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Tiedote, julkaisuvapaa heti      

                                            
 

Kansanmusiikki valtaa taas Vantaan! 
 

Vantaan Kansanmusiikkiviikko, Kaamospelit pyörähtää taas käyntiin marraskuussa pahimman pimeyden 
keskellä. Kaamoksen karkotukseen on tarjolla sekä tuoretta, että perinteisempää kansanmusiikkia, niin 
kauppakeskuksessa kuin konserttisaleissakin.   
 

Luvassa on paljon ihan uutta ja tuoretta kansanmusiikkia. Spelarit -yhtye juhlistaa kolmennan levyn 
julkaisemista konsertillaan Patriarkaalinen kausi. Vantaan Sottiisissa esiintyvät NORIA sekä Juurakko, 
ovat molemmat julkaisseet tänä vuonna levyn. Myös Tupasoitto Kantelein -konsertissa esiintyvä nuori 
kanteletaiteilija Sanni Virta on julkaissut tänä vuonna ensimmäisen soololevynsä. 
 

Kaamospelien kansanmusiikkiviikko alkaa perinteisesti 11.11. Yhtä Soittoa -tapahtumalla 
Kauppakeskus Jumbossa, jossa Stockmannin ympyrässä klo 12.00 - 16.00 esiintyy kahdeksan 
Uusimaalaista kansanmusiikkiryhmää. Saman päivänä klo 14.00 Kotiseututalo Påkaksessa järjestetään 
Spelareiden levynjulkistamiskonsertti: Patriarkaalinen kausi. 
 

18.11. vuorossa on Vantaan Sottiisi -konsertti Kulttuurikeskus Vernissassa, jossa lavalle nousevat 
Noria sekä Juurakko. Noria on Vantaalaisten nuorten muodostama luovien tarinankertojien 
kokoonpano, joka tulkitsee Kantelettaren runoutta nykypäivän nuoren mielenmaisemaan sopien. 
Juurakon naiset puolestaan vie yleisönsä mielenkiintoiselle matkalle bluesin ja kansanmusiikin rajalle. 
Konsertissa kuullaan myös Vantaan Kansanpelimanneja ja konsertin lopuksi tanssijalankin on lupa 
vipattaa, sillä ilta päättyy pelimannitansseihin ja yhteisiin jameihin eli otathan oman soittimesi 
mukaan!  19.11. Kansanmusiikkiviikon päättää Tupasoitto kantelein -konsertti Kotiseututalo 
Påkaksessa, jossa esiintyy nuori kanteletaituri Sanni Virta. 
 

Lippuja maksullisiin konsertteihin voi ostaa ennakkoon Lipputoimistosta (www.lipputoimisto.fi, puh. 06-
822 9800). 
 

Tarkemmat ohjelmatiedot: www.kaamospelit.fi 
 

Lisätietoja ja kuvia: 
Kaamospelit -yhdistys ry. 
Soili Sirenne, tuottaja 
kaamospelit@kaamospelit.fi 
050-5815288 
www.kaamospelit.fi 
 

 

 

 

 

http://www.lipputoimisto.fi/
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Kaamospelit Ohjelma 2017 
 

11.11. klo 12.00- 16.00 Yhä Soittoa 
Paikka: Kauppakeskus Jumbo, Stockmannin ympyrä 
Vapaa pääsy! 
 

12:00  Spelarit 
12:30  Vähänimiset 
13:00  Vantaan Kansanpelimannit 
13:30  Haitarin jatkoryhmä, Vantaan aikuisopisto 
14:00  Huuliharppuorkesteri Lipstikka 
14:30  Haitariorkesteri Vanahat, Vantaan aikuisopisto 
15:00  Tri Arkaaiset 
15:30  Keski-Vantaan Musiikkiopisto 
 

 
11.11. klo 14.00 Spelarit: Patriarkaalinen kausi -levynjulkistamiskonsertti  
Paikka: Kotiseututalo Påkas (Vanha Kuninkaalantie 2) 
Liput: Konserttiin on vapaa pääsy 
 

Spelareiden historia juontaa viime vuosisadalle, tarkemmin vuoteen 1982 jolloin yhtye sai alkunsa 
tanhusäestyskokoonpanona. Sittemmin tanhusäestys on jäänyt toissijaiseksi ja Spelarit ovat löytäneet 
oman uusmaalaisen, perinnettä kunnioitavan ja svengaavan tyylinsä kansanmusiikkigenressä. 
Spelareiden soiton on sanottu menevän”jalan alle”; itse he määrittelevät soittavansa liikuttavaa 
musiikkia. 
Spelareiden kolmas cd-levy näki päivänvalon kesän alkupuolella. Tähän todelliseen pitkäsoittolevyyn on 
tallennettu yhtyeen ohjelmistoa ja tyyliä viimeisten kymmenen vuoden ajalta. 
 

