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Puheenjohtajan tervehdys:
Kiitos kesästä!
Hellekesä on takana, ja syksyn viileyden myötä jalat jaksavat taas hypellä tanssilattialla. Iloisia
harjoitusrupeamia kaikille!
Kesän mittaan jäsenet ovat esiintyneet tai osallistuneet yhteisohjelmiin mm. Kiikoisissa
Purpurissa, Tampereella Pispalan Sottiisissa, Helsingin Pihlajamäen Leijonien
ulkoilmatapahtumassa, Siilinjärvellä kesäjuhlassa. Osallistujille on karttunut taas uusia
kokemuksia ja muistoja, ja me muut kuulemme mielellään kuulumisia tapahtumista.
Toinenkin ahkeroinnin sarja on kukoistanut kesällä: kiitos kaikille työntäyteisistä talkooilloista Merimelojien
lavatanssien töissä! Sää suosi menneenä kesänä lavatansseja täydellisesti. Tanssijoita kävi hiukan edellistä sateista
kesää runsaammin, joten taskun pohjalle tuli euroja ensi talven tanhuharjoituksia varten. Ilta alkoi isännän osalta
entistä aikaisemmin, kun orkesterit tulevat hyvin ajoissa pysäköintiongelmien vuoksi.
On kuitenkin muuan huoli jota haluan tutkia kanssanne: yhdistyksemme aktiivijäsenistö on hiljalleen ikääntynyt ja
vähentynyt. Riittääkö tällainen väkimäärä enää näin kokokesäisen lavatanssiurakan toteuttamiseen? Työvuoroissa
heinäkuussa oli pienin mahdollinen miehitys, ja yksikin sairastuminen olisi ollut kohtalokas illan
onnistumiselle; onneksi niiltä vältyttiin.
Keskusteltuaan asiasta hallitus päätti tehdä kyselyn jäsenistölle ajatellen ensi kesän lavatansseja ja sitten miettiä
asiaa eteenpäin. Kun saat kyselylomakkeen, vastaa siis omalta osaltasi parhaan itsearviosi mukaan.
Sitten vain harjoittelemaan. Toivon menestystä myös Rutistuksen uudelle avaukselle avoimien teemailtojen
muodossa.
Marja
____________

KUTSU VAALIKOKOUKSEEN 14.11.2018
Tervetuloa Helsingin Kansantanssin Ystävien vaalikokoukseen Taivallahden koululle, Leikkisaliin, Väinämöisentie 2
keskiviikkona 14.11.2018 klo 20.
Vuosikokouksessa 28.2.2018 tehtiin päätös sääntömuutoksesta koskien hallituksen jäsenten määrää. Patentti- ja
rekisterihallitus on hyväksynyt sääntömuutoksen 15.5.2018: Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu
syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-6 muuta jäsentä. (vanha sääntö: ….puheenjohtaja ja 6 muuta jäsentä)
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat;
Puheenjohtajan valinta vuodelle 2019
Hallituksen jäsenmäärästä päättäminen
Hallituksen jäsenten valinta toimintakaudelle 2019 - 2020
Nykyinen hallitus: Pirkko Elo, Leila Hohenthal, Elena Molodchinina, Marja Nick (pj), Teppo Rinta-Filppula,
Kati Virtanen ja Mila Vuorenmaa.
Päättäminen jäsen- ja harjoitusmaksujen suuruudesta.
Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen.

________________

Menneitä tapahtumia:
Lavatanssien kesä 2018
Perinteen velvoittamana lavatanssit järjestettiin tänäkin kesänä Merimelojien majalla keskiviikkoisin.
Tanssin opetusta oli totuttuun tapaan kesä- ja elokuussa tanssinopettaja (STOL)
Pirjo Kärnän ohjauksessa. Orkesterit ovat saaneet kiitosta tanssiväeltä.
Lavatansseissa kävi tanssijoita hieman enemmän kuin edelliskesänä. Sen sijaan
aktiivisten talkoolaisten määrä on vähentynyt, mikä tarkoittaa heille lisääntynyttä
työmäärää. Etenkin heinäkuussa on menty minimimiehityksellä.
Tästä syystä jäsenistölle on odotettavissa kyselykirje ajatellen tanssien
järjestämistä ensi kesänä.
Perehdytystilaisuus lavatanssien talkoolaisille pidettiin ma 21.5. Oulunkylän koululla.

