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

#suomenkauneinfestivaali

Go Arctic! DMC ja ohjelmapalvelut
Opastukset, majoitusvaraukset, tiimikisat ja koski-

ohjelmat -kokonaisvaltaiset oululaiset ohjelmat, 
avaimet käteen ja kentältä kentälle. Autamme 

sinua onnistumaan!

Go Arctic! Events
Upeat teemaillalliset ja henkeäsalpaavat 

festivaalituotannot ryhmäsi tarpeisiin. 
Autamme sinua yllättämään!

Go Arctic! Meetings
Perioululaisia kokouspalveluja, 

lämmöllä ja ammattitaidolla. 
Rennosti, asiaa unohtamatta. 

Autamme sinua vaikuttamaan!

koitelintunnelmatupa.fi
           Koitelinkoskentie 456 •  p. 08 415 277 75 • info@goarctic.fi

p. 08 415 277 70 • info@goarctic.fi
goarctic.fi

Poikkea kesäkahville !
Kahvilamme palvelee läpi kesän Koitelin Sahasaaren sydämessä. 
Avoinna 18.8. saakka joka päivä klo 11-20.
20.8.-1.10. la & su klo 11-18. Elokuun alussa 
olemme avoinna pe ja la aina klo 24.00 saakka!

 

Tsekkaa verkkosivumme, 
niin löydät mukavaa kesätekemistä!

12.8.  Lauri Tuohimaa
 Hanna ja Hannu Duo 
 Sipelele
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OMV
Oulun juhlaviikot  
Go Arctic!
Nikama design 
Mirandas 
Tarviketori Oy
Inspector Finland
Mattopesula Pesuraita 
Sokeri-Jussin Kievari 
Tiketti
ID hair 
Superpark
Rantapohja
OLVI 
Kiimingin grilli-kioski 
Ramirent
K-Supermarket Ateria 
Syötteen Eräpalvelut 
Kuljetus Eskola

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 2017

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

Suomen kaunein 
ja pohjoisen paras
Koiteli elää -festivaali va-
littiin toukokuussa Pohjois-
Suomen parhaaksi kulttuu-
ritapahtumaksi. Valinta ta-
pahtui Pohjoisen parhaan 
tapahtumiengaalassa.

Raati perusteli valintaa 
seuraavasti: Pienestä fes-

tivaalista on kasvanut tun-
nelmaltaan ylistetty musii-
killinen kansanjuhla, jon-
ka liput viedään käsistä. 
Talkoovoimin toteutetta-
va, laadukas ja viihtyisä ta-
pahtuma nostaa erityisen 
tapahtumapaikan ansaitse-

miinsa parrasvaloihin ja li-
sää alueen tunnettuutta.

Koiteli elää -festivaalin 
kanssa finaalissa olivat Qs-
tock, Oulun Musiikkijuhlat 
ja Raahe Festival.

Teea Tunturi

Koiteli elää otti ylpeänä vastaan vuoden 2016 Pohjois-Suomen parhaan kulttuu-
ritapahtuman palkinnon.

Ajatuksia Koiteli 
elää -kulisseista

Kokonainen vuosi on vierähtä-
nyt. Vaikka me aina päätämme 
edellisen festivaalin jälkeen, et-
tä nyt ei tehdä muutoksia, niin 
aina talven aikana jotain keksi-
tään - nyt tuli Trubaduurilava, 
uusi baari ja enemmän katettua 
istumatilaa sateen varalle.

Kuten tiedätte, liikahtivat fes-
tivaaliliput joulukuussa lippu-
kaupasta ennen näkemättömäl-
lä vauhdilla. Aina se kuitenkin 
jännittää, että onkohan kattaus 
sopiva ja haluaakohan kukaan 
tulla. Seurasin hämmentynee-
nä lippukaupan intraa ja lippu-
jen hupenemista sinä aamuna, 
kun ne tulivat myyntiin. Häm-
mentyneenä ja innoissani tie-
tysti! Nyt todellakin kelpasi! Ja 
olin vähän kauhuissanikin sillä 
niin positiivinen asia kuin lip-
pujen huima menekki onkin, 
niin on tämä aiheuttanut meil-
le vähän harmaita hiuksia. Kun 
lippuja on myynnissä rajoitet-
tu määrä jää joku aina ilman. 

Se ei ole mukavaa, mutta yhdis-
tyksen linjauksen mukaisesti 
seisomme kaikki vakaina rajal-
lisen lippumäärämme takana. 
Koiteli on tapahtumapaikkana 
niin erityinen, ettemme halua 
ottaa sitä riskiä, että ympäristö 
kärsisi toiminnastamme. Tai ta-
pahtuman erityinen tunnelma.

