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Spelarit 1-2012 
Helsingin pitäjän tanhuujat ja spelarit ry 

 

Helsingin pitäjän 
tanhuujat ja 

spelarit 30-vuotta 
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Pääkirjoitus 

Pyryinen ja vuoden kylmin kuu-
kausi helistää taas. Jäähelmet 
kimaltelevat sydäntalven kirk-
kaina päivinä puiden oksilla. 
Tästä luonnonilmiöstä johtunee 
nimi helmikuu. Helmikuu on 
myös kinosten käärittäjä ja jää-
puikkojen tekijä. Mitä pidemmät 
jääpuikot Matin päivänä 24.2. 
räystäästä riippuvat, sitä kau-
emmaksi kevääntulo venyy. 

Vanha kansanomainen ajanlas-
ku perustui taivaallisen kuun 
mukaisiin kuukausiin. Joinakin 
vuosina niitä oli 12 ja joidenkin 
vuosien sisään niitä mahtui 13. 
Tämän vuoksi tarvittiin erityinen 
kuukausi, vaahto- eli kevätkuu, 
jotta olisi jotenkuten pysytty ta-
soissa aurinkovuoden kanssa. 
Muutamat sananparret ovat 
säilyttäneet nimet nykypolville 
saakka: ”Varis lensi vaahto-
kuulla, kevätkuulla keikutteli”. 
Uudessa juliaanisessa ajanlas-
kussa tarvittiin enää yksi kar-
kauspäivä joka neljäs vuosi. 

Karkauspäivästä muodostui lei-
killisesti myös vanhojen piiko-
jen merkkipäivä, jolloin yli 24- 
vuotiaat naimattomat naiset tu-
livat vanhanpiian kirjoihin ja 
joutuivat raatikkoon. Siis mihin? 
Esim. Savossa asia tai esine 
voi jäädä raatikkoon, hylkynä 
kuljeksimaan tai Kirvussa hoita-
mattomana rappeutumaan. 
Enossa on puhuttu rikkaraati-

kosta, jolla on tarkoitettu roska-
kasaa. Vanhatpiiat vietiin kauas 
Kyöpelin vuoren taa. Kyöpeli 
on kuviteltu jonkinlaiseksi suo-
rasivuiseksi vuoreksi, jolle pa-
holaisen kolme mustaa mullia 
veti uhrejaan siankarvaköysillä. 
Vanhatpiiat istuivat kissannah-
katyynyillä olkisormus peuka-
lossa sekä puulasta kainalos-
sa. Vuoren seinää kivuttiin 
myös pata, suolakontti tai san-
tapussi selässä. Huh, huh! 

Jotta ei näin kovaa kohtaloa 
joutunut kokemaan, tarvittiin 
avuksi erityinen kosimapäivä. 
Kun poikamiehet eivät huo-
manneet kosia kaikkia, niin kar-
kauspäivänä ja koko karkaus-
vuonna oli naisillakin tämä oi-
keus. 

Helmikuussa on myös laskiai-
nen, jonka ympärillä on paljon 
erilaisia uskomuksia, tapoja, 
menoja, enteitä ja määräaikai-
sia taikoja. Mutta ehkä me pää-
semme helpommalla, kun 
avaamme tietokoneemme, kat-
somme paikkakohtaiset sääti-
lat, ajankohtaiset uutiset, vii-
meisimmät tilastot tai uusimmat 
tutkimukset. Kännykälläkin asia 
saattaa selvitä. 

Nautitaan helmikuisesta talvi-
säästä karkausvuonna 2012! 
 
    Riitta  
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Parhaita paloja Folklandialta 2012  

Spelarit-lehden tutkivat journalistit kertovat 

Tarja: ”Puhdin tohtorit Lempi ja 
Impi H. ratkoivat esittämiseen liit-
tyviä ongelmia ja mm. esitys sove-
liaista ilmeista oli hulvaton.  Impin 
ja Lempin vahvistuksena oli tohtori 
Petri H. (joka muuten on oikeasti 
menueteistä väitellyt tohtori Petri 
Hoppu).  Puhdilla on  vetovoimaa, 
Top Club pullisteli väkeä. Aika 
hauskaa, että  kansanmusiikki- ja 
tanssikulttuurillakin on omat stand 
up -koomikkonsa.   

