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Helsingin pitäjän tanhuujat ja spelarit ry 
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Kansantanssi on ihana asia. Har-
joitusten jälkeen on aina niin hyvä 
olo. Askelikkojen opetteleminen 
ja vuorojen muistaminen on tyh-
jentänyt pääkopan tyystin muista 
ajatuksista. Harjoitusten aikana 
sattuneille kommelluksille on yh-
dessä naurettu ja vapautettu il-
maan paljon hyvää energiaa. Yh-
dessäolosta nauttii täysin siemauk-
sin, varsinkin kun on tiivis ja yh-
teen hitsautunut ryhmä niin kuin 
meillä on. 

Olen toiminut varapuheenjohta-
jana ja johtokunnan jäsenenä jo 
useamman vuoden. Riitta halusi 
muutosta puheenjohtajuuteen jo 
vuosi sitten ja 2014 syyskokouk-
sessa minut valittiin uudeksi pu-
heenjohtajaksi. Kiitän nöyrimmin 
paikalla ollutta jäsenistöä luotta-
muksesta. 

Otan myös  tilaisuudesta vaarin 
ja  lausun  Riitalle suuret Kiitokset 
ja rutistan ison lämpimän halauk-
sen pitkän pitkästä puheenjohta-
juus kaudesta. 

Mietin, että mitenhän osaan tätä 
puheenjohtajuutta hoitaa ja mitä 
odotuksia jäsenillä on. Onko odo-
tuksia suurista muutoksista vai 
odotetaanko kaiken jatkuvan en-
nallaan? Joskus on aika miettiä 
olisiko muutoksen aika ja joskus 
muutoskin on paikallaan. Miten 
osaan täyttää Riitan jättämät ”isot 
saappaat”? Päätin, että parasta olla 

vaan edelleen oma itsensä, hoitaa 
uutta pestiäni niin hyvin kuin 
osaan, sillä parempaankaan en 
pysty ja jättää mahdollinen oman 
näköiseni jälki seuran historiaan. 

Ensimmäinen kokous puheen-
johtajana on takana ja kokous sol-
jui tuttuja latuja. Kahviteltiin, nau-
rettiin, hyväksyttiin seuran sääntö-
jen  mukaiset  asiat  ja tehtiin pää-
töksiä. Johtokunnan aikaisemmat 
kokoukset, joissa olen ollut muka-
na,  ovat  sujunee leppoisissa tun-
nelmissa eikä hammasten purren 
vaikka niitäkin, puheiden mukaan, 
on seuramme elinkaaren aikana 
joskus ollut. Tässä asiassa ei siis 
ole  tapahtunut muutosta . Yksi 
muutos on kyllä tehty. Kevätpil-
kistystä ei tänä vuonna järjestetä, 
vaan  siirrämme tapahtuman syk-
syyn ja päätämme myöhemmin 
tapahtuman teeman. Onko muu-
toksia tulossa lisää, sen aika näyt-
tää. 

Helmikuussa hanget hohtaa, sa-
noo vanha kansansanonta. Nyt kun 
katselen ikkunasta, niin  hanget 
saavat lisää peitettä päälleen. Ei 
puutu kuin se auringonpaiste joka 
saa hanget kimaltelemaan. Tintit 
laulavat jo tyi,tyi ,eikä mene kuin 
hetki ,niin  ne laulavat tuon kevään 
varman merkin, titityyn. Hangen 
timantteja ja tinttien kevätliverrys-
tä  odotellessa. 

Näiden mietteiden ja kevään-

Uuden puheenjohtajan mietteitä 
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Meidän kaikkien tuntema ohjaa-
ja Riitta Kangas on luovuttanut 
puheenjohtajan nuijan Hukkasen 
Raijalle. Toki ohjaustyö -onnek-
semme - edelleen jatkuu. 

Puheenjohtajakausi on ollut hui-
man pitkä, lähes 20 vuotta. Samal-
la Riitta on ollut ohjaajana, ensin 
lasten ja nuorten ryhmissä ja sit-
temmin jo monet vuodet aikuisten 
ohjaajana. Aikaa ja energiaa on 
riittänyt toimia myös valtakunnal-
lisissa järjestöissä. 

