
 
 
 

50. Samuelin Poloneesi Turussa 17.-19.3.2023 
 
Samuelin Poloneesi on Suomen Kansanmusiikkiliiton järjestämä valtakunnallinen 
kansanmusiikki- ja kansantanssitapahtuma, joka kuuluu talvikauden suurimpiin. Se järjestetään 
vuosittain eri paikkakunnilla. Vuoden 2023 Samuelin Poloneesi järjestetään Turussa yhteistyössä 
Varsinais-Suomen Kansanmusiikkiyhdistyksen ja Turun kaupungin kanssa. Teemoina festivaalilla 
ovat varsinaissuomalainen kansanmusiikki sekä vuoden 2023 Kansanmusiikin ja kansantanssin 
yleisteema Arkistojen äärellä. Lisäksi pelimannit ympäri Suomen tuovat oman seutunsa musiikkia 
kuultaville. 
 
Festivaalin pääkonsertit järjestetään Turun Konserttitalossa. Lisäksi konsertteja järjestetään Turun 
linnassa, Turun Tuomiokirkossa, ravintola Kårenissa sekä sen juhlatiloissa, pääkirjasto Saagassa, 
kauppakeskuksissa sekä palvelutaloissa. 
 
Ohjelma on monipuolinen ja näyttävä kattaus tämän hetken huippunimiä kaikenikäiselle yleisölle. 
Pelimannit ympäri Suomea tulevat ilahduttamaan hienoilla esityksillään. Tapahtuman erikoisuutena 
on perjantai-iltana 17.3.2023 klo 17-19 Turun linnassa järjestettävä linnan juhlakerroksen eri 
tiloissa kiertävä kävelykonsertti. Sen ohjelma koostuu eri aikakausien musiikista ja tyyliltään myös 
erilaisista esiintyjäryhmistä. 
 
Lauantain 18.3.2023 upeat ja monipuoliset konsertit järjestetään Turun Konserttitalossa. Klo 14 
alkaa Varsinais-Suomen Kansanmusiikkiyhdistyksen kokoama suurtanssiteos Joki - Ån, jossa 
esiintyy satapäinen tanssijoiden, laulajien ja soittajien kokoonpano. Joki – Ån kertoo kahden 
ystävyksen, Johannan ja Kirstin, tarinan ja teoksessa etenevät rinnakkain tyttöjen elämänvaiheet, 
vuodenkierto sekä varsinaissuomalaisen kansanmusiikin ja -tanssin vaiheet 1800-luvulta tähän 
päivään. 
 
Lauantain iltakonsertissa klo 19 esiintyvät Tango-orkesteri Unto sekä 30-vuotisjuhlaansa viettävä 
Värttinä. Tango-orkesteri Unton säveltäjänimiä konsertissa ovat mm. suomalaisen 
populaarimusiikin suurmiehet Toivo Kärki, Unto Mononen ja Erik Lindström, teatterimusiikin saralta 
tunnetut Anna-Mari Kähärä ja Jussi Tuurna sekä Tango-orkesteri Unton omat säveltäjät, 
nykykansanmusiikin kärkinimet Timo Alakotila ja Johanna Juhola. Uusia tangoja on sävelletty mm. 
Eppu Nuotion, Marja-Liisa Vartion ja Matti Rossin runoihin. 
Värttinä on vuonna 1983 Pohjois-Karjalassa, Rääkkylässä perustettu Suomen tunnetuin 
kansanmusiikkiyhtye. Värttinän musiikin juuret ovat karjalaisessa ja laajemmin suomalais-
ugrilaisessa perinteessä, Kalevalassa ja Kantelettaressa. Yhtyeen soundi syntyy vahvan ja 
energisen moniäänisen laulutavan ympärille, johon oman lisänsä tuovat kanteleen ja muiden 



kansansoitinten lisäksi modernimmat soittimet ja ripaus rokkia. Värttinän live-esiintymiset ovat 
tunteikkaita pyörremyrskyjä– juurihoitoa, joka ei jätä ketään kylmäksi. 
Erityisesti koko perheelle suunnattu konsertti järjestetään pääkirjasto Saagassa lauantaina 
18.3.2023 klo 11. Konsertissa esiintyvät Maestro Markus ja Fiktio Fakta ja siinä kerrotaan 
huumorin eri keinoin tosiasiatietoa sekä esitellään aiheeseen liittyviä harvinaisempia soittimia 
taidokkaan soiton kautta. Esityksen aiheena on keskiaika, ja erityisesti Suomen ja Turun seudun 
keskiaikainen historia. Klovnerian ja nukketeatterin lisäksi esitykseen kuuluu pilkahdus taikuutta ja 
osallistavaa hovitanssia. 
 
