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Keskustelua tanssimisesta 2003-2006
Vanhimmat muistot ovat taas lopussa/alhaalla
Tätä uudempia tanssimuistoja ei ole vielä kirjattu…
Lisääjä Seija, Perjantai, 04.Elokuu, 2006 - klo 19.03:
Purjehdusreissulta on kotiuduttu. Kiva oli asustella SeýMerissä neljä viikkoa ja samalla taivaltaa merta
800 mailin matka. Nyköping oli erittäin viehättävä satamakaupunki, jossa jokivarren maisemat oli
osattu ottaa kunnolla virkistyskäyttöön.
Vaan ennen Ruotsin maalle eli vesitilaan siirtymistä olin saanut tanssia vielä pari kertaa sen Utönkin
jälkeen:
Maarianhaminan "satamakuppilassa" oli tanssit ja siellä me pyörähtelimme toisten ravintolavieraiden
joukossa melkein asiaankuuluvasti muutaman tunnin ajan. Ja kun seuraavana päivänä kävimme
bunkraamassa Eckerön laivalla, niin sielläkin pyörähdimme tanssilattialla, kun trubaduuri lauloi sopivan
sävelmän.
Vierailtuamme Öölannin pohjoisosassa muutaman päivän ajan purjehdimme Oskarshamniin, jonne
merikorttimme päättyi. Kaupungin satamatorilla oli juuri silloin Oskarshamn 150 år -festivaali ja niinpä
suihkuun mennessämme otimme alkuhien tanssien. Myöhemmin illalla sitten pukeuduimme hieman
asiaankuuluvammin ja tanssimme melkein juhlan loppuun asti. Joten hauskaa oli!
Näistä tanssikerroista huomasimme tietyn eron suomalaisten ja ruotsalaisten tanssityylissä: Kun
Suomessa soitetaan rokkia, niin silloin yleensä alkaa olla jo loppuilta ja porukka uskaltaa villiintyä
rokkaamaan. Utössä ja Maarianhaminassa rokkitahtiset kappaleet olivat esillä alusta asti, vaan
kiitettävästi soitettiin muutakin musiikkia, jopa tangoja ja valsseja. Vaan Ruotsin puolella tahti oli
paljon kiivaampi. Vuoroon kaksi rokkia ja kaksi jotain muuta. Ja ne muut eivät olleet ainakaan
tangoja!! Ja kuinka luontevasti ja hyvin useat ruotsalaiset, niin nuoret kuin vanhemmatkin,
rokkasivatkaan! Ihan katteeksi käy... mieheni kun ei suostu kanssani rokkaamaan ollenkaan!
Vielä kesä jatkuu, vaan työt kutsuvat jo ensi viikolla. Jää purjehdukset vähemmälle ja tansseista ei
toistaiseksi ole tietoakaan. Jollen sitten muutaman viikon päästä luokkakokouksessa Kotkassa pääsisi
lattialle!
Lisääjä Seija, Maanantai, 17.Heinäkuu, 2006 - klo 19.39:
Juhannustanssit on kirjoitettu eikä mitään tuomioita tullut. Joten uskallan kertoa muistakin tämän
purjehduskesän tansseista.
Kun heinäkuun alussa lähdimme lomapurjehdukselle, yövyimme ensin aiemmin mainitussa Vänön
saaressa. Seuraavaksi yöksi pääsimme "ulkomerelle" Utön saareen. Päätimme jäädä saarelle kahdeksi
yöksi, kun luimme ilmoituksen tansseista. Joten perjantaina majakkaan ja saareen tutustumisen
jälkeen peseydyimme meressä ja suuntasimme hembydsgårdeniin, jossa oli siis orkesteri
tahdittamassa liikunnallista iloa eli tanssia. Me aloimme tanssia jo eteisessä ja tanssimmekin koko illan
putkeen, sillä musiikki oli juuri meille vanhoille sopivaa laatua. Ja puolen yön maissa, sitten kun meno
yltyi liikaa, menimme meren kautta nukkumaan. Siis huuhdoimme hiet uimalla veneen perästä
keskellä yötä. Olipa mukavaa!
Kirjoitan tätä kertomustani Nyköpingin kirjastossa, joka juuri kohta sulkeutuu. Jätän siis
tanssikokemuksia jemmaan ja kerron niistä taas, kunhan pääsen joskus uudestaan koneen äärelle.
Huomenna jatkamme matkaa etelään päin kohti Oskarshamnia, jonne karttakokoelmamme päättyy.