Juhani Kaivosoja : viulu, alttoviulu, avainviulu 
Antti Keipi : harmooni 
Simo-Pekka Lindström : kontrabasso 
Sari Marttiini : viulu 
Patrik Weckman : viulu, alttoviulu, säkkipilli 
Osmo Hakosalo : viulu 
Topi Salonen : viulu, alttoviulu 
 

 

Vantaan Sottiisi -konsertti 18.11. klo 18.00 

Paikka: Kulttuurikeskus Vernissa (Tikkurilantie 36, Vantaa) 
Liput: Konsertin pääsymaksu on 15€/10€. Liput ennakkoon Lipputoimisto.fi tai tuntia ennen 
ovelta 
 

Konsertin avaavat Vantaan Kansanpelimannit perinteisesti Vantaan Sottiisi -sävelmällä ja myöhemmin 
vielä tanssitaan heidän soittonsa tahtiin. Tapahtuman lopuksi on yhteiset jamit, joten ota oma soittimesi 
mukaan. 
 
Vantaan Sottiisi tuo esiin uutta kansanmusiikkia sillä konsertin molemmat bändit Noria ja Juurakko ovat 
julkaisseet tänä vuonna uuden levyn. 
 

Noria on uusi luovien tarinankertojien kokoonpano, joka tulkitsee Kantelettaren runoutta nykypäivän 
nuoren mielenmaisemaan. Musiikin tunnelmat vaihtelevat folkhenkisestä jazzista shamanistiseen 
loihdintaan. 
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Milja Schildt - laulu 
Aino Kinnunen - viulu, laulu 
Sauli Norja - kitara, laulu 
Ossi Nykänen - rummut 
Tuomo Purhonen - kontrabasso 
Mikko Kaasinen - harmoni 
 

Juurakon esiintyessä ollaan juurilla ja mullassa kyynärpäitä myöten. Kun pistää 
silmät kiinni, voi kuvitella istuvansa kuistilla jossain kaukana. Juurimusiikkia ja 
väkevää tarinankerrontaa yhdistelevä Juurakko risteyttää suomenkielisen 
blueslaulannan ja perinteisen kotimaisen soittimiston railakkaalla skiffle-asenteella. 
Juurakon kiitetty ensimmäinen studioalbumi Lauluja kuistilta oli vuoden 2014 
etnoalbumiehdokkaana Emma-Gaalassa. 
 

Laura Kaartinen – laulu, matkaharmoni, kampa, viulu, lyömäsoittimet 
Eija Kankaanranta – kanteleet 
Kaisa Saarikorpi – laulu, kitarat, sikarilaatikkosoittimet, lyömäsoittimet 
Minsku Tammela – laulu, jouhikko, kampa, munniharppu, lyömäsoittimet 
Anna Wiksten – laulu, plankku, lyömäsoittimet 
 

 
Tupasoitto Kantelein -konsertti 19.11. klo 17.30 
Paikka: Kotiseututalo Påkas (Vanha Kuninkaalantie 2, Vantaa) 
Liput: 10€ (sisältää kahvitarjoilun) Liput ennakkoon Lipputoimisto.fi tai tuntia ennen ovelta 
 
Sanni Virta on kanteleensoittaja, laulaja ja lauluntekijä. Rytmikäs, sävykäs kantele ja kuulas laulu luovat 
monenlaisia tunnelmia sekä tunnistettavan soinnin hänen musiikkiinsa. Laulujen tekstit ovat esimerkiksi 
suomalaista kansanrunoutta sekä omia sanoituksia. 
Sanni Virta sooloalbumi on julkaistu lokakuussa 2017 ja julkaisijana on Inkoon Musiikki.  Kaamospelien 
konsertissa vierailee Siiri Virta. 
 
Sanni Virta – konserttikantele, laulu 
Siiri Virta – harmonikka, laulu 
 


