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Anssi Juntto

Kädenvääntö festarijuomista ihmetyttää
virkamiestäkin
STT
Helsinki Pori Jazz on käynyt
viranomaisten kanssa kädenvääntöä siitä, saako festivaalialueelle tuoda mukana omia
alkoholittomia juomia. Festivaali ilmoitti torstaina saaneensa lopulta vuodelle 2014 luvan,
että yleisö voi tuoda mukanaan
alkoholittomia juomia.

Miltä debatti näyttää sosiaalija terveysministeriön (STM)
näkökulmasta, johtaja Kari
Paaso?
”Kuulin tuosta (kiistasta) aamulla itsekin uutisista, ja ihmettelin aivan hirveästi. Tuollainen
kuulostaa aivan hullulta. On
aika huima tilanne, jos festivaalille ei olisi saanut tuoda edes
limsaa tai vettä.”
Kun niiden osalta joustettiin,
olisiko mahdollista joustaa
piknik-hengessä myös alkoholijuomissa?
”Jo vuodesta 1932 voimassa ol-

Taiteesta pöhistään
eduskuntavaalien
alla somessa
Taide Nuoren Voiman liitto
aikoo valjastaa kansanedustajat
edistämään taidetta sosiaalisessa
mediassa eduskuntavaalien alla.
Vaalien aikaan kansanedustajia pyydetään vastaamaan
kysymykseen, mikä on taiteen
merkitys. Saaduista vastauksista valmistetaan taideteoksia,
joiden tekijöiksi valitaan 200
taiteilijaa eri taiteenaloilta.
Twitterissä taiteesta eniten

Antti Heinonen ja Rike Pietilä kertovat Erkki ja Tähti -yhtyeen aktivoituneen juhlavuotensa ja uutuuslevynsä kunniaksi.

Kantria patelalaisella tvistillä

leen nykylain mukaan alkoholia
ei ole mahdollista tuoda mukanaan tapahtuma-alueelle.”
Laista huolimatta omaa alkoholia on saanut viedä esimerkiksi Pori Jazziin ja Puistobluesiin vuosikymmenien ajan
ennen tätä kesää. Miten tämä
on ollut mahdollista?
”Tuo on hyvä kysymys. En osaa
vastata siihen. Oman alkoholin
tuonti festivaalille vaatisi lainmuutoksen. Ja alkoholilain uudistushan pantiin juuri jäihin.”
Antaako laki mahdollisuuden
kieltää omien, alkoholittomien juomien tuomisen festivaaleille?
”En ole lakimiehenä edes tullut
miettineeksi, että mitähän laki
tuosta sanoo. Kysymys voi olla
siitä, että tätä on ajateltu sopimustilanteena: ehtona sille, että
pääset festivaalille, annat tarkastaa tavarasi portilla ja tarvittaessa kaataa juomasi maahan.”

keskustelua herättäneistä poliitikoista pidetään top10-listaa,
ja myös yleisön ahkerimpia
somettajia palkitaan.
Poliitikkoja myös haastetaan
keräämään taiteelle rahaa vaalikampanjassaan. Vastavuoroisesti he saavat käyttää taiteilijatapaamisessa kuvattua materiaalia
vaalisivuillaan. Poliitikoilta ja
yleisölahjoituksina kerätyt varat
jaetaan lopuksi tasan hankkeen
taiteilijoiden kesken.
Nuoren Voiman Liitto on
saanut Taideneuvostolta 40 000
euron apurahan. (STT)

