Spelarit 4-2008
Helsingin pitäjän tanhuujat ja spelarit ry

Jouluna joku kaipaa rauhaa ja hiljentymistä, joku toinen joulupukkia
ja lasten riemukasta iloa. Joku lähtee joulustressiä joka vuosi pakoon ulkomaille, perinteisesti. Joulunviettotapoja on monenlaisia,
mutta suomalaiseen jouluun kuuluu myös paljon perinteitä.
Joulupöydässä on tuttuja ruokia, joita nautitaan vain kerran vuodessa. Joulupiparit ja -tortut kuuluvat asiaan, kuten myös kynttilät
ja kanelintuoksu. Joulukuusi on haettu metsästä tai citymarketin
parkkipaikalta ja amarylliksiä myydään liukuhihnalta niin paljon kun
ehditään. Joululahjoja annetaan ja saadaan. Lapset ja lemmikkieläimet kuvataan tonttulakki päässä takan edustalla.
Jokaisella on omat toiveet, tavat ja tottumukset joulunkin suhteen.
Tavat ovat kuitenkin jostain lähtöisin. Perinteet voivat muuttua ajan
myötä ja kasvava kansainvälisyys tuo siihen omia uusia elementtejään, jotka ovat nekin perinteitä, vaikkakin toiselta puolelta maailmaa. Menneisyys on aina mukanamme, mikä onkin perinteen säilymisen elinehto.
Tee tänä jouluna taas oma osasi perinteen hyväksi ja pidä kiinni
omista joulunviettotavoistasi. Mieti menneitä jouluja ja löydä niistä
perinteet, jotka ovat saattaneet jo unohtuakin, mutta tuovat edelleen hymyn huulillesi. Niin minäkin aion tehdä.
Rauhallista tai riemukasta joulunaikaa!
Sanna Laakso
P.S. Käy netissä lukemassa uusimmasta Tanhuviestistä Kansantanssinuorten Liiton hallituksen jouluperinteistä. Voit löytää tuttuja!
www.kansantanssinyst.fi/tanhuviesti.htm

HYVÄÄ JOULUA
JA

ONNEA VUODELLE
2009!
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Historiallisten tanssien kurssi Tampereella 22.11.2008
Toinen tanssi Lili Burlero oli
myös Englannista, lempinimeltään
Lilli Pullero, jossa askellettiin kevyesti pompsahdellen eteenpäin,
hypättiin pienen ojan yli ja upottiin suohon. Tämän ohjeen merkitys selviää lukijoille viimeistään
siinä vaiheessa kun Riitta sitä harjoituksissa alkaa opettaa.

Yön pimeys vielä syleili aamua,
kun lähdimme ajamaan kohti
Tamperetta osallistuaksemme historiallisten tanssien kurssille. Meitä kurssille ilmoittautuneita oli yli
30 innokasta tanssijaa eri kansantanssiryhmistä ympäri Suomea.
Kurssin vetäjinä toimivat baletinopettaja tanssipedagogi MirjaLiisa Herhi sekä pedagogi Antti
Talvio.

Kuulimme tarinaa siitä, miten
Ranskan hovi sovittivat tansseja
aatelisille hoviin sopiviksi.

Alkulämmittelynä tanssimme
englantilaista John Playfordin tekemää seuratanssia Sellengers
Round, jota on tanssittu englantilaisissa herraskartanoissa 1600luvulla. Isossa piirissä ensin myötäpäivään, vastapäivään, keskelle
frontstep, sitten paria kohti ja sivulle sidestep vai miten ihmeessä
se menikään! Hymy ja tiukka keskittymisilme vaihtelivat tanssijoiden kasvoilla.

