Eihän ihan tarkkaa viikkoa,kuukautta enää voi muistaa, mutta kesälomalla 7. ja 8. luokan välillä (siis
1978 tai 1979) kuunneltiin ystävän kanssa paljon Rockradiota. Jostain sieltä se alkoi: mikä ihana räime
ja vauhti musiikissa! Eppu Normaali, Pelle Miljoona, Hassisen kone... The Stranglers, Ramones, Dead
Kennedys, Sex Pistols... Kuuntelimme Korkeakosken kirjaston musiikkiosaston The Boomtown Ratsin
levyn lähes puhki! Musiikki iski ensin, koska olemme pienen maalaiskaupunfin ainoat punkkarit (toki
hiukset värjättiin, bänditeepaitoja tilattiin, farkut revittiin) eikä oikein ollut samanhenkistä seuraa.
Kävimme yläastetta vieressä kunnassa (Orivesi) ja siellä pikku hiljaa tyypit (vanhempia poikia olikin jo
innostunut siellä) alkoivat pitää myös punkista ja näin pääsimme tutustumaan lisää musiikkiin,
vaihtelimme kasetteja ja levyjä, jostain joku sai ihmeellisiä itsetehtyjä punkmagazineja! Nuorina
tyttöinä emme päässeet MIHINKÄÄN festareiila silloin, joten jouduimme tyytymään
musiikkitallenteisiin. PAITSI olihan kerran Oriveden Suojalla paikallisia punkbändejä soittamassa
ulkona "itefestareilla", mutta jouduimme lähtemään kesken pois - kotiin maalle junalla, kele! Jonkun
vuoden päästä asuin Orivedellä ja poikaystävä oli punkkari, jonka mukana pääsin tutustutaan
paremmin aatteeseen, kavereihin, uusiin bändeihin ja keikkoille ihan Tampereelle asti! Tampereen
Tekulla olen muistaakseni (on kerätty vihko "Dokumentti" vuosilta 1981-2010, mutta eihän siellä
kaikkia pääsylippuja tai lehti-ilmoituksia ole tarkistettavaksi) ollut heilumassa The Lords of the New
Churchin, UK Subsin mukana, Hanoi Rockin keikat kelpasivat jossain vaiheessa ja ainakin Jyväskylässä
Tuomiorockissa... Itselleni kelpasi sekaisin myös Musta paraati, Smack, The Cult - sellainen raskaampi
erotuksena suomi-iskelmästä. Olin kuitenkin itse kiltti punkkarityttö, vaikka hiukset olivat värjätyt,
bänditeepaitoja, nahkatakkia, seeprakuvioisia housuja, neonkeltaista kynsilakkaa, vähän kajaalia. Ei
lävistyksiä, harvemmin alkoholia, ei ainakaan mitään kiljumeininkiä - ehkä itseäni vanhempi ja fiksu
poikaystävä suojeli ja varjeli tuolloin porukan harvoja tyttöjä. Punkmusiikki ei viehättänyt sitten
"uusissa muodoissa" eli vielä nopeampana, lähinnä ska ja "rekei" tulivat enemmän mukaan. Musiikista
kaikki siis alkoi ja aikuisiäkään olen ehkä tuonut jotain aatteellista. Eli ei materialismi ole kaikkein
tärkeintä, vaan pienemmälläkin tulee toimeen (toki olen koulut käynyt ja ammatit hankkinut). Luontoa
ja eläimiä pitää kunnioittaa ja tasa-arvoa ihmisten kesken. Hippipunkkarointia? Lapsille yrittänyt
opettaa, että ulkonäkö ei mittaa ihmistä (argh nämä selfiet yms!) eikä tittelit tai omaisuus tee ihmistä
onnelliseksi (maalaiskaupungin ilmapiirissä, jossa tärkeää kuka kukin on, minkä talon sukua ja
perillisiä, monta autoa ja asuntoa onkaan turvana) - joku sisäinen voima on löydyttävä. Luulen, että
tämä muiden mielipiteistä välittämättömyys vihreissä hiuksissa ja reikäisissä farkuissa on auttanut
elämän myöhemmissä vaiheissa sairauden tuotua näkyvää muutosta esim. kasvoihin. Voi
viiskympinen nainenkin sanoa Fuck You mielessään, jos joku jää törppönä tuijottamaan. Mutta
itsetunto ei ole romahtanut tämän vuoksi, koska en ole ollut ulkonäkökeskeinen tässä naisellisuutta ja
seksikkyyttä palvovassa nykyajassa. Jotenkin myös se alku aikojen (?) Tee sit ite- kulttuuri viehättää,
koska yritän innostaa ihmisiä tekemään jotain omaa, jos siltä tuntuu. Ei aina tarvita kaikkeen
harrastukseen hitosti rahaa, taidot kertyvät tehdessä ja usein se tekeminen on tärkeämpää kuin vaikka
kaupallinen menestyminen. Osittain tämä asenne pohjalla, kun yritän rohkaista muita lukihäiriöisiä:
jos haluat tehdä - tee, vaikka hitaammin ja kiroillen, mutta TEE! Tänä päivänä jatkan musiikin
kuuntelua, mukana ovat ns vanhat punkpierut, musiikkisekoitukset, klassinen musiikki, "itkuvirsihevi"
Viikate yms Ilman punkkia olisin toisenlainen - ehkä pinnallinen jakkupukutäti vakuutusyhtiössä?! I
do it my way, anyway -Helen Smith-nainen, 1966, Korkeakoski, Orivesi, Punk-musiikin kuuntelija ja aatteita imenyt

