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Puheenjohtajan tervehdys:
Kevättä!
Luminen hieno talvi on takanapäin, niin myös lukuisat harjoitukset iloineen ja opinpolkuineen.
Rutistus osallistui Tampereella katselmukseen. Kierrokas odottaa kesää ja Pihlajamäen
markkinoiden sekä Helsinki-päivien esiintymisiä. Purpuriryhmä saa kavereikseen kentällisen
Lohjan purpurin tanssijoita kesäjuhlassa sydänkesällä. Ja onpa kolme tanssijaa HKY:stä käynyt
maaliskuussa peräti Kazakstanissa saakka esiintymässä Talkkuna-ryhmän mukana Nayryzjuhlassa, joka on sikäläinen uuden vuoden juhla.
Merimelojien tanssit pyörähtävät käyntiin kesäkuussa, kuitenkin tänä kesänä vain kolmen tunnin mittaisina päättyen
klo 22. Tanssinopetusta on edelleen kesä- ja elokuussa. Heinäkuun keskellä on kolmen viikon loma, niin saamme
talkoovoimamme riittämään, ja itse kukin pääsee festareille ja lomalaitumille. Perehdytystilaisuutta ei nyt erikseen
pidetä, kun isännät ja emännät ovat jo toimissaan kokeneita. Talkootöihin tulevat ystävät, noudattakaa isäntänne ja
emäntänne ohjeita saapumisajasta ja töiden tekemisestä niin hyvä tulee. Tervetuloa myös ihan vain tanssimaan
majalle!
Kevään päättäjäisiksi on suunnitteilla merellistä retkeilyä, kohteena Isosaari, joka on vapautunut armeijan käytöstä
virkistysalueeksi. Retkestä tarkemmin tuonnempana tässä lehdessä.
HKY on saanut kuusi uutta jäsentä Saarijärveläisestä tanssiseurasta. Tervetuloa postituslistalle, ja ehkä tavataankin
yhteisissä kesätapahtumissa! Olisi hauska saada pieni kesäkuuluminen Tanhuankkaankin Keski-Suomesta.
Kaikille hyvää valoisaa kevättä, sopivan lämmintä kesää ja mieluisia kesäkokemuksia!
Marja
_____________________________

Menneitä tapahtumia:
27.2. HKY:n vuosikokous
Kokous pidettiin Taivallahden koulun Leikkisalissa, Väinämöisenkatu 2.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat: Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018. Tilinpäätös vahvistettiin
ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Kokouksessa oli läsnä 26 yhdistyksen jäsentä.

20.3. HKY:n Tukiyhdistyksen vuosikokous
Kokous pidettiin Taivallahden koulun Leikkisalissa, Väinämöisenkatu 2.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat: Toimintakertomus ja tilinpäätös v.2018, toimintasuunnitelma ja
talousarvio v.2019. Hallitukseen valittiin nykyiset jäsenet: Börje Eklund (pj.), Seija Ceder, Seppo Jokineva (varapj.)
ja Esa Nick. Hallituksen ulkopuoliset toimihenkilöt valittiin jatkamaan: Marja Nick taloudenhoitajaksi ja Pirkko Elo
sihteeriksi. Samoin toiminnan tarkastajiksi valittiin nykyiset: varsinaiseksi Ossi Mäkinen ja varalle Tuula-Kaarina
Kanervarinne. Kokouksessa oli läsnä 18 Tukiyhdistyksen jäsentä.

23.2. Puskasoitot Saukkolassa
Lauantaina klo 12-21 Tavolan yhteistuvalla, Tavolantie 657.
Päivän ohjelmaan kuului mm. musisointia, konsertti ja yleistä tanssia.
Toista kymmentä pelimannia oli kokoontunut iltapäiväksi Tavolan yhteistuvalle soittelemaan keskenään. Ilta huipentui
konserttiin, jossa yleisöä viihdyttivät Hiiden Pelimannit, JAB-DUO, kansantanssiryhmä Talkkuna, Puskasoittajat sekä
Ali ja Hintti. Lopuksi pantiin jalalla koreasti pelimannimusiikin tahdissa.
Tilaisuuden järjestäjänä toimi Nummi-Pusulan Tanhuujat. Tapahtumassa oli mukana myös neljä HKY:läistä.

