Spelarit 1-2018
Helsingin pitäjän tanhuujat ja spelarit ry
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Pitkästä aikaa Pilkistys!
Tanssin ja soiton iloa oli tarjolla
aurinkoisen keväisenä lauantaina
14.4. kun järjestimme kansanmusiikki- ja kansantanssiesityksen
Pilkistyksen Myyrmäessä Kilterin
koululla.
Saavuimme koululle jo puolilta
päivin, jotta ehtisimme vielä kerran harjoitella. Soittajien kanssa
säädetiin musiikkien tempo ja
tanssijoiden kanssa oikeat asemat
näyttämöllä. Kahvitusryhmä järjesti tarjoilut paikoilleen.
Varsinainen esitys alkoi kolmelta, mutta jo kahdelta sai kahvia ja
pullaa. Oli mukava nähdä seurassa
aiemmin tanssineita vanhoja tuttuja, samalla kun pelimannit pistelivät parastaan kahvinjuonnin säestykseksi.

Tanssijat jatkoivat Poromiehen
polska -koreografialla. Se ei siis
ole muistiin merkitty perinteinen
tanssi vaan Satu Niirasen koreografia, jossa on ihan omanlaiset askeleet ja käsiotteet. Kaunis musiikki
menee jalkojen alle, ja keinuttaa
kuvitteellista poromiestä ja hänen
poroaan eteenpäin. Meidän ryhmän
lempparitansseja.

Itse ohjelman aloittivat taas pelimannit, ja seuran puheenjohtaja
lausui väen tervetulleeksi. Aikuiset tanssijat esittivät kaksi ruotsinkielisen alueen tanssia, vauhdikkaan Åtta man engelin ja karusellimaisesti pyörivän Stora själenin.

Pelimannit soittivat lisää uuden
levynsä kappaleita, esimerkiksi
Himlens polska kuulosti juuri niin
taivaalliselta kuin nimi sanoo.
Valssi Pelimannin aamu kuulosti
(yllättäenkö?) varsin seesteiseltä.

Lasten esitys oli intoa täynnä,
pienet pojat ja tytöt tanssivat ja
lauloivat riemulla suomalaisia laululeikkejä.

Lopuksi vielä tanssimme Inkeriläisen katrillin, tyypillisen perintei-
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Hermostunutta hihitystä, pieniä
harha-askeleita, joita ei huomaa
kuin asianosainen ja ehkä pari lähintä tanssikaveria. Hikisiä paitoja. Liukkaita kenkiä. Onnellista
oloa pukuhuoneessa esityksen jälkeen, kun tanssit menivät hyvin. Ja
ohjaajakin pörhältää siihen kehumaan. Ja tietysti se tanssin ilo.
Elävä musiikki ja askellus siihen.

sen karjalaisen puolijuoksulla etenevän tanssin, ja Juhlavalssin,
joka taas on kansantanssiguru
Helvi Jukaraisen juhlava koreografia.
Ennen viimeistä kappaletta kukitettiin ansaitusti sekä pelimannit
että kaikki ohjaajamme.
Pilkistystä ei ole muutamaan
vuoteen ollut, ja kyllä se nyt olikin taas mukavaa. Siinä on ihan
oma tunnelmansa. Pukuhuoneessa
vaatteita vaihtaessa, kulisseissa
omaa esitysvuoroa odottaessa,
sitten kohta jo mennään lavalla
sitä mitä on kuukausia harjoiteltu.

Kuvat: Matti Lankinen

Tarja Lahtinen
PS. Spelarit-pelimanniryhmän CD
ilmestyi viime kesänä. Yhdistyksellä on niitä myynnissä, ota yhteyttä johtokuntaan. Osta, et kadu!
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Satavuotias Suomi, vauva.fi ja monta muuta Folklandialla
Suomen 100-vuotisjuhlat takana
ja Folklandian 23-vuotisristeily
edessä 12.- 13.1.2018!

Hunks showryhmä. Kikka-Silja
lauloi folkversioita Kikan hiteistä
ukulelen ja banjon säestyksellä.
Hunksien showssa nähtiin muutama vastuu, läpikäynti ja karkelo.
Sitten lensivätkin puvun liivit jo
naisyleisön joukkoon.

Ohjelmatarjonta laivalla oli jälleen kerran runsasta, monipuolista
ja uusiutunuttakin tyyliin kaikille
jotakin.

