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Pääkirjoitus 

Europeade tänä kesänä oli iso ponnistus suomalaisil‐

ta kansantanssijoilta ja ennen kaikkea turkulaisilta, 

jotka rakensivat unohtuma oman tapahtuman ja 

fantas sen tunnelman. Sydämelliset kiitokset kaikille 

puurtajille tanhuvuoden kiista omasta kohokohdas‐

ta! 

 

Yksi merki ävimmistä puolista Europeadessa oli se, 

e ä kansantanssi yli  mediakynnyksen — nyt  e‐

dämme, e ä siihen tarvitaan reilut 6000 kansantans‐

sijaa ja viisi päivää keskeytymätöntä showta. Median 

lisäksi myös itse tanhuajat hurmaantuivat. Aika mo‐

neen ensikertalaiseen tuntuu tar uneen suoranai‐

nen Europeade‐kuume; sinnehän on päästävä ensi 

vuonnakin. Näin käy helpos , kun al stuu uudelle ja 

hauskalle. Europeade sai uusia ystäviä kansantanssi‐

joista, ja kansantanssi sai uusia ystäviä suuresta ylei‐

söstä. 

 

Niin kivaa kuin itse tanssiminen onkin, näkyvyys on 

se, joka takaa harrastuksen jatkuvuuden. Näkyvyys 

katukuvassa, näkyvyys mediassa, näkyvyys somessa. 

Nyt syksyllä kaikkien aikojen ensimmäinen Etnogaala 

tarjoaa uuden  laisuuden nostaa kansantanssia jäl‐

leen parrasvaloihin. Tanssijoina  etenkin toivomme, 

e ä  laisuus saadaan käyte yä hyväksi, ja kansan‐

tanssi myös näkyy Etnogaalassa. Perinteisempää 

kansantanssia Etnogaalassa tuskin on tarjolla — yli 

sata vuo a vanhasta tavasta tanssia kun ei vääntä‐

mälläkään ole vuoden uudeksi ilmiöksi. Vaan ei an‐

neta sen haitata. Kaikki kansantanssin saama huo‐

mio on hyväksi kaikelle kansantanssille. Siispä kan‐

nustetaan toisiamme eteenpäin ja valokeiloihin! 

Parrasvaloihin! 

Teemu Perheentupa 
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Uu sia 

 

 

 

Ero ikka kansantanssissa – vakasta va‐

risseet tanssit ‐kurssi Porvoossa 25.11. 
Ennen KTNL: ja SKY:n vaalikokouksia Petri Hoppu ope aa 

aikoinaan julkaisukelvo omiksi katso uina arkistoihin kät‐

ke yjä eroo ssävyisiä kansantansseja 25.11.2017 klo 10.00

‐14.30 Porvoossa, Albert Edelfel n koululla, Näsin kouluka‐

tu 3. 

Kurssin johtaja on Erja Askolin. Käytännön järjestelyt hoitaa 

Porvoon Kansantanssijat. 
Ilmoittautuminen kurssille 15.11 mennessä: seijaulenius47
(at)gmail.com. 
 
Kurssimaksu 35 € maksetaan paikan päällä. 

Kesäjuhlat 2018 
Tämän hetkisen  edon mukaan ensi vuoden kesäjuhlaa 

vietetään Siilinjärvellä heinäkuun lopussa, Siilifolkin kanssa 

yhteistyössä. Juhla on jälleen monen järjestön yhteispon‐

nistus, tällä kertaa Kansantanssinuorten Liiton, Karjalaisen 

Nuorisoliiton, Suomalaisen Kansantanssin Ystävien ja Kale‐

valaisten Naisten Liiton voimin. Samassa yhteydessä pide‐

tään myös Suguvastavundu, suomalais‐ugrilaiset kul uuri‐

päivät. 

SKY:n 115‐vuo sjuhlassa myön‐

ne yjä tunnustuksia jae in 

SKY:n 115‐vuo sjuhlassa kutsu in kunniajäseneksi 

järjestön pitkäaikainen puheenjohtaja Raimo Tans‐

kanen. Koska Raimo oli estynyt saapumasta  lai‐

suuteen, kunniajäsenkutsun ja kunniakirjan luo‐

vu vat Risto Elo ja Marja a Koivu‐Loman Raimon 

kotona. 

115‐vuo sjuhlassa myönne in hopeinen ansio‐

merkki kansallispukukonsul  Taina Kankaalle. Tai‐

na sai merkkinsä erillisessä  laisuudessa SKY:n toi‐

mistolla. 
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  Tiesitkö, e ä… 

Etnogaalassakin ehdokkaana oleva 

Kalevauva.fi –duo sanoi aa kappa‐

leensa vauva.fi –keskustelupalstan 

keskusteluiden pohjalta.  

Toimitus suosi elee! 

Uu sia 

Kaus nen juhli 50. kansanmusiikkijuh‐

lia 10.‐16.7.2017. Eräälle kokeneelle 

festarikävijälle jäi mieleen monia pie‐

niä kivoja ju uja, kuten 

 

Ritva Talvi en soi o, Freijan yllärikeik-

ka ja Lassin jätski, Vanhan piian poiki-

en juonnot, 15 minuu n aurinko juhla-

pihalla, Maunon makasiinin tunnelma, 

lauantain jamiworkshopin hyvät 

komppirytmit, viinituvan hikinen oma 

keikka, Vilhelmi ja Hilma, Taito Hoffre-

nin lauluääni sekä Sampo Korvan ja 

Jimmy Träskelinin punaiset aluskerras-

tot. 









 

 

Lopen purpuri 

Elokuun alussa Lopella tanssi in uudelleen rekonst‐

ruoitu Lopen purpuri. Viimeksi 1930‐luvulla tanssitusta 

purpurista oli jäljellä vain pelimanni Ilmari Lapinleimun 

nauhalle soi ama musiikki. Risto Elon ja Kari Berghol‐

min avulla Marja a Karjalainen rekonstruoi tanssikuvi‐

ot musiikin ja lähiseutujen purpureiden perusteella. 

Feresikurssi marraskuussa 
Feresi (käytetään myös nimeä sarafaani) on ortodoksisen karjalaisen naisen asu, josta on tullut suosi u 

esiintymisasu kansantanssiryhmien keskuudessa. Karjalainen Nuorisolii o järjestää feresin ompelukurssin 

viikonloppukurssina 18.–19.11. Helsingissä. Ope ajana toimii käsityönope aja Marja Toivonen.  

Kaksipäiväisellä kurssilla valmistetaan omien mi ojen mukainen asu omista kankaista. Kurssipaikka on 

Allianssi‐talo Itä‐Pasilassa kivenheiton päässä juna‐asemalta.  

 

Kurssi järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa. 

 

Ilmoi audu kurssille osoi eessa h ps://sivisverkko.ok‐sivis.fi/#/koulutus/3874. 
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Kirjauutuuksia 

 

Samuli Paulaharju (1875 ‐ 1944) oli perinteenkeräämisen suur‐

mies, tallentaja, suurenmoinen kertoja. Ainutlaatuisimmillaan 

hänen työnsä on juuri Lapin‐aineiston yhteydessä. Paulaharju 

esi, mitä Lappi on, mistä Lappi puhuu, mitä Lappi toivoo ja 

pelkää. 

Siirtymistään tarinantallentajasta tarinankertojaksi Paulaharju 

perustelee puhumalla halustaan "ymmärtää ja sanoa julki La‐

pin elämää vanhalta tarulliselta, pakanalliselta pohjalta". Pau‐

laharjun kieleltäänkin tunturituulena viuhuva kerronta poraa 

syvälle ikiaikaisimpaan Lappiin. 

Lapissa Paulaharjulle oli tärkeintä se maailma jonka salaisuuk‐

siin hän oli vuosikymmenet yri änyt tunkeutua. Hän kuvasi 

miten oli yri änyt esi ää "Tunturimaan ja Jäämeren sekä Tun‐

turien ja Jäämeren vanhankansan yöpuolen elämää ja sielua... 

kaikkine hal oineen, piruineen, trolleineen ja kummajaisi‐

neen." 

Modernia maakuntaruokaa 

(Satokausikalenteri) 
Modernia maakuntaruokaa ‐kirja on ylistys suomalaiselle ruoka‐

kul uurille. Sen 95 ruokaohje a on laadi u perinnereseptejä kun‐

nioi aen, mu a rohkeas  uudistaen. Jokainen maakunta saa 

oman menukokonaisuutensa, joissa hyödynnetään seudulle omi‐

naisia ruokia ja raaka‐aineita. Upeista kuvista väli yvät maakun ‐

en tunnelmat ja vuoden kiertokulku. Ka auksissa kunnioitetaan 

vanhojen pitopöy en eleetöntä este ikkaa ja tuodaan samalla 

esiin suomalaisen käsityöläisyyden aarteita. 

Idean isä on Satokausikalenterin perustajana tunne u Samuli Kar‐

jula. Toteutuksesta vastaavat ruoka‐alan amma lainen Juuli Hak‐

karainen ja valokuvaaja Kaisu Jouppi. Kirjassa hyödynnetään myös 

Mar ojen  etotaitoa. Kirja on osa Suomen itsenäisyyden satavuo‐

sjuhlavuoden ohjelmaa. 

Kirjan resep en avulla voit löytää uuden yhteyden isovanhempiesi 

juuriin tai syventää suhde asi mökkipaikkakuntaan. Voit yllä ää 

puolisosi tai ystäväsi tekemällä hänen ko seutunsa herkkua ja tar‐

joilla ulkomaisille vieraillesi palan kansallisperinne ä. 

Maakuntaruoista on lupa olla ylpeä.  

