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Vestäjät r.y.
Jäsentiedote marraskuujoulukuu 2013
Iloista kirjallista viikkoa
Vestäjien jäsenet ja kynttilän
pehmeää valoa marraskuun
räntäsateessa!
Kirjakantissa tavataan!

Tulevana
Kirjakanttiviikonloppuna
Vestäjät ovat aktiivisesti
mukana vauvasta vaariin!
Kirjakantti on kuopiolainen
kirjallisuustapahtuma, joka
järjestetään tänä vuonna 10.
kertaa teemalla: `Sanojen
juuret´ alkaa perjantaina
22.11.2013!
Ohjelma:

YT. Sari Siltavuori, pj
Tämän tiedotteen sisältö:


Kirjakanttitapahtuman
ohjelma

http://www.kuopiofestivals.fi/kirja
kantti
klo 16.30–17.30
Avajaiset
Kuopion Kaupunginkirjasto, sali. Maaherrankatu 12
Savonia-ehdokkaiden julkistus

klo 18.00–18.45



Sanataidekoulu Aapelin
tervehdys: Anne Karjula

Säveltäjäkeskustelu
Kuopion Musiikkikeskus, lämpiö. Kuopionlahdenkatu 23
Toimittaja Kare Eskola haastattelee illan kantaesitettävien laulujen
säveltäjiä. Vierailevat säveltäjät Riikka Talvitie, Adam Vilagi ja Lotta




Kirjoituskilpailu: ”Perhe
on paras”.
Varkauden talvipäivät
helmikuussa MERKITSE
KALENTERIISI 21. 23.2.2014

Wennäkoski.

klo 19.00
Suomalaisen laulun ja runon ilta
Kuopion Musiikkikeskus, kamarimusiikkisali. Kuopionlahdenkatu 23
Liput 12/8 €
Säveltäjät: Madetoja, Sibelius, Talvitie,Vilagi, Wennäkoski
Runoilijat: Heikkinen, Heiskanen, Hyvärinen, L. Onerva, Runeberg
Kantaesitysten juhlaa ja rakastettuja klassikkoja!
Sopraano Annami Hylkilä ja piano Ilmo Ranta





Kirjailijaliiton tervehdys:
mm. Residenssit, Suunta
palkinto
Ilmianto: jäsenemme
Olavi Rytkösen uusin
teos: Iskelmän musta
kirja

klo 21.00 alkaen
Runojamit ja Pienoislaulunäytelmä Lihan ikävä
Ravintola Sampo, Kauppakatu 13
Lihan ikävä on draamallinen 30 minuutin laulunäytelmä, jossa
seurataan peräkammarin Taiston etsintämatkaa oman rakkaan luo.
Etsintämatkallaan Ranen kanssa, Taisto törmää niin vanhapiika Ainoon
kuin salaperäiseen Vosuunkin, joilla molemmilla on suunnitelmansa
Taiston suhteen. Lopulta Taiston ponnistelut palkitaan, mutta miten?
Teoksessa nostatetaan lihan ikävää tragikoomisten laulujen ja
juonikkaiden käänteiden avulla.
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Laulujen sävellys ja sanoitus: Jukka Kervinen

klo 17.45–19.15

Ohjaus ja dramaturgia: Tiina Naumanen

Kalevala – Uusi aika –elokuvaesitys

Laulujen sovitus ja säestys: Tapio Nykänen
Teoksen esiintyjät: Jukka Kervinen, Tiina Naumanen ja Tapio Nykänen

Liput 13 €, kielletty alle 12-vuotiailta
Aikojen alussa Kalevalassa taotaan ihmekone Sampo, jonka sanotaan
antavan ihmisille rikkauksia. Tieto ihmekoneesta leviää ja Pohjolan
valtias Louhi haluaa sen itselleen. Louhi lähtee ryöstöretkelle ja

Lauantai 23.11.

