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Morjes!! 

Mä oon Matti Berggren ja päivittelen tänne juttuja tämän viikon. Oon juuriltani
ja aina sydämeltäni punkalaitumelainen, vaikka talokaupat veivätkin kirjat
Loimaalle ja muutaman kilsan ohi Punkalaitumen rajasta. Siellä asustelen
avopuolisoni Annan ja kahden kissan, Arttu Wiskarin ja Sauronin, kanssa.
Juuret löytyy tosiaan Taatinrinnantieltä jossa asuin aina syntymästä (1983) asti
tuonne jonnekin vuoden 2004 tienoille. Yllättävän paljon muuten tässä
kampanjassa on mukana joko entisiä tai nykyisiä taatinrinnantieläisiä. Kaikki
peruskouluni olen siis laitumella käynyt ja lukion vielä siihen päälle. 

Lukioaikana kiinnostuin musiikin äänittämisestä ja studiotekniikasta. Hain alan
kouluihin, mutta heti lukion jälkeen ei vielä lykästänyt. 2004 alkaen opiskelin
vuoden verran kaikkea ääneen ja kuvaan liittyvää Turussa Paasikivi-opistossa.
Turusta löytyi tuon vuoden jälkeen myös harjoittelupaikka Noisecamp-
studioilta, joten siellä tuli vietettyä kaikkiaan noin pari vuotta. 

Syksyllä 2006 aloitin musiikkiteknologian opinnot Koulutuskeskus
Salpauksessa Orimattilassa. Siellä äänitellessä muusikoiden kehnoja soittimia,
kiinnostuin soitinten korjauksesta, joten luontevana jatkumona jatkoin
opintoja Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa 
kitaranrakennuslinjalla. Sieltä valmistuin keväällä 2012 ja sen jälkeen olen
tehnyt mm. perinnepainotteisia sisäpintaremontteja (pinkopahvituksia, ym..). 

Kitaranrakennus ja musiikkiteknologin hommat ovat jääneet rakkaiksi
harrastuksiksi ja satunnaisiksi työkeikoiksi. Äänimiehen hommista minut on
saattanut bongata mm. Vironkankaan kesäteatterin miksausalttarilta.
Viimeiset reilut viisi vuotta tein Suomen parhaita ruumisarkkuja
Haukankoskella. Nyt arkkuhommat ovat jo takana päin ja remonttihommat
jatkuu. Olen myös vetänyt Jokiläänin kansalaisopiston puutyökurssia Ypäjän
hevosopistolla syksystä 2012 lähtien.

Muihin harrastuksiini kuuluu lähinnä frisbeegolf ja musiikki todella monessa
muodossa. Myös vanhoja videopelejä tulee keräiltyä ja pelailtua jonkin verran.
Tämän viikon aikana pääsette perehtymään ainakin kahteen edellä mainituista
hieman tarkemmin. 

Toivottavasti jaksatte seurata mukana!!
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Punkalaidun Rock´n´Roll City

Aloin soittamaan kitaraa syksyllä 1998 ostettuani rippilahjarahoilla sähkökitaran
ja vahvistimen. Paikallisista bändeistä tiesin tuolloin ainakin Nimettömät,
Periferian ja Hurley Burleyn. Kaksi ensimmäistä onnistuin näkemään livenäkin
koulun joulu- tai kevätjuhlissa. Varsinkin Nimettömien versio Klamydian Mä
lähden himaan-kappaleesta teki vaikutuksen. Siinä kun oli vaihdettu sanat niin,
että biisi kertoikin oman koulun opettajista eikä armeijasta.

Omat bändikuviot alkoivat vuonna 2001 kun minua kysyttiin mukaan
Tahdistin-bändiin. Samana syksynä soitin ensimmäisen keikkani Kankaanpään
Rockbar Redneckissä. Tämä baari meni konkurssiin hieman tämän jälkeen.
Kiistämme osuutemme tähän tapahtumaan. Tahdistimen kanssa teimme
muutamia keikkoja ja äänitimme Nollapisteessä-EP:n keväällä 2002. Samana
kesänä järjestettiin Särkässä jokin nuorisotapahtuma jossa pääesiintyjänä oli
Killer. Paikalla oli myös pari muuta bändiä Tahdistin mukaan luettuna.
Takahuoneessa olevat hedelmät ja sämpylät olivat kuulemma varattuna vain
pääbändi Killerille. Tämäkös meitä suivaannutti ja kohta Killerin hedelmät jo
kelluivatkin Vehkajärvessä kauniissa kesäsäässä. Samaiseen Vehkajärveen
liittyy myösTahdistimen loppu. Tahdistimen tarina päättyi heinäkuussa 2003
rumpalimme Jyri Systän tapaturmaisen menehtymisen johdosta.