Kalevauva-duon laulujen sanoitukset olivat vauva.fi sivustoilta
poimittua ja yleisö ulvoi naurusta!

120 esiintyjäkokoonpanosta ei
tänä vuonna valikoitunut/osunut
kohdalleni yhtäkään ulkomaista
esiintyjäryhmää.

”Vein naapurin mummon ja papan yhteen vanhusten tilaisuuteen
ja siellä oli kansantanssi-esitys,
joka näytti aika kivalta. Mutta
kehtaako aloittaa tanssiharrastuksen?”

Kotimaisista sen sijaan jäi erityisesti mieleen Motoran esittämä
Sadan vuoden rakkaustarina, jossa
käytiin tanssin ja musiikin avulla
Suomen historian tapahtumia vuodesta 1917 tähän päivään asti.

Tämäkin on lainaus ko. sivustolta 😊 ja kaikkihan me tähän tiedämme vastauksen…

Tanssiesityksessä estaradilla vieraili tunnettuja artisteja, urheilijoita ja poliitikkoja ja tietysti itse
Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen..

Summasummarum: Hauskaa oli
ja ensi vuonna uudelleen!

Ei-niin-perinteistä
kansanmusiikkia edustivat Kikka-Silja ja

Helena

Kalevauva-duo välitti kansan syvien rivien tuntoja suoraan vauva.fi sivuilta. Kuva Tarja
Lahtinen
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SUKUJUHLAT SIILINJÄRVELLÄ
Vuodesta 1998 lähtien Suguvastavundu-kulttuuripäiviä on järjestetty vuoroin Suomessa, Venäjän
Karjalassa ja Udmurtiassa. Suomessa tapahtuma on ollut viimeksi
Lohjalla vuosina 2008 ja 2014.

Osallistumme ainakin kulkueeseen sekä kansainvälisiin illanviettoihin ja pelimannitansseihin Siilinlahden koululla. Ohjelmassa on
myös luentoja, työpajoja, presityksiä ja konsertti.

Tapahtuman tavoitteena on vaalia ja edistää suomalais-ugrilaista
kulttuuriperintöä. Tuomalla yhteen
esiintyjäryhmiä eri kulttuureista
saadaan aikaan kulttuurista vuorovaikutusta ja lisätään kulttuurien
välistä ymmärrystä.

Ryhmämme majoittuu Sandels
hotellin yhteydessä oleviin villoihin, Toritie 1. Aamiainen syödään
hotellin puolella. Lounas ja päivällinen kuuluvat osallistujapakettiin
(78 €). Ne nautitaan Siilinlahden
koululla, Koulutie 3.

Ensi kesänä tapahtuma järjestetään pe 20.7.-su 22.7. Siilinjärvellä. Tapahtumalla on yhteistä ohjelmaa samaan aikaan järjestettävän
Siilifolkin kanssa. Kesäjuhlilla on
mukana tveriläisiä, mordvalaisia,
inkeriläisiä, udmurtteja ja Venäjän
karjalaisia.

Lisätietoa ohjelmasta sukujuhlien nettisivuilta.
Tapahtuma toteutetaan Karjalaisen Nuorisoliiton, Kansantanssinuorten Liiton ja Suomalaisen
Kansantanssin Ystävien yhteistyöllä.
Riitta

Yhteisohjelman harjoitukset järjestetään lauantai- ja sunnuntaiaamuina. Ohjelman punaisena lankana on kulku Suomen länsirajalta
itärajalle. Pääjuhla ja harjoitukset
ovat Mantun kentällä, os. Kasurilantie.

Nettisivujen osoite:

http://www.sukujuhlat2018.fi
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Puistokulmassa harjoiteltiin joukolla kesäjuhliin
Vantaan Puistokulmaan kokoontui
lauantaina
10.3.
viitisenkymmentä kansantanssijaa eri
seuroista harjoittelemaan ensi kesän juhlien Sukujuhlat- Suguvastavundu ja Nordlek ohjelmistoa.
Ohjaajina olivat
Anni Kirppu ja Ella Rautamies,
tanssiopettajiksi
opiskelevat
nuoret. Hyvin oli ohjaus heillä
näpeissään ja harjoittelimme
tanssit Polskaa, Pilkistys, Peukalopolkka Kerimäeltä, Murnakutka ja Nyykytys. Polkantahtinen Murnakutka nopeine vuoronvaihtoineen on juuri niin
kimurantti kuin miltä nimi kuu-

lostaa. Humahus-tanssissa lasketaan 16:een ja vasta SITTEN
poljetaan ja vaihdetaan suuntaa.
Nyt on selvillä, mitä niiden jalkojen pitäisi tehdä, ei muuta
kun pientä treeniä niin Siilinjärvellä homma sujuu kuin – no,
tanssi.
Tarja Lahtinen

