 

Musiikin kuluttamisen tavat olivat vakiintuneet 1960-luvulta lähtien levysoittimien, 

kannettavien radioiden, Yleisradion nuoriso-ohjelmien sekä toisaalta niin sanottujen 

merirosvoradioiden yleistymisen myötä.30 Fanikulttuurin ja faniuden performoimisen 

syntyyn taas on vaikuttanut musiikki- ja nuorisolehdistön suosion kasvu 1960-luvun 

alkupuolella erityisesti Suosikki- ja Iskelmä-lehtien johdolla. 1970-luvulla taas sai 

alkunsa varsinainen rock-lehdistö ensin Musan (1971) ja tunnetuimmin Soundin myötä 

vuonna 1975. Kuten itse musiikinkin suhteen, myös suomalainen lehdistö käytti 

esimerkkinään ulkomaisia, ympäri maailman tunnettuja lehtiä, kuten New Musical 

Express tai Melody Maker.31 

Suomalainen populaarimusiikkilehdistö sai alkunsa Rytmi-lehden myötä vuonna 1934. 

Ajan sävel, Iskelmä ja Musiikkiviesti, joka vuonna 1961 muutti nimensä Suosikiksi, 

edustivat sensaatiomaisempaa ja ulkomaalaisten esikuvien mukaista pop-lehdistöä 1960-

luvulla ja 1970-luvun aikana syntyi ensimmäiset suomalaiset rock-lehdet Musa ja Soundi, 

joka syntyi osan Musan toimituksesta erottua perustaakseen uuden lehden. Ominaista 

populaarimusiikkilehdistön historialle on, että uusia lehtiä on perustettu runsaasti, mutta 

hyvin usein lehdet ovat olleet varsin lyhytikäisiä.32  

  

 
28 Katso esimerkiksi Sipilä 1989 ja Lähteenmaa 1989. 
29 Bruun et al. 1998, 340-342. 
30 Poikolainen 2015, 54–76. 
31 Poikolainen 2015, 108–110. 
32 Pajukallio 2002, 89–95. 
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1. SOUNDI – ASIANTUNTEVAN ROCK-JOURNALISMIN PIONEERI 

 

Soundi on syksyllä 1974 perustettu ja vuoden 1975 alusta julkaistu edelleen sekä 

painettuna että digitaalisena ilmestyvä erityisesti rock-musiikkia käsittelevä 

aikakauslehti. Lehden perustivat Pekka Markkula, Timo Kanerva ja Jukka ”Waldemar” 

Wallenius erottuaan Soundin edeltäjän eli Musan toimituksesta. Vuonna 1975 

päätoimittajaksi vakiintui Timo Kanerva, joka jatkoi päätoimittajan vuoteen 2013 saakka. 

Toukokuusta 2013 saakka päätoimittajana on toiminut Mikko Meriläinen. 

Lehden perustamisen motiiveiksi Kanerva on kertonut tarpeen julkaista suomenkielistä 

asiapitoista ja laajalti eri kevyen musiikin tyyleihin syventyvää lehteä, jollaista Suomessa 

ei vielä ollut. Musa-lehden tapauksessa tavoitteet olivat hyvin samankaltaiset, mutta 

resurssien puutteesta johtuen toivottu journalistinen taso ja säännöllinen julkaisurytmi 

jäivät toteutumatta. Kuten suomalaisilla musiikkilehdillä yleensä, suurimmat vaikuttajat 

olivat ulkomaisia lehtiä, joista Kanerva on maininnut englantilaiset Melody Makerin, 

New Musical Expressin sekä yhdysvaltalaiset Musicianin ja Rolling Stonen.33   

Soundin tavoitteina ovat olleet kansainvälisien kanssa vertailukelpoinen ammattimaisuus 

ja asiantuntevuus sekä toimituksen autonomia sisällön tuottamisessa ja valitsemisessa 

kaupallisten vaatimusten sijaan. Työssään toimitus pyrki ennakkoluulottomaan ja 

monipuolisesti musiikkityylien kirjoa analysoivaan sisältöön ja lehdellä oli tietynlainen 

sivistävä ja aatteellinen tavoite: Suosikin kaltaisen pop-lehtien rinnalle haluttiin perustaa 

media, jonka kautta voisi saada ja levittää tietoa myös marginaalisemmista ja 

tuntemattomista artisteista silläkin ehdolla, ettei lehden pitäminen olisi taloudellisesti 

yhtä kannattavaa pop-lehtiin verrattuna.34 Ilmaisussa on pyritty asialliseen 

oikeakielisyyteen, vaikkakin yleiskielen sijaan lehti on suosinut erityisesti rock-

muusikoiden suosimaa slangia ja ammattikieltä. Tutkimusajankohtana kielellinen tyyli 

on provosoiva eikä kirosanoja tai alatyylisiä ilmaisuja ole sensuroitu. Kanervan sanoja 

mukaillen kyseessä on tietoinen valinta tyypillisestä sanomalehtijournalismista 

erottautumiseksi.35   

 
33 Oesch 1989, 74. 
34 Oesch 1989, 155. 
35 Oesch 1989, 75. 
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1.1. Vuosi 1984 – ”Eikö teistä tullut vähän liian äkkiä suosittuja?” 

 

Soundissa Dingo esiintyy ensimmäisen kerran numeron 3/1984 singlearvosteluissa, jossa 

Waldemar Wallenius arvostelee yhtyeen ensisinglen Sinä ja minä. Hän arvioi levyä 

näennäisen neutraalisti eikä esitä kappaleesta suoraa kritiikkiä, vaan jättää kappaleen 

analysoimatta ja ilmaisee ylimalkaisesti ja perustelematta oman vastahakoisuutensa. 

Walleniuksen kritiikki väheksyy kappaleen taiteellista merkitystä kuvaamalla yhtyeen 

kuuluvan osaksi ulkomailta omaksuttua trendiä ja katsoo kappaleen olevan pikemminkin 

pastissi kuin oma tunnistettavan ainutlaatuinen teoksensa. Wallenius tietyllä tapaa 

kohdistaa kritiikkinsä kuvaamaan laajemmin koko suomalaista musiikkikenttää, jonka 

taiteellisten ansioiden hän implikoi olevan ulkomaisten esikuvien varassa. Saman 

tyylinen tulkinta ulkomaisten esikuvien imitoimisesta ja suomalaisten rock-muusikoiden 

omaleimaisuuden puutteesta oli jo vakiintunut kritiikin aihe suomalaisessa rock-

journalismissa.36 Toisaalta kappaleen suomalaisuuteen liittyvät piirteet, joita on tavattu 

korostaa myönteisenä asiana suomalaisessa rock-musiikissa37, eivät vakuuta Walleniusta. 

Ensimmäinen Soundissa julkaistu teksti Dingosta myös eksplisiittisesti profiloi yhtyeen 

teinibändiksi ja vähättelevä kuvaus määrittelee yhtyettä lehden sivuilla jatkossakin aina 

yhtyeen hajoamiseen saakka. 

Näin ne muodit kulkeutuvat perämettiinkin. Ulkomuoto on kuin millä tahansa englantilaisella 

nykybändillä, mutta musiikki on kyllä varsin suomalaista fantasiaa. Yksi niistä levyistä, joista ei 

oikein osaa sanoa mitään: tämän kuulee radiosta tai jostain ja joko pitää tai ei pidä laulajan 

teiniäänestä, bändin tavanomaisesta soundista ja piisien pikkunäppäryydestä. Liian monilta 

suomalaisilta joutuu kysymään: Missä on oma linja?38 

 

Numerossa 6/1984 on julkaistu Pertti Ojalan toimittama arvostelu vappuaattona 1984 

ilmestyneestä Nimeni on Dingo -albumista. Samassa numerossa albumi on noussut lehden 

albumilistan toiselle sijalle, mikä on osoitus vasta alkaneen uran nopeasta 

nousujohdanteesta.39 Uuden yhtyeen ensimmäistä albumia arvostellessa korostuu tarve 

määritellä ja kuvailla yhtyettä lukijalle. Ojala kuvaakin yhtyettä Walleniuksen 

viitoittamalla linjalla teiniyhtyeeksi ja vetää rinnakkaisuuksia toiseen porilaiseen 

samoihin aikoihin julkisuuteen nousseeseen yhtyeeseen Yöhön. Kappalemateriaalia 

Ojala kuvaa parhaimmillaankin siedettäväksi ja kuvaus kappaleesta Sinä ja minä 

 
36 Mattlar 2015, 258. 
37 Mattlar 2015, 261. 
38 Waldemar Wallenius, ”Ottaa läppään (singlet).” Singlearvostelut, Soundi 3/1984, 23. 
39 ” LP-lista” Albumilista. Soundi 6/1984, 17. 
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”ilmiselvänä hittinä” on luettavissa pikemminkin halventavaksi kuin myönteiseksi 

huomioksi. Heikoimpia hetkiä Ojala kuvaa ”superkorneiksi” ja albumin päättävän 

Jokainen aamu -kappaleen hän nimeää ”pakolliseksi balladiksi”. Kaikkiaan Ojala 

määrittelee Dingon musiikin standardin mukaiseksi, tietoisesti ja laskelmoidusti tietylle 

kuluttajaryhmälle kohdennettuna kulutustavarana:  

Esikoisälpeensä perusteella Dingo on alle 15-vuotiaiden ikiomaa, suloista Mattia & Teppoa ja Kake 

Randelinia. Tuntuu mahdottomalta kuvitella, että kukaan tuota vanhempi voisi ottaa Dingon 

kovinkaan vakavasti. Varsinkin kun bändin ulkoinen image näyttää tähtäävän alaikäisten 

fanilaumojen miellyttämiseen. Tyyliä moiseen kauneuteen ei pidä sekoittaa.40 

Ojala jäsentää arvioimaansa musiikkia hyödyntämällä epäselvää rajanvetoa rock- ja pop-

musiikin välillä. Popia ja rockia käytetään toistensa vastakohtina, joista kansainvälisen 

rock-journalismin tapaan myös Soundin kielessä rock liitetään aitoon, vilpittömään, 

omaehtoiseen sekä kunnianhimoiseen taiteeseen. Popiin taas liitetään keinotekoisuus, 

laskelmoivuus, sovinnaisuus, tuttuus ja massakulttuurisuus.41 Suomalaisessa kontekstissa 

on huomattava, että iskelmämusiikki samaistetaan pop-musiikin kanssa samaan 

ostotrendejä mukailevaan ja taiteellisesti toisarvoiseen viihteeseen. 

Kevyttä ja Pave Maijasen tietenkin ammattitaitoisesti tuottamaa teinipoppia, josta on vielä pitkä 

matka rockiin. Lavalla Dingo saattaa olla rankempikin tapaus, mutta ››Nimeni on Dingo›› on 

auttamatonta pehmoilua.42 

Ojala esittää arviossaan kaupallisuuskritiikkiä, jonka perusteella yhtyeen nopea nousu 

suosioon on jo lähtökohtaisesti kyseenalaista. Hänen mukaansa Dingon tapa nousta 

julkisuuteen voittamalla Levyraati on ”kaikista vaihtoehdoista populaarein ja 

mauttomin.” Tulkitsen Ojalan pitävän Levyraadin kaltaista televisio-ohjelmaa 

keinotekoisena markkinoinnin keinona, kun diggaripositioon kuuluvasta autenttisuuden 

vaatimuksesta käsin arvokas musiikki ansaitsisi arvostusta orgaanisemmiksi mielletyin 

tavoin – toisin sanoen vähitellen, pitkään uraan perustuvien näyttöjen myötä. Tämä tulee 

näkyviin viimeistään Ojalan rinnastaessa Dingon iskelmätähti Kake Randeliniin, joka teki 

läpimurtonsa Syksyn sävel -ohjelman kautta. 

Yleisellä tasolla Ojala typistää uuden yhtyeen edustavan ”teinipoppia” ja analysoi Dingon 

musiikin muistuttavan suomalaisen iskelmämusiikin perinnettä niin sanoitusten kuin 

sävellystenkin osalta. Yhteys mollitraditioon ja kaukokaipuun kaltaisiin teemoihin on 

todettu monissa yhteyksissä jo Dingon 1980-luvun uran aikana sekä myöhemmässä 

 
40 Pertti Ojala, ”Dingo: Nimeni on Dingo (Kräk KRÄLP 15)”. Albumiarvostelu. Soundi 6/1984, 76. 
41 Esimerkiksi Frith 1988, 13. 
42 Pertti Ojala, ”Dingo: Nimeni on Dingo (Kräk KRÄLP 15)”. Albumiarvostelu. Soundi 6/1984, 76. 
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populaarimusiikin historiankirjoituksessa.43 Ojalan käyttämä termi teinipop samaistuu 

teiniyhtyeen käsitteeseen, joka on kirjoitushetkellä jo vakiintunut, englanninkielisestä 

musiikkijournalismista omaksuttu käsite. Rock-sosiologin klassikon Simon Frithin 

kuvauksessa erityisesti nuorisolle suunnatun pop-musiikin tunnusmerkkejä ovat toisaalta 

levyillä kuultavien sävellysten ja toteutusten sovinnaisuus ja toisaalta romanttinen nuoren 

miehen ja naisen välinen rakkaus keskeisimpänä, ellei ainoana lyyrisenä teemana. 

Motiiviksi tuottaa sovinnaista, kaikkia kuulijoita miellyttämään pyrkivää musiikkia Frith 

esittää musiikkiteollisuuden tavoitteen kaupallisten hyötyjen ja maksimoimisesta.44  

Toimittaja Mika Junna mainitsee Dingon ensimmäisen kerran numerossa 7/1984 osana 

Provinssirockin festivaaliraporttia. Kuten Wallenius ja Ojala aiemmin, myös Junna 

lähestyy Dingoa tietoisesti teinitytöille suunnattuna tuotteena. Vaikka hän myöntääkin 

tiettyjen kappaleiden vetovoiman, Junna pitää yhtyeen kasvavaa suosiota kyseenalaisena: 

Seuraava bändi, johon varsinaisesti ehdin keskittyä, oli teiniyhtye Dingo. Seurasin peräti koko setin 

ajan tätä nykyajan ilmiöbändiä, enkä tainnut yllättyä kovinkaan paljoa. Yhtye kun on melko 

tasapaksu ja puuduttava lavalla, joskin eräät hittibiisit jaksoivat innostaa jopa minun kyynistä 

egoani. No kyllä esim. ››Lähetyssaarnaaja›› on ››ihan kiva›› kappale.45 

 

Soundi julkaisee ensimmäisen artikkelinsa Dingo-yhtyeestä numerossa 8/1984, jossa 

Junna haastattelee yhtyettä tanssilavakonsertin yhteydessä. Artikkeli on tyylitelty yhtyeen 

värikkään imagon mukaisesti pastellisävyin ja juttua on kuvitettu värikuvalla, jossa 

kitaristi Jonttu eli Jouni Virta ja Neumann esiintyvät pääosin nuorista tytöistä, mutta myös 

nuorista pojista koostuvan yleisön kurotellessa lavalle. Junna tuo ilmi vastahakoisuutensa 

ilmi alusta lähtien ja kuvaa haastattelupaikkaa eli Taipalsaaren tanssilavaa ”luojan 

hylkäämäksi paikaksi,” johon saapuakseen toimittaja autonkuljettajineen ovat 

”uhmanneet luonnonvoimia”. Tanssilavalle saapunutta yleisöä Junna vähättelee 

humalassa hoiperteleviksi alaikäisiksi ja ”alkuasukkaiksi”. Hän myös muistuttaa 

nähneensä yhtyeen aiemmin esiintymässä saman kesän Provinssirockissa, havainnut 

yhtyeen vetoavan yleisöön ja erityisesti nuoriin tyttöihin, mutta ei itse ollut vakuuttunut. 

Näin Dingon lavalla ensimmäistä kertaa tämän vuoden Provinssirockissa. Teltta oli tupaten täynnä 

kansaa, ja nuoret tytöt lavan edessä olivat lähinnä ekstaasissa kun yhtyeen laulusolisti pomppi 

estraadilla. Dingo oli lavalla suhteellisen näyttävä bändi, mutta sen musiikki oli pidemmän päälle 

melko turruttavaa kuultavaa. Ensimmäisellä LP:llään yhtye oli paljon toimivampi kuin itse 

liveaktissa. Tämä ensikokemukseni Dingosta lavabändinä ei siis ollut kovinkaan mieltä ylentävää.46 

 
43 Esimerkiksi Mattila 2002, 137. 
44 Frith 1988, 36–37. 
45 Mika Junna, ”Festivaalikesä 84”. (art.) Soundi 7/1984, 10. 
46 Mika Junna, ”Dingo puree – Emme ole muoti-ilmiö vaan kehittelyn tulos” (art.) Soundi 8/1984, 45. 
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Haastattelussa yhtyeen musiikki ja keväällä julkaistu ensialbumi jäävät toisarvoisiksi. 

Junna toteaa albumin olleen myyntimenestys, mutta toruu, ettei Neumannin teksteissä ole 

”päätä eikä häntää.” Haastattelun keskeisin teema onkin tarkastella yhtyeen suosiota ja 

erityisesti teini-ikäisten tyttöjen osoittamaa huomiota. Junnan kysymyksissä – 

esimerkiksi ”Eikö teistä tullut vähän liian äkkiä suosittuja?” – korostuu 

diggaridiskurssista kumpuava epäluuloisuus suosiota ja kaupallista menestystä kohtaan. 

Kuten Dingon uran alkuvaiheessa oli tyypillistä, Junna yhdistää Dingon samasta 

kaupungista lähteneeseen samaa tyylilajia edustavaan ja samoihin aikoihin suosituksi 

tulleeseen Yö-yhtyeeseen. Junna implikoi, ettei mainittujen yhtyeiden samoihin aikoihin 

tapahtunut läpimurto olisi sattumaa ja korostaa yhtyeen ”muodikkuutta.” Tulkitsen 

muodikkuuden tässä yhteydessä viittaavan ohimenevyyteen, keinotekoisuuteen ja 

opportunistisuuteen. Yhtyeen jäsenet tunnistavat toimittajan vihjailun ja kieltävät jyrkästi 

epäilyn keinotekoisuudesta: 

Ettekö te muka sitten olekaan muoti-ilmiö? 

–Ei varmaan olla saatana!     

Se vain vaikutti sille koska ensinhän Porista tuli Yö ja sitten heti perään Dingo.47 

Junna on vakuuttunut yhtyeen harkitusta profiloitumisesta nuorten tyttöjen yhtyeeksi ja 

muotoilee oletuksensa toistuvasti hieman eri sanoin. On ilmeistä, että diggaridiskurssissa 

teinityttöjä pidetään ala-arvoisena yleisönä ja myös yhtyeen jäsenet tunnistavat oletuksen. 

Muusikot eivät kyseenalaista ajatusta teiniyleisön sivistymättömyydestä, mutta 

puolustavat itseään vakavasti ottavina muusikoina.  

Aiotteko te olla koko ajan teinityttöjen oma bändi?   

 –Mä en edelleenkään tajuu tota sanontaa. Ei me olla lähdetty tähän mukaan ollaksemme 

teinibändi, vaan rehellisesti ollaksemme rockbändi. Mutta kun tytöt nyt sattuu olemaan niin 

innostuneita meistä, niin ihmiset ovat leimanneet meidät teinibändiksi. Kun tytöt kirkuu, niin ei se 

voi olla vaikuttamatta esim. sun suhtautumiseesi Dingoon. Jollei tytöt kirkuisi, niin säkin ehkä 

katselisit meitä ihan toisesta perspektiivistä.48 

Yhtye pyrkii pysymään vastauksissaan asiallisena ja puolustautumaan korostamalla 

autenttisuuttaan ja omaehtoisuuttaan. Kitaristi Jonttu Virta vakuuttaa suosion yleisön 

edessä perustuvan yhtyeen spontaanisuuteen, luonnollisuuteen ja rehellisyyteen. 

Neumann jatkaa samaan sävyyn vaatimattomuuden ja tunnollisuuden teemaa 

vakuuttamalla yhtyeen ”kestävän hyvin tien päällä ja pystyvän mukautumaan eteen 

tuleviin juttuihin.” 

 
47 Mika Junna, ”Dingo puree – Emme ole muoti-ilmiö vaan kehittelyn tulos” (art.) Soundi 8/1984, 47. 
48 Ibid., 47. 
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Junnan alituinen alentava sävy kärjistyy haastattelussa paikoin henkilökohtaiseksi. Junna 

epäilee Neumannia näyttävän imagon perusteella narsistiksi ja kysyy tältä: ”Onko se 

luonnollista kun mies meikkaa?” Neumann vastaa kertomalla meikanneensa ensimmäisen 

kerran 11-vuotiaana ja kokevansa meikkaamisen itselleen luontevana tapana. Lisäksi 

Junna esittää sekä yhtyeen jäseniä että naispuolisia faneja halventavia seksistisiä 

implikaatioita. Haastateltavat mukailevat epämieluisia kysymyksiä aikansa, kunnes 

saavat tilanteen laukeamaan vaihtamalla puheenaihetta: 

Millainen moraali sinulla on Neumann? 

–Musta tuntuu että mun moraalikäsitteet on aika korkealla. 

Korkealla? Selitä tarkemmin.     

–Mun moraali on siis korkea.     

No eikö Dingon fanit ole tyttöjä.     

–Tyttöjä ja poikia.      

Mutta eikö tyttöjä ole kuitenkin enemmän?   

–On joo.       

Entä tyttöjen ikä?      

–Näissä tanssipaikoissa pyörii alaikärajaltaan tollasia neljätoistavuotiaita ja siitä sitten 

kahdeksaantoista. 

Miten teillä on sitten tämän backstagemoraalin laita?    

–Ahaa, sä yrität vetää meidät oikein koukkuun. Siis tottakai monelle tytölle on täyttymys kun 

pääsee takahuoneeseen ja pääsee pyytämään nimmaria ja pääsee vaihtamaan muutaman sanan. 

Sitähän tytöt haluaa periaatteessa keikan jälkeen tapahtuvan. Mutta että siitä pidemmälle … Hmm 

… Ei me olla ainakaan mitään hyödyntäjiä. Ei me olla mitään saatanan posliinipillujen silittäjiä. 

Entä teidän fanit sitten? Millainen moraali heillä on?   

–Mitäs luulet? (hiljaisuus)     

Onko teillä vakituisia tyttöystäviä?     

–Pepe tietäisi vastata tuohon…     

Pepe: –Mitä?      

–Mitä tykkäät muuten ohimennen tästä bändistä? (osoittaen Soundissa olevaa Hanoin kuvaa).49 

Myös yhtyeen esiintymistä kuvaillessaan Junna sivuuttaa konserttiarvosteluille tyypilliset 

huomiot esimerkiksi muusikoiden suorituksista tai äänentoiston ja valaistuksen 

onnistumisesta. Sen sijaan korostaa artistin ja fanien välisen vuorovaikutuksen 

seksuaalista ulottuvuutta: 

Tunnelma tanssiparketin puolella on tiivistynyt. Dingo meuhkaa lavalla ja tytöt lavan edessä 

hapuilevat käsillään poikain housunlahkeita. – – Pepellä on kiva(?) espanjalaistyylinen 

asukokonaisuus, jonka kruunaa kiharoille heitetty sombrero. Yksinäinen ratsastaja steppaa ja antaa 

tytön koskettaa oikeaa reittään. Jippii.50 

  

 
49 Mika Junna, ”Dingo puree – Emme ole muoti-ilmiö vaan kehittelyn tulos” (art.) Soundi 8/1984, 46–47. 
50 Ibid., 47. 



17 
 

1.2. Vuosi 1985 – ”Varsin suosittuja töyhtöhyypiöitä”  

 

Vertailemissani lehdissä kussakin järjestettiin vuosittainen lukijaäänestys, jossa 

äänestettiin kuluneen vuoden parhaasta musiikista ja artisteista sekä kotimaisissa että 

ulkomaisissa sarjoissa. Soundi esittelee edellisen vuoden lukijaäänestyksen tulokset 

vuoden 1985 ensimmäisessä numerossa. Dingo on äänestetty viidenneksi parhaaksi 

yhtyeeksi ja Nimeni on Dingo sijoittuu äänestyksessä kuudenneksi parhaaksi kotimaiseksi 

albumiksi. Neumann on äänestetty kuudenneksi parhaaksi laulajaksi, seitsemänneksi 

parhaaksi laulunkirjoittajaksi säveltäjä/sanoittaja -kategoriassa, mutta kenties 

merkittävimpänä vuoden töppäykseksi selvällä marginaalilla. Vaikka yhtyeen ja 

erityisesti laulunkirjoittaja Neumannin ansiot tunnustetaankin, yhtyeen suosioon ja 

julkisuuskuvaan liittyvä vastahakoisuus korostuu. Lukijaäänestysten tulosten yhteydessä 

toimitus nimeää edellisvuoden parhaina pitämänsä julkaisut ja tässä yhteydessä Mika 

Junna suosittelee ainoana Soundin toimituksesta Dingon esikoisalbumia.51 

Maaliskuussa 1985 ilmestynyt ja silloisen myydyimmän kotimaisen albumin ennätyksen 

rikkonut Kerjäläisten valtakunta on numeron 4/1985 albumilistan kärjessä. Listaa on 

kuvitettu mustavalkoisella kuvalla yhtyeestä ja kuvatekstillä ”Dingo – varsin suosittuja 

töyhtöhyypiöitä.”52 Keväällä 1985 Dingo vakiintuu aikansa suomalaisen rockin 

kuvastossa standardiksi, johon verrataan muiden yhtyeiden ja artistien kokoluokkaa ja 

suosiota. Samalla Dingo muotoutuu 1980-luvun puolivälin melodisen ja romanttisen 

rock-musiikin symboliksi. Yhtyeeseen aletaan viittaamaan erilaisissa, yhtyeestä 

irrallisissa yhteyksissä kasvavissa määrin. Eräs ensimmäisiä viittauksia Dingoon on 

numerossa 3/1985 Waldemar Walleniuksen toimittamassa Saigon-yhtyeen haastattelussa, 

jonka ingressissä Saigonin todetaan Suomen suosituimpien yhtyeiden toiseen 

divisioonaan, kun taas ehdottomista kärkinimistä mainitaan Dingo, Eppu Normaali ja 

Popeda.53 Samaan tapaan tuottajana ja sooloartistina työskennelleen Paavo ”Pave” 

Maijasen haastattelussa Jari Uusikartano kuvaa Dingoa ”tuoreiksi komeetoiksi.”54 

Aiemmin vuonna 1984 Dingoon peittelemättömän epäilevästi suhtautunut Mika Junna 

ylistää yhtyeen singleä Autiotalo arviossaan numerossa 1/1985. Hän lukee Autiotalon 

 
51 ”Rockvuosi ’84” Lukijaäänestys. Soundi 1/1985, 14–18. 
52 ”LP-lista” Albumilista. Soundi 4/1985, 16. 
53 Waldemar Wallenius, ”Sangen siisti Saigon on yksi maan suosituimmista yhtyeistä” (art.) Soundi 

3/1985, 45. 
54 Jari Uusikartano, ”Pave yhä kuumeessa” (art.) Soundi 1/1985, 55. 
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edellisvuoden parhaiden kotimaisten singlelevyjen joukkoon ja ylistää sen edustavan 

parasta ”suomalaista rock’n’rollia.”55 Tässä yhteydessä tulkitsen rock’n’rolliksi 

nimeämisen selkeäksi merkiksi hyväksynnästä, kun tähän saakka Junna muiden Soundin 

toimittajien tapaan on korostanut pop-musiikkia ja iskelmää muistuttavia piirteitä yhtyeen 

musiikissa. Junna toteaa Dingon olevan ”kaikkea muuta kuin tyhjä kupla” ja tulkitsen 

kommentin perustelevan jyrkkää muutosta toimittajan suhtautumisessa: Junna on 

aiheellisten epäilyjen jälkeen todennut yhtyeen autenttisuuden ja motiivien puhtauden. 

Tällä tapaa Junna pyrkii muuttamaan mieltään perustellusti ja säilyttämään sekä oman 

arvokkuutensa journalistina että diggaridiskurssiin kuuluvat kriteerit. 

Numerossa 4/1985 Dingon näkyvyys Soundin sivuilla saavuttaa huippunsa. Lehdessä on 

julkaistu artikkeli Helsingin Kulttuuritalolla järjestetystä platinalevyjen 

luovutustilaisuudesta, arvio Kirjoitan-singlestä, albumiarvio Kerjäläisten valtakunnasta 

ja lisäksi Asko Alasen rock-lyriikkaa käsittelevässä artikkelissa sivutaan Autiotalo-

kappaleen sanoituksia. 

Heikki Kemppainen raportoi 26.3.1985 Helsingin Kulttuuritalolla järjestettyä tilaisuutta, 

jossa Dingo palkitaan Kerjäläisten valtakunnan platinalevyyn oikeuttavista 

myyntiluvuista. Kemppaisen kerronnassa korostuu fanihysterioihin leimallisesti liitetyn 

kirkunan, hysteriaksi määritellyn ylitsevuotavan tunteellisuuden ja pienistä tytöistä 

koostuvien väkijoukkojen kuvaaminen. 

19.27 aletaan jakaa kuuluttajan mukaan kaikille kulta- ja timanttilevyjä. Lavalle astuvat korvasta 

toiseen ulottuvalla hymyllä varustetut levy-yhtiön edustajat, Pave Maijanen ja Dingo. Pienet tytöt ja 

yhden käden sormien verran yhtä pieniä poikia kirkuvat, kirkuvat ja kirkuvat – he kirkuvat ihmisille, 

joihin ovat satsanneet usean viikon viikkorahansa.   

 Tulee kultaa, timanttia, platinaa, kukkia ja kirkumista.56 

Kemppainen lainaa Suomen ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry:n toiminnanjohtajan 

Arto Alaspään sanoja, joiden mukaan ensimmäistä kertaa Suomen historiassa 

myönnetään platinalevy albumille jo viikko julkaisunsa jälkeen. Alaspää arvioi, että 

”Suomen levyhistoria ei tässä suhteessa toista itseään seuraavaan 300 vuoteen.”57 

Artikkelissa tunnustetaan Dingon levymyyntiennätyksen historiallinen merkitys, mutta 

Kemppaisen kielessä kirkuvat fanit kuvataan hillittömyytensä perusteella toisarvoisena 

 
55 Mika Junna, ”Mika Junna elämän mysteerien äärellä: Haloo, haloo! Dingo autiotalossa? Tämänhän piti 

olla kuuma linja taivaaseen…” Singlearvostelut. Soundi 1/1985, 30. 
56 Heikki Kemppainen, ”lavalla – lavan takana” (art.) Soundi 4/1985, 14. 
57 Ibid., 14. 
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yleisönä – näin ollen on luettavissa, että fanien hillittömyys selittää myös Dingon 

ennätysmyyntejä ja kyseenalaistaa niiden painoarvoa. 

Asko Alasen rock-lyriikkaa käsittelevä artikkeli nostaa Autiotalo-hitin esimerkiksi 

takeltelevasta ja ontuvasta lyriikasta, joka kuitenkin täyttää tarkoituksensa onnistuneen 

sävellyksen yhteydessä.  

Suomi on kotimaisten artistien kielenä rehellisempi ja luontevampi, mutta onnettomien kielikuvien 

kompensoimiseen tarvitaan vahvempaa musiikillista panosta. Dingon ”Autiotalolla” on miltei 

ylittämättömiä vaikeuksia päästä yli ”aivovaurion”, kun Broadcastin tapaiset fennoamerikkalaiset 

vain liitelevät laulujensa yllä.58 

Aikansa ennätyssinglestä nostetaan esiin vain yksi kielikuva, jonka katsotaan aiheuttavan 

miltei ”ylittämättömiä vaikeuksia.” Tulkitsen Alasen tarkoittavan, että vaikeudet on 

kuitenkin kyetty ylittämään juuri singlen suuren suosion ja ajankohtaisuuden vuoksi. 

Alasen teesi artikkelissa onkin, että rock-musiikissa ilmaisu, melodiat, rytmi ja sointikuva 

ovat sanoitusten sisältöä keskeisempiä: ”Sanoilla selittämistä tarvitsevat vain ne 

onnettomat, jotka eivät usko omaan melodiseen tai rytmiikan tajuunsa.”59 Autiotaloon 

viitatessaan Alanen vaikuttaa tarkoittavan, että kappaleen suosio perustuu ennen kaikkea 

vahvaan melodiaan ja toteutukseen, joita kömpelöt kielikuvatkaan eivät heikennä. 

Jorma Jortikka arvostelee Kerjäläisten valtakunta -albumilta julkaistun Kirjoitan / Rio 

ohoi -singlen. Tekstissä singleen suhtaudutaan välinpitämättömän neutraalisti, mutta 

Dingon saavuttamaa suosiota aletaan pitää itsestään selvänä. 

Kiihkeästi odotetulta ”Kerjäläisten valtakunnalta” noukittu uusi sinkku ei omaa samanlaista 

hittipotentiaalia kuin aikaisemmat pikkulevyt. ”Kirjoitan” ei painu mieleen millään useammankaan 

kuuntelun jälkeen, se jokin puuttuu. ”Rio ohoi” on puolestaan ilmi selvää sävelradiokamaa helposti 

hoilattavine kertosäkeineen.60 

 

Syksyllä 1984 toimittamansa haastattelun jälkeen Mika Junnan suhtautuminen Dingoon 

muuttui myönteiseksi, vaikkakin edelleen Kerjäläisten valtakunnan arvostelussa hän 

puhuttelee Dingoa teiniorkesterina. Arvio uudesta albumista on perusteellinen ja 

sävyltään hyvin myönteinen ja Junna toteaakin kunnioittavan asiallisesti, että puutteiden 

löytäminen Kerjäläisten valtakunnasta jää yritykseksi. Junna pitäytyy 

diggaripositiossaan kuvaamalla 1970-luvulla suosittuja Bay City Rollers- ja Rubettes-

 
58 Asko Alanen, ”Rock ei sanoittamisella parane – kun rytmi on riittävän raju, ryömii riimitkin mukaan!” 

(art.) Soundi 4/1985, 33. 
59 Ibid., 33. 
60 Jorma Jortikka, ”Pienet levyt, isot ilot” Singlearvostelut. Soundi 4/1985, 39. 
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yhtyeitä ”surkuhupaisiksi teinipopbändeiksi”. Sen sijaan hän katsoo Dingon tekevän 

työtään ”koko sydämellään” ja tällä perusteella erottaa heidät edellä mainituista. 

Toimittajan sävy on muuttunut edellisestä syksystä jyrkästi, kun Junna yltyy 

puolustamaan Dingoa epäilijöitä vastaan: 

Kirkuvien ja nimmareita metsästelevien pikkutyttöjen takia Dingo on leimattu monella taholla 

pelkäksi teini-yhtyeeksi jolla ei todellisuudessa muka ole mitään annettavaa suomalaiselle rockille. 

Käsitys on kuitenkin mitä erheellisin, ja noin kai ajattelevatkin vain kateelliset ja elämäänsä 

kyllästyneet ihmiset.61  

Diggaridiskurssille tyypillinen kaupallisuuskritiikki loistaa poissaolollaan ja sen sijaan 

kaupallista menestystä tulkitaan osoituksena materiaalin vahvuudesta. Albumin 

menestystä Junna kommentoi toteamalla, että ”tällä kertaa satatuhatta suomalaista ei voi 

olla väärässä.” Hän validoi Dingon asemaa vakavasti otettavana rock-yhtyeenä 

vakuuttamalla Dingon tehneen Kerjäläisten valtakunnan ennätysmyynnillään 

”suomalaisen rockin historiaa.” Varsinainen musiikkiin liittyvä analyysi jää arvostelussa 

sivuosaan. Yleisellä tasolla Junna katsoo Dingon jatkavan esikoisalbuminsa linjalla, 

mutta kuvaa Kerjäläisten valtakuntaa edeltäjänsä ”jalostetummaksi versioksi.” Junna 

kuvaa sävellysten olevan ”tehokkaan yksikertaisia ja helposti iskostuvia rallatuksia.” joita 

määrittää ”hienoinen melankolisuus.” Erityisen tärkeinä Junna pitää sanoituksia, joiden 

hän yleistää olevan ”hölynpölyä,” ”romantiikkaa” ja ”viatonta eroottista fantasiaa”, mutta 

onnistuvat kaikesta huolimatta koskettamaan kuulijaa.  

Kritiikkiä hän esittää musiikin yksiulotteisuudesta ja naivistisuudesta. Junna ei odotakaan 

Neumannin taiteelta kunnianhimoa, vaikka pitääkin sitä tyylilajissaan erinomaisena. 

Junna tietyllä tapaa erottaa taiteellisuuden, viihteellisyyden ja kaupallisuuden toisistaan 

siten, että viihteellisyys, tanssittavuus ja kehollisuus asetetaan taiteellisuuden rinnalle 

myönteisiksi piirteiksi, kun taas laskelmoitu kaupallisuus olisi poikkeuksetta kielteinen 

asia.62 Tietyin ehdoin viihteellisyys ja populaari ymmärrettävyys saattoivat rockin 

sisäisessä arvojärjestelmässä olla hyveitä, kunhan esitys on aitoa ja intentioiltaan 

pyyteetöntä.63 Erottelu näkyy selkeästi arvostelun päättävässä kiteytyksessä: 

Ei Dingon musiikki maailmoja kaada, mutta pirun kivaa sitä on silti kuunnella. Auringon paistetta 

ja hyvää mieltä, juuri siitä tässä on kyse. Tosi on.64 

 
61 Mika Junna, ”Dingo – Kerjäläisten valtakunta (KRÄK! KRÄLP18)” Albumiarvostelu.  Soundi 4/1985, 

71. 
62 Esimerkiksi Kurkela 2005, 297–299 ja 303–309. 
63 Mattlar 2015, 258, 270–271. 
64 Mika Junna, ”Dingo – Kerjäläisten valtakunta (KRÄK! KRÄLP18)” Albumiarvostelu.  Soundi 4/1985, 

71. 



21 
 

Dingo esiintyy ainoan kerran Soundin kansikuvassa numerossa 10/1985. Haastattelussa 

Neumann edustaa yhtyettä yksin ja temaattisesti tarkastellaan erityisesti yhtyeen 

suomalaiselle yhtyeelle ennen näkemätöntä suosiota ja suosion vaikutuksia 

henkilökohtaisella tasolla. Mika Junna kuvaa yhtyeen olevan ”tienhaarassa” kahden 

ennätysmyynteihin yltäneen albumin, ”sifonkihuivityttölaumojen” ja poikkeuksellisen 

suuren medianäkyvyyden myötä.  

Junna vaikuttaa arvelevan yhtyeen saavuttaneen suosiossaan lakipisteen eli kaiken, jonka 

suomalaisen yhtyeen on kotimaassaan mahdollista saavuttaa. Neumann ilmaisee olevansa 

turhautunut ”hysterian aiheuttamaan hysteriaan” ja kokee työmotivaationsa laskeneen. 

Turhautuminen kohdistuu yhtä lailla yksityisyyden rajat ylittäviin faneihin ja heidän 

vanhempiinsa kuin toimittajiinkin, joiden Neumann katsoo yrittävän ”myydä lehtiään” 

kohujutuilla yhtyeestä. Junna kommentoi rajat ylittäviä faneja alentavasti, mutta 

erityisesti lehdistöä kohtaan hän on hyvin kielteinen – hän vaikuttaa pitävän fanien 

tahdittomuutta ymmärrettävänä, mutta odottaa ammattietiikan hillitsevän journalistien 

ylilyöntejä. Hän toteaa yhtyeen näkyvän lehdistössä tarpeettomankin paljon ja osan 

kirjoittelusta olevan merkityksetöntä ja jopa valheellista. Tämän ohella Junna paheksuu 

keltaisen lehdistön tapaa julkaista yksityiselämää käsittelevää materiaalia ilman 

asianomaisten suostumusta. Räikeimmillään Junna muotoileekin kysymyksen: ”Ovatko 

toimittajat joka puolella Suomea yhtä typeriä?”65 

Vuotta aikaisemmin yhtyeen motiiveja perinpohjaisesti epäillyt Junna korostaa nyt 

Dingon ”rehellisyyttä ja maanläheisyyttä” sekä ”harvinaista selväjärkisyyttä”.  Hän 

kokoaa yhteen myönteisinä pitämiään autenttisuuden ja vaatimattomuuden piirteitä 

Dingon keulakuvasta ja artikkelin aikaan kenties tunnetuimmasta suomalaisesta, jota hän 

vuotta aikaisemmin epäili narsistiksi. 

Noin voi puhua vain erittäin selväjärkinen rockmuusikko joka ei luule itsestään liikoja. Saavutetusta 

maineestaan huolimatta Nipa ei ole sortunut naurettavaan matalaliitoon ja rocktähteydellä 

brassailuun. Maailman näkeminen ja kokeminen on opettanut miehelle sellaista 

elämänmyönteisyyttä ja nöyryyttä joka lyö positiivisen leimansa hänen nykyiseenkin elämäänsä.66 

Vaikka Junnan suhtautuminen yhtyeeseen ja Neumanniin näyttää muuttuneen 

perustavanlaatuisesti, hänen ajattelunsa skeptisyys ja kriittisyys ovat yhä läsnä. Hänen 

epäilyksensä eivät kuitenkaan enää kohdistu Dingoon, vaan hän kuvaa yhtyettä 

esimerkkinä terveinä pitämistään arvoista sekä yhtyeenä, joka Soundin lailla kamppailee 

 
65 Mika Junna, ”Tähtenä ihmisten joukossa – Pertti Nieminen, 26.” (art.) Soundi 10/1985, 106. 
66 Ibid., 110. 
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keinotekoisuuden ja ahneuden kyllästämässä musiikkiteollisuudessa. Neumann mukailee 

autenttisuuden vaatimusta korostamalla yhtyeen lavaesiintymisten orgaanisuutta: 

Teidän levysoundi ja lavasoundi eroavat melkoisesti toisistaan. Onko minkäänlaista lähentymistä 

tässä suhteessa odotettavissa?    

 –En mä usko. Kyllä lavasoundi tulee aina olemaan rokkaavampi. Jos me käytettäisiin 

lavalla taustanauhoja, niin silloin voisi puhua lähentymisestä, mutta sellaistahan me ei aleta 

harrastamaan. Musta tuntuu, että meidän soitinvalikoima tulee ehkä monipuolistumaan. Ei mitään 

torvilinjaa, mutta lähinnä sellaisia soittimia, joita Pepe, Pete ja Jonttu pystyvät käsittelemään. Ehkä 

jotain sähkökannelta, mandoliinia… ja irlantilaisten huilujen käyttö tulee varmasti olemaan aika 

tärkeä elementti tulevaisuudessa.67 

Junna pyytää Neumannia avaamaan ideologiaansa ja poliittista suuntautumistaan, jolloin 

Neumann kertoo olevansa ”pihalla kuin lintulauta” ja ettei ole ”mikään politiikan 

ihmelapsi.” Neumann kuitenkin tuo arvojaan näkyviin esittämällä diggaridiskurssiin 

mukautuvaa kulutuskritiikkiä oman yhtyeensä tuotteistamisesta. Hän myös ilmaisee 

kiinnostuksensa perinteitä, mytologioita, historiaa sekä sielunvaellusoppia kohtaan. 