Samuli Paulaharju: Tunturien yöpuolta (SKS) 
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Kirjauutuuksia 

Aimo Kejonen & Tuomo Kesäläinen: Suo‐

men luonnon pyhät paikat (Salakirjat) 
Suomen luonnon pyhät paikat ‐teoksen tavoite on pitää yllä 

etoa siitä, mikä aikanaan oli pyhää ja miten pyhän kanssa 

ele in. Vanhat pyhät eivät ole kadonneet. Sellaisen luo tulles‐

saan nykyajan ihminenkin kokee jotain. 

Kansanperinteentallentaja, geologi Aimo Kejosen ja  etokirjaili‐

ja, toimi aja Tuomo Kesäläisen teos kunnioi aa maamme 100‐

vuo sta itsenäisyy ä ja esi‐isiemme eloa esi elemällä sata 

luontokohde a, joita eri aikoina ja eri  lanteissa on pide y py‐

hinä.  

Teos on  etokirja ja matkaopas jokaiselle, jota kiinnostavat 

vanha metsäuskonto, sen pyhät paikat ja niiden merkityksen 

muu uminen aikojen kuluessa. Kirja on paitsi kunnianosoitus 

menneidenaikojen pyhille myös kunnianosoitus ko maamme 

upealle ja ainutlaatuiselle luonnolle. 

Anneli Sarhimaa: Vaietut ja vaiennetut ‐ 

karjalankieliset karjalaiset Suomessa (SKS) 

Karjalan kieli ja karjalankielisten oikeudet on sivuute u Suo‐

messa aivan viime vuosiin saakka. Miksi karjalan kielestä on 

vaie u ja miksi sitä on vähätelty? Miten nyky‐Suomessa tulisi 

tukea karjalan kielen puhujia, jo a heidän ei enää tarvitsisi vai‐

eta omalla kielellään? 

Vaietut ja vaiennetut ‐teos on ensimmäinen kokonaisvaltainen 

esitys Suomessa kotoperäisestä karjalankielisestä väestöstä. 

Historian, kielen ja kul uurin lisäksi se kuvaa karjalankielisten 

asemaa sodanjälkeisessä Suomessa ja o aa kantaa siihen, mi‐

ten heidän mahdollisuuksiaan käy ää karjalaa ja siirtää kieltä 

uusille puhujapolville tulee parantaa. 

 

Kirja on tarkoite u Suomen karjalankieliselle yhteisölle, kielel‐

listen oikeuksien toteutumisesta vastaaville pää äjille ja virka‐

miehille, tutkijoille ja opiskelijoille sekä kaikille vähemmistökiel‐

ten asemasta ja Suomen kieli‐ilmastosta kiinnostuneille lukijoil‐

le  
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Kansantanssi 
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Kansantanssi 

muutakin kuin tanssia, musiikkia, 

lipunheilutusta ja juhlaa. Järjestelyt 

6500 osallistujaa varten edelly vät 

logis ikkaa, johon kansantanssija 

harvemmin törmää. 600 esitystä 16 

lavalla, tuhannet täyte ävät ilma-

patjat, 19 huolle avaa majoitus-

koulua, yli 90 000 tarjo ua ateriaa 

ja suomalainen opas jokaiselle ulko-

maalaisryhmälle vaa vat lähes 700 

talkoolaisen uu eraa työpanosta. 

Tanhuvies  

kyseli muu-

tamilta Eu-

ropeaden 

tekijöiltä, 

miten tämä 

kaikki saa-

in aikaan. 

Turun isännöimä Eu-

ropeade oli eurooppa-

laisen perinnekul uu-

rin riemukas kavalka-

di ja osallistujalle 

unohtumaton elämys. 

Mu a Europeade oli 
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Kansantanssi 

Kerro vähän omasta Europeade‐historiastasi 

Ensimmäinen  Europeadeni oli vuonna 1973 Sardini‐

assa Nuoron kaupungissa Italiassa. Saimme eri puo‐

lilta Eurooppaa useita hyviä ystäväryhmiä, joiden 

luona ryhmämme vierailivat ja vastaavas  he vierai‐

livat meidän luonamme. Meillä oli tosiaan suoria 

kontakteja useisiin maihin ja saimme kutsuja eri 

puolille Eurooppaa.  

Olen itse  osallistunut 10 kertaa Europeade‐juhliin. 

Yhdistyksemme eri ryhmät ovat osallistuneet use‐

ammin, koska en ole aina itse ollut mukana. 

Irlan laiset ja belgialaiset ystävämme, jotka kuului‐

vat  Europeade‐komiteaan, pyysivät kau amme, 

e ä komiteaan saataisiin Suomen edustaja. Yhdis‐

tyksemme teki asiasta esityksen Suomalaisen Kan‐

santanssin Ystäville ja Kari Bergholm vali in ensim‐

mäiseksi Suomen edustajaksi Europeade komiteaan, 

missä hän toimi 1996‐2002. Hänen jälkeensä tehtä‐

vään tuli  Kyös  Toivonen 2002‐2009 ja Kyös n jäl‐

keen Hilu Toivonen‐Alastalo vuodesta 2010. 

Turun Europeadesta teimme ensimmäisen kerran 

esityksen 1998. Esitys uusi in monta kertaa kau‐

punginhallitukselle. Vuonna 2012 kaupunginjohtaja 

Aleksi Randell esi  Europeade‐komitealle Turun 

olevan halukas toimimaan juhlien järjestäjänä. Saa‐

tuamme vahvistuksen, e ä juhla tulee Turkuun, ko‐

kosin kaikki turkulaisten kansantanssijoiden edusta‐

jat sekä Hilu Toivonen‐Alastalon kokoukseen. En‐

simmäinen kokous pide in 9.12.2014. Vuonna 

2015 kokouksissa ideoimme ohjelmaa. Ja virallises  

kaupunki kutsui meidät 27.10.2015. Tämän jälkeen 

toimimme virallisena paikallisena ohjelmatoimikun‐

tana, eli LOC‐ohjelmatoimikuntana. 

 

Leena Aho 
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Kansantanssi 

Mikä oli tehtäväsi? 

Toimin LOC ‐ohjelmatoimikunnan puheenjohtajana. 

Toimikunnassa olivat kaikkien alueellisten järjestö‐

jen edustajat. Olin myös Turun LOC päätoimikun‐

nan jäsen. Sen lisäksi, e ä vastasin vapaaehtoisten 

toiminnasta Europeadessa, vastuualueenani oli 

koulumajoitus. 

Jaoimme tehtävät vastuualueisiin niin, e ä vastuus‐

sa oli aina talkoolaisten vastaava ja kaupungin vas‐

taava sekä eräissä tehtävissä oli myös komitean 

edustaja. 

Tiesin lupautuessani koulumajoituksen vastuuhen‐

kilöksi, mikä työ siinä olisi. Koulumajoitusta oli 19 

koulussa. Koulut oli jae u eri yhdistysten vastuulle. 

Turun  Kansantanssin Ystävillä oli 9 koulua. Hoidin 

majoitusta kaupungin edustajan kanssa. Pi  sopia 

siivoukset, avainten luovutukset, jätehuolto, turval‐

lisuus, vuokrata puhelimet ym.  Jokainen yhdistys 

teki vastuukoulujensa talkoolistat. Tehtävänäni oli 

edo aa majoitukseen lii yvistä asioista. 

Minkä koit haastavimmaksi? 

Haastavaa tehtävässä oli asioiden hoitaminen on‐

gelma‐ tai toivomus lanteissa. Täytyy todeta, e ä 

asiat hoituivat. Kaikki talkoolaiset ja myös kaupun‐

gin edustajat halusivat asioiden sujuvan, ja niin 

myös tapahtui. Emme osanneet kuvitellakaan asioi‐

ta, joita saimme ratkaistavaksemme. Tämä oli to‐

della haastavaa ja mielenkiintoista. Mal  ja ystä‐

vällisyys oli val a joka tapauksessa. Nyt niille mo‐

nille asioille voidaan hymyillä ja nauraa. 

Entä mikä oli palkitsevinta? 

Palkitsevinta oli nähdä se tanssin riemu ja ilo, mitä 

osallistujat kokivat Europeadessa. Siitä rii ää hyvää 

mieltä vielä nytkin. 
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Kansantanssi 

Kerro vähän omasta Europeade‐historiastasi 

Ensimmäisen kerran osallistuin tanssijana vuonna 

1981 Sveitsin Mar gny'ssä järjeste yyn Euro‐

peadeen. 80‐luvulla osallistuin tapahtumaan ensin 

tanssijana (Sannat ja Sepot, Hollolan Ns) ja si en 

oman ryhmän (Paavot ja Pirkot, Hollolan Ns) ohjaa‐

jana yhteensä kuusi kertaa. Vuodesta 2009 olen toi‐

minut Suomen edustajana Kansainvälisesessä Euro‐

peade‐komiteassa, joista viimeiset kolme vuo a 

varapuheenjohtajana. Turun tapahtuma oli minulle 

siis 15. kerta, eli juhlavuosi. 

 

Mikä oli tehtäväsi? 

Toimin Turun kaupungin palkkaamana tapahtuman 

koordinaa orina. Vastuullani olivat koko tapahtu‐

man käytännön järjestelyt. 

 

Minkä oli haastavinta? 

Haastavinta oli ajankäytön priorisoin , sillä tekemis‐

tä oli valtavas  ja aikaa rajallises . 

 

Entä palkitsevinta? 

Palkitsevinta oli ehdo omas  nähdä osallistujien ja 

kaupunkilaisten ilo tapahtuman aikana ja kii ävä 

palaute sen jälkeen. Europeade syty  kansantanssi‐

kuumeen. Pidetään yhdessä huolta, e ä se ei pääse 

laantumaan! 

Hilu Toivonen‐Alastalo 
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Mikä oli tehtäväsi? 

Koordinoin suomalaisten ryhmien valmistautumis‐

ta yhteisiin ken äohjelmiin. 

