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Pääkirjoitus
Kalevi Pohjasniemi

Hei Hyvinkään kansantanssijat!
Lopettelen tässä puheenjohtajakauttani. Ehdin hoitaa
tointa 2 vuotta. Aika kului nopeasti ja mukavasti.
Seuramme on vireä ja nuorekas ja sitä oli mukava
johtaa!!! Ajanpuutteen vuoksi joudun kuitenkin
luopumaan tehtävästä, mutta jätän hyvillä mielin
homman seuraajalleni Jussi Nurmelle.
Toivotan oikein mukavaa vuotta 2007 kaikille seuran
jäsenille! Tanssi on elämän suola – muistakaa se!

Lehti on nyt TIKKURISTI

Vaalikokoustunnelmia
Sanna Husu

Edellisessä lehdessä olleeseen
nimikilpailuun tuli kymmenkunta
nimiehdotusta. Toimitus valitsi
hulvattomien ehdotusten joukosta
voittajaksi Hannu Törmäsen ehdotuksen
”Tikkuristi”. Onneksi olkoon ja uusi t-paita
odottaa sinua puvustolla.
Tikkuristi on tanssi, jota tanssitaan
yksinään. Maahan laitetaan kaksi tikkua
ristiin ja hypitään musiikin tahdissa
määrätyllä kuviolla osumatta tikkuihin.
Vaikeutta tanssiin tuo kiihtyvä musiikki.
Mestari on se, joka viimeisenä saa
tanssittua tikkuja sotkematta. Ja voittaja
saa valssin valitsemansa parin kanssa.
Tanssi on tunnettu koko Suomessa ja sen
lähtökohtana pidetään 1500-luvun
hovitanssia Gaillardea, jossa kuningattaren
suosioon pääsi korkeimmalle tanssinut
hoviherra.

Riku ja Jere
Kopposista
Tikkuristiä
tanssimassa

Hyvinkään Kansantanssijat ry:n sääntömääräinen vaalikokous pidettiin puvustolla
22.11. Paikalla oli kymmenkunta seuran
jäsentä päättämässä mm. ensi vuoden
toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.
Asialistan painavin asia taisi kuitenkin olla
uuden puheenjohtajan valinta vuosiksi
2007–2008. Puheenjohtajaksi valittiin
yksimielisesti Jussi Nurmi.
Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat
Jussi Nurmi, Pia Pyykkinen ja Hannu
Törmänen. Pia Pyykkinen valittiin uudelleen
hallituksen jäseneksi ja muiden
erovuoroisten tilalle valittiin Mauri Kotala ja
Riitta Pohjasniemi. Puvustonhoitajana
jatkaa totuttuun tapaan Ritva Tuohimäki.
Uusi hallitus piti järjestäytymiskokouksensa
13.12., jolloin hallitus valitsi keskuudestaan
varapuheenjohtajaksi Pia Pyykkisen ja
sihteeriksi Sanna Husun. Kirjanpitäjäksi
kutsuttiin Mervi Kollanus.
Hallitus vuonna 2007:
Jussi Nurmi, puheenjohtaja
Pia Pyykkinen, varapuheenjohtaja
Sanna Husu, sihteeri
Evamaria Eerikäinen
Mauri Kotala
Riitta Pohjasniemi
Sari Saarenmaa

Tikkuristi

Arpajaiset

Heinäkuun päivä – seuran konsertti

Seuran syysarpajaiset
arvottiin juhlavasti
itsenäisyyspäivänä
puvustolla. Herkkukorin
voitti Tuula Tarkkanen
Pauliina Nurmen myymällä
arvalla.

Seuran oma konsertti on sunnuntaina 21.1. Wanhan
Villatehtaan Willanäyttämöllä. Näytökset ovat klo 13 ja 16.
Kenraaliharjoitus kaikille on perjantaina 19.1. Lisätietoa
kenraaliharjoituksista tulee vuoden alussa.