Riitan ollessa yhdistyksen ruo-
rissa kaikki on sujunut vakaasti ja 
varmasti. Johtokunnan kokouksis-
sa hän on avannut ison muistikir-
jansa, josta kaikki löytyy, niin 
tulevat tapahtumat kuin vaikka 
muistutukset, mitä papereita pitää 
yhdistyksen kokousten alla val-
mistella. Hän on huolehtinut yh-
teyksistä muihin seuroihin, iloise-
na ollut vastaanottamassa muiden 
tervehdykset Kevätpilkistyksissä 
ja huolehtinut muiden seurojen 

muistamisista heidän merkkipäivi-
nään. 

Ja muistanut AINA meidän 
omaa väkeä, ohjaajia, johtokunnan 
jäseniä, taloudenhoitajia, emäntiä 
ja kaikkia muitakin, jotka vain 
jotain ovat puuhanneet. Niinkuin 
vaikka vaivautuneet saapumaan 
viikoittaisiin harjoituksiin tai vaik-
ka vain pyöreitä vuosia täyttäneet. 

Riitta on ollut yhdistyksemme 
kasvot, iloiset ja topakat. En keksi, 
mitä enempää puheenjohtajalta 
voisi odottaa. 

Luultavasti myös monta muuta 
asiaa on hoitunut niin, että me 
muut emme ole olleet edes tietoi-
sia. Kun asiat hoituvat näin suju-
vasti, on vaara, että sitä alkaa pitää 
itsestäänselvyytenä. Mutta eivät-
hän asiat hoidu, jos joku ei hoida. 

On siis aiheellista lausua mah-
dottoman suuret ja lämpimät kii-
tokset Riitalle tästä puheenjohtaja-
kaudesta. 

Lämpimät kiitokset Riitalle 
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Folklandia-risteily järjestettiin 
nyt 20:nnen kerran. Jo vuosi sitten 
reitti vaihtui Turku-Tukholmasta 
Helsinki-Tallinnaan, eli jäimme 
vaille bussimatkaa Turkuun, ja 
takapenkiltä kantautuvaa Spelari-
konserttia. Nyt tutuksi käynyt Silja 
Europa -laivakin oli vaihtunut  ja 
sen tilalle on tullut Tallinkin Bal-
tic Queen Suomenlahtea ylittä-
mään.  

Uudessa laivassa oli erilaiset 
esiintymistilat, ei ollut Moulin 
Rouge -teatteria upottavine is-
tuimineen, eikä Ocean Clubin isoa 
pyöreää tanssisalia, eikä Food 
Marketin leppoisaa ruokailupaik-
kaa jossa saattoi niin syödä, tans-
sahdella kuin kuunnella hyvää 
musiikkiakin. Mutta laivasta viis, 
loppumattomasti ohjelmaa löytyi 
tämänkin laivan uumenista. 

Seuraavassa mukana olleiden 
kohokohtia risteilyltä. 

Slovakialaisella tanssiryhmällä 
(Dance Group Kamarati) oli vauh-
tia esityksessään ja Äijäkantelei-
den esityksessä oli huumoria. 

   -Helena 
 
Pekko Käppi ja Puhdin Kalevala

-esitys (deittailun esihistoriasta)  
olivat sykähdyttäviä. Varsinkin 
Pekko Käpin tuohikon soitto oli 
vaikuttavaa. 
   -Olli 

Johanna Mäkeläinen soitti Man-
hattan Piano Barissa kitaralla ja 
lauloi kauniita lauluja. Osa oli 
omia tuotoksia ja osa mm. irlanti-
laisia käännöksiä. Hänellä oli to-
della kaunis lauluääni ja herkkä 
tulkinta 
   -Annukka 

 
Virolaisen Koidupunan esitys oli 

vauhdikasta ja perinteistä kansan-

Parhaita paloja Folklandialta 2015  9.-10.1.2015 

Äijäkanteleet sai huiman suosion. Kuva: Tarja lahtinen 
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tanssia kansallispuvut päällä. Ai-
noa miinuspuoli oli että musiikki 
tuli ”kasetilta”  Ja tietysti Spelarei-
den soiton tahdissa oli mukava 
tanssia, paitsi sen tahtivikaisen 
masurkan 
   - Arja  

Kuudennen kannen salonki 
(Starlight Palace) oli kaksikerrok-
sinen, mikä oli hyvä asia.  Laivas-
sa oli parempi market ja Tax free -
myymälä  kuin aiemmin. 

