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RÄKÄPASKA 

 

1. Biisi: Viva La Revelution! X 3-4, kännykkäepisodi 

 

1. Kohtaus: Iltsu ja Ronja kännyköiden ääressä, Viki lähtee tupakalle. Plaa ensimmäisen levyn 

kanssa, Ihastelevat levyä => juovat sille  

 

1. Hlöhaast:  

 

Vicky 1 

 

1. Vicky, Millä tavalla ja milloin vaikutuit punk-aattesta? 

Sun oikee nimi ei oo Vicky. Miks sä vaihoit nimeä? 

Miten punk on vaikuttanut sun arkielämään noin yleensä?  

Kuinka sun perhe suhtautu sun punkkariuteen? 

Millanen rooli sulla oli kun olit räkäpaskan rumpalina? 

Mitä Räkäpaska ja myös sä ihmisenä halusi sanoa biiseillään ja musiikillaan? 

 

 

2. Biisi: Vaalilaulu x 2 

→ Toinen kerta ää kesken, Kohtaus:  

  Masa kontrolli huoneesta: Pressi tunnin päästä. 

Kivi, paperi, sakset siitä kuka lähtee: Ronja 

Masa: kaikki lähtee 

Viki ja Iltsu: ”ei ronja vaan!”  

Viki: Tuo kaljaa! 

Masa: tuon kaikille ja maksan, jos tuutte kaikki pressiin. 

Ok. 

Masa kouluttaa tyttöjä pressiin, ovat mukamas mukana ja taipuvaisia masan tahtoon.  

Pressissä eivät vastaa kysymyksiin vaan kommentoivat: Viki = tyttäbändi, Iltsu = keski-ikänen 

rouva, Ronja = kalju äijä => lähtevät mielen osoituksellisesti 

 

Biisi 3: Minä tulen oikealta 

 

Ryhmähaastattelu: Kun bändi nuosi suosioon, eka levy valmisteilla 

 

1. Räkäpaska bändin Kitaristi Ilona, teidän yhtyeenne tunnetaan uskomattomasta lavaenergiastaan. 

Mistä tämä energia on peräisin? 

Jaha. Teillä on vankka ja kasvava fanijoukko. Mikä teidän bändissä puhuttelee eniten? Mikä saa 

fanit tulemaan keikoille? 

Räkäpaskan basisiti Ronja, teidän hyvin tervävät ja humoristiset sanotukset ovat saaneet erityisen 

paljon kiitosta. Ketkä teidän bändissä sanottavat ja mistä laulut syntyvät? 

Teidän lauluissanne kiroillaan paljon ja käytetään muutenkin räväkkää kieltä, joka saa jotkut 

kuulijat hmmmm pahastumaan. Onko tämä kielenkäyttö tietoista? Vai kuluuko se vain tähän 

tyylilajiin? 

Räkäpaskan rumpali Vicky sinua on tituleerattu bändin vetohahmoksi. Kuinka paljon bändi 

tarvitsee vetämistä?  

Teillä on ensimmäinen levy valmisteilla, millainen levy siitä tulee? Säilyykö levyllä sama meininki 

ja mentaliteetti kuin keikoilla? 

Bändinne on aika tuore tapaus, mutta teitä on sanottu eirttäin tiiviksi ryhmäksi. Mistä te tunette 
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toisenne ja miten te päätitte perustaa bändin? Mistä te keksitte teidän nimen? 

 

3. Kohtaus ja 4. Biisi: Biisin teko 

 

Hlöhaast. Iltsu 1 

1. Ilona, sä oot ruotsinkileisestä, sivistyneestä ja yläluokkasesta perheestä. Oliko koko tää punk 

juttu vastareaktio? 

Miten sun perhe reagoi tähän? Olitko sä yhtään väleissä niiden kanssa Räkäpaskan aikana 

Alussa kukaan teistä ei osannu soittaa. Miten sulle valikoitu kitara? 

Miten tiivistä yhteiselämää te elitte räkäpaskan aikana? Millaset suhteet teillä oli? 

Sinä oot julkkislesbo -vaikaa liikku huhuja heterosuhteista- oliko teillä mitään seksuaalisia juttuja 

keskenänne?   

 

5. Biisi: Screw you Society! (LIVE) 

 

2. Ryhmähaast: Kun bändin eka levy ulkona 

 

 

1. Räkäpaska -bändin rumpali Vicky, teiltä on nyt tullut sitten levy, joka on saanut ainkin punk 

piireissä erinomaista palautetta. Mikä tekee tästä levystä niin hyvän? 

Teidän levy synty aika nopeasti. No, miten teidän biisit syntyy ja millä tavalla Räkäpaska 

työskentelee studiossa? 

