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Puheenjohtajan tervehdys:
Keväinen tervehdys yhdistysväelle!
Kevät se sen kuin etenee ja sen mukaisesti tanssin taikakin vähän muuttelee muotoaan.
Ainakin omalla kohdallani tanssin taika ilmenee paitsi siinä hetkessä, kun itse tanssin,
myös muuhun elämään heijastuen ja vuodenkiertoon asettuen ja kaartuen.
Itselläni kevään eteneminen heijastelee monin tavoin tulevaan ja mukavia odotuksia
luoden. Perinteiseen tapaani kontaktoin ystäviä ja tuttuja, tutuntuttujakin yrittäen
kuumeisesti täyttää viimeiset vajaat Folklandia-hytit; harjoittelen kesän festarien
kenttäohjelmia; ja suunnittelen, milloin vastaan Merimelojista - aina välillä kurkkien sitä,
keitä onkaan työkavereikseni ilmoittautunut kullekin kesäkuun illalle (Rutistuksen
sähköisellä ilmoitustaululla).
Tanssin taikaa on siis luvassa minulle - hyvä niin. Tämä kesä on vieläpä siitä erilainen
kuin aiemmat, että perustaessani tammikuussa Lahteen Tanssiteatteri Huumaa,
sovimme primus motorin Riia Niemelän ehdotuksesta, että ryhmä toimii ympäri vuoden
ja tämän ansiosta oma tanssin taikani jatkuu säännöllisesti tällä kertaa kesän yli, vaikka
Rutistus perinteisen kesätaukonsa aloittaakin.
Toivotankin kaikille yhdistyksemme jäsenille paitsi vihertyvää kevättä ja kaunista kesää, myös tanssin taikaa!
Toivottavasti nähdään sankoin joukoin ensin kauden päättäjäisissä, joissa viritymme enemmän laulun taikaan, ja
yhtä toivottavasti nähdään monen kanssa myös sekä Merimelojilla että kesän muissa tanssitapahtumissa!
pj-Jussi
_____________________________________________

Kaikki laulaa – sinäkin 22.5.2017
Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskus (KEK) on nimennyt vuoden 2017 teemaksi Kaikki laulaa.
Sen innoittamana HKY järjestää ma 22.5. kurssimuotoisen lauluillan Pakinkylän VPK:lla Pakilantie 64 klo 18-21.
Kansanlaulaja Eila Hartikainen perehdyttää äänen käytön saloihin ja hänen johdollaan on tarkoitus laulaa yhdessä
SKY:n julkaiseman Lauluvakan lauluja.
Jos omistat kyseisen Lauluvakan, ota se mukaasi. Paikalla on myös muutama kirja myynnissä 5 euroa kpl.
Viimeinen puolituntinen käytetään kesän lavatanssien talkoolais-infoon Marja Nickin johdolla. Henni Varhimo
puolestaan opastaa yhdistyksen uuden maksupääte iZettlen käyttöä.
Yhdistys ei ajanpuutteen vuoksi järjestä erillistä kevätretkeä, joten tämän illan myötä laulamme kesän alkaneeksi.
Kahvitarjoilu

Tervetuloa – sinäkin!

Uusi kansantanssinohjaaja:
Risto Elo HKYsta suoritti kansantanssinohjaajan tutkinnon ja pokkasi tutkintotodistuksen helmikuussa yhdessä
parinkymmenen muun uuden kansantanssinohjaajan kanssa. Kurssi järjestettiin kolmena viikonloppuna Lahdessa.
Järjestelyistä vastasi Etelä-Suomen Nuorisoseurat.
Onnea Ristolle ja menestystä hänen ohjaamalleen Purpuriryhmälle!

