Spelarit 4-2007
Helsingin pitäjän tanhuujat ja spelarit ry

Pääkirjoitus
Kaikin puolin hyvä ja tapahtumarikas vuosi lähestyy jouluvaloja ja
piparkakun tuoksuja!
Kaikkea tapahtunutta ei ihan heti muistakaan, mutta onneksi monet
valokuvat auttavat asioiden mieleen palauttamisessa. Kuvia selatessa näkee, että iloista meininkiä on monin paikoin havaittavissa,
naurusuita voi bongata sieltä täältä, yhdessäolosta on nautittu ja
siinä riemujen ja ilojen ohessa on myös onnistuttu tanssimaan, laulamaan ja musisoimaan innostuneesti, paikoitellen jopa erinomaisen näyttävästi.
Suuri kiitos kaikille hyvästä yhteistyöstä. Ohjaajille kiitos uurastuksesta ja hallinnolle asioiden tunnollisesta hoitamisesta.
Kiitos sinulle, joka olet ahkerasti käynyt harjoituksissa ja tullut mukaan esityksiin.
Teille kaikille rauhallista joulun aikaa ja
oikein hyvää uutta vuotta 2008!

Riitta

Helsingin pitäjän tanhuujien ja spelareiden
ILLALLISTANSSIAISET
lauantaina 26.1.2008 klo 18.00
Puistokulmassa, Talkootie 4, Tikkurila.
Pääsymaksu Helsingin pitäjän tanhuujien ja
spelareiden, Vantaan Kansantanssijoiden ja Vantaan kansanperinteen ystävien jäseniltä 10 € ja
aveceilta 25 €.
Pääsymaksu sisältää tervetulomaljan ja illallisen.
Ikäraja 16 vuotta, pukukoodi: mielellään juhlapuku.
Ilmoittautumiset 15.1. mennessä Susanna Hentuselle
puh. 050 350 8661, susanna.hentunen@gnmail.com tai
Maarit Vattulaiselle puh. 0400 400 779,
maarit.vadelma@gmail.com.
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Kokemuksia ohjaajan vastuusta
Nyt tiedän, miltä Riitasta tuntuu, kun hän on järjestänyt meille esityksen.
Pitää miettiä, ketkä pääsevät tulemaan, mitä tanssitaan ja kuka soittaa.
Olin ilmoittanut meidät Seutulan kylän Elojuhliin lauantaina 8.8. Mutta
sitten Riitta kertoi, ettei ole silloin paikalla vaan että minä joudun ottamaan vastuun ja kyselemään, ketkä pääsevät esiintymään.
Apua ! Pieni paniikki iski ! Miten saan tyttöihin yhteyden, kun minulla
ei ole sähköpostia. Onneksi sain tyttöjen kännykkänumerot ja ei muuta
kuin tekstiviestiä lähettelemään. Tytöt vastailivat tosi hyvin, pääsevätkö
vai eivät.Riitalta sain CD-levyn ja sovittiin, että tanssimme Kuopion kesäohjelman.
Lomalla heräsin muutamana yönä miettimään, miten tässä mahtaa käydä. Mitä jos sataa ? Mitenkä saadaan kuviot ja parit sovittua ? Ja milloin ja
missä harjoitellaan ? Aikani pähkäiltyäni päätin ajatella, että kyllä siitä
hyvä tulee.
Sovimme harjoitukset Seutulan koulun parkkipaikalle, jonne saapui 13
tyttöä ja 1 poika. Suskin autosta soitimme musiikkia. Tanssijat muistivat
ohjelman tosi hyvin, vaikka kesälomakin oli juuri ollut. Sain myös aikuisia
mukaan neljä paria.
Esitys meni tosi hyvin ja aurinkokin helli meitä sen aikaa. Mutta tanssien
jälkeen, kun bändimusiikki alkoi soida, rupesi satamaan vettä.
Kiitos siis kaikille tanssijoille. Pääsin suhteellisen helpolla, kun oli valmis ohjelma eikä tarvinnut miettiä, mistä saadaan soittaja, kun musiikki
tuli levyltä. Tämä oli hyvä kokemus. Kiitos myös mukana olleelle Suskille, joka on niin hyvä ja varma ohjaaja.
Tuija Pirttikoski

