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Räppiä ja graffiteja

PETRA KANNISTO

–MONET tekee tätä huumo-
rilla, mutta graffiteissa on 
aina jokin sanoma, Kyösti 
Lindberg kertoo. 

Hän maalasi pinkki-mus-
tan graffitityön nuoril-
le suunnatussa työpajassa 
Könkäällä Loma-Paksussa. 
Teokset tehtiin paksulle va-
nerille, mutta ne eivät syn-
tyneet hetken mielijohtees-
ta. Graffitityöpajaa ohja-
si aiheen asiantuntija Antti 
Seppänen, joka oli kutsuttu 
opastamaan taiteen teossa.

– Ensin teos luonnostel-
tiin paperilla, ja sen jälkeen 
piirrettiin ääriviivat levylle, 
Seppänen kertoo. 

Maalaminen tapahtuu 
spraypurkilla tasaisesti kät-
tä liikuttamalla ja suutinta 
painamalla. Yhtä oikeaa ta-
paa tekemiseen ei ole.

– Graffititaide on lähtöi-
sin 70-luvun New Yorkin 
alakulttuureilta. 1980-lu-
vulla se oli jo levinnyt 
muuallekin  maailmaan. Jo-
kaisen pitää löytää oma tyy-
li graffitin tekemiseen, Sep-
pänen kertoo.

Teokset voivat olla abst-
rakteja, mutta useimmissa 
on sanoma. Lindbergin sa-
noma Fuck the Police, voi 
olla myös huumorilla tul-
kittavissa.Useiden työpajas-
sa syntyneiden teosten kir-
jainyhdistelmät ja nuoriso-
meemit eivät välttämättä 
aukea selittämättä kuin sa-
manikäiselle viiteryhmälle.

– Tämä on jo yhdeksäs ker-

ta, kun meillä on taidetyö-
paja täällä, Mirva Puustjär-
vi kertoo.

Aiempina vuosina on 
tehty esimerkiksi makra-
meita, seinämaalauksia ja 
lyhytelokuvia. Puustjärven 
mukaan nuorille pitää olla 
tekemistä.

Taidetyöpajat on tuotta-
nut Perhekoti Päiviö yhdes-
sä kunnan nuorisotoimen 
kanssa. 

Puustjärven luotsaamas-
sa perhekodissa asuu par-
haillaan neljä nuorta omien 
kahden lapsen lisäksi. Kah-
deksantoistavuotias Lin-
dberg asuu myös Päiviössä.

Perhekodin kanssa sa-

massa pihapiirissä toimii 
Loma-Paksu, jossa on ma-
joitus- ja kurssitoimintaa. 
Kauniissa vanhassa pihapii-
rissä on myös eläimiä: koi-
ria, hevosia ja lampaita.

–  Meillä järjestetään 
useita luontoon ja hyvin-
vointiin painottuvia retriit-
tejä ammattilaisten ohjaa-
mana. Eläimet ja rauhoitta-
va ympäristö ovat terapeut-
tinen osa niitä, Puustjärvi 
kertoo. 

Heinä on juuri kaadet-
tu viereisellä pellolla, ja sen 
takana siintää Levin profii-
li. Perinteistä maalaismai-
semaa Loma-Paksun piha-
maalla on rauhoittavaa kat-

sella.  

Graffitien kanssa samaan 
alakulttuuriin kuuluu 
rap-musiikki. Sen tekemis-
tä ohjasi tapahtumassa Ta-
lonpoika Lalli, joka on jo 
hankkinut kannuksensa 
rap-artistina.

 Lindberg oli räpännyt ai-
emminkin yhdessä Talon-
poika Lallin kanssa, ja tie-
dossa oli yhteiskonsertti il-
lan kruunaavassa nuoril-
le suunnatussa Beach Party 
-tapahtumassa.

Rappia nuorimies tekee 
artistinimellä Közzi apina. 
Muutamia valmiita biisejä-
kin löytyy you tubesta ky-

seisellä taiteilijanimellä. 
– Kittilässä on hyvin te-

kemistä nuorille, olen saa-
nut tehdä aiemminkin mu-
siikkia, Lindberg tuumaa ja 
tituleeraa samalla itseään 
Könkään ainoaksi räppä-
riksi. 

Talonpoika Lallin opas-
tuksella nuoret räppärit kir-
joittivat paperille biisejään, 
joita harjoiteltiin ahkerasti. 

Räp-musiikissa voidaan 
vetää biisejä myös lonkalta. 
Sitä kutsutaan freestyleksi. 

Közzi-apina ja Talonpoi-
ka Lalli vetivät harjoitusy-
leisölle esimerkin rapista. 
Taustalla soi biitti, ja vuo-
ron perään miehet räppäsi-

vät. He tuntuivat kertovan 
tarinaa, joka rapissa kertoo 
usein omasta elämästä. 

Közzi-apinan frees-
tyle-sanoitus kertoo hänen 
arjestaan perhekodissa, 
jossa Mirva käskee hänen 
mennä talliin hoitamaan 
hevosia, vaikka ne haisevat 
pahalle. Sanoituksessa yh-
distyy selkeästi todellinen 
elämä väritetyillä mieliku-
villa ja huumorilla höystet-
tynä. Räppäreillä on haus-
kaa, kun he kertovat etene-
vää tarinaa vuoron perään. 

Lindbergin haaveissa on 
olla ammattiräppäri. Lah-
joja ja mielikuvitusta hä-
nellä siihen ainakin on. 

Könkään 
ainut räppäri 
teki biisejä 
Talonpoika 
Lallin kanssa

Kyösti Lindberg, taitelijanimeltään Közzi-apina teki tapahtumassa graffitia vanerille.

Kyösti Lindberg ja Toni Tammela sanoittivat omia biisejään Talonpoika Lallin ohjaukses-
sa.

Közzi-apina ja Talonpoika Lalli harjoittelivat yhteistä räp-esitystä illan Beach Partyja 
varten.


