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Helle helli, hyvin tarkeni! 
 

Ajoittain tukahduttavan, kuuman ja savuisenkin  kesän jälkeen tuntuu  taas 
mukavalta, kun ilma on raikas ja viileät tuulet puhaltavat.  

Loppukesällä oli seurallamme harjoituksia ja ohjelmaa yllin kyllin. Hyvä, että 
paidan ehti välillä pestä. 

Spelarit soittivat Kaustisella. Ruotsin NORDLEKissa hikoili seitsemän paria. 
Sieltä selvittyämme harjoittelimme taas ja riensimme Myllyiltaan. 

Seuraavana päivänä pitikin jo miettiä Turkuun lähtöä, harjoitella ja pakata. 
Viikonloppuna Kapulalysteissä tanssijoita oli ryhmissä 17 paria aurinkoisella 
kentällä ja muutenkin tunnelma korkealla. Villatakkia ei taaskaan tarvittu! 

Kongaa ja jiveä tanssittiin Veinin myllyllä sekä Helsingin pitäjän myllyllä  
Laurin Elojuhlien alkuun. Seuraavanakin päivänä olimme mukana remmissä. 

Nuorten kanssa kokoonnuttiin meillä nyyttäreiden ja Turun muisteloiden 
merkeissä ja harjoiteltiin tulevaa Seutulan kyläjuhlaa sekä Tuomarinkylän 
Taiteiden Yötä varten, Kesäkylä Koivikossakin esiinnyttiin viikonloppuna. Vä-
liin mahtui vielä Seurasaarisäätiön 50-vuotisjuhlat ja Elotantsuissa esiintymi-
nen Tomtebossa. 

Vielä kun syyskuun alkuun läjäytettiin pari tanhua ja Nujulan polkkaa Jolly 
Folk- tapahtumassa, niin saatoimmekin aloittaa varsinaiset syksyn harjoituk-
set  uudet kujeet mielessä. 

Teijan ja Vilin kohdalla ne alkoivat salamavalojen välähdellessä heidän 
ojentaessaan kansallispuvuissaan kukat Korean presidenttiparille Ritarihuo-
neella.  

Kiitos siis lapset, nuoret ja aikuiset. Kesän hommat hoidettiin! Juhani ja Topi 
olivat ahkerasti mukana viuluineen ja tanssijat hymyssä suin hikipisaroista 
huolimatta. 

Tervetuloa myös kaikki uudet tanssijat mukaan. Käykäähän harjoituksissa, 
sillä siten oppii enemmän. Nimittäin  seikkailut jatkuvat… 

          Riitta 

SYYSKOKOUS 27.11.2006 
 

Helsingin pitäjän tanhuujat ja spelarit ry:n syyskokous 
pidetään maanantaina 27.11. klo 19.30 Ristipuron 

päiväkodissa osoitteessa Laaksotie 1, Ruskeasanta. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.  
Kaikki seuran jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen! 
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NORDLEK GÖTEBORGISSA 25.-30.7.2006 

Aika pian joulun jälkeen meille 
kerrottiin, että seuramme tekee ke-
sällä viikon mittaisen matkan 
NORDLEK -tapahtumaan, joka tä-
nä vuonna järjestetään Göteborgis-
sa, Ruotsissa. 

Emme tienneet mitään tapahtu-
masta, emmekä olleet kuulleet-
kaan, mitä sellainen pohjoismaalai-
nen kansantanssitapahtuma pitää 
sisällään. Päätimme kuitenkin ilman 
ennakkoluuloja, että tulemme eh-
dottomasti osallistumaan retkelle jo 
silkasta mielenkiinnosta ja uteliai-
suudesta, mutta ennen kaikkea tan-
huamisen  ilosta!  

Tässä on pieni yhteenveto tanhu-
retkestämme viehättävään Göte-
borgin kaupunkiin, jossa aurinko 
porotti joka päivä pilvettömältä tai-
vaalta ja lämpömittari näytti hellelu-
kemia.  

Kävimme harjoituk-
sissa pitkin kevättä ja 
Riitta ohjaaja mainitsi 
tulevasta retkestä ai-
na silloin tällöin. Riitta 
näytti meille retkeläi-
sille kenttäkarttoja, 
joista kuulemma nä-
kyi, missä kohdassa 
me suomalaiset tu-
lemme tanssimaan 
sitten pääjuhlassa. En 
käsittänyt, enkä hah-
mottanut karttakuvi-
oista oikeastaan yh-
tään mitään ja samalla 

käväisi mielessä, että selviänkö 
kunnialla reissusta. 