Välillä taas
leppoisaakin
tuo apuohjaajan
homma!
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Filinää Fuengirolassa 8.-18.11.2007
Uudenmaan Rahwaan Tanssi ja
Laulu -seura alkoi alkuvuodesta
järjestää esiintymismatkaa Espanjan aurinkorannikolle, kohdeyleisönä siellä asuvat suomalaiset.
Parisenkymmentä Spelarien tanssijaa innostui ajatuksesta ja he muodostivatkin aikamoisen ydinjoukon
matkaan lähtijöiden kokonaismäärässä.

apinoita, sekä ihan Afrikkaan
saakka Marokon Tetuaniin kummastelemaan vierasta kulttuuria.
Iltoja istuttiin eri huoneissa, jutellen, nauraen, viihtyen. Välillä pistettiin tanssiksi, välillä kehiteltiin
uusia muunnoksia vanhoista leikeistä. Eikä suinkaan unohdeta
lempijuomaamme, sitä ihanaa keltaista pönikkää kera spriten!
Aamuisin alkoi jo varhain – välillä liiankin varhain - kaikaa alapuoleltamme Bo´n kännykän menuetti Oravaisista. Sitä sitten mentiin välillä kuudellakin parvekkeel-

Perillä toki pääasiamme, kaiken
muun kivan ohella, olivat esitykset. Ne menivät upeasti! Esitykset
olivat todella iloisia ja vapautuneita ja niistä varmasti paistoi se tanssin riemu, joka tuli siitä että tanssit
todella osattiin. Vaatteiden vaihto
kesken esitysten oli hikistä puuhaa, johtuen lähinnä tilan ahtaudesta, mutta kerrankos sitä kopissa
pukeudutaan.
Retkiä tehtiin Granadaan ihailemaan vanhaa kaupunkia ja upeaa
mauri-aikaista Alhambran linnaa,
Gibraltarille ihmettelemään jyhkeää Tarikin vuorta ja ihmisläheisiä
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Kuva: Marika Siltanen

sa), iltaisinkin ihanan lämmin jos ajatteli Suomessa olevaa pakkasta. Porukalla oli mainio henki, josta hyvänä
osoituksena alati
muuttuvin säännöin pelattu rantapalloilu. Iltaisin käytiin syömässä
erilaisissa paikoissa edullisesti.
Yksi varma nakkikin ruokapaikoista löytyi: Papa Luigi pelasti
nälkäisen kansan iltana kuin iltana.
Reissu oli todella kokemisen arvoinen ja taisi se poikia yhden lisätapahtumankin. Jäämme odottelemaan MC Rahwaan Tuusulanjärven ympäriajoa, kunhan kevät
koittaa!

la yhtä aikaa. Mahtoi olla upea
näky, ainakin päätellen saamastamme yleisöstä vastapäisen hotellin parvekkeilla. Onhan se hienoa
mennä villasukat jalassa menuettia
espanjalaisen aamuauringon paisteessa, yöpuku yllänsä, tajuten
vasta puolessa välissä tanssia että
ai, minäkö se olinkin mies tällä
kertaa.
Ilmat todella hellivät meitä, päivisin oli hellettä (suomalaisille,
paikalliset kulkivat toppavaatteis-

Minna Suokas

ONNITTELUJA!
4-vuotiaasta seurassamme
tanssinut ja useita vuosia sihteerinä toiminut Reeta-rouva

tottelee nykyisin sukunimeä
Kylänpää (os. Jokinen). Nuori
pari vihittiin 16.11. ja häämatka suuntautui Sveitsiin.
Lämpimät onnittelut!
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LASTENSIVUT
Joulu on aivan nurkan takana, joten tässä sinulle muutama jouluinen
pähkinä purtavaksi.
1. Tässä on erilaisia sanoja. Sinun tehtäväsi on muodostaa niistä yhdyssanoja. Yhdyssanan loppuosan muodostavat sellaiset sanat, joiden alku
voisi olla myös sana joulu. Yhdistä valitsemasi yhdyssana-parit viivalla toisiinsa.
PUKKI