Lisääjä Timo Sunnuntai, 02.Heinäkuu, 2006 - klo 18.53:
OK. Kiitos lisätiedoista!

Lisääjä seija, Sunnuntai, 02. Heinäkuu, 2006 - klo 18.43:
Jaa, että Päivikö? Hän oli nuori, vaalea nainen eräästä puuveneestä; sellaisesta meriläismallisesta,
jossa oli muitakin erikoisia nuoria. Ja jaksoivat pitää keskusteluja yllä varmaankin koko yön ajan.
Päivin nimen tiedän siitä, että hänet juonnettiin lavalla sillä nimellä. Hänellä oli upea, starssein
koristeltu taivaan sininen pitkä tanssipuku ja siihen kuuluva huivi. Itämaisessa tanssissa tietääkseni
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huivilla on oleellinen osa tunnelman luomisessa ja osana tanssia. Päivi olisi esittänyt kolme tanssia,
vaan äänentoisto lopetti toimintansa jo toisen musiikkikappaleen jälkeen.
Tämä tanssiesitys ei ilmeisesti ollut napatanssia, vaikka Päivin puvussa olikin kauniisti koristeltu reikä
navankin kohdalla.
Lisääjä Timo, Perjantai, 30. Kesäkuu, 2006 - klo 11.42:
Kiitos Seija, että pidät tätä foorumia hengissä tanssikirjoituksillasi! Kuka se mainitsemasi Päivi on?
Hyviä tuulia ja tanssin pyörteitä tällekin kesälle!
Lisääjä Seija, Perjantai, 30. Kesäkuu, 2006 - klo 11.29:
Olipa melkein parin vuoden tauko tanssimuistojen kirjoittamisessa, vaan ei toki niiden tekemisessä!
Viime vuonna (=2005) käytiin tanssimassa edellisvuoden tapaan Kasnäsissä. Ja yhtä kovassa
musiikkimetelissä kuin aiemminkin.
Vaan nyt Juhannuksena -06 pääsimme taas idyllisiin saaritantsuihin Vänöön. "Vain karaokemusiikin"
tahdissa tuli tanssittua tuntikausia Vänön kulttuuritalolla. Ja vain viiden euron pääsymaksulla sai koko
illan nauttia melko hyvien laulajien monipuolisista tanssiin sopivista lauluista. Joukossa oli jokunen tosi
hyvä-ääninen esiintyjä. Tauko-ohjelmana oli itämainen tanssiesitys, johon Päivi paneutui oikein
tunteella. Ja jonkun nopean kappaleen tulkitsi erän nuori nainen niin ammattitaidolla, että sitä oli ilo
katsoa! Myöhemmin selvisi, ettei hän ole mikään tanssija, vaikka niin epäilimme. Itsensä
ilmaisemisessa hän kuitenkin ohitti muut esiintyjät reilusti!
Täyttyypä tässä mainita vielä eräs jo melkein unholaan jäänyt tanssikokemus. Se on oikeastaan sen
verran harvinainen, että ei sitä pitäisi unohtaa:
Viime kesän purjehdusretkellä vietimme pari päivää Tukholmassa, vierasvenesatamassa Wasa-laivan
kupeessa. Skanssen oli pienen fillarimatkan päässä, joten oli helppo illalla pyöräillä tansseihin!
Skanssenin tanssilavalla oli väkeä tungokseen asti. Monet näyttivät olevan vakiokalustoa: tunsivat
