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Kyllä, Tanhuvies  on toista kuukau a myöhässä. 

Esitän omastani ja koko toimituksen puolesta pa‐

hoi elut, e ä tämän lehden kokoon saa amisessa 

on vierähtänyt niin tolku oman pitkä aika. Syynä ei 

kuitenkaan ole laiskuus tai kyllästyminen, vaan aika‐

taulun luistaminen siellä täällä. 

Sano akoon lyhyes , e ä lehden teon aikana toi‐

mitusta on vaivannut kaksi influenssaa, toinen mo‐

koma noroviruksia, kahden järjestön ja yhden yh‐

distyksen vuosikokoukset sekä lukematon määrä 

apurahahakemuksia ja ‐selvityksiä. Ns. elämä on 

sekin onnistunut lai amaan kapuloita ra aisiin pit‐

kinä päivinä leipätyön parissa ja kaikenlaisilla muilla 

pakollisilla menoilla. 

Oma ongelmansa oli myös se, e ä kansantanssissa 

tapahtuu jatkuvas  uu a, joka pitää  etenkin mah‐

du aa numeroon, vaikka se si en taas myöhästyy‐

kin hiukan lisää. Myönnetään toki sekin, e ä kaikes‐

sa tässä hulinassa ja hyörinässä toimituskunta o  

myös jokusen vapaapäivänkin, sillä niitäkin tarvi‐

taan. Koemme, e ä Tanhvies  on tärkeä osa suo‐

malaisen kansantanssin ken ää, mu a ei sen täh‐

den sil  kannata pol aa itseänsä loppuun. 

Vaikka aikataulu onkin jatkuvas  venynyt ja aihe‐

u anut oman stressinsä, emme kuitenkaan halun‐

neet puskea ulos huolima omas  tehtyä lehteä. 

Aikaa palaa siitä läh en, kun päätetään, mistä kai‐

kesta halutaan lehdessä julkaista ju uja aina kir‐

joi amiseen, oikolukemiseen, tai oon ja kuvateks‐

en hieromiseen saakka. Jokaisen päätöksen taka‐

na on keskustelua, ajatuksia ja näkökulmia, jotka 

pyritään o amaan huomioon. 

Kaikki tämä on vienyt aikaa aivan luva oman kau‐

an, mu a toivomme, e ä löydä e tästäkin nume‐

rosta taas jotankin kaiken odo amisen arvoista. 

Pääkirjoitus 

Pääkirjoitus 

Teemu Perheentupa 
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Lykyn avain—999 vanhaa taikaa ja uskomusta 

Miten kalaonni varmistetaan? Kuinka leipätaikina saadaan kohoa‐
maan? Lykyn avain sisältää yhtä vaille tuhat vanhaa suomalaista us‐
komusta ja taikaa. Kansanperinteen aarteita tarjoileva kirja ka aa 
arjen koko kirjon seurustelusta rakastumiseen ja terveydestä asumi‐
seen. Tietyt taiat vara in pääsiäisen ja juhannuksen kaltaisille juhla‐
päiville. 
 
Julkaisija Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 

 

Uu sia 

Paha silmä 

Ikivanha ajatus pahalla silmällä katsomisesta tunnetaan ympäri maa‐
ilman, ja neuvoja siltä suojautumiseen löytyy runsaas  myös suoma‐
laisesta kansanperinteestä. Pahalta silmältä oli syytä suojata niin lap‐
set kuin eläimet, ja  etäjien loukkaamista oli välte ävä kaikin kei‐
noin. 
 
Muiden varokeinojen pe äessä suojaa pahalta silmältä antoivat eri‐
laiset taikamerkit ja amule t, joiden symbolinen historia ulo uu kau‐
as menneisyyteen. 
 

Toivo Vuorelan pitkään loppuunmyyty klassikko ilmestyi ensimmäi‐

sen kerran vuonna 1960. 

Kustantaja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 

 

Ildiko Leh sen ar kkelisarja 

Taivaannaula julkaisee Ildiko Leh sen kirjoi amaa sarjaa Suomalais‐ugrilaisista puvuista: 

www.taivaannaula.org/2019/02/05/inkeroisten-ja-vatjalaisten-puvuista/ 
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Uu sia 

Ty önorssin purpuriperinne 

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun, eli en sen Ty önorssin, abiturien t esi ävät joka vuosi 

viimeisenä koulupäivänään purpurin. Perinteen aloi  1930‐luvulla Kaarina Kari, joka oli tuolloin 

koulun voimistelun ja terve‐

ysopin lehtorina. 

Vuoteen 1994 as  käytännös‐

sä kaikki koulun abiturien t 

osallistuivat purpuriin osana 

liikuntakasvatusta, sen jäl‐

keen osallistuminen on ollut 

valinnaista. Hieno perinne on 

siitä huolima a mahtunut 

lukiolaisten ohjelmaan ja py‐

synyt voimissaan. 

Polokkarit Folkloriadaan  

Vuonna 2020 heinä–elokuussa Polokkarit 
edustaa Suomea The CIOFF World Folkloriada ‐
tapahtumassa, joka tuo yhteen kansantanssin ja 
kansanmusiikin esi äjiä ympäri maailmaa. 
 

Joka neljäs vuosi järjeste ävän tapahtuman pitopaikka on tällä 

kerta Ufa Venäjällä. Kaupunki sijaitsee 1 100 kilometriä Moskovasta itään. 

 
    Tiesitkö, e ä… 

... e äväs  ensimmäinen 

paritanssikielto on vuodelta 

1404, kun Ulmissa kielle in 

Ländler‐tyyppinen 

paripyörintä liian rie aana. 
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Moni saa aa ajatella, e ä seuraava huomio on 

puoluellinen tai ko inpäin vetämistä, mu a ihan 

objek iviseksi se on tarkoite u: reissun kiinnosta‐

vimmat ja energisimmät tanssit olivat purpureita! 

Kovin monet ryhmät esi vät tänä vuonna polskaa. 

Tuo alkujaan vauhdikas kansanomainen temmellys 

muu uu jostain syystä lavalla tava oman usein lyy‐

risen kauniiksi tulkinnaksi, jossa intensitee  tai 

Teemu ja Annuli Perheentupa 

Folklandia  2019 
Kansantanssin sosiaalisuus on mukavasti nousussa. Folklandiallakin se näkyi kol-
mena huutokatrillina ja tanssitupina normaalien pelimanni– ja nurkkatanssien lisäk-
si. Myös lähes tauotta jatkuvat kansantanssikonsertit näyttivät yleisöä kiinnostavan. 

K
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Kansantanssi 
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Kansantanssi 

energia ei ole vahvin elemen . Viimeistään puolen 

tusinan herkistelyn jälkeen kaipaa lavalle jo vähän 

säröä. 

Parhaiten jäivät mieleen Raumalaisten kaksiosainen 

purpuri, jonka ensimmäisen osan on perinteiseen 

purpuri‐ilmeeseen vahvas  nojaten luonut Ju a 

Wrangen, ja jälkimmäisen osan on edellisen perus‐

teella muokannut ranskalainen nykytanssija Jonat‐

han Breton. Suoraan sano una kokonaisuus toimi 

paljon paremmin kuin odo . 

Toinen kohokohdista oli Uudenmaan purpuri lauan‐

taina aamupäivällä. Suomenkieliset tosin kutsuvat 

tanssia Degerbyn purpuriksi, erotukseksi vaikkapa 

Lohjan ja Porvoon purpureista. Esi äjinä olivat Väst‐

Nylands Folkdansdistrikt vahviste una muutamalla 

helsinkiläisellä. Vaikka purpuria ei ole missään ni‐

messä tarkoite u lavalle, vaan itse tanssi avaksi, 

esitys rullasi Ocean Clubin auringonpaisteessa iloi‐

sella energialla. Tanssin ohessa harraste u pienois‐

tea erikin oli juuri sopivan alleviivaamatonta, jo ei 

se vienyt  laa itse tanssilta, eikä näin muu anut 

esitystä harrastajatea eriksi. Tarkkaavaisille katso‐

jille oli tarjolla lämmintä huumoria ja pieniä, tanssin 

henkilöhahmoja kuin ohimennen syventäviä tuoki‐

oita. 

Folklandian viimeinen konser  on aina haastava 

paikka, yleisö on jo päässyt kokemaan lähes kaiken 

kansantanssin laidasta laitaan ja tanssimaan itsekin. 

Vielä pitäisi onnistua puristamaan loppuun kalutus‐

ta aiheesta jotain uu a sano avaa, jokin uusi tapa 

tehdä tai nähdä. Tällä kertaa vaikean tehtävän ja 
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Kansantanssi 
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täyden katsomon eteen joutui Motora Joensuusta. 

Ryhmä toisensa jälkeen kävi tarmokkaas  haasteen 

kimppuun ja toi lautan voi oisas  ko satamaan. 

Näh in toki muutakin. Tanssitea eria, teemoja, 

kantaao avuu a, filosofiaa, taitoa, intoa, vaka‐

vuu a, hymyjä. Tanssia iloa ja ilmaisun syvyy ä. 

Näh in paritanssitaide a; tangoa, jonka intensiivi‐

sestä kontak sta moni tanhuryhmä voisi o aa op‐

pia, näh in ilahdu avaa pelkän laulun ja päristelyn 

säestyksellä tanssimista, näh in kokeellista kansan‐

tanssia ja näh in ryhmien yhteisesityksiä.  

Kansantanssissa on todellakin kyse elävästä perin‐

teestä! 

Oikealla ylhäällä: Vauhdikasta ja ilmeikästä purpuria Ocean Clubilla Väst‐Nylands Folkdansdistrik n esi ämänä. 

Oikealla alhaalla:  Huutokatrilli vetää aina väen la alle. Onneksi niitä oli Folklandialla perä  kolme kappale a. 

Alla: Laivalla näh in myös kokeellista kansantanssia. Tampereen konservatorion tanssiopiskelijoiden näkemys kan‐

santanssista vuonna 2089. 
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Kansantanssi 
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Kansantanssi 
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Vasemmalla: Riina Hosio vetä‐

mässä Nordic Dance –tanssitupaa. 

 

Alla vasemmalla: Tanssinopiskeli‐

jat vuosimallia 04/05 palasivat 

yhteen hauskassa ja tunteellisessa 

esityksessä. 

