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Senioritanssijat Atimoissa
tanssitaan jälleen 20.-23.5.2010
Senioritanssijat Atimoissa on Suomen merkittävin vuosittain järjestettävä kansainvälinen Senioritanssi-tapahtuma. Tapahtuma on suunnattu senioritanssin harrastajille,
mutta ohjelmisto sopii myös suurelle yleisölle. Atimot tapahtumana
seuraa Senioritanssialan kehitystä
ja tuo esille Senioritanssimaailman
uusimmat tuulahdukset.
Senioritanssiväki kokoontuu
Kuusamoon jo kymmenennen kerran. 10-juhlan merkeissä tapaamme toisiamme ja tanssimme yh-

teisin askelin. Senioritanssijat Atimoissa -tapahtuman arvot pohjautuvat ”Senioritanssia Senioritanssina” -perinteen kunnioittamiseen.
Samalla Atimot haluavat olla edelläkävijä luomalla uutta ja ottamalla ennakkoluulottomasti uusia ideoita vastaan.
Tapahtuman ohjelmaan kuuluu
Senioritanssia eri muodoissaan:
mm. valtakunnallinen koko perheen Senioritanssinäytös Kuusamotalolla, Kuusamolaiset Huppujuhlat, Piirinpyöriäiset, maankuulut

Tanssit Senioritanssijoiden tapaan
Hotkussa, Atimoreput Pullolleen tapahtuma ja runsaasti erilaisia Tanssitupia. Sekä 10-juhlan kunniaksi
senioritanssiaiheinen koreografikilpailu.
Atimoissa yhdistyvät Senioritanssi, kuusamolainen perinne ja osaaminen sekä mukava yhdessäolo niin
Suomesta kuin ulkomailta saapuvien ryhmien kesken. Senioritanssijat
Atimoissa -tapahtuman nimi kuvastaa vieraanvaraisuutta ja lämpöä, jota me kuusamolaiset Senioritanssi-

KUUSAMON KAUPUNKI

Kuusamon kaupunki
onni�elee
Kuusamon
Senioritanssĳat ry:tä
10-vuotistapahtuman
johdosta
www.kuusamo.ﬁ

jat Kuusamon kaupungin myötävaikutuksella haluamme Teille kaikille
Atimoon saapuville tarjota.
Haluamme myös, että Atimot tapahtuma jatkuu edelleen pitkälle
tulevaisuuteen. Luomme kokonaisuuden, joka on vieraillemme kiinnostava ja samalla takaa järjestäjille
edellytykset jatkaa menestyksekästä Atimot tapahtuman järjestämistä tulevaisuudessakin.
Tervetuloa Atimoihin!
Kuusamon Senioritanssijat ry
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Ulla Ingalsuo

KAHVILA-KONDOTORIA TORIN LAIDALLA
Tule herkuttelemaan ja nauttimaan
avoinna
ma pe 7-17 ja
la 9-15

puh. 08- 8521424

Kuusamon kansalaisopisto
on vahvasti mukana tanssin maailmassa.
Syksyllä käynnistyvät taas tanssikurssit
lapsille, nuorille, aikuisille ja senioreille.
Tule mukaan nauttimaan tanssista!
http://edu.kuusamo.fi/kansalaisopisto/

Veikko Rontti neuvoo ja Maija Korpela, Katariina Kämäräinen ja Linda Laaksonen leipovat. Talkooiltana Puutteenkylällä paistettiin 300 kuusamolaista ohrarieskaa.

Voita rieskan päälle

Kitkantie 139, 93600 Kuusamo
puh. 010 239 9789, 0400-150 066

• valko- ja kirjopesu
• matot, petauspatjat, täkit, patjat
• kemiallinen pesu (ryijyt, huovat, puvut)

Veikko Rontin reseptillä rahoitetaan
Atimo-tapahtumaa
n Rieskasta on tullut osa kuusamolaista senioritanssiperinnettä. Senioritanssiveteraanien Taimi ja Veikko Rontin reseptillä paistetuilla rieskoilla rahoitetaan vuosittaista Atimotapahtumaa.
Tänä vuonna senioritanssiväki
talkoili yhdessä lasten kanssa 300
rieskaa, jotka myytiin seuraavana
päivänä Kuusamon torilla. Hyvin tekivät kauppansa.

Rieskareseptin haltijan ja yh-

dessä vaimonsa kanssa leivontatalkoita järjestävän Veikko Rontin mukaan tapahtumaa on rahoitettu rieskoilla jo kahdeksan vuoden ajana.
– Parisenkymmentä vuotta sitten
voitin Kuusamon rieskamestari-tittelin ja siitä lähtien olen opastanut
lukuisia miehiä ja naisia leivonnan
saloihin. Ajateltiin jossakin vaiheessa, että voisihan tapahtumaa tukea
näinkin, muistelee Rontti.

