SPELARIT 1/2005
Helsingin pitäjän tanhuujat ja spelarit ry
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Tammikuun sunnuntai 2005
Istun korkealla jakkaralla keittiössä ja tuijotan käsi poskella ulos
ikkunasta.
Lunta satelee, maisema on postikorttimainen; lumiset kuuset, koivuissa talitinttejä, hangella jäniksen jäljet.
Pyörittelen kynää kädessäni ja ajattelen ihan itsekkäästi vain omaa
itseäni ja harrastustani.
Eilisen illan vietin yhteisen esiintymismatkamme valokuvia ja mukavia muistoja selaillen tuttujen kanssa tunnelmallisessa majassa
luonnon keskellä. Viikko sitten tanssin ja juhlin nauravien, iloisten
synttärivieraiden kanssa seuramme vuosipäivää Påkaksessa; pelimannimusiikki soi ja vuosien varrelta mieleen muistui paljon yhdessä koettuja tapahtumia, iloja ja suruja.
Folklandialla halasin tuttuja, sielläkin muisteltiin yhdessä vietettyjä
hetkiä, kursseja ja tanssitapahtumia Suomessa ja matkoja ulkomailla.
Nuorten harjoituksissa iloinen, hälisevä joukko pulisi keskenään, oli
mukava olla taas yhdessä. Harjoitukset sujuivat kuitenkin hymyssä
suin ja paljon opittiin. Aikuisten kokoontuminen Ristipurossa tanssin merkeissä antoi hyvän mielen, kaikki yrittivät parhaansa, iloa
riitti, hyväntuulisuus tarttui.
Voisi sanoa, että on paljon aihetta kiitokseen.
Elämä on ihmisen parasta aikaa, sanoi tunnettu ajattelija. Huomisesta ei kukaan tiedä, mutta hyvillä, iloa tuovilla muistoillakin pysyy
vähän aikaa pinnalla.
Kaikkea hyvää Sinulle tulevana vuonna. Voimia, uskallusta ja rohkeutta päätöksiin ja valintoihin. Iloitaan pienistäkin asioista ja hymyillään.
Toivoo Riitta

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN
Helsingin pitäjän tanhuujat ja spelarit ry:n sääntömääräinen
vuosikokous pidetään keskiviikkona 16.2.2004 klo 18.30
Påkaksessa. Esillä sääntöjen määräämät asiat.

Tervetuloa!
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FOLKLANDIA 2005
Perinteeksi muodostuneet
ohjelmat

Soitot, laulut ja tanssit käytävillä
koko risteilyn ajan luovat myös
taattua tunnelmaa. Spelarit yhtyeenä ei nyt ollut paikalla, mutta muutamia heistä esiintyi eri kokoonpanoissa. Kaivosojan Jussin näin Arvopelimannien kanssa soittamassa
9 kannen aulassa. Lienevätkö soittaneet koko lauantaipäivän, kun
hyttiini kulkiessa heidät aina näin
soittamassa. Kävin hytissä sentään
muutaman kerran päivän aikana.
Yhtye oli nimensä mukaisesti arvokkaan näköistä porukkaa, komeat
kravatit ja tumma puku, viehätti
näin naisen silmää.

Risteilyn 9-vuotisen uran saatossa perineeksi ja toistuviksi ohjelmakokonaisuuksiksi on jo muodostuneet muutamat hyviksi ja mielenkiintoisiksi todetut tapahtumat. Yökatrillia ei enää voisi mitenkään
jättää pois. Siihen on jopa niin paljon tunkua, että tanssijoita laitetaan
pienellä pakolla saatellen laivan
käytäville ja muihin vapaisiin paikkoihin. Varsinaiselle tanssilattialle
ei väenpaljoutta tarpeeksi mahdu.
Minä tosin olin sisareni kanssa tehnyt lupaavan päätöksen, että jätämme nyt tällä kertaa katrillit väliin,
mutta huomasimmepa vaan rivissä
olevamme katrillin vauhdissa Savilammen Antin huutojen siivittämänä. Hikeä ei mitenkään voinut välttää.

Tikkuristi SM-kisa kuuluu jokavuotiseen ohjelmaan. Tällä kertaa
taso oli loistavaa. Helsinkiläinen
nuori NAINEN voitti, seuraavat 2
sijaa menivät Itä-Suomeen nuorille

Saunaosastolla vietettävä tapahtuma ”Tupsun juureen” veti
väkeä ruuhkaksi
asti. Hävyttömiä
tunnelmia vetivät Komo, Kuppis ja Hermopiste. Saunan puolelle en kurkannut, mutta sielläkin
laulettiin.
Tilaisuus ei ollut
heikkohermoisille.

