
Olemme valinneet ensimmäisen Poksterin en-
simmäisen tupla-haastattelun kohteiksi Ivalosta 

Rovaniemelle vastikään juurtuneen Pekka Kumpu-
laisen, maineikkaan trubaduurin nimike, joka haastat-

telumme myöhemmässä vaiheessa paljastui, jos ei valheel-
liseksi niin ainakin, epätarkaksi sekä Sodankylästä Tornioon 

päätyneen räppäri Stepan. Minä ja päätoimittaja Samuli Kontio 
olemme asettautuneet Pekka Kumpulaisen äärelle, Stepan antaes-

sa vielä hieman odottaa läsnäoloaan. Päätoimittaja Samuli Kontio ja 
allekirjoittanut olemme taiteellisten uriemme varrella antaneet lukuisia 

haastatteluja, ja meitä voidaan sanoa median hyötykäytön suhteen van-
hoiksi kehäketuiksi. Nyt ensimmäistä kertaa kokeilemme asettautua kynän ja 

muistivihon nauhuria emme keksineet ottaa käyttöömme toiselle puolen, haas-
tattelun ottajan rooliin.

Samuli Kontio: No. Pekka Kumpulainen, sinä olet mahtava mies.
Pekka Kumpulainen: Sehän oli Sepi Kumpulainen.

SK: Olet varmasti jo rutinoitunut haastattelujen antaja?
PK: Liikaa ei ole vielä ollut.

Keskustelu on alussa aika jäykkää, osapuolten voi sanoa eräällä tavalla tunnustelevan toisiaan. Kes-
kustelu siirtyy haastattelusta nopeasti eräänlaiseksi meta-haastattelu-keskusteluksi, keskusteluksi haas-

tattelusta. Kertoilemme päätoimittaja Samuli Kontion kanssa haastattelu-kokemuksiamme. Muistut-
amme kuinka haastattelija monesti johdattaa haastattelijaa ja valitsee tekstimassasta, mielestään olennaisen. 

Keksimme oivallisen vertauskuvan: haastateltavat ovat eräänlaisia Delfoin oraakkeleita ja haastattelijat sen 
papisto, jotka muovaavat oraakkelin sekavista ennustuksista kansalle mieleisiään tulkintoja.

Kauaa en voi väittää Stepan olleen myöhässä ja hän asettau-
tuu seurueemme lomaan, oluen kanssa. Itse olen tässä vai-
heessa vielä kahvi-linjalla liikkeellä. Päätoimittajan kädessä 
on viinilasi, Pekka Kumpulainen vetoaa autoonsa. Jostain 
on pöydälle ilmestynyt Pantteri-aski. Päätoimittaja Samuli 
Kontio ovelana miehenä yrittää usuttaa haastateltavat haas-
tattelemaan toisiaan.

Stepa: Mikä se trubaduuri on?
SK: Niin, Pekka Kumpulainen, minkälainen soitin on 
trubaduuri?
PK: En tiedä olenko trubaduuri.

Pekan mielestä trubaduuri on sellainen mies, joka vetää 
kitarasäestyksellä baarin nurkassa elähtäneitä rok-hittejä, 
Bon Jovia ja sen sellaista. Minulle ja päätoimittajalle taas tu-
lee mieleen kuninkaan hovissa seikkaileva sukkahousuinen 
luuttumies. Mikään ei kuitenkaan tunnu kattavan Pekka 
Kumpulaisen laulaja-minä-kuvaa koko sen syvyydessä ja 
koko laajuudessa.

Keskustelu ei ota syntyäkseen, joten päätoimittajamme vetää 
peliin eräänlaisen historiallis-myytillisen näkökulman.

SK: Voidaanko sanoa teidän olevan eräänlaisia kalevalaisen 
runoperinteen jatkajia. Battleissa räppäillään toisia rappareita 
suohon ja silleen.
Stepa: Ei. En harrasta itse asiassa freestyleä, en ole battlannut.

Tiedustelen Stepalta minkälainen aukko jää Sodankylän 
kulttuurielämään, hänen jättäessään kotiseutunsa. Nuori 
räppäri ei ole huolissaan, vaan muistuttaa Maggan Eeron 
jäävän sinne yhä. Käy ilmi ettei hän ole tuttu koko seurueelle, 
mutta Stepa ystävällisesti kertoo enemmän laulavasta poro-
miehestä ja hänen tuotannostaan. Voidaan pitää todella er-
ikoisena näkökulmana ajatusta, jonka mukaan Maggan Eero 
täyttäisi Sodankylän kulttuurielämässä Stepan jättämän au-
kon. Jäämme odottamaan. Mutta miten Ivalo pärjää ilman 
Pekkaa?