Savonmualaiset olivat koonneet 
perjantai-illaksi tunnin koosteen 
tanssia ja laulua Ocean Clubiin. 
Tanssien meno oli vauhdikasta, 
juontaja oli viäräleukanen , ja mu-
kava oli että tanssi- ja lauluryhmät 
olivat yhdistäneet voimansa ja 
tansseissa oli myös laulua muka-
na. Opin myös, että hillityn kaunis 
kauttaaltaan vaalearaidallinen pu-
ku on Kuopion kansallispuku. ” 

Minna:  ”Keskiyön huutokatrilli on 
yksi suosikeistani ja olimmekin 
Tuijan kanssa hyvissä ajoin sopi-
neet tärskyt katrillin merkeissä. 
Meitä oli satamäärin tanssijoita 

tanssimassa kahdessa aulassa. 
Sitä ei voi sanoin kuvailla. Laivan 
vauhdikas keikutus toi oman mu-
kavan mausteensa tanssiin, kun 
välillä mentiin ylämaata ja välillä 
alamaata. Tai ehkä tämä vain oli 
tanssillinen versio Asikkalan puiset 
rattaat -leikistä! Oman hauskan 
lisänsä toi tänä vuonna aivan uu-
det vuorot ”kantele” ja ”superkan-
tele”, jotka saivat koko porukan 
herähtämään nauruun. Näin se 
kansantanssikin uudistuu ja pysyy 
ajan hermolla ” (toim. huom: tuo 
kantele-juttu ei liittynyt vuoden tee-
masoittimeen vaan pikemminkin 
koetteli miesten hauiksia). 

Tarja: ”Food Marketissa oli pieni 
lava ja pieni tanssilattia  ja siellä 
istuimme iltaa vielä musiikkia 
kuunnellen ja tanssien. Tuuli alkoi 
tuntua yhä enemmän, joku kaiutin 
tippui paikoiltaan  ja lasit liukuivat 
pöydiltä. Tässä vaiheessa kukaan 
ei kulkenut enää suoraan  mutta 
tanssimista tuo ei toki estänyt. 

    sivu 5 

VUOSIKOKOUS 27.2.2012 
 

Helsingin pitäjän tanhuujat ja spelarit ry:n vuosikokous 
pidetään maanantaina 27.2. klo 18.30 Riitta Kankaalla, 

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

Tervetuloa kokoukseen! 
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LASTENSIVU 

Tässä Folklandian innostamana kuva-arvoituksia tuleville Folklan-
dian kävijöille! 

1. Jotain herkullista? 
  
 - KA + MUURARIN TÖISSÄ TARPEELLINEN – STI 

 
2. Mukava harrastus? 
 
    HÄNEN  + t  + 21.4.  
 
 
3. Jollain voi olla kotona?    Laatinut Minna 
      Minä sanon: 

 + I 
 
 
 
  + S 
4. Keväällä tapahtuva kiva juttu? 
 

 + B  ”ILKKA” 
 
 

Myydään 
Myytävänä naisten vaaleita tanhukenkiä: koko 34 (10 €), 
koko 35 (20 €),  koko 37 (20 €). 
Tied. Seija Kuukkanen 0400-722562 
 
Myydään Jurvan puku, koko vyötärö n. 90 cm, kaksi paitaa ei 
solkea, hameessa pieni virhe. Tykkimyssy. 

Myydään Kaukolan puku koko vyötärö n. 70 cm. Pitkähihainen 
paita ja lyhythihainen, hameessa pieni virhe. Päänauha koristettu 
tinanastoilla.  
Myydään tarjousten perusteella. Pirkko Ilola p. 0400 102251 
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Folklandia, jatkoa sivulta 3 

Lauantain aamupäivässä nähtiin 
lukuisia tanssiesityksiä. Monet 
näyttävät tykästyneen karjalaisiin 
tansseihin, noita kädet alaviistossa 
pyörähtelijöitä riitti moneenkin ryh-
mään. Virkistävää vaihtelua toi suo-
menruotsalaisen Bragen ryhmä, 
joka tanssi koosteen menuetteja.  

