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Puheenjohtajan tervehdys:
Talvisia päiviä
Olemme saaneet kunnon talven ja lumet ja pakkaset myös Helsinkiin. Hankkiudumme
harjoituksiin toppavaatteisiin kääriytyneinä. Sisällä on rattoisaa tanssia kevyissä tamineissa
ja valmentautua tulevan kevään ja kesän tapahtumiin.
Vuodenvaihteessa heräsimme tutkijoiden raportin kertomiin koviin tosiasioihin ilmaston
lämpenemisestä. Meidän tanssiharrastuksemme on aika ilmastoystävällinen: liikutamme
itseämme omalla lihastyöllä, ja juhlavaatteemme kansallispuvut ovat varsin pitkäikäisiä
tekstiilejä.
Nämä ilmastoasiat eivät kuitenkaan ole meille varsinainen syy tulla harjoituksiin, vaan se että meillä on mukavaa,
saamme tavata hauskoja kanssaihmisiä, nauttia liikunnan ilosta näiden kumppanien joukossa sekä löytää ohjaajan
ja säestäjän avulla uusia polkuja tanssin maailmaan.
Virkistäviä harjoituksia kaikille!
Marja
_____________________________

KUTSUT VUOSIKOKOUKSIIN:
HKY:n vuosikokous 27.2.2019
Tervetuloa Helsingin Kansantanssin Ystävät ry:n vuosikokoukseen keskiviikkona 27.2.2019 klo 20.
Taivallahden koulun Leikkisali, Väinämöisenkatu 2.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:
Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018.

HKYT:n vuosikokous 20.3.2019
Tervetuloa Helsingin Kansantanssin Ystävien Tukiyhdistys ry:n vuosikokoukseen keskiviikkona 20.3.2019 klo 20.
Taivallahden koulun Leikkisali, Väinämöisenkatu 2.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:
Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018
Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019.
Hallituksen jäsenten, toiminnantarkastajien ja toimihenkilöiden valinta.

Menneitä tapahtumia:
Puurojuhla 9.12.2018
Yhdistyksen pikkujoulujuhla pidettiin tällä kertaa Pakinkylän VPK-talolla, Pakilantie 64 klo 16-18.30.
Järjestelyistä vastasi Purpuri-ryhmä, joka kokeneena toimijana kohtasi tehtävässään yllättäviä käänteitä;
Juhlapaikaksi oli alunperin suunniteltu hyväksi koettu Käpylän työväentalo. Se oli kuitenkin jo varattu muille.
Päädyimme sitten valitsemaan Pakinkylän VPK:n, joka oli entuudestaan tuttu Kierrokkaan entisenä harjoitustilana.
Joulupuuron aioimme ostaa valmiina, mutta gatering-palveluja kysymistämme paikoista ei tuona päivänä ollut
saatavilla, joten päätimme tehdä puuron itse. Neljä kokkkia keitti aamulla puuroa kotonaan ja toi kuumina paikalle.
Tosin ne olivat vaarassa jäähtyä, sillä vahtimestari oli unohtanut tulla avaamaan ovet. Muutamien puhelinsoittojen ja
puolen tunnin odottelun jälkeen saimme paikalliselta palopäälliköltä koodin “Pandorran lippaaseen”, josta avain löytyi.
Kaikesta huolimatta juhla pääsi alkamaan ajallaan, kiitos tomeran joulumuorin (Leena Ristola) ja aputonttujen, jotka
tuossa tuokiossa keittivät tervetuliais-glögin ja kahvit, kattoivat pöydät, järjestivät kalusteet paikoilleen, somistivat salin
ja huolehtivat saapuvista juhlavieraista. Juhlijoita oli kaikkiaan n.50.
Lahjapaketin hankkimisen sijasta sai halutessa osallistua HKY:n nimissä Punaisen Ristin Hyvä Joulumieli-keräykseen.
Se tuotti 270 euroa. Kiitos kaikille lahjoittajille!
Pirkko

