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Paljon tarjontaa suuremman
kysynnän vuoksi mietimme kovasti, kuinka voisimme suurentaa festivaalialuetta alkuperäistä
välitöntä ja lämmintä tunnelmaa
menettämättä. Joka vuosi olemme iloisia nopeasta lipunmyynnistä, mutta myös mietteissämme siitä, että niin monet jäävät
ilman lippua. Joku on ehdottanut
kahta päivää samalla ohjelmalla,
toinen alueen laajentamista mantereen puolelle. Rasti on hieman
hankala, kuten varmaan arvaatte. Luontaista kehitystä ei haluttaisi jarruttaa eikä tapahtuman
elämää estää, mutta samalla halumme on varjella sitä upeaa ja

kaunista tunnelmaa, jonka olemme tapahtumaamme saaneet kävijöiden kanssa luotua.
Tänä vuonna olemme lähteneet
kevyesti kokeillen tarjoamaan
hieman lisätilaa. Elokuussa lanseeraamme Koiteli elää -loungen, joka sijoittuu eteläpuoleiselle mantereelle. Lounge on reilun
kokoinen tila, joka sisältää pienen lavan, oman baarin ja hailuotolaisen Kujalan ihanan ruokapisteen burgereineen, sekä tietysti katettua istumatilaa. Lounge-alueeseen on helppo tutustua,
sillä kaikki festivaalille tulevat
saapuvat lounge-alueen kautta.
Anniskelualue alkaa loungesta
ja jatkuu yhtenäisenä aina Sahasaareen saakka.
Toivon, että lounge tarjoaa sopivasti chillimpää tilaa ruokailuun, rennompaan seurusteluun
ja esiintyjistä nauttimiseen. Loungen oman DJ:n lisäksi alueella

Festarilippu haltuun
jonottamalla
Koiteli elää -festivaali kulkaisi tämänvuotisen ohjelmistonsa joulukuun puolivälissä. Julkaisupäivän iltana 1 100 festarilippua tuli
myyntiin nettikauppa Tiketin kautta. Ensimmäistä kertaa 300 lipuua myytiin jonottajille Kiimingin keskustassa. Lippukiintiö oli 4 lippua henkilöä kohti.
Tiketin liput myytiin loppuun kolmessa minuutissa. Kiimingissä jonottajia
oli toistasataa, joista ensimmäiset olivat tulleet paikalle noin 2-3 tuntia ennen lippukaupan alkua. Jonottajille myytiin lippuja Kiimingissä siksi, että haluttiin tarjota kiiminkiläisille parempi
mahdollisuus saada lippuja oman alueen festareille. Ensimmäisenä Kiimingin lippujonossa oli jääliläinen Sari Lämsä, joka on tottunut lippujen jonottelija.
– Tulin tänne kello 14.40.
Helppoahan täällä on jonottaa, kun saa sisällä olla. Lippuja tulin hakemaan
ihan Vesa-Matti Loirin
vuoksi, jotta poikani pääsee häntä katsomaan.
Teea Tunturi

esiintyvät Nordic View, Varvun
Kampi ja festivaalin päälavalla
avaava DJ Shaahi, joka on muuten Oulun uusi kulttuurijohtaja!
Toinen iloinen ja erittäin hieno
asia ovat uudet Koiteli elää -korut,
jotka on tuottanut Venka&Vinka.
Korut on valmistettu aiempien
festareiden ylijäämärannekkeista ja ne ovat upeita pieniä räsymattoja – kuinkas muuten! Koruja on erittäin rajallinen määrä, joten muista olla festivaalialueella
nopea, jos haluat omasi.
Tänä vuonna olemme olleet musiikillisessa yhteistyössä Tuohimaa-bändin kanssa, joka on levyttänyt festivaaleilla aina yhteisesti laulettavan Kiiminkijoki-biisin.
Kappaleen on Tuohimaalle tuottanut itse Hiili Hiilesmaa. Biisi julkaistaan sähköisissä kanavissa
päivää ennen festivaalia. Video,
joka sisältää biisin lisäksi kauniita festivaalimuistoja, julkaistaan

tapahtuman jälkeen. Tänä vuonna vedetään siis Kiiminkijoki komeasti bändin kanssa. Muistathan tsekata biisin vaikka Spotifystä jo 17.8.!

