Tanhuankka 3 / 2022
Puheenjohtajan tervehdys:
Kesä meni, sen huomasi viikko sitten jo ilmoista. Onneksi aurinko hieman palasi
lämmittämään meitä uudelleen.
Merimelojilla tanssittiin ja talkoiltiin ahkerasti kesän ajan. Iso kiitos kaikille talkoolaisille
kaikesta työstä! Rahaa saatiin kivasti taas kerättyä talven harrastamista varten. Jokaisen
työpanos on tansseissa tärkeä! Ihanaa, että olette jaksaneet olla mukana. On myös kiva
nähdä seuran jäseniä tanssimassa omien talkoovuorojen ulkopuolella. Ensi kesänä taas
uudella innolla kaikki mukaan!
Syksy toi hieman muutoksia kaikkiin ryhmiin. Kierrokas ja Purpuri yhdistivät voimansa ja
harjoituksensa. Harjoituksissa tanssitaan sekä perinteisiä kansantansseja että purpureita,
sulassa sovussa, muttei sekamelskassa ☺. Rutistuksella on uusi ohjaaja, Emma
Kantelinen. Ehkä kuulemme hänestä lisää seuraavassa numerossa.
Harjoituskauden aikana on tulossa ainakin Folklandia, vihdoin ja viimein. Laiva on vaihtunut Baltic Princessiin ja
reitti Turusta Kapellskäriin, mutta tunnelma on varmasti yhtä korkealla kuin aina ennenkin. Ainakin kovasti toivotaan
ja uskotaan, että risteily taas vihdoin toteutuu.
Kesäjuhlilla tanssittiin paisteessa ja sateessa. Mukavaa oli taas tanssia isolla joukolla ja nähdä toistenkin esityksiä.
Kyllä tämä maailma tästä palaa taas raiteilleen. Voidaan jo suunnitella, mihin ensi kesänä lähdetään ja jos vaikka
mentäisiin esiintymään…
Hah. Tätä kirjoitustani lukiessa huomaan, että pystyn näköjään keskittymään tällaisiin parin lauseen pikkupätkiin
kerrallaan. Pidemmän jatkuvan tekstin tuottaminen ei näillä ruuhkavuosiaivoilla onnistu. Onneksi ei niin
tarvitsekaan :D.
Pää pilvissä suunnitelmia tehden
-Kati

KUTSU VAALIKOKOUKSEEN:
HKY:n vaalikokous 22.11.2022
Tervetuloa Helsingin Kansantanssin Ystävät ry:n vaalikokoukseen tiistaina 22.11. klo 18.00.
Paikka: Tapanilan Kylätila, Veljestenpiha 9. (lähimmät viralliset parkkipaikat torin laidalla n. 100 metrin päässä)
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:
- toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023
- päätetään jäsen- ja harjoitusmaksujen suuruus
- valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle
- valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
Erovuorossa ovat Pirkko Elo ja Kati Virtanen (pj)
Hallituksessa jatkavat toista kauttaan (2022-2023) Leila Hohenthal, Elena Molodchinina,
Teppo Rinta-Filppula ja Mila Vuorenmaa.

Mennyttä:
10.5. Purpuriryhmä esiintyi palvelutalo Tanhussa Vantaalla.

Pieni ryhmä pääsi esiintymään, sillä vierailu oli arkena
keskellä päivää. Tanssittiin kymmenkunta perinteistä katrillia
sovitettuna kahdelle parille. Risto Elo ohjasi. Maimu Jögeda
säesti haitarilla, hän soitti lopuksi itse säveltämänsä valssin.
Oli kiva tuoda vaihtelua asukkaiden arkeen tanssin keinoin.
Talo tarjosi esiintyjille pullakahvit. Yleisönä oli palvelutalon
asukkaita ja henkilökuntaa.

26.5. Nummi-Pusulan Tanhuujien 40 -vuotisjuhla Nummen seuratalolla:
Nummi-Pusulan tanhuujilla on ns. kulttuurien vaihtoon kerätty Talkkuna-ryhmä, jota luotsaa
Seija Ulenius. Tähän ryhmään kuuluu mm. kolme HKY:n jäsentä. Talkkunat oli kutsuttu tilaisuuteen
esiintymään. Ryhmä (4 paria) esitti tanssit; Ruotsinkatrilli Viitasaarelta, Pilkutin ja Åttaman engel.
Säestäjinä Erja Askolin (haitari) ja Hanna Kinni (viulu).