Yllä Humahuksen kääntöpiiri ja tämän kuvan mukaisilla ilmeillä se tehdään. Kuvat: Matti Lankinen
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Patriarkaaliseen kauteen
Spelarit julkaisi kesällä,
heinäkuun 10. päivä 2017
CD-levyn nimeltä Patriarkaalinen kausi.
Ensimmäinen
levyn
julkaisutilaisuus pidettiin
Kaustisen kansanmusiikkifestivaaleilla.
Kotikaupungissa Vantaalla levyn julkaisutilaisuutta vietettiin 11.11.
2017 Påkaksessa.
Paikalle kerääntyi n. 30
henkeä
kuuntelemaan
Spelareiden soittoa pienen minikonsertin ajaksi.
Konsertin jälkeen kohotimme kuohumaljat ja
nautimme ihanaa mansikkatäytekakkua.
Levyä on saatavana
Spelareilta 20 € hintaan.
Raija
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ESIINTYMINEN MUNKKINIEMEN PALVELUTALOSSA
"Palvelutaloesiintymiset ovat
mukavia, yleisö on innostunutta
ja kiitollista, ja jos virheitä sattuu, niin hymyilette vain entistä
leveämmin, ei kukaan teidän
jalkoja katsele." Näillä Riitan
antamilla eväillä lähdimme
esiintymään
Munkkiniemen
palvelutaloon helmikuisena iltapäivänä. Meitä oli neljä paria
tanssijoita ja pelimanni Matti.

vasti. Eräs mummo jäi erityisesti mieleen, kun hän oli ihan
innoissaan meidän värikkäistä
kansallispuvuistamme ja pelkäsi innostuvansa vielä enemmän
tansseista. Raija esitteli meidät
ja eri puolilta Suomea olevat
tanssimme. Lopuksi esittelimme vielä kansallispukumme,
jotka herättivätkin paljon kiinnostusta ja keskustelua. Esiintymisemme meni hyvin ja yleisö
oli tyytyväistä. Niin ja kyllä me
hymyiltiinkin!

Tutustuimme esiintymispaikkaan ja kävimme tanssit kertaalleen läpi ennen esitystä. Se
olikin tarpeen, sillä harjoitus
meni vinksin vonksin.

Arja ja Pena

Salin ovet avattiin ja yleisöä
alkoi tulla paikalle ihan muka-
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Kuvat: Palvelutalo
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Yllätysvierailulla synttäreillä
myös mukaan tanssimaan. Hyvinhän se sujui, sillä minkä nuorempana oppii sen vanhanakin vielä taitaa, pitää paikkaansa. Meidän tansseja tuolla olivat Peukalopolkka
Kerimäeltä, Kikari, Kiperä jossa
päivänsankari oli mukana ja lopuksi
Ruotsin katrilli Viitasaarelta. Ritva
oli kovasti ilahtunut kun hänet yllätettiin siinäkin, kun pyydettiin tanssimaan. Hiukan hän empi mutta ei
kovasti vastaankaan hangoitellut.

Meidät kutsuttiin yllätysesiintyjiksi Red Onioniin Ritva Ronkaisen 85v. syntymäpäiville. Kutsu
oli meille jo sen vuoksi mieluinen,
sillä juhlan sankari on ollut mukana aiemmin myös itse tanhuporukassa ei tosin meidän. Nykyisin
hän on siirtynyt senioritanssijaksi.
Sekin on hänelle hiukan haasteellista sillä ikä tekee tepposet meille
kaikille aikanaan. Mutta silti halu
tanssia on hänellä lähellä sydäntä.
Hänen tyttärensä halusi yllättää
koko juhlaseurueen meidän esiintymisellä. Kovasti hän ilahtuikin,
kun saavuimme kansallispuvuissa
paikalle. Nuo puvut jo itsellään
herättää mielenkiintoa ja sieltä
löytyikin hänelle tuttu puku, joka
oli Arjan päällä eli Tuusulan puku.
Me tanssimme muutaman tanssin
ja yhteen tanssiin hänet pyydettiin

Kuten tässäkin tapauksessa on
mukavaa kuinka tanssi yhdistää ja
näin saamme iloa ja liikuntaa elämäämme.

