Tanhuankka 3/2016
Puheenjohtajan tervehdys:

Syksyn tuoksu on jo ilmassa. Viime viikkojen ajan melkein päivittäin ovat linnut asettuneet
auraan ja lähteneet matkalleen talvea pakoon. Luonto tarjoaa parasta antiaan
valmistautuessaan vastaanottamaan talvea: metsät pullistelevat marjoista ja sienistä sekä
näkymä on muutenkin kaunis värien vaihtuessa.
Kesäleningit on laitettu kaappeihin ja harjoituskamppeet kaivettu kesätauolta esiin. Ryhmät ovat kokoontuneet
ja ottaneet vastaan uudet tavoitteet, tanssijat ja soittajat. Ajatukset käännetään tulevaan.
Se on syksy ja uusi tanssikausi täällä taas!!
Kesäleninkien kanssa talvisäilytykseen laitetaan Melojien tavarat ja kesältä syntyneet muistot. Suuri kiitos koko
talkooväelle! Emme olisi onnistuneet tänäkään kesänä ilman apuanne. Yhdessä tekeminen hyvässä seurassa
on parasta aikaa ja niistä jää mukavimmat muistot. Näillä taas jaksaa tanssia koko talven!
Syysterveisin Henni

Menneitä tapahtumia:
Kevätretki Suomenlinnaan 29.5.

Toukokuun viimeisenä sunnuntaina taivas oli hiukan pilvessä, kun
parikymmentä HKYläistä lähti Kauppatorin rannasta piknikille
Suomenlinnaan. Kevätmatinean sijasta tänä vuonna oli päätetty tehdä
yhteinen retki. Aikuisten lisäksi joukossa oli pari koululaistakin ja pari
pienempää lasta. Mukaan oli päässyt myös yksi samojedinpystykorva,
joka Hennin hoidossa osoitti verrattoman hyvää koirakäytöstä koko retken
ajan, myös evästauolla.
Meillä oli ilo saada retkellemme erityisen perehtynyt opas, Risto Elo, joka on itse asunut lapsuutensa ja
kouluvuodet Suomenlinnassa. Hän avasi meille saaren rakennushistoriaa, ja opimme tuntemaan ruotsalaisajan
rakennukset ja Venäjän vallan aikana rakennetut osat. Kävimme myös saaren kirkossa, jonka tornissa majakka
vilkuttaa valoaan Helsinkiä lähestyville. Majakan vuoksi kirkon valtava kello ei sijaitse tornissa, vaan kirkon
pihamaalla omassa katoksessaan.
Aurinko alkoi pilkistellä evästauolla. Kun olimme nauttineet herkuistamme ynnä Kaisu Lankisen ja Leith Ararin
yhteissoitosta, emme malttaneet olla ryhtymättä piirileikkiin vihreällä nurmella, hyvä musiikki kun pyrkii
liikuttamaan jalkoja ja laululihaksia ihan väkisin.

Tauon jälkeen lähdimme jännittävälle vaellukselle tunneleihin, taisi olla koululaisten suosikkiohjelma. Katselimme
Kustaanmiekan kohdalla vastapäistä Vallisaarta, jossa näyttikin olevan paljon matkailijoita tutustumassa
vastikään yleisölle avattuun saareen.
Retki oli keväinen rentouttava piipahdus Unescon maailmanperintökohteeseen. Oli mukavaa rupatella tuttujen
kanssa ja kävellä saaren historiallisilla kaduilla ja hymyilevässä luonnossa.
Marja

Lavatanssit Merimelojien majalla kesäkeskiviikkoisin

Lavatanssit Merimelojien majalla keräsi runsaasti tanssiväkeä. Tanssinopetusta Pirjo Kärnän johdolla oli tänäkin
kesänä kesä- ja elokuussa. Orkesteritarjonta oli monipuolinen, yhteensä 12 eri yhtyettä. Tapani Luhtarannaan
orkesterin vuorot jouduttiin perumaan Tapanin sairastumisen vuoksi. Tilalle saatiin yhtyeet Unelmavävyt ja
Antero Ketosen yhtye.
Kiitos talkoolaisten, te onnistuitte jälleen loihtimaan ilta illan jälkeen tansseihin mukavan tunnelman ja maittavaa
myytävää kahvioon.

Kesäjuhla GraniFolk 17.-19.6.

Neljän järjestön yhteinen kesäjuhla GraniFolk kokosi yli 600 osallistujaa 17.-19.6. Kauniaisiin. Tapahtuman
ohjelmatarjonta oli runsas tanssitupineen, kursseineen, konsertteineen ja työpajoineen ym. Yllätyksiltäkään ei
vältytty, sillä myrskyvaroituksen takia lauantain kulkue peruttiin ja suunnitellut PR-esitykset jouduttiin siirtämään
sisätiloihin. Näin ollen paikalliset pääsivät nauttimaan kansallispukuloistosta ja tanssiesityksistä vasta
sunnuntaina.
Kesäjuhlille osallistui 27 HKY:n jäsentä, joista 19 kenttäesitykseen. Purpurikurssille osallistui yhdeksän Purpuriryhmäläistä ja neljä heistä toimi myös talkoolaisena juhlakansliassa.

Tulevaa:
Vaalikokous
Maanantaina 21.11. klo 17.30-18.30 Vaalikokous Pitäjänmäen kirjastossa, Jousipolku 1, Helsinki. Ks. kutsu.

Joulujuhla
Tanssilliset pikkujoulut vietetään sunnuntaina 11.12. klo 17-19.30 Käpylän työväentalolla, Vipusentie 19, Helsinki.
Järjestelyvuorossa on Kierrokas-ryhmä. Tarkemmin seuraavassa Tanhuankassa.

