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Yksi Iisalmen uuden Vibes
and Stuﬀ -tapahtuman esiintyjistä on pohjoissavolaisen
freestyle-rapin kaksinkertainen mestari Pramatik eli
Tommi Laitinen. Hän nousee Nuorisotalon estradille perjantai-iltana, samoin
kuin helsinkiläinen hip hop
-yhtye Aivovuoto. Illan DJ:nä
toimii vinyylilevyjen keräilijänäkin tunnettu Tipa Hiihtopipo.

En juhli

merkkipäivääni!
Arto Ahonen
Iisalmi

$-r-_|l-vv- esiintyminen
on Tommi Laitiselle kevään
mittaan toinen Iisalmessa.
Edellisen baarikeikan jälkeen
hänelle kuuluu taas uutta.
Freestyle-rapin mestaruudet
ovat viime ja edellisvuodelta
ja keikkoja on alkanut kertyä.
–Tulossa on myös levy
aikavälillä ”en tiedä tarkalleen”. Kappaleita on julkaistu
tähän asti yksitellen, Laitinen kertoo.
Rapin hän kertoo löytä-

neensä isommin viidentoista
ikäisenä ja siitä pitäen hän on
tehnyt töitä uransa eteen –
nykyään päivätyönsä ohella.
Viimeistään tiivis yhteys
Kuopion suunnalla vaikuttavaan Funkkaa Taikka Kuole
-kollektiiviin toi pohjaa tehdä omaa musiikkia julkaistavaksi asti.
Rap-musiikin Laitinen
arvioi musiikkityylinä kovasti kilpailluksi lajiksi.
–Itse haluan tehdä musiikkiani vain, koska nautin siitä ja saavutan siten itselleni
rauhaa. Teen biisejäni ilman
ﬁlttereitä, ja kirjoitan siitä,
mikä puhuttaa, myös asioista, jotka ovat mielestäni
vialla. Vaikkapa siitä, miten
pintaliitäjätyypit ottavat pannuun. Kaikki eivät tykkää,
mutta haluan myös provosoida.

(b0;v-m7"|==sopii sinänsä kuin nenä päähän Pramatikin musiikilliseen
sanomaan. Nuorta muusikkoa ottaa ihan jonkin verran

päähän kuulla iisalmelaisten
itsensä valittavan, että ”täällä ei ole mitään”.
–Iisalmelaisnuoret haukkuvat kotikaupunkiaan
enemmän kuin konsanaan
muualla asuvat. Haluan
vaan kysyä, mikä teitä vaivaa, Iisalmessahan on kaikki
ihan hyvin! Laitinen lataa.
Sama henki ja ajatus on
myös tapahtuman tuottajalla, Iisalmen kuvataidekoulun kannatusyhdistyksen
puheenjohtaja Riikka-Liisa Kajanuksella.
–Olen halunnut tuoda Iisalmeen aivovuotoa
aiemminkin, ihan sanan-
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mukaisesti ja nyt bändinkin
muodossa. Toivotaan, että
tapahtuma innostaa osallistumaan ja toisaalta välittää
viestin, että tänne voi itse
kukin järjestää jotain kiinnostavaa, Kajanus sanoo.
–Tämä ensimmäinen kerta mennään hip hopilla ja
rapilla. Toivotaan, että ensi
vuonna saadaan jatkoa, ja sitten taas jotain uutta sisältöä.

boo|oom vuonna 2012
perustettu hip hop -yhtye,
jonka muodostavat MC Jodarok sekä tuottajakaksikko
K.V.N & Lobo. Bändiltä tunnetaan muun muassa hienon
vastaanoton saaneet, yhtyeen
nimeä kantava ensilevy, sekä
EP Vihaa karkkia ja viime
vuonna julkaistu täyspitkä
Dötöx, joka oli levykauppa Äx:n vuoden myydyin
rap-levy.
Illan kolmas nimi, Tipa
Hiihtopipo on tunnettu
gangstarapin piireissä ja tuttu ääni myös muun muassa
Bassoradion aalloilta. Hän

tuo iltaan oman näkemyksensä suomirapista.
Aivovuodon MC Jodarok
eli Matti Salminen myös
opettaa lauantain tunnin
mittaisessa ja maksuttomassa lyriikkapajassa. Se
pidetään Iisalmen Nuorison Tuki ry:n Studio Pause
-tilassa Kivirannalla. Puoliltapäivin alkavaan pajaan
kannattaa ilmoittautua etukäteen Intryn Rytmitakomolle.
Iisalmeen saatiin muutama vuosi sitten graﬃtitaidetta, kun Bo Axel -ryhmä
vieraili maalauskeikalla
paikkakunnalla. Näkyvimmät graﬃteistra koristavat
nyt Eteläisen Pohjolankadun rautatiesillan seinämiä.
Samaiseen Bo Axeliin kuuluva Tipa Tuominen saapuu
tapahtumaan ohjaamaan
graﬃtityöpajaa.
Kankaan liikunta-alueen
skeittiparkkiin pysyvästi
asennettaville graﬃtiseinille
päästään lauantaina kokeilemaan tekniikoita.

