TIKKURISTI

16.5.2011

Kuudes vuosikerta,
numero 2

Hyvinkään Kansantanssijat ry, 05830 Hyvinkää
hyka@luukku.com

Sisällys:
Pääkirjoitus ……………………………………….. 1
Syksyn ryhmät ……………………………..…… 1
Kevätkonsertti 29.5.…………………..……… 3
Vastakkaisriviä ja varvashyppelyä ….… 3
Tanskan ja Viron reissuja odotellessa… 3
Kuvat: Pia Pyykkinen ja Birgitta Sipilä

Pääkirjoitus –

Synttärionnittelut …………………..…….…… 3
Folklandia 16. kerran ……………………….. 3
Kuka se oli? – Tuija Solonen ……………. 4
Kulttuuri rynnisti baareihin – KGB ……. 5
Tulevaisuusseminaaritunnelmia ……..… 5
Tapahtumakalenteri .…………………………. 6

Päivi Patolinna

Muistan vuoden 1977, jolloin seisoin Hämeenkadun varrella ja seurasin kansantanssijoiden
muodostamaa kulkuetta. Oli tanssia, laulua ja iloista musiikkia. Kyseessä oli Hyvinkään Hoijakka ja kulkue siirtyi urheilukentälle pääjuhlaan. Mielessä syttyi kipinä päästä itse mukaan tanssimaan. Meni muutama vuosi ennen kuin ryhdyin tuumasta toimeen. Ilmoittauduin rohkeasti
ryhmään mukaan ja sen jälkeen tanssi ja musiikki on vienyt mukanaan. Nykyinen ryhmäni on
Jäähdyttelijät, jossa on rento mutta yritteliäs ilmapiiri. Onneksi tanssia voi harrastaa niin kauan
kuin jalat kantaa ja muisti pelaa.
Menneen talven iltoina on eri ryhmissä harjoiteltu ahkerasti tanssiaskeleita. Pienempien ryhmissä opetellaan leikinomaisesti, varttuneemmat muodostavat jo kuvioita ja askeleet ovat vaativampia. Kaikilla on sama innostunut halu oppia uutta.
Harjoittelemisella on myös konkreettiset tavoitteet. Toukokuun 29. päivä on seuran oma kevätnäytös Järjestötalolla, jossa ryhmät esittävät talven aikana oppimaansa.
Heinäkuussa nuorten ryhmä Rikurillat suuntaa Tanskan Skiveen lasten ja nuorten Barnlek 2011tapahtumaan.
Jäähdyttelijät -ryhmä puolestaan matkaa Tarttoon Europeade 2011kansanmusiikkifestivaaleille. Näiden lisäksi on yksittäisiä esiintymisiä kotimaassa.
Jokaiselta matkalta ja jokaisesta esiintymisestä jää erilaisia muistoja yhdessä tekemisestä. Niitä
on myöhemmin mukava muistella.
Elokuussa on jälleen ilmoittautuminen syksyllä alkaviin ryhmiin. Toivottavasti silloin mahdollisimman moni lapsi, nuori ja aikuinen löytäisi tiensä mukavan ja liikunnallisen harrastuksen –
kansantanssin pariin!
Hyvää ja antoisaa tanssillista kesää!

Ryhmät alkavat kesätauon jälkeen elo-syyskuun vaihteessa –
tarkemmat aikataulut ilmoitetaan kesän aikana.
Tulossa on vakioryhmien lisäksi lyhytkursseja
mm. kansanomaisista paritansseista ja rivitanssista.
Seuraa sähköpostiasi!

Tikkuristi

Taas yksi tanssivuosi takana…
Hyvinkään Kansantanssijoiden kevätkonsertti
Sunnuntaina 29.5. klo 16.00
Järjestötalolla, Munckinkatu 49
Ohjelmassa mm. kaikkien ryhmien esityksiä ja vuoden tanhuujan julkistaminen
Kahvittelua omakustannehintaan Pika-arpajaiset
Liput:

lapset (3-16v) 2 €
aikuiset
4€
esiintyjät ilmaiseksi

Vastakkaisriviä ja varvashyppelyä

Tervetuloa!

