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Helsingin pitäjän tanhuujat ja spelarit ry täyttää ensi vuonna 30 vuot-
ta. Toimintamme on pysynyt melko lailla samansuuntaisena  ja pe-
rinteisenä alkuajoista  lähtien.  Jäsenmäärä on vähentynyt, mutta 
toiminta on kuitenkin aktiivista ja osallistuvaa.   

Seuramme täyttäessä 10 vuotta jäseniä oli noin 200. Juhlat järjestet-
tiin 25.4.1992 ensin virallisessa osuudessa Havukosken koululla ja 
myöhemmin illalla rennommissa merkeissä Sotungin nuorisotalolla.  

Juhlan aluksi peliman-
nimme soittivat Veikko 
Lakkavaran sävellyksen 
Spelarimarssi. Veikko oli 
itsekin silloin mukana 
soittamassa ja hänelle 
ojennettiin tilaisuudessa 
myös Suomalaisen Kan-
santanssin Ystävät ry:n 
hopeinen ansiomerkki. 
Varapuheenjohtaja Hilk-
ka Lyytikäinen toivotti 
yleisön ja juhlavieraat 
tervetulleiksi. Helsingin 
pitäjän tanhuujat ja spe-
larit ry:n lippu, jonka he-
raldisesta suunnittelusta vastasi Hilding Haaparinne, vihittiin käyt-
töön antamaan lisäpotkua tulevien vuosien kansanperinnetyölle. 
Vihkimisen suoritti Uudenmaan Nuorisoseurain Liitton toiminnanjoh-
taja Kari Sihvonen seuraavin sanoin.  

”Vihimme tämän lipun arvokkaaseen tehtäväänsä. Hyvät ystävät. 
Me uskomme, että tätä lippua on tulevaisuudessakin kantamassa 
voimakkaat käsivarret, joita ohjaa tietoisuus nuoruuden ajan vaati-
muksista ja velvoitteista. Muistamme, että lippu symbolisoi kaunein-
ta ihmisessä, parasta elämässä ja ehjintä isänmaan edessä. Nyt 
tämä lippu on vihitty jaloon tehtäväänsä herättämään seuran jäse-
nistön toimintaan kotiseudun, isänmaan ja ihmiskunnan hyväksi.” 

Juhlassa esiintyivät kaikki tanhuryhmämme, neljä aikuisryhmää ja 
viisi lastenryhmää. Vieraiksi saimme pitkäaikaisen ystävyysseuran 
Järva Gillen Ruotsista. Myös virolainen tanhuryhmä Hoiuspuu toi 
juhlaan oman tervehdyksensä tanssien mm. Keinutanssin ja Tulja-
kin. 

Lipunnaulaus ennen juhlan alkua. Ensimmäistä 
naulaa lyömässä lipun suunnittelija Hilding Haa-

parinne. 
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Ahkerille tan-
husäestäjille 
Jari Komulai-
selle, Heli 
Jänöselle, 
Sini Kortelai-
selle ja Katja 
Hartikaiselle 
jaettiin sti-
pendit.  Har-
joituksissa 
kun oli siihen 
aikaan aina 
mukana peli-
manni. 

Illemmalla siir-
ryimme pitkäs-
sä autokulkueessa nuorisotalolle, jossa pitkin yötä syötiin ja juotiin 
hyvin, tanssittiin ison pelimanniporukan tahtiin, seurusteltiin ja leikit-
tiin mm. virolaisten ohjaamaa kenkien hautomista ja lunastamista. 
Seuraavana päivänä läksiäisjuhlassa taas söimme, vieraamme 
opettivat omia tanssejaan meille, musiikki soi ja hauskaa oli. 

Mukavia muistoja kahdenkymmenen vuoden takaa! Historiatuokiot 
olen kerännyt  Spelarit-lehdestä 3/1992. 

         Riitta 

SYYSKOKOUS 27.11.2011 
 

Helsingin pitäjän tanhuujat ja spelarit ry:n 
syyskokous pidetään 

sunnuntaina 27.11.2011 klo 18.00 
Riitta Kankaan kotona, 

Kirveskuja 5 B, 01650 Vantaa. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 

  
Tervetuloa kokoukseen! 

