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Kuvat Birgitta Sipilä ja Nordlek Lahti –galleria

Pääkirjoitus - Jussi Nurmi
Hyvää Uutta Vuotta 2010 teille kaikille Tikkuristin lukijoille!
Uusi harrastuskausi on alkanut jo kovalla tohinalla ja ryhmät ovat aloittaneet viikoittaiset
harjoitukset innokkaina. Folklandia-risteilykin on jo takanapäin ja vuoden 2011 risteilyä
odotetaan kovasti.
Vuoden 2009 aikana meillä oli kaksi isoa tapahtumaa, kiitos kaikille järjestelyissä mukana
olleille!
Keväällä oli ToukoTanssit Maaseutuopistolla, jossa monet ryhmät pääsivät esittämään
talven aikana harjoiteltuja tansseja. Lähes maalaismaisemassa monet pääsivät kokemaan
luontokoulu Pikkutikan maastokierroksen tai aidon navetan tunnelmaa. Oli tanssipajaa ja
askarteluja erilaisten teemojen ympärillä.
Syksyllä oli seuramme 35-vuotisjuhlat, jossa esiintyjänä toimi itse yleisö. Jussi
Kaijankangas leikitti ja opetti uusia tansseja kaikille osallistujille, mukaan mahtui myös
rivitanssejakin perinteisten kansantanssien väliin. Lopuksi ohjelmassa oli Jari Komulaisen ja
bändin säestyksellä tanssia perinteiseen tapaan.
Odotimme vähän enemmän osallistujia tilaisuuteen, mutta varmaan kaikki mukana olleet
pitivät tilaisuudesta ja kokivat kansantanssin syvimmän olemuksen, mukavaa yhdessä oloa
ja vuosien aikana kokemien reissujen tunnetta.
Kesällä aikuisryhmä Piiringistä oli muutama tanssija mukana Nordlek-tapahtumassa
Lahdessa. Edellisen kerran nämä Pohjoismaiset kesäjuhlat järjestettiin Suomessa Vaasassa
vuonna 1997.
Näihin Lahden Nordlek-juhlaan osallistuneita olivat mm. seuraavat maat ja maakunnat;
Tanska, Ruotsi, Norja, Islanti, Färsaaret, Grönlanti, Ahvenanmaa ja Suomi. Samoin iso
joukko ulkopohjoismaalaisia osallistui juhlille Amerikoista, Australiasta ja eripuolelta
Eurooppaa - ulkosuomalaisista kaukaisin juhlavieras saapui Havaijilta. Lisää tapahtumasta
sivuilla 3-4.
Tänä vuonna jatketaan viime vuonna alkanutta ”Leikkivoima”-teemaa, jota pyritään
tuomaan esille harjoituksissa ja muussa toiminnassa. Mitä me aikuiset muistammekaan
omista leikeistämme ja niiden tuomasta voimasta omassa lapsuudessamme? Olisiko hyvä
aika miettiä ja saada samanlainen tunne aikaiseksi muuttumalla taas lapseksi – leikkimällä?
Hyvää alkanutta vuotta kaikille Tikkuristin lukijoille!

Tikkuristi
Vaalikokousterveiset

– Sanna Husu

Hyvinkään Kansantanssijoiden sääntömääräinen vaalikokous järjestettiin 25.11.2009
puvustolla, Wanhalla Villatehtaalla. Kokouksen puheenjohtajana toimi Birgitta Sipilä ja
sihteerinä Sanna Husu. Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2010.
Toimintasuunnitelman mukaan vuoden 2010 ohjelmassa on mm. Jäähdyttelijöiden 10vkonsertti helmikuussa, rivitanssitapahtuma Yyterissä huhtikuussa ja Pispalan Sottiisi
kesäkuussa.
Hallitukseen valittiin kaksi uutta jäsentä: Kai Karvonen ja Tuija Solonen. Hallituksessa jatkavat
Sanna Husu, Marika Löytty, Jussi Nurmi ja Riitta Pohjasniemi. Uuden hallituksen
järjestäytymiskokouksessa 10.12.2009 yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Jussi Nurmi
ja sihteeriksi Sanna Husu. Puheenjohtajana jatkaa Birgitta Sipilä.

”Jäähdyttelyä noin 10 vuotta”
Jäähdyttelijöiden kansantanssikonsertti Järjestötalolla
lauantaina 13.2.2010 klo 16.
Ohjelmassa tansseja sekä kotimaasta että ulkomailta.
Konsertin päätteeksi myös yhteistanssia.
Liput 5 / 3 euroa (sis. kahvi/mehu ja pulla)
Konsertin tuotto käytetään Jäähdyttelijöiden Vancouverin
matkaan vuonna 2011.