– Pia Pyykkinen ja Sanna Husu

- En minä voi mennä tanssimaan kansantanssiryhmään, koska on pakko osata polkkaa, jenkkaa, masurkkaa...
- Ja ne kaikki muut on niin hyviä....
- Ja sitten on pakko vielä esiintyäkin....
Moni on varmasti ajatellut näin. Onko se
oikeasti niin? Ei. Hakalassa kokoontui loppusyksystä neljänä sunnuntai-iltana aikuisten kansantanssin alkeiskurssi. Osanottajina oli noin kymmenen reipasta tanssijaa,
jotka jaksoivat tulla tuulen ja tuiskun läpi
tanssahtelemaan. Mukana oli tanssista salaa innostuneita untuvikkoja, pari lasten
vanhempaa ja muutama ohjaaja "oppimassa opettamista".
Mitä ehtii kuudessa tunnissa tehdä, paljon.
Monta askelikkoa, kuviota, tanssia - paljon
enemmän kuin alun perin moni mukana
olleista kuvitteli. Kun tietää pari peruskuviota, erottaa vasemman oikeasta ja osaa
laskea kahdeksaan, niin pystyy tanssimaan
monta tuntia ilman polkkaa, jenkkaa tai
masurkkaa. Oli mukava olla siinä opena ja
huomata sama onnistumisen ja oppimisen
ilo aikuisissa kuin mitä yleensä yhdistämme
lapsiin. Miten hieno tunne onkaan, kun tie-

tää mitä karkelo tarkoittaa ja miten se tehdään ja osaa mennä suoraan omalle paikalle vastakkaisriviin.
Meillä oli tosi mukavaa, naurua riitti. Ei
tanssiminen ole liian vakavaa tässä vaiheessa, jokainen teki omista lähtökohdista.
Oikea ja vasen tuli tutuksi ja hiki pukkasi
pari kertaa jo alkuverryttelyn aikana päälle.
Ja jokunen saattoi jopa löytää jonkun uuden lihaksen eli jos ei muuta, niin kuntojumppaa parille.
Alkeiskurssi sai niin suuren suosion, että
alkeiskurssin jatkoksi järjestettiin tammihelmikuussa ns. jatkoalkeiskurssi. Kurssilla
jatkettiin siitä, mihin alkeiskurssilla oli
päästy. Ensin kerrattiin vanhoja, jo opittuja
taitoja ja tansseja, ja sen jälkeen opeteltiin
uusia juttuja. Naurua ja hikeä riitti, kun
opeteltiin enkeliska-hyppyä, joka ei ollutkaan niin vaikeaa kuin miltä ensi näkemältä
näytti. Ja vaikkei kurssilla kotiläksyjä annettukaan, kertoi moni harjoitelleensa askelikkoja kotona. Kurssin päätteeksi tanssittiin pitkään huutokatrillia ja viimeistään
siinä vaiheessa kaikki huomasivat kuinka
paljon kurssilla tulikaan opittua!
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Tikkuristi
Tanskan ja Viron reissuja odotellessa…

Sanna Husu

Tanhukenkien
kopinaa,
värikkäitä pukuja, soittoa ja
tanssia sydämen täydeltä
hikikarpaloiden
noruessa pitkin
niskaa.
Jotain tämänkaltaista
on
luvassa ensi kesänä sekä Rikurilloille että
Jäähdyttelijöille. Molemmat ryhmät ovat
koko pitkän syksyn ja talven harjoitelleet
tulevan kesän festivaaleja silmälläpitäen.
Rikurillat matkaavat Tanskaan, Barnlekfestivaaleille, jotka järjestetään joka kolmas
vuosi ja kukin Pohjoismaa toimii vuorollaan
festivaali-isäntänä. Jäähdyttelijät puolestaan lähtevät Tartossa järjestettäville Europeade-festivaaleille. Alun perin Jäähdyttelijöiden oli tarkoitus lähteä Vancouveriin
Grand FinnFesteille, mutta monista käytännön syistä johtuen matkakohde vaihtui Viron Tarttoon. Jotain suurta on kuitenkin
luvassa, onhan Europeade-festivaali Euroopan suurin kansantanssi- ja musiikkitapahtuma, joka järjestetään nyt jo 48. kerran.

