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Koiteli elää -festivaali kul-
kaisi tämänvuotisen ohjel-
mistonsa joulukuun puoli-
välissä. Julkaisupäivän ilta-
na 1 100 festarilippua tuli 
myyntiin nettikauppa Tike-
tin kautta. Ensimmäistä ker-
taa 300 lipuua myytiin jo-
nottajille Kiimingin keskus-
tassa. Lippukiintiö oli 4 lip-
pua henkilöä kohti.

Tiketin liput myytiin lop-
puun kolmessa minuutis-
sa. Kiimingissä jonottajia 
oli toistasataa, joista ensim-
mäiset olivat tulleet paikal-
le noin 2-3 tuntia ennen lip-
pukaupan alkua. Jonottajil-
le myytiin lippuja Kiimingis-
sä siksi, että haluttiin tarjo-
ta kiiminkiläisille parempi 
mahdollisuus saada lippu-
ja oman alueen festareil-
le. Ensimmäisenä Kiimin-
gin lippujonossa oli jääliläi-
nen Sari Lämsä, joka on tot-
tunut lippujen jonottelija.

– Tulin tänne kello 14.40. 
Helppoahan täällä on jo-
nottaa, kun saa sisällä ol-
la. Lippuja tulin hakemaan 
ihan Vesa-Matti Loirin 
vuoksi, jotta poikani pää-
see häntä katsomaan.

Teea Tunturi

Elokuussa saamme jälleen naut-
tia Koiteli elää -festivaalin tun-
nelmasta ja esiintyjistä Koitelin 
Sahasaaressa. Aiempien vuosien 
tapaan, ja nekin ylittäen, myytiin 
tämän vuoden liput loppuun ihan 
muutamassa minuutissa – tahti 
löi meidät ihan ällikällä!

Paljon tarjontaa suuremman 
kysynnän vuoksi mietimme ko-
vasti, kuinka voisimme suuren-
taa festivaalialuetta alkuperäistä 
välitöntä ja lämmintä tunnelmaa 
menettämättä. Joka vuosi olem-
me iloisia nopeasta lipunmyyn-
nistä, mutta myös mietteissäm-
me siitä, että niin monet jäävät 
ilman lippua. Joku on ehdottanut 
kahta päivää samalla ohjelmalla, 
toinen alueen laajentamista man-
tereen puolelle. Rasti on hieman 
hankala, kuten varmaan arvaat-
te. Luontaista kehitystä ei halut-
taisi jarruttaa eikä tapahtuman 
elämää estää, mutta samalla ha-
lumme on varjella sitä upeaa ja 

kaunista tunnelmaa, jonka olem-
me tapahtumaamme saaneet kä-
vijöiden kanssa luotua.

Tänä vuonna olemme lähteneet 
kevyesti kokeillen tarjoamaan 
hieman lisätilaa. Elokuussa lan-
seeraamme Koiteli elää -loun-
gen, joka sijoittuu eteläpuoleisel-
le mantereelle. Lounge on reilun 
kokoinen tila, joka sisältää pie-
nen lavan, oman baarin ja hai-
luotolaisen Kujalan ihanan ruo-
kapisteen burgereineen, sekä tie-
tysti katettua istumatilaa. Loun-
ge-alueeseen on helppo tutustua, 
sillä kaikki festivaalille tulevat 
saapuvat lounge-alueen kautta. 
Anniskelualue alkaa loungesta 
ja jatkuu yhtenäisenä aina Saha-
saareen saakka. 

Toivon, että lounge tarjoaa so-
pivasti chillimpää tilaa ruokai-
luun, rennompaan seurusteluun 
ja esiintyjistä nauttimiseen. Loun-
gen oman DJ:n lisäksi alueella 

esiintyvät Nordic View, Varvun 
Kampi ja festivaalin päälavalla 
avaava DJ Shaahi, joka on muu-
ten Oulun uusi kulttuurijohtaja!

