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Pääkirjoitus 

O aessani pes n vastaan kuusi vuo a si en uutena vihreänä puheenjohtajana, oli 

järjestöken ä vielä suhteellisen voimakkaas  omissa perinteisissä lokeroissaan. 

Jokainen vah  omaa reviiriään. 

SKY:n sisällä tapahtui aika voimakas vaihtuvuus hallituksessa ja sitä kau a toimi‐

kunnissa. Siis organisaa on rakentaminen oli ensiarvoisen tärkeää. Järjestön suun‐

nan määri ämiseksi lähde in tekemään strategiaa kymmeneksi vuodeksi eteen‐

päin. Se saa in valmiiksi ja jäsenistön hyväksymäksi. Se on ohjenuora ja  ennäy ä‐

jä tulevalle toiminnalle. 

Toinen voimakkaas  toimintaa 

ohjaava linjaus teh in siten, 

e ä yhteistyötä muiden keskus‐

järjestöjen kanssa lisä in. Aika 

on osoi anut linjauksen oikeaksi. 

Yhteistyön näkyvin osoitus on 

GraniFolk – yhteinen kesäjuhla, 

joka on saanut varauksetonta 

myönteistä palaute a. Yhteistyö ei 

ole tähän loppunut vaan uusia yhtei‐

siä tapahtumia on koko ajan suun‐

ni eilla, mikä on ehdo omas  hyvä 

linja. 

Strategiassa määritel in ensimmäiseksi 

askeleeksi järjestön arvostuksen nosta‐

misen kansantanssin kentässä. Se on on‐

nistunut, kun olemme olleet mukana KY‐

Tissä, KEKissä ja Nordlekissa. Näiden kau a 

SKY:n ääni on kuulunut. Tulevaisuudessa kaikki 

yhteistyö on mahdollista sellaisten tahojen kanssa, jotka tukevat 

SKY:n toiminnallisia tavoi eita. 

Kansallispuvut ovat nousemassa arvossaan hyväksytyiksi juhlapuvuiksi en stä laa‐

jemmalle käy äjäkunnalle – kiitos Suomi 100 ‐juhlavuoden. SKY:n puvustossa on 

ollut kiireitä huoma avan kysynnän kasvun myötä. Puvustosta on tulossa SKY:lle 

aina vain tärkeämpi toiminnan muoto, joka tukee perinteistä kansantanssia. 

Kiitos kaikille yhteistyötahoille yhteisistä hetkistä.   

Tästä on seuraavan puheenjohtajan hyvä jatkaa ja toivotan menestystä tuleville 

haasteille. 

Risto Elo, väistyvä puheenjohtaja 

SKY:n puheenjohtajuus on 

kolmivuo nen  

ja nyt minulla on kaksi  

kolmivuo skau a täynnä. 

 

Siis on aika  

luovu aa vetovastuu  

seuraavalle  

puheenjohtajalle. 
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L 
okakuun alussa kuulimme suruvies n. Tan‐

huystävämme Ritva Salo nukkui pois lyhyen 

sairauden jälkeen. Ritva toimi seurassam‐

me ak ivises  aina viime kevääseen as . 

Sen jälkeenkin hän oli hengessä mukana ja kävi aina 

kannustamassa sekä seuraamassa esityksiämme. 

Ritva Salon ak ivisimman toiminnan aika Tanhuseu‐

ra Kasareikassa ajoi ui seuramme ensimmäisille 

vuosikymmenille 1980‐90 luvuilla. Erityises  muis‐

tamme hänet tarmokkaan sihteerinä, jolta sujui asia 

kuin asia. Sihteerinä Ritva toimi vuosina 1982‐1986 

ja 1989‐1991. Hän oli myös seuramme hallituksen 

jäsen 1982‐83 ja 1988‐91 sekä kirjanpitäjä 1987‐

1988. SKY:n hopeinen ansiomerkki hänelle myön‐

ne in 28.10.1991. 

Ritvan kyvyt ja sosiaalinen luonne tulivat erityises  

esille matkoillamme. Hän toimi matkanjohtajana 

Nordlek‐matkalla Ruotsissa 1982 ja vierailulla Unka‐

rin Oroshazassa vuonna 1986. Näiden lisäksi Ritva 

osallistui lukuisille SKY:n kesäjuhlille ja sai tanhuys‐

täviä ympäri Suomen. Alkuvuosina Tanhuseura Ka‐

sareikassa oli useita lapsiryhmiä ja Ritva toimi usein 

myös huoltajana lasten ja nuorten tanhumatkoilla. 

Hän pi  kaikesta huolta, ja jos jotakin matkalaisilta 

puu ui, Ritvalta löytyi aina apu. Taitavana käsityöih‐

misenä hän ompeli lukuisia esiintymisasuja itselleen 

sekä tarvi aessa muillekin. Ritva osallistui myös ak‐

ivises  seuramme talkootoimintaan. 

Tanhuharrastus jatkui 80‐luvun alusta aina näihin 

päiviin saakka muutaman vuoden taukoa lukuun‐

o ama a. Jäädessään eläkkeelle palkkatyöstään 

Kuusankosken kaupungilta Ritva aja eli jäävänsä 

eläkkeelle myös tanhuharrastuksesta. Veri ve  kui‐

tenkin takaisin harjoituksiin, vaikka esiintymiset jäi‐

vätkin vähemmälle. Tanhun rinnalle Ritvan harras‐

tukseksi tuli countrytanssi, jossa hän myös esiintyi 

aivan viime aikoihin saakka. Myös  lkkutyöt ja muu 

käsityö olivat hänelle rakas harrastus – monissa 

näy elyissä oli Ritvan töitä esillä. 

Muistamme Ritvan hyväntuulisena, iloisena ja kan‐

nustavana ystävänä. Häntä jää omaisten lisäksi kai‐

paamaan lukuisa joukko ystäviä. Ritvan valoisa luon‐

ne on mielessämme surun keskellä.   

Muistokirjoitus 

Muistoissamme  

Ritva Salo 

26.7.1941 – 9.10.2017 

K
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Karjalainen Nuorisolii o järjes  11.11.2017 Helsingissä Violan tanssit ‐kurssin. Nimensä ja 

sisältönsä kurssi sai tanssinope aja Viola Malmin (1932‐2010) mukaan.  

Viola Malmi oli petroskoilainen tanssinope aja, jon‐

ka elämäntyöksi muodostui karjalaisen perinteen 

kerääminen, tallentaminen ja elvy äminen. Malmi 

ope  tansseja rajan molemmin puolin. Aluksi hän 

keräsi tansseja, leikkejä ja muuta perinne ä omaan 

käy öönsä, mu a pian hänelle valkeni, kuinka tär‐

keää materiaali oli karjalaisen perinteen säily ämi‐

sen kannalta. Hänen kirjojaan on julkaistu Neuvos‐

toliitossa, Venäjällä ja Suomessa. 

Kurssi oli osa kansantanssijärjestöjen yhteistä ohjaa‐

jakoulutusta, jonka yhtenä osiona on karjalainen 

tanssiperinne. Tavoi eena on, e ä kansantanssin 

ohjaajat oppivat tuntemaan karjalaisen tanssiperin‐

teen eri osa‐alueita.  

Osallistujia kurssille tuli juuri sopivas  tusinan ver‐

ran ympäri Etelä‐Suomea, aina Raumaa ja Nokiaa 

myöten. Ope ajaksi oli saatu Karjalaisen Nuorisolii‐

ton pitkäaikainen pääsihteeri Sari Suokas, joka myös 

itse sai oppia Viola Malmilta. Perinne siis kulkee 

eteenpäin. 

Iltapäivän ja illan aikana käy in läpi kymmenisen 

tanssia variaa oineen. Alueellises  tanssit ka oivat 

koko Karjalan Uhtuasta (nyk. Kalevala) Inkeriin as . 

Jokainen tanssi käy in aluksi läpi vuoro vuorolta 

kiinni äen huomiota yksityiskoh in, aluksi ilman 

musiikkia, si en musiikin tahdissa. Näin opi in eri‐

laisia näkökulmia karjalaiseen tanssitapaan, sen va‐

riaa oihin ja varioimiseen. Juuri opi ua tanssi in 

läpi uudestaan ja uudestaan, kunnes se osa in. 

Kurssin pää eksi tansi in vielä kertauksen vuoksi 

kaikki tanssit läpi yhtä soi oa. 

Reippaasta soitosta huoleh  mestarillinen konkari‐

haitaris  Pekka Pen käinen, joka jaksoi pyytee ö‐

mäs  ”renku aa” kerta toisensa jälkeen läpi vähem‐

mänkin haasteelliset säestykset. Taitava pelimanni 

kruunaa kansantanssin; hän on avuksi ohjaajalle, 

iloksi tanssijalle – ja elävä säestys elävöi ää tanssin‐

kin. 

Kokeneen ja osaavan ohjaajan ansiosta tunnelma 

kurssilla oli karjalaisen lupsakka ja tärkeilemätön, ja 

oppiminen oli helppoa. Kansantanssi on yhteisöllistä 

ja sosiaalista tekemistä, ja sen kyllä tälläkin kurssilla 

sai selkeäs  havaita. Jo muutaman minuu n jälkeen 

toisilleen ennestään tuntema omatkin kurssilaiset 

o vat kontak a ja yhdessä sekä nauroivat virheil‐

leen e ä nau vat onnistumiskokemuksistaan.   

 

Teemu Perheentupa 

Violan tanssit –kurssi Helsingissä 

Kansantanssi 

K
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Uu sia 

 









 

 

Erika Åberg: Lempilapasia ja suosikkisukkia 

(Kustannus Mäkelä, 2017) 

Neulo lapasia peukalokiilalla tai ilman, viileneviin 

säihin sopivia rannekkeita, myssyjä ja kauniita suk‐

kia eripituisilla varsilla. Käytännölliset ja leikkimieli‐

setkin mallit ammentavat perinteisistä tekniikoista 

ja kirjoneulekuvioista. Nykyisin saatavilla ihanilla 

villalangoilla toteute uina niistä valmistuu käy ä‐

jilleen uusia lempilapasia ja suosikkisukkia. 

Sukujuhlat 27.‐29.7.2018 

KTNL:n, KN:n ja SKY:n yhteinen kesäjuhla Suku‐

juhlat pidetään Siilifolkin yhteydessä Siilinjär‐

vellä 27.‐29.7.2018. Nuorten leiri alkaa jo 23.7. 

Samaan syssyyn on mahdute u myös Suguvas‐

tavundu, suomalais‐ugrilaisten kansojen yhtei‐

nen kul uuritapaaminen. Luvassa on toistasa‐

taa vierasta Venäjältä ja Virosta. Ja Kalevalaiset 

Naisetkin on mukana kertomassa kansanperin‐

teestä  

Oriveden kansanmusiikki– ja –

tanssikurssit järjestetään viimeis‐

tä kertaa nykyisessä muodossaan, 

sillä Oriveden Opisto lakkautetaan. 

Ilmoi autuminen on jo mennyt 

umpeen, mu a irtopaikkoja kan‐

na aa vielä yri ää. 

Väärinkäsityksiä Kalevalasta 

Suomalaisilla on Kalevalasta monenlaisia käsityk‐

siä, myös vääriä. Vaikka  edetään, e ä Kalevalas‐

sa on yhtä ja toista Lönnro n omaa, sil  uskotaan, 

e ä Kalevala kertoo todella eläneistä ihmisistä ja 

sa uneista tapauksista. Kalevalaan ja kansanru‐

noihin lii yvästä pitkästä tutkimuksesta huoli‐

ma a uskomme muinaiseen historialliseen Kale‐

valaan on niin vankka, e ä sitä on pide y suoma‐

laisen iden tee n yhtenä perustavana kulmakive‐

nä. 

Tieteiden yössä 18.1. katsotaan totuu a silmiin 

klo 18.00 SKS:n juhlasalissa. 

    Tiesitkö, e ä… 

Suomen Kansallispukujen Ystävät ry 

(johon SKY:kin kuuluu) lahjoi  

itsenäisyyspäivän alla rouva Jenni 

Haukiolle vasta tarkistetun Jääsken 

naisen kansallispuvun, ja puku näh in 

he  tuoreeltaan rouva Haukion yllä 

Oulussa järjestetyssä 

valtakunnallisessa Suomi 100 v. –

pääjuhlassa 2.12. 
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Uu sia 

 

 

NORDLEK 2017 järjestetään Falunissa 

10.‐15.2018. Vuoden alussa tulee lisää  e‐

toa ilmoi autumisesta. Ko sivut ovat 

osoi eessa  h p://nordlek2018.se/fi/ko / 

ja sieltä löytyvät jo esim. suomalaisten oh‐

jelmat. 

FSF:n talvikurssi ohjaajille 

FSF järjestää 26.‐28.1, talvikurssin ohjaajille 

Oriveden Opistolla. Marcus Blomberg ja Teresa 

Helminen ope avat NORDLEKin ja Sipoon ju‐

nioritanssijuhlien ohjelmia, Eivor Wallinvirta 

opastaa kansantanssin näy ämöllepanossa, ja 

Heidi Palmu evästää alle 5‐vuo aiden ohjaami‐

seen. 

Eija Koski: Himmelin harmonia (Maahenki, 2017) 

Himmeli on mielen  la, jonka tekemisessä prosessi on yh‐

tä tärkeä kuin lopputulos. 

Himmelin harmonia on jatkoa suuren suosion saavu a‐

neelle Himmelille (Maahenki 2011). Uudessa kirjassaan 

Eija Koski avaa himmeliaja elunsa syvyyksiä ja opastaa 

kädestä pitäen sekä perinteisen e ä modernin himmelin 

tekoon. 

Kansanperinnekalenteri (Salakirjat) ilmestyy kolma a 

kertaa en sestään laajenne una ja täydenne ynä. Ka‐

lenteri kokoaa yksiin kansiin laajan otannan vuodenkier‐

toon lii yviä vanhoja tapoja ja uskomuksia sekä jo unoh‐

tuneita en saikojen juhlapäiviä. 

Kalenterissa on jokaiselle kuukaudelle erillinen infoau‐

keama, joka sisältää alkuperäisiä juhlapäiviin lii yviä tari‐

noita ja memoraa eja sekä o eita kansa eteellisistä te‐

oksista 1700‐luvulta alkaen. 

