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Talolla tavataan
Iltojen Inspiraatio -ryhmän
pienoisnäytelmä

Mars ja Venus

Kortesjärven nuorisoseuralla
Talolla Tavataan -tapahtuma su 26.7. klo 12
Kansalaisopiston näytelmä Mars ja Venus, Foto-Neitin
valokuvanäyttely, poniratsastusta ja arvontaa.
Käsitöitä ja monenmoista makeaa ja suolaista syötävää,
TERVETULOA viettämään hauskaa päivää nuorisoseuralle!
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TULE TEKEMÄÄN KANSSAMME
HYVÄ JA MUKAVA KESÄTAPAHTUMA
KORTESJÄRVEN NUORISOSEURALLE,
KUKKOLANTIE 21. TERVETULOA
KAIKKI, LÄHELTÄ JA KAUKAA,

TALOLLA TAVATAAN!

Pääkirjoitus

Tilaisuudet
toiveen mukaan...

K

ortesjärven nuorisoseuran valttina on täydellinen rauha luonnonhelmassa ja tilaisuuksien räätälöinti tilaajan toiveita kunnioittaen.
Olemmekin onnekkaita 119-vuotiassa seurassamme, sillä meiltä
löytyy äärettömän hyvä nuorisoseuran väki ja yli äyräiden pursuavaa talkoohenkeä, joka on tilanteessa kuin tilanteessa aina käytettävissä.
Oman rakkaan kotiseutumme hyväksihän tätä teemme.

Päivänä muutamana ajattelinkin, kuinka talossamme onkaan raikunut mitä
erilaisimmat musiikin sävelet! Tänä kesänä soi Loviisassa Sibelius, Kortesjärvellä, pelimannikuningas Matti Haudanmaan syntymäpitäjässä, soi musiikkia
kansanmusiikista popiin, rockiin ja tangoon! Nytkin saimme nuorisoseurallamme kuunnella kansalaisopiston upeiden kevyenmusiikin taitajien ja laulajien konsertin 28.6.2015. Täällä musiikki on veressä! Ruukataan sanoa, mutta
osataan me muutakin. Me osataan näytellä! Mahtavia näytelmäsuorituksia
saamme jälleen ihailla seurallamme, kun lavalle nousee Iltojen inspiraatio
-kokoonpano sketsisikermällään Mars ja Venus.
Talolla tavataan -lehdellämme rupiaa olemaan pitkät perinteet ja ensimmäinen lehti syntyikin jo vuonna 2006. Nimen ollessa hukassa Päivi Kultalahti otti ohjat käsiinsä ja nimesi lehden, ja sehän istui kuin nenä päähän,
kiitoksia Päiville! Talolla on aina kiva tavata! Tänä vuonna jo kymmenes kerta.
Yksi urakoista, joka uudisti keittiöitä, alkoi vuonna 2008 ja valmistui 2010.
Sen jälkeen on talo kokenut hienosäätöä, kuten maalausta sisällä, pellikattoa
pihalla, lämpöpumppuja, lämminvesivaraajia, ym. ym. Seuraavana keräämme
talkootöillä rahaa kassaan, jotta seura saa uuden maalipinnan ja saahan se
sen! Asutussa talossahan joku nurkka aina huutaa apua! Ahkerat talkoolaiset
keräsivätkin viimeksi rahaa kassaan risusavotassa sekä järjestyksenvalvojina.
Rohkeasti astelemme eteenpäin. Vierivä kivihän ei sammaloidu, sanoo sananlasku.
Unohtakaa siis ruokahuolenne ja tulkaa viettämään hauska kesäpäivä perheen kanssa. Syödään hernekeittoa ja lättyjä. Raili ja Anne keittävät meille
keiton, Aila lättymestarimme valvoo, että keittohommat hoituu. Pirkko leipoo
maukkaat nisut, saadaan hyvät nisukahvit! Katsotaan yhdessä hulvattoman
hauska näytelmä Mars ja Venus. Lapset mukaan, pihassa poniratsastusta!
Viita-ahon nuoret poneineen paikalla. Pihassa myös myyntikojuja, voi vaikka vähän shoppailla!
Lämpimästi kaikki kortesjärveläiset sekä kesäasukkaat ja kaikki tervetuloa
kaunista Suomen suvea kanssamme viettämään ja juhlistamaan TALOLLA
TAVATAAN -lehtemme kymmenvuotissynttäreitä sunnuntaina 26.7.2015 klo
12 helmikuussa 119 vuotta täyttäneen nuorisoseuramme hellään huomaan!
Varapj.