Paitsi varainhankintaa, on rieskanleivonta yhdessä tekemistä parhaimmillaan. Tänä vuonna Puutteenkylän talkoissa oli toistakymmentä senioritanssijaa.
– Kuusamolainen rieska on perinneruokaa parhaimmillaan ja tuotteena ainutlaatuinen. Sellaisen eteen
on mukava tehdä yhdessä töitä.
Veikko Rontti innoistui leipomi-

sesta pakon edessä reilut 20 vuotta
sitten, kun Taimi-vaimon hartiat ei-

vät enää kestäneet taikinan vaivaamista.
– Siitä lähtien olen leiponut ja tällä
tiellä jatkan, Rontti vakuuttaa.
Rontin rieskareseptin salaisuus
on kylmässä nesteessä ja kylmissä
ohrajauhoissa. Taikina kohotetaan
leivinjauheella ja rieskat paistetaan
300-asteissa uunissa. Rontti paistaa
sekä sähkö- että leivinuunissa, aina tilanteen mukaan, kuten hän itse sanoo.

Nyt leipomaan.
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Kinnusen jauhoilla onnistut
aivan varmasti. On hyvät
jauhot pussissa.

Muotokuvaukset
studiossa ja
miljöössä

Nyt on kesän ja syksyn matkojen suunnittelun aika. Kauttamme ryhmille matkapaketit toiveiden
mukaan, bussikuljetukset 16-50 -paikkaisilla tilausajobusseilla ja matkatoimistopalvelut. Tutustu
palveluihimme myös internetissä, jossa voit mm. tehdä matkavarauksen, tarkastaa aikataulut
ja lähettää tarjouspyynnön. Olemme mukana matkassasi.

Tervetuloa kuvauksiin

Ouluntie 4

AVOINNA MA-PE klo 7.00-16.00

KUUSAMO, Villeläntie 4. Puh. 0201 303 520
bussit.kuusamo@pohjolanmatka.fi

p. 050 596 4760

Puhelujen hinnat kiinteästä verkosta 8,21 snt/puh + 6,90 snt/min, matkapuhelimesta 8,21 snt/puh + 16,90 snt/min.

HYVÄT
JAUHOT
leivontaan ja ruuanlaittoon

KINNUSEN
MYLLY
Puh. (08) 5144 715
Telefax (08) 5421 892
www.kinnusenmylly.fi
kinnusenmylly@kinnusenmylly.fi

Tanssien kesään
sää
sään
äänn
Remmiavokkaat
• useita malleja

-20%

5.
Tarjous voimassa 18.–31.5.
Av i
ttoukokuun
k k
j
Avoinna
ajan
ma-pe 9-18, la 10-15
Kitkantie 2 Kuusamo
puh. 040 504 6004
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• SÄHKÖURAKOINTI,
SÄHKÖSUUNNITTELU
• KORJAUSTYÖT, SÄHKÖTARVIKKEET
• ATK-LÄHIVERKOT, HÄLYTYSJÄRJESTELMÄT

JUURTELAN SÄHKÖ OY
TORANGINTAIVAL 3, 93600 KUUSAMO
PUH. (08) 818 0400 FAX (08) 818 0444

Järjestämme tilauksesta korkeatasoisia
ohjelmoituja räätälöityjä täydenpalvelun
ryhmämatkoja Suomesta ulkomaille.
Hirsitalot,
loma-asunnot ja
Kuusamo-hirsitalot,
Myynti:
-loma-asunnot
-saunat
–saunat
suoraanjatehtaalta!

Rovaniemi
• Kemijärvi
Kuopiossa myy:

Tehdasmyynti ma-pe 8-16

Timo
Lahtela
Jouko Miettinen

Kuusamo
Hirsitalot
Oy
GSM
0400
GSM 0400
772893
731 021
Sossonniementie
jouko.miettinen@22
timo.lahtela@plappi.fi
kuusamohirsitalot.fi
93600
Kuusamo
Myymälä:
15
Myynti
puh.Pyörönkaari
044 778 9210

www.kuusamohirsitalot.fi

Meillä on yhdeksän vuoden kokemuksen
myötä syntynyt laaja yhteistyöverkosto
ympäri maailman.
www.triotravels.fi

puh: 020-7568614

Kitkantie 1, 93600 Kuusamo
Puh. (08) 852 1021
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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
• Koillismaan Auto