– Living in the material world. Kyllä mä eläisin mielummin keskiajalla. Ei olisi sifonkihuiveja ja 

muuta paskaa…     

 Sifonkihuivit meneekin nykyisin kuin kuumille kiville. Mistähän kaukaa niitäkin 

tuotetaan?     

 –Varmasti jostain sieltä missä käytetään lapsityövoimaa. Lopettakaa sifonkihuivien osto 

hyvät lapset! Mulla on tullut ihan painajainen noista saatanan huiveista. Se on vain lehtien 

synnyttämä tarve: Pukeudu dingomaisesti.68 

Kulutuskriittisyys näkyy myös Junnan kuvaillessa Dingoa käsittelevien faniteosten 

olevan kirjoitettu ”rahat-pois-mentaliteetilla.” Toisaalta hän kuvailee yhtyettä 

käytännölliseksi ja rationaaliseksi nimenomaan yhtyeen bisnesmallin perusteella.  

Dingo on harvinaisen selväjärkinen rockyhtye Suomen oloissa. Se ei ole rakentanut systeemiään 

pilvilinnoiksi jotka ”suhdannevaihtelujen” myötä parin vuoden kuluessa romahtavat maan tasalle. 

Yhtyeen asioita hoitamaan on nimittäin perustettu parikin osakeyhtiötä.  

 Finnlevystä yksityisyrittäjäksi siirtynyt Laase Norres hoitelee Dingon managerihommien 

lisäksi yhtiönsä Riopopin suojissa kaikenlaisia yhtyeeseen liittyviä systeemejä kuten virallisen 

Dingo-kaman myyntiä. Jari Wiksten puolestaan toimii Artmix Oy:n toimitusjohtajana hoidellen 

mm. kirjojen julkaisutoimintaa sekä poikien veroasioita. Lisäksi yhtyeellä on kaksi lakimiestä. Ei 

siis mitään hälläväliätyyliä.69 

Junnan muotoilu suhdannevaihteluista ja pilvilinnojen romahtamisesta viittaa 

musiikkiteollisuutta leimaavaan trendien vaihteluun, josta johtuen osa artisteista tulee 

suosituksi nopeasti ja toisaalta urat saattavat myös päättyä nopeasti – erityisesti Paul 

Oxley’s Unit on jäänyt tunnetuksi lyhyeksi jääneestä suosiosta ja urastaan.70 Kuitenkin 

 
67 Mika Junna, ”Tähtenä ihmisten joukossa – Pertti Nieminen, 26.” (art.) Soundi 10/1985, 108. 
68 Ibid., 109. 
69 Ibid., 108. 
70 Esimerkiksi Mattila 2002, 143. 
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Junna uskoo Dingon olevan poikkeus, joka pystyisi selviämään suosiosta aiheutuvista 

ongelmista ja musiikkiteollisuuden tyypillisistä vaikeuksista.  

Suosioon liittyen haastattelussa käsitellään myös muusikoiden vaurastumista. Neumann 

pitää kehittymistä taiteilijana menestyksen tuomaa vaurautta ja mahdollisuuksia 

tärkeämpänä. Junna esittää johdattelevan kysymyksen Neumannin henkilökohtaisesta 

suhteesta rahaan, jota Neumann mukailee vähättelemällä rahan merkitystä ja korostaa 

vaatimattomuuden ihannetta, joka sopii myös toimittajan arvomaailmaan. 

Minkälainen merkitys rahalla on sun elämässä? Sitä kun tuntuu tulevan nykyisin melko näppärän 

näköisesti, ja etenkin juuri sulle yhtyeen pääpukarina.   

 –Raha rauhoittaa siinä mielessä, että jollei sitä ole koskaan ollut eli on joutunut laskemaan 

pennit maitokauppaan mennessään, niin sitten kun sitä on se rauhoittaa. Mutta sitten vastapainoksi 

aina joku muu juttu joka saa sut pois tolaltaan. Että ei se raha autuaaksi tee, ei ainakaan mua.71 

Haastattelussa sivutaan yhtyeen suunnitelmia englanninkielisen musiikin äänittämisestä 

ja uran suuntaamisesta ulkomaille. Kysymyksellään Junna ilmentää skeptisyyttään 

aikansa vientiyrityksiä kohtaan. Neumann arvioi kielitaidon ja uskottavan englannin 

lausumisen olevan edellytys menestymiselle. Myös puhuessaan ulkomaansuunnitelmista 

Neumann korostaa vaatimattomuuttaan ja itsekriittisyyttään. 

Entäs tuo englanniksi laulaminen? Se tuntuu olevan monille suomalaisille pakkomielle joka 

toteutettuna kuulostaa sitten aivan tajuttomalta mokellukselta.  

 –No tämä on vain tällainen kokeilu, eli katsotaan miten mun ääneni soundaa siihen juttuun. 

Mä olen helvetin kriittinen sen suhteen. Siinä vaiheessa kun me aletaan purkittamaan tuota singleä, 

me otetaan mukaan engelsmanneja, ja jos ne sanoo ettei homma toimi niin mä lupaan unohtaa koko 

jutun.72 

 

Numerossa 12/1985 Suosikkiin levyjä arvostellut, mutta myös Soundiin säännöllisesti 

kirjoittanut Juho Juntunen arvostelee yhtyeen Kunnian kentät -singlen. Juntunen ikään 

kuin selittelee Soundin toimituksen lämmennyttä linjaa äärimmäisen suositun ja lehden 

itse teiniyhtyeeksi profiloiman Dingon suhteen. Juntusen positiosta sifonkihuivit ovat 

edelleen rock-yhtyeelle pahe, mutta Juntunen kuvaa Dingon ylittäneen ulkomusiikilliset 

lähtökohtansa ja niistä johdetut taiteelliset odotukset. 

Voi paska. Ei siitä pääse mihinkään. Dingo on hyvä bändi kaikista kotkotuksista ja sifonkihuiveista 

huolimatta. Täytyy toivoa, että jätkät pitävät vain lippunsa korkealla. Korkealta on helppo horjahtaa 

alas.73 

 
71 Mika Junna, ”Tähtenä ihmisten joukossa – Pertti Nieminen, 26.” (art.) Soundi 10/1985., 108. 
72 Ibid., 107. 
73 Juho Juntunen, ”Bzzzzzzzzzzinglet zurizevat!” Singlearvostelut. Soundi 12/1985, 61. 
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Singlearvostelun analyysi on myönteinen ja kiittelee erityisesti Sata rohkeaa laivaa -

kappaleessa kuultavaa yhtyeen linjasta poikkeavaa akustista sovitusta. Tulkitsen, että 

juuri yhtyeen tapa laajentaa ilmaisuaan ja poiketa totutusta linjastaan nähdään 

osoituksena omaehtoisuudesta, jota Soundin positiosta pidetään arvokkaana. Juntunen 

kiteyttääkin, ettei ”bändiä kannata ylenkatsoa vain siksi, että pikkugimmat ovat ottaneet 

sen omaan sydämeensä.” 

Kritiikkiä Juntunen esittää vain B-puolelta löytyvän Ota paha pois -kappaleen 

liveäänityksestä, jonka tuotannollista toteutusta hän moittii. Hän kuitenkin päättää arvion 

rohkaisevaan sävyyn yhtyettä kohtaan. Soundin vakavan rock-journalistisen linjan 

mukaisesti Juntunen jäsentää rockin hyveisiin tietynlaisen vaaran ja ennalta-

arvattomuuden, joiden hän kuulee välittyvän Dingon liveäänityksestä.  

”Ota paha pois” paljastaa sen tosiasian, että suomalainen liveäänitys on vieläkin lapsenkengissä. Ja 

”Ota paha pois” paljastaa myös sen, että Dingo on keikalla varsin eläväinen ja aavistamaton yhtye 

– kaukana siitä huolitellusta järkeilystä, joka leimaa bändin studiolevyjä. Mutta se ei ole paha se.74 

  

 
74 Juho Juntunen, ”Bzzzzzzzzzzinglet zurizevat!” Singlearvostelut. Soundi 12/1985, 61. 
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1.3. Vuosi 1986 – ”Dingo ja taas Dingo” 

 

Vuoden 1986 lukijaäänestyksissä Dingo ja Neumann sijoittuvat selkeästi edellisvuotta 

heikommin. Yhtye ei sijoitu lainkaan vuoden 1985 parhaan yhtyeiden joukkoon ja 

edellisvuoden myydyin albumi Kerjäläisten valtakunta sijoittuu vasta sijalle 14 parhaan 

albumin äänestyksessä. Neumann on äänestetty säveltäjä/sanoittaja -kategoriassa 

kuudenneksi ja kolmanneksitoista parhaaksi laulajaksi. Jälleen selkeimmin erottuu 

Neumannin äänestäminen vuoden töppäykseksi merkittävällä marginaalilla.75 

Numeron 3/1986 haastattelua varten toimittaja Esa Koivio on matkustanut Dingon 

mukana Lontooseen, johon yhtye on matkustanut valokuvaamaan kolmannen albuminsa 

Pyhän klaanin kansitaiteita. Koivio kirjoittaa todenneensa filmiryhmästä koostuvalle 

seurueelleen ääneen, ettei ole koskaan kuullut Dingoa. Vastaukseksi hän kertoo saaneensa 

epäuskoa ja vakuutteluja, että Koivio on takuulla kuullut yhtyeen musiikkia, vaikka se ei 

olisikaan tapahtunut tietoisesti. Myös Neumann ottaa kantaa suosioonsa: ”Mut tuntee 

Suomessa ihan kaikki. Vanhat mummot ja vaaritkin kääntyy katsomaan.” Koivio tiivistää 

Suomen viimein saaneen Neumannissa ”oman Boy Georgensa,”76 jota osa vihaa, osa 

rakastaa, mutta jokainen vähintään tunnistaa. Koivio kuvaa Neumannin suhtautumista 

median pyöritykseen ja olemusta kaikkien tuntemana muusikkona: 

Hotellihuoneessaan Neumann näyttää aikakauslehden julkkispalstan juttua jossa hänet on ristitty 

”korvarengasolioksi”. Analyysi ei pahemmin huoleta tähteä hänen lisätessään mascara-kerrosta 

silmäripsiinsä. Neumann pistää päälleen juuri ostetun röyhelöpaidan ja mustan samettipusakan.77 

Julkisuuskuvan ohella haastattelussa sivutaan vielä julkaisematonta Dingon kolmatta 

albumia. Neumann kertoo levyn syntyneen itselleen tyypillisesti nopealla aikavälillä ja 

intuitioon luottamalla. Hän kertoo yhtyeen taltioineen soittonsa edellisten levyjen tapaan 

livenä mahdollisimman luonnollisena, mutta katsoo toteuttamisen olleen aiempaakin 

vaivattomampaa. Niin sävellys- ja sanoitustyöhön kuin äänitysteknisiin asioihinkin 

viitatessaan Neumann korostaa orgaanisuutta ja aitoutta. Erityisesti päätyöhönsä eli 

kappaleiden kirjoittamiseen viitatessaan hän implikoi musiikin syntyvän ikään kuin 

johdatuksen voimalla. Korostaessaan taiteilijan työnsä spontaaniutta ja autenttisuutta hän 

pyrkii kieltämään laskelmoimisen ja hittihakuisuuden. 

 
75 ”Rockvuosi 1985” Lukijaäänestys. Soundi 1/1986, 12–13. 
76 Boy George tuli tunnetuksi erityisesti androgyynisestä tyylistään kansainvälisesti tunnetun Culture 

Club-yhtyeen keulakuvana. 
77 Esa Koivio, ”Ilman hyvää videota täällä ei pärjää! – Dingo Lontoossa.” (art.) Soundi 3/1986, 13. 
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–Tässä duunissa ei saa kelata sitä mitä tehdä. Jos sä alat miettiin niin sä et saa yhtäkään biisiä 

valmiiks. Parhaat jutut syntyy nopeesti. Monet tän levyn biiseistä tuli sillä tavalla. Sillon on hyvä 

kun studiossa on mukana joku Paven kaltanen järjestäytynyt ja järkiperäinen tyyppi joka osaa hoitaa 

jutut kasaan nopeesti.78 

Haastattelussa esitellään Dingon ulkomaankampanjaa, jossa yhtye managerinsa Lasse 

Norreksen tuella pyrkii murtautumaan kansainvälisille englanninkielisille markkinoille.  

Dingon kerrotaan neuvottelevan levytyssopimuksesta monikansallisen Sonet–levy-

yhtiön kanssa. Yhtiön toimitusjohtaja Alan Whaleyn mukaan läpimurto on vaativa 

tehtävä, mutta pitää sitä realistisena ja selkeänä tavoitteena: ”Dingon tapauksessa ei pidä 

keskittyä härkäpäisesti ainoastaan läpimurtoon Englannissa, vaan tavoitteeksi on pantava 

koko maailmanlaajuiset markkinat.”79 Yhtye ja manageri taas ovat varautuneempia ja 

painottavat ulkomaille pyrkimisen olevan alkutekijöissään. Neumann kertoo Autiotalon 

englanninkielisen käännöksen A House Without a Name äänittämisen olleen 

ongelmallista. Alkuperäisversioon tottuneelle käännöksen laulaminen tuntui ”helvetin 

oudolta” ja ilman harjoitusta ”normaalit hengityssysteemit tuntu menneen ihan sekaisin.” 

Neumann korostaa, että yhtye haluaa valmistautua englanninkieliseen esiintymiseen jo 

ammattiylpeytensäkin vuoksi ja vakuuttaa, ettei lähtisi minnekään ”munaamaan” itseään.  

Lopuksi manageri Norres kokoaa tilanteen ja jäsentää yhtyeen nöyrää asennetta projektiin 

kertomalla, että yhtyeen ”kuninkaallinen” status kotimaassaan ei takaa mitään Suomen 

ulkopuolella ja katsoo jo kappaleiden julkaisemisen ulkomailla olevan saavutus. Hän 

kuitenkin vakuuttaa yhtyeen olevan motivoitunut ja eheä Pyhä klaani -albumin julkaisun 

kynnyksellä:  

Ulkomaille menomme ei ole mikään itsetarkoitus, vaan ajankohta sattuu nyt vain olemaan oikea. 

Bändi on valmiimpi kuin koskaan aikaisemmin. Kahden vuoden skarppauksen huomaa vaikuttaneen 

positiivisesti fiiliksiin bändin sisällä. Jätkät tulee loistavasti toimeen keskenään.80 

 

Mika Junna arvioi Pyhän klaanin numerossa 4/1986. Hän toteaa Dingon albumeiden 

julkaisujen olleen ”aina jonkinlaisia merkkitapauksia suomalaisen rockin historiassa,”81 

mutta katsoo yhtyeen ympärillä myrskynneen lehdistörumban ja kohun olevan 

tasaantumassa. Junna jatkaa kuulevansa tasaantumisen kuuluvan myös uudelta levyltä, 

jota hän pitää yhtyeen albumeista ”eheimpänä ja tyylikkäimpänä” ja havaitsee merkkinä 

kypsymisestä. Hän löytää aiempiin täyspitkiin verrattuna uusia sovituksellisia ja 

 
78 Esa Koivio, ”Ilman hyvää videota täällä ei pärjää! – Dingo Lontoossa.” (art.) Soundi 3/1986, 13. 
79 Ibid., 13. 
80 Ibid., 13. 
81 Mika Junna, ”Dingo: Pyhä klaani (Bang Trax BANGL100)” Albumiarvostelu. Soundi 4/1986, 88. 
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tuotantoon liittyviä sävyjä, joita pitää pelkästään tervetulleina. Kielteistä Pyhällä 

Klaanilla Junnan sanoin on pelkästään ”muutaman piisin kertosäkeen sävelkulullinen 

tuttuus.”82 Hänen mukaansa uuden albumin Ruusuvettä -kappaleen ja Kerjäläisten 

valtakunta -albumin Valomerkki-kappaleen kertosäkeiden melodiakulut hyvin ilmeisellä 

tavalla muistuttavat toisiaan. Junna tiivistää albumin vaativan kuulijaltaan edeltäjiään 

kypsyttelyä. Kuitenkaan hän ei moiti levyä hittien puutteesta, vaan katsoo sen 

enemmänkin ansioksi ja ennustaa levyn tällä perusteella kestävän aikaa aiempia 

albumeita paremmin.83  

Numerossa 4/1986 Soundin uudella Listaihminen -palstalla jokaiseen numeroon vaihtuva 

vieras kommentoi kutakin Soundin albumilistalle sijoittunutta julkaisua. Kilpailevan 

Poko-yhtiön toimitusjohtaja Kari ”Epe” Helenius sanoo Dingon kolmannesta albumista 

seuraavaa: 

Melkoinen pettymys. Tää on keskinkertainen joka suhteessa. Uskon, että vuoden päästä Dingon 

tyypit myöntää itsekin, että levy on heikko. ”Kreivin sormus” on piisi, josta pidän. Muuten levy on 

tähänastisista huonoin. Dingon ekasta LP:stä pidin erittäin paljon.84 

 

Numerossa 5/1986 Heikki Kemppaisen artikkelissa avataan musiikkiteollisuuden 

toimintamalleja yhtyeiden, artistien sekä levy-yhtiöiden näkökulmasta. Keskeisin tavoite 

on antaa käytännön ohjeita uusille yhtyeille levytyssopimusten saamiseen, mikä 

artikkelin mukaan kirjoitusaikaan tapahtui lähes poikkeuksetta huomiota herättävän 

demokasetin avulla.  Kemppainen käyttää esimerkkinä kertomusta, kuinka Finnlevy löysi 

Dingo-yhtyeen syksyllä 1983 ja kuinka Poko Recordsin toimitusjohtaja Epe Helenius ei 

tiettävästi koskaan kuullut yhtyeen lähettämää demonauhaa eikä näin ollen saanut 

mahdollisuutta tarjota heille levytyssopimusta. Kemppaisen ilmaisun tyylistä voi 

päätellä, että yhtyeen saavuttama menestys on Soundin lukijoille ilmeistä eikä sitä ole 

tarpeen kerrata. Huomattavaa on sekin, että yhtyettä ei tässä yhteydessä kuvailla 

arvottavasti teiniyhtyeeksi, vaan yhtyeen läpimurto demoyhtyeestä timanttimyynteihin 

kuvataan myönteisessä valossa ilman kielteisiä viittauksia fanilaumoihin tai ulkomaisiin 

esikuviin. 

 

 
82 Mika Junna, ”Dingo: Pyhä klaani (Bang Trax BANGL100)” Albumiarvostelu. Soundi 4/1986, 88. 
83 Yhtyeen tulevaisuudesta oli alettu kirjoittaa kielteisempään ja kärjistävään sävyyn esimerkiksi Seura- ja 

Apu-lehdissä jo aiemmin vuonna 1985. 
84 ”Listaihminen” (art.) Soundi 4/1986, 9. 
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Alussa oli demonauha. - -    

 Epe Helenius ei muista tarkkaan, miten kaikki tapahtui. Luultavasti hän oli 

huolimattomuuksissaan heittänyt JUURI tuon kasetin JUURI siihen laatikkoon, jossa hän tavallisesti 

säilytti tarpeetonta rojua. Sillä aikaa kun Epe pyöritteli muita demoja autostereossaan, kyseinen 

demonauha vietti aikaansa neitseellisen koskemattomana romulaatikossa.  

 Demonauhan oli lähettänyt joku Dingo-yhtye Porista.  

 Eli kun teidän oma yhtyeenne säheltää kylmässä ja kolkossa autotallissa saadakseen 

kokoon demonauhan ja näkee öisin unta Neumannin pankkitilistä, muistakaa, että Dingokin oli vain 

demonauha romulaatikossa.85 

Dingon vaiheiden kertaamisen ohella artikkeli kuvaa suomalaisen rock-musiikin olevan 

kirjoitushetkellä Dingon musiikkia muistuttavan, melodisen ja melankolisen tyylin 

saturoimaa, minkä todetaan näkyvän myös levy-yhtiöihin saapuvissa demonauhoissa. 

Kemppainen havaitsee yleisemminkin suomalaisessa musiikkiteollisuudessa 1980-luvun 

puolivälissä vallinneen kaupallisen korkeasuhdanteen, jonka ansiosta levy-yhtiöt 

investoivat rohkeasti uusiin levyttäviin yhtyeisiin: 

Tällä hetkellä on hyvä olla suomalainen demobändi. Ja suuri kiitos lankeaa Dingolle, jolle levy-

yhtiöt hakevat kilpaa kruununperillisiä. Tai tarkemmin sanottuna: on hyvä olla suomeksi laulava 

melodinen pop-rock-bändi!86 

 

Numerossa 7/1986 Waldemar Wallenius arvioi Dingon Juhannustanssit-singlen. 

Lyhyessä ja toteavassa arviossaan Wallenius tuo esiin, ettei Neumannin tapa laulaa ei 

miellytä häntä, mutta myöntää kappaleen olevan parempi kuin oli odottanut. Tulkitsen, 

että kriitikon välinpitämätön suhtautuminen työhönsä eli kappaleen analysoimiseen ja 

aiheesta kirjoittamiseen on selkeä osoitus kielteisestä suhtautumisesta:  

Täytyy myöntää, että en muista olenko jo aikaisemmin myöntänyt minulla olevan vaikeuksia sietää 

pojan yninää ja lällätystä. Täytyy myöntää, että tämä on tavallista siedettävämpi. Makuja on niin 

monia.87 

Sitäkin kiinnostavampaa on, että arvioidessaan muita singlejä Wallenius jäsentää 

näkemyksiään suomalaisen rock-musiikin tilasta vertaamalla muitakin julkaisuja Dingon 

estetiikkaan ja suosioon. Sani-yhtyeen singlen Pimeyden portit hän sanoo olevan 

”epätoivoista Dingoilua” ja aiemmin hajonneen Hanoi Rocksin jäseniä sisältävän Cherry 

Bombz -yhtyeen EP-levyä hän arvostaa kommentoimalla nurinkurisesti: ”Se on 

myönteinen piirre nuoressa miehessä, että ei matki Dingoa, vaan Stoneseja.” 

 

 
85 Heikki Kemppainen, ”alussa oli demonauha… …mutta miten siitä tuli levy?” (art.) Soundi 5/1986, 48. 
86 Ibid., 48. 
87 Waldemar Wallenius, ”Iso Musta ja pienet mustat singlet” Singlearvostelut. Soundi 7/1986, 53. 
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Numerossa 7/1986 Bogart Co. -yhtyeen haastattelussa Heikki Kemppainen käyttää 

edellisenä vuonna uransa huipulla ollutta Dingoa vertauskohtana vuonna 1986 suosionsa 

aallonharjalle nousseelle Bogart Co:lle. Haastattelussa esitettävät kysymykset ja arvot 

monella tapaa kyseenalaistavat Bogartin aitoutta samaan tapaan, kuin Mika Junna 

kyseenalaisti Dingoa kaksi vuotta aiemmin. Oletukset nuorisoyleisön valmiuksista ja 

toiveista kuluttajina ovat pysyneet ennallaan. Kemppaisen kuvaus vahvistaa tulkintaani, 

jonka perusteella lehden toimitus suhtautui kriittisesti Dingon nopeasti saavutettuun 

suosioon, mutta sittemmin vakuuttui yhtyeen arvokkuudesta. 

Alussa ei voinut tietää, uppoaako Dingo-veitsi teinivoihin. Sen se teki, kuitenkin. Sitä ennen elettiin 

KYLLÄ-EI-asetelmaa ja kuten tiedämme, vaaka päätti kallistua ensimmäisen puolelle. 

 Bogart puolestaan hyppää suoraan kansainvälisten teinilehtien sivuilta. Sillä on valmiiksi 

avaruuspuvut päällä, valmiiksi savua lavalla, valmiit tanssiaskeleet – nyt teinityttöjen ei tarvitse 

tehdä muuta kuin kirkua ja ladata taskukameransa.88 

Numerossa 9/1986 Waldemar Wallenius haastattelee Viisi vaavia -yhtyettä ja käyttää tätä 

esimerkkinä omaehtoisesta rock-yhtyeestä. Wallenius ei peittele paheksuvaa 

mielipidettään ajan suomalaisen rockin ilmeestä, jota kuvastaa Dingon räjähdysmäinen 

suosio sekä samaa uusromanttista estetiikkaa soveltaneiden yhtyeiden aalto.  

Joo, kun kuuntelin Vaavia vuosi sitten keikalla ja nyt LP:n nauhoja kasetilta, minä yksinkertaisesti 

totesin, että sehän on mukavaa ja pirteätä musiikkia, jota kenties tarvitaan. Ainakin minä olen 

kyllästynyt näihin Dingo-markkinoille pyrkiviin kaksitavuisiin ja ja (sic) viisikirjaimisiin bändeihin, 

mitä niitä nyt onkaan…89 

Toimittajan turhautuminen tulee toistuvasti esiin, ja Wallenius toruu aikansa nousevia 

yhtyeitä ahneuden ja ulkomusiikillisten piirteiden perusteella: ”Se on aika säälittävää, kun 

näyttää siltä, että viime aikoina esiin tulleista bändeistä yhdeksän kymmenestä haluaa 

Dingoksi Dingon paikalle.”90 Wallenius etsii vakuuksia myös Viisi vaavia -yhtyeen 

arvopohjasta ja haluaa nähdä rohkeista ja trendeistä piittaamattomista muusikoista 

koostuvan yhtyeen. 

Meneekö Vaavi pikkutyttöihin?    

 Ilkka: ”Hehheh, se tulee sieltä. Sen näkee sitten. Toivottavasti menee vaikka minkä ikäisiin 

tyttöihin.”     

 Uudessa levyssä on kuin onkin hieman sellaista fiilistä, että se on mennyt – niin kuin useat 

muutkin bändit Suomessa – Dingoon päin. Onko se taipumus, jota ei edes itse tiedosta? 

 Iku: ”Vaavin tyyli on kyllä aina ollut enemmänkin sellaista viatonta rallatusta, ettei ssiinä 

mielessä mitään suurta muutosta ole tapahtunut, mutta…” - -   

 Ilkka: ”kyllä jokaisen bändin levyssä kuuluu se aika, jolloin se on tehty. On helvetin 

vaikeata tehdä tavalla tai toisella ajatonta musaa.”   

 Mutta ei mahdotonta. Kyllä siihen luulisi pystyvän Vaavinkin, joka kaikesta päätellen ei 

 
88 Heikki Kemppainen, ”Suomen toiseksi arvokkain bändi Bogart Co.” (art.) Soundi 7/1986, 17. 
89 Waldemar Wallenius, ”Ei samplereita! – Viisi Vaavia” (art.) Soundi 9/1986, 37. 
90 Ibid., 37. 
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kuitenkaan ole mikään trendien perässä juokseva mielistelijäjoukkio vaan sekalainen ryhmä 

yksilöitä.91 

 

Numerossa 10/1986 Mika Junna arvostelee Dingon ainoaksi englanninkieliseksi jääneen 

singlen, joka sisältää käännökset Autiotalo- ja Kirjoitan-kappaleista. Junna arvioi 

julkaistua singleä alkuperäisen Autiotalo-singlen valossa ja toteaa käännökset 

alkuperäisiä heikommiksi. Kritiikissään Junna ei kuitenkaan moiti yhtyettä tai epäile sen 

kykyjä, vaan pikemminkin kyseenalaistaa käännösversion tarkoituksenmukaisuutta. 

Siis mitä tämä on olevinaan? ”Autiotalosta” tehty english version on muokattu uuteen uskoon sillä 

seurauksella että tulokseksi on saatu omituinen paukutusjuttu, jonka puitteissa on kai pyritty 

tavoittelemaan jonkinlaista modernia visiota. Biisi hajoaa käsiin, ja se ei ole hyvä juttu. Myöskään 

Nipan laulu ei tunnu toimivan odotetulla tavalla. Alkuperäinen oli parempi ja samat sanat pätevät 

myös b-puolen ”Kirjoitan”-mukaelmaan.92 

 

Numerossa 12/1986 Jari Uusikartano haastattelee Neumannia hänen sooloalbuminsa 

tiimoilta pian Dingon hajoamisilmoituksen jälkeen. Kuten totuttua, artikkeli purkaa 

Neumannin ja Dingon näkyvyyttä mediakentällä. Siinä, missä muut vertailemani lehdet 

julkaisivat tietynlaiset muistokirjoitukset yhtyeen hajottua, Soundissa yhteenveto yhtyeen 

tarinasta tehdään Uusikartanon artikkelissa. Uusikartano viittaa Dingoon yhtyeen sijaan 

ilmiönä kuin korostaakseen poikkeuksellisen kaupallisen menestyksen ohella myös 

yhtyeen saavuttamaa yhteiskunnallista merkitystä. Yhtä lailla hän pitää Dingon suosiota 

osoituksena suomalaisen rock-kulttuurin kypsymisestä erityisesti amerikkalaisten ja 

brittiläisten esikuvien kaltaiseksi. 

Dingon kukonaskeleet suomalaisen musiikkielämän tunkiolla ovat vertaansa vailla. Kahdessa ja 

puolessa vuodessa bändi julkaisi kolme lp:tä, jotka myivät yhteensä yli 350.000 kappaletta. 

”Kerjäläisten valtakunta ” ylsi yksinään noin 170.000 myytyyn kappaleeseen. Määrä on Suomessa 

käsittämätön, ainutlaatuinen ja kuitenkin todellinen. Bändin ensimmäinen iso kiekko ”Nimeni 

on Dingo”, on myös myynyt platinalukemille – yli 100.000 kappaletta. Tässä Dingon omassa 

mittakaavassa tuntui ”Pyhän klaanin” menestys ehkä vaatimattomalta. LP:ta myytiin ”vain” yli 

70.000 kappaletta. Suomessa tuollaisista myyntiluvuista näkevät muut bändit, todella harvoja 

poikkeuksia lukuunottamatta, vain unta.    

 Dingosta tuli nopeasti elämää suurempi ilmiö. Sanan miekoilla, puukoilla ja puntareilla 

mitattiin bändin kanttia. Julkisen sanan rumputuleen joutui erityisesti Neumann, josta tuli median 

mankeloimana jokaisen kodin omaisuutta. Yhtenä hetkenä Dingot kiisivät sankareina kunnian 

kentillä, toisena heitä mollattiin porilaisina meikkipossuina. Julkisuus on kuin tuli. Hyvä renki, 

huono isäntä.     

 Dingo-ilmiön myötä voidaan lopullisesti puhua suomalaisen rock-kulttuurin kypsymisestä. 

Karismaattisen Neumannin edesottamuksia seuraavat niin yleisaikakauslehdet kuin 

sanomalehdetkin – iltapäivälehdistä puhumattakaan. Nipan hahmon tunnistavat niin isoavaiset, 

imeväiset, kuin siunatutkin.93 

 
91 Waldemar Wallenius, ”Ei samplereita! – Viisi Vaavia” (art.) Soundi 9/1986, 37. 
92 Mika Junna, ”Mika Junna & lokasinglet” Singlearvostelut. Soundi 10/1986, 53. 
93 Jari Uusikartano, ”Neumann omillaan – ’Albion’” (art.) Soundi 12/1986, 104. 
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Neumannin kertomasta ilmenee helpotusta yhtyeen hajoamisesta ja pettymystä aiemmin 

samana vuonna julkaistuun Pyhä klaani -albumiin. Toisaalta sooloalbumi Albionin 

äänitys on nostanut muusikon motivaatiota. Neumann tiivistää näkemyksensä yhtyeen 

kaaren loppuvaiheista ja antaa olettaa yhtyeen tietoisesti sabotoineensa omia 

mahdollisuuksiaan huippumyynteihin hillitäkseen ”nyppimistä” ja ”vouhotusta”. Hän 

vetoaa jälleen kerran yhtyeensä omaehtoisuuteen: 

–Jos puhutaan tuotteista, kuten bisneksessä on tapana, niin Dingo oli täysin suunnittelematon tuote. 

Siinä mielessä se ei pystynyt jatkuvasti vastaamaan suuren yleisön odotuksiin, koska Dingo teki 

omat juttunsa juuri niin kuin se halusi.    

 –Kun Dingo teki ”Kunnian kentät” tai ”Juhannustanssit”, jotka minun mielestäni olivat 

selviä askeleita ns. epäkaupallisuuteen, niin silloin me teimme musiikkia omillamme. Juttuja 

rankennettiin tarkoituksellisesti – olisimme tietysti voineet tehdä uusia ”Levottomia tuhkimoita” tai 

”Autiotaloja”.94  

 
94 Jari Uusikartano, ”Neumann omillaan – ’Albion’” (art.) Soundi 12/1986, 104. 
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1.4. Yhteenveto – Soundi koettelee Dingon aitoutta 

 

Soundi seuraa aihevalinnoillaan ja journalistisella sekä kielellisellä tyylillään rock-

asenteen arvoja, kuten autenttisuuden vaatimusta ja kaupallisuuden kritisointia. 

Autenttisuuden vaatimus lehden haastattelemia artisteja kohtaan ilmenee kriittisenä ja 

haastavana otteena, jolla yhtyeitä ja artisteja koetellaan ja asetetaan paineen alle. 

Rehellisyyden ja autenttisuuden vaatimus kohdistuu myös toimittajiin itseensä eikä 

toimittajien subjektiivisuutta näin ollen peitellä. 

Dingo esiintyy lehdessä tutkimusjaksolla säännöllisesti, mutta muita vertailtavia lehtiä 

harvemmin. Yhtyeen albumit ja suurin osa singlelevyistä arvostellaan lehdessä ja yhtyettä 

haastatellaan lehdessä kolme kertaa. Lisäksi Neumannia haastatellaan yksin hänen 

sooloalbuminsa tiimoilta yhtyeen hajottua. Soundissa aikansa suosituin yhtye ei saa 

poikkeuksellisen suurta huomiota tai palstatilaa suosiostaan huolimatta, mutta yhtye 

vakiintuu tietynlaiseksi ajankuvan ja rock-tähteyden symboliksi, johon viitataan suoraan 

ja epäsuorasti kirjoitusajan ilmapiiriä kuvaillessa. Dingon uran alkuvaiheessa korostuu 

imagoon perustuva luokittelu teiniyhtyeeksi. Toimitus suhtautuu tuntemattomaan ja 

nopeasti suosioon nousseeseen yhtyeeseen epäilevästi ja vähättelevästi. Dingon epäillään 

olevan levy-yhtiön ynnä muiden taustavoimien harkitusti ja laskelmoidusti teiniyleisölle 

kohdentama projekti, jonka toiminnan motiivit olivat ennen kaikkea kaupalliset. Lopulta 

Dingo kuitenkin ikään kuin läpäisee aikuistumisriittinsä, kun Soundin Mika Junna 

vakuuttuu yhtyeen aitoudesta ja arvokkuudesta rock-asenteen kriteerein. 

Soundin toimittajista Mika Junna kirjoitti suurimman osan Dingon ja Neumannin uraa 

koskevasta sisällöstä ja Soundin suhtautuminen porilaisyhtyeeseen määrittyy pitkälti 

hänen kirjoitustensa perusteella. Junnan suhtautumisessa Dingoa kohtaan tapahtuu selkeä 

muutos syksyn 1984 ja alkuvuoden 1985 välillä. Ensimmäisessä haastattelussaan syksyllä 

1984 Junna haastoi ja arvotti yhtyettä kielteisesti, mutta jo vuoden 1985 alusta alkaen hän 

luki Dingon osaksi suomalaisten rock-yhtyeiden kärkeä ja tutkimusajan loppuun saakka 

Junna kirjoitti Dingosta aitona, rehellisenä ja ”tervehenkisenä” yhtyeenä. 

Waldermar Wallenius kritisoi johdonmukaisesti Dingoa uran alusta yhtyeen hajoamiseen 

saakka kärkkäästi ja peittelemättä omaa subjektiivisuuttaan. Hän ei haastatellut yhtyettä, 

mutta arvosteluissaan hän suhtautui ylenkatsovasti yhtyeen musiikkiin kommentoimalla 

sitä vain lyhyesti ja tyrmäämällä sen pinnallisten seikkojen perusteella. Toimittajista 
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näkyvimmin juuri Wallenius pelkisti Dingon keinotekoisen ja ahneuden motivoiman 

musiikkiteollisuuden edustajana. Rock-journalismin kehyksestä käsin Walleniuksen on 

mahdollista olla hyväksytysti puolueellinen: subjektiivisuus voi siis olla jopa journalistin 

hyve, kunhan tämä puolustaa yleisönsä arvossa pitämiä arvoja ja ideoita.  

Kaiken kaikkiaan Soundin linja suhteessa Dingoon oli ristiriitainen. Toimittajat edustivat 

johdonmukaisesti rock-asenteen mukaisia arvoja ja kirjoittivat lehden asettamien 

kriittisyyden ja asiallisuuden vaatimusten mukaisesti. Sen sijaan suhde Dingoon vaihteli 

toimittajien välillä sekä muuttui yhtyeen uran edetessä. Alkuvaiheessa lehden toimitus 

suhtautui yhtyeeseen torjuvasti, mutta uran edetessä erityisesti Junna vakuuttui yhtyeen 

vilpittömyydestä. Wallenius pysyi etäisen kriittisenä ja paheksui erityisesti Dingon 

edustamaa tyyliä ja sovinnaisuutta. Muut aiheesta kirjoittaneet toimittajat asettuivat 

edellä kuvattujen positioiden väliin. 

Soundissa yhtyeen suosio korostuu haastatteluissa musiikkiakin suuremmaksi teemaksi. 

Soundissa fani-ilmiötä kommentoidaan etäisesti ja arvottavasti: yksilöllisellä tasolla sitä 

kuvataan irrationaalisen tunteellisena hysteriana ja yhteiskunnallisemmalla tasolla 

ahneuden motivoimana kaupallisena ilmiönä. Yhtyettä ei sinällään pidetä 

poikkeuksellisena, mutta yhtyeen suosion merkitys erityisesti taloudellisesti tunnustetaan 

ainutlaatuiseksi ja välillisesti rakentavana tekijänä kotimaiselle musiikkiteollisuudelle. 

Soundissa julkaistut levy- ja singlearvostelut Dingon musiikista olivat Waldemar 

Walleniuksen, Mika Junnan, Pertti Ojalan, Jorma Jortikan ja Juho Juntusen kirjoittamia. 

Näistä positiivisimpia ja samalla kattavimpia olivat Junnan albumiarvostelut Kerjäläisten 

valtakunnasta ja Pyhästä klaanista. Erityisesti Walleniuksen arvostelut taas olivat lyhyitä 

sekä pintapuolisia eivätkä kommentoineet itse musiikkia suoraan. Sikäli, kun 

musiikkijournalismilla ja -kritiikillä on toisaalta informoiva ja toisaalta evaluoiva 

tehtävä95, Wallenius arvosteluissaan laiminlyö tehtäväänsä. Tulkitsen tavan liittyvän 

liittyvän diggaripositioon, josta käsin tietty musiikki rajataan lähtökohtaisesti 

vähäisemmäksi. Näin ollen vähäisemmäksi katsottu musiikki voidaan joko jättää lehden 

ulkopuolelle tai arvostella vain pintapuolisesti eri kriteerein, kuin arvostelijan vakavasti 

ottama taide. 

 
95 Esimerkiksi Pietarinen 1993, 153. 
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       2. SUOSIKKI – OSALLISTAVAN IHAILIJAJOURNALISMIN JÄTTILÄINEN 

 

Vuodesta 1961 alkaen ilmestynyt Suosikki edusti Suomessa uudenaikaista nuorisolehteä, 

jotka nousivat aiemmin merkittävät iskelmälehdet suosituimpina nuorisolehtinä. Suosikki 

perustettiin Fazerin levy-yhtiön edellisen lehden Musiikkiviestin seuraajaksi. Lehden 

suosio ja nuorisolle suunnattu linja muotoutuivat Isto Lysmän (1963-1968) ja häntä 

seuranneen Jyrki Hämäläisen (1968-2003) toimiessa päätoimittajina. 1960-luvulla syntyi 

runsaasti lyhytikäisiä ja levikiltään pienempiä pop-lehtiä, jotka joko lopettivat 

toimintansa tai sulautuivat osaksi Suosikkia. Lehden levikki kasvoi säännöllisesti 1960-

luvulta alkaen, ja saavutti parhaillaan yli sadantuhannen lukijan levikin 1980-luvun 

puolivälissä.96 Hämäläisen jätettyä päätoimittajan aseman lehti jatkoi toimintaansa 

vuoteen 2012 saakka. 

Lehden journalistinen tyyli erityisesti Hämäläisen aikana muotoutui sensaationhakuiseksi 

ja aihevalinnoissa keskityttiin kansainvälisiin suurtähtiin ja korostamaan tähteyteen 

kuuluvaa glamouria. Suosikin sensaationhakuista ja provosoivaa tyyliä osoittaa tapaus, 

jossa lehti halusi järjestää nyrkkeilyottelun punkkareita edustaneen Eppu Normaalin 

Martti Syrjän ja diinareita edustaneen Teddy Guitarin rockabilly-yhtyeestä Teddy & The 

Tigers.97 Visuaalisuus korostuu lehden sisällössä kookkaiden ja räikeiden otsikoiden sekä 

runsaiden värikuvien kautta. Lisäksi merkittävä osa numeroiden sisällöistä koostuu 

lehden keskiaukeamalle nidotuista, suurista kokoon taitetuista julisteista eli ”lakanoista”. 

Suosikki ilmestyi 12 kertaa vuodessa A4-kokoisessa värillisessä aikakausilehden 

muodossa. Varsinaisten 12 numeron ohella toimitus kuitenkin julkaisi sekä kevät- että 

syyskausien aikana hieman typistetympiä lisänumeroita. Suosikissa näkyy runsaasti 

nuorisolle suunnattuja mainoksia, joilla markkinoidaan muun muassa elintarvikkeita, 

kosmetiikkaa, muotia sekä yhtyeiden ja artistien fanituotteita. 

 

  

 
96 Pajukallio 2002, 88. 
97 Pajukallio 2002, 91. 
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2.1. Vuosi 1984 – ”Jos Dingo laulaisi englanniksi, olisi suosio Amerikassa taattu” 

 

Suosikissa Dingo mainitaan ensimmäisen kerran numerossa 5/1984, jossa yhtyeen 

ensimmäinen single Sinä ja minä on noussut singlelistan sijalle 14.98 Samassa numerossa 

samainen levy on Suosikin Juke Box Jury -singleraadin99 arvioitavana. Joka numerossa 

muuttuva viisijäseninen raati koostetaan lukija- sekä muusikkovieraista. Raatiin kuuluu 

myös Suosikin oma edustaja, joka muutamaa poikkeusta lukuunottamatta on toimittajana 

sekä DJ:nä tunnettu Tapani Ripatti. Raadin jäsenistä jokainen antaa kappaleille arvosanan 

asteikolla 0–10 sekä kommentoi levyä muutamalla sanalla. Lopulta arvioidut kappaleet 

asetetaan paremmuusjärjestykseen yhteenlaskettujen pisteiden perusteella. 

