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Eteläpohjalaiset Spelit Kansanmusiikkiyhdistys ry 
 

 

Toimintasuunnitelma  

vuodelle 2018 

 

 

I Yleistä 
 

Eteläpohjalaiset Spelit Kansanmusiikkiyhdistys ry vuodesta 1972 
Eteläpohjalaiset Spelit Kansanmusiikkiyhdistys ry:n (lyh. Spelit ry) tarkoituksena on vaalia ja kehittää 

eteläpohjalaisen kulttuuriperinteen pohjalta suomalaista kansanmusiikki- ja kansantanssitoimintaa. 

Tarkoituksen toteuttamiseksi Spelit ry järjestää vuosittain valtakunnallisen ja kansainvälistäkin sävyä 

omaavan kansanmusiikkitapahtuman Eteläpohjalaiset Spelit eri paikkakunnilla Etelä-Pohjanmaalla ja 

Pohjanmaalla. Lisäksi Spelit ry on mukana järjestämässä muita kansanmusiikin tapahtumia ja toimii 

yhteistyössä useiden jäsenistönsä järjestämien kansanmusiikkitapahtumien kanssa toiminta-alueellaan. 

Eteläpohjalaisen kansanmusiikin pohjalatauksena on polskamusiikki ja -tanssi. 

 

Eteläpohjalaiset Spelit –tapahtuman merkityksellisyys 
Eteläpohjalaiset Spelit on ollut toimintansa alusta lähtien yksi maamme merkittävimmistä kansanmu-

siikkitapahtumista. Tapahtuma on heti Kaustisen kansanmusiikkifestivaalien jälkeen maamme suurim-

pia valtakunnallisia ja kansainvälisiä kansanmusiikkiin pohjautuvia kulttuuritapahtumia Suomessa. 

 

Tapahtuman myötä on kehitetty ja luotu eri pitäjissä oman alueellisen kulttuurin pohjalta uusia musiik-

kiin, lauluun ja tanssiin perustuvia ohjelmakokonaisuuksia. On tehty taiteen perusopetukseen liittyvä 

koulutuspaketti, jonka kaltaista ei ole aikaansaatu missään muussa maakunnassa Suomessa. Pohjoismai-

sen Kulttuurirahaston, Läänin Taidetoimikunnan ja Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahaston sekä Etelä-

Pohjanmaan Liiton ja Pohjanmaan Liiton, Leader-toimintaryhmien sekä ELY-keskusten kautta haetaan 

eri projekteihin ja hankkeisiin tukea.  

 

Eteläpohjalaiset Spelit -kansanmusiikkitapahtuma on kuulunut pitkään Opetus- ja Kulttuuriministeriön 

valtakunnallisesti tuettujen kulttuuritapahtumien joukkoon. Tästä statuksesta Spelit ry:n hallitus tulee 

pitämään kiinni myös tulevina vuosina. 

 

Suomen Kansanmusiikkiliiton vuoden teema on ”Kaikilla mausteilla” 
Valtakunnallinen kansanmusiikin yhdyselin Suomen Kansanmusiikkiliiton (SKML) on määritellyt vuo-

den 2018 teemaksi  ”Kaikilla mausteilla”. Spelit ry pyrkii noudattamaan toiminnassaan valtakunnallista 

teemaa tapahtumissaan ja koulutustoiminnassa vuoden 2018 aikana.  