 

Alla oikealla: Tikin tanssijoiden 

näyte luontevuudesta ja eläytymi‐

sestä. 
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Muista eko Tanhuneitsyen viime vuoden Folklandi‐

alta? Oululainen toimi aja Daniel Wallenius, jolla ei 

ollut mitään kansantanssikokemusta, päätyi baari‐

illan haasteen seurauksena esi ämään Folklandian 

lavalla ensikertalaisen ja amma laisen kansantans‐

sidueton Riina Hosion kanssa. Hanna Poikela laa  

Tanhupuuma ja tanhuneitsyt ‐esityksen koreografi‐

an ja harjoitu  Danielin. Yleisön villinneen huikean 

esityksen jälkeen aiemmin tanhuun kielteises  suh‐

tautunut Daniel arveli, e ä kansantanssiharrastus 

saa aisi jopa jatkua, jos  laisuuksia siihen tarjoutui‐

si. (kts. Tanhuvies  1/2018) 

Bongasin Danielin tämänvuo sen Folklandian mal‐

jannostajais laisuudessa ja kävin kysymässä, kuinka 

hurisee. Ja huriseehan se! 

Daniel pääsi viime vuoden Folklandialta ko in Ou‐

luun Polokkarei‐

den linja‐auton 

kyydissä. Matkalla 

hänet värvä in 

Polokkareihin. Tai 

tarkemmin sa‐

no una hänelle 

ilmoite in, e ä 

hän on jatkossa 

ryhmän jäsen. 

Viimevuo nen 

Tanhupuuma ja 

tanhuneitsyt ‐

esitys pää yi sii‐

hen, e ä Polokka‐

reiden tytöt kantoivat tanhuneitsyen mennessään. 

Ja niinhän siinä tavallaan kävi oikeassakin elämäs‐

sä!   

Niinpä en nen tanhuneitsyt päätyi tänäkin vuonna 

tutulle Tea eri Europan estradille, tällä kertaa ham‐

boamaan Polokkareiden riveissä.  
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Miten kävi tanhuneitsyelle? 

Annuli Perheentupa 

Kansantanssi 
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Kansantanssi 

Tikkuris n Suomenmestaruutensa uusi viime vuo‐

den voi aja Riku Inkinen Helsingistä. Toiseksi  ku  

Jessica Westerholm Kirkkonummelta ja kolmannek‐

si vikkelin oli Samu Laaksonen Tampereelta. 

Tikkuris  on taitolaji, jossa tanssija tanssii musiikin 

tahdissa kahden ris in pantujen  kkujen väliä kos‐

kema a  kkuihin. Musiikki kiihtyy pikkuhiljaa, ja 

silloin selviää kenellä on vikkelimmät kintut. 

Tikkuris n Suomenmesta‐

ruuskilpailut pidetään 

vuosi ain Folklandia‐

risteilyllä Silja Europalla. 

Kilpailuhin osallistuu noin 

50‐60 osano ajaa. Seu‐

raavan kerran Tikkuris n 

Suomenmestaruudesta 

kisataan 10.‐11.1.2020. 

Maarit Saarelainen 

Riku Inkinen uudis  Tikkuris n SM:n 
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Kansantanssi 

Ensimmäisen Etnogaalan jälkeen syksyllä 2017 jär‐

jestäjät olivat ihmeissään gaalan suosiosta ja vas‐

taanotosta, ja sama tapahtui jälleen. Tavas a oli 

lähes loppuunmyyty. “Kun Tavas alla  laa veivät 

useat televisiokamerat ja erilliset lavarakennelmat, 

oli loppuunmyynnin rajaksi määritelty 600 henkeä 

normaalin noin 800 sijaan. Tästä ei kauaksi jääty!”, 

iloitsee Etnogaalan tuo aja, Kansanmusiikin ja Kan‐

santanssin Edistämiskeskuksen toiminnanjohtaja 

Sirpa Lah . 

Gaalan myytyjen lippujen määrä lähes tuplaantui ja 

samoin teki Ylen striimin katsojamäärät. Tällä het‐

kellä striimiä on katso u yli 7000 kertaa, mikä on 

noin puolet enemmän, kuin vuoden 2017 gaalan 

luvut samassa vaiheessa. 

Etnogaalan tunnelma oli iloinen, mukaansatem‐

paava ja kannustava. Se oli suorastaan täynnä et‐

nohuumaa. Yleisön lisäksi myös ehdokkaat kan‐

nus vat toisiaan ja jännitys kategorioita jae aessa 

oli käsin kosketeltava. Maailman musiikin keskuk‐

sen toiminnanjohtaja, Jaana‐Maria Jukkara toi yh‐

teishengen esille myös Etnogaala‐raadin terveh‐

dyksessä ja totesi lisäksi, e ä “vaikka kansanmusii‐

kin ja ‐tanssin ja maailmanmusiikin ken ä Suomes‐

sa jo nyt koetaan ja tunnetaan jopa hämmästy ä‐

vällä tavalla yhteen hiileen puhaltavaksi, haluaa raa‐

mme vielä muistu aa tasa‐arvosta ja demokra as‐

ta, toisen kunnioi amisesta kaikissa  lanteissa. Tä‐

hän voimme vaiku aa omalla esimerkillämme, 

olemmepa tällä alalla työssä missä tehtävässä ta‐

hansa.” 

Etnogaalan pää  kaikkien yhteises  tanssima huu‐

tokatrilli, joka on yksi osoitus alan erityisluonteesta. 

Musiikki ja tanssi ovat toistensa pari ja yhdessä te‐

keminen luo yhteenkuuluvuuden tunne a. 

Etnogaalan huumaa 

Tavas a‐klubilla juhli in Suomen toista Etnogaalaa torstaina 10.1.2019. Etnogaalan suo‐

sio yllä  järjestäjät. Tavas a oli lähes loppuunmyyty ja Ylen tal oin a Areenassa on kat‐

so u ennätysmäärä.  

Sirpa Lah  ja Rii a Hu unen 
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Kansantanssi 

 

Eläköön Folk—Folklandia palkitsee 
Sirpa Lah  ja Rii a Hu unen 

Vuosi aisella kansanmusiikin ja kansantanssin Folk‐

landia‐risteilyllä Silja Europalla 11.1.2019 palki in 

ja kannuste in alan tekijöitä ja toimijoita. 

Vuoden Wäinö 2019 on mestaripelimanni, musiik‐

kikasva aja Mauno Järvelä 

Mauno Järvelä on yksi suomalaisen kansanmusiikin 

voimahahmoista, jonka vuosikymmenien mi ainen 

työnsä kansanmusiikin parissa hakee vertaistaan. 

Hänen musiikillinen filosofiansa lähtee siitä, e ä 

jokaisen soi aminen ja jokainen musiikillinen perin‐

ne on arvokasta, ja jokaista tulisi myös rohkaista 

löytämään omat nuo nsa ja perinteensä. 

Vuoden Nuori Pelimanni 2019 on Jasmin Harjan  

13. kerran jae avan Vuoden Nuori Pelimanni  elin 

saa 19‐vuo as lähihoitaja Jasmin Harjan , joka suo‐

ri aa tällä hetkellä varusmiespalveluaan Parolan 

prikaa ssa. Soi aminen kulkee suvussa ja Jasmin 

onkin aloi anut haitarinsoiton jo 4‐vuo aana isän, 

se en ja paapan kanssa. Hän on aiemmin voi anut 

Suomen pelimannimestaruuskilpailussa kultaa 

vuonna 2017. 

Vuoden 2018 Kansanmusiikkilevy ‐äänestyksen 

voi aja on We are Enkel ‐levy. 

Hersyvän pelimannity öbändin ohjelmisto muodos‐

tuu hi kappaleista sadan vuoden takaa sekä yhty‐

een jäsenten kansanmusiikkipoljentoisista sävellyk‐

sistä. 

Kaus nen Folk Music Fes valin vuoden yhtye on 

Enkel 

ENKEL, eli Leija Lautamaja, Maija Pokela, Miia Palo‐

mäki ja Iida Savolainen. Bändin musiikki on moder‐

nia, hullu elevaa ja siksi mielenkiintoista. Kaus sen 

kansanmusiikkijuhlat haluavat tällä valinnalla tuoda 

esiin pelimannihenkisyyden säily ämisen merkityk‐

sen amma maisen toiminnan rinnalla. 

Maetkan Roihu‐palkinnon saa Nordic Dance Hel‐

sinki Team 

Ensimmäistä kertaa jae ava Roihu‐palkinto myön‐

netään tekijälle/ tekijöille, jotka ovat toiminnallaan 

ja teoillaan osoi aneet tekemisen paloa ja intohi‐

mon käryä. Nordic Dance Helsinki Team on syn‐

ny änyt tanssi‐ ja musiikkiliikkeen, joka on kaikille 

avoin osallistava tanssiklubisarja, jossa opetellaan ja 

tanssitaan suomalaiseen, ja muihin pohjoismaisiin 

tradi oihin pohjautuvia tansseja elävän musiikin 

tahdissa. 

Vuoden Kantele‐tunnustuksen 2018 saavat Suo‐

men kantelemuseo, Pekka Toivanen, Maria Ojan‐

perä ja kaikki museon hyväksi työskentelevät 

Kanteleliiton Vuoden Kantele 2018 ‐tunnustuksen 
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saajat ovat jatkaneet ansioituneen tutkijan ja muu‐

sikon Kari Dahlbomin upeaa työtä maailman mi a‐

kaavassakin ainutlaatuisen Kantelemuseon hyväksi. 

Suomen Nuorisoseurojen Vuoden ohjaajat ovat 

tea eriohjaaja Ma  Salminen ja tanssiohjaaja 

Ju a Wrangén  

Suomen Nuorisoseurat myöntää Vuoden ohjaaja - 

tunnustuksen vuosi ain. Sen tarkoituksena on nos‐

taa ohjaajan työn arvostusta ja kannustaa tekemään 

arvokasta työtä edelleen. 

Tanhuohjaajan suurella sydämellä varuste u Ju a 

Wrangén tekee amma taitoista ja kokonaisvaltais‐

ta työtä eri‐ikäisten ja erilaisten ryhmien kanssa. 

Tea eriohjaaja Ma  Salminen on toiminut nuoriso‐

seurassa ja tea erilaisena jo 1980‐luvulta alkaen. 

Hän antaa nuorille mahdollisuuden koetella omia 

siipiään. 

