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S isäänkäynnin välittömässä läheisyydessä vire 
on nuorekas ja positiivinen. Radio Helsingin 
lavalla esiintyy suhteellisen tuntemattomia 
mutta lupaavan oloisia artisteja sekä jo jon-
kinlaista underground-mainetta niittäneitä 

tekijöitä. Aurinko paistaa. Folkia ja indie rock/poppia 
yhdistelevistä soinnuista vastaa Younghearted (2015–). 
Mieleen nousee naapurimaan indie- ja folkrockia yh-
distävä The Tallest Man on Earth (2005–) eli Kristian 
Mattson. Kolmen helsinkiläisnuoren yhtye Younghearted 
on tiivis, flirttaileva, iloluonteinen ja ammattimainen. Ei 
ihme, että heidän viime vuonna ilmestynyt esikoispit-
käsoittonsa Nuorisydän on myynyt hyvin ja suoratoisto-
kuunteluita on kertynyt. Levyn nimi ja paikalle kertynyt 

kuulijajoukko paljastavat kohderyhmän ja teemat: nuori 
aikuisuus iloineen ja suruineen. 

Hämmentävä Die Antwoord 
Provinssirockin oudoin ilmestys oli torstaina puoli yh-
deksältä esiintynyt Die Antwoord (2008–). Eteläafrik-
kalaisten räppärien Ninjan (Watkin Tudor Jones) ja Yo-
Landi Visserin (Anri du Toit) sekä DJ-tuottaja Godin 
(Hi-Tek) luotsaama hip hopia, dancea, elektronista 
musiikkia, ambientia sekä monenkirjavaa videotaidetta 
yhdistävä kokonaisuus tarjosi yli tunnin yhtäjaksoiset 
rave-bailut. Yhtye ammentaa estetiikkaansa maansa 
vaihtoehtokulttuurista, zefistä, jota he ovat itsekin muo-

Juho Rantala

Maakuntarock 
– Musiikkia meiltä ja maailmalta
Kolmipäiväinen Provinssirock järjestettiin ensimmäisen kerran Seinäjoen Törnävänsaaressa 
vuonna 1979. Esiintyjäkaarti on ollut vuosikymmenten varrella yllättävänkin korkeatasoi-
nen; viime vuosina tason voi katsoa jopa parantuneen. Pohjanmaalainen kesäsää helli 
onnistunutta festaria, eikä sateesta ollut tänä vuonna tietoakaan.
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vanneet. Performanssi oli, kuten Ninja on osuvasti to-
dennut afrikaansiksi, watookal, ”mitä tahansa, ihan 
sama”1. Zefin voi Anton Kruegerin mukaan tiivistää 
köyhän valkoisen eteläafrikkalaisväestön vihaiseksi, 
koomiseksi ja itseironiseksi mutta epäpoliittiseksi asen-
teeksi. Myös käytettävä kieli leimaa tätä vaihtoehto-
kulttuuria: zefissä hyödynnetään Cape Townin lähiöistä 
lähtenyttä slangia tai ”rave-räppiä”2. Yhtye pyrkii aset-
tamaan itsensä johonkin erinäisten etnisten ryhmien 
välimaastoon kuin alleviivatakseen alueen identiteettien 
monimuotoisuutta. Tahto paeta identiteettilokeroita 
lainaamalla kaikkialta on kuitenkin asettanut yhtyeen 
alttiiksi kritiikille.3 ”Fatty Boom Boom” -kappaleen 
musiikkivideolla, jonka osia pyöritettiin myös keikalla, 
valkoihoiset jäsenet on maalattu mustiksi4. Tämän pi-
täisi ilmeisesti kuvata monimuotoisuutta, tai sitä että 
Ninja on omien sanojensa mukaan ”tummaihoinen, 
joka on vankina valkoisessa ruumiissa”5. Kuten Adam 
Haupt kommentoi Guardian-lehden mielipidekirjoi-
tuksessa, tällainen ”blackface”-leikki on erityisen on-
gelmallista ilman kontekstia. Kontekstittomalta se vai-
kuttikin nopeasti etenevän ja sekasortoisen ääni- ja ku-
varyöpytyksen keskellä6. Ei ole aivan watookal, kuinka 
kulttuurisia elementtejä yhdistelee.

