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Internet-linkit 
 
Artist portfolio: https://tinyurl.com/zenfilth1 
Facebook: https://www.facebook.com/junkyardshaman/ 
Instagram: https://www.instagram.com/a_man_who_stares_at_the_walls/ 
Musiikki: https://j-kill.bandcamp.com 
 
 
KOULUTUS 
 
-2021, Kankaanpään opisto, SAMK, Kuvataiteen koulutusohjelma 
-2019, Muotoiluinstituutti, LAMK, mediasisällön suunnittelu (medianomi) 
-2013, Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan koulutus, koulutuskeskus Salpaus 
-2008, Tiirismaan lukio, kuvataidepainotteinen linja 
 
NÄYTTELYT 
 
-2020 Senchippun – yhteisnäyttely, Konohana Garan, Osaka, Japani 
-2020 Hito to oto – yhteisäänitaidenäyttely, Space Marumaru, Osaka, Japani 
-2020 Fushikina keshiki – yksityisnäyttely, Space Eauuu, Kobe, Japani 
-2020 Shippaisakuhin – yhteisnäyttely, Space Marumaru, Osaka, Japani 
-2020 Hinerimono -yhteisnäyttely, Konohana Garan, Osaka, Japani 
-2020 Ex-Rauhankatu-yhteisnäyttely, Kankaanpään galleria, Kankaanpää 

-2019 色ぬり-yhteisnäyttely, Konohana Garan, Osaka, Japani 

-2019 Postitaidenäyttely, Tuli & Savu-lehden järjestämä näyttely. 
-2019 Viimeinen Maisema, Ugh-festivaalin yhteydessä järjestetty yksityisnäyttely, Lahti 
-2019 Kevätnäyttely-yhteisnäyttely, Kankaanpään taidekoulun galleria, Kankaanpää 
-2019 Pori Sextempore Art Mayhem - yhteisnäyttely, 3H+K, Pori 
-2019 Tyhjä - yksityisnäyttely, Kankaanpään taidekoulun galleria, Kankaanpää 
-2019 Romutietoisuus-yksityisnäyttely, Romu & Random, Tampere 
-2019 Everything is Important - yhteisnäyttely, Underneath, Recovery Lab, Helsinki 
-2018 Kankaanpään Taidekoulun joulumyyntinäyttely: Avara, Porin kampus 
-2017 Jere Kilpinen; Melankolisti – yksityisnäyttely. Hanhenpoika, Lahti 
-2016 Lahti-blogi and friends – yhteisnäyttely. Konepajan Bruno, Helsinki 
-2008 Kuvataiteen lukiodiplomitöiden yhteisnäyttely. Taidekauppa Rembrandtin näyttelytila, Lahti. 
 
ASSISTENTTITEHTÄVÄT 
 
-2020 Olin avustamassa Richard Steinerin taiteilijauran 50-vuotisjuhlanäyttelyn ripustusta ja purkua 
Kiotossa. 
-2020 Tein musiikin Miiu Esantyttären kiitosta keränneeseen lopputyöhön One With Emptiness. 
-2018 Käsitekesän rakennus, Korkeaojan tila, taidekollektiivi Kukoistus 
-2018 MitäsMitäsMitäs-festivaali, luontodekoraatioiden rakennustehtävät 
-2017 Hymyilevä Kuolema-näyttelyn AR-sovellutukset, Lahden Taidemuseo 
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Olen lisäksi osallistunut Porin T.E.H.D.A.S Ryn toimintaan, sekä Kankaanpään taidekoulun 
Performanssi Pumppu-klubin toimintaan. 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
Runot 
 
-City of Dead Rats (2019) 
-Metadada (2018) 
-Ajatuskone (2018) 
-Sähkö (2018) 
-27 (2017) 
-Tyhjien Ruumiiden Huuto (2017) 
-A Man Who Eats Fire (2016) 
-I'll Grow My Hair Thick And Long So I Don't Need A Rope When I Decide To Go (2016) 
-Palavat Orangit (2016) 
-Lapiohommia (2015) 
 
 
Novellikokoelmat 
 
-Kameteliöntti (2015) 
-Käärme (2012) 
 
 
Romaani 
 
-Katoaminen (2018) 
-visuaalinen novelli Suljettu Piiri opinnäytetyönä LAMKille 2019. 
 
VALIKOITU DISCOGRAFIA 
 
Todellinen albumimäärä on tätä kirjoittaessa kaikki yhtyeet laskettuna pitkälle toista sataa. 
 