Menneitä tapahtumia:
Tanssit AV:llä 29.3. 2017
Annan Vennulla Halsbrytareiden tahdilla
Keskiviikkoiltana 29.3. Arbetets Vänner- yhdistyksen tanhuajat olivat kutsuneet pääkaupunkiseudun tanhuajia
tanssimaan kanssaan ”Annan Vennun” juhlasaliin Annankadulle. Säestäjänä oli maineikas Halsbrytarna Rikke
Metten johdolla ja peräti viidentoista soittajan voimin, ja kyllä olivat taas tempot ja melodiat sykähdyttäviä!
Aluksi orkesteri tarjoili monenlaisia paritanssiherkkuja sottiisista hamboon. Väliajalla AV:n talkoolaiset tarjoilivat
puolestaan herkullisia leipiä, pikkuherkkuja ja kahvia. Tauon jälkeen Johnny Sved opetti yhteisiä tanhuja, aluksi
ahvenanmaalaisia pikkutanhuja ja sitten yllätykseksi Stora själen- tanssin Lapinjärveltä: koukeroisen vakiovuoron
oppiminen tuntui aluksi mahdottomalta mutta alkoi sitten luonnistua toistuessaan kuudesti vaihtuvien vuorojen välillä.
Loppuillan aikana tanssittiin vielä yhteisiä parinvaihtotansseja, vanhoja tansseja ja paritansseja.
Syksyllä olisi taas HKY:n vuoro kehitellä jotain kivaa yhteistä…
Marja Nick

Tanssimylly 1.4.2017
Vuoden 2017 valtakunnallinen Suomen Nuorisoseurojen kansantanssikatselmus Tanssimylly järjestettiin 31.3.-2.4.
Sorin Sirkuksella Tampereella. Tanssimyllyssä nähtiin yhteensä 29 ryhmää, joista 16 osallistui yleiseen sarjaan,
kuusi 15-20 -vuotiaiden, kolme yli 35-vuotiaiden, kolme yli 55-vuotiaiden ja yksi Riemua! –sarjaan.
Nuorisoseurojen katselmusta on kehitetty viime vuosien aikana enemmän palautetta antavaan suuntaan ja tässä on
hyvin onnistuttu.
Rutistus lähti matkaan jännittyneinä, koska Nuorisoseurojen katselmuksen taso on tunnetusti kova. Uutta ohjelmaa:
Kolme kotvaa oli työstetty toista vuotta, uudet esiintymisasut oli saatu valmiiksi ja lisäjännitystä toi pelimannin
vaihtuminen vielä viimeisten harjoitusten jälkeen, kun oma pelimannimme oli estynyt, mutta järjesti itselleen sijaisen ja
sijaisen sijaisen. Mikäs siinä oli tanssiessa ammattimuusikkojen säestyksellä. Musiikista vastasivat Tampereella Antti
Järvelä ja Karoliina Paunonen.
Perjantaina paikalle ehtineet saivat nauttia perjantai-illan konsertista ennen omaa lauantaiaamun konserttia.
Esiinnyimme ensimmäisinä lauantain ensimmäisessä konsertissa. Tunnelma oli hyvä ja luokitukseksi saimme
taitoplus –sarjan. Konsertteja oli tapahtumassa yhteensä viisi ja esitysten tunnelmat vaihtelivat hautajaisista saunaan
ja rintasyövästä hölmöläisiin. Perinteistä kansantanssia ei juuri nähty, mutta perinteeseen pohjautuvaa toki.
Esityksiä arvioivat yleisen sarjan raati: Jukka Saari, Liina Siimes ja Silja Palomäki sekä muiden sarjojen raati:
Petri Hoppu, Katariina Hiukka ja Hannu Kella. Sihteereinä Outi Markkula ja Inka Somerla. Saimme hyvää palautetta
muun muassa parikontaktista. Rakentavaa palautetta ei tällä kertaa kovin selvästi tullut, mutta aina toki kehitettävää
löytyy. Totesimme, että kannatti lähteä ja mennään varmasti uudelleenkin.
Kati Virtanen

Killan kuulumisia

Eeva Heinonen

Kilta on kokoontunut säännöllisesti ja ilahduttavaa on uusien eläkeläisten liittyminen joukkoon vaikka tanssiura on
päättynyt kymmeniä vuosia sitten. Retkille on osallistuttu aktiivisesti.
Heurekassa osallistuimme Dialogi Ajassa näyttelyyn. Se käsitteli ihmisen vanhenemista, siellä saimme kokea miltä
tuntuu, kun olemme vielä vanhempia kuin nyt. Oppaana oli ikäisemme herrasmies jonka kanssa keskustelimme
elämämme tärkeistä asioista. Lopuksi hengähdimme planetaariossa katsoen esityksen Yöperhosten salattu maailma.

