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Kesällä satoi paljon. Syksynkin aamut ovat sateisia ja illalla taas 
satelee!! Ja sitten, kun aurinko sateiden välillä paistaa, siitä osaa 
nauttia ja päivien kuulautta hämmästellä. 

Kirkas auringonpaiste siirtyy lasten ja nuorten mukana Uomarin-
teen koulun hämäriin nurkkiin. Kansantanssin askeleet kaikuvat 
taas käytävällä ja pelimannimusiikki soi pienille tanhuajille luokan 
lämmössä. Harjoitukset ovat alkaneet. 

Toivotan kaikki tervetulleiksi, varsinkin ensimmäisiä kertoja kansan-
tanssiin, perinteeseen ja kansanmusiikkiin tutustuvat lapset ja nuo-
ret. Mukavaa, kun saimme uusia tanhuajia mukaan. 

Aikuisten ryhmät sen sijaan eivät ole saaneet yhtä suurta kanna-
tusta. Senioriryhmä ei ole vielä aloittanut, eikä torstain harjoituksiin-
kaan tullut riittävästi pareja. Ristipuron ryhmä on aloittanut ensi ke-
sän ohjelmistoharjoitukset, vaikkakin pienellä porukalla. 

Toivotaan, että pimenevät illat saavat innostuneen joukon suuntaa-
maan kulkunsa harjoituspaikalle. 

Ensi kesänä tanssitaan Vantaalla poloneesia, Tartossa suvipäiviä 
ja Lappeenrannassa kokoonnutaan yhteispohjoismaisissa merkeis-
sä nuorten kanssa. 

Harjoiteltavaa siis riittää ja tanssijoita tarvitaan. 
 
      Tulkaa mukaan, toivoo Riitta 

PÄÄKIRJOITUS 

SYYSKOKOUS 24.11.2004 
 

Helsingin pitäjän tanhuujat ja spelarit ry:n syyskokous 
pidetään keskiviikkona 24.11.2004 klo 18.30 Påkaksessa 

osoitteessa Vanha Kuninkaalantie 2, Tikkurila. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 
Kaikki seuran jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen! 

 
    Johtokunta 
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SPELARIT BALTICA 2004 –FESTIVAALEILLA 
VIROSSA 18-23.6.2004 

Folklore Suomi Finland –yhdistys 
tiedusteli 16.9.2003 kiinnostaako 
meitä osallistua kesällä 2004 järjes-
tettävään XVII CIOFF International 
Folklore Festival Baltica –festivaa-
liin, jatkossa Baltica 2004. Ilmoitim-
me kiinnostuksemme ja 22.10.2003 
tuli ilmoitus että Spelarit on valittu 
edustamaan Suomea Viroon. 
Marras-joulukuussa 2003 aloitettiin 
yhteydenpito festivaaliorganisaation 
kanssa.  
 
Baltica 2004 festivaalin tausta 
Ensimmäinen Baltica Folklore Fes-
tival pidettiin 1988 Vilnassa Liet-
tuassa. Se kokosi silloisen Neuvos-
toliiton miehittämien Viron, Latvian 
ja Liettuan kansanperinteen harras-
tajat yhteiseen juhlaan vuosittain. 
Juhlat kiersivät kolmessa Baltian 
maissa. Niiden tarkoituksena on 
ollut myös kansallistunteen ylläpitä-
minen miehityksen aikana. Tämän-
kertainen festivaali, joka oli järjes-
tyksessä 17., oli päässyt vuotuisten 
CIOFF-festivaalien joukkoon.  

Festivaali oli  kaksiosainen – alun 
viikonlopun 18.-20.6.2004 (Pealin-
na Päevad) tapahtumat keskittyivät 
Tallinnaan ja 21.-23.6. (Maapäe-
vad) festivaali jatkui kymmenellä eri 
alueella ympäri Viroa. Ulkomaiset 
ryhmät matkustivat maaseutukier-
rokselle maanantaina 21. kesäkuu-
ta. Ulkomaisista ryhmistä liettualai-
nen Verpeta, venäläinen Muroma ja 
me Spelarit matkustimme Itä-Viron-
maan maakuntaan.  

