
!
MUISTIO 

VISIO 2025 - Kansanmusiikkiseminaari !!!
Kaustisella 13.-14.12 järjestetty kansanmusiikkiseminaari VISIO - 2025 toimi osana vuosien 2013 ja 
2014 järjestettävien kansanmusiikkiseminaarien sarjaa, joiden yhtenä tavoitteena on pohtia, tarvit-
seeko ala uuden tavoiteohjelman – ja jos tarvitsee, niin millainen tämän tavoiteohjelman tulisi olla. 
Keskustelu seminaarissa oli vilkasta, in-
nostunutta ja rakentavaa. Seminaarin n. 
40 osallistujaa olivat yksimielisiä siitä, että 
tavoiteohjelma on tarpeellinen. Muistion 
on laatinut Kansanmusiikki-instituutin 
johtaja Matti Hakamäki Juha Järvisen ja 
Marja-Elisa Marjusaaren muistiinpanojen 
pohjalta. Alkuperäiset muistiinpanot sekä 
seminaarin äänitallenteet tulevat olemaan 
tavoiteohjelman tekijöiden käytössä. Tämä 
muistio tullaan liittämään osaksi Kansan-
musiikin ja -tanssin edistämiskeskuksen 
projektiblogia (www.http://kansanmusi-
ikkijakansantanssi.wordpress.com) 

TIIVISTELMÄ SEMINAARIN TU-
LOKSISTA: 

Seminaarissa todettiin, että tavoiteohjel-
ma on erittäin tarpeellinen, jotta toisaal-
ta saadaan koottua kansanmusiikkiken-
tän rivejä yhteen ja toisaalta pohdittua ja 
suunniteltua kentän tulevaisuuden pai-
nopistealueita. Kansanmusiikin- ja 
tanssin edistämiskeskuksen todettiin ole-
van oikea taho valmistelemaan ohjelmaa. 
Ohjelman tulisi olla paperin sijaan pro-
sessi, eli tavoiteohjelmaa tulisi voida 
päivittää tulevina vuosina. Seminaareihin 
ja suunnitteluun tarvitaan mukaan kentän ulkopuolisia tahoja ja lisää pyydettyjä alustuksia 
heiltäkin. Todettiin myös, että valmisteluryhmät voisivat laatia raportteja eri aihealueista. Nämä 
raportit voisi julkaista tavoiteohjelman taustamateriaalina, mutta itse tavoiteohjelman ei tulisi olla 
liian raskaslukuinen - pikemminkin tiivistelmän tyylinen. On tärkeää ottaa kantaa myös ainakin 
soitinrakennuksen, kansantanssin ja maailmanmusiikin näkökulmista.   
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Kaustinen Folk Music Festival (Pro Kaustinen ry) • Kansanmusiikki-instituutti • 
Suomen Kansanmusiikkiliitto • Kansanmusiikin edistämiskeskus

VISIO 2025 – Kansanmusiikkiseminaari 
Kaustisella 13.-14.12.2013

OHJELMA

Perjantai 13.12. klo 16.00-21.00 

16.00 Ilmoittautuminen ja kahvi
16.15 Tervetuloa 

Samuli Valo / Risto Kupari
16.45 Johdanto seminaarin teemaan 

Heikki Laitinen
17.30 Keskustelu
18.00 Ruokailu
19.00 I Paneeli: Tarvitaanko uusi kansanmusiikin tavoiteohjelma?

Paneelin vetäjä: Hannu Saha
Panelistit: Sirpa Lahti, Jukka Heinämäki, Kirsi Uutinen

21.00 Ensimmäinen seminaaripäivä päättyy

Lauantai 14.12. klo 10.00-15.00

10.00 Kahvi
10.15 II Paneeli: Kansanmusiikkikentän komea kirjo – mitkä 

kentän osa-alueista vaativat tulevaisuudessa lisäpanostusta?
Paneelin vetäjä: Risto Kupari
Panelistit: Hanna Mauro, Mauno Järvelä, Lari Aaltonen, Pauliina Pajala

12.00 Ruokailu
13.00 III Paneeli: Millainen järjestörakenne palvelisi parhaiten 

kansanmusiikkikentän tarpeita vuonna 2025?
Paneelin vetäjä: Matti Hakamäki
Panelistit: Päivi Ylönen-Viiri, Esa Vilhonen

14.30 Päätöspuheenvuoro 
Hannu Saha

15.00 Seminaari päättyy

http://kansanmusiikkijakansantanssi.wordpress.com
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POIMINTOJA SEMINAARIN PUHEENVUOROISTA JA KESKUSTELUSTA: 

SAMULI VALO: Tervetuloa seminaariin. Seminaarissa on tarkoitus pohtia, millainen kansan- 
musikkikenttämme on ja mihin suuntaan sen tulisi mennä? Visio on tavoiteltava tilanne tulevaisuu-
dessa – mihin halutaan päästä, eikä mitä pitää tehdä seuraavaksi. 

RISTO KUPARI: Toivotaan avointa keskustelua ja asioiden oikeilla nimillä. Kansanmusiikkikentän 
eheys 2000 -luvulla? Millä tavalla saadaan ote mediaan? Varhaiskasvatus, millä tavoin peruskoulu 
ottaa huomioon kansanmusiikin? Kehitys edellyttää joistakin asioista luopumista. Visiointi ei ole 
pelkästään ennustamista vaan systemaattista asioihin tarttumista. 
Yksi iso asia on tavoiteohjelma. Sellainen visio, että voimme 
muokata laivan kurssia. Kansantanssin- ja -musiikinkeskusjär-
jestöt yritetään yhdistää ensi vuonna. Tämä voisi olla suunnan-
näyttäjä kentän eheyttämisessä. 