Joulujuhla Pakilassa
Emme aavistaneet järjestelyryhmän koettelemuksista mitään, kun keräännyimme Kierrokkaan entisen harjoitustilan
saliin glögin huumaavassa tuoksussa. Keittiössä hääri ahkera tiimi. Pöydät oli koristeltu jouluisin lehvin, samoin
näyttämö. Juhlaorkesteri oli kokoontunut lavalle ja soitteli mukavia, ja niin halukkaat pääsivät tanssimaan melkein
jo ovelta.
Orkesterissa soittivat Esa Satomaa, Karoliina Paunonen, Juha-Matti Hirvonen, Mila ja Janne Vuorenmaa ja Juha
Virtanen. Lisäksi myöhemmin illalla esiintyi juniorijousien kvartetti Akseli ja Ella Vuorenmaa sekä Iivari ja Kreeta
Virtanen. Junioreiden iloista harrastamista riitti viime minuuteille saakka, niin että lähtijät saivat pukea takkinsakin
viulujen säestyksellä.
Purpuri antoi purpurivuoroista monipuolisen näytekoosteen viidennenkymmenennen joulujuhlansa kunniaksi.
Puheenjohtaja puhui onneksi lyhyesti ja niin päästiin syömään ihanaa puuroa ja kahvia jouluherkkujen kera, eikä
vähemmän kuin Purpurin viiskymppis-kakun kera, jonka oli tuottanut Tuula Westerlund.
Yhteisistä tansseista valittiin suosikit, ja suosituimmaksi osoittautui "Kauran leikkuu". Saimme myös tanssia
Doublevskaa ja kaikkea muuta mukavaa mitä orkesteri tarjoili. Joulupukkikin oli käynyt jossain välissä jättämässä
lapsille yllätyspussit.
Kiitämme kauniisti Purpurin juhlatiimiä ja kaikkia esiintyjiä kodikkaasta joulujuhlasta, jonka tunnelmissa joulun odotus
pääsi valtaamaan meidät.
Marja

