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9.5. viete in kansallista kansanmusiikin ja kansan‐

tanssin päivää. Monet ryhmät kävivät päivän kunni‐

aksi esiintymässä tai pi vät avoimet harjoitukset. 

Itse, kuten varmaan monet kansantanssijat, missa‐

sin päivän kokonaan. 

 

Ehdotanpa nyt siis itselleni ja muille kansantanssi‐

joille, e ä ensi vuonna kansantanssin päivänä kan‐

santanssi näkyy. Meitä on joka puolella Suomea, 

joten pidetään huolta, e ei Suomessa voi väl yä 

törmäämästä kansantanssiin toukokuussa 2019. 

 

Ja pidetään huolta myös, e ä kerätään  lastoja, 

niin ikävää kuin se saa aakin olla, harjoituksista, 

tanssijoista, keikoista, katsojista, kaikesta. Ensi 

vuonna kerätään kaikki  lastot yhteen järjestöjen 

kau a ja viedään koko pake  kauniin ruse n kera 

opetusministeriöön kertomaan pää äjille ja rahan 

jakajille, kuinka iso ja ka ava harrastus kansantans‐

si Suomessa on. 

 

Törmäsin sa umoisin kahteen aivan erilliseen tutki‐

mukseen, toinen kansantanssin imagosta ja toinen 

Helsingin keskustan läpikulkijoiden määrästä. 

 

Ensimmäisen mukaan tavallisella suomalaisella ei 

oikeastaan ole minkäänlaista mielikuvaa ko mai‐

sesta kansantanssista. Korkeintaan saatetaan kai‐

vaa muis n sopukoista jonkinlainen epämääräinen 

ajatus “semmoisesta tuohivirsutouhusta”. 

 

Jälkimmäisen mukaan näitä tavallisia suomalaisia 

kulkee arkipäivänä pääkaupungin keskustan läpi 

730 000. Ajatelkaapa, jos yhtenä päivänä tuolla alu‐

eella olisi tusinoi ain ryhmiä ‐ pääkaupunkiseudul‐

lahan niitä rii ää ‐ harjoi elemassa ja tanssimassa 

toreilla, puistoissa ja pihoilla. Yli puoli miljoonaa 

ihmistä törmäisi kansantanssiin joka kulman taka‐

na. 

 

Jos ei ensimmäisen eikä toisen, niin varmaankin jo 

kolmannen ryhmän kohdalla kiireinenkin kulkija 

pysähtyisi toviksi ihme elemään, mistä on kysy‐

mys. Ja neljännen kohdalla saa aisi uskaltaa jo mu‐

kaan kokeilemaan. 

 

Kun ei ole valmista mielikuvaa, sitä on helppo ruve‐

ta alusta as  rakentamaan posi iviseksi. Sekä ka‐

dunmiehille e ä kul uuripää äjille. Ei kansantanssi 

itsestään tule näkyväksi suomalaisten elämässä. 

Meidän kansantanssijoiden pitää se tehdä. 

Pääkirjoitus 

Myöhäisiä mie eitä kansantanssin päivästä 

Teemu Perheentupa 

Päätoimi aja 
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Väitöskirja kansanpuvuista 

FM Seija Johnsonin etnologian väitöskirjan "I den folkliga modedräktens fotspår. Bondekvinnors väls‐

tånd, ställning och mode‐medvetenhet i Gamlakarleby socken 1740−1800" tarkastus laisuus pide in 

9.3.2018. 

Tutkimus tuo esiin uu a  etoa talonpoikaisnaisten arkielämästä ja pukeutumisesta 1700‐luvun jälkipuo‐

liskolla. 

– Valitsin tutkimukseeni mikrohistoriallisen näkökulman ja tutkimukseni keskiössä oli kirkkomaalari Jo‐

han Backmanin vaimo Maria Laiberg ja hänen poikkeuksellinen vaatelue elonsa, Johnson selventää. 

Pohjoismaissa on viime vuosina tutki u ak ivises  alueita, joiden pukuperinne ei ole perustunut paikal‐

liseen tradi oon. Johnsonin tutkimus avaa uuden näkökulman Kokkolan pitäjän pukuhistoriaan. Se 

osoi aa, e ä myös Kokkolan pitäjä kuuluu näihin alueisiin, jossa paikallisen perinteiden sijaan eri aika‐

kaudelle kuuluneet muo suuntaukset ovat olleet hallitsevia myös talonpoikien pukeutumisessa. 

Kirja on lada avissa Jyväskylän yliopiston digiarkistosta: h ps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57199 

 

Kansallispukuyhdistys Raita 

Viime syksynä 7.10.2017 peruste in Suomen kansallispukuyhdistys Raita ry. Yhdistyksen pääasiallisina 

tavoi eina on edistää suomalaista kansallispukukul uuria ja posi ivista kansallispukumielikuvaa sekä 

luoda mahdollisuuksia kansallispukuharrastuksen jatkumiselle. Yhdistys toimii yhteistyössä harrastaji‐

en, alan amma laisten sekä Suomen Kansallispukukeskuksen ja Föreningen Bragen kanssa. Yhdistys 

kokoaa ja väli ää kansallispuku etoa, rakentaa yhteyk‐

siä harrastajien ja amma laisten välille, tukee kansallis‐

pukuihin lii yvää  edotus‐ ja julkaisutoimintaa sekä jär‐

jestää tapahtumia, koulutus laisuuksia, esi elyjä ja juh‐

lia. 

Tanhuvies  ja SKY toivo avat uudelle yhdistykselle ja 
koko kansallispukuharrastukselle menestystä! 
h p://kansallispukuyhdistys.fi/index.html 

Uu sia 

Helsinge Hambo 

7. heinäkuuta on perinteinen Helsinge Hambo, hambon ”mailmanmestaruuskilpailut” Hane‐

bon pitäjässä, Ruotsissa. Kilpailu alkaa perinteises  Hårga‐vuorelta, josta tunne u hambo, 

Hårgalåten, kertoo. Suomessa paremmin tunne u versio tosin lienee Ko seutu pohjolassa. 

Kilpailu koostuu kolmesta osakilpailusta saman päivän aikana, jokaisessa tanssitaan 8 mi‐

nuut a hamboa, ja yhteensä eniten pisteitä saanut pari voi aa koko kilpailun. Radalle pää‐

see vain kansallispuvussa, ja joka etapilla yleisö saa äänestää oman suosikkiparinsa ‐ sen täh‐

den viimeisen minuu n aikana parit saavat tanssia täysin vapaas  vietyä hamboa. 

Tämän vuoden uutuus on joukkuekilpailu, vähintään 5 paria voi muodostaa joukkueen. 

h p://halsingehambon.com/valkommen/welcome/ 

 



 

Tanhuvies  2 / 2018  5 

Uu sia 

 

Väitöskirja tanssijan aivotoiminnasta 

Helsingin yliopistossa tarkaste in 11.5. Hanna Poikosen väitöskirja  tanssijoiden aivotoiminnasta. Nyt voi‐
daan varmuudella sanoa, e ä moista on löyde y. 
 

Tanssijoilla on muusikoita ja maallikoita vahvempi musiikin muutosten synkronisaa o tunne‐ ja muis pro‐
sesseihin, jotka ovat keskeisessä asemassa kaikessa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja itsetuntemuk‐
sessa. 
 

Hanna Poikonen itse sanoo: “Tanssissa kosketus ja yhteistyö ovat luonnollisia elemen ejä: ilman niitä tans‐
sia ei ole. Kosketus ja yhteistyö ovat tanssissa yhtä tärkeitä elemen ejä kuin liike ja musiikki. 
 

Tanssin neuro ede on kuitenkin vielä nuori ala. Siksi kosketusta ja yhteistyötä aivoissa ei ole vielä tutki u 
nimenomaan tanssin avulla. 
 

Se kuitenkin  edetään, e ä tanssissa ihmisyyden peruselemen t yhdistyvät luonnollisella tavalla.” 
 

Ehkäpä kohta saamme  etää mikä tekee kansantanssista niin hauskaa? 
 

h ps://www.helsinki.fi/fi/uu set/terveys/tanssijan‐aivot‐kehi yvat‐ainutlaatuisella‐tavalla 

Kansallispuvun syntymäpäivä ja tuuletuspikni‐
kit 5.8.2018 
Ethän unohda, e ä 5.8. vietetään taas kansallispuvun 
syntymäpäivää tuuletuspiknikein ympäri maata. Muille 
kuin kansantanssijoille tullee verrai ain harvoin  lai‐
suus lai aa kansallispuku päälle, joten kanna aa 
ehdo omas  käy ää tämä hyväkseen ja houkutella 
kavereitakin mukaansa.  
Jos omaa pukua ei ole, niin sellaisen voi lainata tai 
vuokrata, tai si en tulla paikalle ihailemaan muiden 
asuja ja nau maan leppoisasta ydessäolosta. 
h p://kansallispuku.blogspot.fi/p/kansallispukujen‐

tuuletuspiknik.html 

Etnogaala 

Seuraava Etnogaala on pääte y järjestää seuraavan kerran torstaina 10.1.2019 ennen Folklandia‐

risteilyä. Folklandia on suosi u vuosi ainen kansanmusiikin‐ ja tanssin teemaristeily. Etnogaalassa taas 

palkitaan alan toimijoita kuluneen vuoden aikana tehdystä työstä. 

Uusi tapahtumakonsep  sisältää torstain Etnogaalan, perjantain FolkForum‐seminaarin ja 22 tunnin Folk‐

landia‐risteilyn lähdön, sekä lauantaina Folklandian pää eeksi perinteiset Perinnearkun järjestämät jat‐

kot Ravintola Kaisaniemessä. 

Toiveissa on myös, e ä tälläinen monipuolinen ryväs kansanmusiikki ja ‐tanssitapahtumia yli ää reip‐

paas  valtakunnallisen uu skynnyksen.  

 

    Tiesitkö, e ä… 

Vanhimmat tunnetut muis in 

merkityt suomalaiset 

kansansävelmät Kalliolle, kukkulalle 

ja Läksin minä kesäyönä käymään 

lienevät alunperin vanhoja 

menue sävelmiä. 
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Kansantanssi 

Sukujuhlilla kansainvälistä väriä 

Karjalaisen Nuorisoliiton, Kansantanssinuorten Lii‐

ton ja Suomalaisen Kansantanssin Ystävien yhteistä 

kesäjuhlaa, Sukujuhlat‐Suguvastavundua, vietetään 

Pohjois‐Savon Siilinjärvellä 16.–22.7.2018. Kansan‐

tanssijärjestöjen yhteinen kesätapahtuma on sa‐

malla myös sukukansojen iloinen kohtaaminen. Su‐

kujuhlille on kutsu u kansainvälisiä esiintyjiä mm. 

Venäjän Karjalasta, Udmur asta, Mordvasta, Mur‐

manskista, Tveristä ja Virosta. Esiintyjäryhmien il‐

moi autuminen on parhaillaan 

käynnissä, ja 100 ulkomaisen esiin‐

tyjän raja on jo saavute u. Kiinnos‐

tus on ollut suurta, ja  edusteluja 

on tullut laajal  aina saamelaisia ja 

amerikansuomalaisia myöten. Tä‐

hän mennessä osallistumisensa ovat 

vahvistaneet esimerkiksi 

inkerinsuomalainen lauluryhmä 

Sateenkaari Tverin Karjalasta sekä 

kaksi kuoroa Petroskoin läheltä: 

suomeksi esiintyvä Tuomi‐kuoro ja 

karjalaisia kansanlauluja esi ävä 

Besedaine.  

Petroskoista tulevat myös taitavat 

ja kokeneet tanssiryhmät Karjala ja 

Gornitsa. Gornitsa on bale mestari 

Viola Malmin vuonna 1987 perusta‐

ma tanssitea eriryhmä, joka elvy ää ja tekee tun‐

netuksi karjalaista, vepsäläistä, suomalaista ja inke‐

riläistä perinnekul uuria esiintyen ahkeras  sekä 

Venäjällä e ä ulkomailla eri fes vaaleilla.  

Sukujuhlat‐Suguvastavundu on uudenlainen tapah‐

tuma, jonka ka aus tarjoilee monipuolises  suo‐

malais‐ugrilaista kansanperinne ä tanssin, laulun, 

pukujen ja esitelmien muodossa. Tapahtuman to‐

teutukseen on saatu taloudellista tukea M. A. 

