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Tanssillinen tarina menneiltä 
menneistä ajoista

Historian erikoistoimittaja J. Timosen erikois-
raportti kertoo keskiajan heränneen henkiin 
Tampereella. Hämeen keskiajan elvyttäjät 
ry:n näytösluontoinen aikamatka mennee-
seen aikaan kertoi tarinan vallasta ja sen 
käytöstä. Tanssi draaman keinona oli tunnettu 
jo muinaisessa Italiassa, josta osa tansseista 
oli peräisin.

Seuran tarkoitus on herätää henkiin keski-
aika, historiallisesta tanssinnasta seurassa 
vastaava tanssimestari Adriel toteaa. Tanssi-
taiteilija Mikael Åkerlund  vertaa historiallisia 
tansseja ja seuran muuta toimintaa kokeel-
liseen historiantutkimukseen. “Emme me 
kuitenkaan mitään arkeologeja ole!” Åkerlund 
muistuttaa toimitukselle pikahaastattelussa. 
Tietoa seurasta saa osoitteesta humalasalo.
net

Suomalainen mytologia-paneli
Matti järvisen johtama paneeli käsitteli erityis-
esti suomalaisen kansanperinteen
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hyödyntämistä kaunokirjallisuudessa nykyään 
ja sitä, miten se tarjoaa vahvan ja omalei-
maisen pohjan sekä laajan metaforava-
likoiman kirjoittajille. 

Panelistit Eeva-Liisa Tenhunen, Juha Jyrkäs, 
Tiina Raevaara ja Anne Leinonen, joka on 
myös kunniavieras, esittelivät mytologian 
yhteyttä omiin teoksiinsa ja tarjosivat laajan 
valikoiman mahdollisia lähteitä myös aihee-
seen.Lopuksi yleisö esitti kiinnostustaan esit-
tämällä muutaman hyvän kysymyksen.

Robert Wilhelm Ekmanin maalaus Pakeneva pakanuus 
edustaa kotimaista kansaperinnettä tyypillisimillään.
lähde: wikicommons.



 RANTALAIHON LIISA 
(Sävel: Lievestuoreen Lii-
sa)
Johanna Sinisalo & Karoliina Leikomaa

Rantalaihon Liisa, nainen niistä parhaista! 
Rantalaihon Liisa, työtä teki varhaista! 
 
Kun scifiin kerran ryhdyin, samanmielisiä 
hain. 
Ja jossain Tamconissa kai mä Liisan nähdä 
sain. 
Sä lukenein ja fiksuin olit varmaan näillä 
main. 
Me conin jälkeen keskusteltiin kauan vas-
takkain. 
Me tutkimme essefgenreämme ja siinähän 
debatti soi! 
Sun asiantuntijuuttas vieläkin muistella 
voi! 
 
Rantalaihon Liisa, scifin ykköstutkija! 
Rantalaihon Liisa, sovinismin hutkija! 
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Kai tieteessäkin kukoistaa myös spekkis-
väki voi, 
Kun vihdoin viimein tajuttiin: hei kamoon 
ja “ou boi!”  
siis scifi mursi varmuutta ja fantsu turvaa 
toi. 
Ja tulkinnoissa kimmelteli uusi aamun koi. 
Jos muut meille väitti “tää on roskaa”, Lii-
sa sanoi “tärkeää on”, 
Ja ilman Liisaa ei koskaan ois genre tää 
sammumaton! 

Rantalaihon Liisa, nainen tieteen kärjestä, 
Rantalaihon Liisa  tunteesta ja järjestä! 
 
Liisa eläkkeelle tuskin ehti kirmaista, 
kun tohtorin hän leipoi Hirsjärven Irmasta. 
Myös moni muukin hältä ideoita, tukee sai, 
ja kääntäjänä hän on aivan huippu, totta 
kai! 
Kun katsomme urasi juoksuun, sen kuohu-
issa rakkaus soi. 
Sun loistavan tietämykses tuoksu  se var-
muuden meillekin toi.