Vuoden 2018 Tea eritekopalkinnon saa Sotavanki‐

leiri 1918 ‐näytelmä 

Syksyllä 2018 toteute u näytelmä oli ajankohtai‐

nen, merki ävä ponnistus ja kul uuriteko. Näytel‐

mä toteute in auten sella paikalla, jossa sata 

vuo a si en pide in sotavankileiriä. 

Nuorisoseurajärjestön tea eriryhmille vuodesta 

1948 jae u Esko ‐kiertopalkinto myönne in Suo‐

men Nuorisoseurojen Pohjois‐Savon aluetoimiston 

Sotavankileiri 1918 ‐näytelmän toteutuksesta. Näy‐

telmän käsikirjoi aja‐ohjaaja oli Ma  Kivinen ja 

tuo aja Jussi Salmi. 

 

Vuoden 2018 Tanssiteko on Tanssiteos Rauha 

Tositapahtumiin perustuvassa kokoillan teoksessa 

kansantanssi ja elävä musiikki kulje avat katsojan 

keskelle Lapin sodan riipaisevia kohtaloita. Tarinan 

keskiössä on Kemissä 40‐luvulla perheensä kanssa 

elävä lo aty ö, jonka silmien kau a nähdään sotaa 

edeltäneet ja sitä seuranneet tapahtumat.Ju u 
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Kansallispukunäy ely kiinnos  Pohjanmaalla 

Suomalainen kansallispuku ‐näy ely Seinäjoella he‐

rä  mukavas  kiinnostusta. Vuonna 2017 Suomen 

käsityön museon ja Kansallispukukeskuksen kokoa‐

ma iso kansallispukunäy ely on mahdollista  lata 

esille pienempimuotoisena kiertonäy elynä. 

Etelä‐Pohjanmaan maakuntamuseon Kivinavetan 

yläkertaan koo u näy ely oli esillä reilut pari kuu‐

kau a. Etenkin kansallispukujen yksityiskoh en val‐

mistusta valo avat seinäkkeet valaistuine kuvasuu‐

rennoksineen saivat kiitosta. Erilaiset valmistustek‐

niikat, esim. tykkimyssyn kirjonta, avautuivat videon 

avulla, lukemalla kirjoite ua teks ä, tutkimalla työ‐

piirroksia sekä tarkastelemalla esillä olevia valmiita 

tykkimyssyn koppia. Myssyistä kuva ujen lähikuvi‐

en avulla kirjonnan rakenteen näki vielä moninker‐

taises  todellista suurempana.  

Näy elyn yhtenä oheisohjelmana järjeste in sen 

viimeisenä aukiolopäivänä, loppiaissunnuntaina 

6.1.2019, kansallispukuluento. Kansallispukukonsul‐

n pitämä Flammukankaita ja helysolkia – kansallis‐

Kuulumisia kansallispukukeskuksesta 
Taina Kangas 

Kuvat: Taina Kangas, Suomen kansallispukukeskus ja Mikko Oikari, Suomen käsityön museo  

Suomalainen kansallispuku –näy elystä koo u pienempi kiertonäy ely oli esillä Seinäjoella Etelä‐Pohjanmaan 
maakuntamuseolla 21.10.2018 – 6.1.2019.  
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pukuja kaikilla mausteilla ‐luento keräsi suu‐

ren joukon aiheesta kiinnostunu a yleisöä 

paikalle. Luennossa pääpaino oli pohjalaisilla 

kansallispuvuilla ja niiden ominaispiirteillä. 

 

Folklandialla esillä kansallispukujen päähi‐

neitä 

Uusi vuosi käynniste in taas tu uun tapaan Folk‐

landia‐risteilyllä. Järjestykses‐sään 24. tapahtuma 

jatkaa suosiotaan. Suomen Nuorisoseurat ja Pispa‐

lan So isi ovat järjestäneet tätä valtakunnallista 

folkin talvitapahtumaa jo vuodesta 1996. Tuolloin 

tapahtuma risteil in Turun ja Tukholman välillä. 

Esiintyjäkokoonpanoja ja ohjelmajärjestäjiä oli tällä 

kertaa mukana kaikkiaan reilut 130.  

Suomen kansallispukukeskus ja Bragen pukutoimis‐

to avasivat yhdessä Kansallispukuapteekin tapahtu‐

man ajaksi. Mukana osastolla oli lisäksi neljä kansal‐

lispukualan amma laista jakamassa kansallispuku‐

etou a. Tällä kertaa esitel in kansallispukujen 

päähineitä ja neuleita. Mukaan oli ote u niin tykki‐

myssyjä, tanuja kuin neulo uja miesten päähineitä‐

kin. Aihe a täydensivät puvuista ja päähineistä tee‐

tetyt kuvatulosteet. Ohjelmassa oli hauska  etovisa, 

jossa vasta in päähineaiheisiin kysymyksiin. 

Nähtävänä oli myös Johanneksen uuden, vuonna 

2017 julkistetun, savakkopuvun aivan omanlainen 

natsipäähine. Se on mustasta silkkilangasta virka u 

aikuisen naisen päähine, jota myös hel uhatuksi 

nimitetään. Reuna‐ ja lakikappaleiden väliin solmi‐

taan pitkät ja  heät silkkilankahapsut eli heltut. Li‐

säksi päähineen lakiosa koristellaan sinisin putkihel‐

min ja valkoisin siemenhelmin tehtävällä helmikir‐

jonnalla. Siemenhelmillä kirjotaan myös reunakap‐

paleeseen muutamia tähdenmuotoisia kuvioita.  

Johanneksen puvun esi elyvideo, jossa esitellään 

myös päähineen pukeminen, löytyy YouTubesta: 

GffMNi9DyhY  

Puvun työohjeita, kaavoja ja materiaaleja voi  edus‐

tella Johannes‐Seuralta: jo‐hannesseura@elisanet.fi 

  

Pohjoismaisen kansallispukuseminaarin satooa  

Suomen kansallispukukeskus järjes  Jyväskylässä pe 

1.2.2019 kaikille avoimen seurantaseminaarin, jossa 

kerro in Pohjoismaisen kansallispukuseminaarin 

annista. Viime elokuussa järjeste in Tanskassa viisi‐

päiväinen seminaari, jossa teemana oli tällä kertaa 

neuleet kansan‐ ja kansallispuvuissa.  

Bragen dräktkonsult Maria Lindén kertoi elokuisen 

Folklandialla Kansallispukuapteekissa palvelivat 
Minna Koskinen, Marjo Vainio, Tiina Lajunen, Soja 
Murto‐Har kainen, Bragesta Maria Lindén ja Kan‐
sallispukukeskuksesta Taina Kangas. 
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viikon ohjelmasta ja tapahtumista. Hänen esitykses‐

sään näimme runsaas  kuvia tanskalaisten, ruotsa‐

laisten ja islan laisten kansallispukuihin kuuluvista 

neuleista. Hän kertoi myös ohjelmaan kuuluvasta 

juhlapäivästä, jolloin kaikki pukeutuvat maansa kan‐

sallispukuihin. Kirkkokonser n ja kuvauksien jälkeen 

päivä huipentui yhteiseen juhlapäivälliseen.   

Suomen luennoitsijoina toimivat Tanskassa koulu‐

tuspäällikkö Marjo Vainio ja FT Marke a Luutonen. 

Heidän luennoillaan kuulimme neuleista, virkkauk‐

sesta ja neulotuista asusteista omissa suomalaisissa 

kansallispuvuissamme. Marjo Vainiolla oli mukana 

runsaas  itse neulomiaan kansallispukujen sukkia ja 

päähineitä, joihin pääsimme tutustumaan. Marke a 

Luutonen valo  neulomisen ja virkkauksen taustoja 

sekä kertoi mm. Korsnäsin värikkäistä villapaidoista.  

Kansallispukukonsul  Taina Kangas kertoi Kansal‐

lispukukeskuksen ajankohtaisista asioista ja viimei‐

simmistä pukututkimuksen tuloksista. Hän kertoi 

myös tykkimyssyn paperipohjien valmistuksessa tar‐

vi avien puupäiden saatavuudesta. Niitä valmistaa 

Ossi Toivainen Pir eli Oy:stä, puh. 040 7250 379.  

 

Suomen kansallispukukeskuksen toimintaa 

Kansallispuvun juhlapäivä  

la 5.10.2019 Suomen kansallispukukeskuksen järjes‐

tämä Kansallispuvun juhlapäivä ‐tapahtuma Suo‐

men käsityön museon  loissa Kauppakatu 25, Jyväs‐

kylä.  

Juhlistamme Tuula Tan ula‐Murron pitkää uraa 

suomalaisten kansallispukujen parissa. Tarkempi 

ohjelma löytyy lähempänä ne sivuiltamme. Varaa 

päivä he  kalenteriisi!  

 

Näy ely Kansallispukukeskuksen Kujalla 

10.5. – 27.10.2019 Himoitut helmet – Kansallispuku‐

keräilijän kokoelmasta 

Kansallispukukeräilijä Mari Varosen rakkaimpia pu‐

kuja. 

Pohjoismainen kansallispukuseminaari kokoontui Tanskassa 6.‐10.8.2018. Kuvassa jär‐
jestäjämaan osallistujat omissa kansallispuvuissaan.  
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Sekä SKY:n e ä KTNL:n edustajiston kokous antoi 

viime vuoden lopussa järjestöjen hallituksille tehtä‐

väksi käynnistää tänä vuonna selvitystyö järjestöjen 

yhdistymistarpeesta ja ‐mahdollisuuksista. Selvitys‐

työn lähtölaukaukseksi pääte in järjestää keskuste‐

lu laisuus. Tarkoituksena oli kuulla jäsenistön mieli‐

piteitä, selvi ää kiinnostusta yhteiseen järjestöön ja 

kartoi aa yhdistymisjärjestelyn hyviä ja huonoja 

puolia. 

Kyse ei siis olisi edes yksinkertaiste una yhden jär‐

jestön fuusioitumisesta toiseen, vaan uuden yhtei‐

sen järjestön luomisesta molempien tarpeet huomi‐

oiden. Monissa järjestöissä vastaava järjestely on jo 

toteute u viimeisen kymmenen vuoden aikana. 

Keskustelu laisuus pide in järjestöjen vuosikoko‐

usten yhteydessä. Sen alus  KTNL:n puheenjohtaja 

Sanna Laakso ja keskustelua joh  Pia Pyykkinen. 