Kesällä harjoitukset lisääntyivät ja 
heinäkuun 24. päivä lähestyi kuin 
huomaamatta. Tanssittavat tanssit 
alkoivat tulla tutuiksi ja kuviot pai-
nuivat pikkuhiljaa jokaisen lähtijän 
mieleen. Viimeisissä harjoituksissa 
mietittiin, kuinka paljon Ruotsin 
kruunuja kannattaisi vaihtaa ja mitä 
tarpeellista ja välttämätöntä tulisi 
matkalaukkuun mahduttaa.   

Lomaviikko alkoi. Bussi lähti maa-
nantai-iltana puoli kuusi Myyrmäen 
jäähallin edestä. Oli hauskaa nähdä 
tuttuja seuran tanssijoita matka-
laukkuineen lähtötunnelmissa. Il-
massa oli aistittavissa matkalle läh-
dön jännitystä ja tunnelmaa! Heinä-
kuinen aurinko paistoi täydeltä te-
rältä ja mittari näytti ainakin 26 as-
tetta.  

Menomatkalla SeeWindin kannella 

Seuran matka NORDLEK 2006 tapahtumaan kahden ensikertalaisen tanhu-
ajan kokemana, näkemänä ja tuntemana 
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Olimme päättäneet seuran nais-
ten kanssa, että pidämme ainakin 
harjoituksissa seuran sinistä T-pai-
taa ja pitkää ruutuhametta. Kun 
bussi jätti taakseen jäähallin, Ritva 
kaivoi esille ruutuhameensa, jota oli 
ommellut myöhäiseen yöhön. Ha-
me vaati vielä viimeistelyn ja loppu-
silauksen ja jo alkumatkasta Ritva 
sai hameensa lopullisesti valmiiksi.   

Bussi pysähtyi Nummelassa ja 
Lohjalla ja täyttyi tanssijoista. Tur-
kuun saavuimme ennen ilta kym-
mentä ja nyt matkamme jatkui Sea 
Windillä kohti Tukholmaa ja Ruot-
sia. Pienenä yksityiskohtana haluan 
kertoa, että laivalla järjestettiin yö-
tanssit. Seremoniamestarina hääri 
Riitta, joka onnistui saamaan tans-
sijoita pienelle tanssilattialle ihan 
ruuhkaksi asti.  

Aamu valkeni aurinkoisena ja 
matka jatkui bussilla eteenpäin koh-
ti Göteborgia. Me vantaalaiset olim-
me vallanneet bussin takaosan. 

Matkahuvina meillä oli keksiä laulu-
ja, joissa esiintyy sanat aurinko ja 
värit. Ritva keksi välillä omatekoisia 
lauluja, mutta niitä raati ei helpolla 
hyväksynyt. Bussi teki pari pysäh-
dystä, jolloin söimme, joimme ja 
jaloittelimme. Iltapäivästä olimme 
perillä majapaikassamme, matkus-
tajakoti Vandrahemmetissä Stig-
bergslidenin varrella.   

Majapaikkamme oli siisti ja viehät-
tävä ja sisäpihalla oli puutarha, jos-
sa söimme runsaan aamiaisen, 
joka sisälsi aina vastaleivottuja 
sämpylöitä. Meidän pieneen huo-
neeseen majoittui kuusi naista.  

Aluksi tuntui, että olemme kuin 
kuusi silliä suolassa. Minna ja Ritva 
keikkuivat kerrossänkyjen yläpeteil-
lä, Tarja ja minä olimme alapeteillä, 
mutta Tuija sai ehkä ruhtinaallisim-
man paikan, keskellä lattiaa ja alim-
m a i s e n a .  P ä i v i s i n  T u i j a n 
”yöromppeet” työnnettiin sänkyjen 
alle ja niin saimme kulkutilan huo-

neeseen. Kuiten-
kin sopu säilyi ja 
vieraitakin kävi 
piipahtamassa. 
Maarit sai joka 
aamu ilmaisen 
k a s v o p e s u n , 
koska lavuaari 
sijaitsi aivan hä-
nen sänkynsä 
p ä ä d y s s ä . 
”Mutta ei tehrä 
tästä nyt nume-
roo, sano tampe-
relainen ja nau-
roi makeasti 
päälle! 

