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Puheenjohtajan tervehdys:

Syksy tulla jolkottaa…
Ikkunan takana on sysipimeää, kun kirjoitan syksyn ensimmäistä pääkirjoitusta. Lehdet
ovat pihan puissa ja pensaissa kirjavana. Ja viikoittaiset tanssiharkatkin alkaneet!
Itselläni on tosin juuri tällä hetkellä peräti tanssikielto ja juuri tällä termillä lääkäri sen
sanoi. Virusperäinen tulehdus sääressä, tämä arveli. Lepoa pitäisi osata antaa. Vaan
milläs sitä on ihminen kävelemättä?! Olenpa joutunut totuttelemaan hississä olemiseen –
ja hissien etsimiseen. Täytyy sanoa, että ollenkaan aina ei hissien löytyminen ole
mitenkään itsestään selvää. Sen lisäksi olen tehnyt “huvittavan” havainnon siitä, kuinka
rautatieasemalla hissin yläovilla voi olla lappu “Poissa käytöstä, huolto tilattu”, mutta
alaovilla ei ole mitään lappua. Voipi olla toki ilkivallastakin johtuvaa. Vaan tanssimatta on
pitänyt hetki olla, toivottavasti viikon päästä on tarina toinen.
Onneksi tanssia oli kuitenkin kesän mittaan yllin kyllin, mm. Turussa järjestetty Europeade! Sieltä mieleeni on jäänyt
erityisesti Rutistuksen keikat, tangopaja, lavatanssit Varvintorin yössä ja kulkue, jonka nenässä kannoin lippua heti
Leilan kantaman HKY-kyltin takana. Näitä voi muistella näin tanssitauon aikana.
Syksyn mittaan HKY järjestää myös muuta toimintaa viikoittaisten tanssien lisäksi. On luvassa tanhutanssi-iltaa,
vaalikokousta ja pikkujoulua. Tervetuloa tapahtumiin niin vanhat tutut kuin uudetkin jäsenet!
Toivotteleepi
pj. Jussi
_____________________________________________

Vaalikokous 2017:
Kutsu HKY:n vaalikokoukseen Pitäjänmäen kirjastoon, Jousipolku 1 maanantaina 27.11.2017 klo 17.30.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat;
Puheenjohtajan valinta vuodelle 2018
hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle toimintakaudelle 2018 - 2019,
(erovuorossa ovat Leila Hohenthal, Tuula-Kaaarina Kanervarinne ja Teppo Rinta-Filppula).
Päättäminen jäsen- ja harjoitusmaksujen suuruudesta.
Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen.
Tervetuloa vaikuttamaan !

Menneitä tapahtumia:
Kaikki laulaa
Lauluillan tunnelmia
Kevätkauden päättäjäisiksi kokoontui toukokuisena maanantai-iltana 19 HKY:läistä päästämään lauluintonsa
valloilleen. Kaikista ryhmistä oli osallistujia.
Joukkoa ohjasi kansanlaulaja Eila Hartikainen, Sibelius-akatemian kansanmusiikkiosaston kouluttama muusikko, joka
tunnetaan mm. Ellun kanat-yhtyeen opettajana. Hän tempaisi meidät hengitysharjoitusten ja äänenavauksen
pyörteisiin, ja kaivoi sitten yllätykseksi esiin meitä varten laatimansa laulumonisteen. Hän oli arvellut, että olemme
laulaneet jo Lauluvakkamme puhki, joten hän oli koonnut moninaisen valikoiman tuttuja ja tuntemattomampia
kansanlauluja monisteeseen. Laulut edustivat mukavasti lukuisia eri rytmejä polkasta ja masurkasta balladilauluun.
Opettelimme uudet melodiat vanhalla tavalla eli kuuntelemalla opettajaa, ja hänen kantava äänensä tuki yhteisessä
laulussa. Kaksi tuntia kului nopeasti laulun siivillä herkästi tunnelmoiden tai reippaasti rallattaen.
Sen jälkeen saimme teetä ja kahvia pikkupasteijoiden kera, ja niin jaksoimme vielä puristaa itsemme oppimaan
Merimelojien asioita: Henni opetti iZettle-laitteen käyttöä ja Marja kertasi lyhyesti Merimelojien talkoolaisille asioita:
pääsääntöisesti toimitaan edellisen kesän mukaan.
Marja Nick

