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1.Yleistä

Vuonna 2007 Kanteleliitto viet-
ti 30-vuotisjuhlavuottaan ot-
sikolla “Kantele – jos uskallat”. 

Liitto järjesti vuoden aikana kolme 
päätapahtumaa: XIV Valtakunnalli-
sen kantelekilpailun solisteille Jyväs-
kylässä, IV A. O. Väisänen -sympo-
siumin Savonrannalla ja Kantele 20 + 
30 -festivaalin Helsingissä.

Merkittävin kantelekulttuurin katsel-
mus oli XIV Valtakunnallinen kante-
lekilpailu kesäkuussa. Osallistujia oli 
ennätysmäärä: yli 100 solistia. Kilpai-
lussa järjestettiin ensimmäistä kertaa 
sarja sähkökanteleen soittajille. Uu-
teen kantelemusiikkiin painottuva, 
syksyinen Kantele 20+30 – festivaali 
koostui seitsemästä monipuolisesta 
konsertista ja paneelikeskustelusta, 
jossa pohdittiin kanteletta säveltäjän 
näkökulmasta. Muita tapahtumia 
olivat mm. Folklandia-risteily, val-
takunnallinen Kantele – jos uskallat 
-tempaus yhteistyössä Kanteleensoi-
ton Opettajat ry:n kanssa sekä Ke-
vätpäivät Hämeenlinnassa Varhai-
siän Musiikinopettajat ry:n kanssa.      

Kanteleliitto työllisti useita nuoria 
kanteleammattilaisia: kesämuusikko- 
ja musiikkia vanhuksille – projektit 
veivät kantelemusiikkia turistivirto-
jen äärelle sekä vanhainkoteihin. Liit-
to julkaisi KanteleSatoa -levyn yhteis-
työkumppaneineen Kantele-lehden 
3/2007 liitteenä.

Vuoden 2007 tulos oli 2 309,07 eu-
roa ylijäämäinen. Toiminnanjohtajan 
osa-aikaisuus, tapahtumien runsaus 
ja tarkka projektikohtainen talouden-
pito vaikuttivat positiiviseen tilinpää-
tökseen. Toiminnan taloudellinen 
laajuus oli n. 115 000 euroa ja kasvua 
on ollut niin toiminnallisesti kuin ta-
loudellisestikin: tapahtumia, joissa 
Kanteleliitto oli mukana, järjestettiin 
edellisvuosiin verrattuna enemmän. 
Liiton perusrahoitus koostuu Ope-
tusministeriön toiminta-avustukses-
ta (pysyi vuoden 2006 tasolla), jä-
senmaksutuloista ja Kantele-lehden 
ilmoitustuloista sekä eri projektira-
hoituksista. Liiton julkaisema Kante-
le-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodes-
sa ja sen saama kulttuurilehtituki sekä 
ilmoitusmyyntitulot nousivat hieman 
edellisvuodesta. Lehden päätoimittaja 
on Timo Väänänen. Tiedotuskanava-
na toimivat myös liiton internetsivut 
osoitteessa www.kanteleliitto.org.

3



4

Kanteleliiton jäsenmäärä on pysynyt 
edellisvuoden tasolla. Jäsenistön pii-
rissä on useita erittäin aktiivisia yhtei-
söjä, jotka ovat tehneet näkyvää työtä 
kantelemusiikin parissa. Eri puolilla 
Suomea sijaitsevia jäsenyhdistyksiä 
ja yhteistyökumppaneita ovat mm. 
Finn-Kanteleet Lahden seudulla, Ka-
jana-Kanteleet Kainuussa, Käenpiiat 
Espoossa, Aino-Tytöt Varsinais-Suo-
messa, Meri-Lapin Kanteleensoiton 
edistämisrahasto Lounais-Lapissa, 
Jokilaaksojen Kanteleet, Three Ri-
vers Kanteles Pohjois-Pohjanmaalla 
ja LuoMuKanteleet pääkaupunkiseu-
dulla.  

Lassi Rajam
äki

Vuonna 2007 Kanteleliiton puheen-
johtajana toimi Satu Sopanen-Helisa-
lo ja toiminnanjohtajana jatkoi Riitta 
Huttunen. Liitto myönsi useita erilai-
sia tunnustuksia: 

KULTAKANTELE	
Ismo Sopanen (Kanteleliiton pitkäai-
kainen toiminnanjohtaja)
VUODEN	KANTELE
Tuomas Holopainen (Nightwish-yh-
tyeen keulahahmo)
VUODEN	YHTYE
Blatentsaine (Anu Alviola, konsert-
tikantele; Arja Heinonen, haitarit; 
Terhi Kero, nokkahuilut ja Pauliina 
Pajala, viulu). 
VUODEN	KANTELELVY	 
Brelo-yhtyeen Seitti 
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Neljän naisen muodostama Blatentsaine 
valittiin vuoden yhtyeeksi.
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Vuoden 2007 lopussa Kantele-
liitossa oli 831 jäsentä. Näistä 
henkilöjäseniä oli 716, per-

hejäseniä 73, kunniajäseniä13, kan-
nattajajäseniä 5 ja yhteisöjäseniä 21. 
Uusia jäseniä hankittiin konsertti- ja 
koulutustilaisuuksien, kohdennetun 
markkinoinnin ja jäsenhankintakil-
pailun kautta. Kanteleliiton jäsenre-
kisteri on Access-pohjaisena tieto-
kantana ja sen päivityksestä vastaa 
toiminnanjohtaja.

YHTEISÖJÄSENIÄ	OLIVAT:
Ala-Könni-opisto    
LuoMuKanteleet ry
Finlands svenska folkmusikinstitut  
Meri-Lapin Kanteleensoiton edistä-
misrahasto 
Finn-Kanteleet ry    
Naantalin Aino-Tytöt ry 
Kalevalaseura     
Pohjois-Karjalan Musiikkiyhdistys ry 
Kansanmusiikki-instituutti   
Oy Soitinrakentajat AmF 
Kanteleen Ääniä    
Rakentimo Oy 
Kajaanin Seudun Kanteleyhdistys ry  
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 
Kanteleensoiton Opettajat ry   
Rääkkylän Kansanmusiikkiyhdistys ry 
Kiuruveden Kanteleyhdistys ry   
Lovikka Ky

Karjalan Liitto     
Vieremän Kanteleyhdistys ry 
Koistinen Kantele Oy 

KUNNIAJÄSENIÄ	OLIVAT:
Maija-Liisa Balk
Esko Finnström
Aino Huoponen
Otto Koistinen 
Anneli Kuparinen 
Heikki Laitinen 
Hannu Saha 
Annikki Smolander-Hauvonen
Ismo Sopanen 
Marjatta Sopanen
Géza Szilvay
Anneli Toiminen
Ellen Urho

Edesmenneitä kunniajäseniä ei mai-
nita luettelossa.

