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Bastarde:innen Baetardeia 011 bMnd1.. nimelU .&DU-teho.
Se soitU punkld.a eamu.tapa1sta k~1n IXplo1te4.lokoODP~0
s1llitn 011 RlSA/l~~
lIQ/k1-woa
SID/laa.eo
OLLI/ZWDIIII.t
Ie.~ll~ 1981 b~1 ha~oe1 koska 011 oncelala napal1A tanesa.llokuu.e. BastarA. 011 R1ke,
Ma.a ~a e1d,R1ka k1tar.,Ma.a
rummut 3a .1d b •• so ja laulu.Bastard. 011 ilman bas1stia ~oul~k~~hun aat1 jolloia Ro1tau lHldett11n subekon.ert1eta.lne1mm'1..~ iodell1aen kokoonpanQ 011:S1d-lau1~" l1ke-k1tazaiaoiteu-baeeo.Na.a-rummut.!alVell. alett~n tekemllD
auIu~. 3a har~o1ttel.aaan.Al~ herra
V1leniue prop..andalt.(r11pPQmat~ .uomalainen lev.r f1r.. er1ko1etunut p~kk11n 3. hard-ooreen 3a append1x11n~
ott1 1htelt~ ba.tarde11n.1In Xye7i joe Bastarde 01181
k11nnoet~t tekemlla ep:n.Xe.Mkuu ••• B.etard. men! .tud100n le'WJtU.'1n dep7ytti ep:n "aa~l_ p.l.. 3. kuolee n .Ip :" OIL mYYtT 2000 kpl aikl on .uui llilirl tlUlil.
(mYldjMn, my~. Ruota1••• ,Sake.... pKoll&DD1 •••• U•• I • • • ,
InII&nni .... Bra.ili.'M..JIl••·)IpI';1 Oft lQ'~e .oitettu radio •• a ja .e on .,~.~ota O•• an alternat1Y. radio.••• J. lb41etJDlt sanoaalehtl kirjo1t~ euurell haaatattelUA bastard.l.ta.lta kelkka oli ke.lku~a •• 82 •• 011
a1noa Jolloin aid 1.~101,Sen jKlkeen eid korvatt~in labd.ll. jok& 011 parellpi ka1n aid ••aikk••1d l.~loikin byvln levyllj.Sld .01tt1 r7ta1k1tar.a ••ur...a.a teikaan
!!!I...........U ait a. hliP71 ••7" hln on k1tari ..
~ 'aaoks.e ••• B•• tard.1ll. on ollut
IL.20 ke1tk.. 30i.ta no1a 10 on ollut
h7yll,k.ikat on ollut 1ap~i .Qome••
ran1t matku.ta••t kaikklalle bllldin
m~kaBa.Jo~~kuu••• 82 B.eiard. 011
d1os.a leY7ttlml••' .u~\am1a bi1.e31
PropaaaDda kakko.elle.Pli.1t ov.t ~a
r ••pia ku1. eDilell.Yka1 nii.tK "lopun
alki"on 7ka1 parha1mmi.ta biieei.ta
'U on 1kinl teh t~.
Ka.;fAlKU!!AJA!'
BASTARDS. Yaiku.t\a~" CD. ehkl Diechara e
vMhin+ IIone \ ei-p~-~~iut ~o.i. me .1i
kooiaan 14eo1t. pWDkK11a.
"'1~."IWi~ JA!1tJU SIUUAYAliLA SIlO