Purpuri-iltapäivä Tavolassa 10.5.
Nummi-Pusulan Tanhuajat järjesti tanssillisen illanvieton
helatorstaina Tavolan Yhteistuvassa Saukkolassa.
Tapahtuma oli rento, yhteisöllinen illanviettotyyppinen
tilaisuus, jossa tanssittiin Lohjan purpuria. Erja Askolin ja
Paavo Puotila säestivät. Seija Ulenius ohjasi yhdessä
Risto Elon kanssa.
Välillä kahviteltiin, seurusteltiin ja taas tanssittiin. Kaikki
mukana olijat pääsivät halutessaan kokeilemaan purpurin
tanssimista. Paikalla oli kaikkiaan 45-50 henkeä, joista
HKY:läisä 20.

Tangokurssi 14.5.

Tangon askeleet haltuun aloittelijoille ja kertaajille:

Kurssi järjestettiin yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa
Rutistuksen harjoitusiltana Pitäjänmäen koululla. Tanssinopettaja (AMK)
Riina Hosio opetti, Teemu Eerola ja Karoliina Paunonen säestivät.
Kurssilaisia oli yhteensä 19.

Pispalan Sottiisi Tampereella 14.-17.6.
Kesäkuussa 2018 puolet Rutistuksesta lähti tutustumaan Nuorisoseurojen kesäjuhlaan, Pispalan Sottiisiin.
Osallistuimme kenttäohjelmaan yhdessä Karjalan Nuorten Lykky-ryhmän kanssa. Kenttäohjelma olikin varsin
monitahoinen: itse ohjelma oli uusinta parinkymmenen vuoden takaa ja harjoituksissa vanhahko taustamusiikki
herättikin kummastusta. Myöhemmin selvisi, että koko setin säestyksen hoitaa Tampereella Suistamon Sähkö:
tämä osoitti hyvin miten suuri merkitys musiikilla on tanssiin ja tunnelmaan.
Tapahtuma itsessään oli järjestetty hyvin: ensikertalaisena pidimme erityisesti siitä, että harjoitukset, keikat ja majoitus
oli kaikki samassa jalkapallo-/messukeskuksessa. Lapsia tapahtumassa oli valtavasti, mutta myös vanhempia
hemmoteltiin monipuolisella esiintyjäkaartilla Curly Stringsistä Pinnin Poikiin.
Erikoisuutena mainittakoon, että majoitusalue oli täynnä kylttejä, joissa kiellettiin musisointi ennen kello 18:ta. Yleensä
kylteissä pyydetään hiljaisuutta iltaa varten, mutta tällä kertaa päinvastaisen kiellon syynä oli samaan aikaan tiloissa
järjestetty Jehovan todistajien kongressi. Ratkaisematta jäi kumman porukan menoa paikalliset pitivät oudompana,
mutta kaikesta päätellen kumpikin tapahtuma onnistui hyvin.
Teppo