toisensa ja tanssivat upeasti. Siellä me sitten hikoilimme suurkaupungin viherkeitaan lavatanssien
kiihkeissä rytmeissä. Ja niitä tahditti monimiehinen, valkoisiin smokkeihin? pukeutunut kunnon
orkesteri. Olipa mukavat tanssit!
Sinne pitäisi oikeastaan päästä uudestaan! Ja kukapa tietää; ensi viikolla lähdetään taas muutamiksi
viikoiksi purjehtimeen!
Lisääjä Timo, Keskiviikko, 28.Heinäkuu, 2004 - klo 21.10:
Kiitos Seija, että taas viitsit kirjoittaa tänne! Ei tällä "tanssifoorumilla" tosiaan paljon ole tällä hetkellä
kirjoittajia - tuskin lukijoitakaan. Ehkä tilanne vielä muuttuu, kunhan laitan tänne uutta aineistoa ja
vähän mainostan sitä kansilehdellä. Kansilehdellähän käy väkeä yllättävän paljon joka viikko.
Tanssimassakaan ei olla käyty vielä tänä vuonna. Lilli lisäsi, ettei viime vuonnakaan, mutta siitä en ole
kyllä itse ihan varma. Ainakin vielä hyvin muistan, kun viimeksi tanssittiin!
Aurinkoista loppukesää!
t. Timo
PS: Terveisiä myös Lilliltä
PS/2: Täällä Malmilla on jo toista viikkoa ollut "zeppeliini", mikä sai minut laatimaan infosivun siitä
aiheesta: Twww.ahjos.net/ilmalaivat/
Lisääjä Seija, Maanantai, 26.Heinäkuu, 2004 - klo 23.29:
Onpa vähissä nämä kirjoittamisen kerrat tälle palstalle, vaan vähissä on kirjoittajatkin
Kuinkahan on lukijoiden laita.. siis määrä ? Vai kertoilenkohan tanssikokemuksiani vain Timolle ja
Lillille; hyvä niinkin!
Tänä vuonna en ilmeisesti ole ennen kesää päässyt tanssimaan ollenkaan, kun en mitään sellaista
muista, enkä ole raportoinutkaan tänne.
Vaan Juhannus oli taas se kerta kesästä, jolloin pääsin kuluttamaan kengänpohjiani tanssilattialle. Ja
kului siellä kyllä hermotkin... varsinkin kuulosellaiset !
Paikka oli viime kesän tapaan Kasnäs ja sataman ainoa ravintola. Orkesterikin taisi olla sama kuin
toissa Juhannuksena. Vaan meteli oli vielä kovempi kuin saatoin kuvitella olevankaan. Kun pyysin
soittajia pienentämään volyymia, he totesivat, että kukaan muu kuin minä ei ollut valittanut liian
kovasta musiikista. No, me taisimmekin olla paikan ainoat selvät juhlijat. Ja sitä paitsi poikia oli
kertomansa mukaan pyydetty soittamaan niin lujaa, että ääni houkuttelisi vierasvenesatamaan
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tulevien veneiden väenkin ravinteliin! No, ilman vaurioita... henkisiä lukuunottamatta... tansseista
selvisimme ja jäimme odottelemaan seuraavaa tanssitilaisuutta