 

Eteläpohjalaisten Spelien erityisteema on ”Musiikkia kaikkiruokaisille” 
Eteläpohjalaiset Spelit kansanmusiikkiyhdistyksen vuoden 2018 toiminnan erityisteemana on SKML:n 

teemaa mukaellen ”Musiikkia kaikkiruokaisille”, mikä huomioidaan suunniteltaessa tapahtumia, kon-

sertteja, kilpailutoimintaa ja koulutustoimintaa. Erityisesti vuoden teema on esillä Eteläpohjalaiset Spelit 

-tapahtumassa, joka järjestetään vuonna 2018 Kauhajoella yhteistyössä samanaikaisten Kauhajoen Ruo-

kamessujen kanssa. 
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II Toiminta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           47. Eteläpohjalaiset Spelit 2018 Kauhajoella Ruokamessujen aikaan 

 
Eteläpohjalaiset Spelit Kauhajoella 31.8. – 2.9.2018 
 
Eteläpohjalaiset Spelit järjestetään vuonna 2018 neljännenkymmenennenseitsemännen (47.) kerran. Tä-

män kansanmusiikkifestivaalin tapahtumapaikka siirtyy perinteitä noudattaen uudelle paikkakunnalle 

kansanmusiikkiperinteestä rikkaalle Kauhajoelle. Spelien yhteistyökumppanina on samaan aikaan Kau-

hajoella pidettävät Ruokamessut, josta tulee teema ”Musiikkia kaikkiruokaisille”. Speliohjelmaa on päi-

vällä Ruokamessualueella Hämes-Havusen talonpoikaistalon idyllisessä pihapiirissä ja illalla Kauhajoen 

koulukeskuksen monipuolisissa tiloissa ja keskustan ravitsemusliikkeiden tiloissa. Ohjelmistossa on 

voimallisesti mukana kansanmusiikki ja -tanssi eri muodoissaan.  

 

Tapahtumaan sisältyy kolmen päivän aikana yli 20 kpl 1-3 tunnin pituista konserttia, esitystä tai tapah-

tumaa ajoittain 3-4 areenalla samanaikaisesti. Esiintyjinä on 300-400 pelimannia, kansanlaulajaa ja -

tanssijaa 

 

Ohjelman pääosan muodostavat kansanmusiikin ja kansantanssin konsertit (Ruokamessualueella, kou-

lukeskuksessa, ravintoloissa ja tapahtumatiloissa), joissa esiintyvät sekä alan ammattilaiset että myös  

laaja kansanmusiikin ja -tanssin harrastajien joukko ympäri maata, mutta erityisesti Etelä-Pohjanmaalta 

ja Pohjanmaalta.  

 

Merkittävässä asemassa ohjelmistossa ovat myös kansanmusiikkiin liittyvät kilpailut, joista vuonna 

2018 järjestetään perinteiset valtakunnalliset huuliharpun ja mandoliinin kansanmusiikin soiton SM-

kilpailut sekä yksi- ja kaksirivisen haitarin soiton Speli-mestaruuskisat eri ikäsarjoissa. Valtakunnallis-

ten kansanlaulukilpailujen järjestämisessä pidetään välivuosi. Lisäksi järjestetään kansanmusiikkiin ja 

kansantanssiin liittyvää koulutusta.  

 

Yhteistyöverkostomme kautta Spelien yhteydessä järjestetään erityisesti lapsille ja nuorille tarkoitettu 
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usean päivän Lasten Spelileiri, jonka tarkoituksena on innostaa osallistujia omilla soittimillaan kansan-

musiikin yhdessä esittämiseen. 

 

Lisäksi yhteistyöverkostomme järjestää Speliviikolla kansanmusiikin ja kansantanssin koulutusta alan 

harrastajille.  

 

Eteläpohjalaiset Spelit –tapahtuman järjestää Eteläpohjalaiset Spelit Kansanmusiikkiyhdistys ry.  Vuon-

na 2018 yhteistyökumppaneita ovat Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikkö, Kauhajoen 

kunta, Kauhajoen seurakunta, Suomen Kansanmusiikkiliitto, Etelä-Pohjanmaan Musiikkiopisto ja  Fin-

land Festivals-ketju. Tapahtumaa tukee Opetus- ja Kulttuuriministeriö ja Kauhajoen kunta sekä yhteis-

työsopimuksin E-P:n Osuuskauppa (Eepee). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Eteläpohjalaisissa Speleissä esiintyy myös valtakunnan kansanmusiikin huippuja.  

