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Suomen kesä lähestyy vauhdilla. Virpomisvitsat vaihtuivat pääsiäis‐
muniin, mämmi ppaleipiin ja sima äi enpäiväkahveihin. Lumisen
tositalven jälkeen metsät ovat taas täynnä valkovuokkoja ja piha‐
maalla lumikinosten alta nousevat narsissit ja tulppaanit peippojen
ja punarintojen iloksi.
Kevä ä pilkiste in yhdessä Kilterissä huh kuun alussa. Tilaisuus
toimi uusilla järjestelyillä hyvin. Yleisöä oli valite avas aika vähän,
mu a tunnelma oli välitön, ohjelmasuoritukset sujuivat kommel‐
luksi a ja riemumielin. Kahvi laisuudessakin ennen ohjelmamme
alkua kuului iloinen puheensorina tu ujen tavatessa toisiaan.
Nuoret touhusivat arpojen myynnin kanssa ja kasseihin voi in os‐
taa myös piirakoita ja pullia. Kiitos kaikille mukana olleille, tanssi‐
joille, soi ajille, talkoolaisille ja tarjoilun järjestäjille.
Vantaan päivän ja Seurasaaren Lastentantsujen jälkeen hyppääm‐
me mukaan Metron Melkutukseen. Pääjuhla meren ympäröimässä
Seurasaaressa sunnuntaina 12.6. tulee olemaan ikimuistoinen kan‐
sallispukuisen juhlakansan levi äytyessä ympäri saarta. Toivotaan
auringonpaiste a ja tanssimisen ja soi amisen iloa.
Nuorten matka Tanskaan Barnlekiin on toinen tanssikesämme odo‐
tetuista tapahtumista. Hyvää, onnistunu a matkaa, yhdessätanssi‐
misen riemua, uusien ystävyyssuhteiden solmimista ja yhteispoh‐
joismaista kokemusta kaikille matkaan läh jöille.
Meille kaikille hyvää kesää ja kiitokset talven aherruksista. Kesän
tapahtumissa tavataan.
Rii a

Syntymäpäiväonnittelut !
Seuramme perustajajäsen Hilding Haaparinne täyttää 80 vuotta 20.5. Lämpimät onnittelut !
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Pilkistys 9.4.
Tänä vuonna jälleen pääsimme esi elemään taitojamme niin vanhoille
kuin uusillekin katsojille. Yksi näistä uusista katsojista oli nuorimies, jolla
ei ole omaa kokemusta kansantanssista –muusta tanssista ja kanteleen‐
soitosta kyllä ‐ ja joka kertoo tässä oman elämyksensä keväisestä konser‐
stamme. On mukava lukea, kuinka saimme näin hienos koskete ua
yleisöämme!
Kansantanssia katsoessa huomasi kuinka itseäkin hymyily , sillä ihmis‐
ten ilo lavalla tanssiessa oli oikein hymyilevää ja energistä, jolloin pienistä
kömmähdyksistä ei edes ollut moksiskaan.
Kun ihmisten ilo ja liikehdintä, sekä musiikkiin tempautuminen antoi vie‐
dä, niin tuntui itsestäkin välillä, e ä tanssijalka löi la aa vasten tah a.
Aikuisten vaa vammat tanssit olivat hyvin toteute u, eikä lavan pienuus
haitannut massiivisten tanssiyhdistelmien tekoa, sekä koko la oli todella
hyvin käytössä.
Lasten sympaa set tanssit ja yri eliäisyys kansanpuvuissa oli ihailtavaa
tu ujen lastenlaulujen tahdissa.
Musiikit olivat myös todella ainutlaatuiset, pelimannit soi vat hyvin to‐
teute ua, upeaa ja kaunistakin musiikkia. Se oli ihailtavaa. Välillä ajatus
saa oi harhailla pelkästään seuraamaan soi oa, jonka pelimannit osasi‐
vat.
Olisi ollut ehkä toivo avaa, e ä yleisön valot olisi sammute u, jolloin
ihmiset eivät välillä kiin‐
ni äisi huomiota muuhun
ympärillä tapahtumaan ja
katse olisi varta vasten koh‐
diste u koh lavan upeita
tansseja.
Kokonaisuus oli sil kerta
kaikkiaan upea.