Syksyn kursseja
Oma yhdistys ei järjestä tänä syksynä tanssikursseja, mutta kannustaa jäseniä osallistumaan SKY:n
kurssitarjontaan:
Suomalaisten tanssien kurssi la 1.10. klo 10-17.30 Karjaan VPK-talo, Keskuskatu 63, KARJAA.
Opettajat: Marcus Blomberg / ruotsinkielinen alue ja Seija Ulenius / suomenkielinen alue.
Ilmoittautuminen on jo päättynyt.
Europeaden yhteisohjelman kurssi su 2.10. klo 9.30 alkaen Jyrkkälän nuorisotalo, Nuorisotalonkuja 2, TURKU.
Opettajat: Heidi Palmu, Jukka Saari ja Pia Pyykkinen.
Ilmoittautumiset 18.9.2016 mennessä Seija Ulenius, puh. 044-521 1047, seija ulenius@dnainternet.net.
Karjalaisten tanssien kurssi la 26.11. klo 9.30-16.30 Setlementti Louhela, Louhelankuja 3, JÄRVENPÄÄ.
Opettaja Boris Shustov Petroskoista.
Ilmoittautumiset 18.11.2016 mennessä Seija Ulenius, puh. 044-521 1047, seija ulenius@dnainternet.net.

KUTSU VAALIKOKOUKSEEN 21.11.2016.
Tervetuloa Helsingin Kansantanssin Ystävien vaalikokoukseen maanantaina 21.11. klo 17.30-18.30
Pitäjänmäen kirjastoon, Jousipolku 1.
Kokouksessa käsiteltävät asiat: Esitetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Päätetään
jäsen- ja harjoitusmaksujen suuruus. Päätetään hallituksen puheenjohtajalle, jäsenille ja toiminnantarkastajille
mahdolllisesti maksettavasta palkkioista. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten
tilalle. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö. Keskustellaan lavatanssien talkooresursseista.
_________________
Talkootyössä Merimelojilla
Merimelojien tanssit on taas tältä kesältä pidetty, pöydät kannettu pois ja paikoilleen, tanssisali kunnostettu,
kahvio ja narikka hoidettu ja orkestereita avustettu tavarankuljetuksessa. Pari kertaa jouduttiin vaihtamaan
orkesteri sairastapauksen vuoksi, Sepon avulla siitä selvittiin. Kahviossa oli heinäkuussa jonkinverran
vuoronvaihtoja, joita Tuula-Kaarina järjesteli. HKY:lle ja Tukiyhdistykselle kertyi tuottoa käytettäväksi talven
harjoituksiin, hyvä niin ja kaikille HKY:läisille kiitos!
Kävijöitä oli jonkinverran vähemmän kuin kahtena edellisenä kesänä. HKY Tuen kahdeksissa tansseissa myytiin
keskimäärin 103 lippua/tilaisuus, edellisvuosina n.125 lippua/tilaisuus; HKY:n kuuden tilaisuuden tulos oli
samansuuntainen.
Ennen ensi kesää meidän on pohdittava, riittääkö meillä talkoolaisia hoitamaan työt edelleen. Kierrokkaat ja
Purpurilaiset vanhenevat, ja Rutistuslaisilla on monia perheen ja työn tapahtumia.
Koska Merimelojien tanssit ovat HKY:n tärkein tulolähde, tanssien vähentäminen merkitsisi harjoitusmaksun
tuntuvaa nostoa. Yksi mahdollisuus on pyytää naapuriseuroista työntekijöitä ja maksaa heidän yhdistykselleen
vastaava osa illan voitosta. Oman seuran osalta voitaisiin miettiä jotain suositusta, esim kaksi talkookertaa/kesä
henkeä kohti? Talkootiimi jouduttaneen mitoittamaan minimiin eli kuuteen henkeen/tilaisuus? Talkoovuorot
voitaisiin myös avata kaikille ryhmille koko kesän osalta? Selvää myös on, että kun talkootiimi pienennetään
minimiin, jousto sairaustapauksissa vähenee, aivan kuten kaikissa muissakin firmoissa.
Tule kertomaan ajatuksiasi vaalikokoukseen, joka pidetään ma 21.11. tuntia ennen Rutistuksen harjoitusta
samassa koulurakennuksessa sijaitsevassa kirjastossa!
Marja Nick

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

Pakinkylän VPK, Pakilantie 64
Ohjaaja: Outi Rinta-Filppula

outirintafilppula(at)gmail.com
050-323 8445

Ystävien Kilta torstaisin kerran
kuukaudessa klo 12.30-14.30

Kampin palvelutalo, Salomonkatu 21 B
Yhteyshenkilö: Eeva Heinonen

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

Tanssiryhmät saavat Opintokeskus Sivikseltä vertaisopintoryhmätukea.

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 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
Uudet kotisivut on avattu keväällä osoitteessa www.tanhu.fi, myös vanha osoite www.hky-ry.net toimii .
Sivuja täydennetään vielä, sieltä tulee jatkossa löytymään mm. tietoa ryhmistämme, toiminnastamme ja tulevista
tapahtumista. HKY:llä on myös oma sähköpostiosoite, helsinginkansantanssinystavat@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 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.

Europeade 2017

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. Lisätietoa löytyy netistä osoitteessa www.turku.fi/europeade2017.

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 SKY:n 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

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

Toimihenkilöt

HKY
helsinginkansantanssinystavat(at)gmail.com
www.tanhu.fi

Pankkiyhteys
Nordea FI50 1478 3000 7095 71

SKY / KTNL
Toimistonhoitaja Annuli Perheentupa
Döbelninkatu 5 B 21 00260 HELSINKI
suom(at)kansantanssinyst.fi
www.kansantanssinyst.fi
www.kansantanssinuoret.fi
09-441 803 / 045-277 7283