Lavatanssit

Merimelojilla eteisvinkkelistä
Oli kaunis kesäkuinen ilta kesällä 2017 ja odotimme tanssien alkua. Ihmisiä alkoi tulla opetukseen ajoissa puoli
kuuden maissa. Noin varttia ennen h-hetkeä pelmahti ulkopuolelle useita nuoria naisia, jotka puhuivat englantia
keskenään. Nielaisin hiukan ja mietin mielessäni, miten tästä selvitään, kunnes joukosta irtautui yksi ja käveli
lipunmyyntiin ja kysyi suomeksi, että miten haluaisin maksun, käteisenä vai kortilla. Minä toivoin käteismaksua ja
neitokainen ilmoitti haluavansa liput 19 henkilölle. Hän kertoi, että he ovat polttariporukkaa, joille oli luvattu alennettu
hinta. Sitten nappasin laskukoneen käteen ja kerroin summan, joka pitäisi maksaa. Sen jälkeen alkoi lippujen laskenta.
Neitokainen lupasi jakaa liput asianosaisille.
Pirjo aloitti tanssin opetuksen ja pulina nuorten joukossa oli äänekäs. Poikia oli tietty vähän, joten parhaimmillaan
yhdellä pojalla oli alkuvaiheessa neljä daamia yhtäaikaisesti, mutta myöhemmin, kun piti tanssia parin kanssa niin
sitten pystyi tanssittamaan vain kahta daamia kerrallaan. Metelin taso nousi koko ajan ja päällimmäinen kieli oli
englanti. Nuorilla oli hauskaa. Loppuvaiheessa kun opettaja totesi, ettei pystynyt pulinan yli puhumaan, niin hän otti
pillin käyttöön saadakseen huomion osakseen. Silloin väki vaikeni hetkeksi ja harjoittelu jatkui.
Meteli nousi monta kertaa ja taasen soi pilli. En ole ennen kuullut moista, mutta nuorilla ja opettajallakin oli hauskaa.
Polttariporukkaa tuli lisää, lopulta heitä oli yli 20. Suurin osa heistä oli ulkolaisia, jotka eivät olleet koskaan ennen
ollleet tällaisissa tansseissa.
Suuri osa nuorista jäi vielä tansseihin opetuksen jälkeen, koska halusivat nähdä, mitä suomalaiset lavatannssit ovat.
Kävin, kun lipunmyynnissä oli hiljaisempaa, kysymässä, kuka on morsian ja mitä he pitivät tanssseista. Useimmat
olivat sitä mieltä, että tanssit olivat ”eksoottiset” heidän mielestään.
Nämä olivat sellaiset tanssit, jotka jäivät mieleen lipunmyyjälle, joka on nähnyt aika monet Merimelojien tanssit.
Leila

EspaFolk
Seurasaarisäätiön perinteinen EspaFolk-tapahtuma 19.6. sijoittui tänä kesänä poikkeuksellisesti Keskuskadulle.
Rutistus esiintyi siellä luokitusohjelmallaan Kolme kotvaa Teemu Eerolan säestämänä.

