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Puheenjohtajan tervehdys:
Vuotemme alkoi monelle meistä perinteikkääseen tapaan Folklandian-vietolla, ja perinteistä huolimatta itselleni
reissuun sisältyi tällä kertaa myös jotain vähemmän perinteistä. Olin nimittäin ensimmäistä kertaa HKY:n
matkanjohtajana! Ja vaikka onkin jo vuosien ajan tullut vaihtelevan kokoisia porukoita retkueeksi koottua, niin nyt
piisasi terminaalissa jaettavaa. Kirjekuoria oli peräti 44 kappaletta! Siinä menikin sitten jo pari Leenaa sekaisin, ja
joiltakuilta puuttui aamiaiskupongit kuoresta ja …
Vaan laivaan tietääkseni kaikki onnellisesti pääsimme ja jalkaa koreasti toisen eteen lattioilla laitoimme.
Huolimatta puheistani ja aiemmista aatoksistani, lupauduin myös ensi vuoden
Folklandialle matkanjohtajaksi, joten halukkaat voivat ottaa minuun yhteyttä joko
spostitse tai puhelimitse ja varata hyttipaikkoja. Uskon, että niitä tänäkin vuonna on
riittävästi ja sitä paitsi halvempana kuin aikoihin.
Eivätkä vastuut tähän toki jääneet. Ilmoittauduin ehdolle syksyn vaalikokouksessa
puheenjohtajan vaaliin ja tulin valituksi. Kiitos luottamuksesta! On jännittävää nähdä,
mitä kaikkea vuosi tuo tullessaan. Toivottavasti ennen kaikkea tanssia, joka on
itselleni se pääasia.
Tanssi, erityisesti kansantanssi, on ollut keskeinen osa elämääni 20 ja puolen
vuoden ajan, ja intensiivisimmillään vienyt hyvinkin puolet viikon illoista. Nyt lienee
alkamassa uudestaan tällainen intensiivijakso, jonka kestoa voin vain arvailla. Joka
tapauksessa olen ollut perustamassa uuteen (ja alkuperäiseenkin) kotikaupunkiini
Lahteen uutta tanssiryhmää, joka aloittaa tänään (5.2.) kahdesti viikossa tapahtuvan
säännöllisen (ja ympärivuotisen!) harjoittelun.
Asuinpaikkakunnasta johtuen joku voi kokea minut ”etäpuheenjohtajaksi”, mutta liikun säännöllisesti
pääkaupunkiseudulla erityisesti kahdesta syystä. Ne ovat Rutistuksen maanantaiharkat ja Otaniemen väitöskirja,
jota toki voin tehdä etänäkin projektin tässä vaiheessa. Maanantaiharkat sen sijaan pitää kokea. Läsnä ollen.
Ja kokemuksia kuten elämyksiäkin on Rutistus tarjonnut. Kaikki nämä 16 ja puoli vuotta. Ja vieläpä siinä määrin,
että voin valehtelematta sanoa Rutistuksen olevan SE ryhmä (eikä pelkästään tanssiryhmä), jonka kautta eniten
identifioin itseni ja jossa olen ja olen ollut kuin kotonani. Kiitos kaikille nykyisille ja menneillekin rutistajille tästä.
Ilmapiiristä, fiiliksestä, tunnelmasta, meiningistä, … Pidetään se yllä!
Ja kiitokset HKY:lle ja HKY-läisille siitä, että olette ja olemme tehneet kaikkine puitteineen mahdolliseksi paitsi
tämän niin myös merkittävän panoksen paikallisen tanssikulttuurin rikastamiseksi. Nyt on minun vuoroni kantaa
lisää vastuuta ja teen sen mielelläni.
Tanssikaamme,
Jussi

