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Birgitta Sipilä

Hyvää Uutta Vuotta 2011!
Mitä voisimme itse kukin tehdä, että tämä vuosi olisi hyvä? En ole yleensä uudenvuodenlupauksia tehnyt, mutta yhtä tärkeää asiaa olen mielessäni pyöritellyt. Sitä voisin suositella jokaiselle.
Siispä haastan jokaisen Tikkuristiä lukevan – on hän sitten aktiivinen seuran harrastaja taikka
muuten vain lehteä selaileva – heittäytymään edellisvuotta reilummiksi! Reiluudesta ja sen
merkityksestä kannattaa keskustella ryhmissäkin.
Mitä reiluus voisi tarkoittaa itse kunkin kohdalla? Ajattelisin sen tarkoittavan oikeudenmukaisuutta ja rehtiyttä kanssaihmisiä kohtaan. Turhan usein sitä sorrutaan itsekkyyteen tai pikkumaisuuteen, jotka ovat kaukana reiluudesta. Pyritään sen sijaan olemaan entistä tasapuolisempia. Kuuntelemaan kaveria siinä vieressä ja kauempanakin. Asettaudutaan ikään kuin toisen
housuihin: ”Miten haluaisin itseäni kohdeltavan.” Näin on kaikilla mukavampaa!
Reilua Uutta Vuotta 2011!

Vaalikokous päätti henkilövalinnoista ja harjoitusmaksusta
Hyvinkään Kansantanssijat ry:n sääntömääräinen vaalikokous pidettiin puvustolla,
Wanhalla Villatehtaalla 17.11.2010.
Kokouksen
aluksi juhlistettiin seuramme
pitkäaikaisen
puvustonhoi
tajan ja aktiivijäsenen
Ritva
Tuohimäen syksyisiä
60vuotissyntymäpäiviä juomalla
kakkukahvit. Lahjaksi seuralta Ritva sai
uuden korun Kurikan kansallispukuunsa.

– Sanna Husu

Ritva oli lahjasta silminnähden ilahtunut,
sillä vanha koru olikin kuulemma kateissa.
Vaalikokouksessa tehtiin henkilövalintoja
sekä hyväksyttiin vuoden 2011 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kokous valitsi
Birgitta Sipilän jatkamaan puheenjohtajana
seuraavan kaksivuotiskauden. Vaalikokous
valitsi myös hallituksen jäseniä. Erovuoroisten tilalle valittiin Päivi Patolinna, Annemari
Sipilä ja Antero Vilenius. Hallituksessa jatkavat Sanna Husu, Kai Karvonen ja Tuija
Solonen. Puvustonhoitajana jatkaa Ritva
Tuohimäki, joka toimii myös leikekirjanpitäjänä. Leikekirjan ylläpidosta sovittiin, että
ryhmien ohjaajat toimittavat Ritvalle omiin
ryhmiinsä liittyvät lehtikirjoitukset.

Tikkuristi
Jäsen- ja harjoitusmaksut
Hallituksen esitys vaalikokoukselle oli, että
jäsenmaksun rinnalle tulee kausittainen
harjoitusmaksu. Keskustelun jälkeen päätettiin, että jäsenmaksut pysyvät ennallaan
(aikuiset 40 e ja lapset 20 e) ja jäsenmaksun lisäksi aletaan periä harjoitusmaksua.
Harjoitusmaksu on ryhmäkohtainen eli jos
käy kahden eri ryhmän harjoituksissa, tulee
harjoitusmaksu maksaa kummastakin ryhmästä. Ensimmäisen kerran harjoitusmaksua maksetaan keväältä 2011 ja se on suuruudeltaan 10 euroa / kausi (=kevät).
Uusi yhdistyslaki
Syksyllä voimaan astunut uusi yhdistyslaki
toi myös muutoksia vaalikokouksessa valittaviin toimihenkilöihin. Aiemmin vaalikokouksessa on valittu kaksi tilintarkastajaa ja
heille varamiehet. 1.9.2010 voimaan tulleen
uuden yhdistyslain mukaan nykyinen maallikkotilintarkastus muuttuu pienemmissä
yhdistyksissä
toiminnantarkastukseksi.
Käytännössä yhdistyksen toiminnantarkastajan tehtävänä on ensisijassa arvioida yhdistyksen hallinnon järjestämistä, kirjanpidon ja tilinpäätöksen yleistä asianmukaisuutta sekä jäsenten yhdenvertaisen kohtelun toteutumista. Toiminnantarkastajan on
myös annettava tarkastuksestaan kirjallinen toiminnantarkastuskertomus. Tarkemmin uudesta yhdistyslaista Patentti- ja rekisterihallituksen
sivuilla
http://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdist
yslaki/lakimuutokset_20100901.html.
Vaikka uuden yhdistyslain mukaan meillekin
riittäisi yksi toiminnantarkastaja, päätti kokous valita entiseen tapaan kaksi tarkastajaa varamiehineen. Seuramme ensimmäi-

