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Tikkuristin kuvat: Tarja Salonen, Riitta Pohjasniemi ja Birgitta Sipilä

Pääkirjoitus – Sanna Husu

Harjoitukset ovat kesätauon jälkeen taas alkaneet ja alkanut vuosi on järjestyksessään
yhdistyksemme 35. toimintavuosi. Kuluneisiin vuosiin on mahtunut lukemattomia tanhuja ja puhkitanssittuja kenkäpareja, monia ikimuistoisia reissuja ja tapahtumia, paljon
uusia kokemuksia ja ystäviä. Mutta vielä ei ole kaikkia tanhuja tanhuttu, joten myös
edessä on monta harjoitustuntia, paripyörintää ja piiriä sekä karkeloa ja kävelyaskelta,
laulua ja leikkiä. Vaikka harjoituksiin lähtö tuntuisi joskus ylivoimaiselta eikä millään jaksaisi opetella uusia asioita, niin on hyvä muistaa, että vain harjoittelemalla oppii. Ja harjoittelun tuloksia onkin sitten mukava esittää toisille esim. kesäjuhlilla, Kuusijuhlassa tai
katselmuksessa. Tanssimalla viemme huomaamattakin perinnettä eteenpäin. On myös
hyvä muistaa, että perinne elää meissä eikä menneisyydessä!

SYKSYLLÄ ALOITTANEET RYHMÄT:
PIKKURUISET, 4-6v., torstai klo 17.30-18, Martti
ohj. Pia Pyykkinen ja Saara Eerikäinen
RIKURILLAT, 9-15v., maanantai klo 18-19, Hakala
ohj. Riitta Pohjasniemi
PIIRINKI, aikuiset, torstai klo 19-21, Hakala
ohj. Birgitta Sipilä
JÄÄHDYTTELIJÄT, yli 55v, maanantai klo 19-20.30,
ohj. Pia Pyykkinen
LINEWEAVERS, rivitanssin jatkoryhmä, aikuiset, maanantai klo 19-20.30 (-21) Hakala, ohj. Birgitta Sipilä
RIVITANSSIN ALKEISKURSSI maanantait 7.-28.9. klo
19-20.00 Hakalassa, ohj. Birgitta Sipilä
Uudet tanssista kiinnostuneet voivat kysellä ryhmistä suoraan ohjaajalta!
Pia 040-532 4289; Birgitta 040-76 45 457, Riitta 050-58 44 441

Tikkuristi
Iloinen joukko Lempäälässä

– Marika Löytty

3.-5.4.09 oli Karjalaisen Nuorisoliiton Kevätpäivät. Hyvinkäältä sinne osallistuivat Rikurillat
ja Borduna kymmenen tanssijan ja kolmen soittajan voimin.
Kimppakyydeillä mentiin ja tunnelma oli innokkaan odottava.
Heti perjantai-iltana oli showjazz-paja, johon osallistuivat
Iiris, Siru ja Sanna. Miaohjaajan mielestä meno oli rentoa ja lapset olivat omatoimisia.
Lasten mielestä oli kivaa, kun
sai valvoa pitkään. Karkinsyöntiä ja leffan katselua odotettiin
Rikurillat odottaa vuoroaan
kovasti. Mutta katselmusta ja
esiintymistä vartenhan Lempäälään oltiin menty, joten harjoittelimme illalla esityksemme. Bordunan toinen esityskappale meni uusiksi, kun Näppäripelimannien ohjelmistosta löytyi mukavampi tilalle.
Pajat olivat onnistuneita. Huovutuksesta ja kantelepajasta tykättiin kovasti. Saammekohan
jossain kohtaa kuulla kantelepajan hedelmiä...? Myös pihalle oli suunniteltu toimintaa. Karjalaisuus näkyi ja kuului koko ajan.

Bordunan tytöt mietteliäänä

Kauan odotettu katselmus meni hyvin. Tällä kertaa soittajat joutuivat
odottamaan, että äänentoisto saatiin
viritettyä. Tytöt pelastivat tilanteen
– kuiskivat ja kikattelivat niin kuin
kuuluikin. Veikon ja Rikun tikkuristi
pääsi alkamaan. Sitä seurasi tyttöjen Lehmus. Pudoskan kautta mentiin Käköseen ja sokerina pohjalla oli
Hoilola. Tanssijat olivat siinä vaiheessa jo hiukan hengästyneitä,
mutta reippaasti lauloivat mukana.
Tuliaisina tuli taitoluokka. Oman
esityksen jälkeen katseltiin myös
muiden ryhmien esityksiä.