Kuva: Matti Lankinen

Yllätystä oli toteuttamassa Arja ja
Pena, Raija ja Hannu, Tuija ja Ykä
sekä minä ja Olli ja pelimannina
tietty Matti.
Annukka
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Kuvat yllä ja alla Eija Vannesluoma. Oikealla olevan syntymäpäiväsankarin tyttären pojan poika tarkkaillee tansseja
turvallisesti pöydän alta.
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LASTENSIVUT
Erään tanhuryhmän tarina
Tänä keväänä tuli kuluneeksi
kolme vuotta siitä, kun tanhu tuli
– päiväkodin eteisessä, Tuijan
innoittamana - meidän perheeseemme. Montaakaan harjoituskertaa ei ole jäänyt välistä ja siitä
on kiittäminen erinomaista ryhmähenkeä. Perheemme kuopuskin
haluaisi jo pukea tanhukengät jalkaan, mutta toistaiseksi pitää vielä
tyytyä kuuntelemaan Spelareiden
musisointia yleisön puolella.

Satoi tai paistoi. Harjoitusten lisäksi lapset ovat päässeet useamman kerran esiintymään ihan oikealle yleisöllekin – ja sekös, jos
mikä, on tuonut lisäiloa harjoitteluun!

Mikä siinä tanhussa sitten on
niin parasta? Se, että tanhu on
kaikille. Sitä voi harrastaa melkein vauvasta vaariin, kustannuksiltaan se on varsin kohtuullinen
moniin muihin harrastusmuotoihin verrattuna eikä vaadi kuutta
harjoituskertaa viikossa, että kestää menossa mukana. Näin tanhuvanhemman näkökulmasta kaikki
nuo on otettu kiitollisena vastaan!

Viimeisin esiintyminen oli Pilkistyksessä, jossa olikin yleisöä
varsin mukavasti. Valitettavasti
ryhmämme vain on talven aikana
kutistunut neljään tanhuajaan ja
uudet kansantanssikaverit olisivat
lämpimästi tervetulleita. Ehkäpä
meidän pitäisikin pistää pystyyn
pieni rekrytointikilpailu lasten ryhmän vankistamiseksi?

Minna ja Tuija ovat vieneet
kaikkien sydämet mukanaan!
Lempeällä otteella he ovat luotsanneet lasten tanhuryhmää aina
tiistai-iltaisin Myyrmäen Arkissa.

Heidi Toivonen
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Tehdään vähän kielivoimistelua. Lorut sanotaan mahdollisimman nopeasti ja monta kertaa peräkkäin.
- MUSTAN KISSAN PAKSUT POSKET
- HATTULAN PAPPILAN APUPATA PANKOLLA KIEHUU JA
KUOHUU
- VESIHIISI SIHISI HISSISSÄ
- RIISIN RAASIN RUSINA KÄRRYNPYÖRIÄ TUSINA
- KOKKO KOKOO KOKO KOKKO KOKOON
Tämän sivun kuvat: Matti
Lankinen
Viereisen sivun kuvat: Heidi
Toivonen

RUNO
Pieni talitintti laulaa;
Talvi väistyy jo!
Joka päivä läpimämmin paistaa aurinko.
Huhtikuussa lämmin tuuli,
puissa huminoi.
Lumi sulaa, kevään laulu kaikkialla soi.
Lesken lehden keltahattu,
kertoo riemuiten;
Väistynyt on talven valta,
valo voitti sen.
-Anna-Mari Kaskinen
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Liisa Mykr in Memoriam

19.6.1947-3.1.2018

Sain tammikuun 4. päivänä puhelinsoiton, Liisa on poissa.
Tunne oli mitä epäuskoisin, ei
voi olla totta! Ei, tämä ei voi vaan
tapahtua! Folklandian risteilylle
on enää viikko ja kaikki suunniteltu, varmistettu ja käyty Liisan
kanssa läpi ja samassa hytissä
ollaan taas kuten monina aikaisempinakin vuosina ja kaikkea
hauskaa luvassa niin kuin aina
ennenkin!

yhdessäolon tuottamaa positiivista
energiaa. Ihania muistoja. Olen
kiitollinen niistä.

