


ällä kertaa istun kirjoittele-
massa minibussissa erään 
festivaalin leirinnän viereisel-
lä parkkiksella. Day 3 start-
tailee. Ulkona tihkuttelee, 
mutta se ei jengin fiilistä juuri 
latista. Mutta sen sijaan ehkä 

haikeus siitä faktasta, että tä-
mäkin festivaali kohta jo loppuu. 

Tässä kun näitä tämän käynnissä olevan festin 
muutaman päivän tapahtumia ja fiiliksiä kelailin, 
niin jotenkin kirkastui jälleen Naamojen funktio: 
Naamat on sellainen hyvien ihmisten kokoontu-
misajot. Naamoilla ei kyllä kukaan koskaan huijaa 
tai pölli, ei ole kusipäitä, ei ole tappeluita. On vain 
iloa, naurua, rakkautta, empatiaa, hyväntahtoista 
sekoilua. Ja tämä on kuulkaa aika harvinaista ja 
upeaa. Te olette kyllä niin silkkaa rakkautta aina 
koko sakki.

Muilla festeillä asiakkaana pyörimisessä on myös 
se hyvä puoli, että tulee oikeasti nähtyä ja koettua 
eri ratkaisut ja palvelut asiakkaan silmin. Pyrimme 
aina oppimaan hyvistä ja huonoista kokemuksista, 
ja omien pienten resurssiemme puitteissa tuotta-
maan teille mahdollisimman laadukkaan ja hienon 
kokonaiselämyksen. Mielestäni olemme tässä aika 
hyvin myös onnistuneet.

Toki ei maailma eikä Naamat ole koskaan valmis. 
Silmät ovat auki ja katse on horisontissa edelleen. 
Jos tapahtumaa tehdään jo 17. vuotta, näin pitää 
ollakin. Ja yhdessä tekemisen taika on valtava. 
Tämä jengi - ydinryhmä ja talkoolaiset - on usko-
matonta porukkaa. Vuodesta toiseen löytyy innos-
tuneita, lahjakkaita ja sitoutuneita huipputyyppejä, 
jotka tämän yhdessä saavat aikaan. I salute You! 

Loppuun vielä perinteinen sunnuntaisaarna: Kiitos 
kun siivoat jälkesi, et palellu, et polta itseäsi, etkä 
huku. Ja kiitos, kun olet oma ihana itsesi, tutustut 
tuntemattomiin ja jaat rakkauttasi. 

Parasta festiä jälleen sinulle.

T



Baari 
Naamat tarjoaa vuodesta toiseen edullista si-
ideriä / bisseä / lonkeroa sekä limuja ja tupakkaa  
unohtamatta epäreilua kahvia. Happy Hour silloin tällöin, 
Unhappy Hour seuraa aina kuin krapula konsanaan...

Ruokaa. Huippua. 
Ehkä enemmän kuin huippua. Aamupalaakin saatavilla. Safkas-
ta löytyy myös vegaanivaihtoehto. Valitettavasti kaikkia erityis-
toiveita, kuten kokonaan supikoirasta valmistettuja annoksia 
emme pysty toteuttamaan. Meiltä saa kahvia, isoa ruokaa, pi-
entä ruokaa ja niitä myydään aina valomerkkiin asti. Aamup-
alaillaan lauantaina ja sunnuntaina klo 08:00-12:00. Kustannusta 
kertyy aamupalalle 7€. Ruoat maksavat noin 1-468 euroa. Lau-
antaina tarjoillaan perinteikäs megasupererikoisillallinen, varaukset 
etukäteen safkapisteelle.

Saunaan ja kylpemään lammelle 
Perjantaina sekasauna 17:00-20:00. Lauantaina naisten vuoro klo 10:00-12:00 ja 
sekasauna klo 12:30-22:00. Sunnuntaina sekasauna klo 10:00-12:00 (säävaraus). Tu-
omiston tilallisten toive on, että saippuoitte ja pesette itsenne pesupisteellä rannassa; 
ettei sauna ruuhkaudu ja lampi rehevöidy. Uiminen omalla vastuulla, hukkumatta! Lai-
turilta hyppääminen kielletty, menee parru persiisiin!!

