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PUNK NUORUUDEN VOIMAVARANA 
 
Äärikäyttäytyvän nuoren ymmärtäminen voi olla rankkaa. Kovalla ulkokuorella ja 
mahdollisesti epämiellyttävällä käytöksellä varustettu nuori voi olla mieluummin pois 
työntävä kuin tutustumaan houkutteleva. Mutta jos tarkastellaan avoimin silmin nuorta 
ja nuoruutta, voi ainakin osa vanhoista ennakkoluuloista kadota. Vaikka 
tutkimuksessani paneudun syvällisesti vain punkkiin, uskoakseni myös muissa 
nuorisoryhmissä on samansuuntaisia piirteitä. 

Punk tuli Suomeen Englannista 1970-luvun lopulla. Nuoria innosti alakulttuurin pariin 
etenkin punkyhtye Sex Pistolsin saama julkisuus. Se, mikä herätti aikuisissa 
paheksuntaa ja uhkakuvia, veti nuoria yhä enemmän tämän uuden ilmiön pariin. 1980-
luvulla puhuttiin punkin hiipumisesta, jopa kuolemasta. Tällöin myös punkhenkisiä 
pienlehtiä ja äänitteitä ilmestyi vähemmän (esim. Kuivanen 1999). Mutta 1990-luvulla 
tämä alakulttuuri alkoi jälleen innostaa nuoria – ja innostaa edelleen. Kiinnostus 
punkkiin alkoi näkyä mm. Klamydia- ja Apulanta-yhtyeen suosion myötä. Vaikka punk 
on vuosien varrella muuttunut, tämän päivän punkissa on paljon samaa kuin 1970-
luvun lopun alkuperäisessä ilmiössä. 

Tutkimuksessani pyrin ottamaan huomioon sekä punkkarin yksilönä (psykologiset 
teoriat) että punkin yhteiskunnallisena ilmiönä (yhteiskuntatieteelliset teoriat) ja näiden 
käsitteiden kautta hahmottamaan punkkulttuurin kehitystä Suomessa. Tulosten 
pohdinnan yhteydessä pyrin vastaaman punkkulttuurin moninaisiin kysymyksiin 
kasvatustieteellisestä näkökulmasta. Tutkimukseni on jatkoa itäsuomalaisia 
punkkareita käsittelevään lisensiaatin tutkimukseeni. Nyt kohteena on punkin kaksi 
vuosikymmentä koko Suomessa. Tarkoituksenani on nähdä punk voimavarana eikä 
uhkana. 

Punkin ideologiaa on sanottu epämääräiseksi ja vaikeasti lähestyttäväksi, millä on 
myös perusteltu sitä, että aihetta on tutkittu vähän (Söderholm 1987, 41-44). 
Tutkimuksessani olen määritellyt punkin niin kuin haastateltavat (28) ovat sen 
ymmärtäneet. Olen myös käyttänyt aineistona yli 200 pienlehteä, jotka myös välittävät 
kuvaa punkista 1970-luvun lopusta tähän päivään. Lisäksi aineistona on punkkareiden 
kirjeitä, valokuvia, äänitteitä ja havaintomateriaalia. 
 
1. Räväkkää tyyliä 
 
Punkissa nousevat voimakkaasti esiin tyyli, ideologia, musiikki ja punkryhmä. Tyyliin 
kuuluvat hakaneulat, koiran kaulapannat, nyrkkiraudat, riimut, panosvyöt, 
irokeesikampaus ja ristit ovat punkkulttuurissa saaneet muunnellun merkityksen. 
Punkkarille tyypillistä on myös muokata tyyliin sopivia asusteita uudelleen: linnakundin 
rotsista niittitakiksi, isän juhlanylonpaidasta punkpaidaksi, isän puvun takista 
punktakiksi ja sotilaan maihinnousukengistä vaikkapa vaaleanpunaisiksi punkkarin 
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rauhankengiksi. Tyylittelyä äärimmilleen taas edustaa joidenkin punktyttöjen 
prostituoitu-look verkkosukkahousuineen, sukkanauhoineen, minihameineen ja 
voimakkaine ehostuksineen. (Vrt. Ehrnrooth 1988.) 

Punkkarit itsekin alkoivat kritisoida tyylin liiallista näkyvyyttä ja kaupallistumista 
1980-luvun alussa (esim. Miettinen 1983, 90, 91). Esimerkiksi rintamerkkejä pidettiin 
kalliina, Decadenz -liikkeen kaupallisuudesta puhuttiin, samoin ylikorostettu 
meikkaaminen ja niittitakit saivat kielteistä palautetta punkkulttuurin sisällä. Tämä tulee 
esiin niin haastatteluissa kuin pienlehtien kirjoittelussakin. 

 Yleiseen muotiin punkista ovat siirtyneet niin erilaiset asusteet, hiustyylit kuin 
lävistyksetkin. Kesällä 1999 muutamat haastateltavat kertoivat luopuneensa 
lävistyksistä juuri sen takia, että ne ovat yleistä muotia eivätkä enää osoita mitään 
erilaisuutta.  
 