Esille nousi monenlaisia näkökantoja ja sekä yhdis‐

tymistä puoltavia e ä vastustavia seikkoja. 

Järjestöillä on jo valmiiksi sama päämäärä, samat 

arvot ja yhteistä toimintaa, joten siinä suhteessa 

yhdistymiselle ei olisi merki äviä esteitä. Yhdistymi‐

nen vapau aisi myös hallinnollisia resursseja, kun 

monet toiminnot, jotka nyt tehdään kaksinkertaisi‐

na, saisi yhdiste yä. 

Yksi suurimmista ongelmista on kuitenkin rahoitus. 

KTNL saa val onapua opetus‐ ja kul uuriministeri‐

ön nuorisojärjestörahoista, SKY puolestaan kul uu‐

rijärjestörahoista. Yhdistyessä rahoitus tulee mie ä 

kokonaan uudelleen, ja se tuskin pysyy nykyisellä 

tasolla. 

SKY on uudistunut jo monta kertaa 

SKY:n on historiansa aikana keksinyt itsensä uudel‐

leen moneen kertaan, joten aika saa aa olla kypsä 

jälleen yhdelle uudes syntymiselle. 

Järjestö peruste in 1901 akateemisten herrojen 

johtamaksi yhdistykseksi keräämään aineetonta pe‐

rinne ä, mu a toiminta hiipui seuraavina vuosina. 

1905 järjestö aloi  ikään kuin alusta kansantanssia 

ja kansallispukuja harrastavana nuorten yhdistykse‐

nä. Toiminta oli vireää aina ensimmäiseen maail‐

mansotaan saakka, mu a sota ja si emmin sisällis‐

sota tekivät sen käytännössä mahdo omaksi. 

Sodan jälkeinen puute harjoitus loista vaivasi vielä 

20‐luvulle, mu a siitä huolima a harrastus nousi 

jälleen voimakkaana. Esitystoiminnan kasve ua pai‐

nopiste siirtyi keräämisestä esi ämiseen, kehi ämi‐

seen ja levi ämiseen. 

1950‐luvulla SKY muu ui alaosastojen myötä kan‐

salliseksi järjestöksi, ja 1960‐luvulla tämä toteu‐

te in virallises kin jäsenmäärän pian nelinkertais‐

tuessa. 1982 SKY:n jäsenistä yli puolet oli lapsia ja 

nuoria. Järjestön varhaisnuorisotoimikunnasta syn‐

nyte in KTNL, joka o  hoitaakseen nuorisotoimin‐

nan. 

SKY on jo siis useas  luonut nahkansa, samalla kui‐

tenkin säily äen toimintansa ydinajatuksen. 

Aika yhdistyä? 
Suomalaisen Kansantanssin Ystävien ja  Kansantanssinuorten Liiton jäsenyhdistysten edus‐

tajia kerääntyi 23.3.2019 Helsinkiin keskustelemaan mahdollisesta järjestöjen yhdistymi‐

sestä. 

Annuli ja Teemu Perheentupa 
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Suomalaisen Kansantanssin Ystävät julkaisi Museo‐

viraston tuella Suomalainen purpuri ‐kirjan uusitun 

toisen painoksen tammikuussa 2017. Se lisäsi yleistä 

kiinnostusta purpureita kohtaan tanssi‐ ja paikallis‐

perinteen muotona ja poiki kysyntää perinnemuo‐

toa esi eleviin luentoihin, näytöksiin, kursseihin ja 

tanssitupiiin. Lisäksi Museoviraston ylläpitämään 

Elävä perintö ‐wikiin tuote in  etoa purpurista. 

Lohjalla pide in 10.5.2018 onnistunut ja pide y 

purpuritanssitupa (kurssi‐ ja yhteistanssitapahtu‐

ma). Sen jälkeen syntyi ajatus kokeilla kirjan purpu‐

reiden viemistä tällä konsep lla “takaisin” paikka‐

kunnille, joista ne on muis inmerki y. Purpuritans‐

situpa on mukava ja pide y, sosiaalinen ja yhteisöä 

vahvistava toimintamuoto, joka tutustu aa osallis‐

tujat paikkakunnan kul uuriperintöön. 

Hankkeen toteutus 

Varsinaisena ideana on tuo aa eri paikkakunnille 

osallistavia matalan kynnyksen tanssitupia, joihin 

osallistumiseen ei tarvita edeltävää tanssikokemus‐

ta. SKY järjestää ohjauksen ja elävän musiikin sekä 

tukee tarvi aessa paikallista yhteistyökumppania 

lan järjestämisessä ja markkinoinnissa. 

Kiinnostuneita yhteistyökumppaneita etsitään kun‐

en kul uuritoimista ja paikallisista perinne‐, tanssi

‐ ja kul uuriyhteisöistä, esimerkik‐

si  Nuorisoseurojen, Kalevalaisten Naisten Liiton ja 

Ko seutuliiton jäsenyhdistyksistä sekä suomen‐ ja 

ruotsinkielisistä kansantanssiryhmistä. 

Jos paikallisen purpurituvan järjestäminen kiinnos‐

taa, niin olkaa yhteydessä SKY:n Toimistoon! 

Tarkoituksena on järjestää kaikille avoin maksuton 

tapahtuma, johon on mahdollisimman helppo tulla 

tutustumaan sosiaaliseen, paikallisperinne ä elä‐

vöi ävään tanssimuotoon. Päämääränä on pysy‐

vämpi vaikutus kuin kertaluontoinen purpuritanssi‐

tupa. 

Rahoitusta hankkeelle haetaan monilta tahoilta, sil‐

lä loppupeleissä kuitenkin ka avuus ja pysyväisvai‐

kutus riippuvat paljon käyte ävissä olevista resurs‐

seista. 

Purpuriperinne 

Seremoniallisena häätanssina Länsi‐Suomessa, 

etenkin rannikkoalueella tanssi u Purpuri on eräs 

komeimmista ja näy ävimmistä suomalaisen kan‐

sanomaisen tanssiperinteen edustajista. 

Tämä pitkä, moniosainen tanssi on alun perin muo‐

dostunut useista itsenäisistä tansseista, jotka si en 

ovat lii yneet yhä kiinteämmin toisiinsa muodosta‐

en lopulta yhtenäisiä alueellises  vaihtelevia koko‐

naisuuksia. Suomessa on jonkinlainen  eto paikalli‐

ses  tanssitusta purpurista noin sadalta paikkakun‐

nalta. 

Elävä Purpuri –hanke 
Suomalaisen Kansantanssin Ystävillä on käynnissä Elävä Purpuri ‐hanke, jonka tarkoitus on 

elävöi ää paikallista purpuriperinne ä ja tehdä purpuri tunnetuksi kau a Suomen.   

Annuli ja Teemu Perheentupa 
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Kansanomaista purpuria on tanssi u 1800‐luvun 

alusta 1930‐luvulle sekä suomen‐ e ä ruotsinkielisil‐

lä alueilla Länsi‐Suomessa, etenkin rannikkoalueilla, 

mu a myös Varsinais‐Suomessa ja Hämeessä. Idäs‐

sä alue ulo uu Pohjois‐Savoon. Monin paikoin pur‐

puriperinne on elänyt muis nvaraisena ja muunnel‐

len aina näihin päiviin as . 

Purpuri edustaa poikkeuksellisen pitkään jatkunu a 

ja elävää perinne ä. Vaikka purpurit ovat aikanaan 

olleet osa yleiseurooppalaista kul uuria, vain Suo‐

messa ne kehi yivät kaikkien kansanluokkien yhtei‐

seksi tanssiperinteeksi. 

 Hääpurpuriin on saa anut osallistua yli sata paria ja 

se on kestänyt tun kausia, onpa saa anut jatkua 

vielä seuraavanakin päivänä. Vuoroja ei tanssi u 

yhteen menoon, vaan syöminen, juominen ja seu‐

rustelu katkaisivat tanssin sopivin välein. 

Kansantanssiryhmä Kimara 40 vuo a 
Leena Pihlman 

Joensuulainen kansantanssiryhmä Kimara on tan‐

hunnut jo 40 vuo a. Vuonna 1978 se aloi  Raken‐

nusliiton ryhmänä Helena Ahosolan ohjaamana ja 

lii yi Suomalaisen Kansantanssin Ystävien jäseneksi 

vuonna 1988 ohjaajanaan Leena Pihlman. 

Kimaran 40‐vuo sjuhla pide in tämän vuoden 

puolella helmikuussa. 

Ryhmä tanssii perinteisiä suomalaisia kansantansse‐

ja, ja osa ryhmästä tanssii myös historiallisia tansse‐

ja. Kimara on osallistunut 13 kertaa SKY:n kesäpäi‐

viin ja 11 kertaa Nordlekiin. 

Esiintymisasuina kimaralaisil‐

la ovat kansallispuvut ja kau‐

niit feresit. 

 

Istumassa alkuperäiset jäse-
net Mikko Vanninen, Eija Kin-
nunen ja Seppo Koukku ja 
ohjaaja Leena Pihlman  
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Kirjoi elen tätä tarinaa Etnogaalan, FolkForumin ja 

Folklandia alla lopete uani 31.12.2018 Kansanmu‐

siikin ja Kansantanssin Edistämiskeskus KEK Ry:n 

hallituksen puheenjohtajana. Olen ollut kansantans‐

sin ja kansanmusiikin viennin‐ ja tuonninedistämis‐

tehtävissä Folklore Suomi Finland Ry:n puheenjoh‐

tajana ja si emmin KEKin hallituksen varapuheen‐

johtajana ja nyt puheenjohtajana. Aika on nyt osal‐

tani tullut lähestulkoon täyteen, varmaan monen 

mielestä vihdoinkin, itse ainakin koen niin. Mu a 

samalla kun jostain luopuu, avautuu uusia mahdolli‐

suuksia. Niitä aja elin sivuta tässä tarinassa. 