KEMIJÄRVELLÄ
• S-market Kemijärvi
• ABC liikenneasema
SALLASSA
• S-market Erätuli
ABC polttoainemyynti

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

TORIKESKUS

KUUSAMO
TAIVALKOSKI
KEMIJÄRVI

n Kuusamolainen on kuin umpihanki. Viileä, mutta aivan kuin kehottaisi
tulemaan lähelle. Mutta lähdepä tekemään tuttavuutta; jos sinulla ei ole oikeat hankitukset, huomaat rämpiväsi
ja saat osaksesi hymähtelyn: pitihän
tuo arvata.
Kuusamolaiseksi ei tulla, kuusamolaiseksi synnytään. Ansioluettelon kolmanneksi tärkein osa oli vielä muutama vuosikymmen sitten: syntyjään
kuusamolainen. Ne kaksi muuta olivat: maalaisliittolainen ja oman Osuuskaupan jäsen, lisäpisteitä sai vielä jos
oli taustaltaan laestadiolainen tai itse
kuului Rauhanyhdistykseen.
Livertelemällä ja kehumalla et

SAVUKOSKELLA
• Sale Savukoski

MARKET

Umpihanki

RAUTA

KOILLISMAAN
DXWR

Automaatit:
Salla
Käylä
Ruka

kuusamolaisen suosiota saavuta. Sinulla pitää olla näyttöä. Muutama vuosi menee jatkuvan syynin alla. Jos sinut on käypäseksi havaittu, sinut voidaan hyväksyä joukkoon. Oikea kuusamolainen ei hevillä kehu eikä anna
kiitosta.
Kuusamolainen ei sano tunnustusta suoraan, ei, sellainen kiitos olisi liian heppoista ja tavanomaista. Kehu on
epäsuoraa, ja siinä lajissa kuusamolaiset ovat vertaansa vailla, he ovat mestareita.
Jos Kuusamon senioritanssijoilla on
ollut hieno esitys museolla tai torilla,
on tunnustus, jos sanotaan:  – Ei siinä
pahemmin toisia tönitty.
Eikä kuusamolainen sano kaverilleen: – On sulla viisas vaimo.
Kuusamolainen sanoo: – Ei se ole
tyhmä tuo sinun akka.
Kuusamolainen mies on arvon-

sa tunteva, Isäntä isolla iillä. Isännäksi miestä puhuttelevat niin vaimo kuin
lapsetkin. Voitte olla varmoja, että vaimo on muualta tullut, jos hän puhut-

telee tai kertoo miehestään muulla nimellä kuin isäntä.
Isäntä on määrännyt talon asioista:
mitä ostetaan, ketä äänestetään, missä
kyläillään, saako talossa pitää diakoniailtaa tai ompeluseuroja ja kuka talon
autolla ajaa.
Nykyisin kun naiset ovat töissä kodin ulkopuolella, tämä määräysvalta
on horjunut, mutta yksi on ja pysyy:
isäntä.
Kuusamolaiset naiset ovat olleet
viisaita. He ovat antaneet miesten pitää kiinni vallastaan, vaikka naiset ovat
johtaneet talon toimia viekkaudellaan.
Kuusamon naiset ovat kalevalaisilta
esiäideiltään perineet sitkeyden ja sinnikkyyden. Se kyllä näkyy.
Naiset ovat vain vetäneet suunsa viivaksi ja huivin tiukalle ja mennä pakertaneet töissään ja toimissaan. Emännän työtä on arvostettu, sen takaa kuusamolainen sananparsikin ”Jos periseinä valskaa, menee talo hunningolle”
Vieraanvaraisuus taas on asia, jo-

ka on tuonut talolle kiitosta ja mainetta.
Ja vieraanvaraisia kuusamolaisissa taloissa on oltu. Emäntä on keittänyt kahvit ja laittanut pöperöä pöytään, isäntä
on pitänyt puhetta yllä. Jopa niin, että
jotkut asiasta tietämättömät ovat sanoneet, että naiset siellä työt tekevät, miehet vain raataavat.
Isäntien raataamisessa on ollut taka-ajatuksena katsoa, mihin kastiin
vieraan panisi.
Kautta rantain on tullut selväksi kävijän poliittinen kanta, uskonasiat, mistä vieras on pois ja mitä työkseen tekee.
Jälkeenpäin emäntä on saanut seikkaperäisen selvityksen.