Pia Pyykkinen

Kiitos kaikille arpojen
myyjille, ostajille ja paljon
onnea kaikille voittajille!

Pia Pyykkinen

Lippujen hinnat ovat aikuisilta 8 € ja alle 16 v lapsilta 5 €.
Lippuvaraukset sähköpostilla hyka@luukku.com torstaihin
18.1. mennessä tai puhelimitse iltaisin Pia Pyykkinen puh
040-532 4289.

Kansan Tanssimaraton Hämeenlinnassa 18.11.2006
Keskusjärjestöjemme Suomalaisen Kansantanssin
Ystävien ja Kansantanssinuorten Liiton
vaalikokousten yhteydessä järjestettiin Kansan
Tanssimaraton eli 12 tuntia tanssia kaikelle kansalle.
Katrilleja, kolmikkoja, rivitanssia, lavatanssia,
suosikkeja oman mielen mukaan. Mukana oli
hyvinkääläisten iskujoukko niin vetovastuussa kuin
tanssimassa.
Bisse rivitanssia vetämässä
Lisää tapahtumasta löydät Tanhuviestistä:
http://www.kansantanssinyst.fi/Tanhuviesti/tanhuviesti0406/0406.htm#TANSSIMARATON

Käsityökerho
Ritva Tuohimäki

Käsityökerho on kokoontunut seuran puvustolla Wanhalla Villatehtaalla torstaisin kello 17:00–
19:30 koko syksyn.
Ensin teimme talkoilla seuran omiin pukuihin korjauksia ja uusitiin rikkinäisiä osia. Lisäksi
merkittiin ne seuralle kuuluviksi sekä poistettiin jo todella kuluneita paitoja ja muita osia. Ensi
keväänä teemme Seiskarin pukuihin uudet yliset, jotka ovat jo todella kuluneita, sillä ne on
tehty 23 vuotta sitten ja niitä on käytetty paljon.
Talkoisiin osallistui noin 12 henkeä niin aikuistanssijoita kuin lasten vanhempiakin. Lämmin
kiitos kaikille osallistuneille. Pukuvuokrat mahdollistavat uusien pukujen hankkimisen ja
vanhojen korjaamiset.
Kerhoa jatkettiin torstaisin omien pukujen uusimisella ja tehtiin
uusia feresejä lapsille. Myös aikuistanssijat innostuivat tekemään
itselleen feresejä. Lisäksi muutamalle pojalle tehtiin uusi esiintymisasu, koska kädet olivat kummasti kesän aikana pidentyneet.
Tarkoitus on jatkaa kerhoa keväällä, jos osallistujia riittää.
Jokaiselle löytyy varmasti jotain tekemistä, vaikka kahvinkeittäjäksi.
Joten rohkeasti paikan päälle vaan!
Tervetuloa mukaan, yhteistyö yhdistää ja antaa paljon uusia
ideoita!
Lisätietoa kokoontumisista saa puvustonhoitaja Ritva Tuohimäeltä puh. 040-533 9837.
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Tikkuristi
”Kuka se oli?” –palsta