Castrénin seuralta. Ohjelmassa on jokaiselle jota‐

kin, ja yleisö pääsee ope elemaan niin kansantans‐

sia kuin kädentaitojakin erilaisissa työpajoissa ja 

työnäytöksissä. Lauantain juhlakulkueessa saadaan 

ihailla esiintyjäryhmien värikkäitä pukuja. Luento‐

osuuksissa kuullaan mm. tanssiperinteestä sekä 

Virossa asuvien inkerinsuomalaisten projek sta uu‐

sien perinnepukujen suunni elemiseksi ja toteu a‐

miseksi. Työpajoissa opetellaan mm. kansanomais‐

ten puhal mien valmistusta. Petroskoilaisesta 

Sa uma‐kansanmusiikkiyhtyeestä 

tu u puhallinsoi aja Dmitri “Dima” 

Demin opastaa kansanomaisten puu‐

puhal mien soi oon ja rakentami‐

seen. Tutuksi tulevat erilaiset pillit ja 

huilut kuten mänkeri, liru ja Teppo 

Revon aikoinaan tunnetuksi tekemä 

paimensoi u.  

Sukujuhliin lii yy myös kansainväli‐

nen nuorten tanssileiri. Leiri on 

suunna u 13–29 ‐vuo aille kansan‐

tanssia harrastaville, ja tarkoituksena 

on oppia eri maiden perinnetansse‐

ja, käydä esiintymässä ja vie ää ai‐

kaa yhdessä. Yhtenä tavoi eena on 

myös tutustu aa suomalaisia, eri 

järjestöissä toimivia nuoria, toisiinsa. 

Leiri huipentuu perjantaina pide ä‐

vään päätöskonser in. Oman mausteensa Suku‐

juhlat‐tapahtumaan tuo samaan aikaan Siilinjärvel‐

lä järjeste ävä Siilifolk, jonka  laisuuksiin pääsee 

maksu a Sukujuhlien osallistujapassilla. Pääesiinty‐

jänä on karjalaisesta kansanperinteestä ammenta‐

va Vär nä, joka esiintyy yhdessä rap‐ar s  Palefa‐

cen kanssa. Muita esiintyjiä ovat mm. Kalevauva.fi, 

Ville Ojanen & Kameleon , Musiikkitea eri Soiva 

Sammakko sekä Pen  Rasinkangas ja Savon oma 

lasten suurlauluyhtye.  

Leena Rintala 
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Kansantanssi 

Heinäkuun 10‐15. tuhannet kansantanssijat saapu‐

vat Faluniin ja Taalainmaalle. 

Järjestäjät odo avat NORDLEK 2018 tapaamiseen 

jopa 2500 osallistujaa Ruotsista, Norjasta, Tanskas‐

ta, Suomesta ja Islannista. Tapahtuma on yksi Taa‐

lainmaan suurimmista vuonna 2018. 

Suurin osa tapahtumista sijoi uu Jalas‐areenalle 

Lugne n alueelle Falunissa. Kaupunkilaiset ja turis‐

t pääsevät näkemään kansantanssiesityksiä ym‐

päri kaupunkia. Myös Kris nehallenissa ja Lugnet‐

kirkossa on kansanmusiikin ja kansantanssin kon‐

ser eja. Stångtjärnin ympäristön karjankutsuhuu‐

dot, jotka olivat eri äin suosi uja Falun Folk Music 

Fes valin aikana, palaavat jälleen NORDLEK 2018 

tapahtumassa. 

"Erityisen ilahdu avaa on, e ä meillä on saame‐

laiskul uuria ohjelmassa", NORDLEK 2018 puheen‐

johtaja Ulf H. Svensson kertoo. Ruotsin eteläisin 

Saamelaisyhteisön, Idren, edustajat tulevat Taa‐

lainmaan museoon. Siellä voimme tutustua saame‐

laiskul uuriin ja kokea runsaas  erilaisia pukuja ja 

käsitöitä. 

Tapaamisen teemana tänä vuonna ovat polskat. 

Varsinaisten pohjoismaiden lisäksi myös Färsaaril‐

ta, Ahvenanmaalta ja Grönlannilta tullaan näke‐

mään mielenkiintoisia ja jänni äviä kansantansse‐

ja. 

NORDLEKiin voi vielä jälki‐ilmoi autua. 

NORDLEK 2018 Falunissa 
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Purpuria on tanssi u Suomessa 1800 luvulla ja 

1900 luvun alussa, paljol  häissä ja juhlissa. Se kuu‐

lui seremoniana juhlien ohjelmaan.  Purpuri on so‐

siaalises  tasa‐arvoinen, sillä jokainen on tervetul‐

lut tanssimaan katsoma a sosiaalista asemaa. Pur‐

puria on vain Suomessa tanssi u. Sitä ei ole tans‐

si u missään naapurimaassa.  Purpurissa kuitenkin 

oli tarkka järjestys missä paikassa purpurissa is‐

tu in, oli omaisten puoli, silmäätekevien puoli, 

porvarien ja isän en puoli sekä palkollisten ja käsi‐

työläisten puoli. 

 

Purpuri on sarja pikkutansseja ja jokainen tanssi on 

oma vuoronsa. Vuorot voidaan tanssia peräkkäin 

tai si en vuoro kerrallaan, ja tanssijat voivat vaih‐

tua välillä. Purpureissa on paljon ns. vyörytysvuoro‐

ja, joissa jokainen pari tanssii jokaisen mukana ole‐

van parin kanssa.  

 

Tavolan Yhteistuvalla Lohjalla tanssi in purpuria 

Helatorstaina yli 40 hengen voimin. Tanssimassa oli 

12 paria kerrallaan ja tanssi ava 

purpuri oli Lohjan purpuri. Tanssijoi‐

ta oli mukana Helsingistä, Porvoosta 

ja Lohjalta. Ohjeistuksena käyte in 

Suomalaisen Kansantanssin Ystävien 

hiljakkoin julkaisemaa Purpuri‐kirjaa 

sävelmistöineen. Vuorot tanssi in 

alkuperäisessä muodossa niin e ä 

kaikki la alla olevat parit pääsivät 

tanssimaan. Si en vaihde in tanssi‐

joita ja men in sama vuoro uudel‐

leen. Välillä nau in järjestäjien, 

Nummi‐Pusulan Tanhuujien, lai a‐

mista salaateista, kahvista ja leivon‐

naisista. Tapahtuma ei ollut kurssimuotoinen vaan 

mukavaa vapaa‐ajan vie oa ja oppiminen tapahtui 

katsomalla. Tanssin aloi vat vuoron osaavat ja 

muut lii yivät si en mukaan. Reilun kolmen tunnin 

mi ainen rupeama oli täynnä tanssin iloa, naurua 

ja yhdessäoloa. Vaihde in kokemuksia ja kuulumi‐

sia eikä kenenkään tarvinnut jäädä vaille tanssin 

nau ntoa. Paikalla oli myös muutamia katsojia, joi‐

ta kiinnos  nähdä, miten purpuria tanssitaan. 

Tällaisia  laisuuksia toivo aisiin järjeste ävän 

enemmänkin eri puolille Suomea. Suomalaisen Kan‐

santanssin Ystävät tarjoaa tukeaan ja ohjausta tar‐

vi aessa näihin eri purpureihin. Toiveissa on, e ä 

jokainen jäsenyhdistys järjestäisi yhden purpuri lai‐

suuden, joka olisi si en avoin muidenkin purpurista 

kiinnostuneiden osallistua. Purpurin ohjekirjaa ja 

sävelmistöä voi  lata Suomalaisen Kansantanssin 

Ystävien toimistosta. 

Mo o: Ei viedä tanssijoita menneisyyteen, tuodaan 

purpuri nykyisyyteen. 

Kansantanssi 

SKY on käynnistämässä hanke a, jolla suomalainen purpuri tehdään ihmisille tutuksi ja 

tuodaan nykyisyyteen. 

Purpuri tutuksi kau a Suomen 

Seija Ulenius 
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Kolumni: Petri Hoppu 

Petri Hoppu 

T anssin kentällä käydään aika ajoin keskuste‐lua siitä, miten alalle saataisiin enemmän 

miehiä. Myös kansantanssipiireissä tämä on 

tu u aihe, vaikka meillä miehiä on enemmän kuin 

useimmissa tanssilajeissa. Onko miesten vähäisyys 

kuitenkaan ongelma ja miksi ylipäätään tällaista 

keskustelua käydään? Tarvitseeko tanssi tai kan‐

santanssi miehiä johonkin vai onko kyse keksitystä 

ongelmasta? 

Suomalaisen kansantanssin keskeisenä piirteenä 

pidetään lähtökohtaises  paritanssia. Paritanssin 

mieltäminen miehen ja naisen yhteiseksi projek ksi 

ei kuitenkaan ole aivan yksiseli eistä, sillä perinne‐

dokumenteista löytyy  etoja sekä nais‐ e ä mies‐

pareista, vaikka niin kutsutut sekaparit ovat useim‐

miten oletusarvo muis inpanoissakin. Selkeä mie‐

hen ja naisen roolien ero aminen kansanomaises‐

sa paritanssissa on itse asiassa melko nuori ilmiö, 

oikeastaan vasta 1800‐luvulta, ja tanssiperinne on 

ollut tässäkin suhteessa paljon monipuolisempi 

kuin kuvi elemme. 

Tie yjen suomensukuisten kansojen keskuudessa 

tanssi ja siis myös paritanssi on ollut joko kokonaan 

tai pääosin vain naisten toimintaa. Näin oli esimer‐

kiksi vepsäläisten ja Viron setukaisten parissa vielä 

1900‐luvun alussa. Pohjoisinkeriläisissä röntysköis‐

sä nainen puolestaan oli miehen vasemmalla puo‐

lella eli ”viejän” paikalla, joten roolit saa oivat pai‐

kallises  vaihdella huoma avas . Tosin ”viejän” ja 

”seuraajan” käsi eetkin ovat varsin myöhäisiä ra‐

kennelmia, ja röntysköissä tuskin ajatel in rooleja 

tästä lähtökohdasta. Viola Malmi itse asiassa on 

kuvannut röntyskätanssijoiden suhde a varsin tasa

‐arvoiseksi. 

Miesten keskinäinen tanssiminen on vielä suurem‐

massa määrin leima u poikkeukseksi, anomaliaksi, 

joka rikkoo heteronorma iviseen matriisiin nojau‐

tuvaksi kuviteltua perinne ä. On kuitenkin vaikea 

ajatella, e ä so en aikana rintamalla menue a 

keskenään tanssineet suomenruotsalaiset so laat 

olisivat toimineet perinteen vastaises . Samoin 

miesparien seksuaalisia piirteitä sisältäneet ja 

muutkin tanssit vielä 1800‐luvulla olivat aitoa ja 

oikeaa perinne ä, joka kuului sen ajan tanssi uun 

todellisuuteen: miehet saa oivat vetää yhdessä 

vaikkapa kipakkaa polkkaa omalla aidolla tyylillään. 

Pitääkö si en jatkaa keskustelua miesten saami‐

seksi kansantanssiin? Vastauksena voi sanoa, e ä 

kansantanssi ei tarvitse miehiä, koska kansantanssi 

elää ihan kaikenlaisissa ympäristöissä, oli siinä mu‐

kana naisia, miehiä tai molempia. Voisi kuitenkin 

lisätä, e ä mies kyllä tarvitsee kansantanssia. On 

todella valite avaa, e ä nykykul uurissa edelleen 

ylläpidetään rakenteita, jotka uusintavat käsitystä 

tanssin ”naisellisuudesta”. Kouluissa tanssi näh‐

dään usein tytöille luontaisena, kun taas pojille sitä 

tarjotaan vähemmän. Kaikki eivät välitä tanssimi‐

sesta, mu a moni väli äisi, jos vain saisi  laisuu‐

den: itse olin yksi sellainen, jolle  laisuus tuli teini‐

ikäisenä, mu ei koskaan koulussa. Eri tanssimuo‐

doista rii ää anne avaa kaikille halukkaille, kun‐

han siihen on mahdollisuus. Mies tarvitsee kansan‐

tanssia. Liian harva sen löytää.  