BASTARDS JATKUU ••
K:MISTA TEIDAN PIISIT KERTOO?
BASTARDS:Ne kertoo monista eri a
aeioista joista meill on jotain sanomista.Esim.kakarat aivopeetaan jatkuvasti uskonnolla tai kuinka ulkontiko on vielakin joillekin tarkeinta tai:
12-vuotias 'sotilas'taistelee
puoleeta isanmaan.Hanen vanhempan~a ovat myyneet hanet sotaan
kuolemaan.Lapsen urhea tehtava
tuo vanhemmille kunniaa.Han raivaa tietasotilaille aetumalla
miinaan.
CH.Jumalan eotilaat
tuhon luvatuesa maassa
Lapaen kaulassa roikkuu a¥ain
.- .--.-----_ _. pelaetukseen ja kyparasaa lukee
lupa astua taivaaeeen.Lumi hymyilee pienel._ _ .___ 1e marttyyrille. Sina kuolet lapeeni jot.ta
mina ela1ein.(kaks ekaa eaetta piie1eta jurnalan sotilaat/Bastards)
Y.:ONKO OLLU KEIKKOJA?
BASTARDS:Ke1kkoja on ollu vahan alta 20 ja lisaa pitaie saada ~k1~.Syke111a meill on kiertue Saksassa ja
Italiassa.
1': l~TA PIDATTE FANZINEISTA?
BASTARDS: Fanzin.et on ok .. j01denki kanteie tehda ne. vahan huolellieemmin. Vi tu ttaa tammose.t jutu t .: Exploi ted
on ykei kovimmieta.Ne on tehny levyja:Watt~e ei syo
puuroa.Exploited on hyva.
..
K: PARHAAT BAl~DIT SUOI'1ESSA/ULKO~~ILLA?
BASTARDS:Kotimaa::Riiet.ettyjen UUIS kama on kovaa.Kaaos EP hyva.Laman einkku ok.Ulkomaat:RIKE:Ainoo tosi hyva
bandi on Diecharge.Uealaise.t. paskaa
eamoin Ruotei,Sakea,Italia,Braeilia ••
I'1uut diggaa Dieortler, Chaoa u.k.ym.
!11asa ei juuri kuuntele punkkia.
K:KOSKA TRliNAATTI?
BASTARDS:Ennen keeaa treenattiin n ..
3 kertaa viikoeea.
K:TULEVAISUUS?
RIICI:Nyt. en viela tia ku Ma~a
on ,-vuoro t1o~el.
&:MI!lJKETA VIHAATTE?
RIKi: l.fa en oikeestaan VIHAA
ketaan ihmiat~.Rasismia,Sor
too,Vakivaltaa ym •• ma vihaan
aaftloin kai muu t..

BASlARtlS JATKUU ••
m:l~TA PIDATTE ENTISESTA TUOTANNOSTANNE?
BASTARDS:Noi meidan Propaganda I 1ppiieit+EP+harhaa on roekaa verratt~a uuteen a1peeBe~.
K:M[TA PIISEJA ON TEILLA PROPAGANDA 2:LLA?
BASTARDS:Propaganda 2:n piieit on No ecapegoat,Sy~ton,Sokea viha,
Lopun a1ku.(aanitetty jou1ukuueea)(LP toukokuueea,
K:TUOTANTO?
BASTARDS:-Maai1ma palaa EP
-Harhaa kaseu 1p
-Propaganda I:11a
-Propaganda 2:l1a
-Jarjeton maa1lma LP(oeta)
-Lukuieilla kok.kaeeuilla(mm.Reagan fuck off,Kaaoe 2:11a)
-Video
r::i1ITA PIDIT SOI1ERON KIIKASTA?
RIKE:Someron keikka oli kova vaikka joku 1uupaa yleieosta "miks~
eoundi t pereeelleen." I"VI BEEN VICTIMISE.... "
JOTAI. ERIKOISTA ?
RIKE:DiBorder oli lavalla kova.

Depressio tulee Valkeakoskelta.Se on peruBtettu 77
kokoonpano.Bandi on hajonnu kolrne kertaa.Nyt bandi
taan n.vuoBi sitten.
Seuraavaks haastattelu.Kysyrnyksiin vastas Vellu.
1.Ketka perusti bandin?
VELLU:Jouni(pokka)Salrninen18v. (rummut.), Vellu vuorinen 18v. (~a1..l1u),
Tero tuornisto 17v.(kitara),Jyrki hietanummi 16v.(basso).
2.Vaikuttajat?
V~LLU:No vaikuttajia ei oikeastaan oo.Taa on meijan omaa punkkia.
3. Kokoonpano?
VELLU:Kokoonpano on sarna kun perustajat:Pokka-rummut
Vellu-laulu
Tere-kitara
Eugeni-basBo
4.l1itka on hyvia bandeja Suomessa/ulkomaill.a?
VE1LU:Hyvia bandeja Suornessa Riistetlt,Kohu-63,TK,Kaaos yme ••• ulkomaalaieia DK,U.k.sube,G.b.h,~echarge,Chaoe u.k.,Crass,Infa-riot •••
5.ODko paljon piiseja?
VELLU:Piiseja ei 00 kovin paljon.li 00 keritty tekeen kun ma ja Pokka ollaan lusimassa.
6.0nko jotain erityista jota haluaisi~ sanoa?
VELLU:Sodat vittuu we don; need this fucking war.Pysykaa punkit lujina aatteille.~lkaa antako peri x never ja kuekaa systeernia Bilma~
Sit toi vellu halus lahettaa via terkkuja Latalle.