Tänä kesänä vierailtuani 
isommilla festivaaleilla avau-
tuivat silmäni taas eri tavalla 
tähän omaan tekemiseen. Kun 
tehdään pientä, saadaan tehdä 
erityisiä yksityiskohtia rauhas-
sa, tarkasti ja festivaalivieraan 
maksimaalisen hyvää festivaa-
likokemusta tavoitellen. Sitä pi-
tää itsellekin muistuttaa niinä 
hetkinä, kun tuntuu hankalalta 
vastata kielteisesti tapahtuman 
lisälipputarpeeseen.

Myöhemmin tässä lehdessä 
saat lukea mm. meidän vessa-
vastaavasta, jolle Suomen kau-
neimpien festarivessojen somis-

taminen ja vessojen siisteyden 
ja toimivuuden ylläpitäminen 
tapahtuman ajan on sydämen 
asia. Tällaiset asiat ovat mah-
dollisia pienissä tapahtumissa. 
Toisinaan pieni on kaunista. Ja 
kauneinta.

Pienuus saa myös miettimään, 
että on vähäpätöinen. Huomaa-
maton ja merkityksetön. Joskus 
mietin, että yhdistyksemme jä-
senet eivät ihan edes ymmärrä, 
mitä ovat tekemässä. Tapahtu-
mamme upeus ja myös sen vai-
kuttavuus valkeni varmasti kai-
kille tekijöille taas uudella ta-
valla toukokuussa, kun saimme 
komean tunnustuksen Oulussa 
järjestetyssä Tapahtumien gaa-
lassa. Meidät palkittiin voittoi-
sasti Vuoden paras kulttuurita-
pahtuma - sarjassa, jonka finaa-
liin päädyimme upeasti yleisö-
äänillä. On hankala sanoin ku-
vata sitä rakkauden ja onnistu-
misen tunnetta, joka sydämes-
sä liikkuu, kun oma tapahtuma 

tulee nostetuksi finaaliin niin 
monien upeiden tapahtumaeh-
dokkaiden joukosta. Itkin pal-
kintogaalassa - kuin Oscareissa 
konsanaan!:D

Jälleen näin elokuun alussa 
kiitän mielessäni siitä mahdol-
lisuudesta, että saamme tuot-
taa tapahtumaamme Koitelin 
kauniissa miljöössä ja lupaan 
mielessäni, että jälleen kerran 
kunnioitamme kaikessa tekemi-
sessä luontoa. Jälleen kerran jä-
tämme festivaalialueen lähties-
sämme siistimmäksi kuin se oli 
meidän tullessa. Tämä on meille 
kunnia-asia.

Upeaa festaria toivotellen 
Koiteli elää ry:n puolesta,

Sipe, Festivaalijohtaja
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Laulaja-kitaristi Knipi 
Stierncreutz kertoo, että 
Egotripin kesä on sujunut 
hyvin. Ainoa vastoinkäymi-
nen sattui, kun yhtye jou-
tui peruuttamaan edelli-
sen viikon keikkansa Kni-
pin vihloneen hampaan-
sa takia. 24-vuotisen uran 
aikana yhtye on joutunut 
perumaan alle kymmenen 
esiintymistä.

Nyt Knipin purukalus-
to on onneksi kunnossa 
ja Egotrippi suuntaa kohti 
Koitelia. Millä fiiliksillä yh-
tye saapuu kosken äärelle?

– Odottavaisin tunnel-
min. Mä kävin vähän kui-
kuilemassa internettiä, kun 
keikka varmistettiin ja se-

hän vaikutti oikein hyväl-
tä. Innolla odotan, Knipi 
kertoo.

Uudesta albumista hän 
ei voi kertoa paljoa, sillä 
levyn kappalelista on vie-
lä päättämättä. Levy piti 
alunperin julkaista jo vii-
me syksynä, mutta bändi 
jäi kaipaamaan vielä muu-
tamaa erilaista kappaletta.

– Uusi albumi julkaistaan 
näillä näkymin lokakuun al-
kupuolella, Knipi paljastaa.

Kohta 25 vuotta 
mittarissa

Egotrippi ei ole lähtenyt 
muuttamaan tuttua lin-
jaansa, vaan pyrkinyt vain 

kirjoittamaan hyviä kappa-
leita. Kitaristi väläyttää, et-
tä Koitelissa kuullaan uut-
ta musiikkia ainakin parin 
kolmen kappaleen verran.

Jännittääkö uuden albu-
min saama vastaanotto?

