Tanhuankka 3 - 4 / 2020

4
Puheenjohtajan tervehdys:
Päivät lyhenevät, lehdet ovat lähes kaikki pudonneet, aurinko sentään välillä
pilkahtaa. Tanssit alkoivat ja sitten osalla taas loppuivat. Rutistus vielä yrittää
turvavälein jatkaa harjoituksia. Saa nähdä, miten käy.
Erilaiset etäalustat ovat tulleet tutuiksi hallituksen kokouksissa ja Pispalan Sottiisin
esityksiä katsottiin livestreemauksen turvin kotoa. Ostin juuri etälipun Vantaan
Kaamospelien konserttiin. Pitäisiköhän ostaa myös uusi sohva, kun sille on nyt niin
paljon käyttöä ☺?
Toivottavasti ensi vuonna tilanne on jo parempi. Kaipaus paritanssiin kasvaa päivä
päivältä. Pitänee kaivaa vanhat keikka- ja luokitusvideot arkistoista ja fiilistellä niiden
kanssa siinä kotisohvalla. Kyllä tämä tästä vielä, näin on uskottava.
Pikkujouluja ei tänä vuonna järjestetä ainakaan perinteisinä, mutta jos hyvin käy,
Rutistuksella on yllätyssuunnitelma takataskussa…
Voimia ja valonpilkahduksia kaikille loppuvuoteen. Sytytä kynttilöitä, jos ei muuten valoa näy!
-Kati

KUTSU VAALIKOKOUKSEEN:
HKY:n vaalikokous 17.11.2020
Tervetuloa Helsingin Kansantanssin Ystävät ry:n vaalikokoukseen tiistaina 17.11.2020 klo 19.00.
Pasilan Peruskoulun liikuntasali, Savonkatu 2
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:
- toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021
- päätetään jäsen- ja harjoitusmaksujen suuruus.
- valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle
- valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille varahenkilö
Erovuorossa ovat Pirkko Elo ja Seppo Salminen. Hallituksessa jatkavat toista kauttaan Leila Hohenthal,
Elena Molodchinina, Teppo Rinta-Filppula ja Mila Vuorenmaa.
HUOM:
Mikäli virusepidemian takia koulutilat joudutaan sulkemaan, ilmoitetaan uusi kokouspaikka.
Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä valitsemansa asiamiehen (edustajan) välityksellä
antamalla hänelle valtakirja.

Tervetuloa, Milsse
Rutistus on jo syksyn ajan harjoitellut uuden ohjaajan, Milsse Tapojärven ohjauksessa.

Kuva: Milsse Tapojärvi

Mie oon Milsse ja oon kotoisin Muoniosta sekä Kaustiselta. Lapsena
asuttiin Muoniossa kaikki vapaa-aika ja Kaustisella kouluajat sekä
tietenkin festarit eli Kaustisen kansanmusiikkijuhlat, jossa ihan pienestä
tytöstä olin esiintymässä tanhuten sekä kannelta soittaen.
– missä aloitit tanssimaan kansantansseja ja mikä sai sinut aloittamaan juuri
kansantanssin?
Taisin olla tokalla luokalla koulussa ja laskeskelin että kun viikossa on seitsemän
päivää ja mulla vain kuusi harrastusta, niin asialle täytyy tehdä jotain. Sopivasti
alkutalvesta 1985 Kaustisen nuorisoseura aloitti tanhut lapsille ja ilmottauduin
ensimmäisenä mukaan Ottoset-ryhmään. Ja tietenkin se, että kun kaikki muut
soittivat fiulia (viulua) Kaustisella, niin halusin olla radikaali ja erottua joukosta,
joten tanhusin sekä soitin 5-kielistä ja isoa kannelta Perhonjokilaakson tyylillä,
eli lyhyeltä sivulta.
– kuinka montaa tanhuryhmää olet opettanut?
Minusta tuli ensin apuohjaaja pienempien ryhmään, koska vilkas pikkuveljeni
tanssi siellä ja tarvi "kurinpitäjää." Sittemmin tästä Häkkyrät-ryhmästä tuli minun
ohjaama ryhmä. Häkkyröiden lisäksi olen ohjannut muun muassa Rimpparemmin ryhmiä, Lippareita ja pikkuLippareita, Lakian likkoja, Intikkaa, Soppaa, Rutistusta ja tämän lisäksi ainakin 30 muuta ryhmää. Toimin
Pohjanmaan taidetoimikunnassa Kansantanssin Läänintaiteilijana ja sitä kautta tutustuin useaan ryhmään vanhan
Vaasanläänin alueella.
– lempitanssisi tanhuvakasta?
Hylkeenhyppely on niin hittitanhu, kamalan ihana ja aina ulkomaan reissuilla ohjelmistossa.
– kansanmusiikkikappale/-levy, jonka toivoisit kaikkien kuuntelevan?
JPP: Slängpolska efter Byss-Calle tuo iloa päivään. Magnus Vuolab: Ovvla luohti, rentoa ja energisoivaa.
– suosikkikansallispukusi?
Kansallispuvuista varmasti naisten Veteli (tarkistamaton), kun olen se päällä kasvanut.Kansanpuvuista
ehdottomasti oma Gagti eli Lapinpuku.