Jäsenmaksu oli 25 € henkilöjäsenel-
tä ja 5 € muilta samaan perheeseen 
kuuluvilta. Yhteisöjäsenmaksu oli 50 
€. Kannatusjäsenen vuosimaksu oli 
vähintään 60 €/ hlö tai vähintään  100 
€/ yhteisö.
Kanteleliiton kevätkokous pidettiin 
24.3.2007 Hämeenlinnassa Raati-
huoneella Kevätpäivien yhteydessä. 
Kevätkokouksen puhetta johti Pau-
liina Syrjälä ja sihteerinä toimi Riit-
ta Huttunen. Syyskokous pidettiin 
13.10.2007 Kanteleliiton toimistolla 
Helsingissä. Kokouksen puheenjoh-
tajana toimi Ismo Sopanen ja sihtee-
rinä Titta Tuovinen. 

2.Jäsenistö
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Kanteleliiton puheenjohtajana 
toimi Satu Sopanen-Helisalo 
ja varapuheenjohtajina Susan-

na Heinonen sekä Sami Kangashar-
ju. Muut hallituksen jäsenet olivat 
Johanna Aho, Mariia Huikari, Jane 
Ilmola, Pekka Jalkanen, Matti Kon-
tio, Pekka Lovikka, Aino Meisalmi-
Minkkinen, Sanna Pitkänen-Eerola, 
Annikki Smolander-Hauvonen, Vil-
ma Timonen, Marianne Uotila ja Tui-
ja Wegelius. 

Hallituksen kokouksissa asi-
oiden esittelijänä oli toimin-
nanjohtaja Riitta Huttunen. 

3.Hallitus	ja	toimikunnat
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Rytmikylpy-kurssilaisia Hämeenlinnan kevätpäivillä 2007.

Hallitus kokoontui kaksi kertaa, 
27.1.2007 ja 15.9.2007 Helsingissä. 
Tilintarkastajina toimivat Pertti Han-
konen ja Mikko Jokinen (HTM) sekä 
varalla Kalevi Hauvonen ja Päivi Ylö-
nen-Viiri.

Vuoden aikana työskentelivät seuraa-
vat toimikunnat:  
työvaliokunta (hallituksen puheen-
johtaja ja varapuheenjohtajat) 
Kantele-lehden toimitusneuvosto 
kantelekirjatoimikunta 
kantelekilpailutoimikunta 
juhlavuositoimikunta 
virkistys- / koulutustoimikunta 

7

4.Toimisto	ja	henkilöstö

Kanteleliiton toimisto on Hel-
singissä Hämeentie 34 D:ssä 
sijaitsevassa 60 m² toimistoti-

lassa Suomen Kansanmusiikkiliiton 
alivuokralaisena. Samassa yhteisössä 
sijaitsevat myös Kansanmusiikin ja 
-tanssin edistämiskeskus ja Maail-
man musiikin keskus. Kanteleliiton 
toimisto on ollut avoinna pääsään-
töisesti maanantaisin ja tiistaisin 
virka-aikaan. Muina aikoina toimin-
nanjohtaja on ollut tavoitettavissa 
puhelimitse. Toimitilan avoimien 
ovien päivää vietettiin 10.5.2007.

Toiminnanjohtajan työsuhde 
on osa-aikainen (18 h/ vko) ja 
työsopimusta päätettiin jatkaa 

vuoden 2008 alusta toistaiseksi voi-
massaolevana. Lisäksi palkattuina 
työntekijöinä oli kuukauden määrä-
aikaisessa työsuhteessa kolme kesä-
muusikkoa: Anu Alviola, Senni Eske-
linen ja Tuuli Lukkarinen. Musiikkia 
vanhuksille -projektissa työllistyivät 
kesän ajaksi myös Maija Kauhanen ja 
Matti Mikkelä. Humanistisessa am-
mattikorkeakoulussa kulttuurin tuot-
tajaksi opiskeleva Titta Tuovinen suo-
ritti työssäoppimisjakson Kantele 20 
+ 30 -festivaalin tiedottajana. Kante-

le-lehden toimitus ja taitto on ulkois-
tettu Pro Motius ky:lle. Kanteleliiton 
tilinpidon on hoitanut Tilitoimisto 
Marketta Suhonen Tampereelta. 

Kantele-lehden päätoimittaja-
na jatkoi edellisvuoden tapaan 
Timo Väänänen ja lehden sisäl-

löstä sekä taitosta vastasi Pro Motius 
ky. Nelivärinen lehti ilmestyi neljä 
kertaa ja sen vuosikerrassa oli sivuja 
168+16. Lehden painosmäärä oli 1 
800 kpl joista n. 900 kpl lähetettiin 
jäsenille ja n.100 kpl annettiin ilmais-
jakeluna tapahtumien yhteydessä. 
Kantele-lehti on irtonumeromyyn-
nissä Helsingin Akateemisessa Kir-
jakaupassa ja se lähetetään ilmaiseksi 
kaikkien Suomi-Instituuttien kirjas-
toihin. 

5.Julkaisutoiminta

&	tiedottaminen
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Lehti saa OPM:n myöntämää kult-
tuurilehtitukea ja se kuuluu Kulttuu-
ri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto 
Kultti ry:hyn.
Lehden ulkoasu noudatti edellisvuo-
den linjaa ja jokaisessa numerossa jul-
kaistiin Kanteleliiton uutisten lisäksi 
mm. Nina Ampujan toimittamat las-
tensivut ja Kanteleensoiton Opettajat 
ry: n toimittama kahdeksansivuinen 
nuottiliite. Lehden (3/2007) liitteenä 
ilmestyi KanteleSatoa -cd-levy, jon-
ka Kanteleliitto julkaisi yhteistyössä 
IMU-Inkoon musiikin ja Sibelius-
Akatemian pianomusiikin osaston 
kanssa. Lehden asiantuntija-artikke-
leita kirjoittivat mm. kanteletaiteilija 
Eva Alkula, professori Heikki Laitinen, 
soitinrakentajamestari Rauno Niemi-
nen ja tutkija Anna-Liisa Tenhunen. 
Kolumnistina toimi kanteleensoiton 
opettaja Tiina Komulainen.   
Toiminnanjohtaja toimitti Kantele-
lehteen liiton uutisia, vastasi ilmoitus-
myynnistä ja teki tiivistä yhteistyötä 
päätoimittajan kanssa. Kantele-leh-
teä ja liiton jäsenyyttä markkinoitiin 
konsertti- ja koulutustapahtumissa, 
Varhaisiän Musiikinopettajat ry:n ja 
Koulujen Musiikinopettajat ry:n Uni-
sono-lehdessä sekä kanttoreille suun-
natussa Crux-lehdessä. Kampanjat 
tuottivat vain muutaman uuden jäse-
nen.