– Enemmänkin silloin, 
kun se levy lähtee pai-
noon ja pari viikkoa en-
nen sitä julkaisua voi olla 
jopa vähän ahdistavaakin 
aikaa. Tässä vaiheessa on 
itse vielä innoissaan, Kni-
pi tuumailee.

Egotrippi täyttää ensi 
vuonna 25 vuotta ja Knipi 
kertoo, että bändin suun-
nitelmissa on juhlistaa nel-
jännesvuosisataa jollain ta-
valla, mutta siitä kitaris-
ti ei uskalla vielä hiiskua 
eteenpäin.

– On suunnitelmissa 
pientä juhlaa, mutta ehkä 
me säästetään ne isoim-
mat paukut sinne kolme-
kymppisiin.

Syksyllä yhtye lähtee uu-
den levyn johdosta kiertu-
eelle, joka kestää pitkäl-
le vuoden 2018 puolelle.

Säveliä riittää
myös muille

Egotripin ohella Knipi on 
kirjoittanut paljon kappa-
leita myös muille kotimai-
sille artisteille. Muun mu-
assa Anna Puu, Jonna Ter-
vomaa ja Jenni Vartiainen 
ovat tehneet tunnetuiksi 
Knipin kynästä lähtenei-
tä biisejä. Kitaristi menee 
pohdiskelevaksi kysyettä-
essä suosikkia muille kir-

joitetuista kappaleista.
– Jaa, tää on muuten 

ensimmäinen kerta, kun 
multa kysytään tuota, Kni-
pi paljastaa ja löytää vas-
tauksen hetken mietitty-
ään:

– Tietysti Mestaripiir-
ros, jonka alunperin Anna 
Puu esitti, niin se oli mul-
le semmoinen biisi, jonka 

mä halusin ehdottomasti 
mukaan meidän 20-vuo-
tislevylle, jolla coveroi-
tiin meidän muille teke-
miä kappaleita.

Knipi kertoo, että bän-
din toiminta on muuttu-
nut vuosien mittaan am-
mattimaisemmaksi, eikä 
jäsenten kesken enää syn-
ny samanlaisia riitoja kap-

paleista.
– Itse soittaminen tai 

biisien tekeminen ei ole 
muuttunut. Se on ehkä 
sellainen tilanne, että kun 
mennään tuonne kellariin 
treenikämppään, niin kaik-
ki alkaa aina vähän nollas-
ta, Knipi kuvailee.

Mirko Siikaluoma

Egotrippi valmistautuu 
kiireiseen syksyyn

Egotrippi

• Perustettu Helsin-
gissä 1993.

• Mikki: Laulu, kos-
kettimet, Knipi: Lau-
lu, kitara, Skele: Ki-
tara, laulu, Anssi: 
Basso, laulu, Risto: 
Rummut, laulu.

• Myös laulaja-koske-
tinsoittaja Mikki on 
kirjoittanut lauluja 
muille artisteille.

• Egotrippi julkai-
si 2013 Pilvien alla, 
maan päällä -albu-
min, jolla bändi ver-
sioi laulusolistien 

toisille kirjoittamia 
kappaleita.

• Knipi (oikealta ni-
meltään Zachris 
Stierncreutz) on 
suunnitellut levyn-
kansia Egotripille se-
kä monille muille 
artisteille (mm. Zen 
Café, The Rasmus, 
Jenni Vartiainen).

• Stierncreutz on ku-
vataiteilija kolman-
nessa polvessa. Hä-
nen isoisänsä Helge 
Mether-Borgström 
(1913–1985) suun-
nitteli Marimekon 
logon.

Musiikin moniottelija Tuohimaa palaa Koiteliin
Koiteli Elää -festivaali on 
Lauri Tuohimaalle vanha 
tuttu, olihan mies jo vuon-
na 2010 mukana perusta-
massa festivaalia järjestä-
vää yhdistystä. Kosken ää-
reen onkin mukava palata 
esiintymään.

Tuohimaa esiintyi Koi-
telissa viimeksi omaa ni-
meään kantavan bändin-
sä kanssa kaksi vuotta ta-
kaperin, mutta tällä ker-
taa monista kuvioista tut-
tu muusikko nousee Truba-
duurilavalle yksin. Kappa-
leet toki ovat samoja kuin 
bändikeikoilla.

– Tuohimaa itsessään on 
nykyään hyvinkin rokkaava 
bändi livenä ja nämä on sit-
ten erilaisia versioita niistä 

biiseistä, hän kertoo.
Tuohimaa, niin Lauri kuin 

bändikin, on esittänyt kap-
paleitaan monella eri ko-
koonpanolla ja laulaja-ki-
taristi vakuuttelee biisien 
taipuvan hyvin moneen 
muotoon. Ne ovat kaksi 
eri maailmaa, kummatkin 
tekijälleen mieluisia.