Kansallisarkistoon tutustuimme hyvän oppaan johdolla. Oli mielenkiintoista nähdä kuinka vanhaa tietoa on meidän
kaikkien saatavilla.

Ystävien Kilta kokoontuu Kampin palvelukeskuksessa, osoite: Salomonkatu 21. Syyskaudella tapaamispäivät ovat
torstaisin: 3.8. huoneessa Mude, 14.9. 12.10. 9.11. ja 7.12. huoneessa Broidi klo 12.30-14.00.
Lisätietoja Eeva Heinoselta, eeva.heinonen(at)hotmail.fi.

Syyskauden 2017 harjoitukset:
Rutistus ja Kierrokas aloittavat 4.9. ja Purpurit aloittaa 6.9.
Rutistus maanantaisin
18.30 - 20.30

Pitäjänmäen peruskoulu, Viinenkuja 6
Ohjaaja: Riina Hosio

riinaessi(at)gmail.com

Purpuri keskiviikkoisin
17.00 - 19.00

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

risto.elo (at)iki.fi /

Kierrokas maanantaisin
19.00 - 21.00

Pakinkylän VPK, Pakilantie 64
Ohjaaja Outi Rinta-Filppula

outirintafilppula(at)gmail.com

Ystävien Kilta torstaisin
kerran kuussa klo12.30-14

Kampin palvelutalo, Salomonkatu 21
Yhteyshenkilö Eeva Heinonen

eeva.heinonen(at)hotmail.fi

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.
Syyskauden 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 uudelle sivulle. Ongelma on 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.

Tanhuankka
Jäsenlehti Tanhuankka ilmestyy jatkossa (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.

Europeade 2017

SKY:n perinteisiä kesäjuhlia ei ensi kesänä järjestetä, sillä Euroopan suurin vuotuinen kansanperinnetapahtuma
Europeade saapuu ensimmäistä kertaa Suomeen. Tapahtuma järjestetään Turussa 26.7.-30.7. ja sinne tanhukansa
toivotetaan tervetulleeksi.
Ohjelmatarjonnasta poimittakoon mm.
ke 26.7. suurtanssiteos Joki – Ån klo 19-22,
to 27.7. avajaiset klo 19-22
la 29.7. kulkue klo 15-18
su 30.7. päätösjuhla klo 15-18.
Lisätietoa löytyy netistä osoitteessa www.turku.fi/europeade2017.
------------------------------------------------------------------

Myyntitori

HKY:n 50- VUOTISHISTORIIKKIA; Polskaa ja polkkaa puoli vuosisataa
on vielä saatavana 40 euron hintaan.
Yhteydenotot Pirkko Elo

-------------------------------------------------------------------

Yhdistyksen JÄSENMERKIT, joita on kahdenlaisia; hopeanvärinen soljella
ja pienempi pronssinen pinssillä, myydään 5 euroa / kpl.
Yhteydenotot Pirkko Elo.
-------------------------------------------------------------------

SKY:n uutuus, SUOMALAINEN PURPURIKIRJA ja SÄVELMISTÖ
on ilmestynyt. Ohjekirja 30 euroa ja Sävelmistö 20 euroa.
Jäsenhinnat 26 euroa ja 17 euroa.
Kirjoja voi tilata tai käydä ostamassa SKY:n toimistolta:
Yhteystiedot lehden lopussa.

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 30,- 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

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

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 Pankkiyhteys
Nordea FI50 1478 3000 7095 71

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

SKY / KTNL
Toimistonhoitaja Annuli Perheentupa
Döbelninkatu 5 B 21
00260 HELSINKI
Avoinna: ti 14 -18, ke ja to 10 -14

09-441 803 / 045-277 7283 suom(at)kansantanssinyst.fi
www.kansantanssinyst.fi
www.kansantanssinuoret.fi