MUU	TIEDOTTAMINEN
Kanteleliitolla on kotisivut 
osoitteessa www.kanteleliit-

to.org. Niitä ylläpitävät toiminnan-
johtajan lisäksi Hannu Ryynänen ja 
Susanna Heinonen.

Lehdistötiedotteita lähetettiin run-
saasti eri tapahtumien tiimoilta. Tee-
moina olivat Kanteleliiton 30. juhla-
vuosi, tilaussävellysprojekti, Kantele 
– jos uskallat -tempaus, XIV Valta-
kunnallinen kantelekilpailu, IV A. O. 
Väisänen -symposium, kesämuusik-
koprojekti, Kantele 20 + 30 -festivaali 
sekä Vuoden Kantelelevy-, Vuoden 
Yhtye 2007-, Kultakantele- ja Vuoden 
Kantele 2007 -tunnustukset. 

Kanteleella oli hyvä näkyvyys useissa 
medioissa. Maakuntalehtien liittee-
nä ilmestyvä Sunnuntaisuomalainen 
teki näyttävän artikkelin kanteleen 
nykytilasta helmikuussa 2007. Yleis-
radiossa kuultiin useita kanteleai-
heisia ohjelmia vuoden aikana. Yle:
n toimittaja Sirkka Halonen teki XIV 
Valtakunnallisista kantelekilpailuis-
ta kahden tunnin suoran lähetyksen 
valtakunnan verkkoon. Televisiossa 
kantele näkyi useissa uutispätkissä. 
Lisäksi Violan Laulut -ohjelma uusit-
tiin Pikku Kakkosessa ja YLE:n Tee-
ma-kanavalla esitettiin dokumentti 
kanneltaja Timo Väänäsestä.
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XIV	 Valtakunnallinen kantele-
kilpailu pidettiin Jyväskylässä 
4.– 6.6.2007. Tapahtuman tar-

koituksena on esitellä monipuolisesti 
uutta kantelemusiikkia sekä aktivoida 
alan harrastajia ja ammattilaisia. So-
listeille suunnattu kilpailu oli histori-
ansa suurin ja siihen osallistuikin yli 
sata soittajaa ympäri Suomen. Osan-
ottajat seurasivat kilpailutapahtumia 
tiiviisti ja osallistujien lisäksi yleisöä 
oli paikalla n. 200 henkilöä.
Maanantaina 4.6.2007 oli ammat-
tiopiskelijoille suunnattu kutsukilpai-
lu, Väinön soitto, johon osallistui 14 
soittajaa eri puolilta Suomea. Tiistai-
na ja keskiviikkona pidettiin kaikille 
harrastajille avoin Kreetan kannel 
-osio neljässä eri ikäsarjassa. Tiistai-
na kilpailtiin myös Eriskummainen 
kantele -osiossa erikokoisilla sähkö-
kanteleilla. Väinön soitto ja Kreetan 
kannel -osioissa oli valittavana kaksi 
eri linjaa. Linja I oli ns. taidemusiikin 
linja ja linja II oli ns. vapaa tyyli, jos-
sa ohjelmakokonaisuus voi koostua 
kansanmusiikista, pop/jazz/rockmu-
siikista tai omista sävellyksistä ja/tai 
improvisaatioista. 

KONSERTIT
Tavoitteena oli saada ns. suuri 
yleisö kiinnostumaan kante-

lemusiikista. Toive täyttyi tiistaina 
5.6.2007 Värinää-konsertissa, kun 
AMK:n Kamarimusiikkisali oli täyn-
nä viimeistä paikkaa myöten. Samana 
iltana pidetty Eriskummainen kante-
le -osio Ammattiopiston Siltasalissa 
houkutteli runsaasti paikallista ylei-
söä tapahtumaan. Mestarit lavalla, 
keskiviikkoillan päätöstapahtuma 
Kamarimusiikkisalissa, veti jälleen 
katsomon täyteen kanteleen ystäviä. 
Kaikkiin tapahtumiin oli vapaa pääsy.  
 

MEDIANÄKYVYYS
Tapahtuma näkyi hyvin niin 
paikallisissa kuin valtakun-

nallisissakin tiedotusvälineissä. Hel-
singin Sanomat kirjoitti tapahtumasta 
kaksi kertaa ja STT:n kautta lähetetty 
uutissähke levisi laajalti ympäri Suo-
mea. Maakunnan ykköslehti Keski-
suomalainen kirjoitti tapahtumasta 
ison artikkelin maanantain 4.6.2007 
lehteen. 
Radio Ylen 1 lähetti kahden tun-
nin suoran lähetyksen Jyväskylästä 
5.6.2007. Ylen toimittaja Sirkka Ha-
lonen raportoi kilpailuista suorassa 

6.XIV	Valtakunnallinen

kantelekilpailu
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lähetyksessä Radion kulttuuriuutisis-
sa maanantaina 4.6.2007. TV Jyväs-
kylä ja Ylen Keski-Suomen toimitus 
tekivät kilpailuista jutun, joka näkyy 
myös Internetissä. 

TOIMINTATAPA	JA	TOTEUTUS
Kilpailun vastuullisena järjes-
täjänä toimi Kanteleliitto ry. 

Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä 
Jyväskylän kaupungin Kulttuuripalve-
lukeskuksen, Jyväskylän Ammattikor-
keakoulun ja Ammattiopiston (kon-
servatorion) kanssa. Kaikki ennen 
kilpailua tehdyt käytännön järjestelyt 
hoidettiin Kanteleliiton toimistosta. 
Jyväskylän Kulttuuripalvelukeskus 
oli luvannut aiempien vuosien tapaan 
antaa tuottajan kuukaudeksi tapahtu-
man käyttöön, mutta tämä työpanos 
peruttiin huhtikuussa. Jyväskylän 
kaupungin Kulttuuripalvelukeskuk-
sen tuottaja Reeta Jääskeläinen työs-
kenteli tapahtumapaikalla kolmen 
päivän ajan. 
Kilpailujen tuomaristo ja sihteerit pal-
kattiin kilpailujen ajaksi. Tuomaristo, 
jota johti Taiteen keskustoimikunnan 
puheenjohtaja Hannu Saha, oli ko-
koonpanoltaan alansa paras mahdol-
linen. Kilpailutapahtumasta tehtiin 
useita julisteita ja käsiohjelmia. Ta-
pahtumaan osallistui runsaasti myös 
lasten vanhempia ja kanteleensoiton 
opettajia talkoolaisina.

OHEISTAPAHTUMAT
Kilpailujen ohessa järjes-
tettiin messutapahtuma, 

jossa Lovikka Ky, Soitinrakentajat 
AmF, Koistinen Kantele Oy ja soitin-
rakentaja Erkki Okkonen esittelivät 
toimintaansa ja tuotteitaan. Jyväs-
Musiikki Ky, IMU - Inkoon Musiikki 
sekä keskisuomalainen käsityöläinen 
Auli Manninen Tmi pitivät myynti-
näyttelyn AMK:n aulassa. 

PALAUTE
Kilpailun osanottajille tehtiin 
palautekysely, jonka palautti 

23 henkilöä. Tapahtuman tuottajat 
saivat arvosanaksi 9-. Liiton saama 
palaute on ollut erittäin myönteistä ja 
Jyväskylä on koettu hyvänä kilpailu-
kaupunkina niin sijaintinsa kuin pal-
veluidensakin osalta.
Tavoitteena ollut yhteistyö ja verkottu-
minen muiden Jyväskylässä järjestet-
tävien musiikkikilpailujen ja kulttuu-
ritapahtumien kanssa toteutui hyvin. 
Kanteleliitto loi suhteet Jyväskylän 
musiikkikilpailujen organisaatioon ja 
teki yhteistyötä Ammattikorkeakou-
lun musiikin yksikön, Ammattiopis-
ton (konservatorion) sekä Summer 
Jazz -tapahtuman kanssa.
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6.	Ohjelmatoiminta	ja	koulutus

FOLKLANDIA
Kanteleliiton juhlavuosi pol-
kaistiin käyntiin tammikuun 12. 

– 13. päivinä, kun Itämerellä seilattiin 
yhdettätoista kertaa Folklandia-ristei-
lyn merkeissä. Kanteleliitto näkyi ja 
kuului mm. Folk on the Rocks – Beat-
les -aiheisessa konsertissa Satu Sopa-
sen, Sami Kangasharjun sekä Erkki 
Okkosen Trion voimin. Kanteleliitto 
järjesti laivalla kolmannet Ilmakan-
teleen soiton SM-kilpailut: värikkään 
ja äänekkään kilpailun voittivat Reet-
ta-Kaisa Pirhonen ja Anne-Mari Ki-
vimäki. Risteilyllä julkistettiin myös 
Vuoden 2007 Kanteleyhtye, Blatent-
saine. Kanteleliitto ja Kantele-lehti 
olivat näkyvästi esillä laivan messu-
osastolla. 

SELLO-SALIN	LASTEN	LAUANTAI
Viola ja Anton Uotila esiintyi-
vät Espoossa Sello-salin Lasten 

lauantai -konserttisarjassa 20.1.2007. 
Tapahtuman juonsi Satu Sopanen. 
Ennen konserttia lapsilla oli mahdol-
lisuus tutustua kanteleeseen JamKids-
koulun järjestämillä Jamimaistiaisilla, 
joihin osallistui kymmeniä lapsia.
Konsertin toteuttivat Kanteleliitto ja 
Sellosali yhteistyössä. 

KANTELE	–	JOS	USKALLAT
Kanteleensoiton opettajien 
aloitteesta liitto oli toteutta-

massa helmi-maaliskuussa tempa-
usta, jossa kanteleensoiton opettajat 
eri puolilla Suomea toivat työtään 
näkyviin opetusluokkien ulkopuo-
lelle. Konsertteja järjestettiin kah-
den viikon aikana n. 30 kpl akselilla 
Kemi-Helsinki, tapahtumapaikkoina 
olivat mm. musiikkiopistojen salit ja 
aulat, koulut, kuntien kirjastot ja kah-
vilat. Tempaus oli osa suomalaisen 
musiikin viikkoa ja sen tavoitteena oli 
saada uusia kuulijoita kantelemusii-
kille. Kanteleliitto antoi juhlavuoden 
logonsa tapahtumien julisteiden ja 
tiedotteiden kuvitukseksi sekä teki 
tiedotepohjan mukana olevien oppi-
laitosten käyttöön.

KEVÄTPÄIVÄT
Kanteleliiton kevätpäivät pi-
dettiin 24.3.2007 Hämeen-

linnan Raatihuoneella yhteistyössä 
Sibelius-opiston ja Varhaisiän Mu-
siikinopettajat ry:n kanssa. Kevät-
päivien kouluttajina olivat Rytmikyl-
py-kirjan toimittaneet Harri Setälä ja 
Elina Kivelä. Setälän ja Kivelän kou-
lutuksen teemana oli “Kanteleen 
kanssa rytmikylvyssä”. Onnistuneeseen 
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YHTEENVETO	TALOUDESTA
Tapahtuman talous ylitti hieman suunnitellun budjetin. Tuotantokus-
tannukset kasvoivat, koska Kanteleliiton työpanos oli suurempi Jyväs-

kylän kaupungin vetäessä tuottajansa pois. Osa-aikainen toiminnanjohtaja 
työskenteli kilpailutapahtuman parissa arviolta neljä kuukautta alkaen hei-
näkuusta 2005 (työaika 18 h/ vko). Kilpailun Kustannusarvio oli 23 200 € ja 
toteutuneet kustannukset ovat 24 506,52 €.
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Valtteri Lehto otti osaa sähkökantelekilpailuun.
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koulutustapahtumaan osallistui n. 50 
musiikkikasvattajaa. Paikallisille kan-
teleensoittajille suunnattu Anna-Ka-
rin Korhosen improvisointityöpaja 
ja soittajien vanhemmille tarkoitettu 
kanteleen huoltokurssi peruttiin liian 
vähäisen ilmoittautujamäärän vuoksi. 

