
 

Vantaan Kansanpelimannit 30 vuotta 
 
Vantaalla on pitkät pelimanniperinteet. Varmaan täällä on soitettu niin kauan kuin on asuttukin. Järjes-
täytynyt pelimannitoiminta alkoi Vantaalla, kun Vantaan työväenopistossa alkoi syksyllä 1975 kansan-

musiikin opetus. Aloitteen pelimanniryhmän perustamiseksi teki Pohjanmaalta kotoisin oleva viulupeli-
manni Eino Ketola, Eikka. Einon ohjauksessa aloitti seitsemän innostunutta pelimannin alkua. Soittimina 

oli viuluja, hanureita, mandoliini ja kitara. Syksyn aikana tuli soittajia vielä lisää. 

 
Vantaan Kansanpelimannit ry. perustettiin työväen-

opistolla 3.2.1976. Perustavassa kokouksessa oli 14 
pelimannia. Näin syntyi Vantaan ensimmäinen kan-

sanmusiikkiyhdistys. Puheenjohtajaksi valittiin Reijo 
Pöyhönen ja sihteeriksi Aarno Karttunen. 1970-luku oli 

kansanmusiikin ja -tanssin kukoistuskautta. Ensimmäi-
sen toimintavuoden aikana Vantaan Kansanpeliman-

neilla oli lukuisia esiintymisiä, joissa soitettiin talven 
aikana opittuja kappaleita. 

 
Eino oli erinomainen, innostunut ja innostava opettaja. 

Hän näytti omalla esimerkillään miten soittoon saa-
daan hyvä poljento. Kaikki kappaleet soitettiin yksi-

äänisesti, perinteiseen pelimannityyliin. Vantaan Kan-

sanpelimannit soittaa edelleen perinteistä pelimanni-
musiikkia. Osa kappaleista on kuitenkin sovitettu kak-

kosviululle ja hanurille. Ohjelmistossa on myös lauluja.  
 

 
Aikuisopistoksi muuttuneen opiston  pelimanniyhty-

eessä ja Vantaan Kansanpelimanneissa on mukana 
vielä kolme syksyllä 1975 aloittanutta pelimannia, 

edellä mainitutut Reijo ja Aarno sekä Vantaan Kan-
sanpelimannien sihteeri Veijo Honkanen. Soittajia on 

noin 20. Harjoitukset pidetään tiistaisin Tikkurilan 
koululla, Orvokkitie 15:ssa. Einon jälkeen vetäjänä on 

ollut syksyllä 1977 mukaan liittynyt viulupelimanni 
Timo Hämäläinen, Timppa. Timo ryhtyi Vantaan Kan-

sanpelimannien ja aikuisopiston pelimanniyhtyeen 
vetäjäksi Eino Ketolan jälkeen. Eino kuoli vuonna 1998 

ja vähän ennen kuolemaansa hän sanoi: "Timppa, 

pidä huoli pelimanneista". 
 

 
Vantaan Kansanpelimannit esiintyy säännöllisesti. 

Vantaalla vakiopaikkoja ovat Myllytapahtumat Kera-
vanjoen varrella, kansanmusiikkiviikko Kaamospelien 

esitykset: Tikkurin Yhtäsoittoa -tapahtuma, vanhain-
kodit ja Vantaan Sottiisi sekä yksityisten, erilaisten 

yhteisöjen ja Vantaan kaupungin järjestämät tilaisuu-
det. Kesällä 2005 oli kaksi suurta tapahtumaa, joissa 

Vantaan Kansanpelimannit soitti. Elokuun 3.-6. päivä 
soitettiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla tervetulomu-

siikkia yleisurheilun MM-kisoihin saapuville urheilijoille, 
medialle ja kisayleisölle. Viikko sen jälkeen oli Vantaan 

Poloneesi, kansantanssijoiden ja pelimannien valta-
kunnallinen kesäjuhla, jossa esiinnyttiin. Festivaali-

matkoja tehdään joka vuosi. Kesäisin matkataan Kaus-
tiselle ja viime syyskuussa oltiin Jolly Folk -risteilyllä 

Tallinnassa. Myös pitempiä ulkomaanmatkoja on teh-

ty. 
 

 

    
   Vantaan Kansanpelimannit Vantaan päivänä 1976 Peltolan 

   koululla. 

 

    
   Vantaan Kansanpelimannit tahdittaa tanssia Porrassalmella 
   sotaveteraanien kuntoutuslaitoksella syksyllä 1976. 

 

 

   
 

    
    

   
      

   Syksyisin järjestettävän Kaamospelit -nimisen Vantaan kansan- 

   musiikkiviikon järjestelyissä Vantaan Kansanpelimannit on ollut  
   mukana alusta lähtien. Kansanmusiikkiviikko sai alkunsa vuonna  

   1988 Eino Ketolan vetämänä kaksipäiväisenä viikonlopun pelimanni- 
    kurssina, joka parin vuoden kuluttua laajeni nykyiseen muotoonsa. 



 
Vantaan Kansanpelimannit tänään 

 
Vantaan Kansanpelimannien ja aikuisopiston näkökulmasta tulevaisuus näyttää valoisalta, sillä innokkaita 
soittajia on paljon ja uusia jäseniä on tullut joka vuosi. Valtakunnallisesti pelimanni- ja tanhuharrastus on 

taantunut verrattuna 1970-lukuun. Yleisölle tarjotaan mediassa heviä, poppia, folkrockia, teknoa ja enim- 
mäkseen ulkomaista musiikkia, mutta Vantaan Kansanpelimannit pitää Vantaalla ja aikuisopistossa yllä  

suomalaista pelimanniperinnettä. 

 

  
 
Aikuisopiston pelimanniyhtye ryhmäkuvassa, lokakuu 2005. Seisomassa vasemmalta: Timo Nieminen,  Veijo 
Honkanen, Tuire Karinen, Pertti Huhtamäki, Erkki Koistinen, Johanna Korhonen, Mervi Ritokoski, Eeva Honkanen, 
Anna-Kaisa Lavikainen, Aimo Ruusula, Taina Nikkanen, Kristina Juutilainen, Timo Hämäläinen ja Rainer Nurmi. 
Istumassa vasemmalta: Jussi Raatikainen, Sulo Kaskela, Risto Laitinen, Pekka Lindroos ja Veikko Hirvonen 

 
   teksti: 

   Eeva ja Veijo Honkanen 
   Vantaan Kansanpelimannit ry 