Huom! Vestäjien jäsenet voivat
myydä tuotteitaan kirjastolla
lauantaina 10.00-15.00!
Menossa mukana mm. jäsenemme

taistelu Sammosta alkaa. Suuri kansainvälinen konserni on tuomassa
markkinoille ihmismieleen vaikuttavan virtuaalilaitteen. Yhtiön
toimitusjohtaja Sampo Väinölä horjuu paineiden ja mahdollisuuksien
ristiriidassa. Hän tulee tietoiseksi menneisyyden voimista ja ymmärtää
olevansa mukana ikiaikaisessa Kalevalan ja Pohjolan välisessä
taistelussa. Totuus Sammosta paljastuu tänään.
Ohjaus: Jari Halonen. Alkuperäiskäsikirjoitus: Jari Halonen. Elokuvaus:
Päivi Kettunen. Pääosissa: Tommi Eronen, Konsta Mäkelä, Tanjalotta
Räikkä, Pirjo Lonka, Maija-Liisa Ström, Ari Vakkilainen,Olavi Uusivirta,
Ville Tiihonen, Pauli Poranen. Suomi 2013. 110 min. K-12.
klo 19.15–20.15

Tatu Kokon tuotantoa!
Tervetuloa!

Avoin keskustelutilaisuus elokuvaan liittyen

klo 9.30–10.30

Maaseutumusiikkia ja rokkireseptejä

klo 20.30 alkaen

Kuka lukee oikein? – Lukijat ja kriitikot rivien väleissä
Kuopion Kaupunginkirjasto, sali. Maaherrankatu 12

Henry´s Pub, Kauppakatu 18

Kustantaja Touko Siltala, kriitikko Risto Löf ja bloggaajat Katja

Liput 10€, ennakkoliput myy Tiketti

Jalkanen ja Hanna Pudas keskustelevat.

Kantrimusiikkipaneeli (Teppo Nättilä, Suonna Kononen, Marko Aho).
Keikalla Huojuva lato ja Doctor’s Order.

klo 10.45–12.00
Kuopiolaiskirjailijat lauteilla – sanailijat sanojen juurilla

Huojuva Lato sisältää härmäkantria ja tarinalauluja Pohjois-Karjalasta
– jo vuodesta 2008. Keikkoja orkesteri tekee muutaman kymmenen
kappaleen vuosivauhdilla, levyjä on koossa toistaiseksi kaksi

Kuopion Kaupunginkirjasto, sali. Maaherrankatu 12

pitkäsoittoa ja nippu lyhyempiä. Ladosta on tullut viime vuosina

Marja-Sisko Aalto, Antti Heikkinen, Tatu Kokko ja Marja-Leena Tiainen,

uudemman kotimaisen maaseutumusiikin ykkösnimi, jonka

löylynheittäjänä Risto Löf. Tilaisuudessa myös julkistetaan

biiseistämm. Lieksan tyttö on iskostunut koko kantrikansan tajuntaan.

Niuvanniemen mielenterveyskuntoutujien tekstikokoelma
Sateenkaariverho.

Doctor´s Order on vuonna 1998 toimintansa aloittanut,
pääkaupunkiseudulta käsin vaikuttava suoran toiminnan rockryhmä.
Doctor’s Order on ankaran keikkailun sekä kehuja niin kotimaassa kuin

klo 12.15–13.45
Savonia-ehdokkaiden haastattelu
Kuopion Kaupunginkirjasto, sali. Maaherrankatu 12

ulkomaillakin keränneiden kuuden studiolevyn myötä vakiinnuttanut
asemansa arvostettuna ja suosittuna keikkajyränä ja yhtenä Suomen
tehokkaimmista rock’n'roll-akteista. Tohtorit ovat tehneet myös kaksi
yhteislevyä ja kymmenittäin keikkoja legendaarisen Pirates-solisti
Johnny Spencen kanssa.

klo 14.00–15.00

Su 24.11. Perhepäivä

Kirjailijavieras Pasi Ilmari Jääskeläinen

Kuopion Kansalaisopisto, Puistokartano. Puistokatu 20

Kuopion Kaupunginkirjasto, sali. Maaherrankatu 12
Sielut kulkevat sateessa – perimmäisten kysymysten äärellä

klo 10.00 ja 10.25
Aarretarinoita

klo 15.30–17.00

Kesto 20min

Kaikkien aikojan Parhaat kirjat -äänestyksen julkistus

Virpi Rautsiala ja Antti Raekallio esittävät musiikillisia kansantaruja .