Arvopelimannit
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miehille. Tuntui,
että heillä kaikilla oli ylimääräisiä jalkoja, niin
tiuhaa vauhti oli
loppuvaiheessa.
Meidän omaa
perinnettä
on
Segersvärdin
bussi Göran kuskeineen,
pelimannien soittelu
koko
matkan
ajan ja Ykän ja
Riitan bussissa
tanssima Satumaa tango laulun,
soiton ja rallatuksen tahdissa.

Tarja, Riitta, Sanna ja Tuija. Tulisikohan joku hakemaan
tanssimaan?

jilta, jotta kokonaisuuksista tulisi
yleisölle selvemmin ymmärrettäviä.
Ei ole yleisön tehtävä arvailla mitä
tapahtuu ja miksi. Varsinainen tanssitaito on ryhmillä hyvä, mutta se
esityspuoli jatkossa todella työn
alle, toivoo allekirjoittanut.

Kansantanssit
Meillä oli pääsykortti ensimmäiseen konserttiin, joka sisälsi perinteisiä kansantansseja. Positiivista
oli nuorten sekaparien määrä ja
ohjaajien huomioima ylimääräisten
tyttöjen sijoittelu mukaan ohjelmanumeroihin. Mutta, eri ryhmien
ohjelmakokonaisuudet rupeavat
jotenkin muistuttamaan toinen toisiaan. Nyt on vallalla karjalaisten
tanssien ihannointi, niitä on joka
paikassa. Ohjelmakokonaisuudet
perustuvat johonkin samaan kaavaan, tyttöjen ja poikien välisiin
suhteisiin. Esitykset viedään läpi
ilman eläytyvää tunnetta. Halauksista ei tiedä ovatko ne surun vai
ilon ilmauksia. Vaatii aika paljon
lisää työstämistä ryhmiltä ja ohjaa-

10 KLUBI
Uutta matkalla oli 10 KLUBIN
tapaaminen laivan yläkannella. Tilaisuus oli henkilöille, jotka ovat
olleet mukana kaikilla 10:llä Folklandia risteilyllä. Tarjolla oli kuohuviiniä ja täytekakkua. Lisäksi
saimme kangaskassit, jotka sisälsivät Friiti lehden ja CD-levyn. Eipä
meitä kovin paljon ollut, muutama
kymmen. Tunsin lähes kaikki ja
keitä en tuntenut, niin tutustuttiin.
Näillä matkoilla aina yleensä tutustuu johonkin uuteen ihmiseen ja
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”Siehtarilainen” kappaleen. Lähes
kaikkiin kappaleisiin liittyi myös
saatesanat Juholta itseltään. Tilaisuus oli kaikkiaan vaikututtava.
Minä kestin tunteilematta lähes loppuun asti, mutta kun Koirasen perheyhtye astui esityslavalle, en enää
voinut itselleni mitään. En ollut
ainoa herkistelijä yleisön joukossa.
Myöhemmin nähtyäni Antti Koirasta kävin häntä kiittämässä upeasta konsertista. Juttelimme myös
Sorokoska- yhtyeestä ja etenkin
minun mieleeni jääneestä yhtyeen
n. 10 -vuotiaasta tytöstä joka lauloi
niin heleästi ja puhtaalla suomen
kielellä. Koirasen perheessä soitto
kuitenkin jatkuu ja Juhon säveltämä
musiikki elää jälkipolville.

vanhoja tuttuja halataan, niin että
heikkoa tekee. Tilaisuudessa soitteli Bill Hota pulvereineen.