Aamiainen retkeilymajan sisäpihalla. 
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Avajaiset olivat 
Trädgådsförenin-
genin puistossa 
tiistai-iltana. Saim-
me nähdä eri mai-
den lippujen tulon, 
lippulinnan ja poh-
j o i s m a a l a i s t e n 
maiden tanssiesi-
tyksiä sekä jokai-
sen osallistuvan 
maan kansallislau-
lun. Tunnelma oli 
kentällä juhlava, 
sillä eri maiden 
k a n s a l l i s p u v u t 
omalla arvokkuu-
dellaan juhlistivat 
tilaisuutta.  

Viikon aikana oli lukematon mää-
rä erilaisia kursseja ja tapahtumia 
ympäri kaupunkia, johon saattoi 
osallistua. Meidän huoneen naiset 
osallistuimme rivitanssikurssille, 
joka oli vauhdikas ja innostava. Hiki 
virtasi ja nauru oli herkässä. Kurs-
sin jälkeen patikoimme kaupungille 
syömään. Matkan varrella koh-
tasimme Göteborgin kuuluisan Po-
seidon -patsaan, joka tervehti ja 
poseerasi meille turisteille koko 
miehisellä olemuksellaan!  

Torstaina oli osalla porukasta ret-
kipäivä sekä opastettu tutustumi-
nen Vingan karulle majakkasaarel-
le, jossa Evert Taube oli syntynyt ja 
kasvanut. Tämä kaunis saari tarjosi 
meille tyynen poukaman uimiseen 
merivedessä.  

Aikaisin perjantaiaamuna lähdim-
me bussilla suomalaisten yhteishar-
joituksiin esiintymiskentälle. Nyt 
alkoivat kenttäkartat minullekin 

hahmottua, kun pääsi tekemään, 
osallistumaan ja tanssimaan oikein 
konkreettisesti. Kenraaliharjoitusten 
jälkeen shoppailimme kaupungilla.  

Maaritin, Tuijan, Tarjan ja Ritvan 
oli päästävä käymään Lisebergin 
huvipuistossa. Paikallinen vuoristo-
rata oli kuulemma pakko päästä 
kokemaan!  

Iltaisin matkustimme majapaikas-
tamme Svenska Mässanille, jossa 
järjestettiin joka ilta mm.  pohjois-
maalaisia tanssi- ja tanhukursseja. 
Näihin osallistuimme kiitettävästi, 
vaikka vasta-alkajalle tulikin välillä 
uskonpuute ja väsyminen, sillä me-
no oli todella vauhdikasta.  

Liikuimme pitkin kaupunkia rati-
koilla, sillä rannekkeen näyttö pääs-
ti meidät maksamisen vaivasta. 
Minnan ja Maaritin kartanlukutai-
doilla pääsimme aina perille minne 
halusimme ja jopa Ritva ja minä 
selvisimme majapaikkaamme ilman 
eksymistä yömyöhällä!  

Niskahierontaa ja sitten taas tanssimaan illanviettoon. 
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Pääjuhla oli lauantaina 
Slottsskogsvallenin juhla-
kentällä. Juhla alkoi lippu-
jen tulolla ja Minna kantoi 
ylväästi SKY:n lippua. Jo-
kainen maa esitti oman 
ohjelmansa. Suomalaisten 
yhteisesitys meni hyvin ja 
meille taputettiin iloisesti.  

Oli juhlallista ja upea ko-
kemus olla mukana näin 
isossa tapahtumassa. 
Kauniita kansallispukuja ja 
iloisia ihmisiä näkyi kaikki-
alla. Kyllä kannatti tulla mu-
kaan!  

Juhla jatkui iltajuhlan merkeissä 
vielä Svenska Mässanilla. Siellä 
luovutettiin juhlallisesti viestikapula 
seuraavalle järjestävälle maalle – 
Suomelle. Lahdessa järjestetään 
NORDLEK 2009 tapahtuma kolmen 
vuoden päästä ja silloin Ritva ja 
minä olemme jo vanhoja konkareita 
tanhuharrastuksen saralla!  