Kaustinen

Purpurit Kaustisella
Kaustisen 50. Kansanmusiikkifestivaaleilla oli juhlavuoden kunniaksi teemana Pidot. HKY:n Purpuri-ryhmä halusi
tuoda oman panoksensa tähän teemaan, onhan purpuri nimenomaan häiden ja juhlien seremoniatanssi.
Myönteinen vastaus Kaustiselta tuli jopa kahteen esitykseen, joten siitä innostuneena alkoi tavoitteellinen harjoittelu.
Esitystanssiksi valitsimme Maliskylän purpurin. Toista esitystä, Tanssivaa luentoa varten harjoittelimme vuoroja eri
purpureista. Matkaan lähti 8 tanssiparia ja ryhmän pelimanni, Esa Satomaa.
Osa ns. vakiokävijöistä oli paikalla jo alkuviikosta. Me ensikertalaiset, Risto ja minä, saavuimme vasta torstaina, jolloin
oli sovittu kenraaliharjoitukset. Oli aikamoinen yllätys nähdä se autojen määrä pysäköitynä villisti pitkin tienvarsia ja
ojanpenkkoja, vieläpä ilman sakkolappuja. Juhlakansa oli selvästi tervetullut paikkakunnalle.
Sopivaa harjoituspaikkaa etsittiin sieltä täältä, lopulta pääsimme lyhyen odotuksen jälkeen lasten telttaan. Ei haitannut,
vaikka oli ahdasta ja hämärää. Esalla taisi olla hankalaa saada viulunsa kuuluviin Keskipohjanmaan Areenalta
kantautuvan musiikin läpi.
Perjantaina iltapäivällä oli ensimmäinen ohjelmamme, Tanssiva luento Wiljamisalissa. Petri Hoppu kertoi
purpuritansseista yleensä ja me tanssijat esitimme väliin makupaloina vuoroja eri purpureista.
Tunnin tauon jälkeen oli vuorossa Maliskylän purpuri kokonaisuudessaan Juhlapihan lavalla. Tanssia johti Risto Elo
ja molempia esityksiä säesti Esa Satomaa.
Purpuritanssi oli festivaaleissa muutenkin esillä monissa muodoissaan;
Tanssipajoissa Kaustislainen purppuri ja silia valssi Jarkko Peltolan ohjaamana. Purpuridansarnan esittämä
Kruunupyyn purpuri ja Ottoset-ryhmän modernisoima Kaustislainen purppuri. Tapahtuman kohokohta oli tietenkin
Modernit perinnehäät, jossa oikeasti vihittiin kolme hääparia perinteisin menoin. Vihkiseremonian jälkeen koko JuhlaAreena täyttyi tanssijoista, kun vuorossa oli häävalssi, hääpurppuri ja yhteistanssinumero suuren pelimannijoukon
säestämänä.
Festivaaleissa oli tilaisuuksia kaikkiaan n.1500, esiintyjiä yli 700 ja tapahtumapaikkoja kolmisenkymmentä.
Ohjelmatarjonta oli monipuolista; oli konsertteja, työpajoja, näyttelyitä, työnäytöksiä, folkjameja, yleisötansseja, ym.
Minne tahansa menikin, siellä soi pelimannimusiikki.
Näiden kahden päivän aikana ehdimme nähdä / kokea vain murto-osan tuosta ohjelmatarjonnasta. Jospa seuraavalla
kerralla sitten enemmän.
Pirkko