Ravintola Rustik, Kauppakatu 45 (Kauppahallin alakerta)

Mielikuvituksen voimaa, tarinoiden aarteita. Entisajan ihmisten

Kirjabloggaajien valitsemat kaikkien aikojen viisi parasta kirjaa
esitellään Rustikissa. Kirjabloggaajat äänestävät parhaat kirjat yleisön
muodostamalta ehdokaslistalta. Omakustanteinen
ruokailumahdollisuus.

uskomuksia ja kuvitelmia maailmasta. Maahisia ja haltioita, eläimiä ja
tietäjiä, kummituksia ja metsänväkeä. Uskokoon ken haluaa, tulkoon
kuulemaan ken uskaltaa… Kuopion kaupunginteatterin näyttelijä Virpi
Rautsiala lukee vanhoja suomalaisia kansantarinoita Kirsti Mäkisen
kirjasta Kruunupäinen käärme. Äänimaiseman lukuesitykseen loihtii

Mukana myös lauluntekijä Suonna Kononen kitaroineen.

muusikko Antti Raekallio. Esitys on suunnattu alakouluikäisille, ja se

Sävelrunoelma Reino Rinteen teksteihin, kirjallinen äänilevy Rinne on

toteutetaan yhteistyössä Kuopion kaupunginteatterin

julkaistu toukokuussa 2013 ja Kirjakantissa kuullaan tekijän itsensä

Kommandoryhmän kanssa.

esittämänä levyn sävellyksiä akustisesti.

Kuopion kaupunginteatteri
Kommandoryhmä

klo 17.15–17.45
Ohjaaja-käsikirjoittaja Jari Halosen taustoitus elokuvalle Kalevala –
Uusi aika
Elokuvateatteri Scala, Ajurinkatu 16

klo 11.00–11.30
Vanhoja taruja nykylapsille – kirjailijahaastattelussa Kirsti Mäkinen
Kirjailija, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Kirsti Mäkinen on
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tehnyt kirjoissaan lapsille tutuksi muun muassa Kalevalan tarinoita,
vanhoja suomalaisia kansantaruja sekä Topeliuksen satuja. Mitä
suomalaisen kulttuurihistorian ymmärtäminen antaa nykylapselle?
Haastattelijana toimittaja Risto Löf.

klo 11.45–12.45
FM, sanataideopettaja Teija Mursulan luento: Sanataide lapsen
kielellisen kehityksen tukena
Sanataiteessa on voimaa, jonka avulla voi ilahduttaa, lohduttaa ja
auttaa arjen tilanteissa. Miten vanhempana, opettajana tai muuna
luottoaikuisena voi sanataiteilla lapsen kanssa kielelle uusia polkuja?
klo 13.00–13.30
Satuhetki kaiken ikäisille
non-stop klo 10–14
Kummitushuoneen hyytävät reseptit
Tule räätälöimään hyytävä kummitustarinan resepti tai kirjoittamaan
oma värisyttävä kummitustarinasi! Nonstop-työpajassa pääset myös
lukemaan ja kuulemaan omia tai lainattuja kummitustarinoita
mustanpuhuvassa ympäristössä. Työpajan vetävät Sari Siltavuori ja
Antti Syrjäläinen.
klo 10.30, 11.15 ja 13
Riimikimara – loruleikkejä 0–6-vuotiaille
Perhepäivän riimikimarassa leikitään ja loikitaan loruillen. Koko
perheen toiminnallisella loruhetkellä ikiaikaista loruleikkiperinnettä
jatketaan sekä vanhoin että uusin riimein. Tuokiolla voi leikkiä vauvan
tai taaperon kanssa sylitellen, sekä isompien loikkataitureiden kanssa
rinnakkain. Loruja leikkimässä draama- ja sanataidekasvattaja Anne
Karjula.
klo 11 ja 12.30
Kielellä kansanperinteen kimppuun! Alakouluikäisten sanataidepaja.
kesto 60min
Alakoululaisten sanataidepajassa rullataan kielet kippuralle ja
tutustutaan suomalaiseen kansanperinteeseen hyppäämällä sisään
vanhanajan tarinaan. Vanhat tavat ja uskomukset kokevat
muodonmuutoksen lasten mieli- ja kielikuvissa, joita uudistetaan
yhdessä kuvitellen, kertoen ja kirjoittaen. Sanataideohjaajana tarinoi
Katja Väänänen.
klo 10.00–14.00
Lastenkirjakirppari
Tuo myyntiin/vaihtoon uusia tai käytettyjä kirjoja!
Pöytävaraukset, puh. 044 746 2840

