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1. Johdanto 

Romaanissa Syysprinssi nainen alkaa 1990-luvun puolivälissä vierailla mielisairaalassa miehen 

luona, jonka hän on menneisyydessä tuntenut nuoruuden rakastettunaan, Syysprinssinä. 

Päähenkilö alkaa muistellen kertoa sähköhoidon takia muistinmenetyksestä kärsivälle miehelle 

heidän viidentoista vuoden takaisesta intohimoisesta ja “hullun rakkauden” täyteisestä 

rakkaussuhteestaan. He ovat olleet 1980-luvun alussa nuoria kirjailijoita uuden aallon 

nuorisokulttuurien ympäröiminä sekä yliopistomaailmaan saapuneen punkkulttuurin kärkinimiä. 

Yhdessä toistensa sekä punkhenkisen kaveripiirinsä kanssa he muun muassa kirjoittavat punkista, 

pitävät punkia julistavia puheita sekä toimittavat punktyylistä pienlehteä.  

1.1. Tutkimusaihe ja tutkimuskysymykset  

Kandidaatintutkielmassani tarkastelen punkkulttuurin sekä 1970– ja 1980-lukujen vaihteen 

ajallista murrosta Anja Kaurasen (vuodesta 1997 nimellä Snellman) pienoisromaanissa Syysprinssi 

(1996) ja siihen pohjautuvassa samannimisessä Alli Haapasalon ohjaamassa filmatisoinnissa 

(2016). Valitsin tutkimukseeni keskeiseksi temaattiseksi lähtökohdaksi punkin, sillä aineistossa 

sekä henkilöiden toiminta että mentaliteetit kietoutuvat punkkulttuurin ympärille. Lisäksi punk 

kytkeytyy keskeisesti teoksissa kuvattavaan vuosikymmenten vaihteeseen ja ajan vallitsevaan 

ilmapiiriin.  

Käsitän punkin nuorison musiikki- ja tyyliperustaista alakulttuurina, jolle on ominaista huomiota 

herättävä normeja rikkova pukeutuminen ja käyttäytyminen sekä rytmiltään ja sanoituksiltaan 

aggressiivinen musiikki1. Romaanissa punk esitetään “vastaelämäntapana” ja “anti-liikkeenä”2. 

Punkia onkin luonnehdittu valtakulttuuria eli yleisesti hyväksyttyjä kulttuurin muotoja 

vastustavana vastakulttuurina, sillä siihen liitetään usein kapinaa valtakulttuuria ja erilaisia 

yhteiskunnan auktoriteetteja vastaan. Tästä esiintyy kuitenkin vaihtelevia näkemyksiä; punk on 

luokiteltu myös vaihtoehtokulttuuriksi, jonka mukaan sen ei tarvitse välttämättä vastustaa 

valtakulttuuria vaan se toimii ennemmin toisena mahdollisena vaihtoehtona valtakulttuurin 

 
1 Raippa, 2002, 10. 
2 Kauranen, 1996, 15. 
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rinnalla.3 Punkin katsotaan levinneen Englannista vuoden 1973 öljykriisin aiheuttaman 

taloudellisen laman ja nuorisotyöttömyyden myötä. Liike ilmaisi nuorison turhautumista 

yhteiskuntaan protestoimalla sen järjestystä ja perusinstituutioita vastaan. Musiikiltaan se 

puolestaan vastusti vallassa olleita kaupallisia levy-yhtiöitä sekä 1970-luvun puolivälin 

progressiivisen rockin teknisyyttä.4 Suomeen ilmiön katsotaan saapuneen taloudellisen taantuman 

aiheuttaman asenteiden kovenemisen lisäksi erityisesti Sex Pistols -yhtyeen sekä rockkulttuurin 

jämähtäneisyyden vaikutuksesta5.   

Ajallisella murroksella tarkoitan vuosikymmenten vaihteeseen sijoittuvaa muutoksen ilmapiiriä. 

Tähän sovellan valtiotieteen ja historian professori Aristide Zolbergin vuonna 1972 kehittämää 

hulluuden hetki -käsitettä, jonka hän on luonut kuvaamaan yhteiskunnallista tilannetta, jolloin 

hetkellisesti vanhat säännöt tuntuvat merkityksettömiltä ja uudet mahdollisuudet näyttävät 

avautuvan6.  Pyrin tuomaan esiin sitä, miten aineistossa ajan murroksellisuus ja hulluuden hetki 

nousevat esiin nuorison ja erityisesti punkkulttuurin näkökulmasta.  

Tutkimukseni tarkoituksena on punkkulttuurin osalta kiinnittää huomiota erityisesti siihen, miten 

se ilmenee nuorisokulttuurina, ajatusmaailmana, tyylissä ja ilmaisussa sekä kohtaamisessa 

akateemisen maailman kanssa. Punkilmiön piirteiden lisäksi tarkastelen punkiin ja ajalliseen 

murrokseen liitettäviä asenteita ja mentaliteetteja, ja tuen havaintojani tutkimuskirjallisuuden 

avulla. Näin ollen lähestyn lähdeaineistoa seuraavien tutkimuskysymysten avulla: 

Miten punkkulttuuri ilmenee Syysprinssi-romaanissa ja -elokuvassa? 

Millaisia näkökulmia 1970- ja 1980-lukujen vaihteen ilmapiiriin teokset tarjoavat ja miksi? 

Miten punkkulttuuri vaikuttaa teosten muodostamaan vuosikymmentenvaihteen ajankuvaan? 

Lisäksi otan romaanin ja elokuvan tarkasteluun vertailevan näkökulman, jossa huomioin teoksiin 

liittyvät ajalliset ulottuvuudet, jotka vaikuttavat aineiston tulkintaan. Elokuva on tehty vasta 20 

 
3 Raippa, 2002, 9, 103, 214. 
4 Söderholm, 1987, 45–46, 50. 
5 Aapola & Kaarninen, 2003, 482, 489–491; Häggman & Aalto, 2008, 211–212. 
6 Zolberg, 1972. 
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vuotta romaanin julkaisemisen jälkeen, minkä lisäksi romaanissa kerronta sekä elokuvassa tarinan 

kuvaus tapahtuvat muistellen noin 15 vuoden takaisia tapahtumia. 

1.2. Aikaisempi tutkimus 

Tutkimukseni kanssa samankaltaista tutkimusta lähdeaineiston, teemojen ja ajallisen sijoittumisen 

osalta ei ole aikaisemmin juurikaan tehty. Sen vuoksi olen koonnut valikoidun joukon 

tutkimuskirjallisuutta, joka sisältää tarkasteltavia teemoja taustoittavaa kirjallisuutta sekä 

kaunokirjallisen teoksen ja elokuvan analyysiä taustoittavaa kirjallisuutta. Lähdeaineistoltaan, 

aikakaudeltaan ja tematiikaltaan tutkimustani lähimmäksi tulee Fanny Ruonaniemen vuoden 2019 

Jyväskylän historian ja etnologian laitokselle tekemä maisterintutkielma, jossa Ruonaniemi 

tarkastelee 1980-luvun alun nuorison kuvauksia kyseisen ajan nuortenkirjoissa. Näistä yksi on 

Anja Kaurasen vuoden 1981 esikoisteos Sonja O. kävi täällä.7 Samaa teosta on käsitellyt myös 

Laura Kuitunen kirjallisuuden pro gradu -työssään, jossa hän osoittaa 1980-luvulla tapahtuneen 

murroksen naisten kirjoittamassa kirjallisuudessa, vaikka kyseisen vuosikymmenen kirjallisuutta 

on ylipäätään pidetty hänen mukaansa mitäänsanomattomana8. 

1980-lukua tai tuttavallisemmin “kasaria” on laajemminkin pidetty kulttuurisesti usein 

pinnallisena ja yksiulotteisena ajanjaksona9. Kuitenkin 2000-luvulla 1980-luvusta on alettu 

kiinnostua niin populaarikulttuurissa kuin tutkimuksellisestikin10. Esimerkiksi Jyväskylän 

yliopiston historian ja etnologian laitoksen koordinoima monitieteinen tutkimusohjelma Niin 

kasaria: Nuorisokulttuurit ja suomalaisen yhteiskunnan muutos 1980-luvulla tarkastelee 1980-

luvun suomalaista nuorisokulttuuria. Hankkeessa on kerätty laaja-alaisesti muistitietoa koskien 

1980-luvun nuorisokulttuureja järjestämällä kirjoituskilpailu, Niin kasaria!/Så 80-tal!11 Tähän 

mennessä aineistoon pohjautuva tutkimus on keskittynyt ensisijaisesti musiikkimuistoihin. 

Hankkeen vetäjän Suomen historian professori Petri Karosen Yle:lle hankkeesta antamien 

 
7 Ruonaniemi, 2019. 
8 Kuitunen, 1997, 90. 
9 Blogissa Niin kasaria!, 11.4.2022. 
10 Välisalo & Karonen, 2018, 184. 
11 Kirjoituskilpailun ovat järjestäneet yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa Suomalaisen Kirjallisuuden Seura sekä 

Svenska litteratursällskapet i Finland. 
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kommenttien mukaan 1980-luku on tällä hetkellä riittävän etäisyyden päässä analyyttiselle 

tarkastelulle ja toisaalta tarpeeksi lähellä kattavan muistitiedon saamiseksi12. 

Punkkulttuuria on tutkittu Suomessa jo 1980-luvun puolivälistä lähtien eri tieteenaloilla ja eri 

näkökulmista käsin, minkä lisäksi aiheesta on koottu muistitietoa kulttuurin sisältä13. Punkia on 

usein myös käsitelty tutkimuksissa muiden nuoriso- ja alakulttuurien joukossa. Tässä 

tutkimuksessa käytän ensisijaisesti Ritva Raipan vuoden 2002 kasvatustieteiden väitöskirjaa 

Punkin kaksi vuosikymmentä. Etnografiaa ja punkkareiden elämäkertoja, joka sisältää kattavan 

määrän hyödyllistä taustoittavaa tietoa punkista sekä kulttuurisena ilmiönä että elämänkulkua 

määrittävänä tekijänä 1970-luvun lopulta 1990-luvun loppuun sijoittuvalla ajanjaksolla. Lisäksi 

käytän Stig Söderholmin toimittamaa teosta Näkökulmia rockkulttuuriin (1987) sekä Ilkka 

Heiskasen ja Ritva Mitchellin teosta, Lättähatuista punkkareihin (1985), joista saan hyödynnettyä 

aikalaisnäkulmaa punkiin. Punkteeman sekä nuoruuden muistelun kautta liikun tutkimuksessani 

myös nuoruuden, nuorison14 ja nuorisokulttuurin piirissä, joita taustoitan pitkälti Sinikka Aapolan 

ja Mervi Kaarnisen toimittaman Nuoruuden vuosisata: Suomalaisen nuorison historia -teoksen 

avulla, jota voidaan pitää jo nimestään päätellen suomalaisen nuoruuden ja nuorison historian 

kokoavana esityksenä15.  