                         Ritva ja Anita 

Seurasaarisäätiö jakoi kunniakirjoja 
 
Seurasaarisäätiö jakoi 50-vuotisjuhlassaan 20.8.2006 kunniakirjoja 
pitkään mukana olleille henkilöille ja yhdistyksille. Seuramme edus-
tajana säätiön kansantanssitoimikunnassa oli useita vuosia Hilding 
Haaparinne. Kunniakirjan vastaanotti nykyinen edustaja Riitta Kan-
gas. 
”Seurasaarisäätiö kiittää sydämellisesti Helsingin pitäjän tanhuujat ja 
spelarit ry:tä siitä arvokkaasta työstä, jota se on tehnyt suomalaisen 
kansanperinteen hyväksi yhdessä säätiön kanssa.” 
Allekirjoittajina Aila Nieminen, pääsihteeri ja Teppo Korhonen, halli-
tuksen puheenjohtaja. 

Pääjuhlan lopputunnelmia kentällä. 
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Tanhukatselmus Hyvinkää 6.5.06, tuomaripalaute 
 
Ryhmä: Helsingin Pitäjän Tanhuujat ja Spelarit ry / Tanhukat 
Ohjaaja: Riitta Kangas  Kesto: 5’50  
Säestys: Juhani Kaivosoja, viulu, Patrik Weckman, harmooni ja viulu, Topi 
Salonen, viulu 
Tuomarit: Juha-Matti Aronen FM, folkloristi ja Jari Komulainen, musiikin 
maisteri 

Ehdottomasti oikea ratkaisu tulla katselmukseen yhtenä ryhmänä. Kan-
santanssi ei ole mikään voimisteluesitys, että kaikkien pitäisi olla samanikäi-
siä ja –kokoisia. 

Alun kuviointi oli fiksu ja tilaa käytettiin hyvin hyväksi. Näki, että ohjaaja 
tuntee tanssijat erittäin hyvin. Ohjelman varrella tuli paljon uusia asioita. 
Esim. uskallettiin hienosti jättää välillä yksi pari yksinään tai niin, että vain 
yksi pari tanssi. Nuotanrepiäisessä soittajat olisivat voineet tukea tanssijoita 
laululla. 

Ohjelmaan oli keksitty hyvät kokoavat kohdat ja se oli muutoinkin fiksusti 
mietitty. Ohjelmassa oli sopiva määrä polkkaa. 

Hieno esimerkki esityksestä, jossa panostettu tanssin lisäksi myös musiik-
kiin! Tuloksena on näyttävä ja nautittava kokonaisuus, joka toimii saumatto-
masti. Soittajat olivat taitavia ja musiikissa olivat mukana kaikki kansanmu-
siikille ominaiset sovituselementit; unisono-, oktaavi- ja stemmasoitto, pari-
äänisäestys, borduna ym. Harmoonin säestysrytmeissä oli tyylinmukaista 
muuntelua, mutta myös rohkeampaa melodian muuntelua ja dynamiikkaa 
voisi olla enemmän. Tämä 
oli ainoa esitys, jossa mikro-
fonit oli aseteltu niin kuin ne 
pitää ja soittajat myös soitti-
vat niihin. Esityksen alun 
laulu soisi paremmin jos 
sävellaji olisi korkeampi, nyt 
melodia ei oikein erottunut 
ja soundi jäi tummaksi ja 
hiukan latteaksi. 

Ryhmä toimi kokonaisuu-
tena erittäin hyvin. Tanssi-
joista lähti paljon ääntä ja 
kuuli, että laulua on harjoi-
teltu paljon. Tosin myös 
soittajat voisivat laulaa. ”Ei laulavat Spelarit” ja nuorimmat tanssijat Hy-

vinkään katselmusharjoituksessa 
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KUVAKOOSTE KESÄN TAPAHTUMISTA 

NORD-
LEKISSA 

Slotts-
skogsval-

lenissa 
tanssittiin 
täydelle 

katsomolle. 

Helsinki-päivänä 12.6.06 
aikuiset esiintyivät Seu-
rasaaressa Antin talolla 

Toukotanssien 
9.5.06 

illanvietossa piti 
joukkueen saada 

tietty määrä jalkoja 
ja käsiä lattiaan. 
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Myllyillan 
Tunnelmia 

Keravanjoen 
rannalla 2.8.06 

Spelarit 
Elospeleissä 
Påkaksessa 

12.8.06 

Kengänryöstö 
Königstedtin 

koululla 
Seutulan 

elojuhlilla 
19.8.06 
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LASTENSIVUT 

Yleisötanssitusta Taiteiden yönä 24.8.06 Tuomarilan kartanossa. 

