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Pääkirjoitus

Kuva: Petri Kivinen

Kansantanssin Riemuvuosi on takana ja mieli on hy‐
vä. Vuosi osoi , e ä yhteistyöllä voimme saavu aa
enemmän kuin jokainen erikseen toimiessa. Yhteiset
laisuudet ja tapahtumat onnistuvat, kun niihin
mennään kansantanssi edellä.

Pääkirjoitus—
Yhteistyö on voimaa

KEK (Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskes‐
kus) on saatu toimimaan erilaisten vaikeuksien jäl‐
keen. Se tulee toimimaan koko kentän sateenvarjo‐
na, jolloin toivo avas yhteistyö helpo uu.
Kuluvana vuonna on tulossa hienoja tapahtumia
unohtama a jo ollu a Folklandiaa. Toukokuussa vie‐
tetään Kansanmusiikin päivää, jolloin musiikki on
pääosassa koko päivän. Tähän on mahdollista yhdis‐
tää myös tanssi, jos pui eet sen vain sallivat. Heinä‐
kuussa on enemmänkin tanssin vuoro, kun yhdessä
kokoonnutaan Turkuun vie ämään Europeadea.
Si en on vielä suunni eilla tapahtuma loka–
marraskuun vaihteessa, josta kuulemme myöhem‐
min.
Nyt on jo heite y verkot veteen, kun ensi vuoden
tapahtumia suunnitellaan. Näy ää siltä, e ä yhteis‐
työlle ole mitään esteitä, vaan se laajenee uusille
alueille. Näistä si en tarkemmin, kun saadaan var‐
menne ua paikkoja ja aikatauluja.
Jokaisella jäsenyhdistyksellä on omia vuotuisia ta‐
pahtumiaan, jotka rytmi ävät toimintavuo a omalla
tavallaan. Niitä voisi elävöi ää kutsumalla paikka‐
kunnan muut yhdistykset ja ryhmät vieraaksi ja siten
rikkoa rajoja.
Yhteistyö on voimaa, kuten kulunut sanonta kuuluu,
mu a se on kuitenkin to a.
Risto Elo
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Uu sia

Tiesitkö, e ä…

Tanssimylly Tampereella 31.3.
Nuorisoseuralaisen kansantanssin

SKY:n puvusto oli yksi ensimmäi‐

trendejä voi haistella 31.3. alkaen So‐

sistä kansallispukujen ohjeiden

rin Sirkuksessa, kun käyn in pyöräh‐

ja materiaalien väli äjistä Suo‐

tää Tanssimylly. Kyseessä on siis joka

messa ja juhlii tänä vuonna 110‐

toinen vuosi tapahtuva kansantanssi‐

vuo sta taivaltaan.

ryhmien katselmus. Ilmoi autua ei


Karjalaisen Nuorisoliiton Kevätpäivät
ja Kansantanssiluoki elu 8.4.
Karjalaisen Nuorisoliiton kansantanssi‐
luoki elu Kevätpäivien yhteydessä on avoin
kaikkien järjestöjen ryhmille. Paikkana on Por‐
voo, ja kul uuritalo Grand. Ilmoita ryhmäsi



enää voi, mu a katsojaksi toki eh i.

Jutajaiset palaa juurilleen
Viime vuonna pitämä ä jäänyt pohjoi‐
nen fes vaali järjestetään taas 30.6.‐
2.7. Rovaniemellä. Luvassa on paluu
pohjoisen folkin ääreen. Jutajaiset on

3.3. mennessä.

kaupunkifes vaali täynnä tanssia, mu‐

Toki myös aimo annos muutakin karjalaista

siikkia, tea eria, designia, hyvää ruo‐

kul uuria tarjolla.

kaa ja mainiota seuraa.


Kaus sella järjestetään modernit perinnehäät
Fes vaaliviikolla 10.‐16.7. esitellään kolmen päivän ajan kruunuhäihin lii yviä tapoja ja perinteitä. Mu‐
kana on myös roimalla kädellä modernisoitua sisältöä. Hääjuhla ja sitä edeltävät valmistautumistoimet
suunnitellaan alusta loppuun yhdessä hääparien kanssa. Itse hääjuhla pidetään fes vaaliareenalla, jos‐
sa myös vihkiminen tapahtuu – parin halutessa yksityisen vihkimisen toteutetaan areenan vihki‐
misosuus kerronnallisena.
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Uu sia

Suomen kevät – Päivästä päivään täydentää Suo‐
malaisen Kirjallisuuden Seuran vuotuis etosarjan
Suomen kevääseen mahtuu monta merkkipäivää, vuotuis‐
juhlaa ja luonnonilmiötä. Kirja kertoo keväisten juhlapyhien
historiasta: mistä virpomisperinne on saanut alkunsa, mikä
on lankalauantai ja minkä muistoksi helatorstaita vietetään.
Kirja tarjoaa myös vanhan kansan viisau a säiden ennusta‐
misesta, kalaonnesta ja satovuodesta. Tiesitkö, e ä ruo‐
hosipulia on käyte y rohtona yskään ja hengenahdistuk‐
seen?
Perinne edon lisäksi kirja tarjoaa paljon käytännön vinkke‐

Louhi kylässä 28.2.

jä, jotka au avat o amaan keväästä kaiken ir . Kirja neu‐
voo, kuinka rakennetaan linnunpön ö, tehdään pajupilli tai

Kalevalan päivää vietetään HAMis‐
sa Kalevalaisten naisten liiton jär‐
jestämässä tapahtumassa. Ohjel‐

kasvatetaan parvekeperunoita.


Perinnepeli puhelimeen

tyksiä sekä Kalevalan lausuntaa eri

Sammon salat on uusi pelillinen oppimateriaali

kielillä. Tapahtumassa voi myös

Kalevalan ja kansanperinteen maailmasta. Op‐

kohdata kansallispukuisia Kaleva‐
laisia naisia, kuulla kansallispuku‐
jen käytöstä ja historiasta sekä
kokeilla pukuja itse.





massa esimerkiksi työpajoja, esi‐

pimateriaali kuuluu Opetushallituksen Suomi
100 –juhlavuoden hankkeisiin.
Sammon salat on lada avissa maksu a Applen
ja Googlen sovelluskaupoista. Materiaali on
suunna u ensisijaises perusopetuksen vuosi‐
luokille 6–9, mu a sopii käyte äväksi myös
toisen asteen opiskelijoiden opetuksessa.

Kaikki laulaa
Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskus
(KEK) nimeää alalle vuosi ain yhteisen teeman.
Vuonna 2017 juhlistetaan Suomen 100‐vuo sjuhlavuoden
Yhdessä‐teemaa laululla, johon meillä kaikilla on oikeus.
Laulu luo yhteishenkeä, se on voimakas väline tunteiden
ja muistojen herä ämiseen ja laululla on myös parantava
voima. KEK kannustaa jäsenjärjestöjään huomioimaan tee‐
man vuoden 2017 tapahtumien suunni elussa.

Tanhuvies 1 / 2017 5

Kuva: Riia Niemelä

Kansantanssi

Teemu Perheentupa

Ohjaajakoulutuksessa
Kansantanssin ohjaajia on Suomessa koulute u jo toistasataa vuo a. Helmikuussa valmistui yli kaksikymmentä uu a ohjaajaa suorite uaan kansantanssin ohjaajan peruskoulutuksen kolmannen jakson.
2015‐16 Kansantanssin Yhteinen Toimikunta muok‐
kasi kansantanssin ohjaajakoulutuksen rakenne a,
vaikka itse koulutuksen sisältö ei juuri ole muu u‐
nut si en Varalan päivien.

paikka kurssilta löydy ävä. Ohjaajakoulutus on kui‐
tenkin yksi tärkeimpiä panostuksia kansantanssin
tulevaisuuteen. Selvi mme pikaises kaikki mahdol‐
liset lat Lahdessa, jo a saimme ryhmän jae ua
kahteen opetus laan. Koulu ajien työmäärä jonkin
Kaikille kansantanssin järjestöille yhteinen koulutus
verran lisääntyi myös ja onneksi löysimme nopeas
toteute in tällä kertaa Lahdessa kolmen viikonlo‐
myös lisää koulu ajia,” kertoi kurssin vastaava Riia
pun aikana. Kurssille oli kovas tunkua; jokaisena
Niemelä Tanssin Osaamiskeskuksesta.
viikonloppuna paikalla oli 25 innokasta oppilasta.
Alun perin kurssin maksimimääräksi oli ilmoite u
Kansantanssin tulevaisuudelle lupaakin hyvää, e ä
koulute avia saapui ympäri Suomea; kaikenikäisiä
16, mu a onneksi siitä jouste in.
ja kaikista suomenkielisistä ka ojärjestöistä. Vaikka
“Aja elimme, e ä kaikille halukkaille ohjaajille on
6 Tanhuvies 1/ 2017