Nilkat nurin ja pulikasta päähän
Peltofutis-, rantalentis- ja mölkkyturnee kirmataan perinteisesti lauantaina. Ilmoittautu-
miset pelipaikoilla 30min ennen aloitusta, Futis ja mölkky alkavat puolilta päivin. Futista 
potkitaan yläpellolla leirintäalueen kupeessa ja palikoita heitellään baarissa. Nahkaista 
palloa läimitään käsillä saunan viereisellä kentällä. Jos näät pari keppiä pystyssä ja 
siinä jotain verkonnäköistä välissä niin et voi olla kaukana.

Infopiste on avoinna pe klo 14-02, la klo 09-02 ja su klo 09-14. Saat melkein mitä 
tahansa infosta: Höylää käteistä, kadonneet tavarat ja kaverit, tyylikkäitä Naamat –tuot-
teita, puhelimet laturiin yms. Tänä vuonna uutuutena vara-akut! Viinanarikka on myös 
infopisteellä. Voihan sitä muutakin sieltä saada, mee ite kysymään, ei sitä kaikkea tarvi 
tässä olla. Palautelaatikoita on baarissa ja infossa. Palautteet julkaistaan tapahtuman 
jälkeen Naamojen sivuilla, Torakkana heinikossa -osiossa. Infosta voi lähettää myös 
postia, vaikka sitten itselleen. Käy laittamassa festivaalihuumassasi postikortti ja ih-
mettele sitten muutaman päivän päästä kotona, että mitähän sillon on tullut ajateltua. 
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Jatkoklubi 
sunnuntaina Ravintola Katseessa noin klo 22 alkaen. Baari aukeaa jo klo. 18:00. Vapaa 
pääsy ja musiikista vastaa DJ-kollektiivi Juostenkutsut. Naamat rannekkeella jotain ekstrakivaa klo 18 
alkaen! Reput ja muut isot tavarat on jätettävä narikkaan (2 €), etteivät haittaa bailaamista. Takit voipi 
pitää päällään halutessaan.



Sideshow-teltan ohjelma
Perjantai
17-17:30  Festaritykitys
17:30-18  Perinneleikkejä
18:00  Tee itse Timo Soini ”plokikirjoitus”
18-19  Juri Gagarikarikatyristi
19-19:30  Ajanhaaskauksen peruskurssi
19:30-20  Jälkisivarin epävirallinen täydennyskurssi
20-20:30  Päissään seisonnan SM
20:30  Ennustaja
21-21:30  Kuoleta itsesi sisältä
21:30-22  Mustamaalaa kaverisi
22-22:30  Sukupuolisensitiivisenlemmiskelyn peruskurssi
22:30-23  Perättömiä juoruja
23-00  Pahoinvointikaraoke
01:00-04:00 DJ Frida Kahjo & DJ Nopeet Lasit
00:04 ->  Leffa: Turkish Star Wars

Lauantai
10-10:30  Festaritykitys
10:30  Darrabaari
11:00  Herra Antikliimaksin antikliimaksiklubi
11:30-12:00 YÖN TIMO!!
12:00 ->  DingoBingo
12:30-15:00 Festaritupee ja Gameface
14:00-15:00 Runoklubi6
15:30-16:00 Workshop: Huumorin ymmärtämiskurssi
16-18  Yhdistyksen synttärit! PINJATA! KAKKUA! Esa muuttaa naapuriin
18-19  Workshop: Maalaa seksuaalisuutesi
19-19:30  Surullinen klovni lukee vitsikirjaa
19:30-20:30 Napakymppi
20:30-21:00 Laula kuin Kirka
21:00-21:30 Workshop:Syrji huomaamatta
21:30-22:00 Tanssi kuin ELVIS
22-22:30  Ajanhaaskauksen jatkokurssi
22:30-23:00 Nyrkkeile kuin Tony Halme
23-00:00  Pahoinvointikaraoke
0:00  Surutulitus
0:30  Pahojen henkien tunnistaminen -kurssi
1:00:00-04:00 SISSIJUUSTODISCO
02:30  Vokottele Keijo
3:00  Hankkiudu Keijosta eroon
03-4:30  Elokuva: Ylläri