Toinen iloinen ja erittäin hieno 
asia ovat uudet Koiteli elää -korut, 
jotka on tuottanut Venka&Vinka. 
Korut on valmistettu aiempien 
festareiden ylijäämärannekkeis-
ta ja ne ovat upeita pieniä räsy-
mattoja – kuinkas muuten! Koru-
ja on erittäin rajallinen määrä, jo-
ten muista olla festivaalialueella 
nopea, jos haluat omasi.

Tänä vuonna olemme olleet mu-
siikillisessa yhteistyössä Tuohi-
maa-bändin kanssa, joka on levyt-
tänyt festivaaleilla aina yhteises-
ti laulettavan Kiiminkijoki-biisin. 
Kappaleen on Tuohimaalle tuotta-
nut itse Hiili Hiilesmaa. Biisi jul-
kaistaan sähköisissä kanavissa 
päivää ennen festivaalia. Video, 
joka sisältää biisin lisäksi kaunii-
ta festivaalimuistoja, julkaistaan 

tapahtuman jälkeen. Tänä vuon-
na vedetään siis Kiiminkijoki ko-
measti bändin kanssa. Muistat-
han tsekata biisin vaikka Spoti-
fystä jo 17.8.!

Lämpimästi tervetuloa Koiteli 
elää -festivaalille, nautitaan upe-
asta päivästä yhdessä!

Rakkain terveisin,
Sipe

Festivaalijohtaja

P.S. Tässä lehdessä juttua myös 
Koiteli elää lapsille -tapahtumas-
ta. Muista merkata kalenteriisi 
päivämäärä 1.9. – se on lasten juh-
laa!
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Koiteli elää! -festivaalilehden 
ovat tuottaneet yhteistyössä 
Koiteli elää ry ja Rantapohja.

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

Koiteli elää ry
haluaa lämpimästi 

kiittää kaikkia yhteis-
työkumppaneitaan

Festarilippu haltuun 
jonottamalla

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

T EE A T U N T U R I

Lämpimät terveiset täältä kesälomalta!
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Leinoa rakkaudella Koitelissa
Yksi Koiteli elää -festarin huip-
puhetkistä koetaan, kun Vesa-
Matti Loiri nousee kuohuvien 
koskien keskellä Sahasaaren la-
valle. Artisti itse odottaa Koi-
telin keikalta paljon.

– Haluan vielä nähdä ja ko-
kea uusia juttuja ja uusia keik-
kapaikkoja ja Koiteli osoittau-
tui sellaiseksi. Odotan todella 
suurella innolla tulevaa keik-
kaa. Kun tekee vähän, jokainen 
keikka tuntuu vieläkin erityi-
semmältä. Vaikka virkavuosia 

on jo kiitettävästi, en kuiten-
kaan ole esiintynyt festareilla 
kuin viime vuosina. Rakastan 
kesäfestareita, Vesku tuumaa.

Hän lupaa luottokitaristinsa 
ja yhtyeensä kapellimestarin 
kanssa valmistella festareille 
sopivan ohjelmiston, jossa Ei-
no Leinon tuotanto tulee ole-
maan suuressa osassa. Viime 
aikoina tuttujen kappaleiden 
rinnalle on noussut myös vä-
hemmän esitettyjä kappaleita.

Vesa-Matti Loiri on tehnyt 

vuosikymmenet keikkoja ja ol-
lut mukana uskomattoman eri-
laisissa projekteissa. Oululaiset 
muistavat hänet erityisen hy-
vin roolistaan Pojat-elokuvas-
sa. Uuno-elokuvat Loiri nostaa 
itse esiin tuotannostaan mer-
kityksellisinä, koska niitä teh-
tiin niin pitkään ja niihin liittyy 
roppakaupalla muistoja.

– Olen onnekas, että voin jo 
hieman valikoida töitäni. Olen 
tehnyt paljon keikkaa ja ve-
ri vetää tien päälle edelleen. 

Työelämässä olen saanut täyt-
tää haaveitani paljon mutta ko-
en, että jokainen uusi projek-
ti on ikään kuin toteutumaton 
haave. Uskon, että jatkan niin 
kauan kuin henki pihisee, Loiri 
lupaa.