12.-14.4. Tanssimylly Tampereella
Nuorisoseurojen aikuisten kansantanssikatselmus Tanssimylly järjestettiin Tampereella Sorin
Sirkuksella 12.-14.4.2019. Katselmukseen osallistui yli 500 tanssijaa 39 eri ryhmästä.
Katselmuskonsertteja oli viikonlopun aikana kuusi ja yleisöäkin 2500. Yleisömäärä toki sisälsi
paljon tanssijoita katsomassa muiden esityksiä.
Rutistus osallistui katselmukseen toista kertaa. Ohjelmakokonaisuus ”Kuusteinen” koostui enkeliskasta, menuetista ja
katrillista. Enkeliska ja menuetti ovat 2018 valmistuneita ja katrilli tehtiin varta vasten tätä katselmusta varten.
Tanhuvakan Riivatusta sommitellun katrillin juju on vaihtuva repriisin pituus, tanssi menee osittain kuuteen ja osittain
kahdeksaan. Tästä saatiin hyvää palautetta.
Jokainen ryhmä saa heti konsertin jälkeen suullisen palautteen raadilta. Rutistus osallistui yli 35-vuotiaiden sarjaan,
jonka raadissa olivat Liina Siimes, Piia Semeri, Bela Gazdag Junior sekä Olli Kari musiikkituomarina. Positiivista
palautetta saimme hyvistä variaatioista ja hyvin harjoitellusta ohjelmasta. Harjoittelua vaativat vielä ainakin
peruuttaminen ja karjalaisen puolijuoksun pitäminen matalana koko ajan. Meidät luokiteltiin taitosarjaan.
Muiden esityksiä oli todella nautinnollista katsoa. Monissa esityksissä käsiteltiin vaikeitakin teemoja; kiusaamista,
lapsettomuutta, teiniraskautta. Oli myös esityksiä kotiseudusta, saunasta, poroista, salakuljetuksesta, sisaruksista,
häistä ja paljon muusta. Katsomossa sai itkeä ja nauraa. Välillä tosin meinasi iskeä tanhuähky.
Koko tapahtuman palautekeskustelussa käytettiin hyväksi digitaalisia kanavia, keskustelu striimattiin myös
kotimatkalaisille ja siihen pystyi osallistumaan netin kautta. Keskustelua käytiin mm. perinteistä, ohjelmien teemoista,
tapahtuman paikasta, mainostuksesta yms. Nyt ulkopuolista yleisöä ei paljon mahtunut mukaan, kun katsomo täyttyi
muista tanssijoista. Puitteet Sorin Sirkuksella ovat hyvät, mutta katsomo ei ole suuren suuri. Suurempaakin tilaa voisi
harkita. Toki myös mietittiin, olisiko tapahtuma hyvä järjestää taas jossain muuallakin, kun useampi vuosi on oltu
Tampereella. Pohjoisesta kun mukaan tulee useampia ryhmiä ja matka on heille pitkä. Mietittiin myös alueellisten
katselmusten pitämistä esim. vuorovuosina. Kaikki ideat varmasti punnitaan ja käydään ajatuksella läpi
nuorisoseurojen taholta.
Rutistuksessa todettiin, että kivointa oli mennä esiintymään hyvälle lavalle (joka tosin on aika kova) ja viedä meidän
juttua nähtäväksi muille. Ehkä taas parin vuoden päästä uudelleen.
Kati