Moniottelija Riitta Pohjasniemi
Birgitta Sipilä

Ensin hieman esitietoja:
Missä olet syntynyt?
- Hyvinkäällä entisessä Paratolassa, silloisessa sairaalassa,
nykyisessä terveyskeskuksessa.
- Ja olet päätynyt töihin syntymäpaikkasi naapuriin päiväkoti
Päiväpirttiin! Hauska sattuma.
Mikä onkaan lempimakeisesi?
- Suklaa
Lempiruokasi?
- Kalasoppa
Lemmikkieläin?
- Sohvi-kissa. Se tuli
ilmoittautumaan
kansatanssiharjoituksiin Vanhan
Villatehtaan pihalle 7 vuotta
sitten ja jäi meille kotikissaksi
siltä reissulta.
Lempi lavatanssi?
- Polkka tietysti
Kansantanssi?
- Repolainen
Entä minkä tyyppisestä
rivitanssista pidät eniten?
- Vauhdikkaista, joissa on
mukaansa tempaava musiikki
Milloin hurahdit
kansantansseihin?
– 70-luvulla
Minne haaveilet matkustavasi?
- Brasiliaan
Brasiliassa on vahvat
tanssiperinteet. Osaatko tanssia
sambaa?
- Olen joskus yrittänyt
Tanssi on tehokasta liikuntaa.
Mikä muu liikunta miellyttää?
- Talvella hiihto järven jäällä ja
kesällä uinti järvessä
Tiedän sinun olevan aika
kiireinen. Miten parhaiten
rentoudut? Vai onko vastaus
edellisessä lauseessa?
- Löhöämällä sohvalla Tv:tä
katsellen
Missä vaatteissa mieluiten
viihdyt?
- Rennoissa ja joustavissa
Oletko itsekin rento ja joustava?
- Tilanteesta riippuen

Sinut tunnetaan tällä hetkellä
erityisesti Rikurillojen
ohjaajana, mutta toki myös
tanssijana Piiringissä ja
LineWeaverseissa. Kuinka
mones vuosi teillä on menossa
Rikurillojen kanssa?
- Taitaa olla seitsemäs..
Olet aiemminkin ohjannut
lasten ja nuorten ryhmiä –
minkänimisiä?
- En muista kaikkien nimiä,
mutta ainakin seuraavia:
Tanhutytöt, Kuokkalan
kopistajat, Palpankillit,
Tiirunliirut
Taitavana käsitöiden tekijänä
olet jälleen puurtamassa
seuran ompelupiirissä. Sait
talvella syntymäpäivälahjaksi
osia Tuuterin puvun
uudistamiseksi. Miten työ
sujuu?
- Hitaasti
Entä ovatko niin ikään 50-vuotislahjaksi tanssijoilta
saamasi tanssibootsit olleet tositoimissa?
- Ei ole ollut esiintymisiä, harjoittelen tanssikengillä
Mikä rivitanssissa on haastavaa?
- Että osaa kääntyä oikeaan suuntaan oikeaan aikaan – ja
että jalat ja pää toimisivat yhteistyössä
Valtakunnallisesti Kansanmusiikin ja –tanssin
edistämiskeskus on nimennyt vuosien 2007 – 2008
teemaksi ”Rajat rikki”. Onko sinulla ideoita, miten sitä
voisi toteuttaa?
- Voisimme Viivin kanssa hyödyntää uutta
harrastustamme, kitaransoittoa, Rikurillojen
kansantanssien säestyksissä. Pitäisiköhän ottaa kitara
mukaan Folklandialle ja mennä mukaan yösoittoon
muiden pelimannien joukkoon??? Siinä tutisisi Penan
partakin…
Jos kansantanssiharrastusta ei olisi ollut, mitä olisit jäänyt
paitsi?
- Ratkiriemukkaita reissuja, muistoja, tanssitaitoa ja
ennen kaikkea ystäviä
No entäs Jartsa??? – Ai niin…
(toim. huom. Jartsa on Riitan aviomies, joka löytyi
tanhuharjoituksista)
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Tikkuristi