Hänet tiedetään Lapin jyl-
hien maisemien mieheksi, jo-
ka varmasti löytää myös Koi-
telin rantakallioista ripauk-
sen omaa mielenmaisemaan-
sa, joiksi hän mainitsee Inarin-
järven maisemat.

– Ne ovat mielenmaisemani 
monellakin tasolla, sillä siel-
tä löytyy juuri oikea tunnelma 
kaikkiin mielentiloihin.

 Teea Tunturi

Vesa-Matti Loiri

• Vieläkö kulkuri 
nauraa? Kyllä vä-
lillä naurattaa ihan 
helvetistikin. Moni-
kin asia. Nykyään 
tosin vain yksityi-
sesti.

 • Lapin kesässä vai 
Laskevan auringon 
maassa? Ehdotto-
masti Lapin kesäs-
sä. Tänäkin kesänä.

 • Jalkapallo vai ve-
sipallo?  Jalkapallo

• Juna vai pitkä au-
tomatka? Menen ai-
na junalla kun voin.

• Onko kaikella Hä-
py end?  Se on kat-
sojasta kiinni.

• Onko Ivalossa tyh-
jää? Ivalossa on 
kaikki tarpeellinen.

• Miten soi Veskun 
blues? Tänään se soi 
duurissa.

Haluan
vielä  nähdä ja

kokea uusia juttu-
ja ja uusia keikka-

paikkoja ja
Koiteli osoittautui 

sellaiseksi. 

P E T E EK LU ND
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Tuohimaa Alatalon jäljillä
”Kiiminkijoki, se aina vain 
virtaa”, lauloi Alakylän 
kasvatti Mikko Alatalo jo 
vuonna 1982 julkaistul-
la Kiiminkijoki-kappaleel-
laan. 

Lauri Tuohimaa versi-
oi Mikko Alatalon koti-
seutuklassikkoa jo aiem-
man yhtyeensä Embrazen 
kanssa ja tänä kesänä on 
aika tarttua Kiiminkijo-
keen uudelleen.

Lauri Tuohimaa ker-
too, että ajatus Kiimin-
kijoen versioinnista 
on ollut vireillä Tuo-
himaa-yhtyeen sisällä 
jo pitemmän aikaan. Em-
braze tulkitsi kappalet-

ta instrumentaalina, mut-
ta Tuohimaa haluaa täl-
lä kertaa tuoda esille Ala-
talon monia koskettavan 
tekstin.

– Kiiminkijoki-biisiä on 
laulettu upeana ja kosket-
tavana yhteislauluna joka 

vuosi festivaalien alusta 
saakka, ja on hienoa, että 
pääsimme tekemään yh-
distyksen kanssa yhteis-
työtä tämän biisin tiimoilta. 
Nyt Koiteli elää -festivaa-
lin ”tunnari” on tallennettu 
ansaitsemaansa, tuoreem-
paan muotoon. Samalla me 
pääsimme toteuttamaan 
haaveemme juuri tämän 
kappaleen uudelleen tul-
kinnasta, Lauri Tuohimaa 
kuvailee.

Tuohimaan kanssa Kii-
minkijoki-nauhoituksiin 
suuntaa raskaan musii-

kin saralla erittäin ansi-
oitunut Hiili Hiilesmaa. 
Suunnitelmissa on kuva-

ta kappaleelle video, jolle 
yhtye haluaa saada näky-
mään Koitelinkosken kau-
nista ja ainutlaatuista mai-
semaa.

Kiirettä Tuohimaalla pi-
tää myös tulevana syksynä.

– Tarkoitus oli alkaa jo 
uusia biisejä säveltämään, 
mutta keikkakiireiden ta-
kia täytyy nyt vähän lykä-
tä seuraavaa luovaa pro-
sessia. On myös erittäin 
hienoa päästä soittamaan 
pitkästä aikaa koko bändil-
lä Suomen kauneimmalle 
festivaalille Koiteliin, kii-
minkiläismuusikko kertoo.

Mirko Siikaluoma

Koiteli Elää ry:ssä 
oli haaveiltu tällai-

sesta uudesta levyte-
tystä versioista, 
koska onhan sitä 

porukalla perintei-
sesti aina festareilla 

yhdessä laulettu.