Monetkaan ryhmät eivät olleet pu-
keutuneet kansallispukuihin, vaan 
erilaisiin melko pelkistettyihin hou-
sut+paita / hame+paita -yhdistel-
miin. Ja mikäs siinä, niin kauan 
kuin on myös ryhmiä jotka vielä 
kantavat  perinteisiä kansallispuku-
ja sellaisena kuin parhaan tiedon 
mukaan tiedämme niiden olleen, 
jotta myös se perinne kulkisi eteen-
päin. ” 

Minna:” Folkjam on niin parasta 
liikuntaa kuin olla ja voi! Siinä liiku-
taan kansanmusiikin tahdissa, käyt-
täen kansantanssin askeleita mutta 
kuitenkin kyseessä on liikuntalaji. 
Tämä on suomalaisten vastine 
zumballe – ja hyvä vastine onkin! 
Vartissa sai hien pintaan oikein 
mukavasti. Tänä vuonna laivaja-
missa oli erikoisefektinä Siljan tar-
joamat aallotukset. Tanssilattialli-
nen ihmisiä liikkui sulavasti keinun-
nassa mukana laidasta laitaan. 

Folklandia-visailun kuva-arvoitus-
ten kimpussa on joka vuosi vään-
netty, niin  tänäkin vuonna.  Yllättä-
vää kyllä, helpoimmat  ratkeaa 
meiltä yleensä viimeiseksi. Ehkä 
olemme tottuneet kovempiin pähki-
nöihin, eikä siksi helpot tunnu mil-
tään. Tänä vuonna tapahtui ih-
meiden ihme: saimme kaikki tehtä-
vät ratkaistua oikein! Jopa se 
”maisemahissi”, johon olin aika lop-

pumetreillä tarjoamassa upeaa 
omaa artistiani Mimi Voromiita. Nyt 
jännityksellä odottelemme, kuka 
saa ja mitä palkinnoksi.” 

Tarja: ”Iltapäivällä fiilisteltiin ensi-
kesäisten Tampereella järjestettävi-
en Tanssipitojen merkeissä. Virosta 
on Tanssipitoihin ilmoittautunut 
2500 henkeä, Suomesta tavoitel-
laan samanmoista joukkoa ! Juhli-
en pääsolistit, Eestin Kalev  ja Suo-
men Kalevi, julkistettiin. Suomen 
Kalevi on Eero Hietanen,  meidän-
kin ryhmälle  tuttu Metron Melkutuk-
sen koreografi ja ohjaaja. Eestin 
Kalevin nimi meni valitettavasti ohi, 
mutta molemmissa Kaleveissa kyllä 
kelpaa silmiään lepuuttaa. (Minna 
vahvistaa)  

Lauantaipäivän päätteeksi esitettiin 
Kylymässä mualimassa, Esa Paka-
rinen show  jossa kuultiin tuttuja ja 
tuntemattomia lauluja, rillumarei-
osaston lisäksi myös kaihoisan 
kauniita lapsuusmuisteloita ja keh-
tolauluja.  Savolainen nuori laulaja-
poika osasi asiansa, ja esitti niin 
Pakarisen henkilöhistoriaa kuin 
lauluja juuri sopivassa suhteessa 
kolmen vartin koosteeseen. 

Ja tietysti bussissa mennen tullen 
kuultiin Spelarit-pelimannien mu-
sisointia, ilmainen koko matkan 
kestävä konsertti on luksusta.” 

        Minna Suokas, Tarja Lahtinen 
 
Folklandia-kävijän kommentti: Laivalla 
oli minun mielestä hyvä esitys: Äkki-
viärää Savonmualta, (pelimanniyhtye) 
Spelarit, Tikkuristin SM-kisat, Pörriäiset 
ja Rakkauden rubiinit.  Oli antoisa laiva-
matka ja bussireissu, kiitos kaikille mu-
kana olijoille, etenkin matkan järjestäjil-
le. -Kati Virtanen 
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TERVETULOA KAIKKI SEURAN PITKÄAIKAISET 
JA UUDET JÄSENET 

KOKOONNUMME  ESITYKSEN JÄLKEEN 17.3.2012 KLO 18.00 
KOTISEUTUTALO PÅKAKSEEN, VANHA KUNINKAALANTIE 2 

KLO 18.15. KOHOTAMME  MALJAN SEURAMME 
30-VUOTISJUHLAN KUNNIAKSI 

LUVASSA PIKKUSUOLAISTA PURTAVAA, HYVÄÄ  SEURAA JA 
HAUSKAA YHDESSÄOLOA, PELIMANNIMUSIIKKIA, YHTEISTANSSIA 

ILTATILAISUUDEN OSALLISTUMISMAKSU ON 5€ (OMAT JUOMAT) 