HENGELLISET TILAISUUDET

Johnny Cash antoi alkusysäyksen Erkki ja Tähti -yhtyeelle 30 vuotta sitten
Anssi Juntto
Oulu 30-vuotisjuhlaansa viettävä oululainen kantriyhtye Erkki
ja Tähti on julkaissut toisen pitkäsoittonsa. Esikoisen ilmestymisestä ehti vierähtää 20 vuotta.
Takana loistava tulevaisuus
-uutuuslevyn
ensimmäisistä
äänityssessioista on niistäkin
jo sen verran kauan, että tarkka
ajankohta on päässyt unohtumaan.
Kitaristi-tuottaja Rike Pietilä muistelee levytysprojektin
käynnistyneen vuoden 2007
puolella.
”Alun perinkään levylle ei
ollut mitään aikataulua, mutta
se oli kyllä tarkoitus tehdä nopeampaa kuin lopulta tapahtui”, Pietilä toteaa.
”Loppuvaiheessa vielä keksimme, että levy tarvitsi vielä pari keventävää biisiä, kun kokonaisuus
tuntui hieman raskassoutuiselta.

Näyttelyt
OULU

Oulun taidemuseo
Kasarmintie 9.
Age of the Dinosaur. Lontoon
Natural History Museumin tuottamassa näyttelyssä on esillä
kymmeniä aitoja fossiileja sekä
paljon tietoa maapallon elämästä
jura- ja liitukausilla. Yleisöopastukset ovat päivittäin kello 18.
Ajantaju. Oulun taidemuseon
50-vuotisjuhlanäyttely.
Avoinna kello 10–20.

Erkki ja Tähti
Vuonna 1984 perustettu oululainen
kantribändi.
Soittaa sekä omia että tunnetuista
kantriklassikoista suomennettuja
biisejä.
Kokoonpano: Antti Heinonen (laulu),
Juha Kallio (kitara), Rike Pietilä (kitara,
laulu), Pertti Kuivala (basso, laulu),
Tommi Salmela (haitari, viulu, mandoliini, laulu) ja Arto Nivala (rummut).
Albumit: Erkki ja Tähti (1994),
Takana loistava tulevaisuus (2014).

Laitoimme sitten kaksi akustista
biisiä levyn keskelle ikään kuin
suvantovaiheeksi.”
Laulaja-biisinikkari Antti Heinonen kertoo uutuuslevyn vanhimpien kappaleiden olevan yli 30
vuoden takaa. Kyse onkin eräänlaisesta läpileikkauksesta yh-

HAILUOTO

Kylätalo Pääkauppa
Luovontie 231.
Sydänkukkia. Markku Keräsen
maalauksia.
Vuorisaarna. Tiina Sipilän
maalaukisa.
Avoinna kello 11–17.

II

Taidekeskus KulttuuriKauppila
Kauppilantie 15.
Art Ii Biennaali.
Avoinna kello 11–17.

LIMINKA

Oulun tori, aitat
Aitta 19 on Pop up taidegalleria
Oulun torilla. Mukana ovat taidegraafikot Juha Laakso ja Raija
Korppila sekä taidemaalari Päivi
Pussila. Avoinna kello 10–15.

Vilho Lampi -museo
Rantatie 14.
Matti Pikkujämsän kuvitusoriginaaleja ja tekstiilejä.
Avoinna kello 12–18.

Galleria Harmaja
Torikatu 22 B.
Finlandia. Rosa Liksomin
valokuvia. Avoinna kello 12–16.

Taidegalleria Cafe
Terttu Jurvakainen
Nykäläntie 18.
Maalauksia, veistoksia,
keramiikkaa, lasitaidetta.
Avoinna kello 12–17.

O. Jauhiaisen taidemuseo
Jaarantie 2.
Umpimetsää ja unikkoja – Aimo
Kanervan vesivärimaalauksia.
Avoinna kello 12–16.
Galleria kajaste
Kajaaninkatu 25.
Man and daughter. Antti Rissanen
(retrospektiivi) ja Christel Knappe.
Avoinna kello 12–17.