ARTIC	PARADISE	-	LIVE	2007
Kanteleliitto oli järjestämässä 
suomalaisen kansanmusii-

kin vientitapahtumaa Helsingissä 20. 
– 22.4. yhdessä Suomalaisen musiikin 
tiedotuskeskuksen, Suomen Kansan-
musiikkiliitto ry:n, Sibelius-Akatemi-
an kansanmusiikin osaston ja Maail-
man musiikin keskuksen kanssa. 
Tapahtuma pidettiin Sibelius-Aka-
temian Taiga-festivaalin yhteydessä. 
Kanteleliitto ja levy-yhtiö Rockadillo 
tuottivat konsertin Suomenlinnan 
kirkkoon 21.4. Siellä esiintyivät kan-
neltaja Timo Väänänen ja tanssija Päi-
vi Järvinen sekä Suden Aika -yhtye. 
Arctic Paradise LIVE 2007 -tapahtu-
maan oli kutsuttu 25 maailmanmusii-
kin toimittajaa ja festivaalien järjes-
täjää eri maista. Nämä kansainväliset 
vieraat tutustuivat Kanteleliiton toi-
mintaan ja heille lahjoitettiin Picco-
lo-kanteleet yhteistyössä Lovikka Ky:
n kanssa.

KANTELEENSOITON	KURSSI	
JOENSUUSSA
Kanteleliitto järjesti keväällä 

lyhytkurssin Joensuussa yhteistyös-
sä Sivistysliitto Kansalaisfoorumin 
kanssa. 12 tunnin pituisen kurssin 
opettajana toimi Anna-Maija Kekki 
ja sen sisältö oli erityisesti räätälöity 
Joensuun ympäristössä asuville vart-
tuneemmille kanteleensoittajille.

IV	A.O.	VÄISÄNEN	 -SYMPOSIUM	
SAVONRANNALLA
IV A.O. Väisänen -symposiumin 

teemana oli professori Armas Otto 
Väisänen ja kantele. Kanteleliitto jär-
jesti tapahtumassa yön yli kestäneen 
Hiljainen haltioituminen -konsertin 
maamiesseurantalo Sampolassa 
7. – 8.6.2007. Ainutlaatuisessa, ilta-
kahdeksasta aamuviiteen soineessa 
improvisatorisessa konsertissa esiin-
tyivät Arja Kastinen, Pauliina Syrjälä, 
Ulla Jauhiainen ja Brelo-yhtye. Myös 
yleisöllä oli mahdollisuus osallistua 
keskellä yötä järjestettyihin jamei-
hin. Perjantaina 8.6. symposiumin 
teemaan syvennyttiin seminaarissa, 
jossa alustajina toimivat tutkijat Risto 
Blomster ja Anna-Liisa Tenhunen, sä-
veltäjä Tapio Tuomela sekä professori 
Heikki Laitinen. Laitinen kirjoitti ta-
pahtumasta Kantele-lehteen 3/2007.
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RETRIITINOMAINEN	5-KIELISEN	
KANTELEENSOITON	KURSSI
Kanteleliitto oli järjestämässä 

retriitinomaista kantelekurssia He-
poniemen hiljaisuuden keskukseen 
yhteistyössä Diakonialaitoksen kans-
sa. Kurssi kuitenkin peruuntui vähäi-
sen ilmoittautujamäärän vuoksi. 

KANTELEKOKOELMA
Kanteleliiton juhlavuoden ke-
räys tuotti 1 220 euroa, joilla 

liiton hallitus päätti hankkia uusia 
5-kielisiä kanteleita lainakäyttöön. 
Kokoelma laajeni kahdeksalla uudella 

Koistinen Kantele Oy:n valmistamal-
la soittimella. 
Kanteleliiton lainasoitinkokoelmaa on 
lainattu useisiin koulutustilaisuuksiin 
vuoden aikana. Yhteistyötä on tehty 
mm. Kansanmusiikkiopiston, Näkö-
vammaisten Keskusliitto ry:n, Tar-
hapuiston koulu Vantaalta, Musiikin 
erityispalvelukeskus Resonaarin, Toi-
mintakeskus Kaislan ja Pitäjänmäen 
kulttuurikirkon kanssa. Kanteleliitto 
on myös lainannut lukuvuodeksi ker-
rallaan kahta kotikannelta. 
Kanteleen lainaustoiminnasta on tie-
dotettu Kantele-lehdessä ja soittimet 
on lainattu hakemusten perusteella 
pienille vasta-alkajille elo-touko-
kuuksi. Kesäisin kanteleita lainataan 
soittoleirejä järjestävien yhdistysten 
käyttöön.

MUU	TOIMINTA
Kanteleliitto on välittänyt 
soittajia esiintymistilai-

suuksiin projektien yhteydessä. On 
osoittautunut, että vastaavalle kau-
palliselle toiminnalle olisi kysyntää, 
ja Kanteleliitto pyrkiikin jatkossa oh-
jaamaan soittajat kaupallisten ohjel-
matoimistojen välitettäväksi. 

Liitto on välittänyt korvauksetta kan-
teleensoittajien ja opettajien yhteys-
tietoja erilaisten tapahtumien ja kou-
lutustilaisuuksien järjestäjille sekä 
vastannut erilaisiin kanteletta koske-
viin kysymyksiin.
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KAUSTINEN	 FOLK	 MUSIC	 FES-
TIVAL
Kanteleliiton juhlavuosi ja XIV 

Valtakunnallinen kantelekilpailu nä-
kyivät Kaustisen 40. festivaaleilla 
Mestariparaati -konsertissa 8.7.2007. 
Konsertti oli tuotettu yhteistyössä 
Kanteleliiton kanssa ja siinä esiintyi-
vät nuoret kanteleammattilaiset Anu 
Alviola, Essi Olkanen ja Senni Eske-
linen. 