Mutta ennen kuin reissuun päästään, on
pitänyt ratkoa monta asiaa: tilataanko kaikille festivaali-paidat etukäteen, osallistutaanko Legolandin retkelle, millä laivalla
mennään lahden yli Tallinnaan, lähtisiköhän
Kari meille kuskiksi, valmistellaanko presityksiä, otetaanko koulumajoituksen sijasta hotellimajoitus jne. Kaikki matkajärjestelyt alkavat onneksi olla jo kunnossa,
joten pikkuhiljaa voi alkaa silittää kansallispuvun essua ja varata vaikka parit kansallispuvun varasukatkin mukaan. Toivottavasti Jäähdyttelijät muistavat pakata laukkuun myös sisu-askit, jotka he saivat viime
kevään 10v-konsertissa. Sisua varmasti
tarvitaan, onhan kyseessä Jäähdyttelijöiden
ensimmäinen ulkomaan reissu. Rikurillat
sen sijaan ovat jo monta kertaa osallistuneet Barnlek-festivaaleille. Syksyn Tikkuristissä on luvassa molempien ryhmien matkakuulumisia ja
niitä odotellessa
voi
ryhmien
osaamista tulla
katsomaan 29.5.
järjestettävään
Kevätkonserttiin,
jossa
kumpikin
ryhmä esiintyy.

 Synttärionnitteluja! 
26.6. Janna Hämäläinen
14.8. Iines Rämä
18.9. Saara Eerikäinen

6v
6v
17v

13.9. Henna Kujala
25.8. Aino Olkinuora
22.9. Saana Kujala

6v
11v
9v
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Tikkuristi
”Kuka se oli?” –palsta – Tuija Solonen, hallituksen sihteeri Missä ja milloin olet syntynyt, horoskooppimerkkisi?
- Olen syntynyt Ruotsissa v. 1970, pieneen
Kopparberg-nimiseen kaupunkiin. Horoskoopiltani olen itsepäinen Oinas.
Ketä kuuluu perheeseesi?
- Itseni lisäksi perheeseeni kuuluvat avopuoliso Marko sekä pojat Sami 4v ja Teemu
6kk. Perheeni pitää tiiviisti yhteyttä myös
poikien mummoihin, joista toinen asuu Espoossa ja toinen Pohjois-Pohjanmaalla
Haapajärvellä.
Missä ja miten jouduit kansantanssin pauloihin?
- Kansantanssi vei minut mukanaan jo pikkutyttönä. Luulenpa, että aivan aluksi ihastuin kansallispukuihin, joita näin tätini päällä hänen valmistautuessaan esityksiin ryhmänsä kanssa. Tätini minut viimein sai "ylipuhuttua" kansantanssiharrastuksen pariin
ja sillä tiellä olen edelleen.
Entä Hyvinkään Kansantanssijoihin?
- Hyvinkäällä järjestettiin Lystilauantaitapahtuma ja taisi olla syksy 2009, kun olin
tapahtumassa kiertelemässä ja aivan sattumalta löysin kirpputorin sivustalta pöydän, jonka takana oli Birgitta Sipilä eli aivan
sattumalta olen "törmännyt" Hyvinkään
Kansantanssijoihin. Olen kuitenkin iloinen
tuosta "törmäyksestä", sillä sain itselleni
takaisin rakkaan harrastukseni.
Olet seuramme hallituksen sihteeri. Mikä on
oikea ammattisi ja missä olet töissä?
- Valmistuin kehitysvammaisten hoitajaksi
v. 1992 eli koulutukseni vastaa lähihoitajan
tutkintoa nykymaailmassa. Nykyinen työnantajani on KVPS TUKENA OY, Hyvinkään
Lounatuulen Palvelukoti. Palvelukoti tarjoaa
asumisen ja päivätoiminnan palveluja aikuisille kehitysvammaisille. Tällä hetkellä tosin
itse olen/ nautin vanhempainvapaasta ja
töihin palaan joskus tulevaisuudessa.
Entä onko sinulla muita harrastuksia kansantanssin lisäksi?
- Tällä hetkellä kansantanssi on ainoa harrastukseni ja harjoituksissa käyminenkin on
ollut ns. tauolla, kun olen keskittynyt uuteen perheenjäseneen. Lupaan kuitenkin
aloittaa harjoittelun piakkoin, viimeistään
ensi syksynä. Yksi tärkeä "harrastus" on