Miehinen ongelma(ko) 



 

10  Tanhuvies  2 / 2018 

Kansallispuvut 

Ajankohtaista Suomen Kansallispukukeskuksesta 
Suomen kansallispukukeskuksen järjestämä kansallispukuvalmistuksen peruskoulutus on 
edennyt päällysvaa eisiin. Viime elokuussa aiheena olivat naisten pukujen röijyt. Helmi-
kuun alussa kokoontuneella opetuskerralla tutustu in naisten karjalaisiin päällysvaa ei-
siin eli kostuleihin ja sarkavii oihin.  
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Taina Kangas 

Karjalaisessa pukeutumisperinteessämme kesäiset 
päällysvaa eet ovat olleet kevyempiä, vaaleasta 
usein puolipellavatoimikkaasta ommeltuja vuo‐
ri omia kostuleita. Talvisaikaan on käyte y lämpi‐
miä paksusta, vanutetusta sarasta valmiste uja 
sarkavii oja. Väritykseltään ne ovat olleet joko val‐
keita, harmaita tai luonnonmus a. Sekä kostulit 
e ä sarkaviitat on koristeltu erilaisin värikkäin kir‐
jonnoin. 

Kaksipäiväisen koulutusjakson alussa kansallispu‐
kukonsul  Taina Kangas kertoi naisten kansan‐
omaisista ja kansallispukujen kostuleista ja sarka‐
viitoista sanoin ja kuvin. Tarkemmin perehdy in 
kaavoituksiin, materiaaleihin ja ompelurakentei‐
siin. Kansanomaisten päällysvaa eiden kaavat 
poikkeavat täysin tämän päivän kaavoituksista. 
Lähtökohtana on kankaan tarkka hyödyntäminen, 
mikä taas sopii hyvin tämän päivän ekologiseen 
aja eluun. Kappaleet ovat muodoltaan hyvin yk‐
sinkertaisia, jolloin hukkapaloja jää mahdollisim‐
man vähän. Muotolaskoksia ei käytetä, vaan erilai‐
set kiilakappaleet antavat  laa helmaan. 

Käytännön harjoituksissa kaavoituksiin ja kaava‐
muutoksiin perehdy in sovitusvaa eiden valmis‐
tuksen avulla. Sovituksissa vertail in erikokoisten 
kaavojen istuvuu a erilaisille vartaloille sekä kan‐
sanomaisen kaavoituksen ominaisuuksia. Kansallis‐
pukuvalmistaja Soja Murto‐Har kainen ohjasi puo‐

Kuolemajärven kansallispuvun kostulin kaulusta ja se‐
paluksia koristavat värikkäät kirjonnat. 
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Kansallispuvut 

lestaan päällysvaa eiden kirjontaharjoituksia. Ai‐
heina olivat Kuolemajärven kostulin sekä Kivenna‐
van sarkaviitan sepalusten kirjonnat.  

Seuraavan jakson sisältö käsi elee miesten pukuja.   

 

Kansallispukuaiheinen pos merkki 

Suomalaiset pos merkit täydentyvät kansallispuku‐
aiheisilla ikimerkeillä. Pos  julkaisee Suomen kan‐
sallispukukeskuksen aloi eesta pienoisarkin, jossa 

esitellään länsisuomalainen Uskelan ja karjalainen 
Jääsken naisen kansallispuku. Molemmat ovat kan‐
sallispukuraadin hyväksymiä pukumalleja.  

Uskelan puku on väritykseltään iloisen puna‐
vihreäsävyinen. Pukuun kuuluu naisellinen nyörilii‐
vi, jonka helmassa on edessä avonaiset halkiot ja 
takana läppäkörit. Puvun kruunaa kauniis  silkkilan‐
goin kirjo u tykkimyssy nyplä yinen tykkipitsei‐
neen. 

Jääsken naisen pukutarkistus valmistui vuonna 

Kivennavan kansallispuvun valkean sarkaviitan sepaluk‐
set, hihansuut ja rohkamot koristellaan värillisin villa‐
langoin ja moninaisin pistoin tehdyin kirjonnoin. 

Uskelan kansallispuvun päällysvaate on kimonohihai‐
nen röijy, jossa on takana näy ävät kör t  
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2014. Pukuun kuuluu lukuisa määrä vaatekappalei‐
ta mm. kaksi hame a, joista toinen on ris raitai‐
seksi kudo u ruskea ja sinisävyinen hurstuthame. 
Toinen esiliinavaihtoehto on värillisin kudotuin rip‐
siraidoin ja nyplätyin nyy nkipitsein koriste u. Pai‐
dan etuhalkio suljetaan hopeisella paljinsoljella. 
Aikuisen naisen päähine on valkea huntu. 

Graafikko Minna Luoma on suunnitellut arkin ja 
ensipäiväkuoren. Arkilla on yhteensä kuusi ko ‐
maan ikimerkkiä. Julkaisupäivä on 6.6.2018.  

 
Suomen Kansallispukukeskuksen tapahtumia: 

Näy elyt Kansallispukukeskuksen Kujalla: 

 

6.4. – 11.11.2018 Suomen kansallispukukeskuksen 
kokoelmiin lahjoite uja kansallispukuja. 

Suomen kansallispukukeskukselle lahjoitetuista pu‐
vuista koostuva näy ely Suomen käsityön museon 
Kujalla kertoo omaa tarinaansa kansallispukujen 
muutoksista menneinä vuosina. Helmojen pituudet 
ja runsaudet, materiaalit ja mi asuhteet ovat vaih‐
delleet niin käy äjien kuin vuosikymmentenkin vä‐
lillä. Kukin puku on oman aikakautensa tuote, jossa 
näkyy tekijän oma kädenjälki. 

Tarkistetun Jääsken puvun talvinen päällysvaate on valkea 
sarkavii a, jonka sepalukset on kirjo u värikkäin villalan‐
goin  

Kansallispuvut 
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Hankkikaa itsellenne uusintapainos 

KANSANPUKUJA kirjasesta 

vuodelta  1907 

Näillä ohjeilla Suomen kansallispukuharrastus syöksähti 
täyteen vauhtiin! 

Kirjaa myy SKY hintaan 20 € 
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Tiedä ekö, kuinka ihmisillä on joskus ihan  e y 

ilme heidän tehdessään jotain? Monilla harrastaja‐

pelimanneilla esimerkiksi on oma soi oilmeensä. 

Yleensä se on varsin to nen. Joskus tuntuu, e ä 

ilme on sitä vakavampi mitä hilipeämpää hilipa ral‐

laa soitellaan.  

Ihminenhän on ilmeikäs eläin ihan alusta alkaen. Jo 

vauvoilla on tunnusomaiset naamanliikkeensä, eri‐

tyises  ruoansulatusketjun alku‐ ja loppupään ta‐

pahtumille. 

Koska ihmiskasvot ovat allekirjoi aneelle loppuma‐

ton ilon ja ihmetyksen lähde, on tullut oikein erityi‐

ses  seura ua oman tanhuryhmän harjoituksissa ja 

muiden esityksiä katsoessa ihmisten ilmeitä. Par‐

haimmillaanhan ‐ ja totuuden nimessä toki enim‐

mäkseen ‐ ne  etys  vaihtuvat  lanteiden ja kon‐

tak en mukaan. Mu a si en on joitakin tanssijoita, 

joilla on tämä ns tanhuilme.  

Tanhut varioivat, musiikit muu uvat, tunnelmat 

vaihtuvat ‐ mu a tanhuilme on ja pysyy. Kun sen on 

kerran omaksunut, siitä on kovin vaikea päästä 

enää ir . Kun musiikki alkaa, se tuntuu vain nouse‐

van automaa ses  kasvoille. 

Tanhuilmeitä on erilaisia, kuten meitä tanhu elijoi‐

takin, mu a niitä voi jakaa karkeas  muutamiin 

luokkiin: 

Kansanvalistusilme saa aa aiheu aa katsojassa 

hienoista alemmuudentunne a. Siihen kuuluvat 

kohotetut kulmakarvat ja suopea puolihymy, jota 

tehostetaan korostetun hitailla pään nyökkäyksillä. 

Se sanoo: “tässä tehdään Kyl yyriä”.  

Pyh‐ilme ä näkee tuon tuostakin, mu a sen sano‐

ma on jäänyt allekirjoi aneelle epäselväksi. Se lie‐

nee jonkinlainen variaa o kansanvalistusilmeestä. 

Kohote uun leukaan yhdistyvät alaspäin olevat 

suupielet ja ikäänkuin nenänvar a pitkin katsomi‐

nen. Herkempi katsoja tuntee olevansa maan mato‐

nen... 

Pirtsakkailme on tanhuilmeiden aatelia siinä mie‐

lessä, e ä se ei aiheuta katsojassa alemmuuden‐

tunne a, myötäjännitystä eikä ärtymystä siitä, e ei 

tanssija viitsi edes yri ää. Pirtsakkailme on ni‐

mi äin tarkoite u nimenomaan katsojan viihdy ä‐

miseksi. Siihen kuuluu leveä pepsodent‐hymy ja 

suorastaan ylikorostunut kontak  sekä kanssatans‐

sijoihin e ä yleisöön. Mu a jotain siitä kuitenkin 

jää puu umaan. Aitous?  

Jähme ynyt irvistys pyrkii samaan kuin edellinen, 

mu a jää puoli ehen. Suu on leveääkin leveäm‐

mässä hymyssä ‐ mu a se ei yllä silmiin as . 

Pupu ajovaloissa ‐ilme sen sijaan yltää. Silmissä nä‐

kyy puhdas pakokauhu. Katsojakin tuntee ylimää‐

räisiä sydämentykytyksiä. Tanhuilmeenä se paljas‐

taa aloi elijan. 

Yykaakoonee‐ilme on toinen ei niin kokeneen tan‐

huilme. Katse on keski ynyt ja sisäänpäin käänty‐

nyt, suu saa aa liikkua laskemisen tah in.   

Kun kaksi edellä maini ua yhdistyvät yykaakoonee 

‐ pupu ajovaloissa ‐ilmeeksi, elää katsoja mukana 

enemmän kuin on terveydelle hyväksi.  

Näytönsäästäjäilme puolestaan kertoo, e ä ajatuk‐

set ovat aivan muualla. Tämä ilme paljastaa jo lei‐

pääntyneen konkarin ‐ tai puoliväkisin tanhusalille 

raahatun puolison. Katsojaakin haukotu aa. 

Mu a näytönsäästäjäilmeen ‐ jos sellaisen sa uu 

bongaamaan ‐ seuraaminen ei ole väl ämä ä suin‐

kaan hukkaan heite yä aikaa. Se saa aa hyvinkin 

ennakoida jotain, mikä saa sitkeimmätkin tanhuil‐

meet putoamaan kasvoilta. Unohtunut lähtö, väärä 

suunta tai näy ävä varastaminen saa silmiin pil‐

ke ä, suut nauruun, tanssijoiden välille pirskahtele‐

vaa kontak a  ‐ se tuo koko ryhmään uu a rento‐

u a ja aitoa iloa. 

Pakina: Hapanmykky 

Tanhuilme 
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Jako perinteiseen, säily ävään kansantanssiin ja 

uudistavaan nykykansantanssiin on usein käyte y, 

mu a aivan liian karkea jao elu tuodakseen esille 

suomalaisen kansantanssin harrastuksen moni‐

muotoisuuden, erilaiset vaiheet ja historialliset 

konteks t. Yritämme tässä luoda huoma avas  

hienovaraisemman jao elun, joka perustuu his‐

toriallisiin, funk onaalisiin ja ideologisiin tekijöihin.  

 

Kansantanssiharrastuksen alku 

 

Ensimmäinen dokumenteista selkeäs  tunnistetta‐

vissa oleva tyyli on kansallisroman nen kansan‐

tanssi, joka ajoi ui 1850‐1890‐luvuille. Sille oli 

tyypillistä “pastoraalinen”, vahvas  karakterisoitu 

käsitys maalaisyhteisön pukeutumisesta ja este i‐

kasta. Se oli osa yleiseurooppalaista kansallisro‐

man ikan aaltoa, ja sitä harjoi  lähinnä vain ylem‐

pien yhteiskuntaluokkien nuoriso. Osa tuolloin teh‐

dyistä koreografioista jäi osaksi kansantanssimme 

kaanonia, tanssitaanhan esim. Koiviston polskaa 

edelleenkin. 

 

Kansanvalistustoiminnan kau a edellisen rinnalle 

ilmestyi jälji elevä kansantanssi 1880‐luvulla. Sille 

oli tunnusomaista alkuperäisestä käy ö lanteesta 

irrote u, mu a oman yhteisön ja yhteiskuntaluo‐

kan joko edelleen tai vielä äske äin käytössä ollut 

paikallinen tanssiperinne osana yhdistystoimintaa. 

Esimerkiksi nuorisoseurassa opetel in paikallinen 

purpuri tai esite in kruunuhääperinne ä ilman 

aitoa morsiusparia. 