Tuulinen tervehdys!
On jälleen marraskuu ja aika
virkistäytyä Pohjois-Savon oman
kirjallisuustapahtuman
tarjoilemissa "Kirjakanttikylvyissä"!
Vuoden 2013 uutuus on
sunnuntaina 24.11. vietettävä
perhepäivä, joka tarjoaa
sanataiteellista virikettä erityisesti
lapsiperheille. Luvassa on mm.
kummitusreseptejä, kiinnostavia
luentoja ja haastatteluja, sekä

loruleikkien iloa. Käypä
kurkkaamassa sunnuntain
Kirjakantti -ohjelma, ja poimi
perheellesi sopivasti sytyttävät
sanataidetärpit! Lasten ja
nuorten Kirjakantti jalkautui
tänä vuonna Siilinjärven
alakouluille. Kaikkiaan viidellä
koululla loitsittiin ja tarinoitiin
oppilaiden kanssa
Kansanperinteen hengessä.
Sanataidetyöpajojen satoa voi
käydä tirkistelemässä
Siilinjärven kirjastolla, jossa on
nähtävillä Vuoden 2013 Lasten ja
nuorten Kirjakantti-tekstinäyttely
Haltija nimensä näköinen.
Muutama otos löytyy myös
Sanataidekoulu Aapelin
julkaisukanavalta.
Kuopion kirjastossa Kirjakantti
tarjoilee monipuolisen näyttelyn,
jossa on nähtävillä mm.
Seikkailu Wanhassa Kuopiossa
-taideleirin tuotoksia viime
kesältä. Lasten ja nuorten
innostavan leiriviikon tunnelmaan
voi sukeltaa myös kurkistamalla
leirijulkaisun sisältöä:
http://snellmankesayliopisto.mobie.fi/zine/43/cov
er
Kirjakantissa nähdään!!!
yt. Anne Karjula, Sanataidekoulu Aapeli,
Vastaava sanataideohjaaja
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Kirjoituskilpailu
Karisto Oy julistaa
kirjoituskilpailun, jossa etsitään
8−12-vuotiaille
tarkoitetun romaanisarjan
aloitusosaa. Kilpailun aiheena on
”Perhe on paras”.
Haemme elämänmakuisia
tarinoita, joista löytyy arkipäivän
iloja ja
suruja, mutta kenties myös
kommelluksia, jännitystä,
seikkailua ja
huulenheittoa. Tyyli ja tunnelma
on vapaa, mutta tekstin tulee
imaista lukija mukaansa ensi
riveistä alkaen.
Käsikirjoituksen voi lähettää
paperitulosteena 28.2.2014
mennessä osoitteeseen
Karisto Oy / PL 102 / 13101
Hämeenlinna. Kuoreen on
merkittävä tunnus
”Kirjoituskilpailu”. Mukaan
liitetään käsikirjoituksen lisäksi
suljettu kirjekuori,
jonka päällä lukee osallistujan
nimimerkki ja jonka sisällä on
osallistujan nimi ja
yhteystiedot. Käsikirjoituksia ei
palauteta.
Kilpailuun voivat osallistua sekä
ennen julkaisseet kirjailijat että
ensikertalaiset.
Kilpailuteksteille ei määritellä
minimi- tai maksimimittaa, mutta
useimmissa
lastenromaanissa on ainakin 80
000 merkkiä (välilyönteineen).
Toivomme, että
käsikirjoituksessa on sivunumerot
ja tekstin fonttikoko on ainakin 12
pistettä.
Saatteeksi käsikirjoitukseen on
hyvä liittää lyhyt tiivistelmä
tarinan sisällöstä ja

