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Tanssipivot 20 vuotta

Pääkaupunkiseudulla toimiva Tanssipivot ry juhli 20 vuotista taivaltaan Vantaan Puistokulmassa 5.10.2019.

Tanssipivot ry on yksi maamme vanhimmista senioritanssin paikallisyhdistyksistä. Sen perusti joukko innokkaita esiintyvän tanssiryhmän jäseniä, joita ohjasi Esko Alanko. Tanssiryhmä esiintyi nimellä Senior-tanssiryhmä Pivot arvokkaissakin tilaisuuksissa. Kun yhdistys rekisteröitiin keväällä 2019 sen nimeksi tuli seniori- ja round tanssin paikallisyhdistys Tanssipivot ry.
Ensimmäisiä perustajajäseniä olivat mm. Esko ja Pirkko Alanko, Raija Helander, Helmi ja Jorma Kukkonen, Sointu ja Pekka Nordbäck, Eila Ojanen ja Elvira Pettinen.

Nyt kun yhdistys täytti 20 -vuotta, lähes sata Tanssipivotlaista kokoontui juhlimaan.  Puheenjohtaja Marja Laosmaan tervetulotoivotusten jälkeen nostimme kaikki yhdessä maljan ansiokkaan yhdistyksemme Tanssipivot ry:n kunniaksi. Tunnelma oli juhlallinen ja odottava.

Nostalgisiin tunnelmiin johdatteli sopivasti Retrotyttöjen hienot esitykset, kun ruokailun ja kakkukahvien jälkeen siirryttiin muistelemaan yhdistyksen alkuvaiheita. Juhlan juontajana toiminut Tuulikki Luopajärvi haastatteli perustajajäsen Sointu Nordbäckiä ja alkutaipaleelta alkaen mukana ollutta puuhanaista Airi Riisaloa. Kuulimme mielenkiintoisen tarinan siitä, kuinka ajatus yhdistyksen perustamisesta syntyi jatkoilla onnistuneen esiintymisen jälkeen YK:n Ikäihmisten vuoden avajaistilaisuudessa Yliopiston juhlasalissa, missä oli läsnä myös mm. presidentti ja rouva Koivisto.

Airi Riisalo muisteli aikaa Turun kurssikeskus Keikkulassa, missä pidettiin ahkerasti senioritanssikursseja Alankojen ohjaamana.  Hän esitti myös yhdistyksen 5-vuotisjuhlaan tekemänsä hauskan runon Laulu Pivotille: Wiege wiege, vaihtoaskel tanssin suunta ottakaa, ulkojalka aina alkaa, ellei sitten oikea.

Lisää nostalgiaa toi vanhojen esiintymisasujen esittely. Kankaat oli ostetttu Virosta, ja samasta hamekankaasta oli myös teetetty siellä kengät. Se oli kaunis kokonaisuus.

Vähitellen siirryttiin toisen vuosikymmenen asioihin, kun kukitettiin uudet kunniajäsenet.  Niitä olivat yli kymmenen vuoden ajan Tanssipivot ry:ssä aktiivisesti toimineet Tuulikki Luopajärvi puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana, Eila Kauppinen taloudenhoitajana, Salme Öström taloudenhoitajana ja tekstien kääntäjänä ja Airi Airila sihteerinä ja jäsensihteerinä sekä linkkinä liittoon päin.

Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto onnitteli yhdistystämme kunniapuheenjohtaja Elina Karvisen johdolla. Hän myös kiitti yhdistystämme lukuisista yhteistoimintamuodoista, joita liiton ja Tanssipivot ry:n välille on vuosien varrella kertynyt. Tanssipivotlaiset ovat olleet eräänlainen luottoporukka, joka on kutsuttu paikalle, kun on tarvittu esiintyjäryhmää valtakunnallisiin ja kansainvälisiin tilaisuuksiin, tanssivia malleja esitteisiin tai tanssijoita videoihin tai jopa televisiomainokseen. Tanssipovotista on myös välittömästi löytynyt innokas ryhmä, kun liittomme on tarvinnut postitus- tai muunlaista talkooapua.

Saimme onnittelukirjeen myös perustajajäsen Esko Alangolta, joka on pitkäaikainen hallituksen jäsen, ohjaaja ja round tanssin kehittäjä ja innostaja. SKSL:n puheenjohtaja Ulla Salminen muisteli vielä pöytäkeskusteluissa, kuinka liiton pitkäaikainen hallituksen jäsen Esko Alanko oli tullut kokoukseen silmät loistaen ja kertonut uuden yhdistyksen synnystä.  

Tanssiyhdistyksen juhlaan tietenkin kuuluvat myös tanssiesitykset. Tanssiryhmä Pivot esitti saman round tanssin Dreams come true, joka esitettiin siinä kuuluisassa YK:n tilaisuudessa. Ryhmän ohjaajana Alangon jälkeen on ollut Elvira Pettinen. Toisena tanssina oli round tanssi Maantien kuningas. Tellervo Kähärän ryhmä Espoosta esitti senioritanssin Laakson kuningatar. Lopuksi tuli yllätyksenä tosi iso yllätys, nimittäin miehet tanssivat Laura Cedraksen johdolla ihanat vanhan ajan tanssit, Hei Mambo ja tangon Hiljaa yössä.

Juhla päättyi tietenkin yhteistansseihin. Puistokulman iso sali oli hetkessä täynnä iloisia tanssijoita, kun musiikki alkoi. Tansseja ohjasivat yhdistyksemme ohjaajat Laura Cedras, Tellervo Kähärä, Elvira Pettinen ja Leena Vilonen.

Tanssipivot ry:n 20 -vuotisjuhla on ohi, ja katseet suuntaavat kohti kolmatta vuosikymmentä turvallisin mielin, koska Tanssipivot -yhdistys tekee aktiivista työtä senioritanssin eteen ja on hyvissä käsissä. Kiitos hienosta juhlasta ja Onnea tuleville vuosikymmenille!



Tekstin kirjoitti, Airi Airi