PK: En tiiä, pitää käydä katteleen.
SK: Olet monipuolinen mies.

Seuraa keskustelua Pekan monialaisuudesta. Pekkahan on 
trubaduuriuden lisäksi vaikuttanut monissa bändeissä, ollut 
kokeellisen musiikin festivaalin IFEM:in tärkeänä voimana 
sekä hip hop-tuottajana.

PK: Koulutukseltani olen kuvataitelija….
SK: Siis kuvataiteilija?

Rakkaimmaksi alakseen Pekka valitsee lopulta elokuvan, 
joskin valitellen sen tuottamisen vaikeutta ja sen vaatimaa 
suurta resurssien määrää. Elokuvan lyömätön hyvä puoli on 
mahdollisuus minkä se tarjoaa eri taiteenalojen parhaiden 
puolien yhdistämiseen.

PK: Tykkään risteyttää asioita.

Kysyn Pekka Kumpulaisen suhdetta oopperaan, eikö myös 

Kum-
pulainen 
vakuu t t aa 
auton viemisen 
vievän vain ly-
hyen aikaa. Kum-
pulaisen poissaoloa en-
nen ehdimme kuitenkin 
käydä mielenkiintoisen gas-
tronomisen keskustelun, missä 
haastateltavat paljastavat omia 
kulinaristisia salaisuuksiaan.

PK: Suklaapekonikakku.
Stepa: Meetwurstia ja kanaa ja banaania?
Lisäksi juustoa siivu, kurkkua ja aromisuolaa.
PK: Kesällä törmäsin tällaiseen. Salmiakkisuklaa 
kinkkuviipaleen sisällä.

Hämmästelemme tovin näitä epätavallisia ruokatottu-
muksia, mutta huomautamme toisillemme kuinka monissa 
yhteyksissä on tavallista yhdistää suolainen ja makea ruoka. Ei 

se tarjoa mahdollisuuden lukuisien kulttuurinalojen yhdis-
tämiseen? Onko Pekka harkinnut oopperaa?

PK: Miksi ei? Ehkä jotain Philip Glass henkistä…

Joudun pyytämään Pekkaa toistamaan tämän vieraskielisen 
nimen, minkä hän tekeekin.

Tässä kohden on toimittajien muistiinpanoissa epämääräisiä, 
sekavia merkintöjä, Pekka Kumpulainen puhui kieltämisestä 
ylipäänsä, keskustelu taukosi, ja tilanteen pelastamiseksi ky-
syin kärppänä Stepalta, onko häntä koskaan kielletty?

Stepa: Ei! Älä! Lopeta! Naiset sanoo usein!
SK: Oletko mielestäsi positiivisuuden lähettiläs?
Stepa: Kyllä. En jaksa hirveästi semmoista valittamista, 
varsinkaan musiikissa.… 

Kysyn mitä muuta musiikkia Stepa kuuntelee kuin rappia?

Stepa: Soulia ja funkia. Urbaania rytmimusiikkia. Sitä mikä 
kuulostaa hyvältä.

Mikäpä sen parempi näkökohta hyvän musiikin valitsemis-
een? Huomattavasti huonompi on ainakin se, että kuunnel-
laan musiikkia minkä radion soittolistasta vastaava virkailija 
tai levy-yhtiön markkinointiosaston johtaja ovat valinneet 
kulloinkin ajankohtaiseksi musiikkiesitykseksi. Keskustelu 
siirtyy, kuten se helposti ajattelevien ihmisten kohdalla tekee, 
musiikkiteollisuuden moittimiseksi. Tuomitaan soittolistat, 
saman musiikkikappaleen soittaminen kymmeniä, satoja ker-
toja päivässä, nyky-nuorisomusiikin painostava, yksipuolisen 
jumputtava ääni- ja arvomaailma.