    RISTIKKO       

Mikä paikkakunta muodostuu pystyriville ? Mitä siellä tapahtuu ? 
              

Ongessa tarvitaan                
Tanhun nimi ja pie-
ni siivekäs                   

Säkkijärven  -                 

-lystit vietettiin Turussa               

Uusi maailmanpyörä                 

Lautapeleissä heitellään              
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Ratkaise salakirjoitus       
              

7 1 9 11 2 12         

                    

5 1 10 6 3 4 12 12 2 7 2 13 1 12 

                            

12 3 10 11 12 1 4 11 4 8     

                        
              

A=1 H=5 P=9 I=4  V=13     

E=2 J=6 R=10 N=8       

O=3 L=7 S=11 T=12        

Tanssiryhmä Maa tai paikkakunta 

Junost Brasilia 

 Kopposet Unkari 

 Krääkät Puola 

Penedon Kansantanssin 
Ystävät Turku 

Rochy Venäjä 

Szeged Táncegyüettes Hyvinkää 

MISTÄ KOTOISIN ? 
 
Kesällä nähtiin esiintymässä mm. alla olevat tanssiryhmät. Mistä ne 
ovat kotoisin ? Yhdistä ryhmän nimi oikeaan paikkaan ! 
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KUVAKOOSTE KESÄN TAPAHTUMISTA 

Elotantsut 
Seurasaaressa 

säätiön 50-
vuotisjuhlan 

jälkeen 
20.8.06 

Aikuiset  
Seutulan 

kyläjuhlilla 
Königstedtin 

 koululla 
19.8.06 

Taiteiden yössä 
Tuomarilan 
kartanolla 
24.8.06 
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Spelarit 
Espan lavalla 
JollyFolkin 

soitoissa 
2.9.06 

Kankuria 
Kesäkylä 
Koivikon  
juhlassa 
26.8.06 

Nujulan 
talkootanssit 
Tomtebossa 
JollyFolkin 

päivänä 
2.9.06 
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KAPULALYSTIT Turku 4-6.8.2006 

Marikan matkapäiväkirjasta 

Perjantai 

Hmm.. Mitä pakkaisin mukaan 
kapulalysteille?? Ainakin kansallis-
puku ja iloinen mieli. Lähdemme klo 
15.00 Myyrmäen jäähallilta, mel-
kein tuli kiire. Maija ja Kati olivat 
pitäneet meille paikkoja  bussin 
takaosassa. :) 

Pitkällä matkalla kohti Turkua 
meitä viihdyttivät Riitta ja lapset 
lauluillaan. Poikettiin matkalla kah-
ville Ykköspesällä ja saavuttuamme 
perille menimme heti torille katsele-
maan avajaisia. Majapaikassamme 
valmistauduimme suomalaiseen 
illanviettoon, jota vietettiin Littoisten 
lavalla. Siellä kisailimme tikkuristis-
sä ja koetimme kävellä puujaloilla. 
Pelimannitansseissa tanssimme 
itsemme uuvuksiin, tai ainakin mi-
nä... Illanvietossa oli ryhmästämme 
paikalla edustamassa vain nuoria, 
vanhukset kun olivat myöhästyneet 
bussin kyydistä. Heillä taisi olla mu-
kavampaa Turun keskustassa ;) 

Lauantai 

Herätys oli klo 6.15. En ole tottu-
nut aikaisiin herätyksiin, varsinkaan 
silloin kun on nukkunut tämän jän-
nittävän reissun takia huonosti. 
Noustava on, aikuisten harjoitukset 
alkavat klo 7.30 Paavo Nurmen 
kentällä. Minulla oli silmät ristissä 
vielä harkkojen alettuakin. Keskellä 
harjoituksia Riitta kysyi, missä Ta-
panin seuran paita on? Minullahan 
se. Entä missäs Marikan paita sit-
ten on? Unohtui kotiin narulle kui-
vana kuivumaan. Pomarkku tanssit-
tiin ensin, olimme niin pihalla siinä 
tyttöjen piirissä, että pahemmin ei 
voi olla. Ensimmäisen piirin jälkeen 
yritin etsiä Tapania oikealta paikal-
taan, en löytänyt. Jäin pyörimään 
yksikseni siihen keskelle. Toisella 
kertaa löysin kyllä Tapsun, mutta 
siinä ei ollutkaan minulle tilaa. Jäin 
taas yksikseni seisomaan keskelle. 
Kolmannella kerralla Tapsu raivasi 
kyynärpäätekniikalla tilaa, joten 
minun oli helppo tulla paikalleni. On 
mielenkiintoinen kokemus tämä 
suurella ryhmällä tanssiminen 
(kokemus kuvattuna alla). 
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Meidän kuviossa oleva 
turkulainen vieraspari kom-
mentoi, että olemme hei-
dän tuki ja turvansa ja he 
ottavat meistä mallia, kun 
näytämme muistavan hyvin 
kuviot. 

