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Puheenjohtajan tervehdys:
Hyvät ystävät kansantanssin ja -musiikin harrastuksessa!
Mukava joulujuhla ja joululoma on takana ja kevään harjoitukset hyvässä vauhdissa. Kiitokset
juhlasta Rutistukselle, joka oli järjestänyt hauskaa ohjelmaa, kelpo orkesterin, herkullista
puuroa ja vieläpä Suomi100 –leivokset juhlavuoden kunniaksi.
Vaalikokouksessa marraskuussa yhdistykselle ei löytynyt millään puheenjohtajaa. Hallituskin
oli jäädä yhtä jäsentä vajaaksi. HKY tilanne on sama kuin on monien muiden yhdistysten:
jäsenmäärä on hiljalleen pienentynyt ja jäsenistön keski-ikä on noussut. Ikä painaa vanhempia
jäseniä ja usein takana on jo monia vuosia aktiivisena yhdistystoimijana. Työssä käyvä
sukupolvi puolestaan on tiukoilla työvuorojen, työmatkojen ja lasten kasvattamisen keskellä.
Viikoittainen harrastusrupeama on kuitenkin tärkeä virkistyshetki arjen puurtamisen keskellä. Sitä se on ollut
Purpurille, joka viettää 50-v juhlaansa, ja Rutistukselle, jolla juhlan aihe on täydet 30 vuotta tanssia. Onnea ryhmille!
Tässä olen vähän niin kuin vanha hevonen tallista pihalle talutettuna: kuljen tuttuja reittejä vanhasta muistista.
Yhdistyksen eloisa toiminta, uudet ajatukset ja työt ovat teidän jäsenistön varassa, kaikki toimeliaisuus on
tervetullutta! Oma osuuteni on enemmän yhdistyslain ja talouden seurannan puolella. Niinpä tälläkin palstalla näet
jatkossa hallituksen ja muiden jäsenten puheenvuoroja.
Helsingin kaupungin salivuokrat ovat korkeat. Merimelojien kesätanssien tuotto on yhdistykselle tuiki tärkeä, ja
talkootyö siellä yhteinen etumme. Usein siellä on lisäksi kaunis ilma ja hauskaa…
Tule yhdistyksen vuosikokoukseen: esillä on tärkeää asiaa yhdistyksen taloudesta ja toimenpiteistä sen
tasapainottamiseksi; lisäksi sääntömuutosehdotus koskien hallituksen kokoa.
Hyvää harjoituskautta kaikille, liikunnan, musiikin ja yhdessäolon iloa!
Marja
____________

KUTSUT VUOSIKOKOUKSIIN

Kutsu HKY:n vuosikokoukseen:

Kutsu HKYT:n vuosikokoukseen:

Tervetuloa Helsingin Kansantanssin Ystävät ry:n
vuosikokoukseen keskiviikkona 28.2. klo 19.30
Taivallahden koululle, Väinämöisenkatu 2

Tervetuloa HKY:n Tukiyhdistys ry:n
vuosikokoukseen keskiviikkona 21.3. klo 19.30
Taivallahden koululle, Väinämöisenkatu 2.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:
Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:
Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017
Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018.
Hallituksen jäsenten, toiminnantarkastajien ja
toimihenkilöiden valinta.

Hallitus ehdottaa sääntömuutosta kohtaan Hallitus:
Hallituksen kokoonpano pj:n lisäksi 2-6 jäsentä.
(säännöissä on nyt pj:n lisäksi 6 jäsentä.)

Menneitä tapahtumia:
Pikkujoulut 10.12.2017
Pikkujoulut pidettiin Käpylän työväentalolla, tällä kertaa Rutistus-ryhmän organisoimana. Kuten Marja jo kertoikin,
ohjelmassa oli tanssia, joululauluja ja vapaata seurustelua. Tarjolla oli joulupuuroa ja kahvin kera kotitekoisia
Suomi100- leivoksia, mikä sai juhlijoilta erikoiskiitosta.
Ryhmä oli koonnut mahtavan, viisihenkisen orkesterin; ”Ievan purjo” viihdyttämään juhlijoita.
Lahjakeräys; 130 euroa kohdistettiin Pelastusarmeijalle. Juhlassa oli mukana n. 50 henkeä.
Todettiin, että mielellään olisi juhlittu pidempäänkin kuin kaksi tuntia. Orkesterin mielestä musiikkia kuulemma jäi
paljon soittamatta ja lauluja laulamatta. Myös keittiötontut toivoivat lisäaikaa valmisteluihin. Asia huomioidaan
jatkossa.