Sitten ranskalaisen 1700-luvun
Mr. Lane’s Trumpet Menuetin
kimppuun. Laskentatempo oli yhdestä kuuteen ihan niin kuin meilläkin ja oikealla jalalla, mutta,
mutta askel ylös päkiälle ja paino
alas! Voi, voi, oikean jalan pohjetta, mille rasitukselle se joutuikaan.
Kyllä on täytynyt sen ajan hoviväen oikean jalan pohkeet olla monta
senttiä paksummat kuin vasemman
jalan. Sitten vielä muista jalkaterät
plie asennossa (vasen kympissä ja
oikea kakkosessa kuten Chaplinilla) ja käsien kauniit kaaret, huh!
Liian monta osaa kerralla opittavaksi näin lyhyessä ajassa. Tätäkin
tanssia pääsemme varmasti Riitan
ja Matin opastuksella harjoittelemaan.

Opettajat Mirja-Liisa Herhi ja Antti
Talvio näyttivät oikean käsien ja jalkojen asennon historiallisissa tansseissa
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läpi, tunsimme itsemme kevyiksi
liitäjiksi isossa valtavassa juhlasalissa, naiset hienoissa vannehameissa ja miehet upeissa koristelluissa takeissaan ja pitsipaidoissaan.

Tässä vaiheessa olikin lounastauko ja lounaalla puhetta riitti jo
tanssituista tansseista. Viimeisin
tanssi oli 1800-luvun Quadrille les
Lanciers eli meillä lanseerikatrilli.
Tanssin kuviot olivat hyvinkin
tuttuja, neljän parin neliö ja rivit.
Tanssi sisälsi eri vastuita sekä pareittain että riveittäin ja kättelyä.
Kättelyssä kädet kohtaavat hienoon kosketukseen, eikä kuten
meillä on totuttu sanomaan kättelypäivää perisuomalaiseen tapaan.

Lopuksi ohjaajat kiittelivät taitojamme nimenomaan katrillin kuviomuodostuksessa ja vakuuttivat,
että vain muutama kerta vielä tanssia läpi ja olisimme valmiit suuriin
tanssiaisiin.
Päivä sujui kuin siivillä. Kotimatkaa iltahämärissä taittaen,
muistelimme vielä eri tanssien
vuoroja.

Askellus oli vaihtoaskelikkoa, ja
me tietysti tanssimme tuttuun tapaan koko jalkaterällä ja komeasti
kovaa. Siitä ohjaajamme huomauttivat, että koettakaa mennä päkiöillä ilmavasti ja kevyesti liitäen.
Kyllähän me opeteltiin ja lopussa,
kun kaikki vuorot oli harjoiteltu ja
tanssi mentiin musiikilla kokonaan

Nyt odotamme innolla harjoituksia, milloin pääsemme näitä tansseja harjoittelemaan.
Raija Hukkanen

Quadrille les Lanciers opettelua Mirja-Liisan näyttäessä.
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Uusia ja vanhoja kasvoja syyskokouksien 2008 päätöksiä
Jäsenmaksut pysyvät entisellä
edullisella tasollaan, 30 euroa aikuisilta ja 20 euroa lapsilta.

Sunnuntaina 30.11.2008 Helsingin pitäjän tanhuujat ja spelarit ry.
vietti syyskokoustaan Påkaksessa.
Seuran puheenjohtajaksi valittiin
edelleen Riitta Kangas. Johtokunnan jäsenenä jatkaa edelleen
erovuorossa ollut Raija Hukkanen, uusiksi jäseniksi valittiin
Minna Suokas, Ritva Laasanen
ja Tiia Eerikäinen Tarja Lahtisen, Tuija Pirttikosken ja Susanna
Hentusen tilalle. Muut johtokunnan jäsenet ovat Matti Lankinen
ja Simo-Pekka Lindström.

Toimikunnille valittiin puheenjohtajat: Tanhutoimikunnalle Riitta Kangas, pelimannitoimikunnalle Simo-Pekka Lindström ja tiedotustoimikunnalle Tarja Lahtinen. Påkaksen talotoimikunnassa
seuran asioita hoitaa edelleen Raija Hukkanen ja hänen varallaan
Matti Lankinen.

Tuttuja kasvoja myös
keskusseuroissa

Tilintarkastajiksi valittiin Veikko Turunen ja Markku Moilanen,
ja varalle Reijo Mäkelä ja Pentti
Salonen.