Joka sitten koittikin harvinaisen pian eli jo viime lauantaina. Hangon Täktomissa oli lavatanssit ja sinne
pääsimme pyörähtelemään muitten aikuisten joukkoon. Juhannustansseissahan taisimme olla liki
vanhin pari, täällä vain varhaista keski-ikää. Tosin joukko nuoreni ennen puolta yötä, kun vastavihitty
pari nuorine vieraineen tuli tanssimaan häävalssinsa tunnelmalliselle lavalle.
Pakollisten taukojen aikana kävimme ulkona vilvoittelemassa hyttysten syötävänä. Minä olen viime
vuodet luullut, että hyttyset eivät minusta välitä, vaan nyt nilkat on täynnään paukamia ja kutiavat
vallan hemmetisti. Musiikki oli oikein mukaansatempaavaa, monipuolista tanssimusiikkia. Oli mukava
seurata, kun 40-50-luvun nuoret innostuivat rokkaamaan. Siinä olisi moni nykynuori jäänyt toiseksi.
Me siis katselimme, emme itse jaksaneet enää riehua, vaan lähdimme ennen viimeistä valssia ajamaan
takaisin kotiin.
Ja nyt sitten jään odottelemaan seuraavien muisteluiden syntymistä
Hyvää alkanutta (loppu)kesää teillekin !
Lisääjä Timo, Sunnuntai, 10.Elokuu, 2003 - klo 21.46:
Parhaat onnittelut Seija-mummolle!
Ja kiitos kuulumisten kirjoittamisesta tälle ja naapuripalstalle! Minullakin loppuu (yksityismatkaa varten
anomani) kolmen viikon palkaton virkavapaus runsaan 2 tunnin kuluttua. Täydentelen
venäjänmatkasivua pikkuhiljaa lisätekstillä ja valokuvilla. Kuvia tuli otettua yhteensä yli 500, joten
julkaistavien kuvien karsinta vie paljon aikaa. Tanssikokemuksia Venäjältä ei kertynyt.
Työn iloa,
t. Timo
Lisääjä Seija, Sunnuntai, 10.Elokuu, 2003 - klo 19.05:
Loma on ohi, ja huomenna on mentävä taas töihin. Kohdallamme taisi olla se viimeinen kesäloma,
joten hieman on haikea mieli.
Vaan purjehdusreissulla oli muutamia mieleenpainuvia hetkiä, joista mukavin taisi olla lauantaina, 2.8.
Silloin olimme Pyhtään Kaunissaaressa ja siellä oli tilaisuus tanssiin. Paikallisessa rantaravintolassa
soitteli 2-miehinen orkesteri. Valssit eivät kuulostaneet heidän vakio-ohjelmistoltaan, vaan kyllä niiden
tahdissa saattoi tanssia. Sen sijaan jammailu pojilta sujui ihan mallikkaasti, joten viihdyimme
tanssilattialla yli puolen yön. Ja se oli viimeinen kerta, kun mieheni tanssitti äitiä: sunnuntaiaamuna
hän heräsi Mummo vierellään. Poikani oli tehnyt minusta aamuyöllä pienen pojan isoäidin ja olen ylpeä
roolistani.
Nyt odottelen uutta tilaisuutta tanssilattialle pääsyyn. Hangossa lienee ensi viikonloppuna jokin
tanssi/valssi-festivaali, joten katsotaanpa, jos silloin olisi tilaisuus musiikin tahdissa liikkumiseen.