Birgitta Sipilä

toistaiseksi jäänyt
taka-alalle, mutta
toivottavasti pääsen
käyttämään
taitojani
myös
viittomakielessä
joskus tulevaisuudessa.
Oletko
perheesi
ainoa tanssija?
- Tällä hetkellä
olen perheeni ainoa tanssija. Toki
aina silloin tällöin
saan
mieheni
houkuteltua lavatansseihin. Tulevaisuuden
suhteen salainen toiveeni
on,
että
poikani innostuisivat tanssimisesta ja varsinkin kansantansseista. Esikoisella nimittäin ainakin näyttäisi olevan ns. "rytmi veressä".
Mikä on mieleenpainuvin kansantanssikokemus?
- Mieleenpainuvin kokemus lienee se, kun
olin mukana katselmuksessa, pikkutyttönä
Haapajärvellä ja sain ensi kerran kansallispuvun päälleni.
Millaiset tanssit saavat sinun lattialle?
- Minut saa houkuteltua tanssilattialle lähes
mihin tanssiin vain, mutta lähinnä sydäntäni ovat kuitenkin paritanssit mm. tango ja
lattarit sekä tietysti polkka.
Sitten vielä muutama pikakysymys:
Lempiruoka ja –juoma?
- Lasagne ja kylmä vesi
Mikä makeinen vie kielesi? – Suklaa
Lempi-tv-ohjelma?
- Britti sarja Sydämen asialla
Kirja? - Harry Potter –kirjat
Elokuva? - Sanaton rakkaus
Kukka? - Ruusu
Väri? - Sininen ja punainen
Maalla vai kaupungissa? – Kaupungissa
Järvi vai meri? - Meri
Joulu vai juhannus? - Ehdottomasti Joulu!
Entä onko sinulla jotain mottoa? - "Asioilla
on tapana järjestyä!"
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Tikkuristi
Kulttuuri rynnisti baareihin – KGB 26.3.

– Birgitta Sipilä

Ohjelmistossa oli mm. kantrihenkeä lännenhattuineen

Tulevaisuusseminaaritunnelmia –

LineWeavers osallistui jo
toista
kertaa
KGBtapahtumaan.
Rivitanssi
oli poikkeus ohjelmatarjonnassa,
joka
koostui
pääasiassa eri bändeistä.
Tänäkin vuonna Hyvinkään
baarit pullistelivat väenpaljoudesta
ja
jonoja
muodostui mukana olleiden baarien ovien taakse.
Meidän esiintyminen ilta
yhdentoista aikaan aiheutti pientä haastetta. Yleisö
oli niin innoissaan, että
pyrki tanssilattialle myös
meidän esityksen aikana.
Lopuksi pääsivät hekin
mukaan ihan luvan kanssa, kun oli vuorossa rivitanssin opetusta.