Sunnuntai
10:00  Festaritykitys/ Darrabaari
10:30  Rippituoli
11:00  Muistotilaisuus
11:30  –
12:00  KANSANRADION SUORALÄHETYS JA KAIKKI VITTUUN!
12:30  Ohjelma ohi



Bussit:
Lähtö Naamoilta Jyväskylään, no sen tosi ison hiekkatien vierestä. Hinta 2€/
naama! HUOM! Yöbussit tekevät toisen kierroksen mikäli kaikki eivät mahdu 
kyytiin.

Bussiaikataulu Jyväskylä – Naamat

PE LA SU

klo 15:00* klo 13:00 Ei kuljetusta

klo 16:00* klo 15:00

klo 17:00

klo 19:00

Bussiaikataulu Naamat - Jyväskylä

PE LA SU

klo 01:00 klo 01:00 klo 12:30

klo 02:15* klo 02:15* klo 13:30*

  * Merkityt bussivuorot ajetaan kahdella linja-autolla.

Grillaaminen, avotuli ja tupak-
ointi yms. toiminta
Ainahan hyvään meininkiin kuuluu hie-
man grillailua. Tätä varten on leirintään 
varattu kaksi nuotiopaikkaa, käyttäkää 
niitä senkin pyromaanit. Älä siis gril-
laa telttaasi tai itseäsi.  Muualla tulen 
tekeminen on kiellettyä. Tiukentunees-
ta tupakkalaista johtuen tupakointi on 
kielletty miksauskopista eteenpäin. 
Huolehdithan myös leirintäalueella tu-
pakoidessasi, että tumpit menevät tuh-
kakuppiin (Joita muuten saapi infosta)!

Vesipisteen paikka onpi uudistunut 
ja sijaitsee nykyään infopisteen vier-
essä. Oma kanisteri mukaan, niin ei 
tartte koko ajan vettä haeskella.

Turvallisuus ja ensiapu
Järjestyksenvalvojat kiertelevät 
Naamoilla ja auttavat hätään joutun-
eita. Ensiapua saat ensiapuihmisiltä 
jotka löydät kiertelemästä alueelta tai 
ensiapupisteeltä (infon vieressä) tai 
sitten nykäiset järkkäriä hihasta niin 
apua kyllä löytyy sitäkin kautta.

Puhalluspiste
Ei ole. Niet. Nada. No. Inte. Nicht. Nuk. 
Nav. Ikke. Pas. Älä juo viinaa jos mei-
naat ajaa! Olisit tullut bussilla pöhkö.



Siivoominen
Pidetään siisti festari: Naamojen aikana voit pitää leirisi siistinä viemällä itse 
jätteesi kyltillä merkittyyn keräyspisteeseen, josta saat myös ottaa itse lisää 
tyhjiä jätepusseja. Suosittelemme lämpimästi myös egonaamailua ja jäte-
jakeiden lajittelua eri pusseihin alla olevien ohjeiden mukaan. Tyhjät pullot ja 
tölkit keräämme suoraan leireistä sekä kirkkaista hylsypusseista kulkuväylien 
varrella - älä siis ryttää. Tumppaa vain tuhkakuppiin. 

Siivotaan yhdessä, kun lähdetään pois: Varmista, että leirintäpaikkasi jää 
roskattomaksi, kuten se saapuessasikin oli. Arvostamme, että viet myös kaikki 
tuomasi pressut, istuimet, paviljonkit ja muut rakenteet mukanasi, etkä jätä 
niitä alueelle lojumaan. Pienellä paikkailulla voit käyttää niitä uudelleen vaikka 
taas ensi vuoden Naamoilla!
 