Lähdeaineiston ja metodologian taustoitus perustuu kaunokirjallisen tekstin osalta pitkälti Kai 

Häggmanin Historiallisen aikakauskirjan artikkeliin Kaunokirjallisuus: lähteitä ja inspiraatiota 

historiantutkijalle (2001) sekä Jyrki Pöysän teokseen Lähiluvun tieto: Näkökulmia kirjoitetun 

muistelutikerronnan tutkimukseen (2015) ja elokuvan osalta Hannu Salmen teokseen Elokuva ja 

Historia (1993), joka sisältää kattavasti tietoa elokuvan käytöstä historiantutkimuksen lähteenä. 

1.3. Lähdeaineisto ja lähdekritiikki 

Tutkimukseni lähdeaineisto koostuu Syysprinssi-nimisestä pienoisromaanista sekä sen pohjalta 

tehdystä samannimisestä elokuvasta. Romaanin ja elokuvan tarinat ovat samankaltaiset huolimatta 

 
12 Vuorela, 2015. 
13 Ks. esim. Miettinen, K. (2021). Suomipunk 1977–1981. Like, Helsinki;  
14 Käsittelen nuoruuden ja nuorison käsitteitä lomittain, koska niiden merkitykset tulevat hyvin lähelle toisiaan. On 

kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että niiden välillä on sisällöllisiä eroja, sillä nuoruudella tarkoitetaan tiettyä 

elämänvaihetta, kun taas nuorisolla viitataan tiettyyn ikäryhmään; Aapola & Kaarninen, 2003, 11–12. 
15 Aapola & Kaarninen, 2003, 9. 
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eroista niiden yksityiskohdissa sekä tavoista esittää asioita, mikä liittyy pitkälti eroista niiden 

esitysmuotoihin liittyen. Tarinan samankaltaisuuden vuoksi käytän romaania ensisijaisena 

lähteenä, johon suhteutan täydentävästi elokuvan tuomia näkökulmia. 

Anja Kauranen vaikutti 1980-luvun alussa kulttuuri- ja kirjallisuusaktiivina ja yhteiskunnallisena 

keskustelijana Helsingin yliopistopiireissä pyrkien tekemään muutosta suomalaiseen 

kirjallisuuteen. Hän muun muassa kirjoitti yhdessä “punktohtoriksi” tituleeratun filosofian tohtori 

Esa Saarisen kanssa punkhenkisen jutun Ylioppilaslehteen. Lisäksi hän toimi niin sanotun Kiima-

ryhmän yhtenä kärkinimenä sekä kulttuurilehti Kiiman toimituksessa.16 Päivi Koivisto on 

Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirjan artikkelissaan tarkastellut Syysprinssi-romaania 

kirjallisuudentutkimuksen ja omaelämäkerrallisuuden näkökulmasta osana Anja Kauranen-

Snellmanin neljän omaelämäkerrallisen romaanin sarjaa17. Koiviston mukaan Syysprinssi-romaani 

herätti julkaisuajankohtanaan negatiivissävytteistä julkista keskustelua johtuen sen tosielämän 

kytköksistä kirjailija Harri Sirolaan liittyen.18 Tutkimukseni tarkoituksena ei kuitenkaan ole 

lähestyä aineistoa omaelämäkerrallisesta näkökulmasta niin, että kiinnittäisin huomiota Kauranen 

henkilökohtaisen elämän tapahtumien totuudellisuuteen. On kuitenkin hyvä huomioida, että 

Kauranen on itse elänyt aikana, josta hän on kirjoittanut. Näin ollen hän on itse kokenut aikakauden 

ilmapiirin, mitä myös keskustelu omaelämäkerrallisuudesta osaltaan osoittaa. 

Historiantutkimuksen näkökulmasta siis oletan, että kirjailijan omakohtainen elämä ja kokemukset 

ovat vaikuttaneet hänen tuotokseensa.  

Kaunokirjallisuuteen ja elokuvaan on historiantutkimuksen lähteinä kohdistunut samankaltaisia 

asenteita. Kaunokirjallisuuden asema historiantutkimuksen lähteenä on ollut pitkään 

kiistanalainen erityisesti siitä saatavan tiedon totuudenmukaisuuden näkökulmasta, jota on pidetty 

yhtenä keskeisenä historiantutkimuksen lähteen kriteerinä. Totuudellisuutta on siis pidetty mittana 

lähteen historiallisesta todistusarvosta, kun taas kaunokirjallisuutta on yleensä katsottu sen 

fiktiivisestä luonteesta käsin, minkä vuoksi se on erotettu muista historiallisista dokumenteista ja 

sen antia historiantutkimukselle on pidetty hyvin rajallisena.19 Hannu Salmen mukaan myös 

 
16 Helle, 2009, 20, 47; Laari, 2021. 
17 Kyseistä teossarjaa Koivisto kutsuu äitisarjaksi teosten yhteneväisen tematiikan perusteella. Sarjaan kuuluvat 

Syysprinssin (1996) lisäksi romaanit Kiinalainen kesä (1989), Ihon aika (1993) ja Side (1998). 
18 Koivisto, 2003, 11–12.  
19Häggman, 2001, 18. 
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“elokuvan taival historiantutkijoiden lähdeluetteloihin on ollut pitkä ja kivikkoinen”20 eikä 

elokuvaa aina ole tunnistettu historiantutkimuksen lähteiden joukkoon. Salmi kuitenkin 

huomauttaa, että sopivan ongelmanasettelun sekä tutkimuskysymysten kautta oikeastaan mitä 

tahansa kulttuurin tuotteita voidaan käyttää lähteinä historiantutkimuksessa.21 Sekä 

kaunokirjallisuus että elokuva ovat erityisen hedelmällisiä nimenomaan tutkittaessa 

mentaliteetteja, asenteita ja uskomuksia.22 Tutkimukseni kannalta tämä tarkoittaa erityisesti 

punkiin sekä ajanjakson murrokselliseen ilmapiiriin liitettävien mentaliteettien tarkastelua. 

Olennaista sekä kaunokirjallisen tekstin että elokuvan kohdalla, kuten muidenkin lähteiden 

kohdalla, on ottaa huomioon lähteeseen liittyvä lähdekritiikki. Ensinnäkin on hyvä huomioida, että 

kaunokirjallisuus ja elokuva eivät kuvaa todellisuutta sellaisenaan vaan tekijänsä luoman 

fiktiivisen maailman kautta. Kuitenkin fiktiivisestä maailmasta voi löytyä myös todellisesta 

menneisyydestä kertovia palasia, jotka voidaan todentaa tutkimuskirjallisuuden avulla. Lisäksi on 

olennaista ottaa huomioon lähdeaineiston syntyajankohta, sillä Kai Häggmanin mukaan 

kaunokirjallisuus kertoo lopulta enemmän kirjoittamis- ja julkaisuajankohdastaan kuin 

kuvaamastaan ajanjaksosta23, minkä voidaan katsoa pätevän myös elokuvaan. Aineistoni romaanin 

kohdalla tämä tarkoittaa, että kuvaukset ja käsitykset 1970–1980-lukujen vaihteesta kerrotaan 

jälkikäteen 1990-luvun puolivälistä käsin. Vuonna 2016 tehty elokuva on puolestaan vieläkin 

kauempana ajankohdasta, jota se kuvaa, minkä lisäksi ohjaaja ja käsikirjoittaja Alli Haapasalo 

kuuluu 1970-luvun lopulla syntyneenä nuorempaan sukupolveen, jolla ei voi olla muistikuvia 

1970–1980-lukujen vaihteesta. Elokuva on etäännytetty alkuperäisteoksestaan myös esimerkiksi 

antamalla päähenkilöille nimet Inka ja Juhani, kun taas romaanissa päähenkilöt jäävät 

nimettömiksi. Näin ollen aineistoni tarjoaa mahdollisuuden tarkastella sitä, miten eri aikoina 

tuotetut lähteet kuvaavat omista lähtökohdistaan samaa menneisyyden ajanjaksoa.  

1.4. Tutkimusmetodi ja rajaukset 

Tutkimuksessa ensisijaisesti käyttämäni aineiston analyysimenetelmä on lähiluku, joka soveltuu 

sekä kaunokirjallisen tekstin että elokuvan analyysiin. Käytännössä olen toistuvalla luennalla 

 
20 Salmi, 1993, 117. 
21 Salmi, 1993, 117–119. 
22 Häggman, 2001, 19; Salmi, 1993, 142. 
23 Häggman, 2001, 18. 
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poiminut romaanista ja elokuvasta kohtia, joissa punk sekä ajallinen murroksellisuus esiintyvät. 

Tarkoitukseni ei siis ole muodostaa tyhjentävää yleiskuvaa menneestä vaan pikemminkin 

tarkastella lähdeaineistoa valitsemieni teemojen näkökulmasta käsin sekä suhteuttaa tekemiäni 

huomioita kontekstoivaan tutkimuskirjallisuuteen.  

Elokuvan ja sen perustana olevan teoksen suhteuttaminen toisiinsa on olennaista käytettäessä 

elokuvaa historiallisena lähteenä24. Olen luennassa ja elokuvaa tulkitessa ottanut huomioon, että 

se on audiovisuaalisena tuotoksena monimuotoisempi ilmaisumuoto kuin pelkkä teksti, sillä siinä 

ovat tekstitason lisäksi mukana kuva ja ääni25. Koska tarina romaanissa ja elokuvassa on 

pääpiirteittäin melko yhtäläinen, keskityn tutkimuksessani yksityiskohtaisempien seikkojen 

vertailuun kuten ilmaisutapojen erohin sekä painotuseroihin kirjan ja elokuvan välillä. Elokuvan 

osalta kiinnitän lähinnä huomiota siihen, miten siinä on romaanin kirjallisesta tekstimuodosta 

poikkeavin keinoin tuotu esiin tarkasteltavia teemoja. Elokuva-adaptaatiossa on jouduttu tekemään 

valintoja sen suhteen, mitä siihen on otettu kirjasta ja missä muodossa asiat on esitetty, sillä 

elokuvaan ei voida aikarajoitteen vuoksi saada mahtumaan yhtä paljon asiaa kuin tekstinä kansien 

väliin. 