Folklandia-risteily 12. - 13.1.2018
23. Folklandia-risteily järjestettiin tutulla M/S Silja Europalla vuoden teemalla ”kaikilla mausteilla – kansanmusiikin ja
kansantanssin elävät perinteet”.
Esiintyjäkokoonpanoja oli ilmoittautuneena 131. Laiva soi aina kuudennen kerroksen teatteri Europasta 12. kerroksen
Top Clubiin ja saunaosastoon asti. Nähtiinpä myös 5. kerroksen aulassa kansantanssiryhmä Hämyn ex-tempore –
esitys aamuyöstä klo 2:30.
Risteilyllä oli mukana 22 yhdistyksen jäsentä. Rutistus esiintyi perjantai-iltana teatteri Europan Tanssipotpurikonsertissa tanssien 30-juhlavuoden Lahjamenuetin sekä kokonaisuudesta ”Kolme kotvaa” valssin ja polkan.
Säestyksestä vastasivat Teemu Eerola ja Karoliina Paunonen. Puvustuksesta suurelta osin kiitos SKY:n puvustolle ja
sen uudelle puvustonhoitajalle Sanna-Maaria Tornivaaralle.
Vuoden kansantanssiyhtyeeksi valittiin Siepakat Rovaniemeltä, tikkuristin Suomen mestaruus meni Hyvinkäälle Riku
Inkiselle ja Vuoden Väinöksi valittiin Heikki Laitinen. Muitakin palkintoja jaettiin.
Hunks goes Folk ei lämmittänyt kaikkia katsojia, mutta olihan taas erilaista. Hieman mietitytti perinteisen huutokatrillin
siirtyminen Hunksien tieltä aiemmaksi, mutta väkimäärään tämä muutos ei näyttänyt vaikuttaneen. Täyttä oli
tanssilattialla kuten ennenkin.
Ocean Clubin ohjelmiston keskittyessä biletysosastoon myöhäisillassa, löytyi perinteisempääkin folkia toki. Lauantaina
uutena tuttavuutena kalevauva.fi, joka ammentaa perinteestä uudella tavalla, sanoitukset ovat suoraan vauva.fi –
keskustelufoorumilta. Hulvatonta!
Risteilyohjelma on hyvin monipuolinen ja kaikille aina löytyy varmasti jotain, eikä kaikkea haluamaansa koskaan ehdi
katsomaan. Mutta mukava perinteinen vuoden aloitus tämä on. Niin kuin joku on joskus sanonut: ”Folklandia on kuin
Kaustinen pienoiskoossa, mutta sieltä ei pääse pois”
Ensi vuonna taas 11.-12.1.2019
Kati Virtanen
Jos haluat nähdä Rutistuksen esityksen, se löytyy oheisesta linkistä: https://youtu.be/FZST9xErWOo

Kevätkauden 2018 harjoitukset:
Rutistus ja Kierrokas aloittivat 8.1. ja Purpurit 10.1.
Rutistus maanantaisin
18.30 - 20.30

Pitäjänmäen peruskoulu, Viinenkuja 6
Ohjaaja: Riina Hosio

riinaessi(at)gmail.com
0400-694 206

Purpuri keskiviikkoisin
18.30 - 20.30

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

Oulunkylän koulu, Teinintie 12
Ohjaaja Outi Rinta-Filppula

outirintafilppula(at)gmail.com
050-323 8445

Ystävien Kilta torstaisin
kerran kuussa klo12.30-14

Kampin palvelutalo, Salomonkatu 21
Yhteyshenkilö Eeva Heinonen

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

Tanssiryhmät saavat Opintokeskus Sivikseltä vertaisopintoryhmätukea.

Killan kuulumisia:
8.11.2017 Fazerilassa vieraili 21 hengen ryhmä.
17.11.2017 Tampereen Käsityömessuilla kävi kolme henkeä.
1.2. 2018 Kuusitoista urhoollista kiltalaista tapasi Kampissa ja vaihdoimme kuulumiset, sieltä kävelimme Hakasalmen
huvilalle tuiskussa ja tuulessa. Katsoimme siellä 100 ja rapiat -valokuvanäyttelyn, joka
koostuu seitsemän sata vuotiaan helsinkiläisen elämäntarinoista sekä uutta ja vanhaa
yhdistävistä muotokuvakollaaseista. Kollaasit on kuvannut helsinkiläinen Vesa Tyni, joka
on kansainvälisesti palkittu kuvaaja.

Ystävien Kilta kokoontuu Kampin palvelukeskuksessa, osoite: Salomonkatu 21.
Kevätkaudella tapaamispäivät ovat torstaisin 4.1. 1.2. 1.3. 5.4. ja 3.5. huoneessa
Broidi klo 12.30-14.00.
Lisätietoja Eeva Heinoselta, puh. 040-773 4833, eeva.heinonen(at)hotmail.fi.

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.
Yhteyshenkilöinä toimii Rutistuksessa Teppo Rinta-Filppula ja Kierrokkaassa sekä Purpureissa 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 kyllä linkin kautta pääsee uudelle sivulle. Ongelma on edelleen selvityksen alla.
Sivuja täydennetään vielä, sieltä tulee jatkossa löytymään mm. tietoa 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.
Pukuluettelo löytyy kotisivulta www.hky-ry.net
Puvustonhoitajana toimii Pirkko Elo, yhteystiedot lehden lopussa.

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

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 julkaisema 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.kansanmusiikkikansantanssi.fi on Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskuksen (KEK) sivusto

__________________________________________________________________________________

HKY:n hallitus ja toimihenkilöt 2018
Marja Nick (puheenjohtaja)
Pirkko Elo (sihteeri)
Leila Hohenthal (taloudenhoitaja)
Elena Molodchinina
Teppo Rinta-Filppula
Kati Virtanen (varapuheenjohtaja)
Mila Vuorenmaa

050-433 2173
044-050 5049
044-321 0948
040-186 9877
041-545 8855
040-566 8568
050-3452778

marja.nick(at)elisanet.fi
pirkko.elo(at)kolumbus.fi
leila.hohenhal(at)gmail.com
hir.lena(at)hotmail.fi
teppo.rinta-filppula(at)iki.fi
kati.virtanen(at)fimnet.fi
mila.vuorenmaa(at)gmail.com

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.hky-ry.net tai www.tanhu.fi

___________________________________________________________________________________________

SKY / KTNL
Toimistonhoitaja Annuli Perheentupa
Döbelninkatu 5 B 21
00260 HELSINKI
Avoinna: ti klo 14 -18, ke ja to klo 10 -14

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