10.-12.6. SKY:n Kesäjuhla Hyvinkään Hoijakka
Hyvinkään Hoijakka oli Karjalaisen Nuorisoliiton ja Suomalaisen Kansantanssin Ystävien yhteinen kesätapahtuma
10-12.6.2022. Juhlan painopisteenä oli musiikki ja tanssi. Menuetti valittiin tämän vuoden juhlan pääteemaksi.
Hoijakan pääjuhla pidettiin sunnuntaina 12.6 Pohjoispuiston koulun pihalla. Juhlan avaus alkoi perinteisesti
osallistujien kulkueella. Osallistujia oli vauvasta vaariin.

Kansallispukujen värikkyys muutti koulun pihan kukkivaksi
pelloksi. Komea kansantanssin yhteisesitys tanssittiin
juhlassa. Juhla päättyi ihmeelliseen ja liikuttavaan
esitykseen, jonka esitti lasten ryhmä (1-5v.) omien
äitiensä kanssa.
Kaunis sää, ystävien tapaaminen parin vuoden
koronatauon jälkeen toi upean tunnelman ja
unohtumattomia vaikutelmia juhlan ilmapiiriin.
Elena
Kesäjuhlassa oli mukana HKY:stä 16 henkilöä.
Heistä kahdeksan osallistui yhteisohjelman tansseihin:
Kahden puolen rajaa, Perustanhut ja Tiukan menuetti.

15.-19.6. Rutistus Pispalan Sottiisissa
Olipa ihanaa matkustaa pitkien koronavuosien (vrt. pitkä kuin nälkävuosi) jälkeen viimein tanhutapahtumaan! Tosin
harmillisen viime hetken sairastumisen vuoksi Ru stuksen viisihenkinen delegaa o supistui neljään henkeen. Fiksuina
henkilöinä olimme toki tutkineet etukäteen sää edotusta ja varautuneet keikkaan kumisaappailla, lenkkareilla, gorelenkkareilla ja sadetakeilla, kuka mitenkin.

Suihkunraikkaat tunnelmat lauantaiaamun treenien jälkeen Näsinpuistossa.

Keikkavalmistelut käynnissä Omenahotellissa.

Sottiisin teemana oli tänä vuonna ’Tanssin luonto’. Kulttuuri ja luonto yhdistyivät Pispalan Sottiisissa.
Itse osallistuimme aikuisten yhteisohjelmaan ’Haapa’, joka esite in lauantai-iltapäivänä Näsinpuistossa siten, e ä esitys
liikkui paikasta toiseen, tanssijat siirtyivät puistossa kohtauksesta toiseen, ja yleisö siinä mukana. Ru stus edus omissa
’Pitäjänmäen puvuissaan’, joita hiukan haasteellisten sääolojen vuoksi oli täydenne y eece-paidoilla, huppareilla,
sadetakeilla etc. Tanssiminen oli hauskaa yhteiskuviossa Kirkein ja Puolarukin kanssa. Tosin epäilen, e ä koreogra an syvempi
olemus (”ilmentää ihmisen luontosuhde a ja yhtey ä luontoon tanssin keinoin”?) saa oi jäädä peruskatsojalle hieman
hämäräksi.
Tanssimylly järjeste in osana So isia, ja luokituskonser t Tampereen konservatoriolla tarjosivat mahtavan katsauksen
nykykansantanssiin. Joukkoon mahtui sekä perinteistä e ä ei niin perinteistä menoa. Ja paljon ihanan taitavaa tanssia!
Meidän kaikkien suosikki taisi olla Motoran Vinhakat, joka esi Myrskyluodon Maijaan pohjautuvan ´Pyhäselän Marja a´
-teoksen. Vahvaa, oivaltavaa ja raikasta ilmaisua tanssin keinoin. Näimme myös Sorokoskan tanssiteoksen ’Tuntematon
tanhuaja’ Hällä-näy ämöllä. Ja iltatanssit tanssi in etys perinteiseen tapaan Pakkahuoneella.
Lasten ja nuorten yhteisohjelma ’Metsän lapsi’ sunnuntaina Pyynikin palloiluhallissa oli tarinallinen kokonaisuus,
metsäseikkailu. Se oli hauska ja lämminhenkinen, todellinen hyvän mielen spektaakkeli. Juoni pi katsojan kiinnostusta yllä,
ja eri ikäiset lapset ja nuoret olivat mukana kukin taitotasonsa mukaan.
Kaiken kaikkiaan eri äin monipuolinen, viihdy ävä ja onnistunut So isi-viikonloppu!
Seuraavaa tanhutapahtumaa odotellen,
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Pauliina avec Ru stus

Lavatanssit kesä 2022:
Kuten Kati jo kertoikin, pääsimme vihdoin parin vuoden tauon jälkeen järjestämään kauan odotetut Lavatassit.
Vuosi vuodelta vähenevän talkooresurssin voimin järjestimme tanssit vain kahdeksana keskiviikkona.
Kesäkuussa neljä kertaa 8.6 - 29.6. ja elokuussa neljä kertaa. 10.8. - 31.8.
Kaikkina iltoina oli tanssin opetusta klo 18, varsinaiset tanssit pidettiin klo 19 - 22.
Tansseissa kävi keskimäärin reilu sata tanssijaa / kerta.
Tanssin opettajana toimi jo tutuksi tullut Pirjo Kärnä, Seppo Salmisen valitsemien orkesterien ohjelmistot olivat
monipuolista kuunneltavaa ja tanssittavaa. Kahvion anti oli herkullista kuten aina. Varsinkin lohileivät tekivät
kauppansa.