Suomen pyhät luonnonpaikat 

2017‐2018 ‐kalenteri (Taivaannaula) 

kunnioi aa perimä edon tuntemia sa‐

toja pyhiä luonnonpaikkoja ympäri Suo‐

mea. Jokainen kuukausi esi elee yhden 

niistä vuodenkierron mukaisessa asus‐

saan. Kalenteriin on tu uun tapaan 

merki y myös vanhan kansan merkki‐

päivät ja niihin lii yvää perimä etoa. 
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Annuli ja Teemu Perheentupa 

Riina on kansantanssin lähe läs 



 

Tanhuvies  4/ 2017  9 

Kansantanssi 

Helsingin Kaapelitehtaalle rakennetaan kaikelle tanssille avoin Tanssin talo, jonka on mää‐

rä avata ovensa vuonna 2020. Sen on tarkoitus vahvistaa suomalaista tanssiken ää, nos‐

taa katsojamääriä sekä vakau aa tanssin asemaa yhteiskunnassa. Tänä vuonna on aloi a‐

nut toimintansa 14 tanssin lähe lään joukko, joiden tehtävänä on vuorovaikutus Tanssin 

talon ja tanssin eri lajien välillä. Kansantanssin lähe läänä toimii Riina Hosio. 

Riina tulee haasta eluun suoraan Maa‐ ja metsäta‐

lousministeriöstä. Hän on ollut ohjaamassa ministe‐

riön henkilökuntaa, joka o aa osaa Koko Suomi 

tanssii kampanjan tanssihaasteeseen katutanssilla. 

Kahvia o aessamme keskustelemme siitä, kuinka 

katutanssissa ja kansantanssissa on yllä ävän paljon 

samaa. Yhtäläisyyksiä löytyy niin lähtökohdista kuin 

liikekielestäkin. 

Tanssijana, tanssinope ajana, koreografina ja Folk‐

Jam‐ohjaajana toimiva vastaleivo u lähe läs aloi  

tanssiuransa 6‐vuo aana Siepakoissa Rovaniemellä. 

Hän valmistui Oulun amma korkeakoulusta tans‐

sinope ajaksi tänä vuonna. 

Tanssin taloa rakentamassa 

Vaikka Tanssin talon rakennus valmistuu 2020, sen 

toiminta on jo käynnissä. Hallinto ja  edotus toimi‐

vat ja tulevia pui eita ja sisältöjä kartoitetaan, jo a 

ovien avautuessa Kaapelitehtaalla varsinainen toi‐

minta saa lentävän lähdön. Neljä erikokoista tans‐

siareenaa tulevat mahdollistamaan paljon erilaista 

käy öä. Jo a  lat eivät jäisi vajaakäytölle, pitää te‐

kijät ja sisällöt löytää hyvissä ajoin. 

Riina kertoo, e ä rahoitusta toiminnalle on jo saatu. 

Ensimmäisten vuosien aikana talon toiminta pyri‐

tään vakau amaan ja ohjelmistossa pelataan pitkäl‐

 varman päälle, jo a tanssi näy äytyy kanna ava‐

na toimintana. Ehkä 10 vuoden päästä nähdään jo 

riskino oa. Kyseessä on siis pitkän tähtäimen ju u. 

Tanssin talo ‐hankkeessa on alusta alkaen koros‐

te u sitä, e ä se on tarkoite u kaikelle tanssille. 

Sen takia pitää luoda yhteydet eri tanssilajeihin. Täs‐

tä päämäärästä syntyi iso joukko tanssin lähe läitä. 

Tanssin lähe läät toimivat kaksisuuntaisena kana‐

vana Tanssin talon ja tanssikentän välillä. He sekä 

edo avat Tanssin talosta kentälle, e ä kokoavat 

etoa oman tanssilajinsa toimijoista, tapahtumista 

ja verkostoista Tanssin talolle. 

Kansantanssin lähe läänä 

“Tanssin talossa suhtaudutaan tosi posi ivises  kan‐

santanssiin”, kertoo Riina tyytyväisenä. 

Hänestä kontak  Tanssin taloon on tärkeää myös 

kansantanssijoille; Tanssin talo on yksi merki ävim‐

mistä tanssialan jutuista Suomessa ‐ ja maailman‐

laajuises kin. Riina vertaa sitä siihen, mitä Cirko teki 

sirkustaiteen asemalle ja Musiikkitalo musiikin ken‐

tälle. 

Hän uskoo, e ä Tanssin talo tulee resonoimaan 

myös kansantanssikentän kanssa. Tanssin talolla on 

esimerkiksi valmis verkosto ulkomaisten ins tuu oi‐

den kanssa, ja sitä kau a voidaan tarjota suomalai‐

sia ryhmiä kul uurivaihtoon. Euroopassa on 36 

tanssin taloa 22 eri maassa. Helsingin tanssin talo 

on ehdo omas  kiinnostunut myös kansainvälisestä 

toiminnasta. Kansantanssilla ei ole lähe lään mu‐

kaan varaa jäädä Tanssin talon ulkopuolelle. 

Riina on laa nut selvityksen kansantanssin  lasta 

Tanssin talolle. Sen pohjana hän on käy änyt vuon‐

na 2001 tehtyä selvitystä. Hänen mukaansa alalla 

ollaan menossa hyvään suuntaan. Harrastajamääri‐

en laskun masennusaallosta ollaan nousemassa 

ylöspäin, ja esim. Oulussa, jonne hänellä on  ivis 

kontak ,  lanne on erityisen hyvä. Hän nostaa esiin 
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Hanna Poikelan, jonka ansiosta harrastajamäärät 

Oulun seudulla ovat hurjassa kasvussa. Posi ivisen 

kehityksen takana on myös Oulun kaupunki, joka 

haluaa profiloitua tanssikaupunkina. Kaupungin joh‐

to suhtautuu tanssiin hyvin posi ivises . Lisäksi ou‐

lulaisessa sanomaleh  Kalevassa on isoja ar kkelei‐

ta tanssista – erityises  kansantanssista. 

Kansantanssi ja Tanssin talo 

Selvityksensä perusteella Riina on esi änyt Tanssin 

talolle ajatuksiaan siitä, miten kansantanssi voisi 

näy äytyä Tanssin talossa. Hän kertoo lähestyneen‐

sä asiaa kolmesta näkökulmasta, jo a koko kansan‐

tanssin kirjo olisi eduste una. 

Ensimmäinen näkökulma on kansantanssin yhteisöl‐

lisyys. Riina haluaisi viedä tanssituvat osaksi Tanssin 

talon toimintaa. Yhteistyötä tehtäisiin pelimannien 

ja esimerkiksi Sibelius‐Akatemian kansanmusiikki‐

osaston kanssa. Samalla koroste aisiin tanssin ja 

musiikin erityistä, elävää yhtey ä kansantanssissa. 

Yhteisöllinen tanssi on nyt nousussa. Riina kertoo, 

e ä ensi vuonna on tarkoitus tältä pohjalta järjestää 

tanssiklubeja uusmaalaisten kansantanssijoiden yh‐

teistyönä. 

Toinen näkökulma lii yy kansantanssin alueellisiin 

erikoispiirteisiin. Ryhmien tansseissa ja niiden esi‐

tystavoissa on selkeäs  havai avia alueellisia eroja. 

Riinan mielestä niitä voisi nostaa esiin Tanssin talos‐

sa. 

Kansantanssi taidemuotona on kolmas Riinan näkö‐

kulmista. Huippukansantanssin ja kansantanssin 

amma laisten työn profiilia voisi hänen mukaansa 

nostaa myös esimerkiksi Etnogaalan yhteydessä. 

Selvityksen tekemisen ja ideoimisen jälkeen lähe ‐

lään pr‐tehtävä jatkuu. Lisäksi Riina toimii Tanssin 

talon fokusryhmässä, joka tekee osallistuvaa tutki‐

musta. Tutkijat Marja‐Liisa Trux ja Isto Turpeinen 

ovat aloi aneet kolmivuo sen hankkeen, jossa tut‐

kitaan tanssin kentän toimintatapoja ja etsitään yh‐

teistä säveltä. 

Tässä vaiheessa haasta elua huomaamme, e ä lä‐

he läs on hoitanut  edotustehtäväänsä jo puolen‐

toista tunnin ajan, ja on aika kiiruhtaa eteenpäin 

märkään marraskuun iltaan.   

 

Kansantanssi 

Alla: Petri Hoppu ope aa Tanhuvakasta pois jäte yjä, aika‐

naan sopima omiksi koe uja kansantansseja. 
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Tanssihuumorin kukkaset 

Kolumni: Petri Hoppu 

T 
anssiesitykset eivät kuulu suomalaiseen 

kansanomaiseen tanssiin. Näinhän meille 

on sano u vuosikymmenten ajan, ja jul‐

kaisujen valossa näin tuntuisi olevankin. 

Esimerkiksi Tanhuvakan tanssista vain pari on selke‐

äs  esityksellisiä, ja vain yhdessä on jonkinlainen 

draaman kaari. Kuitenkin tanssimuis inpanoista löy‐

tyy yllä ävänkin paljon esityksellisiä elemen ejä eri 

puolelta Suomea. Ne poikkeavat monessa suhteessa 

kaikista nykypäivän kansantanssiesityksistä, eikä 

niitä väl ämä ä he  tunnistakaan esityksiksi. 

Esi ävät kansanomaiset tanssit eivät muodosta mi‐

tään yhtenäistä ryhmää, vaan niihin lii yy monen‐

laista liikehdintää, eriskummallista elekieltä ja en‐

nen kaikkea groteskia huumoria. Juuri huumori on‐

kin tyypillinen piirre kansanomaisissa tanssiesityk‐

sissä, kun taas vakavamielisyys ei niihin näy äisi 

kuuluneen. Huumori on voinut ilmetä eroo suute‐

na, sa irina ja puhtaana farssinakin. 

Ripaskasoolot ovat olleet tyypillises  pienimuotoisia 

esityksiä, eikä nykypäivän kansantanssien parei ain 

tanssi u maani elu ole ollut ripaskan ainoa kon‐

teks . Eri  etojen mukaan ripaskaa ovat esi äneet 

niin nuoret kuin vanhatkin, yleensä miehet mu a 

joskus myös naiset. Vaikka yleisimpiä ne ovat olleet 

Karjalan suunnalla,  etoja niistä löytyy aina Pohjan‐

maata myöten. Ne ovat usein herä äneet katsojissa 

vähintään yhtä paljon naurua kuin ihailuakin, ja ne 

ovatkin olleet tyypillisiä hetkestä kumpuavia tanssi‐

esityksiä. 

Vanhapiika‐tanssit edustavat puolestaan paikoin 

rajuakin tanssihuumoria, johon on upote u yhteis‐

kunnallista sa iria erityises  länsisuomalaisissa ver‐

sioissa. Pilkan kohteina olevat vanhatpiiat eivät 

suinkaan ole tyypillisiä talonpoikaisnaisten edusta‐

jia, vaan taustalla vaiku aisi olevan rahvaan terävää 

ivaa ylempien yhteiskuntaluokkien välillä epätoivoi‐

sia naimakauppapyrkimyksiä kohtaan. Keski‐ ja itä‐

suomalaisissa versioissa sa iri näy äisi kuitenkin 

vaihtuneen välillä farssinomaiseksi mimiikaksi, jossa 

leikitellään vanhapiikanimityksen kahdella merkityk‐

sellä: toisaalta se tarkoi aa naimatonta vanhempaa 

naista, mu a toisaalta myös erityistä lintulajia, tai‐

vaanvuohta. 

Ero ikkaa löytyy puolestaan sekä pienistä paritans‐

siparodioista e ä selkeämmin draamaa sisältävistä 

esityksistä. Paritanssiparodioille on tyypillistä se, 

e ä ne muistu avat rakenteelta esimerkiksi tavan‐

omaisia polkkatansseja, mu a ne sisältävät yhden 

tai useamman eroo sen elemen n usein tanssin 

lopussa. Ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta tallenne‐

tuissa häiden karhutanssiesityksissä on puolestaan 

joko piilote ua tai täysin suorasukaista eroo sta 

leiki elyä, mitä on sisältynyt moniin muihinkin sa‐

man alueen tanssillisiin häärituaaleihin. Jossain 

määrin erikoista on se, e ä aiemmin miehet olivat 

lähes poikkeukse a tanssijoina julkisissa eroo ssä‐

vy eisissä tanssiesityksissä, kun taas ainoa  eto 

naisten eroo sesta tanssi‐improvisaa osta Sata‐

kunnasta vii aisi naisten omaan, muulta yleisöltä 

sulje uun  laisuuteen. 

Kansanomaiset tanssiesitykset eivät avaudu kovin 

helpos  nykyajan ihmisille. Niiden rakenne ja ennen 

kaikkea huumori edustavat meille hyvin vierasta 

maailmaa. Niiden tutkimus au aisi kuitenkin ym‐

märtämään kansanomaista tanssia nykyistä parem‐

min, koska ne ovat erinomaisia esimerkkejä siitä, 

kuinka liikeilmaisu on kuulunut ihmisten arkeen ja 

juhlaan myös suomalaisessa talonpoikaisyhteisössä. 

Kansantaiteen monenkirjavassa joukossa tanssilla‐

kin on aina ollut paikkansa.   

Petri Hoppu 
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Kansallispuvut 

Vuonna 1907 Helsinki on nopeas  kasvava 100 000 

asukkaan kaupunki Suomen suuriruh naskunnassa. 

Kaupungissa aloi aa toimintansa vastavali u yksi‐

kamarinen eduskunta, johon on ääneste y maan 

ensimmäisissä eduskuntavaaleissa 181 mies‐ ja 19 

naiskansanedustajaa. Ajan hermolla olevassa kau‐

pungissa kuvataan koko keisarikunnan ensimmäinen 

näytelmäelokuva Salaviinanpol ajat. Viisi vuo a 

aikaisemmin sähköiste y rai o elinjasto pistetään 

täysin uusiksi, jo a saadaan toimivat yhteydet kas‐

vaneen kaupungin eri osien välille. 

Kuusivuo aan SKY:n nuoret perinneak ivit perusta‐

vat puvuston huoleh maan yhdistyksen kasvavasta 

pukuvarastosta. Puvusto alkaa he  kerätä kansallis‐

pukumalleja, joista julkaistaan kuvallisia ohjearkke‐

ja, sekä väli ää kansallispukuja ja niiden materiaale‐

ja. Kuvalliset ohjeet on tarkoitus julkaista myös kir‐

jana. Saadaan kuitenkin odo aa vuoteen 1915, en‐

nen kuin Kansanpukuja‐kirjanen julkaistaan. 