Musiikin moniottelijalla 
on jatkuvasti jokin projekti 
päällä: Hänet on nähty bän-
dinsä kanssa keikoilla Amor-
phiksen ja Timo Rautiaisen 
kanssa, milloin tulkitsemas-
sa muiden lauluja ja toisi-
naan myös teatterilavalla 
esittämässä Martti Syrjää.

Vaikka Koiteli elää ry:n jä-
sen Lauri on jäänyt pois ak-
tiivisesta festarityöstä. on 

hänestä ollut hienoa nähdä 
Koiteli Elää -festivaalin jat-
kuva kehittyminen.

– Mitä olen sivusta seu-
rannut, niin Koitelissa on 
hieno ja tekevä porukka, 
joka tekee sillä hyvällä fii-
liksellä millä se on aloitet-
tukin, Tuohimaa kiittelee.

Tuohimaa on talvesta al-
kaen valmistellut toista al-
bumiaan. Tulevalle levylle 
kappaleita ovat kirjoitta-
neet muun muassa laula-
ja itse, oululainen laulun-
tekijä Kati Valjus, näytte-
lijä Miia Nuutila sekä Juha 
Kylmänen, Tuohimaan van-
ha bändikaveri For My Pain 
-metalliyhtyeestä.

Mirko Siikaluoma

TAT U T U L IKO U R A / TOT E MIC O y

MIK A L A N T TO
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www.residenssi.com

Ikäraja
Festivaalialue on K-18

Ohjelma
Klo 15 portit auki
Koskilava:
15:30 Kalle Ahola Duo
17:00 Suvi Teräsniska
18:45 Mokoma Akustinen
20:45 Erin
23:15 Egotrippi
Trubalava:
16:30 Katja Sutela
18:00 Väisänen
19:50 Samae Koskinen
22:00 Lauri Tuohimaa

Liput
Tapahtuma on loppuun-
myyty. Ostetut liput vaih-
detaan rannekkeisiin festi-
vaalialueelle saavuttaessa 
portin luona olevalla ran-
nekepisteellä. Vieraat nou-
tavat omat rannekkeensa 
rannekepisteeltä nimen ja 
henkilöllisyystodistuksen 
turvin tai vieraslipulla.

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

Festarialueelle kuljetaan 
leveää ja esteetöntä siltaa 
pitkin. Koko alue on estee-
tön festarimummolaa lu-
kuunottamatta. Huussialue 
löytyy pohjoisrannalta ja 
siellä on myös yksi estee-
tön wc käytössä. Koitelin 
parkkialueen WC:t eivät ole 
festivaalivieraiden käytös-
sä vaan ne jätetään muiden 
Koitelin alueella kulkevien 
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!:) Ja tietysti hyvää tun-
nelmaa, kuten mummolas-
sa konsanaan. Myös vesi-
piste löytyy mummolasta.

Festivaalin infopiste sijait-
see festarimummolan va-
semmalla puolella. Infopis-
teellä on myynnissä myös 
Koiteli elää - tuotteita se-
kä artistien levyjä ja mui-
ta fanituotteita.

ZEN-seinä
Viime vuoden tapaan voit 
värittää itsesi leppoisalle 
festarituulelle ZEN-seinil-
lä. Jättimäiset väritysseinät 
löytyvät festarinmummo-
lan pihapiiristä.

Anniskelu
Koko festivaalialue on an-
niskelualuetta. Jättimäisen 

suuri myyntipiste löytyy 
päälavan vasemmalta puo-
lelta. Omien alkoholijuo-
mien tai muiden päihdyt-
tävien aineiden tuonti Sa-
hasaareen on kielletty. Ti-
laisuudessa ei ole narikkaa, 
joten omat juomat kannat-
taa jättää kotiin.

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

Ruokamyynti
Festarialueella on kaksi 
ruokamyyntipistettä, jot-
ka palvelevat läpi tapah-
tuman ja lisäksi illan pääl-
le voit ostaa kärkkärit hil-
litsemään suolukan tarvet-
ta. Festivaalin ruokatarjon-
nasta vastaa tänä vuonna 
luomuruokaan ja lähituot-
teisiin erikoistunut Health 
to Organic Café&Deli sekä 
hailuotolaista lähiruokaa 
omalta tilaltaan tarjoava 
Kujalan tila.

Raha
Anniskelualueella ja ruo-
kamyynnissä käy käteinen 
ja kortit.

