Kuusamon Senioritanssijat ry:n hanke valittu mukaan
valtioneuvoston Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan

Seniorit tanssivat Suomelle 2017
Kuusamon Senioritanssijat ry:n Seniorit
tanssivat Suomelle 2017 -hanke on valittu
mukaan valtioneuvoston koordinoimaan
Suomi 100 -ohjelmaan.
Itsenäisyyden juhlavuoden pääteemana on Yhdessä. Koko vuoden 2017 mittaisesta juhlavuodesta
rakennetaan valtioneuvoston johdolla kaikkien suomalaisten ja Suomen ystävien kohtaamispaikka.
Juhlavuoden laaja ohjelmakokonaisuus ja projektit
rakennetaan avoimesti yhteistyössä eri toimijoiden
kanssa. Ohjelmassa on tällä hetkellä mukana jo
noin 400 hanketta eri puolilta Suomea.
– Juhlavuoden valmistelussa korostuvat kansalaisyhteiskunnan merkitys ja luovuuden voima.
Suomessa on onnistuttu sadan vuoden aikana rakentamaan ja ylläpitämään vakaa, demokraattinen
yhteiskunta, sanoo Suomi 100 -tapahtumien vastaava pääsihteeri Pekka Timonen.
– Samalla luovuus - vapaus löytää ja kokeilla uusia ratkaisuja - on taannut merkittävän kehityksen.
Luovuus on ollut avain yksilön ja kansakunnan taloudelliseen menestykseen sekä henkiseen hyvinvointiin.

Senioritanssi
on elinvoimaa
Kuusamon Senioritanssijat on mukana juhlavuodessa kolmen tapahtuman sarjalla. 100-vuotiasta
Suomea juhlitaan keväällä toritansseilla ja perinteisillä Atimoilla. Kuusamon Senioritanssijoiden järjestämä tapahtumakokonaisuus huipentuu syksyllä
Tukholma-risteilyyn.
– Haluamme näyttää, että senioritanssi on todellista elinvoimaa. Tapahtumasarja korostaa yhteisöllisyyden, paikallisuuden ja perinteen, siirtolaisuuden
sekä sukupolvien välisen yhteistyön merkitystä. Tapahtumat katsovat tulevaisuuteen kannustamalla
seniorikansalaisia liikkumaan ja näyttämään liikunnan ilollaan hyvinvoinnin mallia myös nuoremmilleen, kertoo senioritanssikouluttaja ja Senioritanssijat Atimoissa -tapahtuman projektipäällikkö Erja
Paakkari.

Juhlavuosi jättää kestävän muistijäljen ja on ainutlaatuinen elämys myös sen tekijöille, Erja Paakkari uskoo.
– Yhdessä tarkoittaa sitä, että meistä jokaisella on
tilaa ja mahdollisuus osallistua omana itsenämme.
Se sisältää myös mahdollisuuden erilaisille näkemyksille, hän muistuttaa.

Suomen juhlavuosi
katsoo tulevaan
Pääsihteeri Pekka Timosen mukaan suomalaisten
toiveena on iloinen ja myönteinen juhlavuosi, joka
katsoo tulevaisuuteen. Senioritanssi sopii kokonaisuuteen erinomaisesti.
– Uudet tavat juhlia itsenäisyyttä ovat tervetulleita.
Yhdessä–teema on hyvä, mutta samalla myös iso
lupaus ja haastava valinta, hän sanoo.
– Juhlavuosi vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnettamme. Suomalaiset ja Suomen ystävät innostuvat yhdessä tekemään ja kokemaan juhlavuotta.
Juhlavuodesta syntyy kansallisesti merkittävä taitekohta, joka vie Suomea eteenpäin, pääsihteeri Timonen sanoo.

Seniorit tanssivat Suomelle 2017
Toritapahtuma Kuusamossa 28.4.2017
Senioritanssijat Atimoissa 9. - 12.5.2017
Atimoristeily 26. - 28.11.2017

Senioritanssijoiden Atimot Kuusamossa onnistuivat yli odotusten

Pirkko Mannola tutustui Atimoissa muun muassa pyörätuolitanssiin. Hän innostui Porkkapirtillä
tanssimaan itsekin. Pyörätuolitanssijat esiintyivät Viljo Soikkelin johdolla torstai-illan Suuressa
Senioritanssinäytöksessä.

Pirkko Mannola ilahdutti myös
vanhusyksiköiden asukkaita
Senioritanssijoiden Atimot onnistuivat Kuusamossa yli odotusten. Neljän päivän ajan noin
400 senioritanssijaa harjoitteli yhdessä, tanssi ja oppi uutta. Tapahtumaan osallistui myös
tänä vuonna 78 vuotta täyttävä Pirkko Mannola,
joka puhui senioreille ikäihmisen hyvästä elämästä. Hän vieraili myös kuusamolaisissa vanhusyksiköissä ja harjoitteli pyörätuolitanssia.
Mannolan vierailu Atimoissa alkoi keskiviikkona Villi Pohjolan Salattu laakso -elokuvalla Kuusamotalolla. Kuusamossa kesällä 1963 filmattua elokuvaa