” – Nyt on vaan nää isot korvarenkaat. Kyl mul on ollu niitä (lävistyksiä). Täs 
huulessa oli, sitten näis, mitä nää nyt on nää korvannipukat, nää täs keskellä ja 
sit nänneissä oli ja navassa oli. Nänneist ne vaa kasvo ulos sillai että mun iho 
hylki niitä ja ne mä kyl oisin halunnu pitää, mut piti ottaa ne uudestaan mut sit ei 
vaan jotenki, se kipu mikä niiden ottamisesta tulee, ei oikein innostanu. –  Sit 
senkin takia mä aloin niitä vähentää, ku niistä alko tulee aikamoinen muoti-ilmiö 
ja tota en mä tota, en mä kumminkaan haluis olla mikään hirveen muodikas 
ihminen tota tota en mä tiijä mikä siinä oikein on, et haluuko sitä sitten erottua 
ihan varta vasten massasta vai mikä siinä on, mut sitten ku jostain tulee liian iso 
juttu, et se ei sitten enää oo mun juttu, et sit mä rupesin niitä vaan vähentää… 
Nää nyt on sitten jääny, kun nää oli niin paksuu rautaa, et näiden kaa oli vähän 
vaikeeta, et nää sai ees kiinni ja mä jouduin ensin venyttää näitä reikiä –” (1990-
luvun punkkaripoika) 

 
Nuorisotyylien sekoittumista näyttää tapahtuneen entistä enemmän 1980-luvulta 
lähtien (vrt. Ehrnrooth 1988). Sukkuloitumista, vaikutteiden keräämistä eri 
nuorisotyyleistä, on tapahtunut enemmän 1990-luvulla. Esimerkiksi punkkarin yllä voi 
nähdä leveitä, hiphoppareille ominaisia housuja (havainnot kesällä 1999). Toisaalta 
1990-luvun lopun punknuoret tuovat esiin ajatuksen, voiko kukaan olla 
sataprosenttisesti punkkari: missä menee punkkarin määritelmän raja, jos kokee, että 
vaikkapa hiphoppareilla on samansuuntaisia ajatuksia. Nämä nuoret tuovat esiin myös 
erityisen yksilöllisyyden korostamisen: se on punk, kun on mitä tahansa omaperäistä ja 
omatekoista yllä. Tämä näkyy jopa rintamerkeissä, esimerkiksi punkkarin takissa vanha 
Annansilmä-keräyksen merkki sellaisenaan on osoituksena kaupallisuuden 
vastaisuudesta. (Havainnot kesällä 1999.) Toisaalta niin osa merkeistä kuin 
asusteistakin voi olla punkkarin yllä vain sattuman takia ilman, että punknuori on sitä 
itse erityisemmin pohdiskellut. 
 

RR: Sulla on piikkilankaympyrä rotsin hihassa. Symboloiks se jotain? 
Punkkarityttö (syksyllä 1999): En oo aatellu, kuhan piirsin. 
RR: Ootko sä kuullu, et piikkilanka on halua olla vapaa --? 
Punkkarityttö: Ai jaa. 
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2. Aatetta ja aatteettomuutta 
 
Punkin ideologia on haastateltavien ja pienlehtien mukaan lähinnä yhteiskunnan 
vastaisuutta ja toimimista omilla ehdoilla. Sitä, kuinka paljon punkkari itse toistaa muilta 
oppimaansa ja kuinka paljon hän on punkaatteesta todella sisäistänyt, on vaikeampaa 
selvittää. Toimimista omilla ehdoilla sen sijaan ilmentää tee-se-itse -periaate, mikä 
tulee englannin ”do it yourself” ilmaisusta ja mistä Suomessakin käytetään lyhennettä 
DIY (esim. Toivanen 1997). DIY näkyy mm. punkkareiden omaehtoisena tekemisenä 
niin musiikissa kuin pienlehdissäkin. Voiton tavoittelu tai ammattitaito ei ole pääasia, 
vaan aito tekemisen ilo.  

Saarinen ja Blomstedt (1980) pyrkivät tuomaan tätä omaehtoista tekemistä ja ”pieni 
on kaunista” väittämää kirjallisuuden piiriin jo 1970- ja 1980-luvun taitteessa. Punkin 
omaehtoisessa toiminnassa on aineksia yhä edelleen tämän päivän 
”viihtymispakkoisille” ihmisille: jos haluaa jotakin, pitää tehdä se, kuuluu punkin 
elämänohje. Samansuuntaisia ajatuksia Pelle Miljoona (1981) on tuonut esiin 
sanoituksissaan 1970-luvun lopulta lähtien: 
 

”Et voi nousta kenenkään selkään/  
ratsastaa siellä läpi elämän/  
pyyhi kyyneleesi ja päätä ettet pelkää/  
niin saat kaiken ja paljon enemmän.”  

 
Yhteiskunnalliset virtaukset heijastuvat myös punkkiin. Tämä näkyy mm. 1990-luvun 
alkupuolen punkin voimakkaana rasismin vastaisuutena. Esimerkiksi 1980-luvun Itä-
Suomessa ei juuri ollut ulkomaalaisia eikä skinheadeja, ei siis ollut mitään syytä 
erityisesti edustaa rasismin vastaisuutta (Raippa 1999). Toisaalta 1980-luvulla 
kuitenkin oli natsipunkkareita. Yhden haastateltavan, 1980-luvun miespuolisen 
punkkarin, käsitys punkista poikkeaa eniten muiden haastateltavien punkaatteesta 
kertomasta käsityksestä:  
 

”Oon koko ikäni ollu punkkari, en mitää vitun muotipunkkareja niin ku nää nykyset 
luonnonsuojelijat! Punk oli sillo sitä, että ei katottu palaako punaset vai vihreet 
liikennevalot. Se oli suurin piirtein samaa, ku mitä on nykyset skinit. Se oli 
kapinaa, anarkiaa! –Neekerit ja homot hevonvittuun! Nykyset punkkarit on jotain 
suvaitsevaisia olevinaan. Mutta kymmene viistoista vuotta sitte punkkarit oli ihan 
ku nykyset skinit. En mie oo skini, mut enne punk oli sellasta. Eläimistä oon aina 
tykänny, mut ei eläinsuojelu punkkiin liittyny eikä rauhanaate oo punkkia. Punk 
on anarkiaa: vittuun kaikki järjestelmät! Sillo sekoiltiin ja ei ollu millään mitään 
väliä. Oli vapaus! Anarkia!” 