Turvallisuus
Kaikenlaisten aseiden 
tuonti festivaalialueelle 
on kielletty. Kaikkien fes-
tivaalikävijöiden laukun si-
sältö tarkistetaan festivaa-
lialueen portilla. Sateen-
varjot ovat kiellettyjä, vie-
raita pyydetään varustau-
tumaan sadetakein jos sää-
olot sitä vaativat.  Jätä lau-
kustasi pois myös hiuslakat 
ja muut ponnekaasua sisäl-
tävät tuotteet. Alueelle ei 
myöskään voi tuoda omia 
istuimia tai rakennelmia.

Kuvaaminen 
festivaalialueella
Esitysten luvaton taltioin-
ti on kielletty (tekijänoike-
uslaki § 2 ja 45).

Videokameroiden ja am-
mattimaisten järjestelmä-
kameroiden tuominen fes-
tivaalialueelle ilman press-
lupaa on kielletty. Järjes-
telmäkameraksi luetaan 
kamerat, jossa objektiivi on 
vaihdettavissa. Normaalit 
digikamerat, kertakäyttö-
kamerat, kamerapuhelimet 
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 viime vuoden tapaan 
sometiimi, jonka tehtävänä 
on välittää festaritunnel-
ma mahdollisimman suo-
rana festivaalin verkkoka-
naviin. Tiimiläiset saattavat 
kysyä sinunkin fiiliksiäsi - 
heittäydy mukaan ja anna 
ilosi kuulua!:) Ja jos sinul-
la on jotain mukavaa jaet-
tavaa heidän kanssaan niin 
nykäise heitä hihasta. Käy-
tössämme olevat hästägit: 
#suomenkauneinfestivaa-
li #koitelielää2017 #koi-
teli #kiiminkijoki #oulun-
juhlaviikot

Ensiapu
Ensiavusta vastaa Kiimin-
gin SPR, joka partioi festi-
vaalialueella. Ensiaputeltta 
löytyy Sahasaaresta festa-
rimummolan tuntumasta.

Elokuun yön viileys
Illan viileyttä vastaan kan-
nattaa varata mukaan läm-
mintä. Vaikka päivä olisi-
kin kaunis ja aurinkoinen 
ovat elokuiset illat jo yl-
lättävän viileitä. Varau-
duthan tähän, jotta festa-
rikokemuksesi on loppuun 
saakka mielekäs!

Saapuminen
Kiimingin keskustasta lii-
kennöi Koiteliin festari-

bussi, jonka kyyti maksaa 
4 euroa/henkilö. Kaupun-
gista Koiteliin pääsee käte-
västi, kun tulee bussilla nro 
35 Kiiminkiin ja hyppää Kii-
mingistä festaribussin kyy-
tiin. Festaribussi liikennöi 
Kiimingistä Koiteliin kello 
15-18 välillä lähtien aina 
tasalta ja puolelta Kiimin-
gistä, entisen kunnantalon 
pihalta osoitteesta Lempi-
niementie 2.

Poistuminen
Yöllä Koitelista lähtee bus-
seja Oulun keskustaan sekä 
Kiiminkiin ja Jääliin. Bussit 
lähtevät 00:30 lähtien ja 
sitä mukaan, kun täyttyvät. 
Kiiminki/Jääli-auto tekee 
useamman viennin. Kulje-
tus pois festivaalialueel-
ta sisältyy festivaaliran-
nekkeen hintaan ja paik-
koja riittää kaikille kyydin 
tarvitsijoille. Omilla au-
toilla Koiteliin saapumis-
ta kannattaa välttää, kos-
ka parkkitilaa on rajoite-
tusti. Koitelin parkkialueen 
lisäksi pysäköintiä on Koi-
telinkoskentien vierustal-
la, Kiimingistä tultaessa oi-
kealla puolella. 

Löytötavarat
Tapahtuman löytötava-
rat toimitetaan festivaa-
lin jälkeen Pohjois-Poh-
janmaan Löytötavarapal-
veluihin, Paakakatu 2, josta 
niitä voi kysellä festivaalia 
seuraavan viikon lopulla.

LISÄTIEDOT LIITTYEN FES-
TAREIHIN: info@koitelie-
laa.fi

”Lähiseudun asuk-
kaat kokoontuivat jo 
1700-luvulla säännöl-
lisesti juhlimaan ju-
hannusta Koiteliin.”

Kiiminki
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Kiiminkiläinen Ulla Tuo-
mela on jo vuosia kuvan-
nut Koitelin aluetta. Koko 
ikänsä Kiiminkijoen ranta-
maisemissa asunut nainen 
innostui kuvaamisesta 18 
vuotta sitten, jolloin hän 
sai käsiinsä ensimmäisen 
digikameran.

