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Puheenjohtajan tervehdys:

Onkohan tämä nyt neljäs vai useampi ”tanssiton pääkirjoitus” Ankkaan? Ehkä en enää
surkuttele kohtaloa ja tanssimattomuutta vaan keksin teille positiivisia asioita tästä
hetkestä.
Helleaalto hellii meitä, aurinko paistaa kirkkaasti ja houkuttelee ulos tai piristää
ikkunastakin katsottuna. Hameet ja shortsit saa kaivaa kaapista ja laittaa sandaalit
jalkaan. Ulkona saa jo nähdä ystäviä vähän isommallakin porukalla ja kesäloma tulee
vääjäämättä. Koululaiset kirmasivat kesälaitumille. Loma on heilläkin odotettu, vaikka
se vanhemmille aiheuttaakin ajoittain logistisia ongelmia.
Lomalla voi nauttia vaikka omalla tai vuokratulla mökillä, tai grillata kotipihalla. Voi olla niin aktiivinen tai niin laiska
kuin itsestä tuntuu. Sitten jaksaa taas syksyllä uudella innolla.
Syksyä odottaen,
Kati
_____________________________________________________________________________________________________

Syyskauden 2021 harjoitukset:
Rutistus maanantaisin
klo 19 - 21
alkaen 6.9.2021

Pitäjänmäen peruskoulu, Viinenkuja 6
ohjaaja: haku meneillään

Purpuri tiistaisin
klo 19 - 21
alkaen 7.9.2021

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 6.9.2021

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.

Lavatanssit on peruttu koko kesältä:
Hallitus totesi jo huhtikuun kokouksessaan, että lavatanssien järjestäminen kesä-heinäkuussa terveysturvallisesti
on mahdotonta Merimelojien majan olosuhteissa. Koronarajoitusten jatkuessa myös elokuun tanssit peruttiin.
Katseet kääntyvät siis seuraavaan kesään.

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

In memoriam:
Leo Mäkinen on poistunut keskuudestamme 29.3.2021. Hän oli pitkäaikainen HKY:n jäsen
ja viime vuosina aktiivisesti mukana Killan toiminnassa.
Siunaus on toimitettu läheisten läsnäollessa.
___________________________________________________________________________________________

Tulevaa:
Koronatilanteen takia harrastustoiminnat ovat rajoitusten myötä olleet tauolla koko kevätkauden.
Jos haluat pysyä ”kärryillä”, mitä kansantanssialalla tapahtuu valtakunnallisesti, esimerkiksi yksi kansantanssiin
liittyvä foorumi on facebookissa kansantanssi-ryhmä, toinen on www.kamukanta.fi.
12.6. Helsinki-päivänä: Pelimannisoittoja Helsinki-päivän kunniaksi Seurasaaressa. Järjestäjinä
Seurasaarisäätiö ja Uudenmaan kansanmusiikkiyhdistys ym.
26.-27.-6. Juhannus Seurasaaressa: Kansantanssijat ja pelimannit ovat tervetulleita esiintymään
ekstempore.
12. - 18.7. VirtuaaliKaustinen Folk Festival
5.8. Kansallispuku-piknik Seurasaaressa Antin aukiolla klo 17 alkaen.
12.-20.8. Seurasaari soi.
21.8. Piknik-jamit (Orivesi AllStars) Seurasaaressa. Tanssijat ja pelimannit ovat tervetulleita.
8.10. SKY:n 120v- juhlatilaisuus, paikka ei ole vielä tiedossa

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 harjoitusmaksua ei peritä, koska ei ole ollut mahdollisuutta harjoitella. Tähän mennessä
maksaneiden harjoitusmaksut siirretään seuraaville kausille.
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.
SKY:n toimiston putkiremontin aikana (juhannus – marraskuu) pukukaapille ei ole pääsyä.
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 ja KTNL yhdistyvät
SKY ja KTNL on v. 2020 vaalikokouksessa tehnyt päätöksen järjestöjen yhdistymisestä v. 2022.
KTNL:n purkamisen selvitystyö tehdään v. 2021 aikana ja vahvistetaan vaalikokouksessa 2021.
KTNL:n toiminta loppuu 31.12.2021.
Vuoden 2022 alusta yhdistynyt järjestö toimii nimellä Suomalaisen Kansantanssin Ystävät ry.

SKY:n toimiston putkiremontti
SKY:n toimistotilassa alkaa massiivinen putki- ja sähkötyöremontti juhannuksesta lähtien ja kestää marraskuulle.
Puvusto ja toimiston irtaimisto siirretään remontin tieltä väistötilaan. HKY:n käytössä olevat pukukaappi ja
ullakkovaraston hyllykkö suojataan pölyltä. Remontin aikana huoneistoon ei ole yleisöltä pääsyä. Annuli hoitaa
toimistoa etänä.

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 netissä neljä numeroa vuodessa. Jos haluat tiedon lehden ilmesymisestä,
rekisteröidy postilistalle https://www.kansantanssinyst.fi/tanhuviesti/.

Tapahtumakalentereita
www.hky-ry.net (omat kotisivut).
www.kansanmusiikkikansantanssi.fi (Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskuksen (KEK) sivusto)
______________________________________________________________________________________

SKY
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 kesää kaikille, toivottavasti pian
pääsemme jatkamaan tätä
rakasta tanssiharrastusta yhdessä
ja ilman maskia.