SAUNA

LAHJA

PIPARI

TONTTU

SIIRAPPI

TALVI

VILJA

KOTI

OLKI

SYNTYMÄPÄIVÄ

LAULU

LOMA

KESÄ

SAVU

KINKKU

2. Tonttulassa päätettiin laulaa joululauluja. Kuinkas ollakaan, Höpsötonttu pudotti kaikki laulukirjat, jolloin kirjaimet menivät sekaisin kirjoissa. Auta tonttuja korjaamaan tuttujen laulujen sanat ennalleen.
KOSKA MEILLÄ ON KOULU, KULHO ARMAS LAPSIEN…
PUNAVUORTEN YÖ, SIELLÄ UURAS VYÖ….
NORSUJA ISÄN OOMME KAIKKI, OOMME KAIKKI…
JOULUPUKKI, MUSTAPARTA, NUORI UKKO….
MÄ ETSIN VALTAA, MAJAKKAA…
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3. Askartele oma kolmio-tonttu:
Leikkaa punaisesta kartongista kolmion muotoinen pala. Mikäli haluat,
voit tehdä näitä paloja kaksi samanlaista, jolloin tontustasi tulee kaksinkertainen. Leikkaa mustasta tai harmaasta kartongista tossut ja tumput tontullesi. Mikäli leikkasit kolmioita kaksi, liimaa tossut ja tumput
kartonkien väliin. Jos teit vain yhden kolmion, liimaa ne sen taakse.
Jos sinulla on pyöreä korkinpalanen, liimaa se naamaksi. Valkoinen
pyöreäksi leikattu paperinpala käy myös. Piirrä siihen silmät ja suu.
Vähän pumpulia parraksi ja tonttusi on valmis. Tee koko sarja tonttuja
koristamaan vaikkapa ovea!
Iloista ja hauskaa joulun aikaa toivoo Minna
Oikeat vastaukset sivulla 11.