Talkkuna-ryhmä Kazakstanissa 16.-28.3.
Suomalais-kazakstanilainen kulttuuriyhdistys Saule järjesti matkan Kazakstaniin maaliskuussa Talkkuna-ryhmälle.
Talkkunassa tanssi kaksi paria HKY:stä. Matkaa tehtiin eksoottisesti junalla runsaat 4000 kilometriä.
Kazakstanissa esiinnyttiin Nauryz-juhlassa sekä Turkistanissa että Symkentissä. Nauryz on vanha kevään juhla
lähinnä muslimi-maissa Aasian ja Etelä-Euroopan alueella. Juhlaa vietetään kevätpäivän tasauksen aikaan.
Talkkuna-ryhmä esiintyi neljän parin kokoonpanossa. Ohjelmassa oli perinteisiä suomalaisia tanhuja kuten Kankuri,
Pilkutin, Hienohelma, Kahilainen, Åtta man engel.

Suomalaiset tanssit poikkeavat huomattavasti
paikallisista tansseista ja ovat aivan eri tyylisiä.
Kuitenkin yleisö oli kiinnostunut meidän esityksistä.
Yleensä paikalliset ihmiset olivat kovasti kiinnostuneita
meidän ryhmästä ja kuvauttivat lapsiaan ja itsensä
meidän kanssa. Tunne oli kuin paremmassakin
julkkistapahtumassa.
Ihmiset olivat ystävällisiä ja avuliaita. Yleensä nuoret
puhuivat englantia, vanhemmat enimmäkseen venäjää.

Suurin kulttuurinen ero oli ruokailussa. Pöytä katettiin täyteen kaikkea mahdollista, leipää, piirakoita, leikkeleitä,
vihanneksia, pipareita, karamelleja yms. Liha oli pääasiassa hevosta tai lammasta. Onneksi oli mukana
kazakstanilaiset sisarukset, jotka opastivat miten pöydässä toimitaan. Kaikki oli maukasta kunhan sai sen suuhunsa
säädyllisesti.

Kaiken kaikkiaan avartava ja mielenkiintoinen kokemus – kannatan kokeilemaan.
Risto

Tulevaa:

HKY:n kevätretki Isosaareen su 26.5.2019
Isosaari sijaitsee 50 minuutin laivamatkan päässä Suomenlahdella. Se on vapautunut armeijan käytöstä
kaupunkilaisten virkistyskäyttöön, joskin siellä on vielä muutamia yleisöltä suljettuja paikkoja.
Laiva lähtee Kauppatorin rannasta klo 10. Mukaan voi tulla myös seuraavalla lautalla klo 12. Takaisin viimeinen laiva
lähtee klo 16.30. Liikennettä hoitaa m/s Isosaari tai m/s Kajava tai m/s Vire. Edestakaisen matkan hinta aikuiselta on
18 euroa. Lippu kannattaa varata verkon kautta etukäteen. http://visitisosaari.fi/laivaliikenne, mutta sen saa myös
laivarannasta. Rannassa tulee olla 10 min ennen laivan lähtöaikaa.
Tarkoitus on kulkea saaressa Riston opastuksella tai omin neuvoin. Suunnitelmana on piknik-ruokailu omin eväin.
Myös Upseerikerhon ravintolan pitäisi olla auki, ja se tarjoaa keittolounasta ja kahvilatarjoilua. Saarella on hiekkaranta
ja todennäköisesti käytettävissä myös sauna Haapala, johon matkalippu oikeuttaa.
Meri on vielä toukokuussa kylmä, joten ota mukaan riittävästi vaatetta.
Jos on kovin sateinen sää tai kova myrsky, retki siirretään elokuun viimeiselle lauantaille 31.8. Ilmoita sähköisesti tai
kännykkäviestillä minulle osallistumisestasi, niin voin tarvittaessa edellisenä iltana ilmoittaa, jos retki peruuntuu
sääolojen vuoksi.
marja.nick(at)elisanet.fi

