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Puheenjohtajan tervehdys:  
 

 
Uusi vuosi pyörähti käyntiin ja puheenjohtaja vaihtui. Ajattelin näin ensimmäisen 
pääkirjoitukseni kunniaksi tehdä itsestäni ”henkilöhaastattelun”.  
 
Olen siis Kati, tanhunnut koko ikäni, kuvassa (ehkä) ensimmäisellä tanhumatkallani 
Saksassa. Kasvattajaseurani on Hyvinkään kansantanssijat, hieman HKY:tä nuorempi 
seura SKY:n riveistä. Vanhempani olivat tuota seuraa perustamassa, joten äidinmaidosta 
tai kohdusta on kansantanssi minuun iskostettu. 
   
Opiskeluideni alussa olin pari vuotta tanssimatta, mutta eihän siitä mitään tullut. 
Tanssimaan oli päästävä. Onneksi tiesin pari hyvää tyyppiä, jotka tanssivat Rutistuksessa 
ja niin päädyin mukaan, lähes 18 vuotta sitten. Tanssia oli jossain vaiheessa enemmänkin 
viikko-ohjelmassa, mutta perhe-elämä vie aikaa harrastuksilta, joten nyt tanssin enää 
Rutistuksessa. Mihin sitä hyviä tyyppejä hylkäisi… 

  
Hallituksessa olen muutaman vuoden ollut mukana ja puheenjohtajaksi ryhtymistäni kuvaa ala-asteen todistuksessa 
ollut toteamus ”et halua ottaa johtajan paikkaa, mutta jos kukaan muu ei sitä ota, teet sen kyllä”.  Tässä siis ollaan.  
 
Saapa siis nähdä, mitä kansanomaisen tanssin teemavuosi 2020 tuo tullessaan. Pispalan Sottiisissa tanssitaan ainakin 
paritansseja. Paritanssilähettiläät kiertävät Suomea opettamassa kansanomaisia paritansseja. Olisiko näitä  
hyvä olla myös Merimelojien ohjelmistossa? Näitä voidaan vielä miettiä, vaikka vuosi onkin jo käynnissä. Ideoita saa 
aina heittää, kerro hallitukselle omasi!  
 
Hyvää alkanutta vuotta kaikille! 
 
-Kati 
 
______________ 
 
 
KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN: 
 

 
HKY:n vuosikokouksen jälkeen pidetään Tukiyhdistyksen kokous, jossa esitellään tilinpäätös 
vuodelta 2019 ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2019 hallitukselle.  
Ks. Marjan juttu sivulla 4. 
 
 
 

Tanhuankka 1 / 2020 

HKY:n vuosikokous 25.2.2020 
 
Tervetuloa  Helsingin Kansantanssin Ystävät ry:n vuosikokoukseen tiistaina 25.2.2020 klo 20.00. 
Pasilan Peruskoulun liikuntasali, Savonkatu 2 
 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:  
Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019. 



 
 
Tervetuloa, Maija: 
 
Kierrokas- ja Purpuri- ryhmät ovat saaneet uuden säestäjän harjoituksiinsa ja esiintymisiinsä. Maija Holopainen on 
Sibelius-Akatemian kasvatteja, kuten allaolevasta haastattelusta ilmenee. Kysymykset on laatinut Marja Nick. 
 
 

Mistä päin Suomea olet kotoisin? 
 
Olen kotoisin Varkaudesta, mutta asuin useita vuosia Jyväskylässä  
opintojeni vuoksi. Opiskelin siellä luokan-opettajakoulutuksessa. Neljä  
vuotta sitten muutin Helsinkiin, mutta pidän edelleen Jyväskylää eräänlaisena 
kotikaupunkinani. 
 
 
Oletko soittanut lapsesta pitäen? 
 
Aloitin viulunsoiton seitsemän vuotiaana. 
 
 
Jos olet niin mitä instrumentteja? 
 
Soitin musiikkiopistossa klassista viulua ja hieman pianoa, olen myös laulanut 
paljon kuorossa sekä lapsena, että aikuisena. Itsenäisesti olen opetellut 
soittamaan hieman myös kitaraa ja mandoliinia. Aivan viime  
vuosina on mukaan tullut myös jouhikko, joka on nykyään viulun lisäksi  
yksi pääasiallisista soittimistani. 
 

 
Kerro vähän opinnoistasi Sibelius-Akatemiassa. 
 
Aloitin syksyllä neljännen lukuvuoteni Sibelius-Akatemian kansanmusiikkiosastolla. Nyt on siis meneillään  
ensimmäinen vuoteni maisteriopinnoissa. Opinnot Sibelius-Akatemiassa ovat mielestäni tukeneet hyvin omaa  
taiteellista työskentelyäni, sillä saan paljon yksityistunteja valitsemiltani opettajilta. 
 
  
Miksi olet valinnut kansanmusiikin aineryhmän? 
 
Jyväskylässä asuessani tutustuin kansanmusiikkiin ja muihin siitä kiinnostuneisiin ihmisiin. Olin tuolloin lopettanut 
viulunsoiton, mutta kansanmusiikin kautta innostuin soittamisesta uudestaan. Soitin paljon ystävien kanssa, mutta 
halusin saada myös opetusta kansanmusiikista. Oppilaitosvaihtoehtoja vain oli kovin vähän. Kansanmusiikkia  
opettavia korkeakouluja on oikeastaan vain Kokkolassa ja Helsingissä. Päätin hakea Helsinkiin, joten vaihtoehtona  
oli Sibelius-Akatemia. 
 
 
Oletko itse tanssinut? 
 
Olen viime vuosina käynyt kansantanssin perus- ja jatkokurssin ja tanssin aina kun pääsen tanssimaan.  
Säännöllisesti tanssin nykytanssia, niille tunneille pääsen viikoittain. 
 
  
Olet nyt säestänyt muutaman kuukauden ajan tanhuja. Onko ollut paljon tuttuja kappaleita? 
 
Joitakin tuttuja, mutta suurimmaksi osaksi kappaleet ovat olleet minulle uusia. 
 
  
Mikä on ollut uutta tai outoa, kun olet ammattimuusikkona tarttunut tanhusäestykseen? 
 
Tanssin ja musiikin yhteys on ollut minulla kyllä tiedossa, mutta vasta säännöllisesti tanssia säestäessä olen todella 
huomannut millä tavoin voi tanssijoita kuunnella ja millaiseen musiikkiin on hyvä tanssia. Jatkuvasti opin lisää tästä 
yhteydestä. 
 
 
 
 



 
 
Menneitä tapahtumia: 
 
9.-11.1. 2020 Yhdessä Folkin aallonharjalla 
 
Etnogaala 9.1. Tavastialla: 
Etnogaalassa palkittiin alan toimijoita, jotka ovat tuottaneet 
kansanmusiikin ja kansantanssin elämyksiä monilla eri foorumeilla 
kuluneen vuoden aikana. Gaalayleisön joukossa juhli viisi henkilöä 
HKY:stä.  
 
Kansanmusiikin ja –tanssin vuosi käynnistyi tuttuun tapaan Etnogaalalla Tavastialla 9.1.20. Ohjelmassa oli vähän 
tanssia, paljon erilaista etnomusiikkia ja monta palkintojenjakoa. Huutokatrillikin lopuksi oli tiedossa, mutta Helsinki-
Cotonou Ensemble soitti jo sen verran kovaa, että oli lähdettävä lepuuttamaan korvia. En ole oikein koskaan klubeista 
pitänyt, nyt lähdin tapahtumaan viettämään yhden tuottajista syntymäpäiviä. Hyvin tehty tapahtuma, juonnot ja 
palkintojen jaot sujuivat hyvin, takahuonehaastattelut näkyivät ruuduissa lavan reunoilla ja musiikkinumerot vaihtuivat 
sujuvasti eri lavojen välillä. Ohjelmanumerot päälavalla olisivat saaneet olla lyhyempiä, 45 minuuttia flamencoa oli 
vähän liikaa, kuin myös muut päälavan numerot. Vaihtelua olisi voinut olla enemmän, toki monen artistin palkkaaminen 
samaan iltaan tullee kalliiksi. Tapahtuma on kuitenkin hyvä ja tärkeä ja hyvä, että se on saanut niinkin paljon näkyvyyttä, 
että YLE striimasi sen suorana Areenaan. Käy katsomassa tallenne: https://areena.yle.fi/1-50400601 
 
 
Folklandia-risteily 10.-11.1. Silja Europalla: 
”Saa tanssia”, Folklandia juhlisti kansanomaisen tanssin teemavuotta 2020.  
HKY:n ryhmillä ei ollut risteilyllä omia esiintymisiä, mutta kolmetuhatpäisen risteilyvieraan joukossa ohjelmatarjonnasta 
nautti 16 yhdistyksemme jäsentä.  
 
Folklandia-laiva lähti tuttuun tapaan Länsisatamasta perjantaina. Laiva oli jälleen täynnä folkhenkisiä ihmisiä, soittajia, 
laulajia ja yleisöä. Uusi Pispalan Sottiisin vuoden kansantanssiyhtye julkistettiin. Tittelin sai Kimurantti Lappeenrannasta. 
Heidän esiintymisistään ei vauhtia puutu. Tikkuristin suomenmestaruuden voitti Jessica Westerholm Kirkkonummelta.  
 
Folklandialla löytyy aina hienoja konsertteja, isojakin teoksia, pienempiä porukoita, hupaisia pätkiä, tunnelmallista 
ohjelmaa ja taattua bilemeininkiä, ihan oman valinnan mukaan. Päädyinpä ensimmäistä kertaa myös Euroviisut-
laulutupaan, mahtava meininki! Paljon jäi taas näkemättä, vaikka paljon nähtiinkin. Omaksi suosikiksi taisi nousta 
Konsta Jylhä -kilpailun Kaustisella voittanut Polenta. Perinteistä musiikkia hyvällä svengillä. Tuleeko nimestä muuten 
mieleesi ruoka vai poljento? Google löytää viuluyhtyeen vasta neljännellä sivulla hakutuloksissa. Toivottavasti tähän 
tulee muutos =).  
 
-Kati 
 
 
Jatkot 11.1. Teatteri Forumissa: 
Risteilyn jälkeen PerinneArkkuklubi  piti viralliset jatkot, jossa esiintyi viuluyhtye Polenta. Jatkoille osallistui kolme 
HKY:läistä. 
 
HKY:n kotisivulta ( http://hky-ry.net/uutiset/ ) näet Etnogaalassa ja risteilyllä palkitut ansioituneet kansanmusiikin ja 
kansantanssin tekijät sekä vuoden Väinö ym.  
 
  
Tulevaa: 
 
La 29.2.202 Puskasoitot Saukkolassa 
 
Tavolan Yhteistuvalla, Tavolantie 657, Saukkola. 
Klo 11.00 tulokahvit ja sitten soittelua Antti Järvensivun johdolla. Välillä lounas ja sitten taas soittelua.  
Klo 18.00 ohjelmalliset iltamat, jonka jälkeen yleistä tanssia. Ruokaraha 10 e (sisältyy koko päivän tarjoilut). 
Iltamien yleisön pääsymaksu 5 euroa. Ilmoittautuminen 26.2.2020 mennessä seija.ulenius47@gmail.com tai 
tekstiviestillä 044-5211 047.  TERVETULOA toivottaa Nummi-Pusulan Tanhuajat ry. 
 
 
 

 



 
 
 
 
Tukiyhdistys on lopetettu: 
 
Helsingin Kansantanssin Ystävien Tukiyhdistys perustettiin kaksi vuosikymmentä sitten nimensä mukaisesti tukemaan 
HKY:n toimintaa. HKY:n talous oli silloin päässyt heikkoon tilaan, vaikka jäseniä oli nykyistä runsaammin, myös 
lastenryhmä. Tukiyhdistyksestä muodostui HKY:n rahakukkaro, joka antoi selustatuen toiminnan kuluille. Se hoiti alusta 
alkaen myös osan Merimelojien kesätansseista ja maksoi osuudestaan arvonlisäveron. 
 
Kahden vuosikymmenen aikana HKY:n jäsenmäärä on pienentynyt ja jäsenten keski-ikä noussut. Toiminta on 
supistunut kun lapsiryhmää tai alkeiskursseja ei enää ole. HKY Tuen hallitukseen on ollut vaikea löytää edustajia. Viime 
kesänä vähennettiin kolmet Merimelojien tanssit heinäkuulta, koska talkoolaisia ei enää riittänyt koko kesäksi. 
Nykyisessä toiminnassaan HKY pärjää ilman tukiyhdistystään. 
 
Niin oli aika todeta, että Tukiyhdistys oli tehnyt tehtävänsä hyvin vuosina 2000-2019, ja nyt oli tullut aika lopettaa se. 
HKY Tuen kokous 5.11.2019 päätti yhdistyksen lopettamisesta. Sääntöjen mukaan Tuen varat siirtyvät HKY:lle,  
samoin omaisuus (kaksi CD-soitinta, kahvinkeitin ja  lavatanssibanderolli). Yhdistysrekisterin päätös Tuen 
lopettamisesta on tullut ja varat ovat siirtyneet HKY:n tilille.  
 
Jäljellä on vielä yksi tehtävä: HKY Tuen jäsenet kutsutaan vielä yhteiseen kokoukseen, jossa esitellään tilinpäätös 
vuodelta 2019 ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2019 hallitukselle. 
Kokous pidetään HKY:n vuosikokouksen jälkeen 25.2.2020 n. klo 20.45 Pasilan ala-asteella, Savonkatu 2. 
Tervetuloa jatkamaan siis vielä kokousiltaa! 
 
Marja Nick 
Tuen taloudenhoitaja v.2019 

 

 
 
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 muissa ryhmissä 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 

 

HKY:n hallitus ja toimihenkilöt 2020 

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

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. 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, 2100260 HELSINKI   www.kansantanssinyst.fi                                            
Puh: 09-441 803 tai 045-2777 283                                                               www.kansantanssinuoret.fi                                                                                                                                                                                                
Avoinna: ti  klo 14 -18, ke ja to klo 10 -14      