Kansantanssi

Kuva: Riia Niemelä

tuivatkin välistä hei äytymään oman mukavuusalu‐
eensa ulkopuolelle. Tai tanssimaan kokonaisen päi‐
vän lähes yhtä soi oa opetellessaan tekniikkaa,
opetusmenetelmiä tai ohjaamista. Vaikka energiata‐
sot laskivatkin iltaa kohden, aina vain jaksoivat oh‐
jaajaoppilaat mennä vielä kerran kuvioon, vielä ker‐
ran ratkaista ryhmän ongelma lanteita, vielä kerran
poh a ohjaajan roolia hätä lanteessa tai vielä ker‐
ran tehdä venytysharjoituksia.

moisia eroja oli aika turha hakea kurssin aikana; kai‐
kille yhteistä oli kansantanssin kieli, ja kokemukset‐
kin olivat kaikilla hyvin samanlaisia.
Ope ajina toimivat Riia Niemelä, Ju a Wrangen,
Anu Kokkonen ja Riina Hosio, joka tuli paikkaamaan
ensimmäisenä viikonloppuna. Kaikki ovat Oulun am‐
ma korkeakoulun kasva eja. Selväs Oulussa teh‐
dään hyvää työtä, tai si en ope ajiksi sa ui harvi‐
nainen erä lahjakkuuksia. Mu a tunneista oli tuskai‐
nen puurtaminen kaukana, vaikka oppilaat jou‐

Kolme viikonloppua kuulostaa melko vähäiseltä
määrältä opiskelua, mu a asiaa ohjaajan peruskurs‐
siin mahtuu suorastaan mahdo omas . Yhteensä
noin kuudenkymmenen tunnin aikana käydään läpi
perusasioita kuten termit, o eet, askelikot, kuviot,
vakio‐osat, tanssien rakenteen tunnistaminen, Tan‐
huvakan ohjeiden tulkinta, harjoituskerran, ‐jakson
ja ‐kauden suunni elu, ohjaaminen, ensiapu ja jär‐
jestö etous. Tämän jälkeen kehitetään tekniikkaa ja
sen opetusta, kuvioiden, o eiden ja askelikkojen
yhdistelyä, askelanalyysiä, kansanmusiikin tunte‐
musta, tanssin lii ämistä musiikkiin, lähtökäskyjä eri
tah lajeilla sekä musiikin ja pelimannin käy öä. Vie‐
lä näiden lisäksi opitaan teoree set perusteet oppi‐
Kuva: Riia Niemelä
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Kuva: Riia Niemelä

Kansantanssi

miselle ja ohjaamiselle, palau een antaminen, ryh‐
män ohjelmiston suunni elu, ryhmän dynamiikan
tunnistaminen ja huomioon o aminen, kehonhuol‐
to, verry ely, lämmi ely ja ryh .

e ä tämä kurssi on paras mahdollinen paikka tehdä
virheitä, jo a niistä saa aa oppia. Ei pitänyt tyytyä
siihen minkä jo hallitsi, vaan aina venyä pitemmälle,
mennä sinne missä oli epävarma.

Kuten jo aiemmin maini in, usein oppilaat joutui‐
vat lai amaan itseään peliin ihan uudella tavalla.
Kysyy hermoja ohjata kotona mie y tehtävä kou‐
lu ajan katsellessa sivusta ja tehdessä huomioita
kynä sauhuten. Sano akoon, e ä onneksi ohja ava
ryhmä oli äärimmäisen anteeksiantava ja taidokas.
Kurssin aikana jokainen suori kolme ohjausnäy‐
te ä, yhden yksin ja kaksi parei ain. Yksi opetus‐
tehtävistä käsi arvotuista perusaskelikoista ja ‐
o eista sekä vakio‐osista ja kuvioista kymmenessä
minuu ssa rakennetun sommitelman.

Palaute a kurssilaisille anne in jatkuvas , suoraan
ja ryhmän edessä. Siihen to ui nopeas ja se tuntui
suorastaan luontevalta ja väl ämä ömältä oman
kehityksen kannalta. Loppupuolella harjoitel in
omaa palau een antamista, ja väkisinkin nousi mie‐
leen useampi kerta kurssin ajalta, jolloin oli itse saa‐
nut palaute a koulu ajilta. Ja kumma kyllä, jopa
täysin lavastetussa lanteessa saatu posi ivinen
palaute aiheu sen verran hyvän mielen tunne a,
e ä sekaan ujutetut korjaustoiveet eivät aiheu a‐
neet minkäänlaista mielipahaa tai torjuntaa.

Opetus lassa oli hauska tunnelma, kun pareina
työskentelevät oppilaat hyppäsivät välillä pystyyn
kokeilemaan jotain askelikkoa ja ote a yhdessä tai
kuvion vaihtoa toiseksi palatakseen aivan yhtä suk‐
kelas takaisin muis inpanojensa ääreen.

Kaiken kaikkiaan Lahteen oli aina kiva lähteä, vaikka
kurssiviikonloput olivatkin aika raskaita. Ja vaikka
viikonlopun ohjelma tulikin etukäteen, koskaan ei
ennyt mitä kaikkea edessä odo . Kertaakaan ei
kurssista jäänyt tunne, e eikö olisi oppinut ohjaa‐
mista, tai saanut lisää kokemusta ohjaajan roolia
Kurssin hallitsevin tunnelma oli oppiminen ja kokei‐
varten.
leminen. Koulu ajat muis vat jatkuvas tähdentää,
8 Tanhuvies 1/ 2017
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Kuva: Pia Pyykkinen

Kansantanssi

Pia Pyykkinen

Usva Arabiemiraateissa
Marraskuussa Usva pääsi esi elemään suomalaista kul uuria Arabiemiraa eihin Sharjahin emiraa n perinneins tuu n Suomen perinneviikolle. Aivan uusi kul uuri meille.
Me olemme vuosien varrella reissanneet maail‐
malla kansantanssin kanssa niin idässä kuin lännes‐
sä ja päässeet tutustumaan eri kul uureihin. Tässä
muutama ajatus tanssijoilta reissusta:
Mitä kuvi elit paikasta ja reissusta etukäteen?
”Ennakko‐odotuksia ei ollut paljon, vaan jokainen

suus, kohteliaisuus ja posi ivisuus.”
”Ihmisten ystävällisyys ja etynlainen tasavertai‐
suus naisten ja miesten välillä.”
”Kuinka avoimes he puhuivat ja seli vät uskos‐
taan ja tradiasuistaan.

oli lähtenyt matkaan avoimella mielellä vähän jän‐

”Koko paikka oli kuin lavasteita, ihan absurdi reis‐

ni äen. Joitakin mie ty , miten meihin suhtaudu‐

su!”

taan. Onko se rikkaiden leikkiken ä? Kuumaa ja
hiekkaa on varmas ja suomalaista jäykempää il‐
mapiiriä. ”
Mikä yllä

matkalla eniten?

”Ihmisten avoimuus, huumorintaju, vieraanvarai‐
10 Tanhuvies 1/ 2017

Miltä tuntui olla suomalaisena arabikul uuurin
keskellä?
”Keskeistä kanssakäymistä pi rajoi aa, mu a
muuten tunsin itseni eri äin tervetulleeksi.”

Kansantanssi

Kuva: Pia Pyykkinen

”Aluksi hieman orvolta. Sitä automaa ‐
ses varoi tekemästä ensiksi yhtään mi‐
tään eikä sitä vieläkään edä, mille teke‐
misille paikalliset hihi elivät keskenään.
Toisaalta uusiin kul uureihin tutustumi‐
nen on aina seikkailu, joten uteliaisuus oli
loppujen lopuksi päällimmäinen tuntemus.
Kansallispuvuissa en tosin suosi ele hel‐
teeseen lähtemään, jos lomalle menee.”
”Hiukan hiirulaiselta. Kaikesta, heidän pu‐
keutumisestaan arkkitehtuuriin, tuli hel‐
pos pieni ja väritön olo. Kokemus ehdo omas
kasva

kunnioitustani en sestään kyseistä arabi‐

kul uuria kohtaan.
Vähän jänni , mitä muut aja elee itsestä, mu a
koko ajan oli tosi turvallinen olo eikä mitään oikeas‐
taan tarvinnut pelätä!”

puu uminen tuntui aluksi vaikealta ja ärsy ävältä,
lopulta siihenkin sopeudu in ihan hyvin.”
Mikä oli matkan kohokohta?
”Pimeä aavikko, dyyneillä juoksu ja illanvie o musii‐
kin, laulun, ruoan ja naurun äärellä!”