TANHUMERKKEJÄ
Nuorten ryhmässä suoritettiin taas viime talven aikana Kansantanssinuorten Liiton tanhumerkkejä. Merkin saadakseen nuorten on opeteltava kansanperinnettä, tanhuja, niiden askelikkoja ja otteita sekä kansallispukuja
ym. Tentin läpäisivät ja merkin saivat: Teija Asomäki, Anni ja Tiia Eerikäinen, Anna Hämäläinen, Janina Kannisto, Jenni Laulajainen, Roosa Mäkitalo, Saija Nenonen, Susanna Peltola, Helena Riikonen, Jenni ja Niko
Suhonen, Romi Tolonen ja Vili Vattulainen. Osa merkeistä jaettiin Canthin Karkeloissa Kuopiossa ja osa KTNL:n 25-vuotisjuhlassa Keravalla.
Onnittelut merkin suorittaneille!
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Seuramme toiminnan merkkihenkilöitä osa 4
Haastateltavana lasten ohjaaja Susanna Hentunen
1. Kuinka kauan olet harrastanut kansantanssia? Miten aloitit?
Aloitin tanssimisen neljävuotiaana eli olen tanssinut 16 vuotta. Sen
perusteella mitä mulle on kerrottu niin on osaksi tätini Maaritin syytä
että äiti toi mut harjoituksiin.
2. Miten tulit mukaan Helsingin pitäjän tanhuujien ja spelarien toimintaan ?
Olen koko tanssiurani tanssinut spelareissa Riitan ohjauksessa. Riitta
mut on pestannu myös ohjaajaksi ja johtokunnanjäseneksi.
3. Mitä olet tehnyt seuran puitteissa ? Miten päädyit ohjaamaan ?
Koko sen ajan, mitä olen kansantanssia harrastanut olen tanssinut
Spelareissa. Aloitin Pienissä Vikkelissä nyt ohjaan ja olen seuran varapuheenjohtaja. Siihen väliin on mahtunut monet kesäjuhlat ja jokunen
Barnlek Pilkistyksiä ja muita esiintymisiä unohtamatta. Ohjaaja minusta tuli ikään kuin vahingossa tai en tiedä oliko Riitta suunnitellut tän
kaiken jo etukäteen. Siihen aikaan tanssin nuorten ryhmässä ja Siru
ohjasi lasten ryhmiä. Siru odotti vauvaa ja mun ja Hämäläisen Karitan
piti mennä tuuraamaan Sirun äitiysloman ajaksi. Se äitiysloma on venähtänyt muutamalla vuodella : ). Nyt haluaisin päästä tanhuohjaajakurssille. Se toisi lisää itsevarmuutta opettamiseen ja lasten kanssa
toimimiseen sekä parantaisi tanssi- ja perinnetietoutta.
4. Mikä on ohjaamisessa parasta ?
Parasta on lasten innostus ja iloisuus, yhdessä uuden oppiminen ja
onnistuminen.
5. Mikä pahinta... vai onko mikään ?
Pahinta on se kun joskus ei oikein tiedä, miten opettaa jotain asiaa.
Silloin menen Riitan juttusille ja aina on tullut hyviä neuvoja.
6. Mikä on mieleenpainuvin kokemuksesi tanssijana tai ohjaajana?
Tanssijana ensimmäisenä tulee mieleen Barnlek 2001 Islannissa: hodarijono, hampurilaisten syönti kansallispuvut päällä, retket, ahtaat
majoitustilat... huippureissu. Ohjaajana mieleenpainuvin kokemus on
tähän mennessä ollut lasten ensimmäinen esiintyminen (pilkistys) minun ohjauksessa. Mua jännitti varmaan kolme neljä kertaa enemmän
kuin tanssijoita.
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7. Mikä on suosikkitanssisi ?
Enää ei ole yhtä yksittäistä suosikkia.
Nuorempana lempparini oli Lantti,
mutta nykyään, vaikka kaikki tanssit
ovat kivoja, polkkatanssit ja karjalaiset ovat parhaita.
8. Missä/minkälaisessa tilanteessa/
tapahtumassa mieluiten itse tanssit ?
Kaikki esiintymiset ovat kivoja, mutta
sellaiset joissa on paljon yleisöä on
tunnelmaltaan aivan erilaisia. Vanhuksille esiintyminen aivan erityisen
palkitsevaa.

Suski harkkojen loppupiirissä.

9. Miten toivoisit seuran kehittyvän tulevaisuudessa, (erit. tanssin suhteen) ?
Olen samoilla linjoilla kuin Riittakin siinä, että tanssijoita olisi hyvä saada lisää ja vielä, jos nuoriinkin saataisiin pari poikaa lisää. Tanssillisesti kaipaisin vähän jotain uutta ja vauhdikasta. Vanhat perinteet tulee
kuitenkin säilyttää ja niitä tulee vaalia.
10. Ehditkö harrastaa muuta ?
Ehdinhän minä. Käyn kerran viikossa Espoossa ratsastamassa ja luen
paljon, lähinnä fantasiakirjoja. Vietän aikaa poikaystävän kanssa ja
kasaan palapelejä silloin kun aikaa riittää.
Suskia haastatteli Tarja.
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SYYSKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ
Tanhutoimikunnan vetäjäksi valittiin Susanna Hentunen, pelimannitoimikunnan Veijo Honkanen ja
tiedotustoimikunnan Tarja Lahtinen. Påkaksen talotoimikuntaan
valittiin Raija Hukkanen ja varalle
Matti Lankinen.

Seuran syyskokous pidettiin Kotiseututalo Påkaksessa 27.11. todella pienellä joukolla. Paikalla oli
vain seitsemän henkilöä. Päätökset
tosin saatiin tehtyä hyvässä yhteisymmärryksessä, mutta sitä ihmeteltiin, miksi seuran tuleva toiminta ei kiinnosta jäsenistöä.

Jäsenmaksuksi vahvistettiin aikuisille 30 € ja lapsille 20 €.

Seuran puheenjohtajaksi valittiin
yksimielisesti Riitta Kangas. Johtokuntaan valittiin uudelleen erovuorossa olleet Tuija Pirttikoski,
Matti Lankinen, ja Simo-Pekka
Lindström. Tilintarkastajina jatkavat Markku Moilanen ja Veikko
Turunen sekä varalla Pentti Salonen ja Reijo Mäkelä.

