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Tanhuankka 1/2016

Puheenjohtajan tervehdys:

Hyvää Kansantanssin Riemuvuotta 2016!
Vaikka vuotta on ehtinyt kulua vasta muutaman viikon, ei vauhtia tästäkään tammikuusta ole
puuttunut. Jouluähkyn sulattelu ja uuden vuoden juhlinta siirrettiin maalta merelle ja
tammikuun ekana viikonloppuna suunattiin Folklandia-risteilylle. Viikonlopun aikana päästiin
tutustumaan kansanmusiikin- ja tanssin uusiin ja vanhoihin tuttuihin. Vuoden
kansantanssiryhmänä jatkaa oululainen Polokkarit. Onnea ja hyviä hetkiä seuraavaan kahteen
vuoteen, Polokkarit!
Uusi hallitus on ehtinyt järjestäytyä ja aloittaa HKYn uuden toimintavuoden pyörittämisen. Nurkan takana odottaa jo
vuosikokous, nähdäänhän Teidän kanssa siellä?!
Runebergin päivänä helmikuussa juhlistetaan kansantanssiesitysten 150 vuotista historiaa. Muutenkin koko vuosi on
yhtä Riemujuhlaa ja muistuttamista suurelle yleisölle, että kansantanssi voi hyvin ja elää uusille sukupolville.
Haastankin itseni ja jokaisen teistä markkinoimaan ja muistuttamaan muita meidän tanssitaiteen olemassaolosta.
Otetaan tavoitteeksi, että tämän vuoden jälkeen ainakin meidän kaikkien lähipiiri taas tietää, mitä suomalainen
kansantanssi on.
Hauskaa tanssikevättä kaikille!
Puheenjohtajanne Henni

__________________________________

Menneitä tapahtumia:
Joulujuhla
Joulujuhlia vietiettiin Käpylän työväentalolla 13.12. tanssin merkeissä. Purpuri oli täyttänyt kahvipöydän jouluisilla
herkuilla, joiden nauttimisen lomassa tanssittiin yhdessä. Oman seuran väen ja pelimannien lisäksi mukana oli myös
tanssijoita Espoon Kansantanssijoista sekä Helsingin pitäjän tanhuujista. Vieraat toivat tuliaisina ohjattuja yhteistansseja,
joiden parissa ilta vierähti nopeasti. Joululahjojen sijaan keräsimme kolehdin Hyvä joulumieli
-keräykseen: keräystuloksemme oli 245 euroa vähävaraisten lapsiperheiden hyväksi.
Teppo

Folklandia-risteily 2016
Tammikuisena pakkaspäivänä Baltic Queen imaisi sisuksiinsa noin 2500 kansanmuusikkoa /-tanssijaa tai muuten asiaan
vihkiytynyttä. Liki kymmenen Rutistuslaista vaihtelevilla perhekokoonpanoilla vahvistettuna oli myös mukana
osallistumassa Folklandia 2016 –risteilylle. Ohjelmaa oli paljon, ja ratkaistavana oli taas festarinkävijän perusongelma
’miten olla kahdella hyvällä keikalla yhtä aikaa’.
Perjantai-illan kohokohtia oli Curly Strings, heleän kirkassointinen virolaisyhtye, jonka soittajat harmittelivat, että kun
virolaiset tulevat suomalaiselle kansanmusiikkifestivaalille esiintymään, niin päätyvät sitten soittamaan Tallinnan
satamassa… Myös Okra Playground oli kiehtova; kantele ja jouhikko modernilla äänimaailmalla höystettynä.
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Myöhemmin illalla (yöllä?) Jaakko Laitinen & Väärä raha soitti Starlight Palacessa erittäin nautittavaa ja tanssittavaa
musiikkia hiukan slaavilaisen surumielisellä soundillaan.
Vielä myöhemmin, Esko Järvelän Epic Male Band paahtoi menemään uskomattoman energisellä draivilla. Jossakin
välissä piti tietysti tanssia myös yökatrilli.
Lauantai kului rauhallisemmissa tunnelmissa, lähinnä kansantanssia katsellessa. Sykähdyttävimpänä jäi mieleen raikas
ja taitava Kimurantti Lappeenrannasta. Ja tietysti Motoran monet ryhmät, aina yhtä vaikuttavina, vauhdikkaina ja jotenkin
hyväntuulisina. Nautittavaa katseltavaa, koska tanssijat ilmiselvästi nauttivat.
Jotenkin toivoisi tällaiselle tapahtumalle hiukan parempia fyysisiä puitteita. Monetkin esiintymispaikat olivat ihan
tarpeettoman ahtaita. Ibiza Discossa esiintymislava oli tungettu oudosti keskelle tilaa, jolloin katsojia mahtui eniten lavan
sivuille. Ja paikka oli yleensä ihan ängeten täynnä. Starlight Palacessa lavalta näki parhaassakin tapauksessa yleensä
vain tanssijoiden päät. Jalkoja ja askelikkojakin olisi ollut mielenkiintoista näin tanssinharrastajana välillä vähän nähdä.
Mutta ihana tapahtuma keskellä kylmää talvea! Minua ei myöskään koskaan lakkaa hämmästyttämästä, miten mukavia
ja ystävällisiä ihmisiä tapaa kansanmusiikkifestivaaleilla.
Pauliina Palonen