Europeade 2017

Europeade Turussa 26.-30.7.2017
Europeade on Euroopan suurin kansantanssi-, kansanmusiikki- ja kansanperinnejuhla, joka järjestetään vuorovuosina
Pohjois- ja Etelä-Euroopassa. Tänä vuonna tapahtuma järjestettiin 54. kerran, mutta ensimmäistä kertaa Suomessa.
Osallistujia oli noin 6500 26:sta maasta.
HKY:stä tapahtumaan osallistui 25 seuran jäsentä, joista 18 osallistui kenttäohjelmiin. Kenttäohjelmat olivat osa
torstain avajaisia ja sunnuntain pääjuhlaa. Juhlissa oli monia esityksiä eri maista, yhteisohjelmia oli lähinnä
suomalaisilla ja virolaisilla. Nämä olivatkin suurimmat osallistujamaat tapahtumassa. Suomen kenttäohjelmatansseja
oli yhteensä kuusi kappaletta, joista sai valita yhden avajaisiin ja yhden pääjuhlaan. HKY:läisiä osallistui avajaisissa
Poromiehen polskaan ja polkkakoreografiaan ja pääjuhlassa Juhlavalssiin ja karjalaisiin tansseihin.
Muuta ohjelmaa oli mm tangotyöpaja, kirkkovenesoutua, katuesityksiä, work shopeja yms. Katuesityksiä oli eri
katulavoilla satoja. Turun jokirantaa pitkin kävellessä näki monta lavaa ja esitystä. Yleisöä tapahtumassa laskettiin
olleen yli 204 000. Tehtiinpä lauantaina myös humpan maailmanennätys, kun 20 181 tanssijaa tanssi yhtaikaa samaa
humppakoreografiaa Varvintorilla, Suomen Joutsenella, Espositolla ja Vaakahuoneella. Tunnelma oli mitä parhain.
Lauantain kulkueessa kuusituhatpäinen osallistujajoukko tanssi ja lauloi kulkien pitkin jokivartta tuntien ajan. Kulkue
päättyi Suomen Joutsenelle, missä oli kesän suurin kansallispukujen tuuletuspiknik =). Yleisö oli ihailtavasti mukana
kulkueen seuraamisessa hurraten, laulaen mukana ja iloiten. Onneksi sää suosi tapahtumaa.
Rutistus esiintyi katulavalla Ursininkadulla sekä suomalaisen kansantanssin konsertissa Varvintorilla lauantaina
esittäen Riina Hosion koreografian Kolme kotvaa. Säestyksestä vastasivat Teemu Eerola ja Karoliina Paunonen.
Tanssittiinpa Ursininkadulla myös Seniä ja saatiin yleisöä mukavasti mukaan.
Tapahtuma oli erittäin onnistunut, järjestelyt sujuivat hyvin ja ongelmat ratkottiin nopeasti. Pääjuhlassa tosin
poisjäämisten takia ohjelmajärjestys muuttui, mistä tiedottaminen jäi vajavaiseksi, mutta suurin osa onneksi ehti
omaan esitykseensä mukaan.
Ensi vuonna tapahtuma järjestetään Viseussa, Portugalissa. Saa nähdä, innostuuko joku lähtemään mukaan.
Kati

Killan kuulumisia
Kansallispukujen tuuletus
Ystävien Kilta tuuletteli kansallispukujaan 5.8. Esplanadin puistossa. Tapahtumassa oli kiltalaisia 8 henkeä,
heistä Leena Nurminen osallistui kansallispukuesittelyyn Lavansaaren puvussa.
Kilta tekee retken torstaina 12.10. Hakasalmen huvilan näyttelyyn; Suomi 100+ risat. Mukaan voi tulla kaikki
näyttelystä kiinnostuneet, tapaaminen museolla klo 14, osoite Mannerheimintie 13 B.
Perjantaina 13.10. on vuorossa Kaupunginteatterin esitys Myrskyluodon Maija.
Kilta vierailee Fazerin tuotantolaitoksessa 9.11.
Ystävien Kilta kokoontuu Kampin palvelukeskuksessa, osoite: Salomonkatu 21.
Seuraavat syyskauden tapaamispäivät ovat torstaisin12.10. 9.11. ja 7.12. huoneessa Broidi klo 12.30-14.00.
Lisätietoja Eeva Heinoselta, puh. 040-773 4833, eeva.heinonen(at)hotmail.fi.

Syyskauden 2017 harjoitukset:
Rutistus ja Kierrokas aloittivat 4.9. ja Purpurit 6.9.
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.

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.
Syyskauden 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 kyllä linkin kautta pääsee uudelle sivulle. Ongelma on edelleen 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.
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.

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 julkaisema, SUOMALAINEN PURPURIKIRJA ja SÄVELMISTÖ
on myytävänä. 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
Avoinna: ti 14 -18, ke ja to 10 -14

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

