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Puheenjohtajan tervehdys:    

Taivas on tänään harmaa, mutta kesää kohti mennään. Eilinen auringon paiste antoi jo 
lupausta kirkkaammasta ilmasta ja kevään tulosta.  

Vaikka treenit vielä ovatkin tauolla, voidaan jo miettiä tulevaa kesää. Tapahtumia 
kesälle on tulossa useita, toivottavasti vihdoin näitä pystytään järjestämään. Nyt vaan 
jää pohdittavaksi, mihin kaikkiin halutaan osallistua, yhdessä tai erikseen. Pispalan 
sottiisin yhteisohjelmissa nähdään uutta innovaatiota, kun ohjelma on tarkoitus siirtää 
pois kentältä luonnon helmaan. Saa nähdä, miten tässä onnistutaan.  

Hyvinkäällä taas järjestetään perinteinen Hyvinkään Hoijakka yhdessä Karjalaisen 
Nuorisoliiton kanssa. Siellä ohjelmassa on hyvin perinteisiä tanhuja, illanviettoja ja 
työpajoja. Ja onhan kesällä vielä Havlek Färsaarilla. Jossain kyllä juuri ilmoitettiin, että 
islantilaiset varaavat kaikki paikat, joten nopea saa olla, jos näihin kekkereihin haluaa 
mahtua mukaan.  

Kesältä odotan myös konsertteja, Merimelojien tansseja, Kaustisen festareita, ystävien ja tuttavien tapaamista, 
ajanviettoa yhdessä. Nyt vielä istutaan yksin kotona ja odotellaan ruokatilauksen saapumista ja koronan iskemistä. 
Toivottavasti ruoka ehtii ensin.  

-Kati 
    

 

 

Tanhuankka 1 / 2022

Kutsu HKY:n vuosikokoukseen 2022  
Tervetuloa Helsingin Kansantanssin Ystävät ry:n vuosikokoukseen. 

Paikka: Pasilan peruskoulu, liikuntasali, Savonkatu 2                               
Aika: tiistai 1.3.2022 klo 19.00.  

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:                 
toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021. 

  



Mennyttä: 

6.12.2021 Itsenäisyyspäivän tanssiaiset Turussa 

Turun Kansantanssin Ystävien itsenäisyyspäivän tanssiaiset pidettiin juhlavissa puitteissa Turun VPK-talolla.  
Siellä tanssittiin perinteisiä paritansseja ja salonkitansseja puhallinorkesterin säestämänä. 
Ennen varsinaisia tanssiaisia  oli järjestetty SKY:n 120v-juhlan kunniaksi ansiomerkkien jakotilaisuus  
Myös kahdella HKY:n jäsenellä oli kunnia vastaanottaa tämä huomionosoitus.  
Risto Elolle myönnettiin SKY:n kultainen ansiomerkki ja Pirkko Elolle SKY:n hopeinen ansiomerkki.  
Kiitämme kunniasta. 

7.- 8.1.2022 Folklandia-risteily  

Risteily peruttiin koronan takia. Tapahtuma siirtyy vuodella eteenpäin; 13.-14.1. 2023 

Tulevaa: 

Netistä poimittua: 

10.-12.6.2022 Kesäjuhla Hyvinkään Hoijakka 
Ensi kesän kesäjuhla, Hyvinkään Hoijakka, järjestetään yhdessä Karjalaisen Nuorisoliiton kanssa. 

Luvassa on tanssin ja yhdessäolon lisäksi työpajoja, konsertteja, illanviettoja, luentoja ja muuta mukavaa. 
Hoijakkaan osallistuu myös Suistamon perinneseura, joka tuottaa juhliin mm. konsertin ja 
illanviettona Suistamolaiset praasniekat.  

Yhteisohjelmina tanssitaan tansseja Tanhuvakasta ja Karjalaisen Nuorisoliiton kirjasta Hulivili - karjalaisia 
kansantansseja lapsille. Lisäksi mukana on peruuntumisen takia tanssimatta jäänyt Tampereen NORDLEK 2021 
-ohjelma. Ohjelmisto koostuu useammasta kokonaisuudesta, joihin voi osallistua valintansa mukaan ja 
joista löytyy sopivaa tanssittavaa kaiken ikäisille.  

Ohjeiden yhteydessä on mainittu, mistä julkaisusta ne ovat ja mistä niiden musiikit löytyvät. 
Lisää tietoa kesäjuhlan ohjelmasta ja hinnoista tulee pian.  

Yhteisohjelma 2022 - Hyvinkään Hoijakka v2.pdf 286 KB 

15.-19.6.2022 Pispalan Sottiisi  

Kesäinen viikko 15.-19.6.22 Tampereella nostaa hymyn huulille ja tuo tullessaan folkloren ilotulitusta; vauhdikkaita 
tansseja, mukaansatempaavia rytmejä, eksoottisia soittimia ja upeita kansallispukuja. Pispalan Sottiisi on koonnut 
jo vuodesta 1970 alkaen kansantanssin ja kansanmusiikin ystävät ja harrastajat Tampereelle. Ensi kesänä 
festivaalille odotetaan taas yli 1000 osanottajaa ja 15 000 kävijää. 
 
