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Puheenjohtajan tervehdys: 
 
Talousasiat puhuttavat 
 
Vaalikokouksessa marraskuussa oli esillä huomattava harjoitusmaksujen nosto.                         
Moni kysyy: miten tähän on tultu?  
 
Noin viisi vuotta sitten oli tultu siihen vaiheeseen, että HKY:n aktiivitanssijoiden  määrä oli 
laskenut alle viidenkymmenen. Sitä ennen oli lapsiryhmä lopettanut. Rahallisesti tämä merkitsi 
sitä, että HKY putosi pienen harrastajamäärän perusteella pois Helsingin kaupungin 

liikuntatoimen avustusten piiristä. Niistä suurin merkitys oli ollut salivuokrilla, joita Liikuntavirasto avusti maksaen noin 
puolet tilavuokran arvosta. Toisena tukena seura sai liikuntavirastolta vuosittain pienen rahallisen toiminta-avustuksen.  
     
Jäsen- ja harjoitusmaksujen lisäksi HKY:n tulonlähteenä on Merimelojien kesätanssien tuotto. Te seuran  jäsenet 
olette olleet hyvin ahkeria ja tunnollisia Merimelojien talkoissa, kiitos kaikille. Merimelojien tuotto ei valitettavasti 
hyvänäkään vuonna kata kokonaan talven harjoitustoiminnan kuluja. Yhdistyksellä on ollut menneiltä vuosilta säästöjä, 
joita on kerätty HKY:n Tukiyhdistyksen tilille. Näitä säästöjä on nyt käytetty muutamana vuonna toiminnan kuluihin, 
ja  jäsenmaksu ja harjoitusmaksu saatu siten pidettyä varsin alhaisena. Nyt kuitenkin laskelmat osoittavat, että jos 
entistä vauhtia ”syödään”  säästöjä, muutamassa vuodessa kaikki säästöt on kulutettu. Viime vuosina myös 
esiintymisistä maksettavat korvaukset ovat pienentyneet. 
 
Uusia harjoitusmaksuja varten laskettiin, paljonko tila-, ohjaus- ja säestyskuluja vuodessa aiheuttaa.                     
Ryhmä 1= Rutistus  ja ryhmä 2= yhdistetty Kierrokas + Purpurit. Kummankin em. ryhmän vuosikuluista vähennettiin 
Merimelojien tuottama tuotto, ja jäännös jaettiin ryhmän harjoittelijoiden lukumäärällä. Näin päädyttiin niihin 
korotuksiin, jotka astuvat ensi vuonna voimaan: Pienenä kannustimena suunniteltiin, että ryhmän esiintymisellään 
hankkima raha jää ryhmän käyttöön, eli ”korvamerkitään ” sille. 
Jäsenmaksu, jolla saa tämän verrattoman lehden ja sen sisältämät tiedot, pysyy nykyisenä.      
                                                         
Lopuksi vielä paluu ydinasiaan: me kaikki nautimme saadessamme hyvää kansantanssin opetusta elävästi 
säestettynä liikuntasalin luistavalla parketilla. Valitettavasti tämä hauskuus vain on yhä kalliimpaa, vähän kuin 
kotimaan matkailukin. Siitä huolimatta: tanssin sykähdyttävää iloa kaikille myös talven pimeinä viikkoina! 
 
____________ 

 
VAALIKOKOUSTERVEISET  
 
Helsingin Kansantanssin Ystävien vaalikokous pidettiin keskiviikkona 14.11.2018 klo 20 Taivallahden koululla.  

Puheenjohtajaksi valittiin Marja Nick vuodelle 2019.                                                                                                                                                                    
Hallituksen jäsenmäärä pysyi ennallaan, samoin hallituksen jäsenet, sillä erovuoroiset valittiin jatkamaan.                                       
Myös nykyiset toiminnantarkastajat Raija Kallio ja Ralf Westerlund sekä varatoiminnantarkastajat Seija Ceder ja 
Seppo Jokineva jatkavat tehtävässään v. 2019. Hallituksen kokoonpano on lehden lopussa.                                                                                                           
Kokous vahvisti toimintasuunnitelman ja talousarvion muutoksitta. Kokouksessa oli läsnä 28 henkeä. 

