SPELARIT 2/2005
Helsingin pitäjän tanhuujat ja spelarit ry
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Kevättä, kevättä kaikille!!
Suuri kiitos seuramme yhteisen juhlan, Pilkistyksen läpiviemisestä
jokaiselle. Yleisö kiitteli monipuolista ohjelmaa ja kehui tanssijoiden,
laulajien ja pelimannien taitoja.
Aikuisten puolella piti kiirettä pukujen vaihdon ja muiden järjestelyjen yhteensovittamisessa. Monet tanssijat hikoilivat kolmessakin eri
esityksessä, mutta hyvinhän ne menivät, hymyssä suin ja iloisin ilmein.
Kiitos Jormalle ja Antille erinomaisesta yhteistyöstä, kuviot saatiin kasaan ja tulos oli kiitettävä.
Alle kouluikäisten ryhmäkin kipitteli niin tomerasti musiikin tahdissa. Kiitos vanhemmille, kun olitte pukeneet lapsenne kansallispukuihin. Sehän se juhlan kruunasi. Koululaisten ja nuorten ryhmät tanhusivat elävästi ja iloisesti.
Ohjaajalle vain tuli pari harmaata hiusta lisää, kun tanssijat hupenivat yksi toisensa jälkeen kuka minnekin, mutta loppu hyvin, kaikki hyvin!
Spelarit saivat erikoismaininnan hyvästä ja oikeasta pelimannimusiikista; sitä kun ei kuulemma enää kuule missään.
Mukavaa, kun pääsitte niin suurella joukolla soittamaan. Kahvituksen aikanakin pelimannimusiikki soi, se kuulosti kodikkaalta.
Kiitos pullien ja kakun leipojille, puffetin hoitajille ja myyntiporukoille. Hyvin toimittu!
Tästä jatketaan kohti uusia haasteita: Laulujuhliin Viroon, Barnlekiin Lappeenrantaan ja Vantaan Poloneesiin.
Iloista kevään jatkoa ja
kesän odotusta.
Harjoituksissa nähdään.

Riitta
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VANTAAN POLONEESI
Joka vuosi seuramme on osallistunut pienemmällä tai suurellakin joukolla eri paikkakunnilla pidettäville kesäjuhlille. Lasten vanhempiakin olemme saaneet reissuille
mukaan. Se on tuonut iloa ja riemua niin yhteismajoitukseen koulujen luokissa kuin
bussimatkoille ja illanviettoihinkin.
Edellisinä kesinä olemme olleet mm. Lieksassa, Haminassa, Saarijärvellä, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Tänä vuonna riemulliset automatkat ja osa tunnelmasta jää
auttamattomasti pois, kun kesäjuhlat järjestetään pe 12.- su 14.8. meillä täällä Vantaalla Laurin Elojuhlien yhteydessä.
Perjantain avajaiset pidetään Tikkurilan keskustassa, illalla on tutustumistanssit
sekä lapsille että aikuisille Tiedekeskus Heurekassa, lisäksi vielä kirkkovenesoutelu
ja yökirkko.
Lauantaina on mahdollisuus osallistua Elojuhlien tapahtumiin Helsingin pitäjän
kirkolla. Pelimannikonsertti järjestetään Urheilutalolla. Nuotio- ja lauluiltaan kokoonnutaan kotiseututalo Påkaksen pihamaalle. Kansallispukunäyttely on Heurekassa ja kansallispukuisia nukkeja on esillä Peltolan koululla.
Sunnuntaina seppelten laskua sankarihaudoille voi tulla seuraamaan klo 11.00 alkaen. Kansallispukuinen juhlakulkue järjestäytyy Heurekan pihalle klo 12.30, kulkee
läpi Tikkurilan ja päätyy pääjuhlapaikalle Urheilukentälle.
KTNL:n ja SKY:n tanhukatselmukset järjestetään lauantaina Urheilutalolla. Sinnekin on mukava tulla katsomaan eri puolilta Suomea tulevien tanssijoiden taitoja ja
kuuntelemaan ryhmien ohjaajille heidän työstään ja osaamisestaan annettavaa palautetta.
Seurastamme on lähdössä osallistujia kenttäohjelmaan kaikista ryhmistä. Se on mukavaa!
Pakolliset harjoitukset pidetään lauantaina , aikuiset klo 7.00-8.30, nuoret klo 8.3010.30 ja lapset klo 10.00-11.30 ja sunnuntaina aikuiset klo 7.00-8.00, nuoret ja lapset klo 9.30-10.30. Kaikkien ryhmien yhteisharjoitus klo 8.00-9.30. Kaikki kenttäharjoitukset Urheilukentällä.
Vantaan Poloneesin järjestelyistä vastaavat Vantaan kansanperinteen ystävät ry.
Tässä heidän tervetulotoivotuksensa meille kaikille.
Tervetulotoivotukset
myöskin Vantaan kirkonkylään
Pyhän Laurin kirkon kupeen
missä silloin lauantaina
seitsemännentoista kerran
kootaan maalaismarkkinoille
laajat Laurin Elojuhlat.