Lisääjä Timo, Torstai, 10.Heinäkuu, 2003 - klo 09.19:
Kiitos Seija jälleen kertomuksistasi!
Tänä aikana Webmaster on käynyt Lillin kanssa tanssimassa vain yhden kerran, nimittäin ns.
Kaupunkitansseissa Malmitalon takana olevassa puistossa. Siellä opetettiin ja harjoiteltiin sillä kertaa
"fuskua" 45 min ajan.
Onneksi siellä sisaresi häissä käytettiin kahvinporoja eikä boorihappoa lattian liukastamiseen!
Boorihapon käytöstä oli karmea juttu eilisessä Hesarissa.
Terv. Timo

Lisääjä Seija, Tiistai, 08.Heinäkuu, 2003 - klo 22.50:
Heinäkuun ensimmäinen lauantai taitaa olla Suomen suosituin vihkipäivä. Olin todistamassa 5.7. yhtä
näistä monista onnellisista aluista... sisareni meni naimiaisiin ! Edellisestä kerrasta olikin jo 34 vuotta,
joten ei hän kovin usein miestä vaihda. Ja jää nyt nykyinen kuulema viimeiseksikin
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Ja miksi kerron noin tavanomaisesta tapahtumasta ? No tietty siksi, kun sain taas tanssia ! Eikä
juhannustansseista ole vasta kuin muutama viikko... kyllä minua on onnistanut !
Maaseudulla olevan pientalon uuden autotallin lattia oli peitetty filmivanerilla, joten lattia olisi ollut
liukas ilman kahviporojakin. Minun piti jopa vaihtaa oikeat tanssikengät vähemmän liukkaisiin
kävelykenkiin, jotta pysyin pystyssä. Taitavan soittajapojan lisäksi paikalla oli laulusolistejakin kaksin
kappalein: morsian lauloi bravurinsa "Oi, jos oisit kultaseni kissanpentu pien... " ja kaaso omansa,
mm. "Menolippu".
Välillä morsian ryöstettiin, vaan ei se tanssitahtia haitannut. Puolen yön maissa lopetettiin tanssi ja
lähdettiin saunan lämmitykseen. Hauskan ja ikimuistettavan illan kruunasi talviturkin heitto aamuyön
hetkinä tyyneen lampeen.
Nyt vain odottelen kesälomapurjehduksen alkua... josko taas ennätettäisiin Kotkan meripäiville
tanssimaan.

Lisääjä Seija, Sunnuntai, 22.Kesäkuu, 2003 - klo 22.26:
Ja Juhannus tuli... ja jo menikin. Eikä Vänön tansseista tietoakaan
Vaan tanssittua tuli: Purjehdimme Juhannusaaton aattoiltana Rosalaan... puolet matkasta sateessa.
Vaan ilta oli kaunis ja kesän ensimmäinen veneilta sujui ihan kuivana kurkkua kostutellen.
Aattoiltapäivänä saimme taas katsella juhannussalon (midsommarstång) pystytystä. Salko oli
koristeltu koivun lehvin, eikä siinä ollut kukkia tai muita koristeita kuten ahvenanmaalaisissa saloissa
ainakin viime Juhannuksena oli. Itse aattoilta kului sitten saunoen ja muutenkin perinteisesti kauniissa
ja kuivassa säässä.
Juhannuspäivänä purjehdimme reilun tunnin matkan Rosalasta pohjoiskoilliseen ja päädyimme
Kasnäsin vierasvenesatamaan. Ja siellä ravintolassa sitten illalla oli ne TANSSIT, joiden takia olimme
sinne menneet. Vaasalaiset pojat soittivat vanhaa rokkia ja joitain omatekemiään tanssikappaleita,
joita me "vanhukset" sitten tanssimme yhden lonkeron voimalla kolmen tunnin ajan. Ravinteliin oli
huima 10 €:n sisäänpääsymaksu ja sisällä ulkoterassilla niin paljon porukkaa, että pöytäpaikkamme
menivät parempaan käyttöön jo heti ensimmäisen tanssin aikana. Turun suunnan nuoriso näytti
kokoontuneen Juhannusjuhlille ryyppäämään Kasnäsiin, vaan onneksi veneeseemme ei kuulunut muita
ylimääräisiä ääniä kuin viereisen laiturin narina.
Joten siis tanssittua tuli koko rahan edestä ! Ja onneksi tiedossa on jo uusi tanssitilaisuus kahden
viikon päästä: siskon häissä pääsemme taas lattialle, ilmeisesti latotansseihin
Joko kukaan muu lienee päässyt kesätansseihin ?