Valtakunnalliset keskusseurat
Suomalaisen Kansantanssin Ystävät (SKY) ja Kansantanssinuorten
Liito (KTNL) ovat valinneet myös
johtohenkilöitään marraskuun lopussa. SKY:n puheenjohtajaksi
valittiin Ossi Mäkinen HKY:stä ja
hallituksen jäsenenä jatkaa muun
muassa puheenjohtajamme Riitta
Kangas. KTNL:n puheenjohtajana
jatkaa Sanna Laakso ja hallituksen jäsenenä Matti Lankinen, molemmat myös meidän seurastamme tuttuja.
Tarja Lahtinen

Vuoden 2009 toimintasuunnitelma ja talousarvio käsiteltiin. Tanssia ja soittoa harjoitetaan viikoittain, aika ajoin käydään esiintymässä, kursseilla ja kansantanssija musiikkitapahtumissa. Tapahtumista mainittakoon seuran oma
Kevätpilkistys huhtikuussa, nuorten tapahtuma ja katselmus Toukotanssit toukokuussa sekä kesällä
pohjoismainen Nordlek-juhla Lahdessa ja mahdollinen ulkomaanmatka.
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LASTENSIVUT
1. Tässä sinulle hauska jouluinen satu. Sadussa on tyhjiä
kohtia. Pyydä ystäviäsi, vanhempiasi, sisaruksiasi antamaan sinulle erilaisia adjektiiveja (sanoja jotka kertovat
millainen jokin on), jotka laitat katsomatta eri tyhjiin kohtiin. Lue satu sitten ääneen ja pitäkää hauskaa yhdessä!
Satu _______________partaisesta pukista
Olipa kerran Korvatunturi, joka sijaitsi kaukana monen __________
vaaran takana. Siellä jossain keskellä oli tarkoin varjeltu salaisuus:
Joulupukin _____________ paja. Siellä ____________ Joulupukki
johti _____________ tonttujen joukkoa tehden lahjoja kaikille maailman ________________ lapsille. Mutta tämä tarina ei oikeastaan
kerro siitä, vaan tapahtumat ajoittuvat aikaan kun pukki vasta aloitti
_______________ bisnestään joululahjamarkkinoilla. Joulupukki oli
silloin vielä hyvin nuori ja vasta kasvatti partaansa. Se alkoi jo näyttää melkoisen _______________, mutta pukki tiesi, että lisää oli
kasvatettava. Pukki oli kuitenkin monen nuoren tavoin malttamaton.
Kun ikää on vain sata vuotta, on usein kiire suotta, ja pukki halusi
saada partansa kasvamaan nopeammin. Niinpä hän tilasi ostostv:n kautta Eliksiiriä, joka saapui nopeasti ______________ tonttukuriirin tuomana. Pukki kaivoi _____________ käsin ___________
pullon esiin laatikostaan. Hän lukaisi pikaisesti ohjeet ja alkoi sitten
levittää ____________ tököttiä parralleen. Ohjeessa käskettiin pitämään ainetta vain ja ainoastaan 10 minuuttia. Pukki kuitenkin nukahti ja näki _____________ unta _____________ parrasta, jonka
tulisi saamaan. Pukki havahtui hereille nukuttuaan 2 tuntia ja kirmaisi oitis vessaan huuhtelemaan ainetta pois parrastaan. Sitten
hän vilkaisi peiliin ja kirkaisi: parta oli ihan ______________! Pukki
hätääntyi pohtien, mitä nyt tehdä. Hän soitti ______________ ystävälleen, joka saapui pian auttamaan parta-katastrofissa. He pohtivat ja pohtivat, mutta eivät keksineet muuta ratkaisua, kuin ajaa
koko _______________ parta pois. Näin tehtiin ja sen kesän pukki
kulki parrattomana kuin nuori poikanen konsanaan. Eikä pukki sen
koommin ole erehtynyt _______________ ostos-tv:n houkutuksiin
sortumaan ja on silti saanut kasvatettua itselleen sen ___________
parran, jonka kaikki lapset tuntevat. Sen pituinen se!
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3. Sanaruudukko kätkee sisäänsä 22 jouluista sanaa. Sanat voivat
olla joko ylhäältä alas, alhaalta ylös, vasemmalta oikealle tai
oikealta vasemmalle. Kun olet värittänyt kaikki jouluiset sanat,
jäljelle jäävistä kirjaimista muodostuu jokin mukava lause!
Hyvää joulua! toivoo Minna
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Vihje: tässä ruudukkoon kätkeytyvät sanat avuksi joka apua tarvitsee:joulupukki/kinkku/tonttu/enkeli/
joululahja/lanttulaatikko/rosolli/kulkunen/lipeäkala/
kuusi/seimi/kynttilä/tähti/kirkko/himmeli/lahjatoiveita/
rauha/latvakoristeet/olkipukki/valkeajoulu.
Jäljelle jäävistä kirjaimista muodostunut
lause löytyy sivulta 11.
7