”Tuntui ihan hyvältä arabikul uurin keskellä. Ihmi‐

”Ehdo omas päivällinen aavikolla.”

set olivat kohteliaita ja tuntuivat hyväksyvän

”Vaikea valita kohokohtaa, sillä jokainen päivä oli

kul uurien erilaisuuden. Ehkä eniten häiritsi nais‐

omansa. Ehkä päällimmäisenä jäi mieleen huviajelu

ten erilainen asema. Esimerkiksi kaikki eivät kätel‐

aavikolla sekä mehun juon paikallisen esitellessä

leet, mikä vaa vähän totu elemista.”

kaupunkia keskellä yötä.”

”Ensimmäisinä päivinä tuntui hieman omituiselta
paikallisten joukossa. Loppujen lopuksi tunnu in
sulautuvan porukkaan ihan hyvin. Aikataulujen

”En osaa nimetä matkalle yhtä e yä kohokohtaa,
mu a au omaassa viete y ilta oli ainakin todella
ainutlaatuinen kokemus, joka jäi sydämeen. Ja
si en se tokavikan illan Repolainen oli melkein eu‐
forinen kokemus!”
”Kokonaisuutena reissu oli aivan mahta‐
va. Aavikolla juokseminen oli aivan ab‐
surdia ja upeaa. D‐vitamiinin tankkaus ja
kavereiden kanssa ikimuistoisen reissun
kokeminen.”

Kuva: Pia Pyykkinen

Lisää Usva reissusta voit lukea Usvan
Facebook‐sivuilta.
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Kansantanssi

Teemu Perheentupa

Kansantanssijan Folklandia
Silja Europalle palannut Folklandia vaa kansantanssibongarilta kovaa suorituskykyä.
Haasteena oli 49 kansantanssiryhmää 22 tunnissa. Tarjonnan runsaus herä monenlaisia
ajatuksia.
Folklandia gaalassa risteilyn aluksi anne in jälleen
iso liuta tunnustuksia. Vuoden Wäinöksi Kansanmu‐
siikin ja Kansantanssin Edistämiskeskus nimesi Etelä‐
Hämeen Nuorisoseurojen toiminnanjohtajan mesta‐
rikansantanssija Hannu Nipulin. Hannu on toiminut
tanssijana, koreograﬁna, kansantanssitoiminnan
kehi äjänä ja tuo ajana sekä lukuisissa alan luo a‐
mustehtävissä.
Suomen Nuoriseurojen Liiton palkinnon Vuoden
Tanssiteosta sai Pispalan So isin Riemua! ‐
pääjuhla. Kansantanssi sai tunnusta myös lauantai‐
na, kun Nuorisoseurojen Kultaiset Ansiomerkit
12 Tanhuvies 1/ 2017

myönne in Petri Hopulle ja Hilu Toivonen‐Alasta‐
lolle.
Folklandian ohjelma pyörii lähes keskeytykse ä mo‐
nella areenalla, joten joka vuosi joutuu tekemään
valintoja. Tänä vuonna ivis n oman valintani y ‐
mekkääksi: kansantanssi.
Jo etukäteen pää n katsoa niin monta kansantanssi‐
esitystä kuin mahdollista. Ihan riippuma a siitä, mi‐
tä muualla tapahtui. Vähän harmillises kansantans‐
sikonser tkin sa uivat kovin usein päällekkäin. Tä‐
män takia kaikkea ei yksinkertaises voinut nähdä:
tänä vuonna laivalle saapui tanssiryhmiä perä 49.

Kansantanssi

Kuvat: Teemu Perheentupa

Jossain välissähän ihmisen pitää syödä ja nukkuakin. Joskus sääntöjen rikkominen vailla selkeää syytä
Illan viimeinen kansantanssikonser pää yi vasta kiinni ää huomion pois itse tanssista ja sen sisällös‐
tä katsojan etsiessä — turhaan — merkityksiä joita
puoli kolmen aikoihin aamulla!
ei ole.
Nykykansantanssi tehty katsojalle
Sano akoon, e ä mitä avoimemmin mielin nyky‐
päivänä kansantanssia katsoo, sitä enemmän siitä
saa ir .

Tekemisen iloa

Vaa i vahvaa tyylitajua lainata onnistunees mui‐
den tanssilajien liikekieltä osaksi kansantanssia. Hel‐
pos tulee korostaneeksi liikaa sitä, e ä kansan‐
Nykykansantanssi haastaa katsojan eri tavalla kuin
tanssia ei ole alun perin tarkoite u näy ämölle, tai
perinteinen. Se ei edellytä katsojalta samanlaista
esitys muu uu enemmänkin suoritukseksi kuin
kansantanssin ja kansantanssien tuntemusta tarjo‐
takseen oivaltavan tai hauskan elämyksen. Toisaalta tanssijoiden itseilmaisuksi.
on myös kovin helppo liukua niin kauas pois kansan‐ Itse ainakin kaipaan esityksiin yhteisöllisyy ä, iloa ja
tanssin liikekielestä ja este ikasta, e ä kansantans‐ huumorintajua, en niinkään täydellistä suoritusta —
sille viri ynyt yleisö saa aa jäädä kylmäksi.
oli si en kyse Tanhuvakan tanssista tai modernista
koreograﬁasta.
Tanhuvies 1 / 2017 13

Kuva: Teemu Perheentupa

Kuva: Johanna Hoppu

Kansantanssi

Esimerkkeinä tällaisista esityksistä voisi mainita
vaikkapa myöhäisillan konser ssa Tikin No ne kut‐
sut‐ohjelman tai Purpurikirjan julkaisu laisuudessa
esiintyneen HKY:n Purpuri‐ryhmän. Vaikka esitykset
olivatkin päällisin puolin aivan kansantanssin kä‐
si een eri päistä, niissä oli yhteistä juurikin yllämai‐
ni u tekemisen ilo ja huumori.

Huumoria
Kansantanssin suurimman yleisön saivat Ocean Clu‐
bin esitykset sekä Hässäkän tanssiteos. En edä
satuinko aina paikalle sopivalla hetkellä, vai onko
kyseessä trendi, mu a suurin osa Ocean Clubilla
näkemistäni esityksistä oli nimenomaan ja erityi‐
ses humoris sia. Määri elynä mieleen tulee kan‐
santanssin rillumarei‐osasto, mu a hyvässä mieles‐
sä, ei kul uurisnobis ses .
Auten nen, perinteinen tai näy ämölle sovite u
kansantanssi ei kovin helpos pääse ir synnynnäi‐
sestä sosiaalisesta sisäänpäinkääntyneisyydestään
(se on tarkoite u tanssijoille, ei katsojille) eikä näin
ollen toimi samanlaisena viihteenä kuin alusta
saakka kerronnan ja katso avuuden ehdoilla ra‐
kenne u esitys.

Perinteistä ja perinteisempää
Tänä vuonna ohjelmassa oli taas Perinteisen kan‐
santanssin konser , johon perinteisen kansantans‐
sin järjestöt olivat nimenneet ryhmänsä edusta‐
maan omaa genreään.

Kuva: Teemu Perheentupa

Joillekin katsojille varmas tuli mieleen, e ä perin‐
teisen kansantanssin määritelmää olisi voinut tar‐
kentaa hyvissä ajoin ennen Folklandiaa.
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Ja kyllä Nuorisoseuroistakin olisi suonut paikalle
ryhmän, johan Pispalan So isin pääjuhlakin osoi ,
e ä sielläkin perinteinen taidetaan.

Kansantanssi

Ulkomaalaisista vieraista Slovenialaisten molem‐
mat esitykset valite avas hassasin, ja ehdin näke‐
mään vain suhteellisen lyhyet pätkät Espanjalaisis‐
ta ja Venäläisistä.