Koitelista löytyy tä-
käläisittäin harvinai-
sia kasveja kuten 
järvisätkin, pukin-
juuri, luhtalemmikki, 
suo-ohdake ja suo-
nätkelmä.

KiiminkiKoiteli vetää puoleensa
Kiiminkiläinen Katja Lei-
nonen  on tuttu näky Koi-
telissa. Usein hän pyöräi-
lee tai hölkkää Kiimingis-
tä Koiteliin, mutta mones-
ti ainutlaatuinen koski-
maisema vetää puoleen-

sa koko perhettä makka-
ranpaistoon ja aikaa viet-
tämään.

– Ystävien kanssa on 
tullut käytyä piknikillä-
kin.  Valokuvaan ja vierai-
len Koitelissa ihan ympä-

ri vuoden.
Katjan mukaan Koitelin 

tunnelma on ainutlaatui-
nen ja siinä on hiukkasen 
taikaakin.

– Tänne voi tulla surunkin 
kanssa. Istua hetken kalliol-

la ja lähteä hymy suupielis-
sä pois. Kaunis luonto ja jo-
ku jännä rauha täällä on.

Katja Leinosen mieles-
tä erilaiset tapahtumat 
sopivat hyvin Koiteliin. 
Hän on osallistunut Koi-
teli elää -festareiden li-
säksi muun muassa kos-
kimelontaan, joka oli ko-
kemuksena melko hurja, 
mutta mahtava.

– Toivon, että paikka 
kuitenkin säilyisi sellaise-
na, että siitä ei aiheutui-
si harmia luonnolle ja tun-
nelmalle.

Jos Katja Leinonen sai-
si päättää, hän toivoisi, et-
tä Koiteli elää -festareilla 
esiintyisi Jukka Poika.

– Hänen musiikkinsa ja 
fiiliksensä sopisi tosi hy-
vin tänne.

Teea Tunturi

RäSy-korusarja fes-
tarirannekkeita 
kierrättäen
Oululaisen, Kiimingin Ala-
kylässäkin vaikuttavan 
Venka&Vinkan Katri Lut-
tinen on suunnitellut Koi-
teli elää -festivaaleille 
oman korusarjan hyödyn-
täen edellisten vuosien 
festarirannekkeita kierrä-
tyshengessä.

– Korut on valmistettu 
kutomalla kangaspuissa 
räsymattotekniikalla. Ha-
lusin yhdistää uutta ja pe-
rinteistä, käyttää erilaisia 
tekniikoita ja yllättääkin, 
Katri kertoo.

Koiteli, akustinen musiik-
ki, lavan edustan räsyma-
tot ja festivaalin lämmin-
henkinen tunnelma toimi-
vat korusuunnittelijan in-
noittajina.

– Vapaana kuohuvan kos-
ken kohinaa, puhdasta iloa 

ja rentoa rauhaa, ja tietysti 
musiikkia, joka menee suo-
raan ihon alla ja täyttää sy-
dämen. Niihin hetkiin toi-
voisi ajan pysähtyvän, Kat-
ri tiivistää Koiteli elää- fes-
tareiden tunnelmaa, jonka 
hän halusi vangita RäSy-
korusarjaansa.

Korut tulevat myyn-
tiin lauantaina 18.8. Koi-
teli elää -festivaaleil-
la sekä sen jälkeen myös 
Venka&Vinkan nettikaup-
paan. 

Korusarja koostuu korva-
koruista, kaulakorusta se-
kä rannekorusta, ja niitä on 
saatavilla eri väreissä käy-
tettyjen rannekkeiden vä-
ristä riippuen. 

Teea Tunturi
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Ikäraja
Festivaalialue on K-18

Liput
Tapahtuma on loppuun-
myyty.

Rannekkeiden ennakko-
vaihtopisteet:
4.8. Kiiminkipäivät, Koite-
li elää -pöytä (kello 10-16)
5.8. Festaario, Hallituska-
tu 9 (kello 10-16)

Tapahtumapäivänä liput 
vaihdetaan rannekkeisiin 
festivaalialueelle saavut-
taessa portin luona oleval-
la rannekepisteellä.

