SPELARIT 2/2004
Helsingin pitäjän tanhuujat ja spelarit ry
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KOKEMUKSIA KEVÄTPILKISTYKSESTÄ
13.3.2004
Juttelimme Pilkistyksen jälkeisistä tunnelmista Uomarinteen koulun käytävällä muutamien harjoituksiin tulleiden tanhuajien kanssa. Mietteitä kirjoitettiin myös paperille.

Tiian, Netan ja Vilman mielestä kouluikäisten esitystä oli kiva katsoa, kun oli itsekin tanssinut samoja tansseja ja ollut
siinä ryhmässä aikaisemmin.
Vilma katsoi mielellään myös
aikuisten esityksiä, mutta soitto ei oikein ollut hänen makuunsa, vaikka se oli kuitenkin
kivan kuuloista. Tiialla oli päällä Pyhäjärven puku ja Netalla
Munsalan puku.

Pari kertaa harjoituksissa mukana olleen Minnan mielestä tanhu
on tosi kivaa. Saa käyttää aivojaan ja kroppaansa, tanssia musiikin mukaan ja olla yhdessä
mukavassa ja leppoisassa porukassa.

Rominkin mielestä kaikki esitykset olivat kivoja. Romin
päällä oli Helsingin pitäjän puku ja mukana katsomossa äiti,
isä, veli ja mummu. He kaikki
tykkäsivät esityksistä, paitsi
ehkä Alex! Romi olisi halunnut
ostaa seuran paidan, mutta
myynnissä ei ollut sopivaa kokoa.

Vilman, Netan, Romin ja Tiian
mielestä Pilkistyksessä oli hauskaa ja kaikki meni hyvin, ellei
oteta huomioon Vilman liian laimeaa mehua!! Tyttöjä jännitti
takahuoneessa ennen lavalle
menoa, mutta kun tanssi alkoi,
jännitys hävisi ja tuntui kivalta.
Lopuksi oli helpottunut olo.
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Elina piti Pienten Vikkelien esityksestä, koska he olivat iloisia
koko esityksen ajan. Kaikkia
muita jännitti (luulisin). Äiti, isä,
mummu ja äijä olivat mukana
ja äiti piti meidän esityksestä
koska se oli vauhdikas.

tuli hyvä mieli ja Riitan ryhmän
esitys oli reipas. Omia esityksiään Tuija jännitti kovasti eikä
meinannut alussa muistaa mitä mennään, mutta kun musiikki alkoi soida, niin jalat alkoivat
toimia ja tanssi lähti liikkeelle.
Kaikki haastateltavat toivoivat,
että Pilkistys pysyisi samanlaisena ja että kaikki pääsisivät
esiintymään.

Muillakin tanssijoilla oli katsomossa tuttuja ja sukulaisia.
Vilman esitystä jännittivät äiti,
isi, eno, mummu ja pikkusisko.
Netan äidin samoin kuin Tiian
äidin, isän, pikkusiskon ja jopa
naapureidenkin mielestä nuorten esitys oli tosi hyvä ja vauhdikas. Tuntui upealta, kun
tanssijoita oli niin paljon.

Vuoden päästä taas näytetään
kaikki yhdessä, mitä osataan!
Kiitän kaikkia mukana olleita ja
toivotan sinulle lämmintä kevättä.
Tavataan kesäohjelmien harjoituksissa ja kesäkuussa Heinolan Heilasteluissa.