Terve teille tullaksenne
iso ilo ollaksenne
täällä ensi elokuussa
koko vilkkaan viikonvaihteen
Vantaan kesäkarkeloissa
Poloneesin poljennoissa
tanssimassa tanhujuhlat.
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ENSIMMÄISTÄ KERTAA
KEVÄTPILKISTYKSESSÄ
Torstai-iltana, kevätpilkistyksen
aatonaattona, olimme Kilterin
koululla kenraaliharjoituksissa.
Ensimmäistä vuotta tanhuavilla
Lauralla (4v) ja Emmalla (2,5v)
kun ei kansallispukuja ollut,
saimme lainaksi feresit. Näyttämöllä harjoittelu oli uutta ja mukavaa ja sai lapset odottamaan
kovasti esitystä.

yhtään helpottanut se, että parina oli Niko. Laura kun oli päättänyt, että hän ei ainakaan pojan
kanssa tanssi, pojat kun kuulemma ovat tyhmiä.
Ensimmäisenä lavalle saapuivat
Spelareiden ja Niina Tenhion
säestyksellä Pienet Vikkelät,
ohjelmassa oli ensimmäisenä
”Pilkku”. Lapset vilkuttelivat toisilleen kahdesta jonosta
ja jo pian pyörivät kaikki
piirissä. Emma välillä
haukotteli, päiväuniaika
kun oli, mutta parinsa Karitan kanssa pysyi hyvin
tanssissa mukana. Pienet
Vikkelät esittivät myös
Poloneesin ja Huh hah
hei`n, jotka sujuivat hyvin.
Laura kyllä välillä jäi vähän ihmettelemään mitä
oikein pitikään tehdä,
mutta Niko näppärästi vei
parinsa oikeaan suuntaan.
Riitta Kangas lausui tervetuliaissanat ennen kuin
ihailtiin isompien lasten esitystä.
Tanhukat esittivät viisi mukavaa
tanhua, muun muassa Tupsutoukkakehrääjän ja Kaalinpään.
Välillä kuulimme myös laulua,
Emmi Kankaan ja Lasse Pajusen tulkitsemana. Tanhutatit
esittivät neljä tanhua ja ennen

Lauantaina (2.4) koitti vihdoin
odotettu Kevätpilkistyspäivä.
Feresit rypyttömiksi silitettyinä
saavuimme Kilterin koululle.
Kansallispukuisia lapsia ja aikuisia näkyi jo monia. Lauraa alkoi
jännittää, nyt pitäisi tanhuta yleisön katsellessa. Eikä jännitystä
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väliaikaa kuultiin
vielä keskiajan
musiikkia Sonores Antiquin esittämänä, sekä
nähtiin hienoja
hovitansseja.
Väliajan jälkeen
ohjelmassa oli
vielä monia vauhdikkaita tansseja
hienoine koreografioineen, sekä
pelimannimusiikkia. Paljon olivat
sekä pienet, että
suuret tanssijat talven aikana
oppineet.

seuraavan kerran pääsee esiintymään. Jännityksestä huolimatta esiintyminen oli ollut mukavaa. Eikä parina ollut Niko-poika
kuulemma ollutkaan tyhmä,
vaan oikein kiva poika, joka osasi tanssia hyvin.

Kotimatkalla lapset kyselivät
malttamattomina milloin seuraavat harjoitukset ovat ja Lauraa
myös kiinnosti kovasti milloin

Riina Koljonen
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LASTENSIVUT
Tiina on menossa esiintymään Kevätpilkistykseen. Matka on kuitenkin sokkeloinen. Auta Tiinaa löytämään tie Kilterin koululle.