Merkittävimpiä tapahtumia 2008
ovat seuran illallistanssiaiset 26.1.
ja kesäjuhla Pihkurin Pyörähdys
13.-15.6. Viitasaarella sekä nuorille Kangasalan kevättapahtuma ja
katselmus 18.-20.4. ja Barnlek 2.6.7. Norjassa.

KANSANTANSSINUORTEN LIITTO 25-VUOTTA

Kansantanssinuorten Liitto
vietti 25-vuotisjuhlaansa Keravalla
Nikkarin koululla 20.10.2007.
Työpajoissa laulettiin ja askarreltiin erilaisia pillejä ja soittimia
sekä tanssittiin mm. rivitanssia.
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Tapahtumakalenteri
5.12.

16.12.
9.1.
10.1.
11.-12.1.
20.1.
26.1.
30.3.
18.-20.4.
13.-15.6.
2.-6.7.

Café Louhi klo 19, JPP, Blatentsaine, Espoon kulttuurikeskus. Kansantanssiopetusta klo 18.15. Legendaarinen yökatrilli Antti Savilammen johdolla.
Joulupolku Seurasaaressa
Aikuisten harjoitukset alkavat Peltolan koululla
Lasten ja nuorten harjoitukset alkavat Uomarinteen koululla
Folklandia risteily Turku-Tukholma, Silja Europa
Martti Pokela In Memoriam, Sibelius-Akatemian konserttisali
(R-talo), Helsinki
Spelarit 26v illallistanssiaiset, Puistokulma, Talkootie 4
Kevätpilkistys Kilterin koululla
Komeesti kylän kohdalla! Kevättapahtuma ja tanhukatselmus Kangasalla
Pihkurin Pyörähdys –kesäjuhla Viitasaarella
BARNLEK 2008 Porsgrunnissa Norjassa

Oikeat vastaukset lasten sivujen tehtäviin:
- Olkipukki, kotitonttu, talvilaulu, viljakinkku, syntymäpäivälahja, kesäloma, siirappipipari, savusauna
- Koska meillä on joulu, juhla armas lapsien…. Sinivuorten yö, siellä
uuras työ…. Porsaita äidin oomme kaikki, oomme kaikki… Joulupukki, valkoparta, vanha ukki… En etsi valtaa, loistoa….
Seuraava lehti ilmestyy helmikuun alussa. Kirjoitukset ja
piirustukset ym. materiaali Sannalle,Tarjalle, Minnalle tai Matille
tammikuun loppuun mennessä.
Sanna Laakso, 050-530 9108, sanna.laakso@kansantanssinuoret.fi,
Tarja Lahtinen, 878 6105, tarja.lahtinen@anilabsystems.com
Matti Lankinen, 0400-422 417, matti.lankinen@kansantanssinuoret.fi,
Minna Suokas, minna.suokas@kolumbus.fi
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YHTEYSTIETOJA:
JOHTOKUNTA:
* Riitta Kangas, puheenjohtaja, puh. 854 7563,
050-358 6491, riitta.kangas@kolumbus.fi
* Tarja Lahtinen, sihteeri, puh. 878 6105, 040-742 3181
* Tuija Pirttikoski, puh. 040-8736 195
* Raija Hukkanen, puh. 899 174, 0400-628 096
* Susanna Hentunen, puh. 050-350 8661
* Simo-Pekka Lindström, puh. 040-554 0799
* Matti Lankinen, puh. 0400-422 417
AIKUISRYHMIEN OHJAAJAT:
* 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. 040-873 6195
* Matti Lankinen, puh. 0400-422 417
PELIMANNIT:
* Veijo Honkanen, puh. 524 432, 050-518 1184
INTERNET:
www.kansantanssinuoret.fi/spelarit
www.spelarit.net
Kansikuva: Riitan lumiukko
Valokuvat Matti Lankinen ja Marika Siltanen
Julkaisija: Helsingin pitäjän tanhuujat ja spelarit ry
Tiedotustoimikunta
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