Rakkain terveisin,
Sipe
Festivaalijohtaja

P.S. Tässä lehdessä juttua myös
Koiteli elää lapsille -tapahtumasta. Muista merkata kalenteriisi
päivämäärä 1.9. – se on lasten juhlaa!

Vesa-Matti Loiri
• Vieläkö kulkuri
nauraa? Kyllä välillä naurattaa ihan
helvetistikin. Monikin asia. Nykyään
tosin vain yksityisesti.
• Lapin kesässä vai
Laskevan auringon
maassa? Ehdottomasti Lapin kesässä. Tänäkin kesänä.

TEE A TUNTURI

Vastaava päätoimittaja:
Pekka Keväjärvi/Rantapohja
Puh. 050 363 1063
pekka.kevajarvi@rantapohja.fi
Tuottaja:
Sirpa Eskola/Koiteli Elää ry
Puh. 040 868 1278
sirpa@koitelielaa.fi
Tuottaja:
Teea Tunturi/Rantapohja
Ulkoasu:
Rantapohja
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino
Kajaani 2018
Koiteli elää! -festivaalilehden
ovat tuottaneet yhteistyössä
Koiteli elää ry ja Rantapohja.

Pitkä odotus palkittiin. Sirja Laukkanen, Katja
Lotvonen ja Sari Lämsä saivat lippunsa ja pääsevät
kuuntelemaan Koiteliin muun muassa Vesa-Matti
Loiria ja Ismo Alankoa.

Yksi Koiteli elää -festarin huippuhetkistä koetaan, kun VesaMatti Loiri nousee kuohuvien
koskien keskellä Sahasaaren lavalle. Artisti itse odottaa Koitelin keikalta paljon.
– Haluan vielä nähdä ja kokea uusia juttuja ja uusia keikkapaikkoja ja Koiteli osoittautui sellaiseksi. Odotan todella
suurella innolla tulevaa keikkaa. Kun tekee vähän, jokainen
keikka tuntuu vieläkin erityisemmältä. Vaikka virkavuosia

Lämpimästi tervetuloa Koiteli
elää -festivaalille, nautitaan upeasta päivästä yhdessä!

Koiteli elää ry
haluaa lämpimästi
kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitaan

OMV
Oulun juhlaviikot
Go Arctic!
Nikama design
Mirandas
Tarviketori Oy
Inspector Finland
Mattopesula Pesuraita
Sokeri-Jussin kievari
Tiketti
Rantapohja
OLVI
Kiimingin grilli-Kioski
Ramirent
K-supermarket Ateria
Syötteen eräpalvelut
Kuljetusliike Eskola
Haurun Jäteauto
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Leinoa rakkaudella Koitelissa

Lämpimät terveiset täältä kesälomalta!
Elokuussa saamme jälleen nauttia Koiteli elää -festivaalin tunnelmasta ja esiintyjistä Koitelin
Sahasaaressa. Aiempien vuosien
tapaan, ja nekin ylittäen, myytiin
tämän vuoden liput loppuun ihan
muutamassa minuutissa – tahti
löi meidät ihan ällikällä!

Koiteli elää! -festivaalilehden ovat tuottaneet
yhteistyössä Koiteli elää ry ja Rantapohja

Lehden Kiiminki -aiheiset sitaatit on kerätty osin Pirkko-Liisa
Tolosen toimittamasta Kiiminki
150 vuotta -teoksesta.