Tässä muuten mainio vinkki työpaikoille ja autoihin! Sen sijaan 
että valitatte ja siedätte radioiden soittolistojen huonoa musiik-
kia, voitte asettaa radioittenne säätimen esimerkiksi Ylen Ykkösen 
kohdalle, kanavalle mistä harvoin tulee musiikkia, sitäkin use-
ammin laadukkaita keskusteluohjelmia, ja musiikki mikä tulee 
on klassista tai jazzia! Lyömätön vaihtoehto on myös lukuisissa 
radioissa sisäänrakennettuna tulevan kasettinauhurin tai cd-
soittimen käyttö. Verrattomia tuloksia saavutetaan varsinkin, 
jos harrastaa musiikkia aktiivisesti ja omaehtoisesti, sillä passi-
ivisella musiikinharrastamisella voidaan omaksua vain musiikki 
minkä joku aktiivisesti tyrkyttää! –Jaak. huom!

On aika hakea uudet kahvit ja päätoimittajallemme Samuli 
Kontio vettä Finrexiniä varten.

Asettauduttuamme jälleen olemaan läsnä toistemme seuraan, 
on oikea hetki suunnata katseemme kosmologian, tai metafy-
siikan, alalle - ajan mysteerioihin.

JL: Monissa maailman mustalaiskielissä on sama sana, atasya, 
eiliselle ja huomiselle. Pekka Kumpulainen, mikä on sinun suhtee-
si aikaan?
PK: Aikaa pitää kulutta. Täytyy saada paniikki ja stressi että saa 
tehtyä asioita.
Stepa: Kasaa asioita peräjälkeen niin että heti pitää aloittaa uusi 
kun entinen on valmis.
PK: Makailen sängyssä kunnes aikaa on niin vähän että on 
pakko tehdä.
SK: Oletko joutunut koskaan aikalooppiin?
Stepa: Enkai… Sitä luulee että ois. Kun miettii eilistä vaikkapa. 
Eilen se oli uutta, tänään mennyttä.
Sitä luulee että aikaa ois loputtomasti vaikka ei tiedä missä on 
kymmenen minsan päästä.
PK: Tuli mieleeni. En tiedä miksi, että tuntuu kuin olisi maan-
antai?
Stepa: Aika katsoo enemmän meitä, ku me aikaa.

Viimeisin lause oli lainaus Stepan kappaleesta Kysymyksii, 
jota päätoimittajamme Samuli Kontio ryhtyy ylistämään. 
Seuraavaksi päätoimittaja heittääkin pallon Pekka Kumpu-
laiselle tiedustellen onko hän kuullut Stepan musiikkia.

PK: MySpacesta.
SK: Stepa, miten sinut on otettu etelässä vastaan? Onko keikoilla 
ollut väkeä?
Stepa: On ollut. Karua ajatella, että täällä tekee musiikkia ja 
etelässä joku kuuntelee sitä.

Silloin liittyy seurueeseemme vielä yksi lappilaisen kult-
tuurielämän monumentaalisia voimahahmoja, tiskijukka 
Dann Doyle. Seuraa ensiksikin tervehdyksiä, esittelyjä ja sen 
muistelemista kuka on tavannut kenenkin aikaisemmin. Käy 
myös ilmi Dann Doylella olleen raskas päivä töissä porvaril-
lisessa ammatissaan, ei DJ-hommissa kuten päätoimittajamme 
Samuli Kontio aluksi [ilmeisen leikkimielisesti] luulee ja ehdot-
taa seuraavasti.

DJ-tähden lisäksi saapuu meitä läsnäolollaan kunnioittamaan 
Poksterin valokuvaaja, ja rovaniemeläisen journalismin Grand 
Young Man, Iisakki Härmä. Yritämme päätoimittajan kanssa 
onkia Iisakilta vinkkejä haastattelun tekoon, onhan hänellä 
huomattavasti enemmän journalistista kokemusta kuin meil-
lä, jotka tätä ennen olemme niittäneet voittoja aivan toisilla 
elämänaloilla.

Iisakki Härmä: Ei se lehden perustaminen niin helppoa olekaan.

Ii-
sak-
k i 
H ä r m ä 
n e u v o o , 
että olisi ol-
lut fiksua etsiä 
yhdistävä tekijä. 
Onko artisteilla ol-
lut yhteistyötä ja missä 
muodossa?
Tai olisiko molemmilla levy 
tulossa.
Käy ilmi että molemmilla ta-
iteilijoilla on ensimmäinen levy 
tuloillaan. Pekka Kumpulaisella on 
tuloillaan seiska-single Hear Recordsin 
kautta ja Stepalla kokopitkä Joku Roti:n 
kautta. 
Tiedustelen Kumpulaiselta lisätietoa seis-
kastaan, mutta lisätietoa ei ole vielä antaa, levyn 
taiteellinen sisältö on vielä suunnitelman asteella, jos 
sitäkään.