Lauantaista illanviettoa pitivät isommat tytöt lapsellisina. Siellä oli pelle ja discossa oli kuulemma liian vähän tilaa. Tunnelman kohottajaksi ei kuitenkaan välttämättä tarvita mitään ulkopuolista virikettä, vaan kansantanssijat kyllä saavat kivat leikit viritettyä ihan itsekin! Tällä
kertaa niin ei kuitenkaan käynyt. Myös muihin ryhmiin olisi hedelmällistä luoda kontakteja, kun
tulee sellainen hetki.
Sunnuntaiaamuna olikin sitten jo pakkaamista ennen loppukonserttia, jossa Borduna sai kunnian aloittaa. Kaiken kaikkiaan mukava reissu!
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Tikkuristi
LineWeavers Yyterissä 25.-26.4.2009

– Sari Saarenmaa ja Birgitta Sipilä

Osallistuimme neljän innokkaan tanssijan voimin rivitanssitapahtumaan Linedance On The
West Coast in Yyteri, jonka järjesti porilainen rivitanssiyhdistys, BearCity Dancers.
Tapahtuman vetonauloina olivat tunnetut koreografit ja ohjaajat – englantilainen Kate Sala, virolainen Kaie Seger ja
amerikkalainen Guyton Mundy. Viikonlopun odotettu kohokohta olikin tavata Kate, yksi koreografi-suosikeistamme.
Kate Sala on valittu useana vuonna mm. maansa ”Vuoden
naispuoliseksi rivitanssipersoonaksi”. Myös hänen koreografioitaan on palkittu vastaavassa äänestyksessä. Nautimme
niin hänen ja kuin Kaien opetuksesta. Tanssit eivät olleet
ihan helppoja, mutta sitäkin hauskempia. Sitä vastoin Guytonin opettamat tanssit olivatkin aivan mahdottomia. Meistä
vain Tiina ja Sari olivat sitkeitä ja yrittivät pysyä perässä.
Vaikeaa se oli myös suurimmalle osalle osallistujista.
Viikonloppu koostui tanssiopetuksesta ja vapaasta tanssista,
jolloin tiskijukka soitti musiikkia toivelistan mukaan. Olimmekin maanantain harjoituksissa niistä osan kerranneet,
joten aika monta tanssia oli
muistissa. Lauantain iltajuhlassa pääsimme näkemään
monia taidokkaita ja monipuoKate Sala ja Birgitta
lisia tanssiesityksiä. Kun valomerkin jälkeen tanssit salissa loppuivat, me innokkaat pidimme
vielä jatkot omassa huoneessa. Emme onneksi liian pitkään,
koska aikaisin seuraavana aamuna oli vuorossa opetettujen
tanssien kertaus sekä tietysti toivetansseja välipalaksi.
Rivitanssitapahtumat ovat mukavia – tanssilattian täyttävät samanhenkiset, rivitanssiin hurahtaneet ihmiset. Saa tanssia niin
paljon kuin jalat vain kestävät. Kaikki olimme sitä mieltä, että
ensi vuonna haluamme jälleen matkata Yyteriin! Se on parempi
vaihtoehto kuin menisi risteilylle – meri näkyy ikkunasta, mutta
tanssilattia pysyy vaakatasossa – onneksi!

