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Puheenjohtajan tervehdys:
Kevät keikkuen tulevi. Tuuli puhaltelee myrskylukemissa välillä, aurinko lämmittää
ihanasti. Katupöly pöllyää ja kutittaa nenässä ja nielussa. Kesäjuhlaohjelmistoja
harjoitellaan kiivaasti ja lavatansseja suunnitellaan ja järjestellään. Olethan muistanut
ilmoittautua talkooporukkaan!
Treeneissä oli ällistyttävää huomata, että ei olla oltu parikosketuksessa oikeastaan
pariin vuoteen. Onpa ollut taas kiva tanssia parin kanssa. On kiva katsella
tapahtumien mainoksia ja miettiä, kuinka mukavaa taas onkaan kokoontua yhteen.
Taustalla tosin jäytää pieni introverttius ja koronan aikana pahentunut sohvalle
kaivautuminen. Lähteminen on vaikeampaa kuin aiemmin. Mennäkö vai jäädäkö vain
haaveilemaan kotiin... No, ainakin sinne kesäjuhlille on ilmoittauduttu. Se helpottaa
lähtemistä ja tietysti hyvä porukka.

Mennään taas porukalla! Ihanaa loppukevättä ja kesää! Tanssitaan sydämemme kyllyydestä!
-Kati

Lavatanssit kesä 2022:
Kuten Kati jo kertoikin, pääsemme jälleen tänä kesänä järjestämään kauan odotetut Lavatassit.
Vuosi vuodelta vähenevän talkooresurssin puitteissa voimme järjestää tanssit vain kahdeksana keskiviikkona.
Kesäkuussa neljä kertaa 8.6 - 29.6. ja elokuussa neljä kertaa. 10.8. - 31.8.
Kaikkina iltoina on tanssin opetusta klo 18, varsinaiset tanssit pidetään klo 19 - 22.
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Mennyttä:
Ystävien kilta kävi 15 hengen voimin nauttimassa Seniorisopasta Helsingin kaupunginteatterin
lämpiössä 26.4.2022.
Seniorisoppa on Merja Larivaaran ideoima seniori-ikäisille suunnattu aamupäivän tapahtuma, jossa sai nauttia
hengen ravintona musiikista ja laulusta sekä ruumiin ravinnosta, maukkaasta kasvisborssikeitosta. Esiintyjinä olivat
Merja Larivaara (laulu ja haitari), Anna-Liisa Väkeväinen (haitari), Kari Mattila (laulu) sekä kolmihenkinen orkesteri.
Syksyllä jatkuu, saimme toivoa mielimusiikkiamme.
Pölkky

Tulevaa:
10.-12.6.2022 SKY:n Kesäjuhla Hyvinkään Hoijakka
Ensi kesän kesäjuhla, Hyvinkään Hoijakka, järjestetään yhdessä Karjalaisen
Nuorisoliiton kanssa.
Ohjelmassa on tanssin ja yhdessäolon lisäksi työpajoja, konsertteja, illanviettoja,
luentoja ja muuta mukavaa. Hoijakkaan osallistuu myös Suistamon perinneseura,
joka tuottaa juhliin mm. konsertin.
Kesäjuhlaan on ilmoittautunut HKY:stä 13 henkilöä. Heistä kahdeksan osallistuu
yhteisohjelman tansseihin: Kahden puolen rajaa, Perustanhut ja Tiukan menuetti.
Juhlista lisää:
https://www.hyvinkaankansantanssijat.fi/hoijakka-2022/

15.-19.6.2022 Pispalan Sottiisi
Kansainvälinen kansantanssifestivaali Pispalan Sottiisi avaa tapahtumakesän Tampereella 15.–19.6.2022.
Festivaalin teemana on ”Tanssin luonto” ja tapahtuma kohdistaa huomionsa ihmisen luontosuhteeseen.
Tampereelle odotetaan 1500 tanssijaa Suomesta ja muista Euroopan maista. Festivaali kerää yleensä jopa 15 000
kävijää. Pispalan Sottiisia on järjestetty vuodesta 1970 alkaen aina parillisina vuosina.
Festivaalin monipuoliseen ohjelmaan kuuluu kansantanssikonsertteja, ilmaiskonsertteja, iltatansseja, lasten
ohjelmaa sekä vaikuttavat yhteisohjelmat Haapa ja Metsän lapsi. Pispalan Sottiisin kotimainen pääesiintyjä on
Pispalan Sottiisin Vuoden 2022 kansantanssiyhtye PRO Turun Kansantanssin Ystävät ry:stä.

Pispalan Sottiisiin on ilmoittautunut yhteensä seitsemän henkilöä. Rutistus-ryhmä osallistuu tansseihin:
Hortensia-valssi ja Istutusjenkka, Polskaa puille sekä Finaali.

Juhlista lisää: https://sottiisi.fi/

Syyskauden 2022 harjoitukset:
Koska Kierrokkaassa ja Purpureissa on ollut viime aikoina vähänlaisesti tanssijoita, on virinnyt ajatus
ryhmien yhdistymisestä. Mikäli tähän päädytään, toisen koulun varaus perutaan.
Vielä on avoinna, kumpi viikonpäivä valikoituu. Outi ja Risto jatkaisivat ohjausta kollektiivisesti.
Rutistus maanantaisin
klo 19 - 21
alkaen 5.9.2022

Pitäjänmäen peruskoulu, Viinenkuja 6
ohjaaja: selvityksessä

Purpuri tiistaisin
klo 19 - 21
alkaen 6.9.2022

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

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

Kierrokas maanantaisin
klo 19 - 21
alkaen 5.9.2022

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

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

Kilta torstaisin kerran
kuussa klo 12.30-14.30

Kampin palvelukeskus, Salomonkatu 21
yhteyshenkilö Marjatta Koivu-Loman

marjatta.koivuloman(at)gmail.com

Tanssiryhmät saavat Opintokeskus Sivikseltä vertaisopintoryhmätukea.

Killan tapaamiset:
Killan sovitut tapaamispäivät syyskaudella 2022 ovat torstaisin 1.9., 6.10., 3.11. ja 1.12. klo 12.30 - 14.30.
Paikkana Kampin palvelukeskus, huone Broidi.
Lisätietoja marjatta.koivuloman(at)gmail.com.

Muuta tiedotettavaa:
In memoriam:
Nina Timoharju on yllättäen poistunut keskuudestamme 6.1.2022.
Nina oli pitkäaikainen ja aktiivinen HKY:n jäsen. Hän toimi myös ohjaajana
vuosina 1997 - 2012.

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.
Verkkopankin kautta maksettaessa on käytettävä VIITENUMEROA 3007.
Kysymyksiin vastaa Leila Hohenthal

Kotisivut
Kotisivulle pääsee osoitteella www.hky-ry.net tai www.tanhu.fi.
HKY:llä on myös oma sähköpostiosoite: helsinginkansantanssinystavat(at)gmail.com.

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.

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)
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

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

SKY:n toimiston putkiremontti
Reilun puolen vuoden mittainen putkiremontti SKY:n toimistotiloissa on valmistunut, joten toiminta siellä jatkuu
normaalisti.

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.fi

________________________________________________________________________________________
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Kesää odotellessa!
Toimitus