Festivaalin osanottajat 
Tämä vuoden Baltica-festivaa-
leille osallistui monta virolaista 
kansantanssi-, kansanlaulu- ja 
kansanmusiikkiryhmää. Esiinty-
jiä tuli myös Latviasta (kaksi 
ryhmää), Liettuasta (2), Suo-
mesta, Unkarista, Udmurtista, 
Tatarstanista (Mari), Puolasta, 
Venäjältä, Kroatiasta ja 
Norjasta. 

Spelarit Mäetakuse kunnantalon 
puistossa, juhannusaaton ta-
pahtumassa. Keskellä Itä-Viron 
oppaamme Viktor Mullonen. 

Spelarien basisti Simppa 
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Spelareiden viralliset esiinty-
miset 
Balticassa meillä oli viisi esiintymis-
tä. Ensin Tallinnassa kaksi, lauan-
tai-iltana ensimmäisessä pääkon-
sertissa Sakala-keskuksessa ja 
sunnuntaina päivällä raatihuoneen 
torin ulkolavalla. Itä-Virossa ohje-
massa oli kolme esiintymistä. Tiis-
taina soitimme Narvan linnan ken-
tällä pidetyssä konsertissa. Viron 
juhannusaattona 23.6.2004 soitim-
me päivällä Mäetagusen kunnanta-
lon puiston perinnejuhlassa ja illalla 
Avinurmen juhannusjuhlilla.  

Muut merkittävät vierailut ja 
tapahtumat  
Tallinnassa kohokohtia olivat lauan-
taina pormestarin vastaanotto ja 
sunnuntaina vierailu presidentti Ar-
nold Ruutelin linnan puistoon. Siellä 
esiintyivät pelkästään virolaiset. Me 

pääsimme yhteiskuvaan pre-
sidentin kanssa kun luovu-
timme Spelari-levyn ja Van-
taan kaupungin lahjat presi-
dentille. 

Itä-Viroon meidät otettiin 
vastaan Purtsen linnassa, 
jossa paikalla oli maakunnan 
kuvernööri. Hän piti tervetu-
liaispuheen, jonka jälkeen 
siirryimme nauttimaan juus-
toja, hedelmiä ja viinejä. 
Matka jatkui Kohtlajärven 

kaivosmuseoon, jota esitteli suo-
mea sujuvasti puhuva, kaivoksesta 
eläkkeellä oleva inkeriläinen. Suljet-
tu ja museoitu kaivos tuotti toimies-
saan palavakiveä, jota käytettiin 
polttoaineena erilaisissa kotien 
tulisijoissa sekä sähkö- ja lämpö-

voimaloissa. Kaivoksesta ajoimme 
Suomenlahden rannalle Valasten 
näköalapaikoille. Retkeä haittasi 
sade ja kohtalainen tuuli. Itä-Viroon 
saapumispäivämme viimeinen ta-
pahtuma oli paikallisten järjestämä 
grillijuhla. Siellä syötiin, soitettiin ja 
tanssittiin. 

Seuraavana päivänä vierailimme 
aamupäivällä Kuremäen nunna-
luostarissa ja iltapäivällä Narvan 
linnassa. Linnaa meille esitteli hyvin 
suomea puhuva Narvan kaupungin 

Spelarit soittamassa Sakala-keskuksessa 

Viulisti Patrik Weckman 

Harmonissa Antti Keipi 
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palveluksessa oleva inkeriläisen 
Boriss Seissonen. Samana iltana 
konsertin jälkeen olimme Narvan 
pormestarin vastaanotolla. 

Matkustus, asuminen ym. 
logistiikka 
Tallinnassa asuimme kolme vuoro-
kautta hotelli Dzingelissä. Siellä 
meitä opasti Evelin Ojalo. Evelin 
opiskelee Sibelius Akatemiassa 
kanttori-urkuriksi. Aamupalan ja 
illallisen söimme hotellissa ja yhden 
lounaan Sakala-keskuksen vierei-
sessä kanttiinissa. CIOFF-festivaa-
lien esiintyjänä meille maksettiin 
pientä päivärahaa, jotka käytimme 
Tallinnan vanhassa kaupungissa 

Olde Hansa –ravintolassa. 
Olde Hansan terassi oli mei-
dän levähdys- ja virkistyspaik-
kamme muutenkin. 