Kaie Seger ja taustalla Tiina, Sari ja Riitta

LineWeavers – blogi-sivut – Birgitta Sipilä
Perustin keväällä LineWeaversille omat blogi-sivut, joita ryhmäläisillä on mahdollisuus lukea. Sieltä löytyvät mm. viikoittain
opeteltujen tanssien nimet nettisivulinkkeineen, joilta löytyvät
tanssien ohjeet ja usein myös videot. Toivonkin rivitanssijoiden
käyvän sivuilla ahkerasti ja odotan kommenttejakin – toistaiseksi vain muutamat ovat uskaltautuneet kirjoittelemaan viestejä.
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Tikkuristi
Järjestyksessään toiset ToukoTanssit tanssittiin 16.5.2009 Uudenmaan maaseutuopistolla. Päivän ohjelmassa oli monien
työpajojen lisäksi kansantanssikatselmus sekä yhteinen illanvietto. Katselmukseen osallistui yhteensä seitsemän ryhmää, joiden
joukossa myös hyvinkääläiset ryhmät Rikurillat ja Pikkuruiset.
Ryhmät arvioitiin kolmeen eri ”sarjaan”; Mestarit, Kisällit ja Veijarit. Rikurillat ylsivät hienosti Mestareiksi ja Pikkuruiset arvioitiin
Veijareiksi.
Talkoolaiset mukaan lukien ToukoTansseihin osallistui yhteensä 190
lasta ja aikuista Turusta, Tampereelta, Lohjalta, Nummi-Pusulasta,
Porvoosta, Helsingistä, Vantaalta ja tietenkin Hyvinkäältä. Näin ollen
saisimme 190 erilaista tarinaa ToukoTansseista, sillä jokaisen kokemus päivästä oli varmasti erilainen. Seuraavassa on lyhyesti kolmen
talkoolaisen ajatuksia päivän kulusta ja omista tunnelmista.
”Toukotanssit sujuivat iloisissa merkeissä, sää suosi ja kierrellessäni
paikkoja huomasin lasten viihtyvän erityisen hyvin pihalle tuotujen
pelien parissa, varsinkin puujalat olivat kova sana. Ruokailuun tultaessa jaksettiin kiltisti odottaa jonossa, ei tönitty eikä etuiltu, lapset
käyttäytyivät kohteliaasti. Oli mukava kuulla kun he ruokailusta tullessaan vielä kiittivät ja kehuivat, että oli hyvää ruokaa! Ja mikä hienointa, yleinen siisteys säilyi koko päivän. Siinä kierrellessäni huomasin, että roskisten paikat tiedettiin ja niitä roskiksia myös käytettiin.
Ei tarvinnut lattioilta tai pihoilta isommin roskia keräillä. Mitään isompia haavereitakaan ei tainnu sattua, pari kertaa Kirsin piti jättää buffa
ja mennä antamaan ensiapua pieniin vammoihin. Tyttäreni Terhin mielestä mukavimpia juttuja
olivat pajat ja se, että jäi myös vapaa-aikaa, ei tarvinnut koko ajan mennä kellon kanssa.”
Tarja Salonen – siivousvastaava
”Innokkaiden ja ammattitaitoisten ohjaajien avulla saimme koottua viisi erilaista pajaa, yksi
jouduttiin perumaan ohjaajan sairastuttua ja kaksi osanottajien vähyyden takia. Etukäteisvalmisteluja oli tehty viikkoja, mikä näkyi siinä, että kaikki sujui hyvin ja sai osallistujat ihmettelemään, miten olimme saaneet niin monipuolisen päivän järjestettyä.
Viidessätoista pajassa oli liki kaksisataa innokasta osallistujaa. Pajoissa oppi hyviä asioita,
mutta työpajoihin osallistujilla piti kiirettä, jotta ehti harjoittelun, ruokailun, katselmuksen ja
illanvieton lomassa osallistua useaan pajaan.
Rivitanssipajassa saivat myös mukana olleet vanhemmat tanssia. Hiki valui PiLe-pajan jälkeen
ja monet ihmettelivätkin vetäjien kuntoa, kun itse väsyneinä, mutta onnellisina siirtyivät seuraavaan pajaan.
Naulaa ja naputa -pajan setiä kehuttiin, kun ottivat lapset hienosti yksilölliseen ohjaukseen. Kolmekymmentäkolme linnunpönttöä lähtikin osallistujien matkaan. Kuusikymmentäseitsemän taulua maalattiin leikkaa ja liimaa -pajassa. Lisäksi sai piirtää kuvan, jossa oli jotain ToukoTansseihin liittyvää. Kaikkien
tuotokset olivat tosi hienoja, mutta yhden vanhemman, lapsen
ja kahden ohjaajan pitkän harkinnan jälkeen parhaimmat
palkittiin.
Luontokoulu Pikkutikan ohjaajat
vetivät visailuja kauniissa miljöössä ja sen jälkeen oli mahdollisuus tutustua luontokoulun
sisätiloihin ja tutkia mikroskoopeilla maailmaa. Luontopolulla oli
erityisen hauskaa, ainakin kun itse kävin katsomassa.
Innokkaita vetäjiä kiiteltiin. Erityisesti haluttiin mainita sukkanauhatäti, joka pajojen aulassa iloisena opetti, miten sukat
perinteen mukaan saa pysymään ylhäällä tekemällä ikiomat
sukkanauhat.”
Riitta Pohjasniemi – työpajavastaava
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Tikkuristi
”Lyhyesti ja ytimekkäästi voisin sanoa, että oma
Tanssi-päiväni sujui nopeasti ja kommelluksitta. Vietin
liki koko päivän toimiston pöydän takana. Aamu meni
viimeistellen osallistumispaketteja ja opastekylttejä.
Kun kaikki ryhmät olivat saapuneet ja saaneet etukäteen tilaamansa osallistujamerkit, ruoka- ja työpajaliput, aika meni vastaillen mitä erilaisimpiin kysymyksiin.
Meiltä toimistosta tultiin kysymään mm. mistä luontopolku alkaa, missä työpajat pidetään ja moneltako ne
alkaa, saako hyppynaruja ja puujalkoja lainata, missä
voi silittää kansallispuvun essua, missä on katselmukIllanvietossa jaksettiin tanssia
sen harjoitukset, saako katselmuksessa katsoa toisten
letkajenkkaa – niin isot kuin pieryhmien esitykset
netkin
jne. Kysymyksiä
riitti laidasta laitaan ja jokainen kysyjä sai vastauksen.
Sen verran kiirettä piti, että ehdin päivän aikana vain
kerran käydä vilkaisemassa työpajojen touhua. Päivä
meni tosi nopeasti ja ennen kuin huomasinkaan, oli iltapalan aika. Kuten osallistujilla, meillä talkoolaisilla ei
päivä suinkaan päättynyt iltapalaan, sillä iltapalan jälkeen siivosimme paikat yhdessä kuntoon ja lähdimme
väsyneinä, mutta tyytyväisinä kotiin.”
Yllä palkitut taulut
Sanna Husu – ”toimiston täti”