8.-9.6. Kesäjuhla Lohjan purpuri
Avajaiset lauantaina Lohjan torilla klo 12.00 ja siitä eteenpäin kansantanssi- ja -musiikkiryhmät
esittävät torilla omia ohjelmiansa.
Illemmalla ohjelmassa ovat kunnon vanhanajan pelimannitanssit ison orkesterin säestyksellä.
Yötä myöten jatketaan yötansseissa majoituskoululla, tiedossa on myös makkaran paistoa yms.
Sunnuntai-aamuna voi osallistua messuun Lohjan keskiaikaisessa kirkossa klo 10.00.
Sunnuntai-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, luultavasti ”Honkain keskellä… ”
Tätä juhlaa varten on pidetty valtakunnallisia kursseja Jyväskylässä, Järvenpäässä, Tampereella ja Saukkolassa.
Ohjaajana on toiminut Risto Elo, säestäjinä vaihtelevasti Antti Järvensivu, Pentti Ulenius ja Hiiden pelimannit.
Järjestelyistä on vastannut kunkin paikkakunnan tanhuyhdistykset.

12.6. Helsinki-päivä Seurasaaressa
Antin aukiolla nähdään tänäkin vuonna pääkaupunkiseudun kansantanssiryhmien esityksiä. Kierrokas-ryhmä esittää
tanssiketjun Elämänkaari. Ohjaus ja koreografia Outi Rinta-Filppula, säestys Esa Satomaa. Esitykset alkavat klo 18.
Tervetuloa katsomaan.

17.6. Espafolk
Pääkaupunkiseudun kansantanssiryhmät ja pelimannit esiintyvät joko Espalla tai sen läheisyydessä klo 17-19.
Rutistus-ryhmä esittää siellä luokitusohjelmansa Kuusteisen.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Killan kuulumisia:
Normaalien tapaamisten lisäksi Kiltalaiset kävivät myös parissa kulttuuritapahtumassa.
4.4. Näkövammaisten liiton Pimé Kafé. Kahvila joka on aivan pimeä, siellä joimme kahvit kahvileivän kera,
sokeat tarjoilijat opastivat meidät sisälle. Itse piti kaataa termoskannusta kahvi ja löytää kerma-astia ja korvapuusti.
Tämän elämyksen koki 12 kiltalaista.
9.4. Parasta ennen Ilmari Saarelainen, yhden miehen komedia Vantaan teatterissa.
Ikäsuositus oli "jo elämää nähneille". Killasta oli mukana 12 osallistujaa.

Ystävien Kilta kokoontuu Kampin palvelukeskuksessa, osoite: Salomonkatu 21.
Syyskaudella tapaamispäivät ovat torstaisin klo 10.30-12.30 huoneessa Broidi: 5.9., 3.10., 7.11. ja 5.12
Lisätietoja Eeva Heinoselta, eeva.heinonen(at)hotmail.fi.

Syyskauden 2019 harjoitukset:
Huom! Purpurien harjoituspaikka ja -päivä ovat muuttuneet.
Pitäjänmäen peruskoulu on anottu Rutistukselle, mutta vahvistusta ei ole saatu.
Rutistus maanantaisin
19 – 21

Pitäjänmäen peruskoulu, Viinenkuja 6
Ohjaaja: Riina Hosio

riina.hosio(at)gmail.com

Purpuri tiistaisin
19 - 21

Pasilan peruskoulu, Savonkatu 2
Ohjaajat: Risto Elo ja Paavo Tammisto

risto.elo (at)iki.fi

Kierrokas maanantaisin
19 - 21

Oulunkylän ala-aste, Teinintie 12
Ohjaaja Outi Rinta-Filppula

outirintafilppula(at)gmail.com

Kilta torstaisin kerran
kuussa klo10.30 -12.30

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 yhdistyksen kannalta on, että ryhmien yhteyshenkilöt 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.
Olethan muistanut suorittaa jäsen- ja harjoitusmaksusi tältä kaudelta?

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. Ongelmaa ei ole ratkaistu.
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. Kerro myös, jos tahdot, että
nimesi poistetaan lehden lähetyslistalta.

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

