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Kukapa olisi uskonut viime vuoden keväällä, mitä maailmanlaajuinen pandemia voi saada aikaan!  

Kulttuuritarjonta on todella vähäistä, mutta olemme toisaalta oppineet striimaamaan osaamistamme 

verkossa.  Ammattilaisille tämä on elantokysymys, meille harrastajille ehkä enemmänkin tylsistymistä kotona 

olemiseen.  Mutta kun kaikki yhdessä toimimme viruksen leviämisen estämisessä, emmeköhän kesällä saa 

soitella toistemme kanssa yhdessä ja yleisölle. 

 

Varsinais-Suomen Kansanmusiikkiyhdistyksellä alkoi 50-vuotisjuhlavuosi.  Yhdistys perustettiin Naantalissa 

lokakuun 24. päivä 1971 kansanmusiikkikurssin päätteeksi. Tätä tapahtumaa juhlimme syksyllä 23.10. 

muistellen, mitä matkamme varrella on tehty ja miten olemme olleet osana varsinaissuomalaista 

kansanperinneosaamista.  Silloin siis soitetaan, lauletaan ja tanssitaan – yhdessä. 

 

HALLITUS 

Yhdistyksen syyskokous valitsi tälle vuodelle puheenjohtajaksi Ilmari Hunsan ja hallitus 

järjestäytymiskokouksessaan valitsi varapuheenjohtajaksi Arto Pasion Salosta sekä sihteeriksi Anna Pohjolan 

Turusta.  Muut jäsenet ovat Jukka Janka-Murros Turusta, Veikko Lahtinen Yläneeltä, Lasse Nivalinna Somerolta 

ja Iina Wahlström Loimaalta, Raimo Henriksson Mynämäeltä. Varajäsenet ovat Marjaana Puurtinen, Heli Janka-

Murros ja Jukka Vehmas. Rahastonhoitajana toimii Annukka Janka-Murros. 

 

Hallituksen suunnittelemien tapahtumien toteutus riippuu luonnollisesti viranomaisten ohjeistuksesta, mutta 

toivottavasti jo Kaustisella oltaisiin isolla joukolla ja siitä sitten kohti 50-vuotisjuhlia sekä ensi keväänä Turussa 

järjestettävää Samuelin Poloneesia.  Vuodenvaihteeseen mahtuu vielä Folklandia-risteily, jonka lipunmyyntikin 

on jo alkanut. 

 

VUOSIKOKOUS 

Yhdistyksen kevätkokouksen ajankohdaksi hallitus on päättänyt 10.4.2021 klo 17.30. Aluehallintoviranomaiset 

ovat tosin jatkaneet ja asettaneet uusia rajoituksia päätöksemme jälkeen, joten tällä kertaa kokous 

järjestetään etäyhteyden välityksellä. 
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TIEDOTTAMINEN 

Kotisivujemme ylläpitäjäksi saimme Etelä-Pohjanmaalta tänne muuttaneen Jukka Rauhalan.  Hän on luonut 

vskamu.fi -sivut uudelleen ja sieltä löytyy jatkossa mahdollisimman paljon tietoa yhdistyksemme toiminnasta.  

Sivuilta löytyvät myös yhteystiedot, joiden kautta saat myös yhteyden toimihenkilöihin.  Sivuille on lisäksi 

mahdollisuus lähettää tapahtumistanne kuvia.  Koetetaan yhdessä Jukan kanssa saada sivuista toimiva kanava 

sekä kuva aktiivisesta yhdistyksestä.  

 

Myös some on iso osa tiedottamistamme. Yhdistyksellä on oma Facebook-sivu (Varsinais-Suomen 

Kansanmusiikkiyhdistys ry), sekä Instagram-tili (vs_kamu). Myös Turku Folks! Åbo Folks! -ryhmää kannattaa 

seurailla kansanmusiikkitapahtumien ym. osalta, vaikka se ei olekaan yhdistyksen oma virallinen 

tiedotuskanava. Yhdistyksen somepäivityksistä vastaa pääasiassa sihteeri. Jäsenkirjeitä tulee tarpeen mukaan, 

yhdistys tarpeen mukaan voi mainostaa jäsentensä tapahtumia omilla kanavillaan. Sähköpostilistalle emme 

mielellämme markkinoi jokaista tapahtumaa erikseen, jotta vältytään turhalta massapostitukselta. 

Tapahtumakalenteriin lisäämme maakunnallisia (erityisesti jäsentemme) kansanmusiikkitapahtumia. Jos teillä 

on jokin tapahtuma, josta haluatte tiedottaa meidän kauttamme, ottakaa yhteyttä sihteeriin! 

 

 

KANSANMUSIIKIN PÄIVÄ 15.5.2021 

Yhdistys haluaa kaikesta huolimatta juhlistaa Kansanmusiikin päivää, ja suunnitteilla on virtuaalikonsertti. 

Tarkoitus on, että konserttiin voivat asettua ehdokkaaksi Varsinais-Suomalaiset pelimannit, joko yhtyeinä tai 

soolona. Kukin tekee esityksestään oman videon, ja näistä videoista sitten editoidaan n. tunnin kokonaisuus. 