Vieraat noutavat omat 
rannekkeensa ranneke-
pisteeltä nimen ja henki-
löllisyystodistuksen turvin.

Sijainti
Koiteli sijaitsee Kiimingis-
sä, noin 6 kilometriä Kii-
mingin keskustasta Ylikii-
minkiin päin. Festivaalialue 
on Koitelin Sahasaari, osoi-
te Koitelinkoskentie 456, 
90900 Kiiminki.

Festivaalialue ja uusi Koi-
teli elää -lounge
Tänä vuonna ensimmäis-
tä kertaa festivaalialue al-
kaa jo eteläpuolen man-
tereelta, josta löytyy uusi 
upea etkoalue, Koiteli elää 
-lounge. Rennosti somiste-
tusta loungesta löytyy Ku-
jalan ruokapiste sekä baa-
ri. Alueella DJ & livemusiik-
kia koko tapahtuman ajan. 
Etkoalue aukeaa kello 14!

Koko alue on esteetön 
festarimummolan sisätiloja 
lukuun ottamatta. Mummo-
lastakin löytyy tänä vuon-
na uudistunut terassi, jolle 
kulku on esteetön.

Erona aiempiin vuosiin 
löytyy huussialue etkoalu-
een vasemmalta puolelta 
heti sisäänkäynnin lähei-
syydestä. Siellä on myös 
esteetön wc . Koitelin park-
kialueen wc:t eivät ole fes-
tivaalivieraiden käytössä 
vaan ne jätetään muiden 
Koitelin alueella liikkuvi-
en käytettäväksi. 

Festarimummola ja INFO
Tunnelmatuvassa sijait-
see festarimummola, jos-
sa voit joutessasi käydä ku-
tomassa loputonta Koiteli 
elää -kaulaliinaa tai osta-
massa tuoretta leivonnais-
ta tai muuta pientä make-
aa. Myös jätskiä saatavil-
la! Mummolan reippaina 
ja nuorina mummoina hää-
rivät viime vuoden tapaan 
Minna ja Kaisa tiimeineen. 
Myös vesipiste omien vesi-
pullojen täyttämiseen löy-
tyy mummolasta. 

Festivaalin infopiste si-
jaitsee festarimummolan 
vasemmalla puolella, van-
halla paikallaan. Infopis-
teeltä saat käytännön tie-
toa ja apua epäselvissä ti-

lanteissa. Infopisteellä on 
myynnissä myös Koiteli 
elää - tuotteita sekä artis-
tien levyjä ja muita fani-
tuotteita.

Anniskelu
Koko festivaalialue Koite-
li elää -loungesta Sahasaa-
reen ja takaisin on anniske-
lualuetta. Jättimäisen suuri 
myyntipiste löytyy pääla-
van vasemmalta puolelta, 
toinen pienempi etkoalu-
eelta ja kolmas (se pienin) 
festarimummolan terassin 
oikealta puolelta Klubila-
van tuntumasta. Omien al-
koholijuomien tai muiden 
päihdyttävien aineiden 
tuonti Sahasaareen on kiel-
letty. Tilaisuudessa ei ole 
narikkaa, joten omat juo-
mat kannattaa jättää kotiin.

Löytötavarat
Löytötavarat toimitetaan 
festivaalin jälkeen Poh-
jois-Pohjanmaan Löytöta-
varapalveluihin, Tehtaan-
katu 1 (Raksilan marketit, 
salen talo, 2.kerros), josta 
niitä voi kysellä festivaalia 
seuraavan viikon lopulla.

Retkieväät
Festivaalialueelle voi tuo-
da piknik-eväitä sekä avaa-
mattomia 0,5 l tai pienem-
piä vesi- tai virvoitusjuo-
mapulloja.

Ruokamyynti
Festivaalimme ruokatar-
jonnasta vastaavat lähi-
tuotteisiin erikoistunut 
Uniresta sekä hailuotolais-
ta lähiruokaa omalta tilal-
taan tarjoava Kujalan tila. 
Laktoosittomat, gluteenit-
tomat ja kasvisvaihtoehdot 
saatavilla. Menut päivite-
tään verkkosivustolle elo-
kuun alkupuolella.