Lastenryhmän esitys 10-vuotisjuhlassa. 
Kuvat: Matti Lankinen 
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Metron Melkutus, pääjuhlapäivä Seurasaaressa 12.6.2011  
Kesänlämpöistä kansantanssia 

Säteilevä sunnuntaiaamu entei-
lee lämmintä päivää. Kello on 
seitsemän ja meri kimmeltää, 
kun kävelemme Seurasaaren 
sillan yli. Saaren puolella puut 
varjostavat polkua, jota pitkin 
kävelemme juhlakentälle. Ken-
tän notkelmassa erottuu tuttuja 
sinipaitaisia seuramme jäseniä.  

Pitkänhuiskea Eero Hietanen 
alkaa ohjata harjoituksia. Eilen 
aamulla jo sovimme, mistä nur-
kasta ja missä järjestyksessä 
kukin ryhmä saapuu omalle pai-
kalleen. Meidän seuran kahdek-
san paria tanssii keskellä lavaa, 
ja kummallakin sivulla on yksi 
kuuden parin ryhmä. Loput noin 
9 ryhmää ovat hiekkakentällä 
lavan edustalla. 

Tämä alkaa mennä jo rutiinilla. 
Koko talvi ja kevät näitä on har-
joiteltu, ja juuri eilen aamulla 
kerrattiin. Nyt Eero evästää vie-
lä: ”Hihkukaa ja 
antakaa tanssin 
ilon kuulua”.  

Hiekkakentältä 
nousee aika-
moinen pölypil-
vi kymmenien 
ihmisten sitä 
tallatessa. Hiki-
nen paita lii-
mautuu sel-
kään, ja juoma-

tauot ovat tarpeeseen. Joku 
naureskelee tätä hullun hom-
maksi, tulla nyt tänne aamusta 
alkaen hikoilemaan ja vielä 
maksaa tästä!  No, hulluna on 
ihmeen mukavaa... 

Ja ihmeen hyvin vaativa ohjel-
ma tuntuu sujuvan ja kuviot 
vaihtuvat toisiksi aivan asian-
mukaisesti. Bändi vain soittaa 
Kulosaaren katrillia jotenkin 
verkkaisen oloisesti, koko talvi-
han on tanssittu nauhalta tu-
tuksi tulleen musiikin tahtiin. 

Meidän ryhmä tahtoo koko 
ajan valua lavan toista laitaa 
kohden. Lavan keskipisteessä 
on rasti ja yritämme saada sen 
pysymään kuvion keskellä.  
Yhdessä vaiheessa kaikki tui-
jottavat huolekkaina rastia, jol-
loin joku huutaa ”Naurakaa, 
p...le”,  josta kyllä naurua seu-
raakin.  

Rentoutumista harjoitusten ja juhlan välillä Tomtebossa. 
Kuva: Annukka Uusi-Eskola 
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Toiseksi viimeisen 
tanssin, Kulosaa-
ren katrillin, lopus-
sa kaikki ryhmät 
saapuvat pitkinä 
parijonoina yleisön 
eteen. Kovaääni-
sistä kuuluu saa-
puvan metron su-
hina, avautuvien 
ovien kolahdus ja 
kuulutus: 
”Ruoholahti, pää-
teasema” (ja sam-
ma på svenska). Samalla jono-
jen kärjessä olevat parit muo-
dostavat portit, joista seuraavat 
parit tanssivat melkutusaske-
leella läpi ja lopulta pois kentäl-
tä.     

Sitten harjoitukset ovat ohi ja 
olemme vapaalla kolmisen tun-
tia ennen kulkueeseen ryhmit-
tymistä.  Useimmat ovat otta-
neet piknik-eväät ja puvun mu-
kaan. Lähdemme pienellä poru-
kalla Tomtebon pihaan, missä 
saamme hyvän ulkoilmaravinto-
lan, kun nostamme pöytiä ja 
penkkejä lavalle. Syömme ja 
juomme hartaasti, ympärillä 
alkukesän aurinko, vihreys ja 
linnunlaulu.    