 
Joku voi ihmetellä punkaatteen ristiriitaa, joka on toisaalta kaiken hyväksymistä ja 
suvaitsemista, mutta toisaalta siihen liitetään esimerkiksi rasismin vastustaminen. 
1990-luvun punkkaripoika perustelee tätä näin: 
 

”Ne rasistit just ei anna kaikkien olla semmosia kun on  – nää natsit ja rasistit ei 
hyväksy, eli se antaa oikeuden vastustaa sitten niitä --.”  
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Samoin veganismin tulo yleisemmäksikin ilmiöksi on perusteltua sillä, että EU:n myötä 
maataloudessa on päädytty yhä suurempiin tiloihin ja eläinmääriin ja eläimen 
yksilöllisyys on miltei unohdettu. (Esim. Lintunen 1998.) 
 

”Jos ois vaan yks lehmä ja muutama kana, jotka tuottas tarpeeseen ja ne 
hoidettas hyvin, varmaan  joisin maitoa ja söisin munia. Tätä oon yrittäny 
mummolle selittää. Että tänä päivänä on ihan eri juttu kun vuosisadan alussa ja 
vielä 1950-luvulla.” (1990-luvun punkkaripoika, vegaani)  

 
Straight edgen (streittareiden) tulo myös punkkulttuuriin taas  voi ainakin osaksi johtua 
siitä, että liiallisen alkoholin käytön on huomattu pilaavan monia punkissakin olevia 
hyviä puolia. Esimerkiksi punkkareiden omissa elinyhteisöissä (punkkareiden yhteiseen 
elämiseen perustuvat maalaispaikat) yhdenkin päihteitä liiaksi käyttävän elämäntyyli 
saattaa aiheuttaa ongelmia muiden elämään. Myös julkisuuden antama kuva ja 
kielteiset ennakkoluulot alakulttuurien nuorista voivat selittää nuoren tarvetta toimia 
toisin kuin odotetaan. Tämä on myös tapa herättää huomiota.  

Punkkulttuuriin liitetään keskeisesti myös anarkia. Tämä näkyy tyylissäkin 
esimerkiksi anarkiamerkkeinä ja lempinimien ympäröityinä a-kirjaimina. Mitä anarkia 
sitten on? Punkkulttuuriin liitettävä anarkia edustaa lähinnä anarkian väkivallatonta 
muotoa. Usein punkkarit määrittelevät anarkian paitsi vapaudeksi ja irtiotoksi 
yhteiskunnan kahleista, myös hyvyyteen pyrkiväksi. Tässä tulee esiin punkkarin 
ideologinen vastuu, jota osa nuorista kautta punkvuosien on pohtinut hyvinkin 
syvällisesti. Anarkian määritteleminen, kuten mikään muukaan aatteellinen toiminta, ei 
kuitenkaan kiinnosta kaikkia alakulttuuriin kuuluvia nuoria. Jos osalle nuorista punk on 
toimintaa apatiaa vastaan, osa on mieltänyt sen juuri välinpitämättömyydeksi: 
hauskanpitäminen on tärkeintä. Viime kesänä ja syksynä haastattelemani 15-18 -
vuotiaat punkkarit saattoivat vastata kysymykseen, mitä punk on, myös tähän tapaan: 
 

RR: Mitä punk on? 
Tyttö: Kapinaa. Musiikki. Tyyli. Punkkiin kuuluu anarkia. 
RR: Mitä se on? 
Tyttö: Yhteiskuntaa vastaan. 
RR: Mitä tarkoitat? 
Tyttö: Liiat lait, normit, säännöt, vastaan poliisia. 
RR: Miksi? 
Tyttö: No… mmm… no vaan. 

 
3. Energistä möykettä 
 
Punkmusiikille on 1970-luvun lopusta lähtien ollut tyypillistä toteava, huutava laulutapa, 
kovaääninen soitto ja lyhyet, usein yhteiskuntakriittiset sanoitukset. Asiat halutaan 
ilmaista suoraan ja kovaa. Punk olikin ensimmäinen musiikin muoto, joka ei perustunut 
rakkauslauluihin. Myös punktanssi, pogoaminen, on kaukana perinteisestä 
paritanssista. (Esim. Hebdige 1979, 109; Söderholm 1987, 46, 47.) Punkkia voi tanssia 
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juuri haluamallaan tavalla, eivätkä punkkarit itse välttämättä ”hyväksy” tämän 
tanssityylin syvällisempää analysointia (Flinck & Minkkinen 1987, 121-123). 

 Rockmusiikin määritteleminen punkiksi ei aina ole yksiselitteistä. Yleisesti 
esimerkiksi suositun Apulanta-yhtyeen tuotanto luokitellaan punkmusiikiksi (esim. 
Bruun, Lindfors, Luoto & Salo 1998; Kuivanen 1999; Hämäläinen 2000), mutta kaikki 
punkkarit eivät pidä yhtyeen musiikkia punkkina. Punkkina he sen sijaan pitävät sitä, 
että Apulanta levyttää pienessä yhtiössä ja levyjä myydään edulliseen hintaan.  

Kaikkien ikäpolvien haastateltavista useimmat mainitsevat musiikin yhdeksi 
tärkeimmistä syistä alakulttuurista kiinnostumiseen. Myös se, että joku toveripiiristä on 
ollut punkkari, on innostanut punkkulttuurin pariin. Esiin tulee myös punkaatteesta ja –
tyylistä kiinnostuminen. Vain yksi haastateltavista (1980-luvun puolivälin punkkarityttö) 
ei pitänyt punkmusiikkia tärkeänä, vaan kuunteli mieluummin heavy metallia. Hän 
perusteli punkkariksi ryhtymistään punkin suvaitsevaisella ideologialla.  