Tervetuloa konserttiin koko perheen voimin!

KALEVALAN PÄIVÄ TANSSIEN, LAULAEN
JA
KARJALANPIIRAKOITA MAISTELLEN
Hyvinkään Kansantanssijat järjestää illanvieton Kalevala-teemavuoden kunniaksi
Hyvinkään karjalaiset näyttävät piirakoiden tekoa ja tarjoilevat niitä kahvin kera tauolla

Tervetuloa koko perhe! MUKAAN VOIT HOUKUTELLA KAVERITKIN
HAKALASALISSA MAANANTAINA 1.3.klo 18 – 19.30
OHJELMASSA:
KALEVALAISTA JA MUUTAKIN AIHEESEEN SOPIVAA
TANSSIA, LAULUA JA SOITTOA
ILMOITTAUTUMISET OMALLE OHJAAJALLE 18.2. MENNESSÄ
VAPAA PÄÄSY
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Tikkuristi
Nordlek ja Piiringin iskujoukko – Riitta Pohjasniemi ja Birgitta Sipilä
Nordlek on pohjoismainen kansantanssi- ja
pelimannitapahtuma, joka järjestetään joka
kolmas
vuosi.
Vuonna
2009
juhla
järjestettiin 35. kerran ja tällä kertaa Suomi
toimi järjestelyjen isäntänä. Edellisen kerran
Nordlek järjestettiin Suomessa vuonna 1997
Vaasassa. Viime kesänä Lahdessa vietettyyn
Nordlek-juhlaan
osallistui
pieni,
mutta
sitäkin innokkaampi joukko piirinkiläisiä.
Lisäksi
yhdistyksemme
ohjaaja,
Pia
Pyykkinen,
oli
tehnyt
suomalaisten
yhteisohjelman.

Pia Pyykkinen seuraa katsomossa Nordlekin
pääjuhlaa.
Kulkue kiersi Lahden
kaduilla kohti
Urheilukeskuksen
Stadionia.
Kuvassa etualalla
oikealta yhdistyksen
lippua kantava Hannu ja
hänen takanaan Jussi,
Riitta, Birgitta, Juhannus,
Marjo ja Sari.

Lahdessa kesä-heinäkuun vaihteessa järjestettyyn tapahtumaan
saapui tuhansittain tanssijoita ja pelimanneja koko Pohjolasta.
Ohjelmassa oli mm. tanssitupia, konsertteja ja tietenkin
pääjuhla,
jossa
kaikki
osallistujamaat
esittivät
omaa
osaamistaan. Suomalaisten yhteisesitys vietiin läpi vesisateessa,
mikä sinänsä sopi tapahtuman vesi-teemaan, mutta latisti
hieman pääjuhlan muuten niin lämmintä tunnelmaa. Piirinki
tanssi kenttäohjelmassa samassa kuviossa Nousiaisista kotoisin
olevan Aikamoiset-ryhmän kanssa.
Tapahtumassa oli tarjolla runsain mitoin mitä erilaisimpia
tanssitupia. Näitä vetivät vuorollaan osallistujamaiden ohjaajat.
Kyllä siellä jalat saivat kyytiä, mutta kummasti sitä jaksoi.
Mielenkiintoiset ja monipuoliset tanssit ja musiikki tempasivat
mukaan. Eikä maltettu mennä nukkumaankaan – Piirinki ja
Aikamoiset olivat valmistelleet myös perinteiset yö-pr-esitykset.
Nordlek 2012
Norjassa.

järjestetään

Steinkjerin

kaupungissa

Keski-

Outoja tanssijoita yön
hämärissä
- Piiringin yö-pr.
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Tikkuristi

Ohjaajat
Marcus ja Pia
vauhdissa ja
kurssilaiset
kuuntelevat
tarkkoina.

Birgitta ja Riitta
nauttivat Nordlekin
antoisasta
kurssitarjonnasta,
vaikka kuumassa
Lahtihallissa tulikin
hiki pintaan.

Piirinkiläiset ja
Aikamoiset
tanssivat
kenttäohjelmassa
samassa kuviossa.
Tarkasti katsoen
meidät löytää
toisesta rivistä
edestä katsoen.

