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Puheenjohtajan tervehdys:
Onnea 30-vuotias Rutistus!
Rutistus-ryhmä vietti vuosijuhlaansa huhtikuisena lauantaina laulaen, illastaen ja yhteisiä
vuosia kavereiden kanssa muistellen. Ryhmän tanssijat ovat usein korostaneet, että silloin
jaksaa tanssia kun arjen harjoittelu on hauskaa. Olkoon näin jatkossakin ryhmän kohdalla!
Rutistus on tanssissaan tähdännyt korkeaan laatuun ja siinä myös saavuttanut tunnustusta.
Ryhmä esiintyi 30-v juhlaansa edeltäen Espoon Juurijuhlassa. Kesällä ryhmä lähtee
esiintymään Pispalan sottiisiin.
Rutistus on kasvanut ajan virtauksissa ja uudistanut ohjelmistoaan ja myös puvustustaan perinteen pohjalta. Se on
HKY:n ryhmistä tehnyt eniten yhteistyötä Setlementtiliikkeen, Karjalaisen Nuorisoliiton ja Nuorisoseurojen tanssijoiden
kanssa katselmuksissa ja tapahtumissa. Myös yhdistystoiminnan kuivempaa puolta on Rutistus ottanut ponnella
hoitaakseen: hallitustyötä, puheenjohtajuutta ja Merimelojien talkootyötä, kiitos siitä!
Tässä numerossa on lisää Rutistuksesta: yhdistyksen varapuheenjohtajan Kati Virtasen haastattelu.
Kesää kohti menemme. Talven harjoituksissa on opittu uutta ja kerrattu vanhaa. Kesä saapuu Merimelojien
tansseineen. Tervetuloa kaikki yhdistyksen jäsenet tanssimaan ja talkoisiin, kumpikin tekeminen on virkistävää!
Marja
____________

VUOSIKOKOUSTERVEISET
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Taivallahden koululla 28.2.2018 Purpuri-ryhmän harjoitusten toisella tunnilla.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Marja Nick ja sihteerinä toimi Pirkko Elo. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin
Seija Ceder ja Tuula-Kaarina Kanervarinne, he toimivat samalla ääntenlaskijoina. Toimintakertomus hyväksyttiin
muutoksitta. Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
Kokous hyväksyi hallituksen ehdottaman muutoksen sääntöihin kohtaan 6 HALLITUS koskien hallituksen
kokoonpanoa; "Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-6 muuta
jäsentä”. Nykyisissä säännöissä sanamuoto on: ”hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä”.
Kokouksessa keskusteltiin yhdistyksen taloustilanteesta: ehdotettiin mm. säästämistä harjoitustilavuokrista ja rahaavustusten hakemista säätiöiltä.

