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Puheenjohtajan tervehdys:     

 
 
 
 
 
 
 
Ai että, treenit alkaa. Jotenkin ihan jännittää, on siitä niin kauan, kun on viimeksi 
päässyt tanssimaan.  
 
Tanssin huumassa muistetaan kuitenkin pitää huolta turvaväleistä ja käsihygieniasta. 
Ethän tule treeneihin sairaana! Treeneissä on tarjolla käsidesiä. Pidetään turvavälit 
varsinkin salista poistuvaan ryhmään.  
Helsingin kaupunki on vaatinut terveysturvallisuussuunnitelman, missä lupaamme 
tekemisillämme vähentää koronan leviämismahdollisuuksia harjoituksissamme.  

 
Teemme yksilöharjoitteita ja paritanssissa pyrimme pitämään yksien treenien ajan saman parin. Kasvomaskin 
käyttöä suositellaan sisätiloissa muulloin kuin ”urheilusuorituksen” aikana. Ohjeiden mukaan ohjaajan tulee käyttää 
kasvomaskia, mutta meillä ohjaajat osallistuvat tanssiin useimmiten. He tekevät silloin urheilusuoritusta, joten 
kasvomaskin käyttöä ei velvoiteta.  
Jos ei halua parikontaktia, siitä on hyvä ilmoittaa ohjaajalle harjoitusten alussa. 
 
Kaikesta huolimatta iloitaan yhdessä olemisesta ja yhdessä tanssimisesta. Jaksaakohan sitä enää polkata 
puoltakaan biisiä… kunto loppuu alkuunsa.  
 
Ihanaa tanssisyksyä! 
 
-Kati 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Syyskauden 2021 harjoitukset: 

Rutistus maanantaisin  Pitäjänmäen peruskoulu, Viinenkuja 6                                          
klo 19 - 21    ohjaaja: Milsse Tapojärvi              milsse(at)milsse.fi                                    
alkaen 6.9.2021    

Purpuri tiistaisin Pasilan  peruskoulu, Savonkatu 2                                                                               
klo 19 - 21   ohjaajat: Risto Elo ja Paavo Tammisto  risto.elo(at)iki.fi                                     
alkaen 7.9.2021 pelimanni: Maimu Jögeda                          maimu.jogeda(at)gmail.com  

Kierrokas maanantaisin  Oulunkylän ala-aste, Teinintie 12                                                                              
klo 19 - 21   ohjaaja: Outi Rinta-Filppula   outirintafilppula(at)gmail.com                 
alkaen 6.9.2021  pelimanni: Maimu Jögeda        maimu.jogeda(at)gmail.com                                                                                                                          

 

Tanssiryhmät saavat Opintokeskus Sivikseltä vertaisopintoryhmätukea.   

 

Tanhuankka 3 / 2021 



 
 
Killan kuulumisia: 
 
Killan sovitut tapaamispäivät syksyllä 2021 ovat torstaisin 2.9. / 7.10. / 4.11. / 2.12. klo 12.30 – 14.30 Kampin 
palvelukeskuksessa huoneessa Broidi. Vielä ei ole tullut vahvistusta, pääseekö jo syyskuussa aloittamaan.  

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

  

Mennyttä: 
 

Koronatilanteen takia monet kesän tapahtumat ovat rajoitusten myötä 
peruuntuneet. 
  
 
 
 
Kansallispuvun tuuletuspiknik 5.8. Seurasaaressa sentään toteutui.  
Iisalmen pappilan pihalla pukujaan tuuletti myös kolme kiltalaista. 
 
Seurasaaren sillan kupeessa poseeraavat Riitta Putkonen Ilmajoen puvussa ja 
Marjatta Koivu-Loman Helsingin pitäjän puvussa.  
 
Kuvan otti Eeva Heinonen 
 
 
 
 
 

 
Tulevaa: 
  
8.10.2021 SKY:n 120v- juhlatilaisuudet Helsingissä 
Klo 15 kävelyluento Hietaniemen hautausmaalla, missä vieraillaan  SKY:n perustajajäsenten ja merkkihenkilöiden 
haudoilla.  Samalla kuullaan heidän historiastaan ja panoksestaan SKY:n vaiheisiin. 
Klo 18 Juhlaillallinen Ravintola Perhossa. 
 
6.12.2021 Itsenäisyyspäivätanssiaiset Turun VPK-talolla 
Tanssiaisten yhteydessä pidetään SKY:n ja KTNL:n kunniamerkkien jakotilaisuus. 
 
Edellisistä saadaan tarkempaa tietoa tulevissa SKY:n ja KTNL:n tiedotteissa. 
 
 
Jos haluat pysyä ”kärryillä”, mitä kansantanssialalla tapahtuu valtakunnallisesti, esimerkiksi yksi kansantanssiin 
liittyvä foorumi on kansantanssi-ryhmä facebookissa, toinen on www.kamukanta.fi. 
  
Kamukannasta poimittua: 
 
10.10.2021 Aleksin Syyssoitto Vuosaaren Merimieskirkossa sunnuntaina klo 16 - 17.30 
Bikkarit-duo, Jari Komulaisen trio ja Sakarat Laulupelimannit merellisen teeman ja kansanmusiikin parissa. 
 
5.-14.11.2021 Etnosoi Savoy-teatterissa 
Sam Leen marraskuun konserttiliput ovat myynnissä! Sielukas folk-musiikin tulkitsija ja palkittu artisti esiintyy 
Savoy-teatterissa, Helsingissä sunnuntaina 14.11.2021. 
Tiedostamme, ettemme voi tietää, mitä kesä ja sen jälkeinen aika tuo tullessaan. Katsomme tulevaisuutta kuitenkin 
toiveikkain mielin valmistellen marraskuista Etnosoi!-festivaalia.  

 



 

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 peritty, 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. Maksun voi suorittaa myös käteisenä ryhmien yhteyshenkilöille harjoituksissa. 
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 tai www.tanhu.fi.                                                                                                                                           
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)   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            
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 toimiston putkiremontti 
SKY:n toimistotilassa on parhaillaan massiivinen putki- ja sähkötyöremontti, joka kestää marraskuulle.               
Puvusto ja toimiston irtaimisto on siirretty remontin tieltä väistötilaan. Osoite on Töölönkatu 1 varasto 5.          
Tiloihin pääsee vain erikseen sovittaessa. Yhteydenotot 045-2777 283 tai suom(at)kansantanssinyst.fi.                                                                                                   

HKY:n käytössä olevat pukukaappi ja ullakkovarasto Döbelninkadulla on suojattu  pölyltä. Remontin aikana 
huoneistoon ei ole yleisöltä pääsyä. Annuli hoitaa toimistoa pääasiassa 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 tai hallituksen jäsenille ja tule tekemään harrastustamme näkyvämmäksi. 

Tanhuviesti  

SKY:n julkaisema Tanhuviesti ilmestyy netissä neljä numeroa vuodessa. Jos haluat tiedon lehden ilmestymisestä, 
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   suom(at)kansantanssinyst.fi                                      
Döbelninkatu 5 B 21, 00260 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    

 


