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SKY jäsentiedote maaliskuu 2022

Mukavaa alkanutta kevättä!

Alkuvuosi on ollut niin kiireinen, etteivät vuorokauden tunnit ole
riittäneet kaikkeen tekemiseen! Putkiremontista johtunut
evakkoaikamme venyi odotettua pidemmäksi. Pääsimme
muuttamaan takaisin Döbelninkadulle vasta helmikuun
loppupuolella. Sitä ennen siellä piti vielä tehdä siivous-, raivaus- ja
muutostöitä ja lisäremonttia. Puvusto on saanut nyt uudet, entistä
toimivammat tilat ja sen toiminta onkin lähtenyt vauhdilla käyntiin.
T oimiston puoli hakee vielä lopullista muotoaan, ja koska remontti ja
paluumuutto osuivat hallintotoimien kannalta vuoden kiireisimpään
aikaan, muuttolaatikoita riittää purettaviksi vielä hyvä tovi.
Vuodenvaihteessa SKY ja KT NL yhdistyivät kaikenikäisten
kansantanssijoiden yhteiseksi järjestöksi. Suomalaisen
Kansantanssin Ystävien uudeksi painopistealueeksi on näin tullut
myös lasten ja nuorten kansantanssitoiminta. Koska SKY ei ole
tehnyt varhaisnuorisotyötä neljäänkymmeneen vuoteen, haemme

nyt uutta suuntaa ja rahoitusta kansantanssin lapsi- ja
nuorisotyöhön. Jos teillä on ideoita, toiveita tai ajatuksia sen
suhteen, kuulisimme niistä kovin mielellämme!

VUOSIT EEMANA MENUET T I
Kuluvan vuoden teemaksi Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskus
valitsi menuetin. Sen kunniaksi voitte tanssia vaikkapa T iukan menuettia, joka
löytyy kesäjuhlien yhteisohjelmasta.

VUOSIKOKOUS su 27 .3.
Vuosikokous, jossa hyväksytään sekä SKY:n että siihen yhdistyneen KT NL:n
toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021, pidetään su 27 .3. Klo 13 alkaen
Döbelninkadun toimistolla Helsingissä, mutta kokoukseen voi osallistua
etänä mistä päin maata hyvänsä. Kokouskutsut ja valtakirjat on lähetetty
yhdistysten yhteyshenkilöille. T oimintakertomukset ja tilinpäätökset tulevat
verkkosivuille luettaviksi viimeistään viikolla 12.
Ilmoittautuminen kokoukseen tapahtuu pe 25.3. mennessä täältä

T OIMINT AT IEDOT 2021 JA JÄSENMAKSUT 2022
Kaipaamme taas tietoja viime vuoden toiminnastanne sekä ajantasaisia
yhteystietojanne. T iedot ovat hyvin tärkeitä, kun raportoimme opetus- ja
kulttuuriministeriölle kansantanssin kuulumisia toiselta koronavuodelta.
Pyydämme niitä 28.3. mennessä lomakkeella, joka löytyy täältä
Jäsenmaksulaskujen lähetys on käynnissä.

KESÄJUHLA HYVINKÄÄN HOIJAKKA
10.-12.6.2022
Ensi kesän kesäjuhla, Hyvinkään Hoijakka, järjestetään yhdessä Karjalaisen
Nuorisoliiton kanssa 10.-12.6.2022. Luvassa on tanssin ja yhdessäolon lisäksi
työpajoja, konsertteja, illanviettoja, luentoja ja muuta mukavaa. Hoijakkaan
osallistuu myös Suistamon perinneseura.
Ilmoittautuminen on nyt avattu! Se tehdään yhdistyksittäin 6.5.
mennessä. Ilmoittautumislomake sekä tietoa kesäjuhlan ohjelmasta ja
hinnoista löytyy Karjalaisen Nuorisoliiton verkkosivuilta täältä.