Menneitä tapahtumia:
Joulujuhla 11.12. 2016
HKY:n joulujuhla vietettiin perinteisesti Käpylän työväentalolla, Vipusentie 19.
Juhlaan kutsuttiin oman väen lisäksi Arbetets Vännerin ja Tanhu-Visan jäseniä.
Outi Rinta -Filppula ohjasi Juustopolskan ja Ristikontran Sortavalasta sekä hauskoja seuratansseja.
Ohjelmaan mahtui myös laulua ja visailua sekä tietysti glögiä, joulupuuro ja kahvit kotileivonnaisineen.
Muusikot, Esa Satomaa, Kaisu Lankinen, Tiffany Mustonen ja Karoliina Paunonen viihdyttivät soitollaan.
Juhlijoita oli yhteensä n. 60 henkeä.
Lahjapakettien sijaan oli mahdollista suorittaa kahvimaksu, jonka tuotto, 202 euroa, lahjoitettiin SPR:n ja MLL:n
organisoimaan HYVÄ JOULUMIELI -keräykseen.
Juhlan järjestelyistä vastasi Kierrokas-ryhmä.

Folkforum 13.1.2017
FolkForum järjestettiin tällä kertaa Huutokonttorilla, osoitteessa Tyynenmerenkatu 1.
Järjestäjänä Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskus (KEK) ja Folklandia -risteilyn taustajärjestäjät.
Aiheena Onko tanssit tanssittu ja loppuuko soitto? Alla Marja Nickin terveiset tilaisuudesta.
Kristiina Ilmonen luennoi kansanmusiikin ja –tanssin koulutuksen tilasta. Hänen mielestään ei ole itsestään
selvyys, että kansanmusiikki jatkuu akateemisena oppialana. Myös tutkimus on vähäistä Suomessa.
Kansanmusiikin osaamisen / erityislaadun opettaminen olisi Sibelius akatemian kansanmusiikkiosaston
perustehtävä. Musiikkiopistojen musiikinopetuksesta on vain 3% kansanmusiikkia.
Sanna Kurki-Suonio kertoi, että Oulun AMK:n tanssinopetus saa vielä jatkua, mutta Joensuun musiikkiopistossa
on jo tapahtunut supistuksia.
Yleisö oli kuitenkin toiveikas kansantanssin jatkumisesta ja odotti innolla kohta alkavaa Folklandia-risteilyä.

Folklandiaristeily 13.-14.1.2017
Folklandia -risteily järjestettiin jo 22. kerran. Laivaksi saatiin tuttu ja turvallinen Silja Europa, ihmisiä mahtui taas
mukaan 2800, esiintyjäryhmiä 135. HKY:n Purpuriryhmä kantoi kortensa kekoon 90 tunnin ohjelmapläjäykseen
esittämällä makupalan Kaustisen Purpurista Teatteri Europan avajaiskonsertissa ”Suomalaista perinnettä lännestä
itään” sekä Maliskylän purpurin Purpuri-kirjan julkaisukonsertissa lauantaiaamuna. Matkalle osallistui
ennätysmäärä HKY:läisiä, 37 henkilöä.
Soitto soi ja laulu raikasi vuoden teeman ”kaikki laulaa” mukaan eikä edes perjantai 13. päivä menoa haitannut.
Antti Savilammen huutokatrilli veti Ocean clubin lavan täyteen taas kerran ja aulassa kahden kerroksen katrillissa
nähtiin aivan uusia vuoroja ja improvisaatio-osia.
Paljon nähtiin ja paljon jäi myös näkemättä. Tuttuja oli runsaasti, kuten aina, mutta myös ensikertalaisia laivalla oli
mukana. Folklandialla onkin mukavaa, kun kaikki pääsevät helposti meininkiin mukaan ja hyvältä tunnelmalta ei voi
välttyä. Miinuspuolena huomasimme Grill House -ravintolassa soineen radion, joka ei teemaan sopinut. Voitaisiinko
ensi vuodeksi saada omaa radio-ohjelmaa laivalla soitettavaksi sinne, missä live-esiintyjiä ei ole?
Ei kun varaamaan paikkoja ensi vuodelle. Jussilla matkanjohtajana on hyttejä varattuna reilusti, hintakin on
kuulemma laskenut, kun matkatoimisto vaihtui!
Kati Virtanen

Kutsu HKY:n vuosikokoukseen:

Kutsu HKYT:n vuosikokoukseen:

Tervetuloa Helsingin Kansantanssin Ystävät ry:n
vuosikokoukseen maaanantaina 27.2. klo 17.30
Pitäjänmäen kirjastoon, Jousipolku 1.