Jäsenmaksu säilyi nykyisenä, 20 e, mutta harjoitusmaksuihin tuli muutosta; Päätöksenä oli ryhmäkohtaiset 
harjoitusmaksut, joiden suuruus perustuu lavatanssituloihin ja ryhmien kokonaiskuluihin suhtautettuna ryhmän 
jäsenmäärään. Näin Rutistus-ryhmän jäsenten harjoitusmaksuksi saatiin 95 e / kausi / hlö ja muiden 60 e / kausi / hlö. 

Tiedotusasiana kerrottiin, että hallituksen päätöksestä ensi kesänä lavatanssi-iltoja vähennetään kolmella, jolloin 
heinäkuulle jää vain kaksi iltaa. Kesä- ja elokuussa tanssi-illat opetuksineen säilyvät ennallaan.  
Tanssit päättyvät kaikkina iltoina tuntia aikaisemmin; klo 22.00. 
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Menneitä tapahtumia: 
 

 
 
 
 
 

 
Helsingin Purpurien Kekrit 30.9.2018 
 
 
Syyskuun viimeisenä sunnuntai-iltapäivänä oli vilskettä Pakin talon vanhassa talonpoikaisessa pihapiirissä Helsingin 
Pakilassa. Naisia kulki vanhanajan pitkissä hameissa ja miehiä komeissa sarkatakeissa toivottamassa tervetulleiksi 
vieraita läheltä ja kaukaa. Pirtin ovesta tuprahteli kiihottava keiton ja leivän tuoksu. Helsingin Kansantanssin Ystävien 
Purpuriryhmä oli rakentanut 50-vuotisjuhlastaan Kekrijuhlan. Kutsuja oli lähetetty Etelä-Suomen kansantanssiseuroille 
ja erityisesti purpuriryhmässä tanssineille veteraaneille. Syksyinen sää oli hiukan viileänkostea, mutta sateelta 
vältyttiin. 
  
Pihalle oli rakennettu teltat sateen varalta, pirtti ja  pöydät oli koristeltu syksyn ruskan 
lehdillä ja omenilla ja kamarin seinillä hehkuivat Pirkko Elon syksyiset raikkaat akvarellit. 
 
Ensin kokoonnuttiin kuitenkin  joukolla pihalle. Juhlapuheen piti ryhmän ohjaaja Risto Elo, 
joka kertoi kekriperinteestä monipuolisesti. Samalla hän palautti mieliin Purpuriryhmän 
vaiheita menneiltä viideltä vuosikymmeneltä. Purpurin emeritusohjaaja Kari Bergholm sai 
kerrankin istua rauhassa  yleisön joukossa. 
 
 
Kekri oli sadonkorjuun juhla, ja silloin piti myös varmistaa tulevan satokauden elanto. 
Syötiin runsaasti –  tulevanakin vuonna olisi silloin runsaasti syötävää. Koska maailmassa 
ajateltiin onnen määrän olevan vakio, niin sitä oli joskus hankittava itselle myös naapurin 
onnea vähentämällä eli kiusantempuilla. Päällimmäisenä oli kuitenkin yhteinen ilo kesän 
sadon talteen saamisesta. Kekri oli myös palvelusväen työpaikan vaihtoviikko, ja heidän  
lomaviikkonsa, ja silloin tanssittiin ja leikittiin. 
 

 

 
 
Yhteiseksi iloksi Purpurilaiset sitten tanssivat Lohjan Purpurin kahdeksan parin voimin. Säestäjinä toimivat Purpurin 
vakituinen viulisti  Esa Satomaa kumppaneinaan porvoolaiset vieraat  Erja Askolin ja Paavo Puotila haitareineen. 
Mallikkaasti tanssi sujui, niin että joukkueella taitaa olla stressitön kesäjuhla tiedossa, kun siellä tanssitaan sama 
purpuri. 
 