Tutkielmassani tarkastelen lehtien toimitusten tekemiä presentaatioita, joten otan raatien 

lausunnoista huomioon vain Suosikin edustajan kommentit. 

Raati antaa Dingon ensimmäiselle singlelle 34,5 pistettä,  ja kappale sijoittuu raadin 

arviossa kolmanneksi parhaaksi. Ripatti suhtautuu levyyn myönteisesti ja kehuu 

Neumannin vahvoihin maneereihin perustuvaa laulutapaa, jota tyypillisesti vähätellään 

sekä tyyliltään liioitellun sentimentaalisena että teknisten puutteidensa vuoksi. Kiitosten 

ohella Ripatti ei kuitenkaan analysoi sävellystä, sanoitusta, sovitusta tai tuotantoa. 

Hyvin tehty, onneksi persoonallinen lauluääni laulajalla. Kiitos tuottajille ja koko bändille. Levyllä 

kuulostatte oivilta. Levyraadin esitys oli kurja, mutta se ei kuulu tähän, ehkä lavaesiintymisiä 

ajatellen huomioitava. 8½100 

 

Suosikissa näkyy merkkejä Dingon kiihtyen kasvavasta suosiosta kesän 1984 numeroista 

alkaen. Suosikki julkaisee Dingosta ensimmäisen haastatteluartikkelinsa, jossa toimittaja 

Päivi Väänänen matkustaa yhtyeen mukana Himangan-konserttiin, kahdessa osassa 

numeroissa 6/1984 ja 7/1984. Ensimmäisessä osassa kuvataan keikkapäivän tapahtumia, 

joihin kuuluvat automatka Porista konserttipaikalle, soundcheck, valmistautuminen 

takahuoneessa, esiintyminen sekä paluumatka. Haastattelun kuvilla ja kuvateksteillä 

korostetaan yhtyeen näyttävyyttä ja seksuaalista vetovoimaa: ”Pojat on niin kauniita, ei 

niitä voi tytöt vastustaa…”101 Huomiota kiinnitetään myös miesartistien meikkaamiseen, 

mutta seikkaa ei kuitenkaan paheksuta, vaan lähestytään pikemminkin ihailtavana, 

 
98 ”HOT 100 – huhtikuu 84” Singlelista. Suosikki 5/1984, 8. 
99 Juke Box Jury oli nimetty brittiläisen ja yhdysvaltalaisen musiikkipaneeliohjelman mukaan. 
100 Tapani Ripatti, ”Juke Box Jury” (art.) Suosikki 5/1984, 118. 
101 Päivi Väänänen, ”Vuoden’84 kovin tulokas? Dingo: ’Tässä bändissä virtaa voima!’” (art.) Suosikki 

6/1984, 54.  
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tähteyteen kuuluvana piirteenä. Eräs kuvateksteistä kuuluukin: ”Kundi meikkaa. Näin 

syntyy legenda.”102 

Kuten tyypillistä, myös Väänänen vertaa Dingoa toiseen aikansa porilaissuosikkiin 

Yöhön, johon Dingoa verrattiin toistuvasti vuoden 1984 aikana. Kirjoitusajankohtana Yön 

ura on huomattavasti pidemmällä, joten Väänänen kuvaa Dingoa altavastaajana, jonka 

”myyntimenestys ei yllä lähellekään Yön huippulukemia”. Huhtikuussa 1984 ilmestynyt 

Dingon esikoisalbumi ei haastattelun hetkellä ollut saavuttanut vastaavia myyntilukuja, 

kuin 1983 ilmestynyt timanttilevyyn oikeuttavan eli yli 50 000 myydyn kappaleen 

rajan103 ylittänyt Yön Varietee. 

Haastattelun jatko-osassa Väänänen avaa yksityiskohtaisemmin jäsenten 

henkilökohtaisia haastatteluista, joita tämä teki keikkamatkan aikana. Ääneen pääsee 

kuitenkin lähinnä Neumann, joka jo ensimmäisessä Suosikin haastattelussaan korostaa 

autenttisuutta yhtyeen keskeisimpänä arvona: ”Dingon voima on siinä, että musiikkimme 

on totta.”104 Hän jatkaa, että yhtyeen visuaalisuus on harkittua, mutta kumpuaa 

muusikoista itsestään:  

–Vaatimattomuus ei kuulu rockiin, hän sanoo. –Alussa bändi voi härnätä ihmisiä loisteliaalla 

ulkonäöllä ja lainatuilla tempuilla, mutta jos aitoutta ei ole, juttu paljastuu pian. Dingo on aito bändi; 

musiikkimme on rehellistä, ja ulkonäkömmekin on aito. Olisi valehtelemista väittää, ettei ulkonäkö 

rockbisneksessä merkitsisi mitään. Ja minä viihdyn tällaisena, vaikka Porissa meikkaaminen on yhtä 

kuin itsemurha.105 

Kuvaillessaan esiintymiseen valmistautuvaa yhtyettä Väänänen korostaa näyttävyyttä ja 

androgyynisyyttä, mutta vakuuttaa Dingon olevan ”muutakin kuin kaunis kuori.” Hän 

kuvaa muusikoita toisaalta neuroottisen itsetietoisina, mutta häpeilemättömän suorina ja 

karkeinakin persoonina. Sanavalinnat ilmentävät aikansa sukupuolirooleihin liittyviä 

odotuksia, joista yhtyeen jäsenet imagonsa vuoksi poikkeavat. Väänänen kuvaakin 

nimenomaan rohkeaa poikkeavuutta arvokkaana ja kunnioitettavana piirteenä. Kuvaus 

sopii fanityttödiskurssiin, joissa idolit ja tähdet ovat saavuttamattomia seksisymboleita ja 

faniuden motiivi on paljolti eroottinen. 

Dingon pojat ovat asiallisia ja miellyttäviä, mutta eivät kuitenkaan ylisiistejä. En ole koskaan 

tavannut bändiä, joka kiroilisi ja röyhtäilisi yhtä paljon kuin Dingo. Sen vastapainoksi he ovat 

liikuttavat tarkkoja ulkonäöstään, etenkin Neumann ja Eve. Keikoilla takahuone muistuttaa 

 
102 Päivi Väänänen, ” Vuoden’84 kovin tulokas? Dingo: ’Tässä bändissä virtaa voima!”(art.) Suosikki 

6/1984, 55. 
103 Nyman 2002, 23. 
104 Päivi Väänänen, ” Vuoden’84 kovin tulokas? Dingo: ’Tässä bändissä virtaa voima!” (art.) Suosikki 

6/1984, 55. 
105 Päivi Väänänen, ”Dingo Story, osa 2 – ’Merimies on erimies!’” Suosikki 7/1984, 75.   
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pariisilaisen muotisalongin naistenhuonetta: joka ikinen suortuva asetellaan paikalleen aritmeettisen 

tarkasti, silmämeikkiä lisäillään, huulirajausta kohennetaan. Hiuslakan ja puuterin pöllytessä nuoret 

miehet tekevät itsestään tyylikkäitä namusia yleisön ahneiden silmien ahmittaviksi. Ja mikäs sen 

hienompaa. On upeata, että nykyään pojatkin ovat tiedostaneet asemansa seksiobjekteina ja tekevät 

parhaansa näyttääkseen hyvältä.106 

Kun Väänäsen huhtikuuhun ajoittuneessa artikkelissa vielä huomautettiin kokemuksen 

puutteesta yhtyeen lavaolemuksessa, numerossa 7/1984 Provinssirockin 

festivaaliraportissa yhtyeen kerrotaan kehittyneen varmemmaksi ja suosion näkyvän 

erityisesti nuorison joukossa: ”Rytmiteltan vetonaula oli Dingo, joka kolahti 

festivaaliyleisön nuorempaan osaan. Pojat ovat hioutuneet tien päällä, alkuaikoja 

vaivannut takertelevaisuus on karissut ja settiin on tullut vauhtia ja jännitettä.”107  

Festivaaliraporttia on kuvitettu kuvalla Neumannista esiintymässä festivaalin lavalla ja 

kuvatekstin mukaan ”Neumann on pikkutyttöjen uusi idoli.” 

Kasvavaa suosiota kuvataan myös numerossa 9/1984, jossa Lappajärvellä järjestetyn 

Tulivuorirockin festivaaliraportin otsikkoon on nostettu näyttävä lainaus todelliselta 

maailmantähdeltä – yhtyeidensä ohella muun muassa Live Aid -konserttien 

järjestämisestä tunnetun – Bob Geldofilta. Ylistävä kommentti on tyypillinen Suosikille, 

joka vertailemistani lehdistä kaikista eniten petasi ja odotti kansainvälistä suosiota 

suomalaiselta yhtyeeltä ja samalla tietyllä tapaa kohotti yhtyeen statusta myös 

lukijoilleen. Lainaukseen palataan uudelleen itse artikkelissa: 

Aivan loistava bändi! Jos he laulaisivat englanniksi, bändin suosio Amerikassa olisi taattu. Aivan 

kaikista biiseistä en pitänyt, mutta esimerkiksi Levoton tuhkimo on erinomainen sävellys, kiitteli 

Bob.108 

Toimituksen laatimat kuvaukset ja otsikko ilmentävät taipumusta, jota kutsun tästä edes 

tähtidiskurssiksi. Tähtidiskurssissa artistien lahjakkuutta, kauneutta ynnä muita ihailtavia 

ominaisuuksia korostetaan ja artisteja kohotetaan tähdiksi lukijoita ja toisaalta lehteä 

itseään varten. Simon Frith kuvaa pop-lehtien tendenssiä luoda myyttisiä tähtihahmoja 

kumpuavan kaupallisista motiiveista. Tähtien synnyttyä sekä artistit taustavoimineen että 

artistien kanssa yhteistyötä tekevät tahot pop-lehdet mukaan lukien hyötyvät synergiassa 

maksavan yleisön tähtiin kohdistuneesta kiinnostuksesta kirjoittamalla tähdistä 

säännöllisesti.109  

 
106 Päivi Väänänen, ”Dingo Story, osa 2 – ’Merimies on erimies!’” (art.) Suosikki 7/1984, 75. 
107 ”Provinssirock aloitti: rauhaa ja rakkautta rankkasateessa!” (art.) Suosikki 7/1984, 92. 
108 ”Boomtown Ratsien Bob Geldof: ’Jos Dingo laulaisi englanniksi, oli suosio Amerikassa taattu – 

loistava bändi!’” (art.) Suosikki 9/1984, 30 
109 Frith 1987, 175–176. 
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Numerossa 7/1984 Dingo esiintyy ensimmäistä kertaa Suosikin kuukausittain 

päivittyvällä, yleisöäänestykseen perustuvalla Suomen rankin listalla sijoittumalla 10. 

sijalle.110 Numerossa 8/1984 Dingo nousee toiseksi ja numerossa 9/1984 listan 

kärkeen.111 Tämän jälkeen Dingo pysyy poikkeuksetta rankingin kärjessä numeroon 

6/1986 saakka. Tuolloin Dingo putoaa toiseksi Bogart Co:n taakse, mutta nousee listan 

kärkeen vielä numeroissa 8/1986 ja 9/1986. Suosikin toimitus kommentoi päivittyvää 

listaa lyhyesti kussakin numerossaan, ja kuvaukset ovat erinomainen esimerkki 

toimituksen kilpailullisuutta ja menestystä korostavasta tähtidiskurssista. Esimerkiksi 

numerossa 8/1984 todetaan: ”Dingon ja Yön kilpailu kovenee koko ajan, uhkaako heistä 

jompikumpi ensi kuussa jo Hanoin itseoikeutetttua kultapaikkaa?”112 

 

Numerossa 7/1984 ilmestyy Juho Juntusen arvostelu albumista Nimeni on Dingo. 

Juntunen pitää Dingon musiikkia standardinomaisena ja kaavamaisena, mutta 

muodikkaana: ”Tarjolla on suomalaista perusiskelmää höystettynä nykyaikaisella 

musiikkisalaatilla – siis sama toimiva resepti kuin Yölläkin.”113 Tulkitsen Juntusen 

implikoivan, että mainitut ominaisuudet selittävät yhtyeen nopeasti kasvanutta suosiota. 

Juntunen ylenkatsoo musiikkikriitikon velvollisuuksiaan kuvailemalla levyä hyvin 

pintapuolisesti. Hän olettaa lukijoidensakin tuntevan levyn jo entuudestaan, mitä selittää 

se, että albumi on arvostelun ilmestymiseen mennessä ollut julki jo ainakin kuukauden 

ajan. Tätäkin selkeämmin kommentista välittyy Juntusen oletus, että Suosikki-lehden 

yleisö koostuu samasta demografisesta ryhmästä eli varhaisnuorista tytöistä, jotka hän 

ymmärtää Dingon kuuntelijoidenkin ydinjoukoksi. 

Arvionsa lopuksi Juntunen niputtaa yhteen Dingon ja Yön lisäksi myös SIG-yhtyeen.  

Tulkitsen hänen katsovan yhtyeiden saavuttaman suosion olevan kiinni helposti 

omaksuttavan ja kaavamaisen musiikin ohella imagossa ja muodikkuudessa – hän 

käyttääkin esimerkkinä SIG-yhtyettä, jonka vertailukohtiaan vähäisempää suosiota 

Juntunen selittää epämuodikkaalla pukeutumisella. Juntusen huomio on luettavissa varsin 

ylimieliseksi erityisesti kontekstissaan Suosikki-lehdessä: Juntunen olettaa yleisönsä 

 
110 ”Suomen rankin lista” Lukijaäänestys. Suosikki 7/1984, 64. 
111 ”Suomen rankin lista” Lukijaäänestys. Suosikki 8/1984, 92 ja Suosikki 9/1984, 126. 
112 ”Suomen rankin lista” Lukijaäänestys. Suosikki 8/1984, 92 
113 Juho Juntunen, ”Dingo: Nimeni on.. (KRÄK)” Albumiarvostelu. Suosikki 7/1984, 90. 
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olevan johdateltavissa pukeutumisella tai muodikkuudella ja pitää selviönä, että 

Dingonkin albumi on jo lukijoille tuttu. Urallaan Juntunen kirjoittikin pitkän aikaa 

Soundi-lehteen ja hänen tapansa kirjoittaa erottuukin Suosikin tyypillisestä linjasta ja 

samaistuu pikemminkin diggaridiskurssin mukaista arvomaailmaa.  

Dingon ja tämän LP:n tietää jo jokainen Suosikin lukija. Tarjolla on suomalaista perusiskelmää 

höystettynä nykyaikaisella musiikkisalaatilla – siis sama toimiva resepti kuin Yölläkin. 

 Yötä ja Dingoa on turha alkaa vertailla keskenään. Kumpikin tekee kelvollista 

käyttömusiikkia, jonka salaisuus on tiukassa iskelmäkaavassa, näteissä keskitempoisissä sävelmissä 

sekä sanoituksissa, jonka aiheena on rakkaus väritettynä sellaisilla ilmaisuilla kuin enkeli, 

varpaankynsi, sinä ja minä, me tai puistonpenkki. Tuota samaa reseptiä on käyttänyt Sig-yhtye, 

muttta se oli liian epämuodikkaasti pukeutunut päästäkseen näin pitkälle.114 

 

Numerossa 8/1984 Juke Box Jury arvioi Dingon toisen singlen Levoton tuhkimo. Samassa 

raadissa on arvosteltavana myös Yö-yhtyeen single Laulu meille kahdelle ja raati vetää 

rinnakkaisuuksia levyjen välille, kuten yleisessä keskustelussa oli tapana. Kumpikaan 

singleistä ei mahdu kolmen parhaan joukkoon, mutta pisteiden valossa Yö (38 p.) nousee 

Dingon edelle (37,25 p). Ripatti kirjoittaa pitävänsä kappaleesta, mutta mainitsee 

epäröivänsä myöntää sitä. Tulkitsen tämän liittyvän Ripatin ymmärrykseen itsestään 

asiantuntevana kriitikkona ja aikuisena miehenä, johon kaavamaisella pop-musiikilla ei 

oletettavasti tulisi olla samaa vaikutusta kuin teiniyleisöön. Ripatti ennustaakin Dingon 

uran ja suosion kestävän ”yhtä kauan kuin fanien nuoruus.” Tällä hän mielestäni viittaa 

yhtyeen imagon vetoavuuteen ja toisaalta sanoituksen, sävellyksen sekä tulkinnan 

ilmentämässä romantiikassa ja melankoliassa, joiden tulkitsen Ripatin näkökulmasta 

olevan erityisesti nuoriin kuulijoihin vetoava piirre. 

Soitto on suruista ja laulu valittavasta äänestä tehty – ja sekös menee ihmisiin. Kyllä minä tästä 

taidan jopa pitää, saanen tuon arastellen tunnustaa. Valmis popparibändi, joka kestää yhtä kauan 

kuin fanien nuoruus. 7 115 

Yön singleen Ripatti suhtautuu kielteisemmin, vaikka lähestyy musiikkia teksteineen 

samoista lähtökohdista kuin Dingoa. Ripatti tiivistää Yönkin vetovoiman piilevän 

romanttisuudessa ja melankoliassa, mutta moittii yhtyettä itsensä toistamisesta sekä 

tarpeettomasta dramaattisuudesta. Hänen kommenttinsa Yöstä ja sen dramaattisesta 

melankoliasta vahvistavat tulkintaani siitä, että Ripatti kokee myös Dingon vetovoiman 

nuoriin perustuvan erityisesti romantiikkaan ja melankoliaan.  

 

 
114 Juho Juntunen, ”Dingo: Nimeni on.. (KRÄK)” Albumiarvostelu. Suosikki 7/1984, 90. 
115 Tapani Ripatti, ”Juke Box Jury” (art.) Suosikki 8/1984, 71. 
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Enpä tahtoisi olla sävelnikkarina tässä yhtyeessä. Ensilevyjen teho on kaluttu loppuun eikä uutta 

ideaa ole tähänkään löytynyt, eli mistä kaivaa eväät seuraavalle albumille tai sinkulle, kun fanit 

huomaavat, että he ovat kuulleet tämänkin jo aiemmin. Turhan dramaattiset sanat, joiden tosin uskon 

vetoavan tiettyyn ikäkauteen ja jopa toimivan terapeuttisesti. ”Ollako vai eikö”, siinä tämän bändin 

pulma huomenna. 5 116 

 

Numerossa 8/1984 käynnistyy lukijaäänin ratkaistava kilpailu, jossa porilaisyhtyeet Yö 

ja Dingo asetetaan vastakkain. Kirjoitusajankohtana Yön ura oli kestänyt reilun vuoden, 

kun taas Dingo oli julkaissut ensisinglensä noin puoli vuotta aikaisemmin ja näin ollen 

Dingo määriteltiin kilpailussa haastajaksi. Lukijaäänestys on selkein esimerkki Suosikin 

yhtyeiden välille luomasta kilpailuhenkisestä vertailuasetelmasta, joka näkyi vuoden 

1984 aikana, mutta katosi tutkimusjakson loppua kohden. Suosikki pyytää lukijoitaan 

postittamaan äänensä asettamalla kysymyksen:  

Kumpi on Porin kuningas, Yö vai Dingo?   

 Molemmat singahtivat hetkessä tuntemattomuudesta listojen kärkeen ja 

keikkasuosikeiksi, molempien levyt myyvät tuhansittain ja ihailijat hullaantuvat . . . Siis, 

ratkaiskaa te, lukijat, kummasta kunkku. Voittako mestari, Yö, vai haastaja, Dingo?117 

Lukijaäänestys ratkeaa Dingon eduksi numerossa 10/1984. Suosikki kertoo ”tiukkaa 

tiukemman äänestyksen” ratkenneen Dingon eduksi äänin 1484–1221 ja kiittelee Yö-

yhtyettä ”mahtavasta vastuksesta sekä kertoo onnitelleensa Dingoa sähkeellä.118 

Toimituksen käynnistämä kilpailuäänestys sekä sen yhteydessä käyttämä kieli ovat nekin 

esimerkkejä tähtidiskurssista, jossa yhtyeitä pyritään asettamaan 

paremmuusjärjestykseen ja paremmuuden kriteereinä käytetään esimerkiksi 

levymyyntejä, albumilistasijoituksia tai tässä tapauksessa lukijoiden ja fanien antamia 

ääniä. Sensaatiomaisuutta korostavat esimerkiksi nimeäminen ”mestariksi” ja 

”haastajaksi” sekä kuvaus nousemisesta ”tuntemattomuudesta listojen kärkeen.” 

 

Numerossa 10/1984 on julkaistu Päivi Väänäsen toimittama haastatteluartikkeli. Kahden 

aukeaman artikkelin aukeama koostuu lyhyestä haastattelusta, suuresta värikuvasta 

yhtyeestä, jäsenten lapsuuden kuvista sekä niin kutsutusta ”Dingografiasta.” Kyseessä on 

ystäväkirjamainen profiili, johon kuuluu valokuva kustakin yhtyeen jäsenestä sekä 

muutamia henkilötietoja, kuten nimi, syntymäpäivä, pituus, mielilukeminen, 

suosikkibändi sekä ihannenainen. Dingografian ja haastattelun tavoitteena on tuoda 

 
116 Tapani Ripatti, ”Juke Box Jury” (art.) Suosikki 8/1984, 71. 
117 ”Yö vastaan Dingo – kenelle soi porilaisten marssi?” Suosikki 8/1984, 64. 
118 ”Porilaisten marssi soi Dingolle!” Suosikki 10/1984, 99. 
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yhtyeen jäsenet ihmisinä lähelle lukijaa. Simon Frithin mukaan Dingografian kaltaiset, 

helposti luettavat ja omaksuttavat human interest -huomiot olivat näkyneet kevyessä 

populaarimusiikkilehdistössä sen synnystä alkaen.119 Muusikoista jokainen pääsee 

ääneen ja Väänänen tuo heissä esiin inhimillisiä, humoristisia ja samaistuttavia piirteitä:  

–Aina teidän kanssanne saa hävetä!     

 Pepe huokaa raskaasti ja katselee bändikavereitaan, joiden jutut jälleen kerran ovat hieman 

levottomia. Hän mutustelee jättilaiskokoista Pepe-lakritsia, jollaisen joku ihailija on hänelle 

lahjoittanut. Keijo Q katsoo kateellisena vierestä. –Aina toi saa karkkia. Minä taidan ottaa 

taiteilijanimekseni Dajm. Tai Fazerin Sininen, hän innostuu.120 

Väänänen käyttää rakkauden teemaa koko artikkelia sitovana retorisena keinona. 

Rakkautta lähestytään toisaalta fanien näkökulmasta idolisoivana, romanttisen ja 

seksuaalisen vetovoiman motivoimana ihailevana kiintymyksenä ja yhtyeen kulmasta 

intohimoisena omistautumisena musiikkia kohtaan. 

Fanityttöjen sokeaa, idolisoivaa ja eroottisesti sekä romanttisesti latautunutta rakkautta 

yhtyeen musiikkia ja muusikkoja kohtaan kuvataan yksityiskohtaisesti. Kuvauksissa 

toistuu fanityttödiskurssille tyypilliset teemat hysteerisistä, mutta viattomista tytöistä, 

joiden tunteiden voimakkuus ja hillittömyys ilmenevät kirkumisena ja kyynelehtimisenä. 

Tämän ohella kuvaukseen liittyy konnotaatio tyttöfanien alistuvasta ihailusta ja 

miespuolisen tähden aktiivisuudesta ja näkyvästä vallasta yleisöönsä. 

On elokuinen ilta Helsingissä. Odotellaan keikan alkua. Kaukaa kuuluu kirkunaa ja jyskettä: ihailijat 

siellä rymistelevät keikkapaikan ovea.    

 Kun ovet lopulta avataan, he syöksähtävät saliin kuin hyökyaalto ja muodostavat lavan 

eteen tiiviin rintaman. He itkevät ja kirkuvat. Rakkaudesta Dingoon. – –  

 Neumann heilauttaa kättään, ja sadat kirkkaat äänet laulavat: ”Rakkauden renki nukkuu 

pitkään aamulla…” Kaksitoistavuotiaan tytön silmissä kimaltavat kyyneleet. Hän kirkuu koko 

voimallaan, eikä täysin ymmärrä sitä tunnetta, joka saa hänet huutamaan. Eikä toivottavasti opikaan 

ymmärtämään, ennen kuin on täyttänyt kuusitoista . . . Mutta rakkaudestahan siinä on kysymys.121 

Rakkauden toista aspektia eli muusikoiden intohimoa ammattiinsa kuvataan artikkelissa 

tutustumalla bändin jäsenien taustoihin muusikkoina idoleita ja soittoharrastusten 

alkamista myöten. Juuri intohimoa musiikkia kohtaan pidetään yhtyeen moottorina ja 

saavutetun menestyksen selittäjänä: ”Unelmat vievät eteenpäin. Jollei ihminen haaveile, 

ei hän myöskään tee mitään arvokasta. Rakkaus musiikkiin yhdistää kaikkia Dingoja.”122 

Kuvattu rakkaus taidetta kohtaan vahvistaa myös yhtyeen tavoittelemaa kuvaa 

autenttisista ja intohimolleen vannoutuneista muusikoista. 

 
119 Frith 1987, 176. 
120 Päivi Väänänen, ”Rakkaudella, Dingo!” (art.) Suosikki 10/1984, 24. 
121 Ibid., 24. 
122 Ibid., 24. 
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Kuin ohimennen sivutaan muusikkojen suhdetta asevelvollisuuteen. Sekä Keijo Q että 

Neumann tuovat esiin vastahakoisuutensa armeijaa ja yleisemmin auktoriteettien 

kunnioittamista kohtaan. Kylmän sodan ilmapiirissä Neumann perustelee asennettaan 

seuraavasti: ”Pommijuttuja ja sodanuhkaa on joka paikassa, ei niitä voi välttää. Mutta 

missä ovat kaikki positiiviset asiat? Eikö vois välillä istua kukka suussa ja katsoa 

telkkaria?”123  Haastattelun teemaan sopivasti Väänänen maalailee sentimentaalisen 

romanttisia vastakohtia: 

–Tärkeintä elämässä ovat ihmissuhteet. Meistä jokainen tarvitsee inhimillistä kosketusta, sanoo 

Neumann, jonka biiseissä on lämpöä ja voimaa. Ja rajuutta, rock’n’roll-hulluutta. Ihmisyyttä. Sillä 

ihmisen elämä on yhtä lailla kivittämistä kuin kukkasiakin. Se on mustaa nahkaa ja valkeita pitsejä, 

kaipuuta, tuskaa, naurua ja rakkautta. Ja rakkaudessa on Dingon musiikin pohja.124 

 

Syksyn 1984 lisänumerossa 10B/1984 Neumann esitellään Lähikuvassa-sarjassa, jossa 

samalla kertaa esiintyvät myös Popedan Pate Mustajärvi sekä Yön Jussi Hakulinen. 

Nimeltä mainitsematon toimittaja kirjoittaa laulajasta sensaatiomaisin kielikuvin ja 

korostaa tämän asemaa tähtenä, joka hurmaa ja saa yleisön rakastumaan itseensä. 

Artikkelin voi nostaa esimerkiksi pop-lehdistön tavasta vastata yleisön kysyntään 

ajankohtaisista aiheista luomalla nopeasti julkaisukelpoista sisältöä, sillä artikkeli on osin 

koostettu jo lehdessä aiemmin julkaistuista lainauksista. 

Suomi on joutunut Neumannin lumoihin. Tytöt kirkuvat itsensä käheiksi nähdessään vilauksenkin 

hänen vaaleasta töyhtötukastaan. Hän liikuttelee yleisömassoja pelkällä kädenheilautuksella. 

Rumankauniit kasvot ja valtava suu täynnä lupauksia. Oi Neumann ja lapsuuden kielletyt leikit! Mä 

kanssas rakastelen taas ja taas ja taas. . .125  

Henkilökuva avaa Neumannin henkilöhistoriaa ja hänen ammattiaan merimiehenä aikana 

ennen Dingoa. Merimiesaikojen tuoma elämänkokemus ja vaikeudet tuovat kontrastia ja 

uskottavuutta teinitähdelle:  

Dingon keulakuva on Neumann. Ei enää mikään teinipoppari; mies, jolla on takanaan elämää ja 

kokemuksia. Värikäs töyhtöhyyppä, balettitossuinen Robin Hood. Dingon vahvojen biisien tekijä ja 

eläytyvä tulkitsija. Mies kylmästä.    

 – Ei se aina kovin ruusuista ole ollut, toteaa Neumann lakonisesti elämästään ennen 

Dingoa. Hän ei koskaan ole ollut turvallisesti pikkukaupungissa nyhjöttävä tyhjänpuhuja: toiminta 

on avainsana. Kuin romanttisten poikakirjojen sankarit konsanaan hän karkasi merille 16-vuotiaana. 

– – Opin paljon tuona aikana. Näin paljon ja koin paljon, eikä välttämättä pelkästään hyviä juttuja. 

Mutta noissa kokemuksissa on Dingon musiikin pohja, Neumann sanoo. 126 

 
123 Päivi Väänänen, ”Rakkaudella, Dingo!” (art.) Suosikki 10/1984, 24. 
124 Ibid., 24. 
125 ”Lähikuvassa. Neumann: ’Vaatimattomuus ei kuulu rockiin’” (art.) Suosikki 10B/1984, 58. 
126 Ibid., 58. 
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Neumann kertoo T. Rex -yhtyeen Marc Bolanin olevan mielestään ”nero ja täydellinen 

muusikko” ja rock-musiikin merkitsevän itselleen ”elämäntapaa.” Dingon alkuvaiheita 

kuvaillessaan Neumann viittaa ilmeisiin rockin hyveisiin, kuten energisyyteen ja 

rehellisyyteen myös yhtyettään kuvastavina myönteisinä ominaisuuksina:  

Tää bändi oli alusta asti tappoa, tässä on virtaa. Meillä on paljon annettavaa, sillä kaikki jätkät on 

energisiä. Ja meidän biisit on totta, selvittää Neumann Dingon menestyksen perustaa.127 

 

Numerossa 11/1984 Suosikin Juke Box Jury arvioi Dingon kolmannen singlen 

Pistoolisankari. Kappale kerää raadilta ylisanoja ja saavuttaa voiton 49 pisteellä. Ripatti 

kehuu kappaletta lyhyesti, mutta tällä kertaa hän ei pelkistä kappaletta vain teiniyleisön 

suosikiksi: ”Mielestäni yhtä valloittava kuin bändin ”Sinä ja minä”. Loistava laulun 

käyttö, unenomaiset sanat (saari taas) ja utuinen tunnelma. Parasta kotimaista. 9–.”128 

 

Numerossa 11/1984 on julkaistu myös artikkeli Dingon matkasta Lontooseen 

satelliittikanava Sky Channelin vieraiksi. Valokuvaajana tunnettu Ilpo Musto seuraa 

Jonttua ja Neumannia Sky Channelin vierailun ajan ja referoi televisiohaastattelun kulun 

pääpiirteissään. Tony Blackburn kysyy mahdollisuutta kuulla Dingon musiikkia 

englanniksi, johon pojat vakuuttavat äänittävänsä käännöksen kappaleesta Sinä ja 

minä.129 Artikkelia värittää Suosikille tapa korostaa kotimaisia vientipyrkimyksiä osana 

kansainvälistä rock-maailmaa. Kuin läpimurtoa odottaen Suosikki vihjaa vierailun 

nopeasti tuovan yhtyeen koko eurooppalaisen yleisön tietoisuuteen. 

Tähdetkin tarvitsevat vähän peeärrää ja vauhdittajaa. Tämän huomasi Suosikin Lontoon toimitus, 

joka vei Dingon Jontun ja Neumannin Sky Channelin Tony Blackburnin puheille. Pojat ovat hyviä 

ja koko Eurooppa ansaitsee saada tietää heistä, oli Suosikin ajatus. Jonttu ja Neumann juttelivat 

Tonyn kanssa mukavia ja nyt heidät tuntee koko Eurooppa.130 

 

 

 

 
127 ”Lähikuvassa. Neumann: ’Vaatimattomuus ei kuulu rockiin’” (art.) Suosikki 10B/1984, 58. 
128 Tapani Ripatti, ”Juke Box Jury” (art.) Suosikki 11/1984, 70.  
129 Mikäli käännös äänitettiinkin, sitä ei koskaan julkaistu. Ainoat käännöskappaleet julkaistiin syksyllä 

1986 singlellä A House Without a Name. 
130 Ilpo Musto, ”Suosikki järjesti Dingon Sky Channelin vieraiksi – eikö olisi aika levyttää englanniksi? 

uhoaa koko Eurooppa” (art.) Suosikki 11/1984, 41.   
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Lontoon-matkaan liittyen julkaistiin myös Neumannin ja Jontun yhdessä laatima pakina 

numerossa 12/1984. Teksti on kirjoitettu humoristiseen ja maanläheiseen sävyyn, joka 

korostaa muusikoiden huoletonta asennetta: yhdellä kertaa kadoksiin on joutunut 

lompakko ja toisella kertaa katosi kitaristi Jonttu. Matkansa kansainvälisyyttä 

korostaakseen muusikot ovat sekoittaneet kieleensä runsaasti englannin kielen sanoja ja 

kertovat tavanneensa Lontoossa asuvan aikansa tunnetuimpien suomalaisten rock-tähtien 

joukkoon kuuluneen Andy McCoyn.131 

Vuoden 1984 loppuun mennessä Neumann ja Dingo näkyvät Suosikissa säännöllisesti 

erilaisissa yhteyksissä. Haastatteluiden ja levyarvosteluiden ohella yhtye alkaa näkyä 

muun muassa muotiin liittyvissä yhteyksissä. Esimerkki ulkomusiikillisista yhteyksistä 

on Suosikissa 11/1984 julkaistut meikkausohjeet: 

Haluaisit olla mahdollisimman paljon Neumannin näköinen. Ihan ensiksi sinun pitää pätkäistä 

hiuksesi ja kuten itse totesit, noin 16-20 cm. Jotta hiukset pysyisivät paremmin pystyssä, olisi paras 

ottaa tukipermanentti. Meikkivoiteeksi valitset ihollesi normaalimman värin, sekä puuterin myös. 

Kulmia tummennat (jos sinulla on jo luonnostaan tummat kulmat, harjaat ne hyvin ylöspäin). 

Luomelle jotain harmaata luomiväriä ja mustalla kajal-kynällä vedät viivan vain puoleen silmään 

(kajal siis vedetään silmän sisäluomelle. Samalla kynällä vedät myös yläluomelle viivan, joka menee 

silmän sisäkulmaan saakka. Ulkokulmasta vedät viivan hiukan ulospäin ja lopuksi laitat mustaa 

ripsiväriä. Poskiin hieman poskipunaa ja huuliin punaista huulipunaa.132 

 

Numerossa 11/1984 julistetaan lukijoille piirustus- ja valokuvauskilpailu, jonka 

pääpalkintona järjestetään fanitapaaminen Dingon jäsenten kanssa.133 Toimitus paljastaa 

voittajat numerossa 1/1985 ja palkitsee parhaan piirustuksen ja valokuvan 

fanitapaamisella sekä molemmissa sarjoissa sijoille 2–5 sijoittuneet yhtyeen jäsenten 

signeeroimilla Autiotalo-singleillä. Suosikki kuvaa näyttävään sävyyn Dingon suosiota, 

joka kuvauksen perusteella ulottuu ympäri Suomen. Sanavalinnoillaan toimitus ei 

ainakaan vähättele fani-ilmiön laajuutta. 

Koko marraskuun me suosikkilaiset kahlasimme vyötäröön asti ulotuvassa paperimeressä. Ja 

säälimätön posti kantoi koko ajan lisää piirustuksia ja valokuvia Rovaniemeltä, Karkkilasta, 

Juupajoelta ja Ikaalisisita. Radiossa soi Miljoona miljoona ruusua, mutta meidän silmissämme oli 

vain miljoona miljoona miljoona Dingoa.   

 Tiedättekö, lukijat: jopa Neumannin naamaan voi kyllästyä, kun siitä näkee tarpeeksi 

monta eri versiota. Arvovaltainen raatimme plarasi, punnitsi, arvioi ja vertaili. Kuvia oli tuhansia, 

toinen toistaan parempia. Raati vuodattii verikyyneliä, ja piirustusten pino pieneni, samoin 

kuvien.134 

 
131  Pertti Nieminen ja Jouni Virta, ”Neumann Lontoossa: ’Jahuu, kirkkaus on tullut!’” Suosikki 11/1984, 

50. 
132 ”Dingo narttu” (art.) Suosikki 11/1984, 49. 
133 ”Suosikin suuri piirustus & valokuvauskilpailu – voita päivä Dingon seurassa!” Suosikki 11/1984, 83. 
134 ”Dingo innoitti tuhansia: tiukka kilpa ratkesi!” Suosikki 1/1985, 93. 
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Fanitapaaminen raportoidaan myöhemmin numerossa 5/1985: fanit ja yhtye syövät 

lounasta kiinalaisessa ravintolassa ja tutustuivat toisiinsa Suosikin toimituksessa ennen 

siirtymistään Dingon keikkabussilla Helsingin Kulttuuritalolle sound checkiin ja illan 

konserttiin. Tekstin sävy jatkaa fanityttödiskurssia ja sukupuolirooleihin nojaavaa 

kerrontaa. Fanien kerrotaan viettäneen ”elämänsä taatusti ikimuistoisimman päivän,” kun 

”kavaljeereina tytöillä oli viisi komeaa nuorukaista aamupäivästä iltamyöhään.” 

Neumann on molempien tyttöjen ehdoton suosikki, mutta tutustuttuaan muihin poikiin he 

hurmaantuivat heihinkin yhtä totaalisesti. Dingot ovat miellyttäviä, seurallisia veikkoja – mitä nyt 

välillä vähän pahoja suustaan, etenkin Jonttu ja Quuppa. Mutta ihailijatyttösiä kohdeltiin kuin 

kukkasia.135 

  

 
135 Päivi Väänänen, ”Kilpailuvoittajien Annen ja Eijan päivä Dingon seurassa!” (art.) Suosikki 5/1985, 

123. 
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2.2. Vuosi 1985 – ”Suomessa ei ole kuin yksi bändi, joka on aiheuttanut Beatles-

hysterian” 

 

Dingon vuosi 1985 Suosikissa käynnistyy sensaatiomaisesti. Neumann on vuoden 

ensimmäisen numeron kannessa koko sivun kuvassa. Yhtye voittaa Suosikin 

lukijaäänestyksessä jokaisen mahdollisen kategorian selvin marginaalein ja Suosikin 

toimitus kuvaa tapahtunutta superlatiivisesti grand slamiksi ja murskavoitoksi.  

Suosikin Grand Prixissä Neumann on äänestetty vuoden mieslaulajaksi ja Dingo on 

äänestetty vuoden yhtyeeksi 16540 äänellä ennen Popedaa, joka sai 4385 ääntä. Nimeni 

on Dingo on vuoden albumi 15120 äänellä ennen toiseksi äänestettyä Eppu Normaalin 

Rupisia riimejä, karmeita tarinoita 3300 ääntä. Vuoden parhaan singlen äänestyksessä 

Levoton tuhkimo on äänestetty parhaaksi 7140 äänellä. Toiseksi on sijoittunut Popedan 

Matkalla Alabamaan 3012 äänellä ja Eppu Normaalin Nyt reppuni jupiset riimisi rupiset 

kolmanneksi 2829 äänellä. Näiden ohella Dingon ensimmäinen single Sinä ja minä 

sijoittuu viidenneksi. Toimitus on haastatellut Neumannia puhelimitse yhtyeen 

menestyksestä. Toimittajan kysymykseen äänivyöryn salaisuudesta Neumann vastaa: ”Se 

juttu on rehellisyys. Tollaseen jättimenestykseen voin itse sanoa vain sen, että Dingo on 

rehellinen bändi, ja yleisö aistii sen.”136 

Samassa numerossa ilmoitetaan näyttävästi Neumannin palstan vakiintuminen osaksi 

Suosikkia, kun Neumannin korvaa Michael Monroen vierailevana toimittajana. 

Neumannin pakina ilmestyy lehdessä säännöllisesti numeroon 7/1985 saakka, kerran 

vuoden 1985 jälkipuoliskolla ja vielä kertaalleen syksyllä 1986, jonka jälkeen Bogart Co. 

-yhtyeen laulajan Reddie Redfordin kolumni korvaa Neumannin palstan. 

Ensimmäinen varsinainen Neumannin kirjoittama pakina ilmestyy vuoden 1985 toisessa 

numerossa. Tekstien teemat liikkuvat yhtyeen kuulumisten, Neumannin 

lapsuusmuistojen, ja vieraita kulttuureita eksotisoivien matkailukertomusten välillä. 

Ensimmäisellä palstallaan Neumann puhuttelee yleisöään suoraan esimerkiksi lempeästi 

leikitellen pikkupossuina. Hän kiittelee yhtyeensä edellisessä numerossa saavuttamaa 

voittoa lukijaäänestyksessä sekä omia fanejaan, jotka ovat muistaneet häntä ”kirjeillään 

 
136 Päivi Väänänen, ”Suosikki Grand Prix ’84 – mullistusten vuosi: Kärkinimet vaihtuivat kertaheitolla ja 

– tätä ei edes Neumann osannut odottaa – Dingo räjäytti todellisen grand slamin!” Suosikki 1/1985, 23. 
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ja korteillaan ja kaikennäköisillä pikku karvamussukoilla.” Lopuksi Neumann kirjoittaa 

tulevasta kesästä kiusoittelevan seksuaalisviritteiseen sävyyn: 

Niin . . . ei voi mitään, mutta ajatukseni lentävät kesään ja kuinka se ottaa minut kuin pikkupojan 

tissiensä väliin ja pusertaa niin, että korvani aukeavat kummastakin päästä. Kauniit tyttöset 

leijailevat kuin perhoset ja näyttävät pojille pitkää kieltä, kun poikien kädet kurottautuvat 

halaukseen. Niin, kesä on täynnä myös mansikoita, puistoja, santalaatikoita, joissa pienet lapset 

kakkivaipoissaan heittelevät hiekkaan isien ja äitien puseron kauluksista sisään ja sen jälkeen 

osoittelevat sormi nenässä kaveriaan.    