• Jalkapallo vai vesipallo? Jalkapallo
• Juna vai pitkä automatka? Menen aina junalla kun voin.
• Onko kaikella Häpy end? Se on katsojasta kiinni.
• Onko Ivalossa tyhjää? Ivalossa on
kaikki tarpeellinen.
• Miten soi Veskun
blues? Tänään se soi
duurissa.

on jo kiitettävästi, en kuitenkaan ole esiintynyt festareilla
kuin viime vuosina. Rakastan
kesäfestareita, Vesku tuumaa.
Hän lupaa luottokitaristinsa
ja yhtyeensä kapellimestarin
kanssa valmistella festareille
sopivan ohjelmiston, jossa Eino Leinon tuotanto tulee olemaan suuressa osassa. Viime
aikoina tuttujen kappaleiden
rinnalle on noussut myös vähemmän esitettyjä kappaleita.
Vesa-Matti Loiri on tehnyt

vuosikymmenet keikkoja ja ollut mukana uskomattoman erilaisissa projekteissa. Oululaiset
muistavat hänet erityisen hyvin roolistaan Pojat-elokuvassa. Uuno-elokuvat Loiri nostaa
itse esiin tuotannostaan merkityksellisinä, koska niitä tehtiin niin pitkään ja niihin liittyy
roppakaupalla muistoja.
– Olen onnekas, että voin jo
hieman valikoida töitäni. Olen
tehnyt paljon keikkaa ja veri vetää tien päälle edelleen.

Työelämässä olen saanut täyttää haaveitani paljon mutta koen, että jokainen uusi projekti on ikään kuin toteutumaton
haave. Uskon, että jatkan niin
kauan kuin henki pihisee, Loiri
lupaa.

Haluan
vielä nähdä ja
kokea uusia juttuja ja uusia keikkapaikkoja ja
Koiteli osoittautui
sellaiseksi.

Hänet tiedetään Lapin jylhien maisemien mieheksi, joka varmasti löytää myös Koitelin rantakallioista ripauksen omaa mielenmaisemaansa, joiksi hän mainitsee Inarinjärven maisemat.
– Ne ovat mielenmaisemani
monellakin tasolla, sillä sieltä löytyy juuri oikea tunnelma
kaikkiin mielentiloihin.
Teea Tunturi
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Ikäraja
Festivaalialue on K-18

RäSy-korusarja festarirannekkeita
kierrättäen

Liput
Tapahtuma on loppuunmyyty.

