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Pääkirjoitus –

Kai Karvonen

Syksyiset tervehdykset kaikille!
Olen Kai Karvonen ja liityin Hyvinkään Kansantanssijoihin 2009, kun tulin valituksi seuran hallitukseen. Olen
toki vanhemman ominaisuudessa ollut mukana jo pidempään ja läheisemmin pääsin tutustumaan toimintaan,
kun lupauduin lähtemään huoltajaksi Norjan Barnlek -tapahtumaan kesällä 2008. Mielestäni tilaisuus oli kaiken kaikkiaan loistava, joten kiitos vielä kerran kaikille mukana olleille sekä kannustusjoukoille.
Mitä tanssimiseen tulee, niin olen harrastanut perinteisiä lavatansseja jo useamman vuoden vaimoni kanssa
vanhanaikaisen (60-l:n tyylin mukaisen) opetuksen alaisena, mutta edelleen tuntuu, etteivät nuo askeleet jää
päähän vaikka kuinka ”vasaralla” takoisikin.
Nykyään siis toimin hallituksen jäsenenä Hyvinkään Kansantanssijat ry:ssä ja olen päässyt jo kokeilemaan
kansantanssiakin. Mukavalta on vaikuttanut, tunnelma on hauska ja välitön, niin että aloittelijakin uskaltautuu
joukkoon. Yllättävän lisäedunkin olen havainnut. Nimittäin kun nyt tänä syksynä kolmaskin lapsemme on uskaltautunut harrastukseen mukaan, heräsin huomaamaan, että verrattuna moneen muuhun harrastukseen
kansantanssi on hinnaltaan sangen kilpailukykyistä. Toki saatan tämän suhteen muuttaa mieltäni, kunhan
Barnlek -vuosi taas lähenee.
Mutta nyt on aika avata Tikkuristi -lehti ja palauttaa mieliin kaikki ne tapahtumat, missä jäsenemme ovat kuluneen kesän aikana pyörähdelleet.
Aurinkoista syksyn jatkoa ja tanssi-iloa,
toivottaapi Kaitsu

KANSANTANSSIN ALKEISKURSSI
sunnuntaisin 7., 14., 21. ja 28.11.
klo 17.00-18.30
Hakalan nuorisotalolla
Kurssimaksu 25 e, jäsenet 15 e
tiedustelut ja ilmoittautuminen 31.10. mennessä:
pyykkinen@gmail.com
Sanna Husu 044-567 2563 iltaisin
Pia Pyykkinen 040 532 4289 iltaisin

Tikkuristi

Tanssien se meni tämäkin vuosi – kevätmatinea Hakalasalissa 30.5.
Birgitta Sipilä

Vietimme tanssillisen sunnuntaipäivän Hakalasalissa toukokuun lopussa.
Tupa on täynnä yleisöä ja sehän loi
tunnelmaa. Koti- ja tukijoukot kannustivat – kaikki ryhmät esiintyivät ja
näyttivät parastaan.
Seuran hallituksen ja ohjaajien kesken oli päätetty aloittaa uusi traditio.
Valitaan näin kauden päättyessä vuoden nais- ja miespuolinen harrastaja
yhdistyksen jäsenistä. Valinta osui
Seppo Jokiseen ja vasta harrastuksen
aloittaneeseen Aino Karvoseen. Toinen on konkari ja toinen juniori kansantanssijana.

Kevään konsertissa Rikurillat ohjaajansa Riitta Pohjasniemen kanssa.
Kuka se oli? –palsta
Seppo Jokinen
Marika Löytty

Jokisen Seppo
on maalaistalon
poika Nukarilta.
Lapsuuden harrastuksiin kuuluivat 4H-kerho
ja lentopalloillat.
Ennen
4H:ssa viihdyttiin pitempään,
kerholaiset olivat vanhempia
kuin nykyään.
Hyvinkään Maaseutuopistolla oli juhannusjuhlia. Siellä Seppo oli Suomiehen Sisun
makkaranmyyjänä ja näki ensi kertaa kansantanssia. Opistolla on ollut myös Suomen
korkein kokko, latotanssia ja mm. köydenvetoa Vantaanjoen molemmin puolin.
Aikuisenakin Sepon elämää ovat täyttäneet
maalaistalon, tarkemmin maitotilan työt.
Neljä lasta ovat tuoneet elämää taloon.
Vanhemmat koettivat käydä tanhuamassa
Järvenpäässä, mutta kokeilu jäi lyhyeksi.