Tämän jälkeen olen soittanut mm. seuraavissa kokoonpanoissa: Varhaiseläke,
Rosolli, Kolme askelta penetraatioon, James Everything & The Massive
Braindead Houseband, Punkstaro, Massan ja Hertsi putos kyydistä. Osa näistä
on ollut niin sanottuja yhden tai kahden illan juttuja, mutta osa on toiminut
vähän pidempäänkin. Punkstaro oli coverbändi jonka kanssa tehtiin useita
mahtavia keikkoja niin paikallisissa baareissa, häissä, pikkujouluissa ja milloin
missäkin. Punkstaro haudattiin Lagoon Partyissa 2015 ja samaisessa
tapahtumassa soitti ensimmäisen keikkansa Hertsi putos kyydistä. Tähän
bändiin palaan myöhemmin tällä viikolla joten ei siitä nyt sen enempää.

Viimeisessä kuvassa näkyy laitumelaisten bändien tuotoksia vuosien varrelta.
Kuvassa näkyvä akustinen kitara on Vilppu Ekilän valmistama. Jos jollakulla on
tietoa milloin Vilppu on tehnyt soittimia, niin olisi mielenkiintoista tietää.
Soittimien rakennus kun yleistyi Suomessa laajemmin vasta 70-80-luvulla,
mutta tämä kitara on rakennettu selkeästi jo paljon aiemmin.
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Minä Särkän lavalla 2002
(kuvaaja tuntematon)

Lehtijuttu
Varhaiseläkkeestä 2004

James Everything Mäenpään
työväentalolla (Jenni Ahlgren)

Punkstaro Triossa 2011
(Lauri Keinänen)

Hertsi putos kyydistä Oripäässä
2015 (Tuukka Palonen)

Punkstaro Oripäässä 2015
(Tuukka Palonen)

Laitumelaista
rockhistoriaa



Frisbeegolf

En ole koskaan ollut mitenkään erityisen urheilullinen tyyppi. Pienempänä
usein kyllä hengasin sekä KuPsin salibandy- että Juju-78:n jalkapallotreeneissä,
mutta itse en varsinaisesti osallistunut treenaamiseen. Myöhemmin olin ylpeä
siitä, että kotikadultani Taatinrinnantieltä sekä muutenkin kaveripiiristäni tuli
useita salibandyn sm-liigassa loistavasti pärjänneitä pelaajia. En siis voi sanoa
itse olleeni mukana punkalaitumelaisen salibandyn nousussa, mutta sen voin
ylpeästi sanoa, että minä toin frisbeegolfin Punkalaitumelle.

Kaikki alkoi syksyllä 2010 opiskellessani soitinrakennusta Ikaalisissa. Ikaalisten
kylpylän alueella oli frisbeegolfrata jota menimme muutaman kaverin kanssa
testaamaan. Innostuin lajista ja totesin, että kyllä Punkalaitumellekin pitää
tälläinen rata saada. Menin vielä samana syksynä Leppäsen Jorman puheille
joka silloin toimi vapaa-aikatoimen sihteerinä Kunnantalolla. Olin tuntenut
Jorman suurin piirtein ekaluokkalaisesta saakka ja siltä istumalta sovittiin, että
minä suunnittelen radan ja liikuntapaikkojen hoitaja Timo Välimaa rakentaa
sen Vartiolan alueelle. Vartiolan frisbeegolfrata avattiin viisiväyläisenä
kesäkuussa 2011.

Jo ennenkuin Vartiolan rata oli edes valmis, olin käynyt Porttikalliolla
suunnittelemassa pidempää ja haastavampaa rataa. Menin jälleen Jorman
juttusille ja taas siltä istumalta sovittiin, että rata toteutuu. Tällä kertaa
sunnitteluun otettiin mukaan myös frisbeegolfammattilainen Juho Rantalaiho.
Yhdessä Juhon kanssa kiersimme Porttikalliolla minun alustavien
suunnitelmien pohjalta. Juhon ammattitaito tuli tarpeeseen, sillä en ollut
osannut miettiä kaikkia turvallisuusasioita väylillä ihan loppuun asti. Juho teki
tarvittavat muutokset väylille ja Porttikallion frisbeegolfrata avattiin 
yhdeksänväyläisenä heinäkuussa 2012. Itselleni Porttikalliolla on suosikiksi
muodostunut väylä numero 3. Jo ensimmäisenä kesänä heitin sillä väylällä
hole-in-onen ja onnistuimpa heittämään kiekkoni myös väylän yli kulkevien
sähköjohtojen väliin. Sittemmin ei ole Porttikalliolla holareita kohdalleni osunut
ja muutenkin tuntuu, että mitä vanhemmaksi tulee sitä huonommin sitä
heittää. 