LOVI-TUOTTEET VERKKOKAUPASSA -20%
WWW.LOVI.FI
TARJOUS VOIMASSA 18.8.2018 SAAKKA
KAMPANJAKOODI: KE18

Rannekkeiden ennakkovaihtopisteet:
4.8. Kiiminkipäivät, Koiteli elää -pöytä (kello 10-16)
5.8. Festaario, Hallituskatu 9 (kello 10-16)
Tapahtumapäivänä liput
vaihdetaan rannekkeisiin
festivaalialueelle saavuttaessa portin luona olevalla rannekepisteellä.
Vieraat noutavat omat
rannekkeensa rannekepisteeltä nimen ja henkilöllisyystodistuksen turvin.
Sijainti
Koiteli sijaitsee Kiimingissä, noin 6 kilometriä Kiimingin keskustasta Ylikiiminkiin päin. Festivaalialue
on Koitelin Sahasaari, osoite Koitelinkoskentie 456,
90900 Kiiminki.
Festivaalialue ja uusi Koiteli elää -lounge
Tänä vuonna ensimmäistä kertaa festivaalialue alkaa jo eteläpuolen mantereelta, josta löytyy uusi
upea etkoalue, Koiteli elää
-lounge. Rennosti somistetusta loungesta löytyy Kujalan ruokapiste sekä baari. Alueella DJ & livemusiikkia koko tapahtuman ajan.
Etkoalue aukeaa kello 14!
Koko alue on esteetön
festarimummolan sisätiloja
lukuun ottamatta. Mummolastakin löytyy tänä vuonna uudistunut terassi, jolle
kulku on esteetön.
Erona aiempiin vuosiin
löytyy huussialue etkoalueen vasemmalta puolelta
heti sisäänkäynnin läheisyydestä. Siellä on myös
esteetön wc . Koitelin parkkialueen wc:t eivät ole festivaalivieraiden käytössä
vaan ne jätetään muiden
Koitelin alueella liikkuvien käytettäväksi.
Festarimummola ja INFO
Tunnelmatuvassa sijaitsee festarimummola, jossa voit joutessasi käydä kutomassa loputonta Koiteli
elää -kaulaliinaa tai ostamassa tuoretta leivonnaista tai muuta pientä makeaa. Myös jätskiä saatavilla! Mummolan reippaina
ja nuorina mummoina häärivät viime vuoden tapaan
Minna ja Kaisa tiimeineen.
Myös vesipiste omien vesipullojen täyttämiseen löytyy mummolasta.
Festivaalin infopiste sijaitsee festarimummolan
vasemmalla puolella, vanhalla paikallaan. Infopisteeltä saat käytännön tietoa ja apua epäselvissä ti-
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lanteissa. Infopisteellä on
myynnissä myös Koiteli
elää - tuotteita sekä artistien levyjä ja muita fanituotteita.
Anniskelu
Koko festivaalialue Koiteli elää -loungesta Sahasaareen ja takaisin on anniskelualuetta. Jättimäisen suuri
myyntipiste löytyy päälavan vasemmalta puolelta,
toinen pienempi etkoalueelta ja kolmas (se pienin)
festarimummolan terassin
oikealta puolelta Klubilavan tuntumasta. Omien alkoholijuomien tai muiden
päihdyttävien aineiden
tuonti Sahasaareen on kielletty. Tilaisuudessa ei ole
narikkaa, joten omat juomat kannattaa jättää kotiin.
Löytötavarat
Löytötavarat toimitetaan
festivaalin jälkeen Pohjois-Pohjanmaan Löytötavarapalveluihin, Tehtaankatu 1 (Raksilan marketit,
salen talo, 2.kerros), josta
niitä voi kysellä festivaalia
seuraavan viikon lopulla.
Retkieväät
Festivaalialueelle voi tuoda piknik-eväitä sekä avaamattomia 0,5 l tai pienempiä vesi- tai virvoitusjuomapulloja.
Ruokamyynti
Festivaalimme ruokatarjonnasta vastaavat lähituotteisiin erikoistunut
Uniresta sekä hailuotolaista lähiruokaa omalta tilaltaan tarjoava Kujalan tila.
Laktoosittomat, gluteenittomat ja kasvisvaihtoehdot
saatavilla. Menut päivitetään verkkosivustolle elokuun alkupuolella.

tuonti festivaalialueelle on
kielletty. Kaikkien laukun
sisältö tarkistetaan festivaalialueen portilla. Sateenvarjot ovat kiellettyjä. Tarpeen vaatiessa festareilla myydään kertakäyttösadetakkeja. Jätä laukustasi pois myös hiuslakat ja
muut ponnekaasua sisältävät tuotteet. Alueelle ei voi
tuoda omia istuimia tai rakennelmia.
Kuvaaminen
festivaalialueella
Esitysten luvaton taltiointi on kielletty (tekijänoikeuslaki § 2 ja 45). Videokameroiden ja ammattimaisten järjestelmäkameroiden tuominen festivaalialueelle ilman press-lupaa
on kielletty. Järjestelmäkameraksi luetaan kamerat,
jossa objektiivi on vaihdettavissa. Normaalit digikamerat, kertakäyttökamerat, kamerapuhelimet jne.
ovat sen sijaan hyväksyttyjä välineitä festarimuistojen tallentamiseen. Alueella toimii ammattimaisissa tehtävissä festivaaliorganisaation kuvaajia sekä
Oulun Juhlaviikkojen kuvaaja.
Koiteli elää -some
Festivaalialueella liikuskelee sometiimi, jonka tehtävänä on välittää festaritunnelma mahdollisimman
suorana festivaalin verkkokanaviin. Tiimiläiset saattavat kysyä sinunkin fiiliksiäsi, heittäydy mukaan
ja anna ilosi kuulua! Käytössämme olevat hästägit:
#suomenkauneinfestivaali
#koitelielää2018 #koiteli
#kiiminkijoki #oulunjuhlaviikot #elämyksienelokuu

