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Puheenjohtajan tervehdys:
Löysin ensimmäisen pääkirjoitukseni Ankkaan. Taisin kertoa siinä ukkini huopikkaista, joita
käytin mummilassa luiistimina. Huopikkaat, jotka olivat aivan liian isot. Tänään jos saisin ne
jalkaani, eivät ne olisi väärän kokoiset, vaan toisen kokoiset. Täyttäisin huopikkaat omalla
tavallani.
Seuralle valittiin uusi hallitus ja uusi puheenjohtaja. Ruposen Jussin johdolla nautitaan
tanssin riemua ja juhlitaan Suomen 100 -vuotisssynttäreitä tulevana vuonna 2017.
Aikoinaan Marjalta jäi suuret huopikkaat täytettäväksi. Olen täyttänyt ne omalla tavallani.
Puheenjohtajan nuija on luovutettu eteenpäin ja vuosikin on melkein lopuillaan. Itse vaihdan
hallitushuopikkaat takaisin supikkaisiin. On minun vuoroni taas vain harrastaa.
Kiitos että sain toimia hallituksessa ja edustaa yhdistystä ja sen jäseniä. Onnea ja menestystä uudelle hallitukselle
ja Jussille!
Syvään kumartaen
puheenjohtajanne Henni
____________________

Menneitä tapahtumia:
Europeaden 2017 ohjelmistokurssi 2.10.
Europeaden ohjelmistokurssi Turussa keräsi yhteensä 80 kurssilaista opettelemaan suomalaisten yhteisohjelmaa.
Tanssinopettaja (amk) Jukka Saari opetti Juhlavalssin ja hauskan Poromiehen polskan. Kansantanssinopettaja
Pia Pyykkinen ohjasi Polkkasikermän ja Karjalaisen sikermän. Lasten yhteisohjelman ja Menuetin ohjasi
tanssinopettaja (amk) Heidi Palmu. Jari Komulainen säesti haitarillaan. Tapahtuman järjestelyistä vastasi
Turun Kansantanssin Ystävät ry.

Espoon Kansantanssijat 20 vuotta 29.10.
Espoon Kansantanssijat vietti 20 -vuotisjuhlaansa Espoon VPK-talolla lauantaina 29.10. Tilaisuuteen oli kutsuttu
useita kansantanssiseuroja, joten salissa oli kokolailla tiivis tunnelma. Aineeton kulttuuriperintö oli kunniassaan,
kun onnittelut kutsujan pyynnöstä toteutettiin pääasiassa erilaisin tanssiesityksin ja -ohjauksin. Kahvipöytä
sensijaan notkui aineellista runsautta kakkuineen ja piiraineen. Juhla alkoi poloneesilla ja päättyi
pelimannitansseihin. HKY onnitteli EKT:tä Kierrokkaan tanssiesityksellä; Heikkilä ja Kahdeksan parin peli
Esa Satomaan säestämänä.

EtnoSoi 12.11.
Kierrokkaasta oli kutsuttu tanssijoita yhteisesitykseen City-saamelaisten kanssa EtnoSoi-festivaalin konserttiin,
Rajattomuuden äärellä Savoyssa 12.11.
Esitykseen valmistauduttiin harjoittelemalla yhdessä City-Samien kanssa Pakinkylän VPK -talolla 17. ja 31.11.
Kolme paria Kierrokkaasta ja yksi saamelaispari aloittivat konsertti-illan ohjelman tanssimalla Sevettijärven katrillin.
Säestyksestä huolehti City-Samien viisihenkinen yhtye Vähänimiset. Väliajalla tanssittiin kolttien hauska
taputustanssi, johon myös yleisö sai osallistua.

Konserttia tähditti kaksi vahvaa laulajaa. Ulla Pirttijärvi & Ulda viihdytti yleisöä itse säveltämillään joiuilla ja
kurditaustainen Mizgin voimatrionsa säestämänä lauluillaan kaipuusta, rakkaudesta ja ilosta.
Tilaisuudessa julkistettiin vuoden saamelainen-tunnustus ansioituneelle saamaelaislähettiläälle, jonka sai
Niillas Holmberg.

Vaalikokous 17.11.
Vaalikokous pidettiin Pitäjänmäen kirjastossa maanantaina 17.11. Kokouksessa oli läsnä 13 osallistujaa.
Puheenjohtajaksi valittiin Jussi Ruponen. Hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin uudelleen Pirkko Elo ja
Marja Nick sekä uutena Kati Virtanen. Hallituksessa jatkavat (2. kausi 2016-2017) Leila Hohenthal, Tuula-Kaarina
Kanervarinne ja Teppo Rinta-Filppula. Kokouksen lopussa keskusteltiin lavatanssien talkooresursseista:
Muutetaan käytäntöä siten, että ryhmät vastaavat jatkossakin itsenäisesti omista talkoovuoroistaan, mutta tarpeen
tullen saavat täydennystä muilta ryhmiltä. Eli rajat auki ja joustavuutta lisää.
Hallituksen ja jäsenistönkin tahto on, että lavatanssitoimintaa halutaan jatkaa. Tulevaisuuden näkymä kuitenkin on,
että talkoolaisten määrä tulee vähenemään ikääntymisen johdosta, ellei yhdistykseen saada uusia jäseniä.
Keskustelussa tuli esille harkittavaksi seuraavia vaihtoehtoja:
1.Pyydetään lisävahvistusta ystäviltä ja tuttavilta.
2.Tihennetään talkoovuoroja
3.Vähennetään tanssi-iltoja
4.Ulkoistetaan esim. kahvion hoito jollekin toiselle järjestölle.
Hallituksen terveiset ryhmille on, että ilman jäsenten talkoopanosta vuosimaksut kaksinkertaistuisivat.

