Spelarit 4-2010
Helsingin pitäjän tanhuujat ja spelarit ry
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Kansanmusiikin ja ‐tanssin edistämiskeskus on nimennyt vuosien 2011‐2012 tee‐
maksi "Höyrypäät ja mopopojat ‐ musiikkia ja tanssia tallentamassa". Nimi lii yy
kansanperinteen tallentajiin, heidän elämäntyöhönsä sekä perinteen siirtämi‐
seen: A. O. Väisänen, Asko Pulkkinen, Anni Collan ja esimerkiksi Erkki Ala‐Könni,
jonka syntymästä tulee ensi vuonna 100 vuo a.
Muutamissa perinneyhdistyksissä tehdäänkin pienimuotoises ja harrastepohjal‐
ta tallennustyötä tansseista ja kansanperinteen muis inpanoista, tanhuryhmien
ohjelmasta, lasten ja aikuisten harrastuksesta kansantanssin parissa. Niissä tal‐
lennetaan valokuvia, henkilöhaasta eluja, musiikkia.
Teemavuosina kaikenlaisen perinteen tallentamisen toivotaan laajenevan kaikki‐
alle Suomeen.
Omassa seurassamme ainakin Ma on tallentanut seuramme historiaa sen pe‐
rustamisesta, vuodesta 1982 läh en mm. valokuvia, matkoja, tapahtu‐
mia, Pentuspelarit ja Spelarit lehdet. Påkaksen alakerrassahan meillä on kymme‐
niin mappeihin tallennetut muis inpanot taloudesta ja hallinnosta.
Toivoisinkin, e ä ensi vuonna ryhtyisimme järjestelmällises tallentamaan jokai‐
nen jotain pientä yhteiseen arkistoomme: Jonkin tämän päivän leikin tai pelin
koulun tai päiväkodin pihalta, laululeikin, sisällä leiki äviä leikkejä, aikuisten ja
lasten yhdessä pela avia pelejä tai tänä päivänä yhdessä laule avia lauluja esi‐
merkiksi bussimatkoiltamme.
Kansallispuvut, niiden käy ö sekä lorut, sanonnat tai nykypäivän arvoitukset
(onko niitä ja missä muodossa?) olisivat myös mielenkiintoisia saada talteen
Vantaan seudulta, samoin tapoja ja to umuksia. Pelimanneilta keräisimme tä‐
män päivän harjoitusmateriaalia, etoja soi opeleistä ja musiikista. Tanhuharjoi‐
tuksista jonkin illan ohjelman ja ken es valokuviakin. Henkilöhaasta elut olisivat
myös tervetulleita.
Tästä kaikesta lisää ensi vuoden puolella. Otam‐
me mielellämme vastaan "höyrypäisiäkin" ideoita
tämänkaltaisen tallennustoiminnan käynnistämi‐
seksi meidänkin seurassamme.
Perinteistä ja rauhallista joulun aikaa teille
jokaiselle.
Rii a
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NORD10
Spelarit pohjoismaisissa pelimannimestaruuskisoissa
Muutaman viime vuoden aikana on Ruotsin vanhimmassa hiihtokeskuk‐
sessa, Sälenissä, järjeste y pohjoismaiset pelimannimestaruuskisat. Kil‐
pailuissa on kolme sarjaa: spelmanslag, grupp ja solist. Spelmanslag sarja
on isoille yhtyeille, vähintään 15 soi ajaa (tänä vuonna 12). Grupp sarja
on pienille yhtyeille, korkeintaan 6 soi ajaa. Kunkin pohjoismaan (Ruotsi,