Raha
Anniskelualueella ja ruokamyynnissä käy käteinen
ja kortit.

Ensiapu
Ensiavusta vastaa Kiimingin SPR, joka partioi alueella. Ensiaputeltta löytyy
alueelta näkyvältä paikalta.

Turvallisuus
Kaikenlaisten aseiden

Saapuminen
Oulun keskustasta lähtee

kaksi bussia Koiteliin kello 14.30, kyyti maksaa 7
euroa/henkilö. Muina aikoina kaupungista Koiteliin
pääsee kätevästi, kun tulee
bussilla nro 35 Kiiminkiin
ja hyppää Kiimingistä festaribussin kyytiin. Festaribussi liikennöi Kiimingistä
Koiteliin kello 15-18 lähtien aina tasalta ja puolelta
Kiimingistä entisen kunnantalon pihalta osoitteesta Lempiniementie 2. Kiimingistä Koiteliin pääsee
4 euroa/henkilö.
Poistuminen
Yöllä Koitelista lähtee busseja Oulun keskustaan sekä Kiiminkiin ja Jääliin. Bussit liikkuvat klo 23.30 alkaen ja lähtevät aina sitä
mukaan, kun täyttyvät palaten taas hakemaan lisää
kyytiläisiä. Viimeiset bussit lähtevät klo 00.30 aikoihin, kun festivaali päättyy.
Kuljetus pois festivaalialueelta sisältyy festivaalirannekkeen hintaan ja paikkoja riittää kaikille kyydin
tarvitsijoille.
OMILLA AUTOILLA KOITELIIN SAAPUMISTA KANNATTAA VÄLTTÄÄ, koska parkkitilaa EI OLE. Koitelin läheisyydestä löytyvien parkkialueiden lisäksi pysäköinti on mahdollista Koitelinkoskentien vierustalla, Kiimingistä tultaessa oikealla
puolella. Lähietäisyydeltä
suosittelemme saapumaan
polkupyörällä.
LISÄTIEDOT LIIT TYEN
FESTAREIHIN: info@koitelielaa.fi

Kiiminki
” Koitelin läpi virtaava Kiiminkijoki
on vapaana virtaava
Naturajoki, jossa on
noin 70 koskea.”

Tuohimaa Alatalon jäljillä
”Kiiminkijoki, se aina vain
virtaa”, lauloi Alakylän
kasvatti Mikko Alatalo jo
vuonna 1982 julkaistulla Kiiminkijoki-kappaleellaan.
Lauri Tuohimaa versioi Mikko Alatalon kotiseutuklassikkoa jo aiemman yhtyeensä Embrazen
kanssa ja tänä kesänä on
aika tarttua Kiiminkijokeen uudelleen.
Lauri Tuohimaa kertoo, että ajatus Kiiminkijoen versioinnista
on ollut vireillä Tuohimaa-yhtyeen sisällä
jo pitemmän aikaan. Embraze tulkitsi kappalet-

ta instrumentaalina, mutta Tuohimaa haluaa tällä kertaa tuoda esille Alatalon monia koskettavan
tekstin.
– Kiiminkijoki-biisiä on
laulettu upeana ja koskettavana yhteislauluna joka

Koiteli Elää ry:ssä
oli haaveiltu tällaisesta uudesta levytetystä versioista,
koska onhan sitä
porukalla perinteisesti aina festareilla
yhdessä laulettu.