Kuva: Teemu Perheentupa

Ulkomaalaisvieraat

Nämä si en kyllä erosivatkin toisistaan aika lailla;
viisihenkinen Queixume dos Pinos ryhmä teki pieni‐
muotoisen, mu a persoonallisen ja intensiivisen
soi o‐, laulu‐ ja tanssiestyksen, kun taas kymmen‐
henkinen St. Peterburg Souvenir täy lavan värik‐
käillä asuilla ja taiturimaisella tanssilla, mu a jäi
ehkä vähän persoona omaksi.
Voisihan Suomeen tuo aa Venäjältä sellaisiakin
ryhmiä kuin Ar orge, Kantele, Severnaja Mosaika
tai Ko kontu, joiden karjalais‐inkeriläinen ohjelmis‐
to varmas synny äisi mielenkiintoista vuoropuhe‐
lua täkäläisten tulkintojen ja tulkitsijoiden kanssa.

Purpuria ja kkuris ä
Kuva: Teemu Perheentupa

Folklandialla julkiste in tänä vuonna yksi kansan‐
tanssin alan kul uuriteoista, Suomalainen Purpuri‐
kirjan uudiste u painos. Tilaisuuden puhujina toi‐
mivat Petri Hoppu ja purpurin Grand Old Man Kari
Bergholm.
Kuten aikaisemmin jo maini in, HKY:n Purpuri‐
ryhmä juhlis laisuu a tanssimalla kirjassa ensim‐
mäistä kertaa julkaistun Maliskylän purpurin suu‐
rella sydämellä.

Kuva: Petri Kivinen

Lauantai‐iltapäivän toinen kohokohta oli perintei‐
nen kkuris n SM‐kilpailu. Tällä kertaa ku
voi oon Patrik Meling Porvoosta. Kakkoseksi tuli
Jessica Westerholm Kirkkonummelta ja kolmannek‐
si Sampo Pöyri Tuusulasta.
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Suomalainen purpuri –kirja ja
Sävelmistö


Ohjaajalle helppo kierresidonta



Sisältää 12 purpuria, joista 5 ennen
julkaisematonta



Pelimanneille kätevä A4‐koko, yksi
purpuri per aukeama

Nyt saatavilla!
Ohjekirja 30 €, sävelmistö 20 €
Tilaukset: suom@kansantanssinyst.ﬁ
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Kolumni

Petri Hoppu

Historiankirjoituksen loppuko?

M

uutama vuosikymmen si en osal‐ maailmassa, ja monet niistä muotoutuivat joko e‐
listuin useisiin laisuuksiin, joissa toises tai taha omas 1900‐luvun alkupuolella. Ne
pohdi in kansantanssin laa ja

ohjaavat nykyäänkin yleistä näkemystä kansantans‐

tulevaisuu a. Nuo keskustelut

sissa luomalla siitä stereotyyppisiä käsityksiä, eikä

olivat usein kiihkeitä ja tunteita nosta avia, ja niihin siinä sinänsä ole mitään pahaa. Kuitenkaan histo‐
osallistuneilla oli yleensä voimakkaat näkemykset

riankirjoituksen kannalta kaanoneita ei voi pitää

aiheista. Yhdessä näistä laisuuksista eräs läsnäoli‐

ikuisina, vaan ne ovat aina sidoksissa siihen todelli‐

joista totesi suomalaisen kansantanssin olevan niin

suuteen, jossa ne ovat syntyneet. Tästä syystä histo‐

perusteellises tallenne u silloisiin julkaisuihin, e ‐ riantutkimus on jatkuva prosessi, jossa samoja ai‐
ei sen lisätutkimusta enää oikeastaan kaiva u. Kaik‐ heita tarkastellaan uusista näkökulmista usein myös
ki olennainen tanssiperinteestä oli sano u Tanhuva‐ uuden ja laajemman aineiston kau a.
kassa. Nuorena opiskelijana olin pöyristynyt tällai‐
sesta näkemyksestä, mu a en silloin osannut sanoa
mitään painavia vasta‐argumen eja. Puheenvuoro
jäi kuitenkin painamaan minua.

Purpuri‐kirja on erinomainen ja suomalaisessa kan‐
santanssintutkimuksessa myös harvinainen esimerk‐
ki historiankirjoituksen prosessiluonteesta. Purpurit
ovat kiehtova ilmiö, jolla on ollut merki ävä rooli

Viime Folklandian Purpuri‐kirjan julkistamis laisuu‐

monessa paikallisyhteisössä Länsi‐Uudeltamaalta

dessa nämä sanat palasivat mieleeni. Jos kansan‐

aina Tornionjokilaaksoon as . Emme varmas kos‐

tanssista kaikki olisi jo sano u, miksi julkaista uusi,

kaan pysty ymmärtämään niiden merkitystä kaikes‐

selväs muoka u painos vain kahdeksantoista

sa laajuudessaan, mu a uudet aineistot ja vanhojen

vuo a ensimmäisen jälkeen. Eikö vuonna 1999 jo

aineistojen uudet tulkinnat avaavat niihin uusia nä‐

sano u kaikki olennainen purpurista? Tilaisuuden

kökulmia. Samalla ymmärrämme hieman paremmin

keskusteluissa ilmeni, e ei näin ole: purpurista

sitä, miten 1800‐luvun ja 1900‐luvun alun kyläyhtei‐

rii ää asiaa vielä pitkään toisenkin painoksen jäl‐

söissä sosiaalisia suhteita rakenne in monimuotoi‐

keen. Tämän pitäisi olla itsestään selvää, sillä mi‐

sen ja ‐mutkaisen liikkeellisen ja lallisen organi‐

kään historiankirjoitus ei ole objek ivista, tapahtu‐

soinnin kau a. Ja mikä parasta: emme vain ymmär‐

neiden tosiasioiden dokumentoin a. Itse asiassa

rä, vaan tanssimisen kau a saavutamme myös nau‐

historian jatkuva uudelleen kirjoi aminen on väl ä‐

nnollista ruumiillista kokemusta siitä, mitä tällai‐

mätöntä, koska historiankirjoituksella on tapana

nen sosiaalisen todellisuuden rakentuminen on voi‐

kanonisoitua: vakiintua hyväksytyiksi totuuksiksi

nut olla. Ei muuta kuin ”turkki nurin” ja seuraavaa

sisälly ämisen ja poissulkemisen kau a.

purpurikirjaa odo elemaan!

Kansantanssien kaanonit ovat tyypillisiä kaikkialla
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Kuva: Ju a Jaakkola

Ju a Jaakkola

Kansallispukujen päähineitä, osa 6— Tykkimyssy
Aiemmissa ju usarjan osissa on pohdi u päähineiden kau a ihmisten erilaisia vaiku mia
valita oma kansallispuku. Päähine ä tärkeimpänä valintakriteerinä mie äessä tulee ensimmäisenä mieleen juuri tykkimyssy. Osaksi sen takia, e ä erilaiset tykkimyssyt ovat hyvin
yleisiä aikuisten naisten päähineitä suomalaisissa kansallispuvuissa ja toisaalta ne herä ävät myös kuumia tunteita. Tykkimyssy taitaa olla karjalaisten suurhuntujen ohella juuri se
yleisin päähine, jonka aikuiset naiset usein mielellään korvaavat päänauhoilla tai jä ävät
pois kokonaan.
Toini‐Inkeri Kaukonen kirjoi aa kirjassaan Suoma‐
laiset kansanpuvut ja kansallispuvut, e ä silkillä
päällyste y koppamyssy pitseineen oli kansannai‐
sen ylellisin vaatekappale, jonka hinta vastasi 1700‐
luvulla parin, kolmen lampaan hintaa. Ilmeises
isännät näitä kuitenkin mielellään kustansivat, sillä
he puolus vat emän ensä silkkimyssyjä vuonna
1793 pidetyissä ylellisyy ä vastustavissa pitäjänko‐
kouksissa. ”Toiset tuskin käy ävät niitä kotoisissa
oloissa, vaan jä ävät ne kirkkokor eereihin vas‐
taista kirkossakäyn ä varten”. Näin vähäistä silkin‐
käy öä isännät pi vät kohtuullisena ja anoivat,
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”Tykkimyssy – kaksiosainen naisen
päähine, jossa on pyöreämuotoinen,
silkillä päällyste y koppa ja pitsiosa eli
tykki. Kopan pohja on tehty paperista
myssytukin päällä. Muoto on vahvis‐
te u liimaamalla useita paperikerrok‐
sia päällekkäin. Myssyn kopassa on
useita muotoa antavia, ompelein si‐
do uja laskoksia, joita voidaan kiristää
nyöreillä. Myssyn takaosaan kiinnite‐
tään neuloilla silkkinauhoista tai silkki‐
kaitaleesta muotoiltu ruse .”
Leena Holst: Kansallispuku