Ihmisen, joka ei itse ole kiinnostunut punkkulttuurista, saattaa olla vaikea ymmärtää, 
mikä huudetussa laulussa tai pogoilussa viehättää. Tämän aineistostakin esiin 
nousseen ajatuksen toi esiin myös Miettinen (1983, 51) jo punkin alkuaikoina:  
 

”Sillon sanottiin, että ainakaan se ei ole mitään sellaista, mitä pitäisi 
seminaareissa ja paneeleissa selitellä. Kylmä elitistinen lähtökohta oli: sen joko 
tajusi, tai sitten ei tajunnut.” 

 
Haastateltavat kuvaavat punkkonserttien tunnelmaa tähän tapaan: 
 

”Keikat oli helvetin hienoja. – keikka oli tosi upee. Oli helvetisti punkkeja, oli jotkut 
punkfestarit ja helvetisti bändejä, oli tosi upee fiilis. Punk on mieletön energia. 
Mieletön energia!” (1980-luvun punkkaripoika.) 

 
Toisaalta punkmusiikkia ei tarvinnut osata soittaa eikä laulaa. Tämä mahdollisti myös 
ei-musikaalisiksi itsensä tuntevien ja varsin alkuvaiheessa olevien soittajien pääsyn 
yleisön eteen. Näin kertoo erään 1980-luvun alun punkyhtyeen laulaja: 
 

”Seitkytluvun puolivälissä ei ollu näit (punk)bändejä. Oli Led Zeppelinit ja 
rikkaat… Soittotaito oli tärkeetä… Mut punk… Sit sie menit lavalle ja mölisit mitä 
sattuu. –” 

 
4. Kavereita kaikkialla 
 
Tutkimukseni haastateltavat mainitsevat toverit yhdeksi punkkulttuuriin liittymisen 
perusteeksi sekä tärkeäksi osaksi punkkulttuuria. Punkkarit pitävät yhtä ja puolustavat 
toisiaan, mikä mahdollistaa hyvän ryhmäitsetunnon muotoutumisen. Yleisestikin 
toveripiirin tuen katsotaan voimistavan yksilön itsetuntoa (esim. Scheinin 1990, 57). 
 

”Oli omia ystäviä jotka puolusti. Punkrooli oli vahva, en ehkä itse ollut niin vahva. 
Mutta rooli oli vahva, vakuutti muut! – Ja sit käytöski muuttu: oltiin vahva joukko, 
sitä pysty olemaan vahva omassa joukossa. -- Sillo kaveripiiri oli tosi laaja. 
Tuttuja oli Turussa, Imatralla. Menipä minne tahansa, oli aina tuttuja punkkareita. 
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Niihin tutustui festareilla, punk-bailuissa. Tuli matkusteltua tosi kauaskin: Ouluun, 
Turkuun… Viidakkorummut toimi tosi hyvin: jos jonkun serkun serkku oli punkkari 
ja sillä oli bailut vaikka Oulussa, täältä lähdettiin sinne. Joskus liftillä, joskus 
jonkun kyydissä, kun jollain oli auto, tyyliin ylilastilla mennään… Yhteisö oli 
kiinteä! Oli hyvä henki!” (1980-luvun punkkarityttö) 
 
”Kannatti olla punkkari. Oli hauskaa! Tuskin muut ihmiset kiertää niin paljo 
Suomee. Ja aina oli yöpaikka jossakin. Kun oli punkki, hyvin tutustu toisiin. Punk 
yhdisti alusta asti.” (1980-luvun punkkaripoika) 

 
Useimmille kesällä 1999 haastatelluille punknuorillekin tovereiden näkeminen on 
tärkeämpää kuin itse musiikkitapahtuma. Kun kysyin, miksi nuoret tulivat Koria-rolliin 
(Korialla pidetty rocktapahtuma), nuori punkkarityttö vastasi: ”Tulin kattoo bändejä”, 
mutta lisäsi heti perään: ”Yleensä tärkeempää on nähä kavereita, mut sen verran 
katon, et mitä bändejä on. Siitä tietää, millasta väkee ne vetää.” Ja vieressä istuva 
punkkaripoika sanoi: 
 

”Tulin kattoo tuttuja, en bändejä. Ostin poikkeuksellisesti lipun. Yleensä en osta.” 
 
1990-luvulla punkkareidenkin järjestäytyminen alkoi yleistyä. Merkittävänä foorumina 
on vuodesta 1980 lähtien toiminut Vaasassa ilmestyvä pienlehti Toinen Vaihtoehto. 
Myös internetin yleistyminen 1990-luvun lopulla on mahdollistanut punkkareidenkin 
välisen tiedonkulun, jopa kansainvälisesti (esim. Anarcho Punk -yhdistys). Samoin on 
tullut erilaisia tilaisuuksia järjestäytymisen myötä, joihin punkkarit näyttävät 
osallistuvan. Esimerkiksi musta-vihreät päivät, eläinsuojeluteemat jne. Osalle 
punkkareista myös tulee ulkomaalaisia punkpienlehtiä, kuten englantilaiset Attitude 
Problem ja Stonk Age ja amerikkalaiset Profane Existence, Slug & Lettuce ja Heartatta 
Core.  