MUHOS

Teatteri
OULU

Hupisaarten kesäteatteri
Hupisaaret.
Professori ja revyytähti kello 18.
Ylikiimingin museon piha
Kirkkotie. JAMPPA -Aamu toi,

tyeen pitkältä uralta, olkoonkin,
että levy kuulostaa nimenomaan
nykyiseltä kokoonpanolta.
Erkin ja Tähden taival sai alkunsa, kun akustinen folkduo Ontuva myrkky otti ohjelmistoonsa
Johnny Cashin biisejä. Vähitellen
duon ympärille kerääntyi kokonainen bändi, joka alkoi soittaa
yhä enemmän kantria.
Jossain vaiheessa Erkin ja
Tähden soitinvalikoima rönsyili banjoon ja säkkipilliin ja
sovitukset olivat runsaita. Viime aikoina yhtye on kuitenkin
keskittynyt lähinnä peruskantriin ja kantrirockiin, joita se on
maustanut viululla, haitarilla ja
mandoliinilla.
”Kyllähän juuremme ovat
siellä Johnny Cashin ja Hank
Williamsin kaltaisissa perusikoneissa. Alun perinkin olemme lähteneet siitä, että teemme

ilta vei kello 18. Ylikiimingin
harrastajanäyttelijät esittävät
edesmenneen oululaisen artistin
Jamppa Tuomisen elämästä
kertovan näytelmän.

suomeksi ja ihan oman kuuloista
musiikkia. Emme pyrikään tekemään autenttista kantria”, Heinonen kertoo.
”Näkemyksemme ja sekoituksemme kantrista tulee tavallaan
itsestään. Minä en ole koskaan
opetellut soittamaan kantria enkä osaa soittaa vieläkään. En ole
treenannut kantrilikkejä, vaan
olen opetellut soittamaan tämän
bändin biisejä ja ymmärtämään
niiden ytimen”, Pietilä puolestaan tunnustaa.
”Yritin varmaan viisi vuotta
pakottaa Rikeä opettelemaan
kantrikoukkuja, mutta hän soittaa vain pietilää”, Heinonen
naurahtaa.
Yhtä lailla Erkin ja Tähden
suomenkieliset
sanoitukset
tekevät bändistä omannäköisensä. Pietilä kehuu Heinosen
tekstien taustalta löytyvää filosofiaa. Laulut ovat pienen ihmi-

”

Antti Heinonen
laulaja-biisinikkari
Erkki ja Tähti

sen puolella – vieläpä häviäjän
näkökulmasta.
”Olen joskus määritellyt, että
skaala yltää apatiasta epätoivoon”, Heinonen sanoo.
”Se ei kuitenkaan ole oikeasti
epätoivoa vaan paremminkin
itseironiaa. Vaikka menee päin
persettä, se on kuitenkin huumorin pilkkeellä sävytettyä”,
Pietilä huomauttaa.
Heinonen nyökkää.
”Jos ryvetään, niin ryvetään
sitten kunnolla. Kun ryvetään

VAPAA-AIKA
NORTH FESTIVALS PRESENTS

MUHOS

Olen joskus
määritellyt,
että skaala yltää
apatiasta
epätoivoon.”
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OULU

Kasvitieteellinen puutarha
Kaitoväylä 5.
Jurassic Garden -näyttely.
Millaisia kasveja maapallolla
kasvoi dinosaurusten aikaan?
Avoinna kello 12–15.
Oulun taidemuseo
Kasarmintie 9.
Museo ja tiedekeskus Luupin
kesän dinopajoissa on vuorossa
Nukketeatteriesitys Tarbo &
Kamut. Avoinna kello 13–18.
Huttukylän Nuorisoseuran talo
Koitelinkoskentie 720.
Koko perheen kesäjuhla kello 14–17.

