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PÄÄKIRJOITUS 
 

Tuntuu jotenkin hyvältä, aika ajoin on lähes tyytyväinen olo!! Kevätkö sen 
tekee, vai viekö lisääntynyt valo talven murheet mennessään? 

Pienen pieni sinivuokko kukkii pihalla, talitintti löysi pönttönsä, mustarastas 
laulaa illasta iltaan saman puun latvassa ja oravallakin näyttää olevan pesä 
pihakuusen kätkössä. Pienistä asioista sitä vanhempi ihminen onnelliseksi 
tulee! 

Harrastuskin toimii, piirit pyörivät ja niissä on ilahduttavan paljon tanssijoita. 
Kevätpilkistyksessä kahdeksan parin kuviot olivat upeita. Spelareita soitta-
massa edustava joukko, tanhuja säestämässä taitavat, osaavat pelimannit. Kii-
tos Niina, Topi, Wanha mies ja Komulaisen Jari, jonka mukanaolo toi ainakin 
minulle mieleen paljon nostalgisia muistoja seuramme kymmeniltä matkoilta 
ja lukemattomista esiintymisistä. 

On myös mielenkiintoista lähteä ohjaajana Hyvinkäälle ja katselmukseen 
kahdenkymmenen nuoren tanhuajan ja pelimanniemme Patrikin, Topin ja 
Juhanin kanssa. 

Kesälläkin on esiintymisiä. Toivottavasti innostusta ja aikaa riittää ja saamme 
ainakin neljän parin kuviot kasaan. Yhteinen matka Ruotsiin, NORDLEKiin 
tehdään heinäkuun lopussa ja heti elokuun ensimmäisenä viikonloppuna 
kaikki ryhmät osallistuvat kesäjuhlille Turussa. 

Mutta harjoituksissa on käytävä, kesälläkin. Kun tanssit osataan, on esiinty-
minen mukavaa ja yhdessä tekeminen piristävää. 

Auringonpaistetta päiviisi ja paljon mukavia muistoja taskuun taputtamaan. 
 

       Toivoo Riitta  
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KEVÄÄN ENSI PILKISTYS 

Ulkona sulavat lumikinokset eivät 
seurassamme tanssiville ja soitta-
ville tarkoita ainoastaan kevään 
tuloa, vaan ne ovat myös selvä 
merkki Kevätpilkistyksen lähenemi-
sestä. Tänäkään vuonna Pilkistys 
ei päässyt yllättämään konkareita 
eikä ensikertalaisia, sillä tiivis har-
joittelu keväistä tapahtumaa varten 
oli aloitettu hyvissä ajoin uuden 
vuoden alettua.  

Tänä vuonna esiintymään oli tulos-
sa epätavallisen paljon uusia tans-
sijoita: aikuisryhmämme oli kasva-
nut peräti 14 jalkaparilla sitten viime 
kevään. Yllättävää ja ilahduttavaa!  

Vaikka ryhmämme kokoonpano 
tämän tanssivuoden aikana onkin 
ollut tavallista sekalaisempi, sujui 
Pilkistykseen harjoittelu tavalliseen 
tapaan. Juuri ennen Suurta Päivää 
harjoituksia 
pidettiin taval-
lista tiheäm-
min, ja viimeis-
tään Kilterin 
koulun lavalla 
pidetyissä ken-
raaliharjoituk-
sissa askeleet 
alkoivat osua 
kohdalleen.  

Ensikertalais-
ten joukosta 
kuului jo tuol-
loin jännityk-
sen kihinää, 
mutta konkarit 
vakuuttivat 
jännityksen 
häipyvän tuttu-

jen sävelten kajahtaessa ja jalkojen 
lähtiessä liikkeelle kuin itsestään. 
Kenraaliharjoitusten jälkeen jäimme 
siis odottelemaan esiintymispäivää 
luottavaisin mielin. 

