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”Hometown Pride” on lahtelaisen hardcore-
 ja punkmusiikin taidonnäyte vuodelle 2006.
Yhdeksän bändiä ja kuusitoista raitaa tuhtia
tuuttausta.

MORNING AFTER
1. Commercialised warfare
2. Thorn in my side* (2003, Sonic Pump Studios)
+ Video: Back To Basics (ei promolevyllä)

END BEGINS
3. Anger Management
4. Bullet

PEKKA & THE OTHER LOSERS
5. Rock’n’roll idiots
6. Identity

VICEROY
7. Dead soul
8. Sinking ship

7th LEGION
9. Golden road of compromise
10. Spirit will be broken

PITFIEND
11. Murder signal
12. In this life

CAMORRA
13. Not another chance
14. Blood red sun
+ Video: Not Another Chance (ei promolevyllä)

ST. HOOD
15. Stone soul* (julkaistu ”Sanctified” -albumilla 2005)

FLIPPIN’ BEANS
16. Hometown pride

Kuva: Maija Nurminen

Idea lahtelaispitoisesta kokoelmasta sai alkunsa joskus.
Hardcore ja punkbändejä kaupungissa oli jo muutamia, muttei
ehkä tarpeeksi aivan täyspitkän levyn tarpeisiin. Puhetta oli
mutta mitään ei tapahtunut, niin kuin niin monesti aiemmin.
Sitten tapahtui jotain, mikä ei muuttanut mitään, mutta antoi
sysäyksen kohti lopullista päätöstä toteuttaa ikiaikainen
unelma, joka oli muutaman vuoden vanha. Lahden kaupunki
täytti sata vuotta vuonna 2005, joten ajankohta kokoelmalle
oli hyvin otollinen. Levyn julkaisijana toimisi Pekka Productions,
joka oli juuri aiemmin keväällä julkaissut mainion ”You gotta
start somewhere” -punkkokoelman, joten idean jalostaminen
valmiiksi tuotteeksi eteni kesän 2005 aikana. Vähän.
Syksyllä studion ovi kävi ahkeraan, kun bändit kävivät
tuottamassa ennenjulkaisematonta materiaalia, Pekan
tuhlatessa studiorahoja mm. naisiin, joita ei koskaan saanut.
Sen jälkeen hän käytti ne laihduttamiseen, mutta sitten rahat
loppuivat eikä ollut rahaa käytettävissä naisiin. Ne vaan
nauroivat tuolle köyhälle laiheliinille. Tämä masensi Pekkaa
ja hän taas lihoi. Rahaa ei tullut.
Viimein alkuperäisestä - hövelistä - aikataulusta reilusti
jäljessä joulukuussa kaikki bändit olivat saaneet työstämisen
päätökseen (paitsi ahkerasti keikkailevaa St. Hoodin, jonka
kappale otettiin hieman aiemmin ilmestyneeltä ”Sanctified”
debyyttilevyltään) ja masterointi joulukuun puolivälissä.
Vihdoin joskus huhtikuussa 2006 myös kansitaide alkoi
muotoutua taiteilijan taitavissa käsissä. Valitettavasti taiteilija
oli juoppo ja kansien teko viivästytti levyn julkaisua.
Oikeasti levyn julkaisupäivämäärää jouduttiin siirtämään
Pekan amatöörimäisen delegoinnin, informoinnin yms.
myhväämisen takia, mutta toivomme että ”Hometown Pride”
tarjoaa loppujen lopuksi kuuntelijoille mukavan monipuolisen
kuvan lahtelaisesta hardcore-punkrock -tarjonnasta. Olkaa
hyvä ja kiitokset kaikille tekoon osallistuneille tahoille.
- Sauli ”Pekka” Hirvonen -

Tämän lehti on ”Hometown Pride” -kokoelman promootiokappaleen
liite. Myyntiin tarkoitettu levy on digipak, sisältäen informatiivisen
sisälehden sekä bonuksena kaksi musiikkivideota.

Äänitys ja miksaus: Aleksanteri Kuosa, Villvox Studios.
Masterointi: Fantom Studio Oy, Tampere

Levyn graafinen toteutus: Jaakko Teittinen
Levypaino: CD-Media Finland Oy, Alaveteli



7 t h  L E G I O N

Kokoonpano:
AV - laulu

Sirvo - laulu
Jaakko - kitara
Timo - rummut

Petteri - basso*

*Jaakko soittaa bassoa tällä levyllä

Diskografia:
K.F.L. 7" (Rooster Records 2000)

Strength & Honour MCD (Fullhouse Records 2002)
Split w/ For The Fame CD (Rooster Records 2003)

Yhteystiedot:
info@7thlegion.net
www.7thlegion.net

Kuva: Sauli Hirvonen

Golden road of  compromise
Spiri t  wi l l  be broken

Kuinka 7th Legionilla menee tällä hetkellä? (vastasi kitaristi Jaakko)
Aika hissukseen. Koko bändinä ei olla oltu kasassa sitten viime maaliskuun, ennen studioo reenattiin pari
kertaa. Siinäpä kuluneen vuoden aktiviteetit...

