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Puheenjohtajan tervehdys:  
 

 
Hyvää jatkoa! 
 
Puutteen hetkellä pari vuotta sitten otin uudelleen hoidettavakseni puheenjohtajan tehtävät, 
vaikka olin jo muutama vuosi aiemmin lopettanut seitsenvuotisen pestini ”pöydän päässä”. 
Nyt on aika uusi ja puheenjohtajan nuijan on myös aika siirtyä nuorempiin käsiin. 
 
On ollut ilo harrastaa ja tehdä työtä kanssanne tässä yhdistyksessä. Tanssiminen oli 
verratonta kunnes jalat irtisanoivat sopimuksen moisesta hyppelystä. Harjoitukset olivat 
kaikista hauskimpia kun ei esiintymisjännitys painanut. Merimelojien lavatansseissa on ollut 
mukava tehdä porukalla talkootöitä ja välillä tanssiakin. Työskentely osaavien ja oivaltavien 
kumppaneiden kanssa yhdistyksen hallituksessa on ollut antoisaa, samoin työskentely 
erinomaisten toimihenkilöiden eli sihteerin ja taloudenhoitajan kanssa. 

 
Vuosien saatossa olen usein ollut pahoillani siitä, että puheenjohtajakausillani en ole onnistunut hankkimaan 
yhdistykselle kuin niukasti uusia jäseniä ja harrastajia. Rutistus on hoitanut itsenäisesti jäsenhankintaansa, ja onnistunut 
siinä onneksi paremmin. 
 
Meillä on ollut ilo saada hyviä ohjaajia keskuudestamme tai tanssinopettajan ammattia työkseen harjoittavia ohjaajia. 
Säestäjiä olemme viime aikoina saaneet Sibelius-akatemian kansanmusiikkiosaston taitavista opiskelijoista. 
Yhdistyksen jäsenistön keski-ikä kasvaa ja lukumäärä vähenee. Olemme saaneet 50-vuotis historiikin toimitettua viisi 
vuotta sitten. Sitä on edelleen saatavilla. Yhdistyksen arkistoa on tallennettu Helsingin Kaupunginarkistoon, viimeksi 
viime syksynä. Tänä syksynä keskustellaan tukiyhdistyksen tarpeesta nykyisissä oloissa.  
 
Purpurin tunnuslause on.” Emme lopeta tanssimista, kun tulemme vanhoiksi. Tulemme vanhoiksi, kun lopetamme 
tanssimisen.” Niin on käynyt minullekin: työt jotka ennen sujuivat ripeästi ja vaivatta, vaativat nykyisin tuumailua ja  
aikaa  – sittenkin tulee virheitä, joiden korjaaminen vaatii taas aikaa… 
 
Toivotan Helsingin Kansantanssin Ystäville menestystä ja sen jäsenille tanssimisen iloa. Hallituksen jäsenille ja 
toimihenkilöille toivotan voimia ja viisautta yhdistystehtävien hoidossa.  
 
Marja 
 
______________ 
 
 
 
Menneitä tapahtumia: 
 
26.10. Purpuritupa Vihdissä 
 
Vihdin Puistolassa vietettiin kurssinomainen päivä opetellessa Vihdin purpuria.  
Kurssi kuului osana SKY:n “Elävä purpuri”-projektia.  
Paikalla oli 24 osallistujaa, joista HKY:n jäseniä 9.  
Risto Elo toimi opettajana. Paula Bergström kurssin johtajana. 
Säestyksestä huolehti Hiiden pelimannien soittajia. 
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19.11. HKY:n Vaalikokous 
 
Helsingin Kansantanssin Ystävien vaalikokous pidettiin Pasilan peruskoululla tiistaina19.11. klo 20. 
Läsnä oli 18 henkeä. 
 
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat: 
Kokouksen puheenjohtajana toimi Marja Nick ja sihteerinä Pirkko Elo. 
Hallituksen puheenjohtajaksi v.2020 valittiin Kati Virtanen.  
Hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle vv. 2020-2021 valittiin Leila Hohenthal, Elena Molodchinina, Teppo Rinta-
Filppula ja Mila Vuorenmaa. Katin siirtyessä puheenjohtajaksi kesken toimintakautensa, kuudenneksi jäseneksi       
valittiin Seppo Salminen vain vuodeksi 2020. Halllituksessa jatkaa toista kauttaan Pirkko Elo. 
Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi v.2020valittiin Raija Kallio ja Ralf Westerlund. 
Varatoiminnantarkastajiksi v. 2020 valittiin Seija Ceder ja Henni Varhimo. 
 