Ruoan päälle on mukava laittaa 
pitkäkseen ja lopulta lavalla 
maata rötköttää pitkin poikin 
joukko sinipaitaisia tanssijoita, 
erinomaisen rennon näköisinä.   

Koska kello käy, virkoaminen 

on tarpeen. Tomtebon kahvilas-
ta haetaan kahvia ja  lavasta 
tulee nyt pukuhuone. Tuosta 
hikisissä T-paidoissa retkotta-
neesta joukosta sukeutuu kuin 
sukeutuukin ryhmä reippaita 
kansallispukuisia tanssijoita.  

Ryhmitymme kulkuetta varten 
ja puoli kahden maissa lähdem-
me liikkeelle.  Kulkueessa lau-
letaan,  kaikkien kovimmin kai-
kuu meitä vähän jäljempänä 
tulevien liettualaisten laulu. 
Saavumme juhlakentälle, kier-
rämme lavan ja ryhmitymme 
sen toiselle sivustalle lippujen 
taakse.  Kuuluttaja, ohjaaja  Pia 
Pyykkinen julistaa juhlan alka-
neeksi ja Marja Nick, HKY:n 
puheenjohtaja  lausuu  terveh-
dyssanat. Sitten tanssijat saa-
vat hajaantua. 

Ohjelma jatkuu erilaisin terveh-
dyksin ja puhein. Pieni lasten 
ryhmä esittää laululeikkiohjel-
man Hiiren häät ja nuorten ryh-

Joukkue marssimassa kulkueessa Seurasaaren 
juhlakentälle. Kuva: Matti lankinen 
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mä Barnlek- ohjelman, mm. Pa-
ras leikki, Lantti ja Oravanpoi-
ka.  Liettualainen ryhmä Kuršių 
ainiai  laulaa ja tanssii, enim-
mäkseen samaa ohjelmaa kuin 
perjantaina Espan lavalla ja 
lauantaina konsertissa, mm 
Karhutanssia ja kirkonkellojen 
soittamista. Laulu on, edelleen, 
voimallista.  

Viimeisenä ohjelmanumerona 
on aikuisten yhteisesitys. Poh-
jalaisen neliön musiikilla lähtee 
ryhmä toisensa jälkeen lauk-
kaamaan lavalle, viimeisenä 
meidän ryhmä, joka jää lavan 
keskelle. Siitä muodostetaan 
polkkapiirit ja niin tanssi toisen-
sa jälkeen mennään läpi. Tans-
sien nimet ovat sopivan stadi-
laisvaikutteisia: Liukuporras-
polkka, Sörkan sottiisi, Kulo-
saaren katrilli ja Metron melku-
tus. Kulosaaren katrilliin on nyt 
bändikin löytänyt rivakamman 
tahdin.  

Talvella harjoituksissa tämä 
ohjelma ei tuntunut kovin innos-
tavalta, se oli raskas ja moni-

mutkainen, mutta juuri nyt, täs-
sä auringonpaahteessa ja pö-
lyn noustessa ilmaan en oike-
astaan haluaisi mitään muuta 
tehdä  kuin tanssia tätä, näiden 
ihmisten kanssa.  

Kun Katrillin lopussa parijonot 
lähtevät yleisön eteen, tuntuu 
haikealta – hei, joko tämä lop-
puu. Jonoissa lauletaan vielä 
Olet maamme armahin Suo-
menmaa. Sitten kaikuvat met-
ron kuulutukset ja melkutamme 
porteista läpi ja pois. 

Se on siinä. Kuuluttaja kertoo 
yleisölle juhlan loppuneen ja 
alamme kävellä Seurasaaresta 
pois. On vähän semmoinen 
kierroksilla käyvä olo. Ohjaa-
jamme Riitta taputtelee sel-
kään ja kehuu meidän tanssia, 
mutta sitten kaikki vain kävele-
vät autoilleen ja hurauttavat 
kotiin. Mutta mieliin jää tämäkin 
juhla, taas kerran porukalla 
tanssimisen ilosta,  ja kuulutta-
jamme Pian sanoin myös ke-
sän lämmöstä ja Seurasaaren 
luonnosta. 