Nauhoititte ”Hometown Pride” -kokoelmalle kaksi kappaletta. Edellisesta studiokerrasta on vierähtänyt,
joten oliko tuntuma musiikin luomiseen studio-olosuhteissa säilynyt
Ei siinä ainakaan omalta osalta vaikeuksia ilmennyt, "kokemusta" studiotyöstä on vuosien saatossa onneks
jonkin verran tullut. Lisäks biisit oli niin helppoja ja kohtalaisen hyvin reenattuja (=vanhoja), että aika iisisti
saatiin homma purkkiin ainaki insturmenttien osalta.

Kuinka valitsitta kappaleet levylle? Oliko varastossa valinvaraan vai jouduitteko työstämään kovastikin
saadaksenne uutta materiaalia?
Kyllä varastossa on näittenkin jälkeen vielä uusia biisejä, joten varsinaiseen luomistyöhön ei tarvinut ryhtyä.
Valittiin kaksi aika  erilaista biisiä, koska haluttiin antaa mahdollisimman monipuolinen kuva  meijän linjattomasta
tyylistä.

Mikä merkitys kokoelmalla teille on ja mitä odotatte kokoelman antavan
teille?
Kokoelma jo sinänsä on hieno kunnianosoitus kotikaupungille ja sen mahtavalle scenelle. Voi olla varsin ylpeä
omasta ja muiden tekemisistä, että tällaisesta kaupungista tulee näin monta maailmanluokan bändiä. Oman
bändin osalta oli tärkeä saada jotain kamaa purkkiin, koska edellisestä - vielä aika paskasta - julkaisusta on
tosiaan jo hyvän aikaa. Toivotaan, että tämän myötä vähän aktivoituis bänditoiminta.

Kuinka vahvasti bändi on leimautunut nimenomaan lahtelaiseksi ja oletteko kokeneet että onko siitä
ollut jotain hyötyä/haittaa?
Aika vahvasti, vieläpä lahtelaiseksi huumoriorkesteriksi, josta ei kyllä ainakaan omasta mielestä ole hirveesti
hyötyä. Meissä ehkä henkilöityy muiden silmissä se "junttimeininki", joka täkäläisiä leimas silloin aikanaan.
Vaikka tämä "vastakkainasetteluiden aika on ohitse", on se leima jääny meihin, ja vähän tuntuu ettei meitä
oteta missään tosissaa. Kyllähän me ihan hauskanpidon pohjalta tähän hommaan lähdettiinkin ja saadaan
syyttää tästä lähinnä itseämme, mutta onhan se vitsi jo kuultu...

Mitä kotiseutu teille merkitsee ja se ympäristö jossa olette toimijoita nimenomaan bändinä?
Tietysti se on antanut bändille identiteettiä, niin hyvässä kuin pahassakin, onpa sieltä siinnyt muutamia
tekstejäkin. Bändinä toimimiselle lahtelainen skene on tietysti luonut varsin hyvät puitteet, on päästy soittaa
keikkoja, tekee levyjä ja sillee. On se kaikinpuolin tosi tärkee ainaki meikäläiselle.

Miltä 7th Legionin tulevaisuus näyttää?
Tulevaisuus on hämärän peitossa. Biisejä on kokopitkää varten jo jonkin verran valmiina ja lisää pitäisi jossain
vaiheessa tehdä. Mutta mitä ja milloin tapahtuu on vielä täysin auki. Kunhan muilta hommilta taas intoa ja
aikaa liikenee, niin eiköhän se lahtelainen huumoriorkesteri vielä keikoilla nähdä...



C A M O R R A

Kokoonpano:
Riku - laulu

Aatu - rummut
Juha - basso

xVillex - kitara

Diskografia:
Guidance -cdr (2005)

”Not another chance” -video (2006)

Yhteystiedot:
puh. +358-40-7173029

villeX_5@hotmail.com

Not  another chance / Blood red sun
Kuva: Maarit Kettunen

Kuinka Camorralla menee tällä hetkellä?
Tällä hetkellä menee hyvin, saatiin juuri toinen kitaristi, Matti, bändiin ja mä oon taas alkanu kirjottaa uutta
matskua

Nauhoititte ”Hometown Pride” -kokoelmalle kaksi kappaletta. Kuinka valitsitta kappaleet levylle? Oliko
varastossa valinvaraan vai jouduitteko työstämään kovastikin saadaksenne uutta materiaalia?
Noi biisit oli aika luonollinen valinta, koska ne biisit on juuri niin Camorraa ku voi olla. Ei siinä vaiheessa
ku täsät mahdollisuudesta kuultiin tullu mieleenkään alkaa kirjottaa mitään uutta. lisäksi noi biisit ois ollu
meidän ekalla demolla, jota ei kuitenkaan julkaistu koskaan.

Mikä merkitys kokoelmalla teille on ja mitä odotatte kokoelman antavan teille?
Onhan se hienoa päästä samalle kokoelmalle sellaisten pändien kanssa joista ite tykkää aivan helvetisti,
kokoelmahan on sitäpaitsi todella hyvää promoa, kaksi hyvin tehtyä biisiä studio soundeilla..