 Kesä on myös isompien lapsien aikaa, jolloin pystytetään telttoja ympäri Suomenniemen 

ja poltetaan naapurin saari juhannuksena. Kesä on myös festivaalien aikaa, jolloin juodaan väkevää 

mehhuu Mikki Hiiri-mukeista, seistään sateessa kuuntelemassa bändejä ja . . . rakastutaan. – –137 

 

Numeron 3/1985 palstallaan Neumann kertoo rumpali Quupan loukkaantumisesta lavalla, 

siitä seuranneesta oikean jalan kipsaamisesta sekä yhtyeen tammikuussa 1985 alkavista 

toisen albumin äänityssessioista. Henkilökohtaisemmalla tasolla hän kertoo aikeistaan 

lähteä lomamatkalle Iso-Britanniaan studiosessioiden päätyttyä. Neumann palaa 

romanttisiin ja seksuaalisiin viittauksiinsa päättämällä tekstinsä luomalla faneilleen 

haaveita läheisyydestä. Kesyttämättömän villikoiran sävyyn sopii myös levyillä ja 

konserteissa kuultava ulvahdus: 

– – pitäkää hyvää huolta itsestänne ja syökää kiisselit kiukuttelematta. Vielä voisi vaikkapa lähettää 

pusun otsaan ja tulisemman vaikka keskelle suuta. Joten . . . aauuuuuuu.138 

 

Numeron 5/1985 pääkirjoituksessa puolustetaan Dingon poikkeuksellista suosiota 

rinnastamalla se englantilaiseen huippuyhtyeeseen Duran Duraniin, jonka kuvataan 

yhdessä Dingon kanssa edustavan ”timanttista ammattilaisuutta.” Samalla Dingon uran 

povataan olevan vasta alussa ja jatkuvan huipulla useita vuosia, jos he vain sitä itse 

haluavat ja jaksavat. 

Dingon menestys, yli 200 000 myytyä levyä vuoden sisällä alkaa mennä monilta yli hilseen. Jos 

Dingosta puhutaan ”alan piireissä”, ei suinkaan ihailla bändin valtavaa sukseeta, vaan veikataan 

huolestuneina ”eivätkö ne jo putoa viimeistään vuoden loppuun mennessä”. 

 Asenne on väärä ja kateellinen. Dingo on tehnyt valtavat palveluksen koko Suomen rock-

maailmalle ja kaikille nuorille muusikoille. Se on lisännyt levy-yhtiöiden uskoa uusiin bändeihin ja 

antanut tätäkin kautta yhtyeille lisää työtilaisuuksia.139 

 

 
137 Pertti Nieminen: ”Neumann: ’Hat hat hat!’” (pak.) Suosikki 2/1985, 16. 
138 Pertti Nieminen: ”Neumann: Hälou, pupujussit!!!” (pak.) Suosikki 3/1985, 11. 
139 Jyrki Hämäläinen, ”Suihkivat supertähdet rajussa vedossa: Dingo Dingo ja Duran Duran” Suosikki 

5/1985, 6. 
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Samassa numerossa Neumann kirjoittaa palstallaan yhtyeensä vastoinkäymisestä, jossa 

yleisöstä oli heitetty kananmunia yhteen jäseniä ja laitteistoa kohti. Soittajien ja soittimien 

sotkeuduttua raakoihin kananmuniin on vasta alkanut esiintyminen täytynyt keskeyttää. 

Kirjoitus tuo Suosikissa ensimmäistä kertaa esiin valtavaan suosioon liittyvät 

vastareaktiot. Neumann kuvaa tapahtunutta tarkoituksellisen dramaattisin kääntein: 

– – sitten noustaan lavalle ja Tiikerit pyrähtää käyntiin ja parin ekan tahdin jälkeen, ei perkele – 

kananmunasade on alkanut! Joku tajuton terroristi teki sen tuhannellekahdeksallesadalle ihmiselle 

ja meille, mitä kukaan ei pahimmissa unissakaan osaa toivoa.140 

 

Numerossa 5/1985 on julkaistu haastatteluartikkeli, jossa Päivi Väänänen matkustaa 

yhtyeen mukana Keravan-keikalle. Väänänen kuvaa yhtyeen fani-ilmiön 

poikkeuksellisuutta suomalaisessa kontekstissa: ”Ilmiö DINGO alkaa hipoa jo 

käsittämättömyyden rajoja. Kaikki aikaisemmat ennätykset niin levymyynnissä kuin 

kiertuesuosiossa ovat rikkoutuneet – eikä loppua näy!”141 Hän toteaa keikkapaikan 

löytyneen helposti, sillä ”se oli tietysti se rakennus, jonka seinillä ja katolla kiipeili 

ihmisiä.”142 Fanien käytöstä kuvataan jälleen kansainvälisistä esimerkeistä tuttuun 

tapaan: Väänäsen mukaan tungos sekä meteli olivat nousseet äärimmäisiksi ja 

ensimmäiset fanit olivat jonossa päivällä ennen neljää, kun esiintymisen paikallisella 

koululla illalla oli ilmoitettu alkavaksi vasta seitsemältä illalla. 

Hiukan ennen keikan alkua kannettiin sisään puristuksessa tajuttomaksi rusentunut 12-vuotias tyttö. 

Perässä seurasi hysteerisesti itkevä seitsemänvuotias pikkuveli: ensimmäistä kertaa oikeassa 

konsertissa ja jo viedään siskoa paareilla!143 

Väänänen luo yhtyeestä myönteisen kuvan tunnollisena ja asenteeltaan vaatimattomana 

ryhmänä. Vaikka kuume ja influenssa vaivaavat yhtyettä, he eivät peru esiintymistään, 

sillä ”työt on hoidettava vaikka puolikuolleena.”144 Lisäksi hän kehuu Dingoa 

sympaattiseksi lavabändiksi, joka ei sorru poseeraamiseen tai diivan elkeisiin. Väänänen 

kuvailee yhtyeen imagoa puhtoiseksi ja implikoi yhtyeen tietynlaisen sovinnaisuudessaan 

selittävän suosiota, joka ylettyy nuorison ja kouluikäisten lisäksi aikuisiinkin, kuten 

edellä mainittujen nuorten vanhempien sukupolveen. 

 
140Pertti Nieminen, ”Neumann: Kananmunastoori (toivottavasti viimeinen)” (pak.) Suosikki 5/1985, 10. 

Lainauksessa Tiikerit viittaa Kerjäläisten valtakunnan ensimmäiseen kappaleeseen Valkoiset tiikerit. 
141 Päivi Väänänen, ”Neumann: 'Jos tätä ryhtyisi pohtimaan, sekoaisi pää täydellisesti!” Suosikki 5/1985, 

13. 
142 Ibid., 15. 
143 Ibid., 15. 
144 Ibid., 15. 
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Dingosta tykkää kaikki: Keravan keikallakin oli alle kouluikäisiä faneja, joiden vanhemmatkin 

kuuntelevat Dingoa. Dingo on kiltti ja nätti bändi, joka ei kiroile eikä vietä huonoa elämää – 

ainakaan julkisesti.145 

Kerjäläisten valtakunnan ilmestymisen aikoihin julkaistussa haastattelussa Neumann käy 

läpi uuden albumin kappale kappaleelta. Päähuomio on kappaleiden teemoissa ja 

teksteissä, joista puhuessaan Neumann korostaa materiaalinsa autenttisuutta ja 

omakohtaisuutta. Kerronnassa toistuu myös Neumannille tyypillinen taiteilijakäsitystä, 

jossa inspiraatio on hallitsematonta, spontaania ja tietyllä tapaa yli-inhimillisen 

johdatuksen kaltaista. 

Biisit on sellaisia, koska minä olen tällainen. En minä tee mitään tietoisesti: en rakenna biisejä 

minkään kaavan mukaan, mä elän ne. – – Jos mä rupean laskelmoimaan näitä juttuja, niin silloin mä 

oon metsässä.146 

Väänänen kysyy suosionsa aallonharjalla olevalta yhtyeeltä, miten se suhtautuu 

”ylettömään julkisuuteen ja rajattomaan ihailuun.” Neumann vetoaa vaatimattomuuteen 

kertomalla yhtyeen halusta vähentää haastatteluja ja rajata ne pelkästään 

musiikkilehdistölle. Ilman eri kysymystä Neumann jatkaa:  

Sitten monesti minulta kysytään, miltä tuntuu tietää, että miljoonat tytöt rakastaa mua. Minä en 

yksinkertaisesti ajattele sellaista. Mähän tulisin ihan kaheliksi jos mä alkaisin tollaisia pohtia!147 

Suosikin 6/1985 pakinassaan Neumann tuo ensimmäisiä kertoja esiin kiinnostustaan 

historiallisiin teemoihin ja uskomuksiaan sielunvaellukseen. Kuin hengellisyyttään 

korostavan paljastuksen vastapainoksi Neumann jatkaa kertomalla ilkikuriseen sävyyn 

kouluajoistaan lintsaamisineen ja jälki-istuntoineen. Neumann tuo itsestään esiin 

samaistuttavia ja herkkiä piirteitä, mutta ikään kuin välttää tekstissään liiallista pehmeyttä 

tasapainoillen uskottavuuden ja maskuliinisuuden odotusten kanssa. 

Asia on näet niin, että olen aina uskonut ns. sielunvaellukseen elikkä siihen, että ihminen kuollessaan 

syntyy uudestaan. Jotkut viisaat ovatkin sanoneet, että millainen olit tai miten kohtelit muita ihmisiä, 

seuraa mukanasi uuteen elämään. Eiks olekin kaunis ajatus, beibit. Oottekste ikinä futsanneet 

tollaista? Entä onko teillä joissakin paikoissa tullut tiettyjä muistoja, tuoksuja, makuja ja 

kaikenlaista? Minulle on käynyt monesti niin, varsinkin Isossa-Britanniassa koko laajuudessaan. – 

–Toivottavasti tää ei kuulosta kauhean pöhkältä, mutta Englannin syvät metsät ja merenrannat sai 

aikaan tunteen, että täällä on oltu. Joko kissana tai kalana tai Robin Hoodina.148 

 

 
145 Päivi Väänänen, ”Neumann: 'Jos tätä ryhtyisi pohtimaan, sekoaisi pää täydellisesti!” Suosikki 5/1985, 

15. 
146 Ibid., 15. 
147 Ibid., 15. 
148 Pertti Nieminen, ”Neumann: ’Nimeni on Robin Hood!’” Suosikki 6/1985, 13. 
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Juho Juntunen arvostelee Kerjäläisten valtakunta -albumin numerossa 6/1985. Juntunen 

aloittaa toteamalla: ”Turha tätä on enää tässä vaiheessa kehua, jokainen tietää jo että 

Dingo on tehnyt hienon kakkoslevyn.” Huomio on varmasti osuva, sillä jo ennakkoon 

ennätysmäisesti myynyt albumi varmasti poikkeuksellisen tuttu ja arvio on julkaistu 

huomattavasti maaliskuussa ilmestynyttä albumia myöhemmin. Kyseessä on kuitenkin 

vastaava ylimalkainen suhtautuminen, kuin Juntusen arvostellessa yhtyeen ensimmäistä 

albumia. Juntunen kuvailee albumia suurpiirteisillä kehuilla ja kiittelee albumin tarttuvia 

melodioita ja äänitetuotantoon liittyviä ”pikkujippoja”. Lopuksi hän kääntyy 

ennustamaan menestyksen laskua ja tulevia paineita: ”Dingolla pyyhkii paremmin kuin 

hyvin. Jännä nähdä, mitä kaverit tekevät seuraavaksi. Kerjäläisten valtakuntaa tehdessään 

pojat eivät osanneet vielä potea rimakauhua – entäs kolmatta LP:tä purkittaessa?”  

Turha tätä on enää tässä vaiheessa kehua, jokainen tietää jo että Dingo on tehnyt hienon 

kakkoslevyn. Neumann ja kumppanit ovat kehittäneet onnistuneesti musiikkiaan vajoamatta silti 

liikaa taiteellisuuteen tai pessimismiin – mikä koutui pitkälti Yön kompastuskiveksi. 

 Kerjäläisten valtakunta on siisti ja harkittu levy, joka huokuu lempeää rakkautta ja lujaa 

uskoa omaan rockiin. Meno on monivivahteista ja maittavaa, eikä levyyn kyllästy hetkessä – kiitos 

siitä innostuneelle soitolle, tarttuville melodioille ja mielenkiintoa lisääville pikkujipoille. 

 Dingolla pyyhkii paremmin kuin hyvin. Jännä nähdä, mitä kaverit tekevät seuraavaksi. 

Kerjäläisten valtakuntaa tehdessään pojat eivät osanneet vielä potea rimakauhua – entäs kolmatta 

LP:tä purkittaessa?149 

 

Numerossa 7/1985 poikkeuksellisen lyhyellä palstallaan Neumann kuvaa kyllästyneesti 

Dingon suosiota ja kokemuksiaan median kanssa. Neumann kertoo rumpalin Quupan 

pyörtyneen eräällä keikalla täydessä salissa, jonka ilmanvaihto Neumannin sanoin oli 

puutteellinen, ja seurauksena tapaus on nostettu otsikoihin. 

Ollaan Joensuussa. Karjalainen-lehden toimittaja ja valokuvaaja marssivat sisään.  

 –Otettaisko semmoinen kuva, jossa te poseeraatte seinää vastaan? he kysyvät.  

No otetaan nyt sitten. Vaikka ei me mikään poseerausbändi olla. Ihmisiä kiinnostaa aina milloin 

Neumann rupeaa perheelliseksi ja hankkii puutarhan. Tai onko Keijo Q:lla naista? Tai milloin 

kaikki loppuu?150 

Neumann kärjistää yhtyeen suosiota kesällä 1985 vertaamalla muusikoiden olevan 

”suositumpia kuin Mauno Koivisto” ja ottaa kantaa ajan lehdistön toimintatapoihin 

toteamalla, että kun ”Quuppa pyörtyy, juttu on heti etusivuilla, mutta jos Mauno hukkaa 

sunnuntaisukkansa, siitä ei tiedetä mitään.” Neumann kuitenkin lupaa, että yhtyeellä 

tilanne on hallussa: ”Siis, happi voi loppua, mutta pääasia että jalat pysyy maassa.”151 

 
149 Juho Juntunen, ”Dingo: Kerjäläisten valtakunta (KRÄK)” Albumiarvostelu. Suosikki 6/1985, 92. 
150 Pertti Nieminen, ”Neumann: ’Olemme suositumpia kuin Mauno Koivisto’” (pak.) Suosikki 7/1985, 13. 
151 Ibid., 13. 
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Numeron 8/1985 Suosikin albumilistalla maaliskuussa ilmestynyt Kerjäläisten 

valtakunta -albumi on tippunut ensimmäiseltä sijalta neljännelle. Albumilistan 

saatesanoissa Suosikki kehystää tapahtuneen dramaattiseen sävyyn yhtyeen suosion 

alamäeksi eikä niinkään albumilistan luonnolliseksi kehitykseksi: ”Dingon alamäki oli 

sinänsä täysin odotettu ilmiö. –Ehdittiinhän sen älppäriä myydä muutaman ensimmäisen 

viikon aikana kerrassaan uskomattomia määriä.”152 Vastaava sävy jatkuu seuraavassa 

Suosikissa 9/1985, kun Kerjäläisten valtakunta on pudonnut sijalta 4 sijalle 10 ja 

singlelistalla Dingon julkaisut ovat pudonneet 30 parhaan joukosta.   

Eppu Normaali näyttää taas kerran koko muulle jengille mistä se kana pissii. Eihän tuohon voi sanoa 

muuta kuin, että kyllä vanhassa on sittenkin vara parempi. Ellette usko muuten, niin katsokaapa 

löytyykö Top 30:stämme enää esimerkiksi sellaista suuruutta kuin Dingo. Niin katoavaista on 

maallinen maine . . .153 

 

Numerossa 9/1985 alkaa Virve Vallin toimittama viisiosainen sarja Dingo tänään & 

huomenna, jossa vuorollaan haastatellaan jokaista yhtyeen jäsentä. Haastattelusarjan on 

toimittanut säännöllisemmin Rumbaan kirjoittanut Virve Valli, ja haastatteluissa luodaan 

henkilökuvat jokaisesta yhtyeen jäsenestä ja analysoidaan yhtyeen ainutlaatuista suosiota. 

Ensimmäisenä vuorossa on kitaristi Jonttu eli Jouni Virta. Artikkeli luo kuvan artistista, 

joka on kiinnostunut musiikista ja soittamisesta niin syvästi, ettei hänen keskittymisensä 

riitä muuhun.  

Jonttu Jones. Jouni Virta, 28 vuotta. Ammattina muusikko 24 tuntia vuorokaudessa. Jonttu 

herkeää mutisemasta vasta sitten kun puhe kääntyy soittamiseen, esiintymiseen instrumentteihin tai 

bändiin, mutta keskustelun vaihtuessa tuiku tavalliseen rupatteluun maailman asioista mies käpertyy 

flegmaattiseen ulkokuoreensa ja luiskahtaa käsistä kuin saippua.154 

Haastattelussa kuvataan Jontun taustaa musiikin parissa sekä Dingon alkuaikoja. Jonttu 

kertoo uskoneensa alusta alkaen, että yhtyeestä tulisi ”jotain” ja toisaalta kuvaa 

hämmentyneisyyttä, jota suosio on aiheuttanut. Virta viittaa yhtyeen nostattamaan fani-

ilmiöön hysteriana, jonka hän kuitenkin odottaa lakkaavan seuraavaan eli vuoteen 1986 

mennessä ja ilmaisee suorastaan odottavansa sitä. Jonttu vakuuttaa, ettei usko suosion 

muuttaneen häntä, mikä jälleen kerran on linjassa yhtyeelle tyypillisten 

vaatimattomuuden ja autenttisuuden pyrkimyksen kanssa. Virta vakuuttaa, ettei välitä 

 
152 ”HOT 100” Albumilista. Suosikki 8/1985, 8. 
153 ”HOT 100” Singlelista. Suosikki 9/1985, 20. 
154 Virve Valli, ”Dingo tänään & huomenna osa I – Jonttu, rock’n’ rollin julmettu tiikerihai: ’hailla 

hampaat julmat, suuret…’” (art.) Suosikki 9/1985, 2. 
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julkisuuskuvastaan saati lue hänestä kirjoitettuja juttuja. Hän korostaa yhtyeen 

omaehtoista ja vilpitöntä suhtautumista työhönsä:  

Jokainen kuvitelkoon mitä kuvittelee, kyllä mä itse tiedän minkälainen mä olen . . . tai en mä tiedä 

millainen mä olen. Me tehdään sitä musiikkia, mitä tehdään ja käydään keikoilla eikä sen enempää 

funtsita, mitä ihmiset meistä ajattelee. Me tehdään tämä juttu siten kuin meistä itsestämme tuntuu 

hyvältä.155 

Jonttu kertoo yhtyeen yhdessä luottavan Neumannin sävellys- ja sanoitustyöhön, mutta 

muutoin kuvaa yhtyettä tasa-arvoiseksi: ”Dingo on aika demokraattinen bändi: Jos joku 

ei tahdo tehdä jotain juttua niin sitä ei tehdä.”156 Haastattelussa Valli kysyy ensimmäisiä 

kertoja yhtyeen tavoitteista äänittää englannin kielellä viedä Dingoa ulkomaille. Virta 

vahvistaa, että suunnitelmia on tehty ja kertoo olevansa kiinnostunut, mutta varovainen 

odotustensa kanssa. Varsinaiseksi tavoitteeksi hän kertoo sen, että yhtye vakiinnuttaisi 

asemansa kotimaassaan eikä näe estettä sille, että Dingo saavuttaisi pitkän uran Eppu 

Normaalin ja Popedan tapaan. Hän kertoo yhtyeen olevan kiireinen kotimaassaankin ja 

lisäksi loman tarpeessa. Toisaalta hän kertoo esiintymisen ja kiertämisen olevan niin 

merkittävä osa hänen elämäänsä, että tulee levottomaksi jo parin päivän tauon jälkeen: 

Loma on kyllä paikallaan, mutta mulle tekee jo neljän päivän tauot tiukkaa. Kahden päivän päästä 

alkaa jo kauhee tärinä, että pitäisi päästä keikoille. Viimeksi kun meillä oli pari viikkoa lomaa niin 

puolet siitä ajasta mä kävelin kotona hermostuneena edestakaisin.157 

 

Dingo tänään ja huomenna -sarjan toisessa osassa haastatellaan kosketinsoittaja Peteä eli 

Veli-Pekka Nuotiota. Yhtyeen muiden jäsenten tapaan Pete ilmaisee itseään 

vaatimattomasti, maanläheisesti ja paikoin karkeastikin. Tulkitsen, että vaatimattomuus 

ja huolittelematon suoruus ovat tapoja tuottaa autenttisuuden vaikutelmaa: ”Mä olen sitä 

mieltä, että se ei ole mies eikä mikään, joka ei paskaa pysty pitelemään, heh, heh.”158 

Valli taas kuvaa Peteä vetäytyvänä pohdiskelijana ja korostaa haastattelussa tämän 

älyllisyyttä ja askeettisuuteenkin kallistuvaa vaatimattomuutta. 

Myös Peten haastattelussa huipussaan oleva suosio ja julkisuus ovat keskiössä. Pete 

katsoo julkisuuden olevan hyödyllinen työkalu yhtyeelle, jonka tehtävä ja tarkoitus on 

soittaa musiikkia julkisesti ja erityisesti nuorelle yleisölle. Henkilökohtaisella tasolla hän 

 
155Virve Valli, ”Dingo tänään & huomenna osa I – Jonttu, rock’n’ rollin julmettu tiikerihai: ’hailla 

hampaat julmat, suuret…’” (art.) Suosikki 9/1985, 5. 
156 Ibid., 5. 
157 Ibid., 5. 
158 Virve Valli, ”Dingo tänään & huomenna osa II – Pete-Pohdiskelija: esikuvana oleminen on minulle 

kunnia-asia!” (art.) Suosikki 9B/1985, 15. 
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kertoo suhtautuvansa julkisuuteen välinpitämättömästi välttämättömänä pahana: hän 

kertoo musiikin ja esiintymisen olevan hänelle rakkaita asioita, joiden sivutuotteena 

seuraava julkisuus on hyväksyttävä pysyäkseen alalla. Pete yltyy puhumaan lehdistöstä 

kriittiseen ja loukkaantuneeseenkin sävyyn. Hän tuo ilmi, ettei pidä mielekkäänä 

keskustelua Dingo-ilmiöstä, jonka perusteella yhtye ylittäisi tyypillisen rock-yhtyeen 

mittasuhteet. 

Ainoa asia, mistä mä yllätyin oli se, kuinka suuri mahdollisuus on lehdistöllä vaikuttaa ihmisten 

mielipiteisiin ja luoda tietty kuva esimerkiksi jostakin bändistä. Mä olin miettinyt tota juttua 

aiemmin, mutta kun sen itse kokee, sitä todella yllättyy, että onko lehdistöllä todella noin suuri valta. 

Meidän kohdalla lehdistön tai yleensä median vaikutus ei varsinaisesti ole ollut negatiivista. Onhan 

sitä pikkuvivahteita olemassa, joita haluaisi oikaista, kuten nyt tämä lässytys jostain ilmiöstä. Mutta 

ihmiset tykkää lukea tuhkimotarinoita ja unohtaa sen työn, joka on tehty tämänkin bändin eteen.159 

Pete kertoo suhtautuvansa kunnioituksella asemaansa ja vaikutusvaltaansa 

julkisuudenhenkilönä. Hänen mukaansa esikuvana oleminen on ”kunnia-asia,” mutta 

terveistä ja vaatimattomista arvoistaan johtuen hän katsoo olevansa sopiva roolimalliksi. 

Samalla vaatimattomuutta ja vastuullisuutta korostavalla painotuksella Pete esittää 

kulutuskritiikkiä myös oman yhtyeensä suhteen: 

Onko kukaan mielestäsi hyötynyt Dingosta väärin?   

 – Onhan niitä haaskojakin tullut. Se on vaikea sanoa kuinka paljon hallaa fanien kannalta 

tekee se, että myydään niin paljon kaikkea Dingo-krääsää. Ei meidän musiikin tarkoituksena ole se, 

että otetaan rahat pois keinolla millä hyvänsä. – – Eräs vaatefirma tarjosi meille sopimusta, mutta 

me emme halunneet, että kaupoissa myytäisiin Dingo-paitoja tai farkkuja. Meille riittää se, mitä me 

keikoista saadaan.160 

 

Kolmantena Dingo tänään ja huomenna -sarjassa esiintyy rumpali Quuppa eli Juha 

Seittonen. Valli luo muusikosta jyrkän kaksijakoisen kuvan: keikoilla ja keikkabusseissa 

tavattava Quuppa on räävitön rock-tähti, kun taas Juha tyytyy vähään saadessaan olla 

kotona omassa rauhassaan. 

Keikoilla mä annan nimmareita, mutta jos joku tulee meille kotiin notkumaan, niin mä en käsittele 

sitä kovin hellävaroen. Ihmisellä täytyy olla koti, paikka jossa saa olla rauhassa. Mä en esimerkiksi 

siedä edes sitä, jos joku kutsuu mua kotona Quupaksi eikä Juhaksi, koska mä haluan erottaa kodin 

ja keikkaelämän toisistaan.161 

Haastattelu poikkeaa sarjan muista haastatteluista sävyltään keveämpänä. Artikkelin 

aiheet pyörivät paljolti Seittosen mieltymysten, haaveiden ja unelmien ympärillä, mikä 

 
159 Virve Valli, ”Dingo tänään & huomenna osa II – Pete-Pohdiskelija: esikuvana oleminen on minulle 

kunnia-asia!” (art.) Suosikki 9B/1985, 16. 
160 Ibid., 17. 
161 Virve Valli, ”Dingo tänään ja huomenna osa 3 – Quuppa: Pöntöt suoriks’ ja heviheaven auki!” (art.) 

Suosikki 10/1985, 83.  
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ikään kuin alleviivaa hänen helposti innostuvaa persoonaansa. Seittonen kertoo sekä 

haaveistaan perustaa kansainvälisesti vertailukelpoisen heavy metal -yhtyeen että 

konkreettisista projekteistaan äänilevyjen tuottajana. Quupan haaveiden ja suunnitelmien 

rinnalla Dingoon liittyvät teemat jäävät haastattelussa sivuosaan. Kuitenkin hän kuvailee 

Dingon saavuttamaa suosiota ainutlaatuiseksi ja miltei mahdottomaksi ylittää. 

Rehellisyyden ja suoruuden ohella Seittosen kielessä on myös naivistisia piirteitä: 

Mä ajan takaa sitä, että Suomessa ei ole kuin yksi bändi, joka on aiheuttanut Beatles-hysterian ja se 

on Dingo ja mä haluan sellaisen hevibändin, joka pystyisi nujertamaan jonkun Iron Maidenin. Voi 

olla, että mä puhun itseäni naruun koko ajan ja että tämä on jo kuollut ajatus syntyessään, mutta sitä 

on vaan niin hieno suunnitella. – – Voisinhan mä rahoittaa sen vaikka itse ja vetää sen jälkeen itseni 

kiikkuun. Ja silloin kun mä saan päähäni toteuttaa haaveeni, niin silloin saattaa olla kolmas 

maailmansota syttynyt ja me kuollaan kaikki.162 

Seittonen kertoo haluavansa vaalia sitä, millainen kokee pohjimmiltaan olevansa ja näkee 

julkisuuden haitallisena vaatimattomuuteen pyrkivälle elämäntavalleen. Tästä syystä hän 

pyrkii suhtautumaan julkisuuteen välinpitämättömästi. Välinpitämättömyys kuitenkin 

tulee esiin jopa ylimielisyytenä: 

Jätkät tuli kerran sanomaan mulle, että lehdessä oli lukenut kuinka mä olin vastannut kysymykseen, 

mitä mieltä mä olen alaikäisistä faneista, että ne saa painua helvettiin. Jätkät kysyivät, miten mä 

meinaan pelastaa nahkani tosta jutusta. Mutta ei mun tarvitse pelastaa nahkaani mistään. – – Tosiasia 

on, että mä en koskaan ajattele paljoa, mitä mä sanon. Mä voin lätkii ihan mitä vaan, jos mulla on 

huono fiilis, mutta silloin mä yleensä painun toiseen huoneeseen haastattelun ajaksi. Toiset 

rattopojat ne sanoo mitä sattuu ja Nipa ottaa sitten joka sanasta vastuun. Se on sama juttu kuin että 

kakarat rikkovat ikkunoita ja isä maksaa laskun.163 

 

Basisti Pepen eli Pertti Laaksosen haastattelun kerrotaan tapahtuneen täydenkuun aikaan. 

Pepe kertoo tulevansa täydenkuun aikaan ”hulluksi” ja siitä syystä varoittaa saattavansa 

”puhua vähän levottomia.” Valli tunnistaa puheet täysikuun ja kuunkierron vaikutuksista 

Laaksosen yritykseksi sivuuttaa haastattelun vakavammat teemat laskemalla leikkiä: 

”Mielellään Pepe leikillään pistäisi lekkeriksi koko haastattelun vastaamalla olevansa 

vain basisti, mutta sepä ei aivan käy.”164 

Pepe korostaa joutuneensa julkisuuteen yllättäen ja varoittamatta, kun häntä pyydettiin 

yhtyeeseen Jarkko Even lähdön jälkeen. Hän puhuu suosion vaikutuksista 

henkilökohtaisemmin ja muista yhtyeen jäsenistä poiketen myöntää suosion vaikutuksen 

voimakkuuden ja jopa uhkaavuuden. Myös Pepe tuo esiin nöyryyttä ja autenttisuutta 

 
162 Virve Valli, ”Dingo tänään ja huomenna osa 3 – Quuppa: Pöntöt suoriks’ ja heviheaven auki!” (art.) 

Suosikki 10/1985, 10–11. 
163 Ibid., 83. 
164 Virve Valli, ”Dingo tänään ja huomenna osa IV – Pepe: olen kuuhullu!” (art.) Suosikki 10B/1985, 56. 
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korostavaa asennetta, mutta ilmauksissaan ja kuvauksissaan hän puhuu muita jäseniä 

avoimemmalla ja henkilökohtaisemmalla tasolla. 

Jos yht’äkkiä joutuu valtavan ihmislauman keskelle, jossa kaikki kuvittelevat tuntevansa sinut niin 

silloin on täysi työ pitää hatustansa kiinni, jotta onnistuisi vielä olemaan itsensä. Mä huomasin sen 

itsestäni kun mä yht’äkkiä putosin keskelle tätä juttua ja kesti jonkin aikaa ennenkuin  tajusin, missä 

mennään. Mä tulin mukaan Dingoon jonkinlaisessa heilahdusvaiheessa, jolloin kaikki yrittivät pitää 

lujasti kiinni hatuistaan vaikka ne toisinaan keikkuivatkin korkealla ja olivat menossa tuulen 

mukana. – – Kyllä se ottaa aikansa ennenkuin pystyy ajattelemaan, että Posio, 8000 ihmistä, aha, 

mennään lavalle.165 

Laaksonen kuvaa suosion hallitsemattomuutta kertomalla, kuinka yhtye on tietämättään 

saattanut ”huomata olevansa menossa soittamaan jonnekin vaateteollisuusmessuihin 

hyväntekeväisyyskeikkaa,” ja kertoo, kuinka yhtye on pinnistellyt asettaakseen itselleen 

sopivia rajoja. Hän kuvaa, kuinka ajan kuluessa yhtye ja sen taustaorganisaatio ovat 

vakiintuneet ja muusikot kykenevät keskittymään itselleen oleellisimpaan asiaan eli 

musiikkiin. 

Laaksonen jatkaa ottamalla kantaa populaarimusiikkia leimaavan kaupallisuuden ja 

taiteellisen kunnianhimoisuuden väliseen vastakkainasetteluun ja ilmapiiriin, jossa hän 

katsoo Dingon tulleen tuomituksi pinnallisin seikoin. Hän viittaa kriittisten 

diggareidenkin vähitellen vakuuttuneen yhtyeen osaamisesta kertomalla, että ”monet 

tajuavat jo se, että bändi ei ole huono, jos se myy paljon levyjä.” Laaksosen artikuloimat 

asenteet, arvot ja mielikuvat ovat linjassa yhtyeen muiden jäsenien kuvausten kanssa, 

mutta Laaksosen tapa kuvata asioita on muita henkilökohtaisempi, intiimimpi ja 

vähemmän varautunut. Vaatimattomuus tulee esiin karrikoiduissa kielikuvissa, jotka 

samalla jäsentelevät yleisempiä käsityksiä rock-tähteydestä ja julkisuudenhenkilöiden 

etuoikeutetusta ja mystifioidusta asemasta: 

Joku voi ajatella, että mä olen rocktähti, mutta en mä ole. Mä olen Laaksosen Pepe eivätkä mun 

luuni ole pyhiä kun mä kuolen. Ei tämä ole sen kummempaa kuin että yritetään tehdä keikkaa, tehdä 

levyjä ja soittaa kuten kaikki muutkin yrittävät.166 

 

Numerossa 11/1985 Dingo tänään ja huomenna -sarjan viimeisessä osassa haastatellaan 

yhtyeen laulajaa ja laulunkirjoittajaa Neumannia eli Pertti Niemistä. Valli haastattelee 

Neumannia tämän kotona, jonka lähettyvillä Dingon fanit päivystävät nähdäkseen 

idolinsa. 

 
165 Virve Valli, ”Dingo tänään ja huomenna osa IV – Pepe: olen kuuhullu!” (art.) Suosikki 10B/1985, 56. 
166 Ibid., 56. 
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Äitini pyörässä on kolme vaihdetta. Kakkosella huruutan Porin keskustaan, kurvaan Juhana Herttua 

kadulle, hurum, käännyn Antinkadun autovilinään, wrraumm, kertaakaan polkaisematta huristan 

mäkeä alas, kurvaan porttikongistä sisään läpi tyttöjoukon, wruuummm, jarrutan zkriiikk, ja perillä 

ollaan. Nipa paikaa avaimet ikkunasta ja ovella minut toivottaa tervetulleeksi omalla riehakkaalla 

tavallaan kolmikuinen Rio-koira, joka täysikasvuisena muistuttaa lähinnä liikkuvaa kivitaloa. 

Nuhainen Nipa lääkitsee itsensä muutamalla flunssapulverilla ja teellä, minä painan nauhurin 

nappia, kaikki on valmista.167 

Haastattelun aikaan yhtye valmistautuu matkustamaan Irlantiin äänittämään uutta 

musiikkia. Valli haastaa Neumannia kysymällä toistuvasti, mitä yhtye tavoittelee 

ulkomailla äänittämisellä ja mitä seuraa, jos äänittäminen ulkomailla ei johdakaan 

odotettuun lopputulokseen. Neumannin vastauksissa ilmenee vahva usko suunnitelmaan: 

”Levyn teossa tuskin mikään menee päälaelleen. Runko on jo valmis, mutta Irlannin 

henki voi antaa jonkin aivan uskomattoman töytäyksen koko jutulle.”168 Pääpiirteissään 

Neumann ilmaisee luottavansa jo opittuun ja hyväksi todettuun työskentelytapaan, vaikka 

albumi tuotettaisiinkin ulkomailla. Hän kuitenkin hakee vaihtamalla sijaintia tiettyä 

”spiritiä” ja uskoo nimenomaan Irlantiin matkustamisen väistämättä näkyvän 

myönteisellä tavalla lopputuloksessa.  

Haastattelussa kuvastuu Neumannin kokema henkinen ja hengellinen kaipaus Irlantia ja 

Britteinsaaria kohtaan ja haastattelu käsittelee myös Neumannin aiemmin sivuamia 

jälleensyntymisen ja sielunvaelluksen teemoja. Hän kertoo kiinnostuksensa 

sielunvaellusoppiin kumpuavan omakohtaisista kokemuksista, joita hän oli kokenut 

matkustaessaan Iso-Britanniassa ja Irlannissa. Hän perustelee kokemustensa 

voimakkuuden osoittavan sielunvaelluksen olevan todellinen ilmiö, vaikka ymmärtääkin 

olevan mahdollista ”suggeroida itse itsensä pitämään jostakin ja uskottelemaan itselleen 

olleensa joku jossakin jonakin aikana.” Haastattelun henkisyyteen ja hengellisyyteen 

liittyvät aiheet ovat varsin abstrakteja ja Neumannin lausunnot ovat katkonaisia ja 

epäselviä. Selvää kuitenkin on, että Neumannin mielikuvat Irlannista henkisenä kotina ja 

sielunvaelluksen teemoista liittyvät toisiinsa tiiviisti. 

Irlanti on edelleen kesytön maa ja irlantilaisilla on oma juttunsa, joka on kasvanut vuosisatojen 

aikana, juuri kapinahenki. Sen kuulee monen irlantilaisen bändin tai artistin musiikissa, se kuvastuu 

kaikessa. Ja mä haluan kompastua. Ei ole kiva mennä paikkaan, jossa kaikki on täysin selvää. Jos 

mä haluaisin tehdä iloista musaa, jossa on beachia ja kauniita tyttöjä, niin mä lähtisin silloin johonkin 

Kaliforniaan. Mä koen meidän jutun, jos en aivan kapinana, niin ponnisteluna eteenpäin, joka ei ole 

itsestäänselvää. Me myymme paljon levyjä, mutta ei meidän musiikki ole itsestäänselvyys.169 

 
167 Virve Valli, ”Dingo tänään ja huomenna osa 5 – Neumann kapinahenkeä etsimässä: ’Tämä ei ole 

pakoa – mutta mä haluan kompastua!’” (art.) Suosikki 11/1985, 11. 
168 Ibid., 12. Haastattelussa kuvatuista suunnitelmista huolimatta Dingon kolmatta albumia Pyhä klaani ei 

äänitetty Irlannissa, vaan edeltävien albumeiden tapaan Takomo-studiolla Helsingin Pitäjänmäessä. 
169 Ibid., 12. 
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Neumann vakuuttelee, ettei suosio ole muuttanut häntä ja arvelee löytäneensä syvemmän 

olemuksensa, millä hän kaiketi tarkoittaa kykyä erottaa itsensä omasta 

julkisuuskuvastaan. Vallin kysyessä selontekoa Pertti Niemisen ja Neumannin välillä, 

Neumann pelkistää nimensä ainoastaan Pepen suusta lähtöisin olevaksi lempinimeksi 

eikä ”ylistyslauluksi”. Neumannin reflektoi kokemaansa muutosta yhtyeen alkuajoista 

seesteisempään suuntaan: 

Mä en ole koskaan pitänyt mun lavaesiintymistä tehtynä vaan mä olen aina ollut mukana, ihan 

lennossa alusta loppuun oli mulla päällä sitten violetit nahkahousut tai mustat saappaat. Alkuaikoina 

sitä halusi tulla esille niin chrashboom, että tuli toisinaan ammuttua yli. Nykyään tämä homma on 

sen verran tasaantunut ettei enää tarvitse eikä halua esimerkiksi meikata niin usein eikä käyttää aina 

värikkäitä vaatteita. Tulee tietysti sellaisia kausia, jolloin tekee mieli laittaa jokin värikäs rotsi 

päälleen tai ehkä laittaa hiukan enemmän lilaa silmäkulmiin ennen stagelle menoa. Mutta sekin 

homma on tasaantunut näihin musiikin pyörteisiin ja siihen filosofiaan jolla mä haluan tuoda mun 

musiikin sielun ilmi. Sen huomaa helposti vertaamalla meitä nyt ja vuonna 1984.170 

 

Numerossa 11/1985 Sleepy Sleepers -yhtyeen haastattelussa Jonttu Virta kertoo 

liittyneensä Sleepy Sleepersiin Dingon keikkatauon ajaksi. Liittymällä provosoivasta 

imagostaan ja teksteistään tunnettuun perinteikkääseen rock-yhtyeeseen Jonttu kertoo 

pyrkineensä eroon ”kiiltokuvapojan” imagosta ja korostamaan käsitystä itsestään ennen 

kaikkea muusikkona. Virran kommentista huokuu kyllästyminen suosioon ja 

vuorovaikutukseen median kanssa. 

– On kiva tehdä välillä ihan erilaisia hommia. Se avartaa mua itseänikin. Ja mä haluan näyttää, etten 

ole mikään kiiltokuvapoika, vaikka musta yritetäänkin sellaista kuvaa antaakin. Ehkä tämä avaa 

vähän ihmisten silmissä. 171 

  

 
170 Virve Valli, ”Dingo tänään ja huomenna osa 5 – Neumann kapinahenkeä etsimässä: ’Tämä ei ole 

pakoa – mutta mä haluan kompastua!’” (art.) Suosikki 11/1985, 13. 
171 Päivi Väänänen, ”Jonttu Sleepy Sleepersissä prätkärahoja tienaamassa: ’En ole mikään 

kiiltokuvapoika!’” (art.) Suosikki 11/1985, 28. 
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2.3. Vuosi 1986 – ”Entäpä mitä meidän on tuumiminen Dingon rajusta alamäestä?” 

 

Edellisvuoden tapaan myös vuoden 1985 Suosikki Grand Prixissä Dingo voittaa 

suurimman osan sarjoista ja huonoimmillaankin sijoittuu neljänneksi vuoden single -

kategoriassa, jossa Autiotalon edelle sijoittuvat Neumannin soolosingle Mennään hiljaa 

markkinoille, Sielun veljien Peltirumpu sekä Eppu Normaalin Kitara, taivas ja tähdet.. 

Dingo voittaa parhaan yhtyeen kategorian, Neumann parhaan mieslaulajan kategorian ja 

Kerjäläisten valtakunta vuoden parhaan albumin kategorian. Vaikka Dingoa tulosten 

yhteydessä nimitetään ”vuoden jättiläiseksi,” ei suosio ole enää edellisen vuoden 

kaltainen sensaatio. Kun edellisvuonna Dingon saamat äänimäärät olivat toisiin yhtyeisiin 

verrattuna moninkertaisia, nyt Dingon voittomarginaalit olivat huomattavasti pienempiä 

– esimerkiksi parhaan albumin kategoriassa Kerjäläisten valtakunnan ja toiseksi 

sijoittuneen Eppu Normaalin Kahdeksannen ihmeen välillä on vain 55 ääntä.172 

Vuoden 1986 alussa Dingo näkyy Suosikin sivuilla totuttua vähemmän, mutta näkyy 

edelleen muun muassa singlelistojen ja lukijaäänestyksien kaltaisissa yhteyksissä. Yhtye 

palaa valokeilaan Pyhä klaani -albuminsa myötä numerossa 5/1986. Neumann on 

nostettu lehden kanteen ja huomio kiinnitetään otsikolla ”Kuolemanvaarassa valtamerillä: 

NEUMANNIN HURJAT MERISEIKKAILUT!” Virve Valli romantisoi ja korostaa 

Neumannin seikkailijaluonnetta ja merimieskokemusten merkitystä Dingon musiikissa.  

