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Pärnun Hansapäivillä – virolaista vieraanvaraisuutta
kauniissa kaupungissa
Ryhmämme oli kutsuttu Pärnun
Hansapäiville kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Niin kaupunki,
tapahtuma kuin meidät vastaanottaneet isännätkin osoittautuivat
kovin mukaviksi.

kiertää kaupungilla. Keskustaa
halkova kävelykatu on täynnä putiikkeja, joista löytyy esimerkiksi
kohtuuhintaisia kauniita vaatteita erityisesti pellavamekot saivat porukan naiset kiihkon valtaan....

Matkaseurueeseemme
kuului
entisen ohjaajamme Hilkka Redsvenin (ent. Lyytikäinen) nykyinen
ryhmä Enonkoskelta sekä Tallukat
-nimisestä ryhmästä neljä reipasta
naista, jotka tanssivat meidän
kanssamme esityksessä.
Laivamatka Tallinnaan ja bussimatka edelleen Pärnuun sujuivat
joutuisasti, laulu raikui ja soitto
soi – mukanamme olivat siis myös
mainiot pelimannit Tapani Luhtaranta haitareineen ja Martti Piipponen viuluineen.

Yhteistanssia Viiven pihalla.

Meidät vieraikseen kutsunut Kevade- eli Kevät-ryhmä oli järjestänyt perjantaiksi tutustumisillanvieton ryhmän apuohjaajan Viiven
suureen puutarhaan. Pitkään pöytään oli katettu kesäherkkuja, kuten uusia perunoita ja salaatteja, ja
grillissä paistuivat parhaat koskaan maistamani makkarat. Lahjoja vaihdeltiin, juteltiin ja naurettiin.

Perjantaina iltapäivällä saavuimme Pärnu-hotellille, jonne osa seurueesta majoittui. Loput olivat perhemajoituksessa kuka missäkin ja
heitä saapuivat perheet noutamaan. Ehdimme myös hiukan

Kun isäntämme sattuivat kuule-

Harjoituksiin lähdettäessä Ave komensi villin porukan parijonoon, pitämään narusta kiinni ja huomioliivi
päälle kuten päiväkodissa.
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maan, että eräällä porukastamme
on syntymäpäivä, ensin kovin
hämmästeltiin, miksei asiasta ole
heti kerrottu, ja sitten kohta päivänsankaria asiaankuuluvin seremonioin, lauluin ja halauksin, huomioitiin. Välillä vähän tanssittiin
ja laulettiin, ja harjoiteltiin esitystansseja. Isäntien tanssissa oli ehkä pientä hienosäätöä, meillä sekä
Hermanni ja Miina että Säkkijärven polkka päätyivät kaaokseen....

Hansapäivien esityksessä Spelarit
tanssivat mm. Martin Vappua.

Suomalaisilla oli tunti aikaa ja
meidän ja enonkoskelaisten ryhmä
esiintyivät vuorotellen. Senioriikäiset enonkoskelaiset tanssivat
tosi vauhdikkaasti ja iloisesti - ja
pitkinä rupeamina. Me tanssimme
hieman lyhemmissä pätkissä mm.
Åttaman engelin, Pellinge kontran,
ja ne Hermannin ja Miinan ja Säkkijärven polkan, jotka nyt menivätkin kohtuullisen kohdalleen.

Yhdessä enonkoskelaisten kanssa
tanssittiin Säkkijärven polkkaa.

Hansapäivien hyörinään
Lauantaiaamuna meillä oli tilaisuus vielä käydä tanssit läpi Raatihuoneen puistossa pelimannien
kanssa. Nyt saatiin jo sentään palautettua mieleen, miten kutakin
paikkaa kuvioissa piti tanssia.

Virolaisten Kevade-ryhmä esiintyi suomalaisten jälkeen. Kyllä oli
kevyttä ja täsmällistä heidän tanssinsa. Liki kaikki heidän ryhmästään ovatkin tanssineet 20-30
vuotta ja he ovat kiertäneet esiintymässä monissa maissa. Heidän

Sitten lampsittiinkin Hansapäivien tapahtumapaikalle Vallikäärpuistoon. Laajassa vehmaassa
puistossa oli satoja myyntikojuja,
joiden välissä vilahteli myyjiä ja
esiintyjiä keskiaikaisissa asuissaan. Ilma oli sateisen harmaa,
mutta ihmisiä oli liikkeellä kohtalaisesti.

Kevade-ryhmä tanssimassa.
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Piknik festivaalialueella pienessä
tihkusateessa.