Punkin kansainvälistyminen ja  ulkomaalaisen musiikkitarjonnan lisääntyminen sekä 
suomalaisen punkin esittäytyminen Suomen rajojen ulkopuolella on huomattavasti 
yleistynyt viimeisen viiden vuoden aikana (Kuivanen 1999). Punk on viime vuosina 
alkanut kiinnostaa myös tutkijoita. Yksi syy on, että entiset punkkarit tai punkhenkiset 
ovat alkaneet tehdä siitä tutkimuksia niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa 
(Toivanen 1997, O’Hara 1996, Leblanc 1999, Raippa 1999, Hämäläinen 2000.) 

Ryhmän tärkeys näkyy myös siinä, että merkittävimpänä alakulttuurista 
irrottautumisen syynä 1970-luvun lopun ja 1980-luvun punkkarit pitävät toveripiirin 
vaihtumista, esimerkiksi eri paikkakunnalle kouluun menon takia. Yksi 1970-luvun 
lopussa punkkariksi ryhtynyt mies kertoo näin: 

 
”Sit välillä punkkeja ei näkyny. Osa muutti, osa lopetti. Mulla hiipuminen alko 
nopeesti, ettei enää pitäny kamoja (niittirannekkeet, vyöt, korut), noin 24-
vuotiaana lopahti ku ei ollu muitakaan ja alko kiinnostaa muutki asiat… Punk on 
aina ollu jonkin verran lauma…” 

 
Seurustelusuhteen alkaminen ei-punkkarin kanssa tulee esiin yhtenä syynä 
alakulttuurista luopumiseen, etenkin naispuolisilla haastateltavilla. Toisaalta myös ikä 
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karttui, mikä on yleisestikin kehityspsykologisesti ajateltuna omiaan irrottamaan nuoren 
alakulttuurinomaisesta toiminnasta. Osa haastateltavista on punkkareita yhä edelleen 
yli 30-vuotiaana. Kaikki heistä ovat miehiä. 

Mutta mitä punknuoruus tarjoaa? Useissa yhteyksissä olen törmännyt väittämään, 
että punk ei kyennyt ratkaisemaan esiin nostamiaan vastakkainasetteluja eikä 
tarjoamaan tilalle mitään rakentavaa (esim. Uotila 1995, 107). Kun tarkastellaan 
punkkia voimavarana eikä uhkana, huomataan, että punk tarjosi ja tarjoaa myös 
mahdollisuuksia. 
 
5. Erilaisia elämänkulkuja 
 
Erityistä merkitystä tulevaisuuden kannalta näyttää aineiston perusteella olevan sillä, 
millainen punkkari nuori on ollut. Osalle punk on hauskanpitoa (soppa-, kilju- ja 
crackpunkkarit), osalle tapa parantaa maailmaa (aatepunkkarit), osalle kova pintakuori 
(muotipunkkarit) ja osalle kaikkea tältä väliltä (sekapunkkarit).  

Sekapunkkareille toveripiirin merkitys näyttää aineiston perusteella olevan erityisen 
tärkeä. Tällainen nuori onkin aatepunkkareita alttiimpi toveripiirin vaikutuksille, ja siksi 
kasvatuksellisesta näkökulmasta mielenkiintoinen ryhmä. He mahdollisesti ovat 
esimerkiksi alttiimpia huumausaineiden kokeilulle kuin tiukasti aatteelliset punkkarit, 
joita ovat esim. straight edgea (päihteistä täysin pitäytyvät), veganismia (pelkän 
kasvisravinnon käyttäjät) ja rasismin vastaisuutta edustavat nuoret.  

Tutkimuksessani olen jaotellut yli 25-vuotiaat haastateltavat elämäkertojen 
perusteella selviytyjiin, alisuoriutujiin ja syrjäytyjiin. Selviytyjällä tarkoitan niitä, jotka 
ovat saavuttamassa tai saavuttaneet elämäntilanteen, jota ovat tavoitelleet. Tämän 
lisäksi heillä on koti, normaali toimeentulo sekä tulevaisuuden suunnitelmia.  

On niitäkin nuoria, joille punk on ollut eräänlainen turvapaikka. Nuorella olisi ollut 
edellytyksiä hankkiutua koulutukseen ja sitä kautta vaativiin työtehtäviin, mutta rohkeus 
tehdä ratkaisuja näyttää puuttuneen, ja puuttuu myös aikuisuudessa. He eivät ole 
tyytyväisiä nykyiseen elämäntilanteeseensa, eikä heillä ole vakavia suunnitelmia 
muuttaa elämäntilannettaan. Tällaisista henkilöistä käytän käsitettä alisuoriutuja. 

Syrjäytyjiksi kutsun niitä henkilöitä, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä koulutusta, ei 
työpaikkaa, ei välttämättä edes asuntoa. Heillä on päihdeongelma ja mahdollisesti 
muitakin sosiaalisia ongelmia. Heillä ei ole perhettä eikä tulevaisuuden tavoitteita. 
Syrjäytyjien kohdalla on vaikeaa sanoa, johtuuko syrjäytyminen punknuoruudesta vai 
liiallisesta alkoholin käytöstä. Kaikki alkoholin väärinkäyttäjät eivät kuitenkaan ole 
punkkareita. Ja osa punkkareistahan on täysin raittiita. Yksi punkkulttuurin merkitys voi 
olla siinä, että aluksi itsensä aatteelliseksi punkkariksi tunteva on ajautunut 
hauskanpitäjien joukkoon, jossa alkoholin runsas käyttö on vienyt hänet mukaansa. 
Toisaalta alkoholia ja jopa lieviä huumausaineitakin käyttäneistä punknuorista on 
saattanut tulla selviytyjiä.  