Rikurillat

Riitta Pohjasniemi ja Mia Sormunen

Rikurillat on Hyvinkään Kansantanssijoiden 7-10-vuotiaiden lapsiryhmä, joka on toiminut jo
kuuden vuoden ajan Hakalan monitoimisalissa. Tanssijoita on tällä hetkellä 19, kaikki tyttöjä,
vaikka poikiakin on ollut mukana useita. Innokkaimmat harrastajat ovat olleet 3-vuotiaita
aloittaessaan. Joiltain harrastus on jäänyt, mutta mukaan on joka vuosi tullut uusia tanssista
kiinnostuneita. Mia on ohjannut ryhmää kaksi vuotta ja Riitta alusta lähtien.
Rikurillat ovat aktiivisia osallistujia. Esiintymiskokemusta on karttunut mm. SKY:n 100vuotisjuhlassa, seuran omissa tapahtumissa, valtakunnallisissa katselmuksissa jne.
Haukilammen ja Sääksin leirit sekä Mussa- ja Kässä-päivät ovat lisänneet omatoimisuutta ja
taitoja. Muutama oli mukana Barnlekissa Motalassa, mutta Lappeenrantaan suunnattiinkin
sitten tosi isolla porukalla, kuten viime kesänä Turun Kapulalysteihin. Kesäjuhlat ovat aina
rankkoja reissuja, mutta jälkeenpäin on vain hyviä muistoja.
Rikurillojen vanhemmat ovat alusta lähtien olleet innolla mukana. Talkooporukkaakin on aina
tarvittaessa löytynyt. Kaksi vanhemmista kuuluu seuran hallitukseen ja on näin vaikuttamassa
toimintaan. Tämän toimikauden tavoitteena on vanhempien avustuksella hankkia jokaiselle
oma feresi ja ryhmälle t-paita.
Vuoden 2007 toimintasuunnitelman mukaan Rikurillat-ryhmässä kehitetään tanssitaitoja,
opetellaan hyviä tapoja ja toisten kunnioittamista. Suomalaisen kansantanssin perusasiat ovat
jo monelle tuttuja, joten olemme aloittaneet valssin, jenkan ja polkan opettelun, perinne- ja
laululeikkejä unohtamatta. Kehon hallinta; vasen ja oikea sekä myötä- ja vastapäivä ovat vielä
monelle vaikeita asioita. Näistä taidoista on varmasti monelle iloa ja hyötyä pitkälle eteenpäin.
Taitojen oppiminen lisää varmuutta jokapäiväisissä asioissa.
Rikurilloilta kysyttyä, mikä kansantanssissa on hauskaa / kivaa?
Kaikki on kivaa, tanssiminen on mukavinta, suosikkitanssi on Kaheksu, tunnin lopuksi
leikittävä kissa ja hiiri- leikki, esiintymiset, yhdessä tehtävät matkat, erityisesti bussi-matkat
Entä mikä harrastuksessa on tylsää / vähemmän kivaa?
Kun mennään uudestaan ja uudestaan samaa tanssia; polkan vaikeus, sillä tuntuu ikävältä,
kun ei monen harjoittelukerran jälkeen ole oppinut sitä; loppuvenytykset, bussimatkat
Löytyi myös niitä, joilta tylsää ei löytynyt mitään, vaikka kuinka mietti. Hyviä asioita oli
helpompi löytää.

Rikurillat ToukoTansseissa keväällä 2006
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Tikkuristi

Tartto kutsui Piirinkiläisiä
Taina Aalto

Joukko Piirinkiläisiä kävi
jouluisella vierailulla
Tartossa. Kutsujina oli
Tarton Inkerinsuomalaisten seuran Röntyskäryhmä, joka vieraili
Hyvinkäällä heinäkuussa
järjestetyillä inkeriläisten
kesäjuhlilla. Tällä kertaa
matka tehtiin
henkilöautoilla ihmetellen
samalla virolaista
maantiekulttuuria, joka oli
ajoittain erittäin
vaarallisen näköistä. Ilman
haavereita kuitenkin
selvisimme matkasta.
Perjantaina 7.12.
lähdimme ylittämään
Suomenlahtea
SuperSeaCat-aluksella.
Yksi kaipasi laivalta
tanssipaikkaa ja
varmastikin kaikki
tasaisempaa kyytiä.
Kävelemään lähtiessä sai
seinistä pidellä kiinni, jotta
pystyi edes jonkin verran
liikkumaan. Syystalvinen
tuuli näytti voimansa.
Viron puolelle saavuttaessa osasimme ilman
ylimääräisiä mutkia
Tarttoon johtavalle tielle.
Ja Tartossa löysimme
suoraan
Inkerinsuomalaisten
seuran talolle, jossa
yövyimme. Talo olikin
hieno 1800-luvulta oleva
kolmikerroksinen
rakennus. Sellaiselle talolle
keksimme heti monia eri
tarpeita omalle
seurallemme. Olisihan se
hienoa, kun olisi oma talo,
jossa voisi harjoitella,
järjestää juhlia, majoittaa
vieraita ja vuokrata tiloja.
Näin ainakin Tartossa on.
Perjantai-ilta kului
paikoilleen asettuessa ja