Tuijalla taas oli hiki päässä,
kun piti saada tarjoilupaikat
kuntoon ja aina välillä juosta
näyttämöllä harjoituksissa.
Pienten lasten tanhuamisesta

Riitta
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Äidin mietteitä Kevätpilkistyksestä 13.3.2004
Kun tyttäreni Romi aloitti tanhun muutama kuukausi sitten,
minulla ei ollut minkäänlaista
kokemusta, mitä harrastus toisi tullessaan. On ollut todella
iloinen yllätys käydä seuraamassa harjoituksien sujumista
Uomarinteen koululla. Tyttöjen
iloinen kikatus kaikuu ylätasanteelle saakka. Harjoituksista palaa tyttö punaiset kasvot hymyssä suin. Riitta tekee
kyllä hyvää työtä sydämellä.
Kiitos siitä!

rastamassa. Ohjaajat ovat tehneet todella hienoa työtä lasten ja nuorten kanssa. Heistä
oikein loisti tanssimisen ilo!
Esityksiä oli hieno seurata.
Harmi vain, että yleisöä ei ollut
paljoa paikalla, suurin osa vanhempia ja isovanhempia. Pitäisikö mainostaa enemmän?
Mielestäni pelimannit olisivat
voineet jättää muutaman kappaleen vähemmälle, ettei esitys olisi venynyt niin pitkäksi
(oma mielipiteeni). Mutta hieno
esitys kaiken kaikkiaan! Kiitos
kaikille järjestämässä mukana
olleille. Aurinkoista kevään
odotusta kansantanssin parissa!
Maarit Tolonen

Mutta vasta Kilterin koululla
olleessa Kevätpilkistyksessä
tajusin, mistä oli kyse. Kylläpä
oli kiva nähdä, että niin monia
nuoria ja vähän vanhempiakin
on mukana kansantanssia har-
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KANSAN TANSSIA MAMBO CAFEESSA
Kuulostaa yksinkertaiselta, siirretään
kumpaakin jalkaa vuorotellen! No,
rytmitys vain tahtoo tehdä tepposet.
Aloitusaskel tulee vasta kakkosella,
täkäläisiin rytmeihin tottuneena tahtoo aloittaa vaistomaisesti ykkösellä.

Ensin me mentiin Mambo Cafeehen ja seuraavana iltana Azucariin
(=sokeri). Mitäkö ne ovat ? Ne ovat
cancunilaisia salsantanssimispaikkoja. Olin maaliskuussa Meksikossa, Cancunissa, ja parina iltana
meillä oli tilaisuus käydä tyypillisessä paikallisessa tanssipaikassa.

Noissa meidän vierailemissamme
paikoissa salsaa tanssivat kaikki,
kyse oli tosiaan kansan tanssista.
Siellä oli nuorta ja vanhaa, lihavaa ja
laihaa, nuoria hehkeitä tyttöjä hyvin
niukasti vaatetettuina, ja farkkuihin
ja T-paitoihin pukeutuneita tavallisia
tallaajia. Ja kuinka sulavasti - ja rytmissä- kaikki keinahtelivatkaan salsan sykkeessä.

Mambo Cafeessa ovet aukesivat
iltakymmeneltä ja soitto alkoi yhdeltätoista. Siinä oli aikaerosta toipuville suomalaisille tekemistä,
mutta kun bändi, Karisma nimeltään, suoraan Dominikaanisesta
tasavallasta, marssi lavalle ja räväytti ensimmäiset sävelet ilmoille,
niin siinähän alkoi vastustamattomasti jalka naputtaa lattiaa ja pää
nyökyttää musiikin tahdissa.

Tanssijat tekevät vähän samantapaisia pyörähdyksiä ja käännöksiä kuin
esimerkiksi jivessä. Lantio keinuu
kevyesti, mutta lantiota ei keinuteta,
vaan liike lähtee jalkojen liikkeestä,
aika pienistä matalista koko jalkapohjan askelista. Jotkut tekivät pienen matalan potkun askelsarjan tauon aikana, minkä huomasin helpottavan rytmin pitämistä

Salsa on itse asiassa yhteisnimitys
monentyyppiselle latinalaismusiikille ja -tanssille (esimerkiksi rumba,
mambo tai cha cha cha), joita soitetaan ja tanssitaan espanjankielisissä maissa. Alunperin afrikkalaiskaribialainen musiikki levisi siirtolaisten mukana Yhdysvaltoihin, sai
vaikutteita ja muuttui monenlaisiksi
tyylilajeiksi, mutta tuli pikkuhiljaa
tunnetuksi yhteisellä salsanimityksellä.

