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Musiikki ja tanssi kannattelivat arkea Ruokolahden kesässä 2014

Jos pitäisi nimetä yksi esiintyjä kestosuosikiksi Ruokolahden lavalla, niin kuka 
hän olisi? Ehdottaisin Anita Hirvosta ainakin tanssiväen suosion määrällä 
mitattuna. Tämä pirteä laulajatar onkin ilahduttanut meitä suomalaisia 
iskelmillään monen vuosikymmenen ajan.

Tämän kesän ensimmäinen yhteistyöprojektimme Paavolan Nuorisoseuran 
kanssa oli juuri Anitan ja La Strada-orkesterin tansseissa. Lippuluukulla riitti 
säpinää ja hyvää tuulta.

Itse kunkin muistilokeroita taisi hivellä monien iki-ihanien Anitan iskelmien 
kuuleminen kuten esimerkiksi ”Itke vaan se helpottaa” tai ”Hei mambo” tai 
”Maitolavan prinsessa”. Tutkimusten mukaankin musiikki ja tanssi tekevät 
hyvää aivoille, muistille ja mielelle sekä erityisesti ikääntyvien ihmisten 
hyvinvoinnille. Vaikka viis iästä, kun sielu käy rippikoulua, sanotaan. Monet 
kiittivät lähtiessään nostalgisista tansseista, vaikka tanssilattialla oli ollut varsin 
ahdasta.

Heinäkuussa Pakanoilla oli omat sunnuntaitanssit Hannu Hautaniemen 
orkesterin tahdittaessa tanssijalkaa. Lavalla oli lähes 200 henkeä 
parantamassa tanssin voimalla tasapainoa, koordinaatiota, nivelten 
liikkuvuutta ja lihaskestävyyttä sekä ennen kaikkea vahvistamassa 
yhteisöllisyyttä. Pientä välillistä harmia aiheutti, kun maakunnallisella 
sanomalehdellä oli tullut ilmoitukseen yllättävä painovirhe, jossa pullakahvit 
olisivat sisältyneet lipun hintaan. Urheasti ja taidolla meidän Pakanain 
keittiötiimimme onnistui kuitenkin tyynnyttelemään närkästyneemmätkin 
asiakkaat.

Elokuussa Pakanain sunnuntaitansseissa Ami & Armottomat tahdittivat 
taatulla vanhalla hyvällä tanssimusiikilla iltapäivää. Ami on paikkakuntalainen 
hanuristi Aimo Rankinen Saarikoskelta. Hänen kanssaan esiintyivät 
raahelaiset Pentti ja Markus Nordström, joista Pentti soitti hanuria ja lauloi. 
Markus rytmitti menoa lyömällä rumpuja. Vaikka Ruokolahden lavalla oli ollut 
tänä kesänä runsas tanssien tarjonta useana päivänä viikossa, niin noin 100 
tanssinharrastajaa oli saapunut paikalle. Ohikulkeva neljän hengen 
naisporukka pysähtyi ihastelemaan viehättävää ja hyvän maineen saanutta 
tanssipaikkaa. Lupasivat tulla tanssimaan seuraavalla kerralla, kun ovat 
varautuneet sopivilla tanssikamppeilla.

Syyskuussa Paavolan markkinat ja lavakauden päättäjäiset kuuluvat yhteen. 
Nuorisoseura on useana vuonna tukenut Pakanoiden varainhankintaa 
antamalla meidän järjestää nämä viimeiset lauantaitanssit omaan lukuumme. 
Lämpimän heinä- ja elokuun alun jälkeen säät kylmenivät, mutta kuin taivaan 
lahjana saimme mukavan sään juuri markkinalauantaiksi. Niinpä Tukkijätkien 
ei tarvinnut soittaa tyhjälle lavalle, vaan runsaasti yli 400 tanssijaa oli 
kanssamme päättämässä tämän kesän lavakautta. Pakana-emäntien itse 
leipomia pullia ja kakkuja kehuttiin. Makkarakopilla riitti myös vilskettä. Niin 
nappiin oli lavan varustus mitoitettu, että kaasu loppui makkaragrillistä 10 
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minuuttia ennen viimeistä valssia. Muutama olisi ehkä vielä kaivannut 
makkaran kotimatkaevääksi, mutta ilmeet kertoivat, ettei tämä pikku harmi 
himmentänyt onnistunutta iltaa ja lavakauden päätöstä.

Lämpimät kiitokset onnistuneesta yhteistyöstä kuuluvat Paavolan 
Nuorisoseuralle ja tietysti noin 30:lle Paavolan Pakanalle, joista useimmat ovat 
pyyteettömästi toimineet monien vuosien ajan järjestysmiehinä, lipunmyyjinä, 
kahvion emäntinä ja makkaranpaistajina.

Kuvissa elokuun tanssien työvuorolaisia 
sekä Ami & Armottomat