Suomi, Norja ja Tanska) kansanmusiikkilii o lähe ää kuhunkin sarjaan
korkeintaan kaksi edustajaa. Kussakin sarjassa on siis korkeintaan kah‐
deksan osallistujaa, jotka kukin esi ävät alkukilpailussa kaksi kappale a.
Sarjan kolme parasta soi avat myös finaalissa kaksi kappale a, jotka voi‐
vat olla samojakin kuin alkukilpailussa.
Kuten tarkkaavainen lukija havaitsee, Spelareille sopivaa sarjaa ei ole,
meitä kun on nykyään yhdeksän. Pää mme kuitenkin ilmoi autua haluk‐
kaiksi grupp‐sarjaan ja lainata pari soi ajaa (minut sekä Miian) Espoon
Pelimanneille. Kansanmusiikkilii o valitsi Suomen edustajiksi spelmans‐
slag sarjaan Espoon Pelimannit, grupp sarjaan Spelarit sekä trion nimel‐
tään Rosenfink sekä solis sarjaan Päivi Hirvosen ja Jarmo Romppasen.
Kaikki suomalaiset kilpailijat matkus vat Espoon pelimannien järjestä‐
mällä bussilla. Matkaan lähdimme torstai‐iltapäivänä Leppävaaran Läkki‐
torilta, josta ajoimme Silja‐Linen satamaan. Osa porukasta lii yi mukaan
vasta satamassa ja kiireisimmät, ilmeises lentomatkalaiset, vasta Tuk‐
holman satamassa. Matkaa Säleniin on Tukholmasta noin 420 kilometriä.
Suunta luoteeseen Norjaa koh . Epäselväksi jäi, mitä rei ä ajoimme, kas
kun soi mme koko matkan. Sen verran seurasin kännykän GPS:stä sijain‐
amme, e ä osasimme soi aa Taalainmaanmarssin saapuessamme Da‐
larnas lääniin ja myöskin Scho s från Lima ohi aessamme Liman kylän.
Loppupuolella matkaa maisemat olivat yllä ävän lumiset ja mäkiset.
Nousimme enimmäkseen jokivar a vastamäkeen ja lopulta sekä joki e ä
järvet olivat umpijäässä. Noin kuusi tun a soite uamme tulimme Säle‐
niin. Emme jääneet kylälle, vaan jatkoimme suoraan tunturin päälle. Siel‐
lä, hiihtohissien yläaseman vieressä olevaan tunturihotelliin meidät ma‐
joite in ja myös kilpailut pide in siellä.
Saapumisiltana hotellilla oli tanssit sekä puskasoi oja eri puolilla hotellin
ravintoloita. Koko matkan soite uamme ja hiukan harjoiteltuamme, em‐
me kuitenkaan jaksaneet ryhtyä puskasoi oon. Tanssin Miian kanssa hiu‐
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kan hamboa ja sen jälkeen Spelarit ase uivat kuuntelemaan ruotsalais‐
ten pelimannien soi oa. Illalla saimme myös etoomme kilpailun järjes‐
tyksen. Seuraavana aamuna kilpailut alkoivat klo 9:00, ensimmäisenä sar‐
ja grupp, si en spelmanslag ja lopuksi solis t. Ja niinhän siinä kävi, e ä
koko kilpailujen ensimmäisen vuoron saivat Spelarit. Herätys klo 7, aami‐
ainen, pienet harjoitukset ja lavalle. Soi mme menue n Helsingin pitäjäs‐
tä sekä Reinländerin Lohjalta, molemmat Patrikin sovituksia. Alkukilpailu
jatkui koko päivän, tuomariston harkitessa oli myös pari pientä kon‐