Tyypittelyjen ja yleistysten yhteydessä tulisi muistaa, että jokainen nuori – niin 
punkkari kuin ei-punkkari – on yksilö, jolla on paitsi yksilölliset lähtökohdat myös 
ajatukset punkistakin. Se, että nuori tyylillisesti poikkeaa valtaväestöstä, ei välttämättä 
tarkoita sitä, että hänellä on esimerkiksi ongelmia kotioloissa tai kouluvaikeuksia. 
Tämän tutkimuksen haastatellut ovat hyvin erilaisista kodeista. Tätä lähtökohtien 
erilaisuutta tukee myös mm. Heiskasen ja Mitchellin (1985) tutkimus. Useimmat 
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selviytyjät kuitenkin ovat saaneet kannustusta koulunkäyntiin ja harrastuksiinsa 
kotoaan. On myös joitakin selviytyjiä, jotka antavat erityistä painoa opettajan tai jonkun 
muun perheen ulkopuolisen kannustukselle, kun tukea ei ole kotoa saanut.  
 
6. Mustavalkoista rohkeutta  
 
Se, että punk antaa rohkeutta, tulee esiin useimmissa haastatteluissa. Toisaalta punk 
on vahva kuori nuoruuden haavoittuvimpana aikana. Itsensä erilaiseksi tunteva nuori ei 
koe esimerkiksi punktyyliin kohdistuvaa koulukiusaamista niin satuttavana kuin 
puuttumista vaikkapa ylipainoon tai iho-ongelmiin. Myös punkryhmässä nuoren tarve 
tulla hyväksytyksi täyttyy. Aikuistumisen myötä ns. kova kuori saattaa menettää 
merkityksensä. Punktyyli on ollut osalle haastateltavista keino peittää omaa arkuuttaan, 
välivaihe, jonka kautta hän on selviytynyt nuoruuden kriisistä (vrt. Eriksonin teoria: 
esim. Erikson 1968). 

Punknuoruuden eläneet kertovat nyt aikuisuudessakin arvostavansa erilaisia asioita 
kuin useimmat ihmiset, esiin tulee myös kaiken erilaisuuden hyväksyminen. 
Esimerkiksi tähän tapaan: ”Jos ei ois ollu punkkari, ois eri mieltä vaikka mistä. Nyt sitä 
tykkää kaikesta kummallisesta!” (1980-luvun punkkaripoika) 

Jokaisen ikäpolven punkkareiden haastatteluissa tulee esiin myös ihmisten 
mustavalkoinen suhtautuminen punkkareihin: toiset hyväksyivät, toiset eivät. Muutamat 
haastateltavat ovat kokeneet koulussa opettajien syrjintää punktyylinsä takia. 
 

”Yleensä maikat oli tosi reiluja, jotkut ihasteli ja ihmetteli, et on hienot meikit – Mut 
sit liikunnan maikka anto loikassa huonomman numeron. Ei voinu uskoo, et osaa 
suunnistaa, ku on värjätty letti. Ku lähtee vikana ja tulee ekana, ei voinu uskoo. 
Piti alkaa selittää, et suunnistuksessa on tarkotus mennä rastilta rastille. Mitäs 
muuta? Kysyttii, mut ei uskonu. – Koulussaki monet (koulutoverit) ihaili. Toiset 
räki päälle, et kahdenlaista suhtautumista… Bussissa yks jätkä räki mun tukkaan, 
istu takana ja räki, koko matkan… joku tuntematon nainen tuli auttaa mua, 
nenäliinalla, et kaks ääritapausta siinäki –” (1980-luvun punkkarityttö) 

 
Useimmat punkkarit ovat kokeneet aiheettomia, kielteisiä epäilyksiä tyylinsä takia, jopa 
vanhemmiltaan.  
 

”Isäpuoli ei tykännyt minihameesta vaan sanoi huoran näköiseksi.” (1980-luvun 
punkkarityttö) 
 
(Kun aloin punkkariksi) ”ukko (isä) sai kauheen raivarin ja turpaan tuli. Homoks 
se haukku ja jotain sellasta.” (1980-luvun punkkaripoika) 

 
Myös vieraiden ihmisten ennakkoluulot ovat ilmenneet jopa koomisestikin: 
 

”Oon ollu aina kohtelias. Laskin vanhemmat ihmiset ensin vaikka bussiin. Sit 
sellasii jäi mieleen kun osoitin vanhemmille, että menkää vaan ensin ja ne katto 
et mitä toi oikein yrittää ja siirsi käsilaukun toiseen käteen, toiselle puolelle 
minusta… et mitä se yrittää, laukunko varastaa?” (1980-luvun punkkaripoika) 
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Muutamat haastateltavat mainitsevat ympäristön kielteisen suhtautumisen yhdeksi 
syyksi punktyylistä luopumiseen. Etenkin työpaikan hakemisessa punkkarit olettivat 
tyylin haittaavan työn saantia. Tosin on niitäkin haastateltavia, jotka ovat olleet 
palvelualalla punktyylisinä ja kertovat saaneensa työnantajaltaan hyvää palautetta. 
Työhönottaja on yleensä ollut ennestään tuttu. 
 
7. Luovuutta kouluun 
 
Kaikenikäisissä haastateltavissa on niitä, jotka kritisoivat ajatusta ”kun on huono 
koulussa, on huono kaikessa”. Tätä ajatusta kritisoivat myös ne punkkarit, jotka itse 
ovat menestyneet tai menestyvät koulussa. Muutamista vanhimmista haastateltavista 
on tullut menestyneitä julkisuuden henkilöitä. Kuitenkin esimerkiksi menestyvän 
muusikon koulun musiikin arvosana on ollut välttävä, eikä kaikkien kirjoittamisella 
itsensä elättävien äidinkielen numero ole ollut kiitettävä.  