SK: Miksi Joku Roti?
Stepa: Tutustuin yhtiön pyörittäjiin ja vaikutti hyvältä.
Stepa: Eilen näin kannen. Meikä Corollan vieres.

Pekka ja Stepa löytävät yhteisen sävelen äityen ylistämään Co-
rolla-autoja. Jaakko ei ole automiehiä päätoim. huom.

DD: Otatko toisen bissen?

Yhä useamman haastattelu-henkilön edessä näyttäytyy päih-
dyttäviä juomia, viiniä tai olutta. Kysynkin suoraan aikovatko 
ihmiset olla myöhään liikkeellä. Saan vielä tässä vaiheessa 
epämääräisiä arveluja vastaukseksi. Päätoimittajamme Samuli 
Kontio siirtää keskustelun taiturillisesti romantiikan alalle ja 
kysyy Stepalta sumeilemattoman kysymyksen:

SK: Miten sait tyttöystävän?
Stepa: Meikä pelaa tosi sairaita pelejä. Tai en voi sanoa noin jos 
tyttöystävä lukee. Olemalla oma itseni.

Kysyn Stepalta vinkkiä, miten päätoimittajamme Samuli Kon-
tio voisi saada itselleen tyttöystävän

Stepa: Aina sanotaan että ole oma itsesi, mutta se on paskapuhetta. 
Teeskentele, esitä.

Näihin oivaltavan teräviin sanoihin on paha lisätä mitään ja 
keskustelu pääsee taas kerran ikään kuin tyrehtymään, mutta 
paikalla valokuvauslaitteineen häärännyt Iisakki Härmä antaa 
toimittaja-parivaljakolle ammattimiehen neuvon:

IH: Juottaisitte enemmän!

Viimein Pekka Kumpulainen tekee ratkaisun:

PK: Mie käyn viemässä auton.

ole epätavallista että pizzassa on sekä aurajuustoa että 
ananasta. Lisäksi päätoimittajamme ja maailmanmies 
Samuli Kontio muistuttaa kuinka Italiassa syödään yh-
dessä kinkkua ja melonia.
Yhtäkkiä leppoisa rupattelutuokio saa yllättävän käänteen, 
Iisakki Härmän heittäessä ilmoille erikoislaatuisen kysy-
myksen?
IH: Onks teil taipumusta vältellä toisten miesten koskettelua?

On selvää, että kysymys herättää hämmennystä ja epäileviä 
katseita haastattelu-henkilöiden keskuudessa.

Stepa: Riippuu siitä miten mies koskettaa?
IH: Mä lähestyn tätä hienovaraisesti...
Stepa: Kyllä minä paitani pidän päällä.

Käy ilmi, että kyse ei ole mistään muusta kuin Iisakki Här-
män ajatuksesta ottaa jonkinlainen touhukas kuva, missä 
haastateltavat ottaisivat toisiinsa fyysistä kontaktia. Lopul-
lista varmuutta emme saa joten Pekka Kumpulainen päät-
tää käydä viemässä auton saman tien ja että kuvat otamme 
sen jälkeen.

Pian me jäljelle jääneet hätkähdämme sermin takaa kan-
tautuvia Musavisan ääniä ja erikoisia musiikkivalintoja. 
Turisemme hieman musavisailusta yleensä. Tupakkamiehet 
käyvät polttamassa savukkeensa ja juomaveikot juomiaan. 
Pian Pekka saapuukin punkkupullon kanssa ja haastattelu 
voi jatkua. Nyt alkaa myös julisteen valokuvaus ja haastatelta-

v a t 
a s e t -

tuvat is-
tumaan selkä 

seinää vasten, kos-
kettelu-ideasta luovuta-

an. Valokuvaus-session työn 
hedelmän voi itse kukin nähdä 

kääntämällä käsillä olevan julkaisun 
ympäri takapuoli eteen.