Raha
Anniskelualueella ja ruo-
kamyynnissä käy käteinen 
ja kortit.

Turvallisuus
Kaikenlaisten aseiden 

tuonti festivaalialueelle on 
kielletty. Kaikkien laukun 
sisältö tarkistetaan festi-
vaalialueen portilla. Sa-
teenvarjot ovat kielletty-
jä. Tarpeen vaatiessa festa-
reilla myydään kertakäyt-
tösadetakkeja. Jätä laukus-
tasi pois myös hiuslakat ja 
muut ponnekaasua sisältä-
vät tuotteet. Alueelle ei voi 
tuoda omia istuimia tai ra-
kennelmia.

Kuvaaminen 
festivaalialueella
Esitysten luvaton taltioin-
ti on kielletty (tekijänoike-
uslaki § 2 ja 45). Videoka-
meroiden ja ammattimais-
ten järjestelmäkameroi-
den tuominen festivaali-
alueelle ilman press-lupaa 
on kielletty. Järjestelmäka-
meraksi luetaan kamerat, 
jossa objektiivi on vaihdet-
tavissa. Normaalit digika-
merat, kertakäyttökame-
rat, kamerapuhelimet jne. 
ovat sen sijaan hyväksyt-
tyjä välineitä festarimuis-
tojen tallentamiseen. Alu-
eella toimii ammattimaisis-
sa tehtävissä festivaalior-
ganisaation kuvaajia sekä 
Oulun Juhlaviikkojen ku-
vaaja.

Koiteli elää -some
Festivaalialueella liikuske-
lee sometiimi, jonka teh-
tävänä on välittää festari-
tunnelma mahdollisimman 
suorana festivaalin verkko-
kanaviin. Tiimiläiset saat-
tavat kysyä sinunkin fii-
liksiäsi, heittäydy mukaan 
ja anna ilosi kuulua! Käy-
tössämme olevat hästägit: 
#suomenkauneinfestivaali 
#koitelielää2018 #koiteli 
#kiiminkijoki #oulunjuhla-
viikot #elämyksienelokuu

Ensiapu
Ensiavusta vastaa Kiimin-
gin SPR, joka partioi alu-
eella. Ensiaputeltta löytyy 
alueelta näkyvältä paikalta.

Saapuminen
Oulun keskustasta lähtee 

kaksi bussia Koiteliin kel-
lo 14.30, kyyti maksaa 7 
euroa/henkilö. Muina ai-
koina kaupungista Koiteliin 
pääsee kätevästi, kun tulee
bussilla nro 35 Kiiminkiin 
ja hyppää Kiimingistä fes-
taribussin kyytiin. Festari-
bussi liikennöi Kiimingistä 
Koiteliin kello 15-18 lähti-
en aina tasalta ja puolelta 
Kiimingistä entisen kun-
nantalon pihalta osoittees-
ta Lempiniementie 2. Kii-
mingistä Koiteliin pääsee 
4 euroa/henkilö.

Poistuminen
Yöllä Koitelista lähtee bus-
seja Oulun keskustaan se-
kä Kiiminkiin ja Jääliin. Bus-
sit liikkuvat klo 23.30 al-
kaen ja lähtevät aina sitä 
mukaan, kun täyttyvät pa-
laten taas hakemaan lisää 
kyytiläisiä. Viimeiset bus-
sit lähtevät klo 00.30 aikoi-
hin, kun festivaali päättyy. 
Kuljetus pois festivaalialu-
eelta sisältyy festivaaliran-
nekkeen hintaan ja paik-
koja riittää kaikille kyydin 
tarvitsijoille.

OMILLA AUTOILLA KOITE-
LIIN SAAPUMISTA KANNAT-
TAA VÄLTTÄÄ, koska parkki-
tilaa EI OLE. Koitelin lähei-
syydestä löytyvien parkki-
alueiden lisäksi pysäköin-
ti on mahdollista Koitelin-
koskentien vierustalla, Kii-
mingistä tultaessa oikealla 
puolella. Lähietäisyydeltä 
suosittelemme saapumaan 
polkupyörällä.