Dingo, villikoira, on väsymätön vaeltaja, levoton etsijä, kahleeton ja koditon. Neumann on aito 

Dingo ja hänen sanoitustensa kautta voi matkata kohti tuntematonta seikkailua ja katsella kuinka 

laivat tulevat ja menevät. Neumann teki haaveistaan totta ja seikkailusta käsinkosketeltavan 

lähtiessään nuorena, kasvavana poikana merille. Aikansa matkattuaan hän saapui kotisatamaan, 

mutta seikkailu ja vaellus jatkui. Se jatkuu edelleen Dingon muodossa. Mutta meri ja laivat elävät 

Neumannin lauluissa ja teksteissä edelleen.173 

Artikkelissa keskitytään Neumannin henkilökuvaan eikä Dingoa tai uutta Pyhä klaani -

albumia mainita sanallakaan. Kerronnallaan ja kielellään Neumann tuo esiin 

kiinnostuksensa seikkailuihin, historiaan ja fantasiamaailmoihin ja sävyä korostaa 

artikkelin kuvitus, jossa Neumann on pukeutunut merirosvoksi. Useita laivoille ja 

satamiin sijoittuvia kertomuksia yhdistäviä teemoja ovat eksoottisuuden, turvattomuuden 

ja taistelemisen, mutta yhtä lailla selviämisen tunteiden kuvaukset.174 Hän kertoo muun 

 
172 ”Suosikki Grand Prix ´85” Lukijaäänestys. Suosikki 1/1986, 27. 
173 Virve Valli, ”Neumannin seikkailut seitsemällä merellä – Jungmanni Neumann merirosvojen, 

barracudien ja hirmumyrskyjen armoilla: En osannut pelätä kuolemaa!” (art.) Suosikki 5/1986, 3 
174 Neumann kertaa merimiesajan kertomuksia muun muassa omaelämäkerrassaan Tähti ja meripoika. 
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muassa kokemuksesta Sandviken-laivalta, jonka kyydissä hän joutui Meksikonlahdella 

riehuneeseen St. David-hirmumyrskyyn.  

Se oli aika metka juttu kun laiva nousi aallon harjalle. Jos sä seisoit brygalla eli komentosillalla niin 

sielä katsottuna ne aallot oli talon korkuisia. Sä katsoit sieltä miten laiva nousee aallon harjalle ja 

sitten sä huomaat alapuolella syvän kanjonin, jonne on mentävä. Laiva ei liukunut aaltoa pitkin ja 

noussut taas ylös vaan iso laiva lähinnä putoaa rähmälleen aallon pohjalle ja sä huomasit miten teräs 

kaartui kun se putosi. Meidät sidottiin aina hamppuköysillä ruoriin kiinni ja kapteeni sanoi, että hän 

ei tiedä kestääkö tämä laiva vai ei. – – Siinä iässä ei osannut pelätä kuolemaa, mutta nyt sen ottaisi 

paljon vakavammin.175 

Artikkelin lopuksi Neumann tiivistää minäkuvaansa ja merimiesaikojensa merkitystä 

itselleen henkilönä ja taiteilijana. Kuvauksessa toistuu Neumannin aiemmin korostama 

omakohtaisuus teksteissään. 

Tähän ikään asti, mä olen kohta 27, mua on seuranneet unet. Jotkut niistä ovat painajaisia ja jotkut 

hyviä unia, joissa mä elän niitä aikoja uudelleen tai olen uusissa seikkailuissa. Ehkä mä nyt 

hyödynnän sitä merillä kiertämistä kiertämällä muusikkona paikasta toiseen. Mutta eihän tämä 

vastaa merillä seikkailua. Mä olen vähän levoton. Ne ihmiset jotka elää mun lähellä tajuaa, että 

mulla on tämmöinen luonne.    

 Ainahan satama on olemassa, tämä kuulostaa vähän sovinnaiselta. Mä en pyri tekemään 

itsestäni suurta seikkailijaa, mutta mä olen silti aina vähätellyt satamia tai turvapaikkoja. Mä en 

tunne sellaista sanontaa että ”on paikka mihin mennä”. Sillä tavalla mä olen Dingo loppuun asti.176 

Kevään 1986 ylimääräisessä numerossa 5B/1986 julkaistaan edellisen haastattelun 

jatkoksi toinen Virve Vallin toimittama yhtyeeseen ja uuteen Pyhä klaani -albumiin 

keskittyvä haastattelu. Kuten Suosikissa aiemminkin, yhtyeen suosio ja tähtistatus ovat 

tärkeä teema haastattelussa. Uuden levyn myötä tulokulma on kuitenkin vaihtunut: 

kiistämättömän kärkiyhtyeen sijaan Dingon asema on muuttumassa epävakaammaksi. 

Johdannossa Valli kuvaa yhtyeen edelleen myyvän ennätyslukemia, sillä Pyhän klaanin 

ennakkotilaukset ovat ylittäneet timanttilevymyynnin rajan, mutta kuvaa myös yhtyettä 

kohtaan kielteisemmäksi muuttunutta ilmapiiriä superlatiivisin sanankääntein: 

Neumann on out! 

Neumann on monesti painottanut, ettei mahdollinen laskukausi tule johtumaan Dingosta. Bändi 

vakiinnuttaa olemassaoloaan suomalaisen rockin aatelissa syytämällä markkinoille entistä 

kypsempiä levyjä sekä tekemällä toinen toistaan hulvattomampia keikkoja. Silti löytyy aina niitä, 

jotka ovat valmiita ennustamaan bändille totaalista romahdusta.177 

Puhuessaan uuden albuminsa kappaleista Neumann jäsentelee näkemyksiään pop- ja 

rock-musiikin käsitteistä ja merkityksistä.178 Käsitteet ovat jo lähtökohtaisesti 

latautuneita ja epämääräisiä eikä myöskään Neumann käytä niitä johdonmukaisesti. 

 
175 Virve Valli, ”Neumannin seikkailut seitsemällä merellä – Jungmanni Neumann merirosvojen, 

barracudien ja hirmumyrskyjen armoilla: En osannut pelätä kuolemaa!” (art.) Suosikki 5/1986, 4. 
176 Ibid., 5. 
177 Virve Valli, ”Pyhän Klaanin pitkä taival” (art.) Suosikki 5B/1986, 13. 
178 Rock- ja pop-musiikin käsitteistä ja niiden epämääräisyydestä esimerkiksi Laari 2003. 
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Kreivin sormus -kappaleessa on Neumannin mukaan ”linnafiiliksiä vaikka se on rockia” 

ja toisaalta hän kuvaa saman kappaleen olevan ”popin täyttymys.” Neumann on aiempaa 

halukkaampi myöntämään mieltymyksensä popiksi kehystettyyn musiikkiin: hän jopa 

eksplisiittisesti sanoo, ettei häpeä tunnustaa ”popahtavuutta” Dingon tavaramerkiksi ja 

muistuttaa taustansa laulunkirjoittajana kumpuavan 1970-luvun pop-musiikista, jolla hän 

viitannee erityisesti T. Rex- ja Sweet-yhtyeisiin. Tulkitsen Neumannin käyttävän 

käsitteitä ennen kaikkea korostaakseen työnsä ja taiteilijahahmonsa uskottavuutta sen 

sijaan, että pyrkisi mahdollisimman selkeään ilmaisuun tai analysoimaan selkeästi pop- 

tai rock-musiikin piirteitä musiikissaan. 

Esimerkiksi biisi Kiinanmeri on straight rock’n’roll, mutta silti se leijuu, elää ja hengittää. 

Popahtavuus on Dingon tavaramerkki. Enkä mä häpeä sanoa sitä ollenkaan koska mun musiikinteon 

juureni ovat 70-luvulla ja niissä raameissa mun on hyvä olla. Mä joudun pihalle jos mä poikkean 

omista raameistani. Silloin kun mä kuvittelen tekeväni jotain oikein hienoa ja taiteellista ja vien 

biisin treenikämpälle niin jätkät nauraa sen pihalle. Mutta sitten kun mä teen asian hyvin 

yksinkertaisesti ja rehellisesti omaa kaavaani noudattaen niin silloin biisi toimii. Mun kaava on 

spontaanisuus. 179 

Neumann avaa henkilökohtaisia kokemuksiaan ja tunnetilojaan, jotka ovat inspiroineet 

uusia kappaleita. Hän mainitsee käännekohdaksi syksyllä 1985 äänitetyn singlen Kunnian 

kentät, jonka hän kuvaa symboloineen kappaletta kirjoittaessaan kokemaansa ahdistusta. 

Neumann jatkaa päässeensä ”tummasta kaudesta” ja löytäneensä jälleen itselleen 

luontaisen optimismin, jonka hän katsoo ilmenevän uusissa kappaleissa. Neumann 

täsmentää näkemystään vertaamalla itseään rohkeasti toiseen aikansa tunnetuimpiin 

suomalaisiin laulunkirjoittajiin kuuluvaan Ismo Alankoon: 

– Itsetutkiskelu auttoi mut ulos tummasta kaudesta. Mulla on sellaisia kausia kuten kaikilla ihmisillä, 

että välillä menee hyvin ja välillä huonommin. Puhtaampi minä mursi sen tummemman. Puhutaan 

vaikka esimerkiksi Ismo Alangosta ja minusta musiikintekijöinä. Alanko edustaa tummempaa 

aurinkoa ja minä sitä puhtaampaa, keltaista aurinkoa. Ismo maalaa tummin sävyin ja minä kirkkain 

värein. Mä en pysty tekemään biisiä esim. ihmisen lopullisesta tuhosta tai jämähtämisestä. Mulla on 

aina huono fiilis jos biisi jää ikään kuin vankilaan: jos siinä ei ole symboliikkaa, jolla avata vankila. 

Mun sanoituksessa symboliikka on saanut syvempiä muotoja. Esimerkiksi Kunnian kentät sanoissa 

on kaksi tasoa, rakkaus ja pasifismi.180 

Haastattelussa esiintyy myös kitaristi Jonttu, joka puhuu ensisijaisesti yhtyeen musiikista 

ja luomisprosessista. Tulkitsen Jontun yrittävän purkaa yhtyeestä vakiintunutta kuvaa 

ennen kaikkea varhaisnuorten tyttöjen suosikkina kertomalla yleisön ikä- ja 

sukupuolirakenteen muuttuneen ja monipuolistuneen. Hänen mukaansa konserttien 

yleisö on aikuistunut, sillä mukana on ”nahkatakkisia karjuja” ja toisaalta nuorten 

fanityttöjen äiditkin ovat ottaneet Dingon musiikin omakseen. Jonttu pitää erityisesti 

 
179 Virve Valli, ”Pyhän Klaanin pitkä taival” (art.) Suosikki 5B/1986, 12. 
180 Ibid., 13. 
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mieskuulijoiden lisääntymistä todisteena yhtyeen aseman vakiintumisesta ja arvelee 

tapahtuneen olevan seurausta Dingon kehittymisestä lavabändinä. 

Haastattelussa korostetaan joulukuussa 1985 järjestetyn jäähallikiertueen historiallista 

merkitystä ensimmäisenä suomalaisen yhtyeen järjestämänä jäähallikiertueena. Yhtyeen 

kommenteista on luettavissa nöyryyttä, sillä kiertue suosiostaan huolimatta tuotti 

taloudellisesti tappiota, minkä perusteella kiertuetta jälkikäteen on kuvattu 

epäonnistuneena. Jonttu ja Neumann painottavat taloudellisten syiden sijaan 

esiintymiseen liittyvää, tanssilava- ja klubikeikoista poikkeavaa kontaktin puutetta. 

– Mä en oikein ollut jäähallikeikkojen kannalla. Eihän jäähallissa saa sellaista kontaktia yleisöön 

kuin esimerkiksi pienillä tanssipaikoilla tai klubeissa. Se on eri juttu festareilla, joissa on mukana 

useita bändejä ja hyvä fiilis. Ennen jäähallikiertuetta me sanottiin ettei Dingo tee yhtään 

jäähallikeikkaa. Ajatus kuitenkin kehkeytyi ja me päätimme tehdä jotakin sellaista, mitä Suomessa 

ei olla ennen tehty. Ainakin me yritettiin ja se oli kokemus sinänsä enkä mä sitä kadu, kuuluu Jontun 

mielipide.181 

 

Pyhä klaani -albumin arvostelu on julkaistu numerossa 5/1986. Edellisten albumien 

tapaan Juntunen ei tälläkään kertaa avaa albumia yksityiskohtaisesti, vaan olettaa 

lukijoidensa jo tuntevan levyn omakohtaisesti. Juntunen katsoo levyn teemojen olevan 

aiempia kunnianhimoisempia ja abstraktimpia ilman sortumista teennäisyyteen tai 

tekotaiteellisuuteen. Juntusen arvio on myönteinen, mutta hän pitää kielteisenä sitä, ettei 

löydä levyltä selkeää hittiä ja katsoo albumikokonaisuutta tarpeettoman mollivoittoiseksi 

Kyllähän te olette jo kuulleet tämän, Dingon uutukaisen. Ja mitäpä tässä on sen enempää setvimistä. 

Dingo on tehnyt hyvän levyn, jolla ei kuitenkaan ole selvää hittipiisiä. Se voi olla haitaksi yhtyeelle 

kuten levyn vaikeuskin, mutta luultavasti Dingon ihailijat ovat tyytyväisiä Pyhään klaaniin.

 Pyhän klaanin vaikeudella tarkoitan sitä, että bändin kunnianhimo on johtanut niin 

tekstien kuin sävelmienkin liialliseenkin hiomiseen. Neumann ja kumppanit eivät askartele enää 

yksinkertaisen todellisuuden parissa, vaan tilalle on tullut laajempi maailmaa taivaallisine 

sotajoukkoineen ja muinaisine legendoineen. Ja silloin on vaara ampua yli, muuttua teennäiseksi 

yhtyeeksi. Siihen rakoon Dingo ei ole onneksi vajonnut, sillä Pyhä klaani on toimiva ja fiksu 

pakkaus.     

 Miinusta bändi saa mollivoittoisuudestaan. Loppujen lopuksihan rock and roll on riehakas 

ja iloinen asia, ja olisi kiva, jos Dingo tekisi joskus kunnon bailausmusaakin.182 

 

Vuoden 1986 aikana Suosikin kärkäs kommentointi listasijoitusten suhteen kohdistuu 

aiempaa useammin Dingoon. Numeron 7/1986 albumilistalla Pyhä klaani on tippunut 

sijalle 21. Putoamista kommentoidaan rajusti: 

 
181 Virve Valli, ”Pyhän Klaanin pitkä taival” (art.) Suosikki 5B/1986, 12. 
182 Juho Juntunen, ”Dingo: Pyhä klaani (BANG TRAX)” Albumiarvostelu. Suosikki 5/1986, 106.  
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Entäpä mitä meidän on tuumiminen Dingon rajusta alamäestä? Keikkuuhan paljon parjattu Evekin 

nyt jo viitisentoista sijaa ylempänä, mikä on varmasti karvas pala vannoutuneille Dingo-faneille. 

Saapa nähdä miten tuossa porilaisten kisassa käy. . .183 

Numerossa 9/1986 Dingon 1980-luvun viimeiseksi suomenkieliseksi julkaisuksi jäänyt 

single Juhannustanssit on listalla sijalla 6. Sijoitusta kommentoidaan seuraavasti: 

”Kiintoisa ilmiö on myös Dingon comeback, mutta lähitulevaisuus näyttää ovatko puheet 

porilaisbändin suosion hiipumisesta totta vai tarua.”184 Numerossa 10/1986 albumi- ja 

singlelistoilla ei esiinny Dingon julkaisuja eivätkä kotimaiset yhtyeet muutenkaan ole 

sijoittuneet korkealle ja toimitus arvelee, että ”Dingo-ilmiö ei enää pure, eikä mitään 

kyllin kaupallista ole ilmaantunut sen seuraajaksi levymyyntitilastoja kaunistamaan.”185 

 

Neumannin palsta nähdään lehdessä viimeisen kerran numerossa 9/1986. Neumann 

kuljettaa vuodesta 1980 alkaen kohti nykyhetkeä ja kuvaa muusikon uransa vaatimatonta 

alkua ja tuntemaansa kunnioitusta suomalaisen rockin klassikoita, kuten Pelle Miljoonaa 

ja Juice Leskistä kohtaan. Artikkelia kannattelevat hänen ajattelustaan tutut vaikeuksien, 

taistelemisen ja selviytymisen teemat. 

Aikaa kului ja käyrä nousi sen mukaan. Pennittömänä perkeleenä näin eräänä päivänä lihavan 

miehen kultasepänliikkeen luona, valmiina ostamaan sen minkä parhaaksi katsoi. Silloin oli pakko 

tehdä biisi nimeltä SINÄ & MINÄ. No lopun teistä moni jo tietääkin enkä viitsi sitä enää kerrata, 

mutta kuitenkin . . . 80-luku itsessään oli minulle ja monelle muulle lopullinen taistelu. Joko voittaa 

tai hävitä, saada ruokaraha tyhjistä pulloista, rakentaa itselleen unelmien maailmaa johon yön ja 

päivän loputtomat tunnit antoivat aikaa haaveiluun lopulta huomata kuinka suuria me 

pienuudessamme olimme.186 

Numeron 10/1986 haastattelussaan Neumann kertoo syksyllä 1986 valmistuneesta, mutta 

haastattelun aikaan vielä julkaisemattomasta sooloalbumistaan Albion. Levy koostuu 

akustiseen folk-tyyliin sovitetuista kappaleista, jotka eroavat selkeästi Dingon tyylistä. 

Haastattelussa hahmotellaan Neumannin asennoitumista ja prioriteetteja soolouransa ja 

Dingon välillä. Neumann on tyytyväinen sooloalbumiinsa, mutta vastaa kysymykseen 

sooloartistina esiintymisestä suorasukaisesti: ”Ei mua kiinnosta. Mä haluan, että Dingo 

jatkaa ja on esillä. Tietysti levyä voi juhlistaa ja heittää silloin setin, mutta en mä 

soolokeikkoja ala tekemään.”187 

 
183 ”HOT 100” Albumilista. Suosikki 7/1986, 8. 
184 ”HOT 100” Singlelista. Suosikki 9/1986, 8. 
185 ”HOT 100” Albumilista. Suosikki 10/1986, 18. 
186 Pertti Nieminen: ”Neumann: ’On aika huomata, kuinka suuria me pienuudessamme olemme’” (pak.) 

Suosikki 9/1986, 39. 
187 Pertti Nieminen: ”Neumann: ’On aika huomata, kuinka suuria me pienuudessamme olemme’” (pak.) 

Suosikki 9/1986, 39. 
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Irlantilaisen ja englantilaisen kansanmusiikin inspiroiman soololevyn teemasta johtuen 

haastattelussa korostuu Neumannin kiinnostus Britteinsaaria kohtaan. Ennen haastattelua 

hänelle on myönnetty Pro Eire -tunnustuspalkinto ja hän toimi Suomen ensimmäisten, 

syksyllä 1986 järjestettyjen irlantilaisen musiikin festivaalien suojelijana. Neumann 

korostaa jälleen kiinnostustaan perinteitä sekä erityisesti keskiaikaista historiaa kohtaan 

ja kertoo tavoitelleensa soololevylläänkin keskiaikaista sointia esimerkiksi sovitusten ja 

soitinvalintojen avulla. 

Dingon suosio ja suhde mediaan ovat jälleen haastattelun keskeisiä teemoja. Vallin 

mukaan ilmapiiri on muuttunut entistä kielteisemmäksi yhtyettä kohtaan, ja lehdistö ”on 

riepotellut bändiä varsin negatiiviseen sävyyn.” Neumann reflektoi haikeaan sävyyn 

yhtyeen saavuttamaa suosiota suomalaisissa olosuhteissa ainutlaatuiseksi ja järkeilee 

yhtyeen kohtaaman kritiikin olevan väistämätön seuraus pitkään jatkuneesta 

hurmoksesta. Neumannin vastaukset ovat sävyltään kyllästyneitä ja puolustelevia, ja hän 

kommentoi Dingon uraa menneessä aikamuodossa. Valli huomauttaa: ”Älä nyt koko ajan 

puhu niin kuin Dingoa ei olisi enää olemassa.” Erityisen kiinnostavaa on, että Neumann 

itse rinnastaa Dingon vaiheita populaarimusiikin manioista merkittävimpään eli The 

Beatles -yhtyeen uraan ja vihjaa historian toistuvan samankaltaisena. 

Hahaa! Mitalilla on kaksi puolta, sen tajuaa vasta nyt. Siinä mielessä mä olen hautaan asti iloinen 

siitä, että Dingo teki sellaista, mihin kukaan muu ei ole tässä maassa pystynyt. – – Tuskin Dingo 

enää koskaan tekee sellaista, mitä se teki vuosina 1984–85. – – Se oli hassu juttu, kun Norres sanoi, 

että me seurataan Beatlesien jalanjälkiä. Kun Beatlesien kolmas levy ilmestyi, niin se oli tappoa. 

Ihmiset poltti niiden levyjä ja ne potkittiin ihan ojaan. Meidän kaksi ensimmäistä levyä oli silkkaa 

murskaa, mutta kolmannen ilmestyttyä meitä alettiin potkia. Mutta musta tuntuu, että vaikka Dingo 

olisi tehnyt minkälaisen levyn hyvänsä kolmanneksi, niin silti se ei olisi koskaan saanut toivottua 

vastakaikua, koska meistä on sanottu kaikki hyvä niin voimakkaasti ja niin lyhyellä aikavälillä.188 

The Beatlesin urakehitys ei kuitenkaan rinnastunut Dingon vaiheisiin yhtä selkeänä, kuin 

Neumann sen vertauksessaan esittää. Vuodesta 1962 ensimmäisistä julkaisuistaan lähtien 

The Beatles saavutti vuosia kestänyttä maailmanlaajuista kaupallista suosiota, joka jatkui 

myös yhteen lopetettua julkiset esiintymisensä vuonna 1966. Tämän jälkeen yhtye jatkoi 

uuden musiikin julkaisemista vuonna 1970 tapahtuneeseen hajoamiseensa saakka. 

Yhtyeen saama kritiikki kiteytyi uran alkuvaiheessa yleisempään rock-musiikin 

kohtaamaan väheksyntään. Selkein notkahdus yhtyeen suosiossa seurasi kohusta, joka 

nousi John Lennonin verrattua yhtyeen suosiota Jeesus Kristuksen tunnettavuuteen 

vuonna 1966. Kommentti herätti vihamielisyyttä varsinkin Yhdysvaltojen etelävaltioissa 

ja reaktiona väkijoukot tuhosivat yhtyeen albumeita julkisesti ja radioasemat kieltäytyvät 

 
188 Virve Valli, ”Neumann yksin myrskyn jälkeen!” (art.) Suosikki 10/1986, 29.  
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soittamaan yhtyeen musiikkia.189 Tulkitsen, että Neumannin tarkoitus puolustelevalla 

vertauksellaan The Beatlesiin, joka 1960-luvulta lähtien on ollut kaikkien tuntema ja 

taiteellisesti arvostama rock-kulttuurin standardi, oli osoittaa muutoksien suosiossa 

olevan väistämättömiä ja toisinaan jopa artistin kyvyistä tai työstä riippumattomia. 

Samaan tapaan kuin Soundin haastattelussa syksyllä 1986, Neumann kertoo yhtyeensä 

tietoisesti valinneen taiteellisesti kunnianhimoisemman ja vähemmän kaupallisen linjan 

muun muassa Kunnian kentät -singlen yhteydessä. Väitettä on helppo pitää liioiteltuna, 

sillä Kunnian kentät edelleen myi kultaa, mutta siitä välittyy Neumannin turhautuminen 

ja intentio muuttaa suhdetta yleisöönsä. Neumann kuvaa saamaansa julkisuutta 

pikemminkin kirouksena kuin siunauksena ja suhtautuu suosioonsa ylenkatsovasti: 

Dingo on hakeutunut yhä enemmän omilleen sillä tavalla, että musiikkia tehtäessä ajatellaan 

enemmän omaa hauskaamme. Kyllä Dingo on kieltämättä ollut kriitikoidenkin mielestä 

parhaimmillaan iloisena poppibändinä eli sellaisena kuin se oli alussa. Kunnian kenttien aikoihin me 

madallettiin linjaa ja se johtui siitä, että me kyllästyttiin tähän suosioon. Mutta oli hyvä, että 

kyllästyimme jo silloin kun kaikki oli vielä käsillä ja me oltiin kuuluisimpia kuin Tasavallan 

Presidentti tässä maassa.190 

Jo haastattelua seuraavan numeron 11/1986 pääkirjoituksessa Suosikki hyvästelee vasta 

hajonneen Dingon. Lyhyet jäähyväiset korostavat edelleen yhtyeen merkitystä 

numeroiden valossa: ”Vain kolme LP:tä, kaksi platinaa ja yksi timantti. Kerjäläisten 

valtakunta myi 170 000 kappaletta – kaikkien aikojen ylivoimainen ennätys.”191 Reilun 

kahden vuoden aikana Suosikki kirjoitti yhtyeestä ylistävästi lukuun ottamatta muutamia 

sensaatiomaisia kommentteja yhtyeen heikkenevistä listasijoituksista. Yhtyeen suosion 

tasaantumisesta huolimatta Suosikki korostaa yhtyeen tähtistatusta: ”Kun juhlat ovat 

upeimmillaan kannattaa lähteä ja tähän Dingolla oli kanttia. Kiitos pojat!” 

Heidi Kärkkäisen artikkeli kokoaa Dingon hajoamisen yhteydessä järjestämän 

tiedotustilaisuuden sisällön. Yhtyettä edustivat Neumann ja Pepe, jotka kertoivat 

hajoamisen syiksi uupumisen sekä motivaation katoamisen yhtyeen saavutettua 

kotimaassaan kaiken, minkä näkivät mahdolliseksi. Hajoamispäätöstä vakuutettiin 

yksimieliseksi ja pysyväksi, vaikka yhtyeen uusi käännössingle menestyisikin 

ulkomailla. Jo seuraavan numeron kannessa Suosikki julistaa Bogart-yhtyeen aikakauden 

alkaneeksi: ”Kimallusta kaamokseen! MAHTAVA BOGART-MANIA!”  

 
189 Katso esimerkiksi Gould, 2010, 371–379. 
190 Virve Valli, ”Neumann yksin myrskyn jälkeen!” (art.) Suosikki 10/1986, 29. 
191 Jyrki Hämäläinen, ”Käsi kädessä kuljimme taloon autioon: Hyvästi – ja kiitos Dingo!” Suosikki 

11/1986, 6. 



65 
 

2.4. Yhteenveto – Suosikki tarvitsee tähtiä 

 

Suosikin journalistinen tyyli tutkimusjaksollani vastaa Poikolaisen 1960-luvun Suosikin 

perusteella jäsentelemää fanityttödiskurssia. Pop-lehdille tyypillisesti aihevalinnat 

keskittyvät aikansa suosituimpiin ilmiöihin ja artisteihin, joista kirjoitetaan usein ja 

runsaasti suureelliseen, romantisoivaan sekä idolisoivaan tyyliin. Tärkeä osa Suosikin 

tyyliä ovatkin näyttävät otsikot ja runsaat värikuvat sekä julisteet, jotka korostavat 

esiteltävien artistien haluttavuutta. Suosikin leimallisin piirre on kuvata yhtyeiden uraa ja 

toimintaa tähtidiskurssista käsin suosion mittarein. Tähtidiskurssiksi kutsumassani 

ilmaisun tavassa sensaationhakuisella kielellä korostetaan artistien suosiota ja kaupallista 

menestystä. Tutkimusajankohtana, jolloin kotimaisten äänilevyjen myynti oli pitkään 

ollut kasvussa, Suosikissa korostui ennätyksiin ja ennätysten rikkoutumisiin liittyvä 

kerronta. Vastaavasti myös suosion notkahduksiin ja vääjäämättömäänkin vaihteluun 

tartuttiin dramaattisesti.  

Tähtidiskurssin ohella Suosikki loi kansainväliselle pop-lehdistöllekin tyypilliseen tapaan 

kilpailuasetelmia yhtyeiden välille ikään kuin korostaakseen yhtyeiden tähtistatusta – 

kilpailun kohteena ovat listasijoitukset, levymyynnit ja yleisömäärät.  Dingon ja vajaata 

vuotta aiemmin suosituksi kohonneen porilaisyhtyeen Yön välille syntynyt 

vertailuasetelma korostui Suosikissa Dingon uran alkuvaiheessa, mutta vertaileminen 

katosi vuoden 1984 loppuun mennessä. Vuoden 1986 aikana samankaltainen 

vastakkainasettelu toistui, kun Bogart kuvattiin Dingon haastajana. Tietyllä tapaa 

Suosikki oli riippuvainen julkisuudessa esiintyvistä tähdistä ja näin ollen korosti artistien 

asemaa. Kuvaavaa onkin, että ennen Neumannia Suosikin palstaa kirjoitti Hanoi Rocks-

yhtyeen Mike Monroe ja Dingon hajottua Bogart Co:n Reddie Redford aloitti kolumninsa 

kirjoittamisen lehteen. 

Suosikissa artistin persoonallisuus, imago ja ulkonäkö nousevat vähintään yhtä 

keskeiseen asemaan musiikin kanssa. Dingon tapauksessa keskitytään keulahahmo 

Neumannin henkilöön, josta korostetaan Neumannin henkilöhistoriaa sekä 

elämänkatsomukseen ja esimerkiksi sielunvaellukseen liittyviä näkemyksiä. Romanttis-

seksuaaliselle fanityttödiskurssille tyypillisesti artisteja korostetaan lukijoille romanttisen 

ja eroottisen kaipuun kohteina.  Suosikissa Dingosta kirjoittavat pääosin Päivi Väänänen 

ja Virve Valli, joista molemmat kirjoittivat myös Helsingissä toimineeseen Rumbaan. 

Erityisesti Väänäsen tavassa kirjoittaa korostuu yhtyeen jäsenten ulkonäön, 
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pukeutumisen, käytöksen ja eleiden yksityiskohtainen tarkastelu. Molemmat toimittajat 

keskittyvät lehden linjaa mukaillen muusikoiden persoonallisuuksiin ja luomaan 

lukijoille samaistumispintaa muusikoihin.  

Suosikin journalistiseen tyyliin kuuluu lukijoita osallistava ulottuvuus: lehdessä annetaan 

lukijoille mahdollisuuksia olla vuorovaikutuksessa idoliensa kanssa tai vaihtoehtoisesti 

tuoda esiin omia kykyjään tai asiantuntemustaan erilaisissa kilpailuissa ja äänestyksissä. 

Syksystä 1984 alkaen Suosikki järjestää erilaisia lukijaäänestyksiä ja -kilpailuita, joiden 

aiheina ovat esimerkiksi Dingon sanoituksiin liittyvät arvoitukset.192 Tyypillisesti 

osallistujia palkittiin yhtyeeseen liittyvillä ja jäsenten signeeroimilla palkinnoilla, kuten 

äänilevyillä ja nuottivihoilla ja eräässä tapauksessa lehti palkitsee kilpailun voittajat 

fanitapaamisella yhtyeen kanssa. Tämän ohella yhtye näkyy lehdessä muun muassa 

jälleenmyyjien julkaisemissa mainoksissa ja postimyynti-ilmoituksissa, joissa 

markkinoitiin Dingoon liittyviä fanituotteita, kuten sormuksia, paitoja sekä vastaavia 

vaatteita ja asusteita. 

Dingo nousee nopeasti Suosikin kestäväksi aiheeksi kesällä 1984. Yhtyeen näkyvyys 

lehdessä lisääntyy suosion kasvaessa: numerossa 6/1984 ilmestyneen haastattelun jälkeen 

yhtyeeseen liittyviä uutisia, haastatteluita ja kolumneja julkaistaan poikkeuksetta 

numeroon 11/1985 saakka. Tämän ohella Neumann, Jonttu Virta sekä yhtyeen manageri 

Lasse Norres kirjoittavat Suosikkiin, mikä kuvastaa paitsi Dingon vahvaa suhdetta 

toimitukseen myös lehden tyyliä rakentaa fanisuhdetta artistien ja lukijoiden välille. 

Neumannin pakinassa aiheet keskittyivät ennen kaikkea Neumannin nuoruuden 

kokemuksiin sekä artistin ja fanien välisen suhteen ylläpitämiseen ja yhtyeen musiikki 

aiheena oli toissijainen. Vuosi 1985 oli Dingon suosion kiihkeintä aikaa ja myös 

Suosikissa yhtye on esillä yhtä lukuun ottamatta jokaisessa numerossa. Vuoden 1986 

alusta alkaen Dingon näkyvyys lehdessä laskee, kun Neumannin kolumni lehdessä 

muuttuu epäsäännölliseksi ja haastattelujen määrä vakiintuu tyypillisemmälle tasolle. 

Viimeistään Dingon hajottua suosionsa huipulle noussut Bogart Co. -yhtye korvaa 

Dingon jättämän tyhjiön Suosikissa: lehti julistaa Bogartmanian alkaneeksi ja yhtyeen 

keulahahmo Reddie Redford korvaa Neumannin lehden vierailevana toimittajana. 

  

 
192 Suosikki 2/1985. Uusi Dingo-kilpailu! 
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       3. RUMBA – PROVOSOIVA UUDEN SUKUPOLVEN AJANKOHTAISLEHTI 

 

Rumba on vuodesta 1983 vuoteen 2019 paperisena ilmestynyt musiikkilehti, joka jatkaa 

edelleen toimintaansa digijulkaisuna. Rumban perustivat Helsingissä 1983 Kimmo 

Miettinen ja Rami Kuusinen, joista molemmat olivat aiemmin julkaisseet tahoillaan omia 

fanzine-lehtiään. Miettisen Hilse-lehti, joka ilmestyi kolmentoista numeron ajan vuosina 

1977–1980, oli kenties tunnetuin esimerkki suomalaisesta pienlehdistöstä, joka ajoittui 

punkin rantautumisen yhteyteen.193  Miettisen ja Kuusisen yhteistyö alkoi vuonna 1982 

lehdellä nimeltä Bambi, jonka ilmestyminen lakkasi kuitenkin pian Rumban toiminnan 

alettua. Rumban ensimmäinen näytenumero julkaistiin marraskuun alussa 1983 ja 

ensimmäinen varsinainen numero 1/1984 ilmestyi joulukuussa 1983.194 

Rumban ensimmäiseen päätoimitukseen kuuluivat Miettisen ja Kuusisen ohella Bambi-

lehdessäkin avustanut Leena Lehtinen sekä Kari Kivelä. Alkuvaiheiden jälkeen 

päätoimittajaksi vakiintui Rami Kuusinen, joka toimitti lehteä vuodesta 1985 vuoteen 

1996 saakka. Alkuperäisestä toimituksesta Miettinen, Lehtinen sekä Virve Valli 

vaikuttivat lehdessä pitkään aina 2000-luvulle saakka. 

Rumba-lehden tavoitteena oli mukailla brittiläisten, viikoittain ilmestyneiden 

musiikkiaiheisten tabloidijulkaisujen kuten New Musical Express tapaa uutisoida, 

arvostella ja kommentoida rock-maailman tapahtumia ajankohtaisesti kotimaisessa 

kontekstissa. Soundista ja Suosikista poiketen Rumba ilmestyikin tiiviimmin kahden 

viikon välein 24 kertaa vuodessa – tosin vuonna 1984 toimituskatkosta johtuen vain 17 

kertaa.195 Formaatiltaan Rumba oli vuoteen 2006 saakka tabloidimuotoinen ja 

alkuvaiheessa pääosin mustavalkoinen julkaisu. 

Arvomaailmaltaan Rumbaa voi luonnehtia anti-elitistiseksi vastakulttuurin 

äänenkannattajaksi, joka provosoivalla retorisella tyylillään toisaalta viihdytti ja toisaalta 

nosti esiin epäkohtia, jotka asiallisemmissa yhteyksissä olisivat jääneet mainitsematta. 

Lehden sisältöön kuuluivat gonzo-journalismin tyylinen Nisse Mannerheimin palsta sekä 

verrattain vähän mainoksia. Tämän lisäksi toimitus selkeästi painotti käsittelemissään 

asioissa ja kielessään intohimoisia subjektiivisiakin mieltymyksiä objektiivisuuden 

sijaan. 

 
193 Pajukallio 2022, 95. 
194 Halme 2003, 11–13. 
195 Halme 2003, 17–18. 
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3.1. Vuosi 1984 – ”Jos bändin melodiat murtavat kyynisten rocktoimittajienkin 

sydämet, on syytä unohtaa puheet teinikuplasta” 

 

Dingo mainitaan ensi kerran Rumbassa 6/84, jossa Sinä ja minä on sijoittunut singlelistan 

15. sijalle,196 ja Heikki Kemppainen arvostelee levyn singlearvioissaan. Arviossa näkyy 

yleinen tapa, jolla yhteisestä kotikaupungista johtuen Dingo- ja Yö-yhtyeet varsinkin 

uriensa alkuvaiheissa rinnastettiin toisiinsa. Kemppaisen arvio on lyhyt, mutta pelkästään 

positiivinen – väittäähän Kemppainen, ettei kappaleesta voi olla pitämättä edes 

makuasioihin vedoten. 

VAU! Porin Yöstä Tulee Dingo. Vastustamaton. Tarttuvien melodioiden aika ei ole sittenkään ohi. 

Kaikki, jotka väittävät, etteivät pidä Sinusta ja Minusta, valehtelevat itselleen. Ellei tästä tule hittiä, 

niin minä lupaa (sic) syödä kaikki likaiset alushousuni.197 

 

Dingo on nostettu kansikuvaan numerossa 10/84, jossa Rumba julkaisee vertailemistani 

lehdistä ensimmäisenä pitkän artikkelin tulokasbändistä. Heikki Kemppaisen artikkelissa 

Dingoa tarkastellaan teiniyleisölle suuntautuneena hittitehtaana, jolle keskeisin laadun 

mittari ja indikaattori on suosio myyntilukuineen ja listasijoituksineen: ”Porista 

ponnistavat tämän päivän teini-ihmeet: onnistuuko Dingo samassa missä Yö – 

Jokamiehen listan kärkeen ja jokatytön suosikiksi?”198  

Kemppainen on saapunut haastattelemaan yhtyettä Teuvassa sijaitsevalle tanssilavalle, 

jossa yhtye esiintyy. Toimittaja kuvaa yleisön koostuvan murrosikäisistä nuorista, jotka 

tekevät kokeiluja alkoholin kanssa ja tytöistä, jotka ovat tulleet ”kuuntelemaan ja ennen 

kaikkea katselemaan Dingoa. Kemppainen kertaa tuntemattoman yhtyeen lyhyen 

historian kirjoitushetkeen saakka: yhtye on syntynyt kesäkuussa 1983 ja saanut 

levytyssopimuksen Finnlevyn kykyjenetsintäkilpailun kautta. Jo ennen vuoden 1984 

vaihetta yhtye on päässyt äänittämään ensimmäisen singlensä Sinä ja minä, jonka 

todetaan nousseen haastattelua edeltävänä päivänä Jokamiehen listan ykköseksi.  

Vaikka koko yhtye on paikalla haastattelun yhteydessä, haastattelussa Kemppainen 

keskustelee erityisesti Neumannin kanssa ja tämän roolista laulunkirjoittajana johtuen 

 
196 ”Listat” Singlelista. Rumba 6/84, 2.   
197 Heikki Kemppainen, ”Zingles” Singlearvostelut. Rumba 6/84, 10. 
198 Heikki Kemppainen,”dingo – Aavikkokoira loikkaa tähtiin” (art.) Rumba 10/84, 12.  
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kuvaa tätä yhtyeen ”aivoina.” Kuvauksesta nousee esiin harkitun näyttävyyden ja 

kiroiluna ilmenevän karkeuden kontrasti: 

Neumann on Dingon aivot. Hän vastaa uuden levyn piisien sävellyksistä ja sanoituksista yhtä 

lukuunottamatta. Luonteeltaan Neumann vaikuttaa avoimelta ja vilkkaalta, vaikkakin runsas 

kirosanojen viljely pistää korvaan.   
 Neumannin pukeutumisessa on ehdotonta tyylikkyyttä. Kulunut nahkatakki, mustat housut 

ja mustat Jam-kengät sulautuvat näyttäväksi kokonaisuudeksi. Kontrastia pukeutumiseen luovat 

Tukholmasta hankitut kirkkaan keltaiset sukat. Valkoinen pöyhöttävä kampaus, joka on mustattu 

laidoilta, täydentää kokonaisuutta.199 

Haastattelussa ruoditaan vielä julkaisemattoman Nimeni on Dingo -albumin kappaleita ja 

tekstejä. Kemppainen etsii selitystä kappaleiden melankoliseen sävyyn ja pitää tekstien 

romantiikkaa ja kielikuvia liiankin tyypillisinä suomalaisina aiheina. Neumann painottaa, 

että teemojen tuttuudesta huolimatta hänen tekstinsä ovat henkilökohtaisia ja aidosti 

koettuja eikä hän pystyisi kirjoittamaan esimerkiksi juhlimisen kaltaisista rock-musiikin 

kliseistä. Kemppainen arvioi yhtyeen esikoisalbumin jakautuvan miltei varmoihin 

hitteihin, joista ”on mahdoton päästä irti” ja vastakohtana sietämättömiin, ärsyttäviin ja 

korneihin kappaleisiin. Kokonaisuutena hän toteaa levyn olevan ”erittäin onnistunut 

tuotos omalla sarallaan.” Tulkitsen Kemppaisen tarkoittavan, että albumia ja yhtyettä 

tulisi arvioida pop-musiikin, tai niin sanottujen teinibändien kriteereillä, jolloin 

taiteellinen kunnianhimoisuus ja ainutlaatuisuus eivät ole musiikin keskeisimpiä arvoja. 

Kaikkiaan Kemppainen suhtautuu Dingon musiikkiin myönteisesti, mutta vaikuttaa 

odottavan siltä ennen kaikkea helppoutta ja sympaattisuutta. 

Eräs ystäväni totesi Dingon levyn koeprässäyksen kuullessaan, että ”tää on sellaista turhaa 

tietokonemusaa – tietokoneelle on syötetty aikaisempien hittien tuntomerkit ja lopputulos kuulostaa 

sitten tällaiselta”. Onneksi hän on väärässä.   

 Itse asiassa Dingon musiikkiin on ujutettu hyvin vähän tietokoneiden kylmää teknologiaa. 

Sen sijaan Dingo säteilee lämmintä ja kaunista pop-musaa (!?), joka kaihoisasti väreilee ilmassa. 

Sävellykset pursuavat välitöntä kauneutta ja saundit hyväilevät pehmeästi.200 

Kemppainen haastaa Neumannin määrittelemään yhtyeensä tyylilajia. Seuraavassa 

katkelmassa ilmenee, että popin käsite on sekä journalistin että muusikon suussa rockin 

käsitteelle alisteinen ja yhteydestä riippuen halventavakin. Tietyllä tapaa Neumann 

yrittääkin pyristellä eroon määrittelystä pop-musiikiksi, vaikka Kemppainen sinänsä 

suhtautuukin yhtyeeseen ja sen musiikkiin myönteisesti: 

 

 

 
199 Heikki Kemppainen,”dingo – Aavikkokoira loikkaa tähtiin” (art.) Rumba 10/84, 12. 
200 Ibid., 13. 
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Onko teidän musa muuten pop-musiikkia. 

–Mun mielestä meidän esitystapa on niin rockmaista. Pop-musassa se kiihko on latteampi; se ei 

ole niin pamahtavaa. Kyllä tää rockia on!  

Mikä on sitten poppia, jos ei tämä?201 

Siinä, missä Kemppainen mieltää Dingon albumin ennen kaikkea pop-musiikiksi, lavalla 

hän tulkitsee näkevänsä särmikkäämmän ja eloisamman, enemmän rockin arvoihin 

samaistuvan yhtyeen. Erittely toistuu sittemmin tutkimusjaksolla sekä yhtyeen itsensä 

että journalistien kerronnassa. 