Räkäpaskan kitaristi Ilona, levy ulkona ja kiertue aluillaan. Millasta on kiertue-elämä 

Räkäpaska-sakilla? Miten se eroaa studioajasta? 

Teijän keikoilla on ajoittain aika raju meininki. Eikö teitä joskus pelota itsenne tai katsojienne 

puolesta? 

Räkäpaskan Ronja, sinut tunnetaan aika... estottomana artistina. Olet mm. Heittänyt rintaliivisi 

faneille, näyttänyt toimittjalle persettä, kussut keikan aikan kaljapulloon sekä keikalla riisutunut 

alasti, jonka jälkeen hyppäsit yleisön kannateltavaksi. Miksi? Haluatko sanoa tällä toiminnalla 

jotain? 

Te olette kaikki aika suorasukaisia ja tempperamenttisiä naisihmisiä, joten riitoja varmasti syntyy. 

Mitä teet kun muu porukka alkaa ärsyttää liikaa? Kuinka teidän riidat ratkeaa? 

 

 

4. Kohtaus:  

–  Ryypätään 

- Juomapeli. Ronja selittää sääntöjä, peli alkaa ja ronja juo kaikkein eniten ja lopuksi sammuu. Viki 

ja Iltsu lähtee baariin. 

 

hlöhaast 3: Ronja 1 (nousee, tulee eteen) 

1. Ronja, sä oot itseasiassa raksatyöntekijä koulutukseltasi ja teet nyt taas niitä hommia. Kumpi on 

helpompaa; raksatyöt vai punk bändissä soittaminen? 

2. Teitä on sanottu miesvihavaaksi bändiksi ja feministi bändiksi. Kuinka feministi ja miesvihaaja 

olet asteikolla 1-10? 

Sinä olit kuitenkin ainoa koko porukasta jolla oli miessuhteita, tosin ei kovin pitkäaikaisia. Miten 

Ilona ja Vicky suhtautu sun miehiin? 

Mistä teijän loistokkaat sanoitukset oikein pulppusi? Ja onko mitään mitä ei saa haukkau ja 

halventaa? 

Kaikki ei voi aina mennää putkeen keikalla tai studiossa. Mitä te teitte, ku joku teki virheen tai 

jotain meni pahasti peileen?   
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5. Kohtaus:  

–  Ronja sammuneena treenikämpillä 

Muut tulee: piloja 

Herättävät Ronjan 

Kaikki viinat juotu! = mistä tasottavat, alkavat ryömiä ympäriinsä paitsi Viki joka istuu sohvalla. 

Sohvan alta löytyy Viski pullo, jossa pohjalla vähän jomaa. Iltsu vetää sen kokonaan protesteista 

huolimatta. Ronja voi pahoin. Ryömivät/matelevat soittimien luokse. Jokaisen rentoutus ääni. 

 

 

6. Biisi: Puolukka 

 

3. Ryhmähaast: kun bändin toka (ei niin suosittu) levy ulkona 

 

1. Räkäpaskan Ronja, toka levy ulkona, mikä on nyt fiilis? 

Teillä meni aika paljon pitenpään tämän levyn kanssa, mistä se johtu? 

3. Räkäpaskan Vicky, meille toimittajille kantautunu huhuja riidoista. Mikä on muuttunut 

ensimmäisen levyn teon ajoista? 

Myös biisinne ovat erillaisia. Oleltteko te muutuneet ihmisinä, ryhmänä, taiteilijoina vai on 

maailma muutunut tällä välin? 

Räkäpaskan Ilona, teit yhden biisin tälle toiselle levylle ruotsiksi, miksi?  

Onko sun Suomen-Ruotsalaisuudella jotain käytännön vaikutusta bändissä?  

Ette pidäkkään toisen levynne jälkeen varsinaista julkaisukiertuetta, miksi? Onko jotain tapahtunut 

-ette jaksa vai riidat vai mikä?    

 

 

6. Kohtaus: 

- Pitäs reenata biisi, Vikillä nikkis, lähtee ettimään tupakoitaan 

- Syyttää muita varastamisesta 

- Ronjan nikotiinilaastari -biisi 

- Iltsu ja Viki: Mitä se on syöny sieniä? 

- Ronjan kärpässieni -biisi 

- Viki korvasienet. Hö-hö → sovinto 

- Läppää 

 

 

4. hlöhaast : Iltsu 2 

 

1. Ilona, teidän toinen levy oli paljon vaisummpi kaikin puolin ja bändin yhteishenki rakoilemassa. 

Mitä teille oikein tapahtu ensimmäisen ja toisen levyn välissä? 