Itä-Viron matka tehtiin bussil-
la, ensin venäläisen Muroman 
kanssa sitten liettualaisen 
Verpetan tilausajobussissa. 
Kotimatkan aamuna meidät 
tuotiin tila-autolla Tallinnan 
satamaan. Yhden yön vietim-
me koulun asuntolassa Joh-
vissa ja kaksi yötä Tudulin-
nassa Matsun majatalossa. 
Itä-Virossa oli oppaana/tulk-
kina Kohtlajärven betoniele-

menttitehtaan johtajan tehtävästä 
eläkkeellä oleva inkeriläissyntyinen 
Viktor Mullonen. Viktor oli hyvin 
sympaattinen vanha herra.  
 
Yhteenveto 
Baltica 2004 -matka onnistui hyvin. 
Järjestelyt ansaitsevat kiitettävän 
arvosanan. Esiintymiset, excursiot, 
syöminen, juominen ja nukkuminen 
vuorottelivat matkalla sopivasti. 
Meitä imarteli kysymys: “Oletteko te 
ammattilaisia”? Ehkä se oli kohte-
liaisuutta.  Saimme kutsun Etelä-
Venäjälle Muromaan ensi kesänä. 
Ainoa ikävä asia matkalla oli Itä-
Virossa ajoittain haitannut sateinen 
ja tuulinen sää.  
 
Veijo Honkanen 

Patrikin kanssa Tallinnan pormestarin 
 vastaanotolla  

Viulisti Jussi Suonikko 



6 

Lähdimme Heinolan Heilasteluihin 
bussilla Myyrmäen jäähallin parkki-
paikalta klo 15 ja matkasimme kohti 
Heinolaa Tikkurilan ja Keravan 
kautta.  

Perille saavuttuamme menimme 
avajaisjuhlallisuuksiin Heinolan to-
rille. Avajaistilaisuuden jälkeen ma-
joittauduimme Niemelän koululle 
kahteen luokkaan, toiseen pienem-
mät lapset ja koululaiset, toiseen 
aikuiset. 

Majoittumisen jälkeen lähdimme 
uimahallille koululaisten illanviet-
toon Karitan ja Suskin kanssa. Uin-
nin jälkeen nälkä oli jo kova, mutta 
onneksi äidit olivat varautuneet ti-
lanteeseen ja nautimme luokassa 
iltapalaksi pizzaa. Iltapalan jälkeen 
lähdimme vielä illanviettoon Ky-
menkartanon koululle, jossa opette-
limme perinnetansseja.  

Lauantaina oli aamulla aikainen he-
rätys ja heti aamupalan jälkeen me-

nimme harjoituksiin jäähallille. Har-
joitusten jälkeen tutustuimme perin-
nekäsityönäyttelyyn jäähallilla ja 
askartelimme itsellemme tuohisor-
mukset.  

Näyttelyn jälkeen vierailimme mui-
nais- ja kansallispukunäyttelyssä 
Valtuustotalossa, jossa näimme 
livenä myös samanlaisen puvun, 
kuin Tarja Halosella oli Itsenäisyys-
päivän juhlissa toissa vuonna. Tä-
män jälkeen kiirehdimmekin jo Ky-
mijärven rantaan tukkilaisnäytök-
seen.  

Sitten ehdimmekin hetken hengäh-
tää ja nauttia päivällistä koululla 
ennen kuin lähdimme illanviettoon 
Krouvin lavalle. Bussia odotellessa 
harjoittelimme koko seuran voimin 
poloneesia ja pääsimmekin heti 
kokeilemaan taitojamme lavalla. 
Vauhti kohosi välillä niin kovaksi, 
että pienimmät joutuivat 
”surffaamaan” pysyäkseen vauhdis-
sa mukana.  

