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Lehdistötiedote 5.6.2014 

 

Nuoret sanoittivat ja sävelsivät Hartwall Jaffalle rennon letkeän kesähitin 

 
 
Nuorten musiikkityöpajassa tekemä Ei huolii -kesäkappale tulee 

kuulumaan kesällä Hartwall Jaffan kesäkiertueella ja radiossa. 
Kappale syntyi Hartwall Jaffan ja Suomen lasten ja nuorten 

säätiön Myrsky-hankkeen yhteistyöprojektissa. Myrskyn 
tarkoituksena on tarjota nuorille mahdollisuuksia identiteettinsä ja 
itsetuntonsa kehittämiseen sekä rohkaista itsensä ilmaisemiseen 

taiteen keinoin. 
 

Suomen lasten ja nuorten säätiön ja Hartwall Jaffan yhteisessä Myrsky-
musiikkiprojektissa oli mukana useita nuoria, jotka pääsivät toteuttamaan 
unelmaansa musiikin saralla ja ideoimaan biisiä ammattimuusikko Tommy 

Lindgrenin ohjaamana. Ei huolii -kappaleesta on kuvattu myös 
musiikkivideo. Rennon letkeän suomireggaekappaleen esittävät TBR & 

WaldeBee ft. Yasmin & Hulda. Musatyöpaja tehtiin yhteistyössä Bass 
Campin kanssa. 

”Jaffan ja Myrskyn yhteistyöprojektiin osallistuneiden Bass Camp  
-nuorten kanssa on ollut aivan mahtava työskennellä! Lindgren-sedän ei 
tarvinnut oikeastaan muuta tehdä kuin vähän rohkaista nuoria  

löytämään oma äänensä. Lopputuloksena syntyi mahtavan positiivinen 
biisi, joka on täynnä kesäfiilistä. Hienoa duunia”, muusikko Tommy 

Lindgren kuvailee Myrsky-musiikkiprojektia.  

”Haluamme olla tukemassa nuorisotyötä ja auttaa joskus vaikeissakin 
elämäntilanteissa olleita nuoria pääsemään kohti tavoitteitaan ja 

unelmiaan. On ollut ilo saada työskennellä näin idearikkaiden ja 
lahjakkaiden nuorten kanssa. Hartwall Jaffan ilo on näissä nuorissa ja 

heidän tekemässään kesähitissä todellakin läsnä”, toteaa Hartwall Jaffan 
tuotepäällikkö Karita Taura Myrsky-yhteistyön uusimmasta hankkeesta. 

Biisin tekijänuoret ja Hartwall Jaffa lähtevät myös yhteiselle 

kesäkiertueelle ympäri Suomea. Kiertueella nuoret esittävät Ei huolii -
kesähittinsä ja lämmittelevät uutta nousevaa tähteä Kasmiria. Kiertueella 

voi päästä myös katsomaan ennakkonäytöksessä Inari Niemen ohjaaman 
Kesäkaverit-elokuvan sekä tapaamaan elokuvan tähtikaartia. 

 

Kiertueen aikataulu: 
 To 12.6. Yliopistonkadun kävelykatu, Turku  

 To 3.7. Jugendtori, Tampere 
 To 10.7. Vesijärvensatama, Lahti  
 To 24.7. Casinon puisto, Hanko 

 To 31.7. Narinkkatori, Helsinki 

http://www.hartwall.fi/
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Hartwall on solminut Suomen lasten ja nuorten säätiön kanssa 
kolmivuotisesta yhteistyöstä ja yhteinen projekti järjestetään myös ensi 

vuonna. Myrsky-hankkeen tavoitteena on antaa 12-29-vuotiaille nuorille 
eväitä kasvaa rohkeiksi ja tasapainoisiksi aikuisiksi ja auttaa heitä 
löytämään oma paikkansa maailmassa. Nuoria rohkaistaan ilmaisemaan 

itseään taiteen keinoin.  
 
”Ei huolii” -musiikkivideo You Tubessa: 

https://www.youtube.com/watch?v=f2EnYfWHjzI  

Lisätietoja Myrsky-hankkeesta: www.myrsky.info 

Lisätietoja: Karita Taura, Jaffan tuotepäällikkö, Hartwall, puh. 050 595 
2148, karita.taura(at)hartwall.fi 

Median yhteydenotot: Hanna Leppäniemi, viestintäpäällikkö, Hartwall, 
puh. 020 717 2073, hanna.leppaniemi(at)hartwall.fi 

Kuvat: http://mediapankki.hartwall.fi/?cart=2411-glkjeagkgk&l=FI 

Lisätietoja Myrsky-hankkeesta: Riikka Åstrand, projektipäällikkö, 

Myrsky-hanke, Suomen lasten ja nuorten säätiö, puh. 050 539 45 55, 

riikka.astrand@nuori.fi 

 
Hartwall Jaffa 

Jo vuodesta 1949 markkinoilla ollut Hartwall Jaffa on Suomen arvostetuin juomabrändi. Hartwall Jaffa on tänä 

päivänä monipuolinen tuoteperhe, jonka valikoimasta löytyy juomia monenlaiseen makuun. Hartwall Jaffojen maku 

on aina aidosta hedelmästä, sillä kaikissa Hartwall Jaffa -juomissa käytetään vain luontaisia aromeja. www.jaffa.fi 

Myrsky on Suomen lasten ja nuorten säätiön valtakunnallinen hanke, jonka toiminta perustuu taiteen eheyttävään ja 

identiteettiä rakentavaan vaikutukseen nuorten elämässä. Hanke on suunnattu erityisesti haastavissa 

elämäntilanteissa eläville 12-28-vuotiaille nuorille. Myrsky on kesään 2013 mennessä tavoittanut noin 17 000 nuorta 

yli 120:ssa projektissa ympäri Suomen. www.myrsky.info 
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