Yhdistyksen jäsenille osallistuminen on ilmainen, ulkopuolisilta veloitetaan 5€ editointimaksu. (Riittää, että 

esiintyvässä yhtyeessä on yksikin jäsen!). Tarkemmat ohjeet seuraavalla sivulla. 
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HUOM! Koska meidän uudet hienot sivut sähköposteineen ovat vielä hiukan rakennusvaiheessa, pyytäisimme 

ilmoittautumisen yhteydessä laittamaan kopion sähköpostista myös osoitteeseen vspelimannit(at)gmail.com, 

jotta ilmoittautuminen tulee varmasti perille. Valinnat ilmoitetaan kevätkokouksen yhteydessä (ja valituille 

tiedotetaan myös sähköpostitse). Videoiden pitäisi olla valmiina huhtikuun loppuun mennessä, mutta 

tarkemmat ohjeet lähetetään valinnan yhteydessä. 

 

 

50-VUOTISJUHLAT 23.10.2021 

Juhlailtaa suunnitellaan juontajien viemänä viiden vuosikymmenen tapahtumakavalkadina buffet-ruokailun 

lomassa.  Alkuaikoina pelimannit toimivat paljolti tanssisäestäjinä, joten siitä lähdetään ja päädytään sitten 

taas 2014 Kaustiselta alkaneeseen ja tähän päivään jatkuneeseen tanssijoiden ja soittajien yhteistyöhön.  Väliin 

mahtuu kuuluisia pelimanneja, eikä matkamme varrella vaikuttaneita yhtyeitäkään unohdeta.  Soitetaan 

yhdessä ennen ja nyt soitettuja kappaleita, saamme varmaankin kuulla myös nykyisiä yhtyeitä, säestetään 

isoissa esityksissämme olleita tanssikoreografeja ja onhan jokunen laulukin vuosien varrelta yhdessä esitetty.    
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Juhlatoimikunta ottaa mielellään vastaan tarinoita tapahtumista ja pelimanneista.  Kavalkadin 

käsikirjoitusvaihe on jo menossa. Juhlatoimikunnan puheenjohtajana toimii Arto Pasio, juttuja voi lähettää 

hänelle osoitteella artopasio(at)gmail.com.  

 

KAUSTISELLE 12.-18.7.2021? 

Yhdistys on viime vuoden tapaan suunnittelemassa omakustanteista bussikuljetusta Kaustiselle. Kun tilanne 

selkeytyy, asiasta tiedotetaan tarkemmin. Pelimannihaku jatkuu maaliskuun loppuun (ja yleensä myöhemmin 

tulee vielä täydennyshaku), ja yhdistyksellä olisikin tavoitteena juhlavuoden kunniaksi saada 

soittosalikonsertti. Mahdollisia Kaustiselle lähtijöitä pyydetäänkin huhuilemaan tänne päin, jotta pystytään 

kartoittamaan, ketkä voisivat olla mukana tässä spektaakkelissa! Pandemiatilanteen huomioiden varaudutaan 

myös virtuaalifestivaaliin.  Ilmoittautuminen festivaaliesiintyjäksi tapahtuu sivuilla www.kaustinen.net.  

 

JÄSENEDUT 

Olethan huomannut, että yhdistyksen jäsen saa jäsenyyden lisäksi Kansanmusiikkilehden 4 kertaa vuodessa ja 

lehden mukana yhden CD-levyn.  Mutta ei tässä vielä kaikki.  Kansanmusiikkiliiton nettiputiikissa on tarjolla 

levyjä, nuotteja ja kirjoja.  Alennusta tulee myös Liiton järjestämistä kursseista vuodenvaihteessa Murikassa ja 

kesän alussa nuoremmalle väellä Vihdissä.  Lisäksi uutuutena verkkokursseja, joista ensimmäinen Jari 

Komulaisen luotsaama Positiivisesti kaksirivisellä jo 20.–21.3. (Ilmoittautuminen päättyi 5.3.) Jatkoa seurannee 

kevään mittaan muillekin instrumenteille.  Jäseneksi liittymisestä lisätietoja sihteeri Anna Pohjolalta. 

Yhdistyksellä on myös oma huppari, niitä on vielä jonkin verran jäljellä; kokoja ja saatavuutta kannattaa 

tiedustella yhdistyksen puheenjohtaja Ilmari Hunsalta. Jäsenhinta on 45€ (muilta 53€). Tämän lisäksi 

veloitetaan mahdolliset postituskulut. Tällä hetkellä niitä on jäljellä naisten mallia muutamia kappaleita 

(koossa M ja L). Jos kiinnostusta löytyy, huppareita teetetään lisää. 

 

MUUT TAPAHTUMAT 

Maakunnassa ja myös muualla tapahtuu paljon kansanmusiikkia sivuavia tapahtumia.  Seuraa kansanmusiikki.fi 

-sivustoja sekä somekanavia.  Optimismia koronan voittamiseen on. Valoa tunnelin päässä on jo näkyvissä, eikä 

se ole vastaantuleva juna.  Kiitos kaikille, jotka olette olleet aktiivisesti mukana. 

 