3.8. Lohjan museo 111 vuotta:
Lohjan museo järjesti juhlavuotensa kunniaksi yleisötapahtumapäivän museon ympäristössä. Ohjelmassa oli
monenlaista tarjontaa niin aikuisille kuin lapsillekin.
Tilaisuuteen oli kutsuttu esiintymään myös Talkkuna- ryhmä, josta jo edellä kerroin. Ryhmä tanssi museon edustan
nurmikolla pariinkin otteeseen perinteisiä kansantansseja Erja Askolinin säestäessä haitarilla.
Tapahtumassa toteutui samalla kansallispukujen tuuletus, sillä myös yleisön keskuudessa näkyi runsaasti
kansallispukuisia. Se oli kaunista katseltavaa.

Tulevaa:
20.11. Pikkujoulut:
Yhdistyksen pikkujoulujuhla pidetään sunnuntaina 20.11. alkaen klo 15 Pakinkylän VPK-talolla, Pakilantie 64.

Syyskauden 2022 harjoitukset:
Koska Kierrokkaassa ja Purpureissa on ollut viime aikoina vähänlaisesti tanssijoita, on tehty päätös ryhmien
yhdistymisestä.
Rutistus
maanantaisin
klo 19 - 21
alkaen 5.9.2022
Kierrokas + Purpuri
maanantaisin
klo 19 - 21
alkaen 5.9.2022

Ystävien Kilta
torstaisin kerran kuussa
klo 12.30 - 14.30

Pitäjänmäen peruskoulu, Viinenkuja 6
ohjaaja: Emma Kantelinen
säestys: CD-musiikki

Oulunkylän ala-aste, Teinintie 12
ohjaajat: Risto Elo ja
Outi Rinta-Filppula
pelimanni: Maimu Jõgeda

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

Kampin palvelukeskus, Salomonkatu 21
yhteyshenkilö: Marjatta Koivu-Loman

marjatta.koivuloman(at)gmail.com

Tanssiryhmät saavat Opintokeskus Sivikseltä vertaisopintoryhmätukea.

Killan kuulumiset:
Kiltalaiset pyörähtelivät pienellä porukalla kesän viimeisissä keskiviikkotansseissa Merimelojien majalla 31.8.
Mannerheim-museossa (Mannerheimin koti) vierailimme 16 hengen voimin 2.9. Mielenkiintoinen kohde.

Kuva: Ilkka Nummisto

Lokakuussa vierailemme Suomen Pankin rahamuseossa 7.10. klo 13. Museo ja opastus ovat ilmaisia. Osoite on
Snellmaninkatu 2, Hki. Ajankohtaa ei ole vielä museon puolelta vahvistettu. Otan vastaan ilmoittautumisia.
Keväällä suuren suosion saanut Helsingin Kaupungin Teatterin Seniorisoppa jatkuu syksyllä uudella ohjelmalla.
Tarjolla on edelleen Merja Larivaaraa ja soppaa.
Meille on varattu 20 lippua ti 1.11. klo 11.00. Lipun hinta on 18 euroa / hlö. Otan vastaan ilmoittautumisia.
Seuraavat Killan tapaamiset ovat to 6.10., 3.11. ja 1.12. kaikki tapaamiset klo 12.30 Kampin palvelukeskus, huone
Broidi II krs. Tervetuloa!
Terv. Pölkky
Lisätietoja marjatta.koivuloman(at)gmail.com.

In memoriam:

Erkki Kauppinen on poistunut keskuudestamme toukokuussa 2022.
Erkki on ollut HKY:n toiminnassa mukana nuoresta lähtien: hallituksessa,
tanssijana ja viime vuodet Ystävien Killassa.

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
Kierrokas / Purpuri- ryhmässä 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 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 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: 045-2777 283
Avoinna: ti klo 14 -18, ke ja to klo 10 -14

suom(at)kansantanssinyst.fi
www.kansantanssinyst.fi

________________________________________________________________________________________

Mukavaa tanssin täyteistä syksyä!

P.Elo

Toimitus