Suomen Eduskunta ra fioi UNESCOn ainee oman 

kul uuriperinnön sopimuksen (Immaterial Cultural 

Heritage ‐ ICH), vuodelta 2003 ‐ sanoisin lopultakin 

– vasta vuonna 2013. Siinä on kysymys elävästä 

kul uuriperinnöstä. Ei elävän perinnön suojelu suin‐

kaan tarkoita museoin a vaan aivan päinvastoin, 

vielä toimivan perinteen suojelua. Oma kiinnostuk‐

seni on keski ynyt erityises  kansantanssiin, sitä ei 

voi kieltää. Meillä kansantanssin ja pitkäl  myös 

kansanmusiikin yhteydet juuriin ovat kuitenkin kat‐

kenneet aikoja si en ja juuret löytyvät arkistojen 

kätköistä. Laajemmin perinne kulkeutuu am‐

ma ope ajien kau a, joitakin poikkeuksia lukuun 

o ama a (esim. Kaus sen viuluperinne) 

Meillä on jo hyvän tovin ollut kansantanssin am‐

ma ope ajien koulutus Oulun Amma korkeakou‐

lussa. Se on näkynyt sekä paljon hyvässä e ä osin 

muutamissa haasteissa. Kun olen viimeisten vuosien 

aikana katsellut hyvien tanssiryhmien hyvin tehtyjä 

ja harjoite uja esityksiä, on minua noussut vaivaa‐

maan yksi mielestäni keskeinen asia. Ja se lii yy juu‐

ri tanssin juuriin ja sitä kau a tanssin sisimpään. 

Sitä on lähde ävä tarkastelemaan hieman kauem‐

paa. Kansantanssiryhmien ohjelmisto 50 vuo a 

si en perustui Kisapir in ja myöhemmin Tanhuvak‐

kaan. Teosten arvoa ei voi mitenkään väheksyä, 

päinvastoin. Ne antavat kuitenkin vain yhden vari‐

aa on eri äin monipuolisesta materiaalista, lisäksi 

tansseista on merki y muis in ensi sijassa kuvioin  

ja ehkä joitakin kirjallisia suun a siitä, mistä tanssis‐

sa on kysymys. Labanotaa ota tai muuta vastaavaa 

tarkemmin tanssin kuvaavaa muis inmerkintätapaa 

ei ole Suomessa historiallises  käyte y. Suomessa 

käyte y tapa jä ää paljon  laa tulkinnalle ja tyyliva‐

linnoille. Jossakin vaiheessa tyyli pyrki nousemaan 

voimistelun puolelta ja dominoimaan ”oikeana tyyli‐

nä”. Ja aika monessa oikeasta tyylistä käydyssä kes‐

kustelussa olen ollut mukana. Merki ävä havainto 

itselleni oli Suomalaisen Kansantanssin Ystävät ry:n 

julkaiseman Vironvakan kirjoi ajan, virolaisen folk‐

loris n ja tanssintutkija Kristjan Toropin teks  teok‐

sen esipuheessa vuonna 1991: ”Kansantanssikirjan 

laa minen on vaarallista, koska harrastajilla on tai‐

pumus suhtautua kirjoite uun sanaan uskonnolli‐

sen dogmin tavoin … Suosi elen suhtautumaan ai‐

Aika on lähteä, aika on… 

Esa Vilhonen toimi Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskus (KEK) Ry:n puheen‐

johtajana viime vuoden loppuun as . Tässä hän kertoo huomioitaan suomalaisen kansan‐

tanssin näköalapaikalta. 

Esa Vilhonen 
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neistoon kuin kaavoihin, luustoihin, jolle lihan, ve‐

ren ja hengen voi antaa ainoastaan nuori, elävä 

tanssiva ihminen, joka luo tanssin aina uudestaan”. 

Viola Malmi loi karjalaiselle tanssille tanssin tutki‐

tuista juurista ja venäläisen bale n karaktääristä 

nousevan oman tyylin: karjalaisen karaktäärin, jossa 

kuitenkin tärkeän osan rakentaa karjalainen kansan‐

luonne. Karjalaisen tanssin tulkinta ja tyyli ovat 

osoi autuneet monille Suomen Karjalan ja Karjalan 

Tasavallan ulkopuolisille ryhmille eri äin haasteelli‐

seksi. Sama koskee myös muiden kuin suomenruot‐

salaisten esi ämää menue perinne ä. Kummasta‐

kin on löyde y keskeiset liikkeet ja kuviot, mu a 

tanssin sisin on jäänyt liian usein keskeneräiseksi tai 

jopa kokonaan syventymä ä. Länsisuomalainen pe‐

rinne, polskia lukuun o ama a, on jäänyt viime 

vuosina lähestulkoon kokonaan käy ämä ä. Pari‐

tanssit ovat keskeinen osa uudempaa tanssiperin‐

ne ä ja onneksi niiden ympärillä on lähtemässä 

hanke liikkeelle. Toivo avas  sitä kau a löydetään 

uudelleen kansantanssin syvin sisin. 

Koreografiat ovat edelleen – ja olivat jo ennen am‐

ma ope ajien koulutuksen aloi amista – olemas‐

sa olevien/opete ujen elemen en uudelleenjärjes‐

telyä ja tanssin tyylistä tuli koreografin luomus, ei 

tanssin juurista nouseva tanssijoiden ja koreografin 

yhteinen kokemus. Oman lukunsa tähän lisää moni‐

en amma koulute ujen tanssinope ajien laa mi‐

en koreografioiden silmiinpistävä samantyylisyys. 

Juurista nouseva kokemus tekee kansantanssista 

kansantanssia ja ero aa sen omaksi, usko avaksi 

tyylilajikseen tanssin kentällä. Meillä näy ää, uskon 

e ä tahtoma a, edetyn varsin kauas ainee oman 

kul uuriperinnön hengestä. Kannustankin tanssin‐

tekijöitä syventymään arkistojen aarteisiin ja löytä‐

mään sieltä ainekset oman ja kunkin ryhmän omin‐

takeisen iden tee n/tyylin rakentamiselle. 
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KEK:n vanha puheenjohtaja Esa Vilhonen ja uusi puheenjohtaja Petri Hoppu vasaranvaihtotunnelmissa.  
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P 
arei ain tanssiminen on vanha ilmiö, jo‐

ka tunnetaan eri puolilla maailmaa mo‐

nissa muodoissa. Kuitenkin Euroopassa 

renessanssiajalta läh en kehi ynyt pari‐

tanssi on poikkeuksellinen siinä suhteessa, e ä se 

oli 1900‐luvulla monin paikoin dominoiva tanssi‐

muoto. Vaikka dominanssi onkin nykyään väistynyt, 

paritanssiin lii yvä tanssin ja ruumiillisuuden hah‐

mo aminen nousee eri yhteyksissä esiin yhä uudel‐

leen. Kyse on kul uurin ja yhteiskunnan perusra‐

kenteista ja niiden muutoksista. 

Mihin paritanssin suosio perustuu? Asiaa voidaan 

tarkastella monesta eri näkökulmasta: esimerkiksi 

juuri yhteiskunnan rakenteiden tai si en inhimilli‐

sen kokemuksen kau a. Saksalainen yhteiskunta e‐

teilijä Henning Eichberg esi ää liikkumisen kehi y‐

neen ajan ja  lan vapaasta käytöstä koh  raja ua ja 

säännösteltyä toimintaa. Hänen mukaansa esimer‐

kiksi keskiajalla tanssiminen tapahtui erilaisissa 

luonnonympäristöissä ja jatkui epämääräisen ajan, 

kun taas paritanssi toi mukanaan määrätyssä  lassa 

tapahtuvan ja musiikin mukaan jäsentyvän toimin‐

nan. Ruotsissa ja Suomessa näin kävi ennen kaikkea 

polskan yleistymisen myötä 1600‐ ja 1700‐luvuilla. 

Edelleen Eichberg korostaa, e ä ihminen suuntau‐

tuu maailmaan ruumiinsa kau a, ja yhteiskunta on 

se, jossa tämä suuntautuminen tapahtuu. Paritans‐

seissa ihmisruumis jatkuu toisen ihmisen ruumii‐

seen ja muodostaa tämän kanssa kokonaisuuden, 

joka on enemmän kuin osiensa summa: kahden 

tanssijan yhdistyminen tuo aa paritanssissa uuden 

itsenäisen yksikön. Tämän yksikön nouseminen 

tanssimisen peruselemen ksi lii yi aikanaan kiinte‐

äs  ihmisruumiin kau a tapahtuvan järjestyksen ja 

organisoinnin ihanteisiin. Parei ain tanssiminen ei 

ollut vain tanssikansan asia, vaan sen kau a raken‐

ne in modernia yhteiskuntaa. 

Kuri ja järjestys eivät kuitenkaan olleet paritanssin 

syy vaan seuraus. Paritanssin nau nto,  ivis yhteys 

toiseen ihmiseen, oli keskeinen tekijä siinä, e ä 

vaikkapa suomalainen rahvas alistui säänneltyihin 

muotoihin, jotka olivat paritanssin toteutumisen 

edellytyksenä. Yhteiset muodot mahdollis vat yksi‐

löllisen liikkeen ja kokemuksen sulautumisen tanssi‐

van yhteisön jaetuksi flow‐kokemukseksi.  

Juuri tämä voimakas kokemus seli änee sen, e ä 

paritanssi on säily änyt suosionsa yhteiskunnan 

muutoksesta huolima a. Paritanssin funk ot ja käy‐

tännöt ovat monelta osin toisenlaisia kuin vaikkapa 

50 vuo a si en, mu a tanssin nau nto pysyy. Ny‐

kyihmiselle paritanssin jae u ruumiillinen kokemus 

onkin pelastava keidas individualis sen erämaan 

tunneköyhyyden keskellä. Paritanssi koske aa ja 

liiku aa: siksi sitä kaivataan ja siksi siitä nau taan. 

Yksi plus yksi on isompi yksi 
Petri Hoppu 
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L 
uin Itsenäisyyspäivänä Helsingin Sanomista 

Sofi Oksasen esseen, jossa hän kirjoi  

isänmaallisuuskäsi een vinoutumisesta 

suomalaisessa kul uurissa. Tiivistetys  Ok‐

sanen väi , e ä isänmaallisuus‐sana on saanut 

suomalaisessa kul uurissa nega ivisen leiman ja 

e ä se yhdistetään en stä herkemmin ja na onalis‐

miin. Oksanen vii aa esseessään kirjailija Jyri Pe‐

retskoihin, jonka mukaan isänmaallisuudesta on 

tullut ruma sana Suomessa. Tilanne a ovat 

edesau aneet Peretskoin mukaan seuraavat kolme 

ryhmää: isänmaallisuudella valheellises  ratsastavat 

rasis t, heitä pilkkaavat tahot sekä näiden kahden 

ryhmän ris paineessa olevat väliinputoajat, jotka 

eivät rasismisyytöksen pelossa uskalla tuoda esille 

omaa isänmaanrakkau aan.  