Esityksessä piristävät pillerit ja hakkaavat ”dance-
biitit” ovat pääosissa. Taustalla pyörivät videopätkät oh-
jaavat ja tukevat musiikin aukkoja: mukana on verta, ero-
tiikkaa ja nahkaa. Ninjan ruumiiseen osittain kömpelös-
tikin tatuoidut mustekuviot ilmaisevat köyhyyttä ja hen-
kilökohtaista historiaa. YoLandin kulmakarvat on ajettu 
ja asu vaihtuu tiuhaan. Toisinaan on vaikea erottaa, missä 
edellinen kappale loppuu ja missä uusi alkaa. Näin lienee 
tarkoituskin. Välillä kuulee tuttuja teemoja ja kertosä-
keitä: ”Ugly Boy”, ”Enter the Ninja”, ”I Fink U Freeky” 
ja niin edelleen. Hiekkakentän väkijoukko on musiikin-
huuruisessa transsissa. Brian Enon ”Baby’s on Fire”-kap-
paleen mukaan nimetyn rallin ajaksi Ninjan Pikachu-asu 
on vaihtunut Pink Floydin Dark Side of the Moon -levyn 
kannella koristeltuihin shortseihin. Kytkös aikaisempien 
sukupolvien tajuntaa laajentaviin säkeisiin ei jää piiloon. 
Näissä raveissa radikaalit kokemukset jätettiin turvalli-
sesti lavalle ja videoiden kylmään etäisyyteen. 

Rap ja elektroninen jatkuivat Soundi Stagella. View 
(2015–) eli Juuso Ruohonen lisäsi mukaan dronea ja 
käänsi ambient-napinkin kaakkoon. Pitkistä englannin-
kielisistä lyriikoista oli kuitenkin hankala saada selvää 
heikon äänentoiston vuoksi. Ainakin artistia aikaisemmin 
kuulemattoman oli vaikea käsittää, millaisissa maastoissa 
liikuttiin. Sony Musicin tehtailemassa haastattelussa Ruo-
honen tiivisti ”Trippin’ Sober” -sinkkunsa käsittelevän 
luovan tilan saavuttamista selvänä, siis sen tilan, johon 
monet muusikot kuulemma tarvitsevat huumeita7. Tässä 
suhteessa oltiin eri linjoilla kuin Die Antwoord.

Ennen päälavan ohjelman päättävää The Killersiä 
(2001–) festarialueen perällä riehui australialainen Air-
bourne (2003–). Yhtye rullasi perinteisellä hard rock- ja 
heavy-kaavalla, jonka tärkeimpänä viitepisteenä oli luul-
tavasti AC/DC. Perinteiset hard rock -kliseet hallitsivat 

niin musiikkia kuin lyriikoitakin. The Killers ei kyen-
nytkään lämmittämään viilentyvää loppuiltaa. Stadion-
rockiinsa indietä sekoittava tasapaksu meno läpijuostiin 
”teemme vain työtämme” -asenteella.

Paikallispunk ja ruotsalaisvahvistus

Festarialueella oli myös pienempiä esiintymislavoja ja 
-kontteja. Näillä oli omat erikoisuutensa, kuten Black 
Box -kontilla järjestetty kolmen bändin Lakeus Punk 
Attack. Viimeisenä esiintynyt Metri painaa kilon koostui 
vanhemmista punkkareista, jotka veivasivat Minutemen-
tyylisiä ja NoMeansNo-bassoraidoilla koristeltuja kar-
nevalistisia rallejaan. Ainakin he jättivät viereisellä la-
valla perusammattimaisella otteella jylläävään britti-
läisen Architectsin (2004–) varjoonsa. Parikymmenen 
metrin päässä sai kokea benji-hypyn tai jonottaa vessaan, 
kumman sitten katsoi kokemuksellisesti sopivammaksi.

Jos Die Antwoordin keikalla hajotettiin hieman ontu-
vasti eteläafrikkalaisidentiteettejä, kotimainen JVG-duo 
(2009–) vuorostaan tuli muistuttaneeksi räpin seksis-
mistä. Koko show kiteytyi hyvin ”Etenee”-kappaleeseen, 
jonka päätteeksi mukana ollut Pete Parkkonen (s. 1990) 
vaivaantui silminnähtävästi duon VilleGallen kysyessä 
yleisöltä: ”Mitä luulette, kuinka montaa muijaa Pete on 
pannut?” Varmuuden vuoksi hän vielä toisti kysymyksen.

Teksti-TV 666:n (2013–) neljän kitaristin voimin 
eteenpäin rullaavat kraut- ja post-rock-riffit pauhasivat 
kuin paineaallot. Soundi-lavan vitsaus oli, ettei sanoista 
saanut selvää, mutta toisinaan laulu vaikuttikin olevan 
vain yksi soitin kitaroiden, rumpujen ja basson rinnalla. 
Kompositiot ohjasivat tanssiin ja transsiin siinä missä 
Die Antwoordin biittisyke. Myös eteneminen oli yhtä 
päämäärätietoista: kappaleet limittyivät tiiviisti toisiinsa, 
katkeillen vain muutamaan välispeakiin ja kaljahuikkaan. 
Teksti-TV ei pettänyt mainettaan loistavana live-esiin-
tyjänä.