Festivaalin monipuoliseen ohjelmaan kuuluu kansantanssikonsertteja, työpajoja, tanssitupia, nurkkatansseja ja 
ilmaisohjelmaa. Sottiisin kotimainen pääesiintyjä on Pispalan Sottiisin Vuoden 2022 kansantanssiyhtye PRO   
Turun Kansantanssin Ystävät ry:stä.  
 
Pispalan Sottiisiin Tampereelle saapuu kesäkuussa 2022 huikeita kansantanssi- ja kansanmusiikkiryhmiä sekä 
Suomesta että ulkomailta.                                                                                                                                                                     

Seuraa meitä Instagramissa @sottiisi ja Facebookissa @pispalansottiisi 

https://bin.yhdistysavain.fi/1595273/Kr8QQyeh5G4KSUwkoziy0WY-VS/Yhteisohjelma%202022%20-%20Hyvinka%CC%88a%CC%88n%20Hoijakka%20v2.pdf


Kevätkauden 2022 harjoitukset: 

Rutistus maanantaisin  Pitäjänmäen peruskoulu, Viinenkuja 6                                          
klo 19 - 21    ohjaaja: Milsse Tapojärvi              milsse(at)milsse.fi                                    
alkaen 7.2.2022    
Purpuri tiistaisin Pasilan  peruskoulu, Savonkatu 2                                                                               
klo 19 - 21   ohjaajat: Risto Elo ja Paavo Tammisto  risto.elo(at)iki.fi                                     
alkaen 8.2.2022 pelimanni: Maimu Jõgeda                          maimu.jogeda(at)gmail.com  
Kierrokas maanantaisin  Oulunkylän ala-aste, Teinintie 12                                                                              
klo 19 - 21   ohjaaja: Outi Rinta-Filppula   outirintafilppula(at)gmail.com                 
alkaen 14.2.2022  pelimanni: Maimu Jõgeda        maimu.jogeda(at)gmail.com  
Kilta torstaisin  kerran            Kampin palvelutalo, Salomonkatu 21                                                                                            
kuussa klo 12.30-14.30         yhteyshenkilö Marjatta Koivu-Loman marjatta.koivu-loman(at)gmail.com                                                                                                                                                  
                                                                                                         

Tanssiryhmät saavat Opintokeskus Sivikseltä vertaisopintoryhmätukea.   

Killan tapaamiset:      
Killan vetäjänä toiminut Eeva Heinonen on ilmoittanut väistyvänsä ”eläkkeelle”.  
Vetäjän pestin on ottanut vastaan Marjatta Koivu-Loman. Onnea hänelle uudessa tehtävässään ja kiitos Eevalle! 
Killan seuraavat sovitut tapaamispäivät kevätkaudella 2022 ovat torstaisin  3.3., 7.4. ja 5.5. klo 12.30 - 14.30.                                                                                
Kampin palvelukeskuksessa huoneessa Broidi. 

Helmikuun ajan palvelukeskus on vielä suljettu. Ehdotuksia otetaan vastaan helmikuun tapaamiseen esimerkiksi 
ulkoilun merkeissä. 

Lisätietoja marjatta.koivu-loman(at)gmail.com. 

Muuta tiedotettavaa: 

Jäsenmaksut  

Jäsenmaksu v. 2022 on 20 euroa / vuosi, joka kerätään vuoden alussa tai jäseneksi liittymisen yhteydessä. 
Tanssijoilta peritään lisäksi harrastusmaksu. Rutistuksessa tanssiville 75 euroa / lukukausi / hlö ja Kierrokkaassa 
sekä Purpureissa tanssiville 60 euroa / lukukausi / hlö.   
Normaalioloissa harrastusmaksun voi suorittaa kerralla vuoden alussa tai aina lukukausien alussa.  
Jäsen- ja harjoitusmaksujen keräämistä ei kiirehditä, ennen kuin selviää, missä määrin harjoituksia pystytään 
korona-aikana järjestämään. Yhdistykselle on edullisinta kerätä molemmat maksut samanaikaisesti. 
Ne, jotka maksavat pelkästään jäsenmaksun, voivat maksaa 20 euroa verkkopankissa.                                     
Verkkopankin kautta maksettaessa on käytettävä VIITENUMEROA 3007. 

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 (valmistumisesta ei ole tietoa) 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 2022

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 

Seppo Salminen (orkesterivastaava)  seppos(at)mbnet.fi 

HKY yhteystiedot   helsinginkansantanssinystavat(at)gmail.com  
    www.hky-ry.net tai www.tanhu.fi 

HKY Pankkitili    Nordea FI50 1478 3000 7095 71  

__________________________________________________________________________________________ 

http://www.hky-ry.net
http://www.tanhu.fi


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   suom(at)kansantanssinyst.fi                                      
Döbelninkatu 5 B 21, 00260 HELSINKI   www.kansantanssinyst.fi   
Puh: 09-441 803 tai 045-2777 283                                                                                                                                                                                                                                                         
Avoinna: ti  klo 14 -18, ke ja to klo 10 -14    

 

   
Toimitus

P.E. 


