
Kaukas EloFolk 2022 
Kylän kokoinen kansanmusiikkifestivaali Hyvinkään Kaukasissa 
11.-13.8.2022, Kaukasten Juhlatalo, Jokipadontie 6, Hyvinkää 

Kaukas EloFolkissa on luvassa kansanmusiikin juhlaa 11.-13.8.2022 Hyvinkään Kaukasten kylässä jo kuudetta 
kertaa! Konsertit pidetään tunnelmallisessa Kaukasten Juhlatalossa, jossa sadekuurotkaan eivät latista 
juhlatunnelmaa.  

Kaukas EloFolk oli harvoja festivaaleja, joka pidettiin molempina koronavuosina 2020–21 ja jatkaa uusilla 
ideoilla vuonna 2022. Nyt on luvassa oma konsertti myös lapsille lauantaina ja torstaina yhteistyössä Forssan 
mykkäelokuvafestivaalien kanssa säestetty mykkäelokuvaesitys.  Muutoinkin on taiteellinen johtaja Timo 
Alakotila laittanut jälleen parastaan ohjelmistoa laatiessaan. Ja jälleen Timo soittaa itsekin myös useamman 
kokoonpanon mukana. 

Kaukas EloFolk alkaa torstaina 11.8. klo 19 uudella aluevaltauksella, säestetyllä mykkäelokuvalla. Esitys 
toteutetaan yhteistyössä Forssan mykkäelokuvafestivaalien kanssa ja sama esitys on myöhemmin luvassa 
myös siellä. Elokuva on Le fantôme du Moulin-Rouge (Punaisen Myllyn kummitus), René Clairin ohjaus 
vuodelta 1925. Säestyksestä huolehtivat harpisti Natalia Castrillion ja pianisti Timo Alakotila. 

Perjantaina 12.8. palataan perinteiseen konserttimalliin. Illan aloittaa kello 18 tanskalaisen viulistin Kristine 
Heebøllin ja Timo Alakotilan konsertti ja iltaa jatkaa kielisoittaja Petri Hakala ystävineen. Hän on koonnut 
rinnalleen huippukaartin muusikoita. Jousikvartetissa soittavat Siiri Virkkala, Anni ja Mauno Järvelä ja Marion 
Göbel ja Timo Alakotila pianossa. Lisäksi vahvistuksena on kitaravirtuoosi Roger Tallroth Ruotsista. Luvassa on 
Timo Alakotilan säveltämää materiaalia mandoliinikonsertosta pikkukappaleisiin ja ilta päättyy tansseihin. 

Kaukas EloFolkin päätöspäivä lauantai 13.8. alkaa myös uutuudella. Kello 13.30 on Pentti Rasinkankaan ja 
Jarmo Romppasen lastenkonsertti. Konsertti sopii kokoperheelle ja sinne aikuiset pääsevät lasten mukana 
ilmaiseksi. Lastenkonsertin jälkeen piha-alueella toivottaa väen tervetulleeksi posetiivari Marcello kello 14–16. 
Piha-alueelle on vapaa pääsy ja siellä toimii myös Kaukasten asukasyhdistyksen kahvila, ainoastaan salin 
konsertit ovat maksullisia. 

Lauantain iltaohjelmiston polkaisee vauhtiin kello 16 Jussi Syren and The Groundbreakers energisellä 
bluegrass-poljennolla. Sisäkonserttien välillä ulkolavalla on ilmaiskonsertteja ja ne aloittaa Duo Selina 
kanteleineen ja niitä jatkaa illan kuluessa Pohjola Project. 

Salin konserteissa on seuraavina vuorossa Kvarty Five irlantilaishenkisellä menolla ja Alda suomalaisesta ja 
ruotsalaisesta perinteestä ammentavalla modernilla musiikillaan. Kaukas EloFolkin lauantai-illan päättää JPP 
yhdessä jo lastenkonsertissa esiintyneen Pentti Rasinkankaan kanssa ja heidän osuutensa päättyy Antti 
Savilammen vetämään huutokatrillin, johon yleisö on aina osallistunut salin täydeltä. 

JPP palaa taas EloFolkkaamaan Kaukasten Juhlatalolle Antti Savilammen huutokatrillin kera! 



Kaukas EloFolk 2022 
Alueelle on vapaa pääsy ja lauantaina myös ulkona on ilmaiskonsertteja (pihakonsertit). 
Lisäksi posetiivari Marcello toivottaa tervetulleeksi ulkoalueella lauantaina klo 14–16 välillä. 

Lippuja voi ostaa ennakkoon Biletti.fi ja tuntia ennen ovelta. Kolmen päivän festarilippu maksaa 60 €. 

Torstai 11.8.2022 klo 19 - liput 15 € 
19.00 Säestetty mykkäfilmi Le fantôme du Moulin-Rouge (Punaisen Myllyn kummitus), 1925, ohjaus René Clair, 
99 min. Säestys Natalia Castrillion ja Timo Alakotila. Esitys toteutetaan yhteistyössä Forssan 
mykkäelokuvafestivaalien kanssa. 

Perjantai 12.8.2022 - liput 30 € 
18.00 Kristine Heebøll, (DK) Timo Alakotila 
19.30 Petri Hakala ystävineen 
mukana jousikvartetti (Siiri Virkkala, Anni ja Mauno Järvelä, Marion Göbel) Roger Tallroth, Timo Alakotila 
21.00-21.45 Tanssisoittoa Petri Hakala & co tahdissa 

Lauantai 13.8.2022 
13.30 Lastenkonsertti: Pentti Rasinkangas ja Jarmo Romppanen 
- liput: lapset 10 €, vanhemmat mukaan ilmaiseksi
Lastenkonsertin jälkeen posetiivari Marcello ulkoalueella klo 14–16 välillä.

- iltakonserttien liput 35 €
16.00 Jussi Syren & Groundbreakers
17.00 Duo Selina (pihalava)
17.30 Kvarty Five
18.30 Pohjola Project (pihalava)
19.00 Alda
20.00 Pohjola Project (pihalava)
20.30 Pentti Rasinkangas & JPP
21.30 Katrilli Antti Savilammen ja JPP:n vetämänä

PERILLE PÄÄSEE! 

• Jokelan rautatieasemalta on ilmainen kuljetus Kaukasten Juhlatalolle (Jokipadontie 6, Hyvinkää) ja
myös ilmaisia parkkipaikkoja löytyy.

• Liput voi hankkia ennakkoon Biletistä ja tuntia ennen esitystä suoraan ovelta.

• Piha-alueelle on vapaa pääsy ja siellä toimii myös Kaukasten asukasyhdistyksen kyläkahvila,
ainoastaan salin konsertit ovat maksullisia.

Kylän kokoinen festivaali! 

www.kaukaselofolk.fi   www.facebook.fi/vanunvoima 

Menossa mukana Kaukasten asukasyhdistys, Hyvinkään kaupunki ja Musiikin edistämissäätiö 

https://biletti.fi/events/kaukas-elofolk-2022
https://biletti.fi/events/kaukas-elofolk-2022
http://www.kaukaselofolk.fi/
http://www.facebook.fi/vanunvoima