Päivällä kävimme kan-
sallispukunäyttelyssä nuo-
risotalo Zabadakissa ja 
viihdyimme siellä yli tunnin, 
koska siellä oli nainen, jolla 
oli Huittisten puku, jollaista 
itsekin käytän. Jäimme hä-
nen kanssaan juttelemaan ja ku-
vaamaan tykkimyssyä, koska mi-
nun puvustani vielä se puuttuu. 
Jäimme Tapanin kanssa odotta-
maan Maijaa kulmaterassille. Mai-
jan kanssa kierreltiin Turkua ja jää-
tiin terassilaivalle juttelemaan Jaf-
faa juoden. Tulimme siihen tulok-
seen, että me ollaan Turusta löy-
detty vaan kauheasti rappusia, to-
della sameaa Aurajoen vettä, lentä-
viä ötököitä, joita myös Maijan tädin 
sanoin ”lentomyyriksi” kutsutaan. 

Kello 14.30 lähdimme kävele-
mään kohti Luostarivuoren koulua, 
tarkoituksena käydä Tanssipajalla 
seuraamassa Puolan tanssiopetus-
ta. Innostuttiin menemään mukaan 
opettelemaan poloneesia ja piiri-
leikkejä. Siellä se vierasparimme 
sitten valjasti Maijan vahtimaan 
meitä, että emme loukkaisi itseäm-
me tulevan 24 tunnin aikana, koska 
he ovat pulassa esityksessä, jos 
meille jotain kävisi. Opetuksen jäl-
keen minua kiinnosti Billyn soitinpa-
ja, joten suuntasimme kulkumme 
sinne. Hän esitteli meille tekemiään 
Hurdy Gurdy-soittimia ja vähän 

myös putkipillejä. Huh. Ei syntyisi 
minulta mitään niin hienoa. Illan-
vietto alkoi Samppalinnan palloilu-
hallissa poloneesilla, joka kesti 40 
minuuttia. Jo alkoi jaloissa tuntua 
väsyneeltä.  

Sunnuntai 

Tämän yön minäkin nukuin vähän 
paremmin, mutta kyllä se kello silti 
harmittavasti herätti kesken unien. 
*haukotus* Tällä kertaa harjoituk-
sissa minulla oli vihreä paita ja Tap-
sulla seuran paita. Ja Riitalta tulikin 
kommentti, että nyt se paita on 
Tapsulla ja Marikalla harjoitusha-
me. Tasapaino näyttää löytyvän :) 
Harjoitukset menivät jo paljon pa-
remmin kuin eilen ja kaikilla oli riit-
tävästi tilaa. Kulkueen järjestäyty-
misharjoituskin onnistui niin hyvin, 
että pääsimme lähtemään pois ai-
kaisemmin, kuin mitä varattu aika 
oli. Sieltä suoraan päiväunille. He-
räsimme syömään ja lähdettiin kul-
kueeseen Taidemuseonmäelle. 
Kulkueessa lauloimme ja nauroim-
me ja juttelimme paljon. Lauloimme 
poneista, jumppalaulun, jos sun 

Teija, Anna ja Jenni lauloivat bussissa 
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lysti on, sinisiä punasia ruusunkuk-
kia ja paljon muita lauluja. Kun joku 
kysyi, että mikä seuraavaksi, niin 
kuului vastaus: "Lauletaan Hard 
Rock Hallelujah!!" 

