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Eteläpohjalaiset Spelit Kansanmusiikkiyhdistys ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021
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 kansanmusiikkitapahtumista. Tapahtuma on heti Kaustisen kansanmusiikkifestivaalien jälkeen maamme suurimpia valtakunnallisia ja kansainvälisiä kansanmusiikkiin pohjautuvia kulttuuritapahtumia Suomessa.
Tapahtuman myötä on kehitetty ja luotu eri pitäjissä oman alueellisen kulttuurin pohjalta uusia musiikkiin,
lauluun ja tanssiin perustuvia ohjelmakokonaisuuksia. On tehty taiteen perusopetukseen liittyvä koulutuspaketti, jonka kaltaista ei ole aikaansaatu missään muussa maakunnassa Suomessa. Pohjoismaisen Kulttuurirahaston, Pohjanmaan Taidetoimikunnan, Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahaston, EteläPohjanmaan Liiton, Pohjanmaan Liiton, Leader-toimintaryhmien, ELY-keskusten sekä kuntien ja kaupunkien kautta haetaan eri projekteihin ja hankkeisiin tukea.
Eteläpohjalaiset Spelit -kansanmusiikkitapahtuma on kuulunut pitkään Opetus- ja Kulttuuriministeriön ja
nyttemmin Taiken (Taiteen edistämiskeskuksen) valtakunnallisesti tuettujen kulttuuritapahtumien joukkoon.
Tästä statuksesta Spelit ry:n hallitus tulee pitämään kiinni myös tulevina vuosina.

Suomen Kansanmusiikkiliiton vuoden 2021 teema Pohjoisen poluilla
Valtakunnallinen kansanmusiikin yhdyselin Suomen Kansanmusiikkiliiton (SKML) on määritellyt vuoden
2021 teemaksi Pohjoisen poluilla.Spelit ry pyrkii huomioimaan valtakunnallisen teeman toiminnassaan, tapahtumissaan ja koulutustoiminnassaan.