Birgitta Sipilä

Vietimme kevään aikana kaksi antoisaa
lauantaipäivää Talvisillan nuorisotalolla.
Mukana oli niin seuran aktiivitoimijoita kuin
muitakin jäseniä. Tarkoitus oli pohtia seuramme tulevaisuutta ja näihin ajatuksiin
meitä johdatteli yhteisöpedagogi ja kansantanssinopettaja Sari Suokas Karjalaisesta
Nuorisoliitosta. Hänen mukaansa, jotta voidaan suunnitella tulevaisuutta, on tunnettava niin historia kuin nykyinenkin tilanne.
Ylös kirjattiin mm. seuran ydintoimintoja,
joita ovat koulutus, harjoitukset, viestintä,
harrastaminen, puvusto, esiintymiset, seuran yhteiset tilaisuudet ja tapahtumat, retket ja matkat, perinnetietouden siirtäminen
ja varainhankinta. Kumpanakin päivänä

syntyi vilkkaita
keskusteluja
osallistujien
kesken,
mikä kertoo
siitä,
että
asiat
kiinnostavat.
Toisen päiSari Suokas
vän antina
pohdimme mm. seuramme arvoja ja mietimme tulevaisuuden visiota. Vielä riittää
työstettävää, johon tarvitsemme koko jäsenistön panosta! Asiaan tullaan palaamaan
syksyllä.

Seminaarissa tehtiin ahkerasti ryhmätöitä
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TAPAHTUMAKALENTERI (linkkeineen)
AIKA
20.-22.5.
29.5.
2.6.

TAPAHTUMA
Rivitanssitapahtuma, Yyteri
Seuran kevätkonsertti Järjestötalolla
Yhden Päivän Juttu:
”Yhteinen sävel – kyläjuhla Hyvinkäällä”
9.6.
Puvusto auki klo 17-17.30
10.-12.6.
Metron Melkutus, SKY:n ja
KTNL:n kesäjuhlat, Helsinki
10.-12.6.
Sepän Soitto, Mäntsälä
14.-19.6.
Kansainväliset kansantanssijuhlat, Riihimäki
17.-19.6.
Karjalaiset kesäjuhlat, Turku
1.-4.7.
Suomi sydämessä –juhla, Turku
13.-17.7.
Barnlek Skive, Tanska
21.-24.7.
Europeade 2011, kansainvälinen kansantanssi
ja –laulufestivaali, Tartto
3.8.
Puvusto auki 17-17.30
5.8.
Kansallispuvun päivä, SKY:n toimisto, Helsinki
6.8.
Elotanssit Littoisten lava, Turku
19.-21.8.
FolkJam®-ohjaajakurssi, Tampere
syyskuu
Rivitanssin alkeiskurssi
3.-4.9.
Rivitanssinohjaajien Ideapäivät, Jyväskylä
10.9.
Ohjelmistokurssi, KTNL, Hämeenlinna
11.9.
Ohjelmistokurssi, SKY, Hämeenlinna
24.9.
Ohjelmistokurssi, KN
29.9.-2.10. Tanssimania, Tampere
7.-9.10.
KBK – Kamoon Buutsit Kumoon, Levi
20.11.
Vaalikokouskurssi, Hyvinkää
SKY:n ja KTNL:n vaalikokoukset

HKT
KN
KTNL
SKY
SRO

JÄRJESTÄJÄ
Bearcity Dancers ry
HKT
Kulttuuritoimi
HKT
SKY & KTNL
Sepän Soitto ry
Riihimäen Kansantanssijat ry
KN
Turun Kansantanssinystävät ry

HKT
Desperado Line Dancers
HKT
SRO
KTNL
SKY
KN
Dance A Way

Hyvinkään Kansantanssijat ry
Karjalainen Nuorisoliitto ry
Kansantanssinuorten Liitto ry
Suomalaisen Kansantanssin Ystävät ry
Suomen Rivitanssinohjaajat ry

Sivu 6(6)