ajatuksia sarjan jatkosta.
Kustantamon edustajat valitsevat
loppusuoralle viisi käsikirjoitusta.
Kirjavinkkari Marja-Leena Mäkelä
valitsee finalistien joukosta
kilpailun
voittajan, joka palkitaan 3 000
euron stipendillä. Lisäksi Kariston
säätiö
palkitsee kaksi käsikirjoitusta 1
000 euron stipendeillä.
Voittajateos julkistetaan
valmiina kirjana Helsingin
kirjamessuilla lokakuussa 2014
palkintojenjaon
yhteydessä. Lisätietoja kilpailusta
antaa kustannustoimittaja Sirja
Kunelius,
puh. 03-6315202,
sirja.kunelius@karisto.fi.
Seinäjokelainen Marja-Leena
Mäkelä on ”suomalaisen
kirjavinkkauksen kantaäitee”,
kutsumuskirjastonhoitaja ja
sanataideohjaaja. Hän on
opettanut kirjavinkkausta
kirjastolaisille ja opettajille
parinkymmenen vuoden ajan,
kehittänyt lasten
kirjaseikkailutoimintaa, toiminut
kriitikkona ja pakinoitsijana ja
julkaissut itsekin
kirjoja. Hän on toiminut sekä
Topelius- että Finlandia Junior palkintoraadeissa ja
saanut lastenkulttuurin
valtionpalkinnon vuonna 2000
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VARKAUDEN TALVIPÄIVÄT
HELMIKUUSSA 2014: MERKITSE
KALENTERIISI 21. - 23.2.2014

EHDOTA SUUNTA-PALKINNON
SAAJAA MARRASKUUN LOPPUUN
MENNESSÄ!

Kirjailijayhdistysten
neuvottelukunnan toiminnan
vuosittainen kohokohta,
Talvipäivät, juhlivat ensi vuonna
50. juhlavuottaan Varkaudessa
Kirja-Varkauden kutsumana.
Juhlavuoden teemana on Ajan
janalla. Vahvistuneita
kirjailijaesiintyjiä ovat Martti
Issakainen ja Marjo Heiskanen.
Tule mukaan
juhlimaan kirjoittavien ihmisten
yhteisöämme ja Talvipäivien 50.
juhlavuotta!
Talvipäiviä vietetään samaan
aikaan varkautelaisen
kulttuuriviikon Ruukin
Helmen kanssa. Luvassa siis paitsi
korkeatasoista
kirjallisuusohjelmaa, myös
muuta kulttuuriohjelmaa
Varkauden täydeltä. Nyt
kannattaa tulla paikalle!

On tullut jälleen aika miettiä
vuosittaisen Suunta-palkinnon
saajaehdokkaita.
Palkintoehdokkaita voivat esittää
paitsi neuvottelukunnan
jäsenyhdistykset,
myös yhdistysten yksittäiset
jäsenet. Palkintoa ei voi ehdottaa
itselleen
palkinnoksi tai apurahaksi eikä
omalle yhdistykselle toimintaavustukseksi.
Suunta-palkintoa ei myöskään
myönnetä EU-avusteisille
projekteille.
Suunta-palkinnon tarkoitus on
nostaa esiin paikallisia "pieniä
sankaritekoja"
tai kirjallisuuden alalla erityisen
aktiivisia ja ansioituneita
henkilöitä.
Ehdotuksia voi lähettää
perusteluineen neuvottelukunnan
sihteerille Jaana
Tammiselle marraskuun 2013
loppuun saakka. Huomaa, että
aikaa ehdotuksille on
vain kuukausi Talvipäivien
aikaisen ajankohdan vuoksi!

Talvipäivien yhteydessä
sunnuntaina on
kirjailijayhdistysten
neuvottelukunnan
vuosikokous.
Tiedotattehan jäsenillenne
Talvipäivistä jo nyt! Talvipäivät on
tarkoitettu
yhdistyksenne kaikille jäsenille
kirjoittavien ihmisten
kohtaamispaikaksi.

Ehdotusten pohjalta tehdään
esitys mahdollisista
palkinnonsaajista
Kirjailijaliiton johtokunnalle, ja
liiton johtokunta tekee asiasta
päätöksen.
Vuonna 2013 Suunta-palkinto
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myönnettiin Hilja Mörsärille.
Vuoden 2014
Suunta-palkinto jaetaan
Varkauden Talvipäivillä lauantaina
22.2.2014.
Ehdota Suunta-palkinnon saajaa
otsikolla "Suunta-palkintoehdotus
2014"
30.11.2013 mennessä:
jaana.tamminen@kirjailijaliitto.fi<
mailto:jaana.tamminen@kirjailijali
itto.fi>
tai Suomen Kirjailijaliitto ry, Jaana
Tamminen, Runeberginkatu 32 C
28, 00100
Helsinki.
RESIDENSSEJÄ JA TYÖTILOJA
HAUSSA
Katso ajankohtaiset, haussa
olevat residenssit ja työtilat
Kirjailijaliiton
verkkosivuilta:
http://www.kirjailijaliitto.fi/kirjailij
an-tyo/tiloja-tyohon-javirkistykseen/
Työhuone Jyväskylässä
Keski-Suomen Kirjailijatalossa on
vuokrattavissa työhuoneita. Aivan
Jyväskylän ydinkeskustassa,
Jyväskylän yliopiston kupeessa
sijaitsevasta
vuonna 1906 Wivi Lönnin
suunnittelemasta puutalosta
vuokrataan työhuoneita
kirjoittajille. Yläkerrassa on kolme
erillistä huonetta ja myös
kellarikerroksen huonetta