Miten kuusamolainen sitten tans-

simiseen suhtautuu, varsinkin tähän
senioritanssiin. Sehän taitaa olla hyvinkin kaksijakoista. Ne, jotka ovat Laestadiuksen opin omineet, pitävät tanssia syntinä. Ei edes piirinpyörimistä hyvällä katsota ja haitarinsoitto on kaiken
pahan alku ja juuri. Pirun keuhkoja ei
ole suvaittu eikä suvaita.
Lavean tien kulkijat, vanhat homekorvaukot ja huonojalkaiset muorit,
käyvät sen sijaan mielellään konkareissa tai päivätansseissa. Muistelevat nauraen nuoruutensa nurkkatansseja  kovaksi tallatulla kankaalla tai ladoissa.
Muistelussa ja tarinankerronnassa kuusamolaiset ovat päteviä. Täytyy
vain olla sopiva hetki, ei niitä tarinoita
tuosta vain aleta vieraalle suoltaa. Hämärän hyssyä pyhäiltaisin pirtissä vietettäessä, ”päivähoidossa” torin kahvilassa, joskus jopa pitkällä linja-automatkalla, hyvällä kiehisellä lähtee tarina liikkeelle.
Hyvän tarinan turvin pääset si-

sälle kuusamolaisuuteen; se on aivan
kuin pitkillä poromiehen suksilla ja
leveäsompaisilla sauvoilla taipaleelle lähtö.
Kun sinusta alkaa tuntua siltä, että olet kuusamolaisempi kuin kuusamolaiset itse, olet oikein varustautunut
umpihankihiihtoon.
Heitä ennakkoluulosi ja pinttyneet
uskomuksesi kuten heität valmiin ladun   kapeat sukset nuotion sytöiksi,
kyllä Kuusamo omansa ottaa ja huolen pitää.
Umpihanki on tullut tutuksi, jos hyvin sattuu, saat epäsuoran kehun ja
rieska kainalossa palaat seuraavalta
atimoreissulta.
Ebba Ahonen

Prisma, Huoparintie 1, Kmo
p. (08) 853 736

Puh. 08-852 1968, 040 590 7385
www.sanitar.fi

TANSSIASUT JA -ASUSTEET BJARMIASTA!

- TÄYDEN PALVELUN TOYOTA-AUTOTALO -

Käsilaukut
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Kaulakorut,
rannekorut,
korvakorut...

Bjarmia Oy

SÄHKÖ-

Avoinna:
ma-pe 9-18
la 9-15

Vienantie 1
Kuusamo

INSINÖÖRITOIMISTO
TUOMO TUOMINEN OY

Oravantie 3, 93600 Kuusamo
p. 040-5284 786, 040-5911 598
koillismaan@lvi-talo.inet.fi

www.bjarmia.fi +358 (0)8-85386

Teollisuustie, 93600 KUUSAMO
Puh. 08-5633100

Yksilölliset kalusteratkaisut
kotiin tai loma-asuntoon

Securi-liikkeitä jo 8
paikkakunnalla!

Securi Care BASIC
Securi Care BASIC on perinteinen turvapuhelin
rannekkeella, joka kytketään joko lankapuhelinliittymään tai GSM-sovittimeen.
mme sisältää:
Kokonaispalvelu
tteen
lai
lin
he
pu
va
tur
n
vastaanottamise
ten
ys
lyt
hä
va
tur
24/7
huollon
- asennuksen ja ovihälytin ja
.
- lisälaitteena mm
savuhälytin

Securi Care MOBILE
Securi Care MOBILE on GSM-pohjainen
mukana kannettava turvalaite.
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Nordea Pankki Suomi Oyj

Säästä huomaamattasi
ja ylläty iloisesti

Turvalaite soveltuu sekä turvapuhelin- että
henkilöturvakäyttöön. Helppokäyttöinen:
vain yksi toimintonäppäin.
Miellyttävä pitää mukana: pieni ja kevyt
Luotettava: toimii siellä missä GSM-puhelinkin
Laite voidaan tarvittaessa GSM-verkkopaikantaa

KEITTIÖT, KYLPYHUONEET, KOMEROT,
LIUKUOVIKAAPISTOT, RUOKAILURYHMÄT,
MITTATILAUSTYÖT, ASENNUSPALVELU.
SOITA JA VARAA SUUNNITTELUAIKA.

Asennus ja huolto
6HFXUL.XXVDPRQ/XNNRSDOYHOX2\
DVHQWDDKXROWDDMDWXUYDDSDOYHOXL
GHQWRLPLQQDQ

Teemme sen mahdolliseksi
Kitkantie 2
Kuusamo
nordea.fi

Kemijärventie 88
Puh. 0207 558 040
Fax 0207 558 041

93600 Kuusamo
www.pskaluste.fi
pskaluste@pskaluste.fi

.XXVDPRQ/XNNRSDOYHOX2\
+XRSDULQWLH.XXVDPR
SXKIDNVL
ZZZVHFXUL¿

Securi-hälytyskeskus on
Finanssialan Keskusliiton
hyväksymä
- Hälytyskeskus päivystää 24/7
- turvahälytysten vastaanottoon
koulutettu henkilökunta
- EN ISO 9001:2000 mukainen
laadunhallintajärjestelmä.