siksi toiminnantarkastajiksi tulivat valituiksi
Leena Eskola ja Terhi Rintamäki. Heidän
varamiehet ovat Pertti Nieminen ja Jaakko
Pakkanen. Uusia toiminnantarkastusta koskevia säännöksiä sovelletaan vasta lain
voimaan tultua alkavien tilikausien tarkastukseen. Eli vuoden 2010 tilintarkastukseen
sovelletaan vielä kokonaisuudessaan vanhoja säännöksiä.
Vuoden 2011 toimintasuunnitelma
Vaalikokous hyväksyi vuoden 2011 toimintasuunnitelman pienin lisäyksin ja tarkennuksin. Vuoden suurimmat tavoitteet ovat
Rikurillojen ja Bordunan matka Barnlekfestivaaleille Tanskaan ja Jäähdyttelijöiden
reissu Vancouverissa järjestettäville Grand
Finnfesteille. Toki vuoteen mahtuu paljon
muitakin tapahtumia, kuten seuran oma
kevätkonsertti toukokuussa, SKY:n, KTNL:n
ja KN:n kesäjuhlia kesäkuussa, rivitanssin
alkeiskurssi syksyllä jne. Lue lisää tapahtumakalenterista!
Uuden hallituksen järjestäytyminen
Uusi hallitus piti järjestäytymiskokouksensa
8.12.2010 puheenjohtaja Birgitta Sipilän
johdolla. Järjestäytymiskokouksen tärkein
tehtävä oli valita varapuheenjohtaja, sihteeri sekä taloudenhoitaja. Viisi vuotta sihteerin pestiä hoitanut Sanna Husu valittiin
varapuheenjohtajaksi ja uudeksi sihteeriksi
tuli valituksi Tuija Solonen. Taloudenhoitaja
voi olla hallituksen ulkopuolelta, joten hallitus kutsui taloudenhoitajaksi Jussi Nurmen,
joka on hoitanut ko. tehtäviä jo useamman
vuoden. Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa ja hallitukselle voi laittaa viestiä
osoitteeseen hyka@luukku.com.
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Vastakkaisriviä ja varvashyppelyä
Oletko sinä se, joka on aina halunnut kokeilla kansantanssia,
mutta ei ole uskaltanut tulla mukaan, koska kaverit nauraa?
Tai se joka väittää omistavansa kaksi vasenta jalkaa?
Nyt on mahdollisuus kokeilla turvallisessa ympäristössä
ja salaa muilta :).
Kansantanssin alkeiskurssi

• Aikuisille Hakalan monitoimisalissa
Neljä kertaa alkaen 23.1.2011. sunnuntaisin klo 17 alkaen
• Opettajana kansantanssinopettaja Pia Pyykkinen
• Hinta 25 € (15 € seuran jäsenet)
• Varusteina matalat kengät ja juomapullo.
Ilmoittautumiset pyykkinen@gmail.com tai tule suoraan paikan päälle.
•