 
 
 
 



 
 
Sitten päästiin herkullisen kuuman riistakeiton lusikointiin. Pääemäntä Tuula Westerlund oli joukkueineen loihtinut 
Kekriaterian; lihakeittoa ja omenakiisseliä. Purpurin metsämiehet olivat hankkineet keittoon hirven lihaa. Pääemäntä 
Tuula oli  leiponut saaristolaisleipää ja sihteeri Pirkko oli pannut juhlaan kotikaljaa vieraiden janon tyydyttämiseksi. 
Vielä oli kahvit ja ihana juhlakakku. Illan hämärtyessä oli tarjolla vielä iltapalaa pihagrillistä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Välillä ratkottiin kansanomaisia arvoituksia ja tunnistettiin (heikohkosti) villiyrttejä. Kuultiin tervehdyksiä ryhmälle ja 
muisteloita sen taipaleelta. Marjatta Koivu- Loman oli muuntautunut ison talon emännäksi joka piti palvelusväen 
pestuumarkkinat. Hän taisi saada seuraavaksi vuodeksi taloonsa hyvän kehrääjän, hevosmiehen, kirjurin ja jopa 
ennustajaeukon. Kekripukki  ilmestyi yllättäen juhlaan, parahiksi ruoka-aikaan säikyttelemään juhlaväkeä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanssiseuran juhlissa kun oltiin, kannettiin seuraavaksi pöydät pois kamarista jonne vapautui tanssilattia. Tanssijat 
tanssivat kaiken mitä Esa Satomaa keksi soittaa, ja paljon hän keksikin. Täydellä vatsalla jaksoi tanssia! 
 
Marja Nick 
 
 
                                                                                                         
Rutistuksen avoimet teematunnit:  
 
Rutistus on syyskaudella 2018 järjestänyt kaikille avoimia teematunteja. Tunteja on pidetty kolme kappaletta;       
10.9., 22.10. ja 26.11. Teemoina ovat olleet Kansantanssin rytmiikka – karjalaiset päristelyt eli polut, Kansantanssin 
paritanssitaidot: hambo sekä Tilankäyttö kansantanssissa.  
 
Ensimmäiset kaksi tuntia keräsivät mukavasti osallistujia, molemmilla kerroilla oli 8 ryhmän ulkopuolista tanssijaa 
mukana, eri tanssijat molemmilla kerroilla. Viimeisen tunnin aihe ei ollut niin puhutteleva ja paikalle oli saapunut      
yksi ulkopuolinen tanssija. Mukavaa kuitenkin oli kaikilla kerroilla.  
 
Rutistukselle kerrat toivat mukavaa vaihtelua, uusia tanssikavereita (vaikkakin lyhytaikaisesti) ja irtautumisen 
perusharjoittelusta, kun koko tunti keskityttiin teeman aiheeseen erilaisin harjoittein. Eikä unohdeta ulkopuolisilta 
kerättyjä kertamaksuja ☺. Teematunteja päätettiinkin jatkaa heti kevätkauden aluksi 7.1. Silloin hiotaan kuntoon 
paritanssivariaatiot Folklandiaa varten. Tervetuloa!	
 
Kati 
 
 
 
 



 
 

Esan kandikonsertti 20.11.2018: 
 

Kierrokkaan ja Purpurien säestäjällä Esa Satomaalla oli tiistaina 20.11. kandikonsertti, 
jonka nimenä oli Viuluissa vara parempi. Konsertti oli Musiikkitalon Black Box-salissa. 
 
Esa oli koonnut näyttävän yhtyeen soittamaan konsertissa. Itsensä lisäksi soittamassa  
oli neljä viulua, harmooni ja kontrabasso – tyypillinen suomalaisen kansanmusiikin 
pelimanniyhtyeiden kokoonpano. 
 
Ohjelmisto koostui pääosin Esan omista sävellyksistä sekä traditionaalisista 
kansansävelmistä. Mukana oli myös tunnetut Otto Hotakainen ja Viljami Niittykoski. 
Mukavasti soivat sekä menuetti että valssit, polskat ja polkat. Siinä kuunnellessa jalka 
rupesi vipattamaan musiikin tahdissa niin mukaansa tempaavaa se oli. 