On mahdotonta sanoa,
mikä on kenellekin sopivasti.
Se, mikä on toiselle vähän,
voikin olla toiselle liikaa.
Jaksamme eri asioita
ja eri määrän.
Voimat riippuvat niin
monesta tekijästä.
Toiselle sama asia on alku,
toiselle viimeinen pisara.
Jonka myötä malja läikkyi yli.
Näinkö vähästä, ajattelee joku.
Mutta mistä hän tietää,
miten paljon maljassa jo oli.
Valoa ja voimaa.
Hanna Ekola

Sylvi Hautamäki

PS. Vuonna 2016 juhlitaan sitten 120-vuotiasta Kortesjärven nuorisoseuraa täytekakun kera!
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Elämä on ihanaa,
kun sen oikeen oivaltaa
Mä en enää jaksa paasata vanhusten
hoirosta. kun se on kun tuulehen
huutaas. Mutta kerrompa maailman ihanimmasta tyästä.
Nyt oon saanu teherä sitä
itsenääsesti omas taharis 3
kuukatta. Hupulaasena.
Tämä nimi nyt vähän
hämää, kyllä tarkootuksena on kaikenlaaset
vanhusten auttamiset.
Kerttu ja Eeli, joita
käyn kattomas usiamman kerran viikos, Kertoivat, että heille aukes
uusi maailma, huolet on
pois, paljon asioita mitä
he eivät olleet huomanneet
korjaantu ja he tietäävät aina, että mulle voi soittaa koska tahansa, vaikka yöllä. Kertun
kans soppaallaan ja jaetaan molempien murheita. Eelin kans retkeellään. Paljon
keskustellaan.
Sävyn kans lausutahan runoja, pakinoita, veisatahan. Oma poika Kimmo, joka on omaishoitajana keksi tämän viisaasti että äiti tarvittoo tälläästä
palvelua, josta hän saa kulttuurinautintoa, koska on
elämänsä tykänny esiintyä ja päivisin muut on töis,
niin äiti saa tällä lailla myös sen seuran. On ihanaa
kun kesäisenä päivänä istumma prunnin kannella
kuuntelemma linnun liverrystä ja runooilemme tai
veisaamma. Usein Sävy on ovella vastas, kun näköö,
kun auto ajaa pihaan.
Huomatkaa nimien mainitsemiseen on kysytty
lupa.
Muitten kanssa yritämmä pitää sitä liikuntakykyä ja ulukoolua yllä, koska liikkuminen on erittäin vaikiaa.
Toisilla on näon kans ongelmia, niin luetaan le-

heret ja on kiva kommentoora uutisia
yhyres. Yms.
Kun perustin Hupulaasen
silloon päätin, että multa saa
asiakas kaiken mitä pystyn
antamahan.
Mulla on aikaa halaaluhun, kuuntelemisehen, kärestä pitohon, silittelyhyn. Nauruuhin,
vitsaaluuhin, hullutuksiin, runoohin, virrenveisuuseen. Toki tyätkin
teherähän siinä välis.
Lintunen, rakkaani,
hupulaaseni, kulta nämä
on jokapäivääset sanat mitä saan lähtiessäni kuulla. Voi
miten ihanalta se kuulostaa kun
vastaa puhelimeen, niin siältä kuuluu onko lintunen puhelimes. Ongelma
voi olla piäni, mutta ei niin piäni, ettenkö
käy kattomas. Tämä tyä antaa mulle niin paljon.
Käyn kaupas, pankis. Välihinsä juarahan kaffit, laitetaan yhyres ruokaa, kokeellaha uusia reseptiä.
Tokihan teen näitä keikkoja eri laitoksiin, ja
omaishoitajaksi ja se on taas sitte omalla laillansa
hianoa.
Tyäni on tällä hetkellä elämäni. Parempaa ei voisi olla.
Hyvää kesää kaikille,
jos se sattuu tänä vuanna tulemahan