Kiikoisten Purpuri-tapahtuma 30.6.
49. Kiikoisten purpurit 30.6.2018
Purpuri-ryhmän tämänvuotinen esiintymismatka suuntasi
Satakuntaan Kiikoisten purpureihin kesäkuun viimeisenä
lauantaina.
Matkaa oli pohjustettu koko kevät vuodenvaihteesta lähtien.
Silloin saatiin varmuus, että meidät on hyväksytty
esiintyväksi ryhmäksi juhlille.
Meille varattuun esiintymisaikaan mahdutettiin Haapaveden
purpuri välikommentteineen.
Kiikoisten purpurit alkavat aina kulkueella, johon
ajattelimme osallistua, mutta se osoittautui ajopeleillä
tapahtuvaksi kuten vanhoilla autoilla, traktoreilla ja muilla
moottori vehkeillä. Emme osallistuneet kulkueeseen.
Juhlapaikka oli Kiikoisten Seurantalolla ja sen yhteyteen tehdyssä pihapiirissä, johon on siirretty vanhoja rakennuksia
lähiseudulta. Paikka oli todella viehättävä ja sopiva tällaiselle juhlalle.
Me esiinnyimme sisätiloissa Seurantalolla. Purpuria varten täytyi raivata katsomosta lisätilaa, jotta meidän kahdeksan
parin tuolit sopivat riittävän väljästi lattialle. Yleisölle jäi vielä paikkoja sekä edessä että sivuilla.
Haapaveden purpuri sujui mallikkaasti. Esityksen jälkeen yleisöstä saatiin kommentteja, että esitys oli näyttävä ja
erittäin hyvin harjoiteltu, joten sitä oli hauska katsella. Pelimannimme Esa Satomaa säesti ammattimaisesti.
Kiitosta saatiin, kun Helsingistä asti tultiin yhdeksällä autolla esiintymään heidän juhlaansa.
Ilo oli ehdottomasti myös meidän puolellamme.
Muistiin merkitsi
- Risto –

Sukujuhlat / Suguvastavundu 19.-22.7. Siilinjärvellä
Sukujuhlat oli Kansantanssinuorten Liiton, Karjalaisen Nuorisoliiton ja Suomalaisen Kansantanssin Ystävien yhteinen
kesäjuhla, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa yhdessä Suguvastavundu -tapahtuman kanssa. Juhlat keräsi yhteen
tanssijoita, muusikoita ja laulajia Suomesta, Saamenmaalta, Udmurtiasta, Tveristä, Karjalasta ja Inkeristä.

Tuomi-kuoro Tshalnasta

Helsingin Pitäjän Tanhuujat Vantaalta

Ohjelmatarjonta oli runsas; tanssitupia, tanssikursseja, luentoja, tanssi- ja lauluesityksiä, askartelupajoja, iltamia ja
tietenkin pääjuhla Suvut koolla. Silmän ilona perinnekäsitöitä ja kansallispukujen väriloistoa.
Kulkue jouduttiin perumaan ukkosmyrskyuhan takia. Sen tilalle oli pantu pystyyn kansanvälinen konsertti /
tanssitapahtuma SiiliFolkin teltalla.
Itse osallistuin parini kanssa uhkarohkeasti kurssille Karjalaisen tansssin tekniikat ll, vaikka ykköskurssikin oli
kuulemma ollut haastava, osa oli luovuttanut kesken. Kurssia ohjasi Gornitsa-ryhmän ohjaaja Boris Sushtov
Petroskoista. Meno oli todella vauhdikasta; oli erilaisia askelluksia, polkuja ja taputuksia sellaiseen rytmiin, mikä ei
ole ihan tavanomaista suomalaiselle. Kyllä loppuun asti jaksettiin, vaikka ei tahdissa aina pysyttykään. Lämmin tuli.
Juhlien järjestelyt toimivat hyvin huolimatta siitä, että talkoolaisten vähyyden vuoksi heidän työmääränsä oli
kohtuuttoman suuri.
Juhlassa oli mukana 11 HKY:n jäsentä, joista kahdeksan osallistui kenttäesitykseen.
Pirkko