 

Vaikea sanoa kumpaan tyyliin 1880‐luvun leh ‐il‐

moituksissa usein mainitut kansanhypyt ja ‐tanssit 

kuuluivat. Näy ää siltä, e ä ainakin Suomalaisen 

seuran iltahuveissa 1884 oli tavallista, e ä kansan‐

tanssiesityksen jälkeen iltaa jatke in “hauskas  

kansanhyppyä ja tawallista tanssia wuorotellen” 

aina puolenyön yli. Luontevin tulkinta lienee, e ä 

itse esitys “kirjawiin kansallispukuihin pue uina” 

oli roman sempi tulkinta kuin loppuillan hypyt, 

jotka ehkä enemmän jälji elivät kansan tanssia.  

 

Kansanhyppy voisi myös viitata kansanomaisiin 

paritansseihin, mu a niitä ei tuolloin yleises  kat‐

so u säily ämisen saa kka matkimisen arvoisiksi 

kansankul uurin osaksi — päinvastoin, piirileikeillä 

ja tanhuilla yrite in syrjäy ää moiset nuorison 

harrastuksena. Kaikenlainen paritanssi oli pitkään 

Kansantanssi 

Kansantanssi harrastuksena on käynyt läpi monia eri vaiheita ja tyylisuun a, onhan se 

aina ollut oman aikansa lapsi. Seuraavassa käydään lyhyes  läpi eri tyylisuuntauksia, jotka 

ovat vaiku aneet, ja monelta osin vaiku avat edelleen suomalaisessa kansantanssissa. 

Kansantanssin monet tyylit 

Teemu Perheentupa 
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kielle y useimmissa Nuorisoseuroissa. Työväenliike 

puolestaan houku eli nuorisoa toimintaansa tans‐

seilla, mikä oli osasyynä siihen, e ä tanssiminen lo‐

pulta salli in myös Nuorisoseurojen toiminnassa. 

 

Myös rai usliikkeen piirissä nuorisoa houkutel in 

terveisiin elämäntapoihin kansantanssin avulla. 

 

Loppuvuodesta 1887 Suomalainen Seura perään‐

kuulu , palkintojen kera, sellaisia suomalaisia kan‐

santansseja, jotka sopisivat pääkaupunkiseudun si‐

vistyneen nuorison seuraelämässä käyte äviksi. 

Palkinnonsaajien tuli saapua ope amaan tanssit 

yhdistyksen jäsenille. 

 

Järjestäytymisen aika 

 

Systemaa sen keräystoiminnan myötä Suomalai‐

sen Kansantanssin Ystävien piirissä syntyi folkloris‐

nen kansantanssi aivan 1900‐luvun alussa, lähinnä 

Asko Pulkkisen vaikutuksesta. Tyyliä edus  1950‐lu‐

vulle as  Orvokki Komulainen. Tämä oli aikansa 

folkloris sista käsityksistä ponnistava suunta, jonka 

mukaan tanssien tuli olla heimoluonteeseen perus‐

tuva tulkinta alkuperäisiltä osaajilta opituista ja 

muis in merkityistä tansseista. Tanssin ohessa tuli 

myös mielellään olla esityksiä maalaisväestön arki‐

toimista ja puuhastelusta. 

 

1910‐luvulla kehi yi jaloste u kansantanssi. Ajan 

vaiku ajahahmot Anni Collan, Aino Saarelainen ja 

Kaarina Kari olivat kaikki voimistelunope ajia ja 

mukana naisten voimisteluliikkeessä. Kansantanssia 

käyte in aluksi naisvoimistelun puolella rikkomaan 

ken äohjelmien säännöllisiä rivejä, ja vastavuoroi‐

ses  kansantanssista itsestään tuli ryhdikkäämpää, 

sirompaa ja synkronoidumpaa. Aikaisemmin perin 

suositut ruotsalaiset kansantanssit ja venäläisinä 

Kansantanssi 
K
u
va: SK

Y/A
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pidetyt vaiku eet karsi in pois vasta itsenäisty‐

neen kansan iden tee ä sotkemasta.  

 

Näy ää siltä, e ä 20‐luvun alkupuolella kansan‐

tanssiharrastus oli jonkinlaisessa hetkellisessä 

aallonpohjassa, mu a virkosi pian ja 1930‐luvun 

alusta harrastus levisi Nuorisoseuraliikkeen piirissä 

laajalle. 

 

Sotavuosina kansantanssin harrastaminen jäi ym‐

märre ävistä syistä vähemmälle. Tie äväs  kyl‐

läkin TUL:n naisvoimistelijat kävivät ahkeras  

viihdy ämässä rintamamiehiä kansantanssi‐ ja 

voimisteluesityksillä. Myös SKY:n tanhujoukkue 

osallistui ainakin 1943 sotasairaalakiertueella 

haavoi uneiden ja invalidien viihdy ämiseen. 

 

Uusia tuulia so en jälkeen 

 

Kansantansseja oli siis jo vuosisadan alusta läh en 

muoka u, siis y ja sironne u, mu a vasta so en 

jälkeisenä aikana ote in ensimmäiset askeleet 

uusien, vanhoja tansseja jälji elevien, kansantans‐

sien luomiseksi. Etenkin Helvi Jukarainen Nuoriso‐

seuroissa  ja Ker u Saarinen Työväen Urheiluliik‐

keessä kehi vät koreografioitua  kansantanssia. 

Tämän vaiheen koreografiat pyrkivät olemaan hy‐

vin lähellä jo omaksutun kansantanssin este ikkaa.  

 

Sekä Setlemen lii o e ä kansandemokraa nen 

nuorisoliike o vat kansantanssin osaksi toimin‐

taansa 1950‐luvulla. Samoihin aikoihin Suomessa 

alkoi vierailla itä‐eurooppalaisia amma maisia 

kansantanssiyhtyeitä. Sen myötä syntyi kosketus 

sosialis seen folkloris seen tanssiin, joka oli syn‐

tynyt keskitetys  ohjatusta interna onalis sesta 

perinnejalostuksesta. Näihin aikoihin keskustel in 

myös amma maisen, tai ainakin amma tasoisen, 

ryhmän perustamisen tarpeesta myös Suomeen.  

 

Virolaiset tanssit tulivat monien ryhmien ohjelmis‐

toon, ja “venäläisvaiku eet” pääsivät pikkuhiljaa 

pannasta. 

 

Kansantanssi 
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1970‐luvulla trendiksi kehi yi sommiteltu kan‐

santanssi, kun lyhyitä kansantansseja ruve in to‐

den teolla yhdistelemään isommiksi kokonaisuuk‐

siksi ja muokkaamaan näy ämöä varten. Samaa 

ideaa jatkoi Pispalan So isin Vuoden kansantans‐

siyhtye‐konsep , jolla pyri in kannustamaa ryhmiä 

pitempien esitysten luomiseen. 

 

Näihin aikoihin sekä kansantanssi‐ e ä voimistelu‐

järjestöt järjes vät suuria ken äohjelmia, millä lie‐

nee ollut oma vaikutuksensa sekä sommitelmien 

tarpeeseen e ä kehi ymiseen. 

 

Tanhuvakan julkaisun myötä varsinkin Pirkko‐Liisa 

ja Esko Rausmaa ryhtyivät ajamaan uusauten sta 

kansantanssia 1970‐80‐lukujen vaihteessa. Pyri in 

palaamaan naisvoimistelueste ikasta karsi uun 

kansanomaisempaan tyyliin, ja noste in esille tal‐

lenne ujen tanssien variaa ota ja kansanomaisia 

paritansseja. Rausmaat myös koros vat nykypäivän 

kansantanssia osana jatkuvaa tradi ota, ei ainoas‐

taan menneisyyden representaa ona. 

 

Vauh  ja taitotaso kasvavat 

 

1980‐luvulla Viola Malmin opetus‐ ja julkaisutoi‐

minnan ansiosta karjalaisten tanssien suosio kasvoi 

räjähdysmäises  etenkin Nuorisoseuroissa, syrjäyt‐

täen ajoi ain muunlaisen kansantanssin lähes ko‐

konaan. 

 

Kilpailujen ja luoki eluiden myötä 1990‐luvulla suo‐

sioon nousi tekninen kansantanssi. Tanssit koreo‐

grafioi in eri äin vauhdikkaiksi ja teknises  hyvin 

vaa viksi. Kansallispuku ei ollut enää ainoa käyte y 

esiintymisasu, alkoi leiki ely esiintymisasuilla. Tä‐

hän aikaan myös yksilöitä ja pareja ruve in nosta‐

maan esille ryhmän yhteisöllisestä tanssista. Tätä 

oli jo toki tapahtunut 50‐luvulta alkaen, osana  ko‐

reografioiden nousua, mu a nyt siitä tuli enem‐

mänkin sääntö kuin poikkeus. 

 

2000‐luvulla kansantanssia lähde in kehi ämään 

nykykansantanssina yhdistelemällä siihen element‐

tejä muista tanssilajeista ja tea erista ja käyttä‐

mällä hyväksi akroba aa ja näy ämötekniikkaa. 

Samalla löyde in vahvaa synergiaa nykykansanmu‐

siikin kanssa. 

 

Paluuta juurille 

 

Tällä vuosikymmenellä nouseva trendi näy äisi 

olevan sosiaalinen kansantanssi, jossa lähtökoh‐

tana on osallistuminen ja yhteisöllisyys. Päämäärä‐

nä on se, e ä tanssiminen on hauskaa, ja e ä 

Kansantanssi 
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tanssijan oma tunne la ja tulkinta tulevat tanssies‐

sa näkyviin. Myös kansanomaiset paritanssit ovat 

tekemässä vahvaa paluuta koko kansantanssiliik‐

keessä. Tietyssä mielessä tämä on palaamista ta‐

kaisin juurille, esi ävästä tanssista kansan tanssien 

alkuperäiseen funk oon. 

 

Suomenruotsalaisessa kansantanssissa on ollut ha‐

vaittavissa suurelta osin samat trendit. Olihan jo 

ensimmäinen tunniste ava, kansallisroman nen, 

tyyli lähinnä ruotsinkielisen yläluokan harrastus. 

Pohjoismainen vaikutus on ollut suomenruotsalai‐

sessa kansantanssissa erityisen vahva.  

 

Huoma avaa on, e ä monista syistä naapurimais‐

sa Ruotsissa, Virossa sekä Neuvostoliitossa / Venä‐

jällä samoista lähtökohdista huolima a kehitys ny‐

kypäivään tapahtui eri tavalla. Meillä ei, hajaantu‐

neesta kansantanssikentästä johtuen, ole koskaan 

ollut koko maan ka avaa yhtä auktoritee a mää‐

rittelemässä, mikä on salli ua ja mikä ei. Erilaisten 

järjestöjen erilaisissa ryhmissä kansantanssi on 

päässyt kehi ymään vapaas  sinne, minne kansan‐

tanssijat ovat halunneet sitä viedä. 

Vaikka tässä kulje in 170 vuoden matka yhdestä 

tyylilajista seuraavaan, häivähdyksiä jokaisesta voi 

nähdä edelleen tänä päivänä. Uudet tyylit eivät ole 

syrjäy äneet edeltäjiään, vaan lomi uneet niiden 

kanssa suomalaisen kansantanssin kirjavaksi ku‐

dokseksi. Tuskin löytyy kansantanssiryhmää, joka 

edustaisi vain yhtä tyylisuuntaa. 

 
Lähteet: 

Sanomalehdet 1870‐1890, Kansalliskirjaston digitoidut aineis‐

tot 

Tanhuvies t 1958‐1988, SKY:n arkisto 

Pirkko‐Liisa Rausmaan esitelmä Kansantanssin tutkijasemi‐

naarissa 1987, SKY:n arkisto 

Kansantanssi aa eena ja ajanvie eenä. Suomalaisen kansan‐

tanssin ystävät 1901‐2001,  Anna‐Mari Huuskonen 

Yhteisön voima. Nuorisoseuraliikkeen historia, Jaakko Num‐

minen 

Tanhuten valistukseen, Vesa Kurkela 

Sille Kapperin ar kkeli Folklore.ee  vol 54 

Kirjeenvaihto Petri Hopun kanssa 
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Juha‐Ma  Aronen 

Viron tanssikesä 

Kansantanssi 

Virossa arvostetaan perinnekul uuria ja kansantanssi saa näkyvyy ä aivan eri tavalla kuin 

Suomessa. Tartossa vaiku ava Juha-Ma  Aronen kertoo, mitä eteläisen naapurimaan kan-

santanssiskeneen kuuluu ja antaa vinkkejä kesällä Viroon matkaaville. 