Sovellan tutkimuksessani yhtenä metodologisena viitekehyksenä muistelukerronnan tutkimusta. 

Vaikka Kaurasen romaani ei kuulu suoraan muistelukerronnan piiriin, on siinä paljon 

muistelukerronnan piirteitä takautuvasti tapahtuvan kerronnan, jossa kertoja muistelee 

nuoruuttaan, vuoksi. Kaunokirjallisella tekstillä ja kirjoitetulla muistelukerronnalla onkin 

löydettävissä omat yhtymäkohtansa. Esimerkiksi kuten kaunokirjallisuudessa myös 

muistelukerronnassa on fiktiivisiä piirteitä, minkä lisäksi molempien kohdalla on olennaista tehdä 

ero tekstin kirjoittajan ja kertojan välillä26. Muistelu näyttäytyy aineistossa nostalgisessa valossa, 

minkä käsitän positiivissävytteisenä kuvauksena eletystä menneisyydestä samalla, kun nykyisyys 

tai tulevat olosuhteet nähdään negatiivisessa valossa. Näin ollen olennaisessa osassa on 

nykyisyyden ja menneisyyden välinen suhde.27 Aineistoni kohdalla tämä tarkoittaa, että kertoja-

päähenkilö muistelee aktiivista ja kapinallista nuoruuttaan punkilmiön ympäröimänä, kun taas 

 
24 Salmi, 1993, 144. 
25 Salmi, 1993, 120. 
26 Pöysä, 2015, 47–47, 133–134. 
27Olick ym. 2011, 448. 
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muistelutilannetta varjostaa 1990-luvun lamakausi sekä Syysprinssin mielisairaus ja sen 

aiheuttamat muistamisen vaikeudet. 

Kuten jo mainittu, tutkimuksen aikarajaus on kokonaisuudessaan melko polveileva, sillä siihen 

liittyy useampi aikataso, koska teoksissa kerronta tapahtuu jälkikäteen. Pääasiassa tarkasteltavana 

on reilun vuoden ajanjakso vuoden 1980 syksystä aina vuoden 1982 kevääseen, jolle kuvattu tarina 

sijoittuu. Tutkimukseni myös rajoittuu käsittelemään nuoruuden myöhäisvaihetta, sillä päähenkilö 

on noin 24-vuotias yliopisto-opiskelija28. Todellisuudessa käsiteltyä ajanjaksoa on kuitenkin 

mahdotonta rajata näin tarkasti, sillä tarkasteltavat ilmiöt, mentaliteetit, ja ilmapiiri ovat 

esiintyneet liukuvammin aikakaudella jo ennen kuvattua ajanjaksoa ja toisaalta vielä sen 

jälkeenkin. 

Alueellisen rajauksen osalta on hyvä ottaa huomioon, että lähdeaineiston kerronta tapahtuu 

helsinkiläisen eli kaupunkilaisnuoren näkökulmasta. Kuitenkin tutkimuksen varsinaisen 

alueellisen rajauksen voi katsoa olevan laajempi, sillä lähdeaineistosta välittyviä ilmiöitä ja 

asenteita ei voida rajata tiukasti tietylle alueelle, vaikka kaunokirjallinen teos on syntynyt 

kirjailijan kokemusmaailman ja elokuva tekijänsä tulkintojen ja valintojen pohjalta. Voisi myös 

sanoa, että 1980-luku oli vielä nuorten yhtenäiskulttuurin aikaa, jolloin oli selkeästi erotettavissa 

ja nimettävissä tiettyjä nuorison alakulttuurin muotoja. 

2. Punkin ilmentymät Syysprinssissä 

Ritva Raipan mukaan erilaiset punkin merkkijärjestelmät muun muassa ideologiasta ulkonäköön 

musiikkiin, toimintaan ja kielenkäyttöön kietoutuvat tiiviisti yhteen muodostaen kokonaisuuden 

mutta samalla tehden haastavaksi niiden erikseen käsittelemisen29, mikä on havaittavissa myös 

Syysprinssi-teoksessa. Tässä luvussa tarkastelen punkin ilmenemistä lähdeaineistossa, sillä se on 

keskeisessä roolissa nuoruudessa, jota päähenkilö muistelee. Useat aineistossa esiintyvät teemat 

kietoutuvat punkin ajatusmaailman, tyylin ja ilmaisun ympärille ja se on keskeinen lähtökohta, 

 
28 Nuoruutta ei kuitenkaan ole aina mielekästä määritellä tarkasti vain kronologisesti iän perusteella, sillä sen sisältö 

ja merkitykset ovat muuttuneet ajan saatossa esimerkiksi koulutuksen laajentumisen myötä. Nuoruutta voidaan siis 

määrittää muun muassa institutionaalisesti kuten koulutusjärjestelmän puitteissa. (Aapola & Kaarninen, 2003, 13–

14.) Tässä tutkimuksessa yhdistän yliopisto-opinnot reilun kahdenkymmenen vuoden iässä nuoruuden 

myöhäisvaiheeksi ja yhdenlaiseksi rajapyykiksi nuoruuden ja aikuisuuden välillä.  
29 Raippa, 2002, 51. 
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jonka kautta päähenkilö kuvaa sekä omaa elämäänsä ja toimintaansa että yleisemmin 1970- ja 

1980-lukujen vaihteen ilmapiiriä. Ensiksi esittelen sitä, miten punk ilmenee osana 

nuorisokulttuureita, ja millainen se on aatemaailmaltaan, mistä siirryn käsittelemään punkin 

tyypillisiä tyylipiirteitä ja liikekieltä. Lopuksi nostan esiin punkin ilmenemisen 

yliopistomaailmassa, johon kertojan maailma keskeisesti sijoittuu.  

2.1. Punk näkyvänä osana nuorisokulttuureita  

Romaanissa nousee esiin, että nuorisoa ei nähdä yhtenä yhtenäisenä massana vaan se erotellaan 

erilaisiksi ryhmiksi, joista mainitaan nimeltä esimerkiksi hämyt, teddyt, diskohileet ja punkkarit30. 

Eräänlaisena käännekohtana nuorison kulttuurisessa kehityksessä voidaan nähdä 1950-luku, sillä 

tuolloin nuorisokulttuurit, musiikkimaut ja tyylit alkoivat vaikuttaa siihen, miten nuoret 

järjestäytyivät omiksi ryhmikseen31. Nuorison nousuun katsotaan vaikuttaneen useiden toisen 

maailmansodan jälkeisten kehityskulkujen kuten talouden kasvun ja teknologisen kehityksen 

myötä tapahtuneen globalisoitumisen, kulutuksen nousun ja kaupallistumisen sekä muuttoliikkeen 

maaseudulta kaupunkiin32.  Puhe nuorisokulttuureista oli parin vuosikymmenen jälkeen 1970-

luvun jälkipuoliskolla vakiintunut julkisessa keskustelussa. Samaan aikaan erilaiset nuorison 

ryhmittymät lisääntyivät, muotoutuivat uudelleen ja pirstaloituivat entistä enemmän 1980-luvun 

alkuun mennessä, jolloin nuorten ryhmäytymisestä alettiin puhua alakulttuureina33.  

Nuoriso alkoi 1970-luvun lopulla seurata entistä enemmän ulkomaisia tyylejä ja 

alakulttuuriryhmiä34. Punk levisi Suomeen pitkälti Englannista Sex Pistols -yhtyeen vaikutuksesta, 

mihin myös romaanin kertoja viittaa mainitessaan punkin lainasanojen sekä ajatusten tulon 

Suomeen Lontoon työläiskortteleista sekä ensimmäiset television välittämät kuvat Sex Pistolsien 

keikoista35. Näin ollen romaanin alussa kertoja sivuaa 1970-luvun loppua ja punkin nousukautta36 

 
30 Kauranen, 1996, 27. 
31 Aapola & Kaarninen, 2003, 389. 
32 Häggman & Aalto, 2008, 15–17. 
33 Aapola & Kaarninen, 2003, 373; Heiskanen & Mitchell, 1985, 204. 
34 Heiskanen & Mitchell, 1985, 205. 
35 Kauranen, 1996, 14, 20. 
36 Esim. Stig Söderholm on jaotellut punkkulttuurin ilmenemisen Suomessa kronologisesti neljäksi vaiheekseen. 

Näistä ensimmäistä 1975–1979 hän kutsuu formatiiviseksi vaiheeksi, jonka aikana punksuuntaus rantautui 

ensimmäistä kertaa Suomeen. Söderholm, 1987. 
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ikään kuin rakentaen laajempaa yleiskuvaa punkilmiöstä.  Elokuvassa puolestaan sitä ei tuoda esiin 

vaan tarina sijoittuu tiukasti 1980-luvun alkuun.  

Sekä romaanissa että elokuvassa tuodaan keskeisesti esiin punkin saamaa medianäkyvyyttä. 

Romaanin kertoja kuvailee päähenkilöitä antamassa punkaiheisia lehti- ja tv-haastatteluja sekä 

yleisemmin toimittajia tekemässä juttuja ilmiöstä37. Elokuvassa median rooli visualisoituu 

näytettäessä retrotyylisen tv-kuvan kautta tapahtumaa, joka kuhisee punktyylisesti pukeutuneita 

nuoria, ja taustalla soi punkmusiikki. Tämän yhteydessä näytetään myös Inka ja Juhana antamassa 

punkaiheista tv-haastattelua.38 Myös Heiskanen ja Mitchell ovat kuvanneet punkia Suomessa 

alusta saakka julkisen keskustelun näkökulmasta poikkeuksellisen näkyvänä mediailmiönä. Heti 

punkin Suomeen rantautumisen alkutaipaleella erityistä kohua herätti punkin leviämiseen 

keskeisesti vaikuttaneen Sex Pistolsin kutsuminen Suomeen vuonna 1978. Sanomalehdistön 

lietsoman paniikin vuoksi konsertti kuitenkin peruttiin epäämällä yhtyeen jäsenten työluvat. 

