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FESTIVAALIPÄÄL-
LIKÖN TERVEISET
Lapsemme on täysi-ikäinen! Mihin tämä 18 
vuotta meni? Jos mulla olis skidejä, niin var-
maankin tunne olisi jotain samankaltaista. 
Ylpeyttä ja ihmettelyä, vaan ei kyllä niinkään 
haikeutta. Eihän meillä mikään ole kadon-
nut. Kahdeksassatoista vuodessa lapsemme 
on toki kasvanut monella tapaa ja me järjes-
täjät siinä samalla. Ainakin itse olin 18 vuot-
ta sitten aika rasittava ja kusipäinen räkän-
okka. Noh, enää en ole räkänokka. 

Kun jotain tehdään pitkään, niin aika ajoin 
on syytä tarkastella ja tehdä uudelleen 
määrityksiä siitä ketä ollaan ja mitä tehdään 
ja kenelle. Viime vuoden ydinryhmämme 
kehityspalaverissa uudelleenmäärittelimme 
kenelle haluamme tapahtumaa tehdä. Ainoa 
varsinainen demografinen määre oli täy-
si-ikäisyys. Sen sijaan määrittelyistä nousi 
selkeästi esiin avarakatseinen, kunnioittava, 
toisia kohtaava ja huumorintajuinen ”avoin 
ihminen”. Haluamme ja koemme kohdeylei-
sömme olevan toisia ihmisiä, ympäristöä ja 
itse tapahtumaa kunnioittavia. Myös suhde 
kulttuuriin on avoin, utelias, kokeilunhalui-
nen ja vastaanottava. No tuollaisiahan työ 
pallerot vähän ootte! Aivan sama kuka olet 
ja mistä tulet, tittelit jäi siihen portille.

Toki kehitämme tapahtumaa myös vuosita-
solla. Me ihan oikeasti yritämme kuunnella 
teitä, löytää ne kriittiset pienetkin asiat ja 
kehittää niitä yhdessä. Tasapainoilemme 
pienen tapahtuman varsin rajallisten re-
surssien, mutta vastaavasti valtavan kehit-
yshalun kanssa. Tälle vuodelle esimerkiksi 
lisäsimme leirintätilaa, vähensimme autojen 
määrää, lisäsimme bussikyytejä sekä kasva-
timme sauna- ja peseytymiskapasiteettia. 

Tulleepi uusi lisälaituri, lisäsauna ja lisää 
suihkuja. Ne kultaiset saatte järjestää itse 
senkin pervot. Peltofutis on siirtynyt ylä-
pellolta vielä eteenpäin ja kävely on ohjattu 
hiekkatieltä pois turvallisuussyistä. Naamat 
tehdään nyt ja jatkossa aina yhdessä.

Muutama muistutuksen sananen. Olemme 
yhdessä osanneet kohdella Tuomiston kau-
nista maaseutumiljöötä kunnioituksella. 
Osataanhan nytkin! Älä siis heitä sitä röö-
kintumppia muualle kuin tuhkikseen, niitä 
tulee kyllä joka paikkaan. Ja toiveemme on, 
että sunnuntain tuskadarrasta huolimatta 
oma leiripaikkasi olisi lähtiessäsi muutenkin 
siisti. Me joudutaan käymään sitten kaikki 
ne pellot ja pientareet läpi ja poimimaan 
jokainen tumppi ja tölkki sieltä. 

Ja vaikka meillä yhä jonkinlaisissa kasvaneis-
sa kotibilefiiliksissä juhlitaankin, niin ihan 
oikea ja viranomaisten myöntämä tapahtu-
mahan meillä on. Joten käyttäydy sen mu-
kaan esim. huumeiden suhteen. Myös tapah-
tuma-alueen porttitarkastuksia saatetaan 
hieman tiukentaa, mutta hei: Se leirintä on 
näköetäisyydellä ja meidän anniskelussa tör-
keen halvat festihinnat. Älä ny kehtaa niitä 
omia juomia yrittää sisään. 