Virossa kansantanssijoiden ajatukset ovat jo kesäs‐

sä 2019, jolloin heinäkuun alussa vietetään 20. ylei‐

set tanssijuhlat yhdessä laulujuhlien 150‐vuo sjuh‐

lan kanssa. Ryhmät ovat jo ilmoi autuneet ja alka‐

neet opetella ohjelmistoja.  

Valtakunnallista huomiota herä  keväällä tullut 

vies  järjestäjiltä: kentälle ei voi tulla esiintymään 

tyylitellyissä pellavapuvuissa, vaan jokaisella ryh‐

mällä tulisi olla oman pitäjän tai maakunnan mah‐

dollisimman täydellinen kansallispukukokonaisuus. 

Jotkut pi vät vaa musta ryhmille liian kalliina ja 

toiset mie vät, ovatko asiat tasapainossa, kun 

tanssirepertoaari on uusia koreografioita, mu a 

puvustus mahdollisimman perinteinen.  

Kansantanssi on todella niin tärkeää, e ä asioista 

kirjoitetaan suurimmissa sanomalehdissä ja puhu‐

taan valtakunnallisissa radioissa ja televisioakanavil‐

la.  

Kesällä paljon nähtävää 

Kansallispuvut ovat olleet muutenkin näkyvillä Tar‐

tossa sijaitsevan kansallismuseon upean pukunäyt‐

telyn ansiosta. Siihen kanna aa todella tulla tutus‐

tumaan, kun se vielä tänä kesänä on näy eillä! 

Tänä kesänä on myös paljon kansantanssi‐ ja –mu‐

siikkitapahtumia ympäri maan. Erityisen paljon  
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koe avaa on kaakkoiskulmassa, sillä suositun kan‐

santanssifes vaali Võru folkin (5. – 8.7.) lisäksi pe‐

rinteistään kuuluisalla setomaalla on ensimmäistä 

kertaa omat tanssijuhlat (30.6.) Värskassa ja Kaak‐

kois‐Viron 3. tanssijuhlat (27.5.) Põlvassa. Jos tulee 

Tarttoon ihastelemaan kansallispukuja, voi monena 

viikonloppuna nähdä samalla tansseja. 

Tanssin päivä 29.4. 

Kesän kynnyksellä tanssinpäivänä 29.4. klo 12.05 

toivo avas  kaikki virolaiset tanssivat Kuusalusta 

muis inmerki yä pärliineä. Maan suurimmalla ra‐

diokanavalla soi säestysmusiikki. Tanssia voi vapaa‐

muotoises  ja kaikista tanssijoista odotetaan video‐

tallenne a youtubiin. – Toinen yksi äiseen tanssiin 

keski yvä tapahtuma on Võnnun Kaera‐Jaan (9.6.), 

jossa ehkä tunnetuinta virolaista tanssia tanssitaan 

kilpaa myös uusina sovituksina. 

Pieniä ja suuria juhlia 

Tanssi on tärkeää myös pienemmille osakul uureil‐

le ja iden tee lle. Pienten saarten tanssijuhla on 

(14.7.) Vormsilla ja inkerinsuomalaiset kokoontuvat 

laulu‐ ja tanhujuhlaan Iisakkuun Itä‐Virumaalle 

(16.6.). Inkeriläisten juhla on vapaamuotoinen ko‐

koontuminen, sillä syksyllä vietetään suuria ja viral‐

lisempia juhlia Tartossa, kun tulee kuluneeksi jo 30 

vuo a ensimmäisten inkeriläisseurojen perustami‐

sesta silloisessa Neuvostoliitossa.  

Viljandin kansanmusiikkijuhla (26. – 29.7.) on myös 

suomalaisten suosiossa. Viron satavuo sjuhlien 

kunniaksi juhlilla mennään täy ä „satasta“ mu a 

vierailijoita on myös yli kymmenestä maasta. Se on 

juhlista suurin, mu a pienempiä rii ää joka viikon‐

lopulle. Varsinkin kesäaikaan kanna aa siis lähteä 

myös Tallinnan ulkopuolelle. Perinnekul uuri on 

Virossa voimissaan ja elää eri muodoissaan.  

Kansantanssi 
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Kansantanssi 

So isin ko mainen pääesiintyjä on Pispalan So i‐

sin Vuoden 2018 kansantanssiyhtye Siepakoiden 

edustuskokoonpano Rovaniemeltä. Upeiden ko ‐

maisten esiintyjien lisäksi Pispalan So isiin saapuu 

huikeita kansainvälisiä, kansantanssi‐ ja kansanmu‐

siikkiryhmiä viidestä eri maasta. Tänä kesänä fes ‐

vaalille odotetaan yli 1000 osano ajaa ja 15 000 

kävijää. 

 

So isin vieraaksi Virosta saapuvat palki u Lasten 

ja nuorten tanssiryhmä Hebe sekä musiikkiyhtye 

Curly Strings, joka tarjoilee amerikkalaisen blueg‐

rassin ja virolaisen kansanperinteen riemukkaalla 

tavalla yhdistävää musiikkia. Muita kansainvälisiä 

vieraita ovat Yhdysvalloista saapuva Clog America, 

lasten ja nuorten kansantanssiryhmät Balatonfüred 

Folk Dance Group Unkarista ja Cifrosko Slovakiasta 

sekä Venäjältä moniäänisistä lauluistaan tunne u 

kansanmusiikkiryhmä Voskresenie. 

 

So isiviikko huipentuu lauantain pääjuhlaan, yli 

1000 esiintyjän Työ ja ilonpito ‐suurteokseen Tam‐

pereen Messu‐ ja Urheilukeskuksessa. Tanssiteok‐

sen taiteellisena lähtökohtana on sovinnon teema. 

Siinä tanssi ja musiikki kietoutuvat historian pyör‐

teisiin luoden siltaa 100 vuoden takaisten tapahtu‐

mien ja nykypäivän välille. Musiikista vastaa kovas‐

sa nosteessa oleva kansanelektrobändi Suistamon 

Sähkö. 

 

Maarit Saarelainen 

Pispalan So isi on tanssin ja tekemisen riemua! 

Lauantaina on myös Suomalaisen Kansan‐

tanssin Ystävien “oma” konser , Tanhu‐

poliisin vapaapäivä. Esiintyjät on siis paikal‐

le järjestänyt SKY esi elemään millaista 

kansantanssia jäsenyhdistyksissä nykypäi‐

vänä harrastetaan. 

Pispalan So isi on koonnut jo vuodesta 1970 alkaen kansantanssin ja kansanmusiikin ys-

tävät ja harrastajat Tampereelle.  



 

22  Tanhuvies  2 / 2018 

Kansantanssi 

Kaus sen kansanmusiikkijuhlia vietetään tänä 

vuonna 51. kerran, 9.–15. heinäkuuta. Joka päivä 

on tarjolla runsaas  kansantanssia – sekä 

tanssiesityksiä e ä mahdollisuuksia sosiaaliseen 

tanssiin. 

Lavoilla nähdään ko maisten kansantanssiryhmien 

parhaimmistoa Siepakoista Motoraan.  

– Siepakat on Pispalan So isin Vuoden kansantans‐

siyhtye ja liityy myös fes vaalin maakuntateemaan, 

joka on Lappi, kertoo kansantanssiohjelman tuo a‐

ja Ira Korkala. Motora puolestaan vie ää 50‐

vuo sjuhlavuo a ja tuo Kaus selle juhlavuoden 

uu a ohjelmistoaan sekä viime vuonna Suomi 100 ‐

teemaan valmistuneen suurproduk on Sadan vuo‐

den rakkaustarina. 

Useampi tanssiryhmä esi ää Kaus sella koko per‐

heelle soveltuvaa ohjelmistoa, muun muassa Elena 

Vuoksiolan käsikirjoi ama ja Hanna Poikelan ko‐

reografioima tanssiseikkailu koko perheelle nimeltä 

Owla ja kadonnut walkia sekä Tanssitea eri Rimp‐

paremmin Liikenteessä. 

Kansainvälisiä vieraita nähdään ainakin Virosta – 

kansantanssiryhmä Segapidi Viron Haljalasta huo‐

mioi samalla Viron 100‐vuo sjuhlia. 

Tuve Djupsjöbacka 

Kaus sella  tanssitaan taas ak ivises  
Kaus sen kesän uutuutena on tanssijamiworkshop. Legendaarinen An  Savilampi puoles-

taan vetää legendaarisen Yökatrillin vielä kerran.  
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Kaus sen omat O oset ovat  etys  mukana Kaus ‐

sen kansanmusiikkijuhlilla koko viikon ajan. Yksi fes‐

vaalin pääteemoista on Elävä perintö, jota O oset 

ovat omalta osaltaan mukana juhlimassa. Fes vaa‐

liohjelmassa näkyy myös Kaus sen kunnan 150‐

vuo sjuhlat – sen kunniaksi juhlille on maanantaina 

vapaa pääsy kaikille. 

Mahdollisuuksia tanssia itse järjestetään koko vii‐

kon aikana, muun muassa Kaus sen kunnan juhla‐

tansseissa maanantaina ja Orivesi All Starsin, Suo‐

men suurimman pelimanniorkesterin tah in lauan‐

taina. Tanssia kaipaaville on monenlaisia sävyjä tar‐

jolla, lauantaina voi siirtyä myös Kallioklubille jam‐

mailemaan kolumbialaisen DJ KillaBeatMakerin tah‐

in. 

Iltavilli‐riento koetaan tänä vuonna toista kertaa – 

tanssivaa kansaa villitsee ja johda elee Petri Kaup‐

pinen, musiikista vastaa Maria Reikko & Best Case 

Scenario Band, joka on myös yksi tämän vuoden 

showcase‐yhtyeistä. Yökatrillia vetää tu uun ta‐

paan mestarikansantanssija An  Savilampi JPP:n 

sävelin, mu a vallanvaihto lähestyy – An  Savilam‐

pi on ilmoi anut tämän vuoden yökatrillin olevan 

hänen viimeisensä. 

Suositut jamiworkshopit soi ajille ja laulajille saa‐

vat nyt rinnalleen myös tanssijamiworkshopit Mau‐

non makasiinilla, joihin voi osallistua kuka tahansa 

tanssista innostunut. 

– Ajatus on paino aa erityises  tanssin sosiaalista 

puolta: tuoda käytännön kau a esiin sitä, mikä 

tanssimisessa on tärkeää ja mitä oikeas  on musii‐

kin ja tanssin suhde, valo aa kansanmusiikkijuhlien 

ohjelmajohtaja Anne‐Mari Hakamäki. 

Kansantanssi 
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Kansantanssikatselmus Tanssiralli oli tänä vuonna 

jae u kahteen osaan, pohjoisen ralli 21.4.  Oulussa 

ja etelän viikkoa myöhemmin Lahdessa.  Yhteensä 

molemmissa tapahtumissa näh in 49 lasten ja 

nuorten kansantanssiryhmää. 

Oulun Tanssirallissa esiintyi yhteensä 15 ryhmää, 

joista ehdo‐

ton enem‐

mistö oli 7‐

13 ‐vuo ‐

aiden ryh‐

miä. Esiinty‐

misen lisäksi 

ryhmät sai‐

vat suullisen 

palau een 

arvioin raa‐

dilta ja osal‐

listuivat ver‐

tais‐

arvioin ‐

tuokioon, jossa ryhmät arvioivat ja tsemppasivat 

toinen toisiaan. Jokainen ryhmä sai osallistumisesta 

kunniakirjan. 

Lahden Tanssiralliin saapui 34 ryhmää, joista niistä‐

kin perä  21 oli 7‐13 vuo aiden ja yhdeksän alle 17

‐vuo aiden.  

Arvioin raa  totesi päätös laisuudessa mm: 

“Erityiskiitokset raa  haluaa antaa ryhmien ohjaaji‐

en tukena työskenteleville apuope ajille. Jatkossa 

raa  kannustaa ryhmiä esiintymään myös ilman 

ohjaajien tukea, jo a lapset pääsevät keskenään 

näy ämään omaa osaamistaan näy ämölle.” 

“Nykypäivänä keskiöön nouseva elämysten jatkuva 

kaipuu haastaa varmas  myös tanssinope ajia. 

Raa  rohkaiseekin ryhmiä hyödyntämään suomalai‐

sen folkloren rikasta tarinaperinne ä ihan perusru‐

inienkin opetuksessa. Kansantanssi on täynnä tari‐

noita ja Suomi on sellainen maa, jossa jokaisella 

kivellä ja kannollakin on oma tarinansa, kun vain 

jaksaa penkoa arkistoja.” 