Kuinka vahvasti bändi on leimautunut nimenomaan lahtelaiseksi ja oletteko kokeneet että onko siitä
ollut jotain hyötyä/haittaa?
No mä en muitten puolesta voi sanoa oikein mitään, itse olen helvetein ylpeä Lahtelainen,eikä siitä nyt mitään
haittaa ole ainakaan ollut.

Mitä kotiseutu teille merkitsee ja se ympäristö jossa olette toimijoita nimenomaan bändinä?
No lyhyesti ja ytimekkäästi: Lahtihan on paras paikka tässä universumissa!!

Miltä Camorran tulevaisuus näyttää?
Hyvältä.Matin pändiin tuleminen vaikuttaa positiivisesti, nyt saadan keikoillakin soitettua biisejä just sellasina
ku ne on.musiikki tulee kehittymään melodisempaan suuntaan.



Kuinka End Beginssillä menee tällä hetkellä?
Vaihdoimme hetki sitten bändikämppää! Tämä on järjestyksessä viides  kämppä, eikä bändi ole vasta kuin
reilu pari vuotta vanha... Kokoelman  äänitysten jälkeen otimme remmiin mukaan myös toisen kitaristin, Jaakko
Teittisen!

Nauhoititte ”Hometown Pride” -kokoelmalle kaksi kappaletta. Kuinka valitsitta kappaleet levylle? Oliko
varastossa valinvaraan vai jouduitteko työstämään kovastikin saadaksenne uutta materiaalia?
Biisit valittiin huutoäänestyksellä. Pöllö tosin äänesti vain homoa... Bullet on vanha biisi ja Anger Management
oli melko tuore päätöshetkellä. Biisit sopivat myös hyvin toisiinsa. Valinnanvaraa oli reilusti, mutta nämä
tuntuivat hyviltä biiseiltä tälle kokoelmalle.

Mikä merkitys kokoelmalla teille on ja mitä odotatte kokoelman antavan teille?
Biisejä oli hauska äänittää. Toivottavasti kokis leviää maailmalle kuin  syöpä ja mahdollisimman moni kuulisi
meidän biisejä. Ruohonjuuritasolla  toimimisessa rahan ja sitkeyden riittäminen promootioon on välillä
ongelma, joten toivomme tämän auttavan ainakin siinä. Toivottavasti jengi pitää meidän kappaleista!

Kuinka vahvasti bändi on leimautunut nimenomaan lahtelaiseksi ja oletteko kokeneet että onko siitä
ollut jotain hyötyä/haittaa?
Mä en tiedä kuinka lahtelaisena meitä pidetään, mä en itse pidä pelkkää jostain tietystä kaupungista tulemista
minään kruununa bändille. Ehkä jengi tietää mistä olemme, muistan yleensä mainita siitä keikoilla. En
tiedä oikeastaan miksi. En itse asiassa näe sitä kovinkaan merkityksellisenä seikkana, siis sellaisena mistä
muiden pitäisi olla erityisen tietoisia. Ei siitä kai haittaakaan ole. Ennakkokäsitykset musiikista sen perusteella,
mistä kaupungista on kotoisin on mulle melko  vierasta maaperää. Voihan kotikaupunki- ja crew -hehkutus
olla ihan siistiäkin, mutta ehkä se ei oo varsinaisesti meidän juttu...

Mitä kotiseutu teille merkitsee ja se ympäristö jossa olette toimijoita nimenomaan bändinä?
Lahdessa on paljon ahkeraa porukkaa, jotka tekevät omaehtoisesti kovaa työtä musiikkitouhujen eteen. Tämä
on antanut meillekin mahdollisuuden moneen hyvään keikkaan kotikaupungissamme. Tällainen ympäröivä
ahkeruus on kasvattanut meillekin selkärankaa ja opettanut, etteivät asiat tapahdu itsestään, että on pakko tehdä
muutakin kuin istua treenikellarissa saadakseen keikkoja tai muuta aikaan. Kaikki bändin jäsenet asuvat
Lahdessa, joten merkitseehän se siksikin tosi paljon... Lahti on meidän leikkikenttä!

Mitä keikat ovat antaneet teille, olette mm. käyneet baltian-maissa keikkailemassa. Onko suunnitelmissa
lähteä tulevaisuudessakin Suomen rajojen ulkopuolelle?
Joo, se on sellanen juttu, että niitä keikkoja on pakko soittaa. Ne vaan on niin helvetin siistiä puuhaa. Tässä
maassa vaan on rajallisesti yleisöä ja mestoja, joten on pitää suunnata myös ulkomaille. Siellä oli hyvä meininki
viimeksi ja himottaa päästä uudelleen ihmettelemään muita  maita ja soittamaan tuntemattomille ihmisille.
Joten ei muuta kun tien päälle, suunnitelmat on jo kovaa vauhtia etenemässä....

Entä End Beginssin jatkosuunnitelmat? Uutta materiaalia luvassa?
Täyspitkä ilmestyy 2007!! (varmaan!)