Tämä viikko on henkilökohtaisesti aina aivan 
omituinen. Tätä duunaa vuoden ja sit yhtäk-
kiä tulee tämä viikko ja viikonloppu, ja ne rä-
jähtävät ohitse jotenkin sumussa ja todella 
nopeasti. Ehkä tosiaan ne elämän hienoim-
mat hetket tajuaa aina vasta jälkikäteen. Te 
ihmiset, te olette parhautta. 

Puss o kram ja kaikkee!

- Foto



Riihi

18.45
KAIRON; IRSE!
20.30
KESÄ
22.15
ORANSSI PAZUZU
00.00
PARIISIN KEVÄT

Navetta

19.45
VIITASEN PIIA
21.30
YARI
23.15
KALEVAUVA.FI

Riihi

12.00
CLUB OLD FARTS
17.00
SISTER DISASTER
18.45
MALAMUJÉR
20.30
JOOSE KESKITALO
22.15
ORANŽĀS BRĪVDIENAS
00.00
LAULURASTAS 

Navetta

13.00
BURLESKI: MOLLY MOONS-
TONE, MR. SUZANNE SATIN 
& GEORGINA CATMINT SEKÄ 
JAZZY NANA
15.00
KARI TAPIIRI JA LUOTIJUNA

Riihi

10.00
TUOMIOJÄRVI

11.30 
YLIOPPILASKUNNAN LAULAJAT

LAUANTAI

PERJANTAI

SUNNUNTAI



Perjantai 
16:00 Tutustumista
16:30 Hanki lapsellinen kumppani
17:00 Kansanperinnehoitaja
17:30 Helinää -Talkshow
18:00 Erota Olli Lindholm tekstiviestillä
18:30 HOMORUMMUTUS
19:00 Päissään seisonnan SM
19:30 Nyhjäämistä
20:00 Workshop: Opi vastaamaan 
              nigerialaiskirjeeseen
20:30 Hymy pyllyyn
21:00 GIMPPITONNI
21:30 VintiötCover - Esitä Vintiöiltä
             suosikkisketsisi!
22:00 Lintukaraoke
22:30 Perusta kultti
23:00 Mekkala
23:30 Myrkytä/Tyrkytä itsesi lavalle
00:00 Uhrijuhat
00:30  Pyöri oksennuksessa
01:00  JUOSTENKUTSUT
04:00 Workshop: Opi juomaan kusta

Lauantai 
10:00 Krapulapartio
10:30 Rakastumista
11:00 Puukkohippa
11:30 Neuroviisut
12:00 Rapujuoksu
12:30 Kalevalainen jäsenkorjaus
13:00 Pahasen Leena -kelasimulaattori
13:30 Desipeli
14:00 Suunnittele mainoskampanja
             perussuomalaisille nuorille
14:30 YHPPRY:n synttärit!
15:00 VIBRAATTORITOTO
15:30 Workshop: Opi tilaamaan
              postimyyntimorsian
16:00 UITTOSUMA
16:30 Perusta katupartio
17:00 Yhteislaulua
17:30 Tunnista pervo *Helinää
18:00 Bändikilpailu arvotuilla soittimilla
18:30 WC -paperirullakisa
19:00 - 20:30 NAPAKYMPPI
20:30 Sanoita lauluja Kotiteollisuudelle
21:00 Pokaa kumppani
21:30 Kännihuutelun SM
22:00 Romanttista tykitystä
              lemmennälkäisille
22:30 Tee-se-itse kaikilla mittareilla
             mitattuna huono, kesy, lapsellinen
             ja alimpaan yhteiseen nimittäjään
             vetoava stand-up -vitsi
23:00 Workshop: Suomi itseäsi
23:30 Yölintukaraoke
00:30 Uhriutumisjuhlat
01:00 APOKALYPTRON: Andy Royd vs.
             Rob Otter
01:30  -> SISSIJUUSTODISKO: Quattro
              Formaggio
04:00 Pyöri paskassa