Eteläpohjalaisten Spelien erityisteema on tanssiin kutsu
Eteläpohjalaiset Spelit -kansanmusiikkitapahtuman vuoden 2021 erityisteemana on tanssiin kutsu mikä
huomioidaan suunniteltaessa tapahtumia, konsertteja, kilpailutoimintaa ja koulutustoimintaa. Erityisesti
vuoden teema on esillä Eteläpohjalaiset Spelit -tapahtumassa, joka järjestetään vuonna 2021 Ilmajoella Etelä-Pohjanmaan Opisto upeissa tiloissa ja luonnonläheisessä ympäristössä.
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II Toiminta
Eteläpohjalaiset Spelit Ilmajoella 6. - 8.8.2021
Eteläpohjalaiset Spelit järjestetään vuonna 2021 neljännenkymmenennenyhdeksännen (49.) kerran, tapahtumapaikkana Etelä-Pohjanmaan Opisto Ilmajoella, jossa on kiinteät ja toimivat tilat ja luonnonkaunis kampusalue majoituspalveluineen. Ohjelmistossa on voimallisesti mukana kansanmusiikki ja -tanssi eri muodoissaan.
Vuoden valtakunnalliseen teemaan liittyen pyritään ohjelmistoon saamaan kansanvälinen kansanmusiikin
ja/tai -tanssin ryhmä. Spelien Tanssiin kutsu -teemassa noudatellen painotetaan ohjelmistossa kansantanssiin
ja houkutellaan koko Suomen kansantanssin harrastajia yhteiseen kokoontumiseen
Tapahtumaan sisältyy kolmen päivän aikana lähes 30 kpl 1-3 tunnin pituista konserttia, esitystä tai esityssarjaa ajoittain 3-4 areenalla samanaikaisesti. Esiintyjinä on 300-400 pelimannia, muusikkoa, kansanlaulajaa ja
-tanssijaa
Ohjelman pääosan muodostavat kansanmusiikin ja kansantanssin konsertit, joissa esiintyvät sekä alan ammattilaiset että myös laaja kansanmusiikin ja -tanssin harrastajien joukko ympäri maata, mutta erityisesti
Etelä-Pohjanmaalta ja Pohjanmaalta. Hengellisen kansanmusiikin konsertin paikkana on Ilmajoen kirkko.
Lisäksi järjestetään kansanmusiikkiin ja -tanssiin liittyvää koulutusta.
Merkittävässä asemassa ohjelmistossa ovat myös kilpailut. Niistä perinteisiä ovat huuliharpun ja mandoliinin kansanmusiikin soiton SM-kilpailut sekä 1- ja 2-rivisen haitarin soiton Speli-mestaruuskisat eri sarjoissa
Uutena kansanmusiikkiin liittyvänä kilpailuna järjestetään Valtakunnallinen Kansanmusiikin Tämmäyskilpailu (soittimina harmooni ja haitari) eli säestyskilpailu.
Oleellinen osa Eteläpohjalaiset Spelit -tapahtumaa on kansanmusiikin harrastajien kokoontuminen ja tapaaminen. Puskasoitoissa löytyy aina yhteisiä kappaleita. Pelimannit oppivat uusia kappaleita toisiltaan ja saavat
uusia ideoita omaan soittoharrastukseensa.
Lasten Spelileiri: Yhteistyöverkostomme kautta Spelien yhteydessä järjestetään erityisesti lapsille ja nuorille
tarkoitettu usean päivän Lasten Spelileiri, jonka tarkoituksena on innostaa osallistujia omilla soittimillaan
kansanmusiikin yhdessä esittämiseen.
Eteläpohjalaiset Spelit 2021 –tapahtuman järjestää Eteläpohjalaiset Spelit Kansanmusiikkiyhdistys ry. Yhteistyökumppaneita ovat Etelä-Pohjanmaan Opisto, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikkö,
Ilmajoen Nuorisoseura, Ilmajoen kunta, Ilmajoen seurakunta, Suomen Kansanmusiikkiliitto, EteläPohjanmaan Musiikkiopisto, Luoman Kyläseura, Ilmajoki-seura, Etelä-Pohjanmaan Murreseura Krannit ja
Finland Festivals-ketju.
Tapahtumaan haetaan tukea ainakin Taiteen edistämiskeskukselta (Taike), Kulttuurirahastolta ja Ilmajoen
kunnalta. Maakunnassa toimivien yritysten kanssa pyritään tekemään yhteistyösopimuksia.

Lokakuun Loiskeet 1. - 3.10.2021
Spelit ry on ollut mukana järjestämässä valtakunnallista pelimannitapahtumaa Lokakuun Loiskeet yhteistyössä Kuortaneen Urheiluopiston kanssa vuosina 2016-2018 ja sitä ennen vuoteen 2015 saakka Lappajär-
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vellä Kylpylähotelli Kivitipun kanssa. Vuoden 2019 - 2020 Lokakuun Loiskeet järjestettiin jälleen yhteistyössä Lappajärvellä Kylpylähotelli Kivitipun kanssa. Spelit ry vastaa tapahtuman pelimanniohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta. Järjestyksessään 32. Lokakuun Loiskeet järjestetään 1. - 3.10.2021.

Valtakunnallinen Kansanmusiikin Tämmäyskilpailu
Uutena kansanmusiikkiin liittyvänä kilpailuna järjestetään Valtakunnallinen Kansanmusiikin Tämmäyskilpailu. Se on säestyskilpailu, jossa kilpailija säestää lyhyen perehtymisen jälkeen ennestään tuntematonta soolosoitinsävelmää. Säestyssoittimena voi olla harmooni tai haitari. Kilpailua järjestettiin Speleissä kolme kertaa 1990-luvun alussa ja nyt on aika kokeilla tätä uudelleen.

Spelien Joulukonsertti Laihialla
Yhteistyössä Laihian nuorisoseuran ja Laihian kunnan kanssa järjestetään perinteinen Spelien Joulukonsertti
Laihian Ns-talolla marras-joulukuussa.