ser a. Lopulta tuomaristo julis tuomionsa: yhtään suomalaista yhtye ä
ei päässyt loppukilpailuun, ainoa finalis mme oli solis sarjassa Päivi Hir‐
vonen. Täytyy kyllä todeta, e ä vaikka tuomio tuntui julmalta, se oli oi‐
kea. Sil kävimme kämpillä hiukan tutkimassa nuo eja.
Illalla oli kiinnostavaa seurata loppukilpailuja, ilman mitään stressiä. Naa‐
purimaissamme on hyviä suuria, pelimanniyhtyeitä, jopa kolmisenkym‐
mentä soi ajaa. Pienyhtyeet vastaavat tasoltaan suomalaisia Sibelius‐
akatemian yhtyeitä. Koko kilpailun taso oli korkea, solis sarjassa suoras‐
taan huikea. Grupp sarjan voi ruotsalainen Blå bergens borduner, spel‐
manslag sarjan norjalainen Mukampen spelmannslag ja solis sarjan Päivi
Hirvonen, joka soi viulua ja jouhikkoa sekä lauloi.
Illalla kilpailun
jälkeen oli jälleen
tanssit sekä pus‐
kasoi oa, johon
tällä kertaa osal‐
listuimme. An‐
noimme Espoon
Pelimannien
aloi aa, si en
mukaan tulivat
myös loputkin
Spelarit. Aika
pian mukaan
tar ui myös
muutamia ruot‐
Viimeisen illan puskasoitossa etualalla voittajasolisti Päivi
salaisia peliman‐
Hirvonen, spelarit Mari ja Patrik. Taustalla Spelari Antti,
neja,
joiden kans‐
Espoon Pelimanni Reijo, spelarit Topi ja Simppa sekä tuntesa
soi
mme ruot‐
mattomaksi jäänyt kuuntelija. Kuva: Juhani K.
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salaisia kappaleita. Myöhemmin mukaan tuli myös tanskalaisia, jotka ha‐
lusivat soi aa myös suomalaisia kappaleita, mm. Kruunumarjaanan pols‐
kaa. Soi mme heidän kanssaan myös An Järvelän meille ope amia
tanskalaisia kappaleita. Täytyy todeta, e ä tanskalaisilla on hiukan erilai‐
nen meininki oman maansa polkkien soitossa. Ilta jatkui pitkään, kunnes
tuli yö.
Aamulla oli jälleen herätys kukonlaulun aikaan. Pikainen aamiainen ja
bussiin. Ja eikun pelit soimaan. Mu a nyt soi o ei jäänyt pelkästään Spe‐
larien varaan. Myös Espoon pelimannit osallistuivat. Ja genre vaihtui spe‐
larimusiikista vanhaan tanssimusiikkiin. Sitähän minä en juuri osaa, joten
lepäsin ja nau n musiikista sekä ohikulkevista spelarinuoteista. Parasta
an a olivat Marin soi amat tangot, joita Patrik säes harmonilla, muka‐
na myös Espoon Pelimannien hanuri, mandoliini ja klarine t. Kuuden tun‐
nin soiton jälkeen saavuimme jälleen satamaan. Laivalla saunoimme ja
söimme (kuten mennessäkin), mu a nyt lys n ka oi kisajärjestäjiltä saa‐
mamme matkakassa.
Menestystä siis ei tullut, mu a tärkeintä oli osano o. Matka oli mukava
kokemus kuten spelarimatkat yleensäkin. Vastasi kahta Folklandiaa elikkä
puolikasta Kaus sta. Melkeinpä tekisi mieli haalia kasaan joskus iso yhtye
ja mennä mukaan isojen yhtyeiden sarjaan, ei voitosta haaveillen, vaan
mukaan osallistumaan.
Kirjoi

