
Tanhuankka 2/2016

Puheenjohtajan tervehdys:

"Kevät toi, kevät toi muurarin.." Muurareita en ole vielä nähnyt, mutta Sääherrasta huolimatta
kevään vahvoja merkkejä on ilmassa. Vappu on ovella simoineen ja munkkeineen,
harjoitusillat vähenevät kovaa vauhtia ja melojien orkesterit virittelevät soittimiaan.

Luonnon heräilyn mukana uuteen kukkaan herää myös HKY:n uudet kotisivut! Sisältö ei ole
ihan vielä valmis, mutta eipä sen toisaalta tarvitsekaan. Kommentteja, ehdotuksia ja ideoita
otetaan vastaan, miten saadaan sivut palvelemaan paremmin niin yhdistystä sekä vierailijoita.

Kannattaa siis seurata silmä kovana Vappuviikonlopun aikana mitä internetissä tapahtuu. Ja sivuthan
löytyivät www.tanhu.fi (toki vanha tuttu www.hky-ry.net ohjautuu uusille sivuille).

Tässä vaiheessa jo suuri ja lämmin kiitos ohjaajille, opettajille, pelimanneille, tanssijoille ja kiltalaisille vauhdikkaasta
keväästä! Tsemppiä kaikille viimeisiin harjoituksiin ja esiintymisten hiomisiin. Ja ennen talkookesää tavataan
Merimelojien opetusillassa sekä nautitaan kevätkauden päättäjäispiknikistä. Nähdäänhän siellä!

Puheenjohtajanne
Henni

__________________________________

Menneitä tapahtumia:

Esiintymisiä

Kierrokas oli kutsuttu esiintymään päiväkoti Lapinmäen Kalevalanpäivän juhlaan perjantaina  26. 2.         
Ryhmä esitti  vauhdikkaita katrilleja ja polkkatansseja. Lisäksi yhdessä lasten kanssa muutamia laululeikkejä ja
kalevalaisen ketjutanssin. Lapset olivat innoissaan päästessään mukaan tanssimaan. Pelimannina toimi tuttuun tapaan
Tapani Luhtaranta. Yleisönä oli päiväkodin henkilökunta, lapset ja heidän vanhempiaan. Esiintyjille tarjottiin pullakahvit.

Purpuri-ryhmä vieraili Tapiolan ekäkkeensaajien juhlassa Tapiolan palvelukeskuksessa lauantaina 27. 2.
Ryhmä esitti Kaustisen purpurin säestäjinään Tapani Luhtaranta (hanuri) ja Martti Piipponen (viulu). Yleisönä oli Tapiolan
eläkkeensaajia, Matinkylän eläkeläisiä ja ja muita espoolaisia. HKY:n jäseniä oli yhteensä 22 henkeä.

Vuosikokous
Vuosikokous pidettiin tänä vuonna Pitäjänmäen kirjastosssa maanantaina 29. 2.     
Kokouksen kulku noudatti sääntöjenmukaista kaavaa. Toimintakertomus hyväksyttiin pienin tarkennuksin ja tilinpäätös
vahvistettiin. Kokous hyväksyi myös selkeytetyn talousarvion vuodelle 2016 ja hallituksen perustelut, miksi lavatansseja
ei kannata järjestää kuin kerran viikossa. Kokouksessa oli läsnä 13 jäsentä.
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Tanssitupa

Riemuvuoden ensimmäinen tanssitupa Arbetets Vännerillä, Annankadulla 16.3. 
Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä FSF:n kanssa siten, että HKY vastasi ohjelmasta sekä kahviosta ja FSF tarjosi tilat.
Alussa Outi Rinta-Filppula ohjasi GraniFolkin yhteistansseja, karjalaisia kansantansseja ja parinvaihtotansseja, joita
säesti Tapani Luhtaranta. Lopun iltaa tanssitiin tamperelaisen yhtyeen Rieväkylän poijat, säestämänä. Väliajalla nautittiin
talkoovoimin pidetyn puhvetin antimista. Tilaisuudessa oli arviolta 60 osallistujaa, joista omia jäseniä 17. 

Kertauskurssi

Helsingin pitäjän tanhuujat järjesti GraniFolkin kenttäohjelman kertauskurssin Puistokumassa  lauantaina 19.3.
Kurssilla käytiin läpi kaikki suomenkielisiä aikuisia koskevat yhteisohjelmat ja siirtymiset. Kurssin johtajana toimi Riitta
Kangas ja ohjaajana Petter Broström. Säestyksestä huolehti Tapani Luhtaranta. Kurssilaisia oli kaikkiaan 80, joten
saatiin viisi kokonaista kahdeksan parin kuviota. HKY:läisiä oli 11 henkeä.

Tulevaa:

Perehdytystilaisuus

Lavatanssien talkooväelle on tarjolla perehdytystä tiistaina 24.5. Merimelojien majalla. Siellä käydään läpi talkoolaisten
tehtävät ja tarvittavat käytännön asiat tanssi-iltojen sujumiseksi. Samalla tarkistetaan tarvikelaatikon sisältö.
Kahvitkin toki keitetään.