PUVUSTON SIIVOUSTALKOOT LAUANTAINA 29.1.
Noin kerran vuodessa on ollut tapana pitää puvuston siivoustalkoot, jolloin on viety matot ulos, pyyhitty pölyt, järjestetty hyllyt ja juotu päätteeksi pullakahvit. Nyt tarvitaan siis muutama riuska mies mattojen
tamppaamiseen sekä joukko innokkaita pölyrättien heiluttajia, sillä puvuston siivoustalkoot pidetään lauantaina 29.1. kello 14 alkaen.
Aikaa kuluu sitä vähemmän, mitä enemmän meitä on paikalla.
Ilmoitathan tulostasi etukäteen puvustonhoitaja Ritva Tuohimäelle (puh.
040-533 9837).

Sivu 3(8)

Tikkuristi

Tulevaisuusseminaari – miten ja minne matkamme jatkuu?
Nyt on kyse tärkeästä asiasta, mutta pilke silmäkulmassa! Tule suunnittelemaan seuramme tulevaisuutta – tarvitsemme jokaisen seurassa toimivan ideoita, jotta tulevat vuodet mentäisiin oikeaan
suuntaan.
Toivomme useita osallistujia jokaisesta ryhmästä sekä myös lasten ja nuorten vanhempia ja tukijoukkoja. Kirjoita jo ennakkoon lapulle ”mainiot mietteesi” ja ”ihanat ideasi” eli jokin juttu, jota sitten pääsemme jalostamaan isomman joukon voimin. Nimettömät idealappuset voi palauttaa ohjaajalle etukäteen.
Seminaarin vetäjänä toimii Sari Suokas, Karjalaisen nuorisoliiton pääsihteeri.
Aika ja paikka: Lauantaina 5.3.2011 klo 10.00 Talvisillan nuorisotalolla, Heleniuksenkatu 27
Ennakkoilmoittautumiset 1.3. mennessä, birgitta.sipila@gmail.com tai 040-7645 457
(ilmoita myös mahdollinen erikoisruokavalio)
Osallistuminen on maksutonta, seura tarjoaa ruokailut!

Terveisin hallitus

Nuorten leiri 2011 – Hollywood goes Karjala

Mitä tehtäis? Sika pestäis? Tai miten olisi oma lyhytelokuva?
Nyt sinulla on mahdollisuus päästää oma luovuutesi valloilleen ja osallistua yhteisen minielokuvan
tuottamiseen. Elokuva kuvataan Märkiön leirikeskuksessa Nurmijärvellä 19.–20.3.
Pääosan esittäjinä, kuvaussihteereinä, muonittajina, käsikirjoittajina ja ohjaajina ovat Karjalaisen
Nuorisoliiton 12–17 -vuotiaat jäsenet ystävineen eli juuri sinä ja kaverisi!
Lisäksi ohjelmassa on illanvietto, yhdessä tanssimista, saunomista, uusiin ihmisiin tutustumista,
mukavaa yhdessäoloa ja kelien salliessa kyykkää.
Osallistuja- ja tarvikemaksu 45 €. Ilmoittautumiset leirille 15.2.2011 mennessä.
– Kun karjalaisuus ja populaarikulttuuri kohtasivat –
Mutta mitä elokuvassa tapahtuu?
Kirjoita oma ehdotuksesi käsikirjoitukseksi tammikuun loppuun mennessä. Tee karjalainen sovitus
jostain tunnetusta elokuvasta tai TV-ohjelmasta (esim. James Bond, Madventures, Conan, Harry
Potter). Käsikirjoituksista valitaan yksi, jonka pohjalta kuvataan 5-10 minuutin mittainen elokuva
leirin osallistujien voimin.
Valmis elokuva saa ensi-iltansa Kevätpäivillä Imatralla. Käsikirjoittaja saa palkinnoksi ilmaisen
osallistumisen leirille. Lisätietoja riitta.pohjasniemi@gmail.com
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Kuusijuhla maalaistunnelmissa – Riitta Pohjasniemi sekä Rikurillojen kommentteja.
”Lunta tulvillaan on raikas talvisää.”
Halki lumisen maiseman saapui satapäinen joukko joulukuussa maaseutuopistolle koko perheen kuusijuhlaan. Koristelusta vastanneet
olivat loihtineet saliin aidon maalaistunnelman, jossa kaikki ryhmät
esiintyivät.
”lavasteet olivat hienot, kuusi toi
joulun tunnetta, näyttämö hyvin
sijoitettu, yleisö hyvä”
”mukava juhla, reipas tunnelma”
Säestäjinä ja laulajina toimivat Marika, Antero ja Bordunan tytöt.
”oli hyvä musiikki, Bordunan musiikkiesitys oli hyvä, oli kiva kun oli
iso bändi”