Puvusto tänään 

SKY:n puvusto on toiminut Helsingissä jo 110 vuo a. 

Kaupunki on muu unut, mu a puvustolla voi tun‐

tea historian havinaa. Sinne saapuessaan huomaa 

ensimmäisenä vanhan villakankaan tuoksun. Yli kol‐

men sadan vuokra avan kansallispuvun joukossa on 

joitain hyvinkin iäkkäitä yksilöitä, ja ylähyllyillä hap‐

povapaissa laa koissaan lepäilevät museoidut puvut 

ovat reippaas  toista sataa vuo a vanhoja. 

Annuli Perheentupa 

SKY:n puvusto 110 vuo a 

110 vuo a si en peruste u, edelleen vilkkaas  toimiva SKY:n puvusto pi  juhlavuoden kun‐

niaksi avoimien ovien tapahtuman, joka keräsi runsaas  yleisöä. 
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Kansallispuvut 

Puvusto toimii edelleen vilkkaas . Erityises  tänä 

vuonna Suomi 100 ‐juhlinta näkyy selväs  kansal‐

lispukujen kasvaneena kysyntänä. Toiminnasta 

huoleh va pieni vapaaehtoisten muodostama 

puvustorinki on ollut helisemässä, kun yritysten, 

yhdistysten, oppilaitosten ja virastojen Suomi 100 

‐juhlat ovat tuoneet asiakasryntäyksen. Etenkin 

puvustonhoitaja Eeva Heinonen on saanut uhrata 

lähes kaiken vapaa‐aikansa puvustohommille, 

kun sähköpos a tulee joskus nopeammin kuin 

siihen eh i vastata ja pukuja on pitänyt huoltaa, 

kunnostaa, muokata, hakea ja toimi aa asiakkail‐

le ympäri maata. Myös toimiston puhelin on soi‐

nut pukukyselijöiden ansiosta niin  uhaan, e ä 

joinain päivinä ei paljon muita töitä ole eh nyt 

tehdäkään. 

110‐vuo stapahtuma 

Juhlavuoden kunniaksi puvustolla järjeste in avoi‐

mien ovien tapahtuma 28.10. Tilaisuudessa esitel‐

in kansallispukuja ja puvuston toimintaa sekä jul‐

kais in näköispainos vuoden 1915 Kansanpukuja‐

kirjasesta. 

Avoimien ovien  laisuuden ohjelmallinen osuus al‐

koi puvustonhoitaja Eeva Heinosen tervetuliaispu‐

heella, jossa hän kertoi puvuston alkuaikojen histo‐

riasta. Sen jälkeen Seija Ulenius pi  rennon ja haus‐

kan esitelmän ”Kansallispuvun tarina”, joka sai ylei‐

sön nauraa hörähtemää. Se nos  esiin mielenkiin‐

toisia piirteitä kansallispuvusta sekä vaa eena e ä 

aa eena. Lopuksi esitel in muutamia pukuja asus‐

teineen. 

Tilanpuu een vuoksi yleisölle ei voitu tarjota mah‐

dollisuu a sovi aa kokonaisia pukuja, mu a esille 

oli kerä y erilaisia miesten ja naisten päähineitä, 

joita sai tutkia ja kokeilla. Erityises  tykkimyssyn pu‐

keminen ja harvinaisemmat päähineet, kuten mie‐

hen komea silinteri, eteläpohjalainen neidon 

tryy erö ja eteläkarjalainen vaimon natsi eli hetula‐

ha u, kiinnos vat vieraita. 

Esillä oli useita pukukokonaisuuksia niin elävien kuin 

muovistenkin mallien päälle pue uina. Lisäksi hen‐

kareilla roikkuviin pukuihin sai tutustua lähemmin. 

Pukuja hiplail in ja niiden yksityiskoh a tutkail in 

innolla. 

Yleisöä oli paikalla niin runsaas , e ä varsinkin esi‐

telmän ajan Döbelninkadun huoneisto kävi ahtaaksi 

eikä tuoleja rii änyt kaikille. Tilasta oli happi loppua 

ja muuankin vieras joutui poistumaan hetki äin 

rappukäytävään, kun ahtaus kävi liian ylipääse‐

mä ömäksi. 

Tämä  laisuus osoi , e ä kansallispuvut kiinnosta‐

vat edelleen ja puvustolla rii ää työsarkaa tulevai‐

suudessakin. Vapaaehtoisvoimin toimivan organi‐

saa on puolesta voi vain toivoa, e ä innokkaita ja 

ak ivisia kansallispuvun ystäviä löytyy jatkossakin 

tekemään työtä ja siirtämään vies kapulaa eteen‐

päin.   

Yllä: Seija Ulenius ja Eeva Heinonen kertoivat avoimien ovien 

tapahtumassa puvuston ja kansallispukujen historiasta. 
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Etnogaalan järjes  Kansanmusiikin ja Kansantanssin 

Edistämiskeskus (KEK) yhteistyössä Ylen kanssa. 

Idea gaalasta on ollut ilmassa jo pitkään, mu a vas‐

ta viime talvena YLE nappasi kiinni KEK:n esi ämäs‐

tä ajatuksesta. Maaliskuussa nime in työryhmä 

hoitamaan järjestelyjä, joilla oli jo aikamoinen kiire, 

kertoi KEK:n toiminnanjohtaja Sirpa Lah . 

YLE suunni eli Etnogaalalle logon ja graafisen il‐

miasun, KEK kokosi folk‐kentältä palkintosarjoja, 

ehdokkaita ja palkintoja. 

Emma‐gaalassa on jae u Etno‐Emma vuodesta 

2006. Kansanmusiikin ken ä on kuitenkin niin laa‐

ja, e ä se ansaitsee useammankin palkinnon. Etno‐

gaalassa mukaan saa in myös tanssi, kun yhdeksi 

palkintosarjaksi ote in Vuoden tanssintekijä. 

Tanssi näkyi muussakin ehdokasase elussa, sillä 

yhtenä Vuoden tulokas ‐ehdokkaana oli tanssija, 

ope aja ja koreografi Elssa An kainen. 

Tavas a oli gaalapaikkana mitä mainioin. Tilassa 

pääsi liikkumaan vapaas  tapaamassa tu uja, ha‐

kemassa virvokkeita ja seuraamassa vaihtuvien esi‐

tysareenoiden ohjelmaa.  Tunnelma oli kaukana 

normaalista gaalapönötyksestä. 

Tilan somistus oli oivallinen yhdistelmä modernia ja 

perinteistä. Räsymatoin ja valohimmelein koristeltu 

päälava loi yhdessä valaistuksen kanssa esiintyjille ja 

palkituille tunnelmallisen taustan, joka onnistui ole‐

maan samanaikaises  sekä kotoisa e ä dramaa ‐

nen. 

Etnogaala pää yi hurjaan huutokatrilliin 

Ensimmäinen Etnogaala järjeste in Helsingin Tavas alla 7.11. Rennossa ja yhteisöllisen 

ilon täy ämässä laisuudessa palki in ansioituneita kansanmusiikin ja kansantanssin teki‐

jöitä. 

Annuli Perheentupa 

Etnogaalassa jaetut tunnustukset:  

Vuoden ar s  Anne‐Mari Kivimäki 

Vuoden ilmiö Orivesi All Stars 

Vuoden tulokas Maija Kauhanen 

Vuoden kansainvälistyjä Frigg 

Vuoden kansanmusiikkitekijä Pekko Käppi & K:H:H:L 

Vuoden tanssintekijä Petri Kauppinen 

Risteys‐palkinto Hilda Länsman  
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Illan juontajina toimivat kokeneet ja osaavat Riikka 

Holopainen, Kare Eskola ja Amanda Kauranne. Sibe‐

lius‐Akatemian kansanmusiikin professori Kris ina 

Ilmonen luri eli perinnepuhal milla ja omalla ää‐

nellään kaikille palkituille erilaiset toinen toistaan 

huikeammat fanfaarit mainio pilke silmäkulmas‐

saan. 

Gaalan esiintyjät, Pekko Käppi, BaranBand, Kalevau‐

va.fi, Maija Kauhanen, Vildá ja Suistamon sähkö, 

saivat kunnolla esiintymisaikaa ja pystyivät tuo a‐

maan lyhyen esityksen sijaan ihan kunnon keikat. 

Runsaslukuinen yleisö o kin ne innostunees  vas‐

taan. Etenkin päälavan edessä tunnelma nousi 

ka oon, kun väkimassa velloi, hihkui, tanssi ja lauloi 

esiintyjien mukana täydestä sydämestään. Het‐

ki äin tunnelma taas oli hauraan herkistynyt. 

Illan pää eeksi vede in villi huutokatrilli Suistamon 

sähkön ja vahvistusten säestyksellä. Tempon nous‐

tessa nousi myös tunnelma. Katrilli pää yi vauhdik‐

kaisiin ihmisketjuihin, jotka kiemurtelivat ympäri 

tanssila aa. Ilmassa oli rakkau a, iloa ja hurmaa‐

vaa hulluu a.   

Kun kahdeksan vuo a si en 

tutustuin kansantanssin ja ‐

musiikin skeneen, olin hämmäs‐

tynyt siitä, mikä aarre minulta 

oli pysynyt salassa siihen as . 

Maailmanluokan ar s t vetävät 

uskoma omia keikkoja ‐ ja 

lii yvät sen jälkeen muina mie‐

hinä, ja naisina, yleisön jouk‐

koon kannustamaan toisiaan. 

Amma laiset ja harrastajat 

mahtuvat mainios  samoihin 

piireihin jami elemaan yhdes‐

sä, sulassa sovussa ja keskinäi‐

sen kunnioituksen ilmapiirissä. 

Siksi olin Etnogaalassa aivan 

riemuissani. Vihdoin myös suuri 

yleisö saisi  etää tästä upeasta 

lajista! Olihan Yle paikalla isolla 

kalustolla, ja bongasin yleisön 

joukosta myös Helsingin Sano‐

mien toimi ajan. 

Seuraava aamu palau  maan 

pinnalle. Turhaan sai etsiä isoja 

otsikoita Ylen tai HS:n etusivuil‐

ta. HS:n Mari Koppisen kirjoi a‐

ma erinomainen ju u löytyi kyl‐

lä vuorokau a myöhemmin 

painetun lehden kul uurisivuil‐

ta ‐ mu a pätkäistynä brutaalis‐

 kesken. Katkaistun ar kkelin 

lopussa oli maininta, e ä lisää 

voi lukea lehden verkkosivuilta. 

Ylen sivuiltakin sai oikein erik‐

seen etsiä Areenan tallenne a 

laisuudesta. 

Etnogaala oli kuitenkin vielä 

toisellakin katsomalla huikean 

hieno elämys. Se luovuus, taito, 

into ja posi ivisen hulluuden 

määrä, joka gaalassa  ivistyi 

reiluun kolmeen tun in, sai kat‐

sojan sekä hal oitumaan e ä 

herkistymään. 

Hurmoksen tunteeseen, joka 

illasta jäi, lii yi myös pieni ape‐

us. Miksi tämä lahjakkuuden 

määrä pysyy aina vaan massoil‐

ta piilossa? Toivotaan, e ä Et‐

nogaalan myötä saamme jat‐

kossa enemmän valtakunnallis‐

ta näkyvyy ä. Nämä ar s t an‐

saitsisivat niin paljon suurem‐

man yleisön. Ja suuri yleisö an‐

saitsisi nämä ar s t. Koko tä‐

män lajin, tämän yhteisöllisen 

ilon! 

Jälkimie eitä 

Kansanmusiikki 
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Oulun amma korkeakoulussa lehtorina toimiva 

Kauppinen on ollut mukana mm. kehi ämässä Folk‐

Jamia sekä suunni elemassa ja vetämässä Koko 

Suomi Tanssii ‐hanke a. Hän on työskennellyt myös 

tea erin parissa. Esimerkiksi parhaillaan Tampereen 

työväen tea erissa pyörivän Viulunsoi aja katolla ‐

musikaalin koreografiat ovat hänen käsialaansa. 

Etnogaalassa juontaja Kare Eskola esi eli vuoden 

tanssintekijä ‐ehdokkaita ennen voi ajan julistamis‐

ta. Petrin lisäksi ehdolla oli kaksi muutakin kovaa 

nimeä; Rami Meling ja Hanna Poikela. Eskola kertoi 

katsojille, e ä Petri on tehnyt tanssille samaa kuin 

Orivesi All Stars on tehnyt aikuisille harrastajamuu‐

sikoille ja Näppärit junioreille. Eli otetaan kaikki mu‐

kaan soi amaan – ja Petrin tapauksessa tanssi‐

maan. Hän kysyi Petriltä, onko tämä “kaikki mu‐

kaan” nyt trendi. Petrin vastaus kuvastaa hyvin mie‐

hen paloa: 

“Tämä ei oo mikään trendi, vaan tämä on just se, 

minkä takia koko tanssin laji on olemassa! Me ollaan 

olemassa toisiamme varten, toistemme kehoja var‐

ten, yhteistä kokemista varten. Tässä ei oo keksi y 

mitään uu a, vaan – ah! – me nau taan toisistam‐

me! Se on se ju u – toisista kiinni pitäminen on se 

ju u!” 

Paljon onnea, Petri! 

Kiitos! Ihan hirveäs  on tullut onni eluja ja huomio‐

ta. Itse en ole sosiaalisessa mediassa, mu a vaimon 

ja ystävien kau a on onni eluja tullut. Hienoa on 

ollut! Kaikki kysyvät, mikä on Etnogaala. Varmas  

tästä tulee vielä sellainen ju u, jota ruvetaan ihan 

odo amaan. Kyllä tämä huomiota saa ja levi ää 

etou a. 

Kuinka siellä pohjoisessa on tullut medianäky‐

vyy ä?  

Täällä on ollut leh  äärimmäisen hienos  mukana. 

Kaleva kirjoi aa paljon kansantanssista. Lehdessä 

oli kaksi aukeamaa Etnogaalasta, yksi jo etukäteen 

ja toinen si en tulosten jälkeen. 

Oulu on niin voimakas tanssikaupunki, e ä täällä 

seurataan todella paljon alaa lehdessä. Täällä on 

tanssitarjontaa kaupungin kokoon nähden ihan val‐

tavas . Puhutaan kymmenistä tuhansista harrasta‐

jista kaikissa tanssilajeissa yhteensä. Tämä ei kuiten‐

kaan ole kuin 200 000 ihmisen kaupunki. 