E N D  B E G I N S

Kokoonpano:
Mika Pokkinen - kitara
Ville Nieminen - basso

Samuli Mikkonen - rummut
Ville-Aleksi Valli - kommunikaatio

Diskografia:
Wartime All The Time MCD (2004)

Yhteystiedot:
www.endbegins.tk

Kuva: Katariina Korppi

Anger mamagement  / Bul let



F L I P P I N ’  B E A N S

Kokoonpano:
Aape - basso & laulu

Antti - kitara & taustat
Tero - kitara & taustat

Lari - rummut

Diskografia:
Do you feel lucky, punk? CDEP (1999)

On a crash course -split-CD w/ Nothing Nice
 (Fast Rock Factory 2002)

S/T MCD (2003)
Another brilliant disaster CD (Fast Rock Factory 2004)
Unity Split w/ PlusMinus CD (Fast Rock Factory 2005)

Yhteystiedot:
flippinbeans@flippinbeans.com

www.flippinbeans.com

Hometown pride
Kuva: Sauli Hirvonen

Kuinka Flippin’ Beanssilla menee tällä hetkellä? (vastasi laulaja-basisti Aape ja kitaristi Antti)
Aape: Fb:llä menee mukavasti, uutta pitkäsoittoa työstetään ja kiertuei ta suunnitellaan.

Nauhoititte ”Hometown Pride” -kokoelmalle yhden kappaleen. Kuinka valitsitta kappaleet levylle? Oliko
varastossa valinvaraan vai jouduitteko työstämään kovastikin saadaksenne uutta materiaalia?
Antti: Mulla oli idea tälläsestä renkutuksesta, mutta toi biisi tehtiin oikeestaan viimeisellä viikolla ennen äänityksiä.
Aape: Niin toi biisi oli sellanen, että mietittiin voisko tätä käyttää pitkäsoitolla ja päädyttiin sitte kuitenkin "Hometown
pride" kokikselle se tunkemaan. Aateltiin, että paskahan tää on mut ehkä tää kelpaa ja siitä tulikin oikeestaan aika
hyvä. Tein sitten sanat siihen 5 minuutissa ja siinä se oli, vaatimattomasti nimetty biisi ”Hometown pride”.

Mikä merkitys kokoelmalla teille on ja mitä odotatte kokoelman antavan teille?
Aape: Tietysti se merkitys, että lahtelaisina on todella hienoa kun kotikaupungista löytyy näin tanakka edustus punkkia
ja Hardcorea. Nyt se sitten on niputettu levylle ja kyllä mun mielestä on vaan niin siistiä olla mukana tässä. Tuskin
se meille mitään antaa hahahaha.
Antti: Tälläinen levy antaa lisäpotkua myös uusille bändeille. Junnut varmasti funtsii, että oispa siistiä olla mukana
kokoelmalla joka koostuu oman kylän jätkien tekemisistä. Toivotaan, että uusia bändejä tulee Lahesta jatkossakin
mehän ollaan jo aika vanha pumppu.

Kuinka vahvasti bändi on leimautunut nimenomaan lahtelaiseksi ja oletteko kokeneet että onko siitä ollut
jotain hyötyä/haittaa?
Aape: Kyllä me ollaan sitä mainosteltu ja huudeltu et Lahesta tullaan ja ollaan ylpeitä siitä. Hyötyä siitä tuskin on ei
kai haittaakaan en tiedä enkä siitä välitäkkään mitä muut ajattelee. Koko bändi koostuu perus lahtelaisista joten ei
me muutakaan voida olla kuin lahtelainen bändi heh.

Mitä kotiseutu teille merkitsee ja se ympäristö jossa olette toimijoita nimenomaan bändinä?
Aape: Kyllähän Lahti on tärkeä paikka sitä samaan aikaan inhoaa ja rakastaa.Välillä tulee sellanen fiilis, että ei saatana
Lahden kaupunki päättää mitä sattuu ja vitutksen vallassa tekee mieli muuttaa pois, mutta mutta kun lähdet pois Lahti
ei ikinä poistu sinusta ja siinä sitä ollaan joka kerta kun Lahden valot näkyy tulee koti fiilis se kai selittää aika paljon.
Antti: Joo tähän on aika helppo yhtyä.

Olette kierrelleet runsaasti ulkomailla. Mitä keikat ovat teille antaneet ja koska Flippin’ Beans suuntaa nokkansa
keskeisempään Eurooppaan tai jopa itäänpäin?
Aape: Niin no runsaasti ja runsaasti ulkomailla, mutta jonku verran kuitenkin ja lisää tänä vuonna tulossa. Tietysti
noissa ulkomaan keikoissa on pieniä erioja Suomen meininkeihin, mutta ei see niin ihmeellistä tuolla
ulkomailla ole ihan samaa saissea sielläkin on..kyllä keikoista jotka on meille antanut jotain on varmasti muutaman
vuoden takainen Rooster Fest kun jouduttiin paikkaamaan Security Threatia (rip). Meinas olla apea fiilis kun ilmaantu
sellasta pientä lynkkaus mielialaa hahahaha. Se oli varmasti yks mieleen painuvimmista keikoista.
Antti: Mulle mieleen on jäänyt viime Ruroopana rundin keikka Bratislavassa ja Puolassa oli huikeeta menoa.
Aape: Niin ja Eurooppaan suunnataan Fabulous Disasterin(USA) lämppärinä luultavammin kesällä 2006 tai loppuvuodesta
2006. Sitten tälle vuodelle on vielä suunnitteilla balttian kiertue + mahdollisesti rundi Brasseissa ja Jenkeissä mut
katoataan noi voi mennä ens vuodellekkin kun haluavat julkaista meidän uutta matskua siellä ensin.