Ryhmäkohtaisten harjoitusmaksujen suuruudeksi vahvistettiin seuraavasti: Rutistus 75 e/kausi/henkilö,  
Kierrokas ja Purpuri yhdistettynä 60 e/kausi/henkilö. Jäsenmaksu säilyy ennallaan; 20 e/vuosi/henkilö. 
 
 
20.11. AV:n tanssiaiset 
 
Helsingfors folkdansdisktrikt (Hfd) järjesti perinteiset tanssiaiset valopilkuksi syksyn harmauteen keskiviikkona 20.11. 
Arbetets Vännerillä, Annanktu 26. 
Tanssiaisiin oli kutsuttu myös HKY:n jäseniä, joita oli paikalla viisi tanssijaa. 
Orkesteri Halsbrytarnan säestyksellä tanssittiin hamboa, snuuaa, masurkkaa jne.  
 
 
1.12. Joulujuhla 

Yhdistyksen pikkujoulujuhlaa vietettiin tänä vuonna tunnelmallisella Oulunkylän seurahuoneella joulukuun 
ensimmäisenä päivänä. Järjestelyvuorossa oli Kierrokas ja juhlat sujuivat tässä uudessa juhlapaikassakin mallikkaasti. 
Jo itsessään kaunis tila oli koristeltu jouluiseksi ja tunnelma seurahuoneella oli oikein viehättävä. 

Juhlan aluksi yhdistyksen puheenjohtaja Marja Nick toivotti juhlavieraat tervetulleiksi ja kertoi myös että hänen on tullut 
aika jättää puheenjohtajan toimi ja siirtyä yhdistyksen rivijäseneksi. Suuret kiitokset Marjalle kaikista näistä 
puheenjohtajuusvuosista ja valtavasta panoksesta yhdistyksen eteen! Joulujuhlan yhteydessä vietettiin myös 
yhdistyksen 55-vuotisjuhlaa ja tarjoilut olivatkin erityisen juhlavia. Yhdeksi juhlan kantavista teemoista mainittiin 
jouluinen herkuttelu ja vieraat saivatkin nauttia yltäkylläisistä pöydän antimista herkullisine voileipäkakkuineen, suussa 
sulavine joulutorttuineen ja muine leivonnaisineen. 

Pelkäksi herkutteluksi juhlat eivät toki jääneet. Vuodentakaisesta 
suosiostaan innostuneet pikkuviulistit (Kreeta, Ella, Iivari ja 
Akseli) olivat harjoitelleet yhdessä uuden neljän kappaleen 
ohjelmiston ja esittivät sen vastaanottavaiselle yleisölle. Välillä 
laulettiin perinteen mukaan joululauluja ja tanssimaankin 
halukkaat pääsivät jo perinteikkääksi muodostuneen 
pikkujoulubändin säestyksellä. Kisailemaankin päästiin Outi 
Rinta-Filppulan vetämässä kilpailussa,  jossa ryhmien tuli keksiä 
ja esittää eläinaiheisia tansseja. 

Joulupukki oli muistanut lahjoillaan lapsia. Aikuisväki pääsi 
jakamaan hyvää joulumieltä lahjoittamalla rahaa  Punaisen Ristin 
HYVÄ JOULUMIELI -keräykseen. Tuottoa kertyi 114 euroa. Kiitos 
kaikille lahjoittajille. 

Suurkiitos Kierrokkaalle tunnelmallisesta pikkujoulujuhlasta! 

-Mila 

 
 
 



 
  
Tulevaa: 
 
9.-11.1. 2020 Yhdessä Folkin aallonharjalla 
 
Etnogaala 9.1. Tavastialla 
FolkForum seminaari 10.1. Sibelius Akatemialla 
Folklandia-risteily 10.-11.1. Silja Europalla 
 
Lue lisää: https://www.kansanmusiikkikansantanssi.fi/yhdessa-folkin-aallonharjalla 
 
 
10.-14.6.2020 Kesäjuhla 
 
Ensi kesänä SKY:n kesäjuhla vietetään Nuorisoseurojen järjestämän Pispalan Sottiisin 50-vuotis festivaalin         
yhteydessä Tampereella 10.-14.6.2020. 
Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskuksen (KEK) nimeämä teemavuosi 2020 on TANSSIIN KUTSU – 
KANSANOMAISET TANSSIT. Niinpä kesäjuhlan ohjelmisto sisältää erilaisia paritansseja ja niiden variaatioita. 
Niistä enemmän tietoa kevätkauden Ankoissa sekä HKY:n ja SKY:n sivuilla. 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Kevätkauden 2020 harjoitukset: 
 