Sunnuntai 12.3.2006 valkeni pou-
taisena, ja kirkkaassa aamuaurin-
gossa oli mukava silitellä kansallis-
puvun ryppyjä piiloon. Me aikuis-
tanssijat tapasimme Kilterin koululla 
jo kolmisen tuntia ennen Kevätpil-
kistyksen alkua, mutta ne tunnit 
kuluivat nopeasti. Siinä ajassa piti 
loihtia koulun ruokalasta kahvio, 
kantaa aulaan lipunmyyntipöydät, 
harjoitella vielä kerran tanssit läpi ja 
valmistautua henkisesti edessä 
olevaan koitokseen.  

Kahvion antimet oli koottu talkoo-
voimin, ja monelta olikin aamu kulu-
nut pullataikinaa vaivatessa. Lapsil-

Aikuisten Kaheksussa rivit olivat suoria ja silti hymyiltiin! 
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le kaadettiin 
koriin säkilli-
nen keksejä ja 
sankoon litra-
kaupalla me-
hua. Kahvin-
keittoonkin jo 
valmistaudut-
tiin.  

Ensimmäiset 
liput myytiin 
lapsitanssijoi-
den vanhem-
mille, mutta he 
eivät suinkaan 
muodostaneet 
katsojien enemmistöä. Tänä vuon-
na taidettiin tehdä Kevätpilkistyksen 
yleisöennätys: huolella harjoiteltuja 
esityksiämme seurasi reippaasti yli 
100 katsojaa!  

Ennen ohjelman alkua tarkistettiin 
vielä, että kaikkien kansallispuvut 
olivat ojennuksessa ja tanssit muis-
tissa. Kuuluikohan kuiskuttelu ja 
hermostunut hihitys lavan takaa 
katsomoon asti? 

Ohjelma alkoi ajallaan ja ensimmäi-
senä lavalle astuivat Spelarit. Hei-
dän Tulospelinsä soivat totuttua 
voimallisemmin, sillä myös peli-
mannijoukko oli vahvistunut vuoden 
aikana, ja nyt soittajia oli mukana 
peräti kahdeksan.  

Tanssijoista lauteille kiipesivät en-
simmäisinä Tanhukat, joiden eloi-
saa esitystä seurasi aikuisryhmän 
sikermä. Tanssijat pysyivät hyvin 
tahdissa, jonka määräsivät säestäji-
nä toimineet Niina, Jari, Topi ja 
Jussi.  

Tänäkin vuonna Kevätpilkistykseen 

oli saatu mukaan myös vierailevia 
tähtiä: lauluryhmä Vartiokylän Var-
puset esiintyi harmonikan säestyk-
sellä muutaman kappaleen verran 
ennen oman seuramme pienimpien 
tanssijoiden hurmaavaa esiinmars-
sia. Väliajalle lähdettiin Spelareiden 
tahtiin, mutta sitä ennen olivat 
esiintymisvuorossa vielä Tanhutatit. 

Väliajalla kahvio täyttyi hengen ra-
vintoa jo saaneista, mutta ruumiin 
ravintoa kaipaavista katsojista, 
tanssijoista ja soittajista. Soittajat 
tosin olivat niin innoissaan, että 
käyttivät osan hyvin ansaitusta tau-
ostakin yleisön viihdyttämiseen. 
Pulla– ja kakkuvuoret hupenivat 
vauhdilla ja kahvia saatiin keittää 
monta lisäpannullista.  

Pilkistykseen oli saapunut maksavi-
en katsojien lisäksi ilahduttavan 
monta kutsuvierasta, joista kaukai-
simmat Jämsästä asti. Kutsuvierail-
le katetussa kahvipöydässä muis-
teltiin menneitä, tanssin täyteisiä 
vuosia ja vaihdettiin uusia kuulumi-
sia. Jälleennäkemisen ilo oli luetta-

Spelarit lavalla. 
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vissa kutsuvieraiden kasvoilta. Ai-
mo tovin virvoiteltuaan väki alkoi 
palailla takaisin saliin ja tanssijat 
ryhmittyivät jälleen takahuonee-
seen odottamaan vuoroaan. 

