
Seurasaari Soi! 16.8.–20.8.2019 
Ohjelma 
 
Perjantai 16.8. 2019 
Kahvihuone Mieritz klo 17.00–19.30 
 

Arkaaiset jamit 
 
Kirsi Vinkki ja Samuli Karjalainen kutsuvat koolle arkaaisen musiikin ystävät, soittajat 
ja laulajat vapaamuotoiseen soittoiltaan Kahvihuone Mieritziin. Jameissa kuullaan 
jouhikon, pienkanteleiden ja paimenpuhaltimien soitantaa sekä laulantaa. 
 
Kansanmuusikko ja käsityöläinen Kirsi Vinkki ja kansanmuusikko Samuli Karjalainen 
työskentelevät talkoolaisina Seurasaarisäätiöllä. Seurasaaressa heidän käytössään 
on työtila, missä he toteuttavat perinnesoitinten rakentamista, tutkimista ja muita 
käsitöitä sekä isännöivät perinnemusiikkitapahtumia ja järjestävät soitinrakennus- ja 
askartelupajoja saaren kävijöille.  

 
Lauantai 17.8. 2019 
Kurssi klo 12.00 
  

Laukon kartanon tapahtumat, jotka käynnistyvät mustasukkaisen Kirsti-piian juonesta 
päätyen kartanon isännän Klaus Kurjen hirmutekoon, ovat kulkeneet suusta suuhun 
satoja vuosia. Elinan surmaruno on pisimpään suullisena perinteenä levinnyt 
kansanballadimme. 

 
Anna-Maria Toivonen on turkulainen, kansanperinteiden ehtymättömästä lähteestä 
ammentava tarinankertoja ja kansanlaulaja. Elinan surmaruno on ollut hänen 
ohjelmistossaan yli 17 vuotta, ja koko tuon ajan se on esitys esitykseltä elänyt ja 
syventynyt. Hahmot ja maisemat laulusäkeiden takana ovat heränneet todella eloon. 
Toivonen esittää tarinan muistinvaraisesti, kalevalaista laulua ja kerrontaa yhdistellen 
– niin kuin sitä on aikoinaan Vesilahdella ja Tyrvään seuduilla pellavatuvissa esitetty.  
 
Esiintyjä: Anna-Maria Toivonen 

 
Esityksen ikäraja 12 vuotta.  
 
https://www.facebook.com/annastuunantupa/ 

 
Antin aukio klo 14.00 
 

Murseskem on etnografinen kansanperinne ja -musiikkiyhtye Marin Tasavallasta 
Venäjälätä. Yhtye on perustettu vuonna 1979 ja sen ohjelmistossa on perinteisiä 
marilaisia sävelmiä ja tansseja. Instrumentteina heillä on tavanomaisten soittimien 
lisäksi myös perintenen marilainen säkkkipilli kuten šyvyr ja kansanomainen viulu ija-
kovyž. Esiintymisasuina yhtyeellä on perinteiset, osittain yli sata vuotta vanhat puvut. 
Korut on valmistanut yhtyeen johtaja Jevgeni Kamenštšikov. 
 



Murseskem: 
Maksim Gorohov  
Jevgeni Kamenštšikov 
Nina Kamenštšikova  
Ivan Kamenštšikov  
Vera Kamenštšikova  
Vasili Polikarpov  
 
https://vk.com/club135459194  

 
 
Pertinotša klo 15.00 
 

Luineh: Vaarat & arot 
 
Luineh-duon konsertissa kuullaan sävyjä kahdesta erilaisesta perinteestä ja 
matkataan äänellä itkusta runolauluun, loitsuihin ja kurkkulauluun. 

 
Luineh on duo, jonka musiikissa yhdistyvät vanhat suomalais-ugrilaiset kansanlaulut 
sekä kurkkulaulu ja tuvalaiset perinnesoittimet. Musiikin voima saa alkunsa kahden 
perinteen yhdistymisestä ja kasvaa nykyhetkeen rujon kauniiksi tulkinnoiksi. 

  
Noora Kauppila: ääni, lyömäsoittimet 
Juuso Raunio: ääni, igil, doshpuluur 
 
https://www.facebook.com/luineh/ 

 
Isännän talo, odotussali klo 18.00 
 

Murseskem 
 
Murseskem on etnografinen kansanperinne ja -musiikkiyhtye Marin Tasavallasta 
Venäjälätä. Yhtye on perustettu vuonna 1979 ja sen ohjelmistossa on perinteisiä 
marilaisia sävelmiä ja tansseja. Instrumentteina heillä on tavanomaisten soittimien 
lisäksi myös perintenen marilainen säkkkipilli kuten šyvyr ja kansanomainen viulu ija-
kovyž. Esiintymisasuina yhtyeellä on perinteiset, osittain yli sata vuotta vanhat puvut. 
Korut on valmistanut yhtyeen johtaja Jevgeni Kamenštšikov. 
 
Murseskem: 
Maksim Gorohov  
Jevgeni Kamenštšikov 
Nina Kamenštšikova  
Ivan Kamenštšikov  
Vera Kamenštšikova  
Vasili Polikarpov  
 
https://vk.com/club135459194  



 
 
Sunnuntai 18.8.2019 
Antti klo 12.00 ja 14.00 

 
Mytty iltamat 
  
Mytty-iltamissa puhalletaan yhteen hiileen, viikset karkaavat ja ujokin uskaltaa. Koko 
maailman polska soi ja mytty muuttuu iloksi. Mytty voi olla nyytti, kangaskäärö tai 
muu epämääräinen mykkyrä. Asiat voivat mennä ihan myttyyn tai mytystä voi 
avautua kokonainen maailma. Esitys sopii hyvin kaikelle kansalle, niin pienille kuin 
isoillekin.  