    -Pekka 

Kaukolasipartio, Jaakko Tepon 
pojat yhtyeineen, esitti menevää 
musiikkia yömyöhällä   

 -Tuija 

 
Folkjam ja kuva-arvoitusvisa 

ovat must.  
   -Minna 

 
Sataman lähtöruuhkassa tör-

mäsimme puheliaaseen kaveriin, 

joka sittemmin kertoi yhtyeensä 
olevan tulossa  esiintymään. Ute-
lin hieman, millaista musiikkia 
yhtyeellä oli luvassa. Kaveri sanoi, 
että millaista vaan – aikas paljon 
luvattu :D :D, ajattelin. Mielen-
kiintomme heräsi ja lauantaiaamu-
na Ibiza-baarissa ensiesiintymisen 
Folklandialla teki The Honey 
Balls –yhtye. 

Lavalle kiipesi jo keski-ikään 
ehtineitä miehiä ja yksi viehättävä 
nainen. Bändiin kuului siis yksi 
Honey ja kuusi Ballsia , niin kuin 
jäsenistö itsensä esitteli - hah hah. 
Tuntemamme kaveri oli yhtyeen 
solisti – täysi tuoppi olutta kädes-
sään lämmitteli itseään aamun 
esiintymiseen. Millainen setti siel-
tä mahtoi tulla, kun soittajiakin oli 
jo kuusi. 

Ensisävelistä lähtien musiikki 
tuntui kotoisan letkeältä. Kitarat, 
basso, pyykkilauta, viulu ja jokin 
lyömäsoitin taustalla – koko rum-

The Honey Balls viihdytti letkeällä soinnillaan  
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pusetti ei kuulemma 
mahtunut laivalle, tai 
eivät viitsineet rahda-
ta paikalle. Tuttuja 
sävelmiä; Hectoria 
(Heinäpellolla), irlan-
tilaissäveliä (Tom 
Dooley) ym. vähän 
ehkä kantrityyppistä. 
Juomalauluja (pu-
bitunnelmaa), kantri-
bluegrassia, balladeja 
ym. Sopi hyvin meidän makuum-
me. Laulaja viihdytti yleisöä eri-
laisilla letkautuksilla – siis oikea 
”poskisolisti”. Toivottavasti ensi 
vuonna yhtye pääsee suuremmalle 
lavalle, jossa laivan väki pääsee 
nauttimaan näistä letkeän lämpi-
mistä kotoisen tutuista sävelistä.  

 -Olli 

Joensuulaisen tanssiryhmä Mo-
toran 13- 16 vuotiaat tytöt ja pojat 
esittivät huikean työelämäkuvauk-
sen ”Oi ihana aikuisuus”. Ihastutti, 

nauratti ja vähän kauhistuttikin, 
tuoltako se aikuisuus näyttää !  Ei 
perinteistä tanssia, mutta taitavaa 
ja puhuttelevaa,  ja  kansantanssis-
ta  ja -musiikista selvästi ammen-
tavaa.   Nuoria tanssijoita edusti-
vat myös Kirjavat Lappeenrannas-
ta ja Usva Hyvinkäältä, taitavia 
tanssiryhmiä molemmat, Usvan 

Yllä: Lappeenrantalainen Kirjavat 
vauhdissa 

Alla: Vuoden Väinö Kari Bergholm 
kiittää  
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Kuulin syksyllä tulevasta Tuli-
ruusu-kurssista. Ilmoittauduin vä-
littömästi mukaan. Koska olen 
aina valmis kokeilemaan uusia 
asioita, olin jo itsekseni niitä yrit-
tänyt tehdä. Nyt kun tuli tilaisuus 
päästä opetukseen mukaan en em-
pinyt käyttää perjantai-iltaa moi-
seen hommaan. Jo sen vuoksi, että 
nuo ruusukkeet ovat oivallinen 
apu takan tai saunan uunin syty-
tyksessä ja onhan tuo kierrätystä 
jos mikä.  

Niinhän meitä kokoontui oiva 
joukko naisia ja voit kuvitella 
kuinka hiljaista tuolla Påkaksen 
ullakolla silloin oli =).  Jo kiive-
tessäni portaita, kuulin iloisen pu-
heen sorinan, jota johdatteli iloi-
sella tyylillään Tarzilandian Tarja.  
Olin tullut oikeaan paikkaan ja 
päivän työt unohtui kynnyksellä 
taakse.  