Kilterin koulu
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Tiina ei ollut oikein varma pukeutumisestaan ja
mietti, puuttuisiko puvusta jotakin? Autatko Tiinaa pukeutumaan ja kerro mitä pukeutumisessa
on korjattavaa. Löydätkö 7 eroa kuvista?
Ratkaisu sivulla 10.
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Testaa tietosi!
MITÄ TAPAHTUI VUONNA 2004?
Seuran vuosikokous pidettiin 16.2.2005. Kokouksessa käsiteltiin
muun muassa viime vuoden toimintakertomus, jonka pohjalta on
laadittu seuraava tietovisa. Kysymysten avulla voit testata, mitä
tiedät seuramme toiminnasta vuonna 2004. Vastaukset löytyvät
sivuilta 10.
1 Yhdistyksessä oli jäseniä
a) 102 b) 82 c) 122
2 Jäsenistä alle 16-vuotiaita oli
a) 23 % b) 42 % c) 33 %
3 Spelarit-lehti ilmestyi
a) 5 b) 3 c) 4 kertaa
4 Yhdistyksen kotisivujen osoite on
a) www.kansantanssinuoret.fi/spelarit
b) www.hpts.fi
c) www.spelarit.net
5 Spelarit-pelimanniyhtyeen soittimia ovat viulu, harmoni, basso,
haitari ja ...
a) kantele b) mandoliini c) kitara
6 Montako tanssiesitystä seuralla oli toimintakertomuksen mukaan
vuonna 2004
a) 12 b) 4 c) 8 (Pilkistys poislukien) ?
7 Spelarit-yhtye vieraili Suomea edustavana pelimanniyhtyeenä
kesäkuussa 2004
a) Latviassa b) Norjassa c) Virossa
8 Mikä seuraavista on VÄÄRIN ?
a) lapset harjoittelivat Uomarinteen koululla torstai-iltaisin
b) nuoret harjoittelivat Uomarinteen koululla torstai-iltaisin
c) aikuiset harjoittelivat Uomarinteen koululla keskiviikkoiltaisin
9 Mikä seuraavista EI ole seuramme lasten ryhmän nimi ?
a) Pienet vikkelät b) Tanhujalat c) Tanhutatit
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Koulutuksen teemavuosi
seen käytännössä.
Koulutuksen kesto on 15 opintoviikkoa, 220 tuntia. Koulutukseen
sisältyy kansanperinteen seminaarityö sekä perehtymistä alan
kirjallisuuteen. Koulutus on tarkoitettu sellaisille kansantanssin
ja tanssin harrastajille, joilla on
jo ennestään ohjaajakokemusta.
Vastaavia työtehtäviä ovat erilaiset ohjaustehtävät seuroissa,
järjestöissä tai teatterissa. Kurssilta valmistuu opetushallituksen
hyväksymäksi kansantanssinopettajaksi.

Tanhuohjaajaksi
Tampereella
Kansantanssinuorten Liiton järjestämä ohjaajakoulutus on peruskoulutusta, joka antaa valmiuksia tanhuryhmän ohjaukseen ja perehdyttää perinnekulttuuriin. Koulutus on suunnattu
16 vuotta täyttäneille tanhuharrastajille. Koulutukseen kuuluu
neljä viikonlopun mittaista kurssijaksoa, koulutuksen kokonaiskesto on 80 tuntia. Jaksojen
pääteemoja ovat opettamisen
perustiedot ja taidot, ohjelman
rakentaminen ja esittäminen,
lapsiryhmän ohjaaminen sekä
puku- ja tapaperinne. Kurssilta
valmistuu tanhuohjaajaksi.

Tanssinopettajaksi
Oulussa
Tanssinopettajan koulutusohjelmassa voi opiskella kansantanssin, kilpatanssin, klassisen baletin tai seuratanssin suuntautumisvaihtoehdossa. Koulutus toteutetaan Oulun ammattikorkeakoulussa. Opiskelu kestää neljä
vuotta ja tutkintonimike on tanssinopettaja (AMK). Tutkinnon
suorittanut tanssinopettaja voi
toimia mm. tanssin perusopetuksen, tanssiharrastuksen ohjauksen, tanssin ammatillisen koulutuksen sekä tanssivalmennuksen osa-alueilla.

Kansantanssinopettajaksi
Tampereella
Varalan Urheiluopisto järjestää
yhteistyössä Suomalaisen Kansantanssin Ystävät ry:n ja Tampereen yliopiston musiikintutkimuksen laitoksen kanssa ammattiin valmistavaa kansantanssinopettajakoulutusta. Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa
ammattitaitoisia kansantanssinopettajia ja antaa valmiudet kansantanssin opetukseen liittyvään
kasvatus- ja opetustyöhön. Tarkoituksena on myös perehdyttää
opiskelijat kansanperinteen perustietouteen ja sen soveltami9

Uusia T-paitoja tulossa!
Seuran T-paitoja on tilattu lisää. Kohta niitä pitäisi olla saatavilla taas
kaiken kokoisille, lapsista aikuisiin. Uusi paita eroaa vanhasta hivenen, selässä ei ole kokonaisuudessaan isoa kolmionmuotoista logoa,
vain seuran nimi logon kirjasintyylillä. Paidan tummansininen värisävy saattaa myös hieman poiketa edellisestä. Hinta on 12 euroa ja
paitoja voi kysellä harjoituksissa ohjaajilta.