Tarttis varmaan oikein reenata joskus.
Tämä korona-aika on aiheuttanut varsinaisen frisbeegolfbuumin koko
Suomessa ja Punkalaitumellakin harrastajamäärät ovat kasvaneet
huomattavasti. Nyt voinkin ilokseni kertoa, että Porttikallion rataa ollaan
laajentamassa 18-väyläiseksi. Tarkempaa aikataulua tälle ei vielä ole olemassa,
mutta suunnittelutyöt ovat jo käynnissä. Hankkeessa ovat mukana ainakin
Punkalaitumen kunta, Laitumen pallo sekä Luonnollisesti laitumella-hanke. On
myös suunnitteilla, että paikalliset yritykset voisivat ostaa radalta omia
nimikkoväyliään ja näin tukea hankkeen edistymistä.
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Minä valmistautumassa heittämään
juuri valmistuneella Vartiolan radalla

2011 (Tuukka Palonen).

Eveliina Melkko heittää avajaisissa
virallisen avausheiton 2011.

Vartiolan radalla saattaa joskus olla
mielenkiintoisia esteitä kuten
esimerkiksi bajamajoja 2016.

Korien kasaamista Porttikalliolla 2012.

Juho Rantalaiho opastaa miten
putataan Porttikallion radan 

avajaisissa 2012.

Ladun ja polun väkeä tutustumassa
frisbeegolfiin 2012.

Joskus käy 
näinkin 2012.



Hertsi putos kyydistä

Hertsi putos kyydistä-bändin alkutahdit lyötiin kesällä 2013, kun Kinnari ja Juhis
muutaman harkitun oluen jälkeen tekivät mielestään hyvän punk-biisin. Tätä
ja muutamaa muuta biisiä lähdettiin kaveriporukalla äänittämään Turkuun.
Saunaan, baariin ja sammuun puistoon-biisi julkaistiin digitaalisesti keväällä
2014. Tässä vaiheessa HPK ei kuitenkaan vielä ollut varsinainen bändi, mutta
jokin idea jäi selkeästi osallisten päähän pyörimään, koska kevääseen 2015
mennessä uusia biisejä projektille oli tehty jo useampia. 

Näitä biisejä lähdimme äänittämään mökkimaisemiin Suodenniemelle tutulla
porukalla johon kuuluivat allekirjoittanut, Juhis, Kinnari ja Mauno. Kesällä 2015
tuli vastaan mahdollisuus soittaa keikka Lagoon Partyissa Oripäässä. Tässä
vaiheessa projektista tuli bändi. Piti opetella soittamaan biisit oikeasti ja
yhdessä. Kinnaria lukuunottamatta muut olivat soittaneet jo vuosia yhdessä
mm. Punkstaro-bändissä, joten hommahan lähti toimimaan välittömästi. Tästä
lähtien olemme soittaneet useita kymmeniä keikkoja ja julkaisseet uutta
musiikkia lähes vuosittain niin fyysisessä kuin digitaalisessa muodossa.
Olemme julkaisseet mm. Sopiiko tässä välissä hakea keskiolutta-live c-kasetin
keväällä 2018 soittamastamme keikasta Ravintola Punkassa. Viimeisin
julkaisumme Pipa jäi pornokauppaan-seiskatuumainen EP julkaistiin tämän
vuoden tammikuussa. 

Vaikka kaikki bändin jäsenet asuvat nykyään muualla kuin Punkalaitumella on
Punkalaidun silti bändin henkinen koti. Kolme neljästä bändin jäsenestä on
kotoisin Punkalaitumelta, eikä se neljäskään niin kovin kaukaa ole. Siitä
huolimatta, että Punkalaidun ei ole kovin suuri paikka, niin täältä löytyy
bänditoiminnalle monia tarpeellisia palveluita. Arttu Sarvanteen pyörittämä
Watercastle-studio on tullut bändille tutuksi useiden äänityssessioiden myötä.
Itseäni viehättää ajatus soittaa bassoa lähes samassa kohtaa minne aina
yläasteella salaa livahdettiin ostamaan torstaisin halpoja munkkeja. 

Pompperipossan Pälvi on painanut meille niin paitoja,kangaskasseja kuin
hihamerkkejäkin. Ne ovat tehneet niin hyvin kauppansa, että ovat tällä hetkellä
kaikki lähes loppuunmyytyjä. Bändin nimen alkuperä herättää aina kovasti
kysymyksiä. Nyt voin sen verran paljastaa, että se liittyy.. 
Tai noh, antaa vaan jatkossakin herättää niitä kysymyksiä.
Huomenna luvassa jotain todella spesiaalia!!
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Suuli, Kojonperä (Tuukka Palonen). Keinu (Tuukka Palonen).

