
Tanssin mennyttä metsällä on kolmiosainen artikkelisarja, jossa tanssin tutkija ja 

opettaja Anne Makkonen pohtii Englannissa Surreyn yliopistossa hyväksytyn 

väitöskirjatyönsä (2007) kautta kysymyksiä, jotka liittyvät tanssin ja sen 

menneisyyden tutkimiseen sekä suomalaiseen tanssiin 1920- ja 1930-luvuilla. 

Juttusarjan osat ovat Tanssi ja sanat (Tanssi 1/2008), Historia ja suomalainen 

tanssi (Tanssi 2/2008), Mennyt Loitsu ja nykyiset Loitsut. Väitöskirjan kirjallinen 

osuus löytyy netistä osoitteesta wwwmakkonen.kotisivukone.com   
 
 
TANSSIN MENNYTTÄ METSÄLLÄ  

- osa 3 Mennyt Loitsu ja nykyiset Loitsut 
 
Maanantai-iltana 4. joulukuuta 1933 Elsa Puolanne seisoo Suomen 

Kansallisteatterin näyttämön oikean takakulman kulisseissa.  Esteri Suontaan 

liikuntakoulun voimistelu- ja tanssinäytös on edennyt tanssiosioon. 

Voimisteluosion jälkeinen väliaika ja kolme ryhmätanssia ovat ohitse, ja täysi 

katsomo, 800 katsojaa, odottaa näkevänsä tanssisoolon Loitsu.  Käsiohjelman 

mukaan soolon sommittelija ja esittäjä on Elsa Puolanne, ja se tanssitaan Erkki 

Melartinin musiikkiin.   

 

Näyttämön valot syttyvät, ja Elsa lähtee kävelemään hitaasti takaseinän reunaa 

pitkin. Rummutuksen ääni 5/4 tahdissa leviää tilaan.  Mutta kuinka Elsa kävelee 

hitaasti? Laskeeko hän ensin kantapään vai päkiän maahan, kuten on tapana 

voimistelussa. Siirtääkö hän painonsa ensin toiselle jalalla ja pitää sitten lyhyen 

tauon vai liukuuko hän tasaisen hitaasti ilman taukoja? Minne hän suuntaa 

katseensa, ja entäpä hänen kätensä? Myötäilevätkö ne askelten liikettä vai 

pysyvätkö ne jäykkinä vartalon sivuilla? Onko hänen ruumiinsa kannatettu, 

jännittynyt vai rento kävelyn aikana? Ja seuraavatko hänen askeleensa rummun 

rytmiä?  

 

Elsa saapuu takaseinän keskikohdalle ja kääntyy kohti yleisöä.  Mutta mikä 

ruumiin osa johtaa käännöstä, pää, olkapää, keskusta, lantio, polvi vai ne kaikki 

yhdessä? Ja muuttaako hän katseensa fokusta?  Suuren tamburiinin ääni kuuluu 

yhä ja hidas kävely jatkuu kohti yleisöä.  Elsa saapuu lattiassa näkyvälle 

valokehälle ja Minni Vaahtervaara-Karma alkaa soittaa, Melartinin kuusi 

pianokappaletta, opusnumero 118, osa Loitsu.  Elsa aloittaa tanssinsa valokehän 

ympärillä.  

 

Mennyt, kadonnut Loitsu 

Tämä kriitikoiden mysteeriseksi, dramaattiseksi, vaikuttavaksi, synkäksi, 

koskettavaksi, suggestiiviseksi ja demoniseksi kuvaama Loitsu on kadonnut. Siitä 

on jäänyt jäljelle vain jälkiä – kahdeksan valokuvaa, musiikin nuotit, 

lehtikirjoitukset sekä tekijän ja katsojien muistot.  

 

Jäljet, sanat ja muistot Elsa Puolanteen Loitsusta eivät olleet tarpeeksi, sillä 

kuten Philipa Rothfield (1994) toteaa, kirjoittavan ruumiin artikulaatio on erilainen 

kuin tanssimisen ja tanssin esittämisen artikulaatio.  Se on myös erilainen kuin 

valokuvallinen ja verbaalinen kommentointi.  Kuitenkin nämä erilaiset tavat 

artikuloida kohtaavat ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään.  

 

 



Kohti uusia, nykyisiä Loitsuja 

Tutkimuksessani halusin asettaa rinnakkain ja vuorovaikutukseen sanallistetun ja 

tanssitun ymmärrykseni Elsan kadonneesta Loitsusta.  Perinteisen sanallisen 

historiallisen tutkimuksen ohessa minä ja tanssija Leena Gustavson aloimme 

liikkua, tavoitella, poseerata ja kokea omilla ruumiillamme Elsa Puolanteen 

Loitsua siitä jäljelle jääneitten jälkien ja kontekstuaalisen tiedon avulla.      