-2009 Cut To Fit – Grind/11 
-2010 Cut To Fit – Babylon Burns 
-2012 Cut To Fit – Havoc Supreme 
-2013 Cut To Fit – The Doors of Deception 
-2016 Harhakuvia - Patsaat 
-2017 J. Kill & Mr. Mule – Ruostuva Maailma / Palava Mieli 
-2017 Junkyard Shaman – For Beckett 
-2018 Junkyard Shaman – Noise Eater 
-2018 Junkyard Shaman – Silence, Then Pause (Kohina Records, 2020) 
-2018 Junkyard Shaman - Neva 
-2018 Electric Hobo – Post-Industrial Self-Hatred Blues 
-2017 Käki – Dada Flesh 
-2017 Käki – Three Pieces For Three Guitars, Piano & Scrap Metal 
-2018 Käki – Failures & Abstractions 
-2018 Käki – I Have Been Here Before / Monument I 
-2018 Käki - Amlurkojeramkoras 
-2019 Junkyard Shaman – Flesh Hole (Industrial Coast, Freak Animal, 2019) 
-2019 Käki – Rebirth 
-2019 Junkyard Shaman – Dada Bones (Advaita Records, 2019) 
-2019 Junkyard Shaman – Zangai 



-2020 Junkyard Shaman – Ichionjoobutsu 
-2020 Junkyard Shaman – What If We Both Are Just Somebody Else’s Dream (Penny Whistles 
And Moon Pies, 2020) 
-2021 Junkyard Shaman – Lotus Out of the Sludge 
-2021 Junkyard Shaman – Rust Meditations 
 
 
ESIINTYMISET JA MUU MAINITTAVA 
 
Useita satoja esiintymisiä eri yhtyeiden kanssa, kiertueet mm. Saksassa, Puolassa, Serbiassa, 
Romaniassa, Tsekissä, Slovakiassa, Unkarissa, Ruotsissa. Emergence-taidefestivaali 
Marmandessa, Ranskassa (2019), UFOP-festivaali Oulussa (2019) Tuska Open Air Festival 
(2013), Obscene Extreme-festivaali Tsekissä (2010) Mitäsmitäsmitäs Festivaali (2018) ja Helsinki 
Psych Fest (2018). Minulla on kuukausittainen residenssi Osakan Environment 0g klubilla, jossa 
esiinnyn joka kuun ensimmäinen lauantai. 
 
Sävelsin myös musiikin KYLin ja KYPpendalesin järjestämään audiovisuaaliseen 
musiikkiteatteriesitykseen Koivu ja Täh!, syksyllä 2017. Osana Tajumo-hanketta toteutimme 
LAMKissa myös Lahden Taidemuseon Hymyilevä Kuolema -näyttelyn Augmented Reality osuuden. 
Olin kuvataiteilijoiden assistenttina Käsitekesän 2018 rakentamisessa.   
Olen myös ollut järjestämässä UGH! -festivaalia Lahdessa 2017-2019. 
Sain Taiteen edistämiskeskuksen Corona-ajan työskentelyapurahaa, 2020. 
 
 
 
SANOTTUA 
 
”On hyvin paljon itsestä kiinni, miten tämän tyyppiseen teokseen suhtautuu. Väitän ymmärtäväni 
mitä teoksella halutaan saada aikaiseksi ja miksi (Ars 95), mutta kuunneltuna tämänsisältöinen 
teksti ja äänikollaasi tulee itselleni aivan liian lähelle ja aiheutti varsin epämiellyttävän olon; tämä 
lienee toki ollut tarkoituskin. Mikäli psyyke kestää, kannattaa tälle antaa mahdollisuus, itse en 
halua enkä usko pystyväni palaamaan levyn pariin enää tämän arvion jälkeen. ” - Jaakko Nikko, 
Imperiumi.net, 12.01.2020 
 
”Siksi Junkyard Shamanin musiikki on tavallaan valovuosia tummempaa, kuin mikään ikinä 
kuulemani dystooppinen metallimusa. Tässä mielikuvassani – ja Dada Bonesin musiikissa – kaikki 
kaunis ja tuttu on hävitetty, jäljellä on vain surinaa, kilinää, kaikuja, pimeyttä ja vääjäämättä koittava 
hulluus. Ne valtaavat kaiken tilan ja jättävät kuulijan taistelemaan yksin, vain kuolonkouristuksensa 
seuranaan--jutun juonesta kiinni saaminen pienoinen haaste. Palkinto on kuitenkin kokeilun 
arvoinen, sillä kuuntelukokemus on loppujen lopuksi äärimmäisen ahdistava. Se, jos mikä, 
tarkoittaa, että Junkyard Shamanin on kaikessa epämääräisyydessäänkin ampunut keskityksensä 
jokseenkin keskelle maalialuetta. ” -Henry Lunabba,  Imperiumi.net, 4.1.2020 
 