HEIKKI LAITINEN: On kysymys tahtotilasta! Vision pitää olla 
prosessi, ei vain paperi. Kansanmusiikkipoliittisia seminaareja 
järjestettiin vuosina 1972, -73 ja 74. Kansanmusiikkipolitiikan 
kokonaisohjelma syntyi vuonna 1974 ja Kansanmusiikkipoliittinen 
selvitys (Hannu Saha) vuonna 1982, josta laajennettu painos 1991. 
Rytmimusiikkivisio syntyi vuonna 2010. Ruotsissa on tehty tuore 
kansanmusiikkistrategia, joka on suhteellisen vanhakantainen. 
Huomionarvoista ruotsalaisessa strategiassa on se, että myös usei-
ta taustaselvityksiä tehtiin ja julkaistiin. Rytmimusiikkivision ilmi-
asu on opettavainen. Kansanmusiikin ei tulisi kieltää maalaisuut-
taan. Olemme Euroopan kehitysmaa historiallisesta kansanmusii-
kintutkimuksessa. Tämä pitäisi nostaa hyvälle Eurooppalaiselle tasolle. Missä näkyvät ja kuuluvat 
valmistuneet sata maisteria ja toinen mokoma kandeja? Ei ole syntynyt yhteisöä ammattikansan-
muusikoista, ammattilaiset voisivat miettiä asioita yhdessä (seminaarit, kokoukset, yhdistykset jne.) 
Olemme hoitaneet huonosti musiikkiopistojen kansanmusiikkiasiat. Kansanmusiikkiopistot popula-
risoituvat todella voimakkaasti. 10-20 vuotta sitten ajateltiin, että jokaisessa musiikkiopistossa olisi 
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”Ja tämä on 
kaikkein tärkein-
tä: tavoiteohjel-
man tulee olla 
prosessi – ei pa-
peri” 
-Heikki Laitinen 



nykyään kansanmusiikinopetusta. Kansanmusiikkiosasto pitäisi olla joka musiikkiopistossa. Näppärit 
ovat valtavan hyvä esimerkki, kuinka tätä asiaa voidaan tehdä. Tulee miettiä rakenteita, miten 
yhteisöllisyyttä voidaan toteuttaa muuallakin kuin festareilla. Kansanmusiikki olisi myös ”ei esit-
tämistä”. Laulun asema on epätoivoinen? Miksi kukaan ei tiedä, että historiallinen kansanmusiikki ei 
ole nurkkakuntaista? Mitä vanhempaa musiikki on, sitä universaalisempaa se on. Mitä uudempaa, sitä 
pienemmältä alueelta. Miksi kukaan ei tiedä, että kansanmusiikki on aina ollut joka ihmisen peru-
soikeus ja periominaisuus? Uusia arkipäivän kulttuurin rakenteita? Trad-häät? Tavoiteohjelmassa 
olisi mahdollisuus miettiä mitä halutaan historiasta ottaa nykykansanmusiikkiin. Edelleen paljon 
tärkeitä vaatimuksia: sata ammattilaishenkilötyövuotta, musiikkiopistojen virat jne. Raha ei ratkaise. 

PETRI HOPPU: Meidän on vaikea ymmärtää, että Suomessakin on paljon ihmisiä, joilla ei ole mitään 
käsitystä kansanmusiikin ja -tanssin todellisuudesta. He eivät halua kansanmusiikinopetusta lap-
silleen. He eivät tiedä millaisia elämyksiä sieltä voi saada. Pitäisi saada työnnettyä ja tarjottua elämyk-
siä opettajille ja oppilaitoksille. 

PAULA SUSITAIVAL: Mitä tapahtuu kun lapsi menee kouluun? Varhaiskasvatuksessa on vahvasti 
läsnä kansanmusiikki. Ja Pikkukakkosessa on viikoittain kansanmusiikkia. Mihin siis katoaa kansan-
musiikki näiltä lapsilta? Miksi ei muskari jatku, voisi jatkua vaikka 20-vuotiaaksi! 

SILJA PALOMÄKI: Musiikkiopisto järjestelmää pitäisi uusia. Harmi, että jaotellaan genreihin. Pitäisi 
olla mahdollista opettaa kaikkea musiikkia ja oppia? Ei erillistä kansanmusiikkilinjaa. Musiikkiopisto 
antaa valmiudet kaikkiin musiikkilajeihin. 

KIRSI UUTINEN: Haastan kaikkia lukemaan musiikkiopistojen uudet musiikin perusteet. Siellä voi 
tehdä ihan kaikkea. Musiikkiopistojen virkarakenne on tällä hetkellä niin että 80 % on pianisteja ja 
huilisteja. Vanhempia opettajia jää eläkkeelle, joten nyt voimme saada sellaisia opettajia, joilla on 
mahdollisuus opettaa kamua. 

MAUNO JÄRVELÄ: Ei kannata vaipua synkkyyteen. Tekemistä riittää. Kansakoulun opettajat potki-
vat festivaalit aikoinaan liikkeelle. Nykyään taitaa opettajilta puuttua tämmöinen asenne. Asen-
nemuokkausta voisi alkaa tekemään/herättelemään. OKL:n pelimannit olivat vielä vakituinen ryhmä 
Kaustisella 80-luvulla. 

!
PANEELI I: Tarvitaanko uusi kansanmusiikin tavoiteohjelma? 

Paneelin vetäjä: Hannu Saha 

Panelistit: Sirpa Lahti, Petri Hoppu, Kirsi Uutinen 

HANNU SAHA: Vuonna 1981 lähti Kiinaan musiikkilähetystö. Viljo S. Määttälän kanssa työstettiin 
kahden viikon aikana tavoiteohjelman tekstiä Siperian-junassa. Tavoiteohjelma valmistui 1982. Vuo-
den 1991 versio syntyi päivittämällä vuoden 1982 versio. Tulevassa tavoiteohjelmatyössä erinomainen 
vertailukohta on Ruotsin uusi tavoiteohjelma. 