Sunnuntai 
 
10:00 Krapulapartio 2: Maailma palaa
10:30 Selviämistä
11:00 Pakkaamista

SIDESHOW-TELTTA



Baari auki 
PE 17-01:30 

LA 09-01:30 
SU 09-14

Ruokateltta 
PE 17-01:30

LA 08-01:30

SU 08—14

BAARISTA BISSEE JA SIDUKKAA
Baarista anniskellaan siideriä, bisseä, lonkeroa sekä 
limuja ja tupakkaa unohtamatta epäreilua kahvia.

Happy Hour silloin tällöin, Unhappy Hour seuraa aina 
kuin krapula konsanaan. Huomiothan Happy Hourin ja 
Unhappy hourin eron, ainakin ne kirjoitetaan eri taval-
la. HUOM: Käteistä mukaan kiitos, muuten ei jano 
sammu!

RUOKAA KAIKENLAISILLE SYÖJILLE
Ruoka se meillä on enemmän kuin huippua! Ja aamupa-
laakin on saatavilla. Ruoista löytyy aina myös vegaani- 
vaihtoehto.

Ruokien hinnat vaihtelevat eurosta noin kymppiin. Aamupala 
tarjoillaan molempina aamuina klo 08-12. Aamupalan hinta 6,50/8,50 
euroa. HUOM: Ruokaostokset maksetaan käteisellä, kiitos!

SAUNAAN JA KYLPEMÄÄN LAMMELLE
Perjantaina sekasauna 17:00-20:00. Lauantaina naisten vuoro klo 10:00-
12:00 ja sekasauna klo 12:30-22:00. Sunnuntaina sekasauna klo 10:00-
12:00 (säävaraus). Tuomiston tilan omistajien toive on, että saippuoitte ja 
pesette itsenne pesupisteellä rannassa, jottei lampi rehevöidy (eikä sauna 
ruuhkaudu). Uiminen tapahtuu omalla vastuulla ja hukkua ei saa! Laiturilta 
hyppääminen kielletty, menee parru persiiseen!

INFO AUTTAA JA PALVELEE
Infosta saat melkein mitä tahansa! Höyläät käteistä, löydät kadonneet tav-
arat ja kaverisi, hankit tyylikkäitä Naamat-tuotteita, jätät puhelimesi latautu-
maan yms. Ja voihan sitä muutakin Infosta saada, mene rohkeasti kysymään, 
ei sitä kaikkea tarvitse tässä luetella. Infossa voit jättää myös palautetta 
tapahtumasta, joka julkaistaan myöhemmin Naamojen internetsivuilla.

NILKAT NURIN JA PULIKASTA PÄÄHÄN
Peltofutis-, rantalentis- ja mölkkyturnaukset 
kirmataan perinteisesti lauantaina noin klo 12:00. 
Ilmoittautumiset pelipaikoilla 11:30. Nahkaista 
palloa läimitään käsin verkon yli saunan 
viereisellä kentällä.

PINGISKLUBI

Club Old Fartsin aikaan riihen edessä käydään 
myös jo aiemmilta vuosilta tuttu pingisturnaus. 
Tässä on siis idea se, että pelataan pingistä. 
Ryhmäpingistä. Älkää kysykö, tulkaa kokeileen!

ALUEKARTTA



Jyväskylästä pääset helpoiten ja järkevim-
min Naamoille hyödyntämällä päivittäin 
järjestämiämme bussikyydityksiä. 
Paluukyytejä Naamoilta Jyväskylään 
järjestetään niin ikään päivittäin. 
 
Bussit lähtevät Jyväskylässä Lutakosta 
osoitteesta Piippukatu 2 (lähtö ison pii-
pun vierestä). Lähtö Naamoilta takaisin 
Jyväskylään tapahtuu sen tosi ison hiekka-
tien vierestä.