LISÄTIEDOT LIITTYEN 
FESTAREIHIN: info@koi-
telielaa.fi

” Koitelin läpi vir-
taava Kiiminkijoki 
on vapaana virtaava 
Naturajoki, jossa on 
noin 70 koskea.”

Kiiminki

LOVI-TUOTTEET  VERKKOKAUPASSA  -20%
WWW.LOVI.FI

TARJOUS  VOIMASSA  18.8.2018  SAAKKA
KAMPANJAKOODI:  KE18
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Elektronista popia esittävä 
The Hearing päättää Koite-
lin klubilavan illan. Artis-
tinimen takaa löytyy Rin-
ga Manner, joka on tullut 
musiikin ystäville tutuk-
si Pintandwefall-yhtyees-
tä. The Hearingissä Man-
ner vastaa kaikesta yksin.

Ringa Manner kertoo, et-
tä The Hearingiä on osu-
vasti kuvailtu kattotermil-
lä moderni skandinaavi-
nen pop. Artistin itsensä 
mukaan cocktail pitää si-
sällään erilaisia vivahteita 
ambientista punkiin.

Kuluvan kesän aikana 
Manner on ehtinyt mo-
neen: häntä kuullaan tuot-
tajana ja laulajana rap-tähti 
Paperi T:n Kaikki on hyvin 
-albumilla ja kiertänyt fes-
tivaaleja uudella Ruusut-
yhtyeellään, joka julkaisee 
ensimmäisen levynsä elo-
kuun lopussa. Ehtiikö ke-
sän aikana pysähtymään?

– Ehtii onneksi toki! Mul-
la on sellainen keho, että 
jos en ymmärrä levätä tar-
peeksi kaiken ohessa, se 

pukkaa kuumetta ja pa-
kottaa mut pysähtymään. 
On siis ollut pakko opetel-
la kunnon palautuminen 
reissujen välissä, Manner 
paljastaa.

The Hearingin esiintymi-
set Manner hoitaa täysin 
yksin. Kappaleiden taustat 
tulevat tietokoneelta, mut-
ta illan ja tilan tunnelma 
vaikuttaa lopputulemaan.

– Eniten elää mun oma 
lauluääneni ja tulkinta si-
tä kautta. Biisien sävelet ja 
lähtösoundit on ohjelmoi-
tu, mutta muokkaan niitä 
myös lennosta, joten pys-
tyn säätämään intensiteet-
tiä illan mukaan.

Millä tunnelmin odotat 
Koiteli elää -festivaalia?

– Ihanaa soittaa eka soo-
lokeikka pariin kuukauteen 
kehutun kauniissa ympä-
ristössä. Tästä tulee kivaa! 
Ringa Manner vastaa iloi-
ten.

Mirko Siikaluoma

Värisyttävää sointia 
kaupunkimaisemasta
Koiteli elää -festivaalien 
tuoreempaa kaartia edus-
taa helsinkiläinen Hellä 
Hermanni & Kylmät Väreet. 
Yhtyeen on kuvailtu soitta-
van ”urbaania folkia”, joka 
laulaja Jani Hermansso-
nin mukaan on kaupunkiro-
manttista rytmimusiikkia.

– Soitinnuksemme on 
folkahtava, koska bändis-
sä on paljon akustisia soit-
timia kuten viulu, haitari, 

nailonkielinen kitara sekä 
congarummut ja biisit rön-
syilevät mukavan folkahta-
vasti. Lyriikat usein sijoit-
tuvat urbaaniin miljööseen, 
Hermansson kuvaa Hellän 
Hermannin tyyliä.