Folklandia 11.-12.1.2019
Folkin aallonharjalla Etnogaalassa ja Folklandialla
Vuosi 2019 alkoi totuttuun tapaan Folklandia-risteilyllä Silja Europalla. Risteily oli osa isompaa
tapahtumakokonaisuutta Yhdessä folkin aallonharjalla, johon kuuluivat myös ennen risteilyä järjestetyt Etnogaala
Tawastialla ja FolkForum-seminaari Musiikkitalossa sekä Folklandian jatkot ravintola Kaisaniemessä.
Kansanmusiikin ja kansantanssin edistämiskeskuksen vuositeema on tänä vuonna "Maailmalla – kansainvälisyys
kansanmusiikissa ja tanssissa". Kansainvälistymisen teema näkyi ohjelmakokonaisuudessa: Etnogaalassa vuoden
tanssintekijänä palkittiin vahvasti kansainvälisyyteen panostanut flamencotanssija ja koreografi Kaari Martin, ja
FolkForum-seminaarin aiheena oli kansantanssin viennin edistäminen.
Seminaarin keskustelussa keskityttiin pitkälti siihen, miten parannetaan kansantanssin koulutusta ja ammattilaisten
vientimahdollisuuksia. Harrastajaryhmien kansainvälisyyden edistäminen rajattiin tällä kertaa keskustelun ulkopuolelle.
Toivottavasti myös tätä näkökulmaa nostetaan teemavuoden aikana esille.
Folklandia-risteilyn ohjelma noudatti tuttua kaavaa: kansantanssia pääsi seuraamaan Teatteri Europan konserteissa
sekä lauantaiaamupäivän nonstop-Sottiisiareenalla. Mieleen jäivät ainakin PurrPurr i Väst -ryhmän vauhdikas tulkinta
Uudenmaan purpurista sekä risteilyohjelman päättänyt Motora-seuran lähes 50 esiintyjän voimin toteutettu
konserttikokonaisuus. Polskan tahteja nähtiin monissa ohjelmissa, sen sijaan itäinen tanssiperinne tuntui jäävän
pienempään rooliin.
HKY:n ryhmiä ei tänä vuonna ollut esiintymässä Folklandialla, mutta jäseniä toki tuli vastaan konserttien yleisössä ja
laivan käytävillä. Muutama meikäläinen pääsi näkyvästi esille myös Helsingin Sanomien kuvareportaasissa. Ehkä ensi
vuonna kiivetään taas Europan esiintymislavalle?
Sanna-Maaria
Leila ja Tomppa Folklandialla:
Koitti kaunis tammikuinen perjantaipäivä ja taasen suuntasin kohti Länsisatamaa. Siellä odotti isäntä (Tomppa)
luukkujen edessä, jotta saisimme maihinnousukortit ja muut tykötarpeet. Odotusaika lyheni mukavasti, kun paikalle
tullut tyttölapsi soitti huilua ja tenttasi musiikkituntemustamme. Luukut avautuivat noin klo 16.00. Saimme
kirjekuoremme ja heti löytyi vikaa tilauksessa, joka vieritettiin meille, siis vika. No, ei se tahtia haitannut, vaan
läksimme hakemaan vahvistusta ennen seuraavaa etappia. Löysimme jopa vapaat paikat. Siinä katselimme ja
kuuntelimme hälinää ympärillämme ja ihmettelimme, milloin pääsemme jonottamaan toiselle puolelle. Aikaahan siinä
meni, muttei se nyt ollut kortilla.
Seuraavaksi isäntä asettui jonoon laivaan pääsyä varten. Koittihan sekin hetki ja kävelimme vikkelään laivalle ja siitä
kohti hyttiä. Heti ilmeni, että yksi hissi oli poissa käytöstä, joten saimme kiivetä ja minä puuskuttaa raput ylös 11.
kerrokseen, huh vieläkin läähätyttää. Hytissä nopeasti vaatteiden vaihto ja vikkelään rappuja alas syömään.
Odottelimme toista paria ruokaseuraksi, kun he tulivat toista kautta laivaan eli autolla.
Söimme hyvin ja sen jälkeen lähdimme kierrokselle katsomaan tapahtumia, joita on tietysti monta kivaa samaan
aikaan. Inkoon pelimanneja täytyi tietysti käydä kuulemassa ja vähän pyörähdellä lattialla. Seuraavaksi oli
ohjelmistossa lisää musiikkia eli Kakkarat Vantaalta sekä THE HOBS, inkoolaisten nuorten ryhmä. Perjantai-ilta meni
todella musiikkipitoisena. Myöhemmin oli vuorossa Teija Niku ja Saunaosasto. Sieltä lähdimme hiljalleen kohti hyttiä.
Lauantaina oli aamuherätyksen jälkeen vuorossa aamupala. Kävimme vilkaisemassa Teijaa, mutta siirryimme
nopeasti kuuntelemaan THE HOBS:a. Sen jälkeen siirryimme katsomaan tanssia. Sitten oli vuorossa lounas, jonka
isäntä aloitti jonottamalla ensin ensi vuoden Folklandia-risteilyn varausjonossa. Taasen tankattiin ja päädyimme
seuraamaan tanssia. Siellä tapasimme tuttuja mm. syksyn 2017 Tanssimaniasta.
Kurssasimme kohti hyttiä ja pakkasimme tavarat ja iso laukku vietiin alas odottamaan lähtöä, sillä loppupeleissä
uloskäynti keveiden kassien kanssa rappuja alas on helpompaa, kuin odotella hissiä, jossa on tilaa.
Leila

Tulevaa:
23.2.2019 Puskasoitot
Lauantaina klo 12-21 Tavolan Yhteistuvalla, Tavolantie 657, 09430 Saukkola.
Tilaisuuden johtajana toimii Antti Järvensivu ja järjestäjänä Nummi-Pusulan Tanhuujat.
Päivän ohjelmassa tulokahvit, musisointia, lounas, musisointia, kahvi, konsertti ja lopuksi yleistä tanssia.
Kahvilippu 10 euroa.
Klo 18 pidetään Konsertti jossa esiintyvät Hiiden Pelimannit, JAB-DUO, Talkkuna -kansantanssiryhmä, Puskasoittajat
ja Ali ja Hintti.
Ilmoittautuminen 18.2.2019 mennessä mailto:seija.ulenius47@gmail.com tai tekstiviestillä 044-5211 047.