Jos haluat tulla kesällä lavatanssien kahvioon auttamaan tai esim. narikkavahdiksi, ota yhteyttä Tuula-Kaarina
Kanervarinteeseen, yhteystiedot ovat lehden lopussa. 

Kenraaliharjoitukset

Kesäjuhlien kenttäesityksiin osallistuville HKY:n jäsenille pidetään ylimääräiset harjoitukset yhdessä Tanhu-Visan kanssa
Merimelojien majalla torstaina 16.6. klo 18-21. Outi Rinta-Filppula ohjaa ja Tapani Luhtaranta säestää.

KEVÄTRETKI SUOMENLINNAAN sunnuntaina 29.5.

Harjoituskauden päätteeksi on syytä viettää perheen ja ystävien kesken keväinen iltapäivä Suomenlinnan historiallisessa
miljöössä. Tiedossa on nurmikkotanssit pelimannimusiikin tahdissa, yhdessäoloa, maittavaa syötävää ja kiinnostuneille
tietopaketti linnoituksen historiasta.

Kokoonnumme klo 11.45 Kauppatorin lauttarantaan (lautan lähtöaika 12.00). Suomenlinnan lauttarannasta kävelemme
Risto Elon opastuksella retkipaikalle. Jos tulet myöhemmin, soita Ristolle, puh: 040-545 3493.

MUKAAN OMAT PIKNIK-EVÄÄT JA SÄÄN MUKAINEN VAATETUS. SAARESSA TUULEE AINA.
Lisätietoa saat Henniltä, puh: 040-575 5775.
________________________________________________________________________________________________
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Aineeton kulttuuriperintö

Koonnut Marja Nick

SKY:N vuosikokouksen yhteydessä oli tänä keväänä vuorossa tanssikurssin sijasta luento: koordinaattori Leena Marsio
Museovirastosta kertoi Unescon yleissopimuksesta aineettoman kulttuuriperinnön suojelemiseksi.

Mitä on aineeton kulttuuriperintö?
Aineeton kulttuuriperintö on elävää perinnettä, joka on läsnä ihmisten arjessa. Joulun ja muiden vuotuisjuhlien vietossa
on omat tapansa, maakunnilla on omat ruokareseptinsä ja lapasmallinsa, ja kesäteatteri, kuorolaulu ja saunominen
kiinnostavat suuria joukkoja.
Aineetonta kulttuuriperintöä voi olla esimerkiksi suullinen perinne, esittävä taide, juhlamenot, yhteisön elämän tavat
samoin kuin vaikkapa luontoa koskevat tiedot, taidot ja käytännöt. Niiden tuloksena voi syntyä esineitä, erilaisia esittäviä
ilmaisun muotoja tai ruokia tai leikkejä.
Aineettoman kulttuuriperinnön ilmiöt ovat sillä tavoin eläviä että ne siirtyvät sukupolvelta toiselle ja niitä vaalitaan,
muunnellaan ja siirretään taas uusille toteuttajille. Na voivat muuntua matkallaan, siirtyä alueelta toiselle ja ottaa sieltä
itseensä uusia piirteitä. Yhteisöt itse määrittelevät elävän perintönsä arvon ja merkityksen.

Unescon yleissopimus
Aineettoman kulttuuriperinnön suojelemista koskeva yleissopimus hyväksyttiin Unescossa v.2003, ja mukana on nyt 161
valtiota. Suomi hyväksyi sopimuksen v. 2013, ja Suomessa Museovirasto vastaa sopimuksen toimeenpanosta.
Keskeinen rooli aineetonta kulttuuriperintöä tunnistettaessa on yhteisöillä itsellään. Tukitoimina valtion taholta voi olla
koulutus, tutkimus tai tallentaminen. Suomessa on avattu vuoden 2015 lopulla elävän perinnön wikiluettelo. Kukin maa
voi esittää Unescolle yhtä kohdetta vuodessa. Suomalaista kansantanssia koskevat esitykset on sovittu tehtävän SKY:n
kautta.

Lisää tietoa on verkossa sivuilla www.aineetonkulttuuriperintö.fi ja suomalaisia ehdotuksia voi katsoa ja tehdä
osoitteessa wiki.aineetonkulttuuriperintö.fi.

Lavatanssit Merimelojien majalla

Kesä lähestyy vinhaa vauhtia ja lavatanssit Merimelojien majalla alkavat 1.6. jatkuen keskiviikkoisin läpi kesän.
Tänäkin kesänä saamme tanssiopetusta kesä- ja elokuun iltoina. Opettajana toimii tanssinopettaja STOLry Pirjo Kärnä.
Opetus tapahtuu klo 18.00 - 18.45 ja varsinaiset tanssit alkavat klo 19.00. Liput 12e, (HKY:n jäsenet ja opiskelijat 8e).
Opetettavat tanssit ovat:
Kesäkuussa: 1.6. fusku, 8.6. cha-cha, 15.6. rumba bolero, 22.6. valssi ja 29.6. bugg.
Elokuussa: 3.8. fusku, 10.8. cha-cha, 17.8. rumba-bolero, 24.8. kävely-humppa ja 31.8. bugg.