HINTA: 3 € / SUUNTA

Huom: Varaa tasaraha bussikyydin 
maksua varten! 
 

GRILLAAMINEN, AVOTULI, 
TUPAKOINTI YMS. TOIMINTA
Ainahan hyvään meininkiin kuuluu hie-
man grillailua. Tätä varten leirintään on 
varattu kaksi nuotiopaikkaa. Käyttäkää 
niitä, senkin pyromaanit! Äläkä grillaa 
omaa telttaasi tai itseäsi. Muualla tu-
len tekeminen on kielletty.

Tiukentuneesta tupakkalaista johtuen 
tupakointi on kielletty miksauskopista 
eteenpäin. Huolehdithan aina tupakoi-
dessasi, että tumppi menee tuhkak-
uppiin. Niitä on 301 kappaletta, joten 
löydät aina yhden läheltäsi. Leiriisi voit 
hakea yhden nuotiopaikalta tai infosta.

VESIPISTEET 
Vesipiste sijaitsee infopisteen vieressä. 
Oma kanisteri mukaan, niin ei tartte 
koko ajan vettä haeskella.

TURVALLISUUS JA ENSIAPU
Järjestyksenvalvojat kiertelevät al-
ueella ja auttavat hätään joutuneita. 
Ensiapua saat ensiapuihmisiltä, jot-
ka löydät kiertelemästä alueelta tai 
infon vierestä olevalta ensiapupis-
teeltä. Hätätilanteessa voit myös 
nykäistä järkkäriä hihasta ja apu 
löytyy sitäkin kautta.

PUHALLUSPISTE
Ei ole. Niet. Nada. No. Inte. Nicht. 
Nuk. Nav. Ikke. Pas. Älä juo viinaa jos 
meinaat ajaa! Olisit tullut bussilla 
pöhkö.

Jyväskylä – Naamat
PE   LA   SU  
15:00  11:00  10:00
16:00  13:00 
17:00  15:00
18:00
19:00 

Naamat – Jyväskylä
PE    LA    SU  
01:00  01:00  11:30
02:15  02:15  12:30
03:15  03:15  13:30

BUSSIKULJETUS  
JYVÄSKYLÄ – NAAMAT – JYVÄSKYLÄ



PIDÄ PAIKAT SIISTINÄ
Pidetään siisti festari: Naamojen aikana voit pitää leirisi siistinä viemällä itse 
jätteesi leirinnän laidalla olevan ison jätekontin välittömään läheisyyteen, 
josta saat myös ottaa itse lisää tyhjiä jätepusseja. Suosittelemme lämpimästi 
myös egonaamailua ja jätejakeiden lajittelua eri pusseihin alla olevien ohjeiden 
mukaan. Tyhjät pullot ja tölkit keräämme suoraan leireistä sekä kirkkaista hyl-
sypusseista kulkuväylien varrella - älä siis ryttää. Tumppaa vain tuhkakuppiin. 

Siivotaan yhdessä, kun lähdetään pois: Varmista, että leirintäpaikkasi jää 
roskattomaksi, kuten se saapuessasikin oli. Arvostamme, että viet myös kaikki 
tuomasi pressut, istuimet, paviljonkit ja muut rakenteet mukanasi, etkä jätä 
niitä alueelle lojumaan. Pienellä paikkailulla voit käyttää niitä uudelleen vaikka 
taas ensi vuoden Naamoilla!

Anniskelualueella vie roskat ja ruoantähteet kyltillä merkittyyn palautus-
pisteeseen. Me kierrätetään ne siitä - jotta sun ei tarvii funtsia, mitä laitettais 
mihinkin!