Tervetuloa HKY:n Tukiyhdistys ry:n
vuosikokoukseen keskiviikkona 8.3. klo 19.00
Taivallahden koululle, Väinämöisenkatu 2.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:
Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:
Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016,
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017.
Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien valinta.

Kevätkauden 2017 harjoitukset:
Rutistus ja Kierrokas 9.1.-15.5. ja Purpurit 11.1. -17.5.
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
Ohjaajat: Risto Elo ja Paavo Tammisto

risto.elo (at)iki.fi / 040-545 3493
Paavo: 019-326 727 / 019-349 433

Kierrokas maanantaisin
19.00 - 21.00

Pakinkylän VPK, Pakilantie 64
Ohjaaja Outi Rinta-Filppula

outirintafilppula(at)gmail.com
050-323 8445

Ystävien Kilta torstaisin
kerran kuussa klo 11-13

Kampin palvelutalo, Salomonkatu 21
Yhteyshekilö Eeva Heinonen

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

Tanssiryhmät saavat Opinokeskus Sivikseltä vertaisopintoryhmätukea.

Muuta tiedotettavaa:
Jäsenmaksut
Jäsenmaksu on 20 euroa / vuosi, joka maksetaan vuoden alussa tai jäseneksi liittymisen yhteydessä. Lisäksi
peritään harrastusmaksu 35 euroa / lukukausi. Harrastusmaksun voi suorittaa 70 euroa kerralla tai 35 euroa
harjoituskausien alussa.
Edullisinta on, että ryhmien yhdyshenkilöt keräävät maksut ja tilittävät ne yhdistyksen tilille.
Kevätkauden alussa kerätään jälleen jäsen- ja 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
Uusitulle kotisivulle pääset parhaiten entisellä osoitteella www.hky-ry.net. Uusi osoite, www.tanhu.fi, vie toistaiseksi
Rutistuksen vanhalle sivulle, josta linkin kautta pääsee uudelle sivulle. Ongelma on selvityksen alla.
Sivuja täydennetään vielä, sieltä tulee jatkossa löytymään mm. tietoa ryhmistämme, toiminnastamme ja tulevista
tapahtumista.
HKY:llä on myös oma sähköpostiosoite, helsinginkansantanssinystavat(at)gmail.com.

HKY:n puvusto
Yhdistyksen puvusto sisältää aikuisten ja lasten, (enimmäkseen tyttöjen) kansallispukuja, purpuripukuja ja tyttöjen
feresejä, muutamia tanssikenkiä sekä useita lasten samettitossuja. Yhdistys lainaa jäsenilleen pukuja tai niiden
osia maksutta. Puvut säilytetään SKY:n toimiston tiloissa.
Puvustonhoitajana toimii Pirkko Elo, yhteystiedot lehden lopussa.

Kilta tiedottaa
Ystävien Kilta kokoontuu Kampin palvelukeskuksessa huoneessa Mude (1. krs). Osoite: Salomonkatu 21.
Kevätkaudella tapaamispäivät ovat kuukauden ensimmäisenä torstaina 5.1., 2.2., 2.3., 6.4., ja 4.5. klo 11-13.
Lisätietoja Eeva Heinoselta, puh. 040-773 4833, eeva.heinonen(at)hotmail.fi.

Tanhuankka
Jäsenlehti Tanhuankka ilmestyy jatkossa (PDF:nä) pääasiassa vain yhdistyksen kotisivulla www.hky-ry.net.
Saat sen ilmestymisestä tiedon sähköpostiisi. Ne, joilla ei ole s-postiosoitetta, saavat lehden paperiversiona kuten
aikaisemminkin.
Jos haluat Ankasta PDF-version liitteenä suoraan sähköpostiisi, ilmoita sihteerille.