Dingo on lavalla huomattavasti energisempi ja voimakkaampi bändi kuin levyllä. Suoraan sanoen: 

enemmän rock’n’roll -bändi. Kitara on enemmän esillä ja kaiken lisäksi se soi paljon terävämmin ja 

pistävämmin. kosketinsoittimet ovat taustemmalla ja näin Dingo osaltaan heittää hyvästit levyn 

pehmeydelle ja taluttaa sen sijaan estraadille särmikkyyden.202 

Haastattelussa sivutaan myös Dingon suhdetta Yö-yhtyeeseen. Vuonna 1983 tapahtuneen 

läpimurtonsa johdosta myös Yö on ajankohtainen yhtye ja yhteisen kotikaupunkinsa 

johdosta yhtyeitä vertaillaan toistuvasti vuoden 1984 aikana. Kuten Dingon muusikot 

yleensä vastaavissa tilanteissa, basisti Jarkko Eve kertoo lyhyesti tuntevansa Yö-yhtyeen 

jäsenet henkilökohtaisesti ja vakuuttaa, ettei yhtyeiden välillä ole kateutta tai 

kilpailuasetelmaa. 

Vaikka Kemppainen pitää yhtyeen albumia ansiokkaana ja suhtautuu yhtyeen imagoon 

joustavasti, hänen tarkastelutapansa on selkeästi diggaridiskurssin mukainen. Tämä tulee 

selkeästi esiin Kemppaisen selvittäessä yhtyeen nimen taustoja. Hän pitää nimeä 

huomionhakuisena, kaupallisessa mielessä valittuna ja toteaa se olevan ”typerin nimi, 

mitä voi olla.” Pääosin myönteisestä suhtautumisesta huolimatta kommentit paljastavat 

Kemppaisen diggarien linjaa mukailevat arvot, joissa kaupallisuus samaistuu kuulijoiden 

aliarvioimiseen ja erityisesti nuorison ja populaarimusiikkia pintapuolisesti tuntevien 

kuluttajien mieltymysten hyväksikäyttöön. 

Numerossa 10/84 julkaistaan myös Pauli Kallion arvostelu Nivalassa järjestetystä 

konsertista, jonka esiintyjinä olivat Sielun veljet sekä Dingo. Kallio ylistää 

kirjoitusajankohtana vielä tuoretta, mutta keulahahmonsa Ismo Alangon aiemman 

yhtyeen Hassisen koneen vuoksi tunnettua yhtyettä Sielun veljiä lähes varauksetta. 

Arviossaan Kallio luettelee Sielun veljien ilmentäneen rockin hyveitä, kuten energisyyttä, 

hulluutta, hauskuutta ja meluisuutta. 

 
201 Heikki Kemppainen,”dingo – Aavikkokoira loikkaa tähtiin” (art.) Rumba 10/84, 12. 
202 Ibid., 13. 
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Paria harmillista laahausta lukuunottamatta setti oli mitä puhtainta energiaa, hulluutta ja hauskuutta, 

kertakaikkista Rock’n’rollin, melun ja hien riemujuhlaa, musiikkia joka saa ihmiset riehumaan tai 

ymmälleen tai pelkäämään.203 

Kallio väheksyy pääesiintyjänä soittaneen Dingon uskottavuutta ja taiteellista 

merkittävyyttä määrittelemällä yhtyeen ”Porin slummien viimeisimmäksi lahjaksi 

Suomen teinitytöille.” Kommentti viittaa paitsi teinityttöjen oletettuun 

kypsymättömyyteen kuulijoina myös Yön aiempaan menestykseen saman 

yleisösegmentin keskuudessa. 

Yhdentoista jälkeen astui areenalle illan pääesiintyjä Dingo, Porin slummien viimeisin lahja Suomen 

teinitytöille. Dingo vaikutti Veljien jälkeen tyhjänpäiväiseltä ja olisi vaikuttanut tyhjänpäiväiseltä 

myös ennen Veljiä. Yksitoikkoinen kitaravalli ja tylsän mahtipontiset mäiskerummut hallitsivat 

sointia. Koskettimet eivät ainakaan monipuolistaneet bändin ilmettä.204 

Kallio arvioi Dingolla olevan tähän mennessä julkaistun ja hitiksi muodostuneen Sinä ja 

minä -kappaleen ohella muitakin tarttuvia, hittipotentiaalia sisältäviä kappaleita. 

Havainto tulee kuitenkin ilmi kielteisenä ja vähättelevänä ikään kuin Kallio pitäisi 

hittipotentiaalia tai helppoa omaksuttavuutta osoituksena musiikin tyhjänpäiväisyydestä. 

Hän tuo peittelemättä esiin, ettei henkilökohtaisesti pidä yhtyeestä ja perustelee, että 

”Dingon musiikista ja sanoituksista on vaikea löytää mitään omintakeista” ja ”teennäinen 

kosmeettinen image miellyttää vielä vähemmän.”  Kallio päättää artikkelin kertomalla 

antaneen itselleen luvan poistua ennen rock-musiikin konventioihin kuuluvaa encorea 

ikään kuin olisi ehtinyt jo analysoida yhtyeen perin pohjin ja täyttää journalistisen 

velvollisuutensa: 

Soiton loputtua hallitsivat muutamat kirkaisut ja harvat aplodit ilmatilaa. Kävelin eteisaulassa kun 

kuulin että Dingo oli palannut lavalle. Journalistinen moraalini ei ollut niin korkea että olisin 

palannut seuraamaan loppuhuipennusta.205 

 

Tenavat-sarjakuvasta lainatulla nimimerkillä Helinä Sana-Helinä esiintyvä toimittaja 

arvostelee Dingon ensimmäisen albumin Nimeni on Dingo numerossa 11/84.  Sana-

Helinä eli tiettävästi Sallamaari Muhonen lähestyy aihettaan leikittelevän 

sukupuolittuneella sävyllä, jonka tulkitsen viittaavan paitsi Dingolle muodostuneeseen 

imagoon teini-idoleina sekä laajemmin naisille mahdollisiksi miellettyihin rooleihin 

rock-kulttuurissa. Diggaridiskurssille tyypillisesti Sana-Helinä suhtautuu kriittisesti 

yhtyeen näyttävyyteen, mutta omasta sukupuolisuudestaan johtuen vinoilee 

 
203 Pauli Kallio, ”alive – Uolevi Nikanderin jäljillä” Konserttiarvostelu. Rumba 10/84, 31. 
204 Ibid., 31. 
205 Ibid., 31. 
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vakiintuneelle oletukselle, että naisten mielenkiinto musiikkia kohtaan perustuisi ennen 

kaikkea muusikoiden ulkonäön kaltaisiin ulkoisiin seikkoihin. 

”Poikamiestytölle vappuiloa”, vinoili Nisse vapun alla ja iski hyvinhoidettuun käteeni toimituksessa 

viereksineen Dingon levyn. Tulin ottaneeksi arvostelutehtävän loppujen lopuksi peräti vakavasti, 

koska pojat kaukaa viisaasti olivat poistaneet kannet levystäni. En voinut siis simaa siemaillessani 

uppoutua Eve-basistin tuijotteluun turhan hartaasti. Levyraativideointi ja levyä seurannut 

lehdistötiedote olivat paljastaneet, että Suomen uusin teinisyömmeinmurskain koostuu lutusista 

poitsuista, joilla meikkipensselit pysyvät hyppysissä siinä missä soittopelitkin.206 

Arvostelussa korostuu yhtyeen ja musiikin kaupallinen potentiaali, jota Sana-Helinä pitää 

itsestään selvänä toteamalla Dingon olevan ”Bingo keikkamyyjälle ja levy-yhtiölle.” Hän 

suhtautuu levyn hittipotentiaalin kaksijakoisesti: hän kuvaa tekstien olevan ”puuta 

heinää”, mutta toisaalta kertoo kuuntelevansa levyä ”aivan mielihalulla valikoiden raidan 

sieltä täältä.” Sana-Helinä pitää selviönä, että yhtyeen musiikki viehättää ennen kaikkea 

varhaisnuoria ja uskoo bändin suuntautuneen tietoisesti varhaisnuorisoa varten. 

Todistusaineistonaan hän käyttää Neumannin ontuvina pitämiään ja romantiikkaan 

taittuvia kielikuvia ja vinoilee, että hänen mielestään levyn tarttuvin kappale 

Lähetyssaarnaaja olisi ollut liian provosoiva valinta singleksi ja hitiksi. 

Kuuntelen tätä kyllä aivan mielihalulla – valikoiden raidan sieltä täältä. Hyppään säännöllisesti yli 

turhat täytebiisit (Apinatarhaan! ja Pistoolisankari!!!!), mutta jauhan sitä vastoin 

Lähetyssaarnaaja -kappaletta aamuin illoin. Ihmettelenpä, miksei se löydä tietään uudelle singlelle 

Ainon/Levottoman tuhkimon asemasta. Dingo taitaa tietoisesti suuntautua 

varhaisnuorimarkkinoille, sillä Lähetyssaarnaajassa ollaan niin rohkeita ja kapinallisia, että 

mainitaan rakasteltavan taas ja taas ja taas. Kenenkäs äitsykkä semmoisia ideleita sietäisi.207 

Toimittaja moittii albumia Neumannin laulumaneereista ja maltillisista tempoista 

johtuvasta soiton laahaavuudesta. Albumin tuotantoa ja tuottajaa hän kritisoi 

suomalaisille levyille tyypillisenä kokemastaan ”täyteläisten” soundien puutteesta 

kansainvälisiin levyihin verrattuna. Toimittaja päättää tekstinsä läpi arvostelun 

jatkuneeseen leikittelevään sävyyn kiusoittelevasti ihastuneensa basisti Jarkko Eveen. 

Hän antaa albumin arvosanaksi +6, kun taas Evelle annetaan erillinen arvosana +8.208 

Arvostelu päättyy tietoisen provosoivaan kommenttiin: ”kunhan tulette Hesaan, saat olla 

helisemässä, mikäli ymmärrät…” 

 

 

 
206 Helinä Sana-Helinä, ”Lutusia poitsuja – Dingo: Nimeni on Dingo (Kräk)” Albumiarvostelu. Rumba 

11/84, 22. 
207 Ibid., 22. 
208 Rumbassa käytettiin poikkeuksellista arvosteluasteikkoa, jossa matalin arvosana oli -10 ja korkein 

+10. 
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Rumban numerossa 12/84 Leena Lehtinen arvostelee Dingon toisen singlen Levoton 

Tuhkimo ja vakiinnuttaa Rumban myönteistä linjaa Dingoa kohtaan. Hän osoittaa 

Rumballe tyypillistä joustavaa suhtautumista tunnistamalla tekstien naivistisen 

romanttisuuden, mutta ymmärtämällä sen kappaleen vahvuudeksi ja tarttumapinnaksi. 

Radiossa vaisu, mutta kuulokkeilla kovaa keskellä yötä ja sydämeni särkyy joka kerta. Nuoruutta, 

tuskaa ja unelmien täyttymys. Nuorrun 10 vuotta ja punastun. Herttaista. Neumann we love 

you!209 

 

Kesäkuun numerossa 12/84 Heikki Kemppainen toimittaa festivaaliraportin Seinäjoen 

Provinssirockista. Vielä vähän kokenutta yhtyettä kiitellään lavaotteiden kehittymisestä, 

mutta tekstissä nousevat suureen rooliin teknisten vikojen aiheuttamat ongelmat, joista 

johtuen konsertti ”lässähti kokoon.” Sanavalinnoilla vahvistetaan jo luotua kuvaa 

Dingosta ja Neumannista teiniyleisön valitsemana idolina, rock-tähtenä ja ihastuksena. 

Nuorekkaat tyttöiset kaivoivat pokkarikameransa laukuistaan, hihittivät, vilkuilivat ympärilleen, 

sipisivät. Lavalle ei voinut olla tulossa kukaan muu kuin Dingo – se teinien ikioma. 

 – – Soitannollisesti Dingo oli entistä varmempi. He pystyivät enemmän inspiroimaan 

musiikkiaan, työntämään väliin uusia aineksia. Ja konsertin jälkeen me menimme joukolla 

pyydystämään Neumannin nimmaria…210  

 

Numerossa 15/84 julkaistussa keikkaraportissa Helsingin Club 77:ltä lehden 

päätoimittaja Miettinen ottaa suoralla tavalla kantaa Dingo-yhtyeestä muodostuneeseen 

yleiseen mielipiteeseen ja täsmentää Rumba-lehden hyväksyvää positiota.  

Tämä aikuisten, ns. asiantuntijoiden ja nykyaikaisten nuorten piireissä parjattu, tuomittu, halveksittu 

ja yökötetty Dingo on näinä päivinä Rumban päätoimituksen virallinen mielikkibändi. Ja niinhän 

kävi KY:lläkin, että rutinoitunut, sään karaisema, kaiken nähnyt päätoimittajisto kyhjötti lavan 

lähellä, näköetäisyydellä, melkein kosketusetäisyydellä, korvat kuulolla ja ehdottomasti ilkkumatta 

koko Dingon setin ajan, kuin 14-vuotiaat fanit konsanaan.211 

Vaikka Miettisen sävy on myönteinen, hän arvioi Dingon todellisen elinympäristön 

olevan syrjäseutujen tanssilavoilla alaikäisen yleisön edessä eikä maan pääkaupungissa 

ja kulttuurikeskuksessa klubikeikoilla tiedostavamman ja täysi-ikäisen yleisön edessä. 

Ehkä muutoin ylistävää sävyään hillitäkseen hän vertaa Dingoa diggareiden suosimaan 

Sielun veljet -yhtyeeseen. Miettisen mukaan ”Dingo on Suomen toiseksi paras bändi, siitä 

ei ole epäilystäkään” ja ”Siekkarit on paras – siitä on vielä vähemmän epäilyksiä.” Dingon 

työtä pystytään arvioimaan ja arvostamaan tyylisuunnan omista lähtökohdista, vaikka 

 
209 Leena Lehtinen, ”Zingles” Singlearvostelut. Rumba 12/84, 8 
210 Heikki Kemppainen, ”Provinssi-rock: Hyvä aloitus rock-kesälle” (art.) Rumba 12/84, 12. 
211 Kimmo Miettinen, ”alive. Dingo – Club 77, Helsinki” Konserttiarvostelu.  Rumba 15/84, 20. 
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lehden toimituksen varsinainen intohimo ovatkin rankemmat ja vähemmän sovinnaiset 

rockin tyylisuunnat. Tulkitsen Rumban suhtautumisen Dingoon kiteytyvän Miettisen 

kehuessa yhtyeen otteita lavalla, jota pidetään rock-yhtyeen todellisena tulikokeena: 

Dingon soittovalmius on tunnetusti huimaa tasoa, varsinkin nyt kun uusi basisti Pepe on toipunut ja 

kunnolla sisäänajettu. Eikä voi kieltää, etteikö Neumannilla olisi, jos nyt ei ihan karismaa – sehän 

on Issellä, niin ainakin vahva lavaolemus, presence, ja oikean rokkitähden oikeaoppiset elkeet.212 

 

Numerossa 16/84 Joose Berglund raportoi Lappajärvellä järjestetystä Tulivuorirockista. 

Berglund tuo esiin Dingon räjähdysmäisesti kasvaneen suosion kuvaamalla, kuinka yleisö 

odotti pääesiintyjäksi noussutta Dingoa herkeämättä ja kuinka odotus näkyi 

malttamattomuutena ja välinpitämättömyytenä edellisiä esiintyjiä kohtaan:  

Röyhkä elikkoineen soitti taustamusiikkia ympäriinsä valtavalle yleisölle, josta osa jo kailotti 

ääneen seuraavan esiintyjän nimeä. Dingorakki lopulta tuli ja sysi Nartut, Rotat ja kaikki muutkin 

lauantain aktit armotta pois reviiriltään.213 

Raportissa näkyy toimittajan pyrkimys esiintyä uskottavana journalistina ja ennen 

kaikkea intohimoisena ja ajan hermolla olevana diggarina. Berglund myöntääkin Dingon 

musiikkiin ja imagoon liittyvät ansiot suhteellisina – toisin sanoen hän vaikuttaa pitävän 

Dingoa kategoriassaan ansioituneena, poikkeuksellisen hyvänä teinibändinä.  

Oman uskottavuuteni nimessä ei tunnu hyvältä ryhtyä näin muun toimituksen jälkijunassa kehumaan 

Dingoa, mutta minkäs voit. Tulivuorirokin musiikkiviihteellinen anti kun pitkälti jäi näiden 

teinikojoottien käpäliin. Niillä on biiseissään hyvät(kin) hetkensä, Neumann näyttää violeteissa 

nahkiksissaan oikeammalta rocktähdeltä kuin konsanaan Ratsien Geldof ja ne osaavat ottaa 

yleisönsä oikeaoppisesti.214 

Hän toteaa muuttaneen mieltään ja oppineensa pitämään yhtyeestä tietyin ehdoin ja 

varauksin. Osaltaan tähän on vaikuttanut myös yhtyeen oma kehittyminen 

lavaesiintymisissä. Berglund ikään kuin jää odottamaan tulevalta, kehittyykö Dingo 

aidoksi rock-yhtyeeksi, vai jääkö se teiniyhtyeiden toisarvoiseen asemaan. Tekstistä 

paistaa läpi diggaridiskurssille tyypillinen tapa epäillä ja punnita yhtyeiden autenttisuutta. 

Olin onnistunut syrjäyttämään Club 77:lla jokunen viikko sitten mieleen juolahtaneet samankaltaiset 

ajatukset harhaoppisina, mutta nyt ne nousivat esiin sielun syövereistä entisestäänkin 

vahventuneina. Dingosta on kehittynyt muutamassa kuukaudessa aivan vakavasti otettava akti, jota 

kehtaa jo katsella ja kuulostella muidenkin kuin peruskouluikäisten. Tosin vielä pienin varauksin ja 

hiukka epäuskoinen hymy suupielessä…215 

 
212 Kimmo Miettinen, ”alive. Dingo – Club 77, Helsinki” Konserttiarvostelu.  Rumba 15/84, 20. 

Issellä viitataan Sielun veljien keulahahmoon Ismo Alankoon. 
213 Joose Berglund, ”alive – Tulivuorirock, Lappajärvi” Festivaaliarvostelu. Rumba 16/84, 17. 
214 Ibid., 17. 
215 Ibid., 17. 
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Syksyn 1984 aikana Rumban toimitus ja toiminta olivat rahoituksen puutteesta johtuen 

katkolla. Jo numero 16/84 julistettiin ”viimeiseksi Rumbaksi” ja tämän jälkeen toimitus 

julkaisi ilmaisnumeron, jonka tarkoituksena oli markkinoida 28.10.1984 järjestettyä 

tukikonserttia. Suomalaisen rock-yhtyeiden kärkinimiä oli lupautunut esiintymään ilman 

palkkiota Helsingin Lepakkoluolassa järjestetyssä konsertissa ja tapahtuman lipputuloilla 

oli tarkoitus luoda taloudellisia edellytyksiä lehden toiminnan jatkumiseksi. Rumba 

korostaa ilmaisnumerossaan toimituksen ja Dingon välistä suhdetta erityislaatuisena: 

Suomen tämän hetken ykkössuosikit (no, Eppujen ja Popedan ohella) esiintyivät Rumban sivuilla 

jo keväällä, jolloin Heikki Kemppaisen tekemä laaja haastattelu nostettiin kansikuvajutuksi (Rumba 

10/84) – se oli ensimmäinen Dingosta tehty iso lehtijuttu. Rumba kiirehti myös muita ennen 

uutisoimaan myös Dingon kokoonpanomuutoksen silloin, kun Eve poistui ja Pepe tuli basistiksi. 

Tämä todisteena Rumban johtoportaan vilpittömästä ihastumisesta Dingo-orkesteriin: jos bändin 

melodiat murtavat kyynisten rocktoimittajienkin sydämet, on syytä unohtaa puheet 

’teinikuplasta’.216 

Seuraavassa – mainitun tukikonsertin jälkeen ilmestyneessä – numerossa 17/84 ruoditaan 

käänteitä, joista johtuen pääesiintyjänä markkinoitu Dingo ei lopulta esiintynytkään 

tukikonsertissa. Päätoimittaja Miettinen kertaa tapahtumat toimituksensa näkökulmasta 

tarkoituksenaan oikaista tapahtuneen aiheuttamaa vahinkoa sekä epäselvyyttä.  

Miettinen kirjoittaa Rumban saaneen vahvistuksen sekä Neumannilta itseltään että 

yhtyeen agentilta yhtyeen halukkuudesta esiintyä Rumban järjestämässä konsertissa. 

Ongelmia on ilmennyt vasta konserttia edeltävällä viikolla ja lopulta yhtyeen agentin 

kerrotaan ilmoittaneen vain kaksi päivää ennen konserttia, ettei Dingo esiintyisikään 

tapahtumassa. Miettinen kirjoittaa, ettei kieltäytymistä perusteltu, ja perumisen 

ajankohdasta johtuen Rumba oli ehtinyt markkinoimaan tapahtumaa käyttämällä 

suosionsa huippua saavuttavaa Dingoa vetonaulanaan. Miettisen tekstistä huokuu 

turhautuminen tapahtuneeseen: 

Koko sählingistä ei pitänyt sen enempää uhota. Mutta kun Dingo/Dingon edustaja hoiti julkisuuteen 

lausuntoja, joissa kaikki syy laitettiin Rumban päälle, katsoi Rumba asiakseen puolustautua. Rumba 

ei ole kokonaan syytön; kokemattomuus kostautui, eikä rockbisneksessä saisi olla liian sinisilmäinen 

ja liian hyväuskoinen, mutta kyllä osa paskasta pitäisi heittää jonkun muun silmille. Täältä Lepakon 

alakerrasta katsottuna yhtye/keikkamyyjä-akseli tuntuu hyvältä suunnalta.  

 Onko kenelläkään lisättävää?217 

 

 

 
216 ”Rumban tukikarkelo Lepakossa 28.10.” Rumban numeroimaton ilmaisnumero – syksy 1984, 8. 
217 Kimmo Miettinen, ”Dingo ja Rumba-konsertti – Mitä oikein tapahtui?” Rumba 17/84, 5. 
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Vuoden viimeisessä numerossa 17/84 toimitus valitsee vuoden aikana julkaistusta 

musiikista 15 parasta LP:tä sekä singleä. Valinnat koostuvat pääasiassa 

englanninkielisestä Iso-Britanniassa tai Yhdysvalloissa tuotetusta musiikista ja 

suomalaisia julkaisuja on valittu albumilistalle kolme ja singlelistalle kaksi. Toimitus on 

valinnut Smackin Criminalin vuoden toiseksi parhaaksi ja Levottoman tuhkimon 

viidenneksi parhaaksi singleksi. Rumba kommentoi: 

Smackin Criminal-sinkun kakkostilaa ei voida pitää edes yllätyksenä. Criminal on paikkansa 

ansainnut kapisen toimittajakunnan mielissä Suomen parhaana sinkkuna 1984. Fakta. Jopa sielujen 

syövereitä kaihertava Levoton Tuhkimo häviää sille reippaanlaisesti.218  

 
218”Rumbatoimituksen iltojen ilot vuonna 1984” Rumba 17/84, 2. 
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3.2. Vuosi 1985 – ”Vakuuttihan sponsorina toimiva Seppäläkin mainoksessaan Dingo-

konserttien olevan turvallisia pikkuväelle” 

 

Rumban lukijaäänestyksessä eli Rumbapollissa korostuu muutamien 

helsinkiläislähtöisten yhtyeiden ja niiden keulahahmojen suosio äänestyksissä. Vuotta 

1984 koskevassa äänestyksessä Hanoi Rocks hallitsi kaikkia mahdollisia sarjoja ja 

seuraavat sijat jakautuivat myös Helsingistä lähtöisin olevat Sielun veljien sekä Smackin 

kesken. Neumann sijoittuu seksiobjekti-kategoriassa toiseksi Mike Monroen jälkeen. 

Neumann on viides vuoden artisti-kategoriassa, joka vastaa kutakuinkin samaa kuin 

parhaan laulajan kategoria muissa lehdissä. Dingo on toinen vuoden uusien kykyjen 

kategoriassa, kuudes vuoden yhtyeen kategoriassa ja esikoisalbumi Nimeni on Dingo on 

äänestetty vuoden viidenneksi parhaaksi kotimaiseksi albumiksi.219 

Vuoden 1984 äänestyksessä uuden diggarilehden lukijoiden äänestystuloksissa 

korostuvat paikalliset ja selkeästi diggareiden linjaan sopivat, rosoiset yhtyeet Hanoi 

Rocks, Sielun veljet sekä Smack. Toisaalta helsinkiläisyhtyeiden ohella kaikissa 

kategorioissa olivat suosittuja toisaalta diggaripositioon sopivat tamperelaisyhtyeet Eppu 

Normaali ja Popeda mutta myös porilaiset, teiniyhtyeiksi mielletyt Dingo ja Yö. Näin 

ollen voisi tulkita, että Rumban lukijat ja toimituksen tapaan ovat tiedostavia, mutta 

joustavia diggaripositiossaan. Leimallisin piirre vuoden 1984 äänestyksessä on kuitenkin 

äänimäärän vähäisyys – Rumbassa voittajien äänimäärät jäivät kaikissa kategorioissa alle 

600 ääneen, kun vertailukohtana Suosikissa Dingo keräsi parhaimmillaan 16 540 ääntä. 

Vähäistä äänimäärää todennäköisesti selittävät syksyllä 1984 tapahtunut toimituskatko 

sekä vasta vuoden ikäisen lehden lukijakunnan vakiintumattomuus. 

Vuoden 1985 ensimmäisessä numerossa Dingo näkyy singlelistan kärjessä singlellään 

Autiotalo, joka myös arvostellaan samassa numerossa. Virve Valli huomauttaa kappaleen 

tekstin naivistisuudesta, mutta on vakuuttunut kappaleen tarttuvuudesta ja toteutuksesta: 

Thriller-tunnelmia. Huisaa. Kaikki tutut Dingo-elementit ovat tallella: kärpäspaperikertosäe, 

Neumannin vibra, melankolia sekä symbaaleja (sic) kukkiva tolkuton sanoitus. Maijasen tuotanto 

korostaa entisestään piisin majestettisuutta. Lisää klapia uuniin pojat ettei liekki sammu. Doris teitä 

varjelkoon.220 

Numerossa 2/85 arvostellaan Dingosta erottuaan soolouransa aloittaneen Jarkko Even 

ensimmäinen single Rankkasateessa. Markku Halmeen kielteinen suhtautuminen 

 
219 ”Rumbapolli” Lukijaäänestys. Rumba 1/85, 16.  
220 Virve Valli, ”Zingles” Singlearvostelut. Rumba 1/85, 13. 
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Dingoon poikkeaa lehdessä useammin nähdystä hyväksyvästä linjasta. Halme pitää 

kappaletta keskinkertaisena, mutta ei varsinaisesti arvioi singleä tai Eveä muusikkona 

omista lähtökohdistaan, vaan rinnastaa ne Dingoon tai Rankkasateessa-singlenkin 

tuottaneeseen Pave Maijaseen. Latautuneeseen sävyyn Halme ennustaa, että Eve voisi 

harjaantuessaan syrjäyttää Neumannin, jonka kuitenkin tulkitsen kannanotoksi 

pikemminkin Neumannin puutteista kuin Even ansioista. 

Kun Dingo ei vuoteen ole saanut aikaiseksi kuin yhden uuden piisin, olisi Evellä hyvä markkinarako 

sillä kun on vielä ihan Neumannin ääni, ilman vibraa. Eikä musiikkikaan kaukana Dingosta ole, 

tavallaan vain soundeiltaan rankempi versio siitä, tosin kakkospuoli on kertosäkeensä ansiosta 

lähempänä levyn tuottaja Maijasen tekeleitä. Rankkasateessa on muuten hyvä, mutta elävän 

rumpalin puute tekee siitä vähän kliinisen. Kunhan Eve vielä vähän tutkii eväitään, niin tiedä vaikka 

Dingolta loppuisi työt ja Neumann saisi lähteä takaisin satamaan töihin.221 

 

Maaliskuun 1985 Rumbassa 6/85 Dingo esiintyy koko kannen kokoisessa värikuvassa. 

Yhtyeen toisen albumin ilmestymisen johdosta numerossa julkaistaan Kimmo Miettisen 

toimittama haastattelu, jonka aiheina ovat uusi albumi sekä yhtyeen valokuvausmatka 

Algeriaan. Jo alkuun Kimmo Miettinen vaikuttaa viittaavan edellisen syksyn 

sekaannukseen Dingon esiintymisestä Rumban tukikonsertissa, mutta vakuuttelee 

kuitenkin ilmapiirin yhtyeen ja toimittajan välillä olevan myönteinen. Päätoimittaja kuvaa 

yhtyettä rehtinä joukkona, joka on säilyttänyt vaatimattomuutensa suosiostaan 

huolimatta: 

Rumban ja Dingon tapaaminen oli huomattavasti nauravampi, joviaalimpi ja relampi tilaisuus kuin 

haastattelija – ties mistä syystä oli uskaltanut toivoakaan. Dingo on kaikessa ainutlaatuisuudessaan 

edelleen tavallinen terve suomalainen rockbändi: ne syö ja juo, kiroilee ja röyhtäilee siinä missä 

tavalliset kuolevaisetkin. Ja nauraa – nauraa aika helvetin paljon, ja ihan yhtä huonoille jutuille kuin 

kuka tahansa normaali ihminen.222 

Haastattelun keskeisimpänä sisältönä käsitellään yhtyeen juuri valmistunutta albumia. 

Yhtyeen poikkeuksellinen menestys kirjoitetaan auki tiedottavaan ja korostuneen 

asialliseen sävyyn, jolla alleviivataan tapahtuneen historiallista painoarvoa: 

Torstai 14.3.1985 jäi suomalaisen rockin historiaan päivänä, jolloin Dingolta ilmestyi toinen LP 

Kerjäläisten valtakunta, joka jäi suomalaiseen rockin historiaan levynä, jonka pelkät 

ennakkotilaukset ylittivät timanttilevyyn tarvittavan määrän (50 000 kpl).223 

Autenttisuuden hyvettä mukaillen Miettinen kertoo uuden albumin aikanaan modernista, 

mutta pelkistetystä tuotannosta: ”Bändi halusi vain heittää pohjat livenä sisään, koristella 

minimaalisesti, lisätä laulun. Tehdä kaiken muodossa, jonka voisi toistaa livenäkin. Niin 

 
221 Markku Halme,”Zingles” Singlearvostelut. Rumba 2/85, 9.  
222 Kimmo Miettinen, ”Autiotalosta Agadiriin” (art.) Rumba 6/85, 14. 
223 Ibid., 14. 
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yksinkertaista se on.”224 Yhtyeen jäsenet tuovat vaatimattomuuttaan esiin kiittämällä ja 

korostamalla tuottajansa Pave Maijasen sekä äänittäjänsä Dan Tigerstedtin ansioita 

lopputuloksen kannalta. Vaikeamman paikan tullen he turvautuvat kärjistävään 

huumoriin ja ironiaan. Jäsenet ikään kuin väistävät Miettisen asiallisen kysymyksen 

suosion vaikutuksista yhtyeen asennoitumisesta työhönsä karrikoimalla menestyksen 

kokemuksia vastauksissaan: 

Kun bändin suosio alkaa olla Dingon luokkaa alkaa tavallisesti ilmestyä starabändin oikkuja ja 

vaateita: studioon Berliiniin tai Lontooseen, levylle torvia ja jousia, sekaan balettia ja oopperaa. Kai 

Dingollakin on jotain tähtivaatimuksia?    

  – Perkele me painutaan Panamaan levyttään!    

  – Ja bussiin pitäisi saada videot…225 

Puhuttaessa yhtyeen medianäkyvyydestä yhtye kertoo jatkossa antavansa haastatteluita 

vain musiikkilehdille hillitäkseen saamaansa julkisuutta ja keskittääkseen voimavaransa 

musiikkiin. Keskustelu analysoi yhtyeen kotimaassaan epätavallisen suurta suosiota ja 

näkyvyyttä, joka kokoluokaltaan muistuttaa kansainvälisten tähtien osakseen saamaa 

kohtelua niin hyvässä kuin pahassakin. Suosion lieveilmiöistä mainitaan tapauksia, joissa 

yhtyettä on heitelty lavalle kananmunilla ja lihapiirakoilla. Miettinen paheksuu lehdistön 

tapaa kärjistää yhtyeen sensaatiomaisuutta ja nostaa esimerkiksi Hymy-lehdessä 

julkaistun kirjoituksen: 

Vaikka bändi myöntää pitävänsä julkisuudesta monissa muodoissa, menee Dingo asteikolla 

liiallisuuksiin, jos joku tulee ehdottamaan Dingo-suklaapatukkaa (”tehdään Jonttu-patukka, 

semmonen tuhti koko”) tai jos kirjoitetaan Hymyn tapaan haaskajuttuja tyyliin ”Dingo yritettiin 

murhata”.    

 Viimeksi mainitulle sensaatiojutulle antoi aihetta seikkailu, jossa yhtyeen 

kamankuljetusautoon oli kytketty lisävaloihin liitetty dynamiitin nalli, joka räjähtäessään olisi 

saattanut vahingoittaa kuljettajan jalkoja. Mutta kaukana oli Hymyn maalailema kuva sadoista 

kuolleista, murhatuista rocktähdistä ja taivaan tuuliin räjähtäneestä keikkapaikasta. 

 Olihan tilanne hätkähdyttävä; teko motiiveineen laittaa ajattelemaan… mutta kaiketi 

lehdistön täytyisi pitää kiinni 20 %:n liioitteluvarastaan? 226 

 

Virve Valli arvostelee Kerjäläisten valtakunnan numerossa 6/85. Vaikka Valli onkin 

ensimmäisiä diggarilehdissä kirjoittaneita naistoimittajia, hän ei edellisen kevään Nimeni 

on Dingo -albumin arvion tapaan tuo sukupuoltaan esiin, vaan asiallisessa arviossaan 

mukailee diggaridiskurssin arvoja ja tyyliä. Valli pitää kokonaisuutta tasokkaana, joskaan 

ei taiteellisilta saavutuksiltaan poikkeuksellisena. Valli vaikuttaa pitävän levyn 

 
224 Kimmo Miettinen, ”Autiotalosta Agadiriin” (art.) Rumba 6/85, 14. 
225 Ibid., 14–15. 
226 Ibid., 15. 
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saavuttamaa ennätyksellistä kaupallista menestystä ja sen historiallista merkitystä 

suomalaiselle rock-kulttuurille albumin keskeisimpänä ansiona:  

Kerjäläisten Valtakunta tekee kylläkin myyntiluvuillaan suomirockin historiaa, mutta 

musiikilliseksi merkkipaaluksi se tuskin tulee jäämään. Dingon pojat lähtivät tekemään hyvää 

Dingo-levyä eikä muuta. Melodisuus, melankolisuus, siisti soitto ja vähäeleinen tuotanto tekevät 

levystä sujuvaa ja paikoitellen hyvinkin nautittavaa kuultavaa, vaikka Neumann ei tällä kertaa 

ylläkään Levottoman Tuhkimon kaltaiseen mestariteokseen. Esimerkiksi Valomerkki haiskahtaa jo 

hieman paikallaan polkemiselta.227 

Levyn tekstejä ja runsasta symboliikkaa Valli luonnehtii naivistisiksi ja paikoin 

kömpelöiksi merimieskuvastolla sekä kaukokaipuulla kyllästetyiksi pikkusaduiksi, joista 

teemaa rikkoo ainoastaan Nahkatakkisen tytön arkirealistinen ”kolkko tarina”. Valli 

kuvaa kappaleita Kerjäläisten valtakunta ja Tuulen viemää ”todella kauniiksi,” mutta 

kritisoi, että Valomerkki muistuttaa liiaksi yhtyeen muita sävellyksiä. 

Numerossa 7/1985 päätoimittaja Rami Kuusinen arvioi Dingon esiintymisen Helsingin 

Kulttuuritalon konsertissa, jonka yhteydessä yhtye palkittiin Kerjäläisten valtakunnan 

saavuttamasta platinamyynnistä. Artikkelissa artikuloidaan ensimmäistä kertaa ajatus 

Dingosta tyypillistä suomalaista rock-yhtyettä suurempana tapauksena, jolla on 

merkitystä nuorison lisäksi myös yhteiskunnallisella tasolla. Kuusinen kuvaa yhtyeen 

kiinnostavan myös musiikkilehdistön ulkopuolella: 

”Ilmiötä on hämmästelty A-studiota myöten – voidaankin sanoa, että Kulttuuritalon konsertissa 

pääosaa esitti yleisö. Ällistyttävän nuori yleisö…”228  

Kuusinen katsoo yleisön nousseen konsertissa poikkeuksellisen näkyvään rooliin ja 

kuvailee tunnelmaa läpi artikkelin hartaana ja viattoman sympaattisena. Vaikka Kuusinen 

kertoo Kulttuuritalon yleisön koostuneen paljolti esiteineistä, ei hänen sävynsä ole 

kielteisesti arvottava, vaan pikemminkin liikuttunut, minkä katson osoittavan Rumban 

diggariposition joustavuutta. 

Jokainen biisi otettiin hurmioituneena vastaan ja parhaalta kuulostivat ne laulut, jotka levylläkin 

kuulostivat parhaita: Autiotalo, Kirjoitan ja tietysti Levoton Tuhkimo – jalokivi, jonka vertaista 

uudella levyllä ei sittenkään ole. Lähelle pääsee nimibiisi Kerjäläisten valtakunta, jonka 

kertosäkeessä on varsinkin puolentoistatuhannen pikkutytön laulamana! – virren hartautta: 

Kerrankin Neumann on saanut symboliikkaansa puettua asuun, jossa se ylittää autiotalo/aivovaurio 

-kömpelyydet, mutta jossa se tenhoaa nuoremmatkin.229 

 

 
227 Virve Valli, ”Dingo: Kerjäläisten valtakunta (Kräk)” Albumiarvostelu. Rumba 6/85, 21. 
228 Rami Kuusinen, ”alive – Me rakastimme heitä. Dingo – Helsinki, Kulttuuritalo” Konserttiarvostelu. 

Rumba 7/85, 24. 
229 Ibid., 24. 
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Dingolle varauksin lämmennyt Joose Berglund arvioi Kirjoitan -singlen Rumbassa 6/85. 

Aiemman livearvostelunsa tapaan Berglund punnitsee ja epäilee Dingon autenttisuutta 

rock-yhtyeenä, mutta katsoo sen edustavan vähintäänkin oman kastinsa eli sovinnaisten 

teiniyhtyeiden parhaimmistoa. Berglund kuitenkin tuo ilmi epäluottamuksensa 

valtavirtaa kohtaan: 

Nykynuoriso saattaa olla hullua ja sopulikäytöksen täydellisesti sisäistänyttä, mutta ainakin sen 

idolit ovat terveempiä kuin vielä jokin aika sitten. Dingo sentään näyttää ja hieman kuulostaakin 

ihka oikealta rokkibändiltä näiden kaikkien ruotsalaisten jeesusrokkareiden rinnalla, joita nuoriso 

myös tapaa digata.230 

Berglund arvioi Kirjoitan- ja B-puolen Rio ohoi -kappaleiden edustavan tasoa, johon 

Dingolta on totuttu, mutta toteaa yhtyeen pystyneen parempaankin esimerkiksi Levoton 

tuhkimo -kappaleen tapauksessa. Sen sijaan näidenkin kappaleiden kohdalla hän on 

vakuuttunut kaupallisesta potentiaalista, joka diggaripositiosta käsin on väheksyttävä 

piirre: ”Rahamasiina-kamaahan nämä lp:ltä irrotetut biisit ilmiselvästi ovat.”231 

 

Keväällä 1985 huippuunsa noussut suosio alkaa näkyä toistuvina viittauksina Dingoon 

eri yhteyksissä. Esimerkiksi numerossa 9/85 Paul Youngin haastattelu on otsikoitu 

näyttävästi: ”SUOSITUMPI KUIN DINGO.”232 Dingon nimeä käytetään universaalina 

suosion mittapuuna yhteydessä, johon yhtye ei liity lainkaan eikä haastattelussakaan 

sivuta Dingoa sen enempää.  

Numerossa 8/85 taas on julkaistu artikkeli, jossa Virve Valli on vieraillut ulkomaisten 

esimerkkien hengessä toteutetun hyväntekeväisyyssinglen äänityksissä Lempäälän MSL-

studiolla. Kuten Band-Aid–singleillä ja sekä Philadelphiassa että Lontoossa järjestetyissä 

Live Aid -tapahtumissa, myös kotimaisen hyväntekeväisyysprojektin tuotot ohjattiin 

Etiopiaan kuivuudesta kärsiville kriisialueille. Artikkelin mukaan singlellä julkaistavat 

kaksi kappaletta Maksamme velkaa ja Etiopiumia ovat Juice Leskisen kirjoittamia ja 

singlen äänityksessä oli mukana suomalaisten rock-piirien lähes kaikki tunnetuimmat 

nimet Liisa Akimofista Tumppi Varoseen. Dingosta singlen äänitykseen osallistuivat 

Neumann sekä basisti Pepe Laaksonen, joiden läsnäolo oli houkutellut yhtyeen faneja 

studion ulkopuolelle:  

 
230 Joose Berglund, ”Zingles” Singlearvostelut. Rumba 8/85, 9.  
231 Ibid., 9. 
232 Markku Halme, ”Suositumpi kuin Dingo” (art.) Rumba 9/85, 20. 
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Ja ulkona sohjossa seisoi parvi koulusta lintsaavia teinejä Neumanin ja Paten näkemisen toivossa. 

Nenät lintassa ikkunaruutua vasten fanilauma hoilotti sydäntäsärkevästi Dingon uusimman läpi. Olo 

oli kuin akvaariossa. Mutta hyvinhän kaikki sujui.233 

 

Numeroon 10/85 toimittamassaan Smack-yhtyeen haastattelussa Kimmo Miettinen 

sivuaa Dingon asemaa aikansa kaupallisen suosion mittareilla rock-musiikin 

kärkinimenä. Miettisen sanavalinnat kuvastavat rock-kulttuurin sisäistä arvojärjestelmää, 

jossa epäsovinnaisuus ja aggressiivisuus lasketaan hyveiksi. Vaikka Miettinen on 

aiemmin jopa puolustanut yrityksiä leimata Dingo pelkäksi teinibändiksi, kallistuu hänkin 

pitämään vähemmän sovinnaista Smackia uskottavampana yhtyeenä. 

Saatan olla vanhanaikainen, mutta uskon vieläkin joihinkin rock’n’rollin perusedellytyksiin. Oikean 

rock’n’rollin pitää olla likaista, agressiivista ja: siitä ei aikuiset koskaan pidä. Siksi ei Dingo ole 

Suomen paras rock’n’roll-bändi, mutta Smack on.234 

 

Numerossa 10/85 Rumba arvostelee Gummeruksen kustantaman Kaikki huutaa Dingo -

faniteoksen, joka koostuu eri kirjoittajien toimittamista esseistä ja valokuvista. 