Kohun yhteydessä aikakausilehdistössä nousi esiin punkilmiön ja -musiikin kohtaaminen Suomen 

järjestyskulttuurin ja poliittisten nuorisojärjestöjen sensuurihalukkuuden kanssa.39 On kuitenkin 

huomioitava, että laajasta mediahuomiosta huolimatta punk oli itse nuorison keskuudessa lopulta 

marginaalinen ilmiö, koska suurin osa nuorisosta ei useiden tutkimusten perusteella ole kuulunut 

vahvasti mihinkään nuorison alakulttuuriin40. Toisaalta 1970–1980-luvun vaihteessa punkilmiön 

vanavedessä nuorisokulttuureissa syntyi elävöitymistä, mistä puhuttiin uutena aaltona. Sen myötä 

muodostui uusia nuorisokulttuurin tyylejä, perustettiin uusia yhtyeitä ja elävän musiikin 

yhdistyksiä sekä paikkoja, joissa kuunnella, harjoitella ja esittää elävää musiikkia. Lisäksi uusia 

suomalaisia rockyhtyeitä nousi hittilistoille, ja syntyi uusi punkrockin muoto hardcorepunk.41 

Uuden aallon käsite sekä ilmiön piirteitä esiintyy myös Syysprinssi-aineistossa42. 

Sekä romaanissa että elokuvassa päähenkilön ja tämän punkhenkisten kavereiden yhdeksi 

keskeiseksi kokoontumispaikaksi nousee Helsingin Vanha ylioppilastalo. Nuorison liikehdintään 

tuli 1960- ja 1970-luvulla mukaan aikaisempaa vahvemmin poliittisia vaikutteita43. Television 

 
37 Kauranen, 1996, 15, 56, 57, 65. 
38 Syysprinssi, 2016. 
39 Heiskanen & Mitchell, 1985, 205–206. 
40 Aapola & Kaarninen, 2003, 385, 489. 
41 Häggman & Aalto, 2008, 211–213; Söderholm, 1987, 51–52; Raippa, 2002, 2–3. 
42 Kauranen, 1996, 15; Syysprinssi, 2016. 
43 Aapola & Kaarninen, 2003, 390. 
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yleistymisen myötä maailman tapahtumat tulivat näkyviin kotisohville, joka osaltaan vaikutti 

vasemmistolaisen opiskelijaradikalismin syntyyn44. Esimerkiksi Helsingin yliopistossa vallinneet 

poliittiset diskurssit kulminoituivat vuoden 1968 opiskelijoiden järjestämän Vanhan valtauksen45 

myötä, jonka tarkoituksena oli lisätä yliopistodemokratiaa ja, jonka myötä muotoutui poliittinen 

vasemmistoradikalismin aikakausi. Tasan kymmenen vuotta myöhemmin vuoden 1978 

huhtikuussa Vanha ylioppilastalo paloi, mikä aikalaisten mukaan merkitsi rajakohtaa kahden 

aikakauden välillä. Ylioppilastalon nopean uudelleenrakentamisen ja valmistumisen myötä 

vuoden 1979 syksyksi vasemmistolaisdiskurssi ja poliittisuus laantuivat, sillä yliopistoon 

saapuneet “alakulttuurit tulivat ja puhdistivat puoluekartan.”46 Punk siis saapui 

yliopistomaailmaan yhtenä nuorison alakulttuurina muiden joukossa.  

Punkkulttuuri nousee aineistossa esiin keskeisesti kollektiivisen harrastetoiminnan yhteydessä, 

sillä päähenkilöt perustavat tuttavapiirinsä kanssa Virhe-nimisen yhdistyksen sekä sen yhteyteen 

samannimisen punkhenkisen, “poikkitaiteellisen” lehden. Lehden toiminnassa ovat esillä erilaiset 

itseilmaisun muodot, kuten taide, musiikki ja kirjallisuus. Sen voi huomata esimerkiksi kertojan 

kuvatessa yhdistyksen perustamiskokoukseen saapuneita erilaisia harrastajia sisältäen 

“...kirjoittajia ja piirtäjiä, muusikoita ja säveltäjiä, valokuvaajia ja sarjakuvantekijöitä.”.47 Myös 

elokuvassa erilaiset taide- ja ilmaisumuodot nousevat esiin erityisesti yhdistyksen kokousten 

dialogissa Virheen tekijöiden esitettäessä ideoita lehteä varten sekä heidän esiintyessään 

yleisötilaisuudessa48. Pienlehden tekeminen oli hyvin tyypillinen punktoiminnan muoto, jossa 

yhdistyivät erityisesti erilaiset luovuutta vaatineet ilmaisun ja harrastuneisuuden muodot49. 

Punkaatteen ja erilaisten ilmaisumuotojen yhdistyessä kollektiivisessa toiminnassa oli mukana 

sekä instrumentaalisia eli sosiaalisen (ja poliittisen) vaikuttamisen että ekspressiivisen eli 

itseilmaisun ja sitä kautta omien rajojen löytämisen ja koettelemisen piirteitä, joiden yhdistäminen 

oli tyypillistä nuorten järjestötoiminnalle50. 

 
44 Häggman & Aalto, 2008, 16. 
45 Vanha ylioppilastalo vallattiin 25.11.1968 Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan 100-vuotisjuhlatilaisuuden 

aattona.  
46 Popp ym. 2017, 97, 108–109. 
47 Kauranen, 1996, 51. 
48 Syysprinssi, 2016. 
49 Raippa, 2002, 179. 
50 Aapola & Kaarninen, 2003, 389. 
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2.2. Kapina järkeä ja järjestystä vastaan 

Punkin aatemaailma tiivistyy aineistossa yksittäisissä lennokkaissa iskulauseissa ja julistuksissa, 

joten siitä ei anneta erityisen yksityiskohtaista tai koherenttia kuvaa. Punk ilmenee 

ajatusmaailmaltaan siinä mielessä pinnallisena, että siihen kuuluviin näkemyksiin ei esitetä 

syvällisiä perusteluja tai “järkeilyä”. Keskeisenä perusajatuksena esiintyykin nimenomaan järjen, 

järkevyyden ja yhteiskunnallisen järjestyksen vastaisuus ja eräänlainen hulluus.  Punk välittyy 

aineistossa siis ajatusmaailmaltaan Söderholmin esittämän mukaisesti anti-ideologiana eli 

vastakohtana päämäärähakuiselle ja järjestäytyneelle yhteiskunnalliselle toiminnalle, sillä siihen 

sisältyy paradoksaalisuutta ja epäloogisuutta51. 

Aineistossa ajatusmaailmasta välittyy keskeisesti kapina vallitsevaa yhteiskunnallista poliittista ja 

kulttuurista järjestelmää vastaan. Keskeisessä roolissa on erityisesti 1970-luvulle liitetyn 

poliittisen sekä säädellyn kulttuurisen ilmapiirin vastustaminen, kuten päähenkilö julistaa: 

“Punkliikkeen totuudet ovat ennen kaikkea tunnetotuuksia, elämänkatsomuksellisia vastavetoja 

poliittiselle ja kulttuuriselle stagnaatiolle.”.52 Yhteiskunnallinen järjestys ja sen maailmankuva 

nähdään pysähtyneenä, mihin pyritään vastaamaan politiikkaan liitettävän tiedon ja 

järkiperäisyyden sijaan sille vastakkaiseksi mielletyllä tunneperäisyydellä. Epäpoliittisuus ilmenee 

myös piittaamattomuutena ajankohtaisia politiikan tapahtumia ja ilmiöitä, kuten Iso-Britannian 

pääministeri Margaret Thatcherin ja Yhdysvaltojen presidentti Ronald Reaganin johtamaa 

liberalistista virtausta, kohtaan 1980-luvun alussa53. Lisäksi se nousee esiin kertojan kuvaillessa 

poliittiselta kentältä tulleita reaktioita punktoimintaan niin, että “...oikean siiven kulttuuriälymystö 

oli järkyttynyt kapinamme epä-älyllisyydestä ja vasen siipi tyrmistynyt yhteiskunnallisen 

realiteettitajumme puutteesta.”.54 Aineistosta välittyvä epäpoliittisuuden näkökulma punkiin on 

kuitenkin subjektiivinen, sillä kokonaisuudessaan punkin ideologiaan sisältyy paljon hajanaisuutta 

ja ristiriitaisuutta; se voi sisältää samanaikaisesti aivan vastakkaisia arvomaailmoja kuten 

esimerkiksi sekä poliittisuutta että epäpoliittisuutta55.  

 
51 Söderholm, 1987, 63. 
52 Kauranen, 1996, 19. 
53 Kauranen, 1996, 54; Häggman & Aalto, 2008, 19–20. 
54 Kauranen, 1996, 21. 
55 Söderholm, 1987, 43. 
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Poliittisuuden vastaisuus sekä yhteiskunnallisiin teemoihin vaikuttaminen välittyvät aineistossa 

erityisesti toiminnan kautta, sillä punkin ajatusmaailmaa levittävänä väylänä nousee poliittisen 

toiminnan sijaan esiin kulttuurinen ja taiteellinen ilmaisu, joista ammennetaan uusia vaihtoehtoisia 

ajatuksia tavoista järjestää yhteiskuntaa ja todellisuutta. Myös Virhe-yhdistys itsessään kuvaa 

punkiin liittynyttä paradoksaalisuutta, sillä se edustaa järjestäytynyttä toimintaa, jota punk 

puolestaan usein vastusti. Paradoksaalisuus onkin tuotu esiin tietoisesti ja se toimii osana punkiin 

kuuluvaa provokaatiota: “Päätettiin siis perustaa yhdistys jonka päämääränä oli - omien 

järjestyssääntöjensä mukaan — ‘vastustaa kaikkea järjestystä…’”.56 Kyseessä on siis punkille 

tyypillistä järjestelmälle irvailua niin, että toimitaan tietyllä tapaa järjestäytyneen yhdistyksen 

muodossa, mutta kuitenkin vastustaen järjestystä. 

