
Liikunta on terveellistä, mutta kynnys sen 
aloittamiseen on monelle korkea ja kasvaa 
iän ja terveyden heikkenemisen myötä. 
Mitä vanhempi ihminen on, sitä merkittä-
vämmät hyödyt hän kuitenkin saa jo vä-
häisestäkin liikunnan lisäämisestä, sanoo 
emeritusprofessori, kliinisen fysiologian 
ja liikuntalääketieteen erikoislääkäri Ilkka 
Vuori. Hän evästi Atimoihinsa kokoontu-
neita senioritanssijoita Kuusamossa viime 
keväänä.
 
 – Liikunta kannattaa, koska se säilyttää tai paran-
taa elämän laatua monilla tärkeillä alueilla: omaa 
terveyttä ja sen kokemista, toimintakykyä, henkistä 
hyvinvointia, tarmokkuutta sekä halukkuutta ja mah-
dollisuuksia osallistua välttämättömiin ja valinnaisiin 
toimintoihin kotona ja kylillä, Vuori listaa.

Elämässä tärkeintä on laatu ja siksi liikkuminen 
kannattaa ottaa osaksi arkea. Vuoren mukaan se-
pelvaltiotauti vähenisi 5,5, tyypin 2 diabetes 6,8, 
rintasyöpä 9,3, paksusuolen syöpä 9,8 ja kaikista 
syistä johtuva kuolleisuus 8,8 prosenttia, jos nyt liik-
kumattomat alkaisivat liikkua riittävästi.

– Jo pienikin liikunnan lisääminen vähentää mer-
kittävästä riskiä sairastua ja tarjoaa mahdollisuuden 
kuolla terveempänä, Vuori sanoo. 

Kuusamossa kuulolla olleet noin 400 seniori-
tanssijaa eri puolilta Suomea ovat Vuoren mukaan 
loistava esimerkki siitä, mitä ikäihmisten liikunta par-
haimmillaan on.

– Teistä pursuaa elinvoimaa, josta me nuorem-
mat voimme olla kateellisia. Osoitatte tanssillanne, 
kuinka tärkeää on yhdessä tekeminen ja hyvän mie-
len vaaliminen.  

 Tanssijoiden joukossa olleet kuusamolaiset Taimi 
ja Veikko Rontti vakuuttavat juuri kuulemansa to-
deksi: senioritanssi on paitsi mukava liikuntamuoto, 
myös haastavaa aivojumppaa. Paljon ja erityisesti 
luonnossa liikkuva pariskunta on ollut mukana Kuu-
samon Senioritanssijoissa alusta lähtien. 

Eloisan kaksikon hymy ei hyydy lavalla eikä Ati-
mo-tapahtuman talkootöissä. Toukokuisen kokoon-
tumisen onnistuminen tarkoittaa muun muassa 
satoja leivottuja rieskoja ja kymmeniä suolattuja lo-
hikiloja.

– Olemme ylpeitä, että voimme järjestää tällaisen 
tapahtuman ja erityisen iloisia siitä, että senioritans-
sijat eri puolilta Suomea ovat ottaneet tapahtuman 
omakseen, sanoo 80-vuotias Veikko Rontti. 

– Tämä on tärkeä tapahtuma paitsi meille, myös 
kaikille senioritanssijoille ja viime kädessä koko 
Kuusamolle.

www.senioritanssijat.fi

Liikunta on lääkkeistä paras
Sadat seniorit tanssivat Kuusamossa professori Vuoren teesit tosiksi



Senioritanssijoiden Atimo-tapahtuma Kuu-
samossa on kuulu siitä, että se yllättää joka 
kerta. 5.-8. toukokuuta 2015 koolle tullaan jo 
15. kerran: tanssimaan, aistimaan ainutlaa-
tuista Atimo-henkeä ja nauttimaan yhdessä-
olosta. Juhlavuden yllätys on suomalaisen 
tanssin grand old man Jorma Uotisen tans-
sipaja, joka on avoin kaikille osallistujille.

Seniorit Atimoissa Kuusamossa 2015  
-ohjelmassa on jokaiselle jotakin!

TIISTAI 5.5.2015
18-20: Avajaiset ja avajaistanssit kuusamolaisittain 
liikuntahallilla eli senioritanssia Senioritanssina! 
20-24: Illalla tanssitaan, lauletaan karaokea ja  
höpötellään Hotkussa Kuusamon Harmonikkakerhon 
tahdissa.

KESKIVIIKKO 6.5.2015
9-14: Yhteistanssia eri ohjaajien 
johdolla liikuntahallilla - uusia  
tuulia ja ihania klassikoita.
10-14: Atimoreput pakataan pullol-
leen kuusamolaisista herkuista ja 
kättentaitajien töistä liikuntahallilla.
11.00: Myö Yhes’ -esittäytyy liikun-
tahallilla. 

17.00: Legendaarinen Huppujuhla vie Atimoiden 
hengen lähteelle.
18–19.30: Vaihdetaan katsomon puolelle Kuusamo-
talolle kuuntelemaan Jorma Uotisen & Trio Avecin 
ranskalaisia chansoneja. Bienvenue!
20-24:Tukkijätkät tahdittavat Atimotansseja Hotkus-
sa. Innokkaimmilla myös lupa laulaa karaokea.

TORSTAI 7.5.2015
9-12: Tanssitupia eri ohjaajien johdolla ja 
Jorma Uotisen tanssipaja liikuntahallilla!
14.00: Näytetään mitä osataan eli esiintymisiä eri 
puolilla Kuusamoa ja juhlanäytöksen harjoitukset.
15.30: Ohjaajatapaaminen.
18-20: Suuri Senioritanssinäytös tuo vauhtia ja väriä 
Kuusamotalon Oulankasalin lavalle! Atimoryhmät 
eri puolilta Suomea esittäytyvät.
21-24: Tukkijätkät ja karaokea Hotkussa.

PERJANTAI 8.5.2015
9.30–10.30: Yhteistanssia ja harjoituksia liikuntahal-
lilla, paikat vetreiksi ennen loppuhuipennusta.
11–12.30: Kaiken kansan Piirinpyöriäisiin kutsutaan 
myös koululaiset ja yleisö. Liikuntahallin lattialla 
mennään eikä meinata.
13–15: Atimoiden päätös, toivottavasti tavataan ensi 
vuonna uudelleen! Hyvää kotimatkaa.

 
Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.

Senioritanssijat Atimoihin jo 15. kerran

ATIMOT KUUSAMO 5.-8.5.2015
www.senioritanssijat.fi

   • Ilmoittautumiset: myyntineuvottelija Jaana Jokinen
   puh. 08 8593 300, jaana.m.jokinen@sok.fi   
   • Ilmoita ryhmäsi esiintymään Atimoihin  
   11.3.2015 mennessä erja.paakkari@kuusamo.fi
   • Tilaa Atimoesitteitä: jaana.m.jokinen@sok.fi
   • www.senioritanssijat.fi

Toukokuussa Kuusamossa on tarjolla myös Jorma Uotisen tanssipaja