KYLLÄ
• alumiinittomat elintarvike-
   pakkaukset
• kertakäyttöaterimet ja kupit
• paperit, pahvit, muovi (ei 
PVC)
• vaatteet ja tekstiilit (ei PVC) 

EI
• biojäte, metalli, lasi,
   keramiikka
• teltat, pressut (koska PVC)
• sipsipussit, mehutetrat
   (koska alumiini)
• vaaralliset jätteet
• hygieniatuotteet (siteet,
   laastarit)

KYLLÄ
• elintarvikkeet
• talouspaperit ja servetit
• muut kompostoituvat jätteet

EI
• muovi, metalli, foliot
• nesteet
• tupakantumpit

KYLLÄ
• lajittelematon sekajäte
• kaikki, mistä et tarkemmin
   tiedä 

EI
• biojätteet
• vaaralliset jätteet



ESIINTYJÄT
KAIRON; IRSE!

Proge elää ja voi hyvin, sen osoittaa Kairon; 
IRSE!, joka on viimeisimmällä Ruination -albumil-
laan lunastanut kyllä kaikki mahdolliset odotuk-
set ja ylittänyt ne aivan ylivoimaisesti! Guardia-
nin viikon bändiksi tammikuussa valittu Kairon; 
IRSE! soitti keväällä 2017 Suomen-kiertueen ja 
keikkoja kehuivat suomalaisyleisöt toistensa 
jälkeen!

Naamojen 2017 ensimmäiseen keikkaan kannat-
taa satsata heti sopivan psykoaktiivinen tila, 
sillä Kairon; IRSE! vie meidät pitkälle matkalle 
keikkansa aikana!

“This is a prison!“, a mate exclaimed during 
the show. “The hell is going on here!“, kuvaa 
toimittaja Spacefest-livevetoa Puolassa loudert-
hanwar.com-sivustolla.

KESÄ

Jäsentensä lukuisista hardcore punk -yhteyksis-
tä huolimatta Kesä soittaa post punkia, jossa 
kuuluvat uuden aallon ja 80-luvun alun uusro-
mantiikan vaikutteet. Yhtyeen synkeä ulosanti 
muistuttaa paljon Mustasta Paraatista, kuiten-
kin kenties tälle vuosikymmenelle päivitettynä.

”Ei mikään yhden tempun poni, vittu”, toteaa 
Kesän laulaja Toni Salminen bändikaveristaan 
Antti-Ville Muurmanista yhtyeen Kuudenkymme-
nen tuopin haastattelussa www.sylvi.fi-sivuilla.

ORANSSI PAZUZU

Kukapa olisi uskonut että black metallista ja 
psykedeliasta ammentava yhtye on Suomen 
merkittävimpiä vientituotteita musiikin saralla 
vuonna 2017? Tänä vuonna Teosto-palkintoeh-
dokkaana oleva ja mm. vuoden parhaan pohjois-
maisen albumin julkaissut Oranssi Pazuzu on 
kiistatta mielenkiintoisimpia suomalaisyhtyeitä 
tänä päivänä. Bändi keikkailee kesän 2017 aikana 
Naamojen lisäksi mm. Roskilde -festivaaleilla.

Tätä transsia ei pidä kenenkään missata!

“Yes, Oranssi Pazuzu is out of the old black 
metal box and lost—wonderfully, strangely—so-
mewhere between heaven and hell.”
– Grayson Haver Currin, Pitchfork 2016.

PARIISIN KEVÄT

Pariisin Kevät on ollut haaveissa jo useita vuo-
sia Naamojen ohjelmatyöryhmässä. No nytpä 
lykästi, nimittäin tämä Suomen paras ja kaunein 



popyhtye soittaa keikan perjantai-illan viimeise-
nä! Enää pitää ihmetellä, kuinka nämä mahtuvat 
Riihen lavalle..

“Töissä on radiosta tullu tosi monta kertaa ja 
tiiättekö mitä? Oon luullu et tää on APULANNAN 
BIISI XD XD apua :D :D Taas opin av:lta jotain 
uutta ;)”, kommentoi nimimerkki Vierailija vau-
va.fi -foorumin keskustelussa “Hei hei mutsi mä 
en oo syöny mun lääkkeitä”.

