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Pääkirjoitus
Jussi Nurmi

Uusi vuosi alkoi ja syksyllä aloitettu konsertin
harjoittelu piti meidät kaikki kiireisinä ohjelmien
harjoittamisessa ja oppimisessa. Tammikuuksi
suunniteltu esiintyminen siirrettiin maaliskuulle.
Nyt olemme pitäneet hienon konsertin, josta
monet katsojat ovat kiitelleet ohjelman
monipuolisuudesta ja värikylläisyydestä. Kiitos
kaikille tanssijoille ja muille mukanaolleille!
Vuoden vaihteessa seuramme hallituksessa
vaihtui muutama henkilö ja samalla Kalevi
Pohjasniemi lopetti puheenjohtajuutensa. Kiitos
Kaleville kuluneista kahdesta vuodesta. Itse olen
nyt seuraavat kaksi vuotta seuramme
puheenjohtaja ja toivottavasti saamme hallituksen
kanssa jatkettua seuramme vakaata toimintaa.
Toivotan kaikille Tikkuristin lukijoille hyvää
keväänjatkoa ja innostunutta mieltä kevään
harjoituksiin. Kaikilla on mielessä kesäkuussa
pidettävät Canthin Karkelot Kuopiossa, jonne
suurin osa jäsenistämmekin on lähdössä. Sieltä on
hyvä aloittaa kesänvietto.

Vuosikokoustunnelmia

Sanna Husu, Pia Pyykkinen ja Sari Saarenmaa

Kalevalanpäivänä eli 28. helmikuuta pidettiin Hyvinkään Kansantanssijat ry:n vuosikokous puvustolla. Kokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat eli edellisen vuoden
toimintakertomus ja tilinpäätös.
Toiminta oli ollut aktiivista ja vuoden
päätapahtumia olivat mm. Toukotanssit
maaseutuopistolla, aikuisten Göteborgin
reissu ja lasten Kapulalystit Turussa.
Lapsiryhmät mittauttivat taitojaan osallistumalla katselmuksiin ja kirkkaimpana saavutuksena oli Karjalaisen Nuorisoliiton
mestaruusluokka Kopposille.
Taloutta on hoidettu harkiten. Pienin rahoin
toimiva seuramme sai hyvän lisän kassaan
syysarpajaisista, jotka onnistuivat hienosti.

Viime vuonna panostettiin matkustukseen
ja kuluvana vuonna satsataan
koulutukseen.
Läsnä oli kymmenkunta seuran jäsentä.
Tilaisuus on avoin kaikille seuran jäsenille
ja hallitus toivookin entistä aktiivisempaa
osanottoa näihin virallisiinkin tapahtumiin.
Hallitus sai kokoukselta tehtäväksi ”tulevaisuusseminaarin” järjestämisen. Tarkoituksena olisi pohtia isommalla joukolla seuran
tulevaisuutta, eli missä ollaan, miksi ollaan
ja minne ollaan menossa. Tilaisuus tulee
olemaan kaikille kiinnostuneille avoin ja
lisätietoa saatte myöhemmin ohjaajilta tai
seuran sihteeriltä Sanna Husulta
(sanna.husu@valtiokonttori.fi).