..

1 • Xerro vaikka ensin bandin SynD3sta.:
LAJA:Joo,a1ko josku8 78 kun LAJA&PIASKY alko 8aittaan •• jonku
aj~ paasta TIIMO tuli kans ••• 1980 oli rummuissa SUMO,labt1
veke.ja PE~DRO tu1i rumpuih~ 1980 ••• Ja soitt1 paljon kunnes
ky11ast.y •• no .. si ~t loyty WALD~ •• Ja ny on TX si tt: LAJA/ Aani, 1'11MO/Kitara,P1ASKY/Beisi,WALD~/Rummut •• joo.
2.M1ta pidat
uudesta LP:sta?
LAJA: •• Mwlt.e n ihan OK •• saundi t vahan ohkasemmat ko AARI1'ON JOULU IP:ssa ei ollu a1kaa tarpeeks ••• paras piisi "MAAILMAN LOPPUA ITS1MASSA~ ••
3.Mita piiseja siin on?
LAJA:Ha110ween(leffamusa?),Vapaa pohjo1a,~ haluan paljon.Sota,Transvestiitti,~st~.Jlos,AoL.I.i.N.,N.Y.T.,Jeesus perkele,
Kateen,Maai1man loppua' etsimassa,!untematon,Anna.mu11e pii8kaa,
II,Huominen,N.ot. right'stooges) pyorii sinkku. nopeudellal35mk)
4.Vaiku.ttajat?
LAJA:Discharge,MDC.
>.Onko ollu keikKoja?
~AJA:??"Joo,viime vuonna 4 kpl •• ny(83)011u vaan ykx hesassa
(22/4) •• kait. u1komai11a jojain •••
6.• ~1i ta pidi:it fanzineista????m
LAJA:OI
1.Parhaat bandit suomess? ••
LAJA:no RATTUS/R11STITYT/KANSAN L~T1SE1'/UNICEF/ •••
8.Vihaatteko jotain??
LAJA:Puritaaneja(tai rakastetaan??)
9. Tuotanto?
LAJA:Tervee~ kadet suoje1ee ~,Aareton joulu IP,Terveet kide~
LP,TX/Live-82 Kasetti(C-60 + 15mk) ••
10.Haluaisit"ko sanoa viela jOSain???
JO~" L~~~1Tl " (sTaN
LAJA: •.•••• i i punk 00 juomista.?
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t.r:Onko

ko~le tapaht~ mitaan?
LAfTI:l&1kk1 OR sekais~ ihaD t~del118eat~.~ ~om10 nous1
ja ~~ mulla on I I i kymmenea w.atta ~om10.~ tied~ oite1n m1~ miten tia8a viela kay.Iat8ellaan~
2.I:Onko gus!a b1~seja?
LAftA:OD.haa 1li1ta vaiklta ku1nka. paljoll.Ka1a:Meillii on Yoima/
_Me olamme s~i paskakasa/Mmtatatko?/Olen biljaa ja hnudaa!
~omj. p~see kaSyojaan/Helye'tt1in valheeVti se 01. Yankerlt.ta/
Olemmeko ihmisia/Tyyn~ ennen mJrskya/Uskon voittoon/tagni.
»ainajaiDen/Valta inhimillixsyydelle/Riia ~ taass1D/Alastamat ja kuolleet/Sotilaiden aanet/1:1"i'8& kavemp1/XinllD taistelu~/Yiha ja rakkaus/Halyat/lasvot t.lhjYlden/~m ••••
3.1::~ta teet. tule~aisuudessa?
Ll!~A:~ todellak~ t1eda mtka on tulevals~.
4.1::M1ta p1da~ OI:sta?
Llf~A:~uuntelen OI:ta m~t.ta 01 e1 00 l7~ itt.eenaa lapi suomessa.M&ii en taju.u mika mone~ pUllld.t ei. pidii OI:sta.Ki. 0:1 01.
mikiiD natsijut.tD.ODba D punkki8Dk~ joukassa nataej& mmtta o~
ko punk silti nat.s1hollUll&. (n natseja. sus molemmissa bo1lLlld.8S&