pienellä
kierroksella
kaupungilla.
Osalla kierros oli
vähän pidempi
kuin toisilla.
Lauantai-aamuna
ostoksille
haluavat naiset
olivat valmiina
Arosen Jussin
opastukseen.
Tarton Inkeri-maja
Matkaan tarttui
melkoinen. Joku taisi todeta, että
paitakangasta, lapasia,
kyllähän nyt vessa toimii! Mutta
villasukkia.
eivät toimineet Tarton
vessatkaan ilman vettä.
Ja saimme tiedon, että
talosta on vesi poikki klo 10– Vesikatkos jatkui hieman
13, kun kaupunki vaihtaa
ilmoitettua pidempään, sillä
vesijohtoa talon viereisellä
vedet tulivat talolle vasta klo 20
kadulla. Eipä siinä mitään.
paikkeilla. Siihen mennessä
Tuon ajan selviämme ilman
putket oli yhdistetty kahteen
vettäkin! Miehetkin olivat
kertaan väärin. Meillä kilpailu oli
käyneet omatoimisesti
kova siitä, mitä vessaa on
kaupungilla vähän ostoksilla,
vähiten käytetty ja kenellä on
kun osa huomasi, että
suurin tarve päästä vessaan.
mukaan ei ollut tullut mitään
Isännillämme oli huoli, ettemme
harkkavaatteita.
olleet päässeet saunaan tai
suihkuun. He järjestivät meille
Kaupungilta palattuamme
vierailun yhden ryhmäläisen
olikin yhteisten tanssien
kotiin saunomaan. Tämä oli
aika. Röntyskä-ryhmä opetti
hieno ele! Ja löylyt olivat mitä
meille inkeriläisiä tansseja ja
pehmeimmät puulämmitteisessä
me heille suomalaisia.
saunassa. Loppujen lopuksi
Lisäksi harjoittelimme omat
vesikatkos ei meitä haitannut
sekä yhteisen esityksemme
vaan tuumimme katkoksen
sunnuntain juhlaa varten.
olevan asia, jonka ansiosta tämä
Lämminhän sitä tanssiessa
reissu sai omat erikoiset
tulee, joten Röntyskäpiirteensä ja varmasti tulemme
ryhmällä on tapana saunoa
reissun muistamaan.
harjoitusten jälkeen talon
saunassa. Mutta, vettä ei
Yhteistä lauantai-iltaa vietimme
tullut vieläkään, vaikka kello
Ruutikellari-ravintolassa.
oli jo yli kaksi! Olivat
Ravintolan tilassa on toiminut
putkimiehet yhdistäneet
ruutikellari vuoteen 1809 asti,
putket väärin ja vesikatkoa
ravintolaksi tila on muutettu
jouduttiin jatkamaan.
1990-luvulla. Ruoan lisäksi
saimme tanssia paikallisen
Tässä vaiheessa osa lähti
bändin soittaessa. Miehemme
ostamaan joulujuomisia, osa
kunnostautuivat hakiessaan
jäi ottamaan pienet torkut
Röntyskä-ryhmäläisiä
talolle. Ongelmia alkoi
tanssimaan. Todettakoon tässä
esiintyä, kun vessahätä oli
vaiheessa, että Röntyskäläiset
yhdellä jos toisellakin
ovat kaikki naisia, ohjaajaansa
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Emäntämme Röntyskä-ryhmä ja Jussi

lukuun ottamatta.
Muutamilla ilta venyi
aamun pikkutunneilla asti.
Sunnuntaina muutamat
meistä vierailivat
paikallisen oppaamme
Jussi Arosen (Röntyskäryhmän ohjaaja) johdolla
Viron kansallismuseossa.
Tutustuimme virolaisiin
kansallispukuihin sekä