Erilaiset musiikkityylit ovat usein olleet nuorisokulttuureiden keskiössä, mikä voimistui 

entisestään 1970- ja 1980-luvulla57. Myös punkissa musiikki on ajatusmaailman keskeisessä 

roolissa, ja musiikki on usein ollut nuorille väylä tulla osaksi punkkulttuuria58. Söderholm näkee 

punkin viestittämän protestin jakautuneena yhteiskunnallista järjestelmää ja perusinstituutioita 

sekä rockmusiikin kaupallisuutta ja teknisyyttä vastustaviksi protesteiksi59. Kuitenkin aineistossa 

musiikki kytkeytyy tiiviimmin ylipäänsä järjestyksen vastaisuuden ympärille kuin 

rockmusiikkiteollisuuden kaupallistunutta ja teknisyyttä vastustaen. Myös jo mainitsemani 

tunneperäisyys on ollut esillä punkissa alusta saakka erityisesti musiikin, jossa instrumenttien 

teknistä hallitsemista tärkeämpää oli luoda vapautunut ja riehakas tunnelma, kautta60.  

Siihen minkälaisia asioita aineistossa nostetaan esiin punkin ajatusmaailmaan liittyen, vaikuttaa 

kerronnan aikainen tilanne. Kerronta tapahtuu vuodesta 1996 käsin, jolloin 1980-luvun 

markkinatalouden vapautumisen myötä syntynyt sosiaalinen ja taloudellinen nousukausi, oli 

taittunut jo hyvän aikaa sitten, ja 1990-luvun alussa Suomea koetteli jopa historian rajuin 

taloudellinen lama, jonka vaikutukset jatkuvat pitkään läpi vuosikymmenen61. Erot eri aikojen 

yhteiskunnallisten tilanteiden välillä heijastuvat siihen, miten menneisyyttä aineistossa 

muistellaan ja siihen, miksi punkin kapinamielisyys ja yhteiskuntakriittisyys nostetaan keskeiseksi 

 
56 Kauranen, 1996, 51. 
57 Aapola & Kaarninen, 2003, 385. 
58 Raippa, 2002, 51–59. 
59 Söderholm, 1987, 46. 
60 Söderholm, 1997, 46. 
61 Häggman & Aalto, 2008, 20, 24. 
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muistelun kohteeksi. Punkin edustamaa kapinamielisyyttä kohtaan nouseekin romaanissa esiin 

nostalgisuutta esimerkiksi päähenkilön vastatessa puhelinhaastatteluun, jossa haastattelija kysyy 

muun muassa: “Onko kapina museoitu?”62. Päähenkilö vastaa  1990-luvun eli “nykyajan nuorisoa” 

koskeviin kysymyksiin välinpitämättömään sävyyn. Ylipäätään punkin kapinallisuuden 

korostaminen romaanissa nostaa 1970–1980-luvun vaihteen positiivisempaan valoon kuin 

muisteluajankohdan 1990-luvun puolessa välissä, joka näyttäytyy huolestuttavalta tai 

vähintäänkin mitättömältä menneeseen verrattuna. 

2.3. Tyyli ja liikekieli ajatusmaailman ilmentäjinä 

Erityisesti romaanissa nostetaan hyvin monipuolisesti esiin punkkulttuurille tyypillisiä 

tyylipiirteitä ja liikekieltä, jotka ovat kiinteästi yhteydessä ideologisiin merkityksiin, joita halutaan 

viestittää. Kun romaanin alussa siirrytään 1990-luvun muistelutilanteesta muisteltavaan 

ajankohtaan 1970– ja 1980-lukujen vaihteeseen, punkkulttuurin tyylilliset tunnusmerkit nousevat 

esiin hyvin luettelomaisesti. Ne muodostavat yleistävän kuvan ajan ilmapiiristä punkkulttuurin 

näkökulmasta. Tämän jälkeen kertoja siirtyy esittelemään punkin näkymistä yliopistomaailmassa, 

mihin pureudun tarkemmin seuraavassa luvussa.  

Punktyylille on ominaista, että se näkyy ulkonäössä monipuolisesti ja sen merkkejä on 

löydettävissä kokonaisvaltaisesti ulkonäön eri osa-alueista63. Aivan romaanin ensimmäisen 

punkkulttuurin kuvauksen alussa kertoja nostaa esiin erilaisia punktyylille ominaisia ulkonäköön 

ja pukeutumiseen liittyviä piirteitä listaamalla niitä seuraavasti: “Pogoavia irokeesipäisiä poikia 

ja aniliinitukkaisia tyttöjä mustin huulin ja kynsin. Rikkinäisiä vaatteita joita sinne tänne 

kiinnitetyt hakaneulat pitämässä koossa, verikoiran kaulapantoja, kymmenin renkain lävistettyjä 

korvalehtiä ja sieraimia, kettinkejä, piikkirannekkeita, betelillä värjättyjä kieliä.”.64 Kertojan 

kuvaamat piirteet edustavat hyvin vastakkaista suuntaa verrattaessa siihen, mikä yleensä 

ymmärretään silotelluksi ja siistiksi ulkonäöksi. Tämän kaltaiseen pukeutumiseen ja ulkonäköön 

 
62 Kauranen, 1996, 118. 
63 Raippa, 2002, 72. 
64 Kauranen, 1996, 14–15. 
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voidaankin liittää kapinaa siisteyden ja puhtauden normeja vastaan65. Näin ollen pukeutuminen on 

yhteydessä jo aiemmin mainitsemaani ajatukseen kapinasta valtakulttuuria vastaan. 

Kertoja esittää punkin tyylipiirteet yleistäen ja kollektiivisella tasolla, minkä johdosta 

punkliikkeestä välittyy kuva yhtenäisestä, tietynlaisia piirteitä omaavasta tyylistä. Stig Söderholm 

korostaakin musiikin lisäksi erityisesti pukeutumistyylin merkitystä punkin tunnistettavuudelle 

omaksi “sosiaaliseksi liikkeekseen” erityisesti sen aatemaailman sisältäessä ristiriitaisuuksia ja 

monisyisyyttä66. Tyylin yhteydessä romaanin kertoja puhuu “punk-etiketistä”67 ja “punk-

kliseestä”68, mikä viittaa siihen, että punktyyli oli jo 1980-luvun alussa vakiintunut tyylisuunta, 

jossa oli omat, kollektiivisesti tunnistetut merkityksensä ja piirteensä. Jotta ilmiö on voinut tulla 

kliseeksi tai sille on muodostunut tietynlainen etiketti, on sen täytynyt olla olemassa jo jonkin 

aikaa. Myös Söderholmin mukaan 1980-luvun puolella pukeutumisen yhtenäisyys vahvistui, kun 

taas yhtenäisyyden vaikutelma 1970-luvulla esiintyi lähinnä lehdistössä tyylin ollessa 

todellisuudessa vielä suhteellisen heterogeenistä69. Esimerkiksi romaanissa viitataan punkkareihin 

“hakaneulakansana”70. Lehdissä nostettiinkin toistuvasti esiin juuri hakaneulat punkliikkeen 

leimallisena symbolina71.  

Markkinatalous ja mainonta alkoivat 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa ottaa yhä enemmän 

innoitusta nuorison alakulttuureista erityisesti niiden saaman julkisen huomion vuoksi72. Punk-

kulttuurille pidetään tyypillisenä kaupallisuuden vastaisuutta ja niin sanottua diy eli tee-se-itse- 

tyyliä ja -kulttuuria, joka näkyi monipuolisesti niin musiikkikulttuurissa matalalla kynnyksellä itse 

tehdyssä yksinkertaisessa punkmusiikissa kuin tyylisuuntauksen itse hakaneuloin ja niitein 

muokatuissa vaatteissa ja asusteissa73. Aineistossa kuitenkin nousee esiin erityisesti tyylin 

yhteydessä tapahtunut muutos 1980-luvun alussa, jossa ”Helsingin kaikki tavaratalot olivat jo 

silloin perustaneet nuorisovaateosastoille omat punkkarisoppensa…”74. Tämän lisäksi kertoja tuo 

 
65 Raippa, 2002, 73. 
66 Söderholm, 1987, 43. 
67 Kauranen, 1996, 26. 
68 Kauranen, 1996, 18. 
69 Söderholm, 1987, 54. 
70 Kauranen, 1996, 15. 
71 Söderholm, 1987, 97. 
72 Aapola & Kaarninen, 2003, 465–467. 
73 Raippa, 2002, 52, 82. 
74 Kauranen, 1996, 104. 
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Virhe-lehden osallisuudesta uuteen kaupalliseen punkaaltoon. Söderholmin mukaan vuodet 1979–

1980 olivatkin jo punkin kaupallistumisen aikaa, joka oli osa jo aiemmin mainittua uutta aaltoa75. 

Luettelointi jatkuu romaanissa ulkonäöstä punkille ominaisiin eleisiin: “Kaatumatautisia 

kouristuksia, pakkoliikkeitä, nyrkkejä, irvistyksiä, ruokottomia äännähdyksiä...”.76 Liikkeet 

viestivät poikkeavuudesta, hulluudesta ja jopa sairaalloisuudesta eli siis piirteistä, jotka jäävät 

ulkopuolelle normaalina pidetystä tavasta käyttäytyä. Kyseiset eleet ilmaantuivat punkin 

liikekieleen jo 1970-luvun lopussa tullen tutuiksi esimerkiksi Sex Pistolsin levittämästä 

kuvastosta. Eleet olivat osa punkin ilveilykulttuuria, jossa oli tarkoituksena käytöksen avulla 

kyseenalaistaa vallinneita normeja ja tuoda esiin vaihtoehtoisia todellisuuskokemuksia näennäisen 

turhan ja hyödyttömän liikekielen avulla.77  

Yksi keskeinen liikehdintä, jota kertoja kuvaa, on punkille tyypillinen tanssityyli, pogoaminen. 