2. Missä eri tilanteissa te riitelitte, miten teijän riidat synty? 

3. Te ette lähteneet toisen levyn jälkeen keikkarundille riitojen takia. Miten teidän tuottaja ja 

manageri Matti suhtautu tähän tilanteeseen? 

2. Millaset paineet tehin kohdistu tokan levyn jälkeen? 

Mikä sai teidät säilymään vielä puoltoista vuotta kasassa: aate, ystävyys vai jotain muuta? 

 

 

7. Biisi: Minä tulen oikealta (LIVE) 

 

7. Kohtaus: 
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–  Liven jälkeinen väsymys. 

Pois rundilta 

 

4. Hlöhaast: Ronja 2 

1. Ronja, suurin osa faneista oli pettynyt toisen levyn matskuun. Miten se eroaa teijän 

kriitikoidenkin ylistämästä ekasta levystä? 

2. Sanotukset on jollain tapaa myös erilaisia, mikä oli muutunu: teijän ajatusmaailma vai olitteko 

kasvanu aikuisiksi? 

3. Koko bändi ja varsinkin sinä toimitte ajoittain aika estottomasti ja tällainen käytös levisi myös 

fanejen piiriin. Miltä tuntuu olla ollu roolimallina ja oletko tyytyväinen siihen mitä saitte 

aikaan? 

2. Estottomaan meinikiin liittyi alkoholi ja huumeet, jota varsinkin keikkarundilla kulu 

kiitettävästi. Miten koet tänä päivänä sen rellestämisen? Eikö se ollu jollain tavalla itsetuhosta? 

Kun Vicky ja Ilona on aika tulisia persoonia, nii sä oot vähän pehmeempi. Yleisesti ajatellaan että 

sä pehmensit teidän välejä ja sovit paljon riitoja. Pitääkö tämä paikkansa? Miten teidän persoonat 

loksahti yhteen? 

 

 

8. Biisi: Jänöjussi (treenikämpillä) 

 

8. Kohtaus:  

-  Biisi ei suju, riitaa 

- Masa joutuu opettmaan 

- Ei ehkä koskaan saada loppuun 

- tynkä live? 

 

4. Ryhmähaast: Kun bändin pitkä tauko ohi -keikkoja ja kolmas levy valmisteilla 

 

1. Räkäpaska tekee nyt keikkoja ensimmäistä kertaa yli puoleentoista vuoten. Bändin kitaristi Ilona, 

onko tiedossa laajempikin kiertue? 

 

2. Huhuja on kiirinyt kolmannen levyn teon aloittamisesta, pitävätkö nämä huhut paikkansa? 

 

3. Räkäpaskan basisiti Ronja, teidät tunnetaan bändinä, joka ei todellakaan välitä siitä jos keikoilla 

(tai studiossa) tapahtuu virheitä. Kuinka paljon harjoittelitte tätä kiertuetta varten ja mikä oli 

vaikeinta harjotteluprosessissa. 

4. Teidän managerinne ja tuottajanne Matti on nyt ollut ensimmäistä kertaa enemmän julkisuudessa 

kuin te. Kuinka paljon tämä kiertueen ja tulevan levyn alulle paneminen ovat Matin 

aikaansaannoksia? 

5. Räkäpaskan rumpali Vicky, näillä kahdella keikalla soititte lähes pelkästään suositumman, 

ensimmäisen levynne biisejä. Miksi? 

6. Ensimmäisen levy julkaisemisesta tulee kohta kolme vuotta. Ovatko ajatuksenne ja arvonne 

muuttuneet tänä aikana? Seisotteko edellenkin näiden ensimmäisten biisienne sanomien takana 

Toivotan teille oneea uuden levyn tekemiseen ja kiertueelle. Ronja, Vicky ja Ilona; mikä on 

Räkäpaskan sielu? 

 

 

9. Kohtaus: 

- Kaiikki pielessä 

- mykkäkoulu 
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- lopullinen riita? 

 

Vicky 2 

1. Vicky, miks Räkäpaska kuoli? Mikä meni pieleen? 

2. Kolmas levy ei koskaan valmistunutkaan. Millasta oli sillon studiossa? 

3. Kaikilla marginaalimusiikkia eudtavilla bändeillä suiso on kaks teränen miekka: menestyminen 

vs sielunsa myyminen markkinavoimille. Miten akuutsiti Räkäpaskassa koitte tämän? 

4. Bändin lopettamisen jälkeen olette nousseet kulttimaineesen, mistä tämä johtuu? Mikä tekee 

räkäpaskasta niin legendaarisen? 

5. Mikä on paras muisto räkäpaska ajoilta?  

 

Biisi: Viva la Revolution! (LIVE) 

 

 