HOIJAKAN YHT EIST ANSSIT
Yhteisohjelmina tanssitaan tansseja T anhuvakasta ja KN:n Hulivili - karjalaisia
kansantansseja lapsille -kirjasta. Valikoima on suuri, se koostuu useammasta
kokonaisuudesta, joihin voi osallistua valintansa mukaanja joista löytyy
sopivaa tanssittavaa kaiken ikäisille. Yhteisohjelmien tanssiohjeet löytyvät

järjestöjen kotisivuilta. Ohjeiden yhteydessä on mainittu, mistä julkaisusta ne
ovat ja mistä niiden musiikit löytyvät.
Hoijakan yhteistansseja harjoitellaan alueellisissa yhteisharjoituksissa.
Harjoitukset:
la 23.4. Hyvinkää
la 14.5. Lahti
Lisäksi alustavasti tiedossa on myös
La 9.4. Hämeenlinna
Näistä tulee lisätietoa mahdollisimman pian.

OHJAAJIEN JA RYHMÄNJOHT AJIEN YHT EIST APAAMISET
SKY:n koulutustoimikunta on ideoinut kökkätapaamisia, joissa eri ryhmien
ohjaajat ja vetäjät voisivat saada vertaistukea toisiltaan. Koulutustoimikunta
kaipaakin nyt ryhmiltä päin palautetta sen suhteen, miltä pohjalta tapaamisia
aletaan suunnitella. Ohjaajia, vetäjiä ja/tai ryhmänjohtajia pyydetään
vastaamaan kyselyyn, joka löytyy täältä
Kaikkien 30.4. mennessä vastanneiden kesken arvotaan kolme
ohjausmateriaalia sisältävää tuotepakettia.

NUORT EN KESÄLEIRI T URUN SEUDULLA

T urun Kansantanssin Ystävät järjestää lapsille ja nuorille kesäleirin
25.-30.7 .2022
Lisätietoa leiristä tulee niin pian, kun sitä saadaan toimistolle.

T ANHUVAKKA VERKKOON
T anhuvakka verkkoon -keruuprojekti on käynnistynyt. T anhuvakka.f i on
julkinen sivusto ja videosoittolista, jolle kootaan kaikki uusimmassa
T anhuvakan painoksessa julkaistut tanssit. T avoitteena on saada
videosoittolistalle kaikki reilut 200 tanhua kolmen vuoden sisällä.
Projekti koostuu jo olemassa olevista julkisista kansantanssivideoista sekä
videoista, jotka kuvataan varta vasten projektia varten. T oivomme, että
kansantanssiyhteisö lähtee mukaan vielä puuttuvien tanssien
videoimiseen!
Lisää tietoa tanhuvakka.fi

UUSI ISOMPI HALLIT US
Yhdistyneiden järjestöjen hallituskokoonpanoa muutettiin siten, että
puheenjohtajan lisäksi hallituksessa on entisen kuuden sijaan nykyään
kahdeksan varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Juha-Matti Aronen
luotsaa järjestöä nyt toista vuottaan. Hallituksen varsinaisia jäseniä ovat Leena

Aho T urusta, Paula Bergström Lohjalta, Helmi Järvensivu Rovaniemeltä,
Marja Laaksonen ja Erkki Lehtimäki T ampereelta, Satu Kaisa Nahkola
Outokummusta, Pia Pyykkinen Hyvinkäältä ja Merita Virtanen
Hämeenlinnasta, ja varajäseninä toimivat Risto Elo Helsingistä ja Lennu
Yläneva T urusta.

SKY:n toimisto
Töölönkatu 1 E 5, 00100 Helsinki
+358 45 277 7283
suom@kansantanssinyst.fi

Jos et halua jatkossa näitä tiedotteita,
tarkista ensin, onko viestin lähettäjänä
SKY:N ja KTNL:n toimisto vai joku muu. Jos
sait viestin suoraan meiltä, voit peruuttaa
tilauksen alla olevasta painikkeesta. Mutta
jos olet saanut viestin välitettynä
yhteyshenkilöltämme ÄLÄ paina painiketta,
sillä se peruuttaa sinulle viestin välittäneen
henkilön tilauksen!
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