Saimme oppia kuinka erivärisis-
tä munakennoista ja hedelmä ken-
noista tuli hauskan värisiä, kokoi-
sia ja näköisiä ruusuja. Joku siinä 
pohti, että raaskiiko näitä polttaa-
kaan.  Aloitimme ruusujen teon 

siis rul-
laamalla 
kennoista 
suikaleita 
ja täytim-
me niillä 
kennojen 
kupit. 
Siinä kun 

TULIRUUSU -KURSSI 

kieli poskes-
sa näperte-
limme,  
kuulin sieltä 
täältä huo-
kailuja kuin-
ka hauskaa 
puuhastelua 
tuo oli ja 
varsinkin kun kokoonnuimme niitä 
väkertämään yhdessä. Samalla 
sain vaihtaa kuulumisia. Rullattu-
amme kennot valmiiksi tuli aika 
uittaa nuo tekeleet kynttilänpätkä-
liemessä.  Huomasin, että keittiö-
stäni löytyy oivallinen työkalu, 
jonka hankkimista olin jo manan-
nut. Nyt tuolle pitkälle muovipin-
setille tuli tärkeä rooli. Ei mennyt 
hukkaan tuo kurssi siltäkään osin 
=) 

Toinen asia minkä hoksasimme. 
Jatkossa täytyy kauppareissulla 
munia ostaessa katsoa minkä väri-
siä kennoja ostaa. Keltaisista ja 
vihreistä kennoista tulee kauniin 
värisiä, toki riippuu myös siitä 
minkä värisiä kynttilän loppuja on 
jemmassa.  

Toki pidimme myös pienen tau-
on jolloin saimme nauttia Tarjan 
herkullisesta kakusta,  kahvi tai tee 
kupposen kanssa.  Melkoisen 
hauskaa tuo ilta toi mukanaan. 
Sain samalla kuulla muistakin 
kursseista joita Tarzi järjestää mm. 
huulirasva ja saippuakurssi. Itse 
innostuin myöhemmin tekemään 
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LASTENSIVU 

Väritä tyttöjen puvut 

S= SININEN,  M= MUSTA K= KELTAINEN, 
P= PUNAINEN,  R= RUSKEA VR= VAALEAN RUSKEA 
 

Mitkä puvut tytöillä ovat? 

TYTTÖ 1 TYTTÖ 2 
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Vantaan Puistokulmassa harjoiteltiin 24.1.2015 Rieväkylän 
Rimpan ja Nordlekin ohjelmia. Ohjaajana oli  Eero Hietanen. 

 

TANSSIHARJOITUKSET PUISTOKULMASSA 
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MYYDÄÄN 

Myydään villalangasta käsin kudottua Helsingin pitäjän puvun  
hamekangasta, tasku- ja vyötärökangasta sekä vaaleita, pukuun 
kuuluvia huiveja. Yksi pala on 95cm pitkä ja 90cm leveä. Hamee-

seen menee kolme palaa. Hinta 110 euroa/pala. 
Tiedustelut: 

Riitta Kangas, riitta.kangas@kolumbus.fi, 050-358 6491 

Alkaneen vuoden toimintaa - Syyskokouksen 2014 päätöksiä  

Helsingin pitäjän tanhuujat ja 
spelarit ry. piti syyskokoustaan 
26.11.2014 Husaaritien päiväko-
dissa. Seuran puheenjohtajaksi 
vuodelle 2015 valittiin Raija Huk-
kanen. Johtokunnan jäsenet vuon-
na 2015 ovat Tuija Pirttikoski, 
Helena Seppänen, Olli Uusi-
Eskola (jotka valittiin tässä ko-
kouksessa), sekä Annukka Uusi-
Ollila, Osmo Hakosalo ja Tarja 
Lahtinen (jatkavat vanhoina jäse-
ninä). 

Toiminnantarkastajiksi valittiin 
Heli Muikku ja Hemmo Juselius, 
ja varalle Pentti Salonen ja Liisa 
Mykrä. 

Vuoden 2015 toimintasuunnitel-
ma ja talousarvio käsiteltiin. Tans-
sia ja soittoa harjoitetaan ja ohjaa-
jia ja pelimanneja kurssitetaan. 
Aikuiset tanssijat harjoittelevat 
keskiviikkoisin Husaaritien päivä-
kodissa, lapset ja nuoret tiistaisin 
Arkissa ja pelimannit keskiviik-
koisin Påkaksessa. 