Tikkuristi

”Heinäkuun päivä”
Saara Eerikäinen ja Elsa Halme

18.3.2007 sunnuntaina Hyvinkääsalissa oli konsertti ”Heinäkuun päivä”,
joka kertoi miten Yli-Penttilän talon
heinät saatiin seipäille. Lava täyttyi 370-vuotiaista, jotka tanssivat
monipuolisen kokonaisuuden.
Ensimmäisenä tanssittiin perusjenkka,
jonka jälkeen Töppöset leikkivät
suloista Halaushippaa.
Aamupäivä kului pellolla työtä
tekiessä. Ennen väliaikaa lapset veivät
pellolle piimää, kahvia ja leivänkannikoita. Väliaika kului vaatteiden vaihtoon pienissä pukukopeissa. Juhlan
isäntä lapsineen sai odottaa vieraitaan
reilut kaksi minuuttia. Katsomosta tuli
palautetta, että tämä oli koko
konsertin pitkästyttävin kohta.
Juhlassa jokainen sai näyttää
taidonnäytteensä. Juhlassa tuli
Kopposten odottama Hulivili. Lopuksi
laulaen kajautettiin Arvon mekin
ansaitsemme ja saimme raikuvat
aplodit.
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Konsertin valokuvanneen Niko Elomaan yli 250 kuvaa
voi ostaa CD:lle poltettuna hintaan 8 €.
Tilaukset Pialle osoitteeseen pyykkinen@gmail.com.
Myös DVD konsertista on suunnitelmissa,
siitä seuraavassa Tikkuristissä lisää.

Tikkuristi
”Kuka se oli” -palsta

Puheenjohtaja Jussi Nurmi
Sanna Husu

Seuramme nykyinen puheenjohtaja Jussi Nurmi on pian
ollut jo 30 vuotta mukana seuran toiminnassa, sillä hän
liittyi Hyvinkään Kansantanssijoihin vuonna 1979. Jussin
kummitäti Esteri Vuoristo tunsi Hyvinkään
Kansantanssijoiden ohjaajan Marjatta Toivosen, ja Esteri
sai houkuteltua nuoren pojan Marjatan tanhuharjoituksiin.
Sillä tiellä Jussi on edelleen, vaikka onkin vuosien varrella
pitänyt muutaman välivuoden ollessaan ulkomailla töissä.
Nykyisin Jussi tanssii aikuisten Piirinki-ryhmässä.
Kun Jussilta kysyy mitä kansantanssiharrastus on hänelle
antanut, tulee päällimmäisenä mieleen hyvät kaverit ja
ikimuistoiset reissut. Mukavimmaksi tanhumuistoksi hän
mainitsee reissun Ahdeniin, Saksaan, vuonna 1981. Se oli
Jussin ensimmäinen ulkomaan reissu ja hyvä kohokohta
senkin takia, ettei hän silloin ollut vielä tanssinut montaa
vuotta. Toinen liki yhtä mieleenpainuva reissu oli
kilpailumatka Cantonigrosiin, Espanjaan vuonna 1986.
Tanssimisen lisäksi Jussi on muutenkin aktiivinen seuran
jäsen; Jussi on aina valmis talkoisiin, ja hän on tuttu näky
keittiössä, oli kyseessä sitten kuusijuhla tai joku kurssi,
jossa tarvitaan ruoanlaittajaa. Jussi on myös monena
vuonna kuulunut seuran hallitukseen edustaen siellä sekä
tanssijoita, että lasten vanhempia, sillä molemmat Jussin
lapsetkin harrastavat kansantanssia. Viime syksynä hänet
valittiin seuramme puheenjohtajaksi vuosiksi 2007–2008.
Jussi tiesi mihin ryhtyi, sillä hän on heilutellut
puheenjohtajan nuijaa aikaisemminkin, 1990-luvulla. Mutta
mitä puheenjohtajan tehtäviin sitten kuuluu? Hyvinkään Kansantanssijoiden hallitus kokoontuu
noin kerran kuukaudessa ja noissa kokouksissa Jussi toimii puheenjohtajana pitäen huolen,
että kaikki esityslistalla olevat asiat tulevat käsitellyiksi ja ettei puhe rönsyile liikaa väärään
suuntaan. Puheenjohtaja myös edustaa seuraa virallisissa tilaisuuksissa. Lisäksi Jussi
mainitsee, että hän toimii yhteistyössä seuran hallituksen ja ohjaajien kanssa toiminnan
ylläpitämiseksi ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.
Muiden kuvaillessa Jussia esille nousee positiivisia asioita: avulias, isähahmo, toimelias,
nokkela, tarmokas, huomioiva, kohtelias ja kiltti. Hillitty ja hallittu käytös pääsee oikeuksiin
puheenjohtajana. Jussi on myös äärettömän taitava kartanlukija, mikä on ollut suurena apuna
etenkin ulkomaan reissuilla. Monesti olisimme olleet eksyksissä ilman Jussia.
Kun kysyn millaisia terveisiä Jussi haluaisi sanoa kaikille seuran jäsenille, Jussi miettii hetken
ja sanoo sitten toivovansa kaikille innostuneisuutta, jaksamista ja pirteyttä kansantanssin
parissa. Jussi myös toivoo, että kaikilla olisi kiva olla mukana seuran toiminnassa
kansanperinteen vaalimiseksi.