Folklandia-risteily
Folklandia -risteily vuodelle 2021 on peruttu vallitsevan korona epidemian johdosta. Folklandia järjestetään
seuraavan kerran 7. - 8.1.2022.

Folk! ja FolkForum
Folk ja Folkforum järjestetään Tampereella 9.1.2021. Tavoitteena on rakentaa alan yhteinen tapahtuma, jossa avataan näyttävästi ”Pohjoisen poluilla” -teemavuosi hyvän kansamusiikin ja -tanssin parissa.

Samuelin Poloneesi 2021
Spelit ry:n jäsenistöä osallistuu Suomen Kansanmusiikkiliiton valtakunnalliseen talvitapahtumaan Samuelin
Poloneesiin 12. - 14.3.2021 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 kansanmusiikkitapahtumia vuonna 2021
Kevättä Palkeissa
Alavuden Kaksiriviset järjestää 18. perinteisen Kevättä Palkeissa -konsertin Alavudella huhtikuussa 2021.

Karavaanareiden Pelimannikaronkka
Teuvan Parrassa järjestetään kesäkuun alussa Karavaanareiden Pelimannikaronkka

Lauhan Spelit
Isojoen Lauhan Sarvessa järjestetään vuosittain heinäkuun puolivälin jälkeen Lauhan Spelit –niminen kansanmusiikkitapahtuma jo 18. kerran
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Matti Viitalan soitot
Viitalan Nuorisoseura järjestää Kurikan Viitalan nuorisoseuralla elokuussa 2021 Matti Viitalan Soitot jo 20.
kerran.

Havin Mettäpelit Laihialla
Laihian Nuorisoseura järjestää Laihian Vanhassa Havissa Honkaniemen talon pihassa Mettäpelit syyskuun
2021 alun jonakin lauantaina.

Pyhäinpäivän soitto -konsertti
Karijoen Nuorisoseura järjestää pyhäinpäivänä 6.11.2021 perinteisen Pyhäinpäivän soitto -konsertin Karijoen koulukeskuksessa. Pyhäinpäivän soitossa julkistetaan Vuoden 2022 Speliyhtye.

Pelimannien Parhaat -kansansoittokisat
Alavuden Kaksiriviset järjestää marraskuussa Alavudella perinteiset (27 vuotta) Pelimannien Parhaat- kansansoittokilpailut.

III Varainhankinta ja avustukset
Oma varainhankinta
Tärkeimmät tulolähteet ovat Eteläpohjalaisten Spelien pääsylipputulot, Lokakuun Loiskeiden yhteistyösopimusten tulot ja erikseen järjestettävät konsertit. Lisäksi solmitaan yhteistyösopimuksia liike-elämän kanssa.

Avustukset
Merkittävin ja elintärkeä on Opetus- ja Kulttuuriministeriön / Taiken vuosittainen avustus Eteläpohjalaisten
Spelien järjestämiseen. Avustuksia anotaan myös tapahtumapaikkakuntien kaupungeilta ja kunnilta, Suomen
Kulttuurirahastolta ja muilta kulttuuria tukevilta tahoilta.

IV Hallinto
Yleiset kokoukset
Eteläpohjalaiset Spelit Kansanmusiikkiyhdistys ry:n sääntömääräiset kokoukset ovat vuosikokous maalishuhtikuussa ja syyskokous syys-, loka- tai marraskuussa

Hallitus
Spelit ry:n hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vuoden 2021 aikana noin kerran kuukaudessa. Hallitus valitsee vuoden ensimmäisessä kokouksessa varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä valitsee vuoden mittaan tarpeellisen määrän toimikuntia ja tapahtumakohtaisia projektiryhmiä.

Oltermanni
Eteläpohjalaiset Spelit Kansanmusiikkiyhdistys ry:n Oltermannina eli niin sanottuna "Vanhimpana pelimannina” toimii edelleen director musices Mestaripelimanni Lasse Peltonen Ilmajoelta.