 
Esa juonsi itse konsertin huumorin pilke silmäkulmassa, joten tunnelma oli mukavan rento heti alusta lähtien. 
Kansanmusiikki voi hyvin, kun Sibelius Akatemian kansanmusiikin aineryhmästä on valmistumassa tällaisia nuoria 
taitavia pelimanneja. Toivottavasti kansantanssi saa nauttia myös tästä nosteesta. 
 
Risto 
 
 
Tulevaa: 
 
Puurojuhla 9.12.2018: 

 
Pikkujoulujuhla pidetään tällä kertaa Pakinkylän VPK-talolla, Pakilantie 64 klo 16-18.30. 
Tarjolla perinteisesti ryhmien järjestämää ohjelmaa, pelimannimusiikkia, yhteislaulua ja tanssia. 
Puuron ja muiden jouluisten herkkujen lisäksi tarjotaan Purpurien 50-juhlavuoden päätteeksi 
kakkukahvit.  
 
Lahjapaketin sijasta voi halutessa osallistua HKY:n nimissä Punaisen Ristin Hyvä Joulumieli-
keräykseen. 
 

 
 
Folklandia 11.-12.1.2019: 
 
Tallink Siljan M/S Silja Europa lähtee perjantaina 11.1.2019 Helsingin Länsi-satamasta klo 18.30 ja palaa takaisin                    
lauantaina 12.1.2019 klo 16.00. 

 
”Yhdessä folkin aallonharjalla” -tapahtumakokonaisuuteen kuuluvat tammikuussa 2019 Helsingissä järjestettävät: 
10.01.        Etnogaala Tavastialla, etnogaala.fi 
11.01.        FolkForum-seminaari, Sibelius-Akatemia 
11.-12.01.  Folklandia-risteily 
12.01.        Folklandian Jatkot, ravintola Kaisaniemi 
 
Folklandia-risteilyn taustajärjestäjinä toimivat alan tärkeimmät kotimaiset järjestöt, tapahtumat ja oppilaitokset. 
Käytännön järjestelyistä vastaa Suomen Nuorisoseurojen tapahtumatoimisto Pispalan Sottiisi Tampereelta.  
 
 
 

Folklandia-paikkoja myynnissä:                                                                                                                                                   

KTNL:llä on myynnissä ylijääneitä paikkoja Folklandia-risteilylle 11.-12.1.2019. Paikat maksavat 100 € kpl.     
Tiedustelut Erkki Lehtimäki elehtimaki@gmail.com / 040-8016040. 



 
 

Killan kuulumisia:  
 
Kilta Tallinnassa 3.- 4.5.2018 

 
Ystävien Kilta teki keväällä kauan toivotun kahden päivän matkan Tallinnaan. 
Tutustuimme taidemuseo Kumuun, jonka on suunnitellut suomalainen arkkitehti Pekka 
Vapaavuori. Kumun pysyvä näyttely esittää taidetta 1700-luvun alusta vuoteen1945. 
 
Leonhard Lapin näyttely herätti keskustelua. Lapin on yksi virolaisen poptaiteen 
alullepanijoista. Nyt jo uusavantgarden klassikon aseman saaneen taiteilijan tuotanto 
ulottuu grafiikasta esittävään taiteeseen.  Katselimme myös kaunista Kadriorgin puistoa. 
 
Tutustuimme Hotelli Virun KGB- museoon. Oli mielenkiintoista kuulla, kuinka siellä 
kuunneltiin ja vakoiltiin asiakkaita, jopa lautasen sisälle laitettiin mikrofoni. 
Ilma suosi meitä kun ajelimme raitiovaunulla katselemassa Tallinnaa.  
Osa joukosta kävi Karnaluksissa lankaostoksilla. 
 
Kaikki olivat tyytyväisiä matkaan, laivalla iloinen seurue juhli Ailan syntymäpäiviä. 

