Spelarit 2-2009
Helsingin pitäjän tanhuujat ja spelarit ry

Sinivuokot ja leskenlehdet kukkivat,
kevät on siis täällä ja kesä nurkan takana!
Olemme olleet ahkeria ja opetelleet talven mittaan melkoisen määrän erilaisia
tansseja. Kaikki kolme kansantanssiryhmää ovat toimineet aktiivisesti viikoittain.
Tosin nuorten ryhmä on kutistunut edellisvuosista, mutta lasten harjoituksissa on
tanhuja ja piirileikkejä opetellut iso joukko eri-ikäisiä ja vikkeläjalkaisia tanhuajia.
Tästä erityiskiitos Suokkaan Minnalle ja Pirttikosken Tuijalle, jotka innostuneesti ja
iloisin mielin ovat harjoituksia vetäneet. He ovat myös hakeutuneet tanssinohjaajakoulutukseen, joten näillä näkymin uudet, piristävät tuulet puhaltavat ja lasten- ja
nuorten ohjaustyölle on tulevaisuudessakin jatkajia ja osaajia.
Pelimannit ovat kokoontuneet yhteissoittoon Torpassa keskiviikkoisin. Uutta
ohjelmistoa on opeteltu kursseilla ja sehän aina antaa uutta puhtia harjoituksiin.
Alkuvuoden yhteinen tavoitteemme oli Pilkistys. Tapahtuma onnistui kokonaisuutena hyvin. Suuri kiitos kaikille järjestelyissä mukana olleille. Ohjelma oli monipuolista ja tanssiesityksissä ilmeet olivat innostuneet, kenties pikku muistikatkosten
ansiosta jopa iloisen hymyilevät. Spelarit olivat runsaslukuisina paikalla ja saimme
kuulla taas vähän erilaista ja ehkä tuntemattomampaakin pelimannimusiikkia. Salosen Topi toimi linkkinä tanssijoihin, kiitos siitä. Kiva oli nähdä Jänösen Heliäkin!
Minnan ja Tuijan luotsaaman lasten ryhmän seuraava jännittävä päivä on 16.
toukokuuta, jolloin Hyvinkäällä järjestetään kaikenlaisen muun mukavan toiminnan
ohella tanhukatselmus. Taitaa tosin olla niin, että ohjaajat ne vasta jännittävätkin.
Heinäkuun alussa järjestetään NORDLEK2009-juhla Lahdessa. Aikuisryhmämme on harjoitellut yhdessä Vantaan kansanperinteen ystävien kanssa isolla joukolla
ja ahkerasti kenttäohjelmia. Ne ovat kutakuinkin jo kasassa. Nyt on lisäksi mielenkiintoisena ja virkistävänä haasteena tanssien opettelu Danse2009 Bohemia- tapahtumaan elokuussa Prahassa. Erityisen ilahduttavaa on, että pelimannit ja tanssijat
lähtevät sinne yhdessä, noin 25 hengen ryhmänä, mikäli suunnitelmat etenevät ajallaan.
Harjoittelukausi ei siis suinkaan ole vielä ohi, pikemminkin tahti vain tiivistyy.
Kiitän lämpimästi kaikkia talven aikana seuramme toiminnassa mukana olleita.
Toivotan lämmintä kesää, rentouttavaa lomaa, onnellista oloa ja iloista mieltä. Nähdään pitkin kesää erilaisissa yhteisissä tapahtumissa. Tule mukaan, siellä niitä muistoja syntyy ja mieli virkistyy.
Riitta

Tiukan menuetin komea rivi Pilkistyksessä 2009. Kuva: Marika Siltanen
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Kevätpilkistys Susien (6kk) silmin
västi ja menuetin aikana äiti pompitti minua, olisi kai halunnut olla
esiintymässä?! Väliajalla isä antoi
hedelmää ja monta kirjavasti pukeutunutta (kansallispukuista) aikuista tuli tervehtimään. Äiti kehui
pullaa ja jotain mustaa vettä hyväksi. Minulle kelpaa vain maito
ja hedelmäsoseet. Eikä isä ja äiti
taitais muuta antaakaan vielä.

Äiti ja isä touhottaa kovasti ja
koittaa pukea minulle jotain valkoista paitaa ja punaraidallista hametta ja ulkovaatteita. Mitäköhän
nyt tapahtuu???
Pitkän ajomatkan päätteeksi minut nostettiin pois ja menimme
johonkin isoon rakennukseen. Nyt
otettiin vaatteita pois.
Istuttiin ja yhtäkkiä alkoi kuulua
musiikkia (Spelarit soitti), jotain
tutun kuuloista, joten kiljahtelin
riemusta ja pompin äidin sylissä
ylös alas…

Toisella puoliskolla salissa olikin aikuisten vuoro esiintyä ja osa
esityksestä olikin hauskaa ja nopeeta seurattavaa, mutta maidon
nälkä iski kesken kaiken ja äiti
kiikutti minut takaisin ruokalaan.