Ulla Laakso-Murtoniemi
Lähihoitaja, T:mi Hoivapalvelu Hupulaanen

Talolla tavataan
Järviseudun
sanomat
Kustantaja: Järviseudun Mediatalo Oy

Julkaisija: Kortesjärven Nuorisoseura
Jakelu: Järviseudun Sanomien liitteenä,
lisäksi nippujakelua.
Sivunvalmistus: Järviseudun Sanomat
Paino: Botnia Print, Kokkola
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Aktiivista toimintaa
ja paljon talkoita
Kortesjärven Nuorisoseuran puheenjohtaja Kari
Viita-aho ja sihteeri/rahastonhoitaja Hannele Ylikoski ovat tyytyväisiä Kortesjärven Nuorisoseuran
aktiiviseen toimintaan.
– Toiminta on aktiivista ja talkoita tehdään paljon. Talkoilla ylläpidetään taloa ja kerätään myös
varoja toimintaan, kertovat Viita-aho ja Ylikoski.
Kortesjärven Nuorisoseurantalolla on tehty mittavaa remontointia seurantalon kunnostusavustuksen turvin sekä hanketoiminnan avulla.
– Nyt talo on kohtuullisen hyvässä kunnossa.
Mutta jatkuvaa kunnossapitoa rakennus vaatii. Nyt
keräämme rahoja ulkomaalaukseen. Talo on Kirkonkylässä keskeisellä paikalla ja jo senkin vuoksi on
hyvä, että talo ja ympäristö ovat siistissä kunnossa,
Viita-aho toteaa.
Nuorisoseurantalolla on monenlaista toimintaa.
Nuorisoseuran järjestämiä tilaisuuksia on muuta-

mia vuodessa. Talolla tavataan –tapahtuma on niistä yksi. Yhteistyössä muiden eri yhdistysten kanssa
järjestetään muun muassa erilaisia konsertteja. Tiloja vuokrataan myös erilaisiin yleisiin tilaisuuksiin ja perhejuhliin. Remontointien yhteydessä on
huomioitu esteetön kulku tiloihin.
– Keittiö on hyvässä kunnossa ja kalustoa löytyy
120 hengelle, kertoo Ylikoski.
Puheenjohtaja ja sihteeri/rahastonhoitaja kutsuvat kaikkia kiinnostuneita mukaan nuorisoseuran
toimintaan.
– Talkoiden tekeminen lisää henkistä hyvinvointia. Talkootyö on mukavaa yhdessäoloa, toteaa Viita-aho.
– Nuorisoseuran toiminnassa löytyy tekemistä
kaiken ikäisille, mutta erityisesti toivomme mukaan
nuoria, lisää Ylikoski.