Ja mikä on ollut kaikkein merki ävintä viime vuosi‐

na, niin kansantanssi on noussut täällä. Onkin ollut 

hassua, e ä vaikka tämä koulutus on täällä, niin Ou‐

lu on ollut sellaista kansantanssin kehitysalue a pit‐

kään. Nyt si en meiltä on ruvennut ihmisiä jäämään 

tänne tekemään työtä eivätkä kaikki ole karanneet 

jonnekin muualle. Ja se työ on ruvennut kantamaan 

Annuli ja Teemu Perheentupa 

Tanhuvies  haasta eli lähes tuoreeltaan Etnogaalassa Vuoden Tanssintekijäksi vali ua 

Petri Kauppista. Tanssin monitoimimies, tanssija, koreografi ja ope aja pursuaa posi ivista 

energiaa. 

Hyvä meininki,  

vuoden tanssintekijä Petri Kauppinen 

Kansantanssi 
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hedelmää. Nyt alkaa olla – niin kuin Poikelan Hanna‐

kin juuri sanoi Etnogaalassa – sellainen posi ivinen 

ongelma, e ä ihmiset eivät meinaa millään mahtua 

ryhmiin, joten joudutaan perustamaan uusia. Esi‐

merkiksi aikuisia tunkee ovista ja ikkunoista niin, 

e ä taas tammikuussa pitää perustaa seuraava uusi 

ryhmä. 

Hieno homma! Ehkä se valuu tänne eteläänkin jos‐

sain vaiheessa. 

Taatus  valuu! Tietys  nämä trendit menevät vaih‐

dellen, mu a huomaa kyllä, e ä kun on kylmä talo‐

uskeskeinen, suorituskeskeinen aika, niin se tekee 

laa tällaiselle yhteisölliselle kokemiselle. 

Kuka on Petri Kauppinen ‐ eli minkälainen mies sai 

ensimmäisen vuoden tanssintekijä‐tunnustuksen?  

Olen tanssinut nyt pikkuisen yli 40 vuo a. Aloi n 

kansantanssiharrastuksen 4‐vuo aana. Oulunsalon 

Nuorisoseurassa oli lasten pikkujoulu, äi  oli nähnyt 

lehdessä ilmoituksen. Men in leikkimään ja tanssi‐

maan sinne keskelle, ja muistan e ä se kokemus oli 

niin voimakas! Vaadin päästä sinne takaisin mu‐

kaan, se oli niin mukavaa ‐ ja ihmiset katsoivat! 

Ja kävikin sillä tavalla, e ä loppuperhekin rupesi 

si en tanssimaan myöhemmin. Emme olleet mi‐

kään tanssiperhe, vaan se läh  si en sitä kau a ‐ 

latvasta juureen, tavallaan. 

Si en meillä alkoi ensimmäinen tanssinope ajakou‐

lutus silloisessa Oulun konservatoriossa 1991. Pää‐

sin sille pioneerivuosikursille. Tarkoitus ei varsinai‐

ses  ollut lähteä alalle. Tanssin silloin Rimpparem‐

missä Rovaniemellä, muun muassa, ja si en oululai‐

sessa ryhmässä. Mu a kun pääsin siihen konsan 

koulutukseen, niin se imaisi ihan tosissaan. Tajusin, 

e ä tämä on tosi hieno ju u. 

Siihen aikaan keskustel in vielä paljon, sopivatko 

tanssinope ajuus ja kansantanssi amma na yh‐

teen. Oli paljon sellaisia pelko loja ja ole amuksia, 

e ä ei työllisty – tai e ä jokin asia menee pilalle. 

Niiden asioiden kanssa on si en joudu u vaan kyy‐

närvarsia myöten olemaan siinä itse työssä. Ollaan 

huoma u, e ä kyllä kansantanssinope ajat työllis‐

tyvät, jos haluavat. Sitä polkua on tässä raiva u. On 

siitä amma koulutuksestakin jo pitkä aika. Olen 

oikeastaan tehnyt sen jälkeen vain ja ainoastaan 

tätä työtä. 

Jäit sinne he  si en töihin? 

No joo... Ensin armeijat ja vähän opiskelua ulkomail‐

la. Me lähdimme vaimon kanssa – kun samalla alalla 

ollaan – pienelle töistä ir otolle Kaliforniaan, ja 

si en yhtäkkiä löysimme itsemme erään yliopiston 

Kansantanssi 

Yllä: Palkinnon jakoivat Tanssin  edotuskeskuksen toimin‐

nanjohtaja Sanna Rekola sekä Suomen Nuorisoseurojen pu‐

heenjohtaja Ragni Reichardt.) 

K
u
va: Teem

u
 P
erh

een
tu
p
a 



 

18  Tanhuvies  4/ 2017 

pääsykokeista. Siellä si en opiskel in maisterin tut‐

kinnot. Tosi hyvä reissu! 

Ja mikä siellä oli kivaa, niin kiersimme melkein kaikki 

suomalaisyhteisöt. Tosi paljon kierre in ympäri eri 

osaval oita, käy in Suomi‐taloilla ja suurlähetys‐

töissä. Käy in kahden hengen ryhmänä esi ämässä 

kansantanssia ja musiikkia. Se oli tosi hieno ju u; 

sitä kau a näh in maata. Mu a myös pääs in tuta 

niitä suomalaisia juuria, mitä heillä siellä on – jotka 

ovat todella säilyneet, perinteen näkökulmasta. Siel‐

lähän tanssitaan sillä lailla kansantanssia kuin se on 

meillä ollut joskus 50‐60 ‐luvulla. 

Mu a tosiaan, kun opiskelut on loppuneet, niin 

si en olen tehnyt tätä työtä. Ja koko ajan ope anut 

myös Oulun koulussa. Nyt alkaa olla sellainen aika, 

e ä se opetuskin on vakiintunut. Tiedetään jo, mitä 

kaikkea tarvitaan ja minkälaista voi amma mainen 

tanssinope ajuus kansantanssin alalla olla. 

Viime vuonna OAMK:n tanssinope ajakoulutus 

uha in lakkau aa. Mikä  lanne on nyt? 

Meillä on tällä hetkellä todella hyvä  lanne. Me 

saimme niin mahtavaa tukea ympäri valtakunnan, 

silloin kun tuli tämä lakkautusuhka, e ä meidän 

rehtori meni aivan sekaisin ja sanoi, e ä tämän pi‐

tää loppua nyt – tämän lobbauksen – häneltä me‐

nee hermot tähän hommaan! 

Tällä hetkellä sisällä on eri äin dynaamisia kansan‐

tanssijoita kolmella vuosikurssilla. Meillä on vähän 

muu unut systeemi, eli meillä ei enää profiloida 

hae aessa. Meillä haetaan tanssinope ajan koulu‐

tusohjelmaan, ja päälajin valinta tapahtuu vasta en‐

simmäisen vuoden jälkeen. Joka ikinen, joka tulee 

meidän kouluun, opiskelee ensimmäisen vuoden 

tasaises  kaikkea. Se on tosi hyvä. Myös ne, jotka 

eivät ole olleet missään tekemisissä esimerkiksi kan‐

santanssin kanssa, saavat kuitenkin paljon syvem‐

män luotauksen tätä tanssilajia, kuin e ä o aisivat 

sitä valinnaisena. Hyvin sitä meillä on valinnaisena 

ote ukin – mu a nyt siihen pääsee pikkuisen sy‐

vemmin sisälle. 

Mitä kansantanssi merkitsee sinulle? 

Se merkitsee  etenkin toimeentuloa – elämäntyötä‐

kin. Sellaista tosi pitkää projek a, jota voisi ehkä 

verrata lasten kasva amiseen. Tässä koko ajan nä‐

kee historian, e ä mitä kaikkea muut ihmiset ovat 

ennen tehneet tämän lajin hyväksi. Ja nyt näkee 

omaa kädentyötään ja kaikkien aikalaisten, jotka 

tätä tekevät. Ja si en koko ajan tavallaan haaveilee 

siitä, e ä minkälainen tämä homma voisi tulevai‐

suudessa olla. Jotenkin tämä on hirveän herkullinen, 

tämä kansantanssi ilmiönä. 

Si en taas toisekseen; itse pidän sellaista tanssia 

kansantanssina, joka on ehdo omas  kul uurises  

sitoutunu a ja pohjaa pitempään jatkumoon. E ä 

kukaan ei omista sitä, vaan se on asia, johon me 

voimme tuoda oman kädenjälkemme ja voimme 

siitä koko ajan ammentaa. Se on yhteistä omai‐

suu a. Ja se on sillä tavalla arvokasta omaisuu a, 

e ä meidän tarvitsee myös pitää huolta, e ä se säi‐

lyy. Ja e ä siinä on  etynlainen tunniste avuus lii‐

kekielessä ja myös vahva dialogi musiikin kanssa. 

Kansantanssija on aina  etyllä tapaa myös muusik‐

ko. 

Soitatko muuten itse jotain? 

Soitan vähän kaikenlaista; vähän kitaraa, pikkusen 

pianoa, laulan... Musiikki on tärkeä työkalu, sen 

kanssa on tekemisissä kuitenkin vähintään kahdek‐

san tun a päivässä. Kaiken tyyppisen musiikin kans‐

sa. Kuuntelen paljon musiikkia. Luen par tuuriakin, 

ja kun teen töitä vaikka tea erissa tai musikaalissa, 

Kansantanssi 
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Kansantanssi 

Perustelut Vuoden Tanssintekijä ‐ palkin‐

non myöntämisestä Petri Kauppiselle 

Vuoden tanssintekijä on koreografi, pedagogi, tans‐

sin ope aja, jonka työskentely nojaa vahvas  kan‐

santanssiperinteeseen ja joka vie tätä perinne ä 

myös laajemmalle esi ävän taiteen kentälle. Hän 

on monipuolinen, avoin ja uu a kehi ävä taiteilija, 

ja hän kannustaa myös muita hakemaan kansan‐

tanssista uusia ulo uvuuksia. Hän työskentelee 

luontevas  niin ko maassa kuin ulkomaillakin, sekä 

amma laisten e ä harrastajien parissa, ja hänen 

posi ivinen asenteensa innostaa kansantanssin 

pariin koko ajan uusia toimijoita. 

(Vuoden tanssintekijän valinneeseen raa in kuului‐

vat FT Petri Hoppu, tanssinope aja AMK Heidi Pal‐

mu, koreografi, tanssinope aja ja mestarikansan‐

tanssija An  Savilampi, tanssija‐näy elijä Samuli 

Nordberg sekä mestarikansantanssija Eivor Wallin‐

virta.) 

niin työskentely on niin paljon nopeampaa, kun 

osaa lukea nuo eja. Tulee he  hyvä dialogi muusi‐

koiden kanssa. 

Sinullahan on se Viulunsoi aja katolla ‐produk o? 

Joo, Tampereen Työväen Tea erissa. Se on mennyt 

tosi hyvin. Se tuli syyskuun alussa ensi‐iltaan ja jat‐

kuu varmaan tuonne huh kuulle. Se on vetänyt ylei‐

söä tosi hyvin. 

Tanssijoita hae in ihan avoimilla pääsykokeilla. Pari 

sataa haki siihen, ja me o mme muistaakseni vähän 

yli sata koetanssiin. Ja 12 tuli mukaan siihen. 

Miehiä joutui vähän hakemaan, kun siihen aikaan oli 

niin monta musikaalia. Suomessa on tosi vähän 

tanssivia ja laulavia miehiä. Ei tarvitse olla kuin yksi 

Tom of Finland jossakin Turussa, niin he ovat kaikki 

si en siellä! 

Miesten vähyys taitaa purra kaikissa tanssilajeissa 

Suomessa? 

Niin se tahtoo vähän olla. Tämä on sen verran mo‐

niälyllistä hommaa, tämä tanssi, e ä putkiaivoilla 

pitää olla skarppina! Mu a esimerkiksi katutanssi‐

kuvioissa alkaa olla jo poikia enemmän kuin ty öjä. 

Kansantanssiinkin kyllä jäävät ne äijät, jotka tulevat. 

Minulla on sellaisia kokemuksia. Kun vaan alkaisivat 

tulla ovesta sisään ja vähän kokeilla… 

Opetan nykyään varsinkin niille opiskelijoille, joiden 

laji on show‐ ja katutanssi, kansantanssin näkövink‐

kelistä ne kaikki asiat, joita heidänkin lajissaan on. Ja 

he ovat siinä vaiheessa ihan, e ä vau – tää on hie‐

noa! Suomalaisen kansantanssin perusaskelmisto 

on sellainen aarteisto, mistä voi ammentaa. Näytän 

miten siitä pystyy muokkaamaan katutanssia. Niissä 

on ihan samat lainalaisuudet, musiikkityyli on vain 

vähän eri. Pikkuisen enemmän kehollista bounssia 

ja asenne a ja sillä se lähtee. Ja vähän  ngitään siitä 

kannatuksesta… 

Mitä haluaisit sanoa lopuksi? 

Minun mielestäni kansantanssialalla on nyt posi ivi‐

nen vire. Vähän enemmän kuin viisi vuo a si en 

tuntui, e ä kaikki kulkivat jotenkin pää har oi en 

välissä, mu a nyt on selväs  uusi, posi ivinen aika. 

Ihmiset liikkuvat ryhmissä, ja rohkeas  käydään ko‐

keilemaan erilaisia asioita. On ihan selkeäs  hyvä 

meininki. Kaikilla festareilla on tosi hyvin porukkaa. 

Ja Kaus sellakin on ollut ihan mahtava ilmiö viime 

vuosina, e ä sinne tulee sellaisia ihmisiä tanssimaan 

katrilleja ja workshoppeja, joilla ole mitään koske‐

tusta tanssiin.   
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Tanssimania on yhtä kuin kolme päivää konser eja, 

maniapajoja ja illanvie oja. Konserteissa näkyi vah‐

vas  pyrkimys tehdä korkeatasoista tanssitaide a. 

Lavalle tuo in sekä vakavahenkistä e ä ilo elevam‐

paa taituruu a. Ka aus oli hyvin monipuolinen liik‐

kuen sekä tunnelmaltaan e ä elekieleltään kovas ‐

kin erilaisissa maailmoissa. Tyylilajista riippuma a 

monessa esityksessä nousivat esiin sekä tango e ä 

miesparien tanssi. 

