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Puheenjohtajan tervehdys:
Näin se rupeaa tämäkin vuosi ja tanssisyksy kääntymään loppua kohti. Onneksi
sentään on saatu tanssia ja joulujuhlakin pitää. Harmillisesti rajoituksia on taas
jouduttu kiristämään, joten nähtäväksi jää, miten ensi vuosi menee. Sormet ristissä
toivotaan parasta.
Pakkanen näyttää tulleen ja luntakin on luvassa, ihanaa valoa! Ulkona pimeässä
on ollut mukava huomata heijastinvaljaiden / -liivien yleistyminen. Näkyvät todella
hyvin pimeässä. Hmm… voisikohan led-valonauhan avulla tehdä jonkun
tanssikoreografian… Kansantanssin ja kansanmusiikin edistämiskeskuksen
teema vuodelle 2022 on menuetti. Siinä se voisikin toimia!

No, sitä miettiessä voi sytyttää kynttilän, enkelikellon tai muun oman lempi- tunnelmantuojan. Hämärässä pölyt
eivät niin erotu, voi ottaa kirjan tai kutimen käteen tai laittaa kuulokkeet korville ja kuunnella äänikirjaa tai
lempijoululauluja.
Rauhaisaa Joulun aikaa jokaiselle!

Kati

________________________________________________________________________________________________________________

Vaalikokousterveiset:
HKY:n vaalikokous pidettiin tiistaina 16.11.2021 klo19 Pasilan peruskoululla, Savonkatu 2.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Kati Virtanen ja sihteerinä Pirkko Elo. Kokouksessa oli läsnä 17 jäsentä.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kati Virtanen ja sihteeriksi Pirkko Elo.
Hallituksen jäseniksi (vv. 2022-2023) valittiin Leila Hohenthal, Elena Molodchinina, Teppo Rinta-Filppula ja
Mila Vuorenmaa. Pirkko Elo jatkaa toista kauttaan (vv. 2021-2022).
Toiminnantarkastajiksi valittiin Pauliina Palonen ja Ralf Westerlund. Heidän varahenkilöikseen valittiin
Seija Ceder ja Raija Tuokko.
Keskusteltiin Lavatanssien talkoovoimien resursseista. Todettiin, että pystymme järjestämään ensi kesänä tanssiiltoja yhteensä kahdeksan kertaa, neljä kesäkuussa ja neljä elokuussa. Ehdotettiin korotusta pääsylippujen ja
kahvion hintoihin. Hinta-asia jää hallituksen päätettäväksi.

Tervetuloa, Maimu:
Kierrokas- ja Purpuriryhmän uusi pelimanni esittäytyy.
Olen harmonikansoittaja Virosta. Opiskelen Sibelius
Akatemiassa Pohjoismaista kansanmusiikkia.
Ennen Taideyliopistoa opiskelin jazzmusiikkia ja virolaista
kansanmusiikkia Tallinnassa (Estonian Academy of Music and
Theatre), valmistuin kandiksi vuonna 2018.
Olen opiskellut musiikkia lukion jälkeen ylioppilaaksi
valmistumisesta asti tähän saakka. Nordic Master in folk music
on sikäli erilainen koulutus, että meillä on ollut mahdollisuus
matkustaa ja olla puoli vuotta Ruotsissa, puoli vuotta
Tanskassa, Norjassa kävimme etänä - oli verkko-opetus. Nyt on
menossa kolmas vuosi maisterikoulutuksessa.
Asun Merihaassa ja nyt soitan paljon suomalaista kansanmusiikkia. Tänä vuonna opiskelen myös pedagogiikkaa ja
elokuvamusiikin säveltämistä. Olen kiinnostunut säveltämisestä ja teen sitä paljon.
Seuraava soolo-keikka tulee Folklandia-risteilyllä. Tervetuloa!
Kuuntele mun musiikkia kaikista online-platformista (Spotify, Apple music, Deezer, etc!).
www.maimumusic.com