Ruotsalainen The Hives (1993–) vetosi heti aluksi 
naapuruuteen. Viitaten vip-alueen sponsori Viking 
Lineen laulaja Pelle Almqvist (s. 1978) muisteli maita 
yhdistävää, kosteaa risteilyliikennettä. Kohta kolme-
kymmentä vuotta täyttävä yhtye veti keikan tyylikkäästi, 
eikä laulaja säästellyt yleisökontakteja. Vaikka show-
maneerit sujuivatkin konkarilta rutiininomaisesti, setti 
oli yhtenäisempi ja aseistariisuvampi kuin The Killers. 
”Walk Idiot Walk” -kappaleessa Almqvist jopa tallusteli 
yleisön joukkoon ja pyysi kaikkia istumaan, suuri osa 
myöntyikin. Garage rockia ja punkia yhdistelevä, toi-
sinaan etäisesti The Stoogesilta kuulostava suoraviivainen 
soundi ja teemat eivät jääneet kauaksi edeltäjistään.

Sadetakkimeri ilta-auringossa
Lauantai-iltapäivään osui festivaalin paras keikka. La-
valle asteli kolmesta siskoksesta ja basistista koostuva 
Iron Country Sisters (2014–). Yleisilme ja soundi toivat 
mieleen kanadalaisyhtye The Be Good Tanyasin (1999–). 9
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Settilista ei kuitenkaan koostunut country tai folk-co-
vereista, vaan kappaleet olivat omia. Myös soundissa ja 
ilmaisussa oli oma vivahteensa. Lyhyehkö esiintymishis-
toria pilkisti loistavassa ”Bonfiressa”, kun yksi sisaruk-
sista toisti säkeen ylimääräisen kerran, muiden jatkaessa. 
Lapsus osattiin kuitenkin naamioida performanssiin kuu-
luvaksi kuriositeetiksi. ”Giant on the Hill” vaihtui mah-
tavaan ”Riversideen”, jonka jylhä surumielisyys tempaisi 
mukaansa kuin mikä tahansa klassinen americana-, folk- 
tai country-veto. Harmillisen lyhyen esityksen viimeisenä 
oli ”Bones”, jonka dylanmainen ”times they are changing, 
I can feel it in my bones” -toisto palautti mieleen folkin 
alkutaipaleet. Suureen traditioon kiinnityttiin onnistu-
neesti.

Loppuiltapäivästä päälavalle astelleen Sannin (s. 
1993) monimuotoisuudesta vihjaileva tyyli oli kahleh-
dittu harmittavan perinteiseen pop-kehikkoon. Tästä 
huolimatta kappaleissa oli lyhyitä improvisaatiopätkiä, ja 
laulajan esiintyminen oli kutkuttavan vallatonta. Kahle-
teema jatkui vielä konkreettisemmin toisen nimekkään 
artistin, Jenni Vartiaisen (s. 1983) lavashowssa. Vartiai-
sella oli ”Turvasana”-kappaleen musiikkivideolta tuttu 

kaulasta vyötärölle kulkeva nahkavyö. BDSM-flirttailu 
jäi kuitenkin asusteen tasolle, eikä videon muita uska-
liaita elementtejä näkynyt artistin hieman kolkossa ja 
pidättyvässä preesensissä. Molemmat artistit paljastivat 
välähdyksiä radikaalimmasta ilmaisusta mutta tyytyivät 
lopulta vain toisintamaan yleisön oletettuja odotuksia.

Viimeisenä esiintyi festareiden odotetuin, comeback-
keikoilla kiertävä yhtye, Ultra Bra (1994–2001). 
Reunioneja on vuosien varrella ollut jo parikin kertaa, 
2007 ja 2012. Alkuperäinen kokoonpano oli kasassa: 
Terhi Kokkonen, Olli Virtaperko, Arto Talme, Vuokko 
Hovatta lauloivat. Myöhemmin mukaan liittyi myös 
Anna Tulusto. Laajan taustaorkesterin pianossa taituroi 
Kerkko Koskinen, kitarassa Joel Melasniemi, bassossa 
Tommi Saarikivi ja rummuissa Antti Lehtinen. 