 
Tarja Lahtinen 
 
 
Pääjuhlassa hiek-
ka pölisi kuivalla 
kentällä. Seuran 
tanssijat tanssi-
massa taustalla. 
Kuva: 
Matti Lankinen 
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Spelarit Metron Melkutuksen 
konsertissa lauantaina 11.6. 
Valkoisessa salissa ja Espa-
folkissa 20.6. (keskimmäiset 
kuvat) 
 
Tanhuujat ja Spelarit Metron 
Melkutuksen avajaisissa 
10.6. (ylin kuva) ja Myllyil-
lassa 3.8. (alin kuva). 
 
Kuvat: Matti Lankinen 
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Tanhuujat ja Spelarit 
Vantaapäivänä 

15.5.11 Påkaksessa 

Aikuiset ja lapset päi-
vällä Seutulan elojuhlas-
sa Königstedtin koululla 
(keskimmäiset kuvat) ja 
aikuiset illalla Kesähei-
nän elojuhlassa 20.8.11. 

(alin kuva) 
 
Kuvat: Matti Lankinen 
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LASTENSIVU 
Mikä hauska paikka muodostuu pystyriville ? 
 
1.Tanssin nimi, tarkoit-

taa myös kolikkoa 

2. Ennen syksyä 

3. Kalastusta, myös las-
tenkutsuilla 

4. Kotimaa 

5. Pohjoismainen las-
tentapahtuma 

6. Puissa hyppivä pör-
röhäntä  

7. Viime kesän matkakohde 

8. Punainen makea marja   Oikea vastaus sivulla 11 

    1              

   2            
  3                
  4              

5                  
  6              
  7               
  8                

Nuorten esitys Lasten Tantsuissa Seurasaren Antintalolla 22.5.11. 
Kuva :Matti Lankinen 
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BARNLEK 2011 SKIVE, TANSKA  

9 lasta, 2 ohjaajaa ja 2 muuta 
aikuista eli mummo ja isä, lähti-
vät Tanskaan Barnlekiin. Tans-
kaan lennettiin ja lentokentältä 
Skiveen mentiin junalla, takai-
sin kentälle tultiin tilausbussilla.  

Junamatka Kööpenhamina-
Skive: 

Heiluttelimme lentokentältä 
ostamiamme Suomen lippuja. 
Junassa oli hienot elektroniset 
näytöt, jotka näyttivät mistä-
mihin paikka on varattu. Teija 
luki ääneen Harry Potteria. 
Marja ja Teija tekivät taikatemp-
puja. Viiden tunnin matkalla ehti 
paljon, myös puhumaan ryövä-
rinkieltä, joka oli aikuisten mie-
lestä hepreaa! Lapset hurmasi-
vat junan henkilökuntaa. Marja 
esitteli polkkaustaitojaan junas-
sa kulkeneen myyntivaunun 

miehelle. Tämä ei voinut tehdä 
samaa perässä, koska oli kuu-
lemma liian painava tanssimi-
seen. Miestä lahjottiin suoma-
laisella karkilla, ja saatiin irti 
jotain hyppelyjä. Matka kesti 
viisi tuntia ja siinä oli yksi vaih-
to välissä. Aika meinasi jo käy-
dä pitkäksikin, mutta onneksi 
saatiin ihailla moninaisia tahro-
ja: marjatahraa, aurinkoras-
vaa… Joskus kannattaisi lait-
taa valmiiksi likainen paita 
päälle reissuun. 

Keskiviikko: 
Lähdimme lasten kanssa ui-

maan Badelandiin. Lempial-
taaksemme muodostui allas, 
jossa oli aaltokone. Tässä las-
ten kertomana: 

”Se aaltoallas oli eka tyyni, 
mut se opas sano et se on tosi 
vaarallinen. Se laitto sinne ne 
aallot päälle ja se oli iha sika 
hauskaa. Myöhemmin me vie-
tiin sinne iha sikan lelui ja se oli 
iha sika hauskaa.” 