Näkymä Kadriorgin puistosta 
 
 
Kilta teatterissa 30.10.2018 
 
Kävimme Kansallisteatterissa katsomassa Pirkko Saision kirjoittaman Musta Saara näytelmän. 
Unioni oli luvannut rahaa asuntojen rakentamiseen Transislaviaan Romanian romaaneille, rahoja ei löytynyt, tästä 
alkoi vaellus. Kohtauksissa oli husaareja, ottomaaneja sekä Ranskan presidentin vaalikamppailua. Kreivi Drakula        
oli linnassaan. Sika jolla oli kirves päässä ihmetytti. 
Pakolaisvene haaksirikkoutuu. Erillisiä kohtauksia oli paljon ja kaikkia tarkoituksia ei ymmärtänyt.  
Sinikka Sokka, Ulla Tapaninan ja Tiina Weckström esittivät osansa hyvin. Sinikka Sokan viimeinen yksinlaulu oli 
parasta. 
___________ 

Ystävien Kilta kokoontuu Kampin palvelukeskuksessa, osoite: Salomonkatu 21.                                                 
Kevätkaudella tapaamispäivät ovat torstaisin klo 13.00-15.00 huoneessa Broidi: 10.1.  7.2.  7.3.  4.4.  2.5. 

Lisätietoja Eeva Heinoselta, eeva.heinonen(at)hotmail.fi. 

 

 
Kevätkauden 2019 harjoitukset: 

Rutistus maanantaisin     Pitäjänmäen peruskoulu, Viinenkuja 6                            
19.00 – 21.00   Ohjaaja: Riina Hosio   riina.hosio(at)gmail.com                                                                                                                                                                       
Purpuri keskiviikkoisin Taivallahden koulu, Väinämöisenkatu  2                                                                  
19.00 - 21.00   Ohjaajat: Risto Elo ja Paavo Tammisto  risto.elo (at)iki.fi                                              

Kierrokas maanantaisin  Oulunkylän koulu, Teinintie 12                                                                 
19.00 - 21.00   Ohjaaja Outi Rinta-Filppula   outirintafilppula(at)gmail.com                  

Ystävien Kilta torstaisin      Kampin palvelutalo, Salomonkatu 21                                                                                
kerran kuussa klo13.00 -15  Yhteyshenkilö Eeva Heinonen eeva.heinonen(at)hotmail.fi                                                                                                                                   

 

        Tanssiryhmät saavat Opintokeskus Sivikseltä vertaisopintoryhmätukea.         

 

 



                  

Muuta tiedotettavaa: 

Jäsenmaksut  

Jäsenmaksu on 20 euroa / vuosi, joka maksetaan vuoden alussa tai jäseneksi liittymisen yhteydessä.                     
Lisäksi  tanssijoilta peritään harrastusmaksu, joka on Rutistus-ryhmälle 95 euroa / lukukausi / hlö ja                             
muille 60 euroa / lukukausi / hlö. Harrastusmaksun voi suorittaa kerralla vuoden alussa tai aina 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  

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 2019  

Marja Nick (puheenjohtaja)   marja.nick(at)elisanet.fi                                                     
Pirkko Elo (sihteeri)     pirkko.elo(at)kolumbus.fi                                                 
Leila Hohenthal (taloudenhoitaja)   leila.hohenhal(at)gmail.com                                                   
Elena Molodchinina    hir.lena(at)hotmail.fi                                                             
Teppo Rinta-Filppula    teppo.rinta-filppula(at)iki.fi                                                      
Kati Virtanen (varapuheenjohtaja)  kati.virtanen(at)fimnet.fi                                                            
Mila Vuorenmaa   mila.vuorenmaa(at)gmail.com 

Toimihenkilöt:                 

Seppo Salminen (orkesterivastaava)   seppos(at)mbnet.fi                                                                         
T-K Kanervarinne (talkooemäntä)    tuula-kaarina(at)suomi24.fi                                                        
Pirkko Elo (puvustonhoitaja)    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  suom(at)kansantanssinyst.fi                                      
Döbelninkatu 5 B 21   www.kansantanssinyst.fi                                                                                                                                                            
00260 HELSINKI    www.kansantanssinuoret.fi                                                                                                                   
Puh: 09-441 803                                                                                                                                                                             
Avoinna: ti  klo 14 -18, ke ja to klo 10 -14 

 