Seuraavaksi keskustelu ottaa mielenkiintoisen 
käänteen ja käsiteltäväksi aiheeksi valikoituu ih-
misen henkinen kypsyminen, nuoruuden huolet-
tomuuden vaihtuminen aikuisuuden ankariin velvoit-
teisiin. Torniossa nuorisotyötä opiskelevalla Stepalla on 
aiheeseen vahvoja mielipiteitä.
Stepa: Mie kehotan lapsia olemaan lapsia.

Mutta entä kun vuodet kuluvat, täytyykö ihmisen jossain vaiheessa 
hyväksyä kasvu aikuisuuteen?

PK: Mieluummin vanha kuin aikuinen

Tivaan Pekalta, kuinka hän ymmärtää nämä Kauko Röyhkän laulun sanat ja 
harmittaako häntä itseään lauluntekijänä se, että kuuntelijat saattavat ymmärtää 
hänen sydänverellään kirjoittamat laulunsa miten sattuu.

PK: Oikein. Semmoista se on, jätetään mieluummin taiteellisesti auki, kuin selitetään 
liikaa. 

Laulujen tulkinnallisuuden kysymyksistä siirrymme takaisin ihmisen kasvuun.

Stepa: Voi sitä kasvaa aikuiseksi olemalla lapsi mut välttäen vanhempiensa virheet

Kysyn voiko todella toisten virheistä oppia ja päätoimittajamme Samuli Kontio tivaa myös, miksi 
tulee aina uusi sukupolvi joka toistaa isiensä virheet.

PK: Doug Stanhope, Älkää oppiko muitten virheistä, muut ihmiset on ääliöitä. ja miten kukaan voi tietää missä
keskiviiva menee, jos ei ole koskaan käyny edes tien reunassa saati sitten ojassa.!

pekka ja stepa – emigranttitaiteilijoiden kohtaaminen
pekka ja stepa – asioiden risteyttäjä kohtaa positiivisuuden lähettilään

STEPA - MAGGAN EERO VOI TÄYTTÄÄ JÄTTÄMÄNI TYHJYYDEN
PEKKA - KULTTUURIN RISTEYTTÄJÄ

Säteilyturvakeskuksen mukaan 
ydinjätteen radioaktiivisuus säi-

lyy satoja tuhansia vuosia ja jäte on 
eristettävä kaikesta elollisesta vaarallisu-

utensa vuoksi. Ydinjätteelle ei edelleen-
kään ole onnistuttu kehittämään mitään kes-

tävää loppusijoitustapaa eikä sille näin ollen ole 
mitään turvallista säilytystapaa. Tästä huolimatta 

ydinvoimaa käytetään edelleen ja “kaikelle elolliselle 
vaarallisen” ydinjätteen määrä kasvaa siinä samalla au-

tomaattisesti.

Suomessa on kaksi ydinvoimalaa, joissa molemmissa on kaksi 
ydinreaktoria. Jo etukäteen “viidenneksi virheeksi” nimetty, yhä ja 

edelleen rakenteilla oleva Olkiluodon kolmosreaktori on osoittautu-
nut lempinimensä veroiseksi. Reaktorin komponentit eivät ole läpäis-

seet turvatarkastuksia, lisää työllisyyttä ei ole luvatussa määrin Suomeen 
saatu ja lisäkustannuksia Olkiluodon säätämisestä on tullut yhtä paljon kuin 

itse reaktori maksaa.

Laskun maksavat osaltaan sähkönkuluttajat eli välinpitämättömyyteen ja itsensä jen-
kkiviihteellä lobotoimiseen vajonnut Suomen kansa, joka ei vaivaudu vaaliuurnille sen 

enempää kuin barrikadeillekaan. Hälyyttävintä on, että tässä tilanteessa se kourallinen, 
joka kokoontuu kunnanvaltuustoissa tai eduskunnassa, pystyy tekemään kauaskantoisia, kai-

kkia meitä koskevia päätöksiä. Haluammeko todella antaa “tasavallan” olla käytännössä vain 
muutaman ihmisen käsissä?

