
Skärikurs på Sälgrund  
18–20.9.2020 
 
En låtkurs i skärgården i september månad har redan 
blivit något av en tradition. I år bjuder skärikursen på 
enbart inhemska lärare. På fiol har vi Matti Mäkelä från Lappo och på dragspel Jari 
Komulainen från Vanda. Båda är finskspråkiga, men positiva till att genomföra 
undervisningen på svenska. 
 

Avfärden från Kaskö fiskehamn ut till Sälgrund sker på fredag kväll ca kl. 18.30. 
Båtfärden tar ca 10 minuter. Om någon hellre kommer på lördag morgon är det 
möjligt, men kursavgiften är ändå densamma. Hemfärden från Sälgrund på söndag 
sker omkring kl. 13.00. Notera också att det är en 800 meters promenadfärd mellan 
hamnen på Sälgrund och kursplatsen. Det finns ett begränsat antal kärror för 
transport av dragspel och tyngre väskor. 
 
Kursavgift: 140 euro för Spelmansförbundets medlemmar, 160 euro för övriga. 
I avgiften ingår undervisning, kost och logi (fre–sön) samt båttransport t/r. 
 
Anmälan: senast tisdagen den 18 augusti 2020 till kansliet@spelmansforbundet.fi 
Uppge namn, adress, telefonnummer, eventuell specialdiet (viktigt!) samt vilket 
instrument du spelar under kursen. 
 

 
Matti Mäkelä, bosatt i Lappo, är spelman och forskare hemma från Kaustby. 

Studier i klassisk violinmusik har han avlagt vid Edbergs musikinstitut och Mellersta 

Österbottens konservatorium. Under årens lopp har han deltagit i olika musikprojekt och spelar 

fortsättningsvis i JPP och Troka. Under åren 2002–2013 undervisade han i violinspel vid 

Lapuan musiikkiopisto. Sedan 2013 är Mäkelä med i Ruralia-institutets regionalhistoriska 

forskningsgrupp vid Helsingfors universitet där han genomför forskningsprojekt med 

anknytning till kulturarv. Han håller även på med en artikelavhandling om österbottniska gårdar 

(pohjalaistalot). Violinspel undervisar han fortsättningsvis i vid Lapuan musiikkiopisto. 

 
Jari Komulainen, bosatt i Vanda, blev utexaminerad musikmagister 

år 2001 från Sibelius-Akademin vid utbildningsområdet för 

folkmusik, med dragpel och munharpa som huvudinstrument. Han 

hanterar såväl 2- som 5-radiga dragspel. Jari fungerar som lärare vid 

Pakilan musiikkiopisto i Baggböle och på Vantaan Aikuisopisto i 

Vanda. Han undervisar även på många av Suomen 

Kansanmusiikkiliittos arrangerade kurser och läger. Undervisat har 

han även i Sverige, Estland och USA. Förutom undervisning så består 

arbetet av turnéer inom teater-, folkmusik-, schlager- och 

underhållsmusik. Jari har även gott om egen kompositions- och 

arrangemangsproduktion. Under åren har Jari spelat bl.a. i grupper 

som Spelarit, Katrilli, Ketale, flera duon (Patrik Weckman, Kukka Lehto, Pauliina Pajala…) samt dansorkestern 

FinnFox. 

 

Gamla och nya skärikursdeltagare är välkomna till Sälgrund! 

 

 

 

i samarbete med SFV 

 
Vi förbehåller oss rätten till ändringar på grund av coronaviruset 

mailto:kansliet@spelmansforbundet.fi