 Kuvassa Tallari-yhtye ja musiikin tohtori polskaviulisti Piia Kleemola-Välimäki  (v. 2017) 

 

Lokakuun Loiskeet 
Spelit ry on ollut mukana järjestämässä valtakunnallista pelimannitapahtumaa Lokakuun Loiskeet yh-

teistyössä Kuortaneen Urheiluopiston kanssa ja vuoteen 2015 saakka Lappajärvellä Kylpylähotelli Kivi-

tipun kanssa. Spelit ry on vastannut tapahtuman pelimanniohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta. Yh-

teistyötä jatketaan jommankumman em. yhteistyökumppanin kanssa vuoden 2018 syys-lokakuun vaih-

teen viikonlopun päivinä järjestettävissä Lokakuun Loiskeissa (29. kerta).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                        Myös Lokakuun Loiskeissa koetaan soittamisen iloa 
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Kansanlaulukilpailu 

Eteläpohjalaisissa Speleissä on muutaman viime vuoden aikana järjestetty Valtakunnallinen Kansanlau-

lukilpailu kansanomaisille laulajille eri teemoin. Se on toteutettu noin joka toinen vuosi. Vuonna 2018 

pidetään kilpailussa välivuosi. 

 

Spelien Joulukonsertti Laihialla  
Yhteistyössä Laihian nuorisoseuran ja Laihian kunnan kanssa järjestetään perinteinen Spelien Joulukon-

sertti Laihian Ns-talolla marras-joulukuussa. 

 

Folklandia-risteily 
Spelit ry on edelleen yksi valtakunnallisen Folklandia-risteilyn taustajärjestäjistä. Vuonna 2018 risteily 

tapahtuu 12.-13.1.2018 välillä Helsinki-Tallinna-Helsinki. 

 

Samuelin Poloneesi 2018 
Spelit ry:n jäsenistöä osallistuu Suomen kansanmusiikkiliiton valtakunnalliseen talvitapahtumaan 16.-

18.3.2018 Samuelin Poloneesiin Helsingissä 

 

Spelit on mukana verkostoissa 
Spelit ry toimii yhteistyössä valtakunnan, läänin, maakuntien, alueen kuntien ja musiikkioppilaitosten 

sekä eri kulttuuriorganisaatioiden ja -vaikuttajien kanssa vaalien ja kehittäen eteläpohjalaista kulttuuria. 

 

Jäsenten järjestämiä kansanmusiikkitapahtumat vuonna 2018 
 

Kevättä Palkeissa 
Alavuden Kaksiriviset järjestää 15. perinteisen Kevättä Palkeissa -konsertin Alavudella huhtikuussa. 

 

Karavaanareiden Pelimannikaronkka 
Teuvan Parrassa järjestetään kesäkuun alussa Karavaanareiden Pelimannikaronkka 

 

Lauhan Spelit 
Isojoen Lauhan Sarvessa järjestetään vuosittain heinäkuun puolivälin jälkeen Lauhan Spelit –niminen 

kansanmusiikkitapahtuma jo 15. kerran 

 

Matti Viitalan soitot 
Viitalan Nuorisoseura järjestää Kurikan Viitalan nuorisoseuralla 18.8.2018 Matti Viitalan Soitot jo 18. 

kerran. 

 

Havin Mettäpelit Laihialla 
Laihian Nuorisoseura järjestää Honkaniemen talon pihassa Laihialla Vanhassa Havissa Mettäpelit syys-

kuun 2018 alun jonakin lauantaina. 

 

Pyhäinpäivän soitto -konsertti 
Karijoen Nuorisoseura järjestää pyhäinpäivänä 3.11.2018 perinteisen Pyhäinpäivän soitto -konsertin 

Karijoen koulukeskuksessa. Pyhäinpäivän soitossa julkistetaan Vuoden 2019 Speli-yhtye. 
 