Tanssipari huomioitiin hyvin, mikä
myös teki tanssin hauskaksi katsella.
Vaikka perusaskel on yksinkertainen, senkin voi tehdä tunteella ja
toisen huomioiden.

Yhteistä salsa-tansseille on, että
kun musiikissa lasketaan kahdeksaan, otetaan askeleita kuusi. Itse
asiassa askelkuvio alkaa tauolla,
eli ykkösellä ei astuta, sitten otetaan kolme askelta: vasen, oikea,
vasen, sitten taas on tauko ja kolme askelta: oikea, vasen, oikea.

On hauskaa nähdä, miten monenlaisia muotoja tanssimisella voi olla. Ja
kun näkee muita, näkee paremmin
näiden omienkin tanssien erityispiirteet.
Tarja Lahtinen
5

LASTENSIVUT
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KESÄRISTIKKO
Keväisiä ja kesäisiä sanoja kysellään ristikossa. Mikä kesään liittyvä sana
muodostuu pystyriville ?

Maassa vihertää
Keltainen kevään ensi kukka
Lämmittää taivaalla
UimaEnnen kesäkuuta
Mitä lumi keväällä tekee
Sitä koululaiset
odottavat
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UUSI SÄHKÖINEN

Tanhuviesti on tämän vuoden alusta lähtien alkanut ilmestyä toistaiseksi ainoastaan internetissä. Uusi verkkolehti löytyy osoitteesta www.kansantanssinyst.fi/tanhuviesti.
Kuten Suomalaisen Kansantanssin Ystävät ry:n (SKY) puheenjohtaja Raimo Tanskanen uusimman Tanhuviestin pääkirjoituksessa
toteaa, lehden muuttuminen verkkolehdeksi johtuu taloudellisista
syistä. Painatus-, toimitus-, taitto- ja postituskustannuksia ei saatu
katettua tilausmaksuilla, eikä kuluja saatu enää karsittua. Myöskään tilauskantaa ei saatu kasvatettua toivotulla tavalla.
Kirjoituksessaan Raimo Tanskanen kertoo verkkolehden toimituksen olevan mielenkiintoinen ja haasteellinen projekti, mutta toivoo
verkkolehden jäävän lyhytaikaiseksi kokeiluksi. Tarkoitus olisi palata perinteiseen paperiseen Tanhuviestiin kun resurssit sen sallivat. Muutoksesta päätettiin marraskuussa pidetyssä SKY:n edustajiston vaalikokouksessa. Kokouksessa käytiin keskusteluja järjestön erityisen heikosta taloudellisesta tilanteesta, jotka vaihtoehtojen puuttumisen vuoksi johtivat Tanhuviestin siirtymiseen verkkoon luettavaksi.
Tanhuviesti ilmestyy torstaisin viikoilla 10, 20, 40 ja 50. Aineisto
on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen halutun lehden
ilmestymispäivämäärää osoitteeseen:
tanhuviesti@kansantanssinyst.fi tai
Suomalaisen Kansantanssin Ystävät ry
Döbelninkatu 5 B 21
00260 Helsinki.