Joulupukki ja –muori jakoivat kaikille lapsille joulupussit, mutta ensin vähän jutusteltiin.
Pikkuruiset esittivät mm. hellyttävän Susannan, Rikurillat
ihastuttivat reippaalla Rapakatrillilla, Piirinkiläiset olivat
pukeutuneet
lavatanssihenkeen, Jäähdyttelijät esiintyivät
varmaan tapaansa ja lopuksi
rivitanssijat virittivät meidät
asuillaan ja tanssillaan joulutunnelmiin.
”oli hauska katsoa, mitä muut
ryhmät olivat saaneet syksyn
aikana aikaseks, kaikki tanssi
hyvin”
”hermostutti, jännitti ensimmäinen esiintyminen, oli kivaa
kuitenkin ja meni hyvin”

”hyvät joulupussit, mutta rusinat puuttuivat Pinjalta”

Esitysten jälkeen syötiin perinteinen joulupuuro ja laulettiin
joulupukille sekä muorille.

”hyvää puuroa ja rusinasoppa yllättävän hyvää”
”oli kivaa, sai monta arpaa ja palkintoa”

Juhlan juontaja Pia pääsi joulupukin
syliin ja oli silminnähden onnellinen
omasta joulupussistaan!
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Kantrihenkiset pikkujoulut – Tuula ja Jaakko Pakkanen
Tuli mieluisa kutsu Hyvinkään
kansantanssijoiden
cowboyteemalla
järjestettyihin
pikkujoulujuhliin
Maatalousoppilaitokselle 11.12.
Tottahan osallistujia – vähintään
15-vuotta täyttäneitä - ilmaantui
salin täydeltä. Cowboy-henkistä
tunnelmaa
oli
luotu
tiloihin
vaivoja
säästelemättä
mm.
heinäpaaleilla,
vaatetuksella,
kynttilänvaloilla
ja
menevää
irlantilaismusiikkia
soittavalla
”The
Travelling
Tits”-bändillä.
Musiikki
houkutti
lattialle
liikkumaan niin kansantanssijoita,
rivitanssijoita
kuin
muitakin
The Travelling Tits
osallistujia.
Pientä
iltapalaa
nautittiin
iloisen
”musiikkivisan”, jossa yleisö pöytäkunnittain
puheensorinan
lomassa
ja
syömisiä
vuorotellen lauloi lauluja, joissa tuli mainita
sulateltiin kuinkas muuten kuin tanssien.
joku miehen nimi. Kuten arvata saattaa,
Pia Pyykkinen opetti hauskoja ja helppoja
niin lauluja ja laulajia piisasi ja lopulta
yhteistansseja ja Birgitta Sipilä vastaavasti
selvisi voittajapöytäkin.
rivitansseja – ei tarvinnut osallistujia
Ehdittiinpä ”oikeastikin” tanssia ”oman
houkutella, vaan lattia täyttyi hetkessä
orkesterin”
eli
Marikan
ja
Anteron
ääriään myöten innokkaista oppilaista.
säestyksellä.
Riitta Pohjasniemi järjesti ensin hauskan
Mikä oli illan paras anti? Iloinen yhdessäolo
kirjainkisan, jossa yleisö sai mainiota
ja yhdessä tekeminen tietenkin!
viihdykettä
osallistujajoukkueiden
”haahuiluista”!
KIITOS YSTÄVÄT! Jäi mukavat muistot!
Riitta jaksoi vielä järjestää koko joukolle