SIRPA LAHTI: Ammattilaisilla ei tällä hetkellä ole mitään omaa järjestöä taikka yhteenliittymää, ja 
sellainen olisi todella tärkeää luoda. Tapahtumien kesken tarvitaan myös yhteen puhaltamisen 
meininkiä ja tarvitaan paljon talkootyötä. Erityisesti tapahtumien järjestäminen vaatii paljon 
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talkootyötä. Ei saa unohtaa perinteiden säilyttämistä, jotta pysytään olennaisessa vaikka ke-
hitetäänkin uutta. 

PETRI HOPPU: Tavoiteohjelma todellakin tarvitaan. Kansan-
musiikin ja -tanssi ovat kuuluneet yhteen. Musiikilla ja tanssilla 
on paljon yhteistä, paljon enemmän kuin tullaan ajatelleeksi. 
Miten voidaan hyödyntää musiikkia ja tanssia koulutuksessa? 
Tanssin oppimisella ja kuulonvaraisella musiikin oppimisella on 
todella paljon yhteistä. Tavoiteohjelmaan: kansanmusiikille 
kansantanssi on välttämätöntä ja toisin päin. Kansanmusiikki ja -
tanssi edustaa vastavoimaa ”Idolsille” ja muille tällaisille for-
maateille. Pitäisi tuoda esille, että joka ainoa osaa tehdä musi-
ikkia ja joka ainoa osaa tanssia. Nämä ovat meidän perusoikeuk-
sia. Kenellekään ei saa sanoa, että älä laula! Vuonna 2001 tehtiin 
kansantanssinselvitys, josta oli tarkoitus jatkaa ja tehdä kansan-
tanssipoliittinen tavoiteohjelma. Sitä ei kumminkaan koskaan 
tehty. Työryhmä kokosi selvityksen. 

HANNU SAHA: Paneeli I päätyy siihen, että tarvitsemme ehdot-
tomasti tavoiteohjelman. Miten siis tavoiteohjelma sitten 
tehdään? Ruotsin vastaava ohjelma on tehty siten, että on valittu 
kuusi aihetta, joista on tehty tutkimusta. 

SIRPA LAHTI: Tarvitaan paljon keskustelua. Kenttämme on muuttunut hirmuisesti. Tanssi jää musi-
ikin jalkoihin. Toinen tärkeä ryhmä ovat soitinrakentajat ja tietysti maailmanmusiikki ja -muusikot. 
Jos saamme prosessille rahoitusta, niin silloin voitaisi siis tehdä tutkimustakin. Seminaarien jälkeen 
aloitetaan pienryhmätoiminta.  

MATTI HAKAMÄKI: Opintoperiodin yhteydessä helmikuussa järjestetään kansanmusiikkipedagogi-
ikan seminaari. Tarvittaisiinko lisäksi jokin koulumaailmaa käsittelevä seminaari? 

HEIKKI LAITINEN: Onko 10-vuotissuunnitelma liian pitkä aikaväli. Vai pitäisikö olla sellainen suun-
nitelma, jota päivitetään kahden vuoden välein? Talkoistettaisiin tätä sillä tavoin, että netissä tulisi 
niitä positiivisia tarinoita tältä kentältä. Mm. selvitys tulisi tehdä musiikkiopistoista ja niistä saada 
niitä positiivisia tarinoita. 

MAUNO JÄRVELÄ: Näppäreistä tulee todella paljon positiivisia tarinoita. 50-70 musiikkioppilaitok-
sessa on ollut näppärikursseja. Yli 1500 lasta on kokenut näppärin. Lasten vanhemmilta on tullut 
todella paljon positiivista palautetta. Näppäreissä ollut lapsi saa virikkeitä, jotta jaksaa taas soittaa 
arjessa.  

RISTO KUPARI: Pitääkö meidän tehdä kansanmusiikista oma visio vai otetaanko mukaan siihen joku 
muukin genre? Pitääkö Suomessa olla kattava musiikkivisio kaikille genreille. 

ANNE-MARI HAKAMÄKI: Harrastajat eivät seiso 100-prosenttisesti ammattilaisten tekemisten 
takana. On kehittynyt tavallaan kaksi puolta: ammattilaiset maailmanmusiikkia ja harrastajilla on 
oma musiikkinsa. Samalla ammattilaiset eivät arvosta enää niin paljon harrastajien musiikkia. 

PÄIVI YLÖNEN-VIIRI: Kyläpelimanniprojekteilla saadaan yhteistyötä ammattilaisten ja harrastajien 
kanssa. Näistä on hyviä näyttöjä, mutta nyt ovat projektit loppuneet. Pitäisi tehdä uudelleen. Oriveden 
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kurssit ovat toinen esimerkki (oriveden henki, pelimannikurssit). Oriveden kurssille tulee kaiken 
ikäisiä (varsinkin Antti Järvelän kurssi). Siitä on syntynyt Orivesi All Stars -yhtye. Kursseilla mahtava 
henki. 

ANTTI JÄRVELÄ: Ulkomailla on todella monia toimintamalleja, joista on tullut hyviä kokemuksia. 
Miksi siis emme katsoisi myös rajojen ulkopuolelle, kuinka asioita hoidetaan? Miten me voimme tie-
tää mitä 20-vuotias haluaa? Opetetaan ja kasvatetaan nuoria vastuuseen. 