Minä tunnistan kuuluvani tähän pelkäävään poruk‐

kaan. Sa umalta, jo ennen kuin luin Oksasen kirjoi‐

tusta, Itsenäisyyspäivänä tulin sanoneeksi lenkkito‐

verilleni ”niin, ihanan virkistävää ajatella, e ä isän‐

maallisuushan on puhtaan hieno ja hyvä asia!”. Täy‐

sin itselleni yllätyksenä tullut ajatus, jota si en jäin 

mie mään enemmän. 

Aloi n kansantanssiharrastuksen 6‐vuo aana Rova‐

niemellä. Vaikka paikkakuntaan nähden tanhuhar‐

rastajia oli paljon, ja vähintäänkin joka toinen ikäto‐

verini oli ainakin kokeillut tanhua, niin ei sil  pu‐

hu u kovinkaan ”coolista” harrastuksesta. Harras‐

nhan minä par otakin, eli tulin valinneeksi juuri ne 

kaksi harrastusta, joiden myötä sai osakseen hurjas‐

 kavereita itse harrastuksesta ja ämpärei äin ivai‐

lua harrastuksen ulkopuolelta.  

Seisoin kyllä todella ylpeäs  molempien harrastus‐

ten takana. Tuntui ihanan erityiseltä saada lupa 

poissaoloon koulusta esiintymisen vuoksi. Raahasin 

kansallispukuani pukupussissa tär‐

keänä, ja ennen kaikkea ylpeänä. 

Ajoi ain koin olevani jopa vähän 

parempi ihminen kuin muut: minä kuitenkin ym‐

märsin, kuinka tärkeä ju u kansantanssi oli. Olen 

hikoillut Rovaniemen kansallispuku päälle aika mo‐

net keikkahiet, eikä puku tunnu ensisijaises  juhla‐

asulta, vaan enemmänkin hyvin läheiseltä ystävältä, 

joka on minulle usein itsestäänselvyys.  

Olen huomannut kar elevani kansallispuvun 

käy öä nyt aikuisiässä samalla tavalla kuin isän‐

maallisuus‐sanaakin. Yksin en sitä kehtaa pukea 

päälle. Olen vältellyt puvun käy öä mm. seuraavin 

tekosyin ”se (Rovaniemen kansallispuku) on jo niin 

hikoiltu” tai ”haluan muu aa mielikuvia kansan‐

tanssista, voihan sitä tanhuta ilman kansallispukua‐

kin”. Todellisuudessa olen vain ujostellut kansalli‐

seksi symboliksi mielletyn puvun käy öä. Pahimmil‐

laan olen pelännyt esi äytyä uusille ihmisille kan‐

santanssijaksi, koska olen pelännyt leimaantuvani 

erityisen isänmaalliseksi.  

Oksasen kolumni muistu  minua siitä, e ä on ole‐

massa posi ivista ja haitallista isänmaallisuu a. 

Mielestäni kansantanssin ja kansanmusiikin har‐

joi aminen on ennen kaikkea posi ivista isänmaalli‐

suu a, eli omasta avoimesta perinteestä iloitsemis‐

ta. Se lisää suvaitsevaisuu a jo siksi, e ä perinne ei 

ole yksin Suomen rajojen sisäpuolelle muotoutu‐

nu a, vaan sisältää valtavas  laina‐aineksia ja yh‐

teneväisyyksiä monenlaisista kul uureista.  

Kansantanssi ja kansanmusiikki kuuluvat kaikille. 

Kaikille avoimesta perinteestä iloitseminen on upe‐

aa ja voimaannu avaa. Se luo yhteisöllisyy ä, joka 

ei ole poissulkevaa, vaan mukaansa o avaa. Siitä 

sietää puhua, siitä sietää olla ylpeä.  

Vastuullista kirjeenvaihtoa 
Riina Hosio 
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Tanssimylly on kohdallani yksi odotetuimmista ta‐

pahtumista, olin si en tanssijana tai yleisössä. Tai 

oli, mu a on taas. Oli ajanjakso, jonka koin vähän 

suruisaksi. Ryhmät olivat toinen toistaan parempia, 

hyviä jopa puudu avuuteen as . Pohdin, onko mi‐

nulla enää edes sijaa tulla lavalle, saa kka e ä toi‐

sin sinne jonkun ryhmän. 

Jollain ohjauskurssillakin esite in kysymys:" Mistä 

tuomarit pitävät?" Olin hieman allapäin tästä kysy‐

myksestä, onhan tanssiminen ja esityksiin valmis‐

tautuminen myös muulla tavalla tavoi eellista kuin 

se, mitä tuomareiden palau eessa on. 

Kuinka ilahtunut olenkaan tämän vuoden ryhmistä: 

ilahtunut todetessani, e ä eri tasoiset ryhmät ovat 

löytäneet  ensä takaisin Tanssimyllyyn. Jo etukä‐

teen pystyi ennustamaan tulevan Tanssimyllyn ole‐

van monipuolinen monella eri tapaa, joista rosoi‐

suuskaan ei tulisi jäämään pois. 

Kaikkia ryhmiä en valite avas  päässyt näkemään, 

ja tässäkin mainitsen vain pari. Ryhmät kuten esim. 

Pa ini Jokioisilta edus  juuri sitä rosoisuu a, jota 

olen kaivannut. Uskaltanen sanoa, e eivät he tavoi‐

telleet Mestaruus‐sarjaa, mu a juuri heidän kaltai‐

sensa ryhmät tekevät tapahtumasta mielenkiintoi‐

sen. 

Yleises  voin todeta, e ä tanssitaidon kehi yminen 

eteenpäin kahdessa vuodessa on ollut huoma ava. 

Ryhmät ovat edistyneet ja niiden sisällä yksilöt ovat 

tehneet  etoises  ja  edostama aan paljon työtä. 

Ihastu avaa oli nähdä myös esim. Sorokoskan raa‐

vaiden miesten painonsiirrot, jotka todella ovat pai‐

nonsiirtoja. Kyynelkanavat aukesivat Särmä‐ryhmän 

esityksessä, jossa ol in aikuismuskarin äärellä. 

(Mikä sen paukute avan tuubin nimi onkaan?!) 

Kuinka hienon äärellä ollaan, kuinka moneen kan‐

sanperinne taipuu, kuinka arvokasta on olla osallise‐

na tässä yhteisessä yhteisöllisessä folkin meiningis‐

sä! Harvoin näkee myös yli 55 v ‐sarjassa aloite a‐

van parisoololla (Suiverot). Olipas luonnikasta!   

Monilla ryhmillä oli ote u käy öön eri rytmityk‐

set.  Body percussion on nousussa, mu a en olisi 

uskonut sen näin nopeas  näkyvän myös ryhmien 

esityksissä. Nyt niissä ryhmissä, jotka näin, ei ollut 

laulamista kovin paljon. Liekö rytmi ely vienyt sijaa 

tältä? Tärkeintä kuitenkin on, e ä omaa kehoa hyö‐

dynnetään muutoinkin kuin tanssimalla. 

Toinen yksityiskohta, joka kiinni  enemmän huo‐

miota, oli  etynlainen tasa‐arvoisuus näkyen esim. 

housutyyppisinä vaa eina ja tanssiminen miespari‐

na. Enää ei väl ämä ä koe u  tarpeelliseksi so‐

Tanssimylly 2019 
Säde Stål 

Kansantanssi 
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Kansantanssi 

vi aa kuvioita siten, e eivät miehet kohtaisi parina, 

eli miehet löytyvät myös enemmän tai vähemmän 

“tytön paikalta”. 

Lavalla näkyi niin perinteisempää muotoa kuin tans‐

sitea eria. Itse toivon vastaisuudessakin näkeväni 

nämä molemmat ääripäät ja kaikki niiden välimuo‐

dot samassa tapahtumassa. Jos tapahtuma paisuu 

liikaa, on se vain posi ivinen ongelma! Mielestäni 

on tärkeää päästä näkemään kansatanssin moni‐

muotoisuus. Yleisömyllyssä ehdote in tapahtumaa 

kehite ävän myös esim. illanvietoin. Itse aja elin 

kauhulla, no ako mitenkä oman jaksamisen kanssa 

käy suhteessa katselmusesitykseen, koska ehdo a‐

mas  haluaisin osallistua kaikkeen ‐ posi ivinen on‐

gelma sekin! 

Särmä‐ryhmän esitys avasi kyynelkanavat. 

K
u
va: P

etri  K
ivin

e
n
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Kansantanssi 

Suomalaisen Kansantanssin Ystävien ja Kansantans‐

sinuorten Liiton kesäjuhlan järjestävät tänä vuonna 

Nummi‐Pusulan Tanhuujat Lohjalla. Tämän vuoden 

tapahtuman teemana on iloinen yhdessäolo, ja ta‐

pahtumasta on pyri y rakentamaan yhdessäoloon, 

yhdessä soi amiseen ja yhdessä tanssimiseen kes‐

ki yvä rento kaksipäiväinen iloi elu. 

Jos et ole tulossa mukaan tanssijana tai soi ajana, 

niin yleisölle on tarjolla avajaiset Lohjan torilla lau‐

antaina 8.6. klo 12.00 ja siitä eteenpäin kansantans‐

siryhmien ohjelmaa torin lavalla. 

Illan koi aessa yleisö on tervetullut mukaan kello 

19.00‐23.00 kunnon vanhanajan pelimannitanssei‐

hin Työväentalolle. Luvassa on valssia, jenkkaa, 

polkkaa, so isia ja mitä niitä onkaan. 

Sunnuntaina ohjelmassa on lyhyt kulkue pelimanni‐

en johtamana Harjun portailta Lohjan torille n. 

13.30‐13.40. Noin klo 14.30 torilla tanssitaan kesä‐

juhlan päänumerona Suomen Suurin Purpuri, jota 

säestää suuri pelimanniorkesteri. Kaikille on vapaa 

pääsy katsomaan, kun sata paria tanssii Lohjan pur‐

purin Lohjan torilla! 

Lohjan Purpuri 
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Kansantanssi 

Vuoden 2019 Kalenat järjestää Suomen Nuorisoseu‐

rat yhdessä Karjalaisen Nuorisoliiton ja Saimaan 

Nuorisoseurojen kanssa 6.‐9.6. 