Karjalaisten tanssien kurssi 26.11.
Kurssi pidettiin lauantaina 26.11. Järvenpäässä. Osallistujia oli n. 40 henkeä, neljä HKY:stä Opettajana toimi
petroskoilaisen Gornitsa-ryhmän ohjaaja, balettimestari Boris Shustov. Tulkkina toimi Tiina Salmi. Säestyksestä
huolehti Evgenii Nedoshivin haitarillaan.
Kurssilla opeteltiin mm. Talonpojan tanssi, Katrilli Paatenesta, Lantsik, Vepsäläinen katrilli, Shiiputus ja röntysköitä
ym. pikkutansseja, jotkut laulaen. Tanssivalikoima oli niin runsas, että loppupäivästä ainakin allekirjoittaneella oli
pää pyörällä ja jalat solmussa.
Lopuksi Boris ja hänen vaimonsa Anna esittivät kurssilaisille inkeriläisen lusikkatanssin.

Tulevaa:
Joulujuhla 11.12.
Tanssilliset pikkujoulut vietetään sunnuntaina 11.12. klo 17-19.30 Käpylän työväentalolla, Vipusentie 19, Helsinki.
Järjestelyvuorossa on Kierrokas-ryhmä. Ks. alla.

Folkforum 13.1.2017
Folkforum järjestetään tällä kertaa Huutokonttorilla, osoitteessa Tyynenmerenkatu 1, perjantaina 13.1. klo 12-16.
Järjestäjänä Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskus (KEK) ja Folklandia-risteilyn taustajärjestäjät.
Aiheena Onko tanssit tanssittu ja loppuuko soitto?
Ilmoittautuminen ja ohjelma: www.kansanmusiikki.fi/folkforum-2017 Ilmoittautuminen seminaariin 2.1.2017
mennessä. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
Lisätietoja FolkForumista antavat KEK: Riitta Huttunen ja Sirpa Lahti: tj@kansanmusiikki.fi www.kansanmusiikki.fi,
www.kansantanssi.fi, www.folkmusic.fi, www.folklandia.fi, www.nuorisoseurat.fi

Folklandiaristeily 13.-14.1.2017
Risteilyllä tullaan julkistamaan SKY:n kustantama Purpuri-kirjan uudistettu painos sävelmistöineen. Kirjaan on
lisätty viisi purpuria, joita ei ole ennen julkaistu. Purpuri-ryhmä esittää lauantaina niistä Maliskylän purpurin.
__________________________________________________________________________________________

JOULUJUHLA 11.12.

Tervetuloa Helsingin Kansantanssin Ystävien perinteiseen Joulujuhlaan sunnuntaina 11.12. klo 17-19.30,
Käpylän työväentalolle, Vipusentie 19.
Ohjelmassa tanssia, yhteislaulua, musisointia, herkuttelua yms.
Lahjapakettien sijaan on mahdollista suorittaa vapaaehtoinen kahvimaksu, jonka tuotto lahjoitetaan SPR:n
organisoimaan HYVÄ JOULUMIELI -keräykseen.

