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VAALIKOKOUS 28.11.2007
Hyvinkään Kansantanssijat ry:n
sääntömääräinen vaalikokous
järjestettiin keskiviikkona 28.11.2007
puvustolla, Wanhalla Villatehtaalla.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Jussi
Nurmi ja sihteerinä Sanna Husu
Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman
ja talousarvion vuodelle 2008.
Toimintasuunnitelman mukaan
huippuhetkiä vuonna 2008 ovat lasten ja
nuorten Barnlek-festivaali Norjassa,
keskusjärjestön kevätpäivät Kangasalla
sekä kesäjuhlat Viitasaarella.
Hallitukseen valittiin kokouksessa kaksi
uutta jäsentä toimikausiksi 2008-2009.
Uusina jäseninä hallitukseen valittiin
Olavi Kanerva ja Tarja Salonen. Heidän
lisäkseen hallituksessa jatkavat Sanna
Husu, Mauri Kotala, Riitta Pohjasniemi ja
Pia Pyykkinen. Ja Jussi Nurmi on
edelleen puheenjohtajamme.
Kokouksessa valittiin myös seuraavat
toimihenkilöt:
- tilintarkastajat Johannes Happo ja
Sirpa Välimäki
- puvustonhoitaja Ritva Tuohimäki
- kalustonhoitaja Mauri Kotala
- leikekirjanpitäjä Birgitta Sipilä
- jäsenkirjuri Sanna Husu
- ohjaajatoimikunnan kokoonkutsuja
Riitta Pohjasniemi
- Tikkuristi-toimikunta Sanna Husu ja
Pia Pyykkinen.

Pääkirjoitus
Pia Pyykkinen

Taas ollaan uuden vuoden alussa ja monta
tapahtumaa on viime vuodelta plakkarissa. Hienot
tulokset Hämeenlinnan katselmuksesta, mukava
reissu koko porukalla Kuopioon,
itsenäisyyspäiväjuhlat... Päällimmäisiksi muistoiksi
vuosien varrella jää yleensä nuo isot tapahtumat,
jotka tarkkaan kirjataan toimintakertomukseen.
Kuitenkin kaiken tekemisen takana on ne viikottaiset
harjoitukset, joissa tanssitaan kuka kansantanssia
kuka rivitanssia. Joskus niin ärsyttävää askelikkojen
viilausta, kuvioiden kertausta sadatta kertaa ja vielä
hikikin tulee ja ohjaaja vaan vaatii ”kerran vielä”.
Mutta on niissä harjoituksissa toinenkin puoli. Jos
emme säännöllisesti kokoontuisi treenaamaan, niin
osaisimmeko ehkä repolaista tai kikapoota?
Leikkisimmekö aikuisena koskaan rump rump rullaa?
Tietäisimmekö mitään heräämisestä koulun lattialta
sunnuntaiaamuna, jotta pääsemme vesisateeseen
kenttäharjoitusten eturiviin? Olisimmeko koskaan
saaneet sellaisia endorfiinilatauksia kuin
katselmustuloksen kuullessa? Tai olisiko meidän
pohkeet soreat ja kapeat ilman tätä vuosikausien
tanssimista?
Minä ainakin mieluusti lähden taas kerran
kansantanssiristeilylle ensi perjantaina paksuine
pohkeineni, ystävien kanssa joita tuskin muuten
tuntisin ja tietäen, että vuosien viikottainen treeni
antaa minulle varmuutta olla ylpeästi kansantanssija
siellä isolla areenalla.
Toivon teille kaikille huikeita kokemuksia tulevalta
vuodelta ja siihen alle monia hikisiä harjoituksia!

Piirinki kenttäharjoituksissa Göteborgissa 2006, sillä kertaa
helteessä.

Tikkuristi

Tulevaisuusseminaari 22.9.
Lauantaina 22.9.2007 kokoontui
parisenkymmentä seuran jäsentä ns.
tulevaisuusseminaariin, joka pidettiin
Talvisillan nuorisotalolla. Paikalla oli
johtokunnan jäsenten lisäksi ohjaajia ja
lasten vanhempia. Mukaan olisi mahtunut
enemmänkin asiasta kiinnostuneita, mutta
paljon saimme aikaiseksi tälläkin porukalla.
Päivän tavoitteena oli miettiä koko seuran
näkökulmasta missä olemme nyt ja mihin
suuntaan olemme menossa. Lisäksi
pohdittiin mitkä ovat meidän vahvuutemme
ja mahdollisuutemme, mitkä ovat
mahdollisia heikkouksia ja uhkia. Suuri osa
ajasta käytettiin asioiden pohtimiseen
pienryhmissä, ja kun ryhmätyöt oli purettu,
niistä keskusteltiin myös yhdessä.
Päällimmäisiä huolenaiheita olivat mm. se,
mistä saataisi uusia ohjaajia ja löytyisikö
lisää säestäjiä, jotta voisi perustaa
pelimannibändin. Myös taloudellinen tilanne
puhutti; kaivattiin sellaista ns.
talousvastaavaa, joka selvittäisi mistä

Riitta Pohjasniemi ja Jenna Jormanainen miettimässä
vahvuuksi, Pia Pyykkinen tutkailee. Taustalla Sanna Husu ja
Mia Sormunen.

kaikkialta olisi mahdollisuus hakea apurahoja
tms. ja joka kenties hankkisi meille
sponsoreitakin. Päivä oli kaikin puolin
onnistunut ja lisää samanlaisia tilaisuuksia
kaivattiin. Päivän aikana tehtyjen ryhmätöiden
tarkemmat tulokset ovat Tikkuristin liitteenä.