Kalenat ovat Suomen suven merki ävin lasten ja 

nuorten kansantanssifes vaali, ja kaikenikäiselle 

yleisölle avointa ohjelmaa löytyy jokaisena päivänä: 

To 6.6 klo 15‐16 Keikkuen ja ketkutellen 

Pe 7.6 klo 16.30‐17.30 Kisaillen ja kirmaillen 

Lasten ja nuorten kansantanssiryhmät esiintyvät 

kaupungilla. Tule nau maan taitavasta tanssista ja 

ilahdu avista esiintyjistä. 

Pe 7.6 klo 18‐19 Kurnauskista ja kipinöitä ‐

kansantanssikonser  Lappeenranta‐salissa 

La 8.6 klo 18‐19 Taitaen ja tömistellen ‐

kansantanssikonser  Lappeenranta‐salissa 

Lasten ja nuorten kansantanssiryhmät eri puolilta 

Suomea tarjoavat tanssin riemua, taitoa ja elämyk‐

sellisiä hetkiä. 

 

 

La 8.6 klo 15‐15.45 Satukissan saloilla ‐

kansantanssikonser  Lappeenranta‐salissa 

Kansanperinteestä kumpuavaa sadunomaista tans‐

sitea eria lapsille ja lapsenmielisille. 

 

Kalenoiden Karjalainen kammari on avoin kaikille ja 

kaikenikäisille. Pe 7.6 klo 11 ‐16  sekä la 8.6 klo 11‐

16. Kammarissa mm. pieniä puuhapisteitä ja muuta 

ohjelmaa päivien mi aan. 

 

Osana Kalenoita lappeenrantalaisille tarjotaan pari‐

tanssiopetusta tanssinope ajan johdolla. Matala 

kynnys ja ovet leveällä ‐ tämä sopii kaikille! Tervetu‐

loa la 8.9 klo 14.30 ja klo 15.30 

 

Fes vaalin pääjuhla järjestetään Lappeenrannan 

jäähallilla tapahtuman päätöspäivänä sunnuntaina 

9.6. klo 14. Yhteisessä tanssiteoksessa lapset ja nuo‐

ret käsi elevät suvaitsevaisuu a ja yhdenvertai‐

suu a tanssin ja tea erin keinoin. 

Kalenat 
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Kansantanssi 

Si en näin syrjäsilmällä M’dhara Vitan saapuvan 

saliin. 

Hänellä oli yllään puku, joka julis  vuosikertansa 

osapuilleen 1970‐luvulle. Housunlahkeet olivat leve‐

ät, kun taas vyönseutu, joka oli varmaan aikoinaan 

istunut kuin vale una hänen kupeellaan, oli kääri y 

ylös ja sido u vyötäisille vanhalla solmiolla.Takissa 

oli kaksi takahalkiota. Kirkkaanvihreän paidan kau‐

lus pei  takinkauluksen. Päässään hänellä oli ikäis‐

tensä miesten suosima ha u, mu a se oli niin ren‐

nos  kallellaan, e ä melkein kätki toisen silmän. Ja 

jalassa hänellä oli kolmannes eläkkeestään. 

”Ko, Michael Jacksonska”, Jeremieh sanoi tönies‐

sämme toisiamme. 

M’dhara Vitalis nyökkäsi meille ohimennen, kun hän 

jalkakipujaan paljastama a asteli verkkaan tanssi‐

la alle. 

Ja si en hän tanssi. 

Var jan borrowdale meni mbaresdaleksi. Dzin‐

ganisayin liikehdintä  osoi autui amatööriaskelte‐

luksi. Nyengeterayin uutuudet paljastuivat koke‐

ma oman nulikan pintakeikailuksi. M’dhara Vitalis 

tanssi heidät pois parke lta, katsomaan sivusta sii‐

nä kuin me muutkin. Me töllö mme suu auki hänen 

reebokiaan ja vesipumppuaan. Hän ällisty  meidät 

juoksevalla miehellään. Hän teilasi meidät robo l‐

laan. Ja hänen käärme‐ ja breaktanssinsa saivat mei‐

dät kavahtamaan seisaalle ja sanomaan ho‐o. Hä‐

nen kuukävelynsä olisi saanut itse Michaelinkin ka‐

vahtamaan seisaalle ja sanomaan ho‐o. Lava tyhje‐

ni, kunnes vain hän ja kuosien ja kankaiden ope aja 

tanssivat. 

M’dhara oli tässä. Ope aja oli tuolla. 

Ope aja oli tässä. M’dhara Vitalis oli tuolla. 

M’dhara Vitalis liiku  lanteitaan. Ope aja liiku  

vyötäröään. 

M’dhara Vitalis liiku  kaulaansa ja päätään. 

Ope aja teki kons kkaan käsikiemuran. 

M’dhara teki komeaa jalkatyötä mapantsula‐tyyliin. 

Ope aja koho  oikean jalkansa la asta ja ravis  

oikeaa pakaraansa. 

Ja si en Felicitas pani soimaan Chamunorwa Nebe‐

ta and the Glare Expressin.  Kun Tambai Mese Mu‐

jairiranen alkusävelet tulvah vat saliin, näimme 

M’dhara Vitalisin muu uvan. Hän ketkau  kupei‐

taan. Hän sulki silmänsä ja vihelteli.  Hän kääntyi 

selin meihin, pyllis  meille takahalkiostaan ja sanoi: 

”Pesu, pesu”, nykäisten takkia ensin toiselle ja si en 

toiselle puolelle. 

”Katsos tuota vyötäröä”, sanoin Jeremiahille. 

”Chovha George!” sanoi piiripäällikkö. 

”Olisinpa nainen”, sanoi Jeremiah. 

Tämä viimeinen tanssi sinetöi kaiken, ja kuosien ja 

kankaiden ope aja luovu  lavan. Huutoäänestyk‐

sellä M’dhara kruuna in Mupandawanan tanssi‐

mestariksi. Sitä iltaa Mupandawana ei koskaan 

unohtaisi.   

 

Pe na Gappah: Tanssimestari ja muita tarinoita 

Zimbabwesta 

Kansantanssia kirjallisuudessa 32 
Esko Kannusmäki 
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Tanhun tasapaino 

J 
os ja kun puhutaan ‐ ja miksei puhu aisi? ‐ 

tasapainoilusta kansantanssissa, niin lukija 

saa aa perin kärkkääs  rynnistää erheellisiin 

johtopäätöksiin. Ja miksei rynnistäisi? Sa‐

no akoon siis suoraan, jos vielä eh i, eikä kukaan 

ole vielä rynnistänyt mihinkään taikka kaatunut ah‐

terilleen, e ä tässä tarkoitetaan nyt nimenomaan 

sitä itseään. Siis tasapainoa. 

Ei vaikkapa esitysjänni ämisen kauhun ja silkan 

tanssimisen ilon tasapainoa. Tai Tanhuvakan  nki‐

mä ömän seuraamisen ja tarinallisen tanhutea eri‐

eepoksen tasapainoa ohjelmistossa. Tai pikkukeik‐

kojen ja ken äohjelmien tasapainoa vuoden kulus‐

sa. Vaan ihan pystyssä pysymistä, noin yksinkertai‐

ses  ja suoraan sano una. 

Sen verran ehkä voi näin huonompikuntoisena ai‐

heen syrjään hiukan luistaa, e ä on kansantanssissa 

sekin tasapaino, e ä jos ja kun pysyy pystyssä parin 

tunnin kartsuharjoitukset, niin muutamana seuraa‐

vana päivänä saa aa mie ä, e ä ovatko tanssista 

saatava ilo ja siitä seuraavat krempat nyt ihan koh‐

dillaan. 

Siihen löytynee sopiva tasapaino lajia tukevalla kun‐

toharjoi elulla, kuten reippaalla kävelyllä ja rappus‐

ten käy ämisellä. Toki muutamaa kertaluokkaa vaa‐

vampi ohjelmisto saa aa kysyä hiukan määrä e‐

toisempaa fitnestreeniä useampana päivänä viikos‐

sa, jo a päästään tasapainoiseen harjoi eluun. 

Tasapainosta pi  sanomani, e ä iän myötä se 

saa aa heikentyä. Siis se pystyssä pysymisen taito, 

noin yksinkertaises . Siihen toki au aa kansantans‐

si, jossa tasapainolihaksisto saa välillä tehdä töitä 

ihan reippaas . Niin e ä sen seuraavakin päivänä 

huomaa. 

Onhan se myös tunnuste ava, e ä myös itse tans‐

sin taito saa aa heikentyä, kun ei vaan enää pysty 

kykenemään. Siihen tosin usein au aa hyvä tasapai‐

no, jota voi harjoitu aa tanssimalla. 

Tanssin ja tasapainon välillä vallitsee siis sellainen 

metka tasapaino, e ä tanssissa paitsi vaaditaan ta‐

sapainoa, myös vaalitaan sitä. Vanheneva kansan‐

tanssija saa aakin jäädä tällaiseen noidankehään, 

jossa kunto ja tasapaino pysyvät hyvänä vuodesta 

toiseen, vaikka kuinka tanssisi... 

Pakina: Hapanmykky 
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Saksankielisen alueen eteläosissa Böömistä Elsassiin 

tunnetaan tanssi nimeltä Zweifacher. Varhaisimmat 

merkinnät Zweifacherista ovat vuodelta 1740, 

mu a jo vuosisadan alussa G.F. Telemann oli 

käy änyt vastaavaa muotoa sävellystensä osana. 

Zweifacher koostuu nimensä mukaises  kahdenlai‐

sesta askeleesta; tasajakoisesta pistosta ja kolmija‐

koisesta valssista ‐ saksalaisi ain Dreheristä ja Län‐

dleristä. Kummallakin näistä on toki tanssin histori‐

assa oma asemansa myös itsenäisinä tansseina, 

mu a ensi kertaa ne tavataan Zweifacherissa. 

Tanssissa tah laji siis vaihtuu lennossa muutaman 

tahdin välein. Kumma kyllä, Zweifacheria pidetään 

helppona ja rentona tanssina, koska askelikkoja on 

“vain” kaksi, ja musiikki kertoo kumpaa käytetään. 