“Pogo” on Söderholmin mukaan punkin tansseista tunnetuin ja tarkoittaa yksinkertaisuudessaan 

hyppimistä punkmusiikin tahdissa. Hänen näkemyksensä mukaan tanssin tarkoituksena oli rikkoa 

perinteinen malli tanssivasta tyttö-poikaparista sekä antaa yksilölle vapaus ilmaista omaa tapaansa 

kokea yhteiskunnallista kokemusta.78 Kertoja kuitenkin liittää tanssityylin ajatukseen elämisestä 

vain nykyhetkessä, jossa ei murehdita mennyttä eikä tulevaa79. Ajatus heijastelee 1980-luvun alun 

uuden aallon mukana syntynyttä nuorisokulttuurin suuntausta, jota on kutsuttu muun muassa 

postpunkiksi sekä narsismiksi. Suuntauksen ideana oli nimenomaan leikata tajunnasta menneisyys 

ja tulevaisuus, elää hetkessä ja nähdä itsensä maailman keskipisteenä.80 Kyseinen suuntaus tulee 

ilmi sekä romaanissa että elokuvassa myös kertojan kuvaillessa Syysprinssiä nuorison uuden 

narsismin ja hybriksen ruumiillistumaksi81. Elokuvassa uusi aalto ilmenee taustalla luoden 1980-

luvun alun tunnelmaa esimerkiksi musiikin kautta. Yleisötapahtuman lopuksi lavalle nouseva 

yhtye alkaa soittaa Joy Division -yhtyeen kappaletta Love Will Tear Us Apart vuodelta 1980. 

Söderholm listaa kyseisen yhtyeen yhdeksi punkmusiikin 1980-luvun alun uuden suuntauksen 

 
75 Söderholm, 1987, 50–53. 
76 Kauranen, 1996, 15. 
77 Söderholm, 1987, 72–73. 
78Söderholm, 1987, 46–47. 
79 Kauranen, 1996, 15. 
80 Söderholm, 1987, 52–53. 
81 Kauranen, 1996, 21. 
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edustajaksi. Musiikki erosi synteettisyydellään ja teknisemmällä otteellaan huomattavasti 

edellisen vuosikymmenen punkrockista, jonka suosio oli jo hiipunut vuosikymmenen vaihduttua82.  

2.4. ”Älymystöpunkkarit” - punk kohtaa yliopistomaailman 

Yliopistolle punk tuli aatteiltaan ja vaatteiltaan chicimpänä versiona, sysimustina 

hiuksina, leopardikuvioisina farkkuina, koristeommeltuina niittinahkarotseina. Pitkinä 

soljuvina puheenvuoroina ja äkkiväärinä kysymyksinä.83 

Yleisemmän punkkulttuurin tulon ja sen luoman ilmapiirin kuvailun lisäksi romaanissa punkin 

ilmenemisen keskeisenä näkökulmana on se, miten punk näkyy yliopistomaailmassa. Kuten 

edellisestä lainauksesta voi huomata, kertoja kuvaa punkin esiintymisen nuorten keskuudessa 

tietyllä tapaa ympäristöönsä eli tässä tapauksessa yliopistomaailmaan mukautuvana ilmiönä. 

Sanalla chic kertoja viittaa tyylikkäämpään ja elegantimpaan eli aiemmin kuvaillun rajua, rosoista 

ja huomionhakuista punktyyliä hillitympään punkin esiintymiseen. Kertoja kutsuukin punkille 

tyypillisisksi miellettyjä tyylipiirteitä kuten lävistyksiä, nahkaa, niittejä ja hakaneuloja “katufiksun 

sotisovaksi”84, mikä korostaa niin sanotun peruspunkin ja akateemisen maailman välistä eroa. 

Aineistossa punkin ilmenemisestä yliopistomaailmassa onkin löydettävissä tietty ristiriita, sillä 

yhtäältä se pyrkii vaikuttamaan yliopistossa vallitsevaa perinteistä akateemista valtakulttuuria 

vastaan mutta toisaalta se on mukautunut valtakulttuurin raameihin, erityisesti tyylinsä osalta. 

Myös Ritva Raippa esittää pukeutumisen yhteydessä, että “punkin paradoksi on siinä, että vaikka 

se on valtakulttuurin kääntöpuoli, on se kuitenkin toimimista valtakulttuurin ehdoilla.”85  

Koska elokuva keskittyy 1980-luvun alkuun ja yliopistomaailmaan, punktyylinen pukeutuminen 

ei nouse siinä yhtä keskeisellä tavalla esiin kuin romaanissa, vaikka puvustus vastaakin 

tunnistettavalla tavalla erityisesti romaanissa kertojan itselleen ja Syysprinssille kuvailemaa 

vaatetusta. Punkille leimalliset tyylipiirteet kuitenkin vilahtelevat puvustuksessa vaihtelevasti 

esimerkiksi sinisinä hiuksina, irokeeseina, nahkatakkeina ja niitattuna yksityiskohtina86. Näin 

 
82 Söderholm, 1987, 52–53. 
83 Kauranen, 1996, 15. 
84 Kauranen, 1996, 17. 
85 Raippa, 2002, 86. 
86 Syysprinssi, 2016. 
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ollen elokuvassa tulee ennemminkin esiin juuri kohtaaminen yliopistomaailman hillitymmän 

pukeutumisen kanssa. 

Luennoilla ja seminaareissa etsittiin innokkaasti toimivia dilentanttisia näkökulmia. Oli 

esitettävä mielettömiä väitteitä nähdäkseen voiko olla sitä mieltä! Tenttivastauksissa 

kartettiin täsmällistä vastaustekniikkaa ja akateemisen hygieeniseksi formuloitua kieltä. 

Olkoon harkitsematonta ja rosoista, kunhan koskettaa!87 

Kuten lainauksessa tulee ilmi, punk esitetään yliopistomaailmassa erityisesti pyrkimyksenä 

akateemisen keskustelun ja tiedonmuodostuksen periaatteiden kuten perustellun, loogisen ja 

järkiperäisen argumentoinnin vallankumoukseen, minkä kautta punk ja akateeminen maailma 

pyritään saamaan kohtaamaan toisensa. Punk onkin lähtökohtaisesti ollut epäakateeminen ilmiö, 

johon ei ole keskeisesti kuulunut intellektualismia ja sofistikoitunutta filosofointia, kuten 

Söderholm esittää88.  Yliopistomaailmaa sekä punkia yhdistävänä keskeisimpänä ilmaisutapana 

nähdään kirjoittaminen ja kirjallisuus, sillä se liitetään asioiden ja ilmiöiden nimeämisen sekä 

sanojen yhdistelyn kautta uuden vaihtoehtoisen todellisuuden rakentamisen keskiöön89.  

Aineistosta huokuukin nuorten yliopistopunkkareiden halu erityisesti kielen ja kirjallisuuden 

avulla luoda uudenlaista kulttuuria yhdistämällä kaksi lähtökohtaisesti erilaista maailmaa. Punkin 

kielenkäytölle on tyypillistä yksinkertaisuus ja alatyylisyys, jotka tulevat esille esimerkiksi 

punkmusiikin yksinkertaisissa sanoituksissa, erilaisissa nimissä ja iskulauseissa. Romaanissa tämä 

näkyy esimerkiksi kertojan luettelemissa punkbändien nimissä, Witummonta Wattia, Saasta ja 

Yäk, pienlehtien nimissä, kuten Hilse, Nakki, Joukkohauta, Törky sekä ehdotuksissa Virhe-lehden 

nimeksi, kuten Paise, Horna, Kiima ja Musta räkä. Kyseisissä nimissä esiintyvät punkille 

ominaiset teemat kuten yhteiskuntakritiikki ja huumori sekä viittaukset esimerkiksi 

seksuaalisuuteen, terveyteen ja sairauteen, joita voidaan pitää teemoina huomiota herättävinä. 

Myös kiroilu on tyypillistä punkin kielenkäytölle, mikä esiintyy myös aineistossa. Kielenkäytöllä 

on tyylin ja liikehdinnän ohella merkitys normien rikkomisena90. Kertojan kielenkäytössä näkyy 

punkin ja akateemisuuden ristiriita kuten ilmaisuissa “dilentanttisia näkökulmia”, “formuloitua 

 
87 Kauranen, 1996, 16. 
88 Söderholm, 1987, 43. 
89 Kauranen, 1996, 53. 
90 Raippa, 2002, 61–63, 71. 
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kieltä” sekä “punkin arroganssi”, sillä kertoja käyttää punkista puhuessaan intellektuelliin 

ympäristöön kuuluvaksi miellettyjä sivistyssanoja, jotka poikkeavat huomattavasti punkille 

ominaisesta tavasta käyttää kieltä. Punkin kielenkäyttöä ja kirjoittamiseen liittyvää luovuutta 

kohtaan romaanissa nousee esiin nostalgisuutta. Esimerkiksi muistelun lomassa päähenkilö 

esittelee ja selittää miehelle itse keksimiään leikkimielisiä yhteiskunnallisia uudissanoja, mihin 

mies ehdottaa niiden kokoamista kirjaksi, joka olisi “Pieni lohdutuskirja masentuneille 

punkkareille. Punk-kismus entisille nuorille vihaisille miehille.”91. Tässä näkyy kaipaus punkiin 

liittyvää luovuutta ja tunnerikkautta kohtaan, jotka ovat muisteluajankohtana jääneet menneeseen. 

3. Syysprinssi ja 1970–1980-luvun vaihteen murros 

Tässä luvussa käsittelen sitä, miten 1970–1980-luvun vaihde nousee aineistossa esiin 

murroksellisena ajanjaksona. Ensinnäkin liitän sen sekä romaanissa että elokuvassa esiintyvään 

vuosikymmenperustaiseen ajatteluun. Elokuvan kohdalla kiinnitän erityisesti huomiota, miten 

siinä käytetty visuaalisuus sekä ääni korostavat murroksellisuutta. Lopuksi pyrin tuomaan ilmi 

sitä, miten vuosikymmenten vaihteen murroksellisuus kietoutuu edellisessä luvussa käsiteltyyn 

punkteemaan ja, miten nämä kaksi yhdessä muodostavat zolbergilaisen hulluuden hetken. 

3.1. Vuosikymmenten vaihteessa 

Kertoja kiinnittää aikaa toistuvasti vuosikymmeniin, joko sanalla “vuosikymmen” tai numeroin 

kuten 50-, 60-, 70- tai 80-luku. Vuosikymmen on siis aikamääre, jonka kautta kertoja hahmottaa 

mennyttä aikaa. Vuosikymmenajattelu on tyypillistä niin nuorison historian hahmottamisen 

yhteydessä kuin useimmiten nuorisoon erityisen tiiviisti liitetyssä populaarikulttuurissa. 