YARI

Yari aloitti uransa jo 70-luvun lopulla osana 
punk-aaltoa ja tuli tunnetuksi Se-yhtyeen keu-
lahahmona. Vuosien varrella mies on ollut 
monessa mukana niin tuottajana, sovittajana 
kuin elokuvasäveltäjänäkin. Yari on aktivoitu-
nut myös keikkalavoilla viime vuosina esittäen 
omien sanojensa mukaan ”vanhaauuttaomiava-
rastettuja”.

“Proge on mielestäni aina ollut perustaltaan 
tylsää. Helvetin tylsää musaa, muusikkomusaa. 
Kun sitä punkia tai uutta aaltoa ajattelee syvem-
min, niin mikä mua eniten siinä viehätti oli hyvät 
biisit. Kaikilta tuli hemmetin hyviä biisejä”, Yari 
tiivistää ajatuksiaan Juho Hännisen tekemässä 
haastattelussa Soundissa 8/2016.

VIITASEN PIIA

Viitasen Piia on Piia Viitasen johtama yhtye. 
Naamoilla hän tosin soittaa soolona tummia 
folk-laulujaan, jotka ovat sulattaneet niin keikoil-
la käyneen yleisön kuin myös lukuisat kriitikot. 
2014 julkaistu toinen albumi Uni onnesta toi 
yhtyeelle jopa Emma-ehdokkuuden ja uusin 2016 
julkaistu Laulumaa on jatkanut viiden tähden 
arvioiden sarjaa.

Viitanen on yksi Suomen eturivin tarinankerto-
jista joka tulee vangitsemaan yleisönsä navetas-
sa perjantaina!

“Piialla on niin kaunis ääni, että hän voisi lau-
laa vaikka tilintarkastuksesta ja se kuulostaisi 
kauniilta korvissani.” kiteyttää nimimerkki Reijo 
Piippula Viitasen Piian Mä käännyn hiljaa pois 
-kappaleen Youtube-videon kommenteissa.

KALEVAUVA.FI

Suomen puhutuin yhtye kesällä 2016 oli ehdot-
tomasti Kalevauva.fi. Tämä nykypäivän truba-
duuriyhtye esittää lauluja, joiden tekstit tulevat 
suoraan kansan suusta; Vauva.fi-foorumilta. 
Kyseinen internetin aarreaitta on täynnä toinen 
toistaan koskettavampia aiheita.

“Olen kirjoittanut useisiin ketjuihin joista on 
tehty biisejä. Mun viestit eivät ole kuitenkaan 
päätyneet lauluihin asti, ja se harmittaa. Itse 
olen ainakin nauranut vedet silmissä omille vies-
teilleni niitä kirjoitatessa.“, kyselee nimimerkki 
Vierailija topicissa “Vituttaako muita kun Kale-
vauva ei tajua teidän lyyristä neuroutta?“.



CLUB OLD FARTS

Naamojen pääesiintyjä vuodesta toiseen. Onhan 
tää nyt taas sitä tuttua hölmöilyä.

“Täytyy kyl sanoa, että tää on aikamoinen rais-
kaus alkuperäisversiosta”, täräyttää nimimerkki 
Sentimental84 Teuvo Lomanin Kari-biisin.

KARI TAPIIRI JA LUOTIJUNA

Kari Tapiiri on kauniita folk-lauluja esittävä 
katufolkin intiaanipäällikkö. Hänen kappaleensa 
kumartavat Strengin, Baddingin ja Cohenin suun-
taan, mutta mukana on aina myös ripaus mo-
dernin kaupunkilaisen havaintoja maailmasta, 
kaupungista, kiireestä, oravanpyörästä, luonnos-
ta ja avaruuden mustista aukoista. Kari Tapiiri 
esiintyy Luotijuna-orkesterin kanssa.

