Spelarit 4-2011
Helsingin pitäjän tanhuujat ja spelarit ry
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Mokaaminen on iloinen asia
miksi musiikki loppui jo, ja tanssijat vaan jatkaa, miksi minä vielä
hypin täällä, kun muut on jo tuolla!
Eikä tämä rajoitu vain harjoituksiin. Esityksissäkin sattuu kaikenlaista. Vaatekappaleita putoaa
päältä, taskuista sinkoaa esineitä,
tanssijat kaatuvat lattialle, kättelyn
jälkeen paritoverit jäävät eri puolille piiriä. Mutta kun niin sanotusti on tilanne päällä, salamannopeilla korjausliikkeillä tilanne
yleensä saadaan haltuun ja pahaaaavistamaton yleisö ei huomaa
mitään tai korkeintaan ajattelee,
että tämän kuuluikin mennä näin.
Ja taas saatiin yksi tarina lisää illanistujaisissa kerrottavaksi – ja
naurettavaksi.
Mokaamien on kovin demokraattista. Jokainen mokaa väistämättä. Eihän harjoituksia tarvittaisi, jos kaiken oppisi noin vain.
Toisaalta, ei siihen tarvitse jäädä.
Ei mokaaminen olisi mokaamista,
jos ei olisi väliä sillä, miten mennään. Mutta ei tarvitse ottaa kommelluksia niin vakavasti. Niitä
sattuu. Joten, opetellaan tosissaan
mutta mokataan rennosti.

Mokaaminen on iloinen asia,
sanoi ystäväni. Oli ollut kuulemma
oikein kurssilla, jossa tätä opetettiin. Oli siellä ollut muutakin, lähinnä esiintymiseen liittyvää asiaa,
mutta mokaamisen suhteen ajatus
kulki niin, että jos möhliminen ja
kompurointi usein tuottaa hupia
kanssaihmisille, miksi emme sitä
iloa soisi heille. Turha siis mokaamista pelätä.
Tästä tuli mieleeni, miten ollakaan, meidän tanssiharjoitukset.
Niissähän on aika iloinen tunnelma. Itse asiassa, jos elämä jostain
syystä olisi niin karua, ettei muuten tulisi viikon mittaan nauraneeksi, niin ainakin keskiviikkoiltana harjoituksissa nauretaan.
Ja mikä sitä iloista tunnelmaa ja
naurua synnyttää? Tanssit on niin
kivoja ja musiikki kaunista? Kyllä
sekin. Oppisen ilo ? Ainakin ajoittain.... Kavereiden kanssa on kiva
tanssia ? Ilman muuta ! Mutta
ylivoimaisesti eniten, nimenomaan
naurua aiheuttaa mokaaminen.
Kun kaikki voi mennä väärin. Sekaisin voi mennä oikea ja vasen,
myötä- ja vastapäivä, olinks mä
poika vai tyttö, kuka mun pari olikaan; mikä askel, mikä ote, mikä
vuoro, mikä TANSSI on menossa;

Tarja Lahtinen
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Aleksin syyssoitto Stoassa 10.10.2011
laulunkaan muka pidä huolia. Seuraavana näyttämölle ilmestyivät
rehvakkaa miehet laulaen Poijat ne
raitilla laulelivat. Heille esitimme
samalla kainoja, mutta kuitenkin
miehistä kiinnostuneita piikoja.

Tammikuinen Vanha piika esityksemme Folklandialla teki vaikutuksen Anja Hinkkaseen ja hän
kyselikin Riitalta jo laivalla, josko
tulisimme esiintymään Aleksin
syyssoittoon, jonka aiheena on
Aleksis Kiven naishahmot. Niinpä
lokakuun 10. päivänä suunnistimme nokkamme kohti Itäkeskuksessa sijaitsevaa Stoaa.

”Voi minua ja piikoo” surkea
parkaisuni aloitti meidän sikermän. Raatikkoon mentiin kipakalla polkalla, Kupparia samoin.
Kahvipannua ja Puolitahtista mentiin hyllytysaskeleilla ja lopuksi
Hellua ja Flatikkapolkka.

Olimme ehtineet harjoitella ohjelmaa Sakaroiden kanssa vain
yhtenä iltana ennen varsinaista
esitystä ja ehdimme onneksi käymään ohjelman läpi vielä pariin
kertaan paikan päällä Stoan näyttämöllä. Sakarat hoitivat lauluosuuden ja me näyttelemisen ja
tanssin.