Tulevaa:
Runebergin päivän tanssit
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 150 vuotta siitä, kun ensimmäistä kertaa esitettiin kansantanssia yleisölle.
Runebergin päivänä 5.2.1866 Taitelijaseuran (Konstnärsgillet) vuosijuhlassa esitti kuudenkymmenen hengen
helsinkiläinen tanssiryhmä eri tansseja. Ryhmä oli jakautunut kolmeen: pohjalaisiin, länsisuomalaisiin sekä
itäsuomalaisiin. Pohjalaisissa tansseissa mukana oli menuetti, valssi ja polska. Länsisuomalaiset esittivät Tanttulin
sekä Yläneen polskan ja itäsuomalaiset Heinolan polskan ja Koiviston Polskan (Björköpolska).
(Biskop, Gunnel (2012). Dansen för åskådare. Intresset för folkdansen som estradprodukt och insamlingsobjekt hos
den svenskspråkiga befolkningen i Finland under senare delen av 1800-talet. Åbo: Åbo Akademis förlag.)
Kansantanssin 150v-syntymäpäivän kunniaksi 5.2.2016 on Kaivohuoneella Runeberginpäivän tanssiaiset, jossa
esitetään rekonstruoituna kyseiset tanssit. Rutistus esittää niistä Koiviston polskan ja Heinolan polskan.
(Tilaisuus on loppuunmyty).
Tänä Runebergin päivänä ensimmäistä kertaa tuodaan kansantanssi ympäri Suomea turuille ja toreille Koiviston polskan
flashmob esityksenä. Helsingissä flashmob esitetään Kampin kauppakeskuksessa klo 17.
______________________
Pispalan Sottiisi aloittaa 8.-12.6.2016 kesän juhlinnan käyntiin, jota jatketaan GraniFolkissa 17.-19.6.2016 Kauniaisissa.
GraniFolk on Karjalaisen Nuorisoliiton, Suomalaisen Kansantanssin Ystävien, Finlands Svenska Folkdansringin ja
Kansantanssinuorten Liiton yhteinen kesäjuhla. Sitä ennen 16.-17.6. siellä on Karjalaisten luokittelutapahtuma.
Tavoitteena on tuoda Kauniaisiin 1000 tanssijaa kolmelta eri perinnealueelta. Muutenkin pitkin vuotta pidetään erilaisia
tapahtumia ja konsertteja, joiden päämääränä on uudelleen tutustuttaa kansantanssi valtaväestölle.
Nautinnollista Kansantanssin Riemuvuotta 2016. Toivottavasti mahdollisimman moni ottaa osaa näihin tapahtumiin niin
kotikaupungeissa kuin muuallakin Suomessa.
Henni

Tanssitupa
Keskiviikkona 16.3. klo 18 - 22 järjestetään Arbetets Vännerin tiloissa tanssitupa, osoite Annankatu 26.
Ensin Outi Rinta-Filppulan opastuksella kerrataan GraniFolkin yhteistansseja Tapani Luhtarannan säestämänä.
Lopun iltaa tansseja tahdittaa tamperelainen yhtye, Rieväkylän poijat. Tauolla on myytävänä hiukopalaa.
Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille lähialueen tanhuseuroille.
Jotta tauolla olisi jotain myytävää, tarvitaan jäsenistöltä talkoohenkeä leipomusten, kahvikeiton ym toimien suhteen
samaan tapaan kuin kesän lavatansseissa. Kahvion tuotto jää HKY:lle.
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KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN
Tervetuloa Helsingin Kansantanssin Ystävät ry:n vuosikokoukseen karkauspäivänä ma 29. helmikuuta klo 17.30-18.30
Pitäjänmäen kirjastoon, osoite Jousipolku 1, (samassa rakennuskompleksissa kuin Pitäjänmäen koulu).
Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi vaalikokouksen pyynnöstä uudestaan v.2016 talousarvio
sekä hallituksen perustelut sille esitettyyn ponteen tutkia mahdollisuutta lavatanssien tallentamiseen ja tanssien
järjestämiseen kaksi kertaa viikossa.