PUKUNURKKA - Vanhasta uutta?
Vanhaa, vaikka isovanhempien vintiltä löytynyttä,
pukua ei kannata heittää pois. Vanhasta puvusta saa
monesti pienillä korjauksilla käyttökelpoisen
päivittämällä se pienillä jutuilla tähän hetkeen.
Auttaisiko vaikka seuraavat:
- aikuisen lyhyt hame voi olla passeli pienelle tytölle
- hoikkien miesten housuista saa pojille hyvät lahkeita
lyhentämällä
- haurastuneet paidan ja essun uusiminen on melko
edullista
- hametta voi monesti pidentää, kun päästää
helmakäännöksen auki ja kääntää kankaan
ylösalaisin
- hellävarainen ”pesu” lumihangessa voi tehdä
ihmeitä villakankaiden haalistuneille väreille
- kellastuneet pellavat voi hyvin valkaista kloriitilla tai
vanhaan tapaan keittäen
- tykkimyssyn voi nuorella tytöllä korvata
silkkinauhoilla
Poikkea puvustolla katsomassa myynnissä olevia
pukuja. Tai tuo oma pukusi näytille, puvustonhoitaja
Ritvalta saa hyviä vinkkejä.
Johanna Nurmi fiksatussa puvussaa. Uusi paita ja liivi tekivät
puvustolta löytneestä aikuisen puvusta passelin hänelle.
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Tikkuristi

Laura Voutilainen Hyvinkääsalissa

30.1. klo 19:00 on
Hyvinkääsalissa on mahdollisuus
nähdä ja kuulla erinomaista
esiintyjää ja taidokasta taitelijaa
Laura Voutilaista yhtyeineen.
Syksyn konserttikiertue jatkuu
vielä Hyvinkäällä. Konsertissa
kuulet parhaita paloja Lauran yli
10 vuotiselta uralta.
Lauran orkesterissa nähdään ja
kuullaan myös Töppösten Saana
Kujalan isää basson varressa.

Ensi kesän voimainponnistus
lapsille on matka Norjaan Barnlekfestivaaleille kesä-heinäkuun
vaihteessa. 22 tanssijaa
Rikurilloista ja Kopposista on suuntaamassa viiden ohjaajan kanssa vuonojen maahan.
Matkavarojen keräämiseksi myymme lippuja konserttiin. Liput ovat 27 € sis. vaatesäilytyksen.
Lippuja myy Hyvinkäällä myös Gerbera S-marketissa, netissä Lippupiste www.lippupiste.fi tai
suoraan matkalaisilta. Voit myös tiedustella Riitta Pohjasniemi sähköpostitse
riitta.pohjasniemi@gmail.com.
Varaa lippusi HETI, parhaat paikat ovat meillä myynnissä!

Tule itse ja tuo ystäväsikin nauttimaan!

RIVITANSSIa KAIKILLE
Tule oppimaan helppoja rivitansseja intensiivikurssille neljänä maanantaina
21.1., 28.1., 4.2. ja 10.2.2008
kello 19.15 – 20.45
HAKALAN NUORISOTALOLLA
(Kuusamanpolku 4, Hyvinkää)

Kurssimaksu 30 €
(seuran jäsenille ilmainen)
Lisätiedot ja ilmoittautumiset
viimeistään 18.1.08
@ birgitta.sipila@gmail.com
040-76 45 457 /Birgitta
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Tikkuristi

Tikkuristikko

1. Lautamaisella kudontavälineellä kudottu nauha, jolla solmitaan esim. kansallispuvun
tasku vyötäisille.
2. Miesten ja poikien vyö, jossa riippuu sydämiä tai tähtiä.
3. Nyöri, jonka avulla sukka pysyy ylhäällä.
4. Monissa karjalaisissa paidoissa oleva kirjailtu lappu leuan alla.
5. Karjalainen ortodoksinaisen puku.
6. Pohjalaisten hameiden koristekuvio.
7. Karjalainen nyplätty pitsi, jota käytetään esim. esiliinojen koristeena.
8. Karjalaisten kansallispukujen tinanastoilla somistettu tyttöjen päänauha.
9. Puvun suoja ja koriste. Kunniallisuuden ja siveyden esikuva, suojasi pahan silmältä.
10. Pitkän naisten paidan yläosa, esim. Seiskarissa.

TAPAHTUMAKALENTERI
2007
24.12.
2008
11.-12.1.
30.1.
3.-4.2.
27.2.
16.3.
13.4.
18.-20.4.

Esiintyminen palvelukeskus Åvikissa

Folklandia 2008 –risteily
Laura Voutilaisen konsertti Hyvinkääsalissa
Traditional Western Dance Competition, Vääksy
Sääntömääräinen vuosikokous, puvusto
SKY:n ja KTNL:n vuosikokouskurssi, Turku
kaikkien ryhmien yhteinen konsertti
Komeesti kylän kohdalla! – KN:n ja KTNL:n
lasten ja nuorten kulttuuritapahtuma &
kansantanssikatselmus, Kangasala
19.–20.4.
CountryCruise2008 -risteily
toukokuu
Yhden päivän juttu
kesäkuu
Torikonsertti
13.-15.6.
Pihkurin pyörähdys - SKY:n ja KTNL:n
kesäjuhlat Viitasaarella
heinäkuu 2008 Barnlek 2008 Porsgrunnissa, Norjassa
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Onnitteluja!
22.9.
30.9.
6.11.
12.11.
30.11.
31.12.

Saana Kujala 5v.
Olavi Kanerva 60v.
Meri Liimatainen 10v.
Nea Rintamäki 5v.
Sara Kontinaho 5v.
Tuula Pakkanen 60v.