Toisen puoliajan aloittivat aikuisryh-
mäläiset, joiden suurin haaste oli 
saada Kaheksun rivit pysymään 
suorina. Siinä oli hiukan jännittä-
mistä, mutta vielä enemmän taisi 
jännittää Annaa ja Jenniä, jotka 
esittivät duettona laulun Ihme ja 
kumma. Hienosti tytöt selvisivät!  

Ohjelma jatkui jälleen Spelareiden 
musiikilla, jonka jälkeen oli uudes-
taan Tanhukoiden vuoro. Ennen 
yhteistanssin alkua nähtiin vielä 
aikuisryhmän esittämä Suvipolska, 
johon olennaisena osana kuuluvat 
polkusarjat ja erilaiset piirit taisivat 
sujua varsin mallikkaasti. Loppu-
valssin alkaessa soida tanssijat 
hakivat yleisöstä uudet parit ja kii-
pesivät vielä kerran lavalle. Soiton 
tauottua katsojat vähitellen poistui-
vat, mutta osa tanssijoista ja soitta-
jista jäi vielä kokoa-
maan tavaroitaan ja 
siistimään paikkoja. 

Kaiken kaikkiaan 
tämänvuotinenkin 
Kevätpilkistys oli 
onnistunut tapahtu-
ma, joka tuotti iloa 
sekä nuorille että 
vanhoille, niin tans-
sijoille kuin katsojil-
lekin. Muutamat 
ensikertalaiset tun-
nustivat tossujensa 
hiukan tutisseen 
alkutahtien kajahta-
essa, mutta vauhtiin 

päästyään hekin unohtivat pahim-
man jännityksen ja hoitivat osuu-
tensa kerrassaan hienosti.  

Muutaman päivän kuluttua Kevät-
pilkistyksestä tapasimme taas har-
joitusten merkeissä ja katsoimme 
omat esityksemme videolta. Saim-
me iloksemme todeta rivien pysy-
neen varsin suorina ja ilmeiden iloi-
sina. Hyvästä valmennuksesta siis 
kiitos Riitta-ohjaajallemme!  

Lapset ja nuoret hurmasivat katso-
mon jälleen omaan, varmaan tyy-
liinsä ja Spelarit saivat yleisönkin 
jammailemaan.  

Näitä positiivisia kokemuksia rik-
kaampana on hyvä suunnata kohti 
kesän esityksiä, syksyn harjoituksia 
ja tietysti seuraavaa Pilkistystä. Sitä 
saadaan kuitenkin odotella hyvän 
aikaa, sillä eihän ensi talven lumes-
ta - saati sen sulamisesta - ole vielä 
tietoakaan. 

  Reeta Jokinen 

 Tanhukat 
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LASTENSIVU 

2    4  

  4   2 

 2    1 

6    5  

3   1   

 5    6 

SUDOKU 
Täytä tyhjät ruudut niin, että jokaiselle vaaka– ja pystyri-
ville sekä kuuden ruudun laatikko sisältävät numerot yhdes-

tä kuuteen. 

Mitä yhteistä? 
1. Aamunsarastus ja perhonen  
2. Päähine ja tyttö 
3. Räjähtävä ja tehtaanomistaja  
4. Puolivalmis ja säälimätön  
5. Kiva ja asia, joka saa paperin seinälle  
6. Kuningassuku ja kaupunki  
7. Metsäkanalintu ja Ruotsissa  
8. Hento lehtipuun oksa ja tyttö  
9. Onnettomasti päättynyt rakkaus ja kukka  
10. Poliisin työkalu ja johtaja  
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KAPULALYSTIT TURUSSA 4.-6.8.2006 

Kansantanssinuorten Liiton ja Suomalaisen Kansantanssin Ystävien 
kesäjuhlia vietetään tänä vuonna Turussa, Tanssiva Turku tapahtu-
man yhteydessä. Kapulalystien käytännön järjestelyistä vastaa Turun 
Kansantanssin Ystävät.  
 
