Spelarit 2-2019
Helsingin pitäjän tanhuujat ja spelarit ry
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Pilkistys 27.4.2019 Seutulan VPK-talo
Kaunis auringonpaisteinen ja
lämmin kevätlauantai toivotti meidät tanssijat ja innokkaan yleisön
Seutulan VPK-talolle seuramme
Pilkistys-tapahtumaan. Pitkä talven uurastus takana ja lapset ja
aikuistanssijat odottivat jo vähän
jalat kutistenkin alkavia esityksiä.
Spelarit ottivat yleisön vastaan
soittamalla iloista musiikkia ulkosalla portaiden juurella.
Sali oli laitettu kodikkaaksi pöytäkukkineen ja kahvikattauksineen. Ystävälliset emännät ohjasivat vieraat kutsuviin pöytiin nauttimaan kahvia ja pullaa.
Kahvittelun jälkeen alkoi ohjelma aikuisten esityksellä Katrilli ja
Galoppad Bromarvista. Siinä me
tanssahtelimme vastakkaisriveissä
toisiamme kohteliaasti tervehtien
ja paripiirissä pyörien.

ryhmän, jossa Tarja myös tanssimassa. Toisena esiintymisvuorossa
ryhmä, ohjaaja Anni Hakalan johdolla, tanssi yleisölle espanjalaista
kansantanssia kipakoiden kengänkopinoiden säestyksellä. Siinä esityksessä
riitti myös
taputusta ja
helmojen
värikylläistä
viuhketta ja
kitaramusiikin rytmistä
tempoa.
Bueno!

Olimme saaneet vieraaksi Vantaan Aikuisopiston flamenco-

Sen jälkeen
lapset kirmasivat lavalle Tuijan
ja Minnan
ohjauksessa
2

Spelarit ottivat lavan haltuun ja soittivat monipuolista kansamusiikkia omasta
ohjelmistostaan
mm.
Vantaalta,
läntiseltä Uudeltamaalta,
Savosta, Suomesta, Norrbottenista ja ties mistä.

lasten tanssikimaran tanssien ja
leikkien seuraavat tanssit; Bingo,
Piiri pieni pyörii, Huh hah hei,
Hoh hoh hoi, Tule ystävä armas,
Åttaman engelskan polska ja
Lantti. Tämä esitys sai katsojan
hymyn huulille ja varmasti vanhempien ja isovanhempien silmäkulmatkin kosteiksi. Niin paljon
iloa ja riemua tuo esitys antoi.

Toinen vierailijaryhmä Dickursby Ungdomsförening Square Dance -ryhmä toi tapahtumaamme
tansseja suuresta maailmasta,
Amerikasta. Ryhmän mukana olivat myös Tuija ja Minna, jotka
ovat tämän tanssilajin harrastajia.
Tanssijat olivat pukeutuneet kyseisen tanssin vaatimiin tamineisiin,
naiset tyllihameeseen ja miehet
prässihousuihin, liiviin ja rusettiin.
Ryhmän ohjaaja Kaj Wikholm

Lohjan purpurin parhaiden palojen myötä saimme lavalle, pastorin vaimoineen, tehtaan patruunan
niin ikään rouvineen, kyläsuutarin
puolisoineen
sekä
ison talon piian ja
rengin, kaikki asianmukaisesti tilaisuuteen pukeutuneena.
He esittivät tanssit;
Piiri, Ankleesi, Ottommi, Härssy ja
Marssi, Riitan ja
allekirjoittaneen
huudellessa
heille
milloin mikin tanssi
oli vuorossa.
Tanssijat vetivät
välillä henkeä ja
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pyöräytti levyt soimaan ja niin
perin amerikkalaiset kansansävelmät kajahtivat kuuluviin. Kajn
amerikkalaiseen tyylin äännettyjen
tanssiohjeiden mukaan ryhmä
vaihtoi otteita, pareja ja kuvioita
kulloisenkin tanssin mukaan. Very
nice!

Lopuksi kukitettiin ohjaajat Riitta, Matti, Minna ja Tuija syksyn ja
talven ohjausurakasta.
Tilaisuus oli kaikin puolin onnistunut ja näiden muistojen siivittämänä ajatukset suuntautuvat jo
ensikevääseen ja seuraavaan Pilkistykseen. Milloin ja missä?

Viimeisenä esityksenä nähtiin
aikuisten karjalainen sikermä, jossa pantiin jalalla koreasti tanssien;
Sinkka, Kiperä, Katreli, Kikari ja
Katrilli Soikkolasta.

Tapahtumaa muistellen ja kuvaten
Raija

Jutun kuvat
Matti Lankinen
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LOHJAN PURPURI 8.-9.6.2019
Suomen suvi on
lyhyt, mutta täynnä erilaisia tapahtumia. Kesäkuun
alkuun
sijoittui
yksi:
Lohjan Purpuri.
Purpuri on tanssi, joka sisältää
useita tanssilajeja,
joista muodostuu
yksi suuri kokonaisuus.

useampaan päivään.