Mieleeni jäivät erityises  ainakin OAMK:n tanssin‐

ope ajaopiskelijoiden Miesten vuoro ja Kirjavien 

Karelian Rhapsody, jotka olivat niin vahvoja koko‐

naisuuksia, e ä olisivat pärjänneet omillaan muual‐

lakin kuin tanssitapahtumassa. Magnus Samuelsson 

osoi , e ä yksinäänkin voi esi ää perinteeseen si‐

do ua kansantanssia hyvin intensiivises , koske a‐

vas , huumorintajuises  ja käyden dialogia yleisön 

kanssa. 

Tampere‐talon Maestro‐sali oli oivallinen konser ‐

paikka. Päivänvalon aikaan ryhmillä oli ihan  laa‐

ma a taustanaan kovin perinteinen lehtomaisema. 

Auringon laske ua suuret ikkunat heijas vat tanssi‐

joiden kuvajaisia tuoden esityksiin oman visuaalisen 

lisänsä. 

Maniapajoissa saa in tuntumaa juuriin ihan koko 

rahan edestä. Toki se osi ain riippui pajoista jotka 

itselleen valitsi, mu a aika vaikea oli väl yä ihan 

perusteisiin palaamiselta ja hersyvältä yhdessä teke‐

misen riemulta, miten si en oman urakkansa raken‐

sikin. Mitä tanssimiseen tulee, tarjolla oli purpuria, 

Tanssimania on nykykansantanssin tapahtuma, ja sitä siellä pääsikin lukuisissa kon‐

serteissa ihailemaan. Osallistuvalla puolella, Maniapajoissa, meno oli huoma avas  

perinteisempää, e en sanoisi suorastaan multaisen juurevaa.  

Viikonloppu Tanssimaniassa 

Teemu Perheentupa 

Kansantanssi 
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tanhuvakkaa, polskaa, so isia ja hallingia. Sen lisäk‐

si saa oi opetella ilmaisemaan itseään eri tavoin, 

oppia käy ämään itseään rytmisoi mena, teke‐

mään näy äviä le ejä tai yhdistämään laulua ja lii‐

ke ä. 

Aikataulu tämän kaiken kokemiseen oli suorastaan 

kunnianhimoinen, mu a salli sentään lyhyitä palau‐

tumisen hetkiä jopa täyden ohjelman itselleen ha‐

munneille. Aikaa siirtymille pitkin poikin Tampereen 

keskustaa oli vara u mukavas , mu ei liikaa. Itse 

ehdin juuri ja juuri sekä hankkimaan uudet pöksyt 

revenneiden  lalle e ä haukkaamaan lounasta kah‐

den pajan välillä. 

Maniatansseissa meno oli vauhdikasta, ja ainakin 

perjantaina la a aika lailla täynnä. Valite avas  pi  

poistua paikalta juuri ennen yhteistanssien alkamis‐

ta. Harmi aa vieläkin. 

Maniapassilla konser eihin pi  jono aa, mu a ai‐

nakin itse koin sen pikemminkin posi ivisena puole‐

na. Rannekkeellisten jonossa tapasi aina tu uja joko 

pajoista tai entuudestaan, ja tunnelma oli vahvas  

yhteisöllinen. 

Tanssimaniasta jäi hyvä mieli. Viikonlopun aikana 

oppi paljon, tutustui uusiin mielenkiintoisiin tyyp‐

peihin, näki monenlaisia esityksiä ja inspiroitui avar‐

tamaan omaa kansantanssikokemistaan joka suun‐

taan.   

Kansantanssi 
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Annuli ja Teemu Perheentupa 

XIV Hollo ja Mar a 
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Holloon ja Mar aa saa in ulkomaisia vieraita Sak‐

sasta, Slovakiasta, Unkarista, Virosta sekä Venäjältä 

Udmur asta ja Burja asta. Ryhmät esiintyivät ja 

tanssi vat yleisöä viikon aikana mm. kouluissa, päi‐

väkodeissa ja kauppakeskuksissa. Fes vaali huipen‐

tui Lahden kaupungintea erin suurella Juhani‐

näy ämöllä pide yyn päätöskonser in, jossa näh‐

in esityksiä sekä ulkomaalaisvierailta e ä ko mai‐

silta ryhmiltä. 

Konser n avasi Udmur ‐mummojen Kiltyrnaos‐

kuoro Euroviisuistakin tutuissa perinneasuissaan. 

Burjaa en Ul'ger‐ryhmän perinnesoi met ja kurk‐

kulaulu sekä rytmikäs, rummulla säeste y ketju‐ ja 

piiritanssi loivat maagisen ja alkuvoimaisen vaikutel‐

man. De Beekscheepers Saksasta ja Koidupuna Vi‐

rosta ovat aiemminkin tehneet yhteistyötä Hollola‐

laisten kanssa, ja he esi vät konser ssa häätansse‐

ja. 

Unkarilaiset ja slovakit esi vät vauhdikasta menoa 

ja taidokasta rytmi elyä. Unkarin Szökős‐ryhmän 

rennot, mu a hiotut paritanssit ja virtuoosimaiset 

poikien tanssit sisälsivät synkopoituja rytmejä ja 

nopeita temponvaihdoksia. Trenčan‐ryhmän slo‐

vakkipojat taas nostelivat ty öjä vinhas  polvilleen 

ja ilmaan kovin kepeän ja vaiva oman näköises . 

Ryhmä myös näy , kuinka ty öjä voi käy ää lyö‐

mäsoi mena, kun he ilmaan noste uina tömähtä‐

vät alas tarkan rytmises  ja samanaikaises . 

Fes vaaleilla oli ennätysmäärä ko maisia esiintyjiä. 

Heitä olivat mm. Mallusjoen kansantanssijat, jotka 

esi vät Helvi Jukaraisen koreografiat Heinäväen 

tanssi ja Löylynlyömät, Rajan Nuorten K’eiku, joka 

tanssi Petri Hopun koreografian Ko seutu sekä Pör‐

riäiset Nurmijärveltä. 

Isoimmassa roolissa olivat luonnollises  Hollolan 

omat aikuisten ja nuorten ryhmät. Kaikenikäiset 

tanssijat todis vat yhteistä tanssin iloa. Ma en ja 

Maijojen taidokas esitys pärjäsi hienos  parhaillekin 

ulkomaalaisryhmille. Pienimmätkin pääsivät lavalle 

sekä alussa e ä lopussa. Kyllä nuorten tanssissa on 

sellaista teeskentelemätöntä energiaa ja silkkaa rie‐

mua, jota on äärimmäisen mukava katsella! Näppä‐

rihengessä lavalle kerääntyi myös runsas joukko kai‐

kenikäisiä soi ajia ja laulajia, jotka esityksensä lo‐

puksi laula vat lähes seitsensataapäistä yleisöä. 

Kaikki esiintyjät tanssivat ja lauloivat konser n 

pää eeksi yhteisohjelman, jonka oli laa nut Bela 

Gadzag jr. Viimeisenä tanssi in jo perinteeksi muo‐

dostunut Lan , kau a koko Euroopan tunne u 

tanssi. 

Konser n yllätysnumerona julkiste in Unkarin pre‐

siden n myöntämä kultainen ansioris  tanssipeda‐

gogi Béla Gazdagille, joka on tuonut unkarilaista 

tanssikul uuria Suomeen ja edistänyt maiden välisiä 

suhteita.  

Hollolan nuorisoseura ponnistaa vuosi ain voimansa järjestäessään kansainvälisen Hollo ja 

Mar a ‐kansantanssifes vaalin. Kymmenen päivää kestävä tapahtuma huipentui tänä 

vuonna loppuunmyytyyn pääkonser in Lahden kaupungintea erin suurella näy ämöllä. 

Kansantanssi 
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Kansantanssi 

Kiitossanojen jälkeen tanssijat muodos vat katso‐

mon kummallakin puolella oleville uloskäynneille 

pitkät kunniakujat poistuvia katsojia varten. Tanssi‐

joita pääsi kii ämään ihan kasvotusten, kun raja 

yleisön ja esiintyjien välillä katosi. Kunniakujassa 

näh in hymyjä, kumarruksia, vilkutuksia ja monen‐

kielistä kii elyä puolin ja toisin. Hyvän konser n jäl‐

keen tästä loppujärjestelystä jäi erityisen hyvä mieli.  
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Tammikuussa juhlitaan 23‐vuo asta Folklandiaa 
teemalla ”Kaikilla mausteilla – kansanmusiikin ja 
kansantanssin elävät 
perinteet”. Folklan‐
dia‐risteilyllä vuoden 
teema näkyy musii‐
kissa, tanssissa, pe‐
leissä ja leikeissä, joi‐
hin kaikki voivat osal‐
listua. Folklandia 
Gaalassa jaetaan tun‐
nustuksia alan ansioi‐
tuneille tekijöille, 
keskiyöllä tanssitaan 
Huutokatrillia ja kes‐
kipäivällä kisataan 
tradi on mukaises  Tikkuris n Suomen mestaruu‐
desta. 

Musiikkia myy en maailmasta 

Folklandia‐risteilylle saadaan kansainvälisiä vieraita 
viidestä maasta. Yksi kiinnostavimmista on tanska‐
lainen skandinaavista nykyfolkkia, soi ava palki u 
Trolska Polska, jonka musiikissa piilo elevat peikot, 
jä läiset ja tontut. Yhtyeen musiikki kumpuaa poh‐
joismaisten legendojen, kansanperinteen ja myy ‐
en maailmasta. Tuloksena on leikkisää ja iloista kan‐
sanmusiikkia, jossa soi vehreä sammal ja perinne. 

Sadan vuoden rakkaustarina 

Folklandia on myös tanssin mekka. Tanssiryhmiä 
saapuu ympäri Suomen. Yksi ryhmistä on joensuu‐
lainen Motora. Tero Sarkkisen käsikirjoi ama ja oh‐

jaama ”Sadan vuoden rakkaustarina” vie aikamat‐
kalle itsenäistyvään Suomeen. Tanssitea eriesitys 

kulje aa Ainoa ja Ak‐
selia vuodesta 1917 
tähän päivään. Käsikir‐
joituksen kipinänä on 
ollut tarina Bosnian 
sodasta ja Sarajevon 
traagisista rakastavais‐
ta. Teoksen sävellys on 
Jussi‐Pekka Piiraisen 
käsialaa ja koreografi‐
asta ovat vastanneet 
Tiina Lindblad, Eveliina 
Pilke ja Mitja Pilke. 

Kalevauva.fi 

Folklandialla ovat mukana myös Etnogaalassa Vuo‐
den ilmiöksi ehdokkaina olleet Aapo Niinisen ja Kim‐
mo Nummisen trubaduuriyhtye Kalevauva.fi, jonka 
ohjelmisto on kerä y suoraan kansan suusta, inter‐
ne n suositulta keskustelupalstalta eli vauva.fi‐
foorumilta ja sävelle y tunnelman mukaiseksi. 

Riisu ua kansanperinne ä á la Hunks 

Suurimmalla osalla risteily‐yleisöä on käsitys mitä 
ovat Hunksit: Maskuliinista menoa, treena uja 
miesvartaloita, Show‐alan amma laisia. Mu a mi‐
ten käy miehiltä Folk? Se nähdään Folklandialla 
Rahvaanmusiikin kerhon tanssiklubien avajaisesityk‐
sessä. Koreografia on Jouni Pri sen. Hunkseista 
mukana ovat Jucci, Ma as, Riku, An  ja Ville. 

Folklandia lupaa jälleen hileisen kuumaa folkhuumaa uteliaas  kokeillen, tradi osta am‐
mentaen ja perinne ä kunnioi aen. Kansanmusiikin ja kansantanssin suurin talvitapahtu‐
ma avaa fes vaalivuoden 12.–13.01.2018 Tallink Siljan M/S Silja Europalla. Risteilylle osal‐
listuu 120 esiintyjäkokoonpanoa, kansanmusiikin ja kansantanssin huippunimiä ympäri 
Suomen ja eri puolilta maailmaa. 

Folklandia 2018 

Maarit Saarelainen 

Kansanmusiikki 
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Suomi 100 –juhlavuosi on herä änyt kansallispu‐

kuinnostuksen 

Vuosi 2017 jää mieliimme varmaan lukuisien Suomi 

100‐tapahtumien, juhlien, näy elyiden, ohjelmien 

ym. ansiosta. Itsenäisyyspäivän lähestyessä tah  

tuntuu vain kiihtyvän, ainakin kansallispukuihin 

lii yvien kysymysten osalta. Kansallispukukeskuksen 

sähköpos t ja puhelimet ovat ahkerassa käytössä, 

kun asiakkaat  edustelevat viime hetken pukeutu‐

misohjeita ja erilaisia pukujen hankkimiseen ja täy‐

dentämiseen lii yviä kysymyksiä. Tämä vuosi ta‐

voi  runsaas  sekä en siä e ä uusia kansallispu‐

vuista kiinnostuneita henkilöitä ja ryhmiä sekä pu‐

kujen käy äjäryhmiä. Toivo avas  sama innostus 

jatkuu ja kantaa edelleen.  

Kansallispukua juhli in 7.10.  

Lokakuun ensimmäisellä viikolla Kansallispukukes‐

kuksen järjestämä Kansallispuvun juhlapäivä –

tapahtuma keräsi taas kansallispukuväen Jyväsky‐

lään. Lokakuinen lauantaipäivä valkeni iloksemme 

sääennusteista huolima a poutaisena. Monet ta‐

pahtumaan osallistujat olivat nouda aneet toi‐

ve amme pukeutua itsekin kansallispukuun. 

Päivän ohjelmassa oli perinteises  kansallispukutar‐

vikkeiden myyn tori. Silkkihuivit ja monenlaiset pu‐

kujen tarvikkeet löysivät uudet omistajansa. Iltapäi‐

vän ohjelmassa oli Mari Varosen kokoama Kansallis‐

puvussa Road Show. Se oli värikäs pukuesitys, josta 

ei puu unut vauh a ja toimintaa. Esitys keräsi run‐

saan yleisön museon edustalle kävelykadulle. 

Ajankohtaista Suomen kansallispukukeskuksesta 

Taina Kangas 

Kansallispuvut 

Kuva: Miissa Kaipainen/ Suomen käsityön museo 
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Tapahtuma oli tänä vuonna tavallistakin merki ä‐

vämpi, kun ohjelmassa oli aivan uuden kansallispu‐

kumallin esi ely: Johanneksen naisen savakkopuku. 

Kansallispukumallin kokoaminen on iso urakka. Ko‐

koamisprosessi on vaa nut usean henkilön työ‐

panoksen ja aikaakin siinä kuluu, ennen kuin työn 

tuloksia eli mallipuku voidaan esitellä. Tilaisuus oli 

päivän kohokohta ja se keräsi luentosalin pullolleen 

asiasta kiinnostunu a väkeä. 