+XROHWRQWD
KXRPLVWD

Jamatie 1 (ent. Ouluntie 38), 93600 Kuusamo
automyynnin yhteiskutsupuh. 0207 434 494

soitettaessa kiinteästä puhelinverkon liittymästä;
8.21 snt/puhelu + 6.90 snt/min,
matkaviestiverkon liittymästä; 8.21 snt/puhelu + 16.90 snt/min

Esa Airisniemi 050-337 1664, Niilo Tyni 0400-655 691
HUOLTO JA VARAOSAT: KaarVan Autopalvelu Oy puh. 020 762 2290
AUTOMYYNTI PALVELEE: ma-pe 9-17, la 10-14 www.juhanauto.fi

OP-bonuksilla
saat myös
lainopillisia
palveluja.
Meillä on Suomen kattavin pankkilakimiesverkosto. Asiaan perehtyneiden ammattilaistemme avulla esimerkiksi asuntokaupat ja
perintöasiat järjestyvät paljon helpommin.
Kun olet OP-bonusasiakas, saat bonusta tavallisesta pankkiasioinnista, lainat mukaan lukien.
Bonuksia voit käyttää myös lainopillisiin palveluihin. Tule käymään konttorissamme, niin
kerromme lisää. Tietoa saat myös osoitteesta
op.fi/bonus tai numerosta 0100 0500.
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Mikko Häme

Tervetuloa Kuusamoon
tanssimaan!
Sokos Hotel Kuusamossa järjestetään vuoden aikana yli 20 joka
vuosi toistuvaa tapahtumaa. Yksi varmasti tärkeimmistä tapahtumistamme on Senioritanssiat Atimoissa -tapahtuma, joka kokoaa
toukokuussa Sokos Hotel Kuusamoon suuren määrän tanssin ystäviä. Vuosi vuodelta suositummaksi muuttunut tapahtuma on
tänä vuonna saavuttanut jo todella merkittävän mittakaavan.
Kuusamolaisten senioritanssijoiden lisäksi vieraaksemme saapuu
300 tanssijaa eri puolilta Suomea.
Näin suurella ja useita päiviä kes-

tävällä tapahtumalla voisikin sanoa olevan jopa Kuusamon katukuvaa rikastuttava merkitys. Täten haluan lausua vilpittömän kiitoksen Kuusamon Senioritanssijat ry:lle yhteisen tapahtumamme tekemisestä ja toivottaa kaikki iloiset tanssinystävät tervetulleeksi Kuusamoon.
Parhain terveisin
KOILLISMAAN OSUUSKAUPPA
Henrik Karvonen
Toimialajohtaja

Senioritanssijat tanssivat Kuusamossa
Atimoreput Pullolleen -myyjäisistä viemisiä kotiin
Senioritanssijat eri puolilta Suomea tapaavat toisiaan 10- juhlan
merkeissä 20. - 23.5.2010. Senioritanssiaiheinen koreografiakilpailu ja 10-juhla ovat houkutelleet
suuren joukon vieraita Kuusamoon. Senioritanssijat Atimoissa
- tapahtuma pitää sisällään useita
eri tilaisuuksia mm. Atimoreput
Pullolleen -myyntitapahtuman.
Lähes kymmenen vuoden ajan
Kainuun ammattiopisto, Kuusamo (ent. Kuusamon ammatti-instituutti) on ollut yhteistyössä senioritanssijoiden kanssa. Meillä
on parhaillaan menossa Kokous-

, kongressi- ja tapahtumapalvelut
-kurssi. Järjestämällä Atimoreppu-myyjäiset, saamme käytännössä opiskella tapahtuman järjestämistä. Opimme markkinointia, asiakaspalvelua ja yrittäjyyttä,
matkailualan opiskelija Taika Tupasela kertoo. Eri sukupolvien
kohtaaminen on myös mukavaa
ja nuoret ovat panneet merkille
tanssijoiden kovan kunnon ja innostuneisuuden, kertoo ryhmän
opettaja Ulla Koskenkorva aikaisemmista kokemuksistaan.
Matkailuopiskelijat Jonna Kosonen ja Suvi Kämäräinen lupaa-