Suomessa purpuria on tanssittu
arviolta 1850-luvulta lähtien lähinnä häätanssina.

Lohjalla juhlat kestivät lauantaista sunnuntaihin. Tosin ohjelmaan
kuului paljon muutakin kuin Lohjan Purpuriin sunnuntaina huipentunut loppuesitys.

Tanssiin osallistui kymmeniä,
jopa 100 tanssiparia, ja tanssi saattoi kestää useista tunneista aina

Saimme nauttia erilaisista musiikki- ja tanssiesityksistä Lohjan torilla ja tanssia pelimannimusiikin
säestyksellä Lohjan Työväentalolla
puhumattakaan Paloniemen mökillä
vietetystä illasta ja yöstä.
Maarit ja Juha majoittivat meidät
idylliselle mökilleen Lohjan järven
rannalla.
Aurinko helli meitä päivän, illalla
saimme nauttia upeasta auringonlaskusta pulahtaessamme saunan
lämmöstä järveen. Monen saunojan
talviturkki tulikin heitettyä sinä
iltana.
Hyttysten surina hukkui grillinuotion äärellä laulun sävelmiin,
vaikka muutama paukama taisi joilKuvat Helena Seppänen
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lekin puremista muistoksi
jäädäkin.
Sunnuntain pukuloisto
torilla oli hurmaavaa. Kukapa olisi uskonut, millaista herrasväkeä edellisillan naku-uimarit seuraavana päivänä olivatkaan!
Kiitokset vielä mökkiemännälle ja -isännälle,
Maaritille ja Juhalle!
Helena

”Ukot” tauolla, lapikkaineen ja tietysti
kännykkä,
tangon taivutusta
työväentalolla,
kuuma aurinko ei
haitannut pientä tanssijaa avajaisissa,
Spelarien osallistujia
jätskillä torilla
Kuvat
Matti Lankinen
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Nin – Kyllä mar sää Kiikostem Purpurijuhlisa oop
pruukannuk käyrä?
Juhannuksen jälkeisenä
lauantaina
29.6.2019
järjestettiin
Kiikoisissa jo
viidennenkymmenennen
kerran
Kiikoisten
Purpurit. Kiikoisten seurantalon ja Myllymäen vanhan torpan ympäristössä järjestettävä kansanmusiikki-, pelimanni-, tanssi- ja
perinnetapahtuma on siten vain
vuoden nuorempi kuin Kaustisten
kansanmusiikkijuhlat.

Ohjelma jatkui mm. Seurantalossa, jossa esitettiin historiallinen
Kuttukappelin Kavalkadi. Tähtiesiintyjinä olivat Pinnin Pojat,
Kimmo Pohjonen ja Arto Järvelä.
Suuren suosion vuoksi pojat vetivät kaksi keikkaa yhteen putkeen,
jotta kaikki pääsivät ihastelemaan
heidän musisointiaan. Purpurialueella eri rakennuksissa ja ulkoilmassa ”kentturalla” oli kaiken aikaa monenlaisia esityksiä

Kiikoisista kotoisin oleva Tarja
kyseli tanssijoiden osallistumishaluja ja niinpä saatiin kuin saatiinkin neljän parin ryhmä kokoon
huolimatta kesän kuumimmasta
festarisesongista – tosin tarvitsimme vahvistukseksi vielä Jennin
mukaan Tuijan pariksi. Matin lataamat musiikit mukaan tikulle ja
suunta kohti Kiikoista.
Kiikoisten Purpurien juhlaohjelma oli monipuolinen, eri tapahtumia riitti alkuiltapäivästä sunnuntaiaamun pikkutunneille asti. Se
käsitti mm. historiallisen koko kylän läpi liikkuneen kulkueen, kesälavan esiintymiset (mm. keskiaikaisia tansseja, pelimannien mestarisoitto, Kiikoisten soittokunnan
konsertti), kohokohtana kuitenkin
hieno Kiikoisten Purpuri -esitys,
ohjaus Jouko Reikko.

Kuvat Seppo Rinta-Kauppila
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Spelareiden esitys kesälavalla. Tanssimassa Maarit, Jenni, Simo, Tuija Tarja, Pena,
ja Arja sekä Kati josta näkyy hameenhelman verran (kuva Seppo Rinta-Kauppila)

Oma esiintymisemme oli kesälavan ohjelman alkupuolella, tanssit
Bromarvin katrilli, Kikari, Katreli,
Lappakatrilli, Ruotsinkatrilli Viitasaarelta sekä Repolan katrilli
saivat reippaat aplodit ja järjestä-

jien kiitokset. Esityksen jälkeen
meillä olikin aikaa katsella muiden esityksiä, toinen setti esitettiin
”kentturalla” vasta iltakahdeksan
aikaan.
Simo Gröhn

Odotusta. Kati, Arja, Maarit, Tuija ja Jenni (kuva Simo Gröhn)
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Tanssia kentturalla (kuva Seppo Rinta-Kauppila)

Kiikoisten purpurin järjestäjien
kommentteja:

Tuumailtiin pieniä sovituksia
tansseihin, mutta kyllähän 4 parin
neliötanssi 3,5 parilla olisi vähän
haastavaa… Mutta sitten Jenni
Tuijantytär ilmestyi kehiiin. Ihan
vieraat tanssit hänelle, mutta kun
on pienen ikänsä harrastanut, niin
pienellä harjoituksella tanssit olivat hallussa ja meillä oli täysi
esiintyvä ryhmä!