Viikonlopun aikana tapahtuu paljon, tiedossa on tanssia harjoituksis-
sa, tanssipajoissa, pelimannitansseissa ja illanvietoissa. Tapahtuma 
huipentuu sunnuntaiseen kaupungin halki kulkevaan kulkueeseen ja 
pääjuhlaan, joka kokoaa tanssijoita ympäri Suomen yhteiseen esiin-
tymiseen Paavo Nurmi –stadionille. 
 
Kesäjuhlilla majoitus on perinteisesti järjestetty koululla, kuten myös 
ruokailut. Tiedossa on siis retkeilytunnelmaa, mukavaa yhdessäoloa, 
tanssia ja esiintymisen iloa. Tervetuloa mukaan! 

Kapulalystien harjoitukset Uomarinteen koululla aikuisille tiistaina 
1.8. klo 18.00 (Kapulalystit ja Myllyilta) sekä lapsille ja nuorille torstai-
na 3.8. klo 18.00. 
 
Bussi Turkuun lähtee Påkaksesta klo 15.00 ja Myyrmäen jäähallilta 
klo 15.30. Olethan ajoissa paikalla!! 
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NORDLEK 
”Se on ihan oma maailmansa. Se on maailma, jonka täyttää soitto ja tans-

si, ihmisvilinä ja kauniit puvut, ja jonka tekemisiä ei rytmitä kalenteri, vaan 
pieni, kulmistaan hiljalleen rypistyvä ohjelmalehtinen ja jossa arkipäivän 
huolet ovat kaikonneet jonnekin kauas ja jossa pohditaan sellaisia kysymyk-
siä kuin että minkälaisia muunnelmia onkaan Oravaisten menuetista ja kuin-
ka sen ruotsalaisen polskan askeleet oikein menivätkään - ja koska se hiiva-
tin bussi juhlapaikalle oikein menee! Sellaista on Nordlekissä. Erinomainen 
tapa aloittaa loma - työpaikka voisi olla vaikka kuussa, niin kaukaiselta se 
alkaa tuntua.” 

Näin kirjoitti Tarja vuonna 97 Vaasan Nordlekista. Siitä onkin kulunut jo 
yhdeksän vuotta, kun Spelarit osallistuivat edellisen kerran ryhmänä Nord-
lekiin. Silloisen ryhmän koko oli 18 ja eturivissä esiinnyttiin, josta Tarja 
kommentoi: ”Tietysti eturivissä olo loi tiettyjä paineita. Riitan terveiset oh-
jaajapalaverista - että tanssit on mielellään OSATTAVA jo yhteisharjoituk-
sissa - sai meidät omiin etukäteisharjoituksiin jo koululla sateen ja tuulen 
pieksäessä pihaa. Ihan hyvinhän se sitten meni pääjuhlassa. Ja ihan näin 
puolueettomana asiantuntijalausuntona on sanottava, että kyllä suomalaisten 
kenttäohjelma oli komein kaikista, se oli tansseiltaan ja kuvioiltaan moni-
puolisin.” 

Nordlek on pohjoismainen kansantanssi– ja -musiikkitapahtuma, joka on 
kolmen vuoden välein ja kiertää vuorollaan neljässä pohjoismaassa. Islanti 
pitää oman juhlansa Isleikin ja Färsaarilla on oma Havleik. Ne järjestetään 
satunnaisesti. Lisäksi Nordlekiin on osallistunut ryhmä Shetlannin saarilta ja 
Grönlannista. Nordlek ei ole esiintymisten ja konserttien tapahtuma, joskin 
niitäkin on. Nordlekissa tanssitaan itse, tanssikursseilla ja illanvietoissa. 
Opetellaan muiden pohjoismaiden tansseja ja tanssitaan yhdessä heidän 
kanssaan. 