Lapsia luotsaamassa, ohjaajat Minna ja Tuija
Pienten lasten ryhmän ohjaajana on
tänä syksynä nähty uusi kasvo, Minna
Suokas. Uusi ohjaaja tarvittiin, kun
lapsia aiemmin ohjannut Susanna
Hentunen, Suskina tunnettu, lähti Savonlinnaan opiskelemaan opettajaksi.
Minnan kanssa pikku vilistäjiä ohjaa
Tuija Pirtttikoski, nyt toista vuotta.
Naperomittaisten joukkojen hallinnasta on Minnalla ja Tuijalla kokemusta
muutenkin, Minna on lastentarhanopettaja ja Tuija päiväkotiapulainen,
molemmat ovat tehneet pitkään töitä
päiväkodeissa.

hankkia ensi vuonna tanhuohjaajakurssilla.
Mitä ohjaaminen antaa ? -Käheän
kurkun, virnistää Minna, mutta jatkaa
sitten, että on tärkeää taata, että tulevaisuudessakin meillä on tanssijoita. On mukava nähdä, kun lapset ovat
innostuneita tulemaan harjoituksiin ja
oppimaan, jatkaa Tuija. Entä jos porukka joskus näyttää haluttomalta? Sitten kysytään että mikäs leikki nyt
otetaan, sitten taas piisaa virtaa! Näin
täytyy tosiaan tehdäkin esimerkiksi
jonkin vaikean opeteltavan jälkeen.

Lasten ryhmässä tanssii noin kaksitoista 4-11-vuotiasta lasta. Ryhmän
nimi on Pienet vikkelät, onko se kuvaava nimi? - On! vastaavat Minna ja
Tuija yhdestä suusta. -Pienten lasten
keskittymiskyky on lyhyt, joten harjoitusohjelman täytyy olla suhteellisen
helppoa ja nopeasti vaihtuvaa, selittävät ohjaajat. -Mennään lasten ehdoilla, kunkin kerran vireystilasta riippuen. Asioita pilkotaan osiin, opetellaan
pala kerrallaan, ensin vaikka vähän
jenkan askeleita ja sitten leikitään.
Harjoituskerta kestää noin 40 minuuttia, pidempään eivät pienimmät jaksa.

Esiintymisiäkin on pienille tanssijoille tiedossa. Itsenäisyyspäivänä on
tulikoe Katriinan sairaalassa, missä
vanhuksille esiintyvät nuorten ja lasten ryhmät. Mikäli aiempiin kokemuksiin on luottamista, pienet kansallispukuiset tanssijat herättävät ihastuneita huokauksia mummojen ja pappojen keskuudessa.
Ohjaajia haastatteli Tarja Lahtinen

Parissa kuukaudessa syksyllä alkanut ryhmä on jo kuitenkin opetellut
erilaisia askeleita, kuten vaihtoaskeleen, polskan, valssin ja jenkan sekä
kokonaisia pieniä tanssseja ja laululeikkejä.
Kauanko ohjaajat itse ovat harrastaneet kansantanssia ? Minna kertoo
aloittaneensa 4.5 vuotta sitten, Tuija
miettii ankarasti, mutta päätyy sitten
noin 14 vuoteen. Lisää koulutusta
nimenomaan ohjaamiseen on tarkoitus

Jenni ja Juho itsenäisyyspäivän 2008
esityksessä Katriinan sairaalassa.
Oikealla lauletaan Tuiki, tuiki tähtönen
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NUORET KTNL:N OHJELMISTOKURSSILLA
HÄMEENLINNASSA 7.9.2008
muudessaan hyvin vaatimaton.
Sikäläiseen katukuvaan ei varmaankaan kuulu ihmisiä, sillä heitä ei ollut havaittavissa.