vuosi festivaalien alusta
saakka, ja on hienoa, että
pääsimme tekemään yhdistyksen kanssa yhteistyötä tämän biisin tiimoilta.
Nyt Koiteli elää -festivaalin ”tunnari” on tallennettu
ansaitsemaansa, tuoreempaan muotoon. Samalla me
pääsimme toteuttamaan
haaveemme juuri tämän
kappaleen uudelleen tulkinnasta, Lauri Tuohimaa
kuvailee.
Tuohimaan kanssa Kiiminkijoki-nauhoituksiin
suuntaa raskaan musiikin saralla erittäin ansioitunut Hiili Hiilesmaa.
Suunnitelmissa on kuva-

ta kappaleelle video, jolle
yhtye haluaa saada näkymään Koitelinkosken kaunista ja ainutlaatuista maisemaa.
Kiirettä Tuohimaalla pitää myös tulevana syksynä.
– Tarkoitus oli alkaa jo
uusia biisejä säveltämään,
mutta keikkakiireiden takia täytyy nyt vähän lykätä seuraavaa luovaa prosessia. On myös erittäin
hienoa päästä soittamaan
pitkästä aikaa koko bändillä Suomen kauneimmalle
festivaalille Koiteliin, kiiminkiläismuusikko kertoo.
Mirko Siikaluoma

Koiteli vetää puoleensa
Kiiminkiläinen Katja Leinonen on tuttu näky Koitelissa. Usein hän pyöräilee tai hölkkää Kiimingistä Koiteliin, mutta monesti ainutlaatuinen koskimaisema vetää puoleen-

sa koko perhettä makkaranpaistoon ja aikaa viettämään.
– Ystävien kanssa on
tullut käytyä piknikilläkin. Valokuvaan ja vierailen Koitelissa ihan ympä-

ri vuoden.
Katjan mukaan Koitelin
tunnelma on ainutlaatuinen ja siinä on hiukkasen
taikaakin.
– Tänne voi tulla surunkin
kanssa. Istua hetken kalliol-

Oululaisen, Kiimingin Alakylässäkin vaikuttavan
Venka&Vinkan Katri Luttinen on suunnitellut Koiteli elää -festivaaleille
oman korusarjan hyödyntäen edellisten vuosien
festarirannekkeita kierrätyshengessä.
– Korut on valmistettu
kutomalla kangaspuissa
räsymattotekniikalla. Halusin yhdistää uutta ja perinteistä, käyttää erilaisia
tekniikoita ja yllättääkin,
Katri kertoo.
Koiteli, akustinen musiikki, lavan edustan räsymatot ja festivaalin lämminhenkinen tunnelma toimivat korusuunnittelijan innoittajina.
– Vapaana kuohuvan kosken kohinaa, puhdasta iloa

Kiiminki

la ja lähteä hymy suupielissä pois. Kaunis luonto ja joku jännä rauha täällä on.
Katja Leinosen mielestä erilaiset tapahtumat
sopivat hyvin Koiteliin.
Hän on osallistunut Koiteli elää -festareiden lisäksi muun muassa koskimelontaan, joka oli kokemuksena melko hurja,
mutta mahtava.
– Toivon, että paikka
kuitenkin säilyisi sellaisena, että siitä ei aiheutuisi harmia luonnolle ja tunnelmalle.
Jos Katja Leinonen saisi päättää, hän toivoisi, että Koiteli elää -festareilla
esiintyisi Jukka Poika.
– Hänen musiikkinsa ja
fiiliksensä sopisi tosi hyvin tänne.
Teea Tunturi

Koitelista löytyy täkäläisittäin harvinaisia kasveja kuten
järvisätkin, pukinjuuri, luhtalemmikki,
suo-ohdake ja suonätkelmä.