Nuorisoseurallamme tapahtuu
Kortesjärven Kirkokylän nuorisoseura

KORTESJÄRVEN
APTEEKKI

Jääkärintie 53, 62420 Kortesjärvi,
puh. (06) 488 0300

Aukioloajat: Ma-Pe 9-17, La 9-13

14.9.2015–30.11.2015
18.1.2016–25.4.2016

1103401 Kuvataide/munankuorimosaiikki
Sirpa Kataja

ma 10.30–13.30

9.11.2015–30.11.2015
18.1.2016–7.3.2016

1102406 Iltojen inspiraatio			
Laura Kivimäki

ma 18.00–21.00

16.9.2015–2.12.2015
20.1.2016–20.4.2016

8301488 Kevyt rimmaus			
Sirpa Joutsen

ke 17.30–18.30

14.9.2015–3.12.2015
21.1.2016–28.4.2016

8301479 Jooga				to 18.30–20.00
Jorma Lehtonen

20.9.2015–6.12.2015
24.1.2016–1.5.2016

1101458 Kevyen musiikin orkesteri		
Raimo Erkinheimo

su 18.00–19.30

Nuorisoseuran johtokunta kokonaisuudessaan
haluaa kiittää kaikkia Talolla Tavataan -liitteen
mainostajia, tekijöitä ja muita yhteistyötahoja,
jotka monin tavoin ovat tukemassa
nuorisoseuraa ja sen toimintaa.
KIITOS ja TERVETULOA TAPAHTUMIIN!
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Inspiraatiota iltoihin!
Iltojen inspiraatio on korko Mäkinen, Päivi ja Jarmo
tesjärveläinen teatteriryhKumpula sekä Päivi Kultamä, jonka iloisessa joukossa
lahti. Kolmisen varttia kespyörii myös pari naapuritävä sikermä nähdään myös
pitäjäläistä. Ryhmä on toTalolla tavataan -tapahtuteuttanut vuosien varrella
massa.
useita pienimuotoisia näyIltojen inspiraation esitelmiä ja sketsejä.
tyksiä on ollut Kortesjärven
Ryhmä saa ohjaajan Järnuorisoseuran lisäksi Evijärvilakeuden kansalaisopisvellä sekä Kauhavan puuktolta ja tekstit tehdään jokofestivaaleilla. Sketsiesitykko yhteistyössä tai valmiisiä voi tilata kylätapahtuta käsikirjoituksia sovittaen.
miin, pikkujouluihin, syysEnsi-illat on pidetty lähes
kokouksiin, syntymäpäiville
poikkeuksetta Kortesjärven
tai mihin tahansa tarvitaannuorisoseuralla.
kin pieniä ohjelmanumeroiViime vuosina on tota kevennykseksi. Esityksen
teutettu muun muassa Esipituus sovitetaan käytettämerkkikylä, jonka kanssa
vissä olevan ajan mukaan.
vierailtiin myös Espanjassa.
Makupaloja tämän vuoNiinikään Miesten jutut ja
den sketsikoosteesta voi
Reiskan (Jarmo Kumpula) ja Rauhan (Päivi Kultalahnähdä verkossa kirjoittaNaisten jutut olivat mukana
ti) liitto rakoilee.
ohjelmistossa.
malla googlen hakukentShoppailun maailmaan
tään lainausmerkkeineen
sukellettiin pari vuotta sitten pienoisnäytelmällä
”Mars ja Venus esittely”.
Onni kuitilla, ja viime vuoden teoksena oli Tiilidiili,
jonka perusta oli kortesjärveläisessä tiilitehdasperinteessä ja lähteenä
Kyllä taas tuli vuosia lisää!
käytettiin Jaakko
Vainonpään tekeMikä pitää inspiraation elävänä? No se, kun harjoituksissa on niin hauskaa!
mää kirjaa.
Tänä vuonNäytelmäharjoituksissa hauskuus tiivistyy, kun
na on pohdittu
porukka on samalla aaltopituudella. Omat ja toisten
naisten ja mieskömmähdykset ovat ilonaiheita eikä kenenkään ei
ten yhteiseloa ja
tarvitse pingottaa tai hermoilla. Rooleihin heittäysen käännekohdytään pidäkkeittä ja yhdessä pyritään mahdollisimman hyvään lopputulokseen. Kukaan ei ole parempi
tia sketsisikerkuin toinen.
mässä Mars ja
Venus. KäsikirArjen aherruksessa ja kiireessä ei työpaikalla paljon
joituksen koosti
ehdi huulta heittää, joten parin tunnin harjoitusrupeama on hyvää terapiaa. Nauru tasoittaa huolia ja
ja ohjasi Sari Pamurheita, ja kuulemma pidentää ikääkin!
sanen ja rooleissa
nähdään Hannele Ylikoski, Arto
Harrastajateatterit ovat
Ylikoski, Veikko
Mannermaa, Joumoniosaajia
Emäntä (Päivi Kumpula) on neuvokas.

Esityksen valmiiksi saattamisessa on monta vaihetta:
käsikirjoituksen valinta tai kirjoittaminen, porukan

kesä
kauneimmillaan

Lähellä ihmistä
KORTESJÄRVI, Jääkärintie 50 / Puh. 020 110 5570

www.poppankkipohjanmaa.fi

Kerkolla (Arto Ylikoski) riittää haasteita.

rekrytointi ja roolittaminen, ohjaus, harjoittelu, valaistus, musiikki, äänet ja äänentoisto, lavasteiden
rakentaminen, tarpeiston ja puvuston kerääminen
tai valmistaminen, kuvaukset, mainokset, puffijutut,
käsiohjelmien tekeminen… useilla harrastajateattereilla työrupeamaan kuuluvat lisäksi tuolien roudaaminen, pääsylippujen myynