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Tanssia tähtien kanssa
Kahdeksannen kerran järjestettävä Senioritanssijat Atimoissa – tapahtuma on ikäihmisten
liikunnantarvetta ja omaehtoista
toimintaa parhaimmillaan. Senioritanssitoiminta järjestäytyi yhdistykseksi Kuusamossa vuonna
2001 ja senioritanssi on vakiinnuttanut asemansa toisten erityisliikuntamuotojen joukossa.
Senioritanssi on löytänyt tiensä harjoitussalien suojista niiden ulkopuolellekin. Se on hakeutumassa myös kaupungin
perusturvan vanhustyöyksiköihin, ja niiden työntekijöitä kaivataan lisää mukaan ohjaajakoulutukseen. Yhdistyksemme
tarjoaa Kuusamossa asiantuntevaa koulutusta kysynnän mukaan.
Senioritanssin eri muodot antavat perusturvan kuntoutustoimintaan uusia virikkeitä, esimerkiksi istumaversio soveltuu
vaikeasti liikkuville tai liikuntakyvyttömille vanhuksille, tai
jopa sängyssä maaten toteutettavaksi. Senioritanssi vaikuttaa monin tavoin harrastajansa
elämänlaatuun. Kuntotasoltaan
hyvinkin erilaiset ihmiset voivat
tanssien hoitaa terveyttään, ehkäistä kömpelyyttä, terävöittää
muistia ja solmia kontakteja.
Lajin Suomeen 1970-luvun lopulla tuonut, Margareta Grigorkoff on korostanut, ettei senioritanssi ole vain liikuntaa. Se on
myös sosiaalista kanssakäymistä muiden ihmisten kanssa.
Ruotsinkielisen senioritanssiliiton kunniapuheenjohtaja kertoo saaneensa monta uutta ystävää senioritanssin kautta, ja
se on kehittänyt myös keskittymiskykyä.
Senioritanssi on ohjattua rytmistä liikuntaa, ei siis perinteistä tanssia. Senioritanssijoiden

ei tarvitse olla seniori-ikäisiä, ja
kuusamolaisten ylpeys on lapset, jotka ovat olleet mukana
Atimoissa upeilla esityksillään.
Kiinnostusta on kasvattanut
opettajan oma innostus käyttää
Senioritanssimateriaalia koulumaailmassa.
Senioritanssista on tullut
myös yksi matkailijoille tarjottava ohjelmamuoto. Tanssijamme ovat käyneet esiintymässä
ja liikuttamassa yleisöä eri kohteissa, missä yleisönä on ollut
Kuusamoon saapuneita matkailijoita.
Erityiset kiitokset Hotelli Kuusamolle, joka on toiminut joka
kerta kumppaninamme Atimot
-tapahtuman järjestämisessä.
Suuret kiitokset myös Kainuun
ammattiopiston Kuusamon toimipaikan matkailuopiskelijoille
opettajineen sukupolvet ylittävästä yhteistyöstä tapahtuman
järjestelyissä.
Ilman kaupungin suosiollista
kädenojennusta tapahtuman
järjestäminen olisi todella vaikeaa. Kuusamotalon ja liikuntahallin käyttömahdollisuus on
näin laajan tapahtuman onnistumiselle ehdoton edellytys.
Toivotan kaikki tervetulleiksi
mukaan seuraamaan ja osallistumaan Senioritanssijat Atimoissa –tapahtumia 6.-8. toukokuuta. Uskon, että saamme
jälleen rautaisannoksen piristävää yhdessäoloa ja liikuntaa
musiikin mukana.
Huomenna tavataan Kuusamon torilla. Tervetuloa nauttimaan leppoisasta toritunnelmasta Senioritanssijoiden
tapaan.
PENTTI KURVINEN
Puheenjohtaja

Kuusamon Senioritanssijat ry

”Tanssiessa ei kotiaskareita
kannata miettiä”
Liikunnalliset Kyllikki ja Teuvo Tuovila ovat aktiivisia Senioritanssin harrastajia. Nissinjärven
Hautarannalta matka kulkee joka viikko Sivuaskel-tanssiryhmän harjoituksiin Kuutamolle.
- Viitisen vuotta siitä taitaa olla, kun ystäväpariskunta meidät houkutteli tanssimaan.
Minä innostuin ensin ja vuotta myöhemmin mieskin lähti mukaan, Kyllikki Tuovila kertoo.
Senioritanssissa
pariskuntaa
viehättää sen monipuolisuus. Niin mieli kuin kehokin saavat tanssiessa tekemistä. Tanssikuvioiden
oppiminen
vaatii
Kyllikki
Tuovilan
mukaan
mukavasti
aivotyötä:
- Uusia tansseja harjoitellessa saa tosissaan

keskittyä askeliin, ja jos kotiaskareita alkaa siinä
miettimään, niin varmasti sekoaa askeleissa.
Tuovilat kokevat, että tanssiharrastus tuo
elämään myös kaivattua rytmiä ja virikkeitä.
- Helppoahan sitä tietysti olisi jäädä kotiin. Oman
hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että saa itsestä irti sen verran, että lähtee kotoa harjoituksiin, Kyllikki ja Teuvo Tuovila pohtivat ja jatkavat,
että harjoituksiin on aina ollut mukava lähteä.
Tanssiminen on erinomainen liikuntamuoto.
Senioritansseissa on mukana kunnoltaan, iältään
ja terveydeltään erilaisia ihmisiä. Tuovilat kertovat ryhmissä olevan tanssijoita juuri eläkeiän
saavuttaneista aina lähes yhdeksänkymppisiin

saakka. Kykyjensä ja kuntonsa mukaan jokainen
saa tanssiessa varmasti itsensä lämpimäksi ja
punan nousemaan kasvoilleen.
Oma tanssiryhmä ja ohjaaja Erja Paakkari
saavat
kehuja
pariskunnalta.
Ryhmän hyvä henki näkyy rentona ilmapiirinä harjoituksissa ja naurunremahdukset
kuuluvat välillä harjoitussalin ulkopuolellekin.
- Erityisen mukavaa täällä on se, että ketään ei
mollata, vaikka askeleet eivät aivan kohdalleen
osuisikaan, Teuvo Tuovila kuvailee.
Tärkeä osa tanssiharrastusta on sen sosiaalisuus. Harjoituksissa tapaa niin vanhoja kuin
uusiakin tuttavia. Vuosittaiset yhteiset tapahtumat, kuten Senioritanssijat Atimoissa ja matkat
ovat osa harrastusta. Toiminta eri paikkakuntien Senioritanssiryhmien kesken on vilkasta
ja saattaa yhteen samanhenkisiä ihmisiä.
- Oman ryhmän esitykset yhteisissä tapahtumissa ovat odotettuja ja aiheuttavat
etukäteen mukavaa jännitystä, Kyllikki Tuovila kuvailee esitystä edeltävää tunnelmaa.
Lempitanssia kysyttäessä Tuovilat ovat yksimielisiä. Kitka-valssi on molempien mieleen
eikä vähiten siksi, että siinä korostuvat Kuusamo ja paikallisuus. Onhan kappaleen säveltäjä
paikallinen Kari Alajuuma ja koreografian tanssiin on tehnyt oma ohjaaja Erja Paakkari. Menevä ja reipas tanssimusiikki on tämän pariskunnan mieleen.
Lukuvuosi Sivuaskeleessa on pian päättymässä. Harjoitusten jäädessä kesätauolle
ei Tuovilan kotona Senioritanssiharjoituksia
nähdä, vaan muut työt vievät ajan ja energian.
- Mutta ensi syksynä taas ollaan harjoituksissa
mukana, pariskunta päättää yhteen ääneen.
Teksti Helena Matila, kuva Vesa Tyni
Kyllikki ja Teuvo Tuovila Sivuaskelryhmän
harjoituksissa tanssimassa ‘Iloista piiriä’.

Senioritanssijat Atimoissa 6.-8.5.2008 Kuusamo
Suomalaiset Senioritanssijat ovat vakiinnuttaneet Kuusamoon yhteisen keväisen tapahtuman ’Senioritanssijat Atimoissa’. Kansainvälisestikin ainutlaatuinen tapahtuma on ilmeeltään
aidointa Senioritanssia: tanssijat ja ohjaajat
tapaavat toisiaan ja esiintyvät yhteisin askelin.
Tulevan toukokuun 6.-8. päivinä Senioritanssijat
kokoontuvat
jo
kahdeksannen kerran iloisiin Atimoihin Kuusamoon.
Atimoiden ohjelmaan sisältyy ohjelmaa
niin tanssijoille kuin heidän tukijoilleen ja ys-

tävilleen. Tapahtuman kohokohta on keskiviikkoiltana
Senioritanssikonsertti
Kuusamotalolla.
Kokoperheen
tanssinäytöksessä ohjelmasta
vastaavat Senioritanssiryhmät ympäri Suomen.
Torstaina Kuusamon liikuntahallin lattian täyttävät sadat tanssijalat Piirinpyöriäisissä, kutsuen
mukaansa kaikki paikalliset ikään katsomatta.
Atimoreput Pullolleen -myyntitapahtuma on mainio tilaisuus myös paikallisille tutustua Koillis-

maan käsityötaitoon ja herkkuihin. Samalla voi
hankkia lahjat ja muistot kevään ja kesän juhliin.
Senioritanssijat Atimoissa –tapahtuman
nimi kuvastaa vieraanvaraisuutta ja lämpöä,
joka Kuusamoon saapuvaa odottaa. Ainutlaatuinen keväinen luonto, laajat erämaat sekä
talvisesta jääpeitteestään vapautuvat vesistöt
yhdessä ystävällisten kuusamolaisten kanssa
luovat puitteet mieleenpainuvalle tapahtumalle.
Tervetuloa mukaan!
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myyntikirjeitä yrityksille ja
haastaneet
niitä mukaan tapahtumaan, kertoo matkailualan opettaja Ulla Koskenkorva.
- Riipisen myymälän alue on
hyvä paikka tapahtumalle.
Toivomme paikallisia suuriin
joukoin vierailemaan tapahtumaan. Myynnissä on muun
muassa
leivonnaisia,
kalasäilykkeitä ja matkamuistoja, Koskenkorva jatkaa.
Vieraille ja paikallisille on
järjestetty
tapahtumaan
opastettu bussikuljetus.
Senioritanssijat Atimoissa -tapahtuma hui-pentuu
puolestaan Huppujuhlaan, jonka sisältö on vielä salaisuus.
Matkailualan opettaja Markku
Ojala paljastaa kuitenkin hie-

Toisen vuosikurssin matkailuopiskelijat kokeilivat
Huppujuhlan vaatteita.

man juhlan yksityiskohtia.
- Teemana on Paluu nuo-ruuden
lähteeseen. Juhlassa palataan
50-luvulle tanssijoiden nuoruuteen. Opastettu linja-autokuljetus lähtee Oivankiin päin.
Matkailualan toisen vuoden
opiskelijat ovat suunnitelleet
juhlaan rekvisiittaa. Tiedossa
on ainakin jokin vanha auto
ja muuta 50-luvun kosmetiikkaa. Mahdollisesti juhlassa
näytetään myös vanha filmi.
Viime vuosina matkailuopiskelijoiden
ideoimina
Huppujuhlan teemoina ovat
olleet
metsäsaamelaisuus,
tukkilaiset sekä karhu-teema.
teksti ja kuva Antti Männikkö

Vesa Tyni

Tanssin ilo
Ihmisen on tanssittava joka
päivä pysyäkseen terveenä,
sanoi aikoinaan elämäniloinen
taiteilija Ville Valgren, joka
tanssimisen ohessa loi monet
meitä vielä tanäänkin ilahduttavat taideteoksensa mm. Havis
Amandan, joka kainostellen
katselee Kauppatorin kulkijoita.

Eläkeliiton Kuusamon yhdistyksen
jäsenet tanssivat Bossa Novaa.
Eläkeliiton Kuusamon yhdistyksen tanssiryhmä tanssii mielellään reippaita tansseja. Eläkeliiton tanssijoiden jalka nousee
vielä sen verran hyvin, että harjoituksissa mennään vauhdilla.
–Olemme energinen porukka ja
pidämme vauhdista. Tanssimme muun muassa Bossa Novaa ja seniorihumppaa, kertoo
ryhmän ohjaaja Pirkko Pousi.
Pousin mukaan tanssi tarjoaa eläkeläisille iloa, virkistystä ja ennen kaikkea liikuntaa. Tanssiharjoituksissa
käydään tapaamassa tuttuja
ja vaihtamassa kuulumisia.
–Tanssi on hieno liikuntamuoto. Se pitää vireänä ja kehittää
tasapainoa. Tanssi vaatii erityisesti rytmitajua, sanoo Pousi.

Eläkeliiton tanssiryhmä on
talven aikana harjoitellut esityksiä muun muassa Atimotapahtumaan
ja
liiton
omaa
kevätjuhlaa
varten
–Meidän yksi tärkeä tavoite on
saada ohjelmaa liiton juhliin ja
tapahtumiin. Esimerkiksi vappuna järjestämme Hotkussa
Eläkeliiton oman juhlan, johon
valmistelemme esityksen, Pousi kertoo tulevista tapahtumista.
Pousin ryhmässä tanssii vajaa
parikymmentä
eläkeläistä. Monella ryhmän jäsenellä tanssiharrastus on
alkanut uudelleen eläkepäivillä.
– Kaikki ovat aikaisemmin jollakin tavalla tanssia harrastaneet. Monet ovat tanssineet
esimerkiksi tanhua nuoruudes-

saan, mutta ovat sitten jättäneet
tanssin. Eläkepäivillä harrastus
on alkanut uudestaan, kertoo
ryhmän jäsen Jenni Palosaari.
Ryhmää vaivaa yksi ongelma,
joka on miestanssijoiden puute.
Pousi toivoo, että eläkepäiviä
viettävät ikämiehet löytäisivät
mukaan tanssiharrastukseen.
Tanssiryhmän yksi miesjäsen,
86-vuotias Jussi Karjalainen
sattui harmillisesti olemaan
poissa juuri haastattelupäivänä.
–Jussia
täällä
kaivataan.
Hän ei päässyt harjoituksiin silmälääkärissä käynnin
vuoksi, Pousi harmittelee.
Antti Männikkö

Tanssi on ilo, se virkistää sekä
ihmisen sielua että ruumista.
Me senioritanssia harrastavat
olemme tämän asian tanssin
ilon oivaltaneet. Pari tuntia viikossa liikkuen ja nauraen on
tehokasta ikävyyden torjuntaa
pitkänä pimeänä talvikautena.
Nuoruuden ajan tanssimusiikki saa jalan edelleen vipattamaan mutta vaikea on tänä
päivänä löytää tanssipaikkaa,
missä vanha iskelmämusiikki soi ja alkaakin vielä ennen
puoltayötä.
Mutta jos ihminen jotakin
oikein kovasti haluaa, hän
pyrkii myös unelmansa toteuttamaan. Niin mekin! Kerran
kuussa vietämme muutaman
tunnin ihanan iskelmämusiikin
tahtiin tanssien. Ei paina askel,
vuodet putoavat harteilta ja
mieli rakentaa sillan nuoruuden
tansseihin! Nämä tanssi-illat

ovat sunnuntaihetkiä elämän
arjessa.
Kun astuu ovesta ravintolan
tummaan tunnelmaan ja tangon sävelet ovat jo houkutelleet ensiksi saapuneet lattialle,
hiipii ilo mieleen. Jotakin siitä
samasta jännityksestä, joka
kiehtoi nuoruuden tanssi-iltoissa, on edelleen ilmassa, vaikka
etusijalle onkin astunut pelkkä
liikunnan
riemu.
Olemme
löytäneet itsemme kokoisen
tanssipaikan, jonka ilmapiiri ja
tunnelma on tuulahdus menneestä maailmasta. Jokainen
tanssia rakastava löytää täältä
luistavan lattian ja tanssitaitoisen partnerin.
Senioritanssi sinänsä on
kaikille sopiva liikuntamuoto,
eikä mukaan lähtö vaadi tanssitaitoa. Ohjaaja pitää huolen
siitä, että askeleet löytyvät.
Jokainen meistä on vain pieni
lenkki kokonaisuuden muodostamassa ketjussa, joten muistin pettäminenkään ei tahtia
haittaa. Senioritanssi auttaa ylläpitämään myös vanhaa tanssiharrastusta, joka tuo vaihtelua arkeen ja iloa elämään!
M.M.
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NYT!

PIKAHUOLLOT
ILMASTOINNIN
TÄYTTÖHUOLTO

109€

Hinta sis. alv. 22%
Sis: auton
ilmastointijärjestelmän
täyttöhuolto,
kylmäaine,
voiteluaine.
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Raha-asiat hallinnassa?
Soita ja varaa aika palveluneuvotteluun.
Se kannattaa!

Teemme sen mahdolliseksi

Kitkantie 2
Kuusamo
p. 0200 3000
nordea.fi
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Nordea Pankki Suomi Oyj

Kainuun
ammattiopiston Kuusamon toimipaikan
matkailun opiskelijat ovat jälleen mukana Senioritanssijat Atimoissa -tapahtuman
toteutuksessa.
Matkailualan
opiskelijat ovat työstäneet
Huppujuhlan ja Atimoreput
Pullolleen -tapahtumien tekoa.
Atimoreput Pullolleen -tapahtuma on Riipisen
tehtaanmyymälän alueella järjestettävä myyntitapahtuma, jossa
paikalliset yrittäjät pääsevät
esittelemään tuotteitaan ja palveluitaan tanssiville vieraille ja
paikallisille asiakkaille. Matkailualan opiskelijat ovat hoitaneet
tapahtuman
markkinoinnin.
- Olemme harjoitelleet markkinointia ja myyntiä käytännössä. Olemme lähettäneet

Eläkeläiset pitävät vauhdista
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Matkailualan opiskelijat avustavat
Senioritanssijat Atimoissa -tapahtumassa
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Tanssista liikunnan riemua
Kuusamon kansalaisopiston Senioritanssin Ikiaskel- ja Sivuaskel -ryhmät ovat
kokoontuneet jo yli
10 vuotta perjantaisin
Kuutamon liikuntasaliin Senioritanssiharjoituksiin. Edelleen on
mukana
tanssijoita,
jotka aloittivat vuonna 1996 ja joka vuosi
tulee uusia tanssijoita
ryhmiini, kertoo Senioritanssin aluekouluttaja Erja Paakkari.
Ryhmässäni tanssii myös kaikki toisten
Senioritanssiryhmien
ohjaajat ja monet tanssijat osallistuvat useamman eri ohjaajan
tanssiharjoituksiin.
Aloitimme kymmenellä hengellä ja nyt
Kuusamosta
löytyy
harrastajia todella paljon. Harrastuksen laajuuden mahdollistaa
se, että yhdistyksemme on yhteistyössä
Kuusamon kansalaisopiston kanssa alusta alkaen kouluttanut
Senioritanssiohjaajia.

Senioritanssin suosio
haastaa edelleen kouluttamaan ja perusta-

maan uusia ryhmiä.
Perjantai on Senioritanssipäivä,
ja

tärkeimpänä
kokoontumisissa pidän
yhdessäoloa sekä liikunnan iloa, joka on
mahdollista jokaisen
omista
lähtökohdista toteutettuna. Koska
Senioritanssi tuo hyvän mielen tanssijalleen, haluamme silloin
tällöin valloittaa myös
yleisömme esiintyessämme. Esiintymiset
eivät toki ole etusijalla
harrastuksessamme,
kertoo Paakkari.
Toini Kurvinen on
Ikiaskel-ryhmän
aktiivinen jäsen. Erityisesti liikunnan riemu
houkuttelee
Kurvista mukaan harrastukseen. On mukava
harjoitella yhdessä. Liikunta tässä on parasta, mutta myös aivotyö
on tärkeää. Koreografioita pitää ajatella tarkasti joka tanssissa,
Kurvinen muistuttaa.

Antti Männikkö

Vierivät kivet
tanssivat
Kuusamon Eläkkeensaajien tanssiryhmä Vierivät kivet
kokoontuu tiistaisin harjoituksiin Kuutamolle. Ryhmän vetäjä Anja Pesonen kehuu noin
viidentoi-sta ikäihmisen ryhmäänsä.
-Todella oppivaista ja hauskaa
porukkaa. Yhdessäolo ja liikunta ovat meille tärkeitä asioita.
Täällä ei haittaa, vaikka tekee
virheitä. Tietysti esityksissä yritämme tehdä mahdollisimman
virheettömiä suorituksia, Pesonen kertoo.
Tanssi on ikäihmisille hauska harrastus, jossa näkee muita ihmisiä.
-Täällä tavataan toisia ja vaihdetaan kuulumisia, Pesonen
jatkaa.
Veijo Korpela saapui Eläkkeensaajien tanssiharjoituksiin
koiransa kanssa. Valkoinen villakoira löysi totutusti paikkansa liikuntasalin seinän vierestä,
kun isäntä siirtyi tanssilattian
puolelle.
- Ainakin kuusi vuotta olen
täällä kulkenut. Saapihan siinä
liikuntaa. Tällä iällä ei tule paljon muuta kuin koiraa ulkoilutettua, Korpela sanoo.
Kuva ja teksti Antti Männikkö

Vesa Tyni

Tanssi on Toini Kurviselle mieluinen liikuntaharrastus.

Eero ja Saara tanssinpyörteissä....

Istumatanssi vaihtoehtona
On keskiviikkoaamu kellon lähestyessä kymmentä Porkkapirtin juhlasalissa Kuusamossa.
On alkamassa istumatanssituokio. Ryhmän ohjaaja Veikko Rontti saapuu saliin ja laittaa musiikin soimaan.
- Aloitetaan Metsästäjän marssilla. Marssia, kävelyä ja valssia, Rontti opastaa ja istuu tuoliin. Marssin jälkeen lähdetään
Espanjaan. Vuorossa on nimittäin Viva Espanja. Pian alkulämmittely onkin tehty ja on
Väritanssin vuoro.
- Siinä tehdään käsillä suurempaa ja pienempää kahdeksikkoa rauhallisen musiikin tahdissa, Rontti muistuttaa ennen
tanssin alkua.
Väritanssin jälkeen ikäihmiset
tanssivat vielä Muikkutanssin,
jonka jälkeen on tauon paikka.
Veikko Rontti on toiminut istumatanssiryhmän ohjaajana jo
kolme vuotta. Keskiviikkoaamun tanssitunnilla käy yleensä
noin parinkymmenen ikäihmisen porukka.

- Seniori-istumaliikunta parantaa ikäihmisen tasapainoa ja
vahvistaa lihaskuntoa. Samalla saa aivovoimistelua, kun pitää muistaa liikkeet, Rontti kertoo.
Istumatanssi on paljon muutakin kuin pelkkää liikuntaa.
- Täältä saa iloa, ystäviä, ja
vireyttä. Lisäksi tanssi ehkäisee masennusta ja dementiaa,
Rontti sanoo.
- Periaate on kuitenkin se, että
aina pitäisi pystyä liikkumaan
jollakin tavalla. Senioritanssin
Istumatanssit ovat siihen hyvä
vaihtoehto, Rontti jatkaa ja
laittaa taas musiikin soimaan.
Tauko on päättynyt ja tanssi
jatkuu.
Teksti Antti Männikkö
kuvat Vesa Tyni

Alma Tiainen tanssii istumatanssia Porkkapirtin juhlasalissa.
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• SÄHKÖURAKOINTI, SÄHKÖSUUNNITTELU
• KORJAUSTYÖT, SÄHKÖTARVIKKEET
• ATK-LÄHIVERKOT, HÄLYTYSJÄRJESTELMÄT
• VALOMAINOSASENNUKSET JA -KORJAUKSET
TORANGINTAIVAL 3 93600 KUUSAMO

Puh. 08-8521930, 0400-685357

KOILLISMAAN OSUUSKAUPPA –
YHTEISTOIMINTAA KOTISEUDUN
HYVÄKSI
KUUSAMOSSA
• PRISMA Kuusamo
• S-market Kuusamo
• S-market Ruka
ABC polttoainemyynti
• Sale Käylä
ABC polttoainemyynti
• Stemma
• Beauty Shop
• S-Rauta
• ABC liikenneasema
• Sokos Hotel
Kuusamo

KEMIJÄRVELLÄ
• S-market Kemijärvi
• ABC liikenneasema
SALLASSA
• S-market Erätuli
ABC polttoainemyynti
SAVUKOSKELLA
• Sale Savukoski

TAIVALKOSKELLA
• S-market Joki-Jussi
POSIOLLA
• S-market Ahola

MARKET
KUUSAMO
KEMIJÄRVI
Automaatit:
Salla
Käylä
Ruka

TORIKESKUS

RAUTA

10 — N:o 79 — 2008

Tiistai 22. huhtikuuta 2008

�������������
Koudan k

Senioritanssijat Kuutamolla osa kaks

Seniori-runo

n
via,
Ja yleensä, tietää hä
Lapsena katsoin ku
vän,
sty
py
.
meidän siihen
Äidin tanhumuistoja
hdotonta
ma
a
ett
oit
ata
Ei aseta tav
En voinut silloin arv
a monta.
rrata,
onhan mukana vaiva
ei hymyä tarvitse na
,
svoille
myöskin keski-iältä
sellaisen ryhmän ka
kymppiä.
e.
till
rke
lähenemme seitsemää
ipa
ss
joka astuu tan
kroppaan,
jet
jäl
ät
täv
Vuodet jät
n,
mi
aan.
rem
pa
n
Nyt jo tiedä
me suostu romukopp
pahinkin, vaan em
ys
nit
jän
a
uu
oa
ist
irt
i
po
siinä
Kunto nousee, hik
soi,
saa.
ohjelma alkaa ja soitto
seniorit, kun tanssia
voi,
n,
eli
sk
oa
hauskempaako olla
iht
va
Hoituvat
tialla
tkin.
lka
po
t,
mitä senioreilla on lat
ka
jen
at,
on alla. hump
nn
me
ko
jan
Er
sä
es
menn
ulkopiiri
Ja vaikka sisä- sekä
heiluu,
liviiri,
tuu
Jalka nousee, helmat
in
ku
joskus menee
inuu.
väärää,
taa
miehilläkin lantiot ke
un
su
ää
nenä näytt
,
let
ive
on
tek
a
ärää.
mä
itta
Ei ha
kuka sen niin tarkaan
kset.
tko
ika
ist
mu
t
on
ne
ä
ss
pie
ei
Nauru silloin herkä
taan
a huoleton,
Jokainen panee paras
ja Rempallaan-jenkk
,
an
ka
en
oll
llaan
ei paina ikä
menee omalla paino
tivan
aamaan.
kk
tahdomme yleisön ais
pu
ee
tul
ri
ve
tai ka
uttivan.
ryhmän, reippaan na
e.
Atimopäivillä nautimm
kallus
.
me
im
ss
Neljä vuotta sitten us
tan
jalat hapoille
stus.
n
isi
riitti ottaa uusi harra
ilta
lä
vie
t
könytään”, Silti toise
lin.
Perjantaisin ”salille
jatkaa parketilla hotel
än,
mä
Erjan kanssa veny
luovuttaa,
vaan
Emme aio myöskään
suoritukseen mahta
nnakaan.
,
ka
an
s
ma
ku
omaa
vaikkei jalat jos
” Joo, kyllä satuin hu
e
mm
ka
jat
la
in,
nk
Istumatanssil
teillä on vaiva toine
umme!
mu
rie
n
in
oo
nk
uk
aa
ist
rm
all
Yleisö os
mutta tämän me va
le
mään,
saamme kyllä mene
li Silja-sisko senioril
ään” Riimitte
tet
pis
me
tam
ras
pa
kunhan

Minä olen nyt katsonut ja
kuunnellut sitä tanssia yli
viisi vuotta. En minä sitä
sen kummemmin ymmärrä.
Se on liikettä. Ihmiset ovat
lähellä toisiaan. Se on hyvä.
Enemmän pitäisi lähellä
olla. Välittää. Niin maailma
olisi parempi paikka.
Täällä Kuutamolla on
hyvä lattia. Olen kuullut.
Kaupungin paras. Siinä on
aika paljon neliöitä. Riittää
tila pyöriä ja hyöriä. Ja on
saatu ne peilit. Että voi katsoa itseään. Peilistä. Itseään kannattaa joskus katsoa peilistä. Näkee rosot ja
varjot. Ei sitten ole itseään
täynnä, kun tietää, että niitäkin on.

Minun suhteeni tanssiin
ei ole muuttunut. Olen tanssimatta. Hyväksyn sen kuitenkin. Ymmärrän tanssin
merkityksen. Siinä lähestytään. Tullaan liki. Olen
joskus kaihomielin katsonut argentiinalaista tangoa.
Sitä tanssia. Siinä on vahva
eroottinen vivahde. Onko se
oikein? Suomalaiset ovat
myös vähän tangossa kiinni. Olenko väärässä, kun
sanon, että senioritanssijat
tanssivat vähemmän tangoa? Tanssikaa enemmän!
Taivuttakaa ja taipukaa!
Se musiikki on tärkeä.
Minä kohta tunnen ne kappaleet. Kyllä ne vähän vaih

tuu. Se tuttuus on kotoista.
Minä vähän odotan perjantaita. Ennen se alkoi kymmeneltä. Nyttemmin vasta
kahdeltatoista. Ensimmäinen sävel on kuin ensisuudelma. Melkein.
Minä muistan ensimmäisen suudelmani. Ei se ollut
tansseissa. Se oli maitolaiturilla. Niitä ei ole enää.
Jotakin vanhaa on lopullisesti mennyt. Uusi aika on
tullut. Sähköposti on korvannut kirjeet. Tekstiviestit
sinkoilevat. Kyläilykulttuuri
on kadonnut. Ihmiset ovat
kaukana toisistaan. Ei se
ole ihan hyvä näin. Ihminen
on piilossa tekniikan takana. Mutta elämä on tätä.

arkelot

Nykyaikaa. Ja jossakin se
ihminen meissä kuitenkin
kaikitenkin on. Aito ja pieni
ainutkertainen.
Tanssi on liikettä. Sydänkin siinä liikkuu. Sydän liikuttuu. Sydän vahvistuu.
Kannatan tanssia lämpimästi. Kannustan harrastamaan. Mieli virkistyy. Minä
vielä aloitan sen jonakin
kauniina päivänä. Jonakin
syksynä. Ennen ruskaa.
Tai ruskan jälkeen.
Ahti Määttä
Toiminnanohjaaja
Kuusamolainen
Kumppanuustalo ry
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Ilossa ikä pidempi
Tuttu Jägermarsch kaikuu
salissa ja tanssiparit liittyvät
toinen toisensa jälkeen piiriin. Peilit kuvastelevat paikalle kokoontunutta iloisenkirjavaa joukkoa. Marssi etenee jo
valssiosioon ja kas kummaa:
Miten keveästi ja vaivattomasti askeleet sujuvatkaan!
Pyörähtelen parini kanssa
myötäpäivään ja ihmeen hienosti askeleet keinuvat tänään myös vastapäivään.
Lattia kiiltää ja teemme komeita kierroksia salin päästä
päähän. Jalat tuntuvat liitävän
kuin ilmassa.