ja rentoa rauhaa, ja tietysti
musiikkia, joka menee suoraan ihon alla ja täyttää sydämen. Niihin hetkiin toivoisi ajan pysähtyvän, Katri tiivistää Koiteli elää- festareiden tunnelmaa, jonka
hän halusi vangita RäSykorusarjaansa.
Korut tulevat my yntiin lauantaina 18.8. Koiteli elää -festivaaleilla sekä sen jälkeen myös
Venka&Vinkan nettikauppaan.
Korusarja koostuu korvakoruista, kaulakorusta sekä rannekorusta, ja niitä on
saatavilla eri väreissä käytettyjen rannekkeiden väristä riippuen.
Teea Tunturi
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Vastarannan siili, taikuutta ja nalleja
Koiteli elää lapsille -tapahtumassa

Värisyttävää sointia
kaupunkimaisemasta
Koiteli elää -festivaalien
tuoreempaa kaartia edustaa helsinkiläinen Hellä
Hermanni & Kylmät Väreet.
Yhtyeen on kuvailtu soittavan ”urbaania folkia”, joka
laulaja Jani Hermanssonin mukaan on kaupunkiromanttista rytmimusiikkia.
– Soitinnuksemme on
folkahtava, koska bändissä on paljon akustisia soittimia kuten viulu, haitari,

nailonkielinen kitara sekä
congarummut ja biisit rönsyilevät mukavan folkahtavasti. Lyriikat usein sijoittuvat urbaaniin miljööseen,
Hermansson kuvaa Hellän
Hermannin tyyliä.
Nimi Hellä Hermanni tulee perustajan, Jani Hermanssonin, isoisoisän nimestä. Alkuaikoina hän
ehdotti, että yhtyeen nimi voisi olla jotain Herman-

ni-tyylistä.
– Yhtyeen silloinen ranskankielinen basisti yritti ilmeisesti sanoa Pelle Hermanni, mutta satuin kuulemaan hänen sanovan Hellä Hermanni. Totesin, että nimi on loistava ja otin
sen käyttöön, laulaja paljastaa ja jatkaa yhtyeen
nimen Kylmät Väreet tulevan soinnista, joka parhaimmillaan ”mukavasti

värisyttää”.
Millä tunnelmilla odotatte Koiteli elää -festivaalia?
– Suhtaudumme jokaiseen keikkaan niin kuin se
olisi meidän viimeinen, eli
nautimme livesoitosta ja
yhteydestä yleisön kanssa. Koiteli elää -festivaali kuuluu ehdottomasti ainutlaatuisten festareiden
joukkoon.
Mirko Siikaluoma

Monta rautaa tulessa
Elektronista popia esittävä
The Hearing päättää Koitelin klubilavan illan. Artistinimen takaa löytyy Ringa Manner, joka on tullut
musiikin ystäville tutuksi Pintandwefall-yhtyeestä. The Hearingissä Manner vastaa kaikesta yksin.
Ringa Manner kertoo, että The Hearingiä on osuvasti kuvailtu kattotermillä moderni skandinaavinen pop. Artistin itsensä
mukaan cocktail pitää sisällään erilaisia vivahteita
ambientista punkiin.
Kuluvan kesän aikana
Manner on ehtinyt moneen: häntä kuullaan tuottajana ja laulajana rap-tähti
Paperi T:n Kaikki on hyvin
-albumilla ja kiertänyt festivaaleja uudella Ruusutyhtyeellään, joka julkaisee
ensimmäisen levynsä elokuun lopussa. Ehtiikö kesän aikana pysähtymään?
– Ehtii onneksi toki! Mulla on sellainen keho, että
jos en ymmärrä levätä tarpeeksi kaiken ohessa, se
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– Eniten elää mun oma
lauluääneni ja tulkinta sitä kautta. Biisien sävelet ja
lähtösoundit on ohjelmoitu, mutta muokkaan niitä
myös lennosta, joten pystyn säätämään intensiteettiä illan mukaan.
Millä tunnelmin odotat
Koiteli elää -festivaalia?
– Ihanaa soittaa eka soolokeikka pariin kuukauteen
kehutun kauniissa ympäristössä. Tästä tulee kivaa!
Ringa Manner vastaa iloiten.
Mirko Siikaluoma

Kiiminki

pukkaa kuumetta ja pakottaa mut pysähtymään.
On siis ollut pakko opetella kunnon palautuminen
reissujen välissä, Manner
paljastaa.

