PUNK-SKENEN SYNTY PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 1970-LUVUN LOPUSTA 1980-LUVUN PUOLEENVÄLIIN
Yllättävän moni skenen ikonisiksi nousseista bändeistä jäi singleasteelle. Sehr Schnell ei tehnyt yhtään
pitkäsoittoa, Päät pääsi LP-asteelle vasta kun se oli täysin muuttanut tyylinsä, Briard teki pitkäsoiton
postuumisti vasta vuonna 1983, jne. Lisäksi huomionarvoista on vain yhden singlen tehneiden bändien suuri
määrä. Oma teoriani on, että Kill Cityssä ja Lepakossa oli liian helppo perustaa uusia bändejä, kun soittajia

Hesan (kuten me kehäkolmosen ulkopuolella asuvat sanomme) punkscene oli tietenkin Suomen varhaisimpia
Tampereen ohessa. Ramonesin kaksi keikkaa toukokuussa 1977 Helsingissä ja Tampereella antoivat
kummallekin kaupungille hyvän potkun scenen laajenemiselle. Scene hesassa oli myös laaja, jos katsotaan
bändien lukumäärää, mutta yllättäen puhdasverisiä punklevyjä ei syntynyt kovinkaan montaa.
Maukasta ei voida puhu ilman Ralf Örniä. Ralf Örn
oli aikaansaapa tyyppi, joka duunasi kaikenlaista
musiikkipiireissä. Jos Ralfia sanoo Suomen
Malcolm McLareniksi, niin se ei tee Ralfille oikeutta
mutta antaa kuvaa, minkälaisesta kaverista on
kyse. Ralf Örn suunnitteli Mauri Airtalle Maukka
Perusjätkä -brändin. Hän sanoitti ja sävelsi muun
muassa Maukka Perusjätkän hittisinglet Sotaa
apatiaa vastaan (1979), Säpinää (1979) ja Vaatteet
(on mun aatteet) (1980) ja tuotti alkupään LP:t
Säpinää (1979), Ennen kolmatta maailmansotaa
(1980) ja Koiranpennut (1981). Örn lauloi myös
jokaisella levyllä muutaman kappaleen. Vaikka
useimmat Maukan levyjen artistinimet viittaavat,
että mukana olisi bändi, niin kyse oli levyä varten
kootusta kokoonpanosta, joista ei ole tarkempaa
tietoa. Keikkoja tehtiin hyvin vaihtelevalla
miehityksellä. Ainoat selkeästi Maukka Perusjätkän
levyihin liittyneet henkilöt olivat Mauri ”Maukka”
Airta ja Ralf Örn. Alla on listattu ”kokoonpanot”
levyjen artistinimen perusteella. Jo lueteltujen
levyjen lisäksi pitää mainita, että Maukka &
Nahkatakit nimellä tehty Kun sä tuomitset mut oli
mukana vuoden 1979 Hilselp:llä, ja että punkin
kanssa levyillä ei mitään tekemistä Säpinää-LP:n
jälkeen.
Myöhemmin Ralf Örn perusti levy-yhtiön One Inch
Rock, jolle levyttivät mm. Melrose, Clifters ja Aki ja
Turo.

Sehr Schnell #1 (1975-1978)
Kari
"Stressi”
Haapala
(laulu)

Mauri
Ralf
”Maukka”
Örn
Airta
(tuotanto,
(laulu) suunnittelu)

Maukka Perusjätkä ja
Ralf Örn Pop (1980)
Mauri
Ralf
”Maukka”
Örn
Airta
(tuotanto,
(laulu) suunnittelu)

J.
Timo
Mikko
Tolonen "Bass Fallos” "Max Hartmann”
(kitara) Westerlund
Haapala
(basso)
(rummut)
Timo ja Mikko olivat kypsyneet
Sehr Schnelliin Räpylän tulon
myötä ja alkoivat miettiä uutta
bändiä. Hurma-fanzinen Nättilä
haastatteli heitä Schnellin aikaan ja
he menivät kertomaan
harkitsevansa uutta bändiä ja sen
nimeksi sanottiin hetken
mielijohteesta Mik Monto. Uusi
bändi perustettiin, eikä sen nimeä
voinut vaihtaa, varsinkin kun ilmeni
että Mikko Montonen oli innoissaan
hänelle kunnianosoituksena
perustetusta bändistä.
Naislaulajalla varustettu Mik Monto
teki vain yhden singlen Häiriöitä /
Koulussa. A-puoli oli jo kuulunut
Sehr Schnellin keikkasettiin.

Maukka & Ile's disko (1982)
Mauri
Ilkka
”Maukka” Vainio
Airta
(tuotanto,
(laulu) suunnittelu)

Maukka Perusjätkä

Juha
"Räpylä”
Kontturi
(kitara)

Kyösti Rubberduck Markku
Juha
Juha
"Adi”
Jones
”Mauno” "Räpylä” Lipsanen
Remes
(kitara)
Paukku Kontturi (koskettimet)
(kitara)
(rummut) (basso)

Andy
McCoy
(kitara,
laulu)

Laman juuret ovat Helsingin Puotilassa. Jonkinlaista toimintaa oli jo vuonna 1977, mutta
varsinaisesti yhtyeen voidaan sanoa aloittaneen vuonna 1979, kun Charlie liittyi bändiin.
Ennen tätä Lamalla oli vain yksi oma biisi Totuus löytyy kaurapuurosta, josta tulikin sen
ensimmäinen single vuotta myöhemmin. Bändi treenasi ensin Widowsin kavereiden
autotallissa ja siirtyi sieltä Lepakkoon. Lama edusti selvästi uutta punkkia. Ei vielä
hardcorea, mutta selkeästi sinne päin oltiin jo menossa. Ekalla kokoonpanolla tehtiin kolme
singleä, Kaurapuuron lisäksi vuonna 1981 Nimetön ja Väliaikainen EP. Totuus löytyy
kaurapuurosta biisiä pyydettiin Eloveenan mainokseen, mutta bändi ei saanut asioita
sovittua. Biisi teetettiin coverina ja käytettiin mainoksessa Johannan myötävaikutuksella –
tämä harmitti bändiä.