Kuulin taannoin  (Flesh Hole-albumin) kassuversion, jonka tuotantotapa oli "dubataan kirppikseltä 
löytyneille käytetyille kassuille" -henkinen teollisuusyhteiskunnan jätteissä piehtarointi. Se on hyvä 
lähestymistapa, paitsi jos matsku on niin hyvää että sen haluaisi saada sekä leviämään 
kansainvälisesti hieman laajemmin, että säilyttää jälkipolville dokumenttina joka ei lahoa ennen 
maailmanloppua. -Sarvilevyt 5.7. 2019 
 
”Vaikka olenkin musiikille herkkä, harvemmin kukaan artisti läpäsee ns itkumuuria. Melko 
arvaamatta sen teki lopulta tyyppi, joka soitti mm kitaraa sähköhammasharjalla. Setissä oli paljon 
muutakin kokeellista sekä romuilla että perinteisillä instrumenteilla tuotettua ääntä, joista 
luuppaamalla muodostui hyvin kaunis, harmooninen ja upottava äänien syli. Monta kertaa teki mieli 
tarkkailla enemmänkin, että mikä nyt soi mutta oli vaan pakko laskee pää tyynyyn, sulkee silmät ja 



hengitellä. Varmasti kokonaiselämykseen vaikutti myös oma vastaanottavaisuus, mutta Junkyard 
Shaman todella lunasti tittelinsä. ” -Maria Mattila (Mara Balls), keikan jälkitunnelmissa 12.1.2019 
 
"Jos ajatellaan että nykyinen listamusiikki on verrattavissa nopeaan lounaaseen, joka on helppo 
nauttia ja vaivaton unohtaa, on tämä musiikki vaimeassa ehdottomuudessaan tyystin toisenlainen 
kattaus. Se antaa paljon, mutta vaatii samaan aikaan rohkeutta ja uskallusta, sekä kykyä unohtaa 
suurimpaan osaan muuta musiikkia sopivat säännöt." - Mika Roth, Desibeli.net, 2017 
 
”Musiikki ei ole sieltä helpoimmin lähestyttävästä päästä, mutta jotain kiehtovaa siitä havaitsee jo 
ensipuraisulla, joten kynnys matkan jatkamiseen on sinällään varsin matala. Mitä pidemmälle 
kuuntelukokemuksessa edetään, sitä kiinnostavammaksi musiikin ja sanojen luoma maailma käy.” 
–Mikko Malm, Inferno, 5/2017 
 
” Synkkyydestään huolimatta tällaisen musiikin kuuntelu tuntuu kummallisen lohduttavalta – myös 
siksi, että vielä löytyy muusikoita, jotka sekä osaavat että uskaltavat tehdä vain ja ainoastaan sitä, 
mitä pään sisältä sattuu tulemaan. Lopun ajan kansan lauluja onkin julkaisu, jota ei tee mieli 
arvostella, arvosanoittamisesta puhumattakaan. Se on kuitenkin levy, jonka olemassaolosta haluaa 
kertoa ja toivoo ihmisten ottavan sen kuunteluun.” – Miika Kuusinen, Inferno, 8/2016 
 
 
HAASTATTELUJA ja muuta oheislukemistoa ja kuunneltavaa: 
 
 
-Desibeli.netin arvio dark jazz albumeistani. 
http://www.desibeli.net/juttu/3332 
 
 
-Junkyard Shamanin mielestä maailma ei ole menossa oikein mihinkään suuntaan, helmikuu 2020, 
Henry Lunabba 
https://www.impe.fi/articles/1/2915 
 
-Vastavirta radion haastattelu, huhtikuu 2019, Matti Raappana 
https://www.mixcloud.com/vastavirtaradio/vastavirta-radio-jakso-7-terveyskeskus-ja-
kuolemanpelko/ 
 
-Desibeli.netin Mika Roth kirjoitti julkaisuistani tavallisesta poikkeavan läpileikkauksen, joka on 
mielenkiintoinen ja mielestäni kuvaavakin. 13.09.2018 
http://www.desibeli.net/juttu/3077 
 
-Aamukahvit-haastattelu musiikista ja taiteellisesta työskentelystä, Limuradio, 14.2.2018, 
haastattelijana Jarkko Järveläinen. Linkki: 
https://soundcloud.com/limu-radio/haastattelussa-jere-kilpinen 
 
-Kuoleman käynnistämä moottori, haastattelu musiikista ja taiteellisesta työstä, Desibeli.net, 
17.12.2016. Haastattelijana Mika Roth. Linkki: 
http://www.desibeli.net/juttu/2914 
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