Kysymyksiä yhdistyksen varapuheenjohtajalle Kati Virtaselle (Marja Nick)
Hei Kati, sinut on nähty useissa Rutistuksen ohjelmissa. Milloin ja miten tulit tulleeksi Rutistukseen?
Tulin 2002 loppukesällä mukaan. Olin tavannut Milan ja Miian jo kemian laitoksella muutamia vuosia aiemmin, kun
asuin vielä Hyvinkäällä ja tanssin siellä. Helsinkiin muuttaessani 2001 olin pitänyt jo vuoden tanssitaukoa, mutta veri
veti kovasti tanssimaan. Tuolloin törmäsin vielä Milaan muutaman kerran ja siitä se ajatus liittymisestä sitten lähti.
Oletko tanssinut lapsesta saakka?
Vanhempani ovat Hyvinkään kansantanssijoiden perustajajäseniä, joten sieltä se tanhu-into on saatu. Isä säesti ja äiti
tanssi. Aloitin itse ehkä 4-vuotiaana, äiti ei muista tarkkaan.
Mitkä tanssit ja musiikit ovat tällä erää suosikkejasi?
Aina olen tykännyt karjalaisista tansseista. Se ilo ja yhteisöllisyys niissä on ihanaa. Toki myös esim. hambot ja polskat
ovat mukavia, myös musiikkeina. Liian vähän tulee kuunneltua musiikkia. En tosin kaipaa jatkuvasti taustahälyä, enkä
osaa kuunnella musiikkia esim. matkustaessa tai muita töitä tehdessä.
Olet HKY:n hallituksessa nyt toista vuotta. Siellä sinut on opittu tuntemaan toimen naisena, joka hoitaa osalleen
tulleet asiat nopeasti valmiiksi. Tuorein työsi oli oman tanssiryhmäsi Rutistuksen 30-v juhlan valmistelutyöryhmä.
Mitä teet että saat viikon tunnit riittämään tähän?
Eihän ne tunnit oikeasti mihinkään riitä. Sitten karsitaan jostain muualta. Minun on parempi tehdä asiat heti, muuten ne
unohtuvat . Olen nykyään myös oppinut kieltäytymään vastuutehtävistä, yritän olla haalimatta kaikkea itselleni.
Tykkään tehdä erilaisia asioita ja hoidan paljon asioita iltaisin tai aamuisin sähköpostilla. Siinä vaan välillä vastausten
saaminen kestää, mikä välillä ärsyttää, mutta ihmiset toimivat eri tavoin, siihen on tyytyminen.
Mitä voisi toivoa tai olisi mielestäsi hyvä huomioida yhdistyksen toiminnassa?
Uusien jäsenien rekrytoiminen on toki tärkeää ja ihmisten erilaiset tarpeet ja mahdollisuudet esim. osallistumisessa
pitää pyrkiä huomioimaan. Tanssin esille tuominen mahdollisimman paljon on tärkeää. Suurin osa meistä on mukana
sen takia, että tapaa ystäviä ja pitää hauskaa samalla liikuntaa saaden. Tämä tulee pitää mielessä ☀

________________

Purpureiden nimen muutos:
Helsingin Kansantanssin Ystävien Purpuri-ryhmä on pitkä nimi ryhmälle ja purpuri-ryhmiä on muillakin yhdistyksillä.
Sen vuoksi heräsi ajatus etsiä ryhmälle lyhyempi ja kuvaavampi nimi.
Alkuvuodesta pyydettiin ryhmäläisiltä nimiehdotuksia. Niitä tuli 9 kappaletta. Maaliskuussa järjestettiin äänestys
tulleista nimiehdotuksista. Jokainen sai äänestää kolmea ehdokasta ja laittaa ne paremmuusjärjestykseen.
Tulosten laskennassa nimiehdotukset saivat painotuskertoimen ja sen perusteella paremmuusjärjestyksen.
Eniten pisteitä sai nimiehdotus Helsingin Purpurit. Tätä nimeä tulemme käyttämään yhdistyksen ulkopuolisessa
viestinnässä. Yhdistyksen sisällä ryhmä on Purpurit.
Risto

Menneitä tapahtumia:
Purpurit Tapiolassa 24.2.2018
Purpurit vierailivat Tapiolan Eläkkeensaajien Iltamajuhlassa Tapiolan palvelukeskuksessa 24.2.2018. Ryhmä esitti
Kaustisen purpurin. Tanssijoita oli kahdeksan paria, Risto Elo toimi tanssin ohjaajana ja maankuulu viulisti Pauliina
Pajala säesti. Purpuritanssin lisäksi ohjelmassa oli mm. Etelä-Espoon eläkeläisten lauluryhmä ELMU:n esittämää
kuorolaulua, Asta Arkiman kirjoittama ja ohjaama Kalevala-aiheinen näytelmä, yhteislaulua ja tietenkin hetki
kahvikupposen ääressä. Juhlijoita oli paikalla n.70 henkeä.