Timo
Eno
(basso,
laulu)

Juha
”Jusa”
Ranta
(rummut)

Jari
Timo
Harri
Juha
”Epe”
”Charlie”
”Rane
”Jusa”
Kronholm Peräniitty Raitsikka”
Ranta
(laulu)
(kitara,
Jäntti
(rummut)
laulu)
(basso)

Jere ei tullut muun bändin kanssa toimeen
ja niinpä hän korvautui 1981 Jusalla.
Jusan kanssa lähdettiin ensimmäisenä
suomipunkbändinä Englantiin kiertueelle –
keikkoja tosin oli vain kolme 100 Club,
Greensby ja Leeds. Maaliskuussa 1982
äänitettiin yhtyeen omaa nimeä kantanut
LP Finnvoxilla. Pian levyn äänitysten
jälkeen Eno lähti maailmalle.
Uudeksi basistiksi tuli Rane Raitsikka,
jonka kanssa keikkailtiin aika paljon. Kun
Jusa meni armeijaan, toiminta alkoi hiipua.
Saatiin kuitenkin vielä tehtyä yksi single
Ajatuksen loppu. 4.12.1982 soitettiin
keikka Lepakossa ja sen jälkeen laitettiin
yhtye telakalle. Sieltä se otettiin pois
ensimmäisen kerran 1994 ja sen jälkeen
muutaman kerran.

Tapio
” T.B.
Widow”
Kakko
(basso)

Fast Beethovens (1983)
Pete
"Räkä”
Malmi
(laulu)

Silu
Sande
Riku
Mattila Seppälä Vettenranta
(kitara) (basso) (rummut)

Unicef (198?-1983)

Unicef perustettiin joskus 80-luvun
alkupuolella Tinon ja Jonzan
toimesta. He olivat yhtyeen ainoat
pysyvät jäsenet, muita tuli ja meni
melkoisella vauhdilla. Tässä
listattu kokoonpano on se jolla
yhtye teki ainoan singlensä
Käkimassaa vuonna 1983.

Andy
McCoy
(kitara,
laulu)

Pete
"Räkä”
Malmi
(laulu)

Copyright Jukka Junttila

Ölli
Hilden
(kitara)

Timo
”Charlie”
Peräniitty
(rummut)

Ilkka
Hulkko
(basso)

Seppo
"Sidi”
Vainio
(rummut)

Smack

Musta Paraati

Pelle Miljoona & N.U.S. (1977-1978)
Hannu
Jukka
Pasi
Pelle
Bilund
"Bastard” Miljoona Ruuska
(basso) Huopalainen (rummut, (basso)
(kitara)
laulu)

Lola Ego (1979-1980)

basso)

Aapeli Kissala
Antipatia

Shadowplay

Päät #4
katso alemmaksi

Hanoi Rocks

Markku
”Kelloggs
Bollocks”
Manner
(kitara)

Ile
Kai
Välimäki Fuhrmann
(kitara) (rummut)

Mika
Mantere
(kitara)

katso alemmaksi

Tumppi
Sam
Andy
Ari
Pelle
Varonen Miljoona
Yaffa McCoy Taskinen
(laulu,
(basso, (kitara,
(kitara,
(laulu,
laulu) laulu) koskettimet) rummut) rummut)

Pelle
Miljoona
(laulu,
kitara)

Kiitokset:
Jarkko Jokelainen,
Tommi Ujo

Pelle Miljoona Oy:n ensimmäinen kokoonpano
on se tunnetuin, koska se levytti suomirockin
kulmakivi-LP:n Moottoritie on kuuma. Tyyliltään
bändin soundi on erilainen, koska tässä
kokoonpanossa Ari Taskinen oli siirtynyt
kosketinsoittimiin. LP:n lisäksi kokoonpano
julkaisi kaksi singleä Olen kaunis ja jukeboxeihin
tehdyn Moottoritie on kuuma. LP:n ilmestymisen
jälkeen yhtyeen piti lähteä isolle kiertueelle
syksyllä 1980, mutta Andy McCoy ja Sam Yaffa
erosivat yhtyeestä liittyäkseen Hanoi Rocksiin ja
muuttivat Tukholmaan. Viikossa tilalle haalittiin
Stefan Piesnack sekä TB Widow ja kiertue
saatiin hoidettua. Laitetaan ennen tuota
kokoonpanoa tähän Pellen väliprojekti.

Junior
Pekka
Simola "Rekku”
(basso) Rechardt
(kitara)

Vando
Suvanto
(rummut)

Smack

Juha
Kansi
(laulu,
kitara)

Pelle
Miljoona
(laulu,
rummut)

Taina
Kai
Juha
Ketonen Fuhrmann
”J. P.”
Pulkkinen (koskettimet) (rummut)
basso)

Tumppi
Stefan
Ari
Varonen
Piesnack Taskinen
(laulu,
(kitara)
(kitara,
koskettimet) rummut)

Briard teki lyhyen reunionin vuonna
1983, Tällöin äänitettiin alkuperäisellä
kokoonpanolla Miss World pitkäsoitto.
Toinen comeback tehtiin vuonna
1996, jolloin syntyi levy Andy McCoy
& Pete Malmi: Briard.