 

Lädleristä valssiksi 

1700‐luvun lopulla Wienin kaupunki kasvoi voimak‐

kaas , ja ympäröivältä maaseudulta rahda in jat‐

kuvas  tavaraa ja väkeä Tonavaa myöten kaupun‐

kiin. Monet lau urit o vat matkalle huvitukseksi 

mukaan maalaismuusikkoja, jotka viihdy vät sekä 

matkustajia e ä miehistöjä jokimatkalla. Perillä 

Wienissä muusikot soi vat viinituvissa ja kes ‐

kievareissa odo aessaa lau ojen purkamista ja pa‐

luumatkaa. Soi ajien ohjelmisto koostui lähes koko‐

naan Ländlereistä, talonpoikien paikallaan pyöriväs‐

tä kolmijakoisesta tanssista, josta tuli suosi ua 

myös Wienissä. 

Tämä versio tanssista levisi Ranskaan ja Englan in 

nimellä Allemand, saksalainen. Suomalaisessa tans‐

siperinteessä sitä lähimpänä on Viron valssi, jossa 

vasemmat kädet muodostavat kaaren tanssijoiden 

yläpuolelle. 

Kyseessä oli siis suhteellisen hidastempoinen tanssi, 

jossa tanssijat kiersivät toisiaan vaihtaen käsio eita, 

pyörien aina välillä yhdessä valssimaises . Talonpoi‐

kaiseen versioon kuului myös polkaisuja ja taputuk‐

sia, jotka kaupunkilaiset jä vät pois epäelegan ei‐

na. 

Napoleonin so en keskellä Wienistä tuli Itävallan 

pääkaupunki ja samaan aikaan Ländlereistä oli ke‐

Vallankumouksellinen valssi 
Valssin historia alkaa saksalaisista talonpoikaistansseista 1700‐luvun loppupuolella ja joh‐

taa Tonavan jokilaivoilta diplomaa en villitykseksi ja kaikkien yhteiskuntaluokkien yhtei‐

seksi yleismaailmalliseksi ajanvie eeksi. 

Teemu Perheentupa 

Kansantanssi Kansantanssi 
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hi ynyt kevyempi, tanssio eessa tanssi u pyörivä 

versio. Tanssi oli myös niin yksinkertainen, e ä kuka 

tahansa saa oi sen oppia, ja se levisikin kaupungis‐

sa ympäristöineen kulovalkean tavoin tullen eri äin 

suosituksi. Siinä ei ollut vuoroja, ei monimutkaisia 

o eita tai askelsarjoja, vaan ainoastaan yksinkertai‐

nen askelikko, jota toiste in samaan suuntaan pyö‐

rien, kunnes musiikki loppui. 

 

Valssidiploma aa 

Wienin rauhankongressi 1814‐15 toi kaupunkiin sa‐

toja diplomaa eja, ja kaikki yri vät tehdä vaikutuk‐

sen muihin järjestämällä toinen toistaan suureelli‐

sempia tanssiaisia. Tanssiaiset olivat osa diploma ‐

aa, niiden aikana epämuodollisissa tapaamisissa jär‐

jestel in Euroopan asiat tavalla, joka kes  aina en‐

simmäiseen maailmansotaan saakka. Kongressi sai‐

kin lempinimen Tanssiva kongressi. 

Seurauksena oli valssimania. Wieniin syntyi lukuisia 

pysyviä tanssipalatseja useampine tanssisaleineen, 

joissa kaikissa soi valssi pitkälle aamuyöhön. Pääsyä 

saleihin ei raja u säädyn tai varallisuuden mukaan, 

vaan ensimmäistä kertaa kaikki säädyt tanssivat yh‐

dessä samaa tanssia. 

Koska tanssitaito ei enää ero anut eri säätyjä toisis‐

taan, syntyi erillinen tanssiaisasu korostamaan va‐

rallisuu a ja syntyperää. Pian kavaljeereilta edelly‐

te in valkoisten hansikkaiden käy ämistä tanssies‐

sa, jota hiki ei tärvellyt daamin arvokasta asua. Wie‐

nin käsityöläistö oli täystyölliste y valmistaessaan 

yhä uusia tanssiaisasuja ja ‐kenkiä, rakentaessaan 

tanssipaviljonkeja ja koristellessaan niitä. 

Vanhan, vahvas  luokkajakoisen maailman kadotes‐

sa so en ja vallankumousten jylinään, eurooppalai‐

set omaksuivat suorastaan kuumeises  tämän uu‐

den tanssin, joka ei ero anut luokkia tai kansoja 

toisistaan, vaan johon kuka tahansa saa oi o aa 

osaa. 

 

Kansantanssi Kansantanssi 
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Valssi Suomessa 

Meille Suomeen valssi levisi he  1800‐luvun ensi 

vuosina. Pietarin hovissa sitä oli tanssi u jo 1798. 

Ainakin ylemmän luokan nuo kirjoissa valssien läh‐

teenä näy ää olleen sekä Saksa, Ranska e ä Eng‐

lan , ja hiukan myöhemmin vahvas  myös Venäjä. 

Huoma akoon, e ä vielä vuosisadan puolivälissä 

katrillit olivat edelleen illanvie ojen suosituimmat 

tanssit, niitä tanssi in aina 3‐4 yhtä valssia kohden. 

Siinä missä valssi oli seurapiireille usein pikemmin‐

kin katrillin yksi vuoro, kansakin tanssi sitä ryhmä‐

tansseina, kuten Raa kko tai vaikkapa Ruotsinkatrilli 

Viitasaarelta. 

Luova kansa tanssi valssia monin eri tavoin. Suoma‐

laisen kansanomaisen tanssin aineistoissa on monta 

mainintaa vanhasta valssista, jota ilmeises  tans‐

si in hypähteleväs . Joskus vanhan valssin rinnalla 

on käyte y termejä juoksuvalssi ja hoppavalssi, 

mu a useammin nuo termit vii aavat ihan erillisiin 

tai toisenlaisiin tansseihin (varsinkin hoppavalssi). 

Lähteiden perusteella kansanomaista valssia tans‐

si in 1800‐luvun loppupuolella reippaammin ja hy‐

pähtelevämmin kuin myöhemmin. Esim. 1880‐

luvulta tunnetaan raskaaksi maini u versio, jonka 

askeleet olivat korkeita ja pitkiä. Säestävän laulun 

perusteella kyseessä on paakarin valssina tunne u 

variaa o, jonka melodia on nykyään tunne u nimel‐

lä “Ah sä rakas Augus n”. Kyseessä lienee pisim‐

pään käytössä ollut valssisävelmä, sillä se tunnetaan 

jo 1700‐luvun lopulta. 

 

Kansanomaisten muunnelmien lukumäärän ja aske‐

likkojen selvi ämistä vaikeu aa tava omas  se, 

e ä samalla askelikolla oli eri nimi eri paikkakunnil‐

la. Esimerkiksi Yngvar Heikel kertoo, e ä Helsingin 

seudulla hoppavalssia kutsu in myös yksiaskelvals‐

siksi ja sitä tanssi in kuten kaksiaskelvalssia. Se 

puolestaan on kuin jenkkapyörintää kolmijakoiseen 

musiikkiin. 

 

On tanssi u yksiaskelvalssia, kaksiaskelvalssia, kol‐

miaskelvalssia, vanhaa valssia, loikkavalssia, juoksu‐

valssia, siliäävalssia, viron valssia, hoppavalssia, nig‐

valsia (niiausvalssia), kasakkavalssia, paakarin vals‐

sia, reisivalssia ja varmaan vähintään saman verran 

valsseja, joiden nimet sekä askelikot ovat jääneet 

tallentama a. 

 

Valssi pitää pintansa 

 

Si emmin kaikki nämä paikalliset ja kansalliset 

muunnelmat ovat jääneet unohduksiin, ja korvautu‐

neet maailmalla syntyneillä vakioiduilla askelikoilla. 

 

Kansantanssi Kansantanssi 
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Kansantanssi Kansantanssi 

Kun valssi yli  Atlan n 1830‐luvulla, se hidastui ja 

muu ui hillityksi ja arvokkaaksi Boston‐valssiksi. Sen 

pohjalta vakiintui joskus vuosisadan lopussa hitaan 

valssin paikallaan pysyvä eteen‐sivulle‐viereen pe‐

rusaskelikko, joka nykyään lienee käytetyin häävals‐

sina sekä ahtaiden  lojen lavavalssina. 

 

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen foxtrot ja 

blues ris askelineen saapuivat Pariisiin, jossa ne 

omaksu in lähes kaikkiin tansseihin 1920‐luvulla. 

Kun valssin tempo hidastui 30‐luvun alussa, ranska‐

laiset o vat ris askelen myös valssiin. Tyyli eli hil‐

jaiseloa Etelä‐Ranskassa vuosikymmenet, mu a ny‐

kyään ris askelvalssi on erityisen suosi ua Yhdys‐

valloissa ja Kiinassa nimenomaan ajanvie eenä. 

Spontaanis  syntyneenä ja levinneenä se lienee vii‐

meisiä ns. kansanomaisista paritansseista. 

 

Yli 200 vuo a ensimmäisen valssimanian jälkeen 

valssi pitää edelleen pintansa yhtenä suosituimmista 

paritansseista. 
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 Tapahtumakalenteri 

     

    Toukokuu 

      8.5. Kansanmusiikin ja kansantanssin päivä 

      11.5. Poies itsekäs ite ‐ Karjalan Nuoret 100 vuo a, Helsinki 

      25.‐26.5. Maailma kylässä ‐fes vaali, Helsinki 

    Kesäkuu 

      6.‐9.6. Kalenat, Lappeenranta 

      8.‐9.6. Lohjan Purpuri, Lohja 

      12.6. Helsinki‐päivä Seurasaaressa, Helsinki 

      17.6. Espafolk, Oodi‐kirjasto, Helsinki 

      21.‐22.6. Seurasaaren Juhannusvalkeat, Helsinki 

      21.6. Juhannustanssit, Alavus 

      26.6.‐1.7. Musiikkijuhla Sommelo 

      27.‐29.6. Haapavesi Folk Music Fes val, Haapavesi 

      28.‐30.6. Dansfest i Jacobstad, Pietarsaari 

      29.6. Tanssiklubi, Pyhtää 

    Heinäkuu 

      5.‐6.7. Kihaus Folk, Rääkkylä 

      8.‐14.7. Kaus nen Folk Music Fes val, Kaus nen 

      15.‐20.7. Siilifolk, Siilinjärvi 

      16.‐21.7. ÅLEK, Maarianhamina 

      17.‐21.7. Europeade, Frankenberg, Saksa 