Sunnuntain 19.3.2023 ohjelma alkaa tanssivalla Kansanlaulukirkolla Turun Tuomiokirkossa klo 
10. Tilaisuus on jumalanpalvelus, jossa virret on korvattu tutuilla kansansävelmillä. Uudet 
hengelliset sanat säveliin on tehnyt virsirunoilija Anna-Mari Kaskinen. Poloneesin 
kansanlaulukirkossa laulut kuullaan pelimannien säestäminä. 
 
Koko 50. Samuelin Poloneesi -tapahtuma huipentuu sunnuntaina klo 13 alkavaan pääjuhlaan, joka 
aloitetaan pelimannien suurella yhteissoitolla. Juhlassa esiintymässä nähdään upea duo Maria 
Kalaniemi ja Timo Alakotila, harmonikkavirtuoosi Kimmo Pohjonen, monien kielisoitinten taituri 
Markus Rantanen, Vuoden kansantanssiyhtye PRO, Vuoden nuori pelimanni, Aspön pelimannit 
mestaripelimanni Tore Johanssonin johdolla sekä suuri Pelimanniryhmä ja Hääkuoro Kaustiselta. 
Pelimanneille on järjestetty runsaasti esiintymistilaisuuksia koko viikonlopun ajan. Pelimannit ja 
tanssijat jalkautuvat kaupungille muun muassa kauppakeskuksiin ja palvelutaloihin. Näin he tuovat 
kansanmusiikin ja -tanssin iloista sanomaa ympäri Turkua. Ravintola Kårenissa ja sen juhlatiloissa 
järjestetään sekä perjantaina että lauantaina Pelimanniparaati, jossa kuullaan monipuolisia 
esiintyjiä ympäri maata. Konsertin jälkeen iltaisin järjestetään pelimannijameja joka puolella taloa. 
Tapahtumassa on myös työpajoja lauantaipäivän aikana. 
 
Lisätiedot ja päivitetty ohjelma: https://kansanmusiikkiliitto.fi/tapahtumat/samuelinpoloneesi/ 
Toiminnanjohtaja Päivi Ylönen-Viiri, +358 50 043 1913, toiminnanjohtaja@kansanmusiikkiliitto.fi 
Tuottaja Maarit Aarvala, +358 44 738 1933, tuottaja@kansanmusiikkiliitto.fi 
 
Ohjelmakooste: 
Samuelin Poloneesi 17.-19.3.2023 Turussa 
 
17.3.2023 Perjantai 
klo 17-19 Turun linnan soiva kiertävä konsertti sekä kansanmusiikkia kansalle ympäri Turkua 
klo 19-21 Ilta Kårenilla. Pelimanniparaati I salissa 
klo 21-23 Iltajamit, Kårenin eri tiloissa 
 
18.3.2023 Lauantai 
klo 10-13 Kansanmusiikkia kansalle, Kansanmusiikkia ja -tanssia ympäri Turkua. 
klo 11-12 Perhekonsertti: Maestro & Fiktio, Saaga, Turun pääkirjasto. 
klo 14-15 Joki – Ån, Turun Konserttitalo 
-aulasoittoja ennen ja jälkeen 
klo 16-18 Pelimanniparaati II Kårenin salissa 
klo 19 Värttinä, Tango-orkesteri Unto, Turun Konserttitalo 
-aulasoittoja ennen ja väliajalla 
klo 21-23 Iltajamit Kårenilla 
Päivän aikana myös workshoppeja sekä Kårenilla että Konserttitalossa 
 
19.3.2023 Sunnuntai 
klo 10 Tanssiva Kansanlaulukirkko, Turun Tuomiokirkko 
klo 13 Pääjuhla, Turun Konserttitalo 
-aulasoittoja ennen ja jälkeen 