HANNU SAHA: Paneelin I tiivistyksenä, kansanmusiikin menestystekijöitä: 

• yhteisöllisyys 

• elämyksellisyys (uusia erilaisia elämyksellisiä tapahtumia) 

• perusoikeus (jokaisen oikeus ja kaikki voivat tulla mukaan) 

Vision pitää olla myös väline, jolla saavutetaan tavoitteita. Ja se kirjoitetaan niin, että sen ymmärtää 
kaikki tasot (byrokraatit, tavallinen kansa). Tavoite siis tehdään, ja se on uudenlainen, moderni ja tii-
vis. Ja sitä päivitetään säännöllisesti. 

SIRPA LAHTI: Tavoiteohjelman kautta ruohonjuuritasolle uusia työkaluja. Yhteishengen nostaminen 
tärkeää. 

PETRI HOPPU: Tavoiteohjelma tulee suunnata omalle kentälle. Kenttä on laaja ja hajanainen. Tavoit-
teena saada jotenkin koottua kenttä yhteen ja löytää yhteinen suunta. Voimme osoittaa että olemme 
olemassa. Vanhasta uutta luovaa. 

!
PANEELI II: Kansanmusiikkikentän 
komea kirjo? Mitkä kentän osa-alueista 
vaativat tulevaisuudessa lisäpanostus-
ta?  

Paneelin vetäjä: Risto Kupari 

Panelistit: Paula Susitaival, Mauno Järvelä, 
Lari Aaltonen ja Pauliina Pajala 

PAULA SUSITAIVAL: Pitää esittää kysymys, 
mitä juuri sinä voisit tehdä enemmän 
kansanmusiikin eteen, mitä kansanmusiikin in-
nokas harrastaja voisi tehdä? Kansanmusiikki antaa harrastajalleen paljon. Kansanmusiikin asemaa 
voidaan parantaa tekojen kautta. Tehdään yhteistyötä ja otetaan kolmas sektori mukaan. Myös 
paikallisuus on tärkeä asia kansanmusiikissa: paikallisessa toiminnassa raha ei juuri pyöri, mutta 
kansanmusiikki näkyy ja kuuluu. Miten nämä skenet saataisiin paremmin toimimaan?   

LARI AALTONEN: Kansanmusiikin tutkimus ja julkaisut ovat liian vähän esillä. Näiden asioiden on 
oltava paremmin tuttuja. Kulttuuristuva yhteiskuntamme, ja pääkaupunkiseudun ulkopuolinenkin 
toiminta tutuksi.  
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PAULIINA PAJALA: Pitäisi miettiä, mille yleisölle kansanmusiikkia tehdään. Kansanmusiikkitapah-
tumat tarvitsevat talkoolaisia. Myös kentän sisälle tarvitaan tietoa kansanmusiikin tutkimuksesta. 
Mediaan lisää kansanmusiikkia: kotisivuja ja profiileita on, mutta niitä ei päivitetä. Myös tiedot-
tamisen osaamista on, mutta sitä ei tehdä, minkä vuoksi on näin? 

MAUNO JÄRVELÄ: Kansanmusiikkiin enemmän musiikkia! Opetuspuoleen pitää panostaa enemmän 
ja kansanmusiikin tulisi kuulua musiikin ammattilaisopiskelijoiden oppimäärään. Musiikin harrasta-
minen on Suomessa suurta, mutta musiikinopettajat eivät hallitse perinnemusiikkia.  Kansanmusiikin 
harrastajat soittavat kansanmusiikkia, koska soittaminen on kivaa ja jos yleisöä on kuuntelemassa, se 
on plussaa. Soittajat soittavat siis etupäässä toisilleen ja itselleen. Yleisön tarve on tullut soittamiseen 
mukaan vasta 1800-luvun klassisen konserttiyleisön myötä. Kansanmusiikin harrastaminen pitää 
soittajat vireänä ja kylät hengissä. Musiikin pedagogikoulutukseen tarvitaan ehdottomasti kansan-
musiikkia. 

LARI AALTONEN: Kouluilla voisi olla kummitoimintaa? Jos jääkiekkopelaajat käyvät kummeina 
kouluilla opettamassa jääkiekkoa, miksei pelimannikummit voisi käydä kouluilla opettamassa 
kansanmusiikkia, kansantanssia, kansanlaulua tai kansansoitinrakennusta? 

PAULIINA PAJALA: Iltapäiväkerhotoiminnan puitteissa voitaisiin opettaa kansanmusiikkia. Tätä on 
kokeiltu Helsingissä ja on saatu toimimaan. Oli luksuskokemus, mutta kouluilta vaadittiin ensin 
näytetunteja.  

PAULA SUSITAIVAL: Koulujen tuntikehys on usein ongelma kansanmusiikin kouluihin saattamises-
sa. Iltapäiväkerhotoiminta on paljon vapaampaa.  

ESA VILHONEN: Koulujen iltapäiväkerhotoiminta on usein ongelmallista; kunnissa on vaikea löytää 
niille pitäjiä ja on ongelmia juosta toimintaa kasaan.  

LARI AALTONEN: Nuorisoseurajärjestöjen rahoituskanavat ja koulujen kerhotoiminta voisivat olla 
rahoituskanavia. Pirkanmaalla on musiikkiopiston kanssa tehty ”Sukulaissoitin-hanke”, jonka puit-
teissa pianistin opintoihin kuuluu harmoninsoittotunteja ja sellonsoittajalle jouhikkotunteja. Tätä 
ideaa on lobattu. 

ANNI JÄRVELÄ: Pitää pystyä vaikuttamaan musiikkilaitosten opettajiin. Esimerkiksi Helsingin Vuo-
saaressa Näppäri-toimintaa harjoitetaan iltapäiväkerhon puitteissa.  