Tanssirallit Oulussa ja Lahdessa 

Kansantanssi 
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Kansantanssi 

 

Karjalaisen Nuorisoliiton valtakunnallista Kevätpäi‐

vät ‐kul uuritapahtumaa viete in Tampereella 

27.‐29.4. Tapahtumaan osallistui yli 350 kansan‐

tanssin harrastajaa eri puolilta maata. Myös ylei‐

söä oli runsaas  paikalla seuraamassa viikonlopun 

kansantanssikonser eja. Käytännön järjestelyistä 

huoleh vat Ahjolan Tanhuajat ja Tampereen Työ‐

väenopiston Tanhuajat.  

Järjestäjien mukaan Kevätpäivät onnistuivat odo‐

tusten mukaises . Tunnelma oli lämpimän yhtei‐

söllinen, osallistujat olivat tyytyväisiä ja Sampolan 

modernit  lat tarjosivat hienot pui eet tapahtu‐

malle.  

26 kansantanssiryhmää o  osaa kansantanssi‐

luoki eluun, jossa amma laisraa  arvioi ryhmien 

esitykset, antoi niistä palau een ja luoki eli ryh‐

mät taitojensa mukaisiin taitoluokkiin. 

Lasten esityksissä raa a ilahdu  lapsenomaisuus 

ja leikinomaisuus ohjelmissa. Ohjelmat olivat hyvin 

harjoiteltuja, tekeminen oli reipasta ja lapset olivat 

iloisia. Asut olivat tarkoin harki uja. Nuorten koh‐

dalla ohjelmakokonaisuudet olivat ryhmien taito‐

tasoille sopivat ja monipuolisia kuvioita oli käyte y 

paljon. Aikuisten esityksissä ilahdu  tanssijoiden 

taitotaso. Kaikki ryhmät olivat teknises  todella 

taitavia, ja lavalle tuo in hyvin harjoiteltuja koko‐

naisuuksia. Kiitosta anne in myös ryhmien puvus‐

tuksista, jotka olivat harki uja ja aina ohjelmistoi‐

hin sopivia. Erityishuomiota sai kansallispukujen 

kaunis käy ö päähineitä myöten. 

 

Karjalaisen Nuorisoliiton Kevätpäivät 
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Vuosi 1918 oli hyvin raskas, myös SKY:lle. Sota näi‐

ve  toiminnan ja menetyksiä kärsi in. Jo ensim‐

mäisen maailmansodan puhkeaminen vuonna 

1914 oli vaikeu anut elämää monin tavoin. Taval‐

laan Suomi oli Venäjän suurruh naskuntana sekä 

sodan ulkopuolella, e ä sotaa käyvä maa. Inflaa o 

nos  hintoja, kaikesta oli pulaa ja ihmiset näkivät 

nälkää.  

Vuoden 1918 alussa SKY:n johtokunta pää  koko‐

uksessaan 25.1. aloi aa normaalis  vakituiset har‐

joitukset ja ilmoi aa niistä Helsingin Sanomissa. 

Mu a vain puolitoista vuorokau a myöhemmin 

punakaar t miehi vät kaupungin puhelinkeskuk‐

sen, rauta easeman ja lennä men. 11 viikon ajan 

Helsinki oli punaisen Suomen pääkaupunki, kunnes 

saksalaiset valloi vat kaupungin 11.4.  

Jääkärikapteeni Kari 

Sota vaa  veronsa myös SKY:n jäsenistössä. Kaler‐

vo Kari oli ak iveja ja en nen johtokunnan jäsen, 

joka oli lähtenyt jääkärikoulutukseen Saksaan. Hän 

palasi Suomeen helmikuussa 1918. Kari haavoi ui 

valkoisen armeijan kapteenina Viipurissa huh ‐

kuun lopussa ja kuoli vammoihinsa 9.5. Savonlin‐

nassa. Wikipedian mukaan Kalervo Kari on ollut 

esikuvana vuoden 1938 elokuvan Jääkärin morsian 

päähenkilölle. 

Hänen siskonsa Kaarina Kari, joka oli poikkeukselli‐

sen läheinen veljensä kanssa, o  luonnollises  

kuoleman eri äin raskaas . Kaarina Kari oli SKY:n 

pitkäaikaisia ak iveja ja toimi tuolloin varapuheen‐

johtajana sekä harjoitusten vetäjänä. Lääke ede ä 

opiskellut Kari teki sodan aikana töitä ambulanssi‐

hoitajana. 

Yhdistystoiminta lamassa 

Säännöllistä yhdistystoimintaa ei sodan aikana voi‐

tu jatkaa. Tammikuun kokouksen jälkeen normaa‐

lis  noin kuukauden välein kokoontunut johtokun‐

ta saa in seuraavan kerran kasaan vasta 4.10. 

Tuolloin pöytäkirjaan kirja in: “Keskustel in har‐

joitusten alkamisesta. Katso in parhaammaksi olla 

Annuli Perheentupa 

SKY 1918: vaikka sota jakoi, Ystävät pysyivät 

Vuonna 1918 Suomen yli pyyhkäisseet vihan ja väkivallan aallot jä vät syvät arvet, jotka 

eivät vieläkään ole täysin parantuneet. Polii ses  sitoutumaton SKY vaiku aa kuitenkin 

eräässä mielessä olleen jonkinlainen suojainen poukama myrskyn keskellä. Samaan yhdis-

tykseen, vieläpä sen johtokuntaan, nimi äin mahtuivat niin valkoista kuin työväenaate a-

kin kanna aneet.  

Historian havinaa 
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alkama a harjoituksia tällä toimintakaudella, koska 

viime lukukaudella osano ajia oli niin tuiki muuta‐

mia.” Harjoituksia siis onnistu in pitämään myös 

sodan aikana, mu a osallistuminen niihin on ollut 

ymmärre äväs  heikkoa. Yleiskokous pääte in kui‐

tenkin pitää sääntömääräises  järjestäen samalla 

pieni illanvie o teetarjoiluineen.   

Vuosikokouksessa 15.11. hyväksy y toimintakerto‐

mus kertoi toimintavuodesta mm seuraavaa: 

“Yhdistys on pää yneenä toimintakautena työsken‐

nellyt samantapaises  kuin edellisinäkin vuosina. 

Sen toimintaan on  etenkin suures  vaiku anut 

punainen kapinamme. Syyskaudella ei johtokunnan 

harkinnan mukaan pide y harjoituksia osano ajien 

vähyyden tähden.” … “Ystävä ärien käsityöseura on 

sekin vie änyt kituvaa elämää, on kokoonnu u ai‐

noastaan pari kertaa.”... “Kevätlukukaudella oli tan‐

huharjoituksia säännöllises  joka perjantai, vaikka 

osano o onkin ollut kovin vähäinen, kunnes punai‐

nen kapinamme teki siitä kokonaan lopun”... 

“Toimintavuosi on ollut oikea lamautuksen vuosi. 

Emme kuitenkaan saa otaksua, e ä innostus kan‐

santanhuihin ja kansanpukuihin olisi kokonaan hä‐

vinnyt. Jäsenten ajatukset ja innostukset ovat tänä 

vaiherikkaana aikana olleet suunna una muualle. 

Maamme ja kansamme kohtalo ei ole antanut aikaa 

hiljaiselle yhdistyksen toiminnalle, vaan jäseniämme 

on tarvi u muualla. Rauhallisten olojen jälleen pa‐

la ua varmaankin kaikki vanhat ja uudet Ystävät ja 

Ystävä äret ilomielin kokoontuvat vanhoja tanhuja 

harjoi elemaan. Toivomme, e ä se aika pian saa‐

puisi.”  

Valkoisia ja punaisia sympa oita 

Toimintakertomuksen sanavalintoja voisi ehkä tulki‐

ta niin, e ä Karin sisarusten lisäksi SKY:n sihteeri 

Gurli Lindforsin sympa at olisivat olleet valkoisella 

puolella.  

Puheenjohtaja Fanni Mikkola ja talouden‐ ja puvus‐

tonhoitaja Helmi Rossi puolestaan olivat selväs  

työväenaa een kanna ajia, sillä he olivat perusta‐

massa Työväen Urheilulii oa vuodenvaihteessa 

1918‐19 SVUL:n erote ua jäsenyydestään ne työvä‐

en seurat, joissa ol in sodassa oltu punaisten puo‐

lella. Tammikuussa 1919 perustetun TUL:n naisten 

urheilujaoston johtoon nime in Fanni Mikkola, ja 

Helmi Rossi toimi siinä jäsenenä. Saman vuoden elo‐

kuussa TUL:n ensimmäisen lii okokouksen jälkeen 

jaoston nimi muu ui naisten voimistelu‐ ja urheilu‐

jaostoksi. Myös Lyydia Vainio SKY:n johtokunnasta 

toimi TUL:ssa. 

Sopu sijaa antaa  

Näin ollen SKY:n pienessä hallituksessa toimivat rin‐

ta rinnan sodan molempien osapuolien kanna ajat. 

Ilmeises  sanaton sopimus oli, e ä poli ikkaa ei 

tuoda esiin, muuten on vaikea ymmärtää, kuinka 

hyvin toimeen tul in ikään kuin rintamalinjojen mo‐

lemmin puolin.  

Yhteistyötä nimi äin teh in myös SKY:n ulkopuolel‐

la naisvoimisteluliikkeessä. Kaarina Kari saa in vetä‐

mään myös TUL:n naisten leikin, urheilun ja voimis‐

telun johtajien kursseja vuonna 1921. Kari suostui 

vetämään kursseja sillä ehdolla, e ä niillä ei olisi 

mitään “puolueagitaa ota”, e ä niille saisivat osal‐

listua kaikki halukkaat “huolima a val ollisista mie‐

lipiteistään” ja e ä hänellä olisi täysi määräysvalta 

kurssien sisäisiin asioihin. Hän ve kin kaikkiaan nel‐

jä kurssia Helsingissä.  

 

Lähteet: 

SKY:n pöytäkirjat ja toimintakertomus 1918 

Työväen Urheilulii o. Toimintakertomus 1919, 1920 

ja 1921 

Kleemola Irja: Kaarina Kari ‐ liikuntaa koko elämä 

Historian havinaa 
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Kesän tanssitupiin tai muihin illanvie oihin on täs‐

sä kokeiltavaksi muutamia kansanomaisia masurk‐

kavariaa oita Pirkko‐Liisa ja Esko Rausmaan arkis‐

toista. Osa lienee vuoden 1934 tanssiperinnekerä‐

yksen satoa, osa on O o Harjun keräämiä 1938 ja 

osa Pirkko‐Liisan itsensä tallentamia 1978. 

Säestyksen malliksi on kaksi kurikkalaisen hääpeli‐

mannin Samuel Nestori “Sameli” Elomaan (1889‐

1967) soi amaa masurkkaa. 

 

Masulkka I Saarijärvi? 1934 

Parei ain piirissä, vastapäivään käsi kädessä. 

1‐8  Kahdeksan masurkka‐polkkaa vastakkain‐

  seläkkäin 

8‐16  Kahdeksan masurkka‐polkkaa pyörien myötä

  päivään, piirin liikkuessa vastapäivään. 

 

Masulkka II Saarijärvi? 1934 

Parei ain avoimessa piirissä, tanssiote. 

1‐4  Ulommalla jalalla aloi aen kolme potku‐ ma

  surkka‐askelta sivu ain vastapäivään, 

  joka askeleen lopussa potku sivulle päin. 

  Yksi masurkka‐askel paikallaan. 

5‐8  Sama toistetaan myötäpäivään 

 

Pyörimämasulkka Saarijärvi 1934, emäntä Elina 

Harjun mukaan tanssi u 1890‐luvulla  

Parei ain piirissä vastapäivään, tytön oikea käsi 

pojan kohotetussa oikeassa kädessä 

1‐8  Poika tanssii polkkamasurkkaa eteenpäin, 

  ty ö tanssii neljä polkkamasurkkaa 

  myötäpäivään ja neljä vastapäivään.. 

9‐16  Yhdessä polkkamasurkkaa neljä vastapäivään 

  ja neljä myötäpäivään 

 

Potkumasulkka Saarijärvi, 1934 

Parei ain piirissä vastapäivään, tytön oikea käsi 

pojan oikeassa kädessä. 