Juho Koirasen muistokonsertti
Lauantaiaamuna klo. 9.30 –
11.00 oli 23-vuotiaana viime kesänä kuolleen Juho Koirasen muistokonsertti Siehtarilainen. Juho ehti
elämänsä aikana tehdä paljon kansanmusiikin eteen. Myös kännykkäsottiisin voi puhelimeensa soittoääneksi ottaa, kappaleen kuulimme
sekä puhelimella että instrumenteilla soitettuna. Juho sävelsi useita
kappaleita monille yhtyeille. Näitä
yhtyeitä ja yksittäisiä soittajia oli
nyt paikalla, mm. PJJ-trio, mestaripelimanni Heikki Lahti & co, Pekko Käppi, Sattuma, Sorokoska perheyhtye Petroskoista, Arto Järvelä,
Bill Hota & The Pulvers sekä tietenkin Koirasen perheyhtye. Lopuksi kaikki konsertissa soittaneet
s o i t t a j a t s o i t t i v a t yh d e s s ä

Paljon jäi näkemättä, kuulematta
ja kertomatta, mutta tässä joitakin
mieleen jääneitä kohokohtia.
Mielipiteet ja ajatukset Sirpa
Laakson

HUOM, HUOM aikuiset ! ! !
Vantaan Poloneesin ja Tanssipitojen koulutusta
Aluekurssi Lohjan Ammattikoululla 6.3. klo 9-16. Opetellaan Vantaan Poloneesin ja Suviyön tanssien ohjelmistoa Petter Broströmin
opastuksella. Kurssin hinta 17 €, ruoka 8 €, tulo– ja päiväkahvit
sisältyvät hintaan. Ohjelma: Ilmoittautuminen 9-9.30, harjoitus
9.30-12, lounas 12-13, harjoitus 13-16.
Ilmoittautumiset Riitalle 25.2. mennessä.
Tanssipitojen ohjelmistoa harjoitellaan myös Helsingissä 13.3.
Paikka ja aika ei ole vielä tiedossa, mutta varaa päivä kalenteriisi!
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LASTENSIVUT
Mikä keväinen asia muodostuu pystyriville ?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kotiseututalo Vantaalla
Sekä poikien että tyttöjen kansallispuvun osa
Melodia
Hevosten ja tanhuujien reipas askel
Harjoituspaikka on ...... koulu
Tanhuvuoro
Se, miten tanssiparista pidetään kiinni
Iloisen tanssijan askel
Pienehkö koristeellinen nauhalla kiinnitettävä kansallispuvun osa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Vastaukset sivulla 10.
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Joulunviettoa vuonna 2004
Joulu vietettiin pääosin kotona perheen kanssa. Isovanhempia tuli aattona
vierailulle. Netan perhe lähti mummolaan aatoksi. Jennin kotona oli pappa.
Joulukuusi, joka oli ihan aito suomalainen, jopa metsästä itse kaadettu, koristeltiin koko perheen voimin. Mukana oli pikkusiskoja, pikkuveli, tätejä,
mummo, äiti ,isä ja Jennyn perheessä myös Nekku-kissa. Tuija sai laittaa
nauhat kuuseen!
Kuusessa oli sähkökynttilät, erikokoisia ja –näköisiä palloja, hopeanauhaa,
suklaakäpyjä, karkkeja. Vanhoja koristeita (30v) oli säilynyt Minnan kätköissä. Osa koristeista oli itse tehtyjä.
Jouluruokana tarjottiin lanttu- peruna-porkkana ja makaronilaatikoita, kinkkua, kalkkunaa ja rosolleja. Lohta, rullana ja suolattuna, savukalaa, mätihyytelöä ja pateita sekä perunoita oli pöydässä. Kotona leivottiin alusta lähtien torttuja, pipareita ja pullaa.
Piparkakuissa löytyi mm. Muumeja, kuusia, enkeli, ukko ja akka, eläimiä,
sydän, nalle Puh, Tikru, Nasu, muumipeikko, pikku Myy, Nuuskamuikkunen.
Karkkeja syötiin ja maustekakkua.
Joulupukki oli jättänyt lahjat kuusen alle sillä aikaa, kun Tiia oli mummon
luona! Kaikkien luokse pukki ei ehtinyt.
Joulukirkkoon ei aamulla jaksettu herätä kuin yhdessä perheessä. Netan
perhe kävi katsomassa jouluevankeliumia kirkossa myöhemmin.
Joulu oli ollut rauhallinen ja kaikin puolin mukava, ainakin Niirasen Minnan
mielestä.
Haastattelu tehty 27.1.05 nuorten harjoituksissa. Tiedot koottu seitsemän
erilaisen perheen joulunvietosta vuonna 2004.
Riitta