The Hearingin esiintymiset Manner hoitaa täysin
yksin. Kappaleiden taustat
tulevat tietokoneelta, mutta illan ja tilan tunnelma
vaikuttaa lopputulemaan.

Lavatanssien
kukoistuskausi
alkoi Koitelissa
1950-luvun puolivälissä ja kesti
vajaan vuosikymmenen ajan.

Koiteli elää lapsille -perhefestari järjestetään Koitelin luonnonkauniissa maisemissa jälleen lauantaina
1.9 kello 11-16.
Esiintyjinä tämän vuoden tapahtumassa ovat
Vastarannan siili (kuvassa), Taikuri Elias Kvist sekä Mammanja Mesikämmene lasten karaoketerassilla.
Koiteli elää -lapsille on
ilmainen tapahtuma, joka
sisältää musiikkia, erilaisia aktiviteetteja ja hauskaa yhdessäoloa koko perheelle.
– Meille on tärkeää, että
kaikilla on tasavertainen
mahdollisuus osallistua,
siksi tapahtuma on ilmainen, kertoo tapahtuman
tuottaja Minna Tiri.
– Tuona päivänä Koiteliin voi tulla vaikkapa piknikille ja samalla nauttia
yhteistyökumppaneidemme järjestämistä tekemisistä ja musiikista laulaen ja leikkien mukana. Aktiviteetteja on laidasta laitaan, liikunnan riemusta
kirjallisuuden salaperäiseen maailmaan unohta-
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matta luontoa ja kuvataidettakaan.
Minna Tiri kehottaa yleisöä varustautumaan sään
mukaisella ulkoiluvaatetuksella, jotta luonnosta
ja aktiviteeteista nauttiminen on mukavaa.
Tapahtuman pysäköinti on Koitelin virallisella
parkkialueella ja Koitelinkoskentien oikealla puolel-

la saavuttaessa Kiimingistä päin. Lisäpaikkoja löytyy Go Arctic -safaritalon
luota osoitteesta Ylikyläntie 184 sekä safaritalon ja
Koiteli Residenssin väliseltä alueelta.
Koitelin Tunnelmatupa ja
Koitelin Jäätelökioski ovat
avoinna tapahtuman ajan.
WC-alue löytyy Koitelin
pohjoisrannalta.

Valoa Koiteli
-tapahtuma
Tavallisesti syksyn lopussa
järjestetty Valoa Koiteli järjestetään tällä kertaa tammikuun 5. päivänä 2019.
Tuolloin Koitelissa on mahdollista nauttia ohjelmasta,
valoista ja tulista pimeään
aikaan vuodesta.
Teea Tunturi
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Koiteli elää!

#suomenkauneinfestivaali

Koiteli elää! -festivaalilehden ovat tuottaneet
yhteistyössä Koiteli elää ry ja Rantapohja

AA,VT kaupanvahvistaja

Haku päällä?
Vuokrakoteja tarjolla,
lue lisää www.medikiinteistot.fi

SAIRAALANRINNE 4
2 h + kk, 2 parveketta, 45 m2, vuokra 488 €,
C, sopimusvakuus 488 €
2 h+k, parveke, 55m2, LAM, vuokra 630 €,
C, sopimusvakuus 630 €
3 h + k, parveke, 76 m2, vuokra 744€, C,
sopimusvakuus 744 €
MAAKOTKANTIE 18
3 h + k, parveke, 75 m2, laminaatti,
vuokra 703 €, F, sopimusvakuus 703 €
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Paikallislehti on
lähimpänä arkeasi.