Molempien kohdalla vuosikymmenelle ja vuosikymmenellä eläneille sukupolville asetetaan 

erilaisia leimallisiksi ajateltuja piirteitä.92 Aineistossa erityisen vahvoja leimallisia piirteitä 

esitetään 1970-luvulle. Romaanissa 1970-luvun nuorison ja kyseisen vuosikymmenen 

yleisemminkin kertoja kuvaa ”tiedostavaksi” ja ”politisoituneeksi”93. Myös elokuvassa heti 

ensimmäisen kerran siirryttäessä vuoteen 1980 Inkan ja hänen kaverinsa Ollin puhuessa lavalla 

 
91 Kauranen, 1996, 109. 
92 Välisalo & Karonen, 2018, 183–184; Aapola & Kaarninen, 2003, 80–82. 
93 Kauranen, 1996, 53, 55, 58. 
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punkideologiasta, he nostavat esiin “tiedostavan 70-luvun” sekä “seitkytlukulaisen 

kirjailijaälymystön”, joilla he viittaavat edelliseen sukupolveen. Kuitenkin elokuvassa 

vuosikymmenten esiintyminen dialogissa rajoittuu vain alkuun, joten se vain pikaisesti asettaa 

elokuvassa kuvatun ajan ilmapiirin historialliseen kontekstiinsa.  

Vuosikymmenten mukaan myös tehdään jakoa eri sukupolvien välille, minkä avulla korostetaan 

kuulumista tiettyyn joukkoon. Tämä näkyy romaanissa esimerkiksi yhteisöllisessä tilanteessa 

kulttuuriklubilla, jossa kertoja on ystävänsä Ollin kanssa pitämässä puhetta uudesta punkaallosta. 

Kertoja kuvaa tapahtumassa yleisön sijoittumista tilaan oman ikäpolvensa mukaan seuraavasti: 

“Sali oli jakaantunut kahteen leiriin, pöydissä istuttiin selkeästi sosiaaliturvatunnuksen mukaan. 

50- ja 60-luvuilla syntyneet, joukossa jokunen ihan oikea riemunkirjava punkkarihabituskin, 

löhösivät laitimmaisissa nurkkapöydissä ja muut, edellispolven kulttuurikerma, istui jurymäisessä 

rivistössä keskellä salia.”.94 Lisäksi kuvailemalla eri sukupolviin kuuluvien ihmisten tapaa istua, 

eri ryhmille annetaan tiettyjä leimallisia piirteitä muun muassa liittyen ihmisten tapaan toimia. 

Nuorempaa sukupolvea edustavat esitetään toiset löhöillen eli rennon, nuorekkaan ja jopa 

välinpitämättömän punkille ominaisen tyylin omaavana, kun taas vanhempi “kulttuurikerma” 

kuvataan humoristiseen ja irvailevaan tyyliin istumassa arvostellen ja yleisten normien mukaisessa 

soveliaassa järjestyksessä tietystä arvovalta-asemasta käsin edustaen edellisen vuosikymmenen 

jämähtäneitä näkemyksiä ja arvoja. Vastaava asetelma esitetään myös elokuvan alussa 

visuaalisesti kyseistä tilannetta esittävässä kohtauksessa. Tilanne korostaa myös sukupolvien 

välistä vastakkainasettelua ja murrosta erityisesti yhdistettynä dialogiin, jossa molemmat 

osapuolet heittävät toisilleen nasevia argumentteja punkaatteen puolesta ja sitä vastaan95. 

Kuten jo esitin, ajan näyttäytyminen vuosikymmenittäin, vuosikymmeneen tiettyjen piirteiden 

yhdistäminen sekä vuosikymmeniin liitettyjen sukupolvityypittelyjen kuvaaminen korostavat 

vuosikymmentä yhtenäisenä ajanjaksona. Tällöin vastaavasti vuosikymmenten vaihde nähdään 

tietynlaisena murroskohtana vanhan ja uuden ajanjakson välillä. Heti romaanin alussa kertoja 

viittaa muistelemaansa aikaan “vuosikymmenen ensimmäisenä syksynä” sekä “lähtölaskentana 

80-luvulle”96, mikä esittää vuosikymmenten vaihteen uutena alkuna, jolloin jokin vanha on jäänyt 

 
94 Kauranen, 1996, 19. 
95 Kauranen, 1996, 19–20; Syysprinssi, 2016. 
96 Kauranen, 1996, 7. 
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taakse ja kaikki uusi on vasta alkamassa. Tämän lisäksi elokuvassa luodaan kuvan ja äänen avulla 

vaikutelma kahdesta erilaisesta ajasta, vuosikymmenen alusta eli murroskohdasta ja toisaalta 

vuosikymmenen keskivaiheesta. Kuvatut ajankohdat paikannetaan heti alussa kuvaruutuun 

ilmestyvillä vuosiluvuilla, mikä on samalla myös tapa osoittaa elokuvan historiallisuutta97. Alussa 

Inkan kävellessä mielisairaalalle hiljaisuudessa pitkin tyhjää pihatietä kuvaruudun alareunaan 

ilmestyy vuosiluku “1996”. Hieman tämän jälkeen Inkan ja Juhanan kävellessä ulkona siirrytään 

ajassa taaksepäin. Lehtien havinan ja laineiden liplatuksen vaihtuessa raikuviin taputusääniin ja 

huomionosoituksiin sekä sumennetun kameran tarkentuessa Inkaan ja hänen kaveriinsa Olliin 

esiintymistilan lavalla puhumassa yleisölle, kuvan alanurkkaan ilmestyy vuosiluku “1980”. 

Muistelutilanne 1990-luvun keskivaiheilla siis esitetään seesteisen rauhallisena ja pysähtyneenä, 

kun taas heti perään muisteltuun 1980-luvun alun tilanteeseen yhdistetään intensiivinen, 

voimakkaan tunnelatauksen ja yhteisöllisyyttä sisältävä audiovisuaalinen maisema. 

3.2. Hetki Hulluutta 

Aristide Zolberg on kehittänyt hulluuden hetki -käsitteen kuvaamaan tilannetta, jossa on 

kollektiivinen tunne siitä, että kaikki on mahdollista.98 Sekä romaanissa että elokuvassa 1980-

luvun alku muotoutuu nuorisokulttuurien ja erityisesti punkkulttuurin näkökulmasta juuri 

tällaiseksi hetkeksi eli lyhyeksi, intensiiviseksi, tunnerikkaaksi kollektiiviseksi momentumiksi. 

Toisaalta mahdollisuuksista syntyneet odotukset eivät ole toteutuneet, joten jälkeenpäin 

etäämmältä ajanjaksoa katsotaan nostalgisessa valossa. Vaikka Zolberg on alun perin esitellyt 

käsitteen poliittisessa kontekstissa, väitän, että se on sovellettavissa myös kulttuurin ja 

nuorisokulttuurien kontekstiin.  

Hulluuden hetken edellytyksenä on menneeseen liittyvä kollektiivinen uhka sekä samaan aikaan 

avautuvat uudet mahdollisuudet99. Aineistossa uhkaavana tekijänä esiintyy taloudellisen 

 
97 Elokuvan historiallisuuden merkitsemisen voi tehdä joko hyvin tarkasti esittämällä katsojalle tieto tapahtuma-

ajasta tai antamalla vain tarkentamaton ‘historiallinen’ vaikutelma. Hannu Salmi esittää neljä tapaa viestittää 

katsojalle tarkasti, että kyseinen elokuva kuvaa menneisyyden tapahtumia. Kontekstoivan tekstin lisäksi voidaan 

käyttää joko objektiivista tai sisäistä kertojaa tai antaa katsojalle viitteitä yleistiedoksi oletetuista historiallisista 

tapahtumista. Erityisesti fiktiivisiä tapahtumia kuvaavan elokuvan kohdalla esimerkiksi miljöön, lavastuksen tai 

puvustuksen avulla voidaan osoittaa elokuvan määrittelemätöntä historiallisuutta eli tarkka paikannus 

menneisyyteen ei ole välttämättömyys elokuvan historiallisuudelle. (Salmi, 1993, 232–234.)  
98 Zolberg, 1972. 
99 Sarmaja & Virtanen, 2004, 86. 
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taantuman sekä poliittisen ja kulttuurin lamaantumisen vuosikymmenelle jämähtäminen, kun taas 

punkkulttuurin kapinan ja sen tuoman “uuden aallon” luovan ilmaisun kautta nähdään 

mahdollisuudet muutokseen. Zolbergin mukaan hulluuden hetki lähtee liikkeelle “sanojen 

tulvasta” (torrent of words), jonka myötä pienissä ryhmissä muodostetaan uusia ideoita, joita 

levitetään suuren yleisön tietoisuuteen, minkä jälkeen uudet ideat kiinnittyvät erilaisiin suhteiden 

verkostoihin intensiivisen toiminnan avulla 100. Myös romaanin kertoja kuvaa punkin olleen aluksi 

“enemmän sanoja kuin tekoja”101. Virhe-lehden toiminnan kautta puolestaan punkajattelua 

julistetaan suuremmalle yleisölle lehden tekijöiden osallistuessa erilaisiin yleisötapahtumiin sekä 

medioiden kautta kuten lehti- ja tv-haastatteluin. Hulluuden hetkelle onkin ominaista, että jännite 

instrumentaalisen ja ekspressiivisen toiminnan välillä kasvaa ja niiden yhteistyöstä tulee 

todennäköisempää102. Tämä näkyy myös aineistossa, kuten jo aiemmin esitin, itseilmaisun ja 

punkin yhteiskunnallisen sanoman yhdistävässä toiminnassa. 