Nordlek 2018 Falun 10.-15.7.
Oli maanantai-iltapäivä 9.7.2018, kun odotimme Vuorelan bussia Katajanokan satamassa. Kun se saapui, veimme isot
laukut bussiin ja sen jälkeen siirryimme sisätiloihin odottamaan laivaan pääsyä. (Liput oli jo jaettu.)
Laivalle päästyämme menimme jonottamaan ruokailuun. Pöydät olivat hyvillä paikoilla. Söimme itsemme lähes
kipeiksi, niin kuin buffassa kuuluukin. Jälkiruokana mm. mansikoita ja kermavaahtoa, nam, nam. Iltaa vietimme kuka
mitenkin, useimmat päätyivät jostain syystä tanssilattialle.
Seuraavana aamuna taas ruokaa ja sitten kipinkapin laivasta pois bussille. Tukholmasta oli matkaa noin 250 km.
Pidimme yhden tauon ennen Falunia. Summan porukan nuorisolla oli esiintyminen kolmelta. Joten kun oli
ilmoittauduttu, niin otimme kurssin kohti Falunin hyppyrimäen tasannetta. Sen jälkeen kurssasimme kohti hotellia,
jossa majoittui iso joukko. Loput vietiin sen jälkeen koulumajoitukseen.
Koitti illansuu ja lähdimme ylämäkikävelylle kohti illanviettopaikkaa. Jalas-Areenan lattia oli aivan ihana, sillä tanssi
ilokseen. Tampere voisi ottaa opikseen 2021 tästä asiasta.
Juhlapaikoille oli kuljetuksia, mutta info niistä oli tosi surkeaa, niin kuin kaikki muukin info. Edes Falunin
matkailukeskusta ei oltu valistettu aikatauluista saati reiteistä. Käytin peräti kerran bussikuljetusta.

Semmoinenkin ihme voi tapahtua, kuin mitä Falunissa: siellä oli kerta kaikkiaan liikaa ohjelmaa. Pr-esityksiä näimme
myös jonkin verran, mutta se informointi ei taaskaan toiminut.
Museossa kävin parikin kertaa. Ensimmäisen kerran kuuntelin erittäin hyvän ja selkeän esittelyn saamelaisista
puvuista. Toisena päivänä esiteltiin alueen pukuja kera musiikin ja tanssin. Mieskuuluttaja puhui epäselvästi, joten jäi
välillä arvailun varaan, mistä oli kyse. Kaikesta huolimatta esittely oli mielenkiintoinen. Pukuja esiteltiin hautajaisista
häihin ja kastejuhlaan.
Maat esittäytyivät useana iltana, joten istumalihakset eivät puutuneet kamalasti. Viimeisenä iltana olivat vuorossa
yhteistanssit ja ne tanssittiin sekakuvioissa; eli samassa kuviossa oli tanssijoita monesta maasta. Se oli todella kivaa
katsottavaa. Sitäkin voisi toteuttaa Tampereella. Loppukaneettina esitettiin Peukaloisen matkaa ympäri Ruotsia ja
lopulta Peukaloinen seurueineen saapui Ruotsi-Suomen rajalle, jossa oli ns. tullimuodollissudet, kunnes Peukaloinen
ja linnut lennähtivät Tampereelle.
P.S. Juhlakulkue ylämäkeen oli aika rankka, mutta siitäkin selvittiin. Oli jo helle !
Koitti maanantaiaamu ja matka kohti kotia alkoi. Kaikki olivat matkassa eikä kukaan jäänyt sairaalaan niin kuin
Norjassa. Ehdimme ajoissa laivarantaan ja taasen olivat vuorossa lippujen jako ja ruokailu sekä illalla että aamulla.
Vielä löytyi väkeä tanssilattialtakin.
Kivaa oli ja seuraavan kerran Nordlek on Suomessa Tampereella 2021.
Olimme kaksi paria HKY:stä Katajaisten ”adoptoimina” ja saimme saman matka-avustuksen kuin adoptioseurakin
(50€ per/ hlö). Se oli todella ihanan reilua.
Leila