Pelimannien Parhaat -kansansoittokisat 
Alavuden Kaksiriviset järjestää marraskuussa Alavudella perinteiset (24 vuotta) Pelimannien Parhaat- 

kansansoittokilpailut. 
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 Kansansoittokilpailut kuuluvat olennaisena osana kansanmusiikkikulttuuriin ja  

 Eteläpohjalaisten Spelien ohjelmaan. 

 

III Varainhankinta ja avustukset 

 

Oma varainhankinta 
Tärkeimmät tulolähteet ovat Spelien pääsylipputulot, Lokakuun Loiskeiden yhteistyösopimusten tulot ja 

erikseen järjestettävät konsertit. Lisäksi solmitaan yhteistyösopimuksia liike-elämän kanssa. 

 

Avustukset 
Merkittävin ja elintärkeä on Opetus- ja Kulttuuriministeriön vuosittainen avustus Eteläpohjalaisten Spe-

lien järjestämiseen. Avustuksia anotaan myös tapahtumapaikkakuntien kaupungeilta ja kunnilta, Suo-

men Kulttuurirahastolta ja muilta kulttuuria tukevilta tahoilta. 

 

IV Hallinto  
 

Yleiset kokoukset 
Eteläpohjalaiset Spelit Kansanmusiikkiyhdistys ry:n sääntömääräiset kokoukset pidetään: 

- vuosikokous maalis- huhtikuussa 

- syyskokous syys-, loka- tai marraskuussa 

 

Hallitus 
Spelit ry:n hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vuoden 2018 aikana noin kerran kuukaudessa.  

Hallitus valitsee vuoden 2018 ensimmäisessä kokouksessa varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä valitsee 

tarpeellisen määrän toimikuntia ja tapahtumakohtaisia projektiryhmiä.  

 

Oltermanni 
Eteläpohjalaiset Spelit Kansanmusiikkiyhdistys ry:n Oltermannina eli niin sanottuna "Vanhimpana pe-

limannina” toimii edelleen director musices Mestaripelimanni Lasse Peltonen Ilmajoelta. 

 

Suomen Kansanmusiikkiliitto  
Suomen Kansanmusiikkiliiton kevät- ja syyskokouksiin Spelit ry nimeää edustajat. Kansanmusiikkilii-

ton hallituksen jäsenen Timo Saarimäen ja henkilökohtaisen varajäsenen Juha Kuurajärven (Kaustinen)  

kautta hoidetaan yhteyksiä valtakunnallisiin kansanmusiikkitapahtumiin ja -koulutustilaisuuksiin. Liiton 

koulutus- ja kurssitoimintaan sekä konserttitoimintaan osallistutaan mahdollisuuksien mukaisesti  
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V Jäsenistö 

 

Yhdistyksen jäsenmäärä on pysynyt vakaana. Yhdistyksellä on ollut vuosittain noin 140 jäsenmaksun 

maksanutta jäsentä. Tavoitteena on saada kansanmusiikin ja -tanssin harrastajat Spelit ry:n jäseniksi 

koko yhdistyksen toimialueelta. Suomen Kansanmusiikkiliiton toimittama Kansanmusiikki-lehti lähete-

tään jäsenille neljä (4) kertaa vuoden aikana. Spelit ry:n tiedotteet lähetetään informaatiomielessä myös 

alueen kulttuuri-, sivistys- ja vapaa-aikatoimistoille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesän Speleissä näytetään, mitä talven aikana on opittu.  Kansanmusiikissa 2-rivisen soiton har-

rastus on maan laajinta Etelä-Pohjanmaalla 
 

VI Yhteystiedot, edustukset ja yhteistyö  
 

Eteläpohjalaiset Spelit kansanmusiikkiyhdistys ry:n toimisto sijaitsee edelleen Etelä-Pohjanmaan Opis-

ton tiloissa Ilmajoella osoitteessa: Opistontie 111, 60800 Ilmajoki. 