Uinnin päälle käytiin syömäs-
sä tanskalaisessa mäkkärissä. 
Kun otti juustohampurilaisateri-
an, sai kaksi juustohampparia! 
Tätä kovasti ihmeteltiin, mutta 
kaikki ruoka saatiin tuhottua. 

Avajaiset: 
”Illalla oli avajaiset. Siel oli Eväiden syöntiä norjalaiseen tyyliin. 
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puheita, soittoo ja vähä muuta-
ki. Siel näytettiin ne kaikkien 
maiden omat tanssit eli Suo-
men Sappu, Fäär-saarten tylsä 
toistotanssi ja ne muut. Avajais-
ten lopuks sanottiin et mis 
maas on sit seuraava Barnlek 
kolmen vuoden pääst, ja se on 
ISLANNIS!!! Jee!” 

Pitkän päivän päätteeksi jak-
settiin vielä tanssia, joku enem-
män, joku vähemmän. 

”Me tanssittiin aika kauan 
Norjalaisii tanssei, mut sit me 
mentii kattoo muita. Isossa sa-
lissa, jossa tanssittiin suomalai-
sii tanssei, oli just menossa 
POLONEESI! Ja eiku mukaan 
vaan! Siinä sit tanssittiin se piiit-
kä tanssi kokonaan, ja sit viuh-
kotettiin itseämme, kosk tans-
sies tulee yllättävän kuuma.” 

Torstai: 
Nyt porukka jakaantui. Matias, 

Anna, Minna ja Pekka lähtivät 
saari-retkelle, jossa ei harmik-
semme päästy veneilemään 
vaan tutkimaan Furin saarta 
jalkaisin. Nähtiin punaisen ki-
ven mies, tai ainakin ne meistä 
joilla usko vain oli tarpeeksi 
vahva. 

Teija, Jenni, Jenna, Marja, 
Heidi, Julia, Ritva ja Tuija lähti-
vät Legolandiin retkeilemään. 
”Ku me tultiin sinne ni siel oli 
kaatosade. Me ostettiin sielt 
sellaset keltaset Legoland-

sadetakit. Siel oli iha sikapaljon 
nähtävää! Legotaloja, legoleh-
miä ja ihan kaikkee! Siel oli 
myös laitteita ja paljon! Ja tie-
tenki myös mentiin niihin!” 

Olivia kera Riitan osallistui 
karkkityöpajaan. Tulikuumaa 
sokerimassaa kaadettiin vuoal-
le. Sitten sitä käänneltiin ja se-
koiteltiin sivuilta keskelle. Tä-
män jälkeen lisättiin sitruuna-
happoa, väriainetta ja tippa aro-
mia ja taas sekoitettiin. Tämän 
jälkeen massa levitettiin ja alet-
tiin pilkkoa tikuiksi ja siitä kolmi-
oiksi. Näin oli kaksi pussillista 
karkkia 
valmii-
na. 
Homma 
oli kuu-
lemma 
rank-
kaa, 
mutta 
todella 
haus-
kaa. 

Ja illalla tietysti taas tanssit-
tiin, vaikka porukka olikin aiem-
min valmiina lähtemään unille 
kuin edellisenä päivänä. Tä-
nään lapset saivat myös uusia 
kavereita Norjasta. 

Perjantai: 
Harjoitukset pidettiin stadionil-

la klo8. Pientä jännitystä toivat 
uhkaavat pilvet, joita taivaalla 
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häilyi, mutta selvisimme kuivi-
na. Harjoitukset menivät upe-
asti, koska lapsilla oli hyvässä 
muistissa opettelemamme oh-
jelma. 

Harjoitusten jälkeen porukka 
jakaantui. Nyt osa lähti vuoros-
taan saari-retkelle, muutama 
tutkimaan vanhaa linnaa ja 
muutama jäi Skiveen nautti-
maan työpajoista. 