Lavalle tuli monta pikkuista
esiintyjää ja ne hyppeli siellä laulaen ja hymyillen, joten minäkin
innostuin entistä enemmän. Naurahtelin ja kiljuin ilosta. Esitysten
väleissä oli puhetta joka ei niinkään kiinnostanut joten nostin meteliä ja katselin jalkojani ja äiti
antoi minulle purulelun, jota jäystin taas hetken tyytyväisenä.

Leikiteltiin hetki ja takas hetkeksi katselemaan ja kuuntelemaan
musiikkia. Äiti tykkää menuetista,
isä taas polkkamaisista esityksistä.
Minä taas pidin lasten ja nuorten
esiintymisestä eniten ja musiikista.
Viimeiset valssit olivat kaikista
parhaat kun isä vei minut pyörähtelemään. Taas kiljahtelin riemusta…

Aikuiset esiintyivät myös näyttä-

Taisi äiti ottaa
kuviakin meistä.
T: Susie, Tapani
ja
Marika Siltanen
Kuva: Marika
Siltanen
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LASTENSIVUT
1. Tässä on joukko tanhuaskelikkoja eksynyt muiden aika samanlaisten
sanojen joukkoon. Ympyröi kultakin riviltä oikea tanhuaskel/askelikko:
A) Jolkutus

Melkutus

Tolkutus

Salkutus

B) Koppavalssi

Hyppyvalssi

Hoppavalssi

Kaartovalssi

C) Myllytys

Hyllytys

Pyllytys

Ryllytys

D) Liputus

Lepuutus

Lopetus

Laputus

E) Hapanmykky

Hupunmakku

Pahanmakku

Hepunsykky

2. Mikä tanssin askel? Lue vihjeet ja yritä arvata, mikähän tanssi tai
tanssin osa voisi olla kyseessä.
A) Siinä hypätään neljään laskien, ensin tasahyppy, sitten toiselle ja
toiselle jalalle ja neljäs hyppy onkin ilmaan!
B) Kun on kova pissahätä, niin tätä tanssia onkin ihan oivallista
tanssia!
C) Askel, askel, hyppy, askel, askel, hyppy, hyppy ja hyppy ja hyppy
ja hyppy!
D) Tässä lasketaan kolmeen. Suosittu tanssi häissä, hääpari usein
aloittaa juuri tällä tanssilla!
E) Kun hyppäät tämän kauniisti, jalkasi napsahtavat ilmassa yhteen
kuin kaksi pussaavaa kalaa!
3. Tutuista tansseista ja leikeistä on pudonnut kirjaimia pois. Täydennä
nimet ehjiksi.
A)

__ A I L I

B)

T U P __ U T O U K __ A K E H __ Ä Ä __ Ä

C)

L A U __ A

D)

__ U R A

E)

__ I N G __

K __ K K __
__ U R A

__ Ä I T Ä

Tehtävien vastaukset sivulla 7.
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PILKISTYS 5.4.2009
Pilkistyksessä ovat aina mukana myös seuran lapsitanssijat. Tänä vuonna
nuorempien ryhmästä oli mukana 12 tanssijaa, ja mikä mukavaa: myös
kaksi poikaa! Tässä tarinaa Pilkistyksestä kertovat kaksi lasten ryhmän
tanssijaa, Teija Asomäki 11v ja Anna Ikonen 9v.
Mitä teitte ennen esitystä?
Teija: Harjoiteltiin niitä tansseja, että miten me sitten siellä esityksessä tehdään.
Anna: Harjoiteltiin ihan sikana.
Mitä tansseja esititte Pilkistyksessä?
Anna: Pilkkiä.
Teija: Ei kun se illalla pilkalla. Niin siis
Pilkku. Sitten oli Hura hura häitä, Haili.
Anna: Ja se Juustopolkka (toim. huom:
Juustopolska).

Jenni keittiötöissä, taittelemassa
serviettejä.

Mistä tanssista pidit eniten?
Teija: Mun suosikkini oli se
neliö-juttu (Sappu Viipurista).
Anna: Mun oli se Keltaruusu.
Näitkö muiden esityksiä?
Teija: Kai jotain aikuisten
loppua sieltä takaa. Välillä
olis voinut käydä katsomassa.
Anna: Takana oli niin kivaa.

Pienet ja isommat yhteisessä Keltaruusussa.