Liisa ja Kristiina tanssivat taustalla koettaen matkia meidän muiden tanssia, mutta sekasotkuhan
siitä tuli. Milloin oli jalat sekaisin
ja pannukakkukäännöksissä kädet.
Yleisöllä oli hauskaa. Kovasti otti
meitä tanssijoita lopussa kiinni ja
poistuimme yleisön taputusten
tahdissa näyttämöltä. Minuakin
lykästi, sillä sain kuin saikin äijän,
tosin vähän pöljän näköisen…

Yhteinen esityksemme muodostui lauluista Kaikesta et sinä huolia saa, Poijat ne raitilla laulelivat
ja Vanha piika tanssisikermästä.
Ennen esitystä istuskelimme toisessa kerroksessa olevassa esiintyjien lämpiössä ja tunsimme olevamme suuriakin tähtiä. Hieman
ennen h-hetkeä kapusimme alas,
hiivimme näyttämön molemmille
puolille verhojen taakse, supisimme ja kikatimme kuin pienet lapset ja odotimme Sakaroiden naisten alkulaulua.

Raija

Laulun alkaessa me naiset ilmestyimme vähitellen näyttämölle ja
esitimme milloin, kaunista, rumaa,
viisasta ja pöljää naista, jota ei
3

LASTENSIVU
Joululaulutehtävä 1
Laulukatkelmista puuƩuu sanoja. Mikä lause puu uvista sanoista
muodostuu ?
_____ maass' on hanki ja järvet jäässä...
Tuikkikaa, oi joulun tähtöset, kilpaa _______ tähƟsilmäin kanssa...
Koska meillä on joulu, juhla armas lapsien, eikä rasita _______ ...
Lunta tulvillaan ______ raikas talvisää …
Jouluyö juhlayö, ___________ kaikk' on työ...
Hei ______________ hyppikää...
Muistat Tuhkimon, Lumikin, Ruususen _____________...
...varovasƟ ____________ alta sillan...
Ei itkeä saa, ei meluta saa, joku voi tulla _________ ______...
Joululaulutehtävä 2
Seuraavassa on joululaulujen alkusanoja tai kertosäkeitä. Täydennä
puuƩuvat vokaalit.
J_ _l_m_ _ _n m_ _t_k_n k_ _n t_nt_r_ j_ l_nt_
P_rs_ _t_ _ _d_n _ _mm_ k_ _kk_
K_l_s_ _ k_l_s_ _ k_lk_n_n
N_

_nk_s t_ll_t

H_ _n_ll_ h_rk_ _n

k_s_
k_ _k_l_n

Mikä laululeikki muodostuu pallojen kirjaimista?
Ratkaisut sivulla 7
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Etelä-Vantaan eläkeläisten 40v juhlissa lasten
kanssa esiintymässä 8.10.
Meitä oli 7 lasta ja ohjaajat Minna ja Tuija, kun lähdimme viettämään lokakuista lauantaita Myyrmäen ammattioppilaitoksen Varian juhlasaliin. Luvassa oli esiintyminen eläkeläisten 40v juhlissa.
Juhliin meidät oli bongattu esiintymään Pilkistyksestä! Olemme lasten kanssa muokanneet mukavan
laululeikki/tanssiohjelma kokonaisuuden, jota hieman aina vaihtelemme, jotta saamme itsekin vaihtelua. Minna soitti kitaraa ja lauloi
ja kaikki lapset lauloivat myös
mukana.

Lintu lensi oksalle, Taneli, Lintunen, Oravan pesä… Mm. nämä
tanssit tanssimme kiitollisen yleisön edessä. Muutama tanssija oli
esiintymässä
ihan
ensimmäistä kertaa ja
hienosti meni, pienestä jännityksestä huolimatta. Esityksen jälkeen pääsimme nauttimaan herkullisesta
täytekakusta ja mehusta.
Muisteli Minna

Hoivakoti Hopea
Lasten suusta esiintymisten jälkeen:
”Mummot hymyili mulle.”
”Huivi irtosi viimeisessä tanssissa, oli kiva tanssia vaan loppuun.”
Mä hymyilin ja sitten se yksi setä katsoi mua ja hymyili takaisin.”
”Yks mummeli tuli sanoo, et tervetuloa uudestaan, kiva saada nuoria
kylään. Kun te ette uskokaan kuinka vanhoja me ollaan!”
”Hyviä pipareita.”
”Join 4 lasia mehua.”
”Oli ihan kivaa.”
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Syyskokouksen 2011 päätöksiä
Helsingin pitäjän tanhuujat ja
spelarit ry piti syyskokoustaan
Riitta Kankaan kotona sunnuntaina
27.11.2011. Seuran puheenjohtajaksi valittiin edelleen Riitta Kangas. Johtokuntaan valittiin erovuoroiset Juhani Kaivosoja ja Tarja
Lahtinen uudelleen sekä uutena
Anna-Liisa Uusi-Eskola. Muut
johtokunnan jäsenet ovat Minna
Suokas, Tuija Pirttikoski ja Matti
Lankinen.