Kortti-työpajassa tehtiin tee-
pusseista origami-tekniikalla 
upeita kortteja. Helmi-
työpajassa tehtiin helmikoruja, 
joihin tuli oikein hieno lukko. 
Koruja tehtiin myös vanhoista 
pyörän kumeista. Tekniikka oli 
hieno ja erikoinen, mutta loppu-
tulos aavistuksen haiseva. 

Saari-retkeltä: ”Rannalla kä-
vely oli kivaa. Yhes vaihees 
tuuli yhel kielekkeel niin paljon, 
et pysty nojaa tuulta vasten 
eikä kaatunu. Se oli aika siistii! 
Rannalt löyty tosi paljo hienoi 
simpukoit ja kivii, 
joita ainaki Jenna 
keräili. Matkal ta-
kas me käytii jos-
sai iha ihme puo-
dis… Siel oli täy-
tettyi eläimii ja 
kaikkee iha ihme 
kamaa. Ku me 
ootettii, et me 
päästäis tas lossii, 
me huomattii lokki 
joka muni. Jenna 

ain välil: Nyt tuli yks. Ja nytki, 
joten siit tuli sen lokin synnytys-
lääkäri:D” 

Linnassa sai pukeutua erilai-
siin asuihin. Matias hyödynsi 
tätä kokeilemalla ihan kaikkea. 
Pian kuului epämääräistä hää-
marssia, kun Matias meni it-
sensä kanssa naimisiin. Teija, 
Anna ja Olivia katselivat näy-
töstä naureskellen. 

Lauantai: 
Menimme jälleen uimaan Ba-

delandiin, koska meille oli käy-
nyt niin onnekkaasti ettei lippu-
jamme kerätty ensimmäisellä 
kerralla. Tällä kertaa pidimme 
tanhuharjoitukset aalto-
altaassa ja tanssimme piirileik-
kiä vesisienen alla. 

Sitten olikin kova tohina pääl-
lä, kun jokainen laitettiin tiptop 
kuntoon hiuksia myöten. Hie-
man paparazzimaista valoku-
vausta ja ei kun kulkueen läh-
töpaikalle. Lapset kantoivat 
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upeasti seuramme lippua kul-
kueessa vuorotellen! 

Esitykset sujuivat meiltä hie-
nosti! Saimme olla ylpeitä suo-
malaisten upeasta ohjelmasta, 
kiitos siitä Piialle. Eikä meillä 
tosiaan tarvittu mitään ohjaajia 
kentällä, kuten muilla mailla oli. 
Suomalaisten esitys oli ensin. 
Sitten muiden maiden ja aina 
väliin olivat yhteispohjoismaiset 
tanssit. Oli kiva tanssia yhdes-
sä! Me ohjaajat jäimme ylimää-
räisiksi, kun alkoi suomenruot-
salaisten Fyra mans engelska. 
Poistuessamme kentältä oh-
jasimme ohimennen norjalaisia 
tanssimaan kyseisen tanssin, 
koska he olivat tehokkaasti pi-
halla tanssin kulusta. 

Päättäjäiset: 
Päättäjäisissä saimme nauttia 

aivan mielettömän upeasta esi-
tyksestä pimeässä. Tämä 

edusti tanssin uudistumista. 
Paljon oli mukana vanhoja ele-
menttejä, mutta myös uutta, 
joka sai yleisön haukkomaan 
henkeä. Sellaiset valotikut me-
kin haluamme esityksiimme! 

Juhla päättyi juhlallisesti lipun 
laskuun torvisoiton tahdissa. 
Sitten oli vielä aikaa tanssia 
uusien ystävien kanssa, ennen 
kuin sanoisimme hei hei ja 
nähdään Islannissa 2014! 

Kertomuksen koosti Minna 
Suokas, lainaukset lasten mat-
kapäiväkirjasta mukana olivat 
lapset Teija, Anna, Marja, Oli-
via, Jenni, Jenna, Julia, Heidi 
ja Matias. 