Miten tämä voikaan olla näin
helppoa!
Ovi kolahtaa jossain. Herään tavalliseen perjantaiaamuun, mutta haluaisin vielä
jatkaa kevyttä unitanssia edes
muutaman tuokion.
On kuitenkin aika nousta.
Arkiset askareet ja viikonloppuun suunnitellut työt pyörivät jo mielessä. Tänään ovat
myös senioritanssiharjoitukset ja sitä lienee enteillyt juuri
ennen heräämistä nähty uni.
”Vaihtoaskel, vaihtoaskel,
yksi, kaksi kol, ja nel! Tyttö
käden alitse ja poika ulkopiiriin! Sama sitten uudestaan ja

tyttö vielä takaisin.” Voi kauheata! Olenko tänään tyttö vai
poika? Senioritanssi on kuin
taikaa: jopa sukupuoli voi tarvittaessa vaihtua ! Joku pari
on vääntänyt itsensä kierteille käden alta väkisin väärään
suuntaan ja iloinen hämmästyksensekainen nauru kaikuu
siltä suunnalta. Näytetäänpä
hitaasti ja otetaan uudestaan.
Eikös tätä tanssittu jo viime
kerralla? Pikkuhiljaa viimeisetkin ovat kärryillä ja jossain
vaiheessa tanssi menee melkein virheettömästi. Mutta
parin huomioonottamisessa,
kumarruksissa ja ilmeessä

olisi vielä kohentamista…
Harjoitusten takuuvarma
sekohetki on silloin, kun Erja,
ohjaajamme, harjoituttaa kättelytanssia!
Kuinka yksinkertaista, mutta
ah, niin vaikeaa! Oikea käsi,
vasen käsi, oikea jne. Jos vielä mukaan tulee käännös takaisinpäin, niin varmasti joukko kasautuu yhteen paikkaan
ojennellen käsiä sikin sokin
kuin nälkäiset leipäjonossa.
Ensin nauretaan ja sitten otetaan laskun mukaan uudestaan, monta kertaa. Eikä ole
varmaa onnistuuko se musiikin kanssa vieläkään. Mutta

eipä tämä niin vakavaa, aina
on varaa aloittaa alusta.
Kun on juomatauko, ovat jalat jo hyytelönä. Silti kohta
jaksetaan yrittää uudestaan ja
otetaan joku tuttu tanssi mielen tinktuuriksi.” Kyllä te olette hyviä, älyätte lopettaa, kun
musiikki loppuu!” lohduttelee
Erja. Eikä hän ole millänsäkään, vaikka parittomia sekoilijoita hortoilee siellä ja täällä
tutusta tanssista huolimatta.
Me ikäihmiset opimme hitaammin kuin nuorena, mutta
opitaan sittenkin. Siksipä on
mieluista olla mukana harrastuksessa, jossa virheet anne-

taan anteeksi ja käännetään
huumoriksi. Kompurointi poiki
monta heleää naurua tälläkin
harjoituskerralla. Eihän tanssi
NIIN upeasti sujunut kuin aamullisessa unessa. Kuitenkin,
jos sananlasku ”Nauru pidentää ikää” pitää paikkansa, niin
tänäkin päivänä tuli melkoinen
hujaus lisäpäiviä elämämme
kalenteriin. Lisukkeena oli ilo
tavata samanhenkistä joukkoa, liikkua pirteän musiikin
tahtiin sekä torjua salakavalasti kannoilla hiipivää seuralaista, (mikä sen nimi nyt olikaan?) …
Sisäpiiriläinen



Meiltä saat kaikki matkustamiseen ja lomaan liittyvät palvelut:
tilausajokuljetukset kaikkialle, kattavat reitit vakio- ja pikavuoroliikenteessä ympäri Suomen, risteilyt Itämerellä, hemmottelevat
kylpylälomat Virossa, kulttuurimatkat Euroopan kiehtovissa
kaupungeissa, majoitusvaraukset, juna-, laiva- ja lentoliput,
Venäjän viisumit, seuramatkat etelän kohteisiin sekä ryhmille
toiveiden mukaisesti räätälöidyt matkat.
Olemme mukana matkassasi.
Katso kaikki toimipaikkamme netistä!

Villeläntie 4, KUUSAMO
Puh. (08) 851 1052
bussit.kuusamo@pohjolanmatka.fi
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