KANTELE	20	+	30	-FESTIVAALI,	
KANSAINVÄLISESTI	 KANTE-
LEELLA

Kantele 20 + 30 –festivaali 13.-
16.10.2007 juhlisti Sibelius-Akate-
mian pianomusiikin osaston kantele-
luokan 20- ja Kanteleliiton 30-vuotista 
taivalta. Tapahtumassa kuultiin mm. 
kansainvälistä kantelemusiikkia, kun 
japanilainen muusikko Tomoya Nakai 
kotoineen esiintyi yhdessä kanteletai-
teilija Eva Alkulan kanssa 16.10.2007. 
Heidän yhteinen konserttinsa oli näh-
tävissä maailmanlaajuisesti SibaTV:
ssä Sibelius-Akatemian kotisivuilla 
kahden kuukauden ajan.
Festivaalin ohjelma painottui har-
vemmin kuultuun ja yleisölle tunte-
mattomampaan sävellettyyn kante-
lemusiikkiin. Konserteissa kuultiin 
monia suomalaisia kantelemusiikin 
taitureita sekä kolmen sävellyksen 
kantaesitykset: Uljas Pulkkiksen Laet 
lauloi, Pekka Jalkasen Ektenia ja Jyrki 

Linjaman Neljä pientä preludia kante-
leelle, kitaralle ja nokkahuilulle. Sun-
nuntai-iltana 14.10. Sibelius-Akate-
mian konserttisalissa pidetty Kantele 
– jos uskallat –juhlakonsertti keräsi 
huimat yli 400 kuulijaa. 
Konserttien lisäksi ohjelmassa olivat 
mm. kanteleaiheinen ilta Sibelius-
Akatemian Feeniks-klubilla sekä pa-
neelikeskustelu ”Kantele säveltäjän 
näkökulmasta”. Alustajina toimivat 
säveltäjät Pekka Jalkanen, Uljas Pulk-
kis, Max Savikangas ja Tapio Tuomela 
sekä kanteletaiteilijat Ritva Koistinen 
ja Eva Alkula. Puhetta johti Taiteen 
keskustoimikunnan pj Hannu Saha.

ETNOSOI
Maailman musiikin keskuksen 
järjestämään EtnoSoi -festi-

vaaliin liittyen Kanteleliitto järjesti 
yhteistyössä Helsingin kaupunginkir-
jaston musiikkiosaston, Kirjasto10:n 
kanssa yleisöluennon otsikolla: Koto 
ja kantele Kanteleesta kertoi Tuuli 
Lukkarinen ja kotosta Minna Padilla.

ORIVEDEN	KANSANMUSIIK-
KIKURSSI
Kanteleliitto järjesti Kan-

sanlauluja ja iskelmiä kanteleella -
kurssin Orivedellä 27. – 30.12.2007 
yhteistyössä Kansanmusiikkiliiton 
kanssa. Kurssi oli osa laajempaa tar-
jontaa ja neljää osanottajaa opetti 
Senni Eskelinen.



Kanteleliiton ja Sibelius-Akatemian 
pianomusiikin osaston kanteleluokan 
tilaussävellysprojektin teokset kanta-
esitettiin vuoden 2007 aikana. Pro-
jektia rahoittivat Taiteen keskustoi-
mikunta, LUSES ja Kanteleliitto. 

JYRKI	LINJAMAN Neljä pientä        
preludia 
kanteleelle, kitaralle ja nokkahuilulle 
kantaesitettiin Kanteleliiton juhlakon-
sertissa 14.10.2007 Sibelius-Akatemi-
an konserttisalissa. Teoksen esittivät 
kanteletaiteilija Eija Kankaanranta, 
nokkahuilisti Eero Saunamäki ja ki-
taristi Osmo Palmu. Teoksen rahoitti 
Kanteleliitto. 

ULJAS	PULKKISEN Laet lauloi 
kanteleelle ja huilulle kantaesitettiin 
Sibelius-Akatemian pianomusiikin 
osaston kanteleluokan 20-vuotisjuh-
lakonsertissa lauantaina 13.10.2007 
Sibelius-Akatemian kamarimusiik-
kisalissa. Teoksen kantaesityksestä 
vastasivat kanteletaiteilija Tuuli Luk-
karinen ja huilisti Salla Ruuskanen. 
Teoksen rahoitti Taiteen keskustoi-
mikunta.

PEKKA	JALKASEN Ektenia  
neljälle konserttikanteleelle kanta-
esitettiin Sibelius-Akatemian piano-
musiikin osaston kanteleluokan juh-
lakonsertissa lauantaina 13.10.2007 
Sibelius-Akatemian kamarimusiikki-
salissa. Ektenian kantaesittivät Mat-
leena Huovinen, Jenni Vartiainen, 
Suvi-Anna Kärkönen ja Tuuli Lukka-
rinen. Teoksen rahoitti Taiteen kes-
kustoimikunta.

Lisäksi Jyväskylässä 5.6.2007 pidetys-
sä konsertissa kantaesitettiin kolme 
soolokanteleteosta: ERKKI	 RAISKIN 
Eolusion ja LASSE	JALAVAN 
Capriccio ja Rondo.

8.Tilaussävellysprojektit
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KESÄMUUSIKKO
Kalevalaseuran tuki mahdollis-
ti Kanteleliiton Kesämuusikko-

projektin kesä-elokuussa 2007. Liitto 
palkkasi kolme nuorta kanteleam-
mattilaista, Anu Alviolan, Senni Es-
kelisen ja Tuuli Lukkarisen,  esiinty-
mään eri puolilla pääkaupunkiseutua. 
Jokaisella kesämuusikolla oli kuukau-
den aikana kahdeksan esiintymistä. 
Kanteleliiton toiminnanjohtaja vasta-
si projektin koordinoinnista eli talo-
udesta, konserttimyynnistä, markki-
noinnista ja tiedottamisesta. 

Projektin kohderyhmänä olivat erityi-
sesti pääkaupunkiseudulla vierailevat 
ulkomaiset ja kotimaiset turistit. Mu-
siikki vietiin paikkoihin, joissa turistit 
liikkuivat, joten heille tarjoutui mah-
dollisuus tutustua suomalaiseen mu-
siikkikulttuuriin. Esiintymispaikkoina 
olivat mm. Espan lava, Seurasaaren 
Karunan kirkko, Temppeliaukion 
kirkko, lasten päiväleirit Mustasaa-
ressa ja Stockmannin Argos-halli.  

Kesämuusikkoprojekti näkyi pääkau-
punkiseudun lisäksi Rovaniemellä, 
jossa Senni Eskelinen esiintyi String 
Puree Bandin kanssa kansainvälisillä 
Jutajaiset-folklorefestivaaleilla. Hän 
piti siellä myös lapsille ja nuorille 
suunnatun 5-kielisen kanteleen työ-
pajan. 