Sunnuntaina olikin sitten pääjuhlan 
vuoro ja aamulla illanvieton jälkeen 

HEILASTELUT HEINOLASSA  
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olisi nukuttanut pitkään. Sateen 
vuoksi kulkue jouduttiin harmiksem-
me peruuttamaan. Juhlassa osallis-
tuimme Sinikka Mäkelän ohjaa-
maan koululaisten esitykseen sekä 
Sydän esityk-seen, jossa olivat mu-
kana kaikki esiintyjät. Pääjuhlassa 
saimme nauttia myös Slovakian ja 

Viron ryhmien esityksistä. Tämän 
jälkeen alkoikin paluumatka kotiin 
monta kokemusta ja elämystä 
rikkaampana.  

 
Iloiset osallistujat Jenna ja Roosa!  

Helmat heilahtaa ja soitto soi! 

Matti vie Paulaa 
ja Nanso pukee. 

Kesä sateineen tuli ja meni, mutta monessa 
paikassa ehtivät seuramme tanssijat pyöräh-
dellä ja soittajat soitella. Ohessa pieni kesäi-
nen kuvakooste. 
 
 
 
 
Helsinki-päivänä 12.6. Nanso järjesti liik-
keensä edustalla Mikonkadulla perinteiset 
lavatanssit. Tanssittajina seuramme tanssi-
joita Nanson vaatteissa. 
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Vantaalaiset järjestöt 
esittelivät toimintaansa 
harrasteillassa Simon-
kallion koululla 18.5.  
 
Tässä lapset näyttävät 
tanhun mallia. 

Spelarit valmistautu-
massa pääjuhlan si-
säänmarssiin Heino-
lan jäähallilla. 

Heinolassa heilasteltiin 
18.-20.6.  Siellä oli tilai-

suus nähdä myös muiden 
maiden tanssivaa nuori-

soa, kuten tässä slovakia-
lainen Maticiarik -kansan-

tanssiyhtye  
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Taiteiden yön koko per-
heen tapahtumassa 

26.8. Tuomarinkylän kar-
tanolla sää ei aivan suo-

sinut, mutta piiri pyöri 
kuitenkin.  

Myllyiltaa tahdittivat 
Spelari-soittajat. 

Helsingin pitäjän myllyl-
lä vietetään  Myllyiltaa 
kesäkeskiviikkoisin. Pe-
rinteiseen tapaan seu-
ramme esiintyy Myllyil-
lassa heinä-elokuun 
vaihteessa, tänä kesänä 
4.8.  Tarkkasilmäiset 
lukijat voivat huomata, 
että tässä on kyseessä 
vielä harjoitus, koska 
kaikkien tanssijoiden 
puvustus ei ole vielä 
läheskään kunnossa. 
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ARVOITUKSIA 

1. Joskus olen lyhyt, joskus olen pitkä,  mutta 
seuraan aina tiukasti kannoillasi. Mikä olen? 

2. Kalle seisoo Villen takana ja Ville seisoo Kal-
len takana. Miten se on mahdollista? 

3. Kuka menettää pään aamulla ja saa sen illalla takaisin? 
4. Kuinka monta viipaletta voidaan leikata yhdestä kokonai-

sesta leivästä? 
5. Kummalla puolella mukissa on korva? 
6. Miehellä on vain yksi tulitikku. Hänellä on mukanaan lyhty, 

kynttilä ja savuke. Minkä hän sytyttää ensin kun kaikki pitää 
saada palamaan? 

7. Mies käveli tiellä, jolla häntä vastaan tuli leijona. Mies alkoi 
nauramaan, miksi? 

8. Mikä on aamun alussa ja illan lopussa? 
9. Mihin kysymykseen ei voi vastata myönteisesti? 
10. Miksi kuiva kivi ei painu järven pohjaan? 

ARVOITUSTEN VASTAUKSET 
1. Varjo, 2. Kalle ja Ville seisovat selät vastakkain, 3. Tyyny, 4. Yksi, sen 
jälkeen se ei ole enää kokonainen, 5. Ulkopuolella, 6. Tulitikun, 7. Koska 
nauru pidentää ikää, 8. A-kirjain, 9. Nukutko sinä?  10. Se kastuu ennen 
kuin se ehtii pohjaan asti. 