TAINA LEHTONEN: Tarvitaan selkeä malli, joka laitetaan kuntien sivistystoimelle. Valmis malli 
helpottaa virkamiesten toimintaa ja kun lapset pitävät jostakin jutusta ja vanhempien mielestä se 
toimii, silloin tieto leviää helposti sisältä päin – on markkinointikysymys.  

RISTO KUPARI: Kunnissa iltapäiväkerhotoiminta on hyvin vaihtelevaa? Toisissa kunnissa toimintaa 
pidetään vain joillekin luokka-asteille. Tällä ei saavuteta kaikkia.  

HANNU SAHA: Oppimateriaalin kehittäminen on tärkeää! Kaustisella on tästä kokemusta, kun teh-
tiin kouluille 5-kielishanketta. Pitää olla valmis opetuspaketti kaikille luokka- ja kouluasteille. Esi-
merkiksi kansanlaulusta ei ole olemassa oppimateriaalia.  

LARI AALTONEN: Onko olemassa kansanmusiikkipedagogiikkaa? Mihin opetuksessa pohjataan?  
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HANNU SAHA: Ei ole. Ensi keväänä järjestetään pedagogiikkaseminaari. Myös Näppäripedagogiikka-
kirja on tulossa. 

MATTI HAKAMÄKI: Näppäri-pedagogiikka -kirja on suunniteltu osaksi kansanmusiikkipedagogiikan 
julkaisusarjaa, tai oikeastaan avaus sarjalle. Mutta pedagogiikkakirjalla on aina vaaransa – kentän 
tulee pysyä vapaana.  

MAUNO JÄRVELÄ: Opettaminen on lopetettava ajoissa. Omaehtoisuudelle on jätettävä sijaa. Ope-
tusmateriaalia on: Sulo Salonen ja Matti Rautio ovat tehneet klassisen pedagogiikan teoksia, joita voi 
käyttää kansanmusiikissakin. Suomeen olisi nopeasti saatava Bartok-tyyppinen kokoelma kansan-
musiikista. Kansanmusiikkia ei kuitenkaan saa liikaa standardisoida.  

PAULA SUSITAIVAL: Muotoilun pedagogiikasta on tehty konkreettisia työkalupakkeja kuvataidetun-
neille, tuntiesimerkkejä. Miksei kansanmusiikkiinkin tällaista. Niiden on  oltava helposti lähestyttäviä 
ja helposti saavutettavaa materiaalia.    

MAUNO JÄRVELÄ: Kaustisella tanssi ja soitto oli ennen kaikkien hallussa. Ennen soittajat osasivat 
myös tanssia. Tallessa on listaus 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä, jossa on listattuna lähes 200 
tanssiparia purppuriin. Vanhoista pelimanneista vain Friiti Ojala ja Johannes Järvelä eivät olleet 
tanssilattialla. Nykyisin kansantanssiin pitää koko ajan tehdä uusia koreografioita, mutta se ei anna 
tilaa massojen tanssin hallinnalle – toimii  lähinnä huutokatrillissa. Marssijärjestys pitää olla: Soit-
tamisessa ensin opitaan tekninen taito, tanssiminen on helpompaa oppia, koska osataan jo liikkua.  

PAULIINA PAJALA: Onko vähemmistöjen musiikilla osaa Suomen kansanmusiikissa? Maahanmuut-
tajat, saamelaiset yms.? 

ANTTI JÄRVELÄ: Kaikilla on ääni? Laulaminen on tärkeää – laulamista pitäisi kehittää. Samoin 
yhdessä tekemisen ilon merkitystä pitäisi tuoda esille.  

RISTO KUPARI: Kansanmusiikkia ja laulua tallennettiin ja kerättiin 1800-luvulla kirjoittamalla ylös 
melodia. Nykyisin myös sanoilla on merkitystä.   

PAULA SUSITAIVAL: Kansanlaulu on ongelmallista. Muutkin laulugenret kilpailevat kansanlaulun 
kanssa. Helsingissä paikallisbussissa kuulee laulua, kun on lätkäotteluita. Lätkäfanit laulavat oman 
laulugenren lauluja. Karaoke on suosittua. Miten kansanmusiikki saisi näistä suosioista osansa? Myös 
körttipiireissä lauletaan paljon: lauletaan erotessa ja kohdatessa. Lauletun kansanmusiikin tekijöitä 
on vähän, vaikka meillä onkin Kalevala-perinne taustalla. 

PAULA SUSITAIVAL: Jamit ovat paikka, jossa kansanmusiikin ammattilaiset ja harrastelijat voivat 
kohdata toisensa ja soittaa yhdessä. Jamit ovat uskomaton vuorovaikutusjärjestelmä, mitä ei ole mon-
essa musiikingenressä: ajanvietesoittamista kimpassa.  

MAUNO JÄRVELÄ: Kaustisen kansanmusiikkijuhlien yleisöstä 20-25 % on alan harrastajia, kansan-
soittajia. Savonlinnassa oopperalaulajien määrä yleisöstä on paljon pienempi tai Porissa jatsin kuun-
telijoiden määrästä. Kansanmusiikissa tämä on juuri ainutlaatuista.  

KIRSI UUTINEN: Kansanmusiikinhistoria- kursseissa pitää aina olla toiminnallinen osuus. Kansan-
perinne pitää ottaa vahvasti esille. Jokaiseen pitämääni kurssiin kuuluu pakollisena opiskelijan soitto 
mummulle ja kysymys onko suvussa ollut kansansoittajia, omia kamujuuria. Monet löytävät näin it-
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selleen musikaaliset juuret. Käynti museossa on myös pakollinen. Kansanmusiikki on aina kytkettävä 
laajasti elämään. Nyt esimerkiksi perinnekäsityöt ovat IN.  