Mikä oli haastavinta? 

Haastavinta oli informoin  ja massojen liiku elu, 

sekä yleises  koko fes vaalin kannalta, e ä 

ken äohjelmien suhteen. Se e ä tuollaisen mää‐

rän ihmisiä saa olemaan oikeassa paikassa oike‐

aan aikaan, on iso haaste. Kahden maan kesken 

jae u vetovastuu aiheu  jonkin verran ylimääräi‐

siä vaikeuksia. 

Mikä oli parasta? 

Ryhmät olivat valmistautuneet tosi hyvin. Ainakin 

Poromiehen polskan  harjoituksissa näki, e ä esi‐

tys oli harjoiteltu, ja ken äpaikat katso u etukä‐

teen. 

Turku pääsi yllä ämään kauneudellaan, ja varsin‐

kin se, miten kulkue a tul in katsomaan ja 

ote in vastaan, oli mahtavaa. 

Ju a Wrangen 
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Mikä oli tehtäväsi? 

Toimin Europeadea valmistelleessa paikallisessa 

ohjelmatoimikunnassa Turussa parin vuoden ajan 

ennen tapahtumaa. Tämän toimikunnan puheen‐

johtajana toimi Leena Aho ja sihteerinä/esi elijänä 

Hilu Toivonen‐Alastalo. Tapahtuman aikana olin 

jonkinlainen ohjelman yleismies‐Jantunen; vastasin 

yleisemmällä tasolla ohjelmien sujumisesta. 

Käytännössä olin mukana perehdy ämässä ohjelmi‐

en juontajia ja stageja katuesityksiin, mu a erityi‐

ses  konser in, kulkueeseen ja avajais‐ ja pääjuh‐

laan. Mukana kuulolla olin myös äänifirmojen ja sta‐

gejen perehdytyksessä. 

Koen toimineeni linkkinä belgialaisten vastuuhenki‐

löiden ja suomalaisten ohjelmien juontajien välillä; 

meille turkulaisille Belgian vastuuhenkilöt kun olivat 

jo hieman tu uja. Ohjelma‐alueet oli jae u vielä 

erikseen eri vastuuhenkilöille; Ju a Kaasalainen, 

Anu Lah ‐Nevala ja Marika Hietala pyöri vät katu‐

esityksiä, Europeade‐toria ja Gatorade Areenaa ja 

Jukka Janka‐Murros iltasoi oja pubeissa. Suomalai‐

sista yhteisohjelmista vastasi Ju a Wrangen. Vas‐

tuuta ohjelmatoiminnasta oli käytännössä hyvin ja‐

e u. 

Ehkä kaikki epämääräinen, ylimääräinen tai suunni‐

tellusta poikkeava ‐ jos sellaista tapahtuisi ‐ oli 

si en minun vastuullani. Käytännössä pyörähdin 

myös niin aamiaisen jaossa, kouluvalvonnassa kuin 

koulujen loppusiivouksessakin. 

Mikä koit haastavimmaksi? 

Katuesitykset pyörivät torstaista lauantaihin 15 eri 

paikassa. Jutan kanssa pyöräilimme esityspaikkojen 

väliä pitäen huolta, e ä kaikki toimi. Kolmetun sen 

kulkueen ajan päivys n lähinnä suomenkielisen 

juontajamme hyvinvoin a ‐ Mikko Toivanen kun ei 

voinut poistua juontopaikaltaan hetkeksikään. Ga‐

toradella koi n pysyä mukana belgialaisen vastuu‐

henkilön mielenliikkeissä avajaisten ja pääjuhlan 

toteutuksessa. Siinäpä se suurin haaste koko juhlis‐

sa minulle olikin! Muutoksia tuli ennen juhlaa ja 

juhlan aikana, eikä niistä  edote u kuin belgialais‐

ten kesken ‐ ellei osannut tehdä oikeita kysymyksiä 

ja sa unut oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. Aina 

en osunut. Juontajamme Liisa Seppälä ja Juha‐Ma  

Aronen olivat helteessä, kun valmiita, monikielisiä 

juontoja pi  viime hetkellä ja kesken ohjelmankin 

muu aa. Heistä olen ylpeä; mikä joustavuus ja mu‐

kautumiskyky! 

Mikä oli parasta? 

Hienoa oli onnistua tekemään kaikkien turkulaisten 

kansantanssiyhdistysten ja kansanmuusikkojen 

kanssa yhdessä mahtava tapahtuma, kaikki viikon 

talkoolaiset mukaan lukien! Me venyimme kaikkeen 

mahdolliseen ja pidimme hyvää tuulta yllä. Tämä 

yhdessä tekeminen kantaa meitä myös jatkossa: 

ollaan tu uja ja voidaan luo aa toisiimme. Olen 

ylpeä tapahtuman näkymisestä Turussa ja sijoi u‐

misesta kauniille Aurajoen rannoille; kaupunkilaiset‐

kin kii elivät ja olivat hämmästy ävän ak ivisina 

mukana kaduilla. Palkitsevinta Europeadessa Turus‐

sa oli se suuri riemu ja yhteenkuuluvaisuuden tunne 

kaikkien osallistujien kesken ‐ yhteinen Eurooppam‐

me yhdessä tanssien, soi aen, laulaen! 

Lennu Yläneva 



16    Tanhuvies  3/ 2017 

 

Kansantanssi 

50-vuo a täy änyt Kaus sen kansanmusiikkijuhla tarjosi esitysten lisäksi myös paljon yh-

dessä tanssimisen iloa. Tarjolla oli mm. purpuria, siltatanssit, huutokatrilli ja uutuus Iltavil-

li. Fes vaalin kohokohtana viete in perä  kolmen aidon hääparin kruunuhäitä. 

Juhlavuonna Kaus sella jae in perä  kuusi mesta‐

rin arvonimeä. Eivor Wallinvirta nime in mestari‐

kansantanssijaksi. Hänestä tuli kolmas arvonimen 

hal ja An  Savilammen (2011) ja Hannu Nipulin 

(2016) jälkeen. 

 

Kolme päivää häähulinaa 

Fes vaali huipentui lauantaina viete yihin kruunu‐

häihin. Ennen sitä fes vaalivieraat saivat viri äytyä 

häätunnelmaan kahden päivän ajan esim. osallistu‐

malla häävalmisteluihin vaikkapa morsiuskruunu‐ tai 

purpuriworkshopeissa. Perjantain laulutuvassa lau‐

le in suomalaisten ja sukukansojen häälauluja. 

 

Lauantaina yleisö pääsi seuraamaan aikoinaan  u‐

kas  amma salaisuutena pide yä morsiamen pu‐

kemista. Anna‐Liisa Finnilä puki näy ömorsiamelle 

moniosaisen kruunurakennelman ja kertoi morsius‐

kruunun ja sen pukemisen historiasta ja symbolii‐

kasta. Sillä välin, kun hän keski yi aikaavievempiin 

pukemisvaiheisiin, Hääpelimannit viihdy vät ylei‐

söä soitollaan ja tarinoinnillaan hääpelimanniperin‐

Annuli Perheentupa 

Tanssijan Kaus nen 
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teestä sekä sa umuksista vuosien varrelta. 

Varsinainen hääjuhlinta alkoi pelimannien vetämällä 

juhlakulkueella, joka toi hääparit päälavalle vihi ä‐

väksi. Näy ävimpänä osana juhlamenoja näh in 

hääväen tanssima komea Kaus slainen purppuri. 

Seremonian jälkeen aterioi in ja Juhlapihalla tans‐

si in, soite in kilpaa ja harraste in muita hääpe‐

rinteitä. 

 

Purpuri vahvas  esillä 

Purpuria sai nähdä tänä vuonna Kaus sella poikke‐

uksellisen paljon. Helsingin Kansantanssin Ystävien 

Purpuri‐ryhmä esi  perjantaina osia eri purpureista 

Petri Hopun luennoidessa samalla aiheesta sekä 

Juhlapihalla Maliskylän purpurin kokonaisuudes‐

saan. Purpuridansarna Kokkolasta tanssi ruotsinkie‐

lisen Pohjanmaan häätansseja ja esi  Kruunupyyn 

purpurin. Kaus sen Nuorisoseuran O oset moder‐

nisoi Kaus slaista purppuria Morsiustaivhan alla ‐

teoksella yhdessä Ison Tanhuujien ja Väkitukon 

kanssa. 

Purpuria sai myös kokeilla ja opetella torstain ja per‐

jantain purpurituvissa. Lauantaina hääaterian jäl‐

keen pääsi tositoimiin juhlapihan yleisöpurpurissa. 

 

Suosi u Yökatrilli 

An  Savilammen ja JPP:n yökatrilli kuuluu Kaus ‐

sen vakio‐ohjelmaan. Se on niin suosi u, e ei se ole 

enää muutamaan vuoteen mahtunut pääareenalle, 

vaan tanssijat ovat levi äytyneet myös sitä ympä‐

röiville rinteille. Huutokatrillin suosio perustuu sii‐

hen, e ä osallistua voi ilman tanssikokemusta tai ‐

osaamista. Vuorot opetetaan aluksi ja tanssin aika‐

na tarvitsee vain seurata ohjeita. Virheistä kukaan ei 

välitä. Tarkoitus on vain hei äytyä mukaan yhtei‐

seen hauskanpitoon. 