ILMOITTAUTUMISET PE 2.3. MENNESSÄ 
RAIJA.HUKKANEN@KOLUMBUS.FI TAI P. 0400-628096 ILTAISIN 

MAKSUN VOI SUORITTAA HARJOITUKSISSA TAI SUORAAN SEURAN 
TILILLE 141630–51656 VIITTEELLÄ 3007 

Helsingin pitäjän tanhuujat ja 
spelarit 30 vuotta 

 

Tervetuloa  seuramme 30-vuotis juhlamati-
neaan Kilterin koululle os. Iskostie 8, Vantaa 
lauantaina 17. maaliskuuta 2012 klo 15.00 

Aloitamme kakkukahvilla klo 14.30, jonka jäl-
keen siirrymme auditorioon nauttimaan 

kansanmusiikki –ja kansantanssi esityksistä. 

Pääsymaksu 7 € (sis. kakkukahvit) 

Mahdolliset  huomionosoitukset toivomme seuran 
tilille  141630-51656. 
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Seuraava lehti ilmestyy huhtikuussa. Kirjoitukset ja 
piirustukset ym. materiaali Tarjalle, Minnalle tai Matille 

31.3.12 mennessä. 

Tarja Lahtinen, 040-742 3181, tarja.lahtinen@anilabsystems.com 
Matti Lankinen, 0400-422 417, matti.lankinen@kansantanssinuoret.fi, 

Minna Suokas, minna.suokas@kolumbus.fi 

Tapahtumakalenteri 
 

21.-22.2. Talvilomaviikolla 8 ei ole lasten eikä aikuisten harjoituksia 
27.2. Seuran vuosikokous klo 18.30 Riitalla 
9.3. Aikuisten esitys Valkoisessa salissa, Aleksanterinkatu 16-18, 

Helsinki 200 vuotta-iltamissa klo 19, Keisarin ajasta Metron 
Melkutukseen, harjoitukset klo 17-18.30 

13.3. Pilkistyksen kenraali Kilterin koulun auditoriossa, lapset 18-
18.45, aikuiset klo 18.45-21 

17.3. Kevätpilkistys ja seuran 30-vuotisjuhla Kilterin koululla klo 15 
 Harjoitukset: aikuiset klo 12, lapset klo 13.45 
 Juhlavastaanotto kakkukahveineen klo 14.30 
 Illanvietto aikuisille Påkaksessa klo 18 
31.3. Tanssipitojen ohjelmistokurssi Tampereella, SKY ja KTNL 

vuosikokoukset 
5.5. Toukotanssit, KTNL 30-vuotisjuhla, Hyvinkää 
20.5. Lasten tantsut Seurasaaressa 
12.6. Helsinki-päivä klo 18 Antin aukiolla Seurasaaressa 
13.-17.6. Tanssipidot 2012, Tampere 
 Harjoitukset Pyynikki/Ratina to, pe ja la 
 Velisinfonia –pääjuhla Ratinan stadionilla su 17.6. 
18.6. Espafolk klo 17-19 
10.-15.7. NORDLEK 2012, Steinkjer, Norja 
6.8. Myllyillan harjoitukset Påkaksessa 
8.8. Myllyilta Helsingin pitäjän myllyllä 
 
Lisää kansantanssi– ja –musiikkitapahtumia löytyy osoitteesta 

www.kansantanssi.fi 

 

Lasten sivun oikeat vastaukset: 
1. suklaa,  2. kansantanssi,  3. kotikissa,  4. pyjamabileet 
Kannen kuvat: 
Pikkujoulu 3.12.82 Martinlaakson nuorisotilassa, Leipomistalkoot yökat-
rilliin Hilkan päiväkodissa, Spelarien myyntipöytä UNsL:n yökatrillissa 
13.6.82 Tikkurilan urheilutalolla, Esitys Myyrmäen uimahallin edustalla 
loppukesästä 1982  
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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/ 

Kansi: Kuvia seuran perustamisvuodelta 1982 

Julkaisija: Helsingin pitäjän tanhuujat ja spelarit ry 
Tiedotustoimikunta 