Edellisen aukeaman tehtävien ratkaisut:
Kuva-arvoitus: peukaloristiote, vastakkaisrivi, neliö, portti, laukka.
Sanaristikko: ruoho, leskenlehti, aurinko, ranta, toukokuu, sulaa,
pystyriville tulee, Heinola
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Heippa kaikki lehden lukijat!
Meidän perheen elämä sitten muuttui täysin 17.12.2003, kun pieni
tyttö (50cm ja 3370g) syntyi klo 22.32. Jorvin sairaalassa. Nyt siitä on
kulunut jo noin 3 kuukautta ja paljon on opittu toisistamme. Ristiäiset
olivat helmikuun alussa ja tytölle tuli nimeksi Tea Tuulikki. Tuulikki
nimi on suvuissamme kulkeva toinen nimi ja niin mekin päätimme
jatkaa perinnettä.
Aurinkoiset ilmat ovat olleet mukavia, joten olemme paljon liikuskelleet ulkona. Tea viihtyy hyvin, kun äiti muistaa pysyä liikkeessä. Pikku hiljalleen yöunet pitenevät ja päivisin ollaan enemmän valveilla ja
seurustellaan. Olemme jo saaneet muutamia ”leikkikavereita”, joita
tapailemme ja sitten käymme yhdessä musiikki-liikunta-kerhossa sekä ensiviikolla pulahdamme uima-altaaseen vauvauinnin merkeissä.
Aika kuluu vahdilla ja tuntuu, että vasta oli aamu kun jo yöunille valmistaudutaan.
Toivotamme aurinkoista kevättä kaikille koko perheen voimalla!
Siru, Marko ja Tea
P.S. Minulta oikein paljon terveisiä kaikille Pienille vikkelille ja Tanhutateille. Muistakaa nauttia tanssimisesta ja käykää ahkerasti harjoituksissa. Tulen taas joskus tervehtimään teitä.
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Heilastelut Heinolassa 18.-20.6.2004
Alustava ohjelma
Perjantai 18.6.
klo 18
Avajaiset torilla
klo 19-20 Lasten illanvietto uimahallilla
klo 20-22 Nuorten illanvietto uimahallilla
klo 20-01 Aikuisten illanvietto Kymenkartanon koululla
Lauantai 19.6.
klo 6.30-7.45
klo 7.45-9.00
klo 9-10.15
klo 10.15-11-30
klo 11.30-12.15
klo 12-18

Aikuisten ohjelmaharjoitukset (läntinen)
Aikuisten ohjelmaharjoitukset (itäinen)
Kouluikäisten ohjelmaharjoitukset
Nuorten ohjelmaharjoitukset
Alle kouluikäisten ohjelmaharjoitukset
Muinais-– ja kansallispukunäyttely
Perinnekäsityö ja –soitinnäyttely
Tukkilaisnäytös Kymen rannassa
klo 14.30-15.30 Pelimannien yhteissoittoharjoitukset
klo 18.30-20
Pelimannikonsertti kesäteatterilla
klo 20.30-01
Illanvietto Krouvin lavalla
klo 24
Yöhartaus Heinolan maasrk:n kirkossa
Sunnuntai 20.6.
klo 6.30-7.30
klo 7.30-8.30
klo 8.30-9.00
klo 9-11
klo 12.30
klo 13
klo 14-16
•
•
•
•

Aikuisten ohjelmaharjoitukset (läntinen)
Aikuisten ohjelmaharjoitukset (itäinen)
Sydän (myös lapset ja nuoret)
Lasten ja nuorten ohjelmaharjoitukset
Kulkueen järjestäytyminen
Juhlakulkue
Pääjuhla jäähallilla

