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Hii l idioksidipäästötön kansanmusiikkikiertue menestynyt - ja mahdoll inen 
 
Alkukesästä ammattikansanmuusikko Emilia Lajunen aloitti hiilidioksidipäästöttömän 
polkupyöräkiertueen ympäri Suomen. Tavoitteena on ollut paitsi pelastaa maailma myös palata 
kansanmusiikin kulkurijuurille. Tässä vaiheessa kesää takana on kaksikymmentä keikkaa ja 1800 
kilometriä, ja odotukset ovat täyttyneet. 
 
"En usko että edes entisajan kulkuripelimannit kiersivät omin voimin näin paljon keikkoja näin 
erilaisille yleisöille näin erilaisissa paikoissa", arvelee Lajunen. "Kaustisen päälava, Keuruun 
puukirkko ja nilsiäläinen baari ovat omanlaisiaan kokemuksia, ja yleisö poikkeaa mukavasti 
kehäykkösen sisäpuolesta." 
 
Retkipyöräily ja keikat ovat toistaiseksi yhdistyneet ongelmitta. "Raja löytyi kun ajettiin Nilsiästä 
Kuhmoon 155 kilometriä", kertoo Lajunen. "Sitten oli parin tunnin treenit ja nuotiokeikka. On se 
mahdollista!" 
 
Ainoa yllätys on ollut tiheä hyttyskesä, joka muutti festivaalimajoitusten väleihin suunniteltuja 
autiotupa- ja telttaöitä perhemajoitukseksi. Yösijaa tarjottiin soittoa vastaan milloin Haapajärven 
osuuskaupalla, milloin somessa, juuri niin kuin Lajunen ennen kiertuetta suunnitteli. "Vielä ei ole 
kukaan pyytänyt tien päältä häitä soittamaan, vaikka mukava olisi", harmittelee Lajunen. 
 
Mediahuomion suhteen odotukset ovat ylittyneet. Parin sivun juttu Helsingin Sanomissa potkaisi 
kiertueen hyvin käyntiin, paikallislehdistö on löytänyt uusia näkökulmia ja kiertueen blogi kerää 
seitsemisensataa viikoittaista lukijaa. 
 
Kiertue jatkuu sunnuntaina 17.7. Helsingin Alppipuiston Puistokarkeloissa. Sitten Lajunen 
pyöräilee Hämeeseen mm. Valkeakosken Työväen musiikkitapahtumaan ja Pohjanmaalle 
Ilmajoen Speleihin. Syksymmällä on luvassa keikkoja Satakunnan suunnalla. 
 
Kiertueen konserttilista, kartta ja blogi löytyvät osoitteesta emilialajunenbiketour.com. Kiertuetta 
tukevat Koneen Säätiö, Pelago Bicycles ja Tauko Design. 
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Emilia Lajunen (s. 1979, Suolahti) on arvostettu ja palkittu ammattikansanmuusikko, joka 
tunnetaan syvästä perinteentuntemuksesta, omaäänisestä sovitustyylistä ja intensiivistä 
läsnäolosta lavalla. Hän valmistui musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemiasta vuonna 2007 ja 
toimii siellä viulunsoiton vastuuopettajana. Lajusen soololevy Turkoosi polkupyörä ilmestyi 2012 
ja sai loistavan vastaanoton myös kansainvälisesti. Lajusen yhtyeitä ovat mm. Suo, Juuri & Juuri 
sekä Duo Emilia Lajunen & Suvi Oskala. 