Eila Ulenius 80v 11.8. Lohjalla
Helsingin Purpurit oli kutsuttu Eilan kotiin tanssimaan Lohjan purpuria Eila Uleniuksen 80 v-juhlassa lahjaksi Eilalle.
Tilaisuus oli samalla kansallispukujen tuuletustapahtuma, mutta purpuripuvut olivat myös edustettuina.
Lohjan purpuri tanssittiin kahdeksan parin kuviossa täydennettynä Katajaisten ja Talkkunan tanssijoilla. Risto Elo
ohjasi ja Erja Askolin sekä Paavo Puotila säestivät. Juhlassa tanssivat myös lohjalaisten kansantanssiryhmiä ja
Nummi-Pusulan Talkkuna-ryhmä. Ohjelmassa oli paljon muutakin; kroniikkaa, yhteislaulua, tietovisaa,
pelimannimusiikkia ja kohokohtana maittavat juhlatarjoilut. Lopuksi tanssittiin – parkettina roudan muokkaama
sementtilaattapiha.
Purpureilta iso kiitos kutsusta juhlan järjestäjille ja vielä Onnea Eilalle!

Tanssi Vieköön 24.-25.8. Tampereella
Rutistus esiintyi Helsingin Messukeskuksessa Tanssi Vieköön –festivaaleilla la 25.8.2018.
Tapahtuma järjestettiin toista kertaa ja sen suojelijana toimi Aira Samulin. Tapahtumassa oli esillä monia eri
tanssilajeja kokeilutunteina ja esityksinä sekä kilpailuina, tankotanssista, hip hopista, lattareista, salsasta ja
kansantanssista lavikseen ja paljon muuta.
Messukeskukseen oli rakennettu Suomen suurin tanssilattia lavatansseja varten ja monella muulla lavalla pyöri
esityksiä ja kokeilutunteja kahden päivän ajan taukoamatta. Musiikkien kakofonia oli melkoinen, mutta muuten
tunnelma oli hyvä.
Rutistus esiintyi pienemmällä Footlight Open Stagella kolmen pariin kokoonpanolla esittäen menuettia ja enkeliskaa
Riina Hosion koreografioimana. Teemu Eerola säesti. Rutistus olikin harvoja ryhmiä tapahtumassa, jolla oli elävää
musiikkia esityksessään. Lisäksi osallistuimme Riina Hosion pitämälle näytetunnille, missä tanssittiin sottiisia ja
karjalaista katrillia.
Kati Virtanen

Tulevaa:
Purpureiden Kekrit 30.9. Pakintalolla

Helsingin Purpurit juhlii 50 -vuotista toimintaansa Kekrin merkeissä sunnuntaina 30.9. klo 14-19
Pakintalolla, Etupellontie 2.

Kekri perinteenä (avaus Risto Elo)
Juhlassa pannaan jalalla koreasti tanssien mm. purpureita ja kansantansseja pelimannimusiikin tahtiin, ratkotaan
kansanomaisia arvoituksia, kekriperinteen mukaan osallistutaan pestuumarkkinoille ym. ym.
Nautitaan sadonkorjuukeittoa, juureksia, vihanneksia, hedelmiä, tuoretta leipää, hörpätään palan painikkeeksi
kotikaljaa tai olutta sekä ryystetään juhlakahvit. Illemmalla voi ostaa grillistä edullisesti hiukopalaa.
Tapahtumia on sisällä ja ulkona.
Kekrimaksu: 20 euroa peritään ovella, alle 15v ilmaiseksi
Asusuositus: teeman mukainen, nykyisillä purpureilla purpuripuku
Huom: Vielä ehdit mukaan, jos, ilmoittaudut su 23.9. mennessä. Pirkko elo(at)kolumbus.fi tai 044-0505049.

Syyskauden 2018 harjoitukset:
Rutistus maanantaisin
19.00 – 21.00

Pitäjänmäen peruskoulu, Viinenkuja 6
Ohjaaja: Riina Hosio

riinaessi(at)gmail.com

Purpuri keskiviikkoisin
19.00 - 21.00

Taivallahden koulu, Väinämöisenkatu 2
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 (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