HANNU SAHA: Tampereen yliopiston tehtävä oli Ala-Könnin mukaan musiikin tutkimuksen tekemi-
nen. Tampereen musiikintutkiminen on kuitenkin hankalassa vaiheessa, juuri nyt pienet humanistiset 
alat kärsivät. Sibiksessä annetaan musiikkipainotteista muusikkokoulutusta,  juuri nyt on valmistunut 
ensimmäinen tutkijamaisteri. Tutkimustraditioon on panostettava. Samoin pedagogiikkaan ja Sibik-
sen on kannettava tästä myös huolta.  

RISTO KUPARI: Perusopetus voi olla suuri ”huijaus”. Esimerkiksi tähän nyt koulujen näkemys Kale-
valasta. Tietysti on mieltymyskysymykset. Kansanmusiikkia pitää tarjota ja sitä otetaan kouluissa vas-
taan, jos se on helposti tarjolla.  

TAINA LEHTONEN: Kemian ja Fysiikan opetuksesta on jo tehty työkalupakit koulujen eri luokka-
asteille. Voisiko tätä soveltaa kamuun. Voisi sisältää esimerkiksi kouluille kutsuttavan pelimannin.  

LARI AALTONEN: Osuuskunta Uulu on tehnyt Kamupakkeja ja koulutuksia ja niitä on tarjottu kun-
nille.  

RIITTA KOSSI: Työkalupakki voisi olla hyvä ajatus eikä kansanmusiikkia saisi liikaa poteroida. Mu-
siikkigenrejen pedagogiikka voisi olla yhteinen. Oppilaslähtöinen pedagogiikan opiskelu voisi olla 
ratkaisu. 

HANNU SAHA: Paikallisuus ja perinne pitää ymmärtää kansanmusiikin historiallisen taustansa o-
salta. Instituutioiden pitää auttaa työssä. Kuntia on aktivoitava mukaan kansanmusiikin 
tutkimushankkeisiin. Paikallishistorioita on tehty ja ne ovat tärkeitä, tekemistä pitää jatkaa. Tarvitaan 
joku henkilö kaivamaan oman pitäjän juttuja esille – materiaalia arkistoista kyllä löytyy.  

ANTTI JÄRVELÄ: Tanssipuolelta pitää tehdä vastaavanlainen juttu. Lavatanssijoita on paljon. 
Kesälavoille hyvä soittoporukka opettamaan perustanssiaskeleita yleisölle ja you tubeen yleisimmät 
kansanmusiikkiaskeleet.  

PAULA SUSITAIVAL: You tubeen myös soitto-opetusta. Hyviä soitonopetusvideoita voisi tehdä vaik-
ka talkoohengessä. Laulamiseenkin on jo olemassa perushäpeä – laulujen tilannesidonnaisuus on 
kadonnut. Perinnearkun jameissa Helsingissä on aina ollut paikalla opiskelijakansantanssijoita näyt-
tämässä tanssimisen mallia. 

!
PANEELI III: Millainen järjestörakenne 
palvelisi parhaiten kansanmusiikkiken-
tän tarpeita vuonna 2025? 

Paneelin vetäjä: Matti Hakamäki 

Panelistit: Mika Virkkala, Päivi Ylönen-Viiri 
ja Esa Vilhonen 

ESA VILHONEN: Folklore Suomi-Finland 
tekee mm. kansainvälistä toimintaa järjestöjen 
puolesta. Järjestörakenteen pitäisi olla mah-
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dollisimman matala, sillä rahoitusta saadaan nykyisellä hanketoimintamallilla vain toimijoille  - ei 
rakenteille. Kaksi järjestöä pitäisi saada yhteen ja se tuo ongelmia. Jäsenjärjestöjen oma toiminta 
pitää olla kunnossa.  

PÄIVI YLÖNEN-VIIRI: Koko kansanmusiikinkenttää pitää tukea ja antaa kaikkien kukkien kukkia. 
Kansanmusiikkiliitolla on pyritty pitämään Suomen paras kansanmusiikkikauppa. Vuoden levy 
äänestykseen kelpuutetaan kaikki ilmestyneet levyt. Tärkeää toimintaa on Samuelin poloneesi, joka 
kiertää Suomen eri kaupungeissa ja samalla tutustutaan eri paikkakuntiin. Liitolla on 19 alueellista 
jäsenyhdistystä. Järjestetään kamukiertueita ja puskasoittoja. On hankkeita: Saaristolaispelimanni-
hanke, Kyläpelimannit Uudellamaalla, lisäksi kursseja; Oriveden kesäkurssit, kamuleirit ja instituutin 
kanssa julkaistaan Kansanmusiikkilehteä. Lisäksi on Pelimanni –merkkijärjestelmä.  Järjestörakenne 
toimii kolmiportaisesti: paikallistasolla harrastajat, pelimannit, yhtyeet ja nuorisoseurat, toiseksi 
maakunnallisella tasolla alueyhdistykset ja NS:n keskusseurat, ja valtakunnallisella tasolla SNS, KEK, 
Folklore Suomi - Finland ja Suomen musiikinneuvosto. Kansanmusiikki 2000 –kirjan jälkeen muutos 
on ollut hidasta, ammattilaisyhdistykset ovat tulleet uusina toimijoina mukaan. Järjestöt turvaavat 
kansanmusiikin ja –tanssin olemassaoloa; järjestetään koulutusta, tapahtumia. Paikallistaso on 
tärkein harrastustoiminnan hyvinvoinnin kannalta. Toiminnan tukeminen ja tarve on yhteistyössä 
tärkeää. Vuonna 1996 tehtiin alueellista mietintätyötä Suomessa ja etsittiin kansanmusiikin tavoittei-
ta. Tätä työtä tulisi jatkaa; alueellinen toiminnallinen yhteistyö pitäisi olla toimiva kuvio. Myös 
paikallistasolla pitäisi olla matala kynnys lähteä mukaan toiminnan virittelyyn, joka jatkuu nopeasti 
aaltoliikkeenä, jos se on toimivaa. Valtakunnan tasolla harrastajat ja ammattilaiset pitäisi saada 
yhdessä tekemään työtä kansanmusiikin hyväksi. Tarvitaanko ammattikansanmuusikoiden yhdistyk-
sille omaa yhteenliittymää? Vai halutaanko kaikille yhteistä järjestöä?  