Juhlien ulkomaiset vieraat tulevat Virosta ja Slovakiasta.
Muista pakata mukaan makuupussi ja –alusta.
Vuokraathan kansallispukusi ajoissa!
Lisätietoja juhlasta löytyy internetistä osoitteesta
www.ita-hameenkansantanssijat.fi
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Tapahtumakalenteri:
Seuran tapahtumat:
15.5.
Esiintyminen Vantaan päivän juhlassa Påkaksessa klo 16->
18.-20.6.
Heilastelut Heinolassa kesäjuhla, SKY/KTNL
23.6.
Espafolk kansantanssitapahtuma, Espan puisto, klo 17-19
4.8.
Esitys Myllyillassa Helsingin pitäjän myllyllä klo 18.30
Muita tapahtumia:
23.5.
Seurasaaren lasten tantsut, klo 16
30.5.-29.8. Kansantanssia Seurasaaren Tomtebossa,
sunnuntaisin klo 17 ja keskiviikkoisin klo 19
www.kolumbus.fi/seurasaarisaatio
1.- 6.6.
Pispalan Sottiisi, Tampere, SNL, www.sottiisi.net
2.-5.6.
Citytelttaleiri, Helsinki, www.setlementtinuoret.fi
5.6.
Setlementtinuorten liitto ry 30 vuotta, pääjuhla klo 15.0018.-20.6.
Karjalaiset kesäjuhlat, Joensuu, KNL
18.-24.6.
Baltica festivaali, Tallinna, Viro
25.-26.6.
Seurasaaren juhannusvalkeat,
www.kolumbus.fi/seurasaarisaatio
25.6.-4.7. Jutajaiset, Rovaniemi, SNL, lnl.yhdistysnetti.com/jutajaiset/
28.6.-4.7. Haapavesi Folk, www.haapavesifolk.com
29.6.-4.7. Sata-Häme Soi, Ikaalinen, www.satahamesoi.fi
1.-4.7.
Kiikoisten Purpurijuhlat, www.kiikoistenpurpurit.fi.
8.-11.7.
Kihaus Folk Music Festival, Rääkkylä, www.kihaus.fi
9.-11.7.
Folkdansstämman i Vörå, FSF
10.-18.7.
Kaustinen Folk Music Festival, www.kaustinen.net
21.-25.7.
Europeade, Riika, Latvia
30.7.-1.8. Eteläpohjalaiset Spelit, Kauhajoki, www.spelit.fi

Seuraava lehti ilmestyy lokakuussa. Kirjoitukset ja piirustukset ym.
materiaali Sannalle, Tarjalle tai Matille syyskuun loppuun mennessä.
Sanna Laakso, puh. 040-591 4897, sanna.laakso@kansantanssinuoret.fi
Tarja Lahtinen, puh. 040-7423181, tarja.lahtinen@anilabsystems.com
Matti Lankinen, puh. 0400-422 417, matti.lankinen@kansantanssinuoret.fi
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YHTEYSTIETOJA:
JOHTOKUNTA:
* Riitta Kangas, puheenjohtaja, puh. 854 7563,
050-538 6491, riitta.kangas@kolumbus.fi
* Reeta Jokinen, sihteeri, puh. 040-564 2209,
reetajo@hotmail.com
* Tuija Pirttikoski, puh. 899 114, 040-8736 195
* Tarja Lahtinen, puh. 8786405, 040-7423181
* Arja Salonen, puh. 294 2282, 040-771 3677
* Simo-Pekka Lindström, puh. 040-554 0799
* Matti Lankinen, puh. 852 1693, 0400-422 417
AIKUISRYHMIEN OHJAAJAT:
* Ulla ja Hilding Haaparinne, puh. 893 050, 0400-998 679
* Sirpa Laakso, puh. 852 1693, 040-571 2498,
sirpa.laakso@nic.fi
* Riitta Kangas, puh. 8547563, 050-358 6491
LAPSIRYHMIEN OHJAAJAT:
* Riitta Kangas, puh. 854 7563, 050-358 6491
* Siru Jämsänen, puh. 0400-198 198,
siru.jamsanen@kolumbus.fi
* Karita Hämäläinen, puh. 040-516 7884
* Susanna Hentunen, puh. 050-350 8661
* Matti Lankinen, puh. 852 1693, 0400-422 417
PELIMANNIT:
* Veijo Honkanen, puh. 853 1864, 050-518 1184
INTERNET:
www.kansantanssinuoret.fi/spelarit
Kansikuva: Tanhutattien ja Tanhukoiden piirustuksia
Julkaisija: Helsingin pitäjän tanhuujat ja spelarit ry
Tiedotustoimikunta
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