011. IUtta Di1ta. on)

KOHU JATKUU •••
,.K:M1ta pidat fanzineista?
LATTA:lhan okeJ'.Kn maa kylla 00 voina ostaa fanzinAeit&
kun ta81la e1 saa rahaa kasitella,.Viimeks nain rahan 7
kuukautta sitten.anneks jotkat mukavat ty~pit on lahettany mulle t~e fanzineita etta oon saana lukea jonkin
verran D.1ita.lPieni Yihjaus).AYU.stuksia o:tetaan vastaan

aw.

6.K:Parhaat bandit aUome$sa ja muualla?
LAT!A:1n osaa panna pareamausj&rjaatykseen silla ma8 pidan niin monesta band1sU. (Varmaan 1'li 8ata)
7.K:R1ta p1dat s11ta tun te~t. kuts~taan"natsi"-band1ks'
LInA: Vi ttu. Maa en. taju.a mista tollanen on saanu alkuD.sa.
hikki jotka lWllee tollasta ja lev1.ttaa juttua ni:i.n. 8ais h1rttaa ittensa.Kohu on aina ollut Ja tulee olean punk-band! ja kukaan. jatkisU ei 00 llitim saatanan natseja.Miks me 0ltai8 leYytett7 aini-Ip:lle na~sien vastaisia
lauluja jos me oltats natseja.Typeraa tommoinen paskanputwminen.
8..K:Jot.ain erityista lopus'
LA!TA:Vit~o kaikki tappelee keskenaan?TlBntakaa nakkeja peraeis1inne Ja ~pitkaa jokeen JOB ai teista m~uhun
000.
IIITOS:Ll~~l/xOHU
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HISTOlllA ?
EPPU:J oo,Poikkeustila on perustettu joskus 1982 elokuussa.Muutoksia bandissa ei 00 ollu muuta kun basisti on. vaihtunut.Tonin tilal l ~ tuli toi Kalle.Se on soittanu poikkeustilassa pari kuukautta.
V:~l KU l"~ ;V

IA ?

EPFU:Disorde r,ChaoB u.k.ja Dischar~e.
PARHAAT BANDIT SUOl'1ESSA/ULKOl1AILLA ?
EPPU: SUOJIessa on vi tun paljon hyvia bandeja.Pal'hai ta on: Bastards,'
Marionett~,Fsf,TK ja ulkomailla parhaat Disorder,Chaos u.k.,Discharge ja jotkut jenkkibandit.
VIHAATKO JOTAIN ?
EPPU: SK I NEJA,vituttaa kun ne oli vittu puoli vuotta sitten viepunk~ej a .Ja nyt ne saatana on hakkaamasea vanhoja kavereita.
RAU:1AN . KKIKKA ?
EPPU:Joo,se on helvetin hyva paikka bandeille jotka jotenkuten
tiedetaan.Mlltta vasta alottanut bandi ei saa siella yhtaan porukkaa mukaan.Huuten oli ihan mukavaa paitsi kylla sieltakin kusipaita nakojaan loytyy.
KEIKKOJA ?
EPPU:Joo.tota meilla ei 00 ollu kun 2 keikkaa.Toinen oli Somerolla ja toinen siella Raumalla.Lieaa pitas saada.
KOKOONPANO:Kaitsu:laulu
Himanen:rummut
Kalle:basso
Eppu:Kitara
TULEVAISUUS ?
EPPU:Yritetaan vaan saada keikkoja helve tin paljon.Elokuussa pitas me~na studioon tekee nauha.