_______________________________________________________________________________________

Kevätkauden 2016 harjoitukset
Rutistus ja Kierrokas ma 11.1. alkaen ja Purpurit ke 13.1. alkaen
Rutistus maanantaisin
18.30 - 20.30

Pitäjänmäen peruskoulu, Viinenkuja 6
Ohjaaja: Riina Hosio

riinaessi(at)gmail.com
0400-694 206

Purpuri keskiviikkoisin
17.00 - 19.00

Taivallahden koulu,Väinämöisenkatu 2
Ohjaaja: Kari Bergholm

kari.bergholm(at)welho.com
09-496 485 / 050-539 0998

Kierrokas maanantaisin
19.00 - 21.00

Pakinkylän VPK-talo, Pakilantie 64
Ohjaaja Outi Rinta-Filppula

outirintafilppula(at)gmail.com
050-323 8445

Ystävien Kilta torstaisin
kerran kuussa klo 12.30

Kampin palvelutalo, Salomonkatu 21 B
Yhteyshenkilö Eeva Heinonen

eeva.heinonen(at)hotmail.fi
040-773 4833

Tanssiryhmät saavat OK-opintokeskukselta vertaisopintoryhmätukea.

Muuta tiedotettavaa:
Jäsenmaksut
Jäsenmaksun rakenne pysyi ennallaan: varsinainen aikuisten jäsenmaksu on 20 euroa / vuosi, joka maksetaan
vuoden alussa tai jäseneksi liittymisen yhteydessä. Alle 15 vuotiailta maksu on 10 euroa.
Lisäksi peritään harrastusmaksu 30 euroa / lukukausi. Harrastusmaksun voi suorittaa 60 euroa kerralla tai 30 euroa
harjoituskausien alussa.
Edullisinta on, että ryhmien yhdyshenkilöt keräävät harjoituskausien alussa maksut ja tilittävät ne yhdistyksen tilille.
Kevätkauden alussa kerätään jälleen harjoitusmaksuja keskitetysti harjoitusten yhteydessä. Rutistukselta Teppo
Rinta-Filppula, Kierrokkaalta Marja Nick ja Purpureilta Leila Hohenthal.
Maksun voi halutessaan suorittaa myös suoraan yhdistyksen tilille. Tilin numero on lehden lopussa.

Kotisivut
Yhdistyksen kotisivuilla www.hky-ry.net löytyy tietoa ryhmistämme, toiminnastamme ja tulevista tapahtumista.
Purpurien esittelyvideo on katsottavissa Purpurien sivulla. Etusivulla on myös linkki SKY:n jäsenlehti Tanhuviestiin.
Kotisivuille on alkuvuodesta odotettavissa uusi ilme ja uusi osoite www.tanhu.fi. Myös entiset osoitteet toimivat.
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HKY:n puvusto
Yhdistyksen puvusto sisältää aikuisten ja lasten, (enimmäkseen tyttöjen) kansallispukuja, purpuripukuja ja tyttöjen
feresejä, muutamia tanssikenkiä sekä useita lasten samettitossuja. Osa puvuista on jäsenillä lainassa. Puvut
säilytetään SKY:n toimiston kaapissa.
Lauantaina 27.2. pidämme pukujen kuntokartoituksen ja tarkan inventaarion luetteloimalla pukujen erillset osat.
Jos tunnet kutsumusta tulla operaatioon mukaan, ota yhteyttä puvustonhoitajaan. (yhteystiedot lehden lopussa).

HKY:n 50v-historiikki
HKY:n 50-vuotishistoriikki, Polskaa ja polkkaa puoli vuosisataa, on saanut myönteistä palautetta sekä sisällöstään että
ulkoasustaan. Historiikkia on vielä saatavana 40 euron hintaan. Yhteydenotot Pirkko Elo.

Jäsenmerkit
Yhdistyksen jäsenmerkit, joita on kahdenlaisia; hopeanvärinen ja pienempi pronssinen, laitetaan myyntiin 5 e / kpl.
Hallituksen jäsenet myyvät merkkejä harjoitusryhmissään helmikuusta lähtien.