Kierrokas Kinaporissa 17.3.2018
Kevättalvisena lauantaina 17.3.2017 Kierrokas oli kutsuttu esiintymään Kinaporin palvelutalon juhlasaliin. Siellä vietti
50-vuotisjuhlaansa Pohjois-Haagan Kotien puolesta ry. Yhdistys keskittyi toimintansa alkuvuosina perheiden
hyvinvoinnin edistämiseen. Viime vuosina jäsenkunta ja toiminta sen myötä on painottunut ikäihmisten puolelle,
heidän elämänlaatunsa kohentamiseen.
Kierrokas tanssi kahdeksan parin voimin Outi Rinta-Filppulan ohjatessa ja Esa Satomaan säestäessä. Aluksi oli
Elämänkaari-tanssikoosteen ensiesitys, hyvin meni! Sen jälkeen ryhmä tanssi Antti Savilammen koreografian Kahden
Kiven matka ja lopuksi repäisi ilon kattoon Repolan katrillilla. Yleisö oli iloinen näkemästään, ja kiitteli ryhmää
kakkukahveilla talon ruokasalissa.
Marja

Rutistus Juurijuhlassa 14.4.2018
Juurijuhla-Rotfest on Espoossa vuosittain järjestettävä viikon mittainen festivaali. Sen järjestää Suomen
Kansanmusiikkiliitto yhteistyökumppaneineen. Festivaalin ohjelma sisältää upean kattauksen kansanmusiikin ja
kansantanssin riemua ja runsautta niin soittaen kuin tanssien eri puolilla Espoota.
Pääjuhla, 15-vuotis juhlakavalkadi, pidettiin lauantaina Sellosalissa 14.4.2018.
Konsertissa musiikkipuolen edustajina esiintyivät mm. Kungsvägen-musiikkiopiston Folksvägen-orkesteri. JPP,
vierailevana solistina Pentti Rasinkangas, sekä yhteispohjoismainen nelikko, Floating Sofa Quartet (FIN, DK, SE).
Sokerina pohjalla nähtiin Rutistuksen kaunis tanssiesitys, ”Yhtä pirtaa”. Koreografia ja ohjaus Riina Hosio. Esitystä
säestivät Teemu Eerola ja Karoliina Paunonen.
Konsertin jälkeen JPP & Antti Savilampi vetivät huutokatrillin koko juhlaväelle. Lopuksi oli juhlatanssit Leikarien tahtiin.

Rutistuksen 30-vuotisjuhla Sitsit 21.4.2018
"Hyvät ystävät juhla voi alkaa, sankarille me nostamme maljaa"
Pitkä valkoinen pöytä täyttyi ystävistä ja tuttavista, laulusta, naurusta, skoolauksista ja puheista, kun Rutistus
juhli 30 vuotisjuhlavuottaan akateemisten pöytäjuhlien, sitsien, merkeissä ravintola Sipulin ullakolla.
Rutistus toivotti vieraat tervetulleeksi esittämällä Riina Hosion koreografioiman valssin, Teemu Eerolan säestyksellä.
Lukkareina eli laulunjohtajina toimivat entiset teekkarit Teppo Rinta-Filppula ja Tuukka Takala. Tehtävässään
kokeneina he pitivät huolen, että ruoka ehti jäähtyä ja juomat lämmetä lasissa sekä sitsaajat olivat riemukkaalla
juhlatuulella kuten tilaisuuden luonteeseen kuuluu.
Illan aikana laulettiin yli 40 laulua joko alkuperäisillä sanoilla kansanlauluna tai osin painokelvottomina
juomalauluversioina. Loppuillasta pöytä siirrettiin sivuun ja lattia oli vapaa tanssimiseen levymusiikin ja Teemun
säestämänä.
Anna-Sofia ja Ilkka Lehto

Tulevaa:
Purpuri-iltapäivä Tavolassa 10.5.2018
Nummi-Pusulan Tanhuajat järjestää tanssillisen illanvieton helatorstaina
10.5.2018 klo 15 Tavolan yhteistuvassa, Tavolantie 657, Saukkola
Tarkoitus on viettää rento, yhteisöllinen illanviettotyyppinen tilaisuus, jossa
tanssitaan Lohjan purpuria, välillä kahvitellaan ja seurustellaan, taas
tanssitaan. Kaikki mukana olijat pääsevät halutessaan kokeilemaan
purpurin tanssimista
Pääsymaksu 10 euroa.
Ilmoittaudu Pirkko Elolle viimeistään 3.5.2018. Yhteystiedot lehden lopussa.
________________________________________________

Tangokurssi 14.5.2018

Tangon askeleet haltuun aloittelijoille ja kertaajille

HKY järjestää parin tunnin tangokurssin ma 14.5.2018 klo 18.30-20.30
Pitäjänmäen koululla, Viinenkuja 6.
Opettajana toimii Riina Hosio, tanssinopettaja (AMK)
Ennakkoilmoittautumista ei tarvita, mutta osallistujalista täytetään paikan
päällä Opintokeskus Sivikstä varten.
Vapaaehtoinen 5 euron oppiraha.