Juhani Kaivosoja, eli wanhamies

Synttärionnitteluja !
Seuramme jäseniä on täyttänyt tänä vuonna pyöreitä vuosia. Lämpimät onnittelut !

70 -vuotta - Jorma Pessi
60 -vuotta - Jukka Pirinen, Pentti Salonen, Heli Muikku
50 -vuotta - Tarja Lahtinen, Raija Hukkanen
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LASTENSIVU
Joulu on pian täällä. Tässä sinulle muutama jouluinen vinkki helpottamaan pukin odotusta:
* Askartele joulukorttitasku. Tarvitset 2 paperilautasta. Toinen lautanen leikataan keskeltä kahtia. Molemmat lautaset voit maalata esim. askartelumaalilla
(tai käyttää kauniisti kuvioituja lautasia). Kun maali
on kuivunut, teippaa puolikas kiinni kokonaiseen lautaseen pohjapuolet ulospäin. Näin väliin tulee tasku.
Valmiin työn voit koristella haluamallasi tavalla, ripusta ylös nauha ja laita roikkumaan. Taskuun voit kerätä joulun alla saapuvat kortit!
* Paistisilla:
Yhden leikkijän silmät sidotaan. Hän asettuu leikkitilan keskelle,
kädessään rullalle kääritty sanomalehti tai pyyhekäärö. Muut leikkijät käyvät "tökkäämässä" keskellä olevaa ja tämä yrittää osua näihin pyyhekääröllä. Mikäli hän onnistuu, vaihtuvat osat.
* Pahvipiparit. Piirrä ruskealle kartongille piparimuotin avulla kuvio
ja leikkaa se irti. Koristele "pipari" esim. hopea/kultatussilla tai kiiltojauheella. Ompele siihen ripustusnauha kiinni ja saat mukavan koristeen joulukuuseen.
* Kotipictionary. Tarvitset paperia ja kynää. Leikkijät jaetaan kahteen tai useampaan joukkueeseen. Kukin joukkueen jäsen arvuuttaa muita oman joukkueen jäseniä tuttujen joululaulujen nimistä
piirtämällä kuvaa tästä laulusta. Jos joukkue arvaa laulun sovitun
ajan kuluttua, annetaan sille piste (vaikkapa
pipari purkkiin). Kun peli on loppu, voidaan
yhdessä mutustella pipareita ja laulaa
vielä kivoja joululauluja yhdessä!
Mukavaa joulunaikaa
Kaikille isoille ja pienille
spelareille toivoo
Minna
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Lehdessä on monta väritystehtävää, kannen joulukuusi, 2 sivun jou‐
lukellot ja tämän aukeaman kuvat. Ota värikynät käteen ja tee ku‐
vista mieleisiäsi.
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BARNLEK 2011, 13.‐17.7.2011 Skive, Tanska
Lasten ja nuorten pohjoismainen kansantanssi‐ ja
kansanmusiikkitapahtuma BARNLEK järjestetään kol‐
men vuoden välein eri pohjoismaissa ja ensi vuonna
Tanskan Skivessä. Ensimmäinen BARNLEK oli Lahdes‐
sa vuonna 1992 ja Tanskassa edellisen kerran 1998.
Skive on viihtyisä 50.000 asukkaan kau‐
punki, jossa on useita puistoja, leikkialuei‐
ta, patsaita ja istutuksia. Tapahtuma‐
alueena toimivassa kul uurikeskuksessa
on kaksi hallia, konser sali sekä uimahalli
ja keilahalli. Tapahtuman aikana osallistu‐
jat majoi uvat yhteismajoitukseen kol‐
melle koululle, jotka sijaitsevat 1,5 ‐3 km
etäisyydellä kul uurikeskuksesta.
Tapahtuman osallistumismaksu on 150 € henkilöltä sisältäen majoituksen
koululla, ruokailut, Barnlek –repun, pinssin ja pääsylipun uimahalliin sekä
sisäänpääsyn tapahtuman avajaisiin, illanvie oihin, tanssitupiin ja pää ä‐
jäisiin.
BARNLEK 2011 –tapahtuman teemana on ”Perinne ja uudistuminen”.
Ohjelmassa on aiempien tapahtumien tavoin illanvie oja, työpajoja, ret‐
kiä, ryhmien omia esiintymisiä, kulkue sekä pääjuhla, jossa nähdään kaik‐
kien osallistujamaiden ja itsehallintoalueiden kansantanssijoiden yhteis‐
ohjelmat.
Tapahtumapaikat, ohjelma‐ ym. edot suomeksi käänne ynä löytyvät
BARNLEKIN ko sivulta osoi eesta www.barnlek2011.dk.
Sitovat ilmoi autumiset pitää tehdä jo tammikuun lopulla.
Lisä etoja saa lasten ohjaajilta, Minnalta ja Tuijalta.
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10.‐12.6.2011
Helsinki
Helsingin Kansantanssin Ystävät kutsuu tanhukansan kesäjuhlille Stadiin.
Suomalaisen Kansantanssin Ystävien, Kansantanssinuorten Liiton ja Peli‐
mannikillan perinteinen kesäjuhla on järjeste y vuosi ain eri paikkakun‐
nilla. Muutamana vuotena mm. Nordlek, Toukotanssit ja Päivä Porvoos‐
sa ‐tapahtumat ovat korvanneet kesäjuhlan.
Viikonlopun ohjelmassa on illanvie oja, yhdessä oloa, retkiä ja tutustu‐
mista Stadiin sekä Seurasaareen (Duuneja skideille ja buleille).
Talven aikana harjoitellut yhteisohjelmat harjoitellaan ja tanssitaan sun‐
nuntaina Seurasaaressa pääjuhlassa. Ulkomaisia vieraita on tulossa
Lie uasta ja Novgorodin alueelta Venäjältä.
T‐paita lauksia ja ennakkoilmoi autumista toivotaan tammikuun lop‐
puun mennessä. Osallistumismaksu on aikuisilta 60 euroa sekä lapsilta ja
huoltajilta 40 euroa. Sitovat ilmoi autumiset pitää tehdä 8.4. mennessä.
Lisä etoja saa ohjaajilta.