Syksyllä 1979 Ahti päätti perustaa bändin
samalla luokalla olevan Partsin kanssa. Bändin
alkuajoista tehtiin pian tuon jälkeen kappale
Erilainen kuin eilen. Kadotetut sai levytysdiilin
Johannan kanssa, kun Atte Blom oli nähnyt
nämä Punkarockissa. Bändin demoilta Blomin
Atte valitsi singlebiiseiksi Anna sydämesi / Me
kutsutaan teidät mukaan. Kumpikaan biiseistä
ei edusta bändin silloista punklinjaa, ja on sääli,
että punk-Kadotetut jäi dokumentoimatta
levylle. Tämä jäi myös ensimmäisen
kokoonpanon ainoaksi äänitteeksi ja yhtye
hajosi keväällä 1982. Seurasi epävakauden
aika ja useita soittajia kokeiltiin, ennen kuin
Ahti ja Fage löysivät pysyvän toisen
kokoonpanon. Uuden kokoonpanon tyyli
kehittyi kehittyi omaleimaiseksi epätyypillisen
soitinvalikoiman (viulu, saksofoni, öljytynnyrit)
ja suoraviivaisuutta kaihtavan rytmiikan
ansiosta. Tällä kokoonpanolla äänitettiin LP:t
Kadotetut (1984) ja Liian suuri suu (1985).
Näiden jälkeen yhtye taas hajosi ja Ahti ja Fage
kokosivat uuden Kadotetut vuonna 1987.

Problems?:in kakkoskokoonpano alkoi
kun Tumppi oli vielä Pellen 1980:ssä.
Tällöin se toimi säästöliekillä ja teki
singlen Tapan aikaa ja jonkin verran
keikkoja. Kun 1980 hajosi, Problems?
aktivoitui ja äänitti Katupoikia-levyn.
Sen A-puoli on studio ja B-puoli live,
joka äänitettiin Tavastialla ja Kill
Cityssä jo kesällä 1979. Rubberduck
Jones soittaa levyllä kitaraa osassa
biiseistä. Kun Problemsin ensimmäinen
täyspitkä Katupoikia näki päivänvalon
kesällä 1980, yhtye oli jo hajonnut.

Jarmo
Timo
"Häkä” "Droppis”
Halttunen Wahlberg
(basso) (rummut)

Ari
Kimmo
Ari
Taskinen Kosenius "Woude”
(kitara, (rummut) Voutilaisen
basso)
(laulu,
kitara)

Woude #1 (1979-1980)
Ari
Risto
"Woude” Schiray
Voutilainen (kitara)
(laulu,
kitara)

Avoimet Ovet oli Pellen sivuprojekti,
joka teki loppuvuoden 1980 aikana 32
paikkakuntaa kiertäneen
rauhankiertueen Sienipilven varjossa.
Kiertueen jälkeen syntyi samalla
kokoonpanolla äänitteitä, jotka
poikkesivat melkoisesti kaikesta Pellen
aikaisemmin tekemästä. Kaksi singleä
(Avoimet ovet ja Mitä tänään koulussa
opit) sekä LP Rakkaudesta elämään
ilmestyivät kaikki vasta vuonna 1981,
jolloin Pelle oli jo palannut Oy:n pariin.

TB ja Stefan olivat siis tulleet bändiin. Iso ironia tässä on,
että Stefan oli ollut perustamassa Hanoi Rocksia, johon
Andy ja Sam lähtivät. Kokoonpano toimi syksystä 1980
kesään 1981, mutta äänitti vain yhden EP :n Varjo seuraa
onneain, joka ilmestyi maxisinkkuna ja tuplaseiskatuumaisena.

Jarmo
Timo
Halttunen "Droppis”
(basso) Wahlberg
(rummut)

Woude #2 (1981-1983)
Ari
Kimmo
Antti
Risto
Jarmo
"Woude” Schiray Halttunen Kosenius Ahvenainen
Voutilainen (kitara) (basso) (rummut) (koskettimet)
(laulu,
Woude keikkaili tosi paljon ja
kitara)

Tumppi aktivoi Problems?in
1981 ja kokoonpanoon tuli
nyt Pellen Oy-miehiä ja
rumpuihin Affe
Forsman. Tällä
kokoonpanolla äänitettiin
vain Yleisön pyynnöstä -LP.

Problems? #3 (1981)

Päät #4 (1981-1982)
Seppo
Juha
Taina
Juha
"Sidi”
Kansi
Ketonen
”J. P.”
Vainio
(laulu, (koskettimet) Pulkkinen
(rummut) kitara)
basso)

T.B.
Widow
(basso)

Pelle Miljoona OY #3 (1981-1982)

liittyi
1982

Asko
Kallonen
(kitara)

Pelle
Miljoona
(laulu,
rummut)

Keba
Kadotetut #1 (1979-82)
Ahti
Markku
Ari
Juha
Pelttari
”PO”
”Fage”
”Partsi”
(laulu) Olkkonen Fagerström Partanen
(basso)
(kitara) (rummut)

Timo
”Wili”
Vilkki
(kitara)

Tumppi
Stefan
Ari
Piesnack Taskinen Varonen
(laulu,
(kitara)
(kitara,
koskettimet)rummut)

Vexi
"Vety”
Kumpula
(basso)

Pelle Miljoona OY #4 (1982-1983)

Ahti
Sanna
Ari
Kimmo
Henkku
PelttariSalmenkallio ”Fage”
Helistö
Duncker
(laulu, (viulu, Fagerström (saksofoni) (rummut)
basso) piano,
(kitara,
laulu)
laulu)

Kadotetut #3 (1987)

Pelle Miljoona (1983)
Pelle
Vando
Måns
Dave
Mats
Miljoona Suvanto Groundstroem Lindholm Hulden
(laulu, (rummut) (koskettimet)
(kitara) (basso)
kitara)