Miltä Flippin’ Beansin tulevaisuus näyttää? Uutta materiaalia luvassa?
Aape: Tulevaisuus näyttää erittäin hyvältä. Uusi levy on työn alla ja julkaisijaa sille haetaan kunhan koko paketti on
läjässä. Fabulous Disasterin kanssa tulossa split-cd ja keikkojakin ois tulossa eli siitä on hyvä ponnistaa....



Kuinka Pekalla (bändillä) menee tällä hetkellä? (vastasi vokalisti Pekka)
Ihan kivasti. Mitään ei juurikaan ei tapahdu, eli jokseenkin odottava. Vuosi 2006 tullee olemaan kiireisin vuosi
sitten perustamisen (2001). Luultavammin ei.

Nauhoititte ”Hometown Pride” -kokoelmalle kaksi kappaletta. Kuinka valitsitta kappaleet levylle? Oliko
varastossa valinvaraan vai jouduitteko työstämään kovastikin saadaksenne uutta materiaalia?
Me ollaan hierottu noita kappaleita ties miten kauan ja vihdoin saatiin mahdollisuus pistää ne purkkiin samassa
rytäkässä eli syksyn studiosessioissa. En tiedä edes miksi juuri nuo kappaleet valittiin. Kai ne oli hyviä. Ite
en oo sellasta huomannu.
Rumpali siirty soittaa kitaraa joskus aiemmin ja meille tuli uus rumpali ja kitaristi, ni meininki on vähän
muuttunu siitä visiosta mikä oli sillon ku alotettiin.Tuntuu että homma on menny liian monimutkaseks.

Mikä merkitys kokoelmalla teille on ja mitä odotatte kokoelman antavan teille?
Pekka Productions on hyvin epäilyttävä lafka, mutta toivottavasti homma hoituu ja levystä kantautuu myös
hyvää palautetta. Toisaalta kriittinenkin palaute otetaan mielellään vastaa, koska itsetuntomme on huipussaan
juuri nyt. Huomenna voi olla toisin. Riippuu kritiikistä.

Onko Pekka Productions -lafkalla ja Pekka & The Other Losers -bändillä keskenään mitään yhteistä?
On. Molemmilla pönkitetään egoa.

Kuinka vahvasti bändi on leimautunut nimenomaan lahtelaiseksi ja oletteko kokeneet että onko siitä
ollut jotain hyötyä/haittaa?
Me ollaan kaikki lahtelaisia eikä siitä leimasta haluta koskaan eroon. Kaikki huomio on hyväksi.

Mitä kotiseutu teille merkitsee ja se ympäristö jossa olette toimijoita nimenomaan bändinä?
Lahessa on kivaa. Täällä on kaikki mitä tarvii (musiikki, kulttuuri, urheilu, työ, perhe ja kaverit), eikä täältä
tarvi lähtee mihinkään pitemmäks aikaa. Jos joku valittaa sitä ettei tääl oo mitään, voi painua vittuun, jos ei
halua itse asioihin vaikuttaan. Opiskelu ja työ on asia erikseen, mutta jos joku kaipaa tänne pelkästään jotain
kahviloita, vaatekauppoja ja huvipuistoja, nii siitä vaan ideoimaan.

Miltä Pekan tulevaisuus näyttää? Uutta materiaalia luvassa?
Suunnitelmissä on vaikka mitä, muttei mistään konkreettista ole sovittu. Bändi on ollu kasassa jo viisi vuotta,
joten ei me koeta että tarvis kiirehtiä mihinkään. Mutta ei oo tarkotus lopettaakaan, tää on kiva pikku projekti
kaiken muun turhanpäiväsen puuhastelun ohella.

P E K K A  &
T H E  O T H E R  L O S E R S

Kokoonpano:
Pekka Loser - ördäys

Long John - kitara ja kimitys
Muscle Mike - kitara

Petu - basso*
Sirvo - bongot

*Long John soittaa bassoa tällä levyllä

Diskografia:
Never mind the pekka, here's the other losers -cdr (2003)

Yhteystiedot:
pekka@bunchofloser.tk

www.bunchoflosers.tk

Kuva: Antti Vedenpää

Rock n rol l  id iots  / Ident i ty
,  ,



P I T F I E N D

Kokoonpano:
Turo666 - 3 kieltä, laulu

Keho - 6 kieltä, laulu
Jake - äänet

Samuli - rummut tällä levyllä

 Yhteystiedot:
Jarno Dahl

Muuntajankatu 1 as 11
15610 Lahti Finland

vaaribchc@hotmail.com
www.pitfiend.tk

 Diskografia:
Demo 2003 -cdr (2003)