vuokrataan lyhyempiaikaiseen
käyttöön.
Residenssiajat ovat sovittavissa
tilanteen mukaan. Talon
keskikerroksessa on
kirjasto ja luentatilaisuuksia
varten sali sekä keittiö, jossa voi
valmistaa
aterioita. Alakerrassa on sauna.
Huonevuokra on 200 euroa/kk ja
lyhyemmistä ajoista hinta
neuvotellaan erikseen.
Lisätietoa Kirjailijatalosta ja
toiminnastamme yleensä:
www.kirjailijatalo.mape.net<http://www.kirjailijatalo.
ma-pe.net>
Lisätietoja:
Kirsti Salo
Kauko Sorjosen Säätiö
kirsti.salo@elisanet.fi<mailto:kirst
i.salo@elisanet.fi>
puh. 040 7783957
Tai:
Vesa Lahti
Tuottaja
Keski-Suomen Kirjailijat r.y.
Seminaarinkatu 26 B
40100 Jyväskylä
kirjailijatalo@kolumbus.fi<mailto:
kirjailijatalo@kolumbus.fi>
puh. 045 1275996
Residenssi Kochissa, Intian
Keralassa
Joensuun Vapaa Teatteri on
ottanut hallinnoitavakseen
taiteilijaresidenssin
Kochissa, Intian Keralassa.
Kyseessä on asunto, joka
vuodesta 2007 alkaen on
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toiminut Pohjois-Karjalan
taidetoimikunnan
taiteilijaresidenssinä. Valtion
taidehallinnon muutosten
yhteydessä Taiteen
Edistämiskeskus päätti
asteittain luopua kaikista
ulkomaisista residensseistä.
Joensuun Vapaa Teatteri
vuokrasi residenssiasunnon ja
jatkaa sen välittämistä halukkaille
kohtuullisella vuokralla.
Intian residenssi on tarkoitettu
niin taiteilijoiden, tutkijoiden kuin
muiden
kulttuuria harrastavien käyttöön.
Kochin taiteilijaresidenssi Intiassa
on haettavissa tammikuusta 2014
alkaen.
Lisätiedot:
www.vapaateatteri.net<http://ww
w.vapaateatteri.net>
Ystävällisin terveisin, värikästä
syksyä toivottaen ja tapaamisiin
viimeistään Varkaudessa,
Jaana Tamminen
Kirjailijayhdistysten
neuvottelukunnan sihteeri
Jaana Tamminen
tiedottaja
puh.: +358 44 757 4154
jaana.tamminen@kirjailijaliitto.fi
Suomen Kirjailijaliitto
Toimisto, puh.: +358 9 445 392
Runeberginkatu 32 C 28, 00100
Helsinki

Ilmianto:

Jäsenemme Olavi Rytkönen
kaivaa esiin iskelmämusiikin
takapihan kukat ja
rikkaruohot
http://yle.fi/uutiset/olavi_rytkonen_kaivaa_esiin_is
kelmamusiikin_takapihan_kukat_ja_rikkaruohot/69
33547

Iskelmän kirjoa kartoittavan
teoksen tekeminen uhkasi
toimittaja Olavi Rytkösen
perhesopua ja paljasti, että
suomalainen iskelmä on
paljon monimuotoisempaa
kuin radioiden soittolistat
antavat ymmärtää.
Toimittajien Mikko Sovijärven ja
Olavi Rytkösen Iskelmän musta
kirja julkaistiin isien iloksi viime
viikonloppuna. Teos sisältää sata
suomalaista iskelmää, joita tekijät
kuvaavat värikkäin
sanankääntein. Rytkösen mukaan
kappaleita valittaessa oli tärkeää,
että biisi löytyisi myös Youtubesta