Folklandia höyryturbiinin huumassa 8.-9.1.2011
Suomen suurin folkloren talvitapahtuma
kansanmusiikin ja -tanssin ystäville on
Folklandia. Turun ja Tukholman välillä risteilevällä M/S Silja Europalla oli tänäkin vuonna 3000 osanottajaa. Risteilyn
teemana oli tänä vuonna Höyrypäät ja mopopojat, joka kunnioittaa musiikin ja tanssin tallentajia ja kerääjiä eri aikakausina.
Tällä kertaa mukanamme oli sekä Folklandia-konkareita, joka risteilyllä mukana olleita, että ensikertalaisia. Olimme saaneet
bussiimme esiintyviä soittajia, kansantanssin harrastajia ja muuten alasta kiinnostuneita.
Folklandia on järjestetty vuodesta 1996
lähtien. Ensimmäisellä risteilyllä emme
tienneet, mitä oli odotettavissa. Laivalla oli
mukana tavallisia Ruotsiin meneviä matkustajia, jotka eivät myöskään tienneet, mihin

– Riitta Pohjasniemi

olivat joutuneet. Koko laiva oli täynnä soittajia ja tanssijoita. Joka puolella soitettiin ja
tanssittiin: ravintoloissa, ruokapaikoissa,
pubeissa, käytävillä, hyteissä jne.
Vuosien varrella olen joka vuosi ollut yhtä
innostunut, kun palaan risteilyltä. Yhdeksänkymmenluvulla monikaan ei ollut kuullut
Jean S – orkesterista. Olin mykistyneenä
jäänyt kuuntelemaan heitä, samoin kuin
muutama vuosi myöhemmin Lauri Tähkää
ja Elonkerjuuta. Nyt ovat muutkin jo kuulleet heistä ja pitäneet.
On ollut mielenkiintoista seurata, kuinka
musiikki- ja tanssiesitykset ovat muuttuneet modernimpaan suuntaan. Kansallispukuja näkee esityksissä enää harvoin ja kansanmusiikkiin tuntuu sopivan kaikki soittimet perinteisten haitarin ja viulun seuraksi.
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Esiintyjistä ovat jääneet
mieleen jo ensimmäisellä risteilyllä esiintynyt Veli-Matti Järvenpää, Bill Hota & The
Pulvers ja monet hienot
tanssiesitykset.
Tällä
kertaa Kuunkuiskaajat
valloittivat uusilla lauluillaan. Nuorista laulajista sekä soittajista
koostunut Arabia Shuffle sai meidät lavatanssitunnelmiin.
Hyviä
tanssittajiakin
riitti.
Kaikkia ei ehtinyt nähdä ja kuulla, mutta siksi
kannattaa
lähteä
ensi
vuonna uudelleen.

Risteily-yleisö sai keskiyön katrillin lisäksi riemukasta tanssiliikuntaa FolkJamissa.

Lasten pohjoismainen kansantanssi-ja kansanmusiikkitapahtuma
BARNLEK 2011 järjestetään 13.–17.7. Tanskan Skivessä.
BARNLEK järjestetään kolmen
vuoden välein
eri pohjoismaissa. Ensimmäinen tapahtuma
oli Suomessa
Lahdessa vuonna 1992. Hyvinkään Kansantanssijoiden
lapset ja nuoret ovat aiemmin osallistuneet
Banlekiin Ruotsissa, Suomessa ja kahdesti
Norjassa.

vat1,5 -3km etäisyydellä kulttuurikeskuksesta.
Tapahtuman ohjelmassa on aiempien tapahtumien tavoin illanviettoja, työpajoja,
retkiä, ryhmien omia esiintymisiä, kulkue
sekä pääjuhla, jossa nähdään kaikkien osallistujamai-den ja itsehallintoalueiden kansantanssijoiden yhteisohjelmat.
BARNLEK 2011 –tapahtuman teemana on
”Perinne ja uudistuminen”.
Pia Pyykkinen ja Hannu Nipuli ovat laatineet
suomalaisille tanssijoille yhteisohjelman.
Ilmoittautuminen BARNLEKIIN tapahtuu
15.2.2011 mennessä.