Pukuhankkeen  laajayhteisö on Johannes‐Seura. 

Kansallispukuraa  hyväksyi kokouksessaan 1/2015 

puvulle nimeämänsä asiantun jan, tutkija Leena 

Hols n, laa man kokonaissuunnitelman. Hanke a 

on Kansallispukukeskuksesta koordinoinut kansallis‐

pukukonsul  Taina Kangas. Mallipuvut ovat kansal‐

lispukujen valmistukseen erikoistuneiden tekijöiden 

toteu amia: ompelutyöt on tehnyt Minna Koskinen, 

käsinkudotut kankaat on kutonut Soja Murto‐

Har kainen ja natsin on puolestaan valmistanut 

Marjo Vainio. Puvun työohjeiden ja kaavasarjojen 

osalta työ vielä jatkuu. Ne laa i Taina Kangas, joka 

on vuosien varrella ohjeistanut ja kaavoi anut lu‐

kuisat kansallispukuraadin hyväksymät kansallispu‐

vut.  

Johanneksen naisen uusi kansallispuku on uusinto 

Johanneksen ja Viipurin pitäjän alueelta Kansallis‐

museon kokoelmiin talletetusta vaateomaisuudesta. 

Johanneksen pitäjä erote in omaksi alueekseen 

Viipurin pitäjästä 1860‐luvulla. Pukuun kuuluu usei‐

ta vaatekappaleita, joten 5.8.2017 Johannes juhlilla 

tapahtuneessa julkistamis laisuudessa se pysty in 

esi elemään kahtena erilaisena kokonaisuutena. 

Pukuun kuuluu kaksi erilaista hame a: käsinkudo u 

vaalea pystyraitainen puolivillainen hame sekä mus‐

ta villapal nainen kamlo kankainen hame. Paita 

on valkeaa pellavapal naa, jossa on puolipitkät, 

pallomaiset hihat. Kauluksen päitä koristavat kapeat 

hammasrivireikäommelraidat. Esiliina on runsas 

ulo uen reilus  sivuille as . Vaihtoehtoja on kaksi: 

valkea paitakankainen ja käsinkudo u puna‐

valkearaitainen. Pitkä, punainen kamlo kankainen 

liivi on omanmallisensa korkeine ja komeankokoisi‐

ne kör eineen. Päällysvaa eita on myös kaksi eri‐

laista. Niistä ruskeasta silkkita ista valmiste u röijy 

toistaa liivin muotoa. Lisäkomeuden antavat run‐

saas  laskostetut lampaanlapahihat. Valkeasta pak‐

susta sarasta valmiste u röijy on lämpimämpi vaih‐

Kansallispuvut 

Viereisellä sivulla: Mari Varosen koostamassa Kansallispu‐

vussa Road Showssa näh in kansallispukuja ja monin tavoin 

tuuna uja pukuja.   

Alla: Kansallispukukonsul  Taina Kangas esi eli Johannek‐

sen uuden kansallispukumallin. Mannekiinina toimi Irma 

Lempinen Johannes‐Seurasta. 
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toehto. Koko komeuden kruunaa puvun päähine, 

natsi. Se on mustasta silkkilangasta virka u päähi‐

ne, jonka reuna ja lakikappaleen väliin solmitaan 

pitkät silkkihapsut. Reuna‐ ja lakikappaleet koristel‐

laan helmikirjonnoin. Puvun kanssa käytetään joko 

valkeaa pellavapal naista huivia tai värikästä silkki‐

huivia. Sukat voivat olla punaiset, mustat tai valke‐

at. Jalkaan puetaan mustat pintanahkaiset avokkaat 

tai nauhakengät.  

Tapahtumapäivän pää eeksi kokoontui kansallispu‐

vuista innostunut joukko perustamaan uu a kansal‐

lispukuyhdistystä. Kokouksessa laadi in Suomen 

Kansallispukuyhdistys Raita ry:n säännöt ja nime in 

yhdistyksen hallituksen jäsenet. Puheenjohtajaksi 

vali in Ou  Tiainen. Yhdistyksen tarkoituksena on 

edistää kansallispukukul uuria ja luoda posi ivista 

kansallispukukuvaa. Yhdistys toimii yhteistyössä 

Suomen kansallispukukeskuksen ja Föreningen Bra‐

gen kanssa. Toimintatavat etsivät vielä muotoaan. 

 

 

 

Kansallispuvut 

...Hänen (kreikanuskoisen karjalaisen) iloisuutensa 

puhkeaa ilmi varsinkin tansseissa, sillä hän onkin 

oikein mestari tanssimaan ka‐

sanskiansa eli prisakkoa, niin‐

kuin salmilainen itse sanoo. 

Mu a kun on vaikea kielin se‐

li ää tuota hänen päätanssian‐

sa, niin puhukaamme “esikuvain 

ja tunnusmerkkien kau a”, kuin 

Nummisuutarin Esko. Ajatel‐

kaamme siis, e ä pieni lelli poi‐

ka on saanut vanhemmiltaan 

joululahjaksi paperista tehdyn 

harlekin‐kuvan, jolla on liikkuvat 

jalat ja kädet. Kun hän äkkiä 

tempaisee rihmasta kovemmin, 

kohoavat jalat ylöspäin vaakasuoraan polvinivelei‐

hin as , sääret liikkuvat lipo elevat riippuen alas‐

päin ja kädet keikkuvat ilmassa. 

Vaan jos hän taas hiljaan ja  heään 

nykielee rihmaa, heiluvat kuvan 

koivet sinne, tänne, välistä sisään‐

päin, välistä ulospäin, kädet nousee 

ja laskeutuu ja koko ruumis liikkuu 

kummallekkin puolelle, kuvan riip‐

puessa rihmasta seinällä naulassa. 

Ja jos  edetään, e ä tuommoinen 

lasten huvikalu, Harlekin‐kuva, on‐

kin keksi y ja alkunsa saanut ka‐

sanskin tanssijoista, niin on helppo 

käsi ää mimmoinen kysymyksessä 

oleva tanssi on. Ken siis tahtoo op‐

Muistelmia matkalta Itä‐Karjalassa IV. Tanssit 

(Suomen kuvaleh  1876, 10‐11) 

Aleksanteri Rahkonen 

Ken siis tahtoo oppia 

Kreikan‐uskoisten Kar‐

jalaisten prisakkaa 

tanssimaan,  

palkatkoon pieniltä 

lapsilta Harlekin‐

kuvan itselleen tans‐

sinope ajaksi. 

Suomen kansallispukukeskus hoitaa valtakunnallises‐

 suomenkielisen alueen kansan‐ ja kansallispukui‐

hin 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 kansallis‐

puvuista. 
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pia Kreikan‐uskoisten Karjalaisten prisakkaa tanssi‐

maan, palkatkoon pieniltä lapsilta Harlekin‐kuvan 

itselleen tanssinope ajaksi. Kuitenkin on huoma a‐

va, e ä briha  etys  ei kohota jalkojaan ensi tem‐

pussa ilmaan kuin kuva, vaan hän laskeutuu alaspäin 

laa ata kohden siinä muodossa kuin kuva, ja niin 

äkkiä e ä luulisi hänen siihen itsensä kovinkin kal‐

hu avan; mu a eipä ollenkaan, sillä hän on silmän‐

räpäyksessä jaloillaan ja tekee tanssin toista temp‐

pua paljon mestarillisemmas  kuin itse Harlekin, 

silloin kun tätä hiljemmin rihmasta nykäis in. Kohta 

on briha taas ruumiineen lähellä laa aa, iskien tä‐

hän sillä aikaa toista, välistä toista jalkaa, kohtapa 

taas ylhäällä kuin hajakka. 

Semmoinen on hänen prisakkansa ylimalkaan; 

mu a entäs hänen innostuksensa si en siinä? Tä‐

mänkin saatamme seuraavaises  paremmin seli ää. 

Kerran suu ui eräs mainioksi tunne u noita emän‐

tään, pis  salaises  elohopeata viimemainitun tah‐

dastamaan leipään, ja kun tämä pan in paistumaan, 

niin kuumeutui elohopea varista yhä enemmän ja 

tuostapa leipä uunissa kovemmin ja kovemmin 

tanssimaan, kunnes viimein hypäh  emännän suu‐

reksi hämmästykseksi uunin suusta ulos eikä tah‐

do u enään millään muotoa saada kuumalla arinal‐

la pysymään. Samalla tavoin luulisi brihankin sisällä, 

hänen tanssiessaan, löytyvän yhä enemmän kuume‐

nevaa elohopeata, sillä hän on prisakkaa laskiessaan 

ikäänkuin myös noidu u, lumo u. Hänen koko ruu‐

miinsa liikkuu, hän nauraa, hän laulaa, hän viheltää 

ja iskee näppiä kuin Mustalainen. 

Tanssiiko nuori kaunotarkin samalla tavoin prisak‐

kaansa? Kysynee lukija uteliaisuudella. Tanssiipa 

kyllä aivan samalla innostuksella, mu a hän sip‐

su aa sievemmin laa alla pystyssä ollessa, välistä 

heilau aen molempia käsiänsä, joilla hän pitää ne‐

näliinaa kolkista kiinni, välistä taas pannen kädet 

sankaan, niin e ä nenäliina riippuu kupeella ikään 

kuin miekka naissotureilla. Ja kun hän laskeutuu, 

kädet sangassa, laa ata koh , muistu aa hän, tois‐

ta temppua tanssiessaan, kovin pikkulapsia, kun nä‐

mät lastentarhakouluissa “harakkaa hyppivät”. 

Tämmöinen on nyt kasanski eli prisakka, ja tätä 

käy ävät Kreikan‐uskoiset Suomen Karjalaiset kai‐

kissa niissä tansseissaan, missä suinkin vaan sitä 

tehdä voivat, olkoon ne si en minkä nimellisiä ta‐

hansa.   

Historian havinaa 
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Kansantanssi 

Illan ohjelman aloi  kasakkatanssi, joka jatkui peli‐

manniyhtye Karelan (Kasareikan laulajat) esi ämillä 

1920‐30 ‐luvun musiikkikappaleilla. Kulkurin valssi 

kajah  komeas , ja Asfal kukka soi myös iloises . 

Sota‐aikaa kuvas  naisten esi ämä heinätanssi, yk‐

sinlaulu Mä var ossa seison sekä  etys  Säkkijärven 

polkka, jossa ”ryssä” kuvainnollises  tanssi  Suomi‐

neidon väsyksiin. Nurkkatanssit kuuluivat myös sota

‐ajan ja hieman sen jälkeisenkin ajan ohjelmaan. 

Tukkilaisroman ikkaa edus vat Tukkipoika ja Savo‐

tan Sanni ‐koreografiat. Letkistä tanssi in myös ei‐

kä tanhuakaan unohde u. Seuramme nimikkokap‐

pale Kasareikka Salmista kuului  etys  ohjelmaan ja 

ko paikkakuntamme Kuusankoski tuli esille piiri‐

leikissä Kuusankosken partahilla. Uudempaa aikaa 

edus  Helvi Jukaraisen laululeikkisikermä, ja lopuksi 

esi mme vielä uudempia koreografioita Karelan lau‐

lukappaleiden lomassa. 

Puvustuksiin paneudu in huolella ja tanssijat vaih‐

toivatkin asuja useampaan kertaan. Väliaikatarjoilu 

oli järjeste y vanhaan malliin Suomi‐hengessä. Tar‐

jolla oli kahvin, pullarinkilän ja Hanna‐tädin kakku‐

jen lisäksi myös korvike a, jota tarjoil in lo apu‐

vussa. Arpajaisvoitotkin olivat perinteistä mallia: 

uu spuurojauhoja, perunapusseja, ruislimppuja ja 

villasukkia. 

Ohjelman olivat valmistelleet tanssiohjaajamme 

Pekka Pen lä ja Karelan ohjaaja Lasse Lindberg. 

Illan juontajana toimi Kouvolan ja Kuusankosken 

alueella toimiva kul uurin monitoiminainen Piia 

Kleimola. Perinteiseen 

tapaan ohjelman jälkeen 

oli vielä yleisötanssit Ka‐

relan pelimannien säes‐

tämänä. 

Iltamat olivat seuran yh‐

teishengen ja talkootoi‐

minnan voimannäyte, 

josta puheenjohtajana 

voin olla ylpeä. Yleisö 

viihtyi ohjelman parissa 

ja kyllä meillä esiintyjillä‐

kin oli mukavaa!   

Tanhuseura Kasareikan perinneiltamat 

Sirpa Jokisalo 

Suomi täy ää 100 vuo a, ja sitä on juhliste u pitkin vuo a monin tavoin. Tanhuseura 

Kasareikka osallistui juhlintaan järjestämällä Perinneiltamat 28.10.2017 Kouvolassa, 

Elimäen‐Vilppulan Nuorisoseuratalolla. Ohjelmassa oli soi oa, laulua ja tanssia itse‐

näisyyden eri vuosikymmeniltä. 
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Kansan tanssia kirjallisuudessa 

Esko Kannusmäki 

Kansan tanssia kirjallisuudessa, osa 26 

TUNTIEN TANSSIN 

Meikäläisen laulunääni on sitä, e ä tenurissa menee Klamydia armas, ko ‐

kylän tau  vähän pitkäksi. Ja jos saa jostain viinabasson kaveriksi niin laulaa‐

han sen vaikka kahtena.  Ooppera on meikäläiselle yhtä rasita ivia.  Yleensä 

niiden alku on Toscan pauhua ja loppu paskan touhua. 

  Tanssi sen sijaan on meikäläisellä aina ollut lähellä jalkoja. Erityises  kan‐

santanssit mielly ävät suures . Eri maissa harrastetaan erilaisia tansseja. 

  Pohjois‐Irlannin suosikki on pitkään ollut Puupal oosquare. Turkkilainen 

so lastanssi  kaulat ka oon tunnetaan hyvin työväenliikkeessä. Augusto Pi‐

noche n luoma on paljon jäljitelty cha‐cha‐shock,   jossa vääntelehditään 

vaihtovirran tahdissa. 

  Assamilainen gavo  ja ugandalainen ramba negro ovat edellisen hienos‐

tuneeempia muotoja.  Ei pidä myöskään unohtaa arabialaista sapelitanssia 

one stepiä,  jossa partneri vetää miekalla jalat alta. 