Pääjuhlassa esiintyivät vuoron-
perään ulkomaalaiset vieraat, lap-
set, nuoret ja lopuksi aikuiset. Vuo-
den ohjaaja valittiin myös ja eipä 
voisi enää ylpeämpi olla, koska 
vuoden ohjaaja onpi meidän seu-
ramme vetäjä Riitta Kangas! Aikuis-
ten ollessa valmiina nurmikentällä, 
Tapani kysyi, vieläkö hän saa pe-
rua. Eipä taida onnistua enää tässä 
vaiheessa! Esitys meni nappiin, 
pieniä myöhästymisiä ja Mikon pot-
kujen epäonnistumisia lukuun otta-
matta. Mutta mikä tärkeintä, meillä 
oli hauskaa esiintyessä, vaikka pie-
ni jännitys hiipi mahanpohjaan siinä 
seistessä ja odottaessa. Niin monta 
tuntia harjoiteltu ja itse esitys kesti 
ehkä vartin, mutta sen jälkeen olo 
oli mahtava. Viiden aikoihin bussi 
starttasi ja nokka kääntyi kotia koh-
ti. Oma koti on kyllä edelleen man-
sikka ja muut mannut mustikoita! 

Marika Ranta 

Täydennettynä Maijan matka-
päiväkirjasta 

Avajaisista menimme bussilla 
kansliakoululle, eli Luostarivuoren 
koululle, joka olikin koulumajoituk-
sen varanneiden majapaikka. Siinä 
ilmoittautuessa selvisi, että meille 
varatut luokkahuoneet sijaitsivat 
koulun ylimmässä eli viidennessä 
kerroksessa, eikä koulussa tieten-
kään ollut hissiä käytettävissä. Kyl-
lä siinä hiki tuli, kun piti kaikki mat-
katavarat raahata yläkertaan. Ilmei-
sesti pikkutytöt olivat laskeneet, 
että rappusia kadulta meidän ker-
rokseen oli yhteensä 147! Kyllä sitä 
mietti tarkkaan, tarvitseeko lähteä 
käymään alhaalla.  

Illan kuluessa selvisi, että lähin 
vessa sijaitsi kolmannessa kerrok-
sessa, jossa sijaitsivat myös suih-
kut. Lisää vessoja löytyi sitten en-
simmäisestä kerroksesta. Pesuhuo-
neita oli vain yksi käytössä, kun 
toinen puoli oli remontissa, joten 
perjantaina majoituskoulumme 
suihkut oli varattu naisille ja miehet 
saivat käydä suihkussa naapurikou-
lussa. Lauantain ja sunnuntain 

suihkuvuorot oli laitettu 
vuorotellen naisille ja mie-
hille, joten miesten ei 
enää tarvinnut raahautua 
naapurikouluun suihkuun.  

Samaisessa naapurikou-
lussa, nimeltään S:t 
Olofsskolan, sijaitsi ruoka-
la niille, jotka olivat ruoka-
paketin varanneet. Omalla 
kohdallani ruokapaketti 
osoittautui hyväksi ratkai-
suksi, kun ei tarvinnut 
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erikseen miettiä, missä ja koska 
kävisi syömässä. 

Majoittauduimme siis koululuok-
kiin. Viisaammat olivat varautuneet 
ilmapatjoilla tai jopa perinteisillä 
paksuilla patjoilla. Itselläni oli lai-
nassa ohut makuualusta ja tieten-
kin oma makuupussi ja tyyny. Luo-
kassa oli todella lämmin myöhään 
yöhön, eikä luokka paljon viilennyt, 
vaikka ikkuna oli auki koko yön.  

Ensimmäisenä yönä ei kyllä oi-
kein saanut unen päästä kiinni, jo-
ten yöunet jäivät hyvin vähäisiksi. 
Naapurihuoneeseen majoittuneet 
nuoret valvoivat myös melko myö-
hään, kuten osa aikuisistakin. Lau-
antaiaamuna selvisi, että Riitta oli 
siirtänyt majapaikkansa käytävään. 
Siellä kuulemma pystyi paremmin 
nukkumaan. Toisena yönä tuli nu-
kuttua hieman enemmän, vaikkakin 
aamuherätys oli aiemmin kuin lau-

antaina. Täytyy sanoa että oli hie-
man selkä ja niskat kipeänä kah-
den kovalla lattialla nukutun yön 
jälkeen. Seuraavalle reissulle va-
raudun kyllä kunnon ilmapatjalla!  

Maija Soininen 

Oliko Turussa kummituksia? 