Eikö riitä, että armaan itärajan takaa löytyy jo ydinjätetta vaikka muille jakaa? Tästä potentiaalisesta 
suurjaosta saatamme osamme saada mekin, vaikka huonokuntoisia ydinjätevarastoja yritetäänkin Venäjällä 

nyt EU:nkin toimesta epätoivoisesti paikkailla ennen kuin homma todella räjähtää käsiin. Kuolan niemi-
maalla on taannoin maailman suurimmaksi nimetty ydinjätekeskittymä, joka sisältää Säteilyturvakeskuksen 
mukaan ainakin 100 tonnia voimakkaasti säteilevää ydinpolttoainejätettä. Myös Pietarin seudulla Sosnovyi 
Borin ydinvoimalan lahoavissa varastoissa ydinjätettä piisaa - sitä on jo nyt 60 000 kuutiometriä.

Ulkomailla Suomen ydinreaktoriprojektin päättömyyttä seurataan henkeä haukkoen. Brittien Indepen-
dent-sanomalehdessä ihmeteltiin äskettäin ydinvoiman lisärakentamista; Länsi-Euroopassa kun ei ole uusia 
ydinreaktoreita rakennettu enää yli vuosikymmeneen. Olkiluodon kolmosreaktori on lehden mukaan varoit-
tava esimerkki ydinvoimalarakentamisen ongelmallisuudesta ylipäätään. Samanaikaisesti ydinvoimaloiden 
sulkemiskustannukset kasvavat ja kasvattavat entisestään sitä laskua, joka on väistämättä edessä jokaisella 
ydinvoimaa käyttävällä maalla. Ydinvoimaloiden toimintakausi on lyhyt ja vaarallinen. Tämä väliaikainen, 
kestävämpiä ratkaisuja vain hetkellisesti lykkäävä energiantuotantomuoto jättää jälkeensä ongelmia vuositu-
hansiksi.

Pohjois-Suomeenkin kaavaillaan jo ydinvoimalaa, kenties Simoon tai Pyhäjoelle. Ainoa mitä ydinvoimalaa 
myöntävästä päätöksestä kunnan tuleville asukkaille jäisi, on yhteiselo säteilyvaaran ja ydinjätteen kanssa. 
Sama logiikka pätee uraaninlouhintaan, jota yritetään nyt rynnäköllä tuoda eri puolille Lapin puhdasta luon-
toa niin Rovaniemellä, Ranualla, Tervolassa kuin Ylitorniollakin.

Kaavailuja uraanikaivostoiminnan aloittamisesta on palloteltu eri puolilla Suomea uraanin hinnan noustua vuonna 2003. Suomen ydinvoimaloiden 
polttoaineeksi on rahdattu uraania maailman laidoilta niin Kanadasta kuin Australiastakin. Uraania louhitaan tänä päivänä muualla maailmassa enää 
erämaissa ja peräkylissä. Ylikansalliset kaivosyhtiöt kokeilevat hakkuaan nyt Lapissa, Euroopan laidalla, haja-asutusalueen rauhaisissa takametsissä, 
joissa hankkeita ei (toivottavasti) huomata tai edes osata vastustaa. Lapista uraani matkaisi nopeasti ja turvattomasti kohti maailmanmarkkinoita jättäen 
jälkeensä valtavan uraanijätevuoren ja ympäristöongelman, ei puhtaita ja hienoja luontomatkailumaita. 

Alueet, joille Lapissa yritetään uraanikaivoksia perustaa, eivät ole ulkomaailmasta eristettyjä, turvallisia umpioita, vaan niiden läheisyydessä on virtaavia 
vesiä, asutusta ja monipuolisessa virkistyskäytössä olevaa metsää. Tämä on tilanne esimerkiksi Tervolan Mustamaalla, jonne kanadalainen Mawson-kai-
vosyhtiö kaavailee uraanikaivosta.  Mustamaan välittömässä läheisyydessä sijaitsee niin soidensuojelualue, Pisan luonnonpuisto kuin viljelysmaita sekä 
järviä ja jokia, joista tunnetuimpana itse Kemijoki. Mustamaan kaavaillulta uraanikaivosalueelta on periaatteessa jo olemassaoleva vesiyhteys Suomen 
suurimpaan jokeen. Uraani ei ole vaaraton aine, eikä sen soisi päätyvän pohjoisen pohjavesiin, kalavesiin ja sitä kautta meidän kaikkien elimistöön.  