– Ensimmäisen kuvan 
otin talvisesta Koitelista ja 
se onnistui. Kun näin erityi-
sen rakas paikka on näin 
lähellä tunnelman kohtaa 

kaikkina vuodenaikoina 
ja sen haluaa kuvata. Tä-
mä on minun kotiseutua-
ni, kuulen ja näen histori-
an siipien havinaa esi-isi-
eni kautta.

Aikaiset aamut ovat Tuo-
melan mielestä parasta ai-
kaa Koitelissa.

– Taivaan väri, rauhalli-
suus, vesi ja sen liike ja hei-
jastuvat värit, kaunis kalli-
oinen jokimaisema koski-
neen ja suuret kilpikaar-
namännyt kiehtovat.

Kiiminkijoen lisäksi Ul-
la Tuomela kuvaa mielel-
lään myös merta erityisesti 
mökkeillessään Hailuodos-
sa. Tulevaisuuden haavei-
siin kuuluu lähteä kuvaa-
maan Suomen Lappia.

Tuomelan mielestä on 
hienoa, että Koiteli tarjo-

aa ihmisille paikan tulla 
rauhoittumaan ja hiljen-
tymään.

– Luonnosta saa jokainen 
voimaa.

Koiteli elää -festivaali on 
aluetta valokuvaavan Tuo-
melan mielestä paikallaan 

ja sopii hyvin Koiteliin.
– Joka kerta on käynyt 

festivaaleilla. Toivon kui-
tenkin, että tapahtumia ei 
ala olla liikaa, jotta alueen 
luonnonrauha säilyisi.

Teea Tunturi

Koiteli on rakas paikka kuvaajalleen

 Koskenlaskijat on yksi Ulla Tuomelan kauneimmista kuvista, jonka hän on Koitelista ottanut. Aamu-usvassa 
isokoskelot laskevat Kiiminkijokea alas.

Aikaiset aamut ovat Ulla Tuomelan mielestä par-
hainta Koitelissa.

Suomen 
kauneimmat 
festarivessat
Aforismit, kauniit koristeet 
ja tunnelmalliset valot se-
kä älyttömän siistit festa-
rivessat ovat festarikan-
saa vastassa Kiiminkijoen 
ylittävän sillan takana. Kol-
matta vuotta järjestelypo-
rukoissa mukana oleva Ni-
na Santala on ollut vessa-
vastaava koko Koiteli elää 
-uransa ajan.

– Sain vessat vastuulle-
ni ensimmäisenä vuonna. 
Asiasta tuli hyvää palau-
tetta heti paikan päällä ja 
näin sen tärkeyden. Eräs 
nainenkin kysyi, että olet-
ko ihan minua varten tääl-
lä, Santala kertoo.

Hän sanoo, että festa-
rivessojen kanssa on saa-
nut käyttää luovuuttaan 
ihan vapaasti. Tänä vuon-
na vessoihin on tulossa 
tuttujen juttujen lisäksi 
myös lähialueen ihmis-
ten kutomia tai virkkaa-

mia neuletilkkuja.
– Peilauspiste palve-

lee huulipunan laittajia 
ja muitakin, Nina Santa-
la lupaa.

Koiteli elää -festareiden 
valmistelussa hänen mie-
lestään parasta on talkoo-
väen yhteishenki, jolla työ-
tä tehdään. 

Aika menee kuin siivillä 
ja Koitelin miljöö on myös 
tosi tärkeä. Santalan mu-
kaan myös artistit ovat 
poikkeuksetta olleet otet-
tuja järjestelyistä ja ympä-
ristöstä.

– Viime vuonna kun 
festari-illan hämärtyes-
sä menin sytyttelemään 
tulia kalliolle, pysähdyin 
hetkeksi ja mietin, miten 
voi olla näin kaunis paik-
ka maailmassa, Santala ku-
vailee tunnelmiaan.

Teea Tunturi

Taivaan väri, 
rauhallisuus, ve-
si ja sen liike ja 

heijastuvat värit 
kiehtovat.

Paikallislehdessä 
1950-luvulla ilmoi-
tus: ”Myytävänä 
kaksosten rattaat. 
Nimimerkillä ’Ei kos-
kaan enää juhannuk-
sena Koiteliin’”. 

Kiiminki

”Koitelista löytyy tä-
käläisittäin harvi-
naisia kasveja kuten 
järvisätkin, pukin-
juuri, luhtalemmikki, 
suo-ohdake ja suo-
nätkelmä.”