 

Iltavilli villitsi 

Tänä vuonna yökatrilli sai hilpeän pikkuveljen, kun 

ohjelmaan tuli Iltavilli. Petri Kauppisen vetämää ke‐

vyes  käsikirjoite ua tanssi‐iloi elua voisi pitää 

vaikka jonkinlaisena humoris sena kansantanssin 

ras ratana. Aluksi osano ajat johdatel in Folkjam‐

o eella enkeliskan, so isin, polkan ja valssin aske‐
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liin. Sen jälkeen vuorossa oli Qua ro stazioni ‐

niminen osio, jossa tanssi in neljässä eri pisteessä 

polskaa soolona, parei ain, piirissä ja ketjuna. Eri 

rasteja luotsasivat Team Iltavillin villit roolihahmot 

Hanna Oh Boy Mikä Kela, Rhianna Hou Si Ou, Tanhu

‐Misu, Pete Pii  Orja ja Kike de Kake eli Hanna Poi‐

kela, Riina Hosio, Milla Korja, Petri Kauppinen ja Sal‐

la Korja‐Paloniemi. Musiikista vastasi Maria Reikko 

& Best Case Scenario. Iltavilli oli nimensä mukainen 

ja meno sen verran vauhdikasta, e ä se sai harvinai‐

sen koleasta säästä huolima a posket puno amaan 

ja hien virtaamaan. 

 

Paluuta juurille 

Yleisön pyynnöstä Siltatanssit palasi Kaus sen ohjel‐

maan kolmenkymmenen vuoden tauon jälkeen. Ha‐

lu tanssia yhdessä on suuri. Samaan sosiaalisen 

tanssin vetovoimaan perustuu myös huutokatrillin, 

Iltavillin ‐ ja itse asiassa myös purpurin ‐ suosio. Poh‐

jimmiltaan kaikissa viimeksimainituissa on kyse sa‐

masta asiasta; tanssimisesta ryhmänä, osaavampien 

tanssijoiden johdolla ja  etyn rakenteen mukaan. 

Tanssijan ei tarvitse olla etevä tai muistaa kaikkia 

vuoroja, vaan hän voi lähteä matalalla kynnyksellä 

mukaan ja nau a yhdessä tanssimisen ilosta. Se on 

kansantanssia aidoimmillaan  
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Merkkivuoden kunniaksi puvusto on tee änyt näköispainok‐
sen vuonna 1915 ilmestyneestä Kansanpukuja‐julkaisusta. 

Kirjanen tulee myyn in tapahtumassa. 

 

Avoimet ovet klo 12‐16 
 

Kansallispuvun tarina ‐luento klo 13 
 

Lisäksi: 
Pukunäy ely 

Kokeile päähineitä 
Kysy kansallispuvuista 

Puffe  
Arpajaiset 

 

Tervetuloa! 

SKY:n puvuston 110-vuotistapahtuma 29.10. 

Tule osaksi 110‐vuo aan  
puvuston tarinaa! 

 

Puvuston vuokraustoimintaa ja ylläpitoa hoitaa vapaaeh‐

toisista koostuva puvustorinki puvustonhoitaja  

Eeva Heinosen luotsaamana. 

 

Puvustorinkiin otetaan mielellään uusia jäseniä. Jos kan‐

sallispuvut ja niiden parissa toimiminen kiinnostavat, ole 

yhteydessä puvuston sähköpos osoi eeseen  

puvusto@kansantanssinyst.fi 

 

Puvusto sijaitsee Helsingin Töölössä osoi eessa Döbelnin‐

katu 5 B 21, 00260 Helsinki. 

Kansallispuvut 
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BARNLEK 2017 
Rapor  Folkdansaren‐lehdestä 4/2017 

Isännät olivat valmistelleet tapahtuman hyvin ja 

kaikki toimi ilman suurempia ongelmia. Tulipa vas‐

taan minkälainen pulma tahansa, järjestäjät tart‐

tuivat toimeen ja useimmiten asiat hoituivat.  

 

Tapahtuma oli tava oman hyvin organisoitu; saa oi 

nähdä, e ä isännät ovat to uneet järjestämään 

vuotuisen lasten ja nuorten tapahtuman paikkakun‐

nalla. Klaksvik oli oivallinen paikka BARNLEKille, sillä 

kaikki oli lähellä. Erityiskiitoksen osallistujilta saivat 

hyvin organisoidut ruokailut suuressa urheiluhallissa 

sekä maksuton uimahallin käy ömahdollisuus. 

 

Tapahtumatoimikunta koostui sekä vanhoista kon‐

kareista e ä nuorista kyvyistä. Kyseessä oli järjestä‐

jien  etoinen valinta ajaa nuoria sisään uusiin vas‐

tuullisempiin tehtäviin. Onnistunut valinta! 

Nuorison vaikutus näkyi muun muassa ohjelmassa, 

joka oli saanut uusia piirteitä ja uu a rakenne a 

(sekä hyvässä e ä pahassa). Enimmäkseen päivät 

koostuivat kuitenkin kaikille tutusta ohjelmasta; 

työpajoista, retkistä, pr‐esityksistä, pohjoismaisista 

tanssituvista, harjoituksista jne. 

 

Torstaina järjeste yjen avajaisten ohjelma oli teho‐

kas pake  pakollisia tervetuliaispuheita, paikallisen 

lasten voimisteluseuran esitystä sekä eri maiden 

yhteistansseja. 

 

Perjantaina oli kansallisten esitysten vuoro. Suoma‐

laiset olivat tehneet ensimmäistä kertaa BARNLEKin 

historiassa yhteisen ohjelman, jossa FSF:n ja suo‐

menkielisten järjestöjen tanssijat esiintyivät yhdes‐

sä. Esitys koostui seuraavista tansseista: Pohjalainen 

neliö ja Galoppad från Bromarv (vain FSF:n tanssi‐

jat), Bolvantsik, Storpolska, Hurja ja Å a man engel 

(kaikki suomalaiset), Pilku n ja Kiperä (vain suo‐

menkieliset tanssijat). Å a man engelissä noste in 

esiin Suomi 100 ‐teema siten, e ä polskakuviot 

muodos vat la alle numeron 100 . Esitys meni 

hienos , ja niin tanssijat, muusikot, ohjaajat kuin 

yleisökin arvos vat sitä. 

 

Lauantaina olivat pää äjäiset, joiden ohjelma 

pide iin salassa viime hetkeen as . Pakollisten 

seremonioiden jälkeen oli aika paljastaa salaisuus. 

Lavalle astui maailmankuulu metalliyhtye Týr, joka 

käy ää raskaassa musiikisssaan perinteisiä färsaa‐

relaisia kansanmelodioita. Yleisön mielipiteet jakau‐

tuivat, mu a loppujen lopuksi useimpien mielestä 

esitys oli erilainen ja jopa aika hyvä veto. 

 

Heidi Palmu (käännös: Teemu ja Annuli Perheentupa) 

BARNLEK 2017 järjestettiin tänä vuonna Klaksvikissä Färsaarilla 6.-9.7. Kaikkiaan 
tapahtuma keräsi noin 550 osallistujaa ympäri Pohjoismaita. Suomesta lähti noin 
160 henkilöä. Suurin osa oli 7-17 vuotiaita tanssijoita. Vastaavana maajohtajana 
toimi Heidi Palmu, pääpelimanneina toimivat Linnea Holmberg ja Erja Askolin. 
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Tanssityöpajoja oli yhteensä neljä (kaksi FSF:n ja 

kaksi suomenkielisten), yksi nuoremmille osallistu‐

jille ja yksi vanhemmille. Heidi Palmu ohjasi työpajat 

yhdessä pelimannien kanssa. Molemmissa työpa‐

joissa tanssi in perinteisiä suomenruotsalaisia/

suomalaisia tansseja ja laululeikkejä. 

 

Hyvin suunnitellun ohjelman lisäksi myös retket 

olivat todella hienos  järjeste yjä, ja osallistujat 

palasivat ko in monien hienojen muistojen ja koke‐

musten kera. Viikko Färsaarilla kului nopeas , suo‐

malaiset osallistujat olivat hyvin reippaita, käyttäy‐

tyivät hienos  ja toimivat kuin yksi suuri perhe. 

Viikon loppua koh  oli melkein vaikea ero aa ketkä 

lapset kuuluivat mihinkin ryhmään. Vanhemmat 

tanssijat olivat täydellisiä esikuvia nuoremmille. 

Juuri näin sen pitääkin mennä. Oli myös hienoa 

nähdä, kuinka järjestöjemme perinne‐ ja kielierot 

hälvenivät ja kaikki löysivät yhteisen kielen kommu‐

nikoin in. Erityisen hienoa oli nähdä, kuinka suo‐

menkieliset ja suomenruotsalaiset löysivät toisensa 

viikon aikana. Toivo avas  tämä loi uusia tu a‐

vuuksia ja uusia kontakteja, joiden ylläpitämiseen 

meitä kaikkia tarvitaan. Meillä on paljon innokkaita 

tanssijoita kentällä, ja tällaiset matkat ovat tarpeel‐

lisia, jo a he jaksavat pysyä mukana toiminnassa. 

Ilman innostuneita ja ahkeria ohjaajia ja vanhem‐

pien tukea eivät matkat olisi mahdollisia. 

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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Etnogaalassa palkitaan kansanmusiikin, maailman‐

musiikin sekä kansantanssin mielenkiintoisia ja an‐

sioituneita toimijoita seitsemässä kategoriassa. 

Amma laisraadit ovat valinneet kolme ehdokasta 

jokaiseen kategoriaan. Neljän kategorian (vuoden 

ar s , ilmiö, tulokas ja kansanmusiikkitekijä) eh‐

dokkaat on vali u yleisön ehdotusten joukosta. 

“Olemme iloisia yleisöltä kerä yjen ehdotusten 

määrästä. Ehdotuksia tuli kaikkinensa 273 kappa‐

le a. Amma laisraadit ovat tehneet hyvää työtä, 

Kansanmusiikki 

Etnogaalan palkintoehdokkaat ja pääesiintyjät  

on vali u 

Suomen ensimmäisen Etnogaalan palkintoehdokkaat on vali u. Kansanmusiikin, maail-

manmusiikin ja kansantanssin huiput palkitaan Etnogaalassa Tavas alla 7. marraskuuta. 