1  Ulkojalalla potkumasurkka‐askel eteenpäin 

2  Poika nykäisee tytön vasemmalle puolelleen 

3  potkumasurkka‐askel eteenpäin  

4  poika pyörähtää tytön vasemmalla puolelle 

5‐8  Sama toistetaan 

9‐16  Masurkkaa myötä‐ ja vastapäivään piirin liik

  kuessa vastapäivään 

 

Masurkka Ulvila, 1938 

Parei ain piirissä vastapäivään, sisäkäsi parin vyö‐

täisillä, ulkokäsi vapaana 

(muis inpanossa tahdit eivät oikein vastaa musiikin 

yleistä rakenne a) 

1‐4  Neljä masurkka‐askelta vastapäivään, pot

  kaisten eteenpäin joka askelella 

5‐8;:  neljä masurkkaa myötäpäivään ja neljä vasta

  päivään piirin liikkuessa vastapäivään 

 

Masurkka Kauhajoki, 1938 

Piirissä parei ain vastapäivään, käsi kädessä 

1‐8  Vastapäivään kahdeksan hidasta hyppyaskel

  ta 

9‐16  polkkamasurkkaa neljä myötäpäivään ja neljä 

  vastapäivään 

 

Masulkka Mahlu, 1978 

Piirissä parei ain vastapäivään, tanssiote 

1‐3  Tanssio eessa 3 potkumasurkka‐askelta  

4  Ty ö vaihtaa toiselle puolelle ote a irro a

  ma a 

5‐7  Jatketaan potkumasurkkaa vastapäivään 

8  Ty ö vaihtaa takaisin 

9‐16  Polkkamasurkkaa ympäri 

Kansantanssi 

Masurkkavariaa oita 
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Taisto Leppämäki sanoi edellistä vanhimmaksi ma‐

sulkaksi Mahlulla. 

 

Masulkka Mahlu, 1978 

Parei ain piirissä vastapäivään, ris ote 

1  Potkumasurkka‐askel eteenpäin 

2  Ty ö vaihtaa pojan vasemmalle puolelle, ris

  ote säilyy 

3  Potkumasurkka‐askel eteenpäin 

4  Ty ö vaihtaa takaisin pojan oikealle puolelle 

5‐8  Sama toistetaan 

9‐16  Polkkamasurkkaa ympäri 

Kansantanssi 
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Kansantanssi 

Tanhuvies n kuusi vuosikymmentä, osa 2 

Teemu Perheentupa 

Tanhuvies  täy ää tänä vuonna 60 vuo a. Juhlavuoden ju usarjassa käymme lehden 

historiaa läpi noin 15 vuoden pätkissä. Toinen osa ka aa vuodet 1974-88 ja kansantanssin 

harrastajamäärien huippuvuodet.  

Vuoden 1974 Tanhuvies  aloi  vahvas  pelimannitoi‐

minnalla, olihan päätoimitajana edelleen Pelimannikil‐

lan perustajajäsen Pen  Ulenius. Helmikuun numerosta 

ehdo omas  suurin osa oli tarkoite u kansansoi ajille. 

Pelimannikilta tuo  ak ivises  sisältöä, mu a nume‐

rossa myös peräänkuulute in uusia kirjoi ajia ja teks‐

tejä. Lehdessä maini in myös eri äin tärkeänä Suuren 

Tanhukirjan valmiiksi toimi aminen. 

Seuraava numero oli jo taas silkkaa kansantanssia, pää‐

osassa tulevat kesäkisat Kuopiossa, Kuopio tanssii ja soi‐ 

fes vaalin yhteydessä. Haastatel in 26 vuo a Kuopios‐

sa kansantansseja ohjannu a Saimi Korhosta: “Tanhua‐

misesta puheenollen, tulisi sen olla ilmeikästä ja vapaa‐

ta. Vähän näy elemistäkin pitää olla mukana ja kaikki 

ujous on silloin heite ävä pois.” Kolmen sivun verran 

käsitel in myös Kaus sella pide yä Kansanmusiikkipoli‐

ikan seminaaria, joskin nimenomaan kansantanssin 

näkökulmasta. 

Saman seminaarin käsi ely jatkui vielä seuraavassakin 

numerossa. Loppuvuoden iso asia oli Nordlek‐sopimus, 

joka oli kahden vuoden valmistelun jälkeen allekirjoitet‐

tu Tanskan Ringenissä. Samassa yhteydessä pide in vii‐

kon yhteispohjoismainen kansanmusiikki‐ ja ‐tanssikou‐

lutuskurssi. 

 

Yhteistyötä ja periaatepäätöksiä 

1975 käsitel in laajas  Kansanmusiikin neuvottelukun‐

taa ja Kansantanssin yhteistä toimikuntaa. 

Matkakertomusten määrä tuntuu hiukan vähentyneen, 

vaikka ulkomailla selväs  käy in ahkeras . Kanne in jo 

huolta vasta alkaneen kansanmusiikki‐ ja tanssibuumin 

hiipumisesta, ja pohdi in varsinkin nuorison tavoitta‐

mista. 

Rapor  Tanhuvaarassa pidetystä Kansanperinteen 

Seminaarista  esi kertoa, e ä osaano ajien mielestä 

tanhuja tuli muokata esityksiä varten, mu a ei varsinai‐

ses  muu aa.  Lehdessä esitel in myös SKY:n yhdessä 

Tampereen yliopiston Kansanperinteen laitoksen kanssa 

työstämä kolmivuo nen tanhunohjaajan koulutusohjel‐

ma 1975‐77. Tältä ajalta on paljon kirjoituksia tulevista 

ja pidetyistä kursseista. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralla ja Pelimannikillalla 

menivät hiukan sukset ris in Pelimannikillan julkaisujen 

takia, ja killalta kielle in pääsy SKS:n arkistoihin. 

Tanhuvies  kertoi syyksi sen, e ä kansanperinteentut‐

kijoiden mukaan perinnemusiikin nuo en julkaisemi‐

nen kuulemma kuole aa perinteen ja yksinkertaiste u 

nuo nnus jä ää huomio a vanhojen mestarien taitu‐

ruuden. Eli perinne ä olisi täytynyt ylläpitää soi amalla 

samoin kuin aina on soite u. Asia kuitenkin saa in rat‐

kaistuksi, ja Pelimannikillan julkaisut turvatuiksi. Kaiken 

kaikkiaan myös vuoden 1975 Tanhuviesteissä Peliman‐

nikillan toiminnalla oli voimakas osuus. 

Vuoden 1976 Tanhuviesteissä näkyi se, e ä SKY:n pe‐

rustamisesta oli 75 vuo a ja Anni Collanin syntymästä 

100 vuo a. Pohjoismaita käsitel in paljon Trondheimin 

Nordleikin takia, sillä tapahtuma puhu  vielä seuraa‐

vanakin vuonna, kun lehdessä oli rakentavaa palaute a 

Nordleikin järjestäjille. 

1977 aloite in myös erillinen nuorten palsta, joka sai 

kilpailun jälkeen nimekseen Pilkistys. Kansallispukujen 

lisäksi vasta ilmestynyt Tanhuvakka sai lehdessä  laa. 

 

20 vuo as muistelee ja uudistuu 

Tanhuvies  täy  20 vuo a 1978, ja en nen päätoimit‐

taja Topi Piipponen muisteli useamman sivun verran 

lehden syntyvaiheita. Lehdessä kerro in myös Norjan 
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Kansantanssi 

suomalaismetsien kansallispuvun etsimisestä, apuja kun 

hae in Suomesta saakka, sillä  edot puvuista vii asivat 

Hämeeseen ja Savoon. Marja Laiho kirjoi  pitkän pole‐

miikin siitä, kuinka haastavaa on saada perinteinen kan‐

santanssi toimimaan näy ämöllä ja puhu elemaan ylei‐

söä samalla tavalla kuin vartavasten luotu koreografia.  

Syyskuussa 1978 sur in koko aukeaman verran edes‐

menny ä Paavo Tammista, Helsingin Kansantanssin 

Ystävien ja Pelimannikillan pitkäaikaista puheenjohtajaa, 

joka teki suuren urakan kansantanssin säestäjien koulut‐

tamisessa. Samana vuonna kerro in myös Mainos‐TV:n 

Perinnenuo a‐kilpailuun lähetetystä Konstaapelin Katrilli

‐käsikirjoituksesta, jonka Helsingin Kansantanssin Ystävät 

oli valmistanut Linnea Väisäsen idean ja SKY:n arkistossa 

olevan matkakertomuksen (katso TV 1/2017) pohjalta. 

Vaikka käsikirjoitus ei kilpailussa pärjännyt, Mainos‐TV 

halusi sen myöhemmin kuitenkin kuvata, mikä tapahtui 

seuraavana vuonna. Viiden päivän kuvauksista syntyi 24 

minuu n ohjelma, joka lienee edelleen jossain MTV:n 

arkistoissa. 

1979 Pen  Ulenius luopui Tanhuvies n päätoimi ajan 

tehtävistä, ja hänen  lalleen tuli SKY:n puheenjohtaja 

Kari Bergholm. Siinä missä Pen  ja toimitussihteeri Seija 

Tuominen (nyk. Ulenius) olivat tehneet lehteä käytän‐

nössä kaksin, nyt SKY:n hallitus nimesi kokonaisen toimi‐

tuskunnan lehteä tekemään. Uusi toimituskunta pää  

kehi ää lehteä teemanumeroiden suuntaan (yleis‐

edotus‐, varhaisnuoriso‐, kansanmusiikki‐ ja kansallis‐

pukunumero). Nuorison Pilkistys‐palsta näy ää samalla 

kadonneen lehdestä. 

Kakkosnumero ei ehkä ollut aivan niin varhaisnuorisopai‐

notteinen kuin oli suunniteltu, mu a syksyn numero jo 

keski yi kansanlauluun, jonka Kansanmusiikin keskus‐

lii o oli nimennyt vuoden teemaksi. Toki myös seuraa‐

van vuoden Nordlek vei jälleen oman osansa sisällöstä. 

Vuoden viimeinen numero paino ui kansallispukuihin ja 

käy  kaksi aukeamaa SKY:n maineikkaan puvuston his‐

torian kertomiseen. Perä  seitsemän sivua anne in 

Pielisen‐Karjalan kansallispuvun vaiheista kertovalle ar‐

kkelille. 

 

Elävä perinne lavalta la alle   

1980‐luvulle käänny äessä lehdessä korostui kansanpe‐

rinne ja folkloris ikka enemmän kuin ennen. Tilaa annet‐

in myös Opiskelijakansantanssijoiden Kamut‐klubitoi‐

minnalle, jonka tarkoituksena oli tuoda kansanmusiikki ja 

‐tanssi “alas estraadeilta” ja o aa yleisö mukaan ohjel‐

man tekoon. Edellisenä vuonna klubi‐illat olivat vetäneet 

jopa 400 henkeä kansantanssin pariin. 

Teemanumero‐ajatus eli vielä jossain määrin, sillä vuon‐

na 1980 oli vielä sekä kansallispukunumero e ä Nordlek‐

numero. 

1981 tuli taas uusi päätoimi aja, Simo Sällilä. Vuosi oli 

nime y Kansantanssin vuodeksi, ja niinpä lehdessä kan‐

nuste in kaikkia jäseniä järjestämään tanssi‐iltamia, 
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joissa tanssi aisiin kansanomaisia paritansseja ja yksin‐

kertaisia tanhuja kevyes  ohjeiste una — tässäkin pyr‐

kimyksenä oli “lavalta takaisin la alle”.  Lisäksi Ruot‐

sissa käyty keskustelu vanhojen sommitelmien ja aito‐

jen kansantanssien käy ämisestä ohjelmistossa sai nä‐

kyvyy ä Tanhuvies ssäkin. 

Syksyn numerossa Toini‐Inkeri Kaukonen paheksui 

Ilomatsista alkanu a feresi‐kuume a, joka jo huolestut‐

tavas  levisi ympäri maan. Päätoimi aja kehui Kaus‐

sen tanssitupia ja siltatanssien 2000 hengen polska‐

piiriä, ja Esko Rausmaa poh  Kaus sella pide yjä kan‐

santanssiryhmien katselmuksia. Sekä sitä, oliko virhe 

julkaista Tanhuvakka, jos ryhmät eivät uskalla muokata 

sen tansseja ja käy ää mielikuvitustaan vuorojen ja va‐

kio‐osien varioimiseen. Samassa lehdessä omiste in 

myös parikin ar kkelia 100‐vuo aalle Nuorisoseuraliik‐

keelle. 