tähdittänyt Mannola muisteli elokuvan tekoa muun
muassa yhdessä kuusamolaisen Hannu Tuovilan
kanssa.
– Mahtoi olla ensimmäinen kerta, kun näin elokuvan kokonaan. Olin aivan unohtanut, kuinka komea Åke (Lindman) oli, kommentoi Mannola tuntojaan elokuvan jälkeen.
Tommi Rinteen tuottamassa ja Aarne Tarkaksen
ohjaamassa elokuvassa etsitään salattua laaksoa
kuusamolaisissa maisemissa. Pirkko Mannolan
mukaan kesä 1963 Kuusamossa oli erityinen myös
siksi, että hänen ja Åke Lindmanin romanssi oli juuri alkanut. – Ihania muistoja, vuonna 2009 leskeksi

jäänyt Mannola kiteytti.
Pirkko Mannolan mukana Kuusamossa oli harmonikkataiteilija Pekka Pentikäinen, joka myönsi,
että Mannolan vauhdissa on joskus vaikea pysyä.
Kaksikko on esiintynyt yhdessä vuosikausien ajan.
Kuusamossa eri yhteyksissä kuultiin muun muassa Kultainen Nuoruus ja Suklaasydän.
Porkkapirtillä Mannola innostui kokeilemaan
pyörätuolitanssia ja Kotirannassa hän veti kesken
laulun kaikkien yllätykseksi spagaatin.
– En ole tehnyt tätä ainakaan vuoteen, mutta
ihan hyvinhän se meni, taiteilija hymyili.
Nuorekkuutensa ja hyvän kuntonsa salaisuudeksi Mannola paljasti elämänasenteen sekä terveelliset elämäntavat. Hän aloittaa päivänsä kaurapuurolla ja hedelmäsmoothiella, liikkuu paljon ja
harrastaa monipuolisesti.
– Olen myös tavattoman onnellinen siitä, että
elämä toi tielleni vielä rakkauden. On hienoa, kun
voi jakaa asioita läheisen ihmisen kanssa. Göran
(Stubb) on hieno mies, hehkutti Mannola.

Istumatanssia vanhusyksiköissä Atimoissa
ohjasivat muiden muassa Anja Friari Mikkelistä
(kuvassa), Leena Sarva Hämeenlinnasta ja Mirja Lehtonen Lahdesta.

Ensi vuonna tavataan taas!
Senioritanssijat Atimoissa -tapahtuman järjesti Kuusamon Senioritanssijat ry. Tapahtumaa muistellaan ja seuraaviin Atimoihin
(9.-12.5.2016) valmistaudutaan
Senioritanssijoiden sivustolla www.senioritanssijat.fi
sekä www.facebook.com/senioritanssijat.

Ytyvä Yläsavosta harjoitutti Atimoissa myös
yleisön vatsalihaksia.

Nyt jo 16. kerran järjestetty Senioritanssijat Atimoissa -tapahtuma päättyi liikuntahallilla joukkohalaukseen. Piirinpyöriäisiin osallistuivat kaikki tapahtuman noin 400 senioritanssijaa sekä runsaslukuinen yleisö.

Kuusamossa juhlittiin tanssittamalla
Senioritanssijat tanssittivat
15-vuotisjuhlapäivänsä kunniaksi
vanhuksia 14 eri asumisyksikössä
Kuusamon Senioritanssijat ry:llä oli keväällä juhlan
aika, kun 16. maaliskuuta juhlittiin 15 vuotta toiminutta omaa yhdistystä. Kuusamon Senioritanssijat
ry perustettiin maaliskuussa 2001, kun tanssin harrastajat kokoontuivat vesitornin kahviossa.
15-vuotisjuhlaa vietetettiin, kuinkas muuten kuin
tanssimalla. Senioritanssijat vierailivat Kuusamon
vanhusyksiköissä pitkin päivää erillisen aikataulun
mukaan ja kokoontuivat juhlalliseen vuosikokoukseensa Kuusamo-opiston juhlasaliin.
– Halusimme mahdollistaa senioritanssin juhlapäivänämme aivan kaikille. Senioritanssin ideana
on tarjota mahdollisuutta harrastaa tanssia läpi elämän. Mikä olisi parempi tapa juhlia yhteistä yhdistystämme kuin tanssia yhdessä ja vierailla keskellä

vanhusten arkea, sanoo senioritanssin aluekouluttaja Erja Paakkari.
Senioritanssijoiden kuusi ryhmää vierailivat juhlapäivän aikana 14 kuusamolaisessa vanhusyksikössä. Vastaanotto oli liikuttavan innostunut ja lämmin.
Senioritanssi-harrastus oli vakiintunut Kuusamoon jo neljä vuotta ennen yhdistyksen perustamista, mutta rekisteröidyn yhdistyksen alla toiminnasta
haluttiin tavoitteellisempaa ja järjestelmällisempää.
Jo 15 vuoden ajan Kuusamon Senioritanssijat
ry on tarjonnut jäsenilleen ohjattua senioritanssitoimintaan ja edistänyt liikuntaharrastusta siten, että
mahdollisimman monella on mahdollisuus harrastaa senioritanssia edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.
– Koulutamme jatkuvasti uusia ohjaajia senioritanssiryhmiimme sekä järjestämme täydennyskoulutusta jo toimiville ohjaajillemme. Kuusamon
Senioritanssijoiden neljässä ryhmässä tanssii tänä
vuonna reilut 80 senioria, iloitsee yhdistyksen puheenjohtaja Pentti Kurvinen.