Alkaen ”Heikosta valosta” kappaleet soljuivat rautai-
sella otteella. Muusikot selvästi nauttivat esiintymisestä, 
yleisö luultavasti vielä enemmän. ”Savanni nukahtaa”, 
”Villiviini”, ”Hei kuule Suomi” ja ”Rubikin kuutio” 
vaihtuivat lopulta Koskisen laulamaan ”Moskovaan” ja 
aina ”Tyttöjen väliseen ystävyyteen”. ”Hauki” ajoi esiin-
tyjät lavalta, mutta pakkohan keikan oli vielä jatkua. 
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Eero Suorsa

Kolonialismin katveesta 
Haastattelussa Françoise Vergès
Ajattelen, koska voin! -tapahtumassa Turussa huhtikuussa piipahtanut Françoise Vergès 
(s. 1952) on tehnyt pitkän uran kolonialismin tutkimuksen parissa. Monella mantereella 
asunut Vergès ei tunne aihettaan pelkästään teoriassa, sillä hän on kotoisin Réunionilta, 
joka on yhä Ranskan merentakainen departementti. niin & näinin haastattelussa kuultiin 
tapahtumarikkaan menneisyyden muistelun lisäksi suoria sanoja rasismista ranskalaisten 
edistyksellisten liikkeiden, feministien ja filosofien sokeana pisteenä.

Olette puhunut kriittisesti ranskalaisen 
feminismin brändäyksestä. Mitä tar-
koitatte tällä?

Se on feminismin nationalisointia, 
joka on vastaan kaikkea sitä, mitä femi-

nismin kuuluisi olla. Tiettyjen naisten brändäys ranska-
laisen feminismin keulakuviksi sivuuttaa kaiken poliittisen 
aktivismin erityisesti suhteessa kolonialismiin, ja tämä 
ranskalaisen feminismin versio asettuu kaikkea antikolo-
nialista feminismiä vastaan. En kutsuisi Luce Irigarayta  
(s. 1930) rasistiksi, mutta olen lähes kaikesta eri mieltä 
hänen kanssaan. Ranskalaisen feminismin ilmiö, sellaisena 
kuin Julia Kristeva (s. 1941), Hélène Cixous (s. 1937) ja 
Irigaray sitä ilmentävät, syntyi yhdysvaltalaisissa akateemi-
sissa ympyröissä. Tämä ilmiö palveli ranskalaisen naisten 
vapautusliikkeen tekemistä valkoiseksi.

Mitä nykypolven ranskalaiset feministit ajattelevat 
esimerkiksi Kristevasta?

On ilmestynyt uusia liikkeitä, kuten afrofeminis-
tisiä tai muslimifeministisiä ryhmiä, ja heille Kristeva 
on täysin yhdentekevä henkilö. He eivät tiedä hänestä 
mitään, ja sama pätee Irigarayhin. Vain 1970-luvulla vai-
kuttaneet muistavat Irigarayn, ja jo tuolloin oli olemassa 
kolonialismin ja rasismin vastaisia feministisiä ryhmiä. 
Nykypolvi muistaa 70-luvulta tietysti Simone de Beau-
voirin (1908–1986), kenties Gisele Halïmin (s. 1927), 
mutta näitä kahta lukuun ottamatta tuskin ketään.

Kristeva, Irigaray ja Cixous tunnetaan vain yliopis-
toissa. Ei heillä ole mitään tekemistä aktivismin kanssa 
– vaikkakaan kaikkia heitä ei voida niputtaa yhteen. 
Kutsuisin kolmikkoa myös elitisteiksi, vain Irigaray on 
feministi. Itse asiassa Cixous vastusti 1970-luvulla ak-
tiivisesti feminististä liikettä! Kristeva on puolestaan 
puhtaan eurosentrinen: antirasismia ja kolonialismia kos-
kevat kysymykset eivät kiinnosta häntä. He eivät kenties 
ole rasisteja, mutta heidän ajattelunsa on rodullistavaa. 

Encorena vedetty ”Sinä lähdit pois” laulettiin lähes ko-
konaan yleisön voimin ja niin nopealla tempolla, että 
vaikutti yhtyeen haluavan sen äkkiä pois alta. Haikea 
ja hymnimäinen ”Minä suojelen sinua kaikelta” oli eri-
tyisen tyylikäs. Allekirjoittanut ei ole koskaan ajautunut 
UB-hurmokseen, eikä tämäkään kerta ollut poikkeus. 
Yleisö koostui suurelta osin keski-ikäisestä keltasadetak-
kikansasta, mutta joukkoon mahtui myös huomattavasti 
nuorempia kyynelehtiviä vesoja ja veeroja. Vaikea sanoa, 
oliko tämä sellainen comeback, jonka yleisö ansaitsi – ai-
nakin se oli sellainen, jonka se näytti tarvitsevan.
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