Vuonna 1996 tammikuussa Seppo tuli Hyvinkään Kansalaisopiston kansantanssiryhmään ja kotiutui sinne. Halu oppia polkkaa,
jenkkaa ja valssia oli kova. Myös Hyvinkään
Tanssihallin kursseilta hän haki oppia. Myöhemmin hän vaihtoi usean muun kanssa
Hyvinkään Kansantanssijoiden Jäähdyttelijöihin. Siellä on ollut hienoja hetkiä ja reissuja. Erityisesti Sipiläisen Paulan 50vuotispäivät ovat jääneet Sepon mieleen.
Lempitanssi on polkka hyvän parin kanssa.
Lempimusiikki on ”kunnon tanssimusiikki”.
Bändissä kuuluu olla haitari.
Sepon lempiruokaa ovat perunat ja läskisoosi. Lempijuoma on maito. Vapaahetkinään hän lukee sanomalehtiä.
Sepon haaveena on, että voisi tanssia
mahdollisimman pitkään. Jos jokin asia menee pieleen, hän rauhoittaa itsensä ja ottaa
ajatuksella tilanteen. Asiat ratkeavat kyllä
ajallaan.
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Kuka se oli? –palsta
Aino Karvonen
Riitta Pohjasniemi

” Se näytti niin
kivalta”, tokaisi 11-vuotias
Aino
Karvonen,
joka
aloitti kansantanssiharrastuksen
vuosi
sitten
isoveljen
innoittamana.
Kansantanssissa kaikki on
kivaa: harjoitukset, esitykset, uudet kaverit
ja se on hauskaa. Mieltymys harrastukseen

näkyy, sillä Aino on aina hyvällä tuulella ja
saa innokkuudellaan muutkin mukaan.
Jokaiseen harjoitukseen on päästävä eikä
toinen harrastus ratsastuskaan sitä estä.
Ainon ensimmäinen esiintyminen oli kevään
konsertissa ja toinen Pispalan Sottiisin pääjuhlassa. Tätä tilaisuutta varten hankittiin
oma
kansallispukukin.
Tulevaisuudensuunnitelmiin kuuluu osallistuminen Barnlek
2011 tapahtumaan ensi kesänä Tanskassa.
Liekö vaarin perintöä, joka oli innokas tanssija aikoinaan, että Karvosten koko perhe
tanssii tällä hetkellä – isä, äiti ja Ainon lisäksi molemmat veljet Eero ja Veikko.

HYVINKÄÄN KANSANTANSSIJAT RY - HARJOITTELEVAT RYHMÄT 2010-2011
LAPSET:

AIKUISET:

YHTEYSTIEDOT:

Pikkuruiset, 5-7v.
tiistai 17.30-18.15
Martin monitoimisali
ohj. Pia Pyykkinen
ja Saara Eerikäinen

Piirinki
torstai 19:00–21:00
Hakalan nuorisotalo
ohj. Birgitta Sipilä

Riitta Pohjasniemi, puh. 050 584 4441
riitta.pohjasniemi@gmail.com

Rikurillat, 10-16v.
maanantai 18:30-20.00
Hakalan nuorisotalo
Ohj. Riitta Pohjasniemi
ja Annemari Sipilä

Jäähdyttelijät, yli 55v.
tiistai 18.30-20.00
Martin monitoimisali
ohj. Pia Pyykkinen
LineWeavers, rivitanssi
tiistai 19.00-20.30
Hakalan nuorisotalo
ohj. Birgitta Sipilä

Pia Pyykkinen, puh. 040 532 4289
pyykkinen@gmail.com
Birgitta Sipilä, puh. 040 764 5457
birgitta.sipila@gmail.com
Seuran postiosoite ja s-posti:
Hyvinkään Kansantanssijat ry / Sanna Husu
Venlankatu 4 A 8, 05830 Hyvinkää
hyka@luukku.com

TÄRKEÄÄ TIETOA:
Hyvinkään Kansantanssijoiden pankkitili on vaihtunut.
Uusi tili on: Sampopankki 805 807 - 1014 5636
Vanhalle Osuuspankin tilille maksettaessa rahat palautuvat maksajalle,
joten tarkistathan tilinumeron maksaessasi seuralle suoritustasi.
Alkaneella kaudella jäsenmaksut pysyvät ennallaan – aikuiset 40 e ja lapset 20 e.
Rinnalle on tulossa tästä syksystä lähtien myös harjoitusmaksu, josta päätetään
vuosikokouksessa 17.11.2010.
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Pispalan Sottiisi 9.-13.6.2010 Tampereella
Riitta Pohjasniemi