Europeade 2017

SKY:n perinteisiä kesäjuhlia ei ensi kesänä järjestetä, sillä Euroopan suurin vuotuinen kansanperinnetapahtuma
Europeade saapuu ensimmäistä kertaa Suomeen. Tapahtuma järjestetään Turussa 26.-30.7. ja sinne tanhukansa
toivotetaan tervetulleeksi.
Rutistus (Henni Varhimo) on hoitanut ennakkoilmoittautumisen koko yhdistyksen puolesta. Sitova ilmoittautuminen
ryhmittäin ja puolet osallistumismaksusta (60 euroa), on suoritettava 20. helmikuuta mennessä.
Ennakkotiedoista poiketen ryhmät saavat osallistua halutessaan kahteen yhteisesitykseen:
Avajaisissa to 27.7. aikuisilla on valittavana Poromiehen polska tai Polkat.
Päätösjuhlassa su 30.7. on valittavana Karjalaisten ohjelma tai Juhlavalssi.
Yhteisesitysten lisäksi kaikki tapahtumaan osallistuvat ryhmät voivat ilmoittautua esiintymään eri tilaisuuksiin
tammikuussa avautuvan lopullisen ilmoittautumislomakkeen kautta. Kaupunkiin rakennetaan useita
esiintymispaikkoja, joista löytyy äänentoisto. Näissä paikoissa on ryhmien omia 25 minuutin mittaisia esityksiä
torstaina ja perjantaina klo 10.00-18.00 ja lauantaina klo 10.00-13.00.
Lisätietoa löytyy netistä osoitteessa www.turku.fi/europeade2017.

Myyntitori

HKY:n 50- VUOTISHISTORIIKKIA; Polskaa ja polkkaa puoli vuosisataa
on vielä saatavana 40 euron hintaan.
Yhteydenotot Pirkko Elo

-------------------------------------------------------------------

Yhdistyksen JÄSENMERKIT, joita on kahdenlaisia; hopeanvärinen soljella
ja pienempi pronssinen pinssillä, myydään 5 euroa / kpl.
Yhteydenotot Pirkko Elo.
-------------------------------------------------------------------

SKY:n uutuus, SUOMALAINEN PURPURIKIRJA ja SÄVELMISTÖ
on ilmestynyt. Ohjekirja 30 euroa ja Sävelmistö 20 euroa.
Jäsenhinnat 26 euroa ja 17 euroa.
Kirjoja voi tilata tai käydä ostamassa SKY:n toimistolta:
Yhteystiedot lehden lopussa.

-------------------------------------------------------------------

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 30,- euroa / vuosi.
Tilauksen voi tehdä osoitteessa suom(at)kansantanssinyst.fi.

Tapahtumakalentereita
www.tanhu.fi tai www.hky-ry.net, omat kotisivut.
www.kansantanssinyst.fi/tanhuviesti
www.kansantanssi.fi on Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskuksen (KEK) ylläpitämä sivusto.
www.kansantanssi.com on Kansantanssin Yhteisen toimikunnan (KYT) ylläpitämä sivusto.

____________________________________________________________________________________

HKY:n hallitus ja toimihenkilöt 2017
Jussi Ruponen (puheenjohtaja)
Pirkko Elo (sihteeri)
Leila Hohenthal (taloudenhoitaja)
Tuula-Kaarina Kanervarinne
Marja Nick (varapuheenjohtaja)
Teppo Rinta-Filppula
Kati Virtanen

050-372 1684
044-050 5049
044-321 0948
050-309 9323
050-433 2173
041-545 8855
040-566 8568

jussi.ruponen(at)alumni.aalto.fi
pirkko.elo(at)kolumbus.fi
leila.hohenhal(at)gmail.com
tuula-kaarina(at)suomi24.fi
marja.nick(at)elisanet.fi
teppo.rinta-filppula(at)iki.fi
kati.virtanen(at)fimnet.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)
HKY Pankkiyhteys
Nordea FI50 1478 3000 7095 71

helsinginkansantanssinystavat(at)gmail.
www.tanhu.fi tai www.hky-ry.net

___________________________________________________________________________________________

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

09-441 803 / 045-277 7283 suom(at)kansantanssinyst.fi
www.kansantanssinyst.fi
www.kansantanssinuoret.fi