Rutistus maanantaisin      Pitäjänmäen peruskoulu, Viinenkuja 6                                          
19 – 21     ohjaaja: Riina Hosio   riina.hosio(at)gmail.com                                   
                         pelimanni: etsinnässä  

Purpuri tiistaisin Pasilan  peruskoulu, Savonkatu 2                                                                               
19 - 21   ohjaajat: Risto Elo ja Paavo Tammisto  risto.elo (at)iki.fi                                       
                         pelimanni: Maija Holopainen                         maija.m.holopainen(at)uniarts.fi        

Kierrokas maanantaisin  Oulunkylän ala-aste, Teinintie 12                                                                              
19 - 21   ohjaaja Outi Rinta-Filppula   outirintafilppula(at)gmail.com                  
                         pelimanni: Maija Holopainen             maija.m.holopainen(at)uniarts.fi 

Kilta torstaisin kerran     Kampin palvelutalo, Salomonkatu 21                                                                                
kuussa klo12.30 -14.30  yhteyshenkilö Eeva Heinonen eeva.heinonen(at)hotmail.fi                                                                                                                                   
  

                   

     Tanssiryhmät saavat Opintokeskus Sivikseltä vertaisopintoryhmätukea.   

 

Killan kuulumisia: 

Ystävien Kilta kokoontuu Kampin palvelukeskuksessa huoneessa Broidi, osoite: Salomonkatu 21.                                                
Kevätkauden tapaamispäivät ovat torstaisin:  9.1., 6.2., 5.3. ja 2.4. klo 12.30-14.30.                                               
Toukokuulle on suunnitteilla kylpyläloma Viroon 

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

 



 

 

Muuta tiedotettavaa: 

Jäsenmaksut  2020 

Jäsenmaksu on 20 euroa / vuosi, joka maksetaan vuoden alussa tai jäseneksi liittymisen yhteydessä.                     
Lisäksi  tanssijoilta peritään harrastusmaksu, joka on Rutistuksessa tanssiville 75 euroa / lukukausi / hlö ja 
Kierrokkaassa sekä Purpureissa tanssiville 60 euroa / lukukausi / hlö. Harrastusmaksun voi suorittaa kerralla        
vuoden alussa tai aina lukukausien 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.  

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.  

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.  

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 jakelulistalta.           

Yhteystietosi 

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

 

In memoriam 
 

INGA-MAARIT PURONEN 1962-2019 
 
Syksyn harjoitusten alkaessa meille saapui suruviesti, Inga-Maarit oli elokuussa menehtynyt nopeasti edenneeseen 
sairauteen vain 57-vuotiaana. Inga oli Purpuri-ryhmän nuorin jäsen. 
 
Inga tanssi yli 20 vuotta HKY:n Kierrokas- ja Purpuri-ryhmissä ja oli innokkaasti mukana erilaisissa tapahtumissa ja 
matkoilla yhdessä puolisonsa Sepon kanssa.  
 
Me tanssiystävät otamme osaa Ingan perheen suruun ja kaipaamme iloista Ystäväämme. 
 



 

HKY:n hallitus ja toimihenkilöt 2020 

Kati Virtanen (puheenjohtaja)   kati.virtanen(at)fimnet.fi                                                     
Pirkko Elo (sihteeri)     pirkko.elo(at)kolumbus.fi                                                 
Leila Hohenthal (taloudenhoitaja)   leila.hohenthal(at)gmail.com                                                   
Elena Molodchinina    hir.lena(at)hotmail.fi                                                             
Seppo Salminen   seppos(at)mbnet.fi                                                                      
Teppo Rinta-Filppula    teppo.rinta-filppula(at)iki.fi                                                   
Mila Vuorenmaa   mila.vuorenmaa(at)gmail.com 

Toimihenkilöt:                 

Seppo Salminen (orkesterivastaava)   seppos(at)mbnet.fi                                                                     
Pirkko Elo (puvustonhoitaja)    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 sekä 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  suom(at)kansantanssinyst.fi                                      
Döbelninkatu 5 B 21   www.kansantanssinyst.fi                                                                                                                                                            
00260 HELSINKI    www.kansantanssinuoret.fi                                                                                                                   
Puh: 09-441 803 tai 045-2777 283                                                                                                                                                                            
Avoinna: ti  klo 14 -18, ke ja to klo 10 -14 