– mitä muuta elämääsi kuuluu kuin kansantanssi?
Ituhippeily ja foliohattuilu eli hyvä ravinto, mielenhallinta, sekä kehon kunnioittaminen ja huolto kaikilla tavoin. Siitä
on myös tullut mulle toinen ammatti. Tottakai oma perhe sielunsiskoineen ja –veljineen, universaali rakkaus ja
maapallon voimaannuttaminen.
– mitä muuta haluaisit kertoa itsestäsi?
Olen ikuinen tiedon etsijä ja parhaillaan opiskelen
mm. personal traineriksi sekä aromaterapeutiksi.
Koulutan energia-hoitajia ja valmennan
ravitsemusasioissa. Autan ihmisiä löytämään
oman mieluisan tavan liikkua ja pitää huolta
itsestään. Kaverin sanoja lainatakseni " minä olen
paras minä, ei ole muita minuja!".

Haastattelijoina Kati, Mila ja Teppo
Kuva: Tuula Lampela

Kevätkauden 2021 harjoitukset:
Rutistus maanantaisin
klo 19 - 21
alkaen 11.1.2021

Pitäjänmäen peruskoulu, Viinenkuja 6
ohjaaja: Milsse Tapojärvi

milsse(at)iloksi.fi

Purpuri tiistaisin
klo 19 - 21
alkaen 12.1.2021

Pasilan peruskoulu, Savonkatu 2
ohjaajat: Risto Elo ja Paavo Tammisto
pelimanni: Juska Ojajärvi

risto.elo (at)iki.fi
juska.ojajarvi@gmail.com

Kierrokas maanantaisin
klo19 - 21
alkaen 11.1.2021

Oulunkylän ala-aste, Teinintie 12
ohjaaja: Outi Rinta-Filppula
pelimanni: Juska Ojajärvi

outirintafilppula(at)gmail.com
juska.ojajarvi@gmail.com

Tanssiryhmät saavat Opintokeskus Sivikseltä vertaisopintoryhmätukea.
Kierrokas ja Purpuri-ryhmät ovat tänä syksynä harjoitelleet vain kerran, sitten
koronakauhu iski ja harjoitukset jätettiin toistaiseksi tauolle. Rutistus on jatkanut
harjoituksiaan koko syksyn.

Killan kuulumisia:
Ystävien Killan ainoa syksyn tapaaminen oli 1.9.
2020 Royal Line risteilyaluksella. Risteilimme
Helsingin rannikkoa ja lähisaaristossa kaksi
tuntia.
Oli mielenkiintoista nähdä mereltä, miten
maisema on muuttunut ja rakennuksia tullut lisää
ja itään päin mentäessä kokonaisia
kaupunginosia. Ilma oli aurinkoinen, leppoisa tuuli
puhalsi, retkemme oli onnistunut koronasta
huolimatta. Lopuksi menimme torikahville
Kauppatorille.
T. Eeva
Koronaepidemian takia Kampin palvelukeskus
oli suljettu ulkopuolisilta, joten syksyn
tapaamiset jäivät tähän yhteen kertaan,
turvallisesti ulkosalla.
Kevään tilanteesta ei ole vielä tietoa, pääseekö
palvelukeskukseen vai ei.

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

Tulevaa:
Pikkujoulut
Kuten Kati jo tervehdyksessään kertoi, että perinteisiä pikkujouluja ei tänä vuonna ikävä kyllä järjestetä,
Juhlikaamme joulua kukin läheistemme kesken. Ellei sitten….

Folklandia maissa, Eläköön Folk 9.1.2021
Merelle ei tammikuussa päästä, mutta palanen Folklandiaa soi, tanssii ja juhlii Eläköön Folk! konserttitapahtumassa Tampereella lauantaina 9.1.2021. Monipuolisessa ohjelmakattauksessa nähdään
kansanmusiikin ja kansantanssin parhaimmistoa. Eläköön Folk! – konsertin yhteydessä jaetaan tunnustuksia ja
palkintoja alan ansioituneille toimijoille. Samana päivänä järjestetään myös Kansanmusiikin ja Kansantanssin
Edistämiskeskuksen (KEK) vuosittainen FolkForum –seminaari. Sen aiheena KEK:n nimeämän vuositeeman
mukaisesti ”Pohjoisilla poluilla”.

Muuta tiedotettavaa:
Jäsenmaksut
Jäsenmaksu v. 2020 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. Vuoden 2021 maksuista päätetään vaalikokouksessa17.11.
Syyskauden harjoitusmaksusta on mahdollista neuvotella alennusta, enimmillään 50%.
Nyt, korona-aikana maksu suoritetaan suoraan yhdistyksen tilille. KÄYTÄ SILLOIN VIITENUMEROA 3007.
Tilin numero on lehden lopussa. Kysymyksiin vastaa Leila Hohenthal.

HKY:n Puvusto
Koska yhdistyksellä ei ole enää lasten ryhmää, hallitus katsoi, että HKY:n puvustossa olevat lasten puvut on syytä
myydä pois ja näin saada ne aktiivisempaan käyttöön. Puvut myytiin Karjalan Nuoret ry:lle kokonaishintaan 1000 e.
Puvustoon jäi vielä aikuisten kansallispuvut, purpuripuvut ja muutamia tanssikenkiä.
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 osoitteella www.hky-ry.net.
HKY:llä on myös oma sähköpostiosoite: helsinginkansantanssinystavat(at)gmail.com.

Tanhuankka
Jäsenlehti Tanhuankka ilmestyy pääasiassa yhdistyksen kotisivulla www.hky-ry.net Saat sen ilmestymisestä
tiedon sähköpostiisi ja linkin lehteen. Ne, joilla ei ole sähköpostiosoitetta, saavat lehden paperiversiona.
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 vuodesta 2004 vain internetissä. Tällä hetkellä lehti on tauolla.

Tapahtumakalentereita
www.tanhu.fi tai www.hky-ry.net, omat kotisivut.
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

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

