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Ryhmät 2007-2008
Ilmoittautuminen ryhmiin puvustolla oli
16.8. Suurin innostus oli aivan pienten
eli Töppösten ryhmään, uusia kasvoja
tuli monta.
Jos vielä innostus puskeekin päätä, niin
nopeasti yhteys ohjaajaan, varmasti
mahdut vielä mukaan. Kaikkiin ryhmiin
mahtuu myös uusia tanssijoita!

Pia Pyykkinen

Uutta toimintavuotta ollaan aloittelemassa. Mennyttä
miettiessäni pieni haikeus mukavina muistoina valtaa
mielen ja samalla kuitenkin tyytyväisenä kaikesta
aikaansaadusta.
Paljon mahtuu tulevallekin vuodelle: ohjelmia,
tanssimania, itsenäisyyspäiväjuhla, folklandia, leirejä,
katselmuksia, kesäjuhlia, Norjaan reissausta ...
Kuinka mukavaa onkaan suunnitella tulevia juttuja:
mitä esitetään, ketä muita sinne tulee, kuka kenenkin
vieressä nukkuu koulun lattialla, onko Kari kuskina..
Olen aiemminkin sanonut, että minusta kaikkein
mukavinta tulevissa jutuissa on odotus. Se ihana
kutina vatsanpohjassa, kun kaikki on vielä edessä ja
tietää odottavansa jotakin tosi kivaa.
Mukavaa tanssivuotta jokaiselle!

Töppöset 4-7 v

Paavola, ti 17-17:45
Marika Löytty 040-832 5237 ja Paula Sipiläinen
Rikurillat 8-11 v
Hakala, ma 18-19
Riitta Pohjasniemi 050-584 4441 ja Mia Sormunen 040-757 7932
Kopposet 11-15 v Martti, ma 18-19:30 & to 18-19
Pia Pyykkinen 040-532 4289
Piirinki, aikuiset
Hakala, to 19:30-21:30
Birgitta Sipilä 040-764 5457
Jäähdyttelijät, yli 50 v
Martti, ma 19:30-21
Pia Pyykkinen 040-532 4289
LineWeavers, rivitanssi aikuiset
Hakala, ma 19:30-20:30
Birgitta Sipilä 040-764 5457
Jäsenmaksut
Jäsenmaksut 20/40 € jaetaan harjoituksissa
syyskuun aikana.
Jos haluat maksaa kannatusjäsenmaksun, ota
yhteyttä jäsenkirjuri Sanna Husuun
sanna.husu@valtiokonttori.fi.

Onnitteluja!
18.6.2007
19.6.2007
28.8.2007

Kaia Kosonen 20 v.
Pauliina Nurmi 10 v.
(Rikurillat)
Vauva Mustonen 0 v



Jäsenmaksu sisältää mm:
 viikkoharjoitukset ja ohjaajan
tapaturmavakuutus harjoituksissa ja
kotimaan matkoilla
 alennus puvuston vuokrista

Tikkuristi
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Tervetuloa joukolla pohtimaan seuramme
tulevaisuutta Talvisillan Nuorisotalolle
lauantaina 22.9. klo 13:00 alkaen.
Mietitään yhdessä missä ollaan, miksi ollaan
ja minne ollaan menossa. Tilaisuus on
kaikille avoin, joten myös kaikki
vanhemmat ja muuten yhdistyksestämme
kiinnostuneet olette enemmän kuin
tervetulleita mukaan!

Ohjelmassa:
 missä ollaan ja miksi ollaan
 vahvuuksia ja kehitettävää
 suuria suunnitelmia
 ruokaa ja saunaa päivän päätteeksi
Tilaisuus on maksuton. Ruokatarjoilun
järjestämiseksi pyydämme
ennakkoilmoittautumisia ke 19.9. mennessä Pia
Pyykkiselle sähköpostilla pyykkinen@gmail.com
tai puhelimitse iltaisin 040-532 4289.

Kuka se oli” -palsta

Hallituksen jäsen Mauri Kotala
Jussi Nurmi

Nimi:

Mauri Kotala; johtokunnan jäsen
ja rikurilloissa tanssivan Milan
isä.
Syntynyt: Vaasassa -63. Muuttanut
Hyvinkäälle vuonna 1992. Tunsi
tällöin vain yhden hyvinkääläisen
– nykyisen vaimonsa Mairen.
Perhe:
Vaimo ja tytär Mila, sekä kissa
Miska
Työ:
Kiinteistönhoitajana Hyvinkään
Kaupungilla hoitaen Kirjastoa ja
5 päiväkotia.
Illan vai aamunvirkku: Aamuihminen
Maksalaatikko kysymys:
EI OLLENKAAN MAKSAA, parasta on
Mairen tekemä makaronilaatikko.
Laittaa kyllä itsekin ruokaa perheelle,
vuorotellen Mairen kanssa.
Harrastus:
Musiikki ja Zimbali-bändissä basistina
soittaminen. Soittanut aiemmin
torvisoittokunnassa rumpuja. Seuraa
innokkaasti musiikkielämää nykyisin.
Kysyessäni, mitä mieltä Mauri on
basisti-vitseistä, hän kysyy, että; ”mikä
on musta ja makaa ojassa?”
Vastauksena on: ”kitaristi, joka on
kertonut liikaa basisti-vitsejä” ;-)
Mauri suoritti ylioppilastutkinnon 2005
aikuislukiossa ja tykkää vapaa-aikanaan
lukea historiaa käsittelevää
kirjallisuutta.
Lempitanssi:
”Hitaita on kiva nojailla” -periaatteella
kaikki paritanssit menee. Vielä ei lupau-
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tunut Piirinkiin ilmoittautua, mutta
toivottavasti saamme Maurista jäsenen
pian.
Millainen kesä oli:
Kuopion Karkeloiden jälkeen matka
jatkui Savonlinnan kautta kohti
Pohjanmaata Lapualle ja Kurikkaan,
jossa muutama viikko sukulaisten luona
vierailua.
Mitä odottaa ensi kesästä:
Kivaa Norjan matkaa nuorille. Olla
hengessä mukana ja toivotaan, että
reissu tulee olemaan onnistunut.
Kansantanssi?
”En tanssi, mutta hyvinkääläisillä on
hyvä tekemisen meininki” Tykkää
seurata vierestä ja olla mahdollisuuksien mukaan mukana toiminnassa.
Motto:
”Peruspositiivinen asenne” ja
” Jokainen päivä on uusi mahdollisuus”

Tikkuristi

KUOPIJOON, KUOPIJOON…mitä siellä tekemässä?
TIETYSTI KARKELOITIIN KESÄKUUSSA
Birgitta Sipilä

Rikurilloja pääjuhlan esityksessä

Tämän vuoden SKY:n kesäjuhlat, Canthin
Karkelot tanssittiin kesäkuussa Kuopiossa
viikko ennen juhannusta, 15.-17.6.2007.
Matkaan lähdettiin jo perjantaiaamuna, koska
kilometrejä oli tiedossa yli 350. Meitä oli
reissussa kaikkiaan 32 henkeä, kun
laskemme mukaan linja-autonkuljettajankin.
Tanssijoita osallistui lähes kaikista
ryhmistämme eli Töppösistä, Rikurilloista,
Kopposista, Piiringistä ja Jäähdyttelijöistä.
Olimme hyvissä ajoin perillä Kuopiossa ja
meidät toivotettiin iloisesti tervetulleeksi
lämpimillä halauksilla. Kesäjuhlille osallistujat
oli majoitettu kahteen vierekkäiseen kouluun,
joilla oli hauskat lempinimet – Amiska ja
Kopis. Meille oli varattu yksi iso luokka
Kopiksesta, jonne petasimme vuoteemme
vieri viereen, aivan mainiosti mahduimme.
Perjantai-illan ohjelmana oli Puskasoitot
Amiskalla. Siellä kävimme läpi kaikki pääjuhlan tanssit. Lasten ja nuorten ohjelmat oli
suunnitellut Sinikka Mäkelä ja aikuisten pääohjaajana oli meidän oma Piamme. Saamme
olla ylpeitä taitavasta ohjaajastamme! Illanvietossa esiintyivät myös juhlien ulkomaalaisryhmät. Slovakialaiset opettivat yleisölle
oman tanssinsa – siinä olivat tarpeen vikkelät
jalat ja napakka ryhti. Hauska, vaikkakin
vaativa tanssi. Myös petroskoilaiset opettivat
iloista karjalaista tanssia innokkaalle yleisölle.
Lauantaiaamuna aamiaisen jälkeen marssittiin
koulujen viereiselle isolle hiekkakentälle,