Pispalan Sottiisia vietettiin
viime kesänä 22. kerran.
Sunnuntain
pääjuhlassa
esiintyivät kaikki kansainväliset ja kotimaiset 1500
tanssijaa
”Aikaratas”teeman alla. Juhlan suunnittelusta ja ohjauksesta
vastasi tanssitaiteen maisteri Petri Kauppinen.
Festivaaleille osallistui viiden päivän aikana n. 35
000 kansantanssin ja musiikin ystävää. Seurastamme osallistui aikuisten
Nuoret tanssijat tulossa kentälle, Aino ja Sini keskellä fereseissään.
ja nuorten kenttäohjelmaan
kahdeksan tanssijaa. Muut osallistujat nautpuvuissaan. Muut kansainväliset ryhmät
tivat Sottiisin runsaasta ohjelmatarjonnasolivat Slovakiasta, Ukrainasta ja Unkarista.
ta.
Kotimaisia ryhmiä saimme seurata mm.
Tanhutaisto-kisassa, jossa valittiin Suomen
Sottiisin kaukaisin vieras oli lapsi- ja nuoriparas tanhuryhmä. Tullikamarin pakkahuosoryhmä Uudesta-Seelannista. Polynesianeen lavalla esiintyi Sottiisin parhaimmisto
laista alkuperäiskansaa edustava ryhmä
ja illan päätteeksi pääsi itsekin tanssimaan.
esitti maoritansseja ja –lauluja eksoottisissa
Nuorimmat ryhmäläiset irrottelivat discossa, seurasivat muiden ikäistensä pyörähtelyä Tanssirallissa eli lasten ja
nuorten
kansantanssiryhmien katselmuksissa
sekä
nauttivat
koulun
luokkahuoneessa
nukkumisen jännityksestä.

Riitta, Aune, Birgitta ja Hannu kenttäohjelmassa Karvian kansantanssijoiden kanssa.
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ONNENTOIVOTUKSET:

Synttäreitä
18.9.
28.10.
6.11.
12.11.
12.11.
21.11.
26.11.
29.11.
1.12.
2.12.

Saara Eerikäinen 16v.
Mona Virtanen 5v.
Meri Liimatainen 13v.
Elsa Halme 15v.
Nea Rintamäki 8v.
Veikko Karvonen 16v.
Sini Liimatainen 11v.
Sanna Jussila 12v.
Sofi Saarinen 5v.
Venla Raatikainen 7v.
.

Onnittelut Aune ja Hannu Oksanen!
He saivat toisensa 3.7.2010 Kytäjän kirkossa.

Lähdetään porukalla Turkuun!
Turun Kansantanssinystävillä
on 40-vuotis juhlanäytös
RYTKYTELLEN
sunnuntaina 31.10. klo 14.00
Turun kaupunginteatterissa
liput 15 € aikuiset tai12 € lapset alle
12v. + opiskelijat + eläkeläiset
Seura järjestää bussikuljetuksen, joka on jäsenille ilmainen.
Ilmoittautumiset ohjaajille tai hyka@luukku.com 22.10. mennessä.
Katso myös: http://www.rytky.fi/index.php?sivu=2&alasivu=0
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KOKO PERHEEN KUUSIJUHLA
LAUANTAINA 11.12. KLO 16.00
MAASEUTUOPISTOLLA (HYRIA) Uudenmaankatu 294
Kaikki ryhmät esiintyvät
Mukana myös perinteiset joulupuuro, joulupukki ja yllätyspussit 
Pääsymaksu: jäsenet ilmaiseksi, muut 5/3e

TERVETULOA VAIKKA KOKO SUKU!

Kaikkien aikuisryhmien yhteinen "kantrihenkinen" pikkujoulu
lauantaina 11.12. klo 19.00 maaseutuopistolla
illan ohjelmassa:
*tanssia elävän orkesterin tahdissa, tanssin opetusta, esityksiä
*Pukeudu teeman mukaisesti (pienikin panostus riittää)
*ottakaa mukaan avecit ja tuttavat ja tulkaa nauttimaan
mukavasta illasta hyvässä seurassa (ikäraja 15v)
*Ennakkoilmoittautumiset ohjaajille
liput 8 € (sis. iltapalan)

TAPAHTUMAKALENTERI (linkkeineen)
AIKA

TAPAHTUMA, PAIKKA

JÄRJESTÄJÄ

23.10.
30.-31.10.
31.10.

Get In Line XI, Mäntsälä
Jorma Leitzinger ja Heidi Strid
Kekripäivät, Nurmijärvi
KN
Rytkytellen – 40-vuotisjuhlanäytös,
Turun Kansantanssinystävät ry
Turku
31.10.-7.11. Hollo ja Martta -festivaali,
Hollolan Nuorisoseura ry
Hollola, Lahti
marraskuu Kansantanssin alkeiskurssi
HKT
19.-21.11. Finnish Dance Masters, Petäys
20.11.
Leikkikurssi, Turku
21.11.
SKY:n ja KTNL:n vaalikokoukset
SKY, KTNL
Tampere
21.11.
Historiallisten tanssien kurssi, Tampere
17.11.
Vaalikokous puvustolla
HKT
11.12.
Kuusijuhla ja kantripikkujoulut
HKT
Maaseutuopistolla
24.12.
Esiintyminen Åvikissa
7.-8.1.2011 Folklandia-risteily, Silja Europa
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