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SAMMON TAONTA  2016 
”Mikä laulu lainehilla, ilo entistä parempi, laulu muita laatuisampi? ” 

 
Juhlallinen viides Sammon taonta -musiikkitapahtuma 
järjestetään 9.7. klo 18-21 Sammatissa, Paikkarin torpan 
Sampomäellä. Tänä kesänä Sammon taonta tuo Lohjalle 
pääesiintyjäksi suomalaisen etnomusiikin kansainvälisesti 
tunnetuimman tähden, Värttinän. Helsinkiläiskvintetti 
Hohka viettää 10-vuotisjuhlavuotta ja tuo lavalle 
pohjoismaista energistä perinnegroovia. Lisäksi kuullaan 
muistojen lastenlauluja lohjalaisten muskariopettajien 
esittäminä konsertissa Molla ja Melodica. 
 
 
 
Sammon taonta – Paikkari soi! la 9.7.2016 klo 18-21 
 
Ohjelma: 
klo 18.00-18.30 Molla ja Melodica - muistojen lastenlaulut , Sampomäen lava  
klo 18.00-19.00 Paikalliset pelimannit toivottavat tervetulleiksi Paikkarin torpan alue  
klo 19.00 -19.45 Hohka, Sampomäen lava  
klo 20.00 - 21.00 Värttinä, Sampomäen lava 
 
 
MOLLA JA MELODICA 
Lauantain 9.7.  Paikkari soi! -tapahtuma avataan muistojen lastenlauluilla. 
Molla ja Melodica - konsertissa kuullaan kattava kokonaisuus lastenmusiikkia, 
joka on saanut osaltaan myös konsertissa soittavat muusikot innostumaan 
musiikista. Konsertti sisältää menneiden vuosikymmenten hittejä Yleisradion 
lasten toivekonserteista sekä päiväkodeista ja koulusta tuttuja lauluja Nukke 
Maijasta Autonrämä- rokkiin. Yleisö voi esittää myös toivomuksia, jotka 
toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. 
 
 

HOHKA kelttiläisiä kaikuja, perinnegroovia ja postrockia 
Molla ja Melodica –konsertin jälkeen lavalle nousee helsinkiläiskvintetti 
Hohka, joka on perustamisestaan saakka kulkenut omia musiikillisia 
polkujaan. Nelihenkisenä ja akustisena aloittanut yhtye on vuosien 
varrella sulattanut musiikkiinsa niin pohjoismaista perinnegroovea, 
kelttiläisiä kaikuja kuin postrockin junnaavia äänimaisemia. 
Kymmenenvuotista taivaltaan juhlistava Hohka on kuitenkin ennen 
kaikkea oma ainutkertainen itsensä: tinkimätöntä svengiä ja 
soittamisen iloa vuodesta 2006.  
 

 
VÄRTTINÄ Viena 
Ilta huipentuu suomalaisen etnomusiikin kansainvälisen lippulaivan, Värttinän konserttiin. Yhtye aloitti 
lasten runonlausuntaryhmänä Rääkkylässä vuonna 1983. Läpimurto tapahtui niin kansallisesti kuin 
kansainvälisestikin vuonna 1991 julkaistun ”Oi Dai” -albumin myötä. Yhtyeen viimeisimmällä Viena-levyllä 
Värttinä tekee kunniaa oman musiikkinsa juurille ja vienankarjalaiselle perinteelle. Levyn laulut ovat 
pääsääntöisesti uusia, ja ammentavat inspiraationsa yhtyeen vuonna 2014 tekemästä matkasta Vienan 
Karjalan runokyliin, ainutlaatuisista tapaamisista viimeisten elossa olevien runonlaulajien kanssa.  
 
 
 



 
 
Paikallisia pelimanneja 
Tänäkään vuonna ei ole unohdettu paikallista musiikkiperinnettä. Paikallisia pelimanneja kuullaan 
konserttien aluksi tapahtuma-alueella. Paikkarin torppa on auki tapahtuman ajan, ja kahvia voi ostaa 
Museovahdin talossa sijaitsevasta kahvilasta. 
 
Sammon taonta -tapahtuman pääjärjestäjänä toimii Sammon taonta -työryhmä, jonka muodostavat 
yksityishenkilöt, aktiiviset lohjalaiset kulttuuritoimijat muusikko/ pedagogi Lasse Aumala, muusikko/ tuottaja 
Pauliina Pajala sekä tuottaja Minna-Mari Roms. Yhteistyökumppaneina toimivat Sampoyhdistys ry sekä 
Lohjan Kesä ry. 
 
 
Liput ennakkoon Lipputoimistosta www.lipputoimisto.fi, puh. 0600 950 20. 
Liput 15€ aikuiset, 10€ opiskelijat, eläkeläiset, 5€ lapset (6-15v.)  
Liput S-Etukortilla: 13€ aikuiset, 8 eläkeläiset, opiskelijat, 3€ lapset (6-15v.)  
 
Lippuja saa myös tuntia ennen portilta vain käteisellä. 
 

 
Tapahtupaikka:  
Paikkarin torppa, Sampomäki, Torpantie 20, Sammatti (Lohja) 
 

Facebook: www.facebook.com/Sammontaonta 
Paikkarin kesä: www.paikkari.info 
 

Lisätietoja/tiedustelut: 
sammontaonta@gmail.com  
Pauliina Pajala 
puh: +358 50 535 0691 
 
Minna-Mari Roms 
Puh. +358 50 413 5013 
 
Lasse Aumala 
Puh: + 358 44 374 0171 
 
Järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin! 
 
Lisätietoa esiintyjistä: 
 
VÄRTTINÄ 
www.varttina.com 
 
HOHKA 
www.hohka.net 
 
Kuvat: 
Värttinä, kuvaaja Seppo Samuli 
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