Olipa kerran Helsingin Pitäjän
Tanhuujat ja Spelarit ry. Eräänä
päivänä, neljä tytöntylleröä kera
ohjaajien navigoivat tiensä Hämeenlinnan palokuntapaikkaan.
”Sillä lailla, nyt olette perällä”,
navigointinainen väitti keskellä
Hämeenlinnan tietä kello 6.50.
Perillä palokuntapaikassa oli jo
muitakin aikaisia lintuja tanssikengät jalassa. Nimen keruun jälkeen,
tanssit alkoivatkin Sinikan ohjastuksella. Alku vaikutti helpohkolta; tanssien vaikeusaste ei ollut
vielä suurehkonsuuri. Loppua kohden haasteellisuus kasvoi hiukan,
vai olimmekohan vain väsyneitä?

Tanssit jatkuivat ja Spelarit
loistivat jälleen kerran. Minnan
älykkyysosamääräkin loisti, tosin
poissaolollaan. Tehokkaassa valmennuksessa uusia tansseja tuli
opituksi jonkun verran. Aika paljonkin oikeastaan. Fiilikset olivat
aivan katolla lähes kaikilla, varsinkin kun väsymys alkoi pitkän päivän ja aikaisen herätyksen ansiosta
painaa. Kurssista jäi positiivinen
tunnelma ja jälleen lisää mukavia
muistoja tanhuhistoriamme pöytäkirjaan. Kiitos, että pääsimme mukaan humppaamaan yksinkertaisesti parhaalla porukalla!

Keskipäivän aikaan seurasi päivän kohokohta; PLOUNAS! Herkullinen kinkkukiusaus huuhdeltiin alas mehulla. Aterioinnin jälkeen kekseliäät nuorukaiset lähtivät tsekkaamaan mestat. Hämeenlinna city oli kaikessa vaatimatto-

Säveltänyt:
Jenni, Minna, Tiia ja Elina
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Toukotanssit Hyvinkäällä 16.5.2009
Muistatko Hyvinkään Toukotanssit parin vuoden takaa? Jos et,
niin tilaisuutesi on tullut: Toukotanssit on täällä taas! Tätä huippuhauskaa lasten ja nuorten puuhapäivää vietetään ensi keväänä
Hyvinkäällä. Varaa jo nyt kalenteristasi lauantai 16.5.2009 Hyvinkään reissulle!
Tapahtuma on yksipäiväinen ja pitää sisällään monenlaista tekemistä. Tarjolla on työpajoja, joissa voi mm. tanssia, laulaa ja askarrella viehättävässä Hyvinkään maaseutuopiston miljöössä. Päivä
sisältää myös Kansantanssinuorten liiton katselmuksen, jossa lasten ja nuorten kansantanssiryhmät pääsevät näyttämään taitojaan
ja saavat ammattilaisilta palautetta esityksestään.
Lisätietoja tapahtumasta tulee talven mittaan, olethan mukana!