KYLLÄ
•  alumiinittomat elintarvike-

pakkaukset
• kertakäyttöaterimet ja kupit
• paperit, pahvit, muovi (ei 

PVC)
• vaatteet ja tekstiilit (ei PVC) 

EI
• biojäte, metalli, lasi, kera-

miikka
• teltat, pressut (koska PVC)
• sipsipussit, mehutetrat (kos-

ka alumiini)
• vaaralliset jätteet
• hygieniatuotteet (siteet, 

laastarit)
• tupakantumpit

KYLLÄ
• elintarvikkeet
• talouspaperit ja servetit
• muut kompostoituvat jätteet

EI
• muovi, metalli, foliot
• nesteet
• tupakantumpit

KYLLÄ
• lajittelematon sekajäte
• kaikki, mistä et tarkemmin 

tiedä 

EI
• biojätteet
• vaaralliset jätteet
• sähkölaitteet



Van Dammes
Kovaa punkkia Helsingistä ja Naamat 2016 
ensimmäinen esiintyjä. Tai joku näistä kai 
asuu jossain ulkomailla nykyään, eli siis 
ERITTÄIN harvinaislaatuinen sauma nähdä 
tämä bändi livenä! Tai sit ei ole harvinais-
ta edes, mutta tosi hyvä bändi ja komeita 
miehiä!

Laura Moisio
Laura Moisio julkaisi viime vuonna Teos-
to-palkinnonkin voittaneen levyn Ikuinen 
Valo, joka on yhdessä intensiivisten keik-
kojen kanssa nostanut Lauran kiinnosta-
vimpien tuoreiden laulaja-lauluntekijöiden 
joukkoon. Laura Moisio saa kunnian avata 
navetan ohjelman tänä vuonna!

Dalindèo
Dalindèo on ennen kaikkea tyylikäs yhtye. 
Aiemmin mm. Kallion kaupunginosasta 
levyllisen musiikkia tehnyt yhtye on juuri 
huhtikuussa julkaissut uuden albumin Sla-
vic Souls, joka vie yhtyeen jazzia ja surfia 
yhdistelevän tyylin vielä enemmän kohti 
tangoa ja iskelmää. Luvassa tanssittavaa 
musiikkia joka on omimmillaan kesäisessä 
alkuillassa.

The Hearing
The Hearingin toinen levy Adrian alkaa 
lunastaa kansainvälisesti niitä odotuksia, 
joita tähän naiseen on asetettu jo ensim-
mäisen Dorian-levyn julkaisusta lähtien. 
Nimen takana on Ringa Manner, joka on 
tullut tutuksi Naamoillakin soittaneen Pin-
tandwefallin riveistä mutta myös lukuisista 
vierailuistaan eri artistien kappaleilla. The 
Hearing on naisen sooloprojekti, ja hän tu-
lee tarjoamaan mykistävän upean ja välit-
tömän keikan navetassa perjantaina.



Have You Ever Seen The Jane 
Fonda Aerobic VHS?
Have You Ever Seen The Jane Fonda Aero-
bic VHS? on paitsi saanut paljon media-
huomiota heti syksyllä heti debyyttilevynsä 
Teenage Sweetheart julkaistuaan, mutta 
myös todella hyvä ja viihdyttävä yhtye! 
Bändin musiikkia voinee kuvailla sanoilla 
punk ja powerpop, kunnon vaihtoehtose-
koilua tämä on. Ja nämä tulevat Kouvolas-
ta, sieltähän tulee pelkkiä kovia bändejä!

Talmud Beach
Bluesia navetan viimeisenä perjantaina? 
No kyllä! Talmud Beach on julmatun hieno 
blues-yhtye, joka on talven mittaan keik-
kaillut raivokkaasti maaliskuussa julkaistun 
Chief-albuminsa myötä. Onpa mahtavaa 
saada nämä Naamoille ja navettaan kei-
kalle, tulkaapa mukaan katsomaan kun 
blues-miehet herkistelevät.