Diggaridiskurssille ominainen kaupallisuuskritiikki näkyy selvästi, kun Virve Valli 

hyökkää estoitta julkaistun teoksen ja sen tekijöiden kimppuun. 

Kirjan joka tapauksessa ostaville faneille Kaikki huutaa Dingooo tarjoaa runsaasti valokuvia ja 

tyhjänpäiväisiä, kömpelöitä tekijöiden luonnearvioita pojista. Poikien läsnäolosta kirjassa todistavat 

vain muutamat erilaisista haastatteluista napatut kommentit tai sukulaisten ja työkavereiden 

mitäänsanomattomat lausunnot. Rock-journalisteille kirjasta ei ole mitään hyötyä. 

 Kaikki huutaa Dingoo on kolmen, Dingo musiikillisista saavutuksista piittaamattoman 

pölvästin ulkokohtainen arviointi.235 

Latautunutta tekstiä on kuvitettu mustavalkoisella pilapiirroksella, jossa on kuvattuna 

edestäpäin Neumannia muistuttava pullea possu. Possu makaa setelivadilla valmiina 

syötäväksi – omena suussaan ja takapuolessaan veitsi sekä haarukka. Neumanniksi 

porsaan tunnistaa vahvasta leuasta, korvarenkaasta ja pystyyn tyylitellyistä hiuksista. 

Numerossa 14/85 Dingon basisti Pepe Laaksonen vierailee Rumban Tähdet kertovat -

palstalla. Palstalla tutustutaan vieraisiin, jotka luettelevat muun muassa 

suosikkielokuviaan, -kirjojaan, -ruokiaan, -juomiaan. Huomiota herättävin osuus 

kuitenkin on pilapiirros, jossa on kuvattuna viisi miehen sukupuolielintä kullekin Dingon 

jäsenelle nimettynä.236 Pepe kommentoi kuviaan: 

 
233 Virve Valli, ”Etiopiumia kansalle” (art.) Rumba 8/85, 5. 
234 Kimmo Miettinen, ”Smack on you, too” (art.) Rumba 10/85.  
235 Virve Valli, ”Eri tekijöitä – Kaikki huutaa Dingooo (Gummerus)” Kirja-arvostelu. Rumba 10/85, 10. 
236 ”Tähdet kertovat – Dingon syvin olemus” (art.) Rumba 14/85, 6. 
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Näillä piirroksillani haluaisin julkituoda sen, että me kaikki olemme mulkkuja, koko ihmiskunta. 

Luonnoksistani voi myös havaita Dingon jäsenten keskinäisiä voimasuhteita sekä jokaisen 

henkilökohtaisia luonteenpiirteitä: Neumann on härkäpäinen, Jonttu taasen lerppa höveli, rumpali 

Quuppa on lärviaukinen ja kosketinsoittaja Pete vanha työhevonen. Minä itse olen – hmm – fucked 

off. Piirroskokonaisuuteen on myös kätkettynä syvällinen merkitys. Se on: rock tuhoaa aivosolut, 

mutta pelastaa limakalvot.237 

Artikkelin ja pilapiirrosten sävy on linjassa Rumba-lehden humoristisen ja provosoivan 

tyylin kanssa. Teksti rikkoo kuvaa Dingosta siloteltuna ja sovinnaisena yhtyeenä ja näin 

ollen sopii yhtyeen pyrkimykseen autenttisuudesta, johon rosoisuus yhtyeen musiikin 

pehmeämpien arvojen ohella kuuluu. Tulkitsen Pepen tietoisesti pyrkivän rikkomaan 

yhtyeensä puhtoista imagoa karkealla kielellä ja puimalla alatyylistä aihetta, mikä 

kuitenkin istuu aikansa maskuliiniseen rock-kulttuuriin.  

Elokuun numerossa 15/85 Tulivuorirockin festivaaliraportissa Rami Kuusinen kirjoittaa 

koko vuoden julkisuuden huipulla esiintyneestä Dingosta aavistuksen puolustelevaan 

sävyyn. Lyhyessä kuvauksessa pääosassa ovat yhtyeen saavuttaman suosion 

sivuvaikutukset: 

Todistettavaksi jäi lähinnä se, kuinka jokun(nen) urpo-mallinen ns. kulliaivo katsoi asialliseksi 

esittää mielipiteensä Dingosta ja Zero Ninesta kivin ja pulloin.  

 Dingon hankaluuksista on jo kirjoiteltu tarpeeksi – vähin, mitä bändi olisi tarvinnut, oli 

iltapäivälehtien lööppiuutisointi; sana tästä kansanhuvista kiertää lukutaidottomienkin korviin – 

toteampa vain, ettei ole karskimmankaan merimiehen liioiteltua valahtaa kalpeaksi, kun pullo lentää 

voimalla mikinjalkaan.238 

Kuusinen näkee esiintymisessä väsymisen merkkejä, mutta suhtautuu yhtyeeseen samalla 

rohkaisevalla lämmöllä kuin totuttua: ”Dingo: vielä on se karisma tallella, mikä bändin 

on asemaansa nostanut. Lepo lienee kuitenkin kohtapuoliin paikallaan – tämän pojat 

itsekin myöntävät.” 

Numerossa 18/85 on julkaistu kirja-arvio Kari Levolan yhdessä yhtyeen kanssa 

toimittamasta teoksesta Kunnian kentät. Aiemmin Kaikki huutaa Dingo -teoksen 

arvostellut Virve Valli arvostelee myös uuden teoksen, jota hän kiittelee asiallisesta 

sävystä aiemman teoksen sensaationhakuisuuden sijaan. Vallin kiitoksilla on kuitenkin 

rajansa. Kuten aiemmin keväällä Kerjäläisten valtakunnan albumiarviossa, hän pitää 

Dingoa kyllä osaavana, mutta ei kykyjensä perusteella poikkeuksellisena yhtyeenä. 

Levola suomii ankarasti jutunnälkäisiä ja hysteerisiä toimittajia, jotka hätäpäissään tai silkkaa 

paskamaisuuttaan runnovat juttuihinsa kaikenlaista moskaa omasta päästään. Todellakin kesä -85 

oli lehdistön hysteriaa. Ainakin kerran viikossa kadulla törmäsi kirkuvanväriseen lööppiin, joka 

varmana julisti: Neumannilla on flunssa, tai jotain muuta mullistavaa Dingon tiimoilta. Levola myös 

täsmentää ja oikoo kaikenkarvaisten pappien, pastorien ja psykologien huvittavia, laajamittaisia 

 
237 ”Tähdet kertovat – Dingon syvin olemus” (art.) Rumba 14/85, 6. 
238 Rami Kuusinen, ”alive – Tulivuorirock, Lappajärvi” Festivaaliarvostelu. Rumba 15/85, 24.   
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vetoja asiayhteyksistä toiseen. Mutta henkilökohtaisesti en menisi puhumaan Dingon kohdalla 

kapinasta kuten Levola. Tyydyn pitämään Dingoa hyvänä bändinä ja suomalaisen rockin 

arvostuksen kohottajana vaikka dingolaiset sekä Levola ovat asiasta eri mieltä.239 

 

Loppuvuodesta 1985 Dingo näkyy Rumban sivuilla vähemmän. Yöstä soolouralle 

siirtynyt Jussi Hakulinen arvioi singlet vierailevana toimittajan numerossa 23/85, jossa 

arvioidaan myös Dingon Irlannissa äänittämä single Kunnian kentät. Hakulinen 

hämmästelee, kuinka yhtye suosiostaan huolimatta onnistuu kuulostamaan vilpittömältä, 

mutta toisaalta ennustaa, ettei singlestä tule ”Autiotalon kaltaista koko kansan 

rallatusta.”240 

Numerossa 22/85 ilmestyy basisti Pepe Laaksosen kirjoittama teksti Järkyttävä totuus 

Dingon Irlannin matkasta, jonka provosoiva huumori tarkoituksellisesti ylittää hyvän 

maun rajat. Teksti mukailee yhtyeen Westland Studion -matkaa Irlantiin, mutta jokaista 

yksityiskohtaa on vääristelty viittauksilla muun muassa alkoholin väärinkäyttöön ja 

parafiliaan. Teksti on kirjoitettu käsin ja tämän lisäksi tekstiä on kuvitettu tapahtumiin 

liittyvillä piirroksilla. Tulkitsen Laaksosen äärimmäisellä kuvastollaan tietoisesti 

paheksuvan keltaista lehdistöä, joka erityisesti vuoden 1985 aikana kirjoitti yhtyeestä 

selkeästi enemmän, kuin suomalaisista rock-yhtyeistä oli totuttu näkemään.241 

Numerossa 24/85 Virve Valli arvostelee Dingon esiintymisen Helsingin jäähallissa 

joulukuussa 1985. Arvostelun avaa tutuksi tullut teema yhtyeen suosiosta ja vähitellen 

vuoden 1985 loppua kohden yleistyneistä ennustuksista suosion laskusta. 

Huiskis, huiskis. Ilmassa leijui todellisen perhejuhlan tunnelma. Vakuuttihan sponsorina toimiva 

Seppäläkin mainoksessaan Dingo-konserttien olevan turvallisia pikkuväelle. Ja ainakin Helsingin 

jäähallissa kääpiöitä tuntui olevan kuin meren mutaa. Kuka se puhuikaan suosion laskusta?242 

Valli kommentoi konsertin tunnelmaa ja arvioi, ettei yleisössä olleiden pienten lasten 

paikka olisi rock-konserteissa. Hän kuitenkin kiittelee yhtyeen kykyä mukautua 

tilanteeseen ja paikalla olevaan yleisöön.  

Hauskin ja kornein kotva kuultiin Neumannin laulaessa Pikku-Lassin laivasta ja sen jälkeen poikien 

muodostaessa pienten elefanttien kulkueen. Tunnelma oli suoraan lastentarhan kevätjuhlista 

kääpiöiden ulvoessa Elefanttilaulua palkeet täysillä. Haluaisin kuulla samaisen laulun humalaisen 

klubiyleisön örisemänä.243 

 
239 Virve Valli, ”Kerjäläisten valtakunnasta kunnian kentille” Kirja-arvostelu. Rumba 18/85, 11. 
240 Jussi Hakulinen, ”Zingles” Singlearvostelut. Rumba 23/85, 8.  
241 Pertti Laaksonen, ”Järkyttävä totuus Dingon Irlannin matkasta” Pakina. Rumba 23/85, 11. 
242 Virve Valli, ”alive. Dingo & Psyyke – Jäähalli, Helsinki” Konserttiarvostelu. Rumba 24/85, 34. 
243 Ibid., 34. 



85 
 

Vallin arvio Helsingin jäähallin esiintymisestä on yleisilmeeltään positiivinen ja hän 

katsoo yhtyeen olevan hyvässä vireessä keikkatauon ja lomailun jäljiltä. Vallin tekstiä 

kuitenkin määrittää alituinen, mutta implisiittiseksi jäävä kaupalliskriittinen sävy: 

esiintyminen jäähallissa lapsiyleisölle vaateketju Seppälän sponsoroimalla jättimäisellä 

jäähallikiertueella symboloi juuri sen kaltaista kaupallisuutta ja konformismia, jota 

lehden arvomaailma paheksuu. Valli kuitenkin tiivistää yhtyeen tehneen ”niin hyvän 

keikan kuin vain jäähallissa on mahdollista.” 

Dingon näkyvyyttä julkisuudessa vuonna 1985 kuvastaa myös Nisse Mannerheimin 

palstan aloitus. Toimittaja kertoo leikkisästi kirjoittavansa palstaa kuusta saavuttaakseen 

”oikeaoppisen journalistisen objektiivisuuden” ja kuvailee: ”Lapsukaiset, Nisse on nyt 

niin kaukana, ettei tänne asti näy edes Neumannin leuka.”244 

  

 
244 Nisse Mannerheim, ”Nisse Mannerheim” (pak.) Rumba 24/85, 39. 
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3.3. Vuosi 1986 – ”Yksi Dingo piisaa, ei tarvita kymmeniä toisenluokan hännystelijöitä” 

 

Viimeistään vuoden 1985 jälkipuoliskolta lähtien Rumbassa ilmenee Dingon suosion ja 

Pori-soundiksi kutsutun uusromanttisen suuntauksen aiheuttamia ylikuumenemisen 

merkkejä.  Numerossa 20/85 Joose Berglund kommentoi Tannan Tää yö mun kanssain 

jaa -singleä: ”Tanna taas ei osaa päättää olisiko Pudasjärven Dingo vaiko Suomen 

Foreigner. Kahdesta pahasta taitaa olla vaikea valita pienempää.”245 Keväällä 1986 

Dingosta itsestään kirjoitetaan vähän, mutta uusromanttisen tyylin saturoimien 

markkinoiden analysoiminen ja arvottaminen jatkuu ja vahvistuu vuoden 1986 kuluessa. 

Numerossa 2/86 Dingoon viitataan kuvattaessa uusromanttista tyylisuunnan ilmenemistä 

muissa suomalaisyhtyeissä. Singlearvosteluissa päätoimittaja Kimmo Miettinen viittaa 

ilmiöön pejoratiivisesti post-dingona kahteenkin otteeseen. Ensin Intiaani-singlen 

yhteydessä Miettinen toteaa Even olevan ”post-dingoajista parhaita” ja myöhemmin 

kirjoittaa Skädäm-yhtyeen Älä lähde pois -singlestä seuraavaa:  

Äää… Taas tätä mukasensitiivistä, kovin suomalaista, post-dingoa, koko perheen 

iskelmäpowerpoppia, josta minunlaiseni yli-ikäinen aikuinen mies saa vain näppylöitä naamaan ja 

pahanhajuisen hengityksen.246 

Numerossa 9/86 Skädäm-yhtyeen Mustat joutsenet -albumin arvostelussa Dingon 

suosiota ja estetiikkaa käytetään jälleen vertailukohtana. Miettinen antaa levyn 

arvosanaksi kolmanneksi heikoimman mahdollisen eli -8 ja tekstillään tekee albumista 

esimerkin kokemastaan musiikkibisneksen alennustilasta ja paisuvasta kuplasta. Arvio 

sisältää sekä kaupalliskriittisiä että taiteellisen arvon kyseenalaistavia argumentteja, joista 

keskeisin on omaleimaisuuden puute.  

Suomalaiseen rockiin on viimeisen vuoden aikana pesiytynyt varsinainen loislössi munatonta 

toisen luokan talenttia. Tarkoitan tietenkin näitä tätä Dingon menestyksen imussaan tuomaa 

perässähiihtäjäkaartia, jota ei varmasti olisi nykymuodossaan olemassa ilman Dingon, Yön ja 

Pave Maijasen esimerkkiä. Dingo, Yö ja Maijanen oli originaattoreita, uuden luojia, loput on 

sangen yksiselitteisesti pop-opportunisteja, kopioita enemmän tai vähemmän, aina koreilevaa 

ulkokuorta myöten.     

 Skädäm ei ole sen parempi tai huonompi kuin sata muuta tyylisuuntansa apuriaktia. Ne 

on vain yksi markkinatalouden realiteetteja ymmärtävä popryhmä, joka antaa levy-yhtiölle sitä 

mitä levy-yhtiö haluaa: tuotteen myyntiin NYT.247 

 

 

 
245 Joose Berglund, ”Zingles” Singlearvostelut. Rumba 20/85, 9. 
246 Kimmo Miettinen, ”Zingles” Singlearvostelut. Rumba 2/86, 8. 
247 Kimmo Miettinen, ”Skädäm: Mustat Joutsenet (DBS)” Albumiarvostelu. Rumba 9/86, 29. 
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Rumbapollissa edellisvuoden kategoriat säilyvät ja niiden lisäksi äänestetään vuoden 

iljetyksestä. Tuloksetkin ovat vastaavat edellisvuotta – tosin Hanoi Rocksin hajottua 

yhtye on kadonnut tuloksista ja Sielun veljet äänestetään voittajaksi miltei kaikissa 

kategorioissa. Parhaan yhtyeen kategoriassa Dingo on pudonnut edellisvuodesta yhden 

sijan seitsemänneksi. Parhaan albumin kategoriassa Dingon ennätyslevy Kerjäläisten 

valtakunta sijoittuu seitsemänneksi. Artisti-kategoriassa Neumann putoaa yhdeksänneksi 

edellisvuoden viidenneltä sijalta. Seksiobjekti-äänestyksessä Mike Monroe on jälleen 

kärjessä, mutta Neumann on pudonnut edellisvuoden toiselta sijalta seitsemänneksi. 

Iljetys-kategorian kärjessä on Pave Maijanen, toisena Neumann, kuudentena Dingo sekä 

sijalla 12 on Dingosta eronnut Eve. Rumba tulkitsee tuloksia: ”Pave Maijanen lipevällä 

aikuisrokillaan yökötti eniten ja Neumannin naama tuntuu kuluvan loppuun.”248 

Dingo nousee jälleen ajankohtaiseksi kolmannen albuminsa Pyhän klaanin myötä. 

Numerossa 6/86 avustava toimittaja Heli Salminen arvioi uuden levyn. Edellisen vuoden 

myyntiennätysten johdosta albumiin liittyy korkeat odotukset, jotka ilmenevät myös 

Salmisen arviossa. Hän ei pidä albumin ansioita riittävinä, jotta albumia voisi edellisen 

tapaan pitää vuoden merkkitapauksena. Hän antaa levylle arvosanan 0, joka Rumban 

arvoasteikolla merkitsee keskivertoa. Salminen arvioi Pyhän klaanin muistuttavan liiaksi 

edeltäjänsä tuotannollista tyyliä ja sävelkieltä. Hän kertoo albumin tuotannon olevan 

kehittyneempää kuin edellisellä albumilla, mutta pitää kehitystä liian ilmeisenä:  

Örk. nyt iski kyllästys. Kauniita ja vaikuttavia biisejä. Jousikvartetit ynnä muut on tässä vaiheessa 

kaiketi pakollisia. Minkäs sitä kehitykselle mahtaa. Jousiloita ja urkuloita ekaks ja päätteeks. 

Eksoottista vai uutta? Kyllä kai tätä voi joku ihan tosissaan rakastaakin. Mahtipontisten syntikoitten 

jälkeen tai alta aina toisinaaan pulpahtaa jotain hauskaa. Esim hanuri. bongorummut tai vessanpönttö 

(kts Ruusuvettä). Tai pikkuisen Bondia.249 

Salminen tuo itseironisen vähättelevästi ilmi olevansa abiturientti. Iästään ja 

sukupuolestaan johtuen hän katsoo kuuluvansa samaan demografiseen profiilin, kuin 

tyypillinen Dingon fani ja tällä perusteella hänen tulisi lumoutua uudesta albumista. 

Salminen lähestyy asiaa humoristisesti, mutta pyrkii irrottautumaan stereotypiasta: 

Kerjäläisten valtakunta oli ihan samanlainen. Ihan samoja juttuja. Koko ajan ja joka paikassa. 

Kopitkin on täällä. Klaania kuunnellessa jokainen biisi tuntuu niin tutulta että väkisinkin alkaa 

pohtia sitä alkuperäisbiisiä. Olisiko se Tuulen viemää tai Kirjoitan vai itse Autiotalo. Juupajuu.tulee 

paha olo mahaan. Edes minä. Joka sentään pikkutyttönä täysipainoisesti elin ja koin Dingo-ilmiön 

alkunuotit. En pysty nappaamaan fiiliksiä tältä levyltä. En tiedä miksi. Mutta jotenkin tuntuu 

spiritlosilta. Ei kolahda. Minussa lienee jotain vikaa.250 

 
248 ”Rumbapolli” Lukijaäänestys. Rumba 1/86, 16–17. 
249 Heli Salminen, ”Dingo: Pyhä klaani (Bang Trax) Albumiarvostelu. Rumba 6/86, 26. 
250 Ibid., 26. 
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Pyhän klaanin ilmestymisen lähestyessä Rami Kuusinen ja Joose Berglund ovat 

vierailleet Neumannin kotona Porissa haastattelemassa Neumannia ja rumpalia Quuppaa. 

Kuusinen luo kontekstin, jossa ”tv:ssä psykologitantta selittää Dingo-ilmiötä” ja 

kyseenalaistaa yhtyettä ympäröivää epäolennaisena pitämäänsä hälyä. Kuusisen kuvaa 

asian olevan yksinkertaisempi, sillä kyse on ”vain tavallista suositummasta rokkibändistä, 

joka osaa tehdä hyviä rokkibiisejä.” 

Haastattelun punaisena lankana on tarkastella yhtyeen suosiota seurannutta 

vastareaktiota. Kuusisen sanoin ”tiedostava rockyleisö ei näe metsää puilta” eikä ”bändiä 

sifonkihuiveilta.” Haastattelussa Neumannin puolusteleva sävy ja tavallistakin 

voimakkaampi pyrkimys vedota autenttisuuteen näkyy selvästi. Neumann esimerkiksi 

kuvaa yhtyeensä imagon muuttuneen maanläheisemmäksi siten, että vuonna 1984 

yhtyeen ensilevyn aikoihin jäsenillä oli yllään ”jos jonkinnäköistä helyä,” haastattelun 

aikaan keväällä 1986 yhtye esiintyy ”melkein kotikuteissa.” Hän puolustaa yhtyeensä 

imagoa ja olemusta haastatteluhetkellä vertaamalla sitä tiedostavan rockyleisön 

suosikiksi miellettyyn Sielun veljiin, jonka jäsenet esiintyivät myös Rumbassa numeron 

16/85 julisteessa nähdyssä kuvassa seppeleet päässään.  

Jos Dingosta laskettais kaikki tää turha krääsä yhtäkkiä pois ja lyötäis bändi puilla paljailla lavalle 

se juttu toimis. Koska Dingo on helvetin kova bändi, se toimii omillaan. Ei me tarvita kukkapuskia 

esimerkiks päähän! Eikä tää ole mikään piikki.251 

Neumannin puolusteleva asenne kärjistää toimittajia ja haastattelun edetessä toimittajat 

ja Neumann jumittuvat vastakkainasetteluun. Neumann provosoituu poikkeuksellisen 

näkyvästi ja nostaa esiin aikalaistensa muodostamia ennakkoluuloja yhtyeestään: 

–Ei, ei, puolustelu on väärä sana, pikemminkin paikata asenne, mikä meistä vallitsee. Dingo on 

monelle vielä teinibändi, joka ei voi soittaa kuin teineille ja jota ei voi digata kuin teinit. Tai Dingo 

on joukko meikkaavia hinttejä, jotka vaan poseeraa valokuvissa. Kun asia ei ole niin. Tää ei ole 

puolustelua, vaan mä yritän pistää asiat oikeeseen ja loogiseen järjestykseen. Mitä vitun 

puolusteltavaa mulla tässä on saatana. Me ollaan myyty vittu platinaa, timanttia ja tuhkaa, mitä vitun 

puolusteltavaa. Mä voisin yhtä hyvin pitää turpani kiinni ja olla tyytyväinen ja antaa teidän niinku 

miettiä sitä asiaa.252 

Uudesta albumista puhuttaessa yhtyeen ja toimittajien vastakkainasettelu jatkuu, kun 

Kuusinen kommentoi albumin olevan pettymys ja ”eräänlainen Kerjäläisten valtakunnan 

jämäpallo”. Erityisesti Kuusinen kyseenalaistaa jo aiemmat levyt tuottaneen Pave 

Maijasen valintaa tuottajaksi, sillä Kuusisen mukaan levyn puutteena ovat ”turhan 

pehmoiset ja tutut soundit”. 

 
251 Rami Kuusinen, ”Suomalaisen rockin hysteria osa III” (art.) Rumba 6/86, 14. 
252 Ibid., 14. 
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En pääse yli enkä ympäri siitä, että Pyhä klaani on eräänlainen Kerjäläisten valtakunnan jämäpallo: 

en myöskään voi olla lausumatta ääneen sitä, että ehkäpä tämä johtuu suureksi osaksi tuottajasta – 

Paavo Maijanen on tehnyt levylle turhan pehmoiset ja tutut soundit. Ehkä tuottajan vaihdos olisi 

ollut paikallaan?253 

Neumann perustelee tuottajavalintaa aiemmin onnistuneella yhteistyöllä, mutta myös 

tiukalla julkaisuaikataululla. Tämän lisäksi hän katsoo tuotantoarvoa keskeisemmäksi 

seikaksi sävellys- ja sanoitustyön, jossa hän katsoo onnistuneensa. Osapuolet kuitenkin 

pitävät positioistaan kiinni. Kuusinen katsoo toteutuksen ontuvan ja Neumann ottaa 

mielipiteen henkilökohtaisesti. 

Oliko tämä kuitenkaan oikea aika tehdä levy; oliko teillä kunnolla matskua? 

–Väitäksä, että matsku on huonoa? 

Ei, mutta kovin entisenlaista. 

–Se on sitten lähinnä minun kiroukseni. 

Ja tuottajan…254 

Haastattelussa näkyy myös Neumannin henkilökohtaisempi pyrkimys vaatimattomien ja 

mielestään aitojen asioiden äärelle yhtyeen kokeman hysteerisyyden vastapainoksi. 

Neumann esittelee albumin tekstejä vastareaktiona sekä omille kokemuksilleen että 

laajemmin nykyaikaiselle elämäntavalle. Hän puhuu jälleen henkilökohtaisesta 

kiinnostuksestaan historiallisiin ja erityisesti keskiaikaisiin teemoihin ja kuvaa etsivänsä 

yhteyttä tietynlaiseen inhimilliseen ikiaikaisuuteen ja alkuvoimaan. Neumannin kuvaama 

vaatimattomuus ja konsumerisminvastaisuus sinänsä ovat Rumban positiosta myönteisiä 

arvoja, mutta Kuusinen kyseenalaistaa kuinka pyrkimykset näkyvät käytännössä. Onhan 

yhtye ensimmäisenä suomalaisena yhtyeenä järjestänyt pelkästään jäähalleista koostuvan 

kiertueen eikä suurieleinen kiertue ole linjassa vaatimattomuuden pyrkimyksen kanssa. 

Neumann myöntää ristiriidan, mutta väheksyy itsekin jäähallikiertuetta: kiertue ei ole 

ollut taloudellisesti kannattava eikä yhtye ole tuntenut itseään kotoisaksi totuttua 

suuremmilla lavoilla, jossa yhteys yleisöön on etäisempi. 

Haastattelusta tekee erityisen Neumannin poikkeuksellisen rohkea arvio yhtyeen 

välillisestä vaikutuksesta kotimaiseen musiikkikenttään. Helposti ylimieliseksi 

tulkittavalla kommentilla on seurauksia haastattelun jälkeenkin.  

Mut mä olen aivan varma, että Dingo on auttanut Eppu Normaalin levymyyntiä 20 000:lla myydyllä 

levyllä. Tietyssä huippuvaiheessa, kun lehdet kysyi meidän lempibändiä me sanottiin 

automaattisesti Eppu Normaali. Se ei voi olla vaikuttamatta nuoreen jengiin, ne ostaa Eppu 

Normaalia varmaan saatana. Tämä on loogista ja totta, vaikka se ei ole todistettavissa.255 

 
253 Rami Kuusinen, ”Suomalaisen rockin hysteria osa III” (art.) Rumba 6/86, 14–15. 
254 Ibid., 15. 
255 Ibid., 15.  
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Neumannin haastattelussa esittämiä kärkkäitä kommentteja seuraa poikkeuksellinen 

kirjeenvaihto, jonka käynnistää kilpailevan Poko Records -yhtiön toimitusjohtajan 

”Epen” eli Kari Heleniuksen kirje Rumban 7/86 lukijapalstalla. Heleniuksen sävy on 

epäuskoinen ja erittäin hyökkäävä, ja hän toruu kirjeessään Neumannia usein eri kääntein: 

Enpä olisi uskonut ikinä moista Neumann-haastattelua lukevani, kuin mitä viime Rumbasta luin. 

Ootko sä nyt rankka rock-persoona, joka nostetaan Rumban listalle, kun pistit rohkeasti halvalla 

muista suomalaisbändejä sen kun selittelytulvalta ja omakehulta jäi aikaa. Tiedätkös, todella kovat 

jätkät ne tekee, ei selittele.256 

Helenius kirjoittaa henkilökohtaisesti Neumannille vastineena tämän kommentteihin ja 

vertauskuviin, jotka hän tulkitsi vähättelevän omalle yhtiölleen Poko Recordsille 

levyttäviä yhtyeitä Eppu Normaalia, Sielun veljiä sekä Jussi Hakulisen Yön jälkeen 

perustamaa yhtyettä Kinskyä.  

Ja mikä se Kinsky-vitsi oli? Hakulisen Jussi on tänään samannäköinen kun se oli -83 listaykkösenä, 

ennen kuin Dingolta oli edes sinkkua pihalla. Kuinka sulla siihen on jotain ansiota? Ja sitten se 

Siekkari-vitsi bändistä kukkapuska päässä. Tehän voitte mennä Sielun Veljien kanssa ihan yhteiselle 

keikalle koittamaan miten homma toimii ilman kukkapuskia, pitsipaitoja ja silmärajuksia. Ja 

mieluummin vielä vaikka Lontooseen, olethan sä Iltalehdessä kertonut pärjääväsi englanninkielellä 

paljon Alankoa paremmin.257 

Vastauksena kommenttiin Eppu Normaalin levymyynneistä Helenius myöntää Dingon 

virkistäneen koko alan kasvua. Neumannin väite Dingon välillisestä vaikutuksesta Eppu 

Normaalin myyntilukemiin vaikuttaa kuitenkin olleen liikaa ja loukkaavia paitsi Eppu 

Normaalia, myös Neumannin faneja kohtaan. Epe sättii Neumannia kuin palauttaakseen 

hänet maan pinnalle ja epäilee Neumannin kommenttien kummunneen ”menestyksen 

aiheuttamista kasvukivuista”.  

Huippujuttu on tietenkin tää ”Eppujen uusin lp:kin myi 20 000 enemmän, koska me sanottiin 

haastatteluissa diggaavamme Eppuja.” Uskomaton väite parissakin suhteessa. Ensikskin, se on 

taatusti eka kerta kun joku noin härskisti yrittää kerätä kunniaa toisen saavutuksista. Kuvittele nyt 

itse! Kundit tekee kymmenen vuotta hommia ja saa uransa parhaasta levystä timanttia, niin tulee 

joku pari vuotta pinnalla keikkunut Neumann ja sanoo, että se on mun ansiotani. Saatana, sulleko se 

timanttilevy pitäisikin antaa? Toisekseen, tollanen puhe on kaameeta omien faniensa aliarvioimista. 

Etkä kai sä luule, kun sä sanot haastatteluissa diggaavasi Eppuja, että sun fanis on niin tyhmiä, että 

ne ilman muuta menee kauppaan ostamaan Eppu-levyjä. – – Toki olen itse ollut ensimmäisenä 

ihmisille vakuuttelemassa Dingon piristävää vaikutusta koko rock-businekseen, mutta koita nyt 

jotenkin pysyä housuissasi. Kyllä nää hommat eteenpäin olis rullanneet ilman teitäkin.258 

Haastattelu ja Epen vastine kirvoittavat useita vastauksia sekä numerossa 7/86 sekä 8/86. 

Kirjeissään lukijat asettuvat Neumannin puolelle toisaalta puolustamaan uusinta albumia 

ja toisaalta oikomaan Heleniuksen tulkintoja. Myös Neumann vastaa Epen kirjeeseen 

 
256 Kari Helenius, ”Avoin kirje Niemisen Pertille” Mielipidekirjoitus. Rumba 7/86, 35. 
257 Ibid., 35. 
258 Ibid., 35. 



91 
 

numerossa 8/1986. Kuten Helenius viestissään, myös Neumann aloittaa puolustautumalla 

ja osoittamalla epäjohdonmukaisuuksia vastapuolessaan. 

En ole huomannut sinut puuttuvan Ismo Alangon ”mollauksiin” suomalaista bändeistä esim. 

Soundista otteet ”Popeda on musiikillisesti silkkaa paskaa” tai ”Dingo on mokannut muutaman 

jutun.”259 

Neumannin kirje on pääosin anteeksipyytelevä ja sovitteleva, mutta samalla hän yrittää 

oikaista kokemiaan väärinymmärryksiä. Teksti on tyyliltään kirjoittajalleen tyypillisesti 

leimallisen humoristista ja kepeää, jolla Neumann yrittää keventää vakavaa ja 

konfliktinomaista tilannetta. Toisaalta hän edelleen kärjistää viittaamalla aiemmin 

sanomaansa varsin huomattavaan 20 000 albumin myyntiin ”parinkympin 

huutokauppana,” jonka hän kuvaa olevan Dingon ja Eppu Normaalin kokoisille yhtyeille 

tietyllä tapaa vähäpätöinen seikka.  

Sinä annat ymmärtää, että olisimme ”pakkomyyneet” 20.000 levyä, tyhmille???? faneille, koska 

olemme lehtihaastatteluissa sanoneet pitävämme Epuista. Totuus on se, että minä onneton piru 

sanoin veitikka silmäkulmassa että kyllä me nyt ollaan varmasti parillakympillä avitettu saatana. 

No eipä hätiä. Luettunani juttuni Rumbasta soitin Syrjän Martille ja keskustelimme asiasta ja 

tarkistin ettei mahdollisia väärinkäsityksiä ole jätkäin leirissä tapahtunut, sillä mitä järkeä olisi 

tuhota sellainen ystävyys, joka minun ja Martin keskuudessa vallitsee jollakin parinkympin 

huutokaupalla. – – Kysyt, jotta tunneko olevani nyt suuri rockpersoona, kun ”kaikki on poljettu”. 

Vastaan: ”Tunnen olevani suuri ja kömpelö norsulapsi, joka vahingossa tönäisi leijonien 

syöttökaukaloita!”260 

 

Numerossa 12/86 Nisse Mannerheimin sensaatiohakuisen räävittömään tyyliin laaditulla 

palstalla eritellään lehdistössä tapahtunutta muutosta tavassa kirjoittaa Dingosta. 

Kirjoittaja suhtautuu ironisesti Ilta-Sanomien määrätietoisen alentavaan tyyliin, mutta 

palstan vakiintuneen tapaan hän on Dingoakin kohtaan kyynisen humoristinen. 

Dingon backlash on sitten mitä virallisemmin alkanut, johan Ilta Sanomien urheilusivuillakin 

bändiä oikein olan takaa mätkitään. ”Paikalle oli hankittu myös menneiden aikojen kuuluisuus 

Dingo. Dingon suosio on ilmeisesti menossa lujaa vauhtia alaspäin… jo konsertin alkuvaiheessa 

alkoi nuorisoa valua sankoin joukoin pois korvia huumaavasta metelistä…”  ja muuta vastaavaa 

kirjoitti 5.6. IS:n anonyymi urheilujournalisti. SVUL:n nuorten suurkisoissa, Lahdessa, 

tapahtuneesta esiintymisestä. Äh, kuinka kateellisia ja vahingoniloisia ihmiset osaavat olla! Nämä 

alhaiset riiviöt todennäköisesti ilkkuisivat siitäkin, että tänä vuonna Dingolle kyllä kelpaa 

esiintyminen Ruisrockin päälavalla, mutta viime vuonna ei rahaa löytynyt lähellekään vaadittua 

määrää. Tuota ihmisluonteen pohjatonta pahuutta!261 

 

 

 
259 Pertti Nieminen, ”Avoin kirje Sinulle, Epe!” Mielipidekirjoitus. Rumba 8/86, 35. 
260 Ibid., 35. 
261 Nisse Mannerheim, ”Nisse Mannerheim” (pak.) Rumba 12/86, 35. 
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Dingon 1980-luvun viimeinen suomenkielinen single arvostellaan numerossa 13/86. A-

puoli Juhannustanssit ei vakuuta Markku Suihkosta, mutta B-puolen kappaleeseen Hullu 

Henri hän suhtautuu rohkaisevasti. Kommentit vahvistavat Rumbassa keväällä 1986 

alkanutta pessimistiseksi kääntynyttä suhtautumista Dingoon. 

Eikä lupaa hyvää Dingonkaan tulevaisuus. Hyvän intron jälkeen riffi latistaa biisin avuttomaksi 

kelaukseksi. Lopun enteitä? Koulukapina on helmi tähän verrattuna. Sen sijaan B-puolen Hullu 

Henri on todella erinomainen niin Dingolle kuin muillekin bändeille. Brittivaikutteita varastaen 

biisi on tasapainoinen, soi rauhallisen kauniisti, joten kaikki toivo ei liene mennyttä.262 

Numerossa 13/86 ilmestyy myös Jari Nikkolan festivaaliarvostelu Paraisilla järjestetystä 

Råttis Rockista. Yhtye saa tunnustusta aiempien ansioidensa perusteella, mutta 

nykyhetkeä kuvataan lohduttomasti. 

Entäpä Dingo sitten? Edellisestä keikkakontaktista oli ennättänyt vierähtää jo melko tarkalleen 

puolitoista vuotta, jossa ajassa kehitys tuntuu kulkeneen – toki ymmärrettävistä syistä – valitettavasti 

huonompaan suuntaan. Entisaikain vilkkaan rokkipoppiryhmän sijasta lavalla pökelsi nyt väsyneesti 

laahaava, ja suorastaan luvattoman pitkästyttävä raakkijoukkue. Kunnian kentät oli ja on 

edelleenkin komeata kuultavaa, mutta Pyhä Klaani oli jo melkoionen (sic) pettymys teollistetussa 

auringonpaisteessaan, eikä uusi luvattoman tylsä singlebiisi Juhannustanssit tuntuisi juurikaan 

ruusuisempaa lähitulevaisuutta lupailevan. Se on ilman muuta sääli, sillä täysissä sielun ja ruumiin 

voimissa toimiessaan bändi on omassa sarjassaan vailla vertaa.263 

Pessimistinen ja yhtyeen romahtamista ennakoiva linja jatkuu numeron 15/1986 

konserttiarvosteluissa. Ensin yhtyeen esiintymistä Ruisrockin Rantalavalla kutsutaan 

”progesuossa” uiskenteluksi, jossa ”hyvät pop-laulut raiskataan kymmenminuuttisiksi 

sooloilla, väliosilla, ja rytminvaihdoksilla lastatuiksi kummajaisiksi.”264  

Samassa lehdessä julkaistussa Tavastian esiintymistä koskevassa arviossa aiemmin 

Dingon lavaesiintymistä kehunut päätoimittaja Rami Kuusinen kuvaa pettymystään 

yhtyeen lavakunnosta kirjoitusaikana ja viittaa samalla yhtyeeseen kohdistuvaan 

parjaavaan mediakeskusteluun. Kritiikissään Kuusinen tarkastelee Dingoa ennen kaikkea 

pop-yhtyeenä, jonka ilmaisuun mahtailevat sovitukset eivät sovi. Kuusinen arvioi Dingon 

kärsivän tarpeesta todistella kyvykkyyttään ja ilmaisee sen kärsivän ”musiikillisesta 

mammuttitaudista,” mutta rohkaisee yhtyettä luottamaan siihen, millä se nousi suosituksi:  

Ensin minun on väärinkäsitysten välttämiseksi sanottava tämä: en ole liittynyt siihen 

pahansuopaan/vahingoniloiseen koulukuntaan, joka kyttää tilaisuutta lyödäkseen ”mennyttä 

suuruutta” vyön alle. Eli luen itseni yhä Dingo-faniksi, enkä toisaalta pidä bändiä menetettynä 

tapauksena. Ei Dingon tarvitsisi edes mitenkään epätoivoisesti uudistua, pikemminkin päinvastoin: 

bändi voisi palata siihen mistä kaikki alkoi – puhtaaseen pop-lauluun.265 

 
262 Markku Suihkonen, ”Zingles” Singlearvostelut. Rumba 13/86, 10–11.  
263 Jari Nikkola, ”alive. Kansallista makkaraorgiaa odotellessa – Råttis rock, Parainen.” 

Festivaaliarvostelu. Rumba 13/86, 34. 
264Axa Sorjanen, ”alive. Ruisrock” Festivaaliarvostelu. Rumba 15/86, 29.  
265 Rami Kuusinen, ”alive. Dingo – Helsinki, Tavastia” Konserttiarvostelu. Rumba 15/86, 29.  
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Numerossa 19/86 Jukka Sundholm arvioi Dingon ulkomaan markkinoille osoitetun 

maksisinglen, jolta löytyvät Autiotalo- ja Kirjoitan-kappaleiden englanninkieliset 

käännökset. Sundholm pitää julkaisua vähäpätöisenä eikä varsinaisesti arvioi levyn 

sisältöä tai käännösten onnistumista. Kulutuskriittisenä huomiona Sundholm epäilee 

kappaleiden alkuperäisiä versioita suureellisempien tuotantoratkaisujen olevan ennen 

kaikkea ”tuumien täytettä,” joilla oletettavasti pyritään myymään paremmalla tuotolla 

kalliimpaa 12-tuumaista maksisingleä tyypillisemmän 7-tuumaisen levyn sijaan. 

Dingon ja Bang Traxin tärppiä ulkomaisille markkinoille on somistettu samplerin tms. koneen 

filleillä tarkoituksena kerätä mahtipontisuutta tuumien täytteeksi. Faneille välttämätön, muille 

kuriositeetti.266 

 

Dingon hajottua Rumba julkaisee yhtyeelle eräänlaisen muistokirjoituksen numerossa 

20/86. Uutiset yhtyeen hajoamisesta on miltei välttämättä tavoittanut lukijat, sillä 

tapahtumasta on uutisoitu television pääuutisissa sekä päivälehdissä. Näin ollen 

kirjoituksen tarkoitus ei olekaan uutisoida, vaan tiivistää ja analysoida ajanjaksoa, jolloin 

ennätysyhtye oli toiminnassa. Valli vakuuttaa, että yhtyeen kaarella on pysyvä vaikutus 

suomalaiseen musiikkiteollisuuteen sekä yleisempää historiallista painoarvoa. 

Se on ohi nyt. 80-luvun ilmiö, Dingo, on heittänyt pyyhkeen kehiin ja jättänyt hyvästit 

hurmahenkisille faneilleen sekä kaiken nostavalle ja murskaavalle medialle. Muut eivät hyvästejä 

kaipaakaan. Tähtisumu pöllähti viimeisen kerran Café Metropolin lehdistötilaisuudessa, jossa 

Neumann ja Pepe lausuivat päätössanat ja sulkivat arkun kannen, Televisiokamerat surisivat, 

toimittajien kynät viuhuivat, mutta tunnelma oli jollakin tapaa helpottunut. Adios Dingo!267 

Tekstissä yhtyeen ainutlaatuisuutta perustellaan sen saavuttamalla hysterialla, jollaista 

Suomessa oli ehkä osattu odottaa, mutta ei aiemmin todistettu. Kuvaus Dingosta yhtenä 

”Suomen parhaimmista lavabändeistä” on luettavissa vakuutukseksi myös diggareiden 

kriteereillä yhtyeen aitoudesta, arvokkuudesta ja asemasta aikansa rock-yhtyeiden 

huippujen joukossa huolimatta siitä, että yhtye ei saanut arvostusta Rumban 

lukijaäänestyksissä. 