Suomen Kansanmusiikkiliitto
Spelit ry on Suomen Kansanmusiikkiliiton jäsenyhdistys. Spelit ry nimeää edustajat Kansanmusiikkiliiton
kevät- ja syyskokouksiin. Kansanmusiikkiliiton hallituksen jäsenen Esa Märijärven ja henkilökohtaisen varajäsenen Timo Saarimäen kautta hoidetaan yhteyksiä valtakunnallisiin kansanmusiikkitapahtumiin ja koulutustilaisuuksiin. Liiton koulutus- ja kurssitoimintaan sekä konserttitoimintaan osallistutaan mahdolli-
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suuksien mukaisesti.

V Jäsenistö
Yhdistyksen jäsenmäärä on pysynyt vakaana. Yhdistyksellä on ollut vuosittain noin 100 jäsenmaksun maksanutta jäsentä. Tavoitteena on saada toiminta-alueen kansanmusiikin ja -tanssin harrastajia enemmän Spelit
ry:n jäseniksi. Suomen Kansanmusiikkiliiton toimittama Kansanmusiikki-lehti lähetetään jäsenille neljä (4)
kertaa vuoden aikana. Kansanmusiikkiliitto hoitaa Spelit ry:n jäsenrekisteriä ja huolehtii jäsenmaksujen keräämisestä. Pyritään vuoden aikana saamaan yhdistykselle lisää jäseniä infoamalla jäseneduista ja jäsenyydestä nettisivuilla, facebookissa sekä Spelit ry:n järjestämissä tilaisuuksissa.

VI Yhteystiedot, edustukset ja yhteistyö
Eteläpohjalaiset Spelit kansanmusiikkiyhdistys ry:n toimisto sijaitsee edelleen Etelä-Pohjanmaan Opiston
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@gmail.com 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, Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahaston, 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 olevien
henkilöiden merkkipäivät ja poismenot.

VII Kansainvälinen yhteistyö
Spelit ry hoitaa pelimanniyhtyeiden ja jäsenpelimanniensa kansainvälistä ohjelmavaihtoa ja vierailutoimintaa Pohjoismaihin ja eri puolille maailmaa Suomen Kansanmusiikkiliiton kanssa. Vuosina 2015 ja 2017 Etelä-Pohjanmaan Musiikkiopiston yhteyksien kautta on Eteläpohjalaisissa Speleissä esiintynyt vietnamilaisen
kansanmusiikin ja -tanssin opettajien ryhmä. Tätä yhteistyötä pyritään pitämään yllä.
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VIII Koulutustoiminta, neuvonta ja historia
Taiteen perusopetus
Spelit ry:n tuottamaa uusittua eteläpohjalaiseen kansanmusiikkiin liittyvää perusopetusmateriaalia markkinoidaan eri yhteisöiselle ja musiikkialan toimijoille. Lisäksi anotaan Skaff:lta koulutustukea kansanmusiikkikurssien järjestämiseksi vuoden aikana.

Neuvonta ja asiantuntijapalvelut
Eteläpohjalaisen kansanmusiikkitoiminnan tukemiseksi Spelit ry välittää tietoja esiintyvistä pelimannimuusikoista tapahtumien järjestäjille ja toimii kansanmusiikkitoiminnan asiantuntijana alueellaan.

Historian kirjoitus
Spelit ry:n pitkäaikainen sihteeri ja puheenjohtaja Jorma Aro työstää Spelit ry:n vuosien 1972-2015 vaiheista
ja toiminnasta kertovaa julkaisua.

IX Nuottipalvelu ja äänitteet
Suomen Kansanmusiikkiliiton äänite- ja nuottimateriaalia välitetään yhdistyksen jäsenille. Taiteen Perusopetuspakettia uusitaan ja markkinoidaan edelleen peruskouluille ja musiikkioppilaitoksille sekä kirjastoille.
Kauan seisahduksissa ollut projekti saatetaan loppuun. Spelit ry:n julkaisemaa nuottikirjaa markkinoidaan
kansanmuusikoille.

Eteläpohjalaiset Spelit Kansanmusiikkiyhdistys ry