Varaa paikka ensi vuoden Folklandia-risteilylle
7.-8.1.2011
Ennakkovaraukset 040-7645 457/Birgitta tai
birgitta.sipila@gmail.com
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Tikkuristi
Tanssiva Turku

– Mia Sormunen

Tanssiva Turku (24.–26.7.) oli
Rikurillat-ryhmän kesäkohde ja
sinne lähti suurin osa ryhmästä.
ToukoTanssien hyvä luokitus poiki
esiintymisen
kansainväliseen
kansantanssikonserttiin. Marika ei
päässyt
soittamaan,
mutta
onneksi
turkulaisilta
järjestyi
taitava soittaja Iriksen ja Sirun
avuksi. Yksi tanssijoista lupautui
tulemaan sunnuntaina esitykseen
kesken partioleirin, jotta saisimme
esityksen kasaan. Lisää haasteita
oli tulossa. Lähtöpäivänä yksi
tanssijoista ilmoitettiin sairaaksi,
joten harjoittelimme esityksen
paikan päällä uusiksi. Harjoitusten
Rikurillat esiintymässä kansainvälisessä konsertissa.
lomassa
päästiin
tutustumaan
muihin osallistujiin, nähtiin paljon purjeveneitä, käytiin shoppailemassa, muutama kävi
sirkuskoulussakin ja vaihtelevasti järjestäjien pajoissa. Toisten ryhmien esityksiä emme
nähneet niin paljon kuin olimme suunnitelleet. Konserttiesityksen jälkeen kiirehdimme koululle
laittamaan viimeiset tavarat kassiin ja kiireen vilkkaa odottavaan bussiin, jossa kotimatka alkoi
todella maukkaita eväitä syödessä.

LAPSILLE SOPIVIEN TANSSIEN JA LEIKKIEN KURSSI
Torstaina 18.3.ja 8.4. klo 18.00 – 21.00 järjestetään kansantanssin teemailta
Hyvinkäällä Martin monitoimisalissa.
Illan aikana opetellaan lapsille sopivaa ohjelmistoa, muun muassa
perinneleikkejä, laululeikkejä sekä lapsille soveltuvia kansantansseja.
Tämän lisäksi keskustellaan, miten lapsia opetetaan ja miten leikkejä ja
tansseja voi muokata lapsille sopiviksi.
Kouluttajana toimii kansantanssinopettaja Pia Pyykkinen,
jolla on vankka ja monipuolinen kokemus lapsiryhmien ohjaamisesta.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 1.3. mennessä
Riitalle 050-584 4441/iltaisin tai
osoitteeseen riitta.pohjasniemi@gmail.com.
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Tikkuristi

Onnittelut syntymäpäiväsankareille!
11.1. Nea Nyberg 4v.
20.1. Johanna Nurmi 14v.
22.1. Sanni Sipiläinen 6v.
15.2. Jenna Jormanainen 15v.
27.2. Pyry Palo-oja 14v.

TAPAHTUMAKALENTERI (linkkeineen)
AIKA
8.-9.1.
13.2.
13.2.
14.2.

TAPAHTUMA
Folklandia-risteily
Jäähdyttelijöiden konsertti
Rivitanssitapahtuma, Helsinki
Risto Räppääjä ja polkupyörävaras –elokuvan
”ensi-iltajuhla”
17.2.
Sääntömääräinen vuosikokous
1.3.
Kalevalan päivän tapahtuma & piirakkaviesti
18.3. ja 8.4. Lapsille sopivien tanssien ja leikkien kurssi
20.3.
SKY:n ja KTNL:n vuosikokoukset
9.-11.4.
Rivitanssitapahtuma, Pori
10.-11.4.
Kansantanssitapahtuma ja –luokittelu, Turku
23.-25.4.
Karjalaisen nuorisoliiton kevätpäivät, Salo
24.4.
Tanssien kohti kesää –konsertti, Hyvinkääsali

JÄRJESTÄJÄ
SNL & kumppanit
HKT
Capital Heels ry
HKT
HKT
HKT & Hyvinkään Karjalaiset
HKT
SKY & KTNL
BearCity Dancers ry
SKY ja Setlemennttinuorten liitto
KN
Paso De Baile

HKT= Hyvinkään Kansantanssijat ry
SKY= Suomalaisen Kansantanssin Ystävät ry
KTNL= Kansantanssinuorten liitto ry
KN= Karjalainen Nuorisoliitto ry
SNL= Suomen Nuorisoseurojen liitto ry
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