Tanhumerkkikerho Rikurilloille – Riitta Pohjasniemi
Kansantanssinuorten Liiton tanhumerkkisuorituksen tarkoituksena on tutustuttaa varhaisnuoret leikki- ja lauluperinteeseen, suomalaisen kansantanssin vaiheisiin, tapa- ja ruokaperinteeseen sekä entisaikojen pukeutumiseen.
Kaikki Rikurillat-ryhmän 12 tanssijaa ja soittajaa, iältään 9-15-vuotiaita, kokoontuivat
kevään aikana kuusi kertaa opiskelemaan
perinnetietoutta. He ovat harrastaneet kansantanssia 2-10 vuotta, osallistuneet esityksiin koti- ja ulkomailla sekä luokiteltu katselmuksissa taitoluokasta mestaruussarjaan.
Merkkivaatimuksiin kuului osata erilaisia
tansseja, piiri- ja laululeikkejä, askelikkoja
sekä otteita. Perinneleikkien opettelukin
kuului suorittamiseen ja ne olivatkin erityisen suosittuja.
Suorittajien tulee tunnistaa eri alueiden kanTanhumerkit suorittivat: Jenna Jormanainen,
sallispukuja. Lisäksi opittiin, että naisten pääMeri Liimatainen, Terhi Salonen, Riku Inkinen,
hine voi olla säppäli, huntu, tykkimyssy, säpMila Kotala, Iiris Leinonen, Sanna Jussila, Sini
sä tai harakka eli sorokka, tyttöjen rippipuku
Liimatainen, Sanna Vilenius, Henna Ristoja
oli 1800-luvulla musta sekä se, että miehet
sekä kuvasta puuttuvat Siru Inkinen ja Veikko
ottivat lakin pois päästä ruokapöydässä ja
Karvonen – vasemmalla kerhon vetäjä Riitta
kirkossa. Laskiaisena syötiin herne- ja sorkPohjasniemi
kakeittoa, juhannuksena maito- ja munaruokia. Nuoret kohtasivat toisiaan talkoissa, kihupyhinä ja kyläkeinulla ja häissä, ylimmäinen juomanlaskija oli kenkkäri ja rotinat liittyvät lapsen syntymään. Rakennusjuhlia ovat kattokökkä,
nurkkiaiset ja harjannostajaiset. Saksanpolkka on jenkka, menuetti on kotoisin Ranskasta ja
vanhimpia tanssejamme ovat laulutanssit. Näitä ja paljon muita mielenkiintoisia asioita nuoret
innolla opiskelivat ja suorittivat kaikki hyväksyttävästi koelomakkeen, joka perustui em. asioiden osaamiseen.