“Ratsastaa joku vitun hevonen
Ratsastaa joku vitun hevonen
Ei ketään enää kiinnosta länkkärit
Ei ketään enää kiinnosta länkkärit”
– Länkkäri, Kari Tapiiri (2012)

BURLESKI: MOLLY MOONSTONE, 
MR. SUZANNE SATIN & GEORGI-
NA CATMINT SEKÄ JAZZY NANA

Burleski palaa Naamoille! Viime vuonna todella 
intensiivisen keikan vetänyt Molly Moonstone 
tuo maailmanluokan burleski-shownsa taas 
navettaan. Tunnelma tulee olemaan kuuman 
kostea ja tällä keikalla itse taiteilijat irroittavat 
itsestään sen kuuluisan 110 %!

“hieno juttu kuinka sauli on saanasiskon kanssa 
toimivat paljon yhdessä ihailtavaa”, nimimerkin 
‘Vierailija’ kommentti MeNaiset -lehden jutun 
’Sauli Koskinen ja Saana-sisko: “Meistä ei olisi 
jatkamaan isan raksafirmaa” kommenttipalstal-
la.

SISTER DISASTER

Jyväskylä on täynnä mahtavia punk-yhtyeitä ja 
Sister Disaster on yksi hypetyksen ansaitsevista 
yhtyeistä! Tää on synkkää ja savuista post pun-
kia, just sitä mikä saa kaikki pogoon bisse kädes-
sä!

“Heittämällä se paras 2010-luvun post-punk-bän-
di Suomessa.” (Nimimerkki Lupus Yonderboy, 
Punk in Finland -foorumi)

Jyväskylän meininki!



MALAMUJÉR

Malamujér on tunnettu todella raivokkaista 
ja pitkälti improvisoiduista keikoistaan, lujaa 
surisevista kitaroistaan sekä isoista riffeistään. 
90-luvun vaihtoehtorock kuuluu vahvasti bändin 
musassa, mutta kyseiseen soppaan Malamujér 
sotkee rohkeasti mm. showgazea ja oikein kun-
non stoner-jumitusta!

Malamujér kannattaa ehdottomasti tsekata live-
nä, nimittäin bändin lavaenergia on aivan omaa 
luokkaansa ja vauhtia sekä vaaraa riittää!

“Pitkästä aikaa oikein pelotti keikalla”, hekumoi 
Kaaoszinen haastattelema keikkakävijä.

JOOSE KESKITALO

Suomen omintakeisimpiin ja rujoimpiin tekstit-
täjiin kuuluva laulaja-lauluntekijä Joose Keskita-
lo saapuu Naamoille mukanaan yhtyeensä The 
Mystic Revelation of Teppo Repo. Keskitalon sy-
vältä uskonnosta ja kansanmusiikkiperinteestä 
ammentavat kertomukset ovat jo yli vuosikym-
menen ajan hurmanneet ja tuoneet tietoisuuden 
lähemmäs jokaisen sielua – tai sitten vieden sitä 
yhä kauemmas. Mene ja tiedä.

“Puskaradio on paras radio. Eräs tuttava aikoi-
naan, hyvänkin aikaa sitten puheli kaverista 
nimeltä Joose Keskitalo, että kävi kuuntelemas-

sa studiossa kun J pisteli laulua purkkiin, liene-
vätkö sitten kavereita keskenään. Tuputti mulle 
muutaman veisun, ja olipa kyllä kovaa tavaraa ja 
on sitä vieläkin. Semmoinen jämerä vanhanajan 
henki siitä tuli päähän, justiinsa sopivalla taval-
la. Hienoa kun tuollaisia on, pitää ostaa levyä 
kun saa nuo kolmetuhatta ostolistalla olevaa 
hommattua. Ties vaikka kävisin katsomassakin.” 
– Nimimerkki Tempura Muusikoiden.netin Joose 
Keskitalo -keskustelussa vuonna 2009.