Työväentalo, Loimaa (Juha Kurri). Boothill, Helsinki (Sanni Niemelä).

Mitäsmitäsmitäs-festivaali, Nuutajärvi.

Studio Watercastlessa

Punkan takapiha

Uusin
promokuva
(Juha Kurri)



Kun me kuollaan -musiikkivideo

Tänään on suuri päivä!! Nimittäin Hertsi putos kyydistä julkaisee uutta
musiikkia oikein musiikkivideon kera ja te pääsette olemaan osana tätä
historiallista hetkeä. Siitä en oikein tiedä, että mikä tästä muka niin
historiallisen tekee, mutta onhan se aina mukavaa, kun saa uutta musiikkia
ihmisten ilmoille. Kun me kuollaan-biisi jäi tavallaan yli Pipa jäi
pornokauppaan-EP:ltä, mutta koska biisi on mielestämme hyvä, halusimme
julkaista sen omana julkaisunaan. Tätä lukiessasi biisi on jo kuultavissa mm.
Spotifyssa ja musavideo nähtävänä Youtubessa. Löytyy varmasti 
molemmista hakusanoilla Kun me kuollaan.

Biisiin kuvattiin musavideo Punkalaitumella Haukankoskella. Olin saanut
päähäni jo vuosia sitten, että Haukankoskella olevia sellejä voisi joskus käyttää
jossain musavideossa hyödyksi. Nyt kun tilat eivät enää olleet
vastaanottokeskuksen käytössä, aloin kehitellä ideaa videosta, joka tapahtuisi
ympäri rakennusta. Talven aikana videon idea ja käsikirjoitus kirkastui ja
maaliskuun alussa pääsimme kunnanjohtajan luvalla tiloihin kuvaamaan
videota. Saattaapa itse kunnanjohtajakin videolla vilahtaa. Itse toimin videolla
niin käsikirjoittana kuin ohjaajana. Tarvitsimme videolle bändin lisäksi myös
näyttelijöitä ja tässä vaiheessa otinkin yhteyttä tuttuun ja luotettavaan
Punkalaitumen teatterikerhon porukkaan. Sieltähän löytyikin useita innokkaita
ja lahjakkaita näyttelijöitä, jotka kaikki suoriutuivat rooleistaan
moitteettomasti. 

Oman lisänsä videon kuvauksiin toi keväällä koko ajan pahentunut
koronapandemia, jonka takia kuvausten aikataulutus ja rytmittäminen piti
tehdä niin, että paikalla on koko ajan vain minimimäärä porukkaa ja että
kohtauksia ei päästy harjoittelemaan ennenkuin vasta kuvaustilanteessa.
Kaikki meni kuitenkin loistavasti ja lopputulos on enemmän kuin hyvä. Videolla
osalla näyttelijöistä näkyvät maskit sitovat videon myös hienosti tähän varsin
erikoiseen aikaan. 

Jälkeenpäin olen miettinyt, että monenkohan punkbändin musavideolla on
esiintynyt niinkin arvovaltaista sakkia kuin kunnanjohtaja, kunnanvaltuutettu,
paikallislehden päätoimittaja sekä entinen eduskunta-avustaja.
Punkalaitumella kaikki on mahdollista!!
Kaikki kuvat: Sanni Niemelä
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Tapahtumista

Jo pienenä poikana rakastin tapahtumia. Olipa se sitten toripäivä, torstaikisat,
yrittäjämessut, supermoniottelut, itsenäisyyspäivän soihtukulkue,
pääsiäisturnaus tai Urpo ja Ana Vartiolassa niin minä olin paikalla. Muistan
vieläkin elävästi kuinka Seppo Räty heitti maailmanennätyksen Vartiolan
kentän avajaiskisoissa 2.6.1991. 

Sama meininki on jatkunut näihin päiviin asti. Pääsiäisturnauksista on jäänyt
käymättä sen historian aikana tasan yksi. Vuonna 2011 kun olin
työharjoittelussa Walesissa rakentamassa ukuleleja. Edelleen Laitumella on
useita tapahtumia joihin pyrin osallistumaan vuosittain. Kaikkien aikojen
maatalousnäyttely ja tervahaudan sytytys, joulunavaus, Valman ja Viljon
yöjuoksut, pelimannipäivä sekä eri alueiden kirppiskierrokset muutaman
mainitakseni. Toivottavasti kaikkia näitä perinteisiä tapahtumia päästään
jatkamaan normaalisti mahdollisimman pian. 

Kuvassa olen veistämässä kannelta Yli-Kirralla 2018. Kuva: Miina Sillanpää
Hyvää äitienpäivää kaikille ja kiitos tästä viikosta!!
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