Turun 
helteessä 

Kapulalystien 
harjoituksissa 

5.8.06 
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Kansantanssinuorten Liiton Vuoden ohjaaja 
RIITTA KANGAS 

 
Kansantanssinuorten Liitto (KTNL) on varhaisnuorten kansantanssi-
toimintaa harjoittavien yhdistysten keskusjärjestö.  Tänä vuonna jär-
jestö päätti aloittaa uuden perinteen ja huomioida jäsenyhdistysten 
aktiivisesti toimivia ohjaajia nimeämällä Vuoden ohjaajan.   
 
Vuoden ohjaajaksi etsittiin kannustavaa, yhteistyökykyistä ja moni-
puolista osaajaa. Vuoden ohjaaja on myös aktiivinen ja tuo ryhmiään 
KTNL:n järjestämiin tapahtumiin, kuten kesäjuhlille. Hän näyttää ja 
siirtää perinteistä suomalaista tanssi– ja kulttuuriperinnettä eteenpäin 
ja toimii nimenomaan lasten ja nuorten ohjaajana. 
 
Vaatimukset olivat kovat, mutta kun KTNL:n puheenjohtaja Erja As-
kolin julisti Vuoden ohjaajaksi Riitta Kankaan, uutinen tuskin oli meil-
le Riitan tunteville yllätys. Tunnustus julkistettiin Turussa Kapulalysti-
en pääjuhlassa, jossa Riitalle annettiin Vuoden ohjaajan kiertopalkin-
tona toimiva puinen leipälapio sekä lahjakortti seuraavalle KTNL:n 
järjestämälle kurssille. 
 
Seuramme tanssijana voimme siis todeta olevamme erityisasemas-
sa, saammehan oppia tanssiimme ohjaajalta, jonka taidot ja kyvyk-
kyys on huomattu koko valtakunnan tasolla! 
 

Onnittelut 
tunnustuksesta  
ja kiitos sinulle 

Riitta! 

Lapiolla näyttää 
olevan käyttöä! 
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Seuraava lehti ilmestyy joulukuun alussa. Kirjoitukset ja piirustukset ym. 
materiaali Sannalle, Tarjalle tai Matille marraskuun puoliväliin 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. 

Vastaukset: 
MISTÄ KOTOISIN: Junost-Venäjä, Kopposet-Hyvinkää, Krääkät-Turku, Penedon 

Kansantanssin Ystävät -Brasilia, Rochy-Puola, Szeged Táncegyüettes -Unkari 
RISTIKKO: Vaakasuoraan: Koukku, Lintunen, Polkka, Kapula, Rinkeli, Noppa ja 

pystyriville Kuopio, jossa vietetään ensi kesän kesäjuhlat 
SALAKIRJOITUS: Lapset harjoittelevat torstaisin 

Tapahtumakalenteri 
 

10.10. Aleksin syyssoitto klo 19.00 Stoassa, Itäkeskuksessa, 
”Tanssit Nujulassa” (YLEn radiointi) 

14.10. Vuosaariseuran 40-vuotisjuhlailtamat klo 19.00, Vuotalo, 
”Talkootanssit 100 vuotta sitten” 

16.10. Påkas pihatalkoot klo 16.00 
 

  18.11. Tanssimaraton 
 Aikuisille tarkoitettu tanssitapahtuma Hämeenlinnan Palo-

kunnan talolla klo 12-24, ...polkkaa, katrillia isoa ja pientä, 
tangoa, naistentanssia, savolaista, sottiisia, solassa, kolmi-
koissa, rivitanssia ohjattuna ja tanssikortilla. + lounas ja päi-
vällinen hintaan  20 euroa. Lähdetään porukalla! 

 KTNL:n ja SKY:n vaalikokoukset aamupäivällä 

 
27.11. Syyskokous klo 19.30 Ristipuron päiväkodissa 
6.12. Itsenäisyyspäiväjuhla klo 15.00 Martinlaakson lukiossa, 

nuorten esitys 
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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 
* 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 
* Tuija Pirttikoski, puh. 899 114, 040-8736 195 
* Matti Lankinen, puh. 0400-422 417 
 
PELIMANNIT: 
* Veijo Honkanen, puh. 853 1864, 050-518 1184 
 
INTERNET: 
www.kansantanssinuoret.fi/spelarit 

 

Kansikuva Matti Lankinen: Nuoria Seurasaaren lasten tantsuissa. 