Suosion ollessa kiihkeimmillään bändi jaksoi ja pysyi piiskaamaan Suomen oloissa niin 

epätavalliseen kiihkoon ja hurmokseen, että hyvällä syyllä voitiin puhua yhdestä Suomen 

parhaimmista lavabändeistä. Eikä yksikään suomalainen bändi ole saanut osakseen niin 

varauksetonta ja vilpitöntä fanipalvontaa pikkutyttöjen osalta.268 

Valli kuvaa Dingon suosion kasvaneen yhtyettä suuremmaksi jopa yhteiskunnalliseksi ja 

sosiaaliseksi ilmiöksi. Hän kuvaa hysteriaa osoituksena yhtyeen ansioista, mutta myös 

 
266 Jukka Sundholm, ”Zingles” Singlearvostelut. Rumba 19/86, 8. 
267 Virve Valli, ”Dingon tilinpäätös” (art.) Rumba 20/86, 6. 
268 Ibid., 6. 
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suomalaisen populaarikulttuurin kypsymisestä kansainvälisten esikuvien tasolle ja osaksi 

suomalaista valtavirtaa. Valli kuitenkin toistaa Rumbassa aiemminkin muotoillun 

ajatuksen Dingo-ilmiön tarpeettomasta paisuttelusta vähättelemällä ilmiötä 

kommentoineita asiantuntijoita esimerkiksi ”kiesustelijoiksi” ja ”kuppauunoiksi”. 

Eihän bändi, jonka toinen LP on Suomen äänilevyhistorian eniten myyty pitkäsoittolevy (huimat 

170 000 kpl) ja jonka maxisinkku Autiotalo on Suomen eniten myyty 12-tuumainen (16 000 kpl), 

joka toi suomalaiseen musiikkibusinekseen tuulahduksen kansainvälisestä markkinointikäytännöstä 

ja joka sai jokaisen kuppauunon, kallonkutistajan, kiesustelijan ja nuorisoa ymmärtävän 

empatiapellen sekä asiantuntevat ja tuntemattomat toimittajat selittelemään Ihmeellisen ilmiön 

syvimpiä syövereitä voinut tietenkään olla tavallinen suomalaisen rockbändi suomalaisten 

rockbändien joukossa. Eihän! Eihän?269 

Yhtyeen suosion lasku ja heikentyneet otteet ovat olleet toistuva teema lehdessä jo 

kuukausien ajan. Yhtyeen hajottua Valli kuvaa, että suosion lasku on muodostunut 

ratkaisevaksi syyksi sille, ettei yhtye ole voinut jatkaa toimintaansa. Muistokirjoitus on 

sävyltään positiivinen ja ylistävä, mutta myös Valli arvioi hajoamisen olleen vääjäämättä 

edessä ja uskoi yhtyeen motivaation puutteen olleen myös ”pateettisen ja yksitotisen” 

Pyhän klaanin ongelma. 

Dingon uraa ja hajoamispäätöstä sivutaan vielä vuoden viimeisessä Rumbassa 

Neumannin sooloalbumin Albionin yhteydessä tehdyssä haastattelussa. Pekka Haavisto 

tiivistää Rumbassa jo aiemmin Dingosta sanotun: yhtyeen pintapuolisesti naiivi ja 

turvallinen musiikki ei vakuuttanut ammattilaiskriitikoita, mutta kokonaisuutena oli 

toimivaa ja vetoavaa, mistä myös valtava suosio oli osoitus. Muilta osin haastattelu ruotii 

Albionin kappaleita, joita määrittävät irlantilaisen kansanmusiikin sointi ja historialliset 

sekä mytologiset teemat. 

Väitetään, että miljoona pikkutyttöä ei voi olla väärässä. Kun Dingo takavuosina räjäytti pankin 

suomalaisilla levymarkkinoilla, se ei saanut kriitikkojen jakamatonta suosiota osakseen. Sitä pidettiin 

kaupallisesti laskettuna tuotteena – ja olivathan tekstien kielikuvatkin tosiaan paikoin onnahtelevia.

 Mutta ne kaikki, jotka tulivat laskelmoiden Dingon vanavedessä, onnahtelivat paljon 

pahemmin. Dingon kapina oli leikkiä, mutta sen rakkaus oli vakavaa – kosmista kaipuuta. Ei yhden 

illan, vaan koko elämän tavoite. Onnensotureineen, aavelaivastoineen ja muine myyttisine 

kielikuvineen se pani ihmisen mielikuvat ja alitajunnan liikkeeseen. Sanotaanko sitä sitten rockiksi, 

popiksi, iskelmäksi tai kermavaahdoksi – se kadottaa merkityksensä. Yksinkertaisesti: se toimi.270  

 
269 Virve Valli, ”Dingon tilinpäätös” (art.) Rumba 20/86, 6 
270 Pekka Haavisto, ”Albion ja yön yksinäiset tunnit” (art.) Rumba 24/86, 23. 



95 
 

3.4. Yhteenveto – Suorapuheinen Rumba haistaa perässähiihtäjät 

 

Rumba-lehden tyyli on selvästi verrattavissa Soundi-lehden kaltaiseen diggaridiskurssin 

arvopohjaan, mikä näkyy sekä aihepiirien valinnoissa että kriittisyyttä ja asiantuntevuutta 

korostavassa tyylissä. Rumbassa diggarius on kuitenkin Soundia joustavampaa ja 

kepeämpää. Rumban estetiikka, lukijakunta ja mieltymykset viittaavat Soundi-lehteä 

nuorempaan sukupolveen sekä punkin, hardcoren ja metallimusiikin kaltaisiin 

vaihtoehtokulttuureihin. 

Aloitteleva lehti ottaa aloittelevan yhtyeen aiheeksensa nopeasti ja Rumba julkaiseekin 

vertailtavista lehdistä ensimmäisenä pitkän haastatteluartikkelin Dingosta. Toimituksen 

sisällä on hajaannusta suhtautumisessa Dingoon: musiikkinsa ja erityisesti imagonsa 

perusteella Dingo luokitellaan teiniyhtyeeksi jo ensikosketuksessa, mutta suhtautuminen 

yhtyeen kaupallisuuteen ja näyttävyyteen vaihtelee arvottavasta diggaripositiosta 

suopeampaan kantaan. Rumbassa Dingoa tarkastellaan diggaripositiosta huolimatta 

Soundia ketterämmin yhtyeen omista lähtökohdista eli poikkeuksellisen näyttävänä, 

viimeisteltynä ja suosittuna rock-yhtyeenä, jonka kuvastoon romanttiset kielikuvat, 

meikkaaminen, kosketinsoittimet ja tarttuvuus kuuluivat. Joose Berglund määrittelee 

yhtyeen tyylilajissaan merkittäväksi eli poikkeuksellisen hyväksi teiniyhtyeeksi ja Rami 

Kuusinen taas rohkaisee kesällä 1986 yhtyettä palaamaan juurilleen yksinkertaiseksi ja 

melodiseksi pop-yhtyeeksi. 

Toimitus suhtautuu lämpimästi yhtyeen muusikkoihin ja erityisesti lavoilla nähtävään, 

albumeilta kuultavaa soittoa aggressiivisempaan yhtyeeseen. Rumba myös tunnistaa ja 

nostaa esiin Dingon suosioon liittyvän arvostuksen puutteen ja puolustaa yhtyettä 

ensivaikutelmaansa merkittävämmäksi. Yhtyeen ja Rumban läheisistä väleistä kertoo 

myös lehdessä julkaistu Dingon Pepe Laaksosen pakina, jossa hän kertoo röyhkeästi 

karrikoivan kertomuksen yhtyeen äänitysmatkasta Irlantiin kuin kannanottona yhtyeen 

suhteettoman suureen näkyvyyteen suomalaisessa lehdistössä. 

Pääosin lämpimien välien ohella Dingon ja Rumban välillä ilmenee myös jännitteitä, 

jotka kärjistyivät tutkimusjaksolla kahteen otteeseen. Syksyllä 1984 Dingon 

peruuntunutta esiintymistä lehden tukikonsertissa seurasi päätoimittaja Kimmo Miettisen 

kirjoitus, jossa tämä oikoi tapaukseen liittyviä väärinkäsityksiä ja osoitti toruja Dingon 

ohjelmatoimistoa kohtaan. Toisessa tapauksessa keväällä 1986 yhtyeen kolmatta albumia 
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käsitellyt haastattelu kärjistyi vastakkainasetteluun, joka näkyi kärkkäinä lausuntoina 

puolin ja toisin sekä käynnisti lukijapalstalla kiivaan keskustelun, johon osallistuivat 

lukijoiden ohella myös Poko Recordsin toimitusjohtaja Kari Helenius ja Neumann. 

Niin kutsuttua Dingo-ilmiötä Rumba kuvaa yli mittasuhteittensa kasvaneena ja käsittelee 

aihetta joko etäisesti tarkastellen tai arvottamalla sitä huumorin keinoin. Toimitus 

paheksuu iltapäivälehdistöä ilmiön paisuttelusta ja taloudellisesta hyötymisestä Dingon 

taiteellisen panoksen kustannuksella. Toisaalta Rumba suhtautuu fani-ilmiöön ja yhtyeen 

nuoriin faneihin myötätuntoisesti. Erityisen kriittinen Rumba on Dingon ja Yön 

käynnistämää ja vuoden 1985 aikana yleistynyttä suomalaisen uusromantiikan aaltoa 

kohtaan. Vaikka kritiikki ei kohdistukaan Dingoa kohtaan – pikemminkin Rumba 

ilmaisee Dingon joutuvan hyväksikäytön uhriksi – käytetään yhtyeen nimeä yleisnimenä 

tehostamaan uusille uusromantiikkaa edustaville yhtyeille annettuja murska-arvioita. 

Kaupalliskriittisin perustein toimitus kritisoi uusia ja ensimmäisiä julkaisujaan tekeviä 

yhtyeitä sekä niiden taustalla vaikuttavia levy-yhtiöitä imitoimisesta ja erityisesti levy-

yhtiöitä kohtaan. 

Tiiviistä ilmestymistahdistaan ja kriittisestä tarkastelutavastaan johtuen Rumba 

muodostaa yhtyeestä kuvan, josta on helppoa seurata yhtyeen kehitystä ajallisesti. Rumba 

tarttuu nousevaan yhtyeeseen vertailemistani lehdistä ensimmäisenä keväällä 1984. 

Yhtyeen huolitellusta ja valtavirtaisesta ensivaikutelmasta huolimatta toimitus vakuuttui 

erityisesti karismaattisten lavaesiintymisten ansiosta. Toimitus seurasi ja kommentoi 

yhtyeen ympärillä kehittynyttä mediakirjoittelua ja esimerkiksi aikanaan kotimaiselle 

yhtyeelle ainutlaatuista jäähallikiertuetta ajankohtaisesti. Myönteinen sävy kääntyi 

kielteisemmäksi keväällä 1986 Pyhä klaani-albumin ja sitä seuranneiden esiintymisien 

myötä. Toimittajat kritisoivat yhtyeen kadottaneen salaisuutensa eli tarttuvan pop-tyylin, 

jonka ansiosta yhtye nousi suosituksi. Hajoamista seuranneessa muistokirjoituksessa 

Rumba määritteli yhtyeen poikkeuksellisen voimakkaaksi kulttuuriseksi ja taloudelliseksi 

ilmiöksi, joka ”teki paljon hyvää suomalaiselle rockille” virkistämällä alaa, mutta samalla 

tunnustettiin diggarilehden kannalta olennainen arvo uskottavana lavayhtyeenä.  
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PÄÄTELMÄT 

 

Tutkielmani päätteeksi vertailen aiemmissa pääluvuissa muodostuneita presentaatioita 

Dingosta aiempaa analyysia syventääkseni. Määrällisistä tekijöistä keskeisimpänä pidän 

toimitusten yhtyeelle antamaa näkyvyyttä lehdissään. Näkyvyydessä onkin selkeitä eroja: 

esimerkiksi Soundin kannessa yhtye esiintyi vain kerran syksyllä 1985, kun Suosikin 

kannessa Dingo tai Neumann näkyivät ensimmäisen kerran syksyllä 1984, vuoden 1985 

aikana kolme kertaa ja vielä kertaalleen vuonna 1986. Rumbassakin yhtye nousi 

kansikuvaan kolmen vuoden aikana kaksi kertaa. Tätäkin selkeämpää epätasapainoa oli 

yhtyeen eri lehdistä saamassa palstatilassa: Soundissa yhtyettä haastateltiin kerran 

vuodessa eli yhteensä kolme kertaa, kun taas Suosikissa haastatteluiden ohella yhtyeestä 

kirjoitettiin eri yhteyksissä valtaosassa tutkimusjakson aikana ilmestyneistä numeroista. 

Tutkielmani kannalta keskeisempää on kuitenkin toimittajien käyttämän kielen 

laadullinen tarkastelu. Seuraavaksi vertailen muodostuneita presentaatioita ja tuon esiin 

sekä samankaltaisuuksia että eroavaisuuksia lehtien välillä. 

 

Jaottelu pop- ja rock-lehdistöön 

Vertailemani lehdet voi jakaa perinteisen, karkean jaottelun mukaisesti pop-lehtiin ja 

kriittisempiin rock-lehtiin. Suosikki edustaa tyypillistä pop-lehteä, kun taas Soundi ja 

Rumba eroavaisuuksineenkin ovat erinomaisia esimerkkejä rock-lehdistä. Jaottelu näkyy 

selkeästi lehtien esillepanossa, tekstin tyylissä ja sisältöjen teemoissa. Soundissa ja 

Rumbassa korostetaan kriittisyyttä ja asiantuntevuutta osoittamalla suuri osa numeroiden 

sisällöstä uuden musiikin ja esiintymisien arvosteluun, kun taas Suosikissa 

albumiarvostelut ovat vain pieni osa sisältöä. Vastaavasti Suosikin ulkoasu on 

vertailukohtiaan huomattavasti näyttävämpi lukuisine värikuvineen ja julisteineen sekä 

ihmisläheisine teemoineen. 

Diggarilehtien välillä eroavaisuudet ovat hienovaraisempia ja tulkitsen niiden kiteytyvän 

tietynlaiseen sukupolven vaihdokseen, sillä Rumban toimitus ja perustajat edustivat 

Soundia noin kymmenen vuotta nuorempaa sukupolvea. Siinä, missä lehdet jakoivat 

asiantuntevuuden, kriittisyyden ja musiikillisen monialaisuuden arvot sekä tietyn rock-

asenteen autenttisuuden painotuksineen, oli Rumban ote tietyllä tapaa joustavampi. 

Rumba tarttui nopeasti uusiin, nouseviin artisteihin ja alakulttuureihin ja oli myös 
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ilmaisun tavassaan Soundia nuorekkaampi, kepeämpi ja provokatiivisempi. Myös 

Dingoon liittyen Rumba kykenee tunnistamaan yhtyeen kyvyt ja merkityksen yhtyeen 

omista lähtökohdista, kun taas Soundi pitää tiukemmin kiinni taiteellisen 

kunnianhimoisuuden vaatimuksestaan ja kaupallisuuden kritisoimisesta.  

 

Lehtien suhde lukijoihin 

Diggarilehdet Rumba ja Soundi seuraavat journalistisessa tyylissään ulkomaalaisten 

lehtien esikuvan mukaisesti tietynlaista historiatietouteen perustuvaa asiantuntijaroolia. 

Toimittajat asemoituvatkin tietyllä tapaa yleisönsä yläpuolelle rock-kulttuurin 

portinvartijoiksi tunnistamaan, arvioimaan ja edistämään arvokkaina pitämiään artisteja 

ja musiikkia. Soundi ja Rumba toteuttavat portinvartijan ja asiantuntijan roolia 

esimerkiksi haastattelemalla tuoreita ja marginaalisempia artisteja, jotka Suosikin 

kaltaisissa lehdissä jäisivät huomiotta sekä esimerkiksi laatimalla toimituksen omia 

suosituksia vuoden parhaasta musiikista. 

Suosikin suhde yleisöönsä on ainakin näennäisesti tasavertaisempi kuin diggarilehdissä. 

Suosikissa musiikin arvo kumpuaa ennen kaikkea sen populaarisuudesta, josta 

kaupallinen menestys ja yleisön suosio ovat selkein osoitus. Musiikkia kuin 

kuulijoitakaan kohtaan ei aseteta autenttisuuden, kapinallisuuden tai älyllisyyden 

vaatimuksia. Lukijoihin suhtaudutaan kiinnostuneen kunnioittavasti ja heitä osallistetaan 

lehden toimintaan esimerkiksi kutsumalla singlearvosteluraateihin tai järjestämällä 

lukijakilpailuita, joissa lukijoita palkitaan asiantuntemuksesta. Toisaalta Suosikin 

trendejä ja yleisön oletettuja vaatimuksia mukaileva tyyli on tulkittavissa hyvin 

opportunistiseksi ja ennen kaikkea kaupallisen hyödyn motivoimaksi. 

 

Rock-kritiikin eri muotoja 

Musiikkikritiikillä tarkoitetaan kirjoitetun tai soivan, esitetyn tai tallennetun musiikin 

esittelyä, analysointia ja arvostelua yleensä kirjallisessa muodossa. Musiikkikritiikin 

tehtävänä on kuunnella, ymmärtää ja tiivistää soivassa musiikissa kuultavat merkitykset 

sanalliseen ja ymmärrettävään muotoon.271 Kriitikon työn tulisi olla ajankohtaista, 

 
271 Välimäki 2012, 178. 
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yleistajuista ja kriittistä siinä mielessä, että teoksen sisältö eli soiva musiikki 

onnistuttaisiin kontekstualisoimaan ymmärrettäväksi ja kirjoitusajankohtana relevantiksi 

tekstiksi.272 Albumi-, single- ja konserttiarvostelut ovat keskeinen osa 

populaarimusiikkilehdistön journalistista sisältöä, ja myös vertailemistani lehdistä 

Soundissa ja Rumbassa albumiarviot muodostavat suuren osan kunkin numeron 

sisällöstä. Suosikissa musiikkikritiikillä on sekä määrällisesti että merkitykseltään 

pienempi osa lehden sisältöä. Kun muissa vertailemissani lehdissä koko toimitus 

osallistuu levyarvioihin, on ne Suosikissa ulkoistettu yksin Juho Juntusen tehtäväksi. 

Näin ollen Suosikissa arvioidaan muita lehtiä huomattavasti vähemmän levyjä ja näin 

ollen suuri osa merkittävistä julkaisuista jää huomiotta. Vaikka Juntusen arviot ovatkin 

asiantuntevia, arvioiden vähäisyydestä johtuen kritiikin lukijoita valistava ulottuvuus jää 

Suosikissa vähäiseksi. 

Vaikka lehtien välillä on selkeitä eroja, niiden musiikkikritiikki on tyyliltään hyvin 

samankaltaista ja keskittyy rock-lehdille tyypillisesti arvioimaan musiikin sointikuvaa ja 

esiintyjien ilmaisua.  Toisin sanoen levyjen ajankohtaisuus ja uskottavuus nousevat 

keskeisemmäksi kuin musiikin sävellykseen ja harmoniaan liittyvät piirteet, jotka ovat 

klassisen musikologian keskiössä. Varsinkin diggarilehdissä keskitytäänkin arvioimaan 

tuotannollisia ja studioteknisiä seikkoja ammattilaiskielellä ja pohtimaan äänitteiden 

vertailukelpoisuutta kansainvälisiin menestyslevyihin.  

Diggarilehdissä singlearvostelut olivat toimittajien laatimia lyhyitä, muutaman virkkeen 

mittaisia tiivistyksiä uutuuslevyjen sisällöstä, kun taas Suosikissa taas singlet arvosteltiin 

raatina, johon osallistui joka kerta myös lukijoita. Albumiarvostelut olivat kussakin 

lehdessä tyypillisiä rock-kritiikkejä, jossa sävellyksiä ja sovituksia tai esityksiä ei 

lainkaan arvioitu klassiselle musiikille tyypillisistä musikologisista lähtökohdista, vaan 

pikemminkin tyylilajin sisältä käsin.  

Kritiikit täyttivät musiikkia evaluoivan ja yleisöä valistavan tehtävänsä vaihtelevasti. 

Esimerkiksi Suosikissa tunnetuimpiin kotimaisiin rock-toimittajiin kuuluvan Juho 

Juntusen toimittamat albumiarviot – eli tutkimusjaksolla jokainen arvio – muistuttivat 

pitkälle diggarilehtien asiantuntevuutta ja kriittisyyttä ihannoivaa otetta ja poikkesivat 

näin ollen varhaisen pop-lehdistön pintapuolisesta, lähinnä albumeiden suosioon 

 
272 Välimäki 2012, 180. 
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keskittyvästä tarkastelutavasta.273 Toisaalta Juntunen arvioidessaan Dingon albumeita  

tietyllä tapaa vähättelevästi korostaa kaupallista suosiota yhtyeen musiikin oleellisimpana 

laadun kriteerinä. Juntunen myös asettuu yleisönsä yläpuolelle olettamalla Suosikin 

lukijoiden jo välttämättä tuntevan yhtyeen musiikin jo siihen mennessä, kun Juntunen 

ehtii sitä arvioimaan. Muissakin lehdissä erityisesti kielteisille arvioille tyypillistä oli 

arviointitehtävän sivuuttaminen: näin tapahtui esimerkiksi Walleniuksen arvioidessa 

Dingoa Soundissa ja Miettisen arvioidessa post-dingoksi nimittämiään yhtyeitä 

Rumbassa. 

Tulkitsen diggarilehtien musiikkikritiikin tietynlaiseksi portinvartijan performanssiksi, 

jossa lukevaa yleisöä ohjataan arvokkaana pidetyn musiikin pariin. Toimittajat 

arvostelevat albumit omalla nimellään ja usein albumit jakautuvat arvosteltaviksi 

toimittajien asiantuntemuksen perusteella tai toimittajakunnan sisäisen arvovallan 

mukaan – merkittävien artistien julkaisut ovat haluttuja ja näin ollen hierarkiassa 

korkeammalla olevat toimittajat saavat etuoikeuden keskeisten albumeiden 

arvosteluun.274 Kritiikin julkisesta luonteesta johtuen samalla luodaan edellytyksiä 

esittäjien ja heidän jatkossa julkaisemansa taiteen ja arvostukselle. 

Dingo kuuluu aikansa huippuyhtyeiden joukkoon jo ensimmäisestä julkaisustaan lähtien 

ja näin ollen sen musiikki on kontekstissaan niin merkittävää, että 

populaarimusiikkilehdet olivat ikään kuin velvoitettuja julkaisemaan omat arvionsa 

yhtyeen albumeista. Kukin vertailemistani lehdistä arvioikin jokaisen Dingon 

julkaiseman pitkäsoiton sekä valtaosan yhtyeen singlelevyistä. Yhtyeen musiikista 

tunnistetaan melodisuus, tarttuvuus, melankolisuus ja romanttisuus, joiden perusteella se 

epämääräisesti rinnastetaan suomalaisen iskelmäperinteen jatkumoksi. Yhtä lailla 

melodisuutta, melankolisuutta ja romanttisuutta käytetään piirteinä, joilla selitetään 

kappaleiden hittipotentiaalia ja vetoavuutta erityisesti nuoriin tyttöihin. 

Analysoidessaan Dingon musiikkia lehdet korostavat kappaleiden tekstien sisältöä ja 

tietyllä tapaa tekstit ovatkin hyvin ilmeinen tarkastelun kohde. Ensinnäkin 

populaarimusiikin äänitteet korostavat laulajan osuutta muiden esiintyjien ylitse ja näin 

ollen solistin ilmaisevat sanat saavuttavat kuulijan ensimmäisenä. Toisekseen musiikista 

kirjoittamisen – eli ei-sanallisen aineksen pelkistäminen objektiivisiksi ja yleispäteviksi 

 
273 Kurkela 2005, 286–291.  
274 Oesch 1989, 94–95, 98. 
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käsitteiksi ja ilmauksiksi – ongelmia on kielen ja musiikin perustavanlaatuinen ero, josta 

johtuen musiikin kielellinen kritisointi, analysointi ja selittäminen on aina puutteellista. 

Kappaleiden tekstitkään eivät ole kokonaisia ilman kontekstiaan eli soivaa musiikkia, 

mutta ovat konkreettisimpia seikkoja, joihin musiikkia sanallistaessa voi tarttua. 

Erityisesti diggarilehdissä Neumannin tekstien naivistisia kielikuvia ja fantasiaa 

pursuavia teemoja typistetään usein hölynpölyksi, johon vastatakseen Neumann pitää 

kiinni tyypillisestä rehellisyyden teemastaan ja vastaa kappaleiden ja tekstien inspiraation 

olevan lähtöisin hänen omista kokemuksistaan.  

 

Dingon imago kiinnittää huomiota 

Kussakin lehdessä kiinnitetään huomiota Dingon poikkeuksellisen näyttävään imagoon 

erityisesti yhtyeen uran alussa vuonna 1984 lehtien tutustuessa yhtyeeseen. Imagon 

merkitys lehtien tulkinnassa vähenee tai ainakin muuttuu implisiittisemmäksi yhtyeen 

uran edetessä, kun yhtyeen näyttävyys hyväksytään kiinteäksi osaksi yhtyettä. Suosikissa 

imagoa ihastellaan, korostetaan muusikoiden näyttävyyttä ja haluttavuutta. Värikästä 

pukeutumista sekä meikkaamista kuvataan myönteisinä piirteinä, jotka kuuluvat osaksi 

tähtistatusta. Imagoa myös kuvataan fanityttödiskurssin mukaisella tavalla ilmaisuin, 

jotka korostavat muusikoiden fyysisiä piirteitä, kauneutta sekä seksuaalisuusta tai 

romanttista haluttavuutta. 

Rumbassa ja Soundissa Dingo tulkitaan imagon pohjalta oppikirjaesimerkiksi 

teiniyhtyeestä. Uusi yhtye herättää epäilyksiä, ja toimittajat haastavat muusikoita, sillä he 

epäilevät imagoa laskelmoiduksi, keinotekoiseksi ja tietoisesti nuorten tyttöjen yleisölle 

kohdennetuksi. Meikkaamiseenkin diggarilehdet kiinnittävät huomiota nähdäkseni 

enemmän kaupalliskriittisestä kuin sukupuolinormatiivisesta lähtökohdasta. Molemmat 

lehdet tarkastelevat yhtyeen imagoa ja etsivät siitä johtolankoja joko yhtyeen aitoudesta 

tai keinotekoisuudesta. 

 

Suhtautuminen dingomaniaan 

Dingo-yhtyeen herättämään poikkeuksellisen näkyvään fani-ilmiöön viitataan 

tutkimusjaksolla hysteriana ja ilmiönä. Dingomanian käsitettä ei tutkimusjaksollani 

esiinny tutkimissani lehdissä, mutta käsite esiintyy esimerkiksi keväällä 1985 julkaistussa 
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A-studion jaksossa, jossa keskustellaan huippuunsa nousseen fani-ilmiön 

yhteiskunnallisista vaikutuksista ja keskeisimpänä varhaisnuorissa fanitytöissä näkyvästä 

käyttäytymisestä. Vaikuttaisi, että dingomanian käsite on vakiintunut ilmiön nimeksi ja 

sifonkihuivein koristeltujen fanilaumojen synonyymiksi vasta myöhemmin. 

Rumba ja Soundi tarkastelevat ja analysoivat fani-ilmiötä etäisen paheksuvasti. Ilmiötä 

pidetään ylimitoitettuna ja vastuu paisuttelusta osoitetaan iltapäivälehdistölle, levy-

yhtiöille sekä erilaisille yhtiöstä hyötymään pyrkiville tahoille ja paisuttelun perustavana 

motiivina pidetään ahneutta. Toisaalta molemmissa lehdissä tunnustetaan Dingon 

ainutlaatuisen menestyksen merkitys ”täyteen ikään” kasvaneelle rock-kulttuurille. 

Rumbassa ja Soundissa asiaa tarkasteltiinkin yleisesti musiikkiteollisuuden ja 

yhteiskunnan tasolla ja pääosin Dingon menestystä kuvattiin myönteisenä, koko 

musiikkiteollisuutta virkistäneenä katalyyttinä. Vuoden 1985 aikana Dingosta muodostuu 

eräänlainen menestymisen symboli sekä mittapuu muille yhtyeille. Kaikki lehdet myös 

viittaavat Dingoon nimellä suosiosta ja menestyksessä kirjoittaessaan myös sellaisissa 

yhteyksissä, joihin yhtye itse ei liity. Tämän ohella tutkimusjakson loppua kohden 

yhtyeen suosion tasaantuessa aletaan myös ennakoida seuraajaa, joka pystyisi jälleen 

ylittämään ennätyslukemat.  

Suosikissa Dingo pysyi vuodesta 1984 kevääseen 1986 saakka yhtenä keskeisimmistä 

aiheista, josta kirjoitettiin säännöllisesti valtaosassa ilmestyneistä numeroista. Näiltäkin 

osin Suosikki on tyypillinen kuluttajalähtöinen pop-lehti, joka valitsee sisältönsä suosion 

ja kaupallisen potentiaalin perusteella ja näin ollen pyrkii antamaan lukijoilleen sitä, mitä 

olettaa heidän haluavan lukea. Myös Suosikissa hysteriaa kuvattiin rajattomana ja 

käsittämättömänä ilmiönä, mutta paheksumisen sijaan ilmiötä tarkasteltiin osoituksena 

yhtyeen erinomaisuudesta ja esimerkkinä kansainvälisestä populaarikulttuurin kuvastosta 

tutusta tähteydestä. Sen sijaan Suosikki ei diggarilehtien tapaan analysoinut tai 

kommentoinut fani-ilmiön yhteiskunnallista merkitystä. 

 

Dingo omin sanoin 

Omassa puheessaan Dingon jäsenet korostavat alusta saakka autenttisuutta ja motiiviensa 

puhtautta kaikessa tekemisessään sekä toistavat musiikin ja muusikkouden olevan heidän 

keskeisin arvonsa ja tehtävänsä. He vakuuttavat imagonsa, musiikkinsa ja tekstiensä 

olevan lähtöisin jäsenistä itsestään ja heidän kokemuksistaan vastauksena epäilyksiin 
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yhtyeen keinotekoisuudesta. Muusikot suhtautuvat suosioonsa nöyrästi, mutta yhä 

väsyneemmin vuodesta 1985 alkaen. Jäsenet kuvaavat ilmiötä ja ihmisten käyttäytymistä 

käsittämättömänä sekä järjettömänä ja odottavat suosion tasaantumista tyypillisemmäksi. 

Suosionsa huipullakin muusikot vetoavat vaatimattomuuteensa ja nimeävät 

tavoitteekseen pitkän ja kestävän uran Eppu Normaalin kaltaisten suomalaisten rock-

yhtyeiden tapaan. 

Dingon keulakuvan, laulajan ja laulunkirjoittajan Neumannin näkyvyys yhtyettä 

käsittelevissä mediateksteissä korostuu ja huomattavan näkyvyyden vuoksi Neumannista 

muodostuu syvällinen ja selkeä henkilökuva. Hänen puheissaan korostuu tietynlainen 

itsenäisyyden ja rohkeuden ihanne, jota esimerkiksi tausta nuorena opintonsa ja kotinsa 

jättäneenä merimiehenä alleviivaa. Henkilökohtaisella tasolla korostuu Neumannin 

mieltymys historiallisiin ja mytologisiin teemoihin ja erityisesti Brittein saarten 

kulttuuriin. Myyttisyyden ohella Neumann avaa vuodesta 1985 alkaen useassa yhteydessä 

uskoaan sielunvaellukseen ja avaa henkilökohtaisia tuntemuksiaan, jotka on kokenut 

esimerkeiksi toteutuneesta sielunvaelluksesta.  

Taiteilijuudestaan ja työstään puhuessaan Neumann korostaa spontaania ja 

hallitsematonta luomisvoimaansa. Kerronnassa toistuu näkemys, että onnistuneimmat 

teokset syntyvät vaivattomasti ja nopeasti parhaimmillaan ”kymmenessä minuutissa.”275 

Lisäksi Neumann painottaa, että hänen teoksensa ovat henkilökohtaisesti koettuja ja 

kieltää osaavansa laskelmoida omaa työskentelyään. Näin Neumann liittää luomisen 

tapansa osaksi rehellisyyttä, joka näyttäytyy hänen yleisemmän arvomaailmansa 

perustana.  

 

Suomalainen rock-journalismi 1980-luvulla 

Tutkimusjaksollani rock- ja pop-musiikin parissa työskentelevien ihmisten piirit ovat 

selkeästi olleet pienet ja näin ollen levy-yhtiöiden edustajat, muusikot ja toimittajat ovat 

pääosin tunteneet toisensa henkilökohtaisesti. Myös liikkuvuus alalla sekä lehtien välillä 

on ollut joustavaa: muutamia mainitakseni Heikki Kemppainen kirjoitti tutkimusjaksolla 

sekä Rumbaan että Soundiin, Virve Valli kirjoitti Suosikkiin ja Rumbaan ja Juho 

Juntunen kirjoitti Suosikkiin ja Soundiin. Kynnys lehtien ja artistien välillä oli matala 

 
275 Tulkintaa Neumannin sävellystyöstä ja inspiraatiosta esimerkiksi Heinonen 1999, 82–90. 
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myös siinä suhteessa, että muusikotkin saattoivat kirjoittaa lehtiin kolumneja, pakinoita 

tai artikkeleita. Dingon jäsenistä Neumann kirjoitti Suosikkiin säännöllisesti ja Pepe 

kirjoitti Rumbaan yhden vapaamuotoisen pakinan. Ilmiö kuitenkin oli yleisempi ja 

tutkimusjaksolla esimerkiksi Juice Leskinen kirjoitti kotikaupunkinsa lehteen Soundiin.  

Alan suppeuden ohella suomalaista populaarimusiikkilehdistöä leimasi tietynlainen 

epämuodollisuuden kulttuuri, jossa työtä tehtiin osin talkoohengessä intohimoon ja 

vapaaehtoisuuteen perustuvin motiivein. Myös Suomessa oli tyypillistä 

yleismaailmallinen piirre, että rock-journalistit olivat iältään nuoria ja heiltä puuttui alalle 

valmistava muodollinen koulutus.276 Toimittajien sukupuolijakaumassa miestoimittajien 

enemmistö korostuu samalla tavalla kuin tutkimusjakson rock-kulttuurissa yleensäkin. 

Naistoimittajien määrä on vähäinen varsinkin korostuneen analyyttisesti ja kriittisesti 

musiikkiin suhtautuvassa lehdistössä, ja tyypillisesti naistoimittajat ovat päätyneet 

työskentelemään lehdissä, joissa musiikin ohella korostuvat esimerkiksi muodin kaltaiset 

nuorisokulttuurin teemat. Tutkimusjaksollani naistoimittajia näkyikin erityisesti 

Suosikissa, jonka voi nimetä nimenomaan pop-henkiseksi nuorisolehdeksi, mutta tämän 

ohella erityisesti Rumbassa nähdyt Virve Valli ja Leena Lehtinen olivat uranuurtajia 

naispuolisina rock-kriitikoina.277 

 

Lukijaäänestykset 

Kussakin lehdessä järjestettiin vuosittainen, rock-lehdille tyypillinen lukijaäänestys 

kuluneen vuoden parhaasta musiikista ja esiintyjistä. Tyypillisiä kategorioita 

äänestyksissä olivat vuoden parhaan albumin, kappaleen, yhtyeen ja laulajan luokat. 

Lehdissä äänestettiin samoista kategorioista sekä kotimaan että ulkomaiden sarjoissa – 

näin ollen kussakin lehdessä valittiin erikseen vuoden paras albumi kotimaassa sekä 

vuoden paras albumi maailmanlaajuisesti. Vuosiäänestysten ohella Suosikissa julkaistiin 

joka numerossa päivittyvää Suomen rankin -listaa ja Rumbassa vuodesta 1985 alkaen 

kuukausittain päivittyvää Feedback-äänestystä. Dingo hallitsi poikkeuksetta Suomen 

rankin -listaa alkaen vuodesta 1984 vuoteen 1986 saakka, kun taas Rumban äänestyksissä 

Dingo menestyi parhaimmillaankin keskinkertaisesti ja sijoitukset heikkenivät Dingon 

uran edetessä. 

 
276 Lindberg et al 2005, 18. 
277 Pajukallio 2002, 95. 
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Vaikka lehtien lukijaäänestykset olivat periaatteiltaan samankaltaisia, eri lehdet 

ilmoittivat tulokset ratkaisevasti eri tavoin, joten äänestysten tuloksia ei ole mielekästä 

vertailla kvantitatiivisesti. Tuloksien perusteella on kuitenkin pääpiirteissään selvää, 

millaiset arvot ja artistit kunkin lehden lukijakuntaa miellytti. Yhtä lailla on syytä olettaa, 

että lehdissä esitellyt ja suositellut artistit, arvot ja teemat heijastuivat myös lukijoiden 

äänestystuloksissa. Näin ollen kunkin lehden äänestyksissä menestyivät artistit, joille 

toimitus oli antanut näkyvyyttä ja tunnustusta.  

Soundin ja Rumban tulokset olivat pääasiassa samankaltaisia. Molempien lehtien lukijat 

arvostivat Sielun veljien, Eppu Normaalin ja Smackin kaltaisia ”karkeita” tai ”haastavia” 

yhtyeitä. Vaikka niin kutsuttujen diggaribändien kärki onkin tunnistettavissa, 

äänestyksissä voi havaita myös paikallisia korostuksia siten, että tamperelaisessa 

Soundissa korostuvat paikalliset suuruudet, kuten Juice Leskinen ja Popeda korostuvat ja 

vastaavasti helsinkiläisessä Rumbassa Sielun veljet ja Hanoi Rocks menestyvät.  

Suosikin lukijaäänestys vastaa pääosin muiden lehtien äänestyksiä, mutta 

musiikkikategorioiden ohella lukijat äänestävät myös suosituimmista näyttelijöistä, 

elokuvista ja urheilijoista. Äänestystulokset taas poikkevat diggarilehdistä selvästi: 

Suosikissa menestyvät sekaisin aikansa menestyneimmät ja tunnetuimmat rock-, pop-, ja 

iskelmätähdet, eikä keskeistä ei näytä olevan tietty imago tai tyylisuunta, vaan ennen 

kaikkea artistin tunnettavuus. Kenties selkein ero näkyy äänestämiskäyttäytymisessä: 

Suosikissa annettujen äänien määrät kaiketi jo levikistä ja lukijamääristä johtuen ovat 

jopa kymmenkertaisia toisten lehtien vastaaviin. 

Vuoden 1985 alussa Dingo voittaa Suosikin lukijaäänestyksen murskalukemin kaikissa 

mahdollisissa kategorioissa. Rumbassa Dingo sijoittuu kussakin kategoriassa tasaisesti 

keskivaiheille. Soundissa Dingo sijoittuu vaihtelevasti: vuoden parhaan musiikin 

kategorioissa Dingo sijoittuu keskivaiheille, mutta tärkeimpänä on vuoden töppäys -

kategorian kärjessä selkeällä marginaalilla. Seuraavana vuonna 1986 Dingo edelleen 

voittaa Suosikissa kaikki mahdolliset kategoriat vuoden singleä lukuun ottamatta, mutta 

erot kaikissa kategorioissa ovat kaventuneet. Diggarilehdissä Dingon sijoitukset 

heikentyvät edelliseen vuoteen verrattuna, mutta Dingo ja Neumann näkyvät jälleen sekä 

Soundin vuoden töppäys -kategoriassa sekä Rumban uudessa iljetys-kategoriassa. 

Äänestystulokset heijastelevat siis saman suuntaisia arvostuksia kuin lehtien sisällötkin: 
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Suosikissa Dingoa ihaillaan miltei varauksetta ja diggarilehdissä yhtye herättää sekä 

ansaittua arvostusta että jyrkkiä vastareaktioita. 

 

Lopuksi 

Tutkielmassani kantavina teemananäkyvät diggarilehtien Soundin ja Rumban artikuloima 

rock-asenne ja aatteen kantavin arvo eli autenttisuus sekä Suosikin tähtidiskurssiksi 

kutsumani taipumus. Autenttisuus taas tulee selkeimmin ymmärrettäväksi taiteellisena 

omaehtoisuutena ja kaupallisuudesta piittaamattomuutena. Yhtä lailla on kuitenkin 

näkyvissä autenttisuuden vaatimuksesta ja musiikkiteollisuuden kaupallisuuden 

logiikasta kumpuava jännite – muusikoilta odotettiin yhtä aikaa itsenäisyyttä, 

omaleimaisuutta ja kapinallisuutta, vaikka koko musiikkialan toimeentulo viime kädessä 

on suosittujen artistien ja hittien kaupallisen tuottavuuden varassa. Tähtidiskurssi taas on 

pitkälti päinvastainen tapa korostaa suosion määrällisiä indikaattoreita muiden arvojen 

yli.  

Rock-asenne sekä erityisesti autenttisuuden ja kaupallisuuden välinen jännite on säilynyt 

osana populaarimusiikin keskustelua nykypäivään saakka. Oletan, että asenteet eivät liity 

pelkästään rockiksi miellettyihin kitaramusiikin tyylilajeihin, vaan löytyvät tyylilajista 

riippumatta eri alakulttuureista. Huomattavan moni asia suomalaisessa 

populaarimusiikissa onkin muuttunut tutkimusjaksoltani nykypäivään: sointikuvat ja 

kielellisen ilmaisun tavat ovat muuttuneet ja erilaiset tanssimusiikin sekä hiphopin tyylit 

korvanneet kitaravetoisen rock-musiikin näkyvimpänä populaarimusiikin tyylilajina. 

Myös naisartistien sekä etnisistä ja seksuaalista vähemmistöistä tulevien artistien 

näkyvyys ja arvostus mediassa ovat syystäkin kasvaneet ja samalla osin rikkoneet 

populaarimusiikin mieskeskeisyyttä. Arvioisin myös populaarimusiikkilehdistössä 

käytettävän kielen siistiytyneen tutkimusjaksoltani soveliaammaksi ja 

inklusiivisemmaksi erityisesti 2010-luvulta alkaen.  

Aiheita jatkotutkimukselle voikin löytää esimerkiksi suomalaisten alakulttuurien, kuten 

hiphopin ja metallimusiikin parista ja erityisesti vähemmistöjen näkymistä mainituissa 

alakulttuureissa. Mahdollisia aineistoja voisivat olla esimerkiksi alakulttuureihin ja 

skeneihin liittyvät lehdet ja verkkolehdet. Suomalaisen populaarimusiikkilehdistön osalta 

kiinnostavia tutkimuskysymyksiä löytyy yhtä lailla runsaasti – esimerkiksi Soundi-

lehden historiasta ei ole tähän mennessä laadittu kattavaa teosta.  
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