3.3.2019 FSF:n Karjalaisten tanssien kurssi Turussa
Sunnuntaina klo 11-17 Jyrkkälän Nuorisotalolla, Nuorisotalonkuja 2, 20210Turku.
Lennu Yläneva opettaa karjalaisia kansantansseja Suistamolta Sortavalaan. Pelimannisäestys.
Ilmoittautumiset Folkdansringenin kansliaan viimeistään 7.2.2019, puh. 040 3523 688 tai folkdansringen@folkdans.fi.
Kerro ruoka-allergiat ja erikoisruokavalio ilmoittautumisen yhteydessä.
Hinta 20 €, sisältää lämpimän aterian.

12.-14.4.2019 Tanssimylly Tampereella
Suomen Nuorisoseurat järjestää kahden vuoden välein yli 15-vuotiaiden kansantanssiryhmien
katselmustapahtuman Tanssimyllyn. Tapahtuma toimii foorumina kansantanssia harrastavien
ryhmien kohtaamiselle, yhdessä tekemiselle ja yhdessä oppimiselle. Seuraava Tanssimylly
järjestetään Sorin Sirkuksella Tampereella.
Rutistus-ryhmä aikoo osallistua katselmustapahtumaan.

13.4.2019 Purpurikurssi Järvenpäässä
Lauantaina klo 11-16 Setlementti Louhelan juhlasali, Louhelankuja 3, 044000 Järvenpää.
Kurssi kuuluu osana SKY:n ”Purpuri tutuksi kautta Suomen”-projektiin. Kurssille ovat tervetulleita kaikki, vaikka eivät
Kesäjuhlille osallistuisikaan.
Opettajana Risto Elo ja säestäjänä Antti Järvensivu. Kurssin johtajana toimii Seija Ulenius ja käytännön järjestelyistä
huolehtii Järvenpään Kansantanssijat.
Ilmoittautuminen perjantaihin 5.4. mennessä Seija Ulenius; puh. 044 5211 047.
Kerro osallistujien nimet, yhdistys ja sähköpostiosoitteet. Kurssin hinta 25 euroa, sisältää opetuksen ja voileipäkahvit.

8.-9.6.2019 Kesäjuhla Lohjan purpuri
Tervetuloa ensi kesänä la-su 8- 9.6.2019 tanssimaan Lohjan purpurin merkeissä!
Avajaiset Lohjan torilla klo 12.00 ja siitä eteenpäin kansantanssi- ja -musiikkiryhmillä
on tilaisuus esittää omaa ohjelmaansa torin lavalla.
Illemmalla ohjelmassa ovat kunnon vanhanajan pelimannitanssit ison orkesterin
säestyksellä.
Yötä myöten ohjelmassa tulee olemaan myös yötanssit, makkaranpaistoa yms.
majoituskoululla.
Sunnuntaina voi osallistua messuun Lohjan keskiaikaisessa kirkossa klo 10.00.
Iltapäivällä kuljetaan porukalla pelimannien johdattamina harjulta torille, jossa ensin on lasten yhteisesitys. Sen jälkeen
Purpurin tanssijat asettuvat kahdeksan parin kuvioihin ja tanssitaan Suomen suurin purpuri.
Kesäjuhlat päättyvät purpuriesityksen jälkeen yhteislauluun.