Hulluuden hetki on myös rinnastettavissa yksilötason rakkauden tunteeseen103. Tulkitsen saman 

nousevan esiin myös Syysprinssi-aineistossa, sillä tarinan keskiössä on päähenkilöiden välinen 

intensiivinen rakkaussuhde, joka kuitenkin kiinnitetään tiiviisti aikaansa ja sen ilmapiiriin, 

esimerkiksi punkkulttuurin ympärille. Kertoja puhuu esimerkiksi “hullusta rakkaudesta” eli 

suhteeseen kuuluu voimakas tunnelataus, kuten myös punkin yhteydessä puhutaan 

“tunnetotuuksista”. Suhde kuvataan myös itsessään punkin aikakauden tapaan lyhyenä ja 

intensiivisenä jaksona. Sekä romaanissa että elokuvassa esiintyy nostalgiaa nimenomaan 

ajanjaksoon liitetyn tunnemaailman, kuten romaanin kertoja tuo esiin kertomalla ”totuuden 

nuoruudesta ja rakkaudesta, sellaisesta tunteesta jonka kokee vain kerran, ja joka voi tehdä niin 

hulluksi että on valmis antamaan siis kaiken, ja josta ikävöi lopun elämäänsä juuri niitä asioita 

jotka kuvottivat eniten ja tuottivat pahimman kivun.”.104 Myös elokuvan alussa Inka toimii 

elokuvan sisäisenä kertojana lausuen lähes täsmälleen samat asiat samalla paljastaen katsojalle 

motiivin kertoa tarinansa105.  

 
100 Zolberg, 1972, 206. 
101 Kauranen, 1996, 64. 
102 Zolberg, 1972, 203–204. 
103 Sarmaja & Virtanen, 2004, 91–92. 
104 Kauranen, 1996, 91. 
105 Syysprinssi, 2016. 
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Hulluuden hetken tarkastelussa on olennaista ottaa huomioon sen reflektointi jälkikäteen, sillä 

hetken ollessa käynnissä se vaikuttaa usein pysyvältä muutokselta, johon uskotaan ja jota 

puolletaan kollektiivisesti. Kuitenkin jälkeenpäin se näyttäytyy vain lyhyenä hurmoksena, joka 

lopulta kuihtuu kasaan. Kuitenkin muisto koetusta hetkestä jää elämään ja sitä saatetaan herättää 

uudelleen henkiin esimerkiksi muistelemalla, kuten Syysprinssissä106. Teoksessa nousee esiin 

näkemys punkin 1980-luvun alun uudesta aallosta hyvin nopeana ja intensiivisenä ajanjaksona, 

joka loppui yhtä nopeasti kuin oli alkanutkin. Vuosikymmenten vaihde esitetään mahdollisuuksien 

aikana, jolloin “monet ovat aukenivat”. Kuitenkin heti tämän jälkeen tuodaan esiin, että jälkikäteen 

reflektoiden murrosvaiheen mahdollisuudet eivät toteutuneetkaan odotetulla tavalla: “Vasta 

myöhemmin huomasimme että se olikin litteä riemukaari jonka portista astuttua ei koskaan 

tullutkaan mitään laveaa valtatietä, ei avaraa maisemaa edes.”.107 

Elokuvassa hulluuden hetken lyhytaikaisuus näkyy kuvattaessa Virhe-lehden kokouksia punkin ja 

uuden aallon alussa ja lopussa. Kontrasti näiden tilanteiden tunnelman välillä kertoo selkeästi 

muutoksesta ja punkaallon laantumisesta. Ensimmäisessä kokouksessa puheen sorina on eläväistä 

ja lehden tekijöiden välillä vallitsee hyvä yhteishenki sekä konsensus siitä, mistä kukakin aikoo 

kirjoittaa. Lisäksi taustalla soi Pelle Miljoona -yhtyeen punkkappale, Stadi By Night, vuodelta 

1980108. Tilanne on myös visuaalisesti lämpimän sävyinen. Vuotta myöhemmin puolestaan 

tunnelma on visuaalisesti harmaampi sekä äänimaailmaltaan vaisumpi, minkä lisäksi kokouksen 

osallistujien välillä esiintyy ristiriitaa koskien lehden linjaa. Yhteisölliset tilaisuudet, joissa punk 

on esillä painottuvat ylipäätään elokuvan ensimmäiselle puoliskolle, mikä myös viestii liikkeen 

hiipumisesta, koska punk kytkeytyy elokuvassa keskeisesti nimenomaan kollektiivisiin 

tilanteisiin.109 

Erityisesti romaanin loppupuolella nousee esiin siirtymä “hullun rakkauden” ja nuoruuden ajoista 

aikuisuuteen, mitä merkitsee esimerkiksi erkaantuminen vanhoista kaavoista ja punkpiireistä. 

Voidaan katsoa, että kertoja liittää Syysprinssistä etääntymisen yleisemmin nuoruudesta ja 

punkelämäntyylistä etääntymiseen. Esimerkiksi kertojan uuden kaveripiirin “ehjästi” 

pukeutuminen ja hillitysti puhuminen soveliaina pidetyistä aiheista, kuten soveliaina ja normeina 

 
106 Sarmaja & Virtanen, 2004, 99. 
107 Kauranen, 1996, 55–56. 
108 Pelle Miljoona on myös nostettu uuteen aaltoon kuuluvaksi yhtyeeksi. Raippa, 2002, 2. 
109 Syysprinssi, 2016. 
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pidettävistä “hovirakkaudesta” ja minimalismista, ovat hyvin vastakkaisia käyttäytymismalleja ja 

aiheita verrattuna punkin, johon yhdistetään muun muassa risaiset vaatteet sekä kapinallisuus 

valtakulttuuria vastaan.110 Ne edustavat toimintaa, jota pidetään usein yhteiskunnassa sopivana ja 

asianmukaisena, sekä ikään kuin “yhteiskuntakelpoisena” ja aikuismaisena käytöksenä. Romaanin 

lopussa myös kertoja käy läpi Virhe-lehden hajoamista sekä sen jäsenten siirtymistä tahoilleen 

omissa elämissään, jotkut punkinkaltaista radikaalia toimintaa jatkaneina ja toiset siitä 

eriytyneinä111. Hulluuden hetki näyttäytyy siis osaltaan nuoruuden ja aikuisuuden rajapyykkinä. 

4. Lopuksi 

Sekä romaanissa että -elokuvassa punkkulttuuri tuodaan esiin selvästi erottuvana ilmiönä 1980-

luvun alun nuorisokulttuurien rinnalla. Lehti- ja tv-haastattelujen kautta kuvataan median 

kiinnostusta punkin edustamaa provokaatiota ja kapinahenkeä kohtaan. Punk kytkeytyy erityisesti 

1970–1980-luvun vaihteen nuorisokulttuurien uuden aallon murrokseen, jossa on keskeisessä 

roolissa nuorten aktiivinen ja näkyvä ryhmätoiminta, punkille ominaisesti pienlehtitoiminnan 

muodossa. Siinä erityisesti erilaiset luovuutta vaativat itseilmaisun tavat, kuten kirjoittaminen, 

musiikki ja taide, yhdistyvät punkin ajatusmaailman yhteiskunnallisen protestiin. 

Punk esiintyy Syysprinssi-aineistossa ikään kuin välineenä ilmaista kapinamieltä ja 

tyytymättömyyttä erityisesti 1970-luvulle liitettyä poliittista ja kulttuurista järjestystä sekä niiden 

edustamaa ajattelua kohtaan. Tämä kytkeytyy erityisesti edelliselle opiskelijasukupolvelle 

liitetystä politisoituneesta ilmapiiristä irtaantumiseen. Kyseisen ajatusmaailman sekä sen 

puitteissa tapahtuvan ryhmätoiminnan viestinä on rikkoa olemassa olevia kulttuurisia normeja ja 

luoda uusia tapoja ajatella ja toimia. Esimerkiksi vaihtoehtoisena tapana hahmottaa todellisuutta 

esitetään ajattelua ja toimintaa tunteiden ohjaamana järjen sijaan.  

Aineistossa on keskeisesti esillä punkin ristiriitainen kohtaaminen yliopistomaailman, johon 

Syysprinssi-tarinan maailma sijoittuu, kanssa. Näiden kahden maailman edustamat ajattelutavat 

esitetään lähtökohtaisesti toisiaan vastakkaisina. Tämä korostaa punkin kapinahenkeä ja 

järjestelmän vastaista mentaliteettia. Erityisesti romaanissa myös pukeutumisen kohdalla ristiriita 

 
110 Kauranen, 1996, 112. 
111 Kauranen, 1996, 121–122. 
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tuodaan esiin punktyylin muovautumisena valtakulttuurin ehtoihin sekä akateemisen kielen 

yhdistämisenä punktematiikan ympärille. 

Romaanissa kertoja luo yleisvaltaisempaa kuvaa punkilmiöstä sivuamalla 1980-luvun alun lisäksi 

1970-luvun loppua toisin kuin elokuvassa. Romaanissa punkille ominaista tyyliä ja liikekieltä 

kuvaillaan hyvin yksityiskohtaisesti ja eksplisiittisesti luetteloinnin avulla, jolloin punkin piirteet 

nousevat esiin silmiinpistävällä tavalla sekä aikaa eläneen henkilön muistelun näkökulmasta. 

Elokuvassa puolestaan kyseisiä piirteitä esiintyy lähinnä visuaalisesti sijoittaen tarinan 

kuvaamaansa aikaan 1980-luvun alkuun ja yliopistomaailmaan, eikä tyyliä nosteta esiin kielen 

tasolla esimerkiksi dialogissa. Lisäksi elokuvassa visuaalisuutta sekä äänimaailmaa hyödyntäen 

ilmaistaan sekä 1980-luvun alun murroksellisen ilmapiirin lyhyttä kaarta että eroa 

muisteluajankohdan ja muistelun kohteena olevan ajankohdan välillä.  

Syysprinssi-romaanissa ja elokuvassa ilmapiiri 1970–1980-lukujen vaihteessa näyttäytyy 

murroksellisena rajakohtana kahden aikakauden välillä, jolloin lyhyen ajanjakson aikana 

erityisesti kielen avulla sekä vastakkaisia maailmoja yhteensovittamalla luodaan uusia ideoita, 

joita levitetään intensiivisellä kollektiivisella toiminnalla. Lisäksi punkkulttuurin samanaikaisesti 

sekä vanhaa vastustava että uutta vaihtoehtoista todellisuuskäsitystä tuottavat asenteet osaltaan 

korostavat kyseistä murroksen ilmapiiriä. Näin ollen vuosikymmenten vaihteen lyhyt, 

intensiivinen ja ilmapiiriltään sekä mentaliteetiltaan kumouksellinen punkin uuden aallon 

ajanjakso näyttäytyy jälkeenpäin muisteltuna nostalgisena välivaiheena, hulluuden hetkenä, 

vanhan ja uuden aikakauden rajalla.  
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