Montako piparia söit:
Molemmat: En muista, en laskenut.
Mitä jäi parhaiten mieleen?
Teija. Se pukukoppi.
Anna: Kun me saatiin tikkarit.
Mikä oli ihan parasta
Pilkistyksessä:
Teija: Siellä takana istuminen.
Anna: Esitys, herkut, takanaolo.
Kaikki oli parasta.

Tanhutatit loppukiitoksessa.
Kuvat: Matti Lankinen
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Mikä puku sinulla oli
ylläsi:
Teija: Munsala.
Anna: Hämeen puku.
Kikatuksen määrästä
voi päätellä, että tyAikuisten karjalainen Suuppa. Kuva: Marika Siltanen
töillä oli ollut kivaa
Pilkistyksessä, kuten
varmaan meillä kaikilla. Ihan omia juttujakin syntyi sinisestä narusta, eli
backstage on haviteltava paikka myös tanhuesityksissä! Lapset tanssivat
upeasti, nuoret muistivat hymyillä kauniisti, aikuiset selvisivät hyvin ja
spelareita oli –jälleen kerran- ilo kuunnella. Kiitos tämän vuoden Pilkistyksestä mukana olleille!
Tyttöjä haastatteli ja jutun koosti Minna.

Aikuisryhmä oli esiintymässä kahvipalkalla Pakila
-kodissa 2.3.2009.
Kuvat: Matti Lankinen ja
Bo Westerby.

MYYDÄÄN
Täydellinen naisten Helsingin pitäjän puku, koko 40-42. Lisäksi
naisten tanhukenkiä.
Miesten Helsingin pitäjän puku, koko 52C.
Tied. Laura ja Kyösti Lampila, 0400-458 227, klampila@luukku.com.
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Tapahtumakalenteri
8.5.
13.5.
16.5.
21.5.
24.5.
3.-5.6.
3.-7.6.
5.-7.6.
5.-7.6.
6.6.
6.6.
7.6.
12.6.
15.6.
30.6.-5.7.
11.-19.7.
3.-9.8.
8.9.
16.9.

Duo Anna Pudas & Patrik Weckman klo16.30-17.30
Kirjasto 10, Elielinaukio 2 G
Aino Ackten huvila klo 19, Spelarit soittaa
Toukotanssit ja kansantanssikatselmus, Hyvinkää,
Tanhutatit osallistuu
Helavalkeat, Nummi-Pusula
Lasten tantsut Seurasaaressa Antin aukiolla, opetusta ja
esitys
XV valtakun. kantelekilpailu, Tre, www.kanteleliitto.org
Lasten Kalenat, Lappeenranta, www.lastenkalenat.fi
Sepän Soitto ja Pelimanniyhtyeiden SM-kilpailut, Mäntsälä
Juniorfolkdansstämma, Kimitoön, www.folkdans.fi
Setlementtinuorten liiton 35v juhla, www.setlementtinuoret.fi
Seurasaari 100v harjoitukset klo 14.00
Seurasaari 100v pääjuhla klo 14.00
Helsinkipäivän tantsut Seurasaaressa Antin aukiolla klo 18
Espafolk ja juhannussalon pystytys Espan puisto klo 17-19
NORDLEK 2009 Lahdessa
Kaustinen Folk Music Festival
Seurasaari soi! Kansanmusiikkiviikko, Helsinki
Lasten ja nuorten harjoitukset alkavat Arkissa klo 18
Aikuisten harjoitukset alkavat Peltolan koululla klo 18

Lisää kansantanssi– ja –musiikkitapahtumia löytyy osoitteesta
www.kansanmusiikki.fi

Sivun 4 tehtävien ratkaisut:
1A) melkutus, B) hoppavalssi, C) hyllytys, D) laputus, E) hapanmykky
2A) polkka, B) polska, C) jenkka, D) valssi, E) laukka
3A) Haili, B) Tupsutoukkakehrääjä, C) Laula kukko D) Hura hura häitä, E)
Bingo

Seuraava lehti ilmestyy lokakuussa. Kirjoitukset ja
piirustukset ym. materiaali Tarjalle, Minnalle tai Matille
25.9.09 mennessä.
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, puh. 050-545 5020
* Raija Hukkanen, puh. 899 174, 0400-628 096
* Tiia Eerikänen, puh. 050-406 9593
* 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
* 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.saunalahti.fi/~matlan/Lehti/
Kansikuva: Voihan pöljä, Pilkistys 2009, kuva Matti Lankinen
Valokuvat Matti Lankinen, Marika Siltanen ja Bo Westerby
Julkaisija: Helsingin pitäjän tanhuujat ja spelarit ry
Tiedotustoimikunta
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