Viron historiaan. Pikaisen
tutustumiskäynnin jälkeen
olikin sitten aika
valmistautua
esiintymiseemme Tarton
inkerinsuomalaisten seuran
joulujuhlassa. Tunnelma oli
tiivis sekä yleisössä että
esiintyjien odotustilassa.
Mutta tunnelma oli ennen
kaikkea lämminhenkinen ja
jouluinen. Esiinnyimme

yhdessä Röntyskä-ryhmän
kanssa ja molemmat ryhmät
esittivät oman esityksensä. Me
olimme harjoitelleet ensi kesän
kesäjuhlaohjelmiston. Juhlassa
esiintyi myös seuran kuoro ja
kuulimme myös inkerinkielisen
kirjeen, joka oli kirjoitettu
jouluisessa hengessä
kertomuksena kuluneesta
vuodesta lisättynä muutamilla
terveisillä. Juhlan lopuksi
nautimme kahvit, sanoimme
Näkemiin Röntyskäläisille ja
esitimme heille kutsun tulla
vierailulle Hyvinkäälle. Ja niin
alkoi kotimatka. Ajokulttuuri oli
edelleen hurjan näköistä, mutta
merimatka huomattavan paljon
tasaisempi kuin mennessämme.
Viikonloppureissu Tarttoon näytti
meille Tarton kaupunkia paljon
enemmän kuin kesän 2005
melkein viikon matka samaan
kaupunkiin. Ja mikä mukavinta,
taas tutustuimme tanssin kautta
uusiin ihmisiin ja saimme paljon
mukavia kokemuksia ja
muistoja.

TAPAHTUMAKALENTERI
Tapahtumakalenteriin on toimintasuunnitelmasta poimittu alkuvuoden tapahtumia. Ensi
vuoden suurimpia koko seuran yhteisiä tapahtumia on konsertti tammikuun lopussa sekä
SKY:n ja KTNL:n kesäjuhlat kesäkuussa Kuopiossa.
12.-13.1.
19.1.
21.1.
10.-11.2.
28.2.
10.-11.3.
maaliskuu
17.-18.3.
24.3.
31.3.-1.4.
maalis-huhtikuu
maalis-huhtikuu
18.4.
21.-22.4.
21.-22.4.
toukokuu
toukokuu
17.5.
19.-20.5.
15.-17.6.
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Folklandia 2007 –risteily
Konsertin kenraaliharjoitukset Willanäyttämöllä
Seuran konsertti Willanäyttämöllä
Finnish Masters –rivitanssitapahtuma Helsingissä
Sääntömääräinen vuosikokous
Piiringin vierailu Nousiaisiin
Rikurillojen harjoitusleiri
SKY:n ja KTNL:n vuosikokouskurssi
Töppösten esiintyminen Hyvinkään Kuuronhuoltoyhdistyksen juhlassa
Kopposten harjoitusleiri
Rivitanssin alkeiskurssi
Kesäjuhlien selviytymiskurssi vanhemmille
Tanssin taikaa –tapahtuma Helsingissä
Karjalaisen Nuorisoliiton kevätpäivät Hämeenlinnassa
CountryCruise2007 –risteily
Kopposten konsertti
Toriesiintymiset
Yhden päivän juttu
Showdown –rivitanssitapahtuma Helsingissä
Canthin karkelot, SKY:n ja KTNL:n kesäjuhlat Kuopiossa