Kuva: Ju a Jaakkola

Kansallispuvut

Kuva: Jarkko Lempiäinen/ Soja Murto

Yllä: Jaalan kansallispuvun tykkimyssy
Oikealla: Virolahden kansallispuvun tykkimyssy on pääl‐
lyste y kukkakuvioisella nauhalla.
Viereinen sivu: Erikokoisia kösintehtyjä tykkimyssyjen
paperipohjia

e ä ”Kuninkaallinen Majestee

armollises sallisi

na aa suhtautua kuin koiranpennun hankintaan: ei

jä ää nämä esineet varoituksessaan huomioon

kannata ajatella liikaa huonoja puolia etukäteen,

o ama a”.

vaan hei äytyä myssyjen maailmaan liikaa mureh ‐

Nykykansallispukujen kanssa käyte ävä tykkimyssy

ma a. Ne ovat häkelly ävän kauniita, monimuotoi‐

on edelleen arvokas hankinta. Se
onkin ehkä yleisin syy, miksi se
usein jätetään kokonaan hankki‐
ma a. Toinen syy ainakin kansan‐
tanssijoiden keskuudessa lienee
se, e ä tykkimyssyä pidetään han‐
kalana pue avana. Tanssijat
aja elevat noloja lanteita, kun
epävarmas kiinnite y myssy len‐
nähtää päästä kesken kiperimmän

sia, todellisia taidonnäy eitä, joi‐

Tykkimyssyn hankin‐
taan ja käy öön kan‐
na aa suhtautua kuin
koiranpennun hankin‐
taan: ei kannata aja‐
tella liikaa huonoja
puolia etukäteen.

den hankintaan voi suhtautua kuin
sijoitukseen. Ne kestävät hyvin val‐
miste uina, pide yinä ja säily‐
te yinä äidiltä ty ärelle.
Tykkimyssyn tekemistä ainakin
osi ain itse kanna aa harkita, jos
on valmis sijoi amaan hankkee‐
seen aikaa, huolellisuu a ja pitkää
pinnaa. Näin saa kustannuksia mu‐

polkkapyörinnän. Materiaaliensa

kavas alas. Moni tykkimyssyn val‐

takia se ei ole myöskään säänkes‐

mistuksen työvaiheista kun ei si‐

tävä. Joka tapauksessa, myssyn käytön aja elemi‐

nänsä vaadi mitään ihmenaisen taitoja. Valmistusta

nen aiheu aa yksinkertaises liikaa huolta. Senpä

kanna aa ajatella pala palalta, niin kokonaisuus

takia juuri tykkimyssyn hankintaan ja käy öön kan‐

tuntuu helpommin lähesty ävältä. Osan osista voi
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Kuva: Ju a Jaakkola

Oikealla: SKY:n puvuston lahjoituksena saatu Ilmajoen
kansallispuvun tykkimyssy on niin vanha ja hauras, e ä
se on nykyisin lähinnä ihasteltavana. Puvun kanssa käy‐
tetään mustaa, koristelematonta yleismyssyä.

hankkia toki valmiina, jos esimerkiksi tyllipitsin kir‐
jominen hirvi ää tai päällisilkin koristeleminen ei
tunnu omalta jutulta. Jos jotakin tykkimyssyn osista
voi suositella vasta‐alkajalle itse valmiste avaksi,
niin kopan valmistusta. Useissa työväenopistoissa
järjestetään kursseja, joilla voi tehdä tykkimyssyjen
paperipohjia. Kopan valmistus on rentou avaa ja
mielenkiintoista puuhaa. Materiaalit (sanomaleh ,
voimapaperi, ruispuuro, pellavakangas) eivät ole
kalliita, joten jos se ensimmäinen itse tehty pohja
ei ole kaikista kaunein ja käy ökelpoisin, ei hätää.
Myssyn pukemista ei kannata pelätä, sillä jos omis‐
sa hiuksissa ei ole materiaalia rii äväs nu uraan
tai hiusnykeröihin, voi o aa avuksi irtole ejä tai
neulotun hiusnauhan, mpin. Omaa myssyä voi

ta voi olla sähellystä, mu a seuraava on jo helpom‐

myös varovas muotoilla sivuilta, jo a se ase uu

pi. Jokainen käy äjä tuntee parhaiten oman hius‐

päähän paremmin, mu a ei toisaalta myöskään

laatunsa ja päänmuotonsa, joten mitä useammin

paina ohimoita. Ensimmäinen myssyn pukemisker‐

yri ää, sitä varmempaa pukemisesta tulee.


Teemu Perheentupa

Suomalainen hambo?
Voisivatko hambon, perinnetansseista ruotsalaisimman, juuret olla si enkin Suomessa? Ehkei nykymuodossaan, mu a historiankirjoitukseen samanniminen tanssi ilmestyi ensimmäisen kerran Savossa.
Yleises ajatellaan, e ä hambo on erityisen ruotsa‐ saa aa olla yllä ävää, e ä ensimmäinen varmas
lainen tanssi, sanotaanhan sen nimenkin tulevan

ajoite u muis inpano hambo‐nimisestä tanssista

Hanebo sockenistä. Eli polska från Hanebo socken

onkin Savosta, jossa G.A. Go lund mainitsee tans‐

olisi käytössä lyhentynyt muotoon hambo. Siksi

sineensa sitä siskonsa häiden yhteydessä vuonna
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1820: “tanssin jopa hambo‐polskaa [sisareni]

jän suomalaisen toisinnon nimenä on hamburska tai

Ane en ja toisen Ingilän tytöistä kanssa”.

hamburgska.

Ensimmäinen maininta on sekin Go lundin, mah‐

Tämä on myös Walhbergin varsinainen argumen :

dollises jo vuodelta 1817, kun hän päiväkirjassaan

1800‐luvun alkupuolella Ruotsissa oli monia Ham‐

matkaltaan metsäsuomalaisten keskuudessa mainit‐ burg‐alkuisia muo tansseja, ja usein aikalaisteks‐
see nuorison tanssineen “niin sano ua hambo‐

teissä hambo ja hamburgska esiintyvät toistensa

polskaa, valssin lisäksi”.

vaihtoehtoina.

On kuitenkin mahdollista, e ä tuo merkintä on

Wahlberg katsoo, e ä nykyinen hambo on itse asi‐

si enkin hänen myöhemmältä matkaltaan 1840‐

assa masurkan variaa o, joka levisi kulovalkean ta‐

luvulla, jolloin Ruotsista löytyy jo muitakin merkin‐

voin Taalainmaalta ympäri Ruotsia 1800‐luvun lo‐

töjä hambosta.

pulla. Sen säestyksenä käyte in vanhastaan tu uja

Ruotsalainen tutkija Mats Wahlberg rakentaa perin
usko avan argumen n, jonka mukaan sekä hambo‐
nimen alkuperä on muualla kuin Hanebossa, e ä

hambo‐melodioita, ja siten vanhan tanssin nimi va‐
kiintui nopeas uudelle tanssille.
Varsinkin Keski‐Ruotsissa, Tukholman alueella ja

tuo varhaisempi hambo oli eri tanssi, kuin minkä me siitä länteen, hamboa kutsutaan hamburskaksi. Toi‐
nykyään hambona tunnemme.
Ruotsalaisissa muis inpanoissa tuon ajan hambo oli
vauhdikas polskatah nen paritanssi, joka oli nimen‐

saalta hamburska‐nimitystä on käyte y yhdestä jos
toisestakin tanssista. Suomessa sillä saatetaan tar‐
koi aa normaalia paripolskaa.

omaan alempien luokkien suosima ja taitama. Vals‐
sin tapaan se liikkui tanssisuunnassa, toisin kuin vie‐
lä siihen aikaa yleinen polska på ﬂäck.
Vuodelta 1848 on säilynyt piiros, “Hambopolskaa
harjoitellaan kotona”. Siinä nuori mies pitelee kiinni
huivista, joka kulkee tytön selän takaa, ja ty ö puo‐
lestaan pitää poikaa olkapäistä kiinni. Molemmilla
on toinen jalka ilmassa, pojalla vieläpä polvesta
taakse taipuneena. Mieleen tulee väli ömäs O.
Andersonin kuvaus tanssista, jota Y.Heikell kutsuu
sekä nimillä “Finländsk hambo” e ä
“Hambopolska”. Yleisimmin Suomessa tunnetun
variaa on askelikko oli askel‐askel‐hyppy, pojan
aloi aessa oikealla ja tytön vasemmalla jalalla. Hy‐
pätessään poika hei ää jalan taakse ja ylöspäin.
Kolmessa Suomessa tavatussa toisinnossa kuudesta
tanssia on tanssi u niin, e ä poika pitelee ty öä
huivin avulla, ja ty ö pitelee poikaa olkapäistä. Nel‐