Jätkäjätkät
No niin, nyt katsotaan miten Naamojen 
pienelle lavalle ahdetaan kauhea määrä 
jengiä! Jätkäjätkät ei paljon esittelyjä kai-
paa, vuodesta 2010 tällä nimellä kasas-
sa ollut bändi saadaan vihdoin meillekin. 
Jätkien musa ei oikein varsinkaan nykyään 
istu juuri mihinkään lokeroon, ainakin hip-
hop, ska ja reggae tulee olemaan homman 
nimi. Bändi on juuri levyttämässä uutta 
matskua ja keikalla kuullaan varmasti van-
hojen hittien lisäksi aivan tuoretta Jätkäjät-
kät-musaa!



Club Old Farts 10 v. juhlabileet 
Ja niin. Club Old Farts. 10v juhlabileet, miet-
tikää nyt oikeesti: nää on olleet meillä joka 
vuosi jo 10 vuoden ajan! Tämän kunniaksi 
eeppisin line-up ikinä, tulossa ainakin Soft 
Egg, hardwell, mr. Dolby Parton, Armin van 
buuren, Silli, Rokko, david guetta, Kari, Ju-
rius Ceasar, Le Tigre, avicii, Yellow Snow, 
tiesto, Bananas ja Kiik Ruusberg. Huhhuh, 
pelottaa jo valmiiksi.

Pingisklubi
Fartsien aikaan riihen edessä käydään myös jo viime vuodelta tuttu pingisturnaus. Täs-
sä on siis idea se, että pelataan pingistä. Ryhmäpingistä. Älkää kysykö, tulkaa kokeileen. 
Ja kuuntelemaan samalla Karia.<3

Mikäklubi
Mikäklubin improvisaatioteatterista on 
tullut jo parina viimeisenä vuonna täysin 
lähtemätön osa Naamat-ohjelmaa lau-
antai-päivänä, joten kyllähän tämä teh-
dään taas! Luvassa aivan tolkuttoman 
hauskaa improa, joka viimeistään on 
käynnistänyt krapulaisimmankin festari-
eläimen lauantaipäivän!

Burlesque Show by Molly 
Moonstone & Dixie Feathers
Burleskia Naamoilla! Ei olla koskaan ko-
keiltu, mutta toimiihan se varmasti. Lauan-
taina päivällä ihmetellään näyttäviä naisia 
ja paljastavia asuja. Molly Moonstone on 
karismaattinen esiintyjä, joka tunnetaan 
myös pysäyttävänä laulaja- lauluntekijänä. 
Hän on esiintynyt ympäri maailman eri bur-
leski-tapahtumissa ja on mm. valittu ainoa 
Amerikan ulkopuolisena esiintyjänä NC The 
Southern Exposure and Variety Arts Pa-
geant -tapahtumaan. Lavalla Molly Moons-
tone tarjoilee yleisölle räjähtävän cocktailin 
laulua, häpeilemätöntä glamouria yhdistet-
tynä klassiseen burleskiin.

Helsinkiläinen Dixie Feathers on vahvasti 
Hollywoodin kulta-ajoista inspiroitunut 
burleskiartisti, joka kannattelee ylei-
söään timantin kirkkaalla säihkeellään. 
Viehkeä Dixie ei jätä ketään kylmäksi 
vaan kuljettaa mukaansa kohti kimalta-
via sekä lämpöisellä flirtillä varustettuja 
seikkailuja.



Red Lama (DEN)
Tanskalainen Red Lama on bändi, josta 
kuullaan vielä varmasti myöhemmin tule-
vaisuudessa lisää. Bändi on ensimmäistä 
kertaa kotimaansa rajojen ulkopuolella, 
mutta musiikki on jo täysin kansainvälisen 
tason psyke/kraut/proge -tunnelmoin-
tia. Tehdään Naamoista 2016 tälle Death 
Hawksiakin lämmitelleelle bändille häm-
mentävä kokemus!

Lazy Lester (USA)
Nyt on legendaarista! Amerikkalainen 
swamp blues -suuruus Lazy Lester saa-
puu Knucklebone Blues Bandin kanssa 
Tuomistolle koskettamaan sielujamme. 