Tänä vuon-
na on siis vuo-
rossa Ruotsi ja 
Göteborg 25.-
30.7. Spelarit 
o sa l l i s t u iva t 
perustamisvuo-
tenaan 1982 
N o r d l e k i i n , 
joka silloinkin Piknikillä Göteborgin puistossa. 
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Oikea vastaukset sivun 7 tehtäviin 

2 6 1 5 4 3 

5 3 4 6 1 2 

4 2 5 3 6 1 

6 1 3 2 5 4 

3 4 6 1 2 5 

1 5 2 4 3 6 

1. koi  
2. Hilkka  
3. patruuna  
4. raaka  
5. nasta  
6. Vaasa  
7. Kiiruna  
8. Ritva  
9. Särkynyt sydän  
10. pamppu  
Lähde: Aika arvuuttelua/Koivula 

oli Götebor-
gissa. Meitä 
oli silloin 
k a h d e k s a n 
henkilöä kah-
della pikku-
autolla mat-
kassa. Tanssi-
en yhteisoh-
jelmiin emme 
osallistuneet, 
mutta haus-
kaa oli silti. 
Kyllä meitä 
oli kuulemma 
kaipailtu yh-
teisohjelman harjoituksissa. Ilmoittautumiset eivät tainneet mennä ihan niin 
kuin oli tarkoitus. 

Vuonna -85 juhla oli Turussa ja -91 oltiin Tanskassa Vejlessä. Ruotsin 
Linköping oli vuorossa -94 ja sitten olikin Vaasa –97. Norjan Bergenissä 
1988 ei tainnut olla ketään seurastamme. Norjan Stavangerissa 2000 ja 
Tanskan Næstvedissä 2003 oli muutama henkilö muiden seurojen riveissä. 
Havleikissa 2002 oli neljä spelaria FSF:n mukana. Nyt siis olemme lähdössä 
omana ryhmänämme tutustumaan Göteborgiin. 

          Matti 

Stadionin yhteisesitys Göteborgissa 1982. 
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TARVITSETKO VALOKUVAAJAA? 
 

Harrastava kuvaaja pääkaupunkiseudulla käytettävissä pieniin ja 
isompiin tilaisuuksiin, tuotekuvastojen, muistojen tai ihan vain henki-

löpotrettien tekoon. Hinnat ovat tapauskohtaisia vaatimusten mu-
kaan. Kuvat myös käsitellään ja valikoidaan jälkikäteen.  

Esimerkkihintoja:  
Henkilökuvaus 50 kuvaa joista 5kpl paperille 35€ 

Paperikuvat kokoa 15x20cm Kodak Digiexpressiltä.  
Tuotekuvaus 50 kuvaa ja kuvakollaasi A4:lle: 70e  

Hää- ja rippikuvat omantunnon mukaan.  
Kaikki kuvat tulee myös CD:llä,  

joten niitä on helppo käsitellä ja tilata lisää.  
 

Meki Ikäheimonen - 040-8363669  
Portfolio: http://snipurl.com/mekia  

email: mekitin@gmail.com  

TANHUKENKIÄ! 
Kaikki penkomaan kaapeista pieneksi jääneitä tai vailla käyttöä olevia tan-
hukenkiä. Tarvetta on kengille kaikissa ryhmissä. Tuo kengät harjoituksiin, 

jos vaikka kenkiisi löytyisivät uudet jalat. 
 
 

MYYDÄÄN 
Tuuterin puku + rintasolki + alushame, koko pitkä 40-44 (nykyinen omistaja 

172 cm). Puku on n. 20 vuotta vanha, erittäin hyväkuntoinen. 
Tiedustelut 040 506 8941, Maija Pitkänen 

 
Kirkkonummen puku (vanha), koko pieni 38, (nykyinen omistaja alle 

160 cm), pitkä paita, puku pidennetty. Hintapyyntö 650-700 € 
Tiedustelut 050 360 9944, Pirjo Suvanto-Pakarinen 

 

OSTETAAN 
Vaaleat tanhukengät, koko 31-32. 

Tiedustelut 0400 400 779, Maarit Vattulainen 
maarit.vadelma@gmail.com 

 
Mustat tanhukengät, koko 35-36 

Tiedustelut 040 742 3181, Tarja Lahtinen 
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Seuraava lehti ilmestyy lokakuussa. Kirjoitukset ja piirustukset ym. 
materiaali Sannalle, Tarjalle tai Matille syyskuun loppuun mennessä. 