Sateisena arkitiistaina 4.11. ihan tavalliset nuorten harjoitukset
muuttuivat muistoihini jääväksi iloiseksi yllätysillaksi, kun Elinan
soittaman käyrätorven säestyksellä, laulun raikuessa nuoret kantoivat mahtavan täytekakun saliin.
Kakku oli leivottu Jennin kotona yhdessä Romin ja Elinan kanssa, Minna ja Tiia runoilivat kortin. Tytöt kantoivat kakun pitkin märkää ja hämärää Jönsaksentietä Arkkiin. Mitä nyt vähän kermaa oli
valunut Jennin vaatteille ja maahankin, mutta luomus oli ehjänä
perillä! Siinä näyttämön reunalla kakkua syödessämme, nuorten
keskenään pulistessa ja supistessa omia kuulumisiaan, tuntui tällaisen joukon ohjaajana olo melkoisen mukavalta, lähes kiitolliselta.
Näitä yllätyksiä tarvitaan keskelle arjen aherrusta; Pieniä tai suuria, kenties puhelinsoitto tai kortti, tekstiviesti tai halaus tavatessa.
Hyvää mieltä ja iloa läheiselleen ja ystävälleen voi tuottaa niin monella tavalla, pienikin voi olla suurta.
Lämmin kiitos ja halaus ohjaajille ja tanssijoille, isoille ja pienille,
pelimanneille ja kaikille syksyn mittaan mukana olleille yhteisistä
yllätyksistä, mukavista harjoitusilloista, naurusta, soitoista ja lauluista, sinnikkäästä yrittämisestä kuvioiden kiemuroissa, aktiivisesta
mukanaolosta, riemullisista muistoista ja piirissä yhdessä pyörimisestä.
Rauhallista joulun aikaa meille kaikille, onnellista ja hyvää tulevaa vuotta 2009!
Riitta
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Tapahtumakalenteri
14.12.
9.1.
13.1
14.1.
24.1.
24.1.
24.2.
20.3.
22.3.
5.4.
13.5.
16.5.

Seurasaaren joulupolku klo 13-17, Seurasaari
Folklandian bussiaikataulu: Påkas klo 15.30, Tikkurilan asema 15.40 ja Myyrmäen asema 16. Meno-paluuhinta 25 €.
Lasten ja nuorten harjoitukset alkavat Arkissa
Aikuisten harjoitukset alkavat Peltolan koululla
NORDLEK-ohjelmien kertauskurssi klo 10-16 Puistokulma,
Talkootie 4, Vantaa
Seuran synttärijuhla klo 18 Påksessa nyyttärien merkeissä
Pelimanniklubi Idän tähti, Spelarit soittaa
Samuelin poloneesin iltamat Helsinki, Spelarit soittaa
Samuelin poloneesin pääjuhla
Kevätpilkistys Kilterin koululla, kaikki ryhmät esiintyvät,
harjoitukset 13-14.30, juhla alkaa klo 15.
Aino Ackten huvila, Spelarit soittaa
Toukotanssit ja kansantanssikatselmus, Hyvinkää

Lisää kansantanssi– ja –musiikkitapahtumia löytyy osoitteesta
www.kansanmusiikki.fi
Ristikon jäljelle jäävistä kirjaimista muodostuu lause:
Hyvää joulua niin isoille kuin pienille niin tanssijoille kuin soittajille!

Seuraava lehti ilmestyy helmikuussa. Kirjoitukset ja
piirustukset ym. materiaali Sannalle, Tarjalle, Minnalle tai Matille
20.1.09 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 2009:
* Riitta Kangas, puheenjohtaja, puh. 854 7563,
050-358 6491, riitta.kangas@kolumbus.fi
* Minna Suokas-Ikonen, puh. 050-302 8012
* Ritva Laasanen
* Raija Hukkanen, puh. 899 174, 0400-628 096
* Tiia Eerikänen
* 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
* Tuija Pirttikoski, puh. 040-873 6195
* Minna Suokas-Ikonen, puh. 050-302 8012
* Matti Lankinen, puh. 0400-422 417
PELIMANNIT:
* Simo-Pekka Lindström, puh. 040-554 0799
INTERNET:
www.kansantanssinuoret.fi/spelarit
www.spelarit.net
Lehti löytyy osoitteesta: www.elisanet.fi/lanmatti/Lehti
Kansikuva: Anna Ikonen
Valokuvat Matti Lankinen ja Raija Hukkanen
Julkaisija: Helsingin pitäjän tanhuujat ja spelarit ry
Tiedotustoimikunta
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