Pelle Miljoona & Miljoonaliiga (1984)
Pelle
Stefan
Vando
Jesu
Miljoona Piesnack Suvanto Hämäläinen
(laulu)
(kitara) (rummut) (basso)

Miljoonaliiga (1985)

Tumppi
Varonen
(laulu,
basso)

Stefan
TB
Affe
Piesnack Widow Forsman
(kitara) (basso) (rummut)

Sielun Veljet

Varsinaisen kolmoskokoonpanon ikä jäi sekin lyhyeksi, kesästä loppuvuoteen
1981. Tällä kokoonpanolla Oy esiintyi kesällä 1981 Roskilden festivaaleilla ja
saman vuoden syksyllä tehtiin Berliinissä LP Matkalla tuntemattomaan. Soundi
muuttui yhä kosketinvoittoisemmaksi. Stefan joutui puoleksi vuodeksi vankilaan ja
Stefanin poissaolon aikana kokeiltiin pariakin versiota, jotka eivät toimineet. Ensin
Jimi Sumén tuli kitaraan. Hänen kanssaan soitettiin uudenvuoden konsertissa.
Single Sodoman poika äänitettiin triona Pelle-Ari-Vexi. Sitten mukaan tuli
Rubberduck Jones ja tällä miehityksellä tehtiin single Tanssi tämä tanssi (1982).
Stefan pääsi vapaaksi, tuli bändiin, mutta nyt bassoon. Rubberduck jatkoi vielä
kitarassa. Tätä vaihetta kesti pari kuukautta. Vasta tämän jälkeen kokoonpano
vakiintui.

Jesu
Stefan
Pelle
Ari
Vando
Hämäläinen Piesnack Miljoona Taskinen
Suvanto
(basso)
(kitara)
(laulu, (koskettimet) (rummut)
rummut)

Dylanin jälkeen oli taas rehdin rock-kokoonpanon
vuoro. Ensin tehtiin biisi (Olen rakastunut)
elokuvaan Mona, joka julkaistiin vain promona.
Sitten alettiin äänittämään LP:tä Jos … Kesken
äänitysten Stefan joutui taas hankaluuksiin lain
kanssa ja LP:n nauhoituksissa Jukka Orma
korvasi hänet muutamalla kappaleella. Keikoilla
Stefanin rinnalle liittyi Jarmo Heikkinen. Pellen
vaiheiden seuranta loppuu tällä erää tähän.

Jallu
Salkamo
(rummut)

Ari Voutilainen perusti omaa lempinimeään
kantaneen bändin kesällä 1979. Siihen
tulivat mukaan Problems?issa soittavat
Häkä ja Droppis, joilla oli aikaa, koska
Problems? keikkaili vain vähän. Bändi sai
aivan heti diilin Johannan kanssa ja
ensimmäinen single Kaupungin yöt ilmestyi
jo joulukuussa 1979. Jo ensisingle esitteli
Wouden omaperäisen tyylin, jota on kuvattu
hippipunkiksi tai romantiikkapunkiksi.
Vuoden 1980 kesäsingle oli On kesä vasta
alussa. Syksyllä Spartakiadit-festivaaleille
tehtiin kokoelmaa EP, jolle yhtye teki kaksi
räväkämpää biisiä. Vuoden lopussa ilmestyi
single Keskellä aikaa, joka ennakoi
samannimistä albumia. Se ilmestyi
tammikuussa 1981 ja nousi Suomen listalla
top-20:een.

Hymy Taskinen & Co oli
Taskisen projektibändi,
joka teki vain yhden singlen
Hei, Tyttö, Hei! / Yöt
Kaduilla. Singlellä Woude
aloitti levytysuransa, ennen
omaa bändiään.

Hymy Taskinen & Co (1979)

katso vasen reuna

Pelle Miljoona & Avoimet Ovet (1980)

Mika
Mantere
(kitara)

Kadotetut #2 (1982-1986)

Shadowplay

Sehr Schnell #4

Pelle Miljoona OY #2 (1980-1981)

Päät #3 (1980-1981)

Päät #5 (1984)

Päät #6

Pelle Miljoona & 1980 #2 (1979)

Päät #5

Tumppi
Varonen
(laulu,
basso)

Problems? #2 (1979-1980)

Antti
”Andy”
Reini
(rummut)

Stefan
Pelle
Rubberduck Tumppi
Ari
Miljoona
Jones
Varonen Taskinen Piesnack
(laulu)
(kitara)
(rummut) (basso) (kitara)

Pelle Miljoona OY #1 (1979-1980)

Päät #2 (1979-1980)

Ari
Taskinen
(kitara)

Helsinkiin muutettuaan Pelle tutustui
Taskiseen ja Varoseen ja näiden
kanssa perustettiin uusi bändi, jonka
nimeksi tuli ensin Pelle Miljoona &
1978. Ajatus oli, että nimi vaihtuisi joka
vuosi, mutta vuonna 1979 hypättiin
suoraan versioon Pelle Miljoona &
1980. Pelle Miljoona & 1980. Bändin
erikoisuus oli, että Pelle ja Tumppi
vuorottelivat laulussa ja rummuissa. Ensimmäisellä
kokoonpanolla tehtiin singlet Pelkistettyä
todellisuutta ja Mulla menee lujaa sekä LP Pelko ja
viha; kaikki vuonna 1979. Kesällä 1979
kokoonpanoa laajennettiin toisella kitaristilla, kun
mukaan tuli Piesnack. Levyjä tuli vuonna 1979
Stefan
Tumppi
normisingle Lanka palaa, jukeboxsingle Tahdon
rakastella sinua ja studio-LP Viimeinen syksy.
Varonen Piesnack
Vuoden 1980 alussa tuli livelevy Näyttämökuvia.
(kitara)
(laulu,
Näyttämökuvia äänitettiin Tavastialle 12.12.1979 ja
basso)
yhtye hajosi tuon keikan jälkeen.