Nimi Hellä Hermanni tu-
lee perustajan, Jani Her-
manssonin, isoisoisän ni-
mestä. Alkuaikoina hän 
ehdotti, että yhtyeen ni-
mi voisi olla jotain Herman-

ni-tyylistä.
– Yhtyeen silloinen rans-

kankielinen basisti yritti il-
meisesti sanoa Pelle Her-
manni, mutta satuin kuule-
maan hänen sanovan Hel-
lä Hermanni. Totesin, et-
tä nimi on loistava ja otin 
sen käyttöön, laulaja pal-
jastaa ja jatkaa yhtyeen 
nimen Kylmät Väreet tu-
levan soinnista, joka par-
haimmillaan ”mukavasti 

värisyttää”.
Millä tunnelmilla odotat-

te Koiteli elää -festivaalia?
– Suhtaudumme jokai-

seen keikkaan niin kuin se 
olisi meidän viimeinen, eli 
nautimme livesoitosta ja 
yhteydestä yleisön kans-
sa. Koiteli elää -festivaa-
li kuuluu ehdottomasti ai-
nutlaatuisten festareiden 
joukkoon.

Mirko Siikaluoma

Lavatanssien 
kukoistuskausi 
alkoi Koitelissa 
1950-luvun puoli-
välissä ja kesti 
vajaan vuosi-
kymmenen ajan. 

Kiiminki

Monta rautaa tulessa

TO NI R A SINK A NG A S

S A R A L EH TOM A A
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Vastarannan siili, taikuutta ja nalleja 
Koiteli elää lapsille -tapahtumassa
Koiteli elää lapsille -perhe-
festari järjestetään Koite-
lin luonnonkauniissa mai-
semissa jälleen lauantaina 
1.9 kello 11-16. 

Esiintyjinä tämän vuo-
den tapahtumassa ovat 
Vastarannan siili (kuvas-
sa), Taikuri Elias Kvist se-
kä Mammanja Mesikämme-
ne lasten karaoketerassilla. 

Koiteli elää -lapsille on 
ilmainen tapahtuma, joka 
sisältää musiikkia, erilai-
sia aktiviteetteja ja haus-
kaa yhdessäoloa koko per-
heelle.

– Meille on tärkeää, että 
kaikilla on tasavertainen 
mahdollisuus osallistua, 
siksi tapahtuma on ilmai-
nen, kertoo tapahtuman 
tuottaja Minna Tiri.

– Tuona päivänä Koite-
liin voi tulla vaikkapa pik-
nikille ja samalla nauttia 
yhteistyökumppaneidem-
me järjestämistä tekemi-
sistä ja musiikista laula-
en ja leikkien mukana. Ak-
tiviteetteja on laidasta lai-
taan, liikunnan riemusta 
kirjallisuuden salaperäi-
seen maailmaan unohta-

matta luontoa ja kuvatai-
dettakaan.

 Minna Tiri kehottaa ylei-
söä varustautumaan sään 
mukaisella ulkoiluvaate-
tuksella, jotta luonnosta 
ja aktiviteeteista nauttimi-
nen on mukavaa.

Tapahtuman pysäköin-
ti on Koitelin virallisella 
parkkialueella ja Koitelin-
koskentien oikealla puolel-

la saavuttaessa Kiimingis-
tä päin. Lisäpaikkoja löy-
tyy Go Arctic -safaritalon 
luota osoitteesta Ylikylän-
tie 184 sekä safaritalon ja 
Koiteli Residenssin välisel-
tä alueelta. 

Koitelin Tunnelmatupa ja 
Koitelin Jäätelökioski ovat 
avoinna tapahtuman ajan. 
WC-alue löytyy Koitelin 
pohjoisrannalta.

Valoa Koiteli 
-tapahtuma 

Tavallisesti syksyn lopussa 
järjestetty Valoa Koiteli jär-
jestetään tällä kertaa tam-
mikuun 5. päivänä 2019. 
Tuolloin Koitelissa on mah-
dollista nauttia ohjelmasta, 
valoista ja tulista pimeään 
aikaan vuodesta.

Teea Tunturi

VA S TA R A NN A N S I IL I
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Sairaalanrinne 4 G A 1, 90220 OULU p. 08 315 4365  Avoinna: ma-pe 8-12 ja 14-15:45    

Haku päällä?

Oulun Medikiinteistöt Oy
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 €

Vuokrakoteja tarjolla, 
lue lisää www.medikiinteistot.fi 

AA,VT kaupanvahvistaja

Paikallislehti on 
lähimpänä arkeasi.