 

 
 

 

Minä siirrän painoani vasemmalle 

jalalle.  Jalkani koukistuu ja paino 

siirtyy niin, että vain oikean jalkani 

varpaat koskettavat lattiaa.  Taipuneet 

käsivarteni, koukistuneet kyynärpäät ja 

levitetyt sormeni kurkottavat taakse, 

mutta olkapääni ovat kääntyneet 

sisäänpäin. Vartaloni seuraa 

painonsiirtoa vasemmalle ja taipuu 

vähän eteenpäin.  Käännän pääni 

oikealle, ja poskeni miltei koskettaa 

oikeaa olkapäätäni.  Pidän katseeni 

alhaalla ja tunnen diagonaalin oikeasta 

jalkaterästä poskeeni ja päälakeeni 

asti. 

 

Moderni ja ekspressiivinen 1930-luvun tanssisoolo muuttui ja taipui tutkijan Anne 

Makkosen ja tanssija Leena Gustavsonin yhteiseksi postmoderniksi duetoksi. 

Siinä kaikki tapahtuu hetkessä, mutta suhteessa menneeseen. Eikä ainoastaan 

Elsan ja hänen Loitsunsa menneeseen, vaan myös minun ja Leenan menneeseen.  

 

Elsa tanssi Melartinin musiikin kiihtyvien ja vähitellen särkyvien ja hajoavien 

Kalevala -rytmien innoittamana. Hänen tilasta tietoiset kädet, alas painetut 

silmät, pitkän violetin mekon halkiosta esiin työntyvä reisi ja maasta voimaa 

hakevat päkiät antoivat fyysisen muodon kalevalaisesta menneisyydestä 

ponnistavan oikeistolaisen nationalismin ja modernin 1920-luvun esiin nostaman 

polkkatukkaisen emansipoituneen liikuntakulttuuria harrastavan naisen välisille 

diskursseille.   

 

Minä ja Leena tutkimme hänen Loitsuaan, mutta tuotimme esityksen, joka kysyy 

ja pohtii myös menneisyyden kerrostumisen ja rakentumisen tapoja, 

performatiivisesti jaetun historian olemassa olon mahdollisuutta.  

 

Menneen mahdollisuus nykyisyydessä 

Uusien Loitsujen luomis- ja harjoitusprosessi oli jatkuvaa ja sahaavaa matkaa 

nykyisyyden ja menneisyyden, tai itse asiassa nykyisyyden ja menneisyydestä 

saamamme tiedon ja kokemuksen välillä. Tämän ajallisen sahaamisen ja samalla 

sen mahdottomuuden ja fiktiivisyyden halusin avoimesti kuultavaksi, nähtäväksi 

ja koettavaksi myös meidän esityksiimme.  Se tapahtui sanallisten luentojen ja 

liiketapahtumien vuorottelulla.   



Luento-osassa paljastin sitä seuraavan liikkeellisen osan toiminnan ja perustelin 

sen teoreettisen motivaation. Leena lihallisti sen.  Ensin valokuvien asennot ja 

sen jälkeen ensimmäinen uusi Loitsu, joka olisi voinut olla yksi mahdollinen 

Loitsu.  Käytimme siihen erillisiä tosiasioita, muistoja ja kuvauksia Elsan 

Loitsusta, mutta tulos ei ollut tosi tai alkuperäinen, vaan fiktiivinen, 

mielikuvitukseen perustuva Loitsu.  On tosiasia, että Elsa Puolanne käveli hitaasti 

seinän reunustaa pitkin, mutta on olemassa lukemattomia tapoja kävellä hitaasti 

kuten tämän artikkelin alun kuvaus Loitsun ensihetkistä osoittaa. On tosiasia, 

että Elsa Puolanne käytti valokuvan asentoja tanssissaan, mutta jos sinulla on 

kahdeksan asentoa niin on olemassa 1X2x3x4x5x6x7x8= 40 320 

mahdollisuutta järjestää nuo asennot! 

 

Tämän jälkeen hajotin yhden mahdollisen Loitsu fragmenteiksi joiden välissä 

Leena esitti pätkiä omasta tanssimenneisyydestään.  Sijoitin esitykseemme 

useita ajan ja ymmärtämisen tasoja, mutta korostin, että me, minä, Leena ja 

yleisö elämme aina vääjäämättä nyt hetkeä.  Nyt hetket viittasivat välillä 

menneisyyden Elsaan ja menneisyyden Loitsuun, ja välillä meidän 

mahdollisuuksiimme ja yrityksiimme ymmärtää ja esittää niitä. Toisaalta Leena 

esittäessään omia vanhoja tanssejaan ruumiillisti myös omaa menneisyyttään ja 

konkretisoi sen miten mahdotonta on edes oman menneisyyden esittäminen ja 

hallinta, saati sitten yli 70 vuotta vanhan tanssisoolon tavoittaminen.     

     

Näin ollen totean Michael Foucalta mukaillen, että olennainen ei löydy 

alkuperäisen Loitsun historiallisesti toteennäytettävistä todisteista. Olennainen on 

enemminkin kokemuksessa, minkä konstruktio Loitsusta sallii meille.  Tuo 

kokemus ei ole oikea tai väärä, se on aina keksittyä, jotakin rakennettua, joka on 

olemassa vasta kun se on tehty. Se ei ole mitään joka on totta ja todistettavaa, 

mutta se on todellisuus ja mahdollisuus, jonka mennyt Loitsu avaa meille.  

 