Haaste SKY 120 vuotta
120-vuotisen toiminnan juhlistamiseksi tallennustoimikunta haastaa tanssijat,
yhdistykset ja muut toimijat muistiinmerkitsemään kansantanssiharrastuksen iloja ja
sattumia.
Kirjoita vapaamuotoisesti kokemuksistasi. Kerro meille vaikka:
- miten tulit mukaan ja milloin
- mitkä olivat ensimmäiset oppimasi kansantanssit/ vaikutelma niistä
- mielipiteesi esiintymisistä
- osallistuitko kesäpäiviin, ulkomaanmatkoihin
- muutoksia yhdistyksessäsi: ohjelmisto, tanssityyli, ohjaustyyli, muu toiminta
- perheen, ystävien, muiden suhtautuminen harrastukseesi
- miksi harrastat kansantanssia
- ym
Laita kirjoituksen alkuun nimesi, syntymävuosi ja paikkakunta, mistä kokemuksesi ovat.
Vastaa haasteeseen 31.12.2021 mennessä. Kirjoitukset voi lähettää Leena Aholle, Rakennusmestarintie 27 E 21,
20320 TURKU tai leenaaho6(at)gmail.com.
Osallistujien kesken arvotaan SKY:n toimittamia kirjoja ja levyjä.

Mennyttä:
8.10. SKY:n 120v -juhlaseremoniat
Klo15 alkoi opastettu kävelykierros Hietaniemen hautausmaalla
SKY:lle merkityksellisten henkilöiden haudoilla.
Teemu Perheentupa kertoi heidän taustoistaan, ansioistaan ja
panostuksistaan järjestön hyväksi.
Kullekin haudalle laskettiin valkoinen ruusu ja kynttilä. Kauimmin
viivyttiin Yrjö ja Linnea Väisäsen haudalla, sillä moni mukana olijoista
ovat tunteneet heidät henkilökohtaisesti ja kertoivat siinä muistojaan.
Klo 18 kansallispukuinen joukko kokoontui juhlaillalliselle ravintola
Perhoon. Menu sisälsi lohikeittoa, karjalanpaistia ja kakkukahvit.
Tunnelmaa juhlistivat taustamusiikillaan haitaristi Timo Hukkanen ja
kaksi viulistia Halsbrytarna-yhtyeestä.
Juhlissa oli mukana myös 15 HKY:n jäsentä.
Pirkko

Kuva: Risto Elo

19.11. Killan 20v- juhla:
Helsingin Kansantanssin Ystävien kiltalaisia kokoontui 20 -vuotisjuhlaansa lounaalle 19.11. Lasipalatsin ravintolaan
Kokouksen avauksessa Eeva Heinonen kertoi Killan alusta.
Killan perustajana tai aloittajana pidetään Anna Toivosta, joka eli pitkän ja antoisan elämän naisvoimistelun ja
kansantanssin parissa. Kun hän oli noin 90 vuotias, niin lääkäri sanoi, että hänen täytyy valita, kummasta hän
luopuu: voimistelusta vai tanssista. Anna valitsi tanssin, joten HKY menetti yhden erittäin hyvän tanssijan.
Anna aloitti siis ensin voimistelijana ja siirtyi sieltä tanssijaksi. Muistan kuinka juhlistimme hänen 60-vuotista
taiteilijauraansa tanssijana.
Muistan Annan aina hyvin valoisana persoonana, oli tilanne lähes mikä hyvänsä. Sellaisenkin tarinan olen kuullut,
että hän esiintyi Berliinin Olympialaisissa Suomen Naisten voimistelujoukkueessa, vaikkei se ollut varsinainen
kilpailulaji.
Juhlassa nautimme erittäin hyvästä ruoasta
ja tavanomaisesta keskustelun porinasta,
joka vyöryi laidasta toiseen, kun mukana
olijat (22h) muistelivat tapahtumia.
Juhlassa muistimme HKY:n taholta
kulttuurilahjakortilla Eeva Heinosta, Killan
monivuotista ohjelmien järjestäjää.
Erikoisen maininnan haluan esittää siitä, kun
porukka vaelsi Rasvaletti- näyttelyyn tuulesta
ja tuiskusta huolimatta.
Nimimerkki:
yksi mukana ollut
Kuva: Raija Leiponen

21.11. Pikkujoulut:

HKY:n joulujuhlaa vietettiin Pakinkylän VPK:lla
sunnuntaina 21.11. tanssin ja joululaulujen merkeissä.
Tapahtumassa oli vajaat 40 osallistujaa, joista monelle
tarjoutui ensimmäinen tilaisuus yhdessä laulamiseen ja
tanssimiseen pian kaksi vuotta sitten alkaneen
koronaviruspandemian aikana.
Yhdessäolon lomassa herkuteltiin pipareilla, joulutortuilla,
riisipuurolla ja glögillä sekä konvehdeilla, jotka olivat
nuoremman joulujuhlaväen suosiossa.