Uskottava se lopulta oli. Rakas
Ystävä on poissa.

Olen onnekas kun sain tuntea
Liisan ja Liisan Ystävyyden.

Liisa oli iloinen, lämmin ja positiivinen ihminen, Ystävä isolla
Yllä. Liisukalta ei puheen aiheet
koskaan ehtyneet. Puhetta pulppusi kuin ehtymättömästä lähteestä.

Vielä tätä kirjoitusta kirjoittaessani, en voi estää surun ja ikävän
kyyneleitä virtaamasta kasvoilleni.
Suru ei häviä, se vain muuttaa
muotoaan, sanotaan.

Liisalla oli kädentaidot hallussa
ja hän kutoi kangaspuilla ja ompeli paljon. Liisan leipoma rievä oli
maukasta ja se vei kielen mennessään. Liisan lämmittävät ja energiaa virtaavat kädet hieroivat ja antoivat apua niin päänsärkyyn kuin
kipeisiin niveliin ja ne kädet olivat
aina valmiina auttamaan.

Sain viimekesänä Liisalta hänen
ompelemansa lämpimän viitan
kansallispukua varten.
Jatkossa, kun laitan viitan harteilleni kansallispukuni päälle tapahtumiin ja esityksiin, on Liisa
aina lähtemättömästi meidän ja
kansantanssin parissa, jota Liisa
loppuun asti harrasti ja rakasti.

Liisa oli pitkäaikainen seuran
jäsen ja sinnikäs tanssija.

Helmikuun 10. pv Hämeenkylän
kirkossa, me Helsingin pitäjän tanhuujat kansallispuvuissamme, saatoimme Liisaa viimeiselle matkalle jättäen hänelle hyvästit ympäröimällä hänet loppupiiriin, ristipiiriin.

Monet monituiset Folklandia risteilyt, eri puolella Suomea ja ulkomaita tehdyt tanssireissut ja yhteiset hetket, sekä Nordkapin retki
Liisan ja Ykän kanssa 2008, täyttävät mieleni.
Kuinka paljon noihin moniin
tapahtumiin liittyy sattumuksia,
kommelluksia, paljon naurua ja

Liisan muistolle,
Raija
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Tapahtumakalenteri
27.-28.4. Spelarit Keski-Pohjanmaan kiertue
27.4. Kokkola, 28.4. Ravintola Pelimanni, Kaustinen
20.5.
Leikitys ja lasten tantsut Antitalolla Seurasaaripäivän yhteydessä klo 14.00 (Tuija ja Minna)
12.6.
Helsinki-päivä Antintalolla 18-20, tanssijat ja pelimannit
18.6.
Espafolk Keskuskadulla klo 17-19, Spelarit
9.-15.7. Kaustinen Folk Music Festival
20.-22.7. Sukujuhlat—Suguvastavundu, Siilinjärvi
5.8.
Kansallispuvun päivän piknik Seurasaaressa klo 13-15

Kuvat Matti Lankinen
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YHTEYSTIETOJA:
JOHTOKUNTA 2018:
* Raija Hukkanen, puheenjohtaja, 0400-628 096
* Simo Gröhn, sihteeri, puh. 050-318 0136
* Matti Lankinen, puh. 0400-422 417
* Tuija Pirttikoski, puh. 040-873 6195
* Olli Uusi-Eskola, puh. 040-505 2732
* Helena Seppänen, puh. 050-533 6008
* Simo-Pekka Lindström, puh. 040-554 0799
AIKUISRYHMÄN OHJAAJA:
* Riitta Kangas, riitta.kangas@kolumbus.fi, 050-358 6491
LAPSIRYHMIEN OHJAAJAT:
* Tuija Pirttikoski, puh. 040-873 6195
* Minna Suokas-Ikonen, puh. 050-302 8012
PELIMANNIT:
* Simo-Pekka Lindström, puh. 040-554 0799
INTERNET:
www.spelarit.fi / www.spelarit.net
Lehti löytyy osoitteesta: www.spelarit.fi/Lehti/

Kansi: Stora själenin korinpohjapolskaa Munkkiniemen palvelutalossa
Kuva: Matti Lankinen

Julkaisija: Helsingin pitäjän tanhuujat ja spelarit ry
Tiedotustoimikunta
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