Kengät ja puvut kiertoon!
Jos sinulla on pieneksi ja/tai tarpeettomaksi käyneitä kansallispukuja
tai tanhukenkiä, tuo niitä harjoituksiin tai laita ilmoitus lehtemme sivuille. Pääset turhasta kaapin täytteestä ja joku onnellinen saa ostaakseen itselleen tai lapselleen puvun/kengät. Varsinkin lasten puvut ja kengät näyttävät olevan kysyttyjä - nopeasti kasvavalle pikkutanssijalle mielellään ostaisi käytetyn vähän halvemmalla kuin uuden
ja tuliterän, joka parin vuoden päästä ei enää mahdu.

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!

Oikea rivi sivun 8 kysymyksiin:
1a) 2 b) 3 c) 4 a) (www.spelarit.net on pelimanniyhtyeen osoite, josta on linkki
www.kansantanssinuoret.fi -sivuille) 5 b) 6 a)
7 c) 8 c) (aikuiset harjoittelivat Ristipuron päiväkodissa keskiviikkoiltaisin ja Uomarinteen koululla torstai-iltaisin) 9b)
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Tapahtumakalenteri:
22.5.
21.-22.5.

Lasten Tantsut Tomtebo klo 16.00
Sepän Soitto, Mäntsälä, http://www.mantsala.fi/tapahtumat/
sepansoitto.htm
21.5.
Pelimanniyhtyeiden SM-kilpailut klo 15, Mäntsälä
27.-29.5.
KoskisFolk 2005, www.koski.fi/koskisfolk/,
11.-12.6.
BIFF kansanmusiikkifestivaali Mustasaaressa Helsingin Seurasaarenselällä. Esiintyjänä mm. Sväng
12.6.
Helsinki päivä, aikuisten esitys klo 15.00
16-19.6
"SamStämt" med folkdansare och spelmän i Jakobstad
17.-19.6
Karjalaiset Kesäjuhlat, Lahti
22.6.
Espa-Folk, aikuisten esitykset klo 18.15 ja 18.30
24.6.
Seurasaaren Juhannusvalkeat
24.6.-3.7. Jutajaiset, Rovaniemi, www.jutajaiset.net
27.6.-3.7. Haapavesi Folk Music Festival 2005, www.haapavesifolk.com
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
7.-10.7.
Kihaus, Rääkkylässä, www.kihaus.fi
20-24.7
Europeade, Quimper, Ranska
9.-17.7
Kaustinen Folk Music Festival - www.kaustinen.net
3.8.
Myllyilta Helsingin pitäjän myllyllä klo 18.30, aikuiset ja nuoret,
paikalla harjoitukset klo 17.30
12.-14.8.
Vantaan poloneesi, KTNL:N ja SKY:n kesäjuhla Vantaalla, lapset ja aikuiset, www.vantaankansanperinteenystavat.net
13.8.
Pakarituvan tupasoitto
21.8.
Elotantsut klo 17.00 Seurasaaressa, aikuisten esitys
25.8.
Taiteiden yö, Tuomarinkylän kartano, lapset ja aikuiset
3.-4.9.
JollyFolk kansantaiteen silta Helsinki-Tallinna 2005
24.9.
Leikareitten ja Esbo Spelmanslagin 30 v juhlakonsertti
29.9.-2.10. Tanssimania - kansantanssin syysfestivaali, Tampere, SNL/
Pispalan Sottiisi

Seuraava lehti ilmestyy lokakuussa. Kirjoitukset ja piirustukset ym.
materiaali Sannalle, Tarjalle tai Matille helmikuun 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
PELIMANNIT:
* Veijo Honkanen, puh. 853 1864, 050-518 1184
INTERNET:
www.kansantanssinuoret.fi/spelarit
www.spelarit.net
Kansikuva: Omenan ym kukkia vanhasta värikuvakasviosta
Julkaisija: Helsingin pitäjän tanhuujat ja spelarit ry
Tiedotustoimikunta
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