Oulun Työväen näyTTämö
Hupisaarten
kesäteatteri

y

Tänään klo 18
liput 15 / 12 / 8 €
Kesäteatterin lippukassa
avoinna 2 h ennen näytöstä,
p. 08-379 257 www.otn.fi

TYRNÄVÄ

Muut

Erkki ja Tähti keikkailee
Oulun Päivien Juurihoito
-tapahtumassa Rauhalan
ulkolavalla tänään lauantaina.

art

Muhoksen Kotiseutumuseo
Muhostie 17.
Rikas-rakas-köyhä-varas
-komedia kello 14 ja kello 19.
Oulujoki-Teatteri esiintyy.
Temmeksen museoalue
Koulutie 7.
Kersantti Karoliina kello 19.
Näytelämän esittää Teatteri Rytinä.

tarpeeksi, se on jo siinä kinttaalla, onko se enää negatiivista. Se
tavallaan kääntyy itseään vastaan”, hän analysoi.
Nimi Erkki ja Tähti napattiin
aikanaan suoraan kappaleen nimestä. Ruvettuaan kääntämään
amerikkalaisia
kantribiisejä
Heinonen oli päättänyt, että biiseissä mainittavat miehet olivat
Erkkejä ja naiset Maijoja. Mahdollinen kotikylä taas totteli nimeä Raaseli.
”Olen Patelasta pois, ja Raaseli
on pieni saari siinä Pateniemen
edustalla.
Eli lähdimme tällaisesta kotikutoisesta asetelmasta, ei ole
Tupeloa ja Texasia vaan Raaseli
ja Patela”, Heinonen selvittää.

4.–5.7.
www.summerparty.fi

PERJANTAINA 4.7.

LAUANTAINA 5.7.

NELJÄ RUUSUA BASSHUNTER
HADDAWAY SAMANTHA FOX
CAPTAIN JACK
DR. ALBAN
BAD BOYS BLUE
MOHOMBI
Partyissa mukana huippu-DJ:t!
LIPUT ALK.

32,50€
SIS. TOIMITUSKULUT

Tervetuloa
Jumalanpalvelukseen
Sunnuntaina 6.7.
Tuomiokirkkoseurakunnassa
Messu klo 10 Oulun tuomiokirkko (Kaido Soom, lähetys:
www.virtuaalikirkko.fi).
Haukiputaan seurakunnassa
Messu klo 10 Haukiputaan kirkko (Leena Brockman, saarna
Arto Nevala, 6. leiririppikouluryhmän konfirmaatio).
Karjasillan seurakunnassa
Messu klo 10 Karjasillan kirkko (Maija Konttinen), klo 10
Kastellin kirkko (Juha Vähäkangas), klo 12 Pyhän Andreaan
kirkko (Mirjami Dutton, konfirmaatio).
Kiimingin seurakunnassa
Messu klo 10 Kiimingin kirkko (Juha Tahkokorpi, messun
yhteydessä toimitetaan kaste).
Oulujoen seurakunnassa
Messu klo 10 Oulujoen kirkko (Sanna Jukkola), klo 12
Turkansaaren kirkko (Minna Salmi).
Sanajumalanpalvelus klo 10 Yli-Iin kirkko (Satu Saarinen).
Kansanlaulukirkko klo 12 museon piha, Ylikiiminki (Satu
Saarinen).
Oulunsalon seurakunnassa
Sanajumalanpalvelus klo 10 Oulunsalon kirkko (Jukka
Joensuu).
Tuiran seurakunnassa
Messu klo 10 Tuiran kirkko (Jukka Kolmonen, saarna Marko
Vanhanen), klo 10 Pyhän Tuomaan kirkko (Anu Ojala,
saarna Sallamari Hyrkäs, Rajakylä 2 -rippikouluryhmän konfirmaatio), klo 10 Pyhän Luukkaan kappeli (Stiven Naatus),
klo 13 Pyhän Tuomaan kirkko (Anu Ojala, saarna Sallamari
Hyrkäs, Rajakylä 3 -rippikouluryhmän konfirmaatio), klo 18
Tuiran kirkko (Jonna Piirainen).

Vinkkejä
vapaa-aikaan!
/menot

www.oulunseurakunnat.fi | www.rauhantervehdys.fi