ONNEA, ONNEA!
5.3.2007
22.3.2007

Esa Hopsu 50 v (Piirinki)
Marja Kokkila 60 v
(Jäähdyttelijät)

Tikkuristi onnittelee lämpimästi!
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Tikkuristi

Jäähdyttelijät
Pia Pyykkinen

Jäähdyttelijät on
- mukavaa yhdessäoloa
- reippaita harjoituksia
- paljon naurua
- elämänkokemusta ja –kokemista
Seuramme elämänkokemusta edustava
ryhmä Jäähdyttelijät on päässyt jo melkein
10 vuoden kunnioitettavaan ikään.
Jäähdyttelijät saivat alkunsa Ritva
Tuohimäen ajatuksesta. Silloisen aikuisten
ryhmän harjoitukset tuntui jo vähän
tiukilta, mutta ihan kokonaan ei tanssia
haluttu unohtaakaan. Sipiläisen Paula ja
Virtasen Eero innostuivat myös tanssiuran
”jatkoryhmästä” eli harjoittelua keskittyen
yhdessäoloon, säännölliseen liikkumiseen ja
varsinkin pareille sopivaa yhteistä
tekemistä. Ritva kysyi Pyykkisen Piaa
(tytärtään) ohjaajaksi. Ensi alkuun sopimus
oli, että vain seuran omissa juhlissa
esiinnytään jos pakko on.
Vuosien varrella 35 tanssijaa on
pyörähdellyt ryhmän riveissä, noin 10
hengen ydinjoukko on pysynyt kasassa
alusta lähtien. Ryhmässä on annettu tilaa
niin vanhoille kansantanssijoille kuin
paritanssin salat hyvin taitaville. Tätä nykyä
ryhmämme on 14 tanssijan tehokas
pakkaus, joka harjoittelee Martissa
maanantaisin Kopposten jälkeen. Alkuun
harjoittelimme aina mankan mukaan, mutta
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tämän vuoden on Löytyn Marika soittanut
hanuria meille, välistä tanssahdellenkin
muiden mukana. Keski-ikä Jäähdyttelijöillä
on lähellä kuuttakymmentä, vaikka välillä
ohjaajasta tuntuukin, että he ovat
mieleltään teini-ikäisiä kaikki tyynni.
Jäähdyttelijöiden maltillinen linja on
laventunut viime aikoina ja alun ”me emme
esiinny”-asennekin hieman rapissut. Enää ei
tarvitse ohjaajan pakottaa esiintymisiin,
vaan mieluusti tulemme mukaan yhteisiin
juttuihin. Viime kesänä teimme
ensimmäisen ulkopuolisen keikankin, kun
meitä oikein pyydettiin esiintymään. Ja ties
vaikka joku kaunis päivä ihan oikeasti
lähtisimme Vancouveriin. Ainakin monet
vuodet on jo ohjelmistoa kerätty sitä
varten!
Ohjaajalle Jäähdyttelijät on kiitollinen
ryhmä ohjattavaksi. Tanssijat ovat
sitoutuneita tekemiseen, harjoituksissa
käydään säännöllisesti ja tunnelma on aina
iloinen. Vaikka paljon tanssitaan vanhoja
tuttujakin, niin aina jotakin uutta halutaan
opetella. Usein käy myös niin, että tanssijat
haluavat vielä yhden kerran läpimenoa, kun
ohjaaja ei enää jaksaisi!
Jos sinua mietityttää mahtuisitko mukaan,
niin soittele Pialle p. 040-532 4289.