Kesämuusikkoprojektin yhteistyö-
kumppanit: 

Kalevalaseura
Etno Espa ry

Helsingin Seurakuntayhtymä
Suomen Kansanmusiikkiliitto ry

/ Mustasaaren toimintayksikkö
Stockmann Oyj Abp

Temppeliaukion kirkko
Vantaan seurakuntayhtymä

Seurasaarisäätiö / musiikkityö
Museovirasto

Folklorefestivaali Jutajaiset
Helsingin kaupunki

/ Kaupunkikulttuuriyksikkö

9.Kesämuusikko-	ja	musiikkia	

vanhuksille	-projektit
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MUSIIKKIA	VANHUKSILLE
Musiikkia vanhuksille -projekti toteutettiin ensimmäisen kerran 
23.5. - 23.8.2007. Projektin tarkoituksena oli viedä kantelemusiikkia 

vanhusten virkistykseksi vanhainkoteihin ja palvelutaloihin. Projektin muu-
sikkoina toimivat Maija Kauhanen (kanteleet ja laulu) sekä Matti Mikkelä (ki-
tara, mandoliini ja laulu). Konserttikaupunkeja olivat Espoo, Helsinki, Joen-
suu, Kuopio ja Vantaa. Konsertteja oli yhteensä 49, paikkoina 36 vanhainkotia 
tai palvelutaloa. Soitettu ohjelmisto koostui lähinnä suomalaisesta kansanmu-
siikista. 

Selma Trio edusti Kanteleliittoa Etno-Espalla.
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10.Yhteistyö	muiden	

instituutioiden	kanssa

Kanteleliitto on jäsenenä Kansanmusiikin ja -tanssin edistämiskeskuksessa, 
Kulttuuri-, mielipide- ja taidelehtien liitto Kultti ry:ssä, sekä Folklore Suomi 
Finlandissa. Liitto haki jäseneksi myös Sivistysliitto Opintokeskus Kansalais-
foorumiin. Kanteleliitto on vuonna 2002 perustetun Kansantaiderahaston 
perustajajäsen. Folklore Suomi Finland ja Suomen virallinen Nuori Kulttuuri 
-lähettiläsryhmä Jokilaaksojen Kanteleet(3RK)Three Rivers Kanteles tekivät 
yhteistyötä Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO:n kanssa.

Yhteistyökumppaneita vuonna 2007 olivat mm:

Helsingin Diakonissalaitos  
Restel -hotellit
Helsingin kaupungin kulttuuritoimi 
Sellosali
/ Kaupunkikulttuuri   
Seurasaarisäätiö
Helsingin seurakuntayhtymä  
Sibelius-Akatemia
JamKids     
Sibelius-opisto
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu  
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Jyväskylän kaupungin Kulttuuripal-
velukeskus  
Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus

Jyväskylän musiikkikilpailut  
Suomen Harmonikkaliitto ry
Kalevalaisten Naisten Liitto   
Suomen Kansanmusiikkiliitto ry
Kansantaiteenkeskus    
Suomen Musiikkioppilaitosten Liitto
Kanteleensoiton Opettajat ry   
Suomen Säveltäjät ry
Kaustinen Folk Music Festival   
Oy Yleisradio Ab
Keski-Suomen Konservatorio   
sekä ammattikanteleenrakentajat,
Mustasaaren leirikeskus   
useat eri musiikkioppilaitokset
Opetusministeriö   
ja yksityiset yritykset.
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11.Kansainvälinen	yhteistyö

Vuosi 2007 oli vilkas kansainvä-
lisen yhteistyön osalta. Kan-
teleliitto haki kansainväliseen 

toimintaansa OPM:n tukea, mutta sai 
hylkäävän päätöksen. Kansainvälinen 
toiminta on kuitenkin katsottu hyvin 
tärkeäksi ja sitä on rahoitettu oman 
varainhankinnan puitteissa. 

SUOMALAISEN	MUSIIKIN	VIEN-
TITAPAHTUMA	–	ARCTIC	PA-
RADISE	LIVE	2007	

Kanteleliitto järjesti suomalaisen 
kansanmusiikin vientitapahtuman 
Helsingissä 20. – 22.4. Suomalaisen 
musiikin tiedotuskeskuksen, Suomen 
Kansanmusiikkiliitto ry:n, Sibelius-
Akatemian kansanmusiikin osaston 
ja Maailman musiikin keskuksen 
kanssa. Tapahtuma oli Sibelius-Aka-
temian jokavuotisen Taiga-festivaalin 
yhteydessä.

Kanteleliiton toiminnanjohtaja oli 
yksi viikonlopun isännistä ja liitto 
tuotti Suomenlinnan kirkkoon kan-
neltaja Timo Väänäsen ja tanssija 
Päivi Järvisen show case -konsertin. 
Tapahtumassa solmittiin tärkeitä 
suhteita alan kansainväliseen medi-
aan ja festivaalien järjestäjiin. 

Kanteleliitto on välittänyt tie-
toa jäsenistölleen Suomalaisen 
musiikin tiedotuskeskuksen 

organisoimista vientiponnistuksista, 
kuten mahdollisuudesta saada omaa 
musiikkia esille Songlines-lehden 
liitelevyille. Songlines on julkaissut 
Suomi-teemaisilla liitelevyillään Ritva 
Koistisen ja Vilma Timosen soittoa.

PÄRNUN	 X	 KANNEL-FESTI-
VAALI	Ismo Sopanen ja Kante-
leliiton toiminnanjohtaja Riitta 

Huttunen kutsuttiin Pärnun X:lle 
Kannel- festivaaleille huhtikuussa. 
Tapahtumaan osallistuivat Suomes-
ta myös Ritva Koistinen, Matleena 
Huovinen ja Silja Huovinen Sibelius-
Akatemian pianomusiikin osastolta. 
Festivaalin aikana Viron, Latvian, 
Liettuan ja Suomen edustajat pitivät 
epävirallisen kokouksen maiden vä-
lisen kanteletoiminnan katto-organi-
saation perustamisesta. 

Epävirallisen organisaation puheen-
johtajaksi nimettiin Kanteleliiton 
toiminnanjohtaja Riitta Huttunen ja 
sihteeriksi Viroa edustava kanneltai-
teilija Hedi Viisma. Perustava kokous 
päätettiin pitää Latviassa lokakuussa 
2007, joka kuitenkin siirrettiin tule-
vaisuuteen Kanteleliiton juhlavuo-
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den tapahtuman vuoksi. Huttunen ja 
Viisma selvittivät mahdollisuutta ha-
kea EU-projektitukea Baltian maiden 
kanteleliittojen ja vastaavien tahojen 
kesken. Suomen Kanteleliiton halli-
tus päätti siirtää EU-projektituen ha-
kemista juhlavuosikiireiden takia.