”Helsingin pitäjän tanhuujat ja
spelarit olivat meitä ilahduttamassa monipuolisella tanssillaan.
Vuosien tanssiharrastus näkyi heidän tanssissaan.” ”Suurkiitokset
Purpureilla käynnistä. Olitte todella ammattilaisia. Ihana esitys.”
Tarjan kommentteja:

Ja kyllä kelpasi tässä ryhmässä
tanssia kotikulmien lavalla. Viimeisenä tanssittu vauhdikas Repola ja poikien ripaskat sulatti viimeistään kaikki ja yleisö oli innolla mukana. Kiitos vain tanssikaverit minunkin puolestani!

Kiikoisten purpureille lähteminen vaati monenlaista säätöä, pähkäiltiin esiintymisaikaa ja -paikkaa
ja kestoa ja tansseja ja musiikkia
ja tanssijoita. Melkein viime hetkellä näytti, että lähtemään pääsee
7 henkeä.

Tarja Lahtinen
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Nordic Dance tapahtumassa Påkaksessa 30.5.
Spelarit hoitivat kahvitusta ja Tuija ja Tarja
opettelivat puujalkatansseja. Huomaa Tarjan korotettu vaikeusaste, huivi silmillä 
Tanssijoita Katrinebergin kartanolla 31.5.
Kesäkauden avajaisissa.
Kuvat Matti Lankinen
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LASTENSIVUT
Väritä iloisten tanssijoiden kuva!
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Tanssijat ovat tanssineet ja leikkineet niin kovasti,
että sanat ovat menneet ihan sekaisin. Saatko järjestettyä ja tunnistettua tuttuja tansseja ja leikkejä?
TUNNELIN

LASKEMUTA

SALLISELLUNKEITON

LIIHA

PAPUKAHLASI
SUDOKU
Jokaisella rivillä pystyyn ja vaakaan pitää käyttää luvut 1,
2, 3 ja 4. Jokainen saa kuitenkin olla vain kerran. Ole
tarkkana!
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Lasten tanssia Pilkistyksessä. Kuvat Matti Lankinen
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Seutulan elojuhla
Katrinebergin
kartanolla
10.8.2019

Tanssijat ja
Pelimannit
Seurasaaressa
Helsinkipäivänä
12.6.2019
Kuvat
Matti Lankinen
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Tapahtumakalenteri
9.-17.11.
9.11.
10.11
14.11.
15.11.
17.11.
20.11.

Kaamospelit – Vantaan kansanmusiikkiviikko
Yhtä Soittoa! Dixissä klo 11-14, Hiiden pelimannit, Huuliharppuorkesteri Lipstikka, Vantaan kansanpelimannit jaHarmonikkaorkesteri Vanahat
Kansanlaulukirkko, Pyhän Laurin kirkko klo 12
Vantaan Sottiisi, Vernissa klo 19
Timo Alakotila & Johanna Juhola Duo, Långbacka/
Bådagård (SE), Konserttitalo Martinus klo 19
Helkähdelle, Påkas, Vantaan musiikkiopiston kansanmusiikkiryhmät
Lisätietoja Sanni Virta 050-522 8077, www.kaamospelit.fi
Seuran syyskokous Ristipuron päiväkodissa klo 19.30

Tanssia Kylätapahtumassa Ilolan seurakuntatalolla 25.8.2019.
Kuva Matti Lankinen

SYYSKOKOUS 20.11.2019
Helsingin pitäjän tanhuujat ja spelarit ry:n syyskokous pidetään
keskiviikkona 20.11.2019 klo 19.30
Ristipuron päiväkodissa, Laaksotie 1, 01390 Vantaa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat
Tervetuloa kokoukseen!
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YHTEYSTIETOJA:
JOHTOKUNTA 2019:
* Raija Hukkanen, puheenjohtaja, 0400-628 096
* Simo Gröhn, sihteeri, puh. 050-318 0136
* Tuija Pirttikoski, puh. 040-873 6195
* Olli Uusi-Eskola, puh. 040-505 2732
* Anna-Liisa Uusi-Eskola, puh. 044-346 3723
* 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: Helsingin pitäjän tanhuujia Lohjan Purpurissa 9.6.2019
Kuvat Matti Lankinen

Julkaisija: Helsingin pitäjän tanhuujat ja spelarit ry
Tiedotustoimikunta
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