  Puolassa on viime aikoina harraste u tamperelais‐varsovalaista piiritanssia 

polonääs. Siinä miliisi tahtoo piiriin. Suorastaan kesy edellisen rinnalla on 

Venäjän federa ivinen polkka, jossa yksi vie, 99 prosen a on vievinään väki‐

sin ja loput tapu avat ja huutavat ”jenkka go home!” 

  Venäläistä tanssia on tähän as  saanut Suomesta huonos . Asiaan on nyt 

tullut korjaus, kun Vaalimaalle on ava u venäläiseen tanssiin erikoistunut 

berijoshka. Tuo kansan suussa pitkäripaiseksi ris y. 

 

            Bisquit 

Kuka keksi  ripaskatanssin? 

Venäläiset kasakat arolla oli tarpeillaan ja potkivat susia  

‐Aamuleh /Moro 18.5.17 
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Ker u Saarinen (1902 – 1987, os. Piirainen) toimi 

ohjaajana yli 30 vuo a (1937 – 1967) Rai usyhdis‐

tys Koiton Sininauhapiirissä, Voimistelu‐ ja Urheilu‐

seura Helsingin Visassa sekä Tanhu‐Visassa. 

Ker u oli syntynyt Helsingissä, hänen äi nsä oli 

Suursaaresta ja isänsä Pohjois‐Karjalasta. Karjalai‐

nen tausta näkyi Kertussa vahvas . Kertun isä Ma  

Piirainen (1878 – 1918) oli myös tanhuohjaaja ja 

säes  omaa ryhmäänsä viululla. Lisäksi hän keräili 

tanhuja. Ker u aloi  tanhuamisen isänsä ryhmässä 

8‐vuo aana vuonna 1910. Kertun veli Onni Pirtavaa‐

ra oli viulis  ja säes  Visaa vuosikymmenet. 

Karjalaisena Ker u oli vilkas ja ihmisrakas ja niinpä 

hänen kesänvie opaikkaansa Järvenpään Haarajoel‐

le muodostui kiinteä Visan tanhuajien yhteisö, vä‐

hän niin kuin taiteilijoille Tuusulanjärven rantamille. 

Kolmella Visan tanhuujalla 

tanhuujaperheineen oli ke‐

säasunto aivan Kertun naa‐

purissa. Kun tanssin lapsi‐

ryhmässä, Ker u majoi  

minut ja muita kesää vie ä‐

viä lapsitanhuajia avovin l‐

leen. Saunan vin llä olki‐

patjoilla oli aina  laa pai‐

kalle saapuville Visan nuo‐

rille ja aikuisille. Visalla oli 

kaiken lisäksi oma mökki 

kävelymatkan päässä Haa‐

rajoen rannalla. Siellä nuo‐

ret vie vät mielellään ai‐

kaansa. Vieraat olivat aina 

tervetulleita. Niinpä kesällä 

paikalla saa oi olla yli kaksikymmentä tanhuajaa ja 

pelimannia. Oli tavallista, e ä lapset esiintyivät pi‐

hanurmikolla, Ker u ohjasi, ja pelimannit säes vät. 

Ker u kutsui usein koko seuran illanvie oon ko in‐

sa Messuhalliin. Hänellä ja miehellään Anterolla oli 

käytössään kaksio hallimestarin virka‐asuntona. 

Ennen Sininauhapiirin tanhukerhon perustamista 

Ker u oli kuulunut Sininauhapiirin huumoriryh‐

mään. Ker u oli luontainen esiintyjä. Kun Ker u Vi‐

san tanhuparaateissa ja ohjelmallisissa iltamissa 

esi  humoris sen kertomuksen, sai hän yleisön ul‐

vomaan naurusta. 

Vuonna 1957 Kertulle myönne in Suomen Urheilun 

pronssinen ansiomitali Voimistelu‐ ja Urheiluseura 

Helsingin Visan 50‐vuo sjuhlien yhteydessä. 

        Ker u ohjaajana 

Ohjaajana Ker u oli luova, karis‐

maa nen, temperamen nen ja mää‐

rä etoinen. Koskaan hänen ohjeitaan 

tai tulkintaansa ei asete u kyseenalai‐

seksi. Ker u ohjasi sekä lasten e ä 

aikuisten ryhmää. 

Harjoitukset aloite in aina polonee‐

silla 

”Atomimarssi” (Altomtabromarschen 

e er Hjort‐Anders Olsson). Ker u pai‐

no  vahvaa eläytymistä kulloinkin 

harjoiteltavaan tanssiin. Aina pi  olla 

jokin syy, miksi juuri sitä tanssia tans‐

si in. Hän ei hyväksynyt tarpee o‐

mia täytetansseja. 

Kansantanssissa on vuosikymmenten aikana vaiku anut lukuisia historian hämäriin jäänei‐

tä voimahamoja, jotka ovat jä äneet oman jälkensä lajiin.  Ker u Saarinen toi kansantans‐

sia työväen urheiluliikkeeseen ja toimi ohjaajana yli 30 vuo a.  

Johannes Sääski 

Ker u Saarinen 

Ker u Saarinen ja Toivo Toivanen tanssi‐

vat Puukenkätanssia 

Kansantanssi 
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Harjoituksissa tanssi in paljon Kertun sommi ele‐

maa ”Potpuria”. Potpurin pikkutanssit oli sovite u 

piiriin. Kertulle oli tärkeää, e ä kaikki saivat tanssia 

niin paljon kuin mahdollista. 

Potpuri alkoi sovitetulla Kopukalla, jatkui Tipalla, 

jossa oli pitkäksi hidaste u kumarrus/niiaus, sovi‐

te u Kärriukko ja viimeisenä Vanha loikko, jota käy‐

te in lavalta poistumiseen. Kopukassa laule in 

”Tykkäätkös sinä minusta? Tykkään, tykkään kovas‐

!  Kun sitä tykkää kaikista, on sitä vara valita!”. Ti‐

pan hidas kumarrus/niiaus ja silmiinkatsominen on 

vaikeimpia tuntemiani tanhuvuoroja. Kertun Kär‐

riukkoa ei tunnista samaksi tanssiksi, kuin Kisapir n 

versiota, niin paljon sitä oli sovite u hauskempaan 

ja menevämpään suuntaan, mu a kuitenkin niin, 

e ä se nouda aa Kisapir n ohje a. Sovi amalla 

Ker u sai vaa ma omat pikkutanssit elämään ja 

muu umaan mielenkiintoisiksi sekä tanssijoille e ä 

katsojille. Tämä Potpuri oli oivaa eläytymisharjoi e‐

lua. 

Ker u ei lukenut vain tanhun ohjeita kirjasta, vaan 

mie , kuinka nuoret ja miksei vanhemmatkin olisi‐

vat sitä tanhua todella tanssineet. Hän ei laskenut 

askeleita eikä paripyörinnän 

kierroksia – hän edelly  ainoas‐

taan, e ä tanssi meni musiikin 

mukaan ja vauhdikkaas , mikäli 

aihe a oli. Improvisoin  oli sal‐

li ua ja toivo avaa, kunhan se 

toi jotain lisää harjoiteltavaan 

tanssiin. 

Muistan, kuinka vaikealta myö‐

hemmin tuntui rajoi aa karja‐

laisten tanssien tai Lirppu‐

larpun paripyörintöjä, kun olin 

vilkkaampaan pyörintään oppi‐

nut ja to unut. 

Harjoituksissa ei opete u aske‐

leita. Polkkaa tanssi in kunnes 

opi in. Kaikki oppivat ennemmin 

tai myöhemmin. Näin tanssiin jäi näkymään kunkin 

tanssijan persoonallisuus.  Veljeni ja minä opimme 

50‐luvulla polkan. Kun 90‐luvulla tanssimme samas‐

sa  laisuudessa, katsojat huomasivat, e ä tanssim‐

me eri tavoin. Hänen polkkansa oli edelleen aitoa 50

‐luvun polkkaa ja minun polkkaani oli tar unut 

myöhempien aikojen kansantanssin ”hienostelu”. 

Veljeni oli lope anut tanhuharrastuksen jo 60‐

luvulla. 

Askelten opetuksessa oli yksi poikkeus: kisapyörintä. 

Sillä ei opete u pelkästään jalkojen o amaa askel‐

ta, vaan myös lujaa tanssiote a, parin ryh ä, yh‐

teen tanssimista ja katsekontak a: kaikkea sitä, mi‐

kä muodostaa kahdesta erillisestä tanssijasta koko‐

naisuuden, parin. Vastapari pi  myös huomioida ja 

kaikki muutkin parit. Kä elyssä pi  huomioida jokai‐

nen vastaantuleva katsomalla silmiin, ellei si en 

erityises  halunnut katsoa ohi. 

Ker u paino  tanhuissa piirin pyörey ä ja tasaisia 

välimatkoja. Askelten ääni ei saanut kuulua, ellei 

erikseen vaadi u esimerkiksi polkujen kuulumista. 

Hänelle oli kauhistus ”norsulauma” la alla. Marssin 

tuli edetä ääne . Tanssijoilla, sekä pojilla e ä tytöil‐

lä, oli 50‐luvulla kengissä nahkai‐

nen korko. Näin polut saa in kuu‐

lumaan, mikä loi tanssiin omanlai‐

sen ryhdin ja rytmin. Miesten tuli 

Kertun mukaan tanssia miehek‐

kääs  ja ty öjen kevyes  ja kau‐

niis . Miehekkääseen tanssiin kuu‐

lui hyvä ryh , kädet joko lanteilla 

tai ris ssä rinnalla – ei missään ta‐

pauksessa vel oina sivuilla riippu‐

en. Tytöillä kädet olivat joko lan‐

teilla tai hameessa. Karjalaisissa 

tanhuissa juoksu oli joko kevy ä 

juoksua tai uhtuanaskelikkoja – ei 

nykyisin niin muodissa olevaa kar‐

jalaista puolijuoksua. Jokaisen vuo‐

ron alussa tuli pari huomioida sa‐

moin kuin lopussa: kääntyminen pa‐

Varpu ja Aarno Saarinen eläytyvvät 

Tippaan Esplanadin lavalla 1964. 

Kansantanssi 
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rin puoleen ja kevyt kumarrus/nyökkäys/niiaus. 

Kertun jälkeen näitä perusoppeja ovat nouda aneet 

Visan myöhemmät Kertun opissa olleet ohjaajat. 

Ker u kertoi, kuinka hän valmistautui uuden tanhun 

harjoi eluun. Ensin hän luki ohjeet ja arvioi, olisiko 

se tanssimisen arvoinen. Si en hän soi  sävelmän 

pianolla ja lopuksi harjoi eli vuorot peilin edessä. 

Ohjelmisto 

Kertun ope amat tanssit perustuivat valtaosin seu‐

raaviin kirjoihin: Kisapir  (1957) ja sen edeltäjät, 

Virolaisia kansantanhuja (Anna Raudkats, 1931) ja 

Svenska Folkdanser och Sällskapsdanser (Svenska 

Ungdomsringen för Bygdekultur, 1944). Varmaan 

hänellä oli muitakin tanhuoppaita, mu a niitä en 

ole löytänyt hänen jäämistöstään. 

Ker u osallistui ahkeras  saatavilla oleville ohjaaja‐

kursseille. 

Ker u valitsi ohjelmistoon tansseja, joita oli hauska 

tanssia ja katsoa. Kävelytansseja oli varmaankin 

vain yksi: Vasen oikea (Tanhuvakassa nimellä Kä ö‐

nen). Ker u pi  hyvin tärkeänä tempon vaihtelua 

esityksessä tanhujen välillä ja sisälläkin. Tällä pi‐

de in katsojien mielenkiinto yllä. 

Ohjelmistossa oli suomalaisia, ruotsalaisia, virolaisia 

ja tanskalaisia tansseja. Lisäksi tanssi in vanhoja 

salonkitansseja ja varsinkin esityksissä salonkitans‐

seja (kilpatanssit) ja senaikaisia muo tansseja: step‐

pausta, lambeth walkia, charlstonia, ji erburgia, 

revyy‐tanssia jne. Seurasta löytyi kaikkien näiden 

tanssilajien erityisosaamista. Lisäksi oli Kertun omia 

koreografioita. 

Ker u sai osakseen paljon arvostelua muilta ohjaa‐

jilta. Heidän mielestään Visa ei tanssinut siten, kuin 

tanssit oli muis in merki y. 

Kertun omat koreografiat 

Kertulla oli jonkin verran omia koreografioita, joista 

tärkeimmät ovat 

Häätanssi Raja‐Karjalasta Sulho Rannan sovi a‐

maan musiikkiin ”Kuuga”. Häätanssi alkaa 

hitaalla ja arvokkaalla osuudella, joka katsoji‐

en hämmästykseksi muu uu yhdellä pol‐

kaisulla nopeaksi ja loppua koh  kiihtyväksi 

karjalaiseksi menoksi. 

Tanskan katrilli, musiikin sovi anut Onni Pirta‐

vaara. Eri tanssi kuin Tanhuvakan Tanskan 

katrilli. 

Karjalankatrilli, eri tanssi kuin Tanhuvakan Karja‐

lankatrilli, musiikki on sama. Visa esi ää sitä 

nykyään nimellä Kertun katrilli. 

 

Kertulta ei jäänyt jälkeen ainoankaan koreografian 

tai sovituksen muis in merki yä versiota. Mikäli 

muis inpanoja oli, ovat ne kadonneet joko muutos‐

sa Messuhallista Haarajoelle tai Kertun kuoltua. Ko‐

reografiat ovat säilyneet suurimmalta osin samoin 

kuin tanhut Suomessa: tanssijoiden muis ssa. On‐

neksi Tanhu‐Visassa videoi in Mikko Luukkosen 

aloi eesta osa näistä koreografioista viime hetkellä. 

Muita tanhuja 

Suomalaisia tanhuja Kertun ohjelmistossa oli kym‐

meniä, monet muoka uja. Hampurilainen oli viimei‐

nen Kertun ope ama tanhu. Sitä ei koskaan esite y, 

enkä sitä enää muista. 

Ruotsalaisia tanhuja olivat Härkätanssi, Vingåker‐

dans, Västgöta polska, Tuulimylly (Vindmölledans) ja 

Kansantanssi 

Visan ty öjä revyy‐tanssin parissa, Hilkka Ikonen ensimmäi‐

senä. 
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Jämt polska (Tasapolska). Härkätanssia Visan miehet 

esi vät yhden kauden ajan Linnanmäen Peacock‐

tea erissa 50‐luvulla. Härkätanssi oli Visan ohjel‐

mistossa lähes pakollinen tanssi. 