Luvassa on monipuolinen musiikki-ilta: gaalassa esiintyvät muun muassa BaranBand, Mai-

ja Kauhanen ja Suistamon sähkö. 
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koska ehdokkaissa on hyvin eduste una koko 

ala.”, toteaa Kansanmusiikin ja Kansantanssin 

Edistämiskeskuksen toiminnanjohtaja Sirpa Lah  

 

Rokkipaikkana tunne u Tavas a‐klubi muuntau‐

tuu kahden lavan etno‐klubiksi 7.11. klo 19. Ta‐

vas an henki ja asenne sopivat Etnogaalalle, jos‐

sa ei pönötetä vaikka jaetaankin pystejä, vaan 

iloitaan ja nau taan musiikista ja tanssista. Gaa‐

lassa vuoro elevat huikeat esitykset ja palkitse‐

miset eri lavoilla. Yle striimaa gaalan suorana 

ne in Yle Teemalle, tekee suoran lähetyksen Yle 

radio 1:n Etnoiltaan sekä tekee myöhemmin kol‐

me erillistä tv‐ohjelmaa illan esiintyjistä. Ohjel‐

mat ovat katseltavissa ja kuunneltavissa myös 

Suomen ulkopuolella. 

 

Etnogaalan lippuja myy Tike : liput ennakkoon 

12‐20 € 15.10. saakka, sen jälkeen ja ovelta 15‐

22€. 

 

Etnogaalan järjestää Kansanmusiikin ja Kansan‐

tanssin Edistämiskeskus (KEK) yhteistyössä Ylen 

kanssa. Muut yhteistyökumppanit ovat Maailman 

musiikin keskus, Music Finland, Elvis ry, Tanssin 

Tiedotuskeskus, Muusikkojen lii o, Suomen Nuo‐

risoseurat, Teosto ja Suomen kansanmusiikki‐

lii o. Etnogaala on osa maailmanmusiikkifes ‐

vaali Etnosoi!:n ohjelmaa. Gaalaa tukevat Musii‐

kin edistämissää ö, Kalevalaseura ja Maaseudun 

sivistyslii o. 

 

www.kansanmusiikki.fi/etnogaala 

 

 

 

 

 

Teks  ja kuvat: 

Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskus  

Kansanmusiikki 

Etnogaala‐ehdokkaat 2017 

Vuoden ar s  

Anne‐Mari Kivimäki,Frigg, Ismaila Sané 

 

Vuoden ilmiö 

Kalevauva, Orivesi All Stars,  

Pelimanni 8bit 

 

Vuoden tulokas 

BaranBand, Elssa An kainen,  

Maija Kauhanen 

 

Vuoden kansainvälistyjä  

(palkinnon jakaa Music Finland) 

Frigg, Okra Playground,  

Pekko Käppi & K:H:H:L 

 

Vuoden kansanmusiikkitekijä 

(palkinnon jakaa Elvis ry.) 

Anne‐Mari Kivimäki,Pekko Käppi & 

K:H:H:L, Tuuletar 

 

Vuoden koreografi  

(palkinnon jakaa Tanssin Tiedotuskeskus)

Hanna Poikela, Petri Kauppinen,  

Rami Meling 

 

Risteys‐palkinto  

(palkinnon jakaa Maailman musiikin 

keskus) 

Digelius Music, Hilda Länsman, World 

Music School Helsinki 
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Kansantanssi 

Siispä, mitä tarkoi aa "maakunnallinen"? 

”Me käytetään termiä maakuntaryhmä kertomaan 

sitä, e ä nyt peruste u ryhmä ei ole minkään seu‐

ran oma, vaan sinne saa vapaas  tulla taustaseu‐

raan, ‐järjestöön tai muuhunkaan taustaan katso‐

ma a. Vaikka puhumme maakuntaryhmästä, ovat 

tanssijat tervetulleita myös maakunnan rajojen ul‐

kopuolelta (eilisissä harjoituksissa paikalla oli aina‐

kin yksi henkilö Porista eli Satakunnan puolelta). 

Ajatus tähän maakuntatermiin ja ryhmän perusta‐

miseen siltä pohjalta tuli Ju a Wrangénilta ja Sata‐

kunnasta. Satakunnassa oli joskus 2006(?) hanke 

seudun elävöi ämiseksi, ja yksi hankkeen tulos oli 

perustaa "maakunnallinen ohjaajien ryhmä". Siitä 

muodostui kansantanssiryhmä Tikki, jota Ju a on 

ollut perustamassa ja ohjaa edelleen. Nyt lähde in 

kokeilemaan vähän samankaltaista konsep a ilman 

hankerahoitusta.” 

 

Mistä ajatus tuli? 

”Ajatus oli pyörinyt jo Jutan päässä jonkin aikaa, 

kun viime keväänä Nuorisoseurojen Tanssimyllyssä 

sanoin ääneen, e ä haluaisin ihan tosi kovas  alkaa 

uudelleen tanssimaan, ja nimenomaan sen verran 

tavoi eellises , e ä voisin taas joskus itsekin olla 

tuolla lavalla ryhmän kanssa. Ju a tar ui siihen ja 

kertoi tästä päässään muhineesta ajatuksesta, ja 

oikeastaan siltä seisomalta pää mme lai aa toi‐

meksi ja perustaa ryhmän. Minä kyselin ensin Face‐

bookissa omassa rajoi uneessa verkostossani, jos‐

ko löytyisi muitakin asiasta kiinnostuneita, ja niitä‐

hän löytyi nopeas  useita, joten siitä innostuneena 

ryhmää työste in eteenpäin. Ryhmälle löytyi vielä 

mukavas  ko  So isi Fun Club ry:n alta, niin käy‐

tännön puolikin järjestyi ikään kuin itsestään.” 

 

Mihin ryhmä pyrkii? 

”Ryhmällä ei ehkä ole sellaisia korkealentoisia ta‐

voi eita, mu a se on aikuisille ennen tanssineille 

(kansantanssitaustaa ei vaadita) ihmisille paikka ja 

yhteisö harrastaa kansantanssia tavoi eellises , 

mu a ei ryppyotsaises . Eli olemme melkein kaikki 

keskellä ruuhkavuosia eläviä ihmisiä, joten aina ei 

väl ämä ä harjoituksiin ole mahdollista päästä. 

Mu a kaikki ovat kuitenkin sitoutuneita osallistu‐

maan elämän lanteensa mahdollistamissa rajoissa. 

Ja tavoi eellisuudella tarkoitetaan sitä, e ä har‐

joi elemme tansseja ja koreografioita sillä mielellä, 

e ä joskus niitä esi äisimmekin. Esitykset eivät kui‐

tenkaan ole elinehto, mu a tuovat tsemppiä ja ta‐

voite a harjoitella.” 

 

Miten star  onnistui? 

”Meillä oli 3.9. ensimmäiset harjoitukset ja paikalla 

oli 16 innokasta tanssijaa (ja  edossa on vielä 6 

henkeä, jotka ilmoi vat olevansa estyneitä ensim‐

mäisellä kerralla). Paikalla oli tanssijoita ainakin 

Akaasta, Valkeakoskelta, Porista, Jokioisilta, Ylöjär‐

veltä ja Tampereelta. Ikäjakauma oli laaja opiskeli‐

joista eläkeläisiin ja tanssitaustakin vaihteli; oli ihan 

uusia kansantanssin parissa ja si en lähes koko elä‐

mänsä tanhukengät jalassa eläneitä. Meillä oli 

eri äin iloiset, vauhdikkaat, hikiset ja mukavat har‐

joitukset. Salista poistui 17 hymyilevää ihmistä. Ja 

ensimmäistä keikkaa suunnitel in jo.” 

Pirkanmaalle maakunnallinen kansantanssiryhmä 

Teemu Perheentupa 

Pirkanmaalla on aloi anut uusi maakunnallinen kansantanssiryhmä, johon kaikki ovat 

tervetulleita riippuma a aikaisemmasta tanssikokemuksesta tai järjestöpohjasta. Kyse-

limme hiukan idean perään Petra Mäkeläiseltä, joka kuuluu ryhmän perustajiin. 
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Kansantanssi 
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Syksyisin iskee aina se sama tunne. On uuden työru‐

peaman alku. Mielessä, mitä kaikkea tänä vuonna 

tehdäänkään ja mihin kaikkialle ehditään. Kun luon‐

to valmistautuu lepoon, ihmiset ryntäilevät paikasta 

toiseen ja päänsisäiset ideamyllyt pursuavat yli. 

Oloon lii yy rehellises  sanoen 

hiukan kauhua, mu a ennen 

kaikkea iloa siitä, e ä saa tehdä 

työkseen näin mielenkiintoisia 

ju uja! 

Suomen Nuorisoseurojen Tanssin 

osaamiskeskuksessa valmistaudu‐

taan parhaillaan kaikkiin edessä 

olevan vuoden haasteisiin. Täällä 

Lahden toimiston työpöydällä 

ovat muun muassa Kansantanssin 

kääntöpiiri, DÄÄNS – tanssileiri, 

kansantanssin ohjaajakoulutuk‐

sen kurssit, Tempoa Tenaviin ja 

keväiset lasten ja nuorten kan‐

santanssikatselmukset eli Tanssi‐

rallit. Luvassa on kevään aikana 

myös aikuisten kansantanssileiri ja kauan kaiva u 

Tanssitalo‐viikonloppu. 

Mikä ihme se Tanssin osaamiskeskus si en on? 