BAN.:H N PERUSTAr'.INEN ?
!aa bandi on perustettu 81 s/ksylla,silloin eri nimella ja rumpa ·Ii on vaihtunu.VAURIO nimella me ollaan soitettu alku-talvesta 82.

ilaikuttajat ?
kaikilla on vaikuttanu aika paljon 77 punk,lama,suomi-punk,
dk,sub Dum ans,discharge ym •••
Onko ollut keik~oja ?
Meil 0:1 ollu keikkoja vi tun vahan joku 7 joist. jollain 4: jalla on
ollu hyva meno,mut me el011a tehty ku yks vaurio nimella.
Mitkii on hyvia bandeja suomessa/ulkomailla ?
Riistetyt,Nato,Appendix,Destrucktions,Nukketeatteri,Larna oli vitun kova ja 660 kans.Ul komailt:Discharge,G.B.H,Sub hum ans,Chaos.
uok,Black flag,ym •••
~'li tap ida t 0 i : s t a ?
(:i ei 00 t .oi :ninuSuornessa eika tuu toimimakaan. Se on ollu enemman
1!i.lctii.
Vi haatteko jotain ?
liha on mon een asiaan suuri.Me vihataan politiikkaa,politikkoja,
armeijaa,asevarustelua,kyttia,natseja,kateellisia ihmisia ja paljon :r.uuta o
:uta pidat fanzineista ?
2anzinet on helvetin hyvaa luettavaa ja on hyva etta niita tehdaan.Siten saa paljon tietoa monista eri bandeista ja muuta asiaao
Me i l l~

': ruotanto ?
~1eil ei 00 tullu vial mi taan ulos mut tulee propagandalle 7 biisin ep ja johonkin kassulle pitais tulIa Kans.
Haluaisitteko sanoa viela. jotain ?
Joo,meit vituttaa porukoitten vittuilu toisille ja hakkaaminen.
Sit et punkit vois olla paremmissa valeissa ja sit muistakaa et
me ollaan yksiloit a. ei systee min orjia.
Kokoonpano ?
Masa-skitta 18,Sauke-aani,18,Sidi-basso 18,Minni-rummut 17.KIITCK·
SET ALAMAAILi1AR KAPINA:LLE~
INFO:J.SALOMAA KAIVOKATU 6B 10 2110

1 oHISTORIA ?
HAM.SamaLlainen kun 1000 000 muulla bandilla o
2.0~KO OLLU KEIKKOJA ?
HAMo Kei}~koja on ollu ihan liian vahan. Toi vottavasti saadaan lisaaja
ne menae paremrnin o
3.KUKA TEKEE PIISIT ?
HAM.M~ ja Mika suurirnmilta osin?

4.HYVII BANDEJA suOr·gSSA/ULKOMAILLA ?
HAM.Lama,Riistetyt(uus levy vitun tiukka),Bastards,TK,Crass,Punishment of luxury.
5.KOSKA TREENAATTE ?
HAl'1o J 0 skus •
6 o VIHAATKO JOTAIN ?
H~\Mo Sen nikee tcksteista. Sorbusta.
7.00:n:o TYYTYVAINEN PROPAGANDA 2 LP PIISEIHIN ?
Hj~M"E~'83(P.R ?)'lla on helvetin huonot saundit.Meidan eka piisi varsinkin i~uulosta(l typeral ta just sen takia.
8.KOKOONPANO ?
HA.>1. Aika-ki tara, Hamalainen-basso, Mako-puhal timet, Make-rummut.

9 TUOTAl~TO ?
HAM.Tuotanto ? hah ? me kai ?
0
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HAM$Totaalinen raivopaisyys.

11 •• UTA PIDIT SO~·fERON DIlCAS1'A ?
HA1"1. Someron keikka meni meidan osal ta

niin paskaks ku voi. Viila vittuun.Toivottavasti saadaan lisaa keikkoja niin saatas ees mahdollisuus nayttaa mihin pystytaanl
KIITOS:HAMALAINEN JUTTU.+ KUVA
LISAA INFOA SAA:TRESS c/O HA:~LAINEN
33730 TA!1PERE 7'3 FINLAND

ORIMUSKATU , C 10

01:

IlMOT

Jappe-rllmrnut
Pet.e-aa."1.i
MU"-fitf-basso
Janne-skitta
APl'rO on raumc~lainen h-c bdndi. S

on perustettu n.4 kuukautta sit
en. ? erustajina ali Pete & ~appe.
i iseja on va.han yli 15.Niista
inita esim.Vainoharha/Kuole~a/M
Iman loppu/Natsiarmeija/Tuho ••
iisit on helvetin nopeita ja
essiivisia.Ne kertoo yleensa so
sta ja vakivallasta.Ta~pion eka
a on au
la 11
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