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Puheenjohtajan tervehdys:
Paljonpa on maailma muuttunut vuoden ensimmäisen Tanhuankan jälkeen. Kirjoitan tätä
kansainvälisenä tanssin päivänä 29.4., tanssiharjoitukset ovat olleet tauolla jo 6,5 viikkoa
koronapandemian takia ja monta kertaa olen meinannut ruveta polskaamaan
metrolaiturilla aamuisin töihin mennessä. Ajatukseksi se on kuitenkin jäänyt.
Polokkarit Oulusta julkaisi tänään YouTubessa Poikkeustilapolkan, kannattaa käydä
katsomassa, jos et ole sitä vielä nähnyt. Tanssi voi siis jatkua vaikka saunassa! Jotkut
pitävät tanssitunteja livestriimauksen turvin netissä ja FolkJamiakin pääsee
jammailemaan useamman kerran viikossa livelähetysten turvin, kunhan löytää kotoa pari
metriä tilaa. Toivotaan, että jossain vaiheessa kesää päästäisiin taas parinkin kanssa
tanssimaan, jos paria ei nyt löydy kotoa.
Merimelojien tanssien alkukesä on peruttu, loppukesän kohdalta odotellaan tulevia
ohjeistuksia. Onneksi kevään salivuorot saatiin peruttua, niin ei ole nyt kulujakaan.
Pärjäämme siis kyllä.
Syksyä odotellessa polkkaa laiturilla, saunassa, terassilla tai omassa mielikuvitusryhmässä. Voimia kaikille!
-Kati

Mennyttä ja tulevaa:
Suunnitelmaksi jäi monikin asia virusepidemian rajoitusten vuoksi. Tässä toimittajan tunnelmia:

Mieleni minun tekevi
aivoni ajattelevi
lähteäkö tanssaamahan
ystäviä halaamahan
lattialle hyörähtämään
piiriäkin pyörähtämään
vaan ei yllä käteen käsi
jotta säilyis turvaväli
ei vielä tänä keväänä
siis halatkaamme etänä
ja pysykäämme kotona
ettei tarttuisi korona

Vuosikokousterveiset
HKY:n vuosikokous pidettiin tiistaina 25.2.2020 Pasilan peruskoululla, Savonkatu 2.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat: Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019.
Hyväksyttiin toimintakertomus. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

HKY:n vuosikokouksen jälkeen pidettiin Tukiyhdistyksen kokous, jossa esiteltiin tilinpäätös vuodelta 2019 ja myönnettiin
vastuuvapaus vuoden 2019 hallitukselle. Tukiyhdistyksen lopetusprosessi on saatu päätökseen.

Syyskauden 2020 harjoitukset:
Harjoitustilat on anottu seuraavasti, mutta vahvistukset niistä on vielä saamatta:

Rutistus maanantaisin
klo 19 - 21
alkaen 31.8.2020

Pitäjänmäen peruskoulu, Viinenkuja 6
ohjaaja: Milsse Tapojärvi
pelimanni: Niina Tenhio

milsse(at)iloksi.fi
niina.tenhio(at)gmail.com

Purpuri tiistaisin
klo 19 - 21
alkaen 1.9.2020

Pasilan peruskoulu, Savonkatu 2
ohjaajat: Risto Elo ja Paavo Tammisto
pelimanni: Maija Holopainen

risto.elo (at)iki.fi
maija.m.holopainen(at)uniarts.fi

Kierrokas maanantaisin
klo19 - 21
alkaen 7.9.2020

Oulunkylän ala-aste, Teinintie 12
ohjaaja Outi Rinta-Filppula
pelimanni: Maija Holopainen

outirintafilppula(at)gmail.com
maija.m.holopainen(at)uniarts.fi

Kilta torstaisin kerran
kuussa klo 12.30 - 14.30

Kampin palvelutalo, Salomonkatu 21
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.
Syyskauden tapaamispäivät ovat torstaisin 3.9., 1.10. ja 3.12. Marraskuulle ei saatu aikoja.
Tiedossa ei vielä ole, milloin toiminnan on lupa alkaa.
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)
Pirkko Elo (sihteeri ja puvuston hoitaja)
Leila Hohenthal (taloudenhoitaja)
Elena Molodchinina
Seppo Salminen (orkesterivastaava)
Teppo Rinta-Filppula (nettivastaava)
Mila Vuorenmaa (varapuheenjohtaja)

kati.virtanen(at)fimnet.fi
pirkko.elo(at)kolumbus.fi
leila.hohenthal(at)gmail.com
hir.lena(at)hotmail.fi
seppos(at)mbnet.fi
teppo.rinta-filppula(at)iki.fi
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 on ilmestynyt usean vuoden vain internetissä. Tällä hetkellä lehti on toistaiseksi tauolla.
Voit pyytää ilmoituksen sen ilmestymisestä sähköpostiisi ilmaiseksi 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, 2100260 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

Syksyllä, jos olosuhteet sallivat, aloitamme harjoituskauden taas uusin innoin.

Aurinkoista kesää kaikille!