__________________________________
Merimelojien lavatanssit kesällä 2018
Perinteen velvoittamana lavatanssit järjestetään tänäkin kesänä.
Orkesterit on valittu, ja tanssinopetus toteutetaan kesä- ja elokuussa, kuten
aiempina kesinä. Opettajana Pirjo Kärnä tanssinopettaja (STOL).
Lavatanssimainos löytyy kotisivulta www.hky-ry.net. Sitä saa jakaa vapaasti.
Talkoolista kiertää parhaillaan ryhmissä. Jos olet kiinnostunut auttamaan
keittiöhommissa tai narikkavalvonnassa, ota yhteyttä Tuula-Kaarinaan;
hänen yhteystietonsa on lehden lopussa.

Perehdytystilaisuus talkoolaisille pidetään ma 21.5. Oulunkylän koululla, Teinintie 12 klo 20.

Kesällä tapahtu:
Kiikoisten Purpurit -tapahtuma 30.6.2018
Kiikoisten Seurantalon ja Myllymäen torpan alueella, osoitteessa Kiikostentie 47, Kiikoinen, Sastamala.
Kiikoisten Purpurit® on koko perheen kansanmusiikki-, pelimanni-, tanssi- ja perinnetapahtuma jossa joka puolella soi
ja nurkkasoitto on kunniassaan. Monipuolinen ohjelmatarjonta takaa niin lapsiperheille, nuorille kuin
varttuneemmillekin kiinnostavaa seurattavaa. Paikalliset yhdistykset takaavat yleisön viihtyvyyden ja esiintyjistä
pidetään hyvää huolta.
Helsingin Purpurit on saanut esiintymiskutsun tapahtumaan. Ryhmä aikoo esittää Haapaveden purpurin, jota on
harjoiteltu kevään mittaan Risto Elon ja välillä Paavo Tammistonkin ohjauksessa. Kiikoisiin on lähdössä 23 henkeä.
_____________________________________________________________________________________________________________________

Sukujuhlat / Suguvastavundu 19.-22.7.2018 Siilinjärvellä
on Karjalaisen Nuorisoliiton, Kansantanssinuorten Liiton ja Suomalaisen Kansantanssin Ystävien yhteinen kesäjuhla.
Tapahtuma kerää yhteen tanssijoita, muusikoita ja laulajia Suomesta, Udmurtiasta, Virosta, Marista, Tveristä,
Mordvasta, Karjalasta ja Inkeristä. Sukujuhlia edeltää kansainvälinen nuorten leiri 16.–19.7.2018.
Luvassa on kansanperinnettä koko rahan edestä: kansantanssia, kansanmusiikkia, perinnekäsitöitä, kansallispukuja,
luentoja ja kulttuurien loistoa.
Juhlan valmistelut jatkuvat ja ilmoittautumiset ovat meneillään.
HKY:n ryhmien ilmoittautumisia kerää Pirkko Elo 7.5.2018 asti.
Ilmoittautumislomake ym. tiedot osoitteessa http://www.sukujuhlat2018.fi/.