missä kävimme pääjuhlan tanssit läpi. Puolen
päivän aikaan kiiruhdimme Kuopion torille
esityksiä katsomaan. Esitysten lomassa
kuopiolaiset lahjoittivat Jorma Uotiselle
Kuopion kansallispuvun. Ja Jorma oli aivan
otettu huomionosoituksesta! Iltapäivällä
lapset ja nuoret kävivät Rauhalahdessa
ihmettelemässä uuden uutukaista pelipuistoa,
Hoksopolia.
Illalla olikin jälleen yhteinen illanvietto, jonka
nimeksi oli keksitty Pullabaalit. Baalit tarkoitti
tanssiaisia ja Pulla liittyi sitten pullaan –
tarjolla oli nimittäin kahvia, mehua ja pullaa
ikään kuin Minna Canthin tarjoamana.
Ohjelmassa oli myös erilaisia pikkuesityksiä.
Virkeimmille yökyöpeliaikuisille oli luvassa
vielä keskiyön jälkeen nuotiolauluilta
Valkeisenlammella.
Sunnuntaina ennen varsinaista pääjuhlaa
päätimme yhteistuumin käydä Puijon
näkötornissa. Ilmakin sattui suosimaan.
Lähestulkoon kaikki uskaltautuivat ylös
mukaan – maisemat olivat mahtavat.
Ihailimme kauniita järviä, löysimme omat
koulumme ja torin sekä Valkeisenlammen,
jonka rannalle oli määrä lounaan jälkeen
järjestäytyä kulkuetta varten. Sitä ennen olisi
vielä pukeuduttava kansallispukuihin tai
fereseihin ja hiukset oli letitettävä siististi.
Pieni kiireensutina melkeinpä kuuluu asiaan,
kun valmistaudutaan esityksiin. Siitä syntyy
asiaan kuuluva jännittävä tunnelma.
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Tikkuristi
Ehdimme lopulta hyvissä ajoin
paikalle. Ilma oli mitä kaunein,
aurinko lämmitti. Kulkue
kiemurteli Kuopion kaduilla,
välipysäkki juomatankkausta ja
tanssijärjestäytymistä varten
pidettiin Snellmanninpuistossa.
Kulkueen määränpäänä ei näillä
kesäjuhlilla ollutkaan
urheilukenttä, vaan Kuopion
tori. Tanssit esitettiin aivan
yleisön silmien edessä keskelle
toria varatulla kymmenen
metrin kaistaleella. Sillä aikaa,
kun toiset tanssijat esiintyivät,
toiset istuivat maahan levitetyillä vilteillä.
Viimeisenä ohjelmanumerona kaikki tanssijat
valssasivat Vanha Valssi 156:n tahdissa.
Kotimatkalle lähdimme tuota pikaa, kun
tavarat olivat jo osin pakattuna luokassa.

Hengähdyshetki varjossa kulkueen ja pääjuhlan välissä

Palasimme Hyvinkäälle hyvillä mielin
onnistuneesta matkasta. Kylliksi ravittuna
sekä mielen että vatsan osalta! Ei muuta kuin
suunnittelemaan uutta reissua!
Näin siis ”Ryttyytettiin Kuopijossa”!

Barnlek 2008 Porsgrunnissa, Norjan
Telemarkissa
Joka kolmas vuosi järjestetään Barnlek-festivaalit
eli yhteispohjoismaiset lasten ja nuorten
kansatanssi- ja –musiikkijuhlat. Pitopaikka on
vuorotellen eri pohjoismaissa, viimeksi
tanssahdeltiin Lappeenrannassa vuonna 2005, ja
ensi kesänä juhlat ovat Norjan Porsgrunnissa.

Kopposia Lappeenrannassa 2005

Hyvinkään Kansantanssijoiden Rikurillat ja
Kopposet ovat lähdössä myös matkalle vuonojen
maahan heinäkuussa 2008.

Kaikille Rikurillojen ja Kopposten vanhemmille tiedotustilaisuus matkasuunnitelmista Talvisillan
nuorisotalolla lauantaina 22.9. klo 11-12. Tervetuloa!

TAPAHTUMAKALENTERI
15.-16.9.
22.9.
27.-30.9.
loka/marraskuu
6.10.
20.10.
28.11.
2.12.
24.12.
11.-12.1.2008
huhtikuu 2008
13.-15.6.2008
heinäkuu 2008
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SKY:n ja KTNL:n vuosiohjelmistokurssit Hyvinkäällä
Norjan matkan tiedotustilaisuus ja seuran tulevaisuusseminaari
Talvisillassa
Tanssimania Tampereella
Kopposten harjoitusleiri
KN:n ohjelmistokurssi Hämeenlinna
KTNL:n 30v-juhlat Keravalla, Kopposten esiintyminen
Seuran sääntömääräinen vaalikokous
Itsenäisyysjuhla
Esiintyminen palvelukeskus Åvikissa
Folklandia 2008 -risteily
KN:n kansantanssikatselmus Kangasala
SKY:n ja KTNL:n kesäjuhlat
Barnlek 2008 Porsgrunnissa, Norjassa