Kaikki iloisena tanssimaan!                                                          

_______________________________________________________________________________________

Syyskauden 2016 harjoitukset

Rutistus ja Kierrokas ma 5.9. alkaen ja Purpurit ke 5.10. 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             
Ohjaajat: Risto Elo ja Paavo Tammisto

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

Kierrokas maanantaisin
19.00 - 21.00

Oulunkylän ala-aste, Teinintie 12  (epävarma)
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 Opintokeskus Sivikseltä vertaisopintoryhmätukea.                             
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Muuta tiedotettavaa:

Jäsenmaksut

Jäsenmaksu on 20 euroa / vuosi, joka maksetaan vuoden alussa tai jäseneksi liittymisen yhteydessä.
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.

Syyskauden  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

Kuten Henni jo kirjoittikin, yhdistyksen kotisivuille on Vapuksi odotettavissa uusi ilme ja uusi osoite www.tanhu.fi.  Pitää
paikkansa, kannattaa käydä katsomassa! Sivuja täydennetään vielä, sieltä tulee jatkossa löytymään mm. tietoa
ryhmistämme, toiminnastamme ja tulevista tapahtumista. HKY:llä on myös uusi sähköpostiosoite. Ks lehden lopusta.

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.

Puvuston inventaari pidettiin SKY:n toimistolla sunnuntaina 6.3.
Seija Ceder, Tuula-Kaarina Kanervarinne ja Pirkko Elo tarkastivat ja luetteloivat yhdistyksen kansallispuvut,
purpuripuvut, fereesit ja kengät. Kaksi naisten kansallispuvun hametta vaatisi parsimista ja pidemmät esiliinat.   
Miesten Koiviston puku on pesetyksen tarpeessa. Pirkko korjasi ja pesi muutamia valkoisia osia.
Eeva Heinonen kävi kartoittamassa pienten lasten kansallispukutilanteen ajatellen mahdollista yhteistyötä SKY:n
puvuston kanssa.

Ullakkovarastosta löytyi myös vanhoja HKY:n logolla varustettuja T-paitoja, jotka myytiin myöhemmin harjoituksissa.

Kilta tiedottaa

Ystävien Kilta kokoontuu  Kampin palvelukeskuksessa toisen kerroksen huoneessa Broidi. Osoite: Salomonkatu 21 B.
Syyskaudella tapaamispäivät ovat kuukauden ensimmäisenä torstaina 1.9., 6.10., 3.11. ja 1.12. klo  12.30 - 14.30.      
Lisätietoja Eeva Heinoselta, puh. 040-773 4833.

Myyntitori

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.              

Yhdistyksen JÄSENMERKIT, joita on kahdenlaisia; hopeanvärinen ja pienempi pronssinen myydään 5 e / kpl.
Hallituksen jäsenet myyvät merkkejä harjoitusryhmissään helmikuusta lähtien.

Myydään NAISTEN RAUTU-SAKKOLAN PUKU
Tuula Murto tehnyt noin vuonna 1980 160 cm pituiselle, malli leveähkö.
Mekko, kolme paitaa, harakka, kirjailtu pellavaesiliina, nauhat.
Hintapyyntö 1000 euroa.
Tiedustelut Nina Timoharju, puh: 044-384 4560.
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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.

Juhliin on ilmoittautunut yli 600 osallistujaa. Yleisölle avoimia tilaisuuksia on tarjolla runsaasti: avajaiset, kulkue,
konsertteja ja tietenkin pääjuhlan kenttäesitys. Katso tarkemmin osoitteesta www.granifolk.fi. Tervetuloa!

Muistathan, että HKY voi anomuksesta avustaa taloudellisesti aktiivijäsentä hänen edustaessaan yhdistystä
osallistumalla Kesäjuhlan kenttäohjelmaan tai purpurikurssille.

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.

HKY:n hallitus ja toimihenkilöt 2016

Henni Varhimo (puheenjohtaja) 040-575 5775 henni.varhimo(at)gmail.com
Pirkko Elo (sihteeri) 044-050 5049 pirkko.elo(at)kolumbus.fi
Leila Hohenthal (taloudenhoitaja)               044-321 0948 leila.hohenhal(at)gmail.com
Tuula-Kaarina Kanervarinne  050-309 9323 tuula-kaarina(at)suomi24.fi
Marja Nick (varapuheenjohtaja) 050-433 2173 marja.nick(at)elisanet.fi
Pauliina Palonen (tiedotussihteeri) 045-675 7192 pauliina.palonen(at)helsinki.fi
Teppo Rinta-Filppula                         041-545 8855 teppo.rinta-filppula(at)iki.fi

Toimihenkilöt:

Seppo Salminen (orkesterivastaava) 040-743 7135 seppos(at)mbnet.fi
T-K Kanervarinne (talkooemäntä) 050-309 9323 tuula-kaarina(at)suomi24.fi
Pirkko Elo (puvustonhoitaja) 044-050 5049 pirkko.elo(at)kolumbus.fi
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HKY Pankkiyhteys

Nordea FI50 1478300 0709571 helsinginkansantanssinystavat(at)gmail.com
www.tanhu.fi

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                    
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