Virolaisista tanhuista on esite y ainakin seuraavia: 

Liinatanhu, Rukki, Tuljak, Viron polkka, Kaera Jaan, 

Labajalan valssi. Tuljakissa reippaiden polkkavuoro‐

jen lomassa on tunteellinen ja hidas ”Heikin on 

häät”‐vuoro (kirjassa nimellä Keinuminen). 

Tanskalaisia tanhuja lienevät Kristen‐gaden nelivuo‐

roinen ja Puolikä ely. 

Kertun aikana Tanhu‐Visa tunnuste in yhdeksi Suo‐

men parhaista tanhuseuroista ja se voi  useita tan‐

hukilpailuja. Tanssin maailmanmestaruuskisoissa 

vuonna 1948 Tanhu‐Visa osallistui vanhojen tanssi‐

en (vanhat salonkitanssit) sarjaan. Kuudesta palki‐

tusta parista neljä oli Visasta. 

Esiintymisiä   

Voimistelu‐ ja Urheiluseura Visan 50‐vuo sjuhlissa 

vuonna 1957 tanhuajat joh vat juhlakulkue a ja 

muut urheilujoukot seurasivat perässä. TUL oli o a‐

nut Tanhut urheilulajina omakseen Visan aloi eesta 

jo vuonna 1946. Pääjuhlassa Kansallistea erissa 

esiintyivät sekä lasten e ä aikuisten ryhmät. 

 TUL:n V lii ojuhlien (1959) mainoksessa todetaan: 

”V lii ojuhlissamme esiintyvät kaikki TUL:n toimin‐

nassa mukana olevat urheilulajit, jollaiseksi tanhuilu 

on täydestä syystä katso ava. Lii ojuhlassa näh‐

dään seurojen tanhuajien yhteisesityksenä kaksi 

tanhua Rukki sekä Kaera Jaan. Tanhujen sommi eli‐

jaksi on pyyde y Helsingin Visan ohjaaja, kansan‐

tanhupiireissä korkealle arvoste u Ker u Saarinen, 

joka hoitaa aikamiespoikansa Aarnon kanssa suuri‐

töisen ohjauksenkin.” Huoma akoon se, e ä mo‐

lemmat esite ävät tanssit olivat virolaisia. 

Lii ojuhlien yhteisesityksessä stadionilla oli noin 

500 tanhuajaa. Katsojia oli yli 30.000. 

Ker u oli kovin tarkka kansallispuvuista. Miehillä 

tuli aina olla päähine. Ker u valmis  kaikille 

Visan pojille Säkylän puvun päähineen. 

Kertun karismaa suu a ja karjalaista yh‐

teistyökykyä kuvastaa se, e ä hän sai Visan 

juhliin ja esiintymisiin kuuluisia orkestereita 

kuten Dallapén sekä Onni Gideonin ja Helge 

Pahlmanin orkestereineen. 

Muiden ohjaajien tulkintoja 

Seurasaaren Kansantanssijoiden perustaja 

ja ohjaaja Pauli Nurminen oli osin samoilla 

linjoilla Kertun kanssa: tanhuja tuli tulkita ja 

muokata monipuolisemmiksi ja vauhdikkaam‐

miksi. Kuvion avaamista katsojille Ker u ei 

suosinut lukuun o ama a rajakarjalaista Häätanssi‐

aan, joka oli alun perin sellaiseksi suunniteltu. 

Sirkka Viitanen (yksi Kansantanssi‐ ja musiikkiryhmä 

Katrillin perustajista) toteaa ar kkelissaan Tanhujen 

taustaa (1984) itäkarjalaisista tanhuista.  ”Tempo on 

nopeampi kuin muissa katrilleissa ja askeleet sen 

vuoksi muu uneet useimmiten juoksuksi tai puoli‐

juoksun tapaiseksi kävelyksi. Olennaista on miehen 

improvisoimat maanitus‐vuoron (tytön kosiminen eli 

tanssiin pyyntö) taitoa vaa vat askeleet, vilkkaat 

pyörimiset ja hyppelyt. Mies on tanssissa dominoiva. 

… Tytön osana on seurata miehen taitavuu a ja tul‐

la sopivas  mukaan pyörityksiin.” Tämä tulkinta vas‐

Jämt polskaa  Porvoon urheilukentällä  TUL:n Helsingin piirin piirijuh‐

lassa 1947. Myöhemmin ei tanssi u ilman päähine ä ja paidan hihat 

kääri yinä. 

Kansantanssi 
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taa mielestäni Kertun näkemystä karjalaisista tan‐

huista. 

Helvi Jukarainen (1910 – 2001) suunni eli useita 

näy äviä ja hienoja koreografioita. Olen niistä tans‐

sinut Juhlavalssia. Siinä on useita vuoroja, joissa tan‐

huajat tanssivat paljon erillään, osin ilman katsekon‐

tak a. Tämän olen kokenut tanssijan kannalta vai‐

keaksi, kun ei ole selvää yhtey ä tanssipariin, tans‐

sisuuntaan eikä kuvioon. Kertun Häätanssi on siinä 

mielessä helppo, e ä hääparin läheisillä paikoilla 

rii ää se, e ä seuraa vain mukana – soolojen tanssi‐

joilla ja ketjujen vetäjillä (kaksi paria) on si en vai‐

keampaa. Muut Kertun koreografiat ovat selkeitä 

paritansseja, joissa liike ja parin ohjaus johda avat 

luontevas  seuraavaan vuoroon. Jukaraisen Juhla‐

valssi on suunna u erityises  katsojille – Kertun 

Häätanssi sekä katsojille e ä tanssijoille. 

Ker u ei laa nut paljon omia koreografioita, vaan 

keski yi innokkaas  muis inmerki yjen tanssien 

elävöi ämiseen ja tanssikokonaisuuksien sommi e‐

luun tanssijoiden ja katsojien iloksi.   

Kirjoi aja Johannes Sääski on ollut Visan ja Tanhu‐Visan jäsen 

1955 – 2015, joista Kertun ohjauksessa 1955 – 1967. 

 

 ”Lueskelen toisten merkitsemiä tan‐

huja ja omia muis inpanojani, valit‐

sen ja hylkään. Luen kansantapojam‐

me käsi elevää kirjallisuu a, etsin ja 

kuuntelen kansansävelmiä ja siinä 

samalla koetan koko ajan improvisoi‐

da jotakin uu a. Valitsemani harjoi‐

teltavat tanhut opetan si en ryhmäl‐

leni aivan sellaisenaan, kuin joku on 

ne kirjaansa merkinnyt. Myöhemmin, 

kun tanhu osataan, annan oman hen‐

kisen panokseni siihen ja muutan sen 

sellaiseksi, e ä se sopii ryhmälleni, 

muu ama a sil  tanhun luonne a tai 

säveltä. Sota‐aikana täällä Messuhal‐

lissa vieraili rajakarjalainen kansan‐

tanssiryhmä esi äen muistaakseni 

vepsäläisiä tanhuja. Heidän esityksis‐

tään merkitsin muis in useita vuoroja, 

joilla olen myöhemmin täydentänyt 

omia ohjauksiani.  Yhdistelemällä näi‐

tä eri vuoroja Sulho Rannan sovi a‐

maan musiikkiin “Kuuga” keräilin 

Messuhallissa lii ojuhlien aikana esi‐

tetyn rajakarjalaisen häätanssin. 

Suomalaisia tanhuja pitää mielestäni 

taitaville tanssijoille aina vähän lisää 

improvisoida, muuten ne ovat kuivia 

ja katsojat kyllästyvät. Myöskään tan‐

huja ei esitysmielessä saisi koskaan 

esi ää naispareissa, sillä sellainen on 

aina enemmän tai vähemmän mau‐

tonta ja varsinkin tanhu mene ää 

kokonaan sille ominaisen kepeän ki‐

sailun ja sanoisimmeko flir n luon‐

teen. 

 

Sen varani osaan kyllä pitää, e ä vie‐

dessäni ryhmäni johonkin kilpailuun, 

opetan kilpailutanssin aivan tarkas  

ohjeissa mainitun muis in merkitsijän 

mukaises , e ei toistamiseen päästäi‐

si meitä pudo amaan palkintosijoilta 

sen vuoksi, e ä olin uskaltanut o aa 

“Rihmarullaan” kä entaputuksen 

tanhun elävöi ämiseksi. Eikös se sel‐

lainen ole naure avaa ja pikkumais‐

ta? Kylläpä kai ne kirjoihin merkitsijät 

ovat vähän niitä improvisoineet ja 

toiset sen avoimes  teksteissään tun‐

nustavatkin. Olen isäni opastuksella 

tanssinut “Rihmarullaa” aivan eri ta‐

valla kuin mitä Kisapir in on muis in 

merki y. 

 

Niinikään 15‐vuo aana tanssin Pyh‐

täällä “Hampurilaista” erään vanhan 

kalastajan opetuksen mukaan ja sel‐

laistakaan muis inmerkintää en ole 

missään tavannut. On siis varsin ky‐

seenalaista, ovatko kirjoihin merkityt 

tanhut aina ehdo omas  oikeita, 

vaikka kiihkoilijat yri ävät asiaa niin 

seli ää. Eihän esimerkiksi tavallinen 

venäläinen rahvas pysty sellaisella 

tavalla niin vaikeita tansseja esi ä‐

mään kuin mitä olemme heidän ryh‐

miensä nähneet täällä tekevän. Kyllä 

suomalaisissakin tanhuissa olisi aines‐

ta vaikka kuinkakin vaikeisiin ja len‐

nokkaisiin yhdistelmiin, pysyen sil  

luonteeltaan aivan suomalaisina, jos 

vaan joku todella taitava koreografi 

innostuisi asiaan.” 

Lyhennelmä Kertun haas‐

ta elusta Naisten Urheilu‐

lehdessä no. 11 (joulu) 

1954: 

Kansantanssi 



 

Tanhuvies  4/ 2017  37 

Etelä‐Pohjanmaa (Härmä) naisen, koko 36, 450 € 

Hame (pituus 84 cm), liivi (etupituus 47 cm), koru, 

pusero, tasku, uusi esiliina. 

 

Jääski naisen, koko 36 (noin 155 cm), 500 € 

Hame (pituus 75 cm, vyötärö 74 cm), liivi (etupituus 

48 cm, takapituus 46 cm, rinnan ympärys 94 cm), 

pusero, esiliina, vyölliset, koru, verkanauha. 

 

Munsala naisen (liivihame), koko 40, 400 € 

Hame (pituus 89 cm, pidennysvaraa 6,5 cm), liivi 

(etupituus 40 cm, saumavarassa 4 cm, vyötärö 72 

cm), pusero, huivi, tasku. 

 

Munsala tytön, noin 140‐150 cm, 200 € 

Hame (pituus 65 cm, saumavarassa 7 cm), liivi 

(etupituus 37 cm, takapituus 34 cm), 

essu, pusero, tasku, nauhat. 

 

Lohja pojan, lähes uusi, 165 cm, 550 € 

Polvihousut (74 cm, vyötärö 78 cm, sisävara 8 cm), 

liivi (pituus 57 cm, rinnan ympärys 100 cm), paita, 

huivi, sukat. 

 

Lohja pojan, 155 cm, 450 € 

Liivi (pituus 55 cm) ja paita uusia, housut käytetyt 

(pituus 74 cm, vyötärö 68 cm, sisävara 2 cm), sukat, 

huivi. 

 

Lohja miehen liivi, vähän käyte y, koko 50, 250 € 

(Etupituus 56 cm, takapituus 58 cm, rinnan ympärys 

107 cm) 

 

Pohjois‐Lohja hame, tasku, esiliina, koko 46, 540 € 

 

Lisäksi myynnissä kansallispukujen osia: 

 Kuortaneen naisen puvun pusero, koko 40, 

uusi, 70 € 

 Perä‐Pohjolan naisten puvun pusero, koko 

42, uusi, 70 € 

 Munsala tytön pusero 135 cm + esiliina, uu a 

vastaavat, 40 € 

 Lohjan tykkimyssyjä: 

‐ ilman kirjailua 112 € 

‐ kirjailtu 168 € 

‐ floderipitsi nyplä y 252,30 € 

 Musta vii a 90 € 

 

Lisäksi tarvikkeita: 

 Lohjan hamekangasta 3 m, leveys 110 cm 

 Munsalan hamekangasta, pituus 172 cm, leve‐

ys 134 cm 

 Munsalan hamekankaan pala 87 cm x 75 cm 

+vyötärönauha kaitale 

 

Tiedustelut: Eila Ulenius, 040‐998 1790 

 

  
Perä‐Pohjola naisten, koko 38, 380 € 

Liivihame (liiviosan pituus 38,5 cm, hameen pituus 

87 cm, rinnan ympärys 80 cm, vyötärön ympärys 69 

cm), kaksi taskua, uudet pusero 40, huivi ja esiliina. 

 

Kaukola naisen, koko 40, 450 € 

Hame (pituus 86 cm, vyötärö 69 cm), liivi (etupituus 

43 cm, takapituus 41 cm, rinnan ympärys 94 cm), 

tasku, essu, huivi. 

 

Pohjois‐Lohja, koko 44 

Liivi 150 €, pusero 250 € 

 

Lohjan miehen liivi, koko 54‐56, 300 € 

(etupituus 57 cm, takapituus 53, rinta 120 cm) 

 

Perä‐Pohjola naisen liivi, koko 36 

(Etupituus 38 cm, takapituus 36 cm, kuin uusi) 

 

Lohjan naisen liivi, koko 36 

 

Myy Lohjanseudun Tanhuujat ry.  

Tiedustelut: Eila Ulenius, 040‐998 1790 

Kansallispukupörssi 

Myydään 
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  Tapahtumakalenteri 

        Joulukuu  27.‐30.12. Oriveden kansantanssikurssit, Orivesi 

 

        Tammikuu 12.1. FolkForum, Helsinki 

            12.‐13.1. Folklandia, Helsinki 

            26.‐28.1. Vinterkursen, Orivesi 

 

        Helmikuu 

 

 

        Maaliskuu  16.‐18.3. Samuelin poloneesi, Helsinki 

 

        Huh kuu  21.4. Tanssiralli, Oulu 

            27.‐29.4. KN kevätpäivät, Tampere 

            28.‐29.4. Tanssiralli, Lah  

Suomalaisen Kansantanssin Ystävät  

toivottaa lämmintä ja tunnelmallista  

joulun aikaa ja hyvää uutta vuotta! 