ESA VILHONEN: Kansantanssipuolen instituutti puuttuu Suomesta. 

MIKA VIRKKALA: Seinäjoella toimii Sibelius Akatemia. Se järjestää koulutusta, kursseja, siellä toimii 
tutkimusprofessori ja hanketoimintana kansanmusiikkia. Rakenteita ei tarvita enää lisää. Paikallista 
aktiivisuutta pitäisi tukea, mutta miten hoidetaan? Yhteinen maali pitäisi määritellä.  

ESA VILHONEN: Valtio karsii rakenteita eikä rahoita uusia. Toimintaa ei kannata rajoitella, tarvitaan 
paremminkin alan puolesta puhujia. Folklore Suomi - Finlandin ja EK:n yhdistäminen on tärkeää. 
Nykyisin rahoitus on ainoastaan hankepohjaista, rakenteiden ylläpitämiseen ei ole varoja. Kansan-
tanssissa on laaja määrä harrastajia mukana, mutta liike on kuitenkin ammattilaisten hallussa. 

SIRPA LAHTI: Ei lisää järjestöjä, uusia menoja on karsittava. Ammattilaisia mukaan toimintaan lisää. 
Paikallisyhdistyksiä tarvitaan, mutta myös mahdollisuudet paikallistoimintaan ilman järjestöjä on 
oltava. 

MIKA VIRKKALA: Tehtyjen tutkimusten mukaan puolet väestöstä ei ole koskaan käynyt kansanmu-
siikkitapahtumassa.  

MAUNO JÄRVELÄ: Ei enää lisää yhdistyksiä, pienillä paikkakunnilla on työlästä pyörittää monia 
yhdistyksiä, vaikka paikallistoiminta on tärkeää. Toimintaan saa väkeä mukaan, mutta ei yhdistyksen 
toiminnan pyörittämiseen.   

MIKA VIRKKALA: Miten voitaisiin synnytellä yritystoimintaa kansanmusiikkiin? 
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HANNU SAHA: Yhdistyksiä tarvitaan, mutta ei lisää. Aatteellisesti sivistävän toiminnan lisäksi tarvi-
taan työllistävää toimintaa,  josta hyvänä esimerkkinä on Uulu.  Voisiko Perinnearkkuyhdistys kehit-
tyä osuuskunnaksi ja kehittää työtoimintaa. Osuuskuntamalli on loistava.  

SIRPA LAHTI: Yrittäjävetoinen toiminta on tärkeää. Estääkö nykyinen tukijärjestelmä yrittäjänä 
toimimisen? 

MATTI HAKAMÄKI: Suomessa esimerkiksi Kansanmusiikkiliiton kiertue on onnistunut hyvin, lisäksi 
tarvitaan maakunnallisia kiertueita, jotka aktivoivat paikallistoimijoita. Myös Pohjoismaisella tasolla 
tarvitaan vastaavantyyppistä toimintaa. Mutta samalla olisi hyvä olla estämättä luontaista kiertue-
toiminnan syntymistä. 

LARI AALTONEN: Uulun toiminta on puoleksi subventoitu. Toimintaa / tuotteiden kehittelyä ra-
hoitetaan hankkeilla, mutta tuotetta joudutaan myymään sillä summalla, millä sitä ostetaan. Tam-
pereella osuuskunta on saanut pari vuotta tukea kaupungilta. Maksavia asiakkaita ei ole hyvin paljon. 
Uusia avauksia on koko ajan oltava, että toiminta pyörii. 

PAULA SUSITAIVAL: Perinnearkku tarvitsisi henkilöitä Uulun tyyppisen toiminnan pyörittämiseen. 
”Kaljakellunta” toi esille, että vastuutilanteet edellyttävät vastuullisen järjestäjätahon. Millainen toi-
minta ilman yhdistystä olisi mahdollista, miten strukturoida tuki ja turva yhteisölle ilman yhdistystä 
ja mihin rahkeet riittävät? 

SAMULI VALO: Yrittäjyyteen liittyy aina riski, mutta kun netissä selailee kansanmusiikkiyrittäjien 
tietoja, voi huomata, että toimivia kansanmusiikkiyrittäjiä kyllä on.  

ANTTI HUNTUS: Kentäntarpeet pitää huomioida. Nykytoimijat voisivat vaikuttaa valtion rahoituk-
seen – yhä edelleen poliittiset suhteet ovat tärkeitä. Vaikutetaanko nyt poliitikkoihin tarpeeksi? E-
simerkiksi voisi ottaa Suomen musiikinmuseon.  

ANTTI JÄRVELÄ: Kansanmusiikkiliiton jäsenmäärä on 2500. Kansanmusiikki-ihmiset ovat aktiivisia. 
Rahaliikenteen oikea kanavointi on tärkeää. Tarvitaan malli, pakki, jolla pystyisi hakemaan rahaa 
kunnista. 

PAULA SUSITAIVAL: Jos rahaa jää muilta orkestereilta budjeteissa käyttämättä, pitäisi olla lobbaa-
massa, että ylijäämäraha tulisi kansanmusiikkiyhtyeille. Kansanmusiikkikeikkojen kävijämäärät ovat 
tärkeitä, annetaan virkamiehille lukuja. 