Tanssin osaamiskeskuksen tehtävä on kehi ää ja 

tukea laadukasta kansantanssitoimintaa. Tanssin 

osaamiskeskuksen yhteydessä toimii myös Pispalan 

So isin tapahtumatoimisto, joka tuo aa Suomen 

Nuorisoseurojen tapahtumia kuten Tanssimaniaa, 

Folklandiaa ja Pispalan So isia.  

Minun roolini Tanssin osaamiskeskuksessa on 

tuo aa sellaisia palveluita, jotka tukevat kansan‐

tanssin harrastusken ää. Vaikka Tanssin osaamis‐

keskus toimii yhden järjestön alla, koen, e ä kyllä‐

hän tässä yhteisellä asialla ollaan. Omassa työssäni 

saan kosketusta kaikkiin kansantanssijärjestöihin 

muun muassa yhteisen ohjaajakoulutuksen kau a. 

Minuun saakin mieluus  olla yhteydessä, kun tulee 

mieleen ideoita ja toivomuksia 

siihen lii yen.  

Kentältä on kaikunut iloisia uu ‐

sia, uusia harrastusryhmiä on 

peruste u ja jo olemassa oleviin 

on tullut uusia innokkaita tanssi‐

joita. Kansantanssi taiteenlajina 

on alkanut hengi ää moneen 

suuntaan ja oma henkilökohtai‐

nen mielipiteeni on, e ä se on 

lajimme eloonjäännin ja kehi y‐

misen edellytys. Uskon siihen, 

e ä yksi onnistuminen tuo aa 

lisää onnistumisia ympärilleen. 

Muistetaanhan aina siis kii ää 

ja kehua toisiamme, kun sen 

aika on. Hyvässä yhteistyössä 

toimien olemme parhaita kansantanssin lähe läitä 

kaikille tulevaisuudessa kansantanssista innostuvil‐

le!  

Syksyn väriloistoa jo odotellen! 

Syyspyörteisiä terveisiä Tanssin osaamiskeskuksesta 

Riia Niemelä 

Lisä etoa tanssipalveluistamme: 

Palvelutuo aja Riia Niemelä 

Tanssin osaamiskeskus/ Suomen 
Nuorisoseurat 

riia.niemela@nuorisoseurat.fi 

044 744 3939 

www.nuorisoseurat.fi/tanssi 
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Kansantanssi 

Ma´ilmanlopun maanitus kaataa ketoon 

Tanssimanian pääkonser ssa meno äityy villiksi, kun 

lavalle nousee Anne‐Mari Kivimäen Suistamo – Pe‐

rinnelaboratorion teos: ”Ma´ilmanlopun maanitus”. 

Siinä soi suistamolainen rumpsutus, hypnoo nen 

elektrojouhikko ja petroskoilainen nykyrock. Mat‐

kalla mukana ovat Tanssitea eri Minimi, Tanssite‐

a eri Tsuumi, Suistamon Sähkö, Pekko Käppi, Ville 

Rauhala, Eero Grundström, Risto Ylihärsilä, Timo 

Saari ja Ree a‐Kaisa Iles.  

Ma´ilmanlopun maanitus, la 30.9. klo 19.30, Tampe‐

re‐talo, Pieni Sali. Yhteistyössä Tampere‐talon kans‐

sa. 

Meillä kävi Duuri 

sillä Tanssimanian koko 

perheen ”Meidän ääni” 

konser a isännöi riemukas 

trio Orffit, joiden lauluissa 

soi musiikin lisäksi ja lasten 

ja nuorten sananvapaus. 

Konser ssa nähdään pari 

sataa nuorta soi ajaa ja 

tanssijaa, jotka koostuvat 

nuorten tanssileiri DÄÄN‐

Sin osallistujista ja Näppäri‐

kurssin Pirkanmaan Musiik‐

kiopiston opiskelijoista. 

Tampere‐talon kanssa yh‐

dessä tuote u konser  on osa Tampereen 238. 

vuosipäivän vie oa. Meidän ääni, su 1.10. klo 13.00, 

Tampere‐talo, Sorsapuistosali. Vapaa pääsy. Yhteis‐

työssä Tampere‐talon ja Tampereen kaupungin 

kanssa. 

Tampere‐talossa nähdään myös Tanssitea eri Hä‐

myn Suomi Hall of Fame, Karelian Rhapsody, ruotsa‐

lainen tanssivirtuoosi Magnus Samuelsson sekä lu‐

kuisa joukko ko maisen kansantanssin huippuesiin‐

tyjiä. Mukana maniamenossa: Pelmakat, Lapin Ur‐

heiluopisto, Miesten vuoro, Ma t ja Maijat, Soro‐

koska, Rikurilla, Kärri, Öhkä, Orffit, Dääns & Näppä‐

rit, Polokkarit, Kimuran  ja Kirjavat.  

 

Tanssimania ravistaa ja kouku aa Tampereella  

Uuden kansantanssin ja kansanmusiikin fes vaali Tanssimania tarjoaa kovaa koulutusta, 

komeita konser eja ja tuoreita tanssiteoksia 29.9-1.10. Ohjelmassa on myös sananvapau-

teen pureutuva Tanhujalostamo -seminaari sekä perjantain ja lauantai-illan Maniatanssit á 

la Nope ja Suistamon Sähkö.  
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Maarit Saarelainen 
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A loi aessani kolmetoistavuo aana tanhuhar‐

rastuksen opin he  kansallispuvun voimak‐

kaan symbolisen merkityksen kansantanssille. Kan‐

sallispuku oli tuolloin ennen kaikkea tanhupuku, 

univormu, jonka avulla pystyin ilmaisemaan kuulu‐

mistani kansantanssijoiden yhteisöön. Muistan yl‐

peyteni ensimmäisestä puvustani ja sen, kuinka uu‐

teen ryhmään tullessani halusin hankkia uuden sa‐

manlaisen kansallispuvun kuin muillakin. Kansallis‐

puku oli konkree nen manifestaa o siitä, mitä ha‐

lusin olla. 

Yliopisto‐opintojeni myötä asenteeni kuitenkin 

muu ui nopeas , kun tutustuin folklorismiin eli pe‐

rinteen elvy ämiseen ilmiönä ja ideologiana. Näin 

kansallispuvun edelleen univormuna, mu a omak‐

sumani  eto riisui siltä auten suuden kaavun ja toi 

esille voimakkaan mielikuvituksellisen ulo uvuu‐

den, joka maan eteellisiin alueisiin yhdiste äviin 

asusteisiin väistämä ä lii yy. Kun lisäksi tuohon ai‐

kaan eli 80‐luvulla kansallispukujen ympärillä käyty 

keskustelu oli usein hyvin norma ivista, ohjailevaa 

ja välillä jopa saarnaavaa, kaltaiseni nuori vihainen 

mies tunsi kapinamielialan nousevan itsessään. Mi‐

ten joku voi sanoa, miten saan tai en saa pukeutua? 

Halusin paljastaa ideologisen ”valheen”, jonka koin 

kansallispukuun lii yvän. 

Varsin pian suhteeni kansallispukuun muu ui kui‐

tenkin uudestaan. Muistan Heikki Lai sen sanoneen 

joskus 90‐luvun alkupuolella, kuinka kansallispuvun 

merkitys ei ole niinkään kansallisena symbolina tai 

univormuna vaan ennen kaikkea siinä, e ä se mate‐

rialisoi menneen ajan pukukul uuria meidän ai‐

kaamme. Tällaisten ajatusten myötä kansallispuku 

ei enää ollut minulle tanhupuku vaan aloin ymmär‐

tää sen itseisarvon. Aloin lukea kansallispuvuista 

yhä enemmän ja huomasin, e ä kansallispuku‐

aa eesta ja sen taustalla olevista kansanpuvuista 

paljastui aina vain kiehtovampia tarinoita, joissa 

ideologiat ja materiat kietoutuivat toisiinsa. Ymmär‐

sin paremmin, e ä puvuilla ja niiden osilla oli histo‐

riansa ja ne kiinni yivät  e yyn aikaan. Samalla mi‐

nulle kirkastui en stä paremmin myös se, e ä koko 

ajatus kansallisesta puvusta oli historiallinen ja se 

perustui  etyntyyppiseen näkemykseen kansallisuu‐

den representoinnista. 

Kohdallani  eto ei lopulta lisännytkään tuskaa, vaan 

se päinvastoin herä  yhä enemmän kiinnostusta 

asiaa kohtaan, ja nyt  lanne onkin sellainen, e ä 

vuosien haaveeni uudesta puvusta on toteutumas‐

sa. Taustalla on voimakas symbolinen yhteys äi ni 

ko paikkakunnalle Sortavalaan, jonka puvun kan‐

kaat os n viime kesänä. Symbolinen ulo uvuus ei 

kuitenkaan ole koko totuus, vaan minua kiehtoo 

myös ajatus päälläni olevasta puvusta, jonka kuosit, 

leikkaus ja värimaailma ovat erilaisia kuin nykyajan 

vaatemaailmassa. Pukuni ei ole iätön ja auten nen, 

vaan se ilmentää fantasian, materian ja historialli‐

sen todellisuuden kietoutumista yhteen estee ses  

ihastu avalla tavalla. Seuraavaa kansallispukujen 

tuuletusta odotellessa! 

Minä ja kansallispuku 

Kolumni: Petri Hoppu 

Petri Hoppu 
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Kansallispuvut 

Ajankohtaista Suomen kansallispukukeskuksesta 

Taina Kangas 

Kansallispuvut runsaas  esillä pukunäytöksissä 

Suomen kansallispukukeskuksen kuluvan vuoden 
toimintaa väri ävät monenlaiset kansallispukuihin 
lii yvät tapahtumat. Suomalainen kansallispuku –
näy ely on kerännyt runsaas  kävijöitä. Pukuja on 
ihasteltu ja ihmetelty. Hämmästystä on herä änyt 
mm. pukujen moninaisuus niin materiaalien kuin 
mallienkin osalta. Onpa niitä joku luullut saksalaisik‐
sikin puvuiksi värikkyytensä vuoksi. 