Valtaushakemuksensa Mawson on tehnyt entiseen kauppa- ja teollisuusministeriöön ruotsiksi, mikä on osaltaan osoitus välinpitämättömyydestä 
suomenkielistä paikallisväestöä ja heidän tiedonsaantiaan kohtaan. Myös ydinvoimaa puuhaava Fennovoima ansaitsee osakseen kriittistä huomiota, sillä 
sen omistajia ovat suuret elintarvike- ja päivittäiskaupan toimijat, kuten SOK, Kesko, Valio, Myllyn Paras ja Atria. Boikotoitavaa siis riittää, kuin myös 
kriittisiä kysymyksiä suuryritysten perusteille tukea ydinvoiman kaltaista riskibisnestä. Jokaisella on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä päättäville 
tahoille, kunnanvaltuustoille sekä työ- ja elinkeinoministeriölle varsinkin näin sähköisen viestinnän valtakaudella. Kuten lobotomiateeveestä tutussa 
lauseessa todetaan: “Exercise your right to be informed”!

Sunnuntaioleilulla Kemi        
joen jäätiköllä maleksineen     
valokuvaajamme, rötösherra S.   
Willmannin räpsäsemä kuva 
Euroviisuvoittajalle omistetu-
sta julkisesta taideteoksesta.
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Anu Hautalampi

Jaakko Laitinen

Se lauantai toukokuussa 2006 oli taas niitä päiviä. Istuin paikallisjunassa, kun sal-
lalaissyntyinen ystäväni soitti ja ehdotti visiittiä Kallio kukkii - kaupunginosafestareille. 

Räppäri Steen1:n aloittaessa esityksensä taivaalta tuli vettä kuin jumalallisena varoituk-
sena päiväkännääjille. Päätimme siirtyä Harjutorin yleiseen saunaan jatkamaan dokaamista. 

Vilvoittelutauolla vanhat äijät kertoivat mielipiteenään, että Lordin lähettäminen samana iltana 
huipentuviin euroviisuihin oli virhe. Moisella mörinällä ei voitettaisi kuin huonoa mainetta. Minä 

uhosin nousuhumalapäissäni, että Rovaniemen poika voittaa.

Pekka Kumpulainen on nopeasti virittäytynyt mahtavaan haastattelu-
tunnelmaan. Tarjoilijattaren hakiessa erilaisia tyhjiä laseja ja tuoppeja 

pois pöydästämme Pekka Kumpulainen kohteliaasti ehdottaa hänen liit-
tymistä seuraamme. Tarjoilijatar kieltäytyy työ-kiireisiinsä vedoten. Tämä 

saa minut muistelemaan ystävääni, joka oli toiminut Istanbulissa tarjoilijana 
ja määräykset olivat ankarat: henkilökunta ei saanut juoda alkoholia ennen 

kello yhtätoista. Ihailemme tämän välimerellisen muslimimaan tapakulttuuria.

Stepa: Mikä vituttaa?
PK: Epärehellisyys, se on semmonen, mie en tykkää siitä. Tai mistä lähetään? demokratia, 

ihmiset.
Stepa: Jos demokratia vituttaa, mikä on vaihtoehto.

PK: Eilen joimme ystäväni kanssa kahvia keskiyöhön asti tästä keskustellen, päädyimme sos-
iaalidemokratian kannalle.

SK: Mihinkäs se hävis ku eikös meillä just ollu semmonen?
PK: se vaan katos johonkin.

Seurueemme seniori, päätoimittaja Samuli Kontio rupeaa muistelemaan Stepalle oman nuo-
ruutensa päiviä, miten suomessa valtio kantoi vastuun, oli puhelinverkosto, toimiva ja luotettava 

julkinen terveydenhuolto ja hallitus joka välitti kansalaistensa asioista.

Stepa: Niin epärehellisyys vituttaa.
SK: Onko se rehellisyyttä jos oot epärehellinen oma ittes?

Näistä synkistä yhteiskunnallisista vesistä palaamme vielä taiteen tekemisen, ja musiikin, 
maailmaan. Pekka sanoi hauskasti, että jos taitoja puuttuu, se pitää kompensoida ole-

malla hauska. Hän tekee myös yllättävän paljastuksen laulujensa laadusta. Hänen 
laulujensa sanat vaihtuvat usein ja saattavat muuttua jopa aivan viime hetkillä, siksi 

siis Kumpulainen joutuu käyttämään muistilappuja mukana keikoillaan.