PÄIVI YLÖNEN-VIIRI: Aloitetaan heti vuoden 2014 alusta tilastoimaan kansanmusiikkitapahtumien 
kävijämääriä.  

LAURI OINO: Paikallisille toimijoille on tehtävä tutuksi omassa kunnassa tapahtuvaa toimintaa. 
Esimerkiksi Kaustisen kulttuuritoimijat laskivat kulttuurialan henkilötyövuodet ja tiedottivat siitä. 
Toimijoiden pitää itse olla aktiivisia.  

ANTTI HUNTUS: Kuntien kulttuurirahat ovat vähäisiä. Tavoitteena voisi pitää, että vuonna 2025 on 
2-3 ammattilaista kansanmusiikkiorkesteria Tallarin lisäksi. 

HANNU SAHA: Ongelmana on se, että VOS-rahoituksen valtionosuus kasvoi rahan tarpeen myötä, 
mutta kunnat eivät siirtäneetkään valtiolta saamaansa rahaa kokonaan kulttuuritoimijoille, vaan käyt-

�10



tivät sen muihin tarkoituksiin. Tämä on ongelma valtion taloudessa: tukea pitäisi lisätä, mutta kunnat 
eivät jaa sitä eteenpäin oikeisiin tarkoituksiin. 

RISTO KUPARI: Virkamies tekee kunnissa valmistelut ja lautakunnat tekevät päätökset. Tilastot eivät 
kerro vaikuttavuutta. Esimerkiksi koulujen pakotetut museokäyntikierrokset eivät kerro vaikuttavuu-
desta. Humanisteina pitäisi pystyä vaikuttamaan puheella – ei numeroilla.      

HANNU SAHA: Taiteen tärkein ase on vähän käytetty, se voisi olla kulttuurin aikaansaama hyvinvoin-
ti -hanke. Kansanmusiikki jos mikä on yhteisöllistä, matalan kynnyksen toimintaa, kansanmusiikin 
pitää olla vahvasti mukana tässä. 

ANTTI HUNTUS: Hakemukset rahoittajille ovat usein huonoja hyvinvointihankkeissa. Hankehake-
muksiin pitäisi kiinnittää tarpeeksi huomiota ja niitä pitäisi ”myllyttää” paljon. 

!
PALAUTEKESKUSTELU 

HANNU SAHA: Seminaarin tunnelma on ollut hyvä. Talkoistaminen tavoiteohjelman toteutuksessa 
on tärkeä asia.  

PÄIVI YLÖNEN-VIIRI: Seminaari on ollut mukava ja porukka aktiivista. Kansanmusiikkiliitto jär-
jestää jäsenjärjestöille järjestelmän kävijämäärien mittaamiseksi. Kansanmusiikkitilaisuuksien määrä 
on hurjasti kasvanut. 

SIRPA LAHTI: Kentän monimuotoisuus on plussaa. Ison joukon vahvuus on tärkeä asian käsittelyssä. 

RISTO KUPARI: Rohkeutta tarvitaan näkymisen saamiseksi. Tähtäintä on nostettava ja muutoksia 
tarvitaan.  

PAULA SUSITAIVAL: Konkreettiset asiat ovat tärkeitä ja tarvitaan esille käytännön versioita siitä, 
mitä voisi alkaa tehdä, tarvitaan todo–lista. 

MATTI HAKAMÄKI: Tuleviin kansanmusiikkiseminaareihin olisi hyvä sisällyttää myös kansantanssi-
paneeli ja päinvastoin. Myös kentän suhde monikulttuurisuuteen pitää ottaa huomioon.  

JYRKI PUURONEN: Täytyy myös miettiä miten yrityksiä saisi mukaan maksamaan toiminnasta.  On 
tärkeää, että seminaareissa olisi aina mukana myös kentän ulkopuolisia ihmisiä ja osaajia.  

PAULA SUSITAIVAL: Mediavaikuttaminen täytyy muistaa. Tarinallisuus on nykyään vaadittava asia. 
Pitää olla hyvä stoori, että siitä voi kirjoittaa lehtiin. Missä hyvät tarinat ovat? Medialle tarvitaan 
koukkuja? 

SINI KERÄNEN: Ensi kesän kansanmusiikkijuhlien teemana laulujen taustalla olevat tarinat. 

ANTTI JÄRVELÄ: Frigg –yhtyettä mainosti USA-lainen firma, joka teki yhtyeen tarinasta mielenkiin-
toisen, vaikka se ei totta ollutkaan. Tarina on tärkeä nykyisessä tunnepitoisessa markkinoinnissa. Se 
on Suomessa uutta ja vähän käytettyä. 

HANNU SAHA: Usein unohdetaan, että Helsingin Sanomat on Suomen päämedia ja siellä kansan-
musiikki on ollut hyvin esillä. Lehdessä on kaksi kansanmusiikkiin erikoistunutta toimittajaa. Semi-
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naari on ollut hyvä. Visiota 2015 edistetään. Siitä pohditaan vielä konkreettisemmin ja positiivisuutta 
tarvitaan. Kansanmusiikkia on helppo myydä: se on yhteisöllistä, elämyksellistä ja esittäjän ja yleisön 
välinen raja-aita on helppo kaataa. Luovuus on tärkeällä osalla. Kansanmusiikki lisää hyvinvointia. 
Kansanmusiikin koulutus pitää turvata ja julkisuuskuvaan pitää kiinnittää huomiota. Kansanmusiikin 
ammattilaiset ja harrastajat ovat lähentyneet. Tradition merkitys pitää tuntea, sillä aina on juuri-ih-
misiä. Seminaareihin ja suunnitteluun tarvitaan mukaan kentän ulkopuolisia tahoja ja lisää pyydettyjä 
alustuksia heiltäkin.
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