Tikkuristi

PUKUNURKKA - Pääasia

ä

Pia Pyykkinen

Kansallispuku ja hiukset ovat joskus hieman ongelmallinen
yhdistelmä. Tupeeraanko nätin nutturan? Pitkä tukka aina
tiukoille leteille? Päänauha vai tykkimyssy?
”Pääsääntöjä”
- Päähineenä on aikuisilla naisilla länsisuomalaisissa puvuissa
tanu tai tykkimyssy, karjalaisissa puvuissa huntu.
Kampauksen tulee mukautua käytettävään päähineeseen,
esim. pitkät hiukset kootaan nutturalle. Hiukset kammataan
pois otsalta sileästi päähineen alle ja kiinnitetään.
Tykkimyssyn tärkätty pitsi asetetaan sileästi hiusten päälle.
Tykkimyssy puetaan pitkistä hiuksista kootun nutturan päälle
tai sen yläpuolelle.
- Tytöillä päälaitteena ovat nauhat. Hiukset voivat olla hajallaan
tai palmiko(i)lla. Nauhat asetetaan edessä hiusrajaan tai
vähän sen yläpuolelle ja solmitaan umpisolmulle taakse
hiusten päälle, nauhat riippuvat pitkin selkää.
- Miehillä ja pojilla on päähineinä hattuja, pipoja, lippalakkeja
puvusta riippuen. Mies/poika ottaa hatun pois päästä
nukkuessa, kirkossa ja syödessä eli sisälläkin saa pitää
hattua. Myös miesten hiukset ovat siistit.
Mikään ohje ei ole täysin oikein tai väärin. Jokainen
käyttötilanne sanelee omat ehtonsa, joiden mukaan toimitaan.
Varsinkin esiintymistilanteet ja esim. kesäjuhlat ovat paikkoja,
jolloin ohjaajan sana on viimeinen, jonka mukaan mennään.
Yleensä esiintymistilanteisiin pitkät hiukset laitetaan letille.
Esiintyessä on helpompi tanssia, kun hiukset eivät ole tiellä.
Myös poikien hiusten tulee olla ja siistit, vaikka sitten pitjille
pitkät hiukset sidotaan kiinni. Lettinauhoina hyviä ovat
huomaamattomat, hiusten väriset kumilenksut tai esim.
nahkanauhat. Ei missään nimessä aniliininpunaiset
pörrölenksut!!
Lisää kansallispuvun käyttövinkkejä löytyy esim. www.kansallispukukeskus.fi.

TAPAHTUMAKALENTERI
14.-15.4.
18.4.
21.-22.4.
21.-22.4.
6.-27.5.
toukokuu
toukokuu
17.5.
19.-20.5.
15.-17.6.
30.7.
Syyskuu
Joulukuu
11.-12.1.2008

Kopposten harjoitus- ja esiintymisleiri Tuohilammella
Tanssin taigaa –tapahtuma Helsingissä, Piirinki
Karjalaisen Nuorisoliiton kevätpäivät Hämeenlinnassa, Kopposet ja
Rikurillat
CountryCruise2007 –risteily, LineWeavers
Rivitanssin alkeiskurssi
Kopposten konsertti
Toriesiintymiset
Yhden päivän juttu, kaikki ryhmät
Showdown –rivitanssitapahtuma Helsingissä
Canthin karkelot, SKY:n ja KTNL:n kesäjuhlat Kuopiossa
Hyvinkää 90-vuotta, kaikkien ryhmien yhteisesitys
Uusi harjoitusvuosi alkaa
Itsenäisyysjuhla
Folklandia 2008, tiedustelut Birgitta 040-764 5457 tai
birgitta.sipila@gmail.com ”Kuka se oli?” –palsta
Sivu 5(5)