Kiertoajelu ja toinenkin illanvietto
Sunnuntaina meille oli järjestetty
kiertoajelu. Suomenkielinen opas
esitteli meille esimerkiksi Viron
ensimmäisen itsenäisyyden muistomerkin Pärnuhotellin edustalla.
Ja olihan kaupungissa upea hiekkarantakin,
missä
jalkauduimme hetkeksi.

jälkeensä entisen Hoiuspuun ohjaajan Sirjen ryhmä esitti salonkitansseja fiineissä asuissaan. Lopuksi tanssittiin perhevalssia suomalais-virolaisin voimin.
Ilma näytti yhä sateisemmalta,
mutta ruokahan aina piristää. Isäntämme olivat järjestäneet piknikin
puistoon, sinne siis viltti nurmikolle ja tarjoomukset kiertämään,
välillä vähän kiskottiin sadetakkeja kansallispuvun suojaksi.

Illalla oli vielä kaikkien seurojen
yhteinen illanvietto, tällä kertaa
sisätiloissa. Taas oli pitkät pöydät
katettu, ja ruokaa ja juomaa riitti.
Vaan eipä sitä kauan mutustettu,
kun pelimannit alkoivat soittaa ja
alettiin tanssia. Ja laulettiin taas.
Sanat jäivät epäselviksi, vaikka
niitä kyllä toistettiin, kun ensin
laulettiin tuolilla istuen ja sitten
tuolilla seisten ja sitten sama vielä
pöydän allakin. Ja kun siellä pöydän alla kykittiin, joku kävi kiskaisemassa kengän jalasta. Kenkiä
kerättiin kasaksi, josta juhlien
juontaja Sirje niitä nosteli ja kysyi
yleisöltä, mitä tämän kengän omistajan täytyy tehdä kengän takaisin
saadakseen.

Loppuilta sujui myyntikojuihin
ja tapahtumiin tutustuessa. Välillä
istuttiin pöydässä monivärisen
sateenvarjokaton alla sadetta pitämässä. Näimme muun muassa
itämaista tanssia ja säkkipillin
soittoa, jokseenkin käsittämättömäksi jääneen vironkielisen näytelmänpätkän ja illan hämärtyessä
vielä näyttävän tulishow'n.

Enonkoskelaiset esittivät mielikuvituksellisen muotinäytöksen,
Tulitanssia illan hämärryttyä.
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Illanvieton tansseissa oli
vauhtia.

Maanantaiaamu koitti ja
jäljellä oli lähtö bussilla
kohti Tallinnaa ja Helsinkiä. Hyvästelimme isäntämme
Pärnu-hotellin
edustalla. Meillä oli ollut
erinomaisen mukava matka, mistä
suuri kiitos uskomattoman vieraanvaraisille isännillemme. Itse
haluaisin esittää erityiset kiitokset

johon kuului esimerkiksi puolihame (siinä oli vain etupuoli), Tpaita (josta roikkui T-pusseja) ja
liivihame (jota koristivat rintaliivit). Huipentumana erään hyvin
ruskettuneen herran esittämä nahkapuku (jota peittivät vain uikkarit).
Meidän esitys oli uusinta Säkkijärven polkasta - nyt kun se oli
hallussa - ja täytyy sanoa, että esityksessämme oli suorastaan maanista vimmaa.

Juomalaululeikki, jossa muutamat
kadottivat kenkänsä.

Kaikki hyvä loppuu aikanaan,
mutta me emme niin helpolla luovuttaneet. Pois lähtiessä parkkipaikalla pantiin jalalla koreasti ja
hotellihuoneessa piti vielä laulaa...

Viivelle ja Anna-Liisa-tytölle, jotka majoittivat Tuijan ja minut,
kuskasivat paikasta toiseen ja vielä
lähtiessäkin antoivat lahjoja mukaan! Toivottavasti tulee
tilaisuus osoittaa vastavuoroista vieraanvaraisuutta.
Teksti Tarja Lahtinen
Kuvat Matti Lankinen

Erikoinen muotinäytös.
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Seurasaaressa sadetanssia Helsinki‐päivänä 12.6.2013
Tanssimme Hermanni
ja Miina tanssia. Har‐
joi elimme ennen
esiintymistä takanur‐
mikolla. Hauskaa si‐
nällään, sillä ennen
emme ole pyörähdel‐
leet sateenvarjojen
kanssa. Hiukan oli
hankalaa käden ali‐
tusten kanssa. Itse esityksessä liukas lankkula a aiheu kyllä uh‐
kaavia lanteita, mu a niistäkin selvi in säikähdyksellä. Lopuksi
juo in vielä hyvät
kahvit liiterikahvilas‐
sa.

