
                 

 

    

 

     

 

 

   

                                                                                                                                                                   

 

32.  Haapaveden Wanhan musiikin tapahtuma 

3.–5.2. 2023 
 

Kurssit Jokihelmen opistolla (Haapaveden opiston talossa) 

Vanhatie 45, 86600 Haapavesi 

 

KAIKKI MUUTOKSET MAHDOLLISIA! 

 
 

Soile Isokosken ja Markku Liukkosen laulun mestarikurssit  

Outi Nissi piano  

Järjestäjä Haapaveden opisto, toteutuu saman aikaisesti Wanhan musiikin 

tapahtuman kanssa 

Kurssille ilmoittautuminen: timo.hannula@haapavesi.fi   

   

 
  

 

Wanhan musiikin kurssit, järjestäjä Jokihelmen opisto 
 

Fado 

Liana (Portugali) laulu, yhtyeet 

Kurssilla käsitellään Fadon historiaa, salaisuuksia ja myyttejä, perinnettä ja musiikillista sisältöä ja 

tietysti lauletaan paljon. Liana aloitti Fadon laulamisen jo yhdeksänvuotiaana ja hän on valmis 

tekemään kurssilaisista Fadon rakastajia. 

 

Neeme Punder (Viro) huilu, traverso, nokkahuilu, orkesterin johto  
 

Paimensoitto Teppo Revon hengessä, Irlantilainen kansanmusiikki 

Samuli Karjalainen   

 

Veera Kuisma viulu, yhtyeet  

 

Polskaa Pohjolasta ja kelttiperinnettä Pohjois-Amerikasta 

Uusia ja vanhoja hittibiisejä Pohjoismaista. Kurssilla tutustutaan melodia- ja stemmasoittoon sekä eri 

tanssilajien tyylipiirteisiin. Ohjelmisto on pääosin suomalaisia kappaleita, mutta mahdollisuus tutustua 

myös muihin Pohjoismaihin, keltti- tai balkanperinteisiin opiskelijalähtöisesti toiveet huomioon ottaen. 

 

Kirsi Vinkki – viulu, viuluryhmä & jouhikon alkeet, irlantilainen kansanmusiikki 

Kirsin tunneilla opetellaan ja tempaudutaan pohjoismaisten tanssisävelmien pyörteisiin ja 

tunnelmoidaan kelttiläisen musiikin polveilevien melodioiden parissa. Ryhmätunneilla pääset 

kokemaan yhteissoiton ja viulusovitusten imua yhdessä muiden kanssa! Kirsi opettaa myös 

jouhikonsoittoa ja alkeisiin tutustuminen on mahdollista kurssiviikonlopun aikana. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                   

Kirsi Vinkki on helsinkiläinen viulupelimanni, joka on Suomen kansanmusiikin kentällä tunnettu 

muun muassa irlantilaisen kansanmusiikin taitajana. Kirsi on valmistunut musiikin maisteriksi 

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kansanmusiikin aineryhmästä ja työskentelee 

kansanmusiikin, viulunsoiton- ja instrumenttipedagogiikan opettajana sekä esiintyvänä 

muusikkona monissa yhtyeissä ja erilaisissa musiikillisissa projekteissa. Musiikilliset juuret 

hänellä ovat vahvasti pohjoismaalaisessa, kelttiläisessä ja suomalais-ugrilaisessa 

musiikkiperinteissä kuten myös uudemmassa sävelletyssä kansanmusiikissa. Pääinstrumenttinsa, 

viulun, ohella hänen soitinvalikoimaansa kuuluvat alttoviulu, jouhikko, kampiliira sekä useita 

muita kansanomaisia soittimia, joiden monivivahteiset soinnit inspiroivat häntä. Kirsin soittoa voi 

kuulla lukuisilla musiikkijulkaisuilla ja kokoonpanoissa.  

Lisätietoja:  

Kotisivu: https://kirsivinkki.wordpress.com 

Tekijäesittely Osuuskunta Lilithin sivuilla: https://www.lilith.fi/tekijat/kirsi-vinkki/ 

 

Petri Hakala kitara, mandoliini, kielisoittimet, yhtyeet 
      

 

  Ryhmät voivat valita opettajakseen myös jonkun opettajan listan ulkopuolelta!   

  Toimi pian! 

Kurssi on tarkoitettu kaikenikäisille soittajille. Kaikki opet opettavat 

myös lapsia tarvittaessa! 

