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Festarilehti
Koiteli elää! -festivaalilehden ovat tuottaneet yhteistyössä Koiteli elää ry ja Rantapohja
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TERO AHONEN

Pääkirjoitus
Tämän vuoden festivaalipäivä on
erityinen. Se starttaa yhdistyksemme ja tapahtumamme juhlavuoden.
Ensi vuonna kokoonnutaan Koiteliin
jo 10. kertaa! Uskomatonta!

K

oiteli elää -festivaalia tuottaa voittoa tavoittelematon
yhdistys Koiteli elää ry. Yhdistys on toiminut koko olemassaolonsa ajan vapaaehtoisvoimin, palkkaa olemme
maksaneet vain ravintola- ja
turvallisuusalan ammattilaisille sekä urheiluseurojen talkooporukoille,
joita tarvitsemme täydentämään omaa porukkaamme. Me muut
teemme tätä yhdistystoimintaa harrastustyönä.
Harrastukseksi kutsumme
sitä siksi, ettemme kukaan
saa hommista palkkaa ja työksi siksi, että laajuudessaan ne kävisivät hyvinkin ihan työstä. Meitä
on noin 30 henkilön joukko yhdistyksessä ja me kaikki yhdessä olemme
Koiteli elää ry ja kaikki, mitä yhdistyksemme tekee.

Tänään esimerkiksi kirjoittelen tätä tekstiäni mökillä Taivalkoskella, yksi perhe on Tuurissa ja juuri viestittelimme aluekartasta ja festivaalin sisääntuloalueesta. Graafikkomme Turussa tekee viimeisiä materiaaleja lehteä varten, päätuottajamme hoitelee
hommia Inarista ja Rovaniemellä asuu
perhe, jossa on yksi someketuistamme ja vastuullisista stage managereistamme.
Elämäntilanteet ovat
muuttuneet paljon
tässä 10 vuodessa
itse kullakin, mutta
yhdistys ja festivaali
pitävät meitä yhdessä. Hyvässä ja pahassa. Toisinaan olemme
väsyneitä kaikkeen vapaaehtoistyöhön, mutta
hurja lippumenekki, upeat
musiikilliset elämykset sekä
hymyilevät ihmiset palkitsevat
hienosti! Te festivaalivieraat palkitsette meitä. Kiitos, kun taas tulette!<3
Tapahtumamme on kasvanut vuosien aikana pikku hiljaa. Kysyntää olisi
enemmän kuin mihin pystymme vas-

Festari kierrättää ja lajittelee
Koiteli elää -festareilla
on alueen luontoarvojen
vuoksi kiinnitetty alusta
saakka erityistä huomiota siisteyteen, kierrätysasioihin sekä lajitteluun.
– Jätteen määrä on
haluttu pitää pienenä
ja kierrätettävyys suurena. Kertakäyttöastiat valitaan mahdollisimman hyvin kierrätettäviksi ja jätteet lajitellaan
huolella, kertoo kierrätysasioista festareilla vastaava Antti
Kontio.
Ekokompassi ympäristöjärjestelmän
myötä jätteiden lajittelu tarkentui ja helpottui entisestään.
– Pitkäaikaiselta
yhteistyökumppaniltamme Hauru Oy:ltä
saimme hyviä neuvoja lajittelun järjestämisessä ja päädyim-

me keskitettyihin jätepisteisiin, joissa jäteneuvojat
ovat huolehtimassa siitä,
että kaikki jätteet menevät juuri niille tarkoitettuihin astioihin.
Lisäksi alueella kiertävät siniliiviset jätepartiot,
jotka keräävät irtojätteitä
lajittelupisteisiin.
– Lajitteluneuvojista ja
jätepartiosta tuli paljon
positiivista kiitosta festarikävijöiltä, Kontio sanoo.
Hänen mukaansa suu-

ri kiitos Koiteli elää -festivaalien toimivasta jätehuollosta kuuluu Haurulle, koska yrityksen väki on
kehittänyt festarin jätehuoltoa ja kierrätystä jo
useana vuonna.
Ainoa asia, johon Antti
Kontio haluaisi vielä kiinnittää festarivieraiden
huomion ovat tupakantumpit.
– Haluaisin muistuttaa siitä, kuinka tärkeää on tupakoida vain sille varatuilla alueilla.
Tumppien keräily on
hidasta puuhaa, kun
ainuttakaan ei haluta
jättää luontoon.
Koiteli elää -festareiden järjestäjät
toivovat, että kaikki
muistavat lajitella ja
kierrättää myös kotona!
- TEEA TUNTURI-

Vaihda rannekkeesi ennakkoon
Koiteli elää -festareiden
järjestäjät toivovat, että festarivieraat vaihtaisivat rannekkeensa ennakolta, jos se vain on

mahdollista. Kiiminkipäivillä rannekkeet voi
vaihtaa Koiteli elää -pöydässä pe 2.8. klo 16-20
ja la 3.8. klo 10-15. Oulun

matkailuneuvonnassa
(Torikatu 18, Oulu) rannekkeen voi vaihtaa pe
9.8. klo 9-17 ja la 10.8.
klo 10-16.

taamaan. Tänä vuonna suurin muutos aiempaan on, ettei Koiteliin voi pysäköidä autoja. Olemme järjestäneet
etäparkin Kiimingin yläkoululle ja saapumisen festivaalialueelle busseilla ja
toivon, että kaikki sujuu hyvin. Syy tähän
muutokseen on liikenneturvallisuus ja
Koitelin alueen paikallinen elämä. Suuri automassa pienellä alueella sotkee
paikallisen liikenteen, ja autoja päätyy
hyvästä liikenteenohjauksesta huolimatta yksityisille pihoille ja pihateille.
Olemme monella tapaa edelläkävijöitä siinä, mitä tulee tapahtumiin Koitelissa, ja nyt päätimme olla edelläkävijöitä myös autottomuudessa. Suosittelemme tutustumaan uusiin saapumisjärjestelyihin etukäteen verkkosivuillamme osoitteessa www.koitelielaa.fi ja tässä lehdessä olevassa festivaali-infossa.

”On hauska jättää
ohjelma lukitsematta,
ja antaa paikan, tunnelman
ja oman fiiliksen vaikuttaa
lopullisen settilistan
syntymiseen.”

Näkemisiin elokuussa Koitelissa!
Lämpimin terveisin,
Sipe Eskola
festivaalijohtaja
P.S. Muistathan nämä somessa: #koitelielää2019 #suomenkauneinfestivaali
#oulunjuhlaviikot #elämyksienelokuu

Koiteli elää ry
haluaa lämpimästi
kiittää kaikkia
yhteistyökumppaneitaan
OMV
Oulun juhlaviikot
Go Arctic Oy
Mirandas
Tarviketori Oy
Inspector Finland
Mattopesula Pesuraita
Sokeri-Jussin Kievari
Tiketti
Rantapohja
SICK Sensor Intelligence
OLVI
RS-Install
Kiimingin Grilli-Kioski
Ramirent
K-supermarket Ateria
Kiimingin Kaluste
Mansikkamaan päiväkoti
Syötteen eräpalvelut
Kuljetusliike Eskola
Haurun Jäteauto
Teuvo Järvenpää Oy
Ari Neuvonen Oy
Kiimingin Urheilijat ry
Kiimingin Kiekko-Pojat ry
Lapland Hotels Oulu
Live Paletti Oy
Oulun Telttavuokraus / Tomi Käsmä

Festarilehti
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 2019
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.

Odotuksissa erityinen ilta
Olavi Uusivirta nousee
Koiteli elää -festivaalin
Koskilavalle illan viimeisenä esiintyjänä. Elokuun
festarikeikka on Uusivirralle ensimmäinen vierailu Koiteliin, vaikka hän
onkin esiintynyt Oulussa
useita kertoja.
Uusivirta kertoo Koitelin olleen keikkalistalla
itselleen ilahduttava yllätys, vaikkei kohteesta
kauhean paljon ennalta
tiedäkään.
– Odotan erityistä iltaa.
Uuteen paikkaan on aina
jännittävää mennä keikalle, ja Koitelin kaltaisessa
erikoisessa ympäristössä
keikkailuun suhtaudun aina innokkaasti.
Uusivirta julkaisi toukokuun lopussa kahdeksannen studioalbuminsa, joka kantaa nimeä Skorpioni. Uusivirta kertoo olevansa tyytyväinen albumin vastaanottoon.
– Ihmiset ovat ottaneet Skorpionin omak-

Lyhyesti
Saako tanssia vaikka ei osaa?
Ehdottomasti pitää tanssia, siihen kaikkien
tulisi pyrkiä.
Nähdäänkö keikkalavoilla Nuuskamuikkusen huuliharppua?
Toivottavasti lähitulevaisuudessa nähdään.
Olen pitkään haaveillut ottavani huuliharpun
haltuun, ja opettajakin olisi valmiina. Aikaa
opetteluun ei vaan meinaa löytyä.
seen, ja olen saanut albumista paljon innostuneita kommentteja niin ystäviltä kuin kuuntelijoiltakin.
Uusivirta kertoo, että
kesän keikoilla Skorpionin
sisältöä esitetään paljon,
mutta lupaa, että myös
vanhempaa tuotantoa
tullaan kuulemaan. Koitelin keikasta hän ei kuitenkaan tarkempia yksityiskohtia paljasta.
– Meillä on yhtyeen
kanssa usein tapana

päättää illan ohjelmasta vasta keikkapäivänä.
On hauska jättää ohjelma lukitsematta, ja antaa paikan, tunnelman
ja oman fiiliksen vaikuttaa lopullisen settilistan
syntymiseen.
Uusivirran kesä on kiireinen - heinäkuu on kulunut keikka- ja festarilavoja tiiviissä tahdissa kiertäen, ja keikkailu
pitää artistin tien päällä elokuussakin. Rauhaa

hektiseen arkeen Uusivirta hakee mielenmaisemassaan lapsuuden kesämökkimuistoista.
– Artistina olen usein
meluisassa ympäristössä. Mielenmaisemani menee lapsuuden kesämökille, jossa saa olla vapaana liikenteen melusta, ja
kuunnella ainoastaan veden liplatusta ja tuulen
huminaa.
- TERHI HAAPAKOSKI -

Millaisia Kesäyön unia näet?
Muistan unia vain, kun aivoni vähän rauhoittuvat. Kesäisin unet ovat ainakin monimuotoisempia ja värikkäämpiä.
Luonnon keskellä vai betoniviidakossa?
Mieluummin luonnon keskellä.
Toivotko radiosta Toton Africaa vai
Waterloota?
Jos valita täytyy, niin luulen, että Toton suuntaan kallistuu enemmän.
Houkutteleeko pulahdus Koitelinkoskessa?
Jos se vaan on mahdollista, niin ehdottomasti!
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Festarivessat
koristellaan
tänä vuonna oksilla

JARMO HALME

Koiteli ilmasta kuvattuna.

Koiteli elää ilmakuvissakin
SAAPUMINEN
Festivaalin kaikkia kuljetuksia liikennöi Saaga Travel. Pyydämme, että hankitte liput saapumismatkalle hyvissä ajoin verkkokaupasta osoitteesta: www.saagatravel.fi.
Paluukyyti tapahtuman
päättyessä sisältyy festivaalirannekkeen hintaan.
Pyydämme huomioimaan muuttuneet pysäköintijärjestelyt: Koiteliin ei voi pysäköidä
omia autoja.

Etäparkkialue on Kiimingin Jokirannan koulun pihalla, josta on non
stop -kuljetus festivaalialueelle sekä takaisin pysäköintialueelle. Uudenlaiset pysäköintijärjestelyt vaativat kärsivällisyyttä, josta kiitämme jo etukäteen.
Lähialueelta on kätevintä saapua polkupyörällä, mutta kauempaa
kannattaa ehdottomasti saapua festaribusseilla, joita tulee runsaasti.

Festivaalibussit liikennöivät seuraavasti:
Kiiminki - Koiteli alkaen
kello 14, lähtö 30 minuutin välein ent. kunnantalon pihalta
Jääli - Koiteli tasatunnein alkaen kello 14. Bussi ajaa Jäälin grilliltä Kehätien kautta Jäälintielle ja
siitä Koiteliin. Kaikilta pysäkeiltä pääsee kyytiin.
Kello 19 eteenpäin liikennöi bussi reitillä Jääli - Kiiminki - Koiteli. Lähdöt tasatunnein Jäälistä.

Oulun keskusta - Koiteli
tasatunnein alkaen kello
13. Ensimmäinen pysäkki kaupungissa on Kuvernöörinpysäkki, josta bussi jatkaa Tuirassa Valtatien kautta Koiteliin. Kyytiin pääsee matkalta kaikilta pysäkeiltä. Bussit on
selkeästi merkitty.
Etäparkki - Koiteli alkaen kello 13:30 non stop
yöhön saakka.
Bussin hinnat:
Kiiminki - Koiteli 5 e/hlö
Jääli - Koiteli 5 e/hlö

Oulu - Koiteli 10 e/hlö
Etäparkki - Koiteli 10 e sisältäen pysäköintimaksun sekä bussikuljetuksen kaikille autolla saapuneille ihmisille.
Varmista paikkasi kuljetuksissa ja autosi parkkipaikka ostamalla lippusi
etukäteen Saaga Travelin verkkokaupasta.
POISTUMINEN
Yöllä Koitelista lähtee kello 23:30 alkaen busseja
Oulun keskustaan sekä

Kiiminkiin ja Jääliin.
Yölliset festaribussit
lähtevät sitä mukaan, kun
täyttyvät palaten taas
hakemaan lisää kyytiläisiä. Viimeiset bussit lähtevät 00:30 aikoihin, kun
festivaali päättyy.
Kuljetus pois festivaalialueelta sisältyy festivaalirannekkeen hintaan
ja paikkoja riittää kaikille
kyydin tarvitsijoille.
LISÄTIEDOT
FESTAREISTA:
info(at)koitelielaa.fi

Lue festivaali-info kokonaisuudessaan osoitteesta: www.koitelielaa.fi

Koitelissa retkeilevät ovat
voineet bongata taivaalta droneja eli kauko-ohjattavia koptereita. Niitä koskien yllä lennättää
usein ilmakuvausharrastaja Jarmo Halme, jonka
kopterit taltioivat maisemia kameroihin taivaalta käsin.
– Koitelissa sillat ovat
ehdottomasti lempikuvauskohteeni. Niitä kuvatessa myös kosken pauhut saa mukaan kuvaan,
Halme kertoo.
Kiiminkiläinen Halme
aloitti ilmakuvausharrastuksensa noin kuusi vuotta sitten itse rakentamillaan koptereilla. Harrastuksen syventyessä mukaan on tullut myös ostettuja koptereita.
Halme jakaa ilmakuvi-

T E R H I H A A PA KO S K I

Ilmakuvaaja Jarmo Halme Koitelissa.

aan Facebookin ryhmiin
ja omalle kopterikuvaukseen keskittyneelle sivulleen. Kuvat ovat keränneet paljon tykkäyksiä,
ja niihin ihastui myös Go
Arcticin Sirpa Eskola.
– Sirpa otti minuun yhteyttä ja kysyi, olisinko

kiinnostunut laittamaan
Tunnelmatuvalle valokuvanäyttelyn tämän kesän
ajaksi pystyyn. Eihän siitä voinut kieltäytyä, ja
nyt kuviani on esillä Tunnelmatuvalla kesän loppuun asti.
Valokuvien lisäksi Tun-

nelmatuvalla on näyttö,
jossa pyörii Halmeen kesäreissuilta nappaamia
valokuvia. Nettiyhteyden
ansiosta hän voi päivittää kuvia reaaliaikaisesti tien päältä.
Halmeen kuvauskoptereita voi nähdä taivaalla
myös Koiteli elää -festivaalin aikana, sillä tänä vuonna hän taltioi festaripäivän
tunnelmia ilmasta käsin.
– En ole aiemmin ollut Koiteli elää -festareilla. On mahtavaa, että pääsen nyt kuvauksen
kautta osallistumaan iltaan. Kopterin ei ole tarkoitus olla ihan koko aikaa ilmassa, joten ehdin
nauttia festarin tunnelmastakin, Halme iloitsee.
- TERHI HAAPAKOSKI -

Koiteli elää -festivaali on
Suomen kaunein festivaali myös WC-tilojensa osalta. WC-tilojen
somistuksesta festarin
alkuajoista asti on ollut
vastuussa Nina Santala, joka tänä vuonna
yhdisti koristeurakkaan
luokanopettajan opintonsa.
– Viime vuonna kävin
kuvataidekasvatuksen sivulinjan ja sen puitteissa pääsin toteuttamaan
taidetyöpajoja eri ikäisten oululaisten kanssa.
Koristeita on ollut tekemässä eri ikäisiä ihmisiä
alle kouluikäisistä senioriryhmäläisiin asti, Santala kertoo.
Taidetyöpajojen teemana oli ”risulle uusi elämä” ja koristeiden kantavina elementteinä
ovatkin oksat.
Santalan mukaan koristeissa käytetyt oksat
on kerätty talvihangilta.
Oksien koristeet ovat
pääosin luonnonmateriaaleja, kuten kangasta ja puuhelmiä.
– Tiesin ennalta, että
festarivessoihin tarvitaan jälleen koristeita,
joten taidetyöpajojen

T E R H I H A A PA KO S K I

yhdistäminen festariin
oli luontevaa. Koristeet
saivat alkunsa yhdessä
tekemällä, ja nyt ne jatkavat matkaansa luonnon helmaan ihmisten
iloksi. Teoksille saadaan
näin luotua elämänkaarta ja tarinaa.
Santala vinkkaa, että
myös festariyleisö pääsee mahdollisesti osallistumaan koristeiden tekoon festaripäivänä.
– Haluan, että koristeisiin liittyy kunnolla yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä. Yhteisöllisyys
on tärkeä voimavara, joka välillä tuntuu olevan
hukassa. Mukavaa, että
saan tällä tavalla sitä luotua, Santala toteaa.
- TERHI HAAPAKOSKI -

Tiesitkö tätä?
Lähiseudun asukkaat kokoontuivat jo 1700-luvulla säännöllisesti juhlimaan juhannusta Koitelin rantakallioille.
Hiukan yli sata vuotta sitten, vuonna 1916, raittiusseuran juhlaan hankittiin joulukuusi, joka on
tiettävästi Kiimingin ensimmäinen.
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J U T TA J U V O N E N

LOVI-TUOTTEET VERKKOKAUPASSA -20%
WWW.LOVI.FI
TARJOUS VOIMASSA 30.8.2019 SAAKKA
KAMPANJAKOODI: KE18

Ensi kertaa yhdessä Koiteliin
Koiteli on Tanja Torvikoskelle ja Petri Kuuselalle tuttu paikka - molemmat ovat soittaneet
siellä aikaisempina vuosina eri yhtyeiden riveissä. Tämä kesä kuitenkin
on erityinen, kun Torvikoski ja Kuusela saapuvat musisoimaan Koiteliin
yhdessä Lanai-kokoonpanonsa kanssa.
Lanain musiikki ja kappaleet pohjaavat vahvas-

ti amerikkalaiseen lauluntekijäperinteeseen, ja yhtye itse kuvailee soundiaan vaihtoehtoiseksi folkmusiikiksi.
– Pidämme akustisista soittimista, ajattomista äänistä ja uuden sekä
vanhan kohtaamisesta.
Musiikissamme yhdistyvät tarinat, herkkyys, suuret äänimaisemat, pohjoinen kuulaus ja amerikkalainen juurevuus.

Lanai julkaisi alkukeväästä Ship’s Bell -esikoisalbuminsa ja sen
singlejulkaisuja on voinut
kuulla soivan myös radiossa. Torvikoski ja Kuusela ovat soittaneet ja laulaneet kahdestaan valtaosan albumin kappaleista.
Lanain kesä kuluu keikkaillen ja uutta materiaalia työstäen. Koiteli elää
-festivaalia yhtye odottaa

innolla, ja he uskovat festivaalikeikan olevan yksi
kesänsä kohokohdista.
– Koiteli elää -festari on
kaunis ja elämyksellinen
tapahtuma. Tunnemme
Koitelin tunnelman, ja sinne on ilo saapua. Suunnitelmissamme on tehdä hämärtyvässä illassa
keikkataltiointi, joten tervetuloa eturiviin!
- TERHI HAAPAKOSKI -

Uutta soundia etsimässä
Klubilavan ensimmäisen
esiintymisvuoron saa oululainen Tiina Vaattovaara. Hänen kesäänsä on tahdittanut muutama soolokeikka eri tapahtumissa, mutta Koiteliin hän saapuu yhdessä
yhtyeensä kanssa.
Vaattovaara kertoo, että yhtye on viime kevään
aikana muotoutunut uudelleen kosketinsoittajan
jättäydyttyä pois.
– On pitänyt pohtia,
miltä alamme kuulostaa
nykyisellä kokoonpanolla.
Mahdollista on, että lähdemme soundiltamme
rockimpaan suuntaan.
Vaattovaara kertoo, että yhtye hakee vaikutteita muun muassa 70-luvun musiikista ja perinteisestä rockista. Vaattovaaran oma musiikillinen äidinkieli on kuitenkin suomalaisessa rockmusiikissa.
– Suomirock on musiikillinen kotini, josta voin
tehdä retkiä muihin tyy-

M A R I VA AT TO VA A R A

lisuuntiin - musiikissani
onkin mausteita vähän
sieltä sun täältä.
Vaattovaara sanoittaa
kaikki kappaleensa itse, ja
keväällä hän suoritti lauluntekijän ammattitutkinnon. Hän toivoo, että ammattitutkinnon avulla hän
saisi toteutettua pitkäai-

kaisen haaveensa: biisien
kirjoittamisen myös muille artisteille.
Festariympäristö on
Vaattovaaralle uusi esiintymispaikka ja hän kertoo
odottavansa Koiteli elää
-festivaalia innostuneissa tunnelmissa.
– Koitelin keikka tarjoaa

meille yhtyeenä mahdollisuuden esitellä uudistunutta soundiamme, ja
Koiteli on myös hyvin erityislaatuinen ympäristöltään. Minulla on päivän
suhteen korkeat odotukset.
- TERHI HAAPAKOSKI -

Kikattava Kakkiainen naurattaa
Koitelin lastentapahtumassa
Koiteli elää lapsille -perhetapahtuma järjestetään tänä vuonna elosyyskuun vaihteessa
lauantaina 31.8. kello
11-16 Koitelin Sahasaaressa.
– Päivän ohjelma sisältää osin perinteitä kunnioittavaa, luotettavaa ohjelmaa. Mukana on uutuutena sirkustaidetta, kertoo tapahtuman
tuottaja Minna Tiri.
Viime kesästä tuttu Elias Qvist taikoo ja l empeä parivaljakko Mamma
ja Mesikämmen musisoivat. Musiikista vastaa heidän lisäkseen Pikku Kakkosesta tuttu Kikattava
Kakkiainen.
– He laittavat festariyleisön lanteet liikkumaan menevän musiikkinsa eli diskoilun tahtiin.
Päivän aikana esiintyy nykysirkus hienoine temppuineen.
Esiintyjät esiintyvät Sahasaaren tapahtumalavalla tai Tunnelmatuvan terassilla, lukuun ot-

MARKUS HELANDER

tamatta sirkusryhmää,
jonka esiintymisareena
rakennetaan mantereen
puolelle.
– Aina festaripäivä sisältää myös jotain pientä kivaa yllätystä, Minna
Tiri lupaa.
Tapahtuma on kaikille
avoin ja ilmainen, koska
Koiteli elää ry haluaa säilyttää kaikille perheille tasavertaisen osallistumismahdollisuuden.
Tänä vuonna kaikille
pyritään järjestämään

paljon pyydetty linjaautokyyditys Kiimingin
keskustasta, jotta Koitelin alue ei ruuhkaantuisi,
turvallisuus olisi taattu ja
luonnonrauha säilyisi.
– Kuljetuksen toteutuessa pyydämme perheitä saapumaan vaikka picnic-eväiden ja ajan
kanssa paikalle ilman autoa. Tapahtuman aikana
auki niin tunnelmatupa
tarjoiluineen kuin jäätelökioski.
- TEEA TUNTURI -

Tiesitkö tätä?
Koitelissa on toiminut saha yli sadan vuoden ajan
1700-luvun lopulta alkaen. Tästä on
saanut nimensä Sahasaari, jossa festarin Koskilava ja Klubilava sijaitsevat.
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www.koitelielaa.fi

