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Rantajatsit päättyivät lähelle aamukahta kestäneisiin eeppisiin jameihin, joita isännöi Mario 
Rom's Interzone. 

KUVA: SARI JAATINEN 

Luonto tuli upeasti mukaan Rantajatsien päätösiltaan lauantaina 

Ruiskuhuoneella. 

Auringon kultainen lasku osui suoraan Y-Otis-yhtyeeseen, jota voi hyvällä 

syyllä määritellä sanalla Tapaus. Heidän elektroakustinen "nestemäinen 

jatsinsa" liukeni suoraan heinä- ja elokuun taitosta todistavaan yleisöön. 

Aivan ainutlaatuinen, vertaamaton äänimaailma on myös hyvin 

eurooppalainen. Keulahahmo Otis Sandsjö on ruotsalainen, mutta elää 

Berliinissä. Basisti Frans Petter Eldh on ruotsalainen, kosketinsoittaja Dan 

Nicholls britti ja rumpali Tilo Weber saksalainen. 
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Y-Otis yhtyeen keulahahmon Otis Sandsjön tytär keskittyi isän keikan aikana piirtämiseen. 

KUVA: SARI JAATINEN 

Musiikilliselta kieleltään miehet ovat yhtä puuta. Ei teemoja, vaan yhteistä 

liikettä, joka synnyttää yllättäviä valoja ja värejä. 

Matematiikka menee uusiksi tämän bändin keikalla. 1+3 ei olekaan neljä, vaan 

jotain 56. Osat summautuvat uudella laskutavalla. Luistavan svengaava, 

rullaava ja yhtenä sydämenä sykkivä bändi tuottaa hyvin irtonaista 

tunnelmaa. 

Juttu jatkuu mainoksen jälkeen 

Juttu jatkuu 

Y-Otis on kuin tauoton aivohieronta, joka jatkuu ja jatkuu. Äänimainingit 

lyövät yleisöön kuin meri rantakallioon – ei ihme, että meri on muusikoille 

tärkeä elementti. 

Evoluutio, joka jokaisessa aloitetussa teoksessa syntyy, on kaunis. En yhtään 

hämmästele lokin poikasia, jotka laskeutuvat Y-Otiksen keikan aikana lavan 

katolle. Siellä on hyvä olla ja keinahdella. 



 
Täysin uniikki Y-Otis. Irtonaista! Tämä riisi ei paakkuunnu! 

KUVA: SARI JAATINEN 

Superjamit päättivät 32. Rantajatsit. Monelle jameista tuli koko festivaalin 

kohokohta, ainutlaatuinen kokemus, jollainen ei koskaan enää toistu. 

Mario Rom's Interzone aloittaa luonnollisesti kappaleella "Jazz is discomusic" 

ja kutsuu Y-Otiksen seurakseen. Basisti Lukas Kranzelbinderin kehoitusta 

"tämä ei ole yksisuuntainen katu", totellaan. Yleisö ponnahtaa hetken 

fiilisteltyään jaloilleen ja lavan eteen. 

On kuin kaksi junaa ajaisi vierekkäisillä raiteilla ja ihmiset hyppisivät junasta 

toiseen kovassa vauhdissa. Kymmentä henkeä lähentelevä lavakokoonpano 

kasvaa monijalkaiseksi kaksikärsäiseksi mammutiksi, jonka edessä kaatuu 

puuta ja mökkiä. Musiikki roihahtaa pimenevässä yössä mahtavaksi nuotioksi, 

josta kekäleet lentävät kauas. 

On kuin koko taaksejääneen pitkän koronavuoden turhauma purkautuisi, 

energia vapautuisi niin lavalla kuin yleisössä. Musiikki soi yhteistä iloa, 

yhteistä ajatusta. 

Kello lyö yli puolen yön lyönnit, kuukausi vaihtuu elokuuksi. Taivaalle nousee 

kuunpuolikas. Rantakadulta katsottuna jatsilava hehkuu kuin keidas keskellä 

aavikkoa. 