ORANŽĀS BRĪVDIENAS

Moniko muistaa muutama vuosi sitten Naamoil-
la olleen todella sekavan latvialaisen ryyppyrem-
min nimeltä Rīta Stienis? No tässä on samoja jät-
kiä ja vähintään yhtä outoa menoa kuin silloin. 
Oranžās Brīvdienaz soittaa rokkia ja sekoittaa 
mukaan torvia ja kaikkea muutakin. Nämä jätkät 
kyllä takaavat bileet!

LAULURASTAS

Laulurastas on aktivoitunut viime vuosina pit-
kän hiljaiselon jälkeen. Jo 90-luvulla aloittanut 
yhtye on aikanaan ollut suomalaisen reggae- ja 
dubmusiikin pioneeri. Bändin 2000-luvun alussa 
julkaisemat muutamat seiskatuumaiset ovat se-
mentoineet Laulurastaan kulttimaineen. Yhtyei-
tä, joissa Laulurastaan jäsenet ovat sittemmin 
vaikuttaneet, ovat mm. Muuan Mies, Profeetta & 



Uusi Maailmanuskonto, Jätkäjätkät ja Puppa J:n 
oma soolotuotanto.

”Ei käyty baareissa, ei lihaa, ei sokeria, vain fen-
noveganiaa ja itse kasvatettua hamppua. Kaiken 
musan piti olla kristillisesti oikeaoppista reg-
gaeta. Meidän bändi oli 12–13-henkinen, kaikki 
samasta puusta veistettyjä ja totaalisen kujalla.” 
– Puppa J Juhana Hurulan haastattelussa Bassos-
sa 18.6.2012.

TUOMIOJÄRVI

Tuomiojärvi on uusi iskelmäyhtye Jyväskylästä. 
Nuoret nälkäiset miehet laulavat rakkaudesta ja 
kesäöistä samalla kun kitara kertoo kaipuusta. 
Tämä on niin kaunista ja herkkää, että saa mei-
dät kaikki vetistelemään syntejämme sunnuntai-
na.

“Jos hetken hiljaisen itsellein saan
siellä mua kauneus odottaa
se johtaa maailmaan suurempaan.

Tuossa hetkessä uskoa siihen taas saan
siellä maailman voi unohtaa
ja löytää syyn jatkaa taivaltaan.”
– Kaipuusta kauneimmasta, Tuomiojärvi (2017)

YLIOPPILASKUNNAN LAULAJAT

Ylioppilaskunnan Laulajat herättävät Suomen 
100-vuotisjuhlan kunniaksi ylioppilaiden kesä-
kuoroperinteen jälleen eloon. Tulevana kesänä 
laulajakakstoistikot kiertävät maakuntia kuten 
aikoinaan 1800-luvulla. Tuolloin kuorot keräsivät 
rahaa ylioppilastalon rakentamiseen. Tämän 
kesän konserttituotoilla yhtye kuitenkin aikoo 
hankkia maa-alueen, joka muutetaan Metsähalli-
tuksen alaiseksi luonnonsuojelualueeksi.

Ylioppilaskunnan Laulajien yhtye koostuu kah-
destatoista kuorolaisesta ja settilista vaihtelee 
perinteisestä kuoromusiikista popmusiikkiin. 
Naamoilla on kunnia olla osa 100-vuotiskier-
tuetta ja mikäpä päättäisi festivaalisunnuntain 
yhtään kunniakkaammin? No ei yhtään mikään!

“Kaikki te jotka pidätte itseänne kovina, tässä 
on kovia jätkiä!!!!” – Nimimerkki MrFinnboy69 
Ylioppilaskunnan Laulajien Veteraanin Iltahuuto 
-esityksen Youtube-videon kommenteissa.

JATKOKLUBI RAVINTOLA 
KATSEESSA NOIN KLO 22.00 
ALKAEN!
Baari aukeaa jo klo. 18:00. Vapaa 
pääsy! 

Reput ja muut isot tavarat on jätettä-
vä narikkaan (2 €), etteivät ne haittaa 
bailaamista. Takin voi pitää päällään 
halutessaan.