HARJOITUSASIAA 
- Aikuisten harjoitukset keskiviikkoisin klo 18.30 Ristipuron päiväkodissa. 
- Lasten harjoitukset Uomarinteen koululla torstaisin, alle kouluikäiset 

klo 18.00, kouluikäiset klo 18.30 ja nuoret klo 18.00. 
 

HUOM! HUOM! HUOM! 
Ristipurossa ei harjoituksia 13.10. , 20.10. eikä 27.10. 

Nuorten harjoituksia ei ole 14.10. eikä 21.10. 
Alle kouluikäisten ja lasten harjoitukset jatkuvat normaalisti. 
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Seuraava lehti ilmestyy joulukuussa. Kirjoitukset ja piirustukset ym. 
materiaali Sannalle, Tarjalle tai Matille marraskuun puoliväliin mennessä. 

Sanna Laakso, puh. (040) 591 4897,  
email: sanna.laakso@kansantanssinuoret.fi,   

Tarja Lahtinen, puh. 8786105,  
email: tarja.lahtinen@anilabsystems.com 

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

MYYDÄÄN 
Myydään edullisesti siisti, juhlapukuna pidetty Perä-Pohjolan kan-
sallispuku, koko n.38, hame on pitkä. Puku on tehty Vuorelmalla 

40-luvulla ja siihen kuuluvat pusero, huivi, esiliina ja tasku. 
Tiedustelut Maire Kakko, p. 0500-708 594. Jokipuistonkaari 4, 

Nikkilä. 
 

OSTETAAN 
Helsingin pitäjän naisten puku, kaikki osat. Koko 44-46.  

Tied. Pirjo Palojärvi p. 0400-471711 purjo12@luukku.com  

Tapahtumakalenteri: 
Seuran tapahtumat: 
24.11. Seuran syyskokous klo 18.30 Kotiseututalo Påkas 
16.12. Lasten harjoitukset pikkujoulun merkeissä 
 
Muita tapahtumia: 
13.-21.11. Kaamospelit - Vantaan Kansanmusiikkiviikko 
13.11.  klo 11-14 Yhtäsoittoa, Kauppakeskus Tikkuri, Tikkurila 
14.11.  klo 14-16 Pelimannijamit, Ravintola Vagabonda 
17.11. klo 19 Ilona ja huvina, kotiseututalo Påkas, Tikkurila, liput 5 € 
18.11. klo 19 Uudenmaan kyläpelimannit sekä Sväng, Ravintola 

Nygårdsin Kivitasku, Sotunki. Liput 5 € 
21.11.  klo 15 Vantaan sottiisi: Kungsvägenin ryhmä, Pirukapo, Hel-

singin Balalaikkaorkesteri. Jokisali, Tikkurila. Ohjelma 5 € 
 Sari Kaipainen (09) 8393 5705, 040 534 0603 
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Julkaisija: Helsingin pitäjän tanhuujat ja spelarit ry 
Tiedotustoimikunta 

 

Kansikuva: Spelareita Heinolan Heilastelujen pääjuhlaesityksessä 

YHTEYSTIETOJA: 

JOHTOKUNTA: 
* Riitta Kangas, puheenjohtaja, puh. 854 7563,                  
 050-538 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, 040-7423181 
* Arja Salonen, puh. 294 2282, 040-771 3677 
* Simo-Pekka Lindström, puh. 040-554 0799 
* Matti Lankinen, puh. 852 1693, 0400-422 417 
 
AIKUISRYHMIEN OHJAAJAT: 
* Ulla ja Hilding Haaparinne, puh. 893 050, 0400-998 679  
* Sirpa Laakso, puh. 852 1693, 040-571 2498, 
 sirpa.laakso@nic.fi 
* Riitta Kangas, puh. 8547563, 050-358 6491 
 
 LAPSIRYHMIEN OHJAAJAT: 
* Riitta Kangas, puh. 854 7563, 050-358 6491 
* Karita Hämäläinen, puh. 040-516 7884 
* Susanna Hentunen, puh. 050-350 8661 
* Matti Lankinen, puh. 852 1693, 0400-422 417 
 
PELIMANNIT: 
* Veijo Honkanen, puh. 853 1864, 050-518 1184 
 
INTERNET: 
www.kansantanssinuoret.fi/spelarit 