Lisääjä Timo ja Lilli, Sunnuntai, 11.Toukokuu, 2003 - klo 22.34:
{{{Seija}}}
Kiitos, että jälleen muistit meitä tanssikokemuksillasi! Lillin odottama tanssisesongin avaus laivalla
lykkääntyi, kun siellä ei ollut oikein meille sopivaa tunnelmaa ja ruokailun jälkeen alkoi jo väsyttää.
Mutta yhden kerran olemme kuitenkin tänä vuonna jo tanssineet. Se tapahtui Lahden Suurhallissa
Salpausselän kisalauantaina. Kun isolla lavalla oli yhden kappaleen aikana vain kaksi paria, laulajatar
(ent. tangoprinsessa) osoitti meitä ja sanoi parisataapäiselle yleisölle: "Ottakaa näistä mallia!"
Hyvää työviikon alkua!

Lisääjä Seija, Sunnuntai, 11.Toukokuu, 2003 - klo 21.29:
Tervehdys Vapun jälkeisestä elämästä. Vaan ei se Vappu ollut mitenkään erikoinen tapahtuma täällä
Hangossa: sisällä istuttiin ja sadetta pideltiin Saatiin kuitenkin porukalla 5 metriä propseja palasiksi
ja pinoon, ja venekin tuli pestyä. Sen veneen vahaus tosin tehtiin vasta tänään.
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No, tanssimisestahan tässä piti kirjoitella. Olin mieheni kanssa lomailemassa Tallinnassa, Pärnussa ja
Riikassa muutaman päivän ajan juuri ennen tuota Vappua. Tulimme takaisin Helsinkiin maanantaiiltana Nordlandia-laivalla. Täytettiin ensin vatsat buffet-pöydässä ja etsiydyttiin sen jälkeen laivan
ravintolaan. Meillä oli oma auto matkassa, joten juomia ei juuri auttanut nauttia, vaikka ravintolassa
olimmekin.
Orkesteri soitti kutsuvasti ja niinpä huomasimme pian pyörähtelevämme tanssilattialla, jossa ei juuri
tungosta ollut. Meillä ei ollut varsinaisia tanssivaatteita päällämme, tanssikengistä puhumattakaan, ja
minulla oli reppukin selässä. Tanssiminen oli kuitenkin pitkästä aikaa oikein mukavaa.
Ihan rupesin odottamaan Juhannusta, jolloin ehkä on seuraavan kerran tilaisuus tanssiin...
toivottavasti Vänössä.

Lisääjä Lilli, Tiistai, 15.Huhtikuu, 2003 - klo 08.00:
Perjantaina Timolla ja minulla alkaa uusi tanssisesonki!

Jännittää!

.

Hyvää Pääsiäistä kaikille!

Lisääjä Seija, Sunnuntai, 02.Helmikuu, 2003 - klo 13.24:
Ja taas unohdin, kuinka nuo hymiöt tehdään
Vaan onneksi voin aina ottaa uusiksi

Lisääjä Seija, Sunnuntai, 02.Helmikuu, 2003 - klo 13.20:
Taas on vuosi vaihtunut; on mennyt jo liki kaksi vuotta siitä, kun eka kerran tällä palstalla kerroin
tanssikokemuksistani.
Tänä vuonna olen jo ollut tanssilattialla kerran, vaikka vuosi onkin vasta alullaan. Tiedä, kuinka hyvä
tanssivuosi tästä tuleekaan!
Viime joulukuussa tuli kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun valmistuin ammattiini. Sen kunniaksi
kokoonnuimme -puolet luokkaamme - entiseen opinahjoomme luokkakokoukseen viikko sitten. Illan
vietimme Monrepos-nimisessä tanssikellarissa, jossa oli elävää musiikkia. Entiset luokkatoverini
tanssittivat minua illan mittaan ihan kiitettävästi, vaikka ilta osaltani päättyikin jo puolen yön maissa.
Tässä iässä kun ei juuri enää jaksa valvoa öitään 
Mitään varsinaista mainittavaa tuosta tanssitilaisuudesta ei siis mieleeni ole jäänyt, joten sen voi
kuitata vaan maininnalla. Toivottavasti keveemmällä pääsen miehenikin kanssa pyörähtelemään!