vat auttaa yrittäjiä ennen tapahtumaa, itse tapahtumassa myynnissä ja esittelyssä sekä pöytien purkamisessa. Myyjäisissä on tarjolla muun muassa paikkakunnan liha- ja kalaherkkuja, lahjatavaraa,
käsitöitä, matkamuistoja, suolaisia ja makeita leivonnaisia ja vierailija saa mukaansa paikallislehden. Odotamme tapahtumaan
myös turvapuhelinten esittelijää.
Atimoreppu on myyjäistapahtuma, jossa saman katon alle kokoontuu suuri joukko paikkakunnan yrittäjiä tarjoamaan tuotteitaan. Yrittäjillä on todella hyvä

mahdollisuus tavoittaa yhdellä
kerralla yli 300 Atimovierasta, ja
kyllähän tapahtumaan löytävät
myös paikkakuntalaiset.
Olemme joku aika sitten lähettäneet yrittäjille myyntikirjeen
Atimoreppu- myyjäisistä. Ilmoittautuminen on parhaillaan käynnissä. Te yrittäjät, joille emme ole
kirjettä lähettäneet, saatte lisätietoa Internetistä www.senioritanssijat.fi. Nyt kannattaa tulla
mukaan, sillä osallistuminen on
edullista ja asiakasvirta on taattu,
vakuuttaa Taika Tupasela.

AUTOMAALAAMO/
KOLARIVAURIOKORJAAMO

Työnvastaanotto
arkisin klo 8.00-16.30
Revontulentie 2, Kuusamo.
Puh. 040-736 1051
ve-he@pp.inet.fi
www.ve-he.fi
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KUUSAMON AUTO-TÄHTI KY
Teollisuustie 3, Kuusamo, puh. 08-853 862
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Palvelemme arkisin klo 8-16.30
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DĞƚƐćŶŽŵŝƐƚĂũĂ͊
KƚĂǇŚƚĞǇƚƚćũĂƚĞĞŚǇǀćƉƵƵŬĂƵƉƉĂ

Kitkantie 9, KUUSAMO,
p. 8512 668, f. 8521 952
www.tjt.fi
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Tervetuloa ostoksille!
Avoinna ma–pe klo 8.00–17.00

Menossa mukana
ZZZODKLYDNXXWXVIL

Varikkotie 2, 93600 KUUSAMO
Puh. (08) 8523 200
korjaamo 040-5628 210

Jatatie 2
93600 KUUSAMO
puh. 08-851 2571
fax. 08-851 2639
myynti@kxp.fi

60 vuotta

18.8.2010

KOILLISSANOMAT

Tiistai 18. toukokuuta 2010

�������������

Senioritanssijat Kuutamolla, epilogi
Joopa joo! On noita vuosia kulunut. Hiukset harvenevat. Kai vähän harmaatakin
näkyy. Sydän on kuitenkin auki. Avonainen. Kädet vähitellen tottuvat. Kosketuksetta toimeen. Tulemaan. Jalat liikkuvat.
Jonnekin. Päivä paistaa, ei yö odota. Sanat pysyvät. Elossa. Niin se menee.
Pitäisi laittaa se lattia rullalle. Ja kuskata jonnekin piiloon. Siinähän on hyvä.
Liukua. Joskus elämässäkin on. Liukasta. Se heittelee. Se elämä. Ihmistä. Pientä. Sinne tänne. Parempi niin, että jonnekin. Pysähtyminen on turhaa. Paitsi joskus. Kun sydän jää ja juna jättää.
Hairahduin kuitenkin. Itsekin siihen.
Tanssiin. Eivät ne minun periajatukseni taida sittenkään. Niin kiveenhakattuja olla. Mutta facebookiin en mene. Enkä katso idolsia enkä jotakin x-factoria.
Mutta emannuuden tekele laittoi katsomaan. Satuhäitä. Ja huippumalleja haussa. Ja kuorosotaa. Pilalle on vissiin mennyt. Tämäkin mies. Osittain. Eikä pikkukakkosessa ole enää edes Battia eikä Mattia.
Ne senioritanssijat. Ovat kyllä aikamoinen juttu. Että ne jaksavat aina tanssia.
Minä kun hätäpäissäni aloitin syksyllä
sen lavatanssin. Peruskurssin. Niin meinasin sortua. Jo ensimmäiseen askeleeseen. Mutta onneksi oli se ystäväni Mar-

ke. Jonka askel. Ei ollut sortuvaa sorttia.

pippuri. Siellä jossakin. Missä sydän on
lämmin. Ja sielu sateesta kylläinen.