Vuoden aikana myös Finlands Svenska Folkdansring 

(FSF) täy  50 vuo a, ja SKY 80 vuo a. Tanhubuumi oli 

vielä voimissaan, ja Tanhuvies n levikki lähenteli 900 

kappale a.  Näihin aikoihin lehden sisältö paino ui eh‐

kä enemmän yleiseen perinteen ja perinnekul uurin kä‐

sittelyyn kuin varsinaises  kansantanssin ja erityises  

SKY:n toimintaan. Jopa järjestön 80‐vuo sjuhlista on 

vain muutama sivu, kun juhlan yhteydessä olleesta pe‐

rinneseminaarista on perä  11 sivua. Myös lukuisia 

kansantanssiohjaajakursseja mainoste in enemmän 

kansanperinteenä kuin kansantanssina. Toki iso osa 

kurssien sisällöstä käsi kin kansanperinne ä. 

Tanssituvat ja “lavalta la alle” aja elu tulevat vastaan 

joka numerossa 1981‐82. Heikki Lai nen kertoo nume‐

rossa 1/1982 Unkarissa syntyneestä kansantanssin uu‐

distusliikkeestä, jonka ideoihin tanssitupa‐liikkeen Suo‐

messakin tunnuste in pohjautuvan. Kirjoituksessaan 

hän jäi vielä odo amaan Suomeenkin todellista kansan‐

tanssin vallankumousta, jossa kansallispuvut ja koreo‐

grafiat olisi siirre y syrjään elävän ja dynaamisen kan‐

santanssin  eltä. Marja Laiho komppasi seuraavassa nu‐

merossa, ja harmi eli e eivät esimerkiksi Kaus sella 

kansantanssijat innostu samalla tavoin spontaanis  

tanssimaan kuin pelimannit soi amaan. 

 

Nuorisoa ja valistusta 

Iso asia vuonna 1982 oli myös joitakin vuosia aikaisem‐

min muodostetulle SKY:n varhaisnuorisotoimikunnalle, 

Ven lle, tehtäväksi annetun Kansantanssinuorten Liiton 

(KTNL) perustaminen. Nuorisoa oli lehdessä yrite y ot‐

taa huomioon jo aikaisemminkin, mu a nyt nuorisotoi‐

minta näkyi sivuilla eri äin vahvas . Tanhuvies ssä esi‐

tel in myös KTNL:n sisarjärjestöt Karjalainen Nuoriso‐

lii o ja Kalevan Nuoret. 

Samana vuonna löytyi eräästä an kvariaa sta ylioppilas 

O.A.J. Carleniuksen tanssimuis inpanoja vuodelta 1868 

tai ‐69. SKS:n arkistossa oli jo tallessa muis inpanoihin 

lii yvät nuo t ylioppilaan itsensä vuonna 1869 lahjoit‐

tamina. Pirkko‐Liisa Rausmaa esi eli uu a löytöä Tan‐

huvies ssa kahden aukeaman verran. 

Kansantanssin, pitsinnypläyksen, piirakoiden kaulimisen 

ja matkakertomusten ohella innostui Tanhuvies  ajoit‐

tain valistamaan myös jalkavammoista ja niiden ehkäi‐

syistä, onhan kansantanssi kovaa liikuntaa, vaikka kuu‐

luukin kul uuriharrastuksiin. Myös ohjaajien äänen‐

käyttöön ja äänestä huoleh miseen kiinnite in 

huomiota. 

Vuoden 1983 viimeisessä numerossa  edote in, e ä 

Kansantanssialan Yhteistyötoimikunta oli päätynyt suo‐

si amaan kolmea eri termiä kansantanssiesitysten ni‐

meämiseksi, jo a yleisö paremmin  etäisi minkälaista 

tanssia on luvassa: kansantanssi, tanhusovitus ja tanhu‐

sommitelma. 

Leh  itsekään ei ohjeita nouda anut, sillä seuraavana 

vuonna hehkute in Turun Kansantanssin Ystävien voit‐

toa Pispalan So isin koreografiakilpailussa käy ämällä 

samasta esityksestä termejä kokonaisuus, sommitelma 

ja koreografia. 

 

Vanhaa ja uu a 

Vuoden 1985 uutuus Tanhuvies ssä oli SKY:n tallennus‐

toimikunnan palsta, jolla sekä kannuste in e ä neu‐

vot in lukijoita tallentamaan paikkakuntansa perinteitä. 

Esimerkkinä oli vaikkapa Pirkko‐Liisa Rausmaan nauhoil‐

ta purkamia haasta elun pätkiä pohjalaisista nurkka‐

tansseista ennen so a. Tallennustoimikunnan “ etois‐

kuissa” ohja in lukijoita keräämään vanhemmilta ihmi‐

Kansantanssi 
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siltä muistoja vaikkapa Kerenskin variaa oista tai pikku‐

joulujen vietosta. 

Toinen vuoden uutuus oli se, e ä kesäjuhlista oli paitsi 

ar kkeli, myös ensi kertaa iso useamman sivun kuvare‐

portaasi.  

Vuoden 1985 pää eeksi lehdessä julkais in Tanhuvies‐

n toimitusperiaa eet. Päätoimi aja sai jälleen kerran 

myös huomau aa, e ä monituhatpäisestä kansantans‐

sin harrastajajoukosta pitäisi löytyä runsaammin kirjoit‐

tajia, e ei sisällöntuo aminen jäisi vain muutaman 

ak ivin varaan. 

1986 oli aika määritellä taas termejä; Varalan tanhusi‐

kermäkurssilla tode in, e ä tanssisarja koostuu koko‐

naisista kansantansseista, tanhusikermä perinteisten 

tanssien osista ja sommitelmassa on uudempaa ma‐te‐

riaalia. Sikermien ja sommitelmien lisääntyminen näh‐

in myönteisenä kehityksenä.  

Vuoden kolmannessa Tanhuvies ssä näh in ensimmäi‐

nen värillinen kansi. Ehkäpä runsaas  lisääntyneet ilmoi‐

tukset mahdollis vat myös lehden ohimenevän paperi‐ 

ja kuvalaadun nousun.  Kannen perisuomalaisesta mai‐

semasta huolima a sisältö paino ui voimakkaas  

matkakertomuksiin maailmalta.  

 

Suurmiehiä 

SKY:n 85‐vuo snumerossa esitel in lukijoille kultaisen 

ansiomerkin saanut norjalainen Egil Bakka, jonka ar k‐

keli tanssien tallentamisesta myös julkais in. Monen 

sivun verran myös muistel in Anna Raudkatsia, jonka 

syntymästä oli 100 vuo a. Ja olipa Tanhuvies  paikalla 

Urho Kekkosen hautajaissaatossakin, tallentamassa Kan‐

santanssinuorten Liiton kunniakujan. 

Vuodet ‐86 ja ‐87 olivat leh en perusteella vilkkaan kan‐

sainvälisen toiminnan aikaa. Joka numerossa oli useam‐

pia matkakertomuksia ulkomailta, esim. Nordlekistä ja 

Nordringistä. Viron kansantanssin suurmiehestä Kristjan 

Toropista teh in kunniajäsen, niin tunne u hän oli Suo‐

messakin luennoitsijana ja kurssi ajana. 

1988 ryhdy in kilpailulla hakemaan uu a logoa lehdel‐

le, olihan alkuperäiselle jo kar unut ikää. Vanhalla logol‐

la kuitenkin men in vielä loppuvuosi. Viimeisessä nume‐

rossa käy in edelleen ulkomailla kovas , julkais in Loh‐

jan purpurin ohjeet kokonaisuudessaan ja kutsu in pe‐

limanneja Etelä‐Savon nuorisoseurojen kansantanssita‐

pahtuman, Kalenoiden,  kansantanssimusiikin sovitus‐

kilpailuun. 

Kansantanssi 
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Koonnut Esko Kannusmäki 

Kansan tanssia kirjallisuudessa, osa 26 

Kansan tanssia kirjallisuudessa 

H e i n ä s i r k k a  j a   s ä ä s k i 

 

“Mitä teet sä kesän kaiken?” 

‐ ”Mitä teenkö, aina laulan. 

Kuinka itse kesäs vietät?” 

‐ ”Minä tanssin laulellessas.” 

 

V i r o n  h ä ä t . 

 

Pane virkku valjahisin,  

aja virkulla Virohon! 

Näet siellä häät hyväiset, 

ilot muita ihmehemmät: 

hiiret tanssia hipaisi, 

kissat karkelon kisasi, 

kanat kannelta helis , 

kukot viulua viri , 

lammasparvi lauleskeli, 

pässit iski hääiloja, 

susi survoi suurimoita, 

karhut taikinat tapu , 

jänönen luki lusikat,  

rekeä repo varus , 

halli haukkui häntäpäästä. 

 

Z. Topelius: Maamme‐kirja 
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Kansallispukupörssi 

 

Myydään 

Kesän rientoihin kansallispukuja ( tarkistama omia malleja), olleet kuoron käytössä. 

Pukujen sijain paikka on Riihimäki. Pukujen hinnoiksi määritelty 200,‐ 450,‐ riippuen kokonaisuudesta. 

Antrea koko n. 38  hame, pusero, liivi, esiliina, tasku, solki, pääkappaleena verkanauha. Puku on kohtuulli‐
sen hyvässä kunnossa. 

Ruokolah  koko 36 lyhyt, hame pusero, liivi, esiliina, solki, pääkappaleena säppäli. Puku kohtuullisessa 
kunnossa. 

Häme koko 36 pitkä, hame, pusero, liivi, esiliina, tasku, pääkappaleena tanu. Puku kohtuullisessa kunnos‐
sa. 

Keskisuomi koko 38 hame, pusero, liivi, solki, pääkappaleena tytön nauhat. Puku hyväkuntoinen 

Kurikka koko 36‐38 hame, pusero, liivi, tasku, pääkappaleena tytön nauhat. Puku kohtalaisen hyvässä kun‐
nossa. 

Kurikka koko 38 hame, pusero, liivi, tasku, helysolki, tykkimyssy. Puku hyväkuntoinen 

Jos kiinnostuit ota yhtey ä: 

Heli Muikku, muikku.heli@gmail.com tai p. 0400910267 

Myydään tai vuokrataan 
 
Tytöille eri kokoja:  Alavus, Häme (20‐luku ja tarkiste u), Härmä (Etelä‐Pohjanmaa), Munsala, Perä‐
Pohjola, Pyhäjärvi, Tuuteri  
Pojille eri kokoja: Häme, Valkeala 

Naisille eri kokoja:  Hauho, Häme (20‐luku ja tarkiste u), Härmä (Etelä‐Pohjanmaa), Munsala, Pyhäjärvi, 
Tuuteri 

Miehille eri kokoja:  Häme, Koivisto, Seiskari 

Myyn hinnat 100 –880 € 

Lisäksi kansallispukujen kankaita jäännöspaloina. 

Puvut ovat sovite avissa Tui ulan e 300, Hauho tai sovitussa paikassa.  

Puhelin: 050 4660662 

Anneli Ilonen 

Myydään 

Tuuterin puku, vähän käyte y, koko 36.  Liivihame (helma on lyhenne y, pidenne ävissä), pusero, esi‐

liina, vyö, koru (hopeaa) ja päänauha. 

Tiedustelut: Aila Niinikoski, Helsinki 

050 340 4452 tai aila.niinikoski@kolumbus.fi 

 



 

36  Tanhuvies  2 / 2018 

  Tapahtumakalenteri 

     
    Kesäkuu 

 

    8.‐10.6      FSF Juniordansfest, Sipoo 

    13.‐17.6.  Pispalan So isi, Tampere 

    25.‐29.6.  Kansantanssikurssi, Musiikkijuhla Sommelo, Kuhmo 

    25.‐29.6.  Nykykansantanssikurssi, Haapavesi‐Folk, Haapavesi 

 
    Heinäkuu 

 

    7.‐9.7.       Pohjoismainen kesäleiri, Falun, Ruotsi 

    9.7.‐15.7. Kaus nen Folk Music Fes val, Kaus nen 

    10.‐15.7.  NORDLEK 2018, Falun, Ruotsi 

    19.‐22.7.  Sukujuhlat — Suguvastavundu, Siilinjärvi 

 

    Elokuu 

 

    17.‐19.8.  Årsproramskurks, Kuortane 

    24.8.  TehdaskyläFolk, Kerkkoo, Porvoo 

    24.‐25.8.  Tanssi vieköön ‐fes vaali, Helsinki 

    31.8.‐1.9. Kansantanssin kääntöpiiri, Tampere 

 

    Syyskuu 

    21.‐23.9.  Jutajaiset, Rovaniemi         