Esiintyjät: 
Emilia Lajunen (5-kielinen viulu, avainviulu ja laulu)  
Roosa Halme (nuket, harmonikka ja laulu) 
 
Ohjaus: Elina Lajunen  
Käsikirjoitus: Elina Lajunen ja työryhmä 
Musiikki: Emilia Lajunen 
Nuket: Heini Maaranen  
Visualisointi: Elina Lajunen ja Heini Maaranen 
Puvut: Tauko/Kaisa Rissanen 
Tuotanto: Nukkehallitus/Elina Lajunen 
 
 
 

Halla klo 13.00 
 
 Murseskem 
 

Murseskem on etnografinen kansanperinne ja -musiikkiyhtye Marin Tasavallasta 
Venäjälätä. Yhtye on perustettu vuonna 1979 ja sen ohjelmistossa on perinteisiä 
marilaisia sävelmiä ja tansseja. Instrumentteina heillä on tavanomaisten soittimien 
lisäksi myös perintenen marilainen säkkkipilli kuten šyvyr ja kansanomainen viulu ija-
kovyž. Esiintymisasuina yhtyeellä on perinteiset, osittain yli sata vuotta vanhat puvut. 
Korut on valmistanut yhtyeen johtaja Jevgeni Kamenštšikov. 
 
Murseskem: 
Maksim Gorohov  
Jevgeni Kamenštšikov 
Nina Kamenštšikova  
Ivan Kamenštšikov  
Vera Kamenštšikova  
Vasili Polikarpov  
https://vk.com/club135459194  

 



Isännän talo, odotussali klo 18.00 
 
 TRIO Soon/ Piho/ Lepasson 
 

TRIO Soon/ Piho/ Lepassao on kolmen virolaisen kanteleensoittajan trio, joka on 
omistautunut perehtynyt virolaisen kanteleen historiallisiin ja nykyaikaisiin 
soittotekniikoihin.  Trion ohjelmistossa perinteiset sävelmät, sävellykset ja 
improvisaatio yhdistyvät ja luovat kevyen ja kirkkaan äänimaiseman, joka tarjoaa 
rauhaa arjen kiireeseen.  

 
Trion ensilevy Tempo di vals julkaistiin vuonna 2016 ja se palkittiin Viron 
kansanmusiikkigaala Etnokulpissa vuoden parhaana albumina.   

 
Katrin Soon, kannel 
Ann Maria Piho, kannel 
Kadri Lepasson, kannel 

 
 https://www.facebook.com/triosoonpiholepasson/  
 
Maanantai 19.8. 2019 
Kahiluodon kartano klo 14.00 
  
 TRIO Soon/ Piho/ Lepasson 
 

TRIO Soon/ Piho/ Lepassao on kolmen virolaisen kanteleensoittajan trio, joka on 
omistautunut perehtynyt virolaisen kanteleen historiallisiin ja nykyaikaisiin 
soittotekniikoihin.  Trion ohjelmistossa perinteiset sävelmät, sävellykset ja 
improvisaatio yhdistyvät ja luovat kevyen ja kirkkaan äänimaiseman, joka tarjoaa 
rauhaa arjen kiireeseen.  

 
Trion ensilevy Tempo di vals julkaistiin vuonna 2016 ja se palkittiin Viron 
kansanmusiikkigaala Etnokulpissa vuoden parhaana albumina.   

 
Katrin Soon, kannel 
Ann Maria Piho, kannel 
Kadri Lepasson, kannel 

  
 https://www.facebook.com/triosoonpiholepasson/  
 
Tiistai 20.8. 2019 
Viron ja Suomen tammien nurmi klo 17.00 
 

Viron uudelleenitsenäisyyspäivän piknik  
 

Kutsumme kaikki Viron uudelleenitsenäistymispäivänä tiistaina 20 elokuuta kello 17 
Seurasaareen piknikille ja yhteislaulutilaisuuteen. Samalla juhlimme Baltian ketjun 
30-vuotisjuhlaa. Tallinnasta Vilnaan yltäneen 600 kilometriä pitkän ihmisketjun avulla 
haluttiin 23. elokuuta 1989 osoittaa mieltä Baltian maiden miehitystä vastaan.  



 
Yhteislaulutilaisuudessa lauletaan suomalaisillekin tuttuja virolaisia, latvialaisia ja 
liettualaisia lauluja. Musiikista vastaa virolainen kansanmuusikko Piret Aus. 
Yhteislaulua johtaa Juha-Matti Aronen. 

 
Ota mukaan eväät ja kaverit ja tule viettämään mukavaa kesäiltaa Seurasaareen. 

 
Piknik järjestetään Juhlakentän vieressä Viron ja Suomen tammien luona. 

 
Tapahtuman järjestää Eesti Maja – Viro-keskus yhteistyössä Seurasaarisäätiön ja 
Rozentāls-seuran kanssa. 

 
 
Seurasaari Soi! 2019 Taiteellinen johtaja/ tuottaja MuT Maari Kallberg 
 
Järjestäjä: Seurasaarisäätiö yhteistyössä 
 
Seurasaaren ulkomuseo 
M. A. Castrénin seura  
Eesti Maja – Viro-keskus  
Rozentāls-seura 
 