Erilaisiin kotimaisiin tapahtu-
miin osallistutaan, muun muassa 

Samuelin Poloneesiin Helsingissä 
maaliskuussa ja KTNL:n kesäjuh-
lan Rieväkylän Rimpan kenttäesi-
tykseen ja katselmukseen Tampe-
reella kesäkuussa. Aikuisia tanssi-
joita matkaa myös NORDLEK 
2015-tapahtumaan Tanskan Vibor-
giin heinäkuussa. Pelimannit täh-
täävät ainakin Folklandia-ristei-
lylle, Samuelin Poloneesiin ja 
Kaustisen kansanmusiikkijuhlille. 

Vuosittaiset jäsenmaksut ovat 
edelleen 40 euroa sekä aikuisilta 
että lapsilta. Lisäksi aikuisten tans-
siryhmissä käyviltä kerätään har-
rastusmaksuna 10 eur keväältä ja 
10 eur syksyltä. 

Tanhutoimikunnan puheenjohta-
jaksi valittiin Riitta Kangas, peli-
mannitoimikunnan Simo-Pekka 
Lindström ja järjestelytoimikun-
nan Annukka Uusi-Eskola. Tiedo-
tustoimikunnan puheenjohtajaksi 
valittiin Tarja Lahtinen. Påkaksen 
talotoimikunnassa seuraa edustaa 
Raija Hukkanen, varalla Matti 
Lankinen. 

Alkaneen vuoden ensimmäisessä 
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Seuraava lehti ilmestyy huhtikuussa. Kirjoitukset ja 
piirustukset ym. materiaali Tarjalle, Minnalle tai Matille 

10.4.15 mennessä. 

Tarja Lahtinen, 040-742 3181, tarja.lahtinen@labsystemsdx.com 
Matti Lankinen, 0400-422 417, matti@spelarit.fi, 

Minna Suokas, minna.suokas@kolumbus.fi 

Tapahtumakalenteri 

25.2. Seuran vuosikokous Husaaritien päiväkodissa klo 19.30 
6.-8.3. Samuelin Poloneesi, Helsinki, lisätietoja:http://

www.kansanmusiikkiliitto.fi/samuelin-poloneesi-6-8-3-2015-
helsinki 

5.3. Uudenmaan Kansanmusiikkiyhdistyksen Poloneesipub klo 
19, Bulevardin kahvisalonki, Bulevardi 1, Spelarit soittaa 

6.3. ”Vapaaherra Rudolfin nimipäiväkalaasit 6.3.1885″, klo 19-21, 
Balderin sali, Aleksanterinkatu 12, Spelarit soittaa, aikuisryh-
mä esiintyy 

7.3. Musiikkitalo, Mannerheimintie 13, Spelarit soittaa, aikuisryh-
mä esiintyy 

6.-11.4. Juurijuhla Espoossa, www.juurijuhla.fi 
24.5. Lasten tantsut Seurasaaressa 
12.6. Helsinki-päivä 
13.-14.6. Rieväkylän Rimppa, SKY/KTNL kesäjuhla, Tampere 
15.6. Espafolk 
6.-12.7. Kaustinen Folk Music Festival 
14.-19.7. NORDLEK 2015, Viborg, Tanska 
 
Lisää tapahtumia löytyy osoitteesta www.kansantanssi.fi 

 

VUOSIKOKOUS 25.2.2015 
Helsingin pitäjän tanhuujat ja spelarit ry:n vuosikokous pidetään 

keskiviikkona 25.2.2015 klo 19.30 
Husaaritien päiväkodissa, Husaaritie 1, 01700 Vantaa (Kivistö). 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat  

Tervetuloa kokoukseen! 
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YHTEYSTIETOJA: 

JOHTOKUNTA 2015: 
* Raija Hukkanen, puheenjohtaja, 0400-628 096  
* Tarja Lahtinen, sihteeri, puh. 040-742 3181 
* Tuija Pirttikoski, puh. 040-873 6195 
* Anna-Liisa Uusi-Eskola, puh. 044-346 3723  
* Olli Uusi-Eskola, puh. 040-505 2732 
* Helena Seppänen, puh. 050-533 6008 
* Osmo Hakosalo, puh. 045-113 0681 
 
AIKUISRYHMIEN 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: Lumiukot vartioivat harjoituspaikkaamme Husaaritien 
päiväkodin pihalla 

Kuva: Matti Lankinen 

Julkaisija: Helsingin pitäjän tanhuujat ja spelarit ry 
Tiedotustoimikunta 


