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Puheenjohtajan tervehdys:
Kun taas saamme tanssia yhdessä
...pyörin vinhasti ympäri
...polskaan vauhdikkaasti
...polkkaan niin pitkään kuin jalat kestävät
...hamboan hitaasti nautiskellen
...nautin parikontaktista
...nauran ystävien kanssa yhdessä
...laulan yhdessä täysin palkein
...suunnittelen seuraavaa esiintymistä / tapahtumaa
...poljen lattiaa sydämeni kyllyydestä
...kiidän ja liidän tanssilattialla täyttä vauhtia
...opettelen innolla uutta
Kun taas saamme tanssia yhdessä – Koska olohuoneen lattia ei vaan riitä.
-Kati

HKY:n VUOSIKOKOUS 2021:

KUTSU HKY:n vuosikokoukseen
Tervetuloa Helsingin Kansantanssin Ystävät ry:n vuosikokoukseen tiistaina 23.3.2021 klo 19.00.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:
toimintakertomus ja tilinpäätös v. 2020.
HUOM:
Virusepidemian rajoitusten takia vuosikokous pidetään verkossa yllämainittuna ajankohtana.
Etäkokoukseen voi ilmoittautua sähköpostitse sihteerille. Ilmoittautuneille lähetetään etukäteen
kokousmateriaali ja linkki liittymisohjeineen.

Kevätkauden 2021 harjoitukset:
Kevätkaudella harjoitukset on päätetty aloittaa näillä näkymin aikaisintaan
maaliskuussa, sillä koronatilanne ei näytä laantuvan.
Rutistus maanantaisin
klo 19 - 21
alkaen 1.3.2021

Pitäjänmäen peruskoulu, Viinenkuja 6
ohjaaja: Milsse Tapojärvi

milsse(at)iloksi.fi

Purpuri tiistaisin
klo 19 - 21
alkaen 2.3.2021

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 1.3.2021

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.

Killan kuulumisia:
T. Eeva
Koronaepidemian takia Kampin palvelukeskus on suljettu ulkopuolisilta, joten kevään tilanteesta ei ole vielä tietoa,
pääseekö palvelukeskukseen vai ei.
Lisätietoja Eeva Heinoselta, eeva.heinonen(at)hotmail.fi.

In memoriam:
Kaija Luotonen on menehtynyt vaikeaan sairauteen joulukuussa.
Kaija oli yksi innokkaimmista tanssijoistamme Kierrokkaassa.
Hänet on sinattu läheisten läsnäollessa. Muistotilaisuus pidetään myöhemmin.

Pitkäaikainen kiltalainen Kerttu Ikkelä on jättänyt meidät.
Hän kuoli 5.1.2021 ja oli 90 vuotias. Siunattu läheisten läsnäollessa.
Muistamme Kertun valoisan olemuksen ja hänen laajan kansallispukuisen
nukkekokoelman.

Tulevaa:
Koronatilanteen takia harrastustoiminnat ovat rajoitusten myötä tauolla toistaiseksi. Hallitus seuraa tilannetta ja
informoi muutoksista.
Jos haluat pysyä ”kärryillä”, mitä kansantanssialalla tapahtuu valtakunnallisesti, esimerkiksi yksi kansantanssiin
liittyvä foorumi on facebookissa kansantanssi-ryhmä, toinen on www.kamukanta.fi.

Muuta tiedotettavaa:
Jäsenmaksut
Jäsenmaksu v. 2021 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.
Kevätkauden 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
Puvusto sisältää aikuisten kansallispukuja, purpuripukuja 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 pääsee 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.
On myös toivottavaa ilmoittaa sihteerille, jos et halua / voi jatkaa HKY:n jäsenyyttä

HKY:n hallitus ja toimihenkilöt 2021
Kati Virtanen (puheenjohtaja)
Pirkko Elo (sihteeri ja puvuston hoitaja)
Leila Hohenthal (taloudenhoitaja)
Elena Molodchinina
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
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.hky-ry.net (omat kotisivut).
www.kansanmusiikkikansantanssi.fi (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

Hyvää alkanutta vuotta kaikille. toivottavasti pian pääsemme jatkamaan
rakasta tanssiharrastusta yhdessä.