Piti ostaa. Ihan tanssikengät. Eihän sitä
mies ilman kenkiä. Tanssi. Paljasjaloin
sydän tyhjänä voi käveleksiä. Kuljeksia.
Huudella tuuleen. Vuorata sydämensä
seinämät. Vaikka sametilla. Mikäli sitä
on. Saapusalla. Juuttikangaskin käy. Paremman puutteessa.
En ehtinyt sitten oppia. Sitä foxin käännöstä. Kieliä minä kyllä kääntelen. Vaikka unissani. Minusta se menee ihan nurinpäin. Se käännös. Pitänee syksyllä
mennä. Jatkokurssille. Opetella se käännös. Vaikka kynsin hampain. Kyynelsilmin ikävöiden. Jotakin.
Minä kuuntelin. Sen seitsemän vuotta.
Niitä tansseja. Joskus ne uniinkin. Pujahtivat. Seisoin näyttämöllä. Siellä Kuutamolla. Se sali oli täynnä. Niitä pareja. Senioreittain pariutuneita. Ja sitten minä
äkkipäissäni herätä paukahdin. Karuun
todellisuuteen. En liukunutkaan. Lattialla. Olin hiestä märkä. Sydämestäni suruun kuivahtanut.
Purkavat sen talon. Ajattelin tulla katsomaan. Sen purkuoperaation. Suorittamisen vaiheita. Otan taskumatin keralleni
mukaani. Laitan siihen. Senioriteetä. Se
on sellainen harvinainen lajike. Joka kasvaa jossakin kaukana. Kauempana kuin

Elämä se on. Jotakin. Ihmiset tulevat ja
menevät. Ohitse yleensä. Sydämestä
jää tuoksu. Ja ikävä. Melankolia kolisuttaa sielun hartioilla. Lakkaamatta. Ja kun
kolina lakkaa. Alkaa arki. Alati aina.
Ei se tanssi olekaan. Syntiä. Se on liikuntoa. Liikettä itseensä päin. Liikettä sydämen viereen. Tanssiessa on hankala tehdä pahaa. Kuta enemmän tanssisimme,
sitä vähemmän surisimme. Näin minä
sen näen. Vaikka olenkin vähin muriseva surija. Nurjalta puolelta komeahko mies.
Mitäpä tässä. Muuta kummempaa. Kannattaa jatkaa. Vaikka tanssimista. Ettei
lakkaisi. Elämästä. Itsestään kannattaa.
Vähäsen tykätä. Silloin tällöin toisinaan.
Niin ehkä kenties joskus vahingossa. Onnensa saavuttaa.
Osittain vähitellen puolihuomaamatta
kenties ehkä kait jopa vieläpä saattaapi
olla. Oikeahkossa!
Kiitos ja heippa, te senioritanssijat!
Ahti-Gustaf Määttä
tyhjäntoiminnanohjaaja

Se on nyt humppaa
Yksi tavallinen tanssiharjoitus on
alkamassa ja Erja meidän ohjaaja ilmoittaa, että tänään tanssitaan humppaa. Ai humppaa, sehän on hauskaa, ajattelin. Erja jatkaa, että se on uusi humppa ja se
tulee oppia hyvin, ehkäpä esityskuntoon. Joo, harjoitellaan vaan.
Ensin kuunnellaan vähän humpan tahteja ja kivastihan se tuntuu
menevän jalan alle. Aha, tämä on
tosiaan uusi ennen kuulematon
tanssi, vaikka tähän ikään monta humppaa on jo ehtinyt kuullakin, mietin.
Ensin mennään ”luvun mukaan”
pieniä pätkiä ja kerrataan ja taas
jatketaan ”luvun mukaan.”
”Luvun mukaan ei meillä tarkoita
sitä, että Erja lukisi paperista koreografiaa, vaan sehän on hänen
päässään. Harjoitus jatkuu, ja kun
on päästy humppa loppuun, ajattelen, että ” voi hyvänen aika kun
tämä onkin vaikea tanssi; kuinka
kukaan voi keksiä tällaista, milloinkahan tämäkin opitaan.”
Harjoitukset jatkuu ja välillä tanssi menee ihan solmuun ja syntyy
melkoinen hässäkkä, puheensorina, mikä ei ota katketakseen. Erja huutaa, että” nyt suut tukkoon,
nyt on minun puheenvuoroni” ja
osa rauhoittuu ja osa ei vieläkään
malttaisi lopettaa, koska se minun
tärkeä asiani jäi kesken selostuksen.
”Kuulkaahan nyt, siinä kalifornia-käännöksessä kumpikin pa-