Monet nyt aikuiset haastateltavat tuovat esiin, että he ovat pitäneet erityisesti 
suorapuheisista, rehellisistä ja persoonallisista opettajista. Esimerkiksi 1980-luvun 
puolivälin punkkarityttö kertoo koulumuistojaan näin:  
 

”Yks hissanope – oli hyvä. Jäi mieleen. Se oli omituinen. Kerran kun se halus 
keskustella, ennustin sille kädestä. – Sitä opea jäin kaipaamaan. Se oli pelottava, 
otti auktoriteetin. Se oli sarkastinen. Se vittuili päin naamaa niille, jotka sille sanoi 
jotain. Siitä löyty samaa kapinaa kuin itsestäni. Se antoi takaisin, ei vain hymyillyt 
ja hymistellyt niin kuin monet. Se letkautti, iski vyön alle. Ne huutelijat saivat 
takaisin.” 

 
Myös yksilöllinen huomioon ottaminen ja henkilökohtainen kannustus ovat jääneet 
erityisesti mieleen, ja niillä on ollut jopa ammatinvalinnallisia seurauksia. Esimerkiksi 
yksi selviytyjä, 1970-luvun lopussa punkkariksi ryhtynyt mies, kertoo näin: 
 

”(Kouluun) menoon vaikutti isä, se käski miettii, haluunko koko ikäni kolata 
katuja. Inhosin sitä kaupungin työtä, ihmiset katto ku halpaa makkaraa, ja faija 
puhu järkeä. Isän tuki ja painostus oli se, että menin kouluun. Musta ei koskaan 
olis luuseriks, etten tekis töitä. Se on mussa ja monissa muissa punkkareissa eri. 
Moni ei oo ollu eikä haluukaan duuniin. – Opettajilla oli auktoriteetti, ne katto 
oppilasta alaspäin ja oli olevinaan yläpuolella, yleensä. Oli poikkeuksiaki. Yks – 
matikan ope oli sellanen joka ei ollu ku muut opettajat. Se tuki mua 
henkilökohtasesti, se oli sellane, yritti olla vähä ku kaveri. – Matikka mulla oli 
viitonen ja kun tuplasin ysin, se oli jo jouluna ysi, et eikös oo opettajalla jotain 
vaikutusta?”  

 
Kyseinen haastateltava työskentelee matemaattisella alalla, esimiestehtävissä. 

Tärkeänä tekijänä selviytymiseen nousee aineistossa esiin se, että nuorella on 
aikuinen tai aikuisia, jotka kannustavat häntä ja jaksavat uskoa hänen ”lahjoihinsa”. Jos 
nuorella ei ole ollut lähipiirissä aikuisia keskustelukumppaneita eikä hän ole saanut 
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tukea, on hänen syrjäytymisensä mahdollisempaa. Tämä tulee esiin myös tavallisia 
nuoria käsittelevissä syrjäytymistutkimuksissa (esim. Iivari 1996). 

 Tämän päivän punknuoret korostavat yksilöllisyyttä enemmän kuin 1970- ja 1980-
luvun punkkarit, ainakin puheen tasolla, mikä saattaa johtua myös yleisestä 
ajattelutavasta. Yksilöllisyyden ohessa tulee esiin ajatus siitä, että koulun pitäisi 
kasvattaa nimenomaan elämää varten. 
 

”Ei oo elämää, et on nenä kiinni kirjassa koko ajan, et tietää kaiken jostain 
saakelin banaanikärpäsen lisääntymisestä, niin mitä vittua se elämästä tietää, jos 
se omistaa elämänsä opiskelulle ja koululaitokselle ja valtiolle ja kaikelle 
paskalle, niin mitä se opettaa elämästä: kävelet kadulla etkä tiedä mitä sanoa 
ihmisille.” (1990-luvun lopun punkkarityttö) 

 
Myös 1980-luvun punkkareissa on niitä, jotka olisivat toivoneet peruskoululta enemmän 
”todelliseen elämään liittyvää tietoa”. Aineistosta nousee esiin, että niin opettajalla kuin 
muillakin nuorten kanssa toimivilla saisi punkkareiden mielestä olla rehellinen, 
ennakkoluuloton ote, mutta tarvittaessa tiukkakin linja. Virka-aikavälittämisen sijaan 
toivotaan vapaata, todellista välittämistä. Joidenkin kohdalla erityinen huomioon 
ottaminen voi olla tarpeen.  
 
8. Punk voimana 
 
Usein alakulttuurit tuovat esiin yhteiskunnan pohjavirtauksia. Jossain määrin ne voivat 
olla jopa aikaansa edellä: alakulttuurien ensin paheksutusta ominaisuudesta tulee 
usein yleisempi, jopa hyväksytty ilmiö, kuten punkin yleiseksi muodiksi tuleminen 
hiustyylissä, vaatteissa ja lävistyksissä.  

Sen lisäksi että alakulttuureita tarkastelemalla saatetaan nähdä mahdollisia tulevia 
ongelmia, alakulttuureissa voi olla sellaistakin, mistä valtakulttuurissa voidaan ottaa 
opiksi. Esimerkiksi punkille ominaisessa pienlehtien teossa oppii kirjoittamaan, 
piirtämään, julkaisemaan. Ompelijan taidot kehittyvät muokkaamalla vaatteita tyyliinsä 
sopivaksi. Raju meikki vaatii jo melkoisia maskeeraajan lahjoja. Musiikin tekemisessä 
oppii esiintymään, laulamaan, soittamaan… . Nämä kaikki ovat taitoja, joista voi olla 
hyötyä niin työelämässä kuin elämässä yleensä.  