Yksityiskohta Fritz von Dardelin piirroksesta vuodelta
1848, teoksesta Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv
1990
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Taina Kangas

Ajankohtaista Suomen Kansallispukukeskuksesta
Kansallispukuapteekki palveli Folklandialla
Vuoden aloi

jo tu uun tapaan Folklandia‐

tapahtuma. Tällä kertaa oli helpotus, e ä tu u ja
turvallinen Silja Europa oli palannut tapahtumalai‐

sa käyte äviä erilaisia nauhoja ja nyörejä. Tutki a‐
vina oli vyötaskuja ja sukkasiteitä, runsaas erilaisia
nauhamalleja sekä aiheeseen lii yvää kirjallisuu a.
Vaa eissa on aina tarvi u monenlaisia kiinni miä.

vaksi. Kaikki osallistujat mahtuivat yöpymään laivas‐ Erilaisten metallihakasten ja solkien lisäksi langoista
sa, eikä kenenkään tarvinnut poistua maihin hotelli‐ kierre ävät ja puno avat nyörit sekä kudo avat
majoitukseen. Kansallispukuapteekkikin palasi en ‐ nauhat ovat olleet yleises käytössä. Nämä kaikki
selle paikalleen laivan 7. kannelle Parfymerian luok‐ edellä mainitut ovat toimineet hyötytarkoituksien
se. Kansallispukuapteekissa oli esillä kansallispuvuis‐ lisäksi myös koristeina. Etenkin kansanpukeutumi‐
sessa pirtanauhat ovat olleet merki ävässä roolissa
ja runsaimmillaan 1800‐luvulla. Niitä on käyte y
vyötaskujen ja esiliinojen kiinnitysnauhoina, syke‐
rönnauhoina, sukkasiteinä, vöinä ja sidontanauhoi‐
na.
Tapahtuman teeman, ”Kaikki laulaa, alla sjunger”,
mukaises Kansallispukuapteekkiin oli ideoitu haus‐
ka pukeutumisaiheinen etovisa. Kilpailussa tuli rat‐
kaista tu ujen laulunsanojen katkelmista puu uvia
sanoja. Visailu yllä

suosiollaan ja perjantai‐illan

aikana siihen vastasi lähes 60 osallistujaa. Illan
pää eeksi arvo in palkinnot, jotka sai lunastaa lau‐
antaipäivän aikana.
Mellanmöte – Pohjoismaisen kansallispukusemi‐
naarin suunni elukokous
Kansallispukualan asiantun jat tapaavat joka kol‐
mas vuosi järjeste ävässä Pohjoismaisessa kansal‐
Kuva: Taina Kangas

lispukuseminaarissa. Kukin Pohjoismaa toimii vuo‐
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rollaan isäntämaana. Edellisen kerran järjestysvas‐
tuu oli Norjalla. Seuraavan seminaarin isännöivät
tanskalaiset.

Kansallispuvut

eli vuoden 2018, seminaarin suunni elukokous. Isän‐
tämaan edustajien lisäksi paikalla olivat Islannin,
Ruotsin, Norjan ja Suomen yhteyshenkilöt. Suomesta

Kuva: Taina Kangas
Kuva: Taina Kangas

Tammikuun lopulla oli Kööpenhaminassa seuraavan,

paikalla olivat Bragen pukutoimistosta Eija Mendelin
ja Kansallispukukeskuksesta Taina Kangas.
Tanskassa 6.‐–10.8.2018 järjeste ävän seminaarin
teemana ovat kansallispukujen neuleet. Aihe a käsi‐
tellään luentojen ja työpajojen avulla monipuolises .
Tanskan seminaarin jälkeen Kansallispukukeskus tu‐
lee järjestämään taas ns. seurantaseminaarin, jossa
jaamme Tanskan seminaarin an a laajemmin suoma‐
laisille.
Edellisellä sivulla:
Suomen kansallispukukeskus ja Brage avasivat Kansallis‐
pukuapteekin yhdessä alan amma laisten kanssa.
Yläpuolella:
Ennen vetoketjujen aikaa pirtanauhat ovat olleet tärkei‐
tä sidonta‐ ja kiinnitysnauhoja.
Oikealla:
Amagermuseet valo aa Alankomaista Tanskaan muu a‐
neiden perheiden pukeutumista ja elämänmuotoa.
Muu oliike alkoi 1500‐luvulla.
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Vasemmalla: Pauligin Paulasta kertova näy ely on esillä
Kuja‐näy ely lassa 12.11.2017 as .

läs Sääksmäen puvussa ‐niminen pienoisnäy ely.
Näy elyn kuraa orina toiminut dosen

Leena Val‐

keapää luonneh i sisältöä näin: ”Kaunis ja värikkää‐
seen Sääksmäen naisen kansallispukuun pukeutu‐
nut Paula‐ty ö on tarjoillut ehtymä ömästä pan‐
nustaan aina vain sataprosen ses oikeaa, ihanas
tuoksuvaa Pauligin kahvia ja hymyillyt väsymä ö‐
män ystävällises meidän kaikkien suomalaisten
sydämiin jo vuosikymmenten ajan.”
Näy ely valo aa Pauligin Paulan historiaa ja nyky‐
päivää. Paula esiintyi ensimmäisen kerran kahvipa‐
ke ssa vuonna 1926. Tuolloin kyseessä oli piir‐
roshahmo. Vuodesta 1950 läh en valitun elävän
Paula‐tytön perinne jatkuu elinvoimaisena edel‐
leen. Paulalla on vahva brändi. Nykyinen Paula,
Maija Niemi, tarjoili avajaisvieraille kahvia kupari‐
pannustaan ja etys Sääksmäen kansallispuvussa.
Tänä päivänä Paula on myös ak ivinen some aja ja
Kuva: Taina Kangas

hänet tavoi aa Facebookin lisäksi monenlaisten
ne kanavien kau a.

Suunni elukokouksen jälkeen pääsimme tutustu‐
maan Amagermusee n näy elyihin. Nähtävänä oli
etenkin naisten kauniita röijyjä, joissa hihat ovat
villa‐ tai silkkilangasta neulo uja. Miehustakappa‐
leiden materiaalina on käyte y mustaa kangasta.
Kädenteiden kohdat on koristeltu värikkäillä silkki‐
nauhoilla, ja hihojen neuleeseen on saatu aikaan
taidokkaita kuvioita erilaisin nurjin ja oikein silmu‐
koin.
Paula‐näy ely
Perjantaina 3.2. avautui Kansallispukukeskuksen
Kuja‐näy ely lassa Paula‐ ‐– hyvän kahvin lähe ‐
24

Suomen kansallispukukeskus hoitaa valtakunnallises
suomenkielisen alueen kansan‐ ja kansallispukuihin
lii yviä asioita. Teitä palvelevat:
kansallispukukonsul
taina.kangas@jkl.ﬁ

Taina Kangas (014) 266 4381,

kansallispukuamanuenssi Marja Liisa Väisänen (014)
266 0761, marja.liisa.vaisanen@jkl.ﬁ
Muistathan myös www.kansallispuvut.ﬁ ‐sivuston inter‐
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Tanhusta yleisötapahtuma?
aikenlaiset uppopallo‐ ja kuviokellunta‐

tanhuajamainen käytös.

kisat tuntuvat vetävän yleisöä, mu a

Varaslähdöstä sakote aisiin myös, ja kisa lope‐

tanhua saa usein esi ää puolityhjälle

te aisiin armo omaan loppukiriin, jossa ote aisiin

katsomolle. Välillä tuntuu, e ä edes

mi aa sekä tanhuajista e ä hanuris sta. Ja koska

omaisten ja läheisten saaminen tanhukatsomoon

yleisö janoaa äksöniä, kesken tanhun joku voisi

vaa i paitsi normaalien uhkailun ja kiristyksen lisäk‐

hei ää hanskat tatamiin ja haastaa vastapuolen

si myös pitkällä tähtäimellä kukkaron päälle käyvää

härkätanssiin tai nyrkkipolkkaan. Voi ajaksi julis‐

lahjontaa. Ja vähintään ilmaiseksi pitäisi karkeloin‐

te aisiin se, joka ensin saisi toisesta niskalenkin tai

a saada katsella, eikä aina kelpaa sekään.