Louisianasta kotoisin oleva laulaja ja huu-
liharpisti levytti tukun klassisia blueshittejä 
50- ja 60-luvuilla Nashvillen Excello-levy-
merkille. Hänen kappaleitaan ovat vuosien 
varrella versioineet mm. The Kinks, The 
Flamin’ Groovies, Dwight Yoakam, Dave 
Edmunds, Raful Neal ja The Fabulous Thun-
derbirds. Vuonna 2012 Lesteristä tuli Blues 
Hall of Famen jäsen.

Todelliseen ikämiesluokkaan kuuluva Les-
ter, 82, on edelleen hyvässä vedossa ja 
kiertää jatkuvasti ympäri Yhdysvaltoja ja 
Eurooppaa. Meille hän esiintyy vanhan ys-
tävämme Knucklebone Oscarin luotsaaman 
Knucklebone Blues Bandin kanssa. Oscarin 
lisäksi bändissä soittavat White Knuckles 
Triosta tuttu kosketinsoittaja Hillside Kum-
pulainen ja rumpali Janne Mathlin.

The Holy
The Holy on paras uusi bändi Suomesta 
viime vuosina, ja tästä jos mistä Naamat 
ei vitsaile. Bändi on juuri kiinnitetty le-
vy-yhtiö Solitille, joka on toukokuun alus-
sa julkaissut ensimmäisen virallisen The 
Holy -singlen This Will Be The Day That I 
Die, joka on tietenkin julmetun kova! Jos 
edellisenä iltana testataan kuinka monta 
ihmistä mahtuu riihen lavalle, nyt katso-
taan kuinka siellä soitetaan kahta rum-
pusettiä ja kuinka pitkiä kraut-jumituksia 
Naamat-yleisö jaksaa. Kyllähän Naamat ja 
maailman paras yleisö jaksaa!



Circle
Uskomatonta että Circle tulee vasta nyt 
keikalle Naamoille. Tämä on varmasti yksi 
merkittävimmistä suomalaisista bändeistä 
maailmalla ja on ollut todella merkityk-
sellinen myös monen muun yhtyeen syn-
nyssä. Muistanpa itsekin San Franciscos-
sa pistäytyneeni levykauppaan, jossa oli 
erikseen Suomi-hylly, kauhea kasa Circlen 
levyjä myynnissä ja itse kauppias aivan 
älytön Circle- ja Suomi-fani. Tästä herkusta 
maksettaisiin siis kaukana maailmallakin, 
Naamoille on siis tulossa maailmanluokan 
show!

Tähtiportti
Vaikka usein Naamoilla on totuttu todella 
outoihin bändeihin, niin nyt ollaan tällä-
kin mittarilla aidon ihmeellisyyden läh-
teillä. Tähtiportti on Randy Barracudan, 
Albert Witchfinderin, Vilunki 3000:n ja 
Stiletti-Anan muodostama yhtye, jon-
ka okkultistisuuteen ja poikarakkauteen 
teemoittuvat keikat lienevät lähempänä 
rituaaleja kuin konsertteja. Jäsenet ovat 
tuttuja mm. yhtyeistä Reverend Bizarre, 
Op:l Bastard, Jesse, Imatran Voima sekä 
Uusi Fantasia. Ystävyys, läheisyys, poika-
rakkaus.t.

Muuan Mies
Mikään ei sovi hellimään krapulaisen Naa-
mat-naaman sunnuntain orastavaa festi-
vaali-ikävää kuin Muuan Mies. Ei mikään. 
Jos bändi laulaa mustikkaukosta ja tonnika-
lasta, ei hommassa mennä millään pieleen. 
Näillä mennään, eipä vissiin!



Toistuvat Yllätykset
Jyväskylä on rap-jumalien suojeluksessa 
sillä kaupungista tulee koko ajan pelkkää 
timanttia! Toistuvat Yllätykset on Soul Val-
pion ja Slyrre äS:n muodostama rap-duo, 
joka on aivan julmetun kova. Duon debyyt-
tilevy tulee ulos vielä tänä vuonna ja tuleva 
matsku vie jalat alta kaikilta, no joke! Sun-
nuntai-aamuna kannattaa varautua Toistu-
viin Yllätyksiin.