Voice of Mengele

Hanoi Rocks

Pia-Yvonne
Juha
Kai
"Pivo”
”J. P.”
Fuhrmann
Rosenqvist Pulkkinen (rummut)
(laulu)
basso)

Problems? #1 (1977-1978)

Pelle Miljoona & 1980 #1 (1978-1979)

Mickey
(basso)

Päät #1 (1978-1979)
Juha
Pia-Yvonne
”J. P.”
"Pivo”
Rosenqvist Pulkkinen
basso)
(laulu)

Taskisella oli ollut Näköhäiriö-bändi. Kun Tumppi oli
nähnyt Ramonesin ja alkanut intoilla punkista perusti
kaksikko Problems?in. Homma aloitettiin puhtaalta
pöydältä – kaikki Näköhäiriön biisit jätettiin pois.
Rumpaliksi löytyi Jallu Salkamo. Yhtye sai demon
perusteella diilin Lovelle ja keväällä 1978 ilmestyi
single Ei tää lama päähän käy. Syksyllä äänitettiin
neljä biisiä Pohjalla-kokoelmalle ja tehtiin Pohjallakiertue. Pelle pyysi Tumpin ja Taskisen uuteen
bändiinsä loppuvuodesta 1978. Kaksikko oli
kyllästynyt Salkamoon, joten Problems? hajosi.
Tästä alkoi Problems?in tie Tumpin sivuprojektina,
joka aktivoitui aina kun Pellen kanssa ei ollut kiireitä.
Ajoittaisuus teki Problems?in kokoonpanon eläväksi
ja kaikki LP:t äänitettiin ei kokoonpanoilla.

Pelle
Tumppi
Rubberduck
Ari
Miljoona
Jones
Taskinen Varonen
(laulu,
(laulu,
(kitara)
(basso)
rummut)
rummut)

Hangman Jury

Lola Ego oli yksi harvoista modtyylisistä uuden aallon bändeistä
Suomessa. Sen ura oli lyhyt, mutta
vähäinen levytetty tuotanto loistava.
Ensimmäiset kaksi biisiä (Maailman ihmisiä ja
En asu täällä enää) ilmestyivät mainiolla 3
vuotta myöhemmin -kokoelmalla. Sitä seurasi
oma single Kaupungin tyttö turkulaiselle Selectalevy-yhtiölle, joka laittoi sen myös Vaahtopäätkokoelmalleen. Spartakiadit-EP:lle tehtiin vielä
Jam-cover Away from the numbers -biisistä
nimellä Yksi joukosta poissa ja sitten yhtye
hajosi oltuaan koossa vain vuoden.
.

Jussi
Paasikallio
(basso)

Albumi
jälkeen

Pellellä oli ollut Jasmine-niminen bändi Savonlinnassa, Sen
tiimoilta hän oli tutustunut Pasi ”Bastard” Huopalaiseen, joka
mm. äänitti Jasminen treenejä. Kesällä 1977 Pelle oli
Interraililla Lontoossa ja punk teki siellä vaikutuksen. Hän osti
akustisen kitaran ja kotimatkalla Suomeen sävelsi ja sanoitti
ekat N.U.S. biisit. Palattuaan Savonlinnaan Pelle perusti
N.U.S.:in yhdessä Huopalaisen kanssa. Basistit vaihtuvia
tiuhaan yhtyeessä. Demo äänitettiin ja se toimitettiin Dave
Lindholmin välityksellä Lovelle, joka kiinnitti bändin. Yhtyeen
ura jäi lyhytikäiseksi, se teki vuonna 1978 singlen Olen Työtön
/ Mä Vain Pogoon, sekä omaa nimeään kantaneen LP:n.
Puolella albumin biiseistä bassossa on Ruuska, puolessa
Bilund. Lisäksi äänitettiin neljä biisiä Pohjalla-kokoelmalle.
Syksyllä Pelle muutti siviilipalveluksen takia Helsinkiin ja
N.U.S. loppui tähän.

Cartoon Rockers (1984-1985)

Seppo
Juha
Kimmo
Taina
Pekka
"Sidi”
Kansi Katajisto Ketonen
”Jay Havanna”
Vainio
(laulu, basso) (koskettimet)
Hakala
(rummut) kitara)
(kitara)

Rane
Raitsikka
(basso)

Backsliders
High Society

Seppo
Andy
"Sidi”
McCoy
Vainio (kitara,
(rummut) laulu)

Vantaajoen yhteiskoulun oppilaat Pulkkinen,
Välimäki ja Mantere halusivat perustaa ajan
hengen mukaisesti punkbändin. Rumpali löytyi
musiikkileiriympyröistä ja laulaja Pivo bongattiin
Tavastialla. Ilmeni, että Pivo oli yrittänyt saada
Laura Jäppisen kanssa bändiä pystyyn
onnistumatta. Pivon mukaantulo sai bändin
kasaan. Ensimmäiset treenit olivat 24.11.1978 ja
ensimmäinen keikka 16.12.1978. Kiinnostava
yhtye sai nopeasti diilin Lovelle ja kesällä 1979
ilmestyi single Jetset / Ime kosteutta. Love
kaatui melko pian tuon singlen jälkeen
Provokatiivisen Pivon ja Jäppisen yhdessä
rustaama tekstin sisältävä Rotat /
Lihansyöjäihminen ilmestyi loppuvuodesta 1979.
Kaikki näytti hyvältä, mutta Pivo ja Mantere
jättivät bändin ja yhtyeen punk/postpunk-kausi
päättyi. 1980 yhtyeeseen liittyi Juhani Kansi,
josta tuli pian bändin taiteellinen johtaja. Tyyli
alkoi muuttua, ensin mentiin brittipopin suuntaan
ja myöhemmin tanssittavampaan suuntaan.
Tyylin lisäksi kokoonpano alkoi elää. Levyyhtiökään ei aivan täysin tainnut luottaa bändiin,
sillä yhtye joutui tekemään kuusi
seiskatuumaista ennen kuin debyytti
Onnenhetkiä ilmestyi loppuvuodesta. Toinen LP
Pitkä marssi äänitettiin kokoonpanolla 5 vuonna
1984, mutta julkaistiin sen jälkeen kun
kokoonpano oli taas muuttunut – nyt typistynyt
kolmikoksi Kansi-Kajasto-Ketonen. Yhtyeen
seuranta loppuu tällä erää tähän. Tai todetaan
vielä se, että kaikki yhtyeen neljä albumia tehtiin
eri kokoonpanoilla ja eri levy-yhtiöille.