KOTOTAITEILIJA	 TOMOYA	
NAKAI	 HELSINGISSÄ	 Japani-
lainen kototaiteilija Tomoya 

Nakai kutsuttiin esiintymään Kante-
le 20 + 30 – festivaalille lokakuussa. 
Nakain vierailu toteutettiin yhteis-
työssä Sibelius-Akatemian pianomu-
siikin ja kansanmusiikin osastojen 
sekä Japanin suurlähetystön kanssa 
ja matkan rahoitti Japan Foundation. 
Nakai esiintyi festivaalin aikana Fee-
nix-klubilla, Kantele – jos uskallat 
-konsertissa ja duokonsertissa kan-
teletaiteilija Eva Alkulan kanssa. Na-
kain vierailu oli menestys ja duo sai 
esiintymispyyntöjä kesälle 2008 sekä 
levytyssopimuksen Aito Recordsin 
kanssa.

PETROSKOIN	 7.	 KANTELE-FES-
TIVAALI	 Timo Väänänen oli 
Kanteleliiton edustajana Venä-

jällä Petroskoin 7. Kantele-festivaalilla 
marraskuun alussa. Väänänen esiintyi 
sekä soolona että yhdessä muusikko 
Taito Hoffrénin kanssa. Väänänen 
edusti myös kuhmolaista Juminkeko-
säätiön kansanmusiikkiprojektia.

MAAILMANMUSIIKIN	 MES-
SUTAPAHTUMA	 WOMEX	
Toiminnanjohtaja Riitta 

Huttunen osallistui 24.-28.10 Espan-
jan Sevillassa pidettyyn WOMEX 
- maailmanmusiikin messutapah-
tumaan. Liitto jakoi tapahtumassa 
KanteleSatoa- ja Kantele Colours -
promolevyjä sekä yksittäisten kante-
leartistien levyjä.  

LISSABONIN	 SOITINMUSEO	
MUSEU	 DA	 MÚSICA:N	 NÄYT-
TELYKanteleliitosta toimitettiin 

materiaalia Lissabonin soitinmuseon 
EU:n kansallissoittimet -näyttelyyn. 
Näyttelyn yhteydessä Suomen suur-
lähetystö järjesti museossa konsertin, 
jossa esiintyi Vilma Timonen.

KAMOTO	 COMMUNITYLLE	
15-KIELINEN	 KANTELE	 Kan-
teleliitto oli mukana lahjoitta-

massa 15-kielistä kannelta Sambian 
Kamoto Community Arts -ryhmälle. 
Kanteleliitto kustansi tarvikkeet ja 
soitinrakentaja Erkki Okkonen antoi 
oman työpanoksensa kanteleen val-
mistamiseksi. Kamoto on paikallinen 
taideyhteisö, joka opettaa mm. perin-
teen arvostusta ja perinteisten soitti-
mien rakennusta.

23



12.Avustukset	ja	lahjoitukset

OPM    
 yleisavustus       37 000 €
OPM    
 kulttuurilehtituki      3 000 €
Taiteen keskustoimikunta 
 kilpailuavustus      3 000 €
ESEK    
 juhlavuoden konserttitoimintaan    1 500 €
LUSES     
 juhlavuoden konserttitoimintaan    1 000 €
Helsingin kaupunki   
 kesämuusikkoprojektiin     1 500 € 
Helsingin kaupunki   
 Kantele 20 + 30 -festivaaliin     500 €
Kalevala Korun Kulttuurisäätiö  
 juhlavuoden toimintaan     1 000 €
Keski-Suomen Taidetoimikunta  
 Valtakunnalliseen kantelekilpailuun    500 €
Keski-Suomen Kehittämisrahasto 
 Valtakunnallisen kilpailun kehittämistoimintaan        4 000 €
Jyväskylän kaupunki 
 Valtakunnallisen kantelekilpailun järjestämiseksi     5 000 €
Kalevalaseura   
 Kesämuusikkoprojektiin     5 000 €

               
Yhteensä: 63 000 euroa
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Kanteleliiton kansainvälisiä yh-
teistyökumppaneita ovat ol-
leet vuoden 2007 aikana mm.       

Office Ohsawa (Japani), Japanin suur-
lähetystö Helsingissä ja Lissabonin 
soitinmuseo Museu da Música. 

Edellämainitun toiminnan lisäksi 
Kanteleliiton toimistolla on vieraillut 
lukemattomia kansainvälisiä vieraita, 
joille on annettu kanteleeseen liitty-
vää materiaalia.
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13.Jäsenedut

l Kantele-lehti postitetaan varsinai-
sen jäsenmaksunsa maksaneille.  

l Kanteleliiton jäsenet saavat lehdes-
tä ilmaista rivi-ilmoitustilaa. Lehdissä 
1/07 ja 2/07 julkaistiin veloituksetta 
toimitukseen lähetetyt tiedot kesän 
kanteleleireistä edellisvuosien tapaan. 
Kanteleensoiton Opettajat ry (KantO 
ry) käytti Kantele-lehteä myös omana 
tiedotuskanavanaan.

l Kantelekilpailut ovat jäsenille          
ilmaisia. 

l Liiton jäsenet saavat 10–25% 
alennuksen tamperelaisesta Musiik-
ki-Aartio -liikkeestä, joka on myös 
hoitanut jäsenpalveluna tarviketoi-
mituksia ulkopaikkakuntalaisille. 

l IMU - Inkoon Musiikki toimittaa 
edullisesti monipuolisia kanteletar-
vikkeita nuoteista ja äänitteistä aina 
studiopalveluihin asti. 

l Lahtelainen Helmi Vuorelma oy 
antaa Kanteleliiton jäsenille 10 % 
alennuksen kansallispuvuista, niiden 
materiaaleista ja muista tuotteistaan.  
 

l Kanteleliitto järjestää edullisia kou-
lutus- ja konserttitilaisuuksia kevät- 
ja syyskokoustensa yhteydessä. 

l Kanteleliitto on välittänyt jäsenis-
tölleen toimistossa myynnissä olevaa 
kantelenuotistoa lähes omakustan-
nushintaan. 

l Toiminnanjohtaja on pyynnöstä 
laatinut jäsenille mm. opiskeluasioi-
hin ja apuraha-anomuksiin liittyviä 
suosituksia sekä lausuntoja.

l Liitolla on erilaisia kanteleita, joita 
se lainaa mm. leireille, vasta-alkajille 
ja erilaisille kursseille.
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