Kilta tiedottaa
Ystävien Kilta kokoontuu Kampin palvelukeskuksessa toisen kerroksen huoneessa Broidi.
Osoite: Salomonkatu 21 B, 00100 HELSINKI. Tämän kevään seuraavat tiedossa olevat tapaamispäivät ovat 11.2.,10.3
ja 7.4. Lisätietoja Eeva Heinoselta, puh. 040-773 4833.

Kesäjuhla GraniFolk
Kansantanssin Riemuvuonna (2016) järjestetään ensimmäiset yhteiset kesäjuhlat ruotsinkielisen järjestön, Finlands
Svenska Folkdansringin kanssa (FSF) 17.-19.6. Kauniaisissa. Mukana ovat myös Kansantanssinuorten Liitto (KTNL)
sekä Karjalainen Nuorisoliitto (KN). Kesäjuhlan nimi on GraniFolk. Tapahtumaan tarvitaan runsaasti toimitsijoita
erilaisiin tehtäviin, talkoolaisena tai toimikuntiin, joita ovat: ohjelmatmk, taloustmk, kansliatmk, muonitustmk,
majoitus/logistikka/turvallisuustmk ja viestintätmk (info&näkyvyys).
Toivomme HKY:n jäsenistön aktiivista panosta tapahtuman onnistumiseksi. Talkoolaisten yhteystietoja ylläpitää Johnny
Sved, johnny.sved(at) gmail.com ja Marjatta Koivu-Loman, marjatta.koivuloman(at)gmail.com.
Kerro mikä toimialue kiinnostaa Sinua eniten ja ota yhteyttä jompaan kumpaan edellä mainittuun henkilöön. Olet
sydämellisesti tervetullut valmistelemaan yhteisiä kansantanssijuhlia.

SKY:n toimikuntiin osallistumaan
Kiinnostaisiko osallistua kansantanssin taustaan SKY:n (Suomalaisen Kansantanssin Ystävät) toimikunnissa?
Kaikki SKY:n toimikunnat tarvitsevat toimijoita, jotta pystyttäisiin tarjoamaan mahdollisimman monipuolista tietoa
jäsenyhdistyksille. Erityisesti tiedotustoimikunta, jonka yhtenä osa-alueena on Tanhuviesti, painii resurssien
puutteessa. Myös kansallispukutoimikunta ja koulutus- ja tapahtumatoimikunta ovat lisäresurssien tarpeessa.
Kerro kiinnostuksesi Annulille toimistossa tai hallituksen jäsenille ja tule tekemään harrastustamme näkyvämmäksi.

Tanhuviesti
SKY:n jäsenlehti Tanhuviesti ilmestyy neljä kertaa vuodessa internetissä. Voit pyytää ilmoituksen sen ilmestymisestä
sähköpostiisi ilmaiseksi tai tilata paperiversion, jolloin hinta on 25,- euroa / vuosi.
Tilaukset voi tehdä osoitteessa suom(at)kansantanssinyst.fi.

Kansanmusiikin ja -tanssin portaali
Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskuksen (KEK) nettiosoitteessa www.kansantanssi.fi löydät kaikki
kansanmusiikkiin ja -tanssiin liittyvät tapahtumat.
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HKY:n hallitus ja toimihenkilöt 2016
Henni Varhimo (puheenjohtaja)
Pirkko Elo (sihteeri)
Leila Hohenthal (taloudenhoitaja)
Tuula-Kaarina Kanervarinne
Marja Nick (varapuheenjohtaja)
Pauliina Palonen (tiedotussihteeri)
Teppo Rinta-Filppula

040-575 5775
044-050 5049
044-321 0948
050-309 9323
050-433 2173
045-675 7192
041-545 8855

henni.varhimo(at)gmail.com
pirkko.elo(at)kolumbus.fi
leila.hohenhal(at)gmail.com
tuula-kaarina(at)suomi24.fi
marja.nick(at)elisanet.fi
pauliina.palonen(at)helsinki.fi
teppo.rinta-filppula(at)iki.fi

040-743 7135
050-309 9323
044-050 5049

seppos(at)mbnet.fi
tuula-kaarina(at)suomi24.fi
pirkko.elo(at)kolumbus.fi

Toimihenkilöt:
Seppo Salminen (orkesterivastaava)
T-K Kanervarinne (talkooemäntä)
Pirkko Elo (puvustonhoitaja)

Pankkiyhteys
www.hky-ry.net

Nordea FI50 1478300 0709571

SKY / KTNL
Toimistonhoitaja Annuli Perheentupa
Döbelninkatu 5 B 21
00260 HELSINKI
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