Sanna Laakso, puh. (050) 530 9108, 
email: sanna.laakso@kansantanssinuoret.fi,   

Tarja Lahtinen, puh. 878 6105,  
email: tarja.lahtinen@anilabsystems.com 

Matti Lankinen, puh. (0400) 422 417,  
email: matti.lankinen@kansantanssinuoret.fi. 

Tapahtumakalenteri 
 

6.5. Touko Tanssit Hyvinkäällä, lasten ja nuorten tanhukatsel-
mus, työpajoja ja illanvietto 

8.5. Påkas pihatalkoot klo 16 alkaen, makkaraa ja juomista pihan 
siivouksen ja yhdessäolon lomassa. Tervetuloa! 

18.5. Lasten harjoitusten päättäjäiset nyyttäreiden merkeissä 
21.5. Lasten tantsut Tomtebossa klo 15 
12.6. Helsinki-päivä Seurasaaren Antinaukiolla klo 17 alkaen,  

aikuisten esiintyminen klo 18—20 välillä 
13.-18.6. Pispalan Sottiisi, Tampere 
21.6. EspaFolk, aikuisten esitykset juhannussalon luona ja 

Topeliuksen patsaalla 
23.6.-2.7. Folklorefestivaali Jutajaiset, Rovaniemi 
27.6.-2.7. Sata-Häme Soi, Ikaalinen 
6.-9.7. Kihaus, Rääkkylä 
8.-16.7. Kaustinen Folk Music Festival 
25.– 30.7. NORDLEK 2006 Göteborg, Ruotsi, seuran matka 24.-30.7. 
1.8. Myllyn ja Kapulalystien harjoitukset aikuisille Uomarinteellä 

klo 18 
2.8. Myllyilta Helsingin pitäjän myllyllä klo 18.30, paikalla klo 18 
4.-6.8. Kapulalystit, SKY:n ja KTNL:n kesäjuhla, Turku 
12.8. Elospelit Påkaksessa 
20.8. Elotantsut Seurasaari 
28.8. Taiteiden yö Tuomarinkylän kartanolla klo 17 
2.9. Jolly Folk, Seurasaari Tomtebo klo 13->, Espan lava klo 17-> 

Viking Rosella Tallinnaan klo 21. Paluu 3.9. klo 11.15. Muista 
passi! 

10.10. Juhlakonsertti Stoassa, Tanssit Nujulassa. 
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Julkaisija: Helsingin pitäjän tanhuujat ja spelarit ry 
Tiedotustoimikunta 

YHTEYSTIETOJA: 
JOHTOKUNTA: 
* Riitta Kangas, puheenjohtaja, puh. 854 7563,                  
 050-358 6491, riitta.kangas@kolumbus.fi 
 Kirveskuja 5 B, 01650 Vantaa 
* Reeta Jokinen, sihteeri, puh. 040-564 2209, 
 reetajo@hotmail.com 
* Tuija Pirttikoski, puh. 899 114, 040-8736 195 
* Tarja Lahtinen, puh. 878 6105, 040-742 3181 
* Susanna Hentunen, puh. 050-350 8661 
* Simo-Pekka Lindström, puh. 040-554 0799 
* Matti Lankinen, puh. 0400-422 417 
 
AIKUISRYHMIEN OHJAAJA: 
* Riitta Kangas, puh. 854 7563, 050-358 6491 
 
 LAPSIRYHMIEN OHJAAJAT: 
* Riitta Kangas, puh. 854 7563, 050-358 6491 
* Susanna Hentunen, puh. 050-350 8661 
* Matti Lankinen, puh. 0400-422 417 
 
PELIMANNIT: 
* Veijo Honkanen, puh. 853 1864, 050-518 1184 
 
INTERNET: 
www.kansantanssinuoret.fi/spelarit 
www.spelarit.net 
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