Tule Helsinkiin Kesäjuhlille vaikka junalla kolkuƩaen, sillä täällä
kuuluu Metron Melkutus.
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Syyskokouksen 2010 päätöksiä
Helsingin pitäjän tanhuujat ja spelarit ry piti syyskokoustaan Påkaksessa maanantaisena pakkasiltana 29.11.2010. Seuran puheenjohtajaksi ensi vuodelle valittiin edelleen Riitta Kangas. Johtokunnan jäsenet vuonna 2011 ovat Raija Hukkanen, Minna Suokas,
Tuija Pirttikoski, Matti Lankinen, Juhani Kaivosoja ja Tarja Lahtinen.
Toiminnantarkastajiksi valittiin Veikko Turunen ja Markku Moilanen
ja varalle Pentti Salonen ja Antti Keipi.
Vuoden 2011 toimintasuunnitelma ja talousarvio käsiteltiin. Tanssia
ja soittoa harjoitetaan entiseen tapaan. Ohjaajia ja pelimanneja
kurssitetaan ja tapahtumista mainittakoon esiintyminen Folklandiaristeilyllä, seuran oma Kevätpilkistys, kesäjuhla Metron Melkutus
Helsingissä sekä lasten ja nuorten pohjoismainen Barnlek-tapahtuma Tanskassa.
Vuosittaiset jäsenmaksut ovat edelleen 40 euroa aikuisilta ja 20
euroa lapsilta (lapsiksi luetaan alle 16-vuotiaat).
Toimikunnille valittiin puheenjohtajat: Tanhutoimikunnalle Tuija Pirttikoski, pelimannitoimikunnalle Juhani Kaivosoja ja tiedotustoimikunnalle Tarja Lahtinen. Påkaksen talotoimikunnassa seuraa edustaa edelleen Raija Hukkanen, varalla Matti Lankinen.
Tarja Lahtinen

Tasavallan presidentti on myöntänyt Raija
Hukkaselle Suomen Leijonan ansioristin.
Onneksi olkoon!
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Tapahtumakalenteri
12.12.
14.12.
15.12.
7.-8.1.
11.1.
12.1.
5.4.
9.4.
10.-12.6.
13.-17.7.

Joulupolku Seurasaaressa klo 13-17, www.joulupolku.net
Lasten viimeiset harjoitukset
Aikuisten viimeiset harjoitukset
Folklandia -risteily, Silja Europa
Lasten harjoitukset alkavat, Arkki
Aikuisten harjoitukset alkavat, Peltolan koulu
Pilkistyksen kenraalit Kilterin koulu klo 18 ->
Kevätpilkistys klo 15 Kilterin koulu, harj. klo 13->
Metron Melkutus kesäjuhla Helsingissä
BARNLEK 2011, Skive, Tanska

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

Folklandia -bussi
Perjantai 7.1.2011
- Påkaksesta klo 15.00
- Tikkurilan asemalta klo 15.20
- Myyrmäen asemalta klo 16.00
Matkan hinta on 30 € ja se maksetaan bussissa käteisellä.
Huom! Bussi on aivan täynnä ja paikat
varattu vain Juhanin tai Matin kautta
Folklandia-lippunsa varanneille.

Seuraava lehti ilmestyy helmikuussa. Kirjoitukset ja
piirustukset ym. materiaali Tarjalle, Minnalle tai Matille
15.1.11 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 2011:
* Riitta Kangas, puheenjohtaja, puh. 854 7563,
050-358 6491, riitta.kangas@kolumbus.fi
* Tarja Lahtinen, sihteeri, puh. 040-742 3181
* Minna Suokas-Ikonen, puh. 050-302 8012
* Tuija Pirttikoski, puh. 040-873 6195
* Raija Hukkanen, puh. 899 174, 0400-628 096
* Matti Lankinen, puh. 0400-422 417
* Juhani Kaivosoja, puh. 040-540 4507
AIKUISRYHMIEN OHJAAJA:
* Riitta Kangas, puh. 854 7563, 050-358 6491
LAPSIRYHMIEN OHJAAJAT:
* Tuija Pirttikoski, puh. 040-873 6195
* Minna Suokas-Ikonen, puh. 050-302 8012
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: Julia Koskinen

Julkaisija: Helsingin pitäjän tanhuujat ja spelarit ry
Tiedotustoimikunta
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