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SKY jäsentiedote maaliskuu 2022

HEI!
SKY:llä on tällä hetkellä paljon mielenkiintoista vireillä. Puvustohanke
Kansallispuku kaikille on edennyt jo loppusuoralleen; puvuston
tiloja, käytäntöjä ja saavutettavuutta on uudistettu. T anhuvakka
verkkoon -projekti kerää koko ajan uusia tanssitallenteita. Lapsi- ja
nuorisotoiminnan kehittämiseen on haettu hankerahoitusta. SKY:n
120 vuoden ajan kertyneen arkiston runsaudensarven digitoimista ja
tuomista suuren yleisön saataville valmistellaan T anhuperinne
esiin -hankkeella. Suunnitteilla on myös T anhuvakan musiikkien
vienti verkkoon.
Ensi vuodeksi valmistellaan monenlaista mukavaa. Jos et jo seuraa
SKY:n somepäivityksiä Facebookissa, kannattaa alkaa seurata!
Vaalikokouksessa T urussa 12.11. voi kuulla lisää ensi vuoden suunnitelmista. Siellä valitaan myös hallitukseen jäsenet erovuoroisten
tilalle. Hallituksen toimintaan toivotetaan tervetulleeksi uutta väkeä.
Ennen kokousta pidetään mielenkiintoinen vaalikokouskurssi.
Näistä lisää alla.
HUOM! Myös tulevana viikonloppuna kannattaa suunnata T urkuun.
T urun kansantanssin Ystävien 50-vuotisjuhlinta jäi hankalasti
pandemian jalkoihin, mutta pitkään valmisteltu ja hartaasti
odotettu juhlanäytös “Meillä on juhlat” on vihdoin nähtävissä la

29.10. klo 18 Logomo-salissa. Näytökseen on viellä jonkin verran
lippuja saatavilla, jollet ole jo hankkinut omaasi.
https://rytky.fi/tapahtumat/

VUOSIT EEMANA 2023: ARKIST OJEN ÄÄRELLÄ
Arkistojen äärellä on Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskuksen
valitsema teema ensi vuodelle. T arkoitus on sekä tuoda päivänvaloon
arkistoista löytyvää julkaisematonta aineistoa että kerätä tallenteita tämän
päivän toiminnasta tulevia sukupolvia varten. T eemasta saadaan esimakua
vaalikokouskurssilla T urussa 12.11., missä päästään tanssien kurkistamaan
arkistojen tallenteisiin. Myös meneillään oleva T anhuvakka verkkoon -hanke
sopii vuoden teemaan mitä parhaimmin. T eema tulee näkymään ensi vuoden
toiminnassa monin tavoin.

VAALIKOKOUSKURSSI KURKIST US ARKIST OON la 12.11. T URUSSA
Ennen T urussa pidettävää vaalikokousta sukelletaan siis jo ennakkoon ensi
vuoden arkistoteemaan. Kurkistus arkistoon -kurssi pidetään la 12.11. Klo 11.3014 T urussa Runosmäen nuorisotalossa, Piiparinpolku 13, 20360 T urku.
Leena Ahon ja Juha-Matti Arosen johdolla tutustutaan arkistoihin tallennettuihin
kansantansseihin. Kurssi on maksuton kaikille SKY:n jäsenyhdistysten
jäsenille, muille sen hinta on 10 €. Näitä tansseja et T anhuvakasta löydä!
Kurssiesite löytyy täältä
Ilmoittautuminen tapahtuu Opintokeskus Siviksen kautta täällä
Huom! Älä säikähdä, vaikka linkin sivulla kurssin hinnaksi mainitaan 10 €. Jos olet
saanut tämän tiedotteen, kurssi on sinulle maksuton.

VAALIKOKOUS 12.11. T URUSSA
Vaalikokous pidetään heti kurssin päätyttyä la 12.11. Klo 14 alkaen samassa
tilassa Runosmäen nuorisotalossa, Piiparinpolku 13, 20360 T urku.
Kokouksessa valitaan hallitukseen erovuoroisten tilalle neljä jäsentä ja kaksi
varajäsentä, päätetään tilin- ja toiminnantarkastajat varahenkilöineen sekä
hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio ensi vuodelle. Erovuorossa ovat
Leena Aho, Marja Laaksonen, Pia Pyykkinen ja Merita Virtanen, joista viimeksi
mainitulla sääntöjen mukaiset kaksi kautta tulevat täyteen, joten nykyisten
sääntöjen mukaan häntä ei voida valita uudelleen. Kokouskutsut ja
valtakirjat lähtevät vielä tällä viikolla yhdistysten yhteyshenkilöille.
Kutsu, toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevat verkkosivuille
luettaviksi viikolla 44.
Ilmoittautuminen kokoukseen tapahtuu to 10.11. mennessä täältä

T ANHUVAKKA VERKKOON

T anhuvakka verkkoon -keruuprojekti on käynnistynyt mukavasti. T anhuvakka.fi
-sivuston videosoittolistalle on koottu tansseja eri puolilta Suomea, mutta
monia T anhuvakan tansseja puuttuu vielä. T avoitteena on saada
videosoitto-listalle kaikki reilut 200 tanhua. Joten katsokaapa sivuston
maakuntakohtaiselta listalta sopiva tanssi ja tehkää siitä tallenne vaikka
kännykällä! Kaikki eri tyylit ja tavat ovat tervetulleita.
Lisää tietoa: www.tanhuvakka.fi

SKY:n toimisto
Döbelninkatu 5 B 21, 00260 Helsinki
+358 45 277 7283
suom@kansantanssinyst.fi

Jos et halua jatkossa näitä tiedotteita,
tarkista ensin, onko viestin lähettäjänä
SKY:N toimisto vai joku muu. Jo s sait
viestin suo raan m eiltä, vo it peruuttaa
tilauksen alla o levasta painikkeesta.
Mutta jos olet saanut viestin välitettynä
yhteyshenkilöltämme ÄLÄ paina painiketta,
sillä se peruuttaa sinulle viestin välittäneen
henkilön tilauksen!
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