Kokemuksensa meille jakoi
An Suokas
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LASTENSIVU
Lasten ryhmä on kesällä lähdössä Barnlek 2011 –tapahtumaan Tanskaan.
Tämä tuleva matka onkin innoi anut tämän kertaisia lastensivuja. Voi e
lai aa vaikka perheessä etovisailun pystyyn: Kuka onkaan Tanskan etäjä!
Tanskavisa
1. Mikä on Tanskan pääkaupunki:
a) Oslo
b) Tukholma

c) Kööpenhamina

2. Mikä on Tanskassa käyte y rahayksikkö?
a) euro
b) markka
c) kruunu
3. Mikä on Tanskaa johtavan val onpään eli?
a) kuningas
b) ruh nas
c) presiden
4. Kuuluisa tanskalainen satujen kertoja?
a) Topelius
b) Andersen
c) Grimm
5. Tanskan lippu on ris n muotoinen, kuten meilläkin. Mu a mitkä värit
siinä ovat?
a) sininen ja keltainen b) sininen ja valkoinen c) punainen ja valkoinen
6. Missä Tanskan kaupungissa Barnlek 2011 pidetään?
a) Roskildessa
b) Skivessä c) Århusissa
7. Mikä onkaan kuuluisa tanskalainen syötävä herkku?
a) haggis
b) hapankaali
c) voileipä
8. Lasten suosima tanskalainen nähtävyys?
a) Legoland
b) Skansen
c) Viipurin linna
9. Mikä on Tanskan kar a?

Lasten sivut kokosi Minna
Oikeat vastaukset sivulla 7
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Mitä mukaan matkalle?
Lasten ryhmässä on jo kovas pohdi u, mitä pitäisi pakata matkalle mu‐
kaan. Tässä on joukko tavaroita, joista puolet on tarpeellisia Barnlek mat‐
kalla, puolet ei. Osaatko yhdistää mukaan oikeat tavarat?
kansallispuku

talvikengät

näkkileipää

passi

MUKAAN

läpinäkyvä sadetakki

erivärisiä t‐paitoja
Suomen lippu

lemmikkieläin

matkapeli
etokone

päivän leh

matkalaukku

Mikä vuoden kohokohta?
Ota jokaisen vihjeen edustamasta sanasta niin mones kirjain, kuin suluis‐
sa kerrotaan. Minkä hauskan asian saat näistä kirjaimista muodoste ua:
1) keltainen hedelmä (1)

2) kansantanssi eli (2)

3) maa Euroopassa, kuulostaa hiukan samalta kuin Tanska (1)
4) nuohoojan vaa eita sotkeva aine (1) 5) surullisen vastakohta (2)
6) soi aa musiikkia tanssijoille (2)

7) lasten harjoituspaikka (3)

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Tanssit järjestykseen
Osaatko yhdistää nämä Barnlekin ohjelmassa tanssi avat tanssit oikeaan
vihjeeseen?
1. Tulomarssi

Polkkakä önen

2. Tosi kiva leikki

Oravan pesä

3. Kolikko

Karjalan katrilli

4. Polkataan taas kädet

Paras leikki

5. Pörröhännän ko

Heikkilä

6. Sieltä kajahtaa

Lan
5

Pilkistys 2011
Spelarien soittoa,
lasten 2 varsaaleikki,
aikuisten Kulosaaren katrillia

Myydään
- Munsalan kansallispuku, koko 36-38
- Nastola-Asikkalan puku, koko 36-38
sekä kengät koko noin 38.
Hinnat neuvoteltavissa, ota yhteyttä
Pertti Koskinen, p. 050 522 1415.
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Tapahtumakalenteri
22.5.
24.5.
31.5.
10.-12.6.

20.6.
13.-17.7.
11.-17.7.
1.8.
3.8.
20.8.
6.9.
7.9.

Lasten tantsut Seurasaaren Antintalolla klo 14
Aikuisten harjoitukset Arkissa klo 19-21
Aikuisten harjoitukset Arkissa klo 18-21
Metron Melkutus kesäjuhla Helsingissä
10.6. avajaiset Espan lava klo 17.30
11.6. aikuisten harjoitukset Seurasaaressa klo 7.30-10
11.6. kansantanssikonsertti Valkoinen Sali klo 18
12.6. aikuisten harjoitukset Seurasaaressa klo 7.30-9.30
12.6. kulkue ja pääjuhla Seurasaaressa klo 14
Espafolk klo 17-19
BARNLEK 2011, Skive, Tanska
Kaustinen folk music festival
Myllyillan harjoitukset, Påkas klo 18
Myllyilta Helsingin pitäjän myllyllä klo 18.30 (harj. klo 17.30)
Seutulan elojuhla
Lasten harjoitukset alkavat Arkissa klo 18
Aikuisten harjoitukset alkavat Peltolan koululla klo 18

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

Lasten sivujen oikeat vastaukset:
Tanskavisa: C, C, A, B, C, B, C, A
Mitä mukaan matkalle: kansallispuku, passi,
matkapeli, matkalaukku, läpinäkyvä sadetakki ja
erivärisiä t‐paitoja
Mikä vuoden kohokohta: Barnlek
Tanssit järjestykseen: Heikkilä, Paras leikki, Lan , Polkkakä ö‐
nen, Oravan pesä, Karjalan katrilli

Seuraava lehti ilmestyy lokakuussa. Kirjoitukset ja
piirustukset ym. materiaali Tarjalle, Minnalle tai Matille
31.8.11 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.spelarit.fi
Lehti löytyy osoitteesta: www.spelarit.fi/Lehti/
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