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Mario Rom's Interzonen ja Susanna 

Kinnusen yhteisesitys oli napa-

kymppi – Yleisö taputti seisaaltaan 

Sari Jaatinen 

31.07.2021  16:21 
RANTAJATSIT 

 
Hullu Amalia kamalia tansseja tanssii... Susanna Kinnusen ja Mario Rom's Interzonen 
tilausteos Rantajatseille oli kerrassaan mahtava, ainutkertainen elämys. 

KUVA: SARI JAATINEN 

Rantajatsien pääesiintyjän, itävaltalaisen Mario Rom's Interzonen odotettu 

yhteisesiintyminen raahelaistanssija Susanna Kinnusen kanssa oli 

napakymppi. 

Perjantaina iltapäivällä Raahen Teatterin kesäteatteripihassa esiintyneen 

yhtyeen konsertti oli draamallisesti komeasti rakennettu. Kinnunen tuli 

mukaan heti ensimmäiseen You'll find me no more -kappaleeseen, joka ei 

suinkaan maalannut vielä kokonaiskuvaa yhtyeen ulottuvuuksista. 

https://www.raahenseutu.fi/mario-roms-interzonen-ja-susanna-kinnusen-yhteises/3840926
https://www.raahenseutu.fi/aihe/rantajatsit/13863


Yleensä yhtye aloittaa reippaammin, nyt musiikki oli kuin hidasta koneen 

käynnistymistä. Sinimekkoinen Kinnunen myötäili tanssillaan viipyileviä, 

hitaita soundeja. Mario Romin trumpetti pihisee nuhaisena ja Herbert 

Pirkerin rumpusetistä kuulostaa putoilevan osia yksi kerrallaan. Lukas 

Kranzelbinderin basso lyö hitaasti, epätasaisella pulssilla. 

Katsojana on uusi ja erikoinen kokemus katsoa musiikin liikettä tanssijan 

kautta. Tanssi vie luonnollisesti kaiken huomion ja Kinnusen liike tuntuu 

soivan juuri sitä samaa mitä bändi soittaa. 

Aloitusnumeron jälkeen bändi päästää itsensä irti ja kasvattaa nopeasti 

kierrokset koville. Tahtia naputtava jalka ei meinaa pysyä perässä, kun 

musiikki suorastaan ryöppyää soittimista. 

Kiivaus ja keskittymisen tila ovat kerta kaikkiaan kovat. Rumpali läiskyttää 

peltejään ja pieksää basson kanssa trumpettiin vauhtia. Kontrolli ei silti jää 

vauhdin jalkoihin. 

Kliimaksi tulee keikan lopuksi, kappale nimeltä Matala, johon Kinnunen 

jälleen osallistuu. Rummut ja basso ovat kuin yhtä ajatusta ja niiden vakaan 

rytmin päällä on trumpetin hyvä leijailla. 

Kinnunen saa hyvin kiinni hypnoottisesti kieputtavasta kappaleesta ja 

ilmentää välillä jotakin raahelaisittain sanoen "pölijää". Kinnusen tanssiinsa 

rakentama ailahtelevainen hahmo saa selityksensä kun hän alkaa yleisön 

riemuksi laulaa Leevi and the Leavingsin Amalia-kappaletta: "Tanssii, hullu 

Amalia kamalia tansseja tanssii..." 

Tanssija tempaisee mikin käteen ja bändi nappaa kiinni laulun melodiasta. 

Hetken eletään suomalaista, yksinäisen mielenterveyshäiriöisen naisen 

todellisuutta, joka riipaisee, mutta myös hymyilyttää. 

Yleisö palkitsee kokemuksensa seisaaltaan taputtaen. 

Ruiskuhuoneen iltakonsertissa Mario Rom's Interzone ei käynnistele, vaan 

saman tien kun rumpali saa kapulat käteensä, painetaan kaasu pohjaan. 

Lähes järkyttävää on todistaa, miten kolme miestä saavat aikaan niin 

dynaamisen ja hullaannuttavan energian. Karstat lähtevät  korvista ja aivoista. 



 
Keskittymisen tila on Mario Rom's Interzonen muusikoilla suorastaan raivokas. 

KUVA: SARI JAATINEN 

Vaikka välillä kuullaan hitaampiakin kappaleita, ei bändin intensiteetti, tiivis 

ote hellitä yhtään. 

Vauhdikkaat biisit ovat aivan pitelemättömiä. Basistin sormihölkkä on 

mahtavaa katsottavaa. Rumpalilla ei tunnu olevan koneessaan pieniä vaihteita 

lainkaan. Mario Rom saa trumpettinsa laulamaan, suuttumaan, huutamaan. 

Bändi soittaa kuin itse piru olisi kantapäillä. 

Tämä bändi on kova. Tämä on kivi, joka heitetään tuliseen järveen ja josta 

pärskeet sinkoavat polttamaan kaiken. Viilenevässä Pikkulahden illassa lava 

oli Mario Rom's Interzonen aikana kuin kiuas, joka kuumeni ja kuumeni 

maanisiin mittoihin. 

Niin keskittynyt kuin bändi onkin, ovat muusikot hauskoja ja leppoisia 

kavereita. Leppoisin heistä, basisti Kranzelbinder huolehti yleisön 

viihtyvyydestä myös välispiikeillään. Niissä ei huumoria säästelty. 

Musiikissaankaan he eivät ole ryppyotsaisia. Hans-kappale esimerkiksi 

kirvoitti yleisöstä hyvät naurut. Kappale loi mielikuvan veltosta äijästä, joka 

mennä junkii eteenpäin laiskana ja saamattomana. Naisetkin ilmestyivät 

kuvaan, kun bändi huudahteli kirkkain äänin miehen perään. 