Viini vie keskustelun Sideways-elokuvaan, jota kaikki läsnäolijat kehuvat 
vuolaasti. Pekka Kumpulainen kertoo myös jännittävän tarinan vai-

hto-ajoiltaan Genevestä. Ollessaan sukulaisten viinitilalla oli häneen 
suhtauduttu väheksyvästi hänen etnisen taustansa vuoksi: ”se et tiedä 

viineistä mitään, olet Suomesta.” Pekka Kumpulaisen onnistui 
kuitenkin pelastaa kansakuntansa maine kommentoimalla vi-

iniään.
  PK: ”Viini itkee niin se on sama kuin naisella on hyvä perse”

 

When a man lies, he murders 
some part of the world.

                                    -Cliff Burton

POKSTERIN tekivät: 
Samuli Kontio, Antti Brunni, Jaakko Laitinen, Anu Hautalampi, 
Niko Peltonen, Samuli Willman, Pekka Kumpulainen, Stepa,
Mikko, Iisakki Härmä, Sini Kononen, Lapin Media Yhdistys
KIITOKSET RAHOITTAJILLE!

Kun ennustukseni erinäisiä tunteja myöhemmin kävi toteen, olin jo vahvasti liikuttuneessa tilassa. Sillä hetkellä tuntui maailman hieno-
immalta asialta, että rovaniemeläislähtöisen hörhön johtama hirviöyhtye rikkoi Suomen kirouksen viisulavalla. Seuraavana maanantaina 

heräsin uuteen mediatodellisuuteen. Lordista pitivät kolmevuotiaat pojat ja naapurin mummot. Yhtäkkiä Tomi Putaansuun rovaniemeläisyys 
alkoi vaikuttaa raskauttavalta asianhaaralta siinä missä Antti Tuiskunkin. 

En ole nähnyt Lordin uutta Dark Floors -elokuvaa, enkä kuullut yhtäkään bändin albumia Get Heavy -esikoisen jälkeen. Oikeastaan Lordi ei 
juurikaan kosketa minua, ei herätä negatiivisia tunteita eikä positiivisia. Onhan se ihan kivaa että. Pojilla on harrastuksia. Ja niin poispäin.

Lordin musiikista tuskin voisikaan olla mitään sanottavaa. Minua kiinnostaa Lordi 2000-lukulaisena mediailmiönä. Lordissa markkinointikonseptina 
on jotain perverssiä, ajan hengen vastaista. Musiikkiteollisuus on tottunut tehtailemaan rahaa kusettamalla kuluttajia, että tyhjäpäisessä, tarkoitushakui-

sessa viihteessä olisi muka sisältöä. Coldplay on syvällinen ja Madonna kiinnostunut hämäristä uskonnoista. Putaansuu taas toistaa toistamasta päästyään, 
että hän vaan diggaa hirviöistä ja haluaa pistää hyvän shown käyntiin. Ja sitten asiantuntijat analysoivat otsa rypyssä Hard Rock Hallelujahin merkitystä 

suomalaiselle itsetunnolle. 

Lordin ura on rakentunut kiinnostaville paradokseille. Koska Suomi on pieni maa, mediat ovat täällä suostuneet leikkimään naamanpiilottamisleikkiä Putaansu-
un kanssa - pakollista Seiskan kansispoilausta lukuun ottamatta tietenkin. Putaansuu haluaa säilyttää yhtyeessään tietyn coolin mystiikan, mutta tosiasiassa kaikki 

tietävät, että hän on rento pikkulasten suosikki ja puhuu sympaattista Rovaniemen murretta. Uudessa elokuvassa Lordin monsterit kuulemma pyritään esittämään 
oikeasti uhkaavina pahuuden olentoina, mutta lähtisikö edes Marilyn Manson euroviisuihin, jos olisi eurooppalainen - aidosti häiritsevistä artisteista puhumattakaan? 

Lordi esittää pelottavuutta, mikä on kauhukonseptina jo siinä määrin postmoderni, että vähän tuppaa naurattamaan. 

Taiteellisesti Lordi on umpikujassa. Putaansuu elää rock-unelmansa viimeisiä hetkiä. Lordi-aukio tullaan nimeämään uudelleen esimerkiksi Nokia Squareksi. Mutta lohdut-
takaamme itseämme sillä tiedolla, että Teosto-tulojen tyrehdyttyäkään Tomi Putaansuun ei tarvitse kuolla nälkään, saahan hän Toriskeidasta ilmaista kebabia. 
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