_____________________________________________________________________________________

Tapani Luhtaranta 13.1.1937 - 3.10.2016
Pääkaupunkiseudun kansantanssijat saivat iloita Tapani Luhtarannan taitavasta tanhusäestyksestä neljän
vuosikymmenen ajan. Hän toimi HKY:n säestäjänä yhtäjaksoisesti vuodesta 1976 alkaen.Tapani kertoi
joutuneensa tanhusäestyksen piiriin ystävän kutsumana, niinhän asiat usein menevät.
Tapani tuli harjoituksiin hiljaa, istahti tuolilleen ja oli valmis säestämään haitarillaan, keskeyttämään lukemattomat
kerrat kun tanssijat menivät solmuun ja tanssi aloitettiin uudelleen. Viime vuosina Tapani soitti pääasiassa
ulkomuistista. Joskus harvoin Tapani kommentoi myös ohjauksellisia asioita, jotka hän hieman sivussa istuessaan
näki mukavasti.
Tapani oli hankkinut nuorena miehenä hyvän taidon tanssimuusikkona ja ollut opissa Suomen eturivin
haitarinsoittajilla. Aktiivinen harrastaminen ravintolatanssien säestäjänä ensin muiden, sitten omassa yhtyeessä
kesti melkein koko 1960- ja 70-luvun. Tämä puoli Tapanista on tullut myös kansantanssijoille tutuksi kesäisin, kun
Tapanin yhtye on soittanut vuoroillaan Merimelojien majalla HKY:n lavatansseissa. Yhtyeensä laulusolistin jäätyä
äitiyslomalle Tapani ryhtyi myös laulusolistiksi yhtyeessään lyyrisellä baritoniäänellään.
Tapani piti arvossa sitä, että sai aikanaan opetella kansantanssien soittamista kokeneiden soittajien joukossa,
mm. Martti Piipponen oli usein kvartetissa viulistina. Vaikeimpina hän kertoi kokeneensa alussa kansantanssien
tempojen opettelun. Vuosien vieriessä useat Tapanin vanhemmat pelimannitoverit joutuivat jättämään säestämisen
sairauksien tai ikääntymisen vuoksi, ja niin Tapanista tuli hyvin monien pääkaupunkiseudun tanhuseurojen
säestäjä. Tapani kutsuttiin HKY:n kunniajäseneksi yhdistyksen 50-v juhlassa v.2014. Tänä syksynä on hätä ollut
suuri, säestäjiä on etsitty Sibelius-akatemian kansanmusiikkiosastolta Ouluun ulottuvalta akselilta.
Tapani ja haitari ovat kulkeneet kansantanssiseurojen kanssa Eurooppaa ristiin rastiin kansantanssifestivaaleilla,
ja lisäksi piipahtaneet Australiassa ja USA:ssa. Tapani mainitsi mieleisiksi kappaleiksi mm. Repolan katrillin,
Kahilaisen ja Viipurin katrillin; niiden soittamiseen ei kyllästynyt vuosikymmenissäkään. Myös suomalaiset
kansantanssipolkat olivat musiikillisesti hyviä, ja ruotsalaisia duurivalsseja oli hänen mielestään mukava soittaa.
Marja

_____________________________________________________________________________

Kevätkauden 2017 harjoitukset
Rutistus ja Kierrokas alkaen ma 9.1. ja Purpurit alkaen ke 11.1.
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 (at)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 kuussa klo 11-13

Kampin palvelutalo, Salomonkatu 21
Yhteyshekilö Eeva Heinonen

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

Tanssiryhmät saavat Opinokeskus 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.
Kevätkauden 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 linkin kautta pääsee eteenpäin. Ongelma on tiedossa ja 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. Puvustonhoitajana toimii Pirkko Elo, yhteystiedot lehden
lopussa.

Kilta tiedottaa
Ystävien Kilta kokoontuu Kampin palvelukeskuksessa huoneessa Mude (1. krs). Osoite: Salomonkatu 21.
Kevätkaudella tapaamispäivät ovat kuukauden ensimmäisenä torstaina 5.1., 2.2., 2.3., 6.4., ja 4.5. klo 11-13.
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.
------------------------Myytävänä TUUTERIN KANSALLISPUKU, koko 38. Valmistettu 80-luvulla, mutta vähän käytetty ja siisti.
Hopeinen paljinsolki kuuluu kauppaan. Hintapyyntö 900 euroa. Puku sijaitsee Lohjalla.
Yhteydenotot sähköpostilla am.haittoniemi(at)gmail.com. Annamaija Haittoniemi
----------------------Myynnissä Vuorelman valmistama TUUKKALAN MUINAISPUKU koruineen, koko arviolta 54/56.
Yhteydenotot sähköpostilla marita.laatikainen(at)luukku.com. Marita Laatikainen.

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.
Rutistus on hoitanut ennakkoilmoittautumisen koko yhdistyksen puolesta. Sitova ilmoittautuminen tapahtuu
tammikuussa, siitä tiedotetaan jäsenistölle.
Ennakkotiedoista poiketen ryhmät saavat osallistua halutessaan kahteen yhteisesitykseen.
Avajaiset to 27.7. Valittavana on yksi tanssi näistä: Poromiehen polska, Polkat, Lasten ohjelmat.
Päätösjuhla su 30.7. Valittavana on yksi tanssi näistä: Menuet och polska från Oravais (FSF), Karjalaisten
ohjelma, Juhlavalssi.
Yhteisesitysten lisäksi kaikki tapahtumaan osallistuvat ryhmät voivat ilmoittautua esiintymään eri tilaisuuksiin
tammikuussa avautuvan lopullisen ilmoittautumislomakkeen kautta. Kaupunkiin rakennetaan useita
esiintymispaikkoja, joista löytyy äänentoisto. Näissä paikoissa on ryhmien omia 25 minuutin mittaisia esityksiä
torstaina ja perjantaina klo 10.00-18.00 ja lauantaina klo 10.00-13.00.
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 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. 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.com
www.tanhu.fi tai www.hky-ry.net

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