katso oikealle

Fast Beethovens (1984-1985)

Bust Outs (1981)

Ekan singlen jälkeen bändi hankki
itsellensä potkut Finnlevyltä - legendan
mukaan tuomalla teurasjätettä levyMinttu Jouni
Ari
Saku
Markku
yhtiön toimistolle. Seuraava single
(laulu) ”Jone” ”Arska” Paasiniemi ”Kelloggs
Fuck the army tehtiin sitten Pokolle.
Sen jälkeen Ilkka lähti armeijaan. Timo
(basso) Bollocks”
Kakko Sanberg
Huovinen (#2) ja TB Widows (#3)
Manner
(kitara) (rummut)
tuurasivat äänityssessioissa. Syistä
(kitara)
joita kukaan ei muista yhtye siirtyi
Pokolta Lovelle ja äänitti singleksi
Middle of the Road klassikon Chirpy
chirpy cheep cheep. Seuraavaksi
bändistä lähti Andy ja miehistö taas
muokattiin ja äänitettiin viimeinen
Cartoon rockers aloitti alkuvuonna 1984
Teijo
Marc
single Rockin' on the beach, jonka
ja se soitti ensimmäisen keikkansa
”Teyo” La Ray
jälkeen yhtye hajosi
toukokuussa 1984. Bändi sai sinkkudiilin Hintikka
(kitara)
Pokolta, jolle teki singlen Prostitute. Sen
(laulu)
jälkeen Antti Reini, joka oli ennen tätä
soittanut Silmissä, siirtyi The Voice of
Mengeleen. Yhtye jatkoi vielä jonkin
Kai
Hande
Pekka
aikaa vaihtelevalla kokoonpanolla ja
levytti julkaisematta jääneen toisen
Fuhrmann Virkki
Hakala
singlen, mutta kun LP-diiliä ei tullut,
(rummut) (laulu, (kitara)
yhtye hajosi.

Pete
Ilkka
Seppo
Jan
"Räkä” Hulkko
"Sidi”
”Nasty
Malmi (basso) Vainio Suicide”
(laulu)
(rummut) Stenfors
(kitara)

Taas yksi erittäin vain
yhden singlen (In all big
cities / Allright) tehnyt
kokoonpano. Single
tehtiin kokoonpanolla 1.
Kokoonpano 2keikkaili,
muttei levyttänyt. Se
hajosi, kun Rane liittyi
Smackiin. Seuraavan
kerran Malmi levytti
vasta vuonna 1990
yhden sinkun tehneessä
High Societyssa

Kauko Röyhkä
& Narttu

Bust Outs oli erittäin lyhytikäinen
Widowsin jatke naislaulajalla. Sen
ainoaksi levytykseksi jäi single I'm Too
Shy / Fall In To The Darkness Johannalle
vuonna 1981.

katso alemmaksi

Mopot

Problems?

Robertino
John
Harri
Juha
"Tino”
”Jonza” ”Rane Raitsikka”
”Jusa”
Räsäsen
Laine
Jäntti
Ranta
(laulu)
(laulu)
(kitara,
(rummut)
basso)

Ari
”Archie
Anarchy”
Sanberg
(rummut)

Seppo
"Sidi”
Vainio
(rummut)

Briard #4 (1979)

Briard #5 (1983)
Pete
"Räkä”
Malmi
(laulu)

Timo
Huovinen
(basso)

Briard #3 (1979)
Pete
"Räkä”
Malmi
(laulu)

Soolo

Jari
Timo
Timo
Jarkko
”Epe”
”Charlie”
Eno
”Jere”
Kronholm Peräniitty (basso, Hämäläinen
(laulu)
(kitara,
laulu)
(rummut)
laulu)

Lama #3 (1982-1983)

Lama #4 (1994)

Briard #2 (1978)
Pete
"Räkä”
Malmi
(laulu)

Pete Malmi kokeili
soolouraa kahteen
otteeseen. Sen
ensimmäinen kerta
(80-82) toi tuloksen
kolme singleä (Suicide
Sue, We can really
move fast ja Car!) ja
Malmi-nimisen
albumin, kaikki
Johannalle.