Kuva: Katariina Korppi

Murder signal  / In  this  l i fe

Kuinka Pitfiendillä menee tällä hetkellä? (vastasi vokalisti Jarno)
Bändi on koomassa (huom: bändi kuopattiin lopullisesti 13.4.2006), viimeisin keikka heitettiin Tammikuussa
2005 eli yli vuosi sitten. Muutamama viikko tämän jälkeen rumpalimme Tuomas S. ilmoitti lähtevänsä bändistä
kiireen ja motivaation puutteen vuoksi. Hometown Pride-kokoelmalle soitetut Pitfiend-biisit rummuttaa End
Beginsin riveistä tuttu Samuli. Samuli siis soitti sessio-tyyliin nämä kappaleet, eikä hän ole bändin jäsen. Suuri
kiitos siis vaivannäästä Samulille! Voi olla, että nämä pari biisiä ovat viimeiset Pitfiend-tuotokset.

Nauhoititte Hometown Pride -kokoelmalle kaksi kappaletta. Kuinka valitsitte kappaleet levylle? Oliko
varastossa valinnanvaraan vai jouduitteko työstämään kovastikin saadaksenne uutta materiaalia?
Rumpaleiden kanssa teillä on ollut ongelmia?
Nämä kaksi biisiä on lähinnä tätä uudempaa, teknisempää ja metallisempaa Fiendiä. Eli kitaristi Ville-Aleksi
aka Keho rupesi väsäämään josain vaiheessa vähän vaikeampaa ja hevinpää matskua, kun rupesi kyllästyttämään
palikkariffien soittaminen. Biisit löytyivät helposti, kummatkin rallit ovat toimineet sekä treenikämpällä ja
keikoilla.
Rumpalit ovat räjähdelleet yksi toisensa jälkeen. Laskutavasta riippuen  meill? on ollut 4 - 5 rumpalia. On ollut
uskomattoman vaikeaa löytää osaava ja motivoitunut rumpali. Harva rumpali osaa soittaa metalcorea oikein,
eli saada siihen sitä groovea ja kunnon moshpamputusta!

Mikä merkitys kokoelmalla teille on ja mitä odotatte kokoelman antavan teille?
Tähän mennessä rahaa on vain mennyt vitusti, bändin kassa on tyhjä... No, toivottavasti nämä nuoremmat
bändit saisivat tällä kokoelmalla lisää näkyvyyttä.

Kuinka vahvasti bändi on leimautunut nimenomaan lahtelaiseksi ja oletteko kokeneet että onko siitä
ollut jotain hyötyä/haittaa?
Kehohan on Hollolasta ja Turo666 ei ole oikein mistään kotoisin... No, stadilaiseksi se itseään kutsuu.
Käytettiinhän me termiä Business City Brutality meidän pändistä, eli kai me aika lahtelaiseksi ryhmäksi
itsemme koettiin. Musiikkimaailmassa lahtelaisuus ei ainakaan ole mikään valttikortti. Lahtelainen bändi joutuu
aina altavastaajaksi, eli joutuu aina todistamaan ettei se ole mitään paskaa.

Mitä kotiseutu teille merkitsee ja se ympäristö jossa olette toimijoita nimenomaan bändinä?
Tää on aika paha. Henkilökohtaisesti Lahti on rakas kotikaupunki, jossa on eletty jo 30 vuotta. Bändeille Lahti
on aika tyly kaupunki, treenikämpät, keikat sun muut ovat aina olleet kiven alla. Torvi on se bändielämän
henkireikä täällä. Nuorisokeskus ja Kasisali saavat haistaa paskan.

Miltä Pitfiendin tulevaisuus näyttää? Koska on uutta materiaalia luvassa tai keikkoja?
Näen tulevaisuudessa Pitfiendin hautajaiset. Eli tuskin on keikkaa tai muuta matskua tulossa. Kiitos kaikille
jotka bändistämme tykkäsivät ja riehuivat keikoilla, sitä varten tämä bändi perustettiin.



Kuinka St. Hoodilla menee tällä hetkellä? (vastasi vokalisti Sami Halme)
Kiitos, hyvin menee. Odotellaan kovasti toukokuussa alkavaa Fullhouse-kiertue ja kesäkuussä lähdetään Down My Throatin
kanssa kiertämään Eurooppaa. Kesällä ja syksyllä on vuorossa muutamia pistokeikkoja ympäriinsä ja mahdollisesti uuden
materiaalin jonkin asteista nauhoittamista. Motivaatiota kun tässä porukassa tuntuu riittävän.

Kuinka vahvasti bändi on leimautunut nimenomaan lahtelaiseksi ja oletteko kokeneet että onko siitä ollut jotain
hyötyä/haittaa? Käsittääkseni kaikki jäsenet eivät ole alunperinkään Lahdesta? Miten päädyitte samaan bändiin?
3/5 bändistä tunnustautuu täysin Lahtelaisiksi ja Turo ja Sami taas ovat kumpikin kiertoteitse ajautuneet lahtelaisten porukoihin.
Ei lahtelaisuudesta St.hoodille ole ollut mitään nimellistä hyötyä tai haittaa. Ollaan kaikki oltu sen verran kauan mukana
meiningissä, että kaikki meidät tuntee entuudestaankin. Hommat hoidetaan joka tapauksessa Business City tyyliin.