Yhdistyksen postiosoite on: Yrjöntie 4, 60560 Halkosaari 

Sähköposti: ep.spelit@gmail.com  

Kotisivut: www.spelit.fi  

Puheenjohtajan sähköposti: timo.saarimaki@nic.fi ja puh. 050-5303405 

 

Eteläpohjalaiset Spelit Kansanmusiikkiyhdistys ry kuuluu jäsenenä seuraaviin yhdistyksiin: 

- Suomen Kansanmusiikkiliitto ry 

- Finland Festivals ry 

 

Spelit ry toimii tarvittaessa yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Liiton, Pohjanmaan Liiton, Taideyliopiston 

Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikön, Ely-keskuksen, Pohjanmaan Taidetoimikunnan, Etelä-

Pohjanmaan Kulttuurirahaston, toiminta-alueen musiikkioppilaitosten, alueen kuntien ja kaupunkien 

sekä eri järjestöjen kanssa. 

 

Kaustisen kansanmusiikkifestivaalien ja Kansanmusiikki-instituutin kanssa jatketaan yhteistyötä. Eri 

maakuntien kansanmusiikkiyhdistyksille tiedotetaan Spelit ry:n asioista. 

 

Alueen muiden juhlatapahtumien kanssa tehdään yhteistyötä entistä määrätietoisemmin ennen kaikkea 

tapahtumien markkinoinnin edistämiseksi. 

 

Yhdistys huomioi voimavarojensa ja harkintansa mukaisesti kansanmusiikkitoiminnassa mukana olevi-

en henkilöiden merkkipäivät ja poismenot. 

mailto:ep.spelit@gmail.com
http://www.spelit.fi/
mailto:timo.saarimaki@nic.fi
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VII Koulutustoiminta, neuvonta- ja asiantunti-

japalvelut    
 

Taiteen perusopetus 

Spelit ry:n tuottamaa uusittua eteläpohjalaiseen kansanmusiikkiin liittyvää perusopetusmateriaalia 

markkinoidaan eri yhteisöiselle ja musiikkialan toimijoille.  

 

Neuvonta ja asiantuntijapalvelut 
Eteläpohjalaisen kansanmusiikkitoiminnan tukemiseksi Spelit ry välittää tietoja esiintyvistä pelimanni-

muusikoista tapahtumien järjestäjille ja toimii kansanmusiikkitoiminnan asiantuntijana alueellaan.. 

 

VIII Kansainvälinen yhteistyö  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Eteläpohjalaisissa Speleissä esiintynyt kansanmusiikin ja –tanssin opettajien ryhmä Vietnamista 
 

 

Spelit ry hoitaa tiiviissä yhteistyössä pelimanniyhtyeiden ja jäsenpelimannien kansainvälistä ohjelma-

vaihtoa ja vierailutoimintaa Pohjoismaihin, Eurooppaan ja eri puolille maailmaa Suomen Kansanmu-

siikkiliiton kanssa. Vuosina 2015 ja 2017 Etelä-Pohjanmaan Musiikkiopiston yhteyksien kautta on Ete-

läpohjalaisissa Speleissä esiintynyt vietnamilaisen kansanmusiikin ja -tanssin opettajien ryhmä Vietna-

mista. 

 

IX Nuottipalvelu ja äänitteet  
 

Suomen Kansanmusiikkiliiton äänite- ja nuottimateriaalia välitetään yhdistyksen jäsenille. Taiteen Pe-

rusopetuspakettia uusitaan ja markkinoidaan edelleen peruskouluille ja musiikkioppilaitoksille sekä kir-

jastoille. Kauan seisahduksissa ollut projekti saatetaan loppuun. Spelit ry:n julkaisemaa nuottikirjaa 

markkinoidaan kansanmuusikoille.  

 

 

Eteläpohjalaiset Spelit Kansanmusiikkiyhdistys  ry 
 

Timo Saarimäki  Jaakko Rajala 

puheenjohtaja  sihteeri 