Ohjelma:
Lauantai

Saapuminen klo 9.00-12.00
klo 11.30 Tanssi ja musiikkiesityksiä torilavalla
klo 12.00 Päivien avaus torilla
klo 12.05-16.00 Esitykset jatkuvat
klo 16.00-18.00 Päivällinen, Harjun koulu
klo 18.00-19.00 Tanssikurssi koulun salissa
klo 19.00 Kunnon vanhanajan pelimannitanssit Työväentalolla
klo 22.00 Yötanssit, jatkot, grillijuhlat tms. majoituskoululla

Sunnuntai

klo 7.00-9.00 Aamiainen
klo 10.00 Kansanmusiikkimessu kirkossa (ei vahvistettu)
klo 12.00 Lounas, Harjun koulu
klo 13.30 Kulkue lähtee harjun portailta kohti toria
klo 13.40 Kulkueen sisääntulo torille
klo 14.00 Avauspuheet
klo 14.30 Suomen suurin purpuri, säestää suuri pelimanniorkesteri
klo 16.00 (tai kun purpuri loppuu) Kapulan vaihto, loppupuheet ja yhteislaulu

In memoriam
Rolf ”Rolle” Ikkelä
19.3.1931-8.1.2019
Pitkäaikainen HKY:n jäsen Rolf ”Rolle” Ikkelä on siirtynyt tuonpuoleiseen. Rolle tanssi yhdessä vaimonsa
Kertun kanssa monessa HKY:n ryhmässä jo 1970-luvulla, milloin kansallispuvussa ja milloin purpuripuvussa,
tarpeen ja tilaisuuden mukaan. Viimeisenä ryhmänä oli Ystävien Kilta.
Muistamme Rollen aina hyväntuulisena ja valmiina erilaisiin tehtäviin, hänelle kansantanssi ja kansallispuvut
olivat sydäntä lähellä. Kertun kanssa hän vaatetti yli 300 kansallispukuista nukkea, joiden korut, vyöt ja kengät
Rolle teki itse. Ulkomailta palatessaan heillä saattoi olla matkalaukullinen nukkeja, joita tulli ihmetteli.
Rollella oli nopea tilanne- ja huumorintaju, hän oli ”jyvällä” pienestäkin vihjeestä. Rolle oli valmis panemaan
itsensä likoon illanvietoissa hauskuuttaakseen yleisöä. Se on harvinainen taito.
Rolle oli myös useita vuosia SKY:n hallituksen jäsen 1970-luvulla ja senkin jälkeen hän osallistui toimiston
talkoisiin ja ylläpitoon oma-aloitteisesti. Muistona koristaa toimiston seinää Rollen tekemä valaisin.
Olemme menettäneet hyvän Ystävän.

Killan kuulumisia:
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
19 – 21

Pitäjänmäen peruskoulu, Viinenkuja 6
Ohjaaja: Riina Hosio

riina.hosio(at)gmail.co

Purpuri keskiviikkoisin
19 - 21

Taivallahden koulu, Väinämöisenkatu 2
Ohjaajat: Risto Elo ja Paavo Tammisto

risto.elo (at)iki.fi

Kierrokas maanantaisin
19 - 21

Oulunkylän koulu, Teinintie 12
Ohjaaja Outi Rinta-Filppula

outirintafilppula(at)gmail.com

Ystävien Kilta torstaisin
kerran kuussa klo13 -15

Kampin palvelutalo, Salomonkatu 21
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 Rutistuksessa tanssiville 95 euroa / lukukausi / hlö ja
Kierrokkaassa sekä Purpureissa tanssiville 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.

Yhteystietosi
Jos osoitteesi tai muu yhteystietosi on muuttunut, muistathan ilmoittaa siitä sihteerille; pirkko.elo(at)kolumbus.fi.

HKY:n hallitus ja toimihenkilöt 2019
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)
Pirkko Elo (puvustonhoitaja)

seppos(at)mbnet.fi
pirkko.elo(at)kolumbus.fi

HKY yhteystiedot

helsinginkansantanssinystavat(at)gmail.com
www.hky-ry.net tai www.tanhu.fi

HKY Pankkitili

Nordea FI50 1478 3000 7095 71

_____________________________________________________________________________________________

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
______________________________________________________________________________________

SKY / KTNL
Toimistonhoitaja Annuli Perheentupa
Döbelninkatu 5 B 21
00260 HELSINKI
Puh: 09-441 803 tai 045-2777 283
Avoinna: ti klo 14 -18, ke ja to klo 10 -14

suom(at)kansantanssinyst.fi
www.kansantanssinyst.fi
www.kansantanssinuoret.fi