reista kävelee ja tulee saman naulan päälle mistä lähti, Erja sanoo.
Harjoitellaan kalifornia-käännöstä monta kertaa. Ihmettelen itsekseni kummallista nimeä, voisihan
se olla vaikka ämmänsaari-käännös tai joku muu. No ei tietenkään,
onhan se kalifornia aika hieno nimi. Kohta huomaan, että kummallisten ajatusteni kanssa olen jäänyt jo monta nelitahtista jälkeen.
Haparoin, katselen toisten menoa
ja lopulta saan juonesta kiinni.
”Kun parin kanssa tanssitaan käsikädessä niin silloin toimitaan yhdessä ja samaan tahtiin tai muutoin
näyttää siltä kuin kaksi matoa
tanssisi yhdessä” Erja antaa ohjeita. Porukasta kuuluu melkoista
naurun hörötystä. ” Niin ja älkää
katselko seinille ja kattoon, vaan
sitä tanssiparia” Erja jatkaa. Onhan se mukava nauraa itselle ja
vähän toisillekin, ajattelin.
Sitten seuraa juomatauko ja silloin
sitä puhetta vastaa piisaa, kunnes
taas jatketaan humpan tahteja.
Vihdoin on aika lopettaa ja jättää
tanssi hautumaan seuraavaan kertaan. Kotiin lähtiessä tuntuu kuin
kaikki tanssin kiemurat olisivat sekaisin kuin puurot ja vellit.
Viikon päästä taas harjoitellaan
ja sitten skarpataan, niin ainakin
päätetään.
Humppatyttö

TIETOKONEKAUPPA

Airotie 4 B 93600 Kuusamo
Puh. 020 7562 350

Torangintaival 1, 93600 Kuusamo
Puh. 0505 856 626, 08 856 626
info@pehmo.net
MA-PE 9-17

www.koillismaanlasi.fi
Kuusamon Matkahuolto-asiamies
R&J-P Niemelä palvelee osoitteessa
Keskuskuja 1, 93600 Kuusamo.

KIINTEISTÖ- JA ASUNTOKAUPAN
ASIANTUNTIJA
YLI 30 VUODEN KOKEMUKSELLA
Kitkantie 8, 93600 Kuusamo
puh. 08-852 1640
fax. 08-852 2332
info@kiinteistohakkio.fi
Reijo Lehto 0400-388 844
Unto Turunen 0500-685 088

Palveluajat
Pakettipalvelut
Matkapalvelut

ma-pe
ma-pe

Yhteystiedot
puh.
jakeluauto
faksi
sähköposti

0400 611 577
040 832 9760
(08) 852 1020
asiamies.kuusamo@matkahuolto.fi

8 - 16.30
9 - 16.30

KODINTEKNIIKAN ASIANTUNTIJA
Kuusamon Prismassa
Huoparintie 1
Puh. (08) 852 2111
www.kuusamonapteekki.fi
Rukankyläntie 13, 93825 Rukatunturi
puh. 08-860 8600, fax. 08-860 8601
safarihouse@rukapalvelu.fi www.rukapalvelu.fi

HERKULLISET TULIAISET!
Paimenpojan
Savu (16%)

9,25€

kg

kset
Tarjou ssa 23.5.
a
im
vo

Kevyt
Emmental
(17%)

7,95€

• rakennesuunnittelu
• rakennustöiden valvonta
• rakennuslupapiirustukset
• kustannusarviot

INSINÖÖRITOIMISTO
OIKARAINEN OY
Torangintaival 1, 93600 Kuusamo
puh. (08) 8511939

kg

Kuusamon erikoisjuustot
Pohjan Savu
Paimenpojan Savu
Tosivahva Emmental
Meiltä löydät maatilatarvikkeet,
elintarvikkeet, matkamuistot...

Juustomyymälä • Cheese Shop
Kitkantie 110, 93600 KUUSAMO, puh. 08-5621 335
www.kuusamonosm.fi

Palvelemme: Ma–pe 9–19, La 9–17
Päivystyksenä parittoman viikon sunnuntaina 12–17

Palvelemme
arkisin klo 9-17
Tervetuloa!

KUUSAMO

Luomantie 1-3, 93600 Kuusamo
puh. 020 720 4100

PALVELEMME

MA-PE 9-21, LA 9-18, SU 12-18

AVOINNA: ma-pe klo 9-17, la klo 10-15

Tule mukaan!

Kuusamon Autokoulu Oy
Ouluntaival 15, 93600 Kuusamo

Posion Autokoulu

Puh. 050-588 1255, 0464 600 6200
LAATU-opetusta, hyväksytty ISO 9002 laatujärjestelmään

LIIKUNTAPALVELUT
KUUSAMON KAUPUNKI

Kepeän askelen puolesta jo vuodesta 1981
Liikuntakeskuksen kuntosalit ja uimahalli
Avoinna myös kesäkuussa (ma-pe)
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