Jyväskylässä on kuluneen kesän aikana ollut useita‐
kin valtakunnallises  isoja tapahtumia. Karjalan Lii‐
ton kesäjuhlat keräsivät viikkoa ennen juhannusta 
tuhansia ihmisiä paikkakunnalle. Jyväskylän Pavil‐
jongissa ja monessa muussa pisteessä oli tapahtu‐
mia tarjolla kolmen päivän ajan niin runsaas , e ä 
heikompaa moinen meno hirvi . Kansallispukukes‐
kus osallistui tapahtumaan järjestämällä lauantaina 
Kansallispukuklinikan eli neuvontapisteen, jossa ku‐
ka tahansa sai tulla kyselemään neuvoja kansallispu‐
kupulmiinsa. 

Toinen ohjelmanumero oli suuri kansallispukukaval‐
kadi. Se toteute in yhteisvoimin Karjalan Liiton ja 
Kansallispukukeskuksen kanssa. Kavalkadissa esitel‐
in ennätysmäärä kansallispukumalleja, yhteensä 

runsaat kahdeksankymmentä. Näytökseen sai il‐
moi autua esi elemään oman kansallispukunsa, 
jotka Keskuksen kansallispukukonsul  esi eli. Yle 
Jyväskylä streamasi näytöksen suorana Yle Aree‐
naan. Suuren kysynnän vuoksi se saa in myös uu‐
delleen kaikkien nähtäväksi Yle Areenaan. 

 

Muo päivät Jyväskylässä 1. ‐ 2.9.2017 

Kansallispukukeskus pyyde in tänä vuonna mu‐
kaan Muo päivät ‐tapahtumaan. Paikallisen malli‐
toimiston, Fashion Uni n, järjestämän kaksipäiväi‐
sen tapahtuman ohjelmassa oli ensimmäistä kertaa 
mukana myös suomalaisia kansallispukuja. Ne sopi‐

vat hyvin tapahtumaan, jossa tällä kertaa juhli in 
yhdessä Suomen 100‐vuo sta taivalta. Kansallispu‐
kukeskus organisoi esitykseen 11 upeaa pukukoko‐
naisuu a, jotka näh in lavalla amma mannekiini‐
en päälle pue uina. Perjantain muo näytösten vä‐
lissä kansallispuvuista näh in kaksi esitystä klo 
17.30 ja 19.00. Aivan kaupungin sydämessä, Kom‐
passi‐aukiolle rakennetulla lavalla, pidetyt näytökset 
keräsivät paikalle ennätysyleisön. 

Esityksen valmistelu vaa  monen amma laisen työ‐
panoksen, jo a puvut saa in huolle ua näytöskun‐
toon ja e ä ne kohtasivat sopivat esi elijät. Yksi‐
toista kansallispukua on käytännössä valtava määrä 
vaatekappaleita, päähineitä, sukkia ja kenkiä, jotka 
Kansallispukukeskuksen naiset huoleh vat paikalle 
ja hoi vat pukujen pukemisen. Mannekiinien innos‐
tus ja tehtävään hei äytyminen olivat huippua, mi‐
kä takasikin täydellisen lopputuloksen. 

Amma mannekiinit, vauhdikas koreografia, Leena 
Sarven tyylikkääs  hoide u juonto, mukaansa tem‐
paava musiikki ja iloinen tekemisen meininki saivat 
yleisön innostumaan raikuviin aplodeihin. 

 

Tervetuloa Kansallispuvun päivään Jyväskylään 
7.10.2017 

Seuraava tapahtumamme on jo perinteeksi muo‐
dostunut Kansallispuvun päivä la 7.10. Kansallispu‐
kukeskuksen järjestämän tapahtuman paikkana 
ovat Suomen käsityön museon  lat. Tapahtuma‐
aika on klo 11 – 17. Ohjelmassa on tällä kertaa upe‐
an uuden Johanneksen naisen kansallispuvun esi e‐
ly sekä Mari Varosen kokoama Kansallispuvussa‐
roadshow. Tu uun tapaan mukana on kansallispu‐
kutarvikkeiden myyn tori, josta voit ostaa asusi täy‐
dennykseksi vaikkapa silkkihuivin. 

Tarkempi ohjelma löytyy Kansallispukukeskuksen 
ne sivuilta www.kansallispukukeskus.fi 
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Kansallispuvut 

Suomen Kansallispukukeskuksen tapahtumia: 

20.5. – 3.12.2017 Suomalainen kansallispuku‐
Näy ely Suomen käsityön museossa 

Suomi 100 ‐ohjelmaan kuuluva näy ely levi äytyy 
koko museon  loihin. Näy ely kertoo raikkaas  ja 
osallistavas  suomalaisen kansallispuvun tarinaa. 
Nähtävillä on monipuolinen ka aus maamme kan‐
sallispuvuista.  

Näy elyn suojelijana toimii Presiden n puoliso rou‐
va Jenni Haukio. 

Avoin kansallispukupaja ‐tapahtumat lauantaisin 
23.9., 28.10. ja 25.11. Tarkemmat ohjelma edot 
löytyvät lähempänä ajankohtaa ne sivustolta: 
www.kansallispukukeskus.fi ja www.cra museum.fi 

Kansallispuvun päivä 

la 7.10.2017 Suomen kansallispukukeskuksen järjes‐
tämä Kansallispuvun päivä ‐tapahtuma Suomen kä‐
sityön museon  loissa Kauppakatu 25, Jyväskylä. 

Juhlistamme suomalaista kansallispukua. Varaa päi‐
vä he  kalenteriisi! 

Näy elyt Kansallispukukeskuksen Kujalla: 

3.2. – 12.11.2017 Paula – hyvän kahvin lähe läs 
Sääksmäen puvussa  
 
 

 

  Suomen kansallispukukeskus hoitaa 
valtakunnallises  suomenkielisen alueen kansan‐ 
ja kansallispukuihin lii yviä asioita. Teitä 
palvelevat: 

kansallispukukonsul  Taina Kangas 050 3118 889, 
taina.kangas@jkl.fi.  

kansallispukuamanuenssi Marja Liisa Väisänen 050 
3118 247, marja.liisa.vaisanen@jkl.fi 

Muistathan myös www.kansallispuvut.fi ‐sivuston 
interne ssä, josta löydät runsaas   etoa 
kansallispuvuista. 
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Pakina: Hapanmykky 

K oiranulkoilutustu u ju eli taannoin, e ä joku 

etninen harrastus voisi olla kiva; tutustuisi jo‐

honkin kul uuriin. Minä varovas  tarjosin tanhua, 

e ä siinä olisi hänelle halpa ja helppo etnolaji. Juu, 

ei käynyt. Jos se tanssia olisi, niin si en jotain fla‐

mencoa tai irkkutanssia, eikä mitään kansantanssia. 

Rykäisin ja tokaisin, e ä eikös ne ole kansantansse‐

ja nekin. Eivät kuulemma ole, kun niitä näkee tele‐

visiossa. Ja kansalaisopistossa on oikein kurssitkin. 

Työkaveri tuumasi puolestaan, e ä jotain tar s 

tehdä, e ä saisi syke ä välillä vähän nousemaan. 

Minä siihen kehumaan, e ä älyrannekkeen mukaan 

tanhutreeneissä kertyy yli puoli miljoonaa askelta 

vuoden aikana, ja tempo on väleen vähän turhan‐

kin kipakka. Juu, ei uskonut. Hän oli jostain kuullut, 

e ä kansantanssia pitää uudistaa ja tuule aa ja 

pöly ää, kun se on semmosta vanhanaikasta kö‐

nyämistä. Teki mieli vähän pöllyy ää kaveria itse‐

ään, mu a purin huulta ja vänkäsin, e ä miten niin 

vanhanaikasta — älyrannekkeet ja kaikki mukana. 

Turha vaiva, ei se mokoma usko semmosiin moder‐

neihin hilanvitku miin. 

Naapurilla on aina suupielet alaspäin. Minä aja e‐

lin, e ä tanhu voisi tehdä hyvää. Juu, ei kelvannut. 

Kansantanssi nyt on kuulemma naure avin harras‐

tus ikinä! Minä siihen, e ä just niin, sehän siinä on 

parasta! Meidän harjoituksissa hekotellaan jatku‐

vas . Kun menee hyvin, niin nauretaan — ja kun 

tulee kämmi, niin si en vasta nauretaankin. Naapu‐

ri vaan pyöri eli silmiään. Äräh  si en, e ä hänellä 

on samaan aikaan joka tapauksessa se naurujooga. 

Vaalien aikaan kävelin kansallismielisten vaaliteltan 

ohi ja siinäpä tuli mieleen, e ä sieltä varmaan löy‐

tyisi kaikupohjaa suomalaisen kul uuriperinteen 

ilosanomalle. Juu, ei löytynyt. Kul uuri oli väärä 

sana. Tuuppasivat kahvi a ulos ja huusivat vielä 

perään, e ä tanhuryhmän ensi vuoden avustus pi‐

täisi o aa pois. Kul uurirahoja pitää leikata, kun 

vastaano okeskuksen pol opulloiskun jälkien kor‐

jaukset tulevat niin kalliiksi. 

No serkku se aina vali , kun ei tohdi o aa kontak‐

a vastakkaiseen sukupuoleen. Minä ehdo n, e ä 

mitenkä olisi tuo kansantanssi —  siinä kun pääsee 

osaamatonkin likelle naisimmeisiä, eikä tar e sana‐

kaan sanoa. Juu ei. Sehän vallan kauhistui, jo a ei 

hän sentään NIIN epätoivoinen ole. Melkein kaik‐

kea hän on kyllä valmis kokeilemaan, mu a jos nyt 

kuitenkin jätetään tämä ja se sukurutsa väliin — 

heko heko… Minä valis n, e ä tuo sanontahan me‐

nee alunperin niin, e ä kaikkea pitää kokeilla ker-

ran, paitsi sukurutsaa ja kansantanssia. Eli sukurut‐

saa ei kertaakaan — ja kansantanssia joka viikko! 