Rakkaita terveisiä kaikille vanhoille ja uusille
tanssijoille! Oli ilo nähdä taas iloista tanssin
temmellystä torstai-iltana Myyrmäessä. Jatkakaa samaan malliin.
Terveisin Siru ja Tea
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SYNTTÄREIDEN JUHLINTAA PÅKAKSESSA
Perjantaina 14.1.2005 oli
seuran 23. syntymäpäivä.
Sen kunniaksi kohoteltiin
laseja Påkaksessa, jonne
synttäreitä juhlimaan oli
kutsuttu seuran nykyisten
aikuisjäsenten lisäksi
myös perustajajäsenet.
Heidän muisteluitaan seuran alkuajoista olikin mukava kuunnella. Seuraavassa erään perustajajäsenen ajatuksia illasta.
Perustajajäseniä skoolaamassa. Sirpa Laakso,
Kaarina ja Jorma Pessi ja Marjatta Kujanen

---------------------------------------------------------Sain yllättäen kutsun Helsingin pitäjän tanhuujat ja spelarit ry:n 23-vuotisjuhliin kotiseututalo Påkakseen. Olin mukana, kun yhdistys perustettiin, ja rivijäsenenä ja innokkaana tanhuajana useita vuosia.
-”Oi niitä aikoja !” Silloin olimme niin intoa
täynnä, kaikki uuden oppiminen oli kivaa.
Sain lukea yhdistyksen historian
Spelarit Antti Keipi ja
20 vuoden ajalta,
Topi Salonen
ja täytyy todeta,
että pienestä alusta on kehittynyt suuri juttu ennen kaikkea musiikin ja lapsiryhmien
myötä. Mutta olihan mukana alusta alkaen
taitavia ja innokkaita laulun ja musiikin
harrastajia.
Ilta Påkaksessa oli ihana mainion kestityksen, iloisen yhdessäolon, musiikin ja muisteloiden myötä. Kiitos, että sain olla mukana.
Arja ja Tarja ihastelemassa
Marjatta Kujanen
Helgen ja Maaritin polkkaa
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KEVÄTPILKISTYS 2.4.2005 KLO 15.00
Seuramme perinteinen kansantanssi– ja musiikkitapahtuma,
Kevätpilkistys, pidetään Kilterin koulun auditoriossa
lauantaina 2.4. klo 15.00.
Luvassa on ainakin kansantanssia, kansanmusiikkia ja
salonkitansseja seuramme ryhmien esittäminä.
Isit, äidit, mummit, ukit, naapurit ja muut tutut joukolla mukaan katsomaan mitä talven aikana tanssijat ovat oppineet!
Liput aikuiset 5 €, lapset 2 €.
Väliajalla myynnissä seuramme t-paitoja, CD-levyjä,
pinssejä ja tietysti kahvia, mehua ja muita herkkuja.

TERVETULOA!

Spelarit-lehti-sääntöjä
Muistathan!
Lehti on tarkoitettu tiedottamaan seuran tapahtumista, esiintymisistä, kesäjuhlista ym.
Lehdestä löytyvät myös ohjaajien ja johtokunnan yhteystiedot.
Huomioi siis tapahtumat ja päivämäärät, joihin ohjaajat toivovat sinun osallistuvan.
Merkitse ne muistiin itsellesi. Säilytä lehti,
niin voit tarkistaa tiedot siitä.
Lehti löytyy tällä hetkellä PDF-muodossa
myös netistä osoitteesta:
http://www.netsonic.fi/~lanmatti/Lehti/
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BARNLEK 2005
Barnlek on joka kolmas vuosi järjestettävä pohjoismainen lasten ja
nuorten kansantanssitapahtuma, jossa osallistujilla on mahdollisuus
tutustua toisiinsa yhteisissä illanvietoissa, työpajoissa ja retkillä.
Tanssituvissa ja konserteissa he pääsevät tutustumaan myös eri
pohjoismaiden kansantanssiperinteeseen sekä tanssia mukana ja
oppia naapurimaiden tansseja. Tänä vuonna Barnlek 2005 järjestetään Lappeenrannassa 29.6-3.7. Suomi isännöi tapahtumaa toisen
kerran, sillä ensimmäinen Barnlek oli Lahdessa vuonna 1992.
Helmikuun aikana vahvistetaan alustavat ilmoittautumiset ja jaetaan
lähtijöille ilmoittautumismateriaali. Henkilökohtaiset ilmoittautumislomakkeet pitää palauttaa Riitalle viimeistään torstaina 3.3.05.
Vaikka alustavan ilmoittautumisen mukaan juhla onkin jo täynnä, niin
lasten vanhempia ja muita aikuisia mahtuu mukaan talkoolaisina. Vähimmäistuntimäärä on 6 h ja lisäetuja
saa 12h työstä. Ruokailu ja majoitus
on järjestetty koululla talkoopäivinä.
Talkootyöstä kiinnostuneet voivat
ottaa yhteyttä Mattiin.
Osallistumisesta sekä talkooasiasta
löytää lisää tietoja Barnlekin sivuilta
osoitteesta www.barnlek2005.fi