Tanssia ja soittoa harjoitetaan entiseen tapaan ja ohjaajia sekä pelimanneja kurssitetaan. Tapahtumista mainittakoon Kevätpilkistys, jota vietetään seuran 30-vuotisjuhlan
merkeissä. Lapsille tarkoitettu
Toukotanssit Hyvinkäällä on myös
Kansantanssinuorten Liiton 30vuotisjuhla. Aikuiset voivat osallistua Tampereen Tanssipitoihin
tai Norjan Nordlekiin. Pelimannit
suunnittelevat Liettuan matkaa.

Toiminnantarkastajiksi valittiin
Veikko Turunen ja Markku Moilanen sekä varalle Pentti Salonen ja
Liisa Mykrä.

Tanhutoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Tuija Pirttikoski ja
tiedotustoimikunnan Tarja Lahtinen. Pelimannien intendenttinä
toimii Simo-Pekka Lindström.

Jäsenmaksuksi päätettiin aikuisilta 40 euroa ja lapsilta (alle 16v)
30 euroa.

Påkaksen talotoimikunnassa seuraa edustaa edelleen Raija Hukkanen ja varalla Matti Lankinen.

Vuoden 2012 toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin.

Matti Lankinen

Kiitän lämpimästi Minnaa, Tuijaa ja Mattia ohjaustyöstä, johtokuntaa
hallinnollisesta vastuunkantamisesta, tanssijoita aktiivisuudesta ja iloisista esiintymisistä, pelimanneja kansanmusiikin soitosta ja esilletuomisesta sekä muita mukanaolijoita hyvästä yhteistyöstä ja kannustuksesta.
Rauhallista joulun aikaa ja kaikkea hyvää vuodelle 2012.
Riitta
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Tapahtumakalenteri
11.12.
14.12.
10.1.
11.1.
13.-14.1.
28.1.
4.-5.2.
17.3.
5.5.
13.-17.6.
10.-15.7.

Joulupolku Seurasaaressa
Aikuisten viimeiset harjoitukset
Lasten harjoitukset alkavat
Aikuisten harjoitukset alkavat
Folklandia 2012, Silja Europa
Nordlek-tanssien kurssi Puistokulma, Hiekkaharju
Tanssipitojen ohjelmiston kertauskurssi tanssijoille, Turku
Kevätpilkistys ja seuran 30-vuotisjuhla
Toukotanssit, KTNL 30-vuotisjuhla, Hyvinkää
Tanssipidot 2012, Tampere
NORDLEK 2012, Steinkjer, Norja

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

Myydään

Folklandia-bussi 13.1.12:

Myytävänä naisten vaaleita
tanhukenkiä: koko 34 (10 €),
koko 35 (20 €), koko 37 (20 €)
Tied. Seija Kuukkanen 0400722562

Klo 15.00 Påkas, Heurakan
puoleinen parkkipaikka
Klo 15.05 Tikkurilan asema
Klo 15.30 Myyrmäen asema

Lasten sivun oikeat vastaukset:
Joululaulutehtävä1: Kun lasten koulu on päättynyt, tonttu-ukot varmaan hiipii ikkunan taa
Joululaulutehtävä 2:
- Joulumaa on muutakin kuin
tunturi ja lunta
- Porsaita äidin oomme kaikki
- Kilisee kilisee kulkunen
- No onkos tullut kesä
- Heinillä härkien kaukalon

Laululeikki:
Tule ystävä armas
leikkiin

Seuraava lehti ilmestyy helmikuussa. Kirjoitukset ja
piirustukset ym. materiaali Tarjalle, Minnalle tai Matille
20.1.12 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 2012:
* 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
* Anna-Liisa Uusi-Eskola, puh. 044-346 3723
* 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: Spelarit Musiikin isompi ilta -soitoissa (kuva Riitta Kangas)
Lapset ja aikuiset Hoivakoti Hopean esityksissä (kuvat Matti Lankinen)
Julkaisija: Helsingin pitäjän tanhuujat ja spelarit ry
Tiedotustoimikunta
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