Juhliin etsitään talkoolaisia monenlaisiin tehtäviin. Tekemällä riittävästi talkootyötä voi juhliin päästä kokonaan
maksutta. Talkoolaiseksi ehtii ilmoittautua 15.5. asti. Lomake löytyy edellä mainitusta osoitteesta.
_____________________________________________________________________________________________________________________

NORDLEK 2018 Falun 10.-15.7.2018
Koko Pohjolan yhteinen kansantanssi- ja kansanmusiikki tapahtuma NORDLEK
2018 järjestetään Ruotsissa Falunissa 10-15 heinäkuuta ja sitä edeltää nuorten
Pohjoismainen kesäleiri 7-9 heinäkuuta. Tapahtuma ja nuortenleiri ovat avoimia
kaikille suomalaisten kansantanssi- ja kansanmusiikkijärjestöjen jäsenille.
Ilmoittautumiset hoidetaan suoraan ruotsalaiselle tapahtumajärjestäjälle, mutta
suomalaiset järjestäjät koordinoivat yhdessä tapahtuman kansallisia yhteisohjelmia.
Tapahtuman viestintää hoitaa tapahtumajärjestäjä verkkosivuillaan: http://nordlek2018.se/fi/koti/. Sivustolle
päivitetään tietoja ohjelmasta, ilmoittautumisesta, retkistä ja majoituksista myös suomeksi.
____________________________________________________________________________________________________________________

Kaustisen kansanmusiikkijuhlat 9.-15.7.2018
Pienen kylän suuri juhla on musiikin ystävien, ammattilaisten ja harrastajien, kotimaisen
ja kansainvälisen kansanmusiikin ja kansantanssin, satojen esiintymisten, työpajojen,
puskasoittojen ja jamien vallaton yhdistelmä.
Tietoa ohjelmasta löydät osoitteesta: http://www.kaustinen.net.
_____________________________________________________________________________________________________________________

Syyskauden 2018 harjoitukset:
Purpuri-ryhmän harjoituspaikaksi on anottu Oulunkylän koulu, koska sen salivuokra on edullisempi kuin
Taivallahden koulun. Päivä vaihtuu maanantaiksi ja aika klo 17-19.
Koulusalien varausaika on meneillään. Ei ole ollenkaan varmaa, miten varausten käy, joten Taivallahden koulu
entisine ajankohtineen anotaan toisena vaihtoehtona. Vahvistus saadaan vasta kesällä. Seuraa kotisivuja.
Jos varaukset hyväksytään, kaikki ryhmät aloittavat ma 3.9.
Rutistus maanantaisin
18.30 - 20.30

Pitäjänmäen peruskoulu, Viinenkuja 6
Ohjaaja: Riina Hosio

riinaessi(at)gmail.com

Purpuri maanantaisin
17.00 - 19.00

Oulunkylän koulu, Teinintie 12
Ohjaajat: Risto Elo ja Paavo Tammisto

risto.elo (at)iki.fi

Kierrokas maanantaisin
19.00 - 21.00

Oulunkylän koulu, Teinintie 12
Ohjaaja Outi Rinta-Filppula

outirintafilppula(at)gmail.com

Ystävien Kilta torstaisin
kerran kuussa klo12.00 -14

Kampin palvelutalo, Salomonkatu 21
Yhteyshenkilö Eeva Heinonen

eeva.heinonen(at)hotmail.fi

Tanssiryhmät saavat Opintokeskus Sivikseltä vertaisopintoryhmätukea.

Killan kuulumisia:
Ystävien Kilta kokoontuu Kampin palvelukeskuksessa, osoite: Salomonkatu 21.
Syyskaudella tapaamispäivät ovat torstaisin klo 12.00-14.00 huoneessa Broidi: 2.8. 6.9. 4.10. 1.11. ja 13.12.
Lisätietoja Eeva Heinoselta, 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, http://www.tanhu.fi,vie
toistaiseksi Rutistuksen vanhalle sivulle, josta kyllä linkin kautta pääsee uudelle sivulle. Ongelma on edelleen
selvityksen alla.
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 http://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 35,- 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

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

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

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

HKY yhteystiedot

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

HKY Pankkitili

Nordea FI50 1478 3000 7095 71

___________________________________________________________________________________________

SKY / KTNL
Toimistonhoitaja Annuli Perheentupa
Döbelninkatu 5 B 21
00260 HELSINKI
Puh: 09-441 803
Avoinna: ti klo 14 -18, ke ja to klo 10 -14

suom(at)kansantanssinyst.fi
www.kansantanssinyst.fi
www.kansantanssinuoret.fi