 

 

 

 Kuvat: Matti Lankinen 
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Myydään 
Myytävänä vähän käytetty, erittäin siisti Perä-Pohjolan kansallispu-
ku, koko n. 36-38. Käytetty muutama kerta vaihto-oppilasvuotena. 
Hintapyyntö 500 euroa. Kaupan päälle kokoa 37 olevat siistit pyö-
reäkärkiset mustat tanhukengät, jotka ovat olleet käytössä Tapiolan 
kuorolaisella. 

Puku ja kengät sijaitsevat Pohjois-Tapiolassa, mutta tarvittaessa 
voidaan järjestää tuonti Helsingin keskustaan. 

Tiedustelut: Taina Tuohino, tainatuohino@yahoo.com, puh. 040-
722 6766. 
 
 
Myydään Koiviston, Keski-Suomen ja Fereesi-puvut. Hinnat 200 - 
500 € puvusta riippuen. Yhteystiedot: Mirja Hovilainen p. 040-
5194313 

 

 

 

 

 

 

 

Pirjo ja Alpo toivottelee hyvää syksyä sinne Etelä-Suomeen. 

Muutimme tänne Juukaan reilut viisi vuotta takaperin. Nyt olemme 
tulleet siihen päätelmään että emme tarvitse Helsingin Pitäjän kan-
sallispukuja enää. Ajattelimme ilmoittaa, että meidän puvut ovat 
vapaat (sopivaa korvausta vastaan tietenkin). 

Alpon pituus 181 cm ja painoi tanhutessa n. 72 kg. Käytin pari vuot-
ta takaperin pukuani ja sopi ahtaasti (77 kg). Pirjon pituus 167 cm 
ja paino tanhutessa n 63 kg. 

Jos joku on kiinnostunut niin voi ottaa yhteyttä. Pirjon puhelin 0400-
80 93 89, Alpon puhelin 040-570 47 84. 

Terkkuja kovasti kaikille tutuille. Näitä ajatuksia piirusteli Alpo Kau-
kosuo. 
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Seuraava lehti ilmestyy marraskuussa. Kirjoitukset ja 
piirustukset ym. materiaali Tarjalle, Minnalle tai Matille 

31.10.11 mennessä. 
Tarja Lahtinen, 878 6105, tarja.lahtinen@anilabsystems.com 

Matti Lankinen, 0400-422 417, matti.lankinen@kansantanssinuoret.fi, 
Minna Suokas, minna.suokas@kolumbus.fi 

Tapahtumakalenteri 
 

8.11. Kansanmusiikin Isompi Ilta klo 17 alk. Musiikkitalo, Helsinki  
12.-20.11 Kaamospelit - Vantaan kansanmusiikkiviikko, kaamospelit.fi 
18.11. Tupasoitto (Kaamospelit) klo 19, Kotiseututalo Påkas 
20.11. Vantaan Sottiisi (Kaamospelit) klo  15, Viertolan koulu  
27.11. Seuran syyskokous klo 18.00 Riitta Kankaan kotona, Kir-

veskuja 5 B, 01650 Vantaa 
6.12. SKY 110-vuotisjuhla ja TKY:n itsenäisyyspäivän tanssiaiset 

Turun VPK:n talo 
11.12. Joulupolku Seurasaaressa  
13.12. Lasten viimeiset harjoitukset 
14.12. Aikuisten viimeiset harjoitukset 
10.1. Lasten harjoitukset alkavat 
11.1. Aikuisten harjoitukset alkavat 
13.-14.1. Folklandia 2012, Silja Europa 
 
Lisää kansantanssi– ja –musiikkitapahtumia löytyy osoitteesta 

www.kansantanssi.fi 

 

Lasten sivun oikeat 
vastaukset: 

    1  L A N T T I 
   2 K E S Ä    
  3 O N G I N T A  
  4 S U O M I    
5 B A R N L E K    
  6 O R A V A    
  7 T A N S K A   
  8 V A D E L M A  

Urhea joukkue Metron Melkutuksen lauantain 
harjoitusten jälkeen Seurasaaren juhlakentän 
rappusilla. Kuva: Matti Lankinen 
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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/ 

Kansikuva: Matti Lankinen 

Julkaisija: Helsingin pitäjän tanhuujat ja spelarit ry 
Tiedotustoimikunta 