Kaikilta muilta bändeiltä levylle tuli ennen julkaisematonta materiaalia, ja teiltä yksi kappale ”Sanctified” -levyltä .
Miksette nauhoittaneet uutta materiaalia kokoelmalle? Koska kenties saamme kuulla uutta St. Hoodia?
Debyytti-levyn tekeminen oli aika raskas prosessi ja tavallaan rima nousi uusien biisien suhteen aika korkealle prosessin
edetessä. Ehkä nyt vasta alkaa tuntua siltä, että uutta materiaalia alkaa taas syntyä samalla tavalla kuin ennen ”Sanctified”-
kiekkoa. Toivottavasti uusia biisejä kehtaisi pikkuhiljaa alkaa vähän muillekin soittaa. Itse olemme kuitenkin sen verran ylpeitä
ko. levyn biiseistä, että tuntuu vielä hyvältä esitellä niitä lisää. Sitä paitsi ”Stonesoul” on helvetin hyvä biisi, ja se yhdistää
mallikkaasti rullaavan St.hoodin tyylien kirjon.

Mikä merkitys kokoelmalla teille on ja mitä odotatte kokoelman antavan teille?
Kun katsoo sisältä päin Lahtelaisia (kavereiden) bändejä, sokeutuu hieman, eikä näe kunnolla lahtelaisten bändien kovaa tasoa.
Nyt kun kun tämän kokoelman bändilistan on nähnyt ja muutamia biisejä kuullut, täytyy myöntää, että on aika ylpeä olo olla
osana itsenäistä Lahtelaista alakulttuuria musiikin tekijänä. Kokoelma on todella hyvä kanava tuoda julki kaikki se laatu ja
voima, joka piilee syvällä Lahden varjoissa ja porttikongeissa. Toivottavasti joku, kuka ei välttämättä ole aikaisemmin meitä
kuullut, uskaltautuu kokoelman myötä tutustua meihin enemmänkin. Tietenkin kaikki lisähuomio ”Sanctified”-levyä ja levyn
biisejä kohtaan on plussaa ja huonoa julkisuutta ei ole.

Mitä kotiseutu teille merkitsee ja se ympäristö jossa olette toimijoita nimenomaan bändinä? Kaikki jäsenet eivät ole
Lahdesta?
Bändinä toimiessa Lahti ja Torvi ovat meille ainut oikea kotiseutu, koska koko tämän bändin historia polveutuu suurimmilta
osin lahtelaisten bändien sisältä. Tuntuu hyvältä kun aktiivisten lahtelaisten kavereiden tuki on 100% meidän takana. Yksilöinä
taas kaikkien omat kotiseudut ja omat kasvuympäristöt tuovat hyvän lisämausteen ja perspektiivin tähän bändiin ja yksilönä
elämiseeen.

Mitä keikat ovat teille antaneet? Olette kiertäneet kovasti Suomea ja ulkomaillakin olette käyneet. Onko keikkojen
suhteen uusia tuulia luvassa, esim. ulkomaan kiertueita?
Soitetut keikat ovat nimenomaan tuoneet lisää varmuutta ja uskoa itseensä. Uskon, että tuo varmuus näkyy nykyään nimenomaan
esiintymisessä. Ollaan tiukkana viiden miehen täsmä-iskuryhmänä viety St.hoodin nimeä ja sanomaa normaalien ”scene-
kaupunkien” ulkopuolellekin ja toivottavasti avattu ovia pikku hiljaa muillekin pienemmille bändeille.
Toukokuussa käynnistyvän Fullhouse-kiertueen keikat vievät toukokuun kaikki viikonloput kalenterista ja päästään soittamaan
taas ympäri suomea hyvien kavereiden ja bändien seurassa. Siitä jatketaan sitten suoraan kesäkuun alussa Down My Throatin
kanssa kahdeksi ja puoleksi viikoksi Eurooppaa kiertämään. Heinäkuussa soitetaan Rovaniemirockissa ja syksyllä soitetaan
taas lisää.

Suomalaisbändinä teillä kovin laaja kuuntelijakunta (ainakin soitatte eri tyyppisissä tapahtumissa), mikä on
”salaisuutenne”?
Ei meillä ole mitään salaisuuksia. Ollaan omia itseämme alusta loppuun asti ja tehdään oman näköisiämme biisejä jatkossakin.
Ei olla lähdetty mukaan missään vaiheessa myymään itseämme halvalla maineen ja mammonan kiilto silmissä, emmekä ole
tehneet kompromisseja oman tyylin suhteen. Meillä on todella hyvä henkilökemia bändissä ja erinomaisia soittajia, mutta
myös vahvoja, mutta erilaisia persoonia. Osaaminen ja nälkä näkyy livetilanteessa energisenä ja loppuun asti fiiliksellä
vedettynä esiintymisenä. St.hood on tyylipuhdasta katuheviä parhaimmillaan.