Skive on viihtyisä 50.000 asukkaan kaupunki. Osallistujat majoittuvat yhteismajoitukseen kolmelle koululle, jotka sijaitse-

Lisätietoja www.barnlek2011.dk ja
riitta.pohjasniemi@gmail.com.

 Synttärionnitteluja! 
11.1. Nea Nyberg
21.1. Sanni-Maiju Sipiläinen
27.2. Venla Sipiläinen
12.3. Senni Eerikäinen
4.4. Milana Fedotova
14.4. Siru Inkinen
5.5. Sanna Vilenius
18.5. Henna Ristola

5v
7v
6v
7v
6v
13v
12v
11v

20.1. Johanna Nurmi
15.2. Jenna Jormanainen
27.2. Pyry Palo-oja
26.3. Aino Karvonen
8.4. Jenna Pitkänen
2.5. Riku Inkinen
6.5. Pinja Palo-oja

15v
16v
15v
12v
7v
16v
13v
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TAPAHTUMAKALENTERI (linkkeineen)
AIKA
7.-8.1.
13.1.
23.1.-13.2.
29.1.
3.2.
5.2.
12.-13.2.

TAPAHTUMA
16. Folklandia-ristely
Puvusto auki klo 17-17.30
Kansantanssin alkeiskurssi
Metron Melkutuksen kertauskurssi, Vantaa
Puvusto auki klo 17-17.30
Kantritanssitapahtuma, Vääksy
Karjalaisten kansantanssien kurssi,
Espoo, Solvalla
16.2.
Sääntömääräinen vuosikokous puvustolla
3.3.
Puvusto auki klo 17-17.30
5.3.
”Tulevaisuusseminaari” – seuran
kehittämispäivä, Talvisillan nuorisotalo
11.3.
Kantrillinen kuorokonsertti
19.-20.3.
Nuorten ”tanhuvapaa”-leiri
Nurmijärvi, Märkiön leirikeskus
19.3.
SKY:n ja KTNL:n vuosikokoukset, Porvoo
19.3.
Paritanssikurssi, Porvoo
20.3.
Hyvinkään Karjala-seuran 70-vuotisjuhla
Hyvinkääsali
1.-3.4.
Aikuiskansantanssiryhmien luokittelut,
Jyväskylä
7.4.
Puvusto auki 17-17.30
8.-10.4.
KN:n Kevätpäivät, Imatra
10.4.
KN:n liittokokous, Imatra
15.-17.4.
Setlementtien ja SKY:n katselmukset,
Siilinjärvi
15.-17.4.
Line Dance Showdown, Tampere
5.5.
Puvusto auki 17-17.30
7.5.
Pelimanniyhtyeiden SM-kilpailu, Mäntsälä
20.-22.5.
Rivitanssitapahtuma, Yyteri
toukokuu
Seuran kevätkonsertti
9.6.
Puvusto auki klo 17-17.30
10.-12.6.
Metron Melkutus, SKY:n ja
KTNL:n kesäjuhlat Helsingissä
10.-12.6.
Sepän Soitto, Mäntsälä
17.-19.6.
Karjalaiset kesäjuhlat Turussa
13.-17.7.
Barnlek Skive, Tanska
heinä-elokuu Finnfest Vancouver, Kanada
HKT
KN
KTNL
SKY
SNL

JÄRJESTÄJÄ
SNL & kumppanit
HKT
HKT
SKY
HKT
Country Lahti
KN
HKT
HKT
HKT
Tapainlinnan koulu
KN
SKY & KTNL
KTNL
Hyvinkään Karjala-seura ry
SNL
HKT
KN
KN
SKY ja Setlementit
Team Unique Vision
HKT
Sepän Soitto ry
Bearcity Dancers ry
HKT
HKT
SKY & KTNL
Sepän Soitto ry
KN

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