Jokaisella kurssilla tarvitaan vähintään seitsemän (7) oppilasta. Jos esim. 

kuoro ilmoittautuu kurssille, kurssin hinta rakentuu kuorolaisten määrän 

mukaan. Opetus on yksilö- ja ryhmäopetusta. Opetusmateriaali ja 

lukujärjestys lähetetään etukäteen kurssilaisille. 

Lauluryhmäläisistä voidaan tehdä yhtye tai kuoro, joka valmistaa jonkun 

teoksen lauantain tai sunnuntain konserttiin.  Kaikki kielisoittimet käyvät, 

kuten kitara, mandoliini, buzuki, luuttu. Tarjolla on myös continuo –

soittoa kitaristeille. 

Kurssilaiset voivat olla yhteydessä opettajiinsa ja sopia kurssin sisällöstä. 

Orkesteri on kamariorkesteri tarvittaessa puhaltimilla vahvistettuna. 

Ohjelmiston taso vaatii suunnilleen 3/3 peruskurssin- tai I-kurssin tason 

osaamista. Runkona on Haapaveden kamariorkesteri. Ohjelmassa on 

mukana helpompaakin materiaalia! Stemmat lähetetään etukäteen. 

 

Opetus: pe klo 15.00–20.00, la klo 09.00–17.00, su klo 09.00–15.00 

Perjantain opetuksen alkamisajankohdassa huomioidaan kurssilaisten 

toiveita. 

Lisätietoja opetuksesta ja konserteista: timo.hannula@haapavesi.fi, 

p. 0447591 298 ma-pe klo 10–13 

Ilmoittautumisessa auttaa opistosihteeri Laura Palokangas 

laura.palokangas@haapavesi.fi, p. 044 7591 246 ma-pe klo 10–15 

 

Kurssien hinta: 

Opetus: aikuiset 95 € / lapset (alle 18 v.) 45 € 
 

Sitovat kurssi -ilmoittautumiset 25.1.2023 klo 12 mennessä vain tästä 

linkistä: 

https://opistopalvelut.fi/jokihelmi/course.php?l=fi&t=125108 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkirsivinkki.wordpress.com%2F&data=05|01|timo.hannula%40haapavesi.fi|51f66cb98652413c6d6c08daf48c228c|7024ee8d9e4342f09fb5e72c2a49e8f0|1|0|638091179966546985|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=NqfBPfK0QmenfjA8WLDCQJquIr7AiNh2PU%2FFbE1wNRI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lilith.fi%2Ftekijat%2Fkirsi-vinkki%2F&data=05|01|timo.hannula%40haapavesi.fi|51f66cb98652413c6d6c08daf48c228c|7024ee8d9e4342f09fb5e72c2a49e8f0|1|0|638091179966546985|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=pGdD4pcF%2FOEa6m1MzxOfWbXwJfv%2F6DcotBnrmftA760%3D&reserved=0
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Majoitusmahdollisuus: 

Mikäli tarvitset majoitusta tapahtuman ajaksi, ilmoita siitä suoraan Päivi 

Eilolalle puh. 040-868 2267 tai paivi.eilola@haapop.fi 

   Majoitus 45 €/vrk/hlö (sis. liinavaatteet ja aamupalan) 
Lisätietoja majoituksesta www.haapop.fi 

 

 

Konsertit Haapaveden kirkossa 

pe 3.2. klo 19.00 Kulttuurikeskus Kirnu Sekasointuja-monologi klo 19.00   5 € 

  la 4.2. klo 19.00 Opettajat ja kurssilaiset, HAKO jamit opistolla klo 20.30

   su 5.2. klo 16.00  Tapahtuman päätöskonsertti: 

              Haapaveden kamariorkesteri HakoBrass 

  Vivaldi, Purcell, Gabrieli, Roman, Bonancini  

 

Liput 15/10 €, kaikki konsertit 25 €, perhelippu 30 € 

 

Seuraa Jokihelmen opiston ja Haapaveden opiston kurssitarjontaa: www.jokihelmen-

opisto.fi,  www.haapop.fi  ja www.haapavesifolk.com  

 

Seuraavat kurssit: Kevät-Folk 21.–23.4.-23  

                    Kesä-Folk 26.6.–1.7.-23 

                    Syys-Folk 29.9.–1.10.-23 

 

mailto:paivi.eilola@haapop.fi
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