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Kuusamon 
vappupuheissa sivuttiin 

työllisyyttä, metsää 
ja pakolaisia

Hieroja luottaa 
ammattitaitoonsa ja 
keskeiseen sijaintiin

– Kun on tahtoa ja tarmoa, 
kaikki on mahdollista. Seni-
orit Atimoissa -tapahtumas-
ta on kasvanut Kuusamoon 
15 vuodessa valtakunnan 
merkittävin senioritans-
sitapahtuma, totesi kau-
pungin terveiset lähes 400 
senioritanssijan nelipäi-
väiseen tapahtumaan tuo-
nut kaupunginvaltuutettu 
Martti Turunen tiistai-iltana 
Kuusamossa. Hän muisti 
avajaisissa yhdessä Timo 
Majavan ja Matti Heikkilän 
kanssa tapahtuman isää, 
Kuusamon senioritanssi-
joiden puheenjohtaja Pentti 
Kurvista.

Kuusamossa tanssitaan vielä 

tänään ja huomenna isolla jou-
kolla senioritansseja, kun Senio-
ritanssijat Atimoissa -tapahtuma 
huipentuu ensin Suureen Senio-
ritanssinäytökseen ja perjantaina 
liikuntahallin täyttävään yhteis-
tanssirupeamaan Piirin pyöriäi-
siin. Kuusamossa on tanssinut 
tiistaista lähtien lähes 400 seni-
oritanssijaa. Kauimmaiset tans-
sivieraat tulevat tänä vuonna 
Loviisasta ja Kotkasta.

Atimoiden avajaisissa tapah-
tuman syntyä muistellut, Kuu-
samon kaupunginhallituksen 
silloinen puheenjohtaja Matti 
Heikkilä myönsi, että ei ihan he-
ti olisi arvannut, kuinka suureksi 
tapahtuma voi kasvaa.

– Ajattelin kuitenkin, että 
kokeillaan, Heikkilä kertoi ja 
sanoi iloitsevansa nyt täysin rin-
noin Senioritanssijoiden onnis-
tumisesta.

Hyvän elämän 
vallankumous
Kulttuurilautakunnan puheen-
johtaja Timo Majavan mukaan 
yhdistyksiä ja kolmatta sektoria 
tarvitaan, jotta Kuusamossa ta-
pahtuu ja jotta kaupunkilaisilla 
on mielekästä tekemistä.

– Senioritanssijat ovat Pentti 
Kurvisen johdolla osoittaneet, 
että Kuusamon vetovoima on 
myös tällaisessa tapahtumassa.

Martti Turusen mukaan 
senioritanssi on erinomainen 
ikäihmisten liikuntamuoto ja 
sen ansio on myös yhteisöllisyy-
dessä.

– Senioritanssijat tekee 
toiminnallaan työtä yhteisen 
päämäärämme eli Hyvän elä-
män vallankumouksen eteen. 
Meidän kaikkien tavoitteena on 
Kuusamo, jossa viihtyvät niin 
seniorikansalaiset kuin nuorem-
matkin., Turunen totesi.

Pentin Polokkaa 
liikuntahallilla
Atimoiden avajaiset tanssittiin 
kuusamolaisten voimin, mutta 
heti niiden jälkeen vieraat siir-
tyivät liikuntahallille ja ryhtyivät 
opettelemaan polkan askeleita. 

Musiikkina soi Pentin Polok-
ka: edesmenneen Alpo Murto-
vaaran sävellys, joka sanoitettiin 
tänä keväänä Pentti Kurviselle 
ja levytettiin. Äänitteellä soittaa 
kuusamolainen Team Falcon eli 
Marko Hannula (harmonikka), 
Reijo Männikkö (kitara), Jarmo 
Rontti (rummut) ja Jorma Satta 
(basso). Laulusolistina on Timo 
Puurunen.   

Atimolaisten ilta jatkui Ra-
vintola Hotkun ja Tukkijät-
kien tahdissa. Keskiviikkona 
harjoiteltiin, täytettiin reppuja 
Atimo-myyjäisistä ja nautittiin 
Jorma Uotisen chanson-kon-
sertista sekä tietysti Hotkun 
tansseista. Torstai alkaa Uotisen 
tanssipajoilla ja huipentuu illan 
suureen tanssinäytökseen Kuu-
samotalolla.

Mies monessa mukana
Kuusamon Senioritanssi-
joiden puheenjohtaja yh-
distyksen perustamisesta 
lähtien eli vuodesta 2000 
toiminut Pentti Kurvinen 
on tehnyt elämäntyönsä 
kuusamolaisena maan-
viljelijänä ja matkailu-
yrittäjänä. Työnsä ohessa 
hän on osallistunut kan-
salaisten liikuttamiseen 
senioritanssin ja nuoriso-
seuratyön parissa.  

Kurvinen aloitti kou-
luttautumisen tanhuoh-
jaajaksi Kuortaneella 
vuonna 1963. Monen 
muun kuusamolaisen ta-
voin Kurvinen työsken-
teli vuodet 1965–1971 
Ruotsissa. Hän toimi 
Tukholmassa kahdessa 

tanhuryhmässä, näytel-
mäkerhossa ja järjestys-
miehenä.

Suomessa alkoi Kur-
visen noin 30 vuotta 
kestänyt tanhuohjaaja-
ura vuonna 1973. Hän 
veti useita tanhukursseja 
Etelä-Suomessa piirioh-
jaajana. Tanssiryhmä Po-
lokan mukana Kurvinen 
kiersi Suomessa ja muissa 
Euroopan maissa vuosina 
1973–1979.

Tanssin ohella lähel-
lä Kurvisen sydäntä on 
lentopallo ja nuoriso-
seuratyö. Mies on ollut 
mukana myös kunnal-
lispolitiikassa toimien 
kymmenien vuosien ajan 
eri lautakuntien jäsenenä.

Pienestä kasvoi 15 vuodessa valtakunnan merkittävin senioritanssitapahtuma

Tanssin riemua Kuusamossa 
lähes 400 seniorin voimalla

Liikuntahallin lattia jytisi tiistaina, kun Senioritanssijat Atimoissa -tapahtuman osallistujat ryhtyivät opettelemaan 
hetkeä aikaisemmin julkaistun Pentin Polokan koreografiaa. Erja Paakkari neuvoi ja seniorit tanssivat.

Martti Turunen (vas.), Timo Majava ja Matti Heik-
kilä (oik.) muistivat nyt 15. kertaa järjestetyn Atimo-
tapahtuman avajaisissa Kuusamon Senioritanssijoiden 
puheenjohtaja Pentti Kurvista. Kurvinen on johtanut 
senioritanssijoita ja Atimo-tapahtumaa niiden perusta-
misesta lähtien. 


