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Tervehdys VS-kamulaiset! 
 
 
Kevät on jo pitkällä, ja nyt on viimein aika juhlia 50-vuotiasta Varsinais-Suomen Kansanmusiikkiyhdistystä 
konsertin merkeissä la 21.5.2022 klo 14 Raision Martinsalissa (Eeronkuja 2). Yhtyeet tulevat eri puolilta 
maakuntaa, luvassa on siis monipuolinen kattaus varsinaissuomalaista kansanmusiikkia ja -tanssiakin! 
 
Mukana ovat: 
- Naantalin Pelimannit 
- Loimaan musiikkiopiston pelimanniryhmä 
- Ämmät Äänessä  
- Hyrrät ja Pirpanat (tanssi) 
- Yläneen Pelimannit 
- Nilsbyn Pelimannit 
- Virmon Pelimannit 
- Möttöläiset 
 
Luvassa on myös yhteissoittoa, kaikki pelimannit ovat tervetulleita osallistumaan mukaan – tulkaa tällöin 
paikalle jo klo 13, jolloin harjoittelemme yhteissoittokappaleita Eevan masurkka (Sointula) ja Veikon valssi 
nro 1 (Kotiranta). Kappaleiden nuotit löytyvät yhdistyksen kotisivuilta osoitteessa www.vskamu.fi. 
 

 

 

Liput (hinta sis. kahvituksen): 
 
Ennakkolippu (maksetaan VS-kamun tilille):  
18 € perushinta / 10€ jäsen 
 
Varaukset ja tiedustelut osoitteeseen 
rahastonhoitaja(at)vskamu.fi viimeistään pe 
20.5.2022. 
 
Ovelta (vain käteinen): 
20 € perushinta / 10€ jäsen 
 
 
 

HUOM: yhteissoittoon osallistuville 
pelimanneille vapaa pääsy. 

 

http://www.vskamu.fi/
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Kun juhlat on juhlittu, onkin aika päästä viulumusiikin pariin Panimoravintola Koulun 
historianluokkaan (Eerikinkatu 18. Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita kuulolle ja jameihin ke 25.5. 
klo 18. Oma soitin mukaan! 
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Oletko menossa Kaustiselle, mutta kyytiä vailla? 
 
Yhdistys järjestää yhteiskuljetukset, mikäli lähtijöitä saadaan riittävästi (noin 30 hlöä). 
Aikataulu:  
- Lähtö Turusta ke 13.7. klo 9:00 
- Paluukyydin lähtö Kaustiselta la 16.7. klo 17:00 
Reitti: suorin reitti pääväyliä pitkin (Turku-Aura-Huittinen-Parkano-Kaustinen). Pääväylien varrelta pääsee 
kyytiin.  
Meno-paluun hinta:  
- yhdistyksen jäsenille 40-60€ 
- muille 60-80€ 
Lopullinen hinta tarkentuu lähtijämäärän mukaan. Mitä enemmän lähtijöitä, sitä halvempi hinta. Nappaa 
siis kaverisikin mukaan! Jos matkustat vain toisen suunnan, on hinta reilut puolet meno-paluun hinnasta.  
 
Sitovat ilmoittautumiset sähköpostiin info(at)vskamu.fi toukokuun loppuun mennessä. Ilmoita viestissäsi: 
- lähtijän nimi  
- puhelinnumero  
- kyydin tyyppi (meno&paluu vai yksi suunta) 
- kyytiinnousupaikka  
- jäsenyys  
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HAUSSA SYYSKUUN YHTYE 
 
Olisitko juuri SINÄ yhtyeinesi kiinnostunut saamaan syyskuussa soittokeikkoja? Yhdistys etsii ”Syyskuun 
yhtyettä”, jolle järjestetään mahdollisuuksien mukaan esiintymistilaisuuksia. Mitään varsinaista palkkiota 
emme voi taata, mutta pyrimme järjestämään niin, että soittajille mahdollisesti tarjotaan evästä ja/tai 
saadaan matkakulut peitettyä. Yhtyeessä tulisi olla vähintään 1/3 yhdistyksen jäseniä. 
 
Toivomme teiltä seuraavia tietoja: 

- Nimi (Yhtye/Jäsenet) 
- paikkakunta 
- Miksi juuri sinut/teidät pitäisi valita syyskuun yhtyeeksi?  
- toiveajankohta keikoille 
- mahdollinen video/äänite, tai ainakin kuvaus mahdollisesta ohjelmistosta 

 
 
Pyydämme ilmoittautumaan osoitteeseen info(at)vskamu.fi 24.6. mennessä, minkä jälkeen alamme 
kartoittamaan mahdollisia keikkapaikkoja. 
 
Aurinkoista kevättä kaikille! 
 
 
 
 

 
 

Terveisin, 
 

Varsinais-Suomen kansanmusiikkiyhdistyksen hallitus 

 