takaris o een. Tasa lanteissa vetäistäisiin jatko‐

Mikä tahansa urheiluksi määriteltävä uppoku‐

tanhut tai rangaistuspolkukisa.

viokellunta tai räkä poskella pallon perässä juokse‐

Yleisön katsomoviihtyvyy ä voisi parantaa huo‐

minen kyllä saa kansan liikkeelle, mu a tanhusta

ma avas erätauoilla myytävin grillimakkaroin ja

yksinkertaises puu uu verisen kilpailun tuoma

mokkapaloin. Cheerleaderit hyppisivät ja hihkuisi‐

jännitys sekä voi ajat ja häviäjät. Tämä olisi kyllä

vat kaksi numeroa liian pienissä kansallispuvuissaan

helpos korja avissa. Ei vaa si kuin pientä jalos‐

pitäen yleisön lämpimänä ja tunnelman korkealla.

tusta ja uudelleen aja elua, ja tanhu perinteisine

Ja rii ävän kannustuksen takaamaan myynnissä

kisailuineen olisi muova avissa suuren yleisön ta‐

olisi vähintään jänisräikkiä, lehmänkelloja ja vuvu‐

voi avaksi kilpaurheiluksi.

zela‐torvia. Tulosvedossa olisi etys myös mah‐

Ratkaisuna olisi siirtyminen sarjajärjestelmään ja

dollisuus veikata voi ajaa.

turnausmuotoisiin kesäjuhliin. Kun laitetaan tanhu‐

Ja kuten jokaisessa vakavas ote avassa kilpailula‐

joukkueet kisaamaan toisiaan vastaan, niin johan

jissa, suorituksen jälkeen olisi etys dopingtes t,

alkaa lipunmyyn sujua. Turnausten lisäksi välillä

joissa kärähtäisivät polkka‐ ja ripaskasuorituskykyä

järjeste äisiin myös massiivisia tanhumaratonin

parantavia huulirasvoja nau neet tanhuajat.

yhteislähtöjä sekä lyhytjänni eisille katsojille suun‐
na uja heämpitempoisia kansanparitanssis‐
prin ejä sekä takaa‐ajo‐ ja maanituskisoja vapaalla
tanhutyylillä.

Jotain toimia siis tarvitaan. Ihan pelkkä piirien vie‐
minen juoksuratojen ympäröimälle nurmikentälle
tai jääkiekkokaukaloon ei riitä, siitä on surullisia
kokemuksia. Kesäjuhlien ken äohjelmissa kentällä

Koska tanhu on ennen kaikkea kontak laji, tanhu‐

on aina järjestäen enemmän väkeä kuin katsomos‐

matseissa joudu aisiin jakamaan jäähyjä sopi‐

sa, vaikkei edes pääsymaksua olisi. Lisäksi jokainen

ma omista tanhuliikkeistä. Vastustajan kampitus

kentällä kaatosateessa so isia kahlaava taas on

kesken kiperän polkan nyt johtaisi ilman muuta ai ‐

maksanut osallistumisestaan pitkän pennin. Hie‐

oon, samoin poiki ainen kkuris

man on matkaa siihen, e ä amma laistanhuaja

kku. Ryntäämi‐

nen, estäminen, huitominen ja kiinnipitäminen olisi

elä ää itsensä palkintorahoilla.

etys kielle y, kuten myös kaikenlainen muu epä‐
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Historian havinaa

Eemil Koskinen

S pendiaa matkalta kesällä 1916
”Hui sista, poliisikonstaapeli J.F. Malmin lähe ämää katrillia, jonka selitykset olivat epäselvät, lupasi Eemil Koskinen käydä tarkistamassa.” Näin kertoo SKY:n yleisen kokouksen
pöytäkirja 3.3.1916.
Alla herra Koskisen rapor

s pendiaa matkaltaan.

Suomalaisen Kansantanssin Ystävät julis vat viime
keväänä hae avaksi 50 mk “apurahan” kansantan‐
hujen keruuta varten. Viimeisessä kokouksessaan
johtokunta suvaitsi luovu aa yllämainitun määrän
allekirjoi aneelle.
Matkasuunnitelmani oli varsin laaja. Siihen kuului
paikkakun a Etelä‐Suomessa sekä idästä e ä län‐
nestä. Hui sissa, Tyrväällä, Kalvolassa, Ha ulassa,
Vanajassa, Ii ssä kaikissa niissä oli ainakin aikomus
käydä.
Olin suunnitellut lähteä Juhannuksen jälkeisenä aa‐
muna, mu a polkupyöräni, jolla matkani aioin teh‐
dä, ei ollutkaan silloin luote avassa matkakunnossa.
Lähtöni si en siirtyi pari viikkoa eteenpäin.
Maanantaina heinäkuun 10 p:nä klo 11.15 j.pp. läh‐
din yötä vasten liikkeelle matkan määränä Hui ‐
nen. Fonograaﬁ “epämukavuuksineen” oli hyvin vai‐
kea kulje aa ‐ ja hiukan painavakin ‐ ja aika varovas‐
oli aje ava pimeähkönä yönä Toijalaan saakka,
jonne saavuin 3‐4 nurkissa aamulla. Olin aikonut
siellä levähtää, mu a aamu oli niin suloinen, e ä
matkaa polki ihan lys kseen eteenpäin. Aamulla 7:n
enoissa olin Urjalassa ja matkan ikävin osa alkoi
siitä. Monta peninkulmaa ihan aukeata, ja aurinko
alkoi sula aa melkein jo selkääni. Klo 12 päivällä
saavuin Hui sten kirkolle ja olin siis levähtämä ä
ajanut tuon noin 14 peninkulmaisen taipaleen va‐
jaassa 13 tunnissa, halki outojen seutujen sitä paitsi.
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Ensimmäinen tehtävä oli mennä konstaapeli
J.F.Malmin luo, joka aikaisemmin oli lähe änyt
erään katrillin nuo t S.K.Y:lle. O amaan tanssista
tarkempaa selkoa lähdin häntä Hui sten kylään ta‐
paamaan. Pääsin hänen puheilleen seuraavana päi‐
vänä, mu a sain surukseni kuulla, e ei hän itse
osannut tanssia seli ää. Sen sijaan kehoi hän me‐
nemään Lau akylään isäntä Kustaa Sahkon puheille,
joka yllä mainitun “hypyn” vielä hyvin muistaisi.
Lähdin sinne suoraa päätä ja muutaman tunnin odo‐
tuksen jälkeen sain hänet käsiini. Si en alkoi
“helly eleminen”. Kokonaista kaksi tun a siihen ja
tuskanhiki alkoi jo kohota otsalle. Satuin si en lo‐
pultakin pienen juonen avulla pääsemään arkuu‐
teen kiinni ja silloin se alkoi. Meitä oli yhdessä tans‐
simassa isäntä ja emäntä, talon kaksi tytärtä, palve‐
lusty ö ja renki ja joukonjatkona allekirjoi anut. Ja
selvähän tuli tanhustakin. Kustaa Sahkon puheista
pää äen on tanssi aika vanha. Noin 50‐60 vuo a
takaperin hänen pienenä ollessaan oli se Hui sissa
yleinen “katrillin” nimellä kulkien (ohimennen ehdo‐
tan S.K.Y:lle e emme antaisi tälle katrillille nimeä
Hui sten Katrilli, sillä maini u nimi on J.F. Malmin
antama, vaan yksinkertaises ris mme sen viralli‐
ses kin Konstaapelin Katrilliksi ‐ itse nimessä olisi
silloin hiukan huumoria, kuten tanhussakin näkyy
olevan). Silloin tällöin on sitä “hypä y” myöhem‐
minkin, vaikka sen Pransiisi työnsikin syrjään.