S T .  H O O D

Kokoonpano:
Halme - laulu

Heikki - kitara & taustalaulu
Panu - kitara

Timo - rummut
Turo - basso

Diskografia:
S/T -cdr (2004)

Sanctified CD (Fullhouse Records 2005)

Yhteystiedot:
info@sthood.net
www.sthood.net

Kuva: Hanna-Mari Karhinen

Stone soul
(otet tu  ”Sanct i f ied” - levyl tä  2005)



V I C E R O Y

Kokoonpano:
Hemppa - basso & laulu

Make - kitara & taustalaulut
Manu - kitara

Eppu - rummut

Diskografia:
Boxer Short -cdr (2004)

EP -cdr (2005)

Yhteystiedot:
+35844-5444069 - Make

Viceroy c/o
Marko Lappalainen

Vesijärvenkatu 52 a 25
15140 Lahti Finland

viceroyband@hotmail.com
www.viceroy.cjb.net

Kuva: Jarno Järvi

Dead soul  / Sinking ship

Kuinka Viceroyn menee tällä hetkellä?
Tällä hetkellä on vähä katkoa tiedossa ja menossa johtuen yhden perustajajäsenen lopetettua bändissä, mutta
tuhkista nousee vielä. Aika näyttää.

Nauhoititte ”Hometown Pride” -kokoelmalle kaksi kappaletta. Kuinka valitsitte kappaleet levylle? Oliko
varastossa valinvaraan vai jouduitteko työstämään kovastikin saadaksenne uutta materiaalia?
Biisien valinta oli melko helppo tehtävä, Dead Soul oli täysin valmis ja sitä oli jo keikoilla soitettu kesästä
saakka joten se tuli muutenkin jo selkärangasta. Sinking Ship valkattiin ku saatiin tieto kokoelmasta ja biisi
oli kehitteillä parhaillaan. Muutamia ennenjulkaisettomia biisejä ois ollu myös lautasella mut nuo sopi tähän
tilanteeseen.

Mikä merkitys kokoelmalla teille on ja mitä odotatte kokoelman antavan teille?
Kyllähän se on siistiä päästä laajalti julkaistavaan kokoelmalle mukaan ja  vielä scenessään nimekkäiden
bändien sekaan. Mitä kokoelma sitten antaa meille, ei voi tietää, koska bändi on siinä tilanteessa kun on. Mikäli
arkkuun mennään niin nämä biisit narulle ja tälle kokoelmalle oli hyvä lopetus.

Kuinka vahvasti bändi on leimautunut nimenomaan lahtelaiseksi ja oletteko kokeneet että onko siitä
ollut jotain hyötyä/haittaa?
Jos on leimauduttu niin ehkä erilaisena lahtelaisena punk/hc-scenen bändinä, kun niin monet vetää metallisempaa
ja/tai hardcorempaa linjaa. Mutta haittoja nyt ei voi sanoa tulleen, enemmänkin hyötyä.

Mitä kotiseutu teille merkitsee ja se ympäristö jossa olette toimijoita nimenomaan bändinä? Kaikki
jäsenet ole alunperinkään Lahdesta?
Kaikki jäsenet eivät ole alunperin lahtelaisia. Manu ja Make on rantautunut lahteen muualta. Ympäristönä
kaupunki on inspiroiva ja mesta paikka. Ja kyllähän Lahessa vallitsee musiikillisesti hyvä ilmapiiri.

Miltä Viceroyn tulevaisuus näyttää? Onko luvassa kenties jotain uusia projekteja?
Viceroyn nimissä tuskin mitään tulee tapahtumaan, mutta bändin jäsenistöä on uusissa "projekteissa" ja
toimivissakin bändeissä.



Jäsenet:
AV - laulu (1994-2005)
Sirvo - rummut (1994-2005)
Arto - basso (1994-2005)
Heikki - kitara (1998-2005)
Jukka - kitara (1994-1998)
Jyri - kitara (1994-1999)

Diskografia:
Hell yeah - demo (1994)
Drawn as human - demo (1995)
Two words - CD (1996)
Split CD w/ Disploited (1997)
Inherit the aftermath - MCD (1998)
Through the eyes of the enemy - CD
  (Fullhouse Records/Rooster Records 2001)
True drama - CD (Fullhouse Records 2003)

Videografia:
Apart (split w/Disploited)
Back 2 basics (Through the eyes of the enemy)
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Kuva: Sami Halme

Commercial ised warfare / Thorn in  my side

Morning Afterin viimenen piisi.

  Moi! Kuten varmaan jo tiedätte Morning
After laittoi pillit pussiin. Joka tapauksessa
kävimme vielä äänittämässä vielä yhden
kipaleen Pekka Productionsin julkaisemalla
Hometown Pride-kokiselle. Piisi kantaa nimeä
”Commerzialised Warfare”.
”Afteri” kiittää ja kumartaa sekä siirtyy
lopullisesti takavasemmalle tän uusimman
piisin myötä. Hauskaa oli niin kauan kun
sitä kesti eli reilut kymmene vuotta. Nähää
keikoilla!

Support Your Scene!

Morning After
AV, Sirvo, Heikki ja Arto

avhc666@hotmail.com / antti@fullhouserecords.com

www.fullhouserecords.com/ma