Sivu 5(7)

Tikkuristi
Esiintymiset Hyvinkään torilla ja Rantasipi Sveitsissä

– Birgitta Sipilä

Lähes kaikki seuramme ryhmät esiintyivät Hyvinkään torilla vilpoisena kesäkuun lauantaiaamupäivänä. Pikkuruiset valloittivat yleisön reippaalla esityksellään, Jäähdyttelijöillä oli kaksikin eri ohjelmanumeroa – he ovat varsin näyttävä iso ryhmä värikkäissä kansallispuvuissaan.
LineWeavers-ryhmän rivitanssijoista viisi rohkeinta tanssivat rytmikkään musiikin tahdissa.
Lopuksi Rikurillat esittivät katselmusohjelmansa. Esitysten jälkeen Riitta Pohjasniemi jakoi Rikurilloille tanhumerkit. Ilmojen haltijat olivat kerrankin meidän puolellamme. Kun esitykset
olivat loppuneet, kertyivät uhkaavat ja tummat pilvet taivaalle ja vesisadettahan se tiesi.

Jäähdyttelijät ja Piirinki esiintyivät Rantasipi Sveitsissä Laurean ammattikorkeakoulun järjestämässä kansainvälisessä konferenssissa

SYNTTÄRIT
Janna Hämäläinen / Pikkuruiset
Taavi Palo-oja / Pikkuruiset
Emilia Virkkala / Pikkuruiset
Saara Eerikäinen / ohjaaja
Meri Liimatainen / Rikurillat
Veikko Karvonen / Rikurillat
Sini Liimatainen / Rikurillat
Venla Raatikainen / Pikkuruiset

26.6.
30.6.
26.8.
18.9.
6.11.
21.11.
26.11.
2.12.

4v.
5v.
4v.
15v.
12v.
15v.
10v.
6v.

SEURAAVASSA TIKKURISTISSÄ. . .
Nordlek 2009
Tanssiva Turku
35-vuotisjuhla y. ym.
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Tikkuristi

TAPAHTUMAKALENTERI 2009
AIKA

TAPAHTUMA (linkki) ja JÄRJESTÄJÄ

30.6.-5.7.

Nordlek 2009
Pohjoismainen kansantanssi- ja
kansanmusiikkitapahtuma
24.-26.7.
Tanssiva Turku –festivaali
KTNL
13.8.
Ryhmiin ilmoittautuminen sekä esiintyminen
29.8.
Lystilauantai
Aamuposti
5.-6.9.
Ohjelmistokurssi
SKY ja KTNL
5.-6.9.
Rivitanssiohjaajien Ideapäivät
Suomen Country-tanssin ohjaajat
26.9.
Karjalaisen nuorisoliiton ohjelmistokurssi
1.-4.10.
Tanssimania
Suomen Nuorisoseurojen liitto
10.10.
Tsemppikurssi ohjaajille
Pi-Le
10.-11.10. Ohjelmistokurssi, Pispalan Sottiisi 2010
Suomen Nuorisoseurojen Liitto
25.10.-1.11. Hollo ja Martta
Suomen Nuorisoseurojen liitto
21.11.
Seuran 35-vuotisjuhla
22.11.
SKY:n ja KTNL:n vaalikokoukset
25.11.
Seuran vaalikokous
24.12.
Jouluaaton esiintyminen

PAIKKA
Lahti
Turku
Hakalantori
Wanha Villatehdas
Hämeenlinna
Kuopio
Karjalohja
Tampere
Hyvinkää
Helsinki
Hollola ja Lahti
Järjestötalo, Hyvinkää
avoin
Puvusto
Palvelukeskus Åvik

TERVETULOA KAIKKI SEURAN JÄSENET
HYVINKÄÄN KANSANTANSSIJOIDEN
35-VUOTISKEKKEREIHIN
LAUANTAINA 21 /11 .2009 KLO 16.00
JÄRJESTÖTALOLLE
MUNCINKATU 49

VAPAA PÄÄSY
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