Monet punknuoruuden eläneet selviytyjät ovat valinneet elämäntavakseen 
punkkulttuurille ominaisia asioita. Näistä mainittakoon esimerkiksi itsensä vapaaksi 
tuntemisen tarve, rohkeus tehdä mitä haluaa ja poikkeaminen totutuista tavoitteista. He 
ovat valinneet työkseen varsin kellonaikoihin sitoutumattomia töitä, kuten vapaa 
toimittaja, kirjailija, tutkija, muusikko, kotiompelija, taiteilija, suunnittelija… Aineiston 
valossa näyttää siltä, että punknuoruudesta selviytyminen vaatii lujaa luonnetta ja 
rohkeutta tehdä valtaväestöstä poikkeavia ratkaisuja. Myös luovasti ajatteleminen ja 
jonkin luovan erityisalan hyvä hallinta ovat mahdollistaneet tämänkaltaisen 
elämäntavan valinnan. Selviytymiseen on toinenkin tie: tavanomainen työpaikka, mutta 
harrastuksena omaehtoista tekemistä, joka mahdollistaa itsensä toteuttamisen. 

Tutkimuksia siitä, mitä seurauksia alakulttuuriin kuulumisesta voi olla 
elämänkulkuun, on vähän. Kun aikuinen – vaikkapa vanhempi, nuoriso- tai 
sosiaalityöntekijä, opettaja – on enemmän tietoinen alakulttuurin toimintaperiaatteista, 
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ajattelumalleista, tavoitteista, ajanviettotavoista, arvoista ja arvostuksista, nuoren 
ymmärtäminen ja ohjailu voi olla helpompaa. Toisaalta tieto voi lisätä tuskaa mutta on 
myös mahdollista, että turhat kielteiset ennakkoluulot karisevat.  

Lisääntynyt käsitys alakulttuurista mahdollistaa myös nuoren ohjaamisen 
rakentavaan toimintaan alakulttuurin sisällä. Tämä voi olla joidenkin nuorten kohdalla 
kasvatuksellisesti tehokkaampaa kuin pyrkimys irrottaa nuori kokonaan tästä 
alakulttuurista. Hauskanpitämisestä innostunutta punknuorta voi kannustaa esimerkiksi 
pienlehden tekoon tai soittamisen pariin, mikä on nuoren tulevaisuudenkin kannalta 
rakentavampaa. Se, että nuori on punkkari, ei sinällään ole paha asia. Se, että nuori 
käyttää päihteitä, ei vielä kerro sitä, että hänestä tulisi syrjäytyjä. Hauskanpitäminen 
pelkän viinan tai pillereiden voimalla ei ole rakentavaa, mutta hauskanpitäminen 
vaikkapa punksarjakuvien tekemisen parissa voi olla. 

Haastatteluissa tulee esiin, että peruskoulussa panostetaan liikaa aineisiin, joita on 
ylioppilaskirjoituksissa. Näin ollen esimerkiksi käsityöt ja taideaineet ”katsotaan 
turhemmiksi”. Vaikka niissä olisi hyvä, se ei kohota lukuaineiden keskiarvoa. 
Voitaisiinko koulussa ja nuorisotyössä kiinnittää enemmän huomiota siihen, onko 
heikosti koulussa menestyvällä joitakin erityislahjoja tai innostuksia, joita kannattaisi 
tukea, kuin siihen, että hänellä on ”ongelmia”. Voitaisiinko näin suunnata nuoren 
energiaa ja tarmoa tulevaisuuteen ja vahvistaa hänen itsetuntoaan?  

Monet haastateltavat ovat innostuneet ”koulupinnausnuoruuden” jälkeen lukemaan, 
jopa akateemisia tutkintoja. Myös avoin yliopisto on väylä akateemisuuteen: mitään ei 
ole menetetty, vaikka nuori ei heti peruskoulusta lukioon menisikään. Myös 
peruskoulun todistusta ehtii paikkailla myöhemmälläkin iällä. Muutama vuosi vaikka 
kaupungin hommissa voi antaa todellisen motivaation opiskelumaailmaan.  

Onko ihmisarvon tai viisauden mitta se, kuinka paljon on käynyt kouluja? 
Punkkulttuuriin on alusta asti kuulunut tietynlainen ihmisten kahtia jakamisen 
vastustaminen. Yksi punktyylin tavoite onkin tietoinen halu herättää paheksuntaa. 
Tyylin lisäksi laulujen sanoitukset, pienlehtien ulkoasu, jopa joidenkin nuorten käytös tai 
vaikkapa 1980-luvun soppapunkkareiden suosima alkoholistien parissa käytetty Sorbus 
-viini saattaa olla tapa osoittaa, kuinka valtakulttuurin arvot käännetään toisinpäin: se 
mikä on yleisesti paheksuttavaa, voi olla punkkulttuurissa arvostettavaa. Tämä on 
myös keino herättää ihmiset ajattelemaan.  

Rahan ja keskivertoelämän tavoittelu on kaukana punkin päämääristä. Punkkareilla 
on usein halu saada elämästä irti enemmän, ajatella enemmän. Tämä elämänasenne 
ei kaikilta osin iänkään myötä katoa. 1970-luvun lopun punkkarityttö kiteyttää nykyisen 
elämänasenteensa näin: 
 

”On kestäny hirveen kauan, et oon löytäny elämismuodon et mis voi olla niin ku 
oma itseni ja kuiteski elää tässä koko yhteiskunnassa henkisesti niin ku vapaana 
-- , et mä voin pörrätä kärpäsen lailla mis mä haluun, eikä tarvii olla ku 
junavaunu: mennään neliskanttina vaan jotain tiettyä rataa pitkin.” 
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