Lama #1 (1979-1981)

Lama #2 (1982)
Jari
Timo
”Epe”
”Charlie”
Kronholm Peräniitty
(laulu)
(kitara,
laulu)

Kakkoskokoonpanolla äänitettiin Koiton
salin keikka 6.10.1978 – tämä äänitys
löytyy vuoden 2009 Sehr Schnell kokoelmalta. Vuoden lopussa ilmestyi
vielä single Vaihda vapaalle / 1979.
Räpylän tulo bändiin oli aiheuttanut
sisäistä skismaa ja vuoden 1979 alussa
Timo ja Mikko lähtivät bändistä ja
perustivat Mik Monton. Sehr Schnellin
uusi basisti Lepperi ja rumpali Mauno
tulivat Räpylän Trash-yhtyeestä. Tällä
kokoonpanolla levytettiin single
Neuroottiset pohkeet / Selittäjä. Singlen
jälkeen Lepperi jätti yhtyeen ja Hilselp:n
biisi Mongoloidi äänitettiin triona StressiRäpylä-Mauno. Uutena jäsenenä
kokoonpanoon tuli niin ikään Trashissa
soittanut kitaristi Rubberduck Jones,
jonka myötä Räpylä siirtyi basistiksi.
Myös urkuri tuli kuvaan mukaan. Tyyli
muuttui nyt progressiivisemmaksi ja
kappaleet pitenivät huomattavasti. Uusia
äänityksiä yritettiin tehdä, mutta niistä ei
oikein tullut mitään. Atte Blom hermostui
tilanteeseen ja yhteistyö Loven kanssa
loppui ja niin loppui siltä erää myös Sehr
Schnellin tarina.

Sehr Schnell #4 (1980)
Kari
"Stressi”
Haapala
(laulu)

Markku
”Kelloggs
Bollocks”
Manner
(kitara)

Musta Leski

Kari
Markku
Kyösti
Petri
"Stressi” "Adi” ”Lepperi” ”Mauno”
Haapala Remes Eerola
Paukku
(laulu) (kitara) (basso) (rummut)

Mauri
Ralf
”Maukka”
Örn
Airta (tuotanto,
(laulu) suunnittelu)
Ralf Örnin ja Maukan
teiden erottua, Maukka
lyöttäytyi toisen
Suomirockin
monimoimiehen Ile Vainion
kelkkaan. Nimellä Maukka
& Ile's disko julkaistiin
albumi Asiat kuntoon
vuonna 1982. Levyllä on
Ilen sanoittamia
mukahumoristisia tekstejä.
Muusikkopuoli levyllä on
studiokokoonpano.

Jouni
Jyri
Tapio
Jukka
”Johnny
” Jacky Ix” ”James
” T.B.
Ahjokari Blockhead” Widow” Widow”
Kakko
(laulu) Säilynmäki Kakko
(basso) (kitara)
(kitara)

Andy
McCoy
(kitara,
laulu)

Sehr Schnell #3 (1979)

Maukka Perusjätkä (1981)

Jouni
Vesa
”Johnny ” Rocky
Widow” Ramone”
Kakko
Roth
(kitara) (rummut)

Pelle Miljoona OY #2

Kyösti
Juha
Timo
Mikko
Kari
"Bass Fallos” "Max Hartmann” "Stressi” "Adi” "Räpylä”
Westerlund
Haapala
Haapala Remes Kontturi
(basso)
(rummut)
(laulu) (kitara) (kitara)

Mik Monto (1978-1979)

Maukka Perusjätkä & Sotaa
Apatiaa Vastaan (1979)

Seppo
Pete
"Sidi” "Räkä”
Vainio Malmi
(rummut) (laulu)

Sehr Schnell #2 (1978-1979)

Ippa
Ipana
(laulu)

Tapio
”T.B.
Widow”
Kakko
(basso)

Widows #2 (1980)

Briard #1 (1977)
Ilkka
Hulkko
(basso)

Jounilla ja Tapiolla oli ollut bändiviritystä vuodesta 1976
lähtien bändiviritys, jonka jäsenet vaihtelivat. Siitä sitten
ajan kanssa kehkeytyi Widows. Bändi oli näitä harvoja
englanniksi laulavia yhtyeitä. Bändi pääsi levyttämään
Lovelle, single Overscrupulous (jonka B-puolen toisena
biisinä on Viisikko-televisiosarjan -sarjan tunnarin
innoittama The Famous Five). Se äänitettiin
loppuvuodesta 1978, mutta julkaistiin vasta toukokuussa
1979. Lovelle äänitettiin vielä bändin Metropolis-liven
osuus, jonka Johanna julkaisi. Bändi hermostui Loven
hitauteen ja vaihtoi Pokolle – siitä tuli yksi harvoista
Pokon alkuaikojen Helsinki-bändeistä. Kokoonpano meni
hiukan uusiksi ja Pokolle tehtiin kaksi singleä (Wall of
Berlin ja We're comin') sekä LP Fun?, jonka A-puoli
äänitettiin Studiossa ja B-puoli livenä 25.5. 1980
Tavastialla. Levyn jälkeen bändin motivaatio alkoi ja
loppua avitti se että Jacky Ix joutui vankilaan. Pete Malmi
kokeili vielä laulajana ja single äänitettiin, mutta sitä ei
julkaistu. Kelloggs Bollocks kuoli hämärissä olosuhteissa
1993; ainoastaan hänen irtileikkautunut jalkansa löytyi
Helsingin Kolera-altaasta.

Widows #1 (1978-1979)
Jyri
” Jacky Ix”
Ahjokari
(laulu)

tekemisestä. Singlen I Really Hate Ya / I Want Ya Back tuotti
Kassu Halonen. Singleä pidetään yleisesti ensimmäisenä
”oikeana” punk-singlenä Suomessa.

Stressi ja Adi perustivat Sehr Schnellin Töölön
yhteislyseossa 1975. Ensimmäinen keikka oli jonkin
koulun puurojuhissa. Opettajat katkaisivat yhtyeeltä
sähköt kesken keikan. Alku oli hidas, mutta vuonna
1978 Schnellit saiva levytyssopimuksen Lovelle ja
olivat pian äänittämässä singleä Microvoxissa. Jokin
meni kuitenkin pieleen, eikä äänityksiä käytetty.
Single Orja / Muukalainen äänitettiin Loven studiolla
pian tuon jälkeen. Syksyllä oli neljän biisin äänitys
Pohjalla-kokoelmalle ja levyn nimeä kantanut
kiertue. Pohjalla-kokoelman miksauksen aikoihin
yhtyeeseen liittyi Juha "Räpylä" Kontturi, joka oli
soittanut Trashissä. Trash oli ensimmäisiä
suomalaisia punk-yhtyeitä, mutta se ei kuitenkaan
levyttänyt.

Maukka & Nahkatakit (1979)
Mauri
Ralf
”Maukka”
Örn
Airta
(tuotanto,
(laulu) suunnittelu)

Briard perustettiin loppuvuodesta 1976. Yhtyeen nimi oli aluksi
Philadelphia Motherfuckers. Nimi muutettiin myöhemmin Briardiksi
Malmin koiran rodun mukaan. Bändillä meni melko kauan, että se

Kyösti
Timo
Mikko
John
Tero oppi soittamaan ja sai riittävästi materiaalia aikaiseksi keikkaa
"Adi” "Bass Fallos” "Max Hartmann” Woodward Kekki varten. Ensimmäisen keikan Pete Malmi sai puhuttua Linnanmäen
Remes Westerlund
Haapala
(kitara) (piano) päätöskonserttiin alkusyksylle 1977. Pete oli myös onnistunut
houkuttelemaan paikalle Finnlevyn omistajan pojan, eli Findiscin
(kitara)
(basso)
(rummut)
Robinin. Robin piti kuulemastaan ja keikan jälkeen sovittiin singlen

kaupungissa kuitenkin oli. Nekin bändit, jotka eivät hajonneet kävivät tiheään läpi kokoonpanomuutoksia; vaikkapa
Problems? teki kaikki pitkäsoittonsa eri kokoonpanoilla. Kehitys oli nopeaa ja punk jäi taakse useimmilta jo 80luvun alussa. Samaan aikaan hardcore ja post-punk syntyivät. Nämä käsitellään joskus myöhemmin omassa
sukupuussaan. Tähän sukupuuhun on otettu mukaan Pellen N.U.S., joka toimi Savonlinnassa.

Syksyllä 1982 syntyi varsinainen neljäs kokoonpano,
kun Rubberduck ja Tumppi jättivät bändin. Mukaan
tulivat Vando ja Jesu ja Stefan vaihtoi bassosta
takaisin kitaraan. Nyt tehtiin LP Radio Kebab, jossa
tuottaja T.T. Oksalalla oli iso rooli. Pelkän
tuottamisen lisäksi hän soitti levyllä kitarasyntetisaattoria ja akustista kitaraa. Bändiltä alkoi selvästi
loppua puhti ja se hajosi toukokuussa 1983.

Erikoisempi Pellen kokoonpano,
jossa selkeitä Dylan-vaikutteita
huuliharppuineen. Laulava
idootti -LP:n lisäksi bändi teki
isomman kiertueen nimellä Pelle
Miljoona Ystävineen.

Problems? #5 (1986)

Silmät

Woude #3 (1985-1986)
Timo
Ari
Risto
Jarmo
"Woude” Schiray Halttunen Kotineva
Voutilainen (kitara) (basso) (rummut)
(laulu,
kitara)

Problems? #4 (1982-1983)
Vando Tumppi
Suvanto Varonen
(rummut) (laulu,
kitara)

Wow-Dees

Riku
Vety
Mattila Kumpula
(kitara) (basso)

Fast Beethovens
katso vasemmalle

Droppis kyllästyi keikkailuun
ja hänen tilalleen rumpuihin
tuli Kosenius. Vuonna 1981
ilmestyi Tytöt-single ja toinen
LP Kauniit päivät. Levyn
jälkeen yhtyeen tahti hidastui
ja keikkoja oli vähemmän.
Kesä 1982 toi singlen Kuin
lentohiekkaan, jonka Bpuolella oli Velvet
Undeground -cover Kuka
uskoo aurinkoon? (Who loves
the sun). Samana kesänä
Woude oli mukana Tuuliajollakiertueella. Seuraavaa single
Aika hyvä ihmiseksi ilmestyi
vasta 1983. Singlen jälkeen
Kosenius lähti bändistä ja
yhtye hajosi. Woude jatkoi
keikkailua soolona tai duona,
joko Schirayn, Halttusen tai
Heinäsirkan kanssa. Yhtye
laitettiin uudestaan kasaan
alkuvuodesta 1985.
Rumpaliksi tuli nyt Kotineva,
joka oli aiemmin soittanut
mm. Sukellusveneessä.
Kokoonpanoa täydensivät
toisinaan saksofonisti Antti
Seppo ja kosketinsoittaja Antti
"Äpryk" Ahvenainen. Vuonna
1985 ilmestyi single Teksasin
pojat, joka jäi Wouden
viimeiseksi levytykseksi.
Seuraavana vuonna yhtye
pikkuhiljaa lopetti ja
Voutilainen jatkoi uraansa
englanninkielistä materiaalia
esittäneen Wow-Deesyhtyeen kanssa.

Kun Tumppi lähti Pellen Oy:stä, hänellä oli taas aikaa
panna Problems? pystyyn. Kokoonpanolla neljä
tehtiin LP Kaupungin valot ja single Älä tuu tilittää.
Kumpikaan ei myynyt niin hyvin kuin edelliset
Problems? levyt. Vuoden 1983 puolella tehtiin vielä
kaksi singleä (Mun tie ja Sattuma) vaihtelevilla
kokoonpanoilla (mukana mm. Timo Kaltio, Silu
Seppälä ja Sande Vettenranta). Kun homma ei
tuntunut toimivan, lopetti Tumppi muusikonuran ja
meni satamaan töihin. Muutaman vuoden päästä hän
palasi uuden Problems?in kanssa.