Kansallispuvun voit vuokrata
Suomalaisen Kansantanssin Ystävien puvusto, Döbelninkatu 5 B 21,
00260 Helsinki, vuokraa lasten ja aikuisten kansallispukuja sekä niiden
osia. Ota jäsenkortti mukaan! Puvusto on auki keskiviikkoisin klo 17-19.
Puh. 441 702. www.kansantanssinyst.fi/ - puvusto
Vantaan Kansantanssijat vuokraa kansallispukuja ja myy tanhukenkiä
Kotiseututalo Påkaksessa Tikkurilassa. Ota yhteyttä Nea Leskelään
puh. 823 5011 (klo 10-16).
Varaa puku ajoissa kesäjuhliin!
Sivun 6 ristikon sanat: 1 Påkas, 2 Liivi, 3 Sävel, 4 Laukka, 5 Uomarinteen, 6
Vastuu, 7 Ote, 8 Hyppyaskel, 9 Tasku
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Tapahtumakalenteri:
17.2

Suskin ja Karitan ryhmillä ei ole harjoituksia

24.2.

Hiihtolomaviikolla ei lasten eikä nuorten harjoituksia

6.3.

Aluekurssit Lohjalla, aikuisten kesäjuhlaohjelmisto

11.3.

Iltamat, Valkoinen Sali, aikuisten esitys?

9.-13.3

Samuelin Poloneesi, Helsinki, pääjuhla 13.3. klo 13-15
Valkoinen Sali

13.3.

Tanssipitojen harjoitukset Helsingissä, aikuiset

19.3.

SKY/KTNL kesäjuhlaohjelmakurssi Puistokulma

31.3.

Kenraaliharjoitukset Kilterissä klo 18.00-21.00, kaikki
ryhmät

2.4.

Kevätpilkistys, Kilterin koululla klo 15.00, harjoitukset
alkavat auditoriossa klo 12.00

22.5.

Lasten Tantsut Tomtebo klo 16.00

12.6.

Helsinki päivä, aikuisten esitys klo 15.00

22.6.

Espa-Folk, aikuisten esitys klo 17.00-19.00

29.6.-3.7. Barnlek 2005, pohjoismainen nuorten kansantanssi–
ja -musiikkijuhla Lappeenrannassa,
www.barnlek2005.fi
7.-10.7.

Tanssipidot 2005, Suviyön tanssit, Tartossa, aikuiset,
www.folkloresuomifinland.fi

3.8.

Myllyilta Helsingin pitäjän myllyllä klo 18.30, aikuiset ja
nuoret

12.-14.8.

Vantaan poloneesi, KTNL:N ja SKY:n kesäjuhla Vantaalla, lapset ja aikuiset

21.8.

Elotantsut klo 17.00 Seurasaaressa, aikuisten esitys

25.8.

Taiteiden yö, Tuomarinkylän kartano, lapset ja aikuiset

Seuraava lehti ilmestyy huhtikuussa. Kirjoitukset ja piirustukset ym.
materiaali Sannalle, Tarjalle tai Matille maaliskuun loppuun mennessä.
Sanna Laakso, (040) 591 4897, sanna.laakso@kansantanssinuoret.fi,
Tarja Lahtinen, 8786105, tarja.lahtinen@anilabsystems.com
Matti Lankinen, (0400) 422 417, matti.lankinen@kansantanssinuoret.fi.
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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. 852 1693, 0400-422 417
AIKUISRYHMIEN OHJAAJAT:
* Riitta Kangas, puh. 854 7563, 050-358 6491
* Ulla ja Hilding Haaparinne, puh. 893 050, 0400-998 679
* Sirpa Laakso, puh. 852 1693, 040-571 2498,
sirpa.laakso@nic.fi
LAPSIRYHMIEN OHJAAJAT:
* Riitta Kangas, puh. 854 7563, 050-358 6491
* Karita Hämäläinen, puh. 040-546 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
Kansikuva: Netta Ekman
Julkaisija: Helsingin pitäjän tanhuujat ja spelarit ry
Tiedotustoimikunta
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