Historian havinaa

henkisessä eli Hollolan polskassa (kt.s Suomal. Kisa‐
pir I Anni Collan), ja tanssitapakin oli samanlai‐
nen, hiukan enemmän vain vaihtelua. Manda
Schoultz, “Sulssin Manna”, joka aluksi vakuu , e ä
kyllä hän sen helpos osaa “hypätä”, sanoi lopuksi,
Mainitsin edellä Pransiisin eli “12‐kappaleisen”. Sen
e ä kyllä hän sen si e osaa, kun on 9 henkeä tans‐
soi fonograﬁin yllämaini u konstaapeli Malmi,
simassa ja keskellä sellainen, joka tanssin taitaa
selitykset taasen sain puuseppä Fredrik Tuomelta.
(haloo!!!)! Sen verran sain kuitenkin etää, e ä
Mainitsen kiite ävänä huomautuksena hänestä,
tanssissa oli välillä ollut “marssimista” ja kä elyä.
e ä hän on nykypäivänäkin ‐ 10‐kunta vuo a taka‐
Matkasuunnitelmaani kuului vielä Tyrvääkin, mu a
perin ‐ saanut pitäjäläisensä sitä tanhuamaan.
tullessani oli minulle sa unut pieni onne omuus,
[...]
niin e ä kaksi fonograﬁ‐lieriötä oli kokonaan särky‐
Hyvin yleinen tanssi Hui sissa on ollut myöskin
nyt ja pari muuta kärsinyt vaurioita. Täytyi si en
Hui sten Hauska. Sitä on yleisimmin tanssi u noin palata takaisin lähtöpaikkaani Hämeenlinnaan mat‐
katen tälläkin kerralla läpi yön.
35 vuo a takaperin ja ollut oikein pide y tanhu.
Sitä todistavat sen monet nimetkin: Hui sten
Hauska, Tyrvään Lys , Hampurin Polska. Sävel, jon‐
ka Malmi soi , tuntui olevan sama kuin Yhdeksän‐
(Liitän kokoamani tanhujen selitykset tähän myötä
ja yllämainitun katrillin sävelmiin nähden pyydän
saada huomau aa, e ä oikeassa muodossaan löy‐
tyvät ne nykyisen soi ajamme hra Vasaman hallus‐
sa).

Kuva: Teemu Perheentupa
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Kansan tanssia kirjallisuudessa

Esko Kannusmäki

Kansan tanssia kirjallisuudessa 23—
Valssin pyörteissä 1800‐luvulle

V

alssissa mies ja nainen eivät enää tanssi
rinnakkain, vaan vastatusten, ja hyvin
lähellä toisiaan. Tanssiote – naisen käsi
miehen olkapäällä, miehen käsi naisen
vyötäröllä – herä aluksi moraalista närkästystä,
mu a pian tällaista kosketusta laka in pitämästä
vulgäärinä, edelly äen e ei ote ollut liian ukka.
Valssi oli ensimmäinen ja myös pitkäikäisin niistä
1800‐luvun paritansseista, joissa tanssipari liikkui
ympäri tanssila aa. Sen arvellaan kehi yneen jos‐
takin keskieurooppalaisesta maalaistanssista, ja sii‐
nä mielessä se on verra avissa polkkaan, masurkkaan ja poloneesiin. Nämä tulivat muo in hieman
myöhemmin, kun eurooppalaisen tanssin mekassa,
Pariisissa, etsi in eri puolilta mannerta uusia tans‐
seja. Siinä vaiheessa, kun tällaiset ”maalaistanssit”
lopulta päätyivät kaupunkien suosi uihin tanssipaik‐
koihin, ne eivät tanssimestarien muokkauksen jäljil‐
tä tosin paljonkaan enää muistu aneet kantamuo‐
tojaan. Niin suuri oli 1800‐luvulla kiinnostus folklo‐
rea kohtaan, e ä tansseja keksi in ja noste in
si en suosioon antamalla niille johonkin kansalli‐
suuteen vii aava nimi, hyvä esimerkki tästä on mu‐
ka skotlan laista alkuperää oleva écossaise eli
”so isi”. Euroopan nuorissa kansallisval oissa luo‐
in kansanperinteen pohjalta uu a talonpoikais‐
kul uuria, pyrkimyksenä kehi ää ja luji aa kansal‐
lista iden tee ä.

luokkien taiteellisesta kul uurista. Usko in, e ä
”kansanluonteen” alkuperäiset juuret olivat löy‐
de ävissä talonpoikaisväestön tanssista ja musiikis‐
ta. 1800‐luvun viimeisinä vuosina virvoite inkin
kaupunkiälymystön kiinnostuksen ansiosta kansan‐
tanssit uuteen elämään. Varhaisimpia esimerkkejä
tästä olivat Tukholman ulkomuseossa Skansenisssa
järjestetyt kansantanssiesitykset.
Euroopan seurapiirien tanssisalongeissa ja päivällis‐
saleissa eivät pyörivät paritanssit kuitenkaan onnis‐
tuneet kokonaan syrjäy ämään ryhmätanssin perin‐
teitä, päinvastoin. Suositumpia tansseja näissä pii‐
reissä oli Ranskassa kehite y katrilli (quadrille) eli
franseesi, 1800‐luvun alun muo tanssi, jossa neljä
paria tanssii neliömuodostelmassa. Myös englan ‐
lainen kontratanssi koki näinä aikoina uuden tulemi‐
sen, ja tanssimestarit loivat uusia, yksityiskohtaisin
ohjein varuste uja tanssikokoelmia. Vuosisadan
loppuun mennessä oli tanssimisesta tullut Länsi‐
Euroopassa tava oman suosi u seurustelumuoto.
Tanssimestarit kehi vät erilaisia tanssisikermiä. Nä‐
mä tanssit – esimerkiksi Pyhän Bernhardin valssi ja
”latotanssi” (barn dance tai Suomessa tunnetut Pas
de quatre ja Mignon oli helppo oppia ja muistaa,
sillä ne muodostuivat enimmäkseen ryhmätanssien
kuvioista, joihin oli lisä y muutama tah valssia tai
polkkaa. Eurooppaan 1880‐luvun lopulla saapunut
barn dance antoi esimakua eurooppalaisen seura‐
tanssin seuraavasta mullistuksesta, Amerikan
kul uurisesta johtoasemasta.

Sitä mukaa kuin teollisuus Länsi‐Euroopan maissa
kehi yi ja kaupungit kasvoivat, ale in myös siellä
kiinnostua samantapaisen joskin heikomman na o‐
Theresa Jill Buckland: Tanssin hurma
nalis sen suuntauksen myötä alempien yhteiskunta‐ teoksesta Eurooppa: Urheileva ja leikkivä ihminen
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Kansallispukupörssi

Myydään
SKY:n puvuston ylimääräisiä kansallispuvun osia:
Uusi Kivennanavan naisen paita 30 €
Uusi Lapuan naisen paita 45 €
Erikokoisia ty öjen Hämeen ja Munsalan liivihameita 30‐50 €
Lisäksi esiliinoja, kansanomaisia liivejä, ty öjen feresejä, supikkaita,
huiveja ja poikien feresipaitoja.
Tiedustelut:
puvusto@kansantanssinyst.ﬁ



Myydään
Kaksi Alavuden pukua:
‐ Uudenveroinen pitkähelmainen Vuorelman puku,
paita, koru ja päänauhat, koko n. 38‐40.
‐ Käsin kudotuista kankaista itse tehty puku ilman
muita osia, koko n. 36‐38.
Hinnat sopimuksen mukaan.
Tiedustelut: Vera 050‐5310 321
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Tapahtumakalenteri

Helmikuu

28.2. Kalevalan päivä, esim Louhi kylässä , Helsinki

Maaliskuu

10.‐12.3. Samuelin Poloneesi, Kuopio
18.3. Från hambo ll masurka ‐kurs, Tampere
19.3. Keskustelu laisuus ”Muu uva perinne”, Hämeenlinna
19.3. KTNL:n ja SKY:n vuosikokoukset, Hämeenlinna
25.3. Purppuriviikonloppu, Kaus nen
31.3.‐2.4. Tanssimylly, Tampere

Huh kuu

1.‐8.4. Juurijuhla, Espoo
8.4. Karjalaisen Nuorisoliiton Kevätpäivät, Porvoo

Toukokuu

10.5. Kansanmusiikin päivä
20.5.–3.12.2017 Suomalainen kansallispuku—Näy ely Suomen käsityön
museossa. Näy elyn suojelijana toimii presiden n puoliso rouva Jenni
Haukio.

Kesäkuu

8.‐11.6. Vol

2017, Lappeenranta

23.‐24.6. Seurasaaren Juhannusvalkeat, Helsinki
26.‐30.6. Haapavesi Folk, Haapavesi
30.6.‐2.7 Jutajaiset, Rovaniemi
Heinäkuu

10.‐16.7. Kaus nen Folk Music Fes val, Kaus nen
26.‐30.7. Europeade 2017, Turku

Elokuu

5.8. Kansallispuvun syntymäpäivä, tuuletuspiknikit

Lokakuu

7.10.2017 Kansallispuvun päivä, Suomen kansallispukukeskuksen järjes
tämä Kansallispuvun päivä ‐ tapahtuma, Jyväskylä.
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