Teks
Annukka Uusi‐
Eskola

Kaikki meni ihan hyvin
kunnes Arja halusi
muu aa koreografiaa.
Syynä toki oli sateen
liukastama lankku‐
la a.
Kuvat
Ma Lankinen
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Mahtimeiningit Saarijärvellä 14.-16.6.2013
Perjantaiaamu valkeni sateisen
harmaana. Suomen kesäinen luonto näytti meille kurjempaa puoltaan, mutta sehän ei meitä tanssijoita haitannut. Kokoonnuimme
yhdeksäksi Martinlaakson asemalle mistä bussimme, Kesälahden
linjat, noukki meidät kyytiin. Matka jatkui Tikkurilan asemalle, josta
saimme lisää seuramme tanssijoita
matkaan. Tikkurilasta jatkoimme
matkaa Hyvinkäälle, josta bussiin
nousi hyvinkääläisiä nuoria tanssijoita. Lopulta suuntasi bussimme
nokan kohti Saarijärveä ja matkanteko pääsi todella vauhtiin.

Yllä Spelarit tanssimassa poloneesia
illanvietossa, vasemmalla virolainen
Puhjan kansantanssiryhmä Opsal, alla
saksalainen Amt Trittaun ryhmä.
Kuvat Matti Lankinen

hotellille rivitalomökkeihin. Illalla
kävimme katsomassa tapahtuman
avajaiset, jossa esiintyi ulkomaisia
sekä kotimaisia tanssijoita esittäen
perinteistä että modernia tanssia.
Kävimme paikallisessa ravintolassa syömässä, jonka jälkeen palasimme mökeille. Päivä oli ollut
pitkä ja mökille päästyä näytti
vuode hyvin houkuttavalta. Unta
silmään ja aamulla harjoituksiin.
Lauantaiaamuna emme onneksi
enää heränneet sateen ropinaan,
vaan ilma oli sopivasti puolipilvi-

Matkan aikana pysähdyimme
ruokailemaan ja kahvittelemaan.
Bussissa tunnelma oli leppoisa.
Toiset torkkuivat, toiset lukivat ja
toiset rupattelivat mukavia. Saarijärvellä jätimme ensin hyvinkääläiset ja osan oman seuramme jäseniä
koululle yhteismajoitukseen. Loput
aikuisista majoittui Summassaaren
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jäin hotellille tanssimaan. Tanssisali oli aika hiljainen, mutta sehän
oli hyvä sillä meille jäi enemmän
tilaa tanssiparketilla. Paikallinen
trubaduuri soitti kosketinsoittimella meille toivomiamme kappaleita.
Jalalla pantiin koreasti ja ennen
puoltayötä siirryimme yöpuulle.
Sunnuntaina aikaisin aamupalalle ja tavarat bussiin ja nokka kohti
aamun harjoituksia. Harjoitusten

nen. Bussimme nokka taas kohti
keskustaa ja harjoituksiin jo heti
puoli kahdeksan. Pari tuntia tanssimme ohjelmaa läpi ja ohjaaja
Pia Pyykkinen oli tulokseen tyytyväinen. Aamupäivällä ehdimme
katselemaan taas eri tanssiryhmien esityksiä, joita esitettiin ulkosalla. Iltapäivällä palasimme
mökeille ja marssimme kaikki
Riitan mökkiin saunomaan. Rattoisan iltapäivän ajan saunoimme,
kävimme uimassa ja tietysti nauroimme. Illaksi toiset lähtivät katsomaan esityksiä ja osa meistä

jälkeen pukeuduimme koululla ja
bussissa ja kokoonnuimme kulkueeksi, joka lähti kohti tapahtumapaikkaa keskuskentälle. Saimme
tanssia kauniissa kesäsäässä ja
katsojiakin riitti. Kotimatkalla
bussissa matkusti väsynyttä, osin
riehakasta, mutta tyytyväistä tanssiporukkaa.
Ensi kesänä Ivaloon? Se jää nähtäväksi.
Raija
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Kulkue, lasten tanssia,
nuorten tanssia ja aikuisten tanssia (vier.
sivu) sekä ryhmäkuva
(vas.) ja aikuisten tanssia (alla) Mahtimeiningeissä Saarijärvellä.
Kuvat Matti Lankinen

Lasten tantsut Seurasaaressa 19.5.2013 (lisää
kuvia sivulla 11)
ja
lasten ohjaajat ahkerina
syyskurssilla.
Kuvat
Matti Lankinen
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Elokuun ensimmäisenä
keskiviikkona
7.8.2013
seuramme esiintyi perinteiseen tapaan Helsingin
pitäjän myllyllä. Sade kasteli ensin lavan, mutta esitykseen mennessä sää kirkastui ja pääsimme tanssimaan ja soittamaan poutaisessa kesäillassa, ja
yleisöäkin oli saapunut mukavasti.
Ohjaajamme Riitta Kangas kertoili
tanssien taustoista ja esitteli pukuja.

Päivällä tanssimme Seutulan kyläseuran juhlissa Königstedtin koulun vihreällä nurmikolla suuren
puun katveessa ja urakan päätteeksi lusikoimme soppatykista
kauhottua herkullista lohikeittoa.

Lauantaina 17.8.2013 seurallamme oli kaksi tanssiesitystä, nämäkin jo perinteiksi muodostuneita.

Illalla tanssimme Kesäheinäsiirtolapuutarha-alueen
kesäjuhlissa. Raijan ja
Hannun mökillä käytiin
tanssit ensin läpi ja sitten
marssittiin esittämään koko
väelle, jota tosin hiukan
verotti joku urheilukilpailu
TV:stä (mitä lie keihäänheittoa...)

Myllyn kuva (ylempi) Anna-Liisa Uusi-Eskola,
Seutulan kuva (alempi) Kati Virtanen.

MYYDÄÄN NAISTEN KANSALLISPUKU
Etelä-Pohjanmaan puku (Härmän- Isonkyrön alue), sopii max 165cm
pituiselle naiselle. Pukuun kuuluu musta samettiliivi punaisin nyörein,
vihreä silkkiesiliina ja päänauhat (ei myssyä) ja hame on tyypillinen
flammuraitainen villakankainen hame, väri pääosin punaista ja mustaa.
Pusero on valkoista pellavaa. Mukaan kuuluu myös rintasolki ja pussukka. Hinta sopimuksen mukaan.
Yhteydenotot satu.krogerus@plusterveys.fi
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Tapahtumakalenteri
8.-17.11.

Kaamospelit, Vantaan kansanmusiikkiviikko,
www.kaamospelit.fi
9.11.
Yhtä soittoa -tapahtumassa aikuisten esitys Jumbossa ja
Myyrmannissa klo 11-14
17.11.
Vantaan Sottiisi, Viertolan koulu klo 15-17, aikuisten ja pelimannien esiintyminen
27.11.
Seuran syyskokous klo 19.30, Husaaritien päiväkoti
10.12.
Lasten viimeiset harjoitukset
11.12.
Aikuisten viimeiset harjoitukset
7.1.
Lasten harjoitukset alkavat
8.1.
Aikuisten harjoitukset alkavat
15.12.
Joulupolku Seurasaaressa, www.joulupolku.net
10.-11.1.14 Folklandia 2014
Lisää tapahtumia löytyy osoitteesta www.kansantanssi.fi

SYYSKOKOUS 27.11.2013
Helsingin pitäjän tanhuujat ja spelarit ry:n syyskokous pidetään
keskiviikkona 27.11.2013 klo 19.30
Husaaritien päiväkodissa, Husaaritie 1, 01700 Vantaa (Kivistö).
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat (mm. puheenjohtajan ja 3 johtokunnan jäsenen valinta, erovuorossa Tarja, Annukka ja Juhani)
Tervetuloa kokoukseen!
Seuraava lehti ilmestyy tammi-helmikuussa. Kirjoitukset ja
piirustukset ym. materiaali Tarjalle, Minnalle tai Matille
20.1.14 mennessä.
Tarja Lahtinen, 040-742 3181, tarja.lahtinen@labsystemsdx.com
Matti Lankinen, 0400-422 417, matti@spelarit.fi,
Minna Suokas, minna.suokas@kolumbus.fi
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YHTEYSTIETOJA:
JOHTOKUNTA 2013:
* Riitta Kangas, puheenjohtaja, puh. 854 7563,
050-358 6491, riitta.kangas@kolumbus.fi
* Tarja Lahtinen, sihteeri, puh. 040-742 3181
* Minna Suokas-Ikonen, puh. 050-302 8012
* Tuija Pirttikoski, puh. 040-873 6195
* Anna-Liisa Uusi-Eskola, puh. 044-346 3723
* Raija Hukkanen, puh. 0400-628 096
* Juhani Kaivosoja, puh. 040-540 4507
AIKUISRYHMIEN OHJAAJA:
* Riitta Kangas, puh. 854 7563, 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: Myllyilta 7.8.Helsingin pitäjän myllyllä.
Kuvat: Annukka Uusi-Eskola

Julkaisija: Helsingin pitäjän tanhuujat ja spelarit ry
Tiedotustoimikunta
12