House Band Purjo

Daniel

Kuva: Pirkko Elo

Perinteisen lahjakeräyksen kohteeksi valikoitui tällä kertaa
Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Suomen Punaisen Ristin
organisoima Hyvä Joulumieli -keräys. Lahjaboksiin kertyi
yhteensä180 euroa.
Kiitos kaikille lahjoittajille!

Kuva: Daniel Wallenius

Tulevaa:
6.12.2021 Itsenäisyyspäivätanssiaiset:
Turun VPK-talolla
Tanssiaisten yhteydessä pidetään SKY:n ja KTNL:n kunniamerkkien jakotilaisuus.
Myös kahdella HKY:n jäsenellä on kunnia saada tämä huomionosoitus.

7.- 8.1.2022 Folklandia-risteily
Risteily järjestetään 7.-8.1.2022 Silja Europalla.
Ohjelmisto koostuu kotimaisen folkin tähtiartisteista ja kiinnostavimmista kokoonpanoista. Ohjelmistossa nähdään
myös kansainvälisiä esiintyjiä. Festivaaleille osallistuu lähes 100 esiintyjä-kokoonpanoa ja yli 2000 risteilijää.
Etnogaala sulautuu risteilyn Eläköön Folk! -gaalaan 7.1.2022
Tarkempaa tietoa löytyy netistä folklandia.fi ja etnogaala.fi

Kevätkauden 2022 harjoitukset:
Rutistus maanantaisin
klo 19 - 21
alkaen 10.1.2022

Pitäjänmäen peruskoulu, Viinenkuja 6
ohjaaja: Milsse Tapojärvi

milsse(at)milsse.fi

Purpuri tiistaisin
klo 19 - 21
alkaen 11.1.2022

Pasilan peruskoulu, Savonkatu 2
ohjaajat: Risto Elo ja Paavo Tammisto
pelimanni: Maimu Jögeda

risto.elo(at)iki.fi
maimu.jogeda(at)gmail.com

Kierrokas maanantaisin
klo 19 - 21
alkaen 10.1.2022

Oulunkylän ala-aste, Teinintie 12
ohjaaja: Outi Rinta-Filppula
pelimanni: Maimu Jögeda

outirintafilppula(at)gmail.com
maimu.jogeda(at)gmail.com

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 tapaamiset:
Yllätyksenä tuli tieto, että Killan vetäjänä toiminut Eeva on ilmoittanut väistyvänsä ”eläkkeelle”.
Vetäjän pestin on ottanut vastaan Marjatta Koivu-Loman. Onnea hänelle uudessa tehtävässään ja kiitos Eevalle!
Killan sovitut tapaamispäivät kevätkaudella 2022 ovat torstaisin 3.2., 3.3., 7.4., 5.5. klo 12.30 - 14.30.
Kampin palvelukeskuksessa huoneessa Broidi. (Tammikuulle ei järjestynyt aikaa)
Lisätietoja marjatta.koivu-loman(at)gmail.com.

Muuta tiedotettavaa:
Jäsenmaksut
Jäsenmaksu v. 2022 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.
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 – joulukuu) 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)
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 ja KTNL:n vaalikokoukset
Pidettiin lauantaina 27.11. 2021 Hyvinkäällä ja verkossa.
Kokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat; hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden valinta,
toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Lisäksi päätettiin KTNL:n purkamisesta omana järjestönään ja sen sulauttamisesta SKY:hyn.
Hyväksyttiin yhdistymis-sopimus ja SKY:n uudet säännöt.
Kutsuttiin Sanna Laakso ja Erja Askolin uusiksi SKY:n kunniajäseniksi.
Kokoukseen osallistuivat HKY:n edustajina Pirkko ja Risto Elo.

SKY:n toimiston putkiremontti
SKY:n toimistotilassa on parhaillaan massiivinen putki- ja sähkötyöremontti, joka kestää vielä jonkin aikaa.
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.

Tanhuviesti
SKY:n julkaisema Tanhuviesti ilmestyy netissä neljä numeroa vuodessa. Jos haluat tiedon lehden ilmestymisestä,
rekisteröidy postilistalle https://www.kansantanssinyst.fi/tanhuviesti/.

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.

Tapahtumakalentereita
www.hky-ry.net (omat kotisivut).
www.kamukanta.fi. (Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskuksen (KEK) sivusto)
kansantanssi-ryhmä facebookissa,
______________________________________________________________________________________

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.
www.kansantanssinuoret.fi

Hyvää joulun odotusta ja rauhallista joulun aikaa!
Toimitus