Kiiminki

Nina Santala on vastuussa Suomen kauneimmista 
festarivessoista.

Bäkkäriemäntä ei fanita
Koiteli elää -festareiden 
bäkkäriemäntänä on alus-
ta saakka toiminut Henna 
Ervasti. Hänen tehtäviin-
sä kuuluu tehdä esiintyji-
en tiloista mahdollisimman 
viihtyisät artistien toiveet 
huomioiden.

– Bäkkärillä on lavan 
takahuoneessa tila, jo-
hon seuraavaksi esiinty-
vä pääsee aina rauhoittu-
maan. Varsinainen isom-
pi tila artisteille tehdään 
teltoista. Siellä on tarjolla 
purtavaa ja juotavaa, omaa 
rauhaa tai juttuseuraa, Er-
vasti kertoo.

Bäkkäritunnelma on 
helppo luoda Koitelin ai-
nutlaatuiseen ja kaunii-
seen maisemaan. Apu-
na järjestelyissä hänellä 

on festareiden bäkkärillä 
yleensä yksi henkilö.

– Kyllä artistit ovat poik-
keuksetta aina hyvin vai-

kuttuneita meidän festari-
paikasta ja osaavat arvos-
taa erityislaatuista luon-
toa sekä yleisöstä henki-

vää mahtavaa fiilistä. 
Festareiden päätteeksi 

bäkkäriemäntä saa esiin-
tyjiltä kiittelyt, kättelyt ja 
halaukset onnistumisen 
merkiksi.

Bäkkäriemännän ammat-
titaitoon kuuluu olla fanit-
tamatta. Henna Ervasti ker-
too olevansa musiikin suh-
teen hyvinkin kaikkiruo-
kainen. Fanittajaa bäkkä-
riemännästä ei saa teke-
mälläkään.

– En kierrä ollenkaan va-
paa-ajallani festareita, en-
kä oikein viihdy festarei-
den väkimäärässä. Tämä 
Koiteli elää -festarin luo-
minen kaveriporukalla on 
ainutlaatuinen kokemus.

Teea Tunturi

Bäkkäriemäntä Henna Ervasti on kotoisin 
Koitelinkosken läheisyydestä ja alueen maisemat 
ovat hänelle rakkaita ja erittäin tuttuja.
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Samae Koskinen on tul-
lut monille tutuksi hyvän-
tuulisten laulujensa kautta 
ja artisti vastaakin puheli-
meen yhtä leppoisasti kuin 
arvata saattaa. 

Koiteliin trubaduurilavan 
isännäksi saapuva laulaja-
lauluntekijä paljastaa teke-
vänsä juuri viimeisiä sila-
uksia näillä näkymin syys-
kuussa julkaistavalle uu-
delle albumille.

Koskinen kertoo odotta-
vansa Koiteliin saapumista 
innolla. Kosken läheisyy-
dessä esiintyminen herät-
tää Koskiselle aina hyvin 
kotoisan tunnelman.

– Koitelissa oon soit-
tanut kerran aikaisem-
min ja kosken läheisyy-
dessä oleminen on todel-
la ainutlaatuista. Mulla 
on koskenlaskuhistoria 
ja olen pienestä pitäen 
käynyt laskemassa kos-
kia joka vuosi isäni kans-
sa, Koskinen paljastaa ja 
jatkaa:

– En tiedä onko se, et-
tä sukunimi velvoittaa. Se 
on kuin tulisi kotiin, kos-

ken pauhu on mulle tuttu 
ja rakas elementti. Kun se 
on siinä vieressä ja sitä voi 
katsella ennen kuin menee 
lavalle, niin siinä on jotain 
aika ainutlaatuista.

Samat kappaleet, 
eri kokoonpanot

Samae Koskinen esiin-
tyy usealla eri kokoonpa-
nolla: soolona, Korvalää-
ke-bändin ja jousikvarte-
tin kanssa. Koitelissa Kos-
kinen nousee lavalle yk-
sin ja hän kertookin soolo-
keikoissa olevan aivan oma 
taikansa.

– Musta se on tosi haus-
kaa, että samoja laulu-
ja pystyy soittamaan kei-
koilla tosi monella eri ta-
valla, ja sitten levyllä ne 
kuulostaa taas erilaiselta, 
Samae kuvailee.

Soolona ja bändin kans-
sa keikkailun suurimpana 
erona Koskinen näkee sen, 
että bändin kanssa kappa-
leet saavat itseensä pal-
jon enemmän energiaa. 
Kun lavalla on mies ja ki-
tara, voivat ihmiset keskit-
tyä enemmän laulujen sa-
nomaan.