Yri äny ä ei laiteta. Serkku on nyt käynyt harjoi‐

tuksissa joka viikko. On se niin epätoivonen... 

Yri äny ä ei laiteta 
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Lohjanseudun Tanhuujat ry järjes  perinteisen kan‐
sallispuvun tuuletuspäivän torstaina 10. elokuuta 
Lohjan museon piha‐alueella. 
 
Kun viikolla sää oli ollut siihen mennessä sellainen 
kuin se on ollut lähes koko kesän, kysäisin ohjaajal‐
tamme, e ä mitäs si en jos sataa… Vastaus tuli 
kuin apteekin hyllyltä: ei ole aiemminkaan satanut. 
Eikä kyllä satanut nytkään. 
 
Paikalle saapui runsaas  erilaisiin kansallispukuihin 
pukeutuneita. Osa puvuista oli sellaisia, joita ei edel‐
lisenä vuonna ollut näy llä. Muun muassa Kankaan‐

pään puku oli tällainen. Ja olipa län sestä naapuri‐
maastamme Ruotsistakin yksi puku. Kaikki puvut 
esitel in, ja täytyy todeta, e ä oli hieno tunne kun 
meitä Lohjan pukuun pukeutuneita oli pitkä rivi. 
 
Hiiden pelimannit soi vat ja Leikin varjolla ‐ryhmä 
esi  pari sikermää kansantansseja. 
Ka  Lyy käinen ja Seija Ulenius leiki vät lapsia, Eli‐
na Laakkonen ve  yhteislauluja ja yhdessä tans‐
si in salonkitansseja. Arpoja myy in ja tarjolla oli 
kahvia ja leivonnaisia, vapaaehtoisella kahvimaksul‐
la. 
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5.8. vietetyn kansallispuvun päivän kunniaksi järjeste in taas tuuletustapahtumia eri puo-
lilla Suomea. Toimituksen  edossa on ainakin 20 eri paikkakunnilla järjeste yä tapahtu-
maa. Piknikkien lisäksi tarjolla on ollut vaihtelevas  monenlaista ohjelmaa, kuten musiikki-
esityksiä, yhteislaulua, kansantanssia, pukuesi elyitä, kansallispuku etoa, kansanlaulukirk-
koa ynnä muuta. Ohessa ovat kuulumiset Lohjan tapahtumasta. 

Kansallispuvut tuule uivat 

Paula Bergström 
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Kauniilla kiilukärpäsillä ja lapinkävijöiden tuntemilla 

porokiiliäisillä eli kurmuilla on parvisoidin kuten tee‐

rillä.  Koiraat valitsevat maisemasta ero uvan pai‐

kan, vaikkapa kukkulan huipun ja esiin työntyvän 

puunoksan ja tanssivat.  Naaraat tarkkailevat piirin 

reunoilla ja poimivat onnekkaan pyörähtelijän parik‐

seen. 

Tiede 7/2017 Kärpäsenä katossa 

 

 

 

 

 

Can‐Can:  Löyhämielisten naisten esi ämä sätky‐

tanssi  

Caconne: 1. Soi nmusiikin muunnelmamuoto 2. Ta‐

pa li eroida ranskalainen aivastus 

Draban : Puolalainen seremoniatanssi tai inten‐

den n itäsaksalainen kulkuneuvo 

 

Kun oopperassa yksinäinen al o laulaa 12 minuu s‐

sa ”suloiset hiuksesi”, opere ssa korkea sopraano 

luri elee niitä näitä ja 48 kevytkorkoista naista het‐

kuu vilautellen alushousujensa pitsejä. Tanssiksi kel‐

paa mikä tahansa rytminen hytky: marssi, valssi, ga‐

loppi, ko ljonki, shimmy, tango, kopak, tsopak ja 

kiinalainen liupong. Kaikista tansseista tunnetuin on 

can‐can, suomeksi kän‐känni, jota humalaiset juma‐

lat tanssivat maailman ensimmäisessä kokoillan 

opere ssa, Jacques Offenbachin julkeassa ilveilyssä 

vuodelta 1858 Orfeus manalassa.   Samaa kappa‐

le a soitetaan suomalaisissa jääkiekko‐o eluissa, 

koska maali enteilee känniä. 

 

Haitari: Päistä vede ävä soi n, josta väitellään jat‐

kuvas . 

Hambo: Ruotsalainen tapa pitää hauskaa: pyöritään 

kansallispuvussa ympyrää lipputangon ympärillä. 

 

Oopperassa on koloratuurin tarve a paljon enem‐

män kuin ensi luulemalta voisi aavistaa. Yksinhuolta‐

jan oikeuksia kostonhimoises  puolustava Yön ku‐

ningatarkin edustaa koukerosopraanoja siinä missä 

häntä lempeämmät Julie e, Elvira, Dinorah, Lucia ja 

Linda. Kujertavakurkkuiset korkeaääniset naiset on 

mielle y oopperassa köyhiksi ja yksinkertaisiksi 

ty ösiksi, jotka rakastuvat joko onnellises  tai on‐

ne omas . Onnellises  rakastuvat laulavat etupääs‐

sä linnuista, kevätlähteistä, tuulenhenkäyksistä ja 

jalokivistä ja heidän purkauksiaan kutsutaan po‐

loneeseiksi tai valssi‐ tai kelloaarioiksi, kun taas on‐

ne omas  rakastuneet saavat mielipuolisuuskohta‐

uksen, jolloin äsken niin onnelliselta kuulostanut 

laulanta muu uu ilmiselväksi vakavan psykoosin 

oireeksi. 

Minna Lindgren: Musiikki on vakava asia 

 

 

 

TANSSIAISET NAVETASSA 

 

Meni piirileikkiä kukko ja kana. 

Sitä syrjästä katseli vakavana 

juro, ynseä rouva lehmä. ”Ammuu!” 

se ammui, e ’ oli revetä suu. 

 

Klarine a porsaat puhalsi. 

Vähän väliä töräh  trumpe , 

kun hevonen hirnah : ”Iihahaa!” 

Oli kaikilla oikein hupaisaa. 

     

    Laura Latvala 

Kansan tanssia kirjallisuudessa 

Esko Kannusmäki 

Kansan tanssia kirjallisuudessa, osa 25 
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Kansallispukupörssi 

Myydään 
 
Kaksi Alavuden pukua: 
1. Lähes käy ämätön, siis  Helmi Vuorelman valmistama puku, 
pusero, koru ja nauhat kokoa 38‐40. 
Hintapyyntö 420 € tai sopimuksen mukaan. 
 
2. Itse kudotusta kankaasta tehty puku + pusero, koko 36‐38. 
Hintapyyntö 220 € tai sopimuksen mukaan. 
 
Sijain  Helsingin Lau asaaressa.  
 
Tiedustelut: 0505310321 / Vera 

 

Myydään 
 
Käsin tehty, lähes käy ämätön Tuuterin puku, koko n. 40. 
Hintapyyntö 600 €.  
 
Puku sijaitsee Espoon Ma nkylässä. 
 
Tiedustelut: 044571 5303 / Anja Lehikoinen 

Kansallispukuja myytävänä: 
 
Tytöille eri kokoja: Alavus, Häme, Härmä, Munsala, Perä‐Pohjola, Pyhäjärvi, Tuuteri 

Pojille eri kokoja: Häme, Valkeala 

Naisille eri kokoja: Häme, Munsala, Pyhäjärvi.  

Miehille eri kokoja: Akaa, Häme, Koivisto, Seiskari 

 

Hinnat 120‐1200 € 
Kerro, mitkä kiinnostavat, etsin sopivat esiin ja määri elen hinnat niille. 
 
Tiedustelut: 050 4660662  / Anneli 
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  Tapahtumakalenteri 

   

  Syyskuu      29.9‐1.10. Tanssimania. Uuden kansanmusiikin ja kansantanssin fes ‐ 

          vaali Tampereella. 

   

 

  Lokakuu      7.10. Kansallispuvun päivä, Suomen kansallispukukeskuksen  

          järjestämä Kansallispuvun päivä ‐tapahtuma Jyväskylässä.  

 

          21.10. Folkdansglädje, FSF:n 100‐vuo sjuhlat Helsingin  

          Konservatorion juhlasalissa klo 18.00  

 

          21.10. Juhlatanssikurssi, Varalan Urheiluopisto, Tampere 

 

          21.10. Kansantanssin ope ajien 40‐v. tapaaminen, Varala, Tampere 

 

          22.10.  Ruotsalaisten tanssien kurssi Arbetets Vänner –     

          yhdistyksen  loissa (Annankatu 26, Helsinki) Mikko Pihla e, Lena Hallin‐

          Pihla e ja Marcus Blomberg ope avat klo 9.00‐13.00 . 

           

          29.10. SKY:n puvuston 110‐vuo sjuhla, avoimet ovet Döbelninkadulla. 

   Marraskuu  7.11. Suomen ensimmäinen Etnogaala Tavas alla Helsingissä.       
          18.‐19.11. Feresikurssi,  Allianssi‐talo Itä‐Pasilassa Helsingissä            25.11. Ero ikka kansantanssissa—vakasta varisseet tanssit –kurssi SKY:n 

          ja KTNL:n vaalikokousten yhteydessä Albert Edelfel n koululla  

          Porvoossa. 

 

          25.11. KTNL:n vaalikokous klo 15.00 ja SKY:n klo 16.00, Porvoo 