– Soolokeikoilla ihmiset 
on tykänneet eniten siitä, 
että siinä tulee tekstit pal-
jon enemmän esille.

Ahkera 
säveltäjä

Koskinen on hyvin työteli-
äs muusikko. Syksyllä jul-

kaistavalle kuudennelle al-
bumilleen Samae kertoo 
kirjoittaneensa kaikkiaan 
noin 60 kappaletta, joista 
levylle päätyi lopulta 10 
tai 11.

– Mulla on tapana tehdä 
paljon lauluja ja mä teen 
ne aina valmiiksi. Se pro-
sentti, mitä ihmiset kuu-
lee on aika pieni, Koski-
nen paljastaa sävellys-
työstään.

Samae on paitsi ahkera 
taiteilija, mutta myös ku-
linaristina tunnettu kas-
vissyöjä. Mitä mieltä hän 
on festivaalien kasvisruo-
katarjonnasta tänä päi-
vänä?

– Mun kokemuksen mu-
kaan kasvissyöjät, jopa ve-
gaanit, pystyvät syömään 
aika maireasti [festivaa-
leilla] ympäri Suomen.

– Ihmiset tekevät jopa 
päätöksiä festivaaleille 

menemisestä sen perus-
teella, että sieltä saa jo-
tain tiettyä ruokaa. Se on 
musta ihan sympaattista, 
että Suomesta on tietyllä 
tapaa tullut herkuttelijoi-
den maa.

Mirko Siikaluoma

Hyvän Olon
Hetki

Tmi Seija Erkkilä
P. 045 895 3253

Tuohimaantie 12, Kiiminki
www.hyvanolonhetki.com

Manuaalinen lymfaterapia
Koko kehon vyöhyketerapia
Hemmotteluhoidot
Vauvahieronta

LAHJAKORTIT

”Hiukan yli sata 
vuotta sitten, vuonna 
1916, raittiusseuran 
juhlaan hankittiin 
joulukuusi, joka on 
tiettävästi Kiimingin 
ensimmäinen.”

Kiiminki

Sukunimi velvoittaa

Samae Koskisen 
oikea käsi

Samae Koskisen oike-
aan käsivarteen on ta-
tuoitu Koskisen hen-
kilökohtaisten san-
karien kasvoja. Kättä 
koristavat muun mu-

assa Pirkka-Pekka 
Peteliuksen, edes-
menneen Metallica-
basisti Cliff Burtonin, 
Bond-näyttelijä Roger 
Mooren (”Paras Bond”) 
sekä Koskisen oman 
bändin basistin Veli 
Kauppisen pärstät.

Se on kuin tuli-
si kotiin, kosken 
pauhu on mulle 

tuttu ja rakas ele-
mentti. 

A K I - P EK K A S IN IKOSK I
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Siina ja 
Taikaradio 

Koitelin 
lasten-

tapahtumassa
Koitelissa järjestetään lau-
antaina 2.9. Koiteli elää 
lapsille -tapahtuma, joka 
starttaa aamupäivällä ja 
kestää reilusti iltapäivän 

puolelle (kello 11-16). 
Matalan kynnyksen il-

maistapahtumaa vietetään 
rennossa ja avoimessa il-
mapiirissä piknikinomai-

sesti vaikkapa tulistellen ja 
makkaraa paistellen.

Koko perheelle suunnat-
tu hauska päivä pitää sisäl-
lään monenlaista aktiviit-
teettia, kuten kasvomaa-
lausta, liikuntaa monessa 
muodossa, musiikkia, sa-
na- ja kuvataidetta ja pal-
jon muuta. Pikku Kakkoses-
ta tuttu Siina ja Taikaradio 
-duo (Siina Hirvonen ja Ju-
ha Yli-Knuuttila) sekä kii-

minkiläiset Mamma ja Me-
sikämmen esiintyvät päi-
vän aikana.

Koiteli elää lapsille jär-
jestetään nyt kolmatta ker-
taa peräjälkeen ja päivän 
teemana on ajankohtaan 
sopivasti syksy.

– Haluamme, että Koite-
lin alueella on tapahtumia 
ja toimintaa kaikenikäisille 
vauvasta vaariin, siksi tämä 
lastenjuhla on paikallaan, 
tapahtuman tuottaja Min-
na Tiri kertoo.

Koiteli elää ry:llä on ta-
pahtuman järjestämisessä 
apunaan sekä oppilaitok-
sia että useita yhdistyksiä 
ja yrityksiä.

Pikku Kakkosesta tuttu 
Siina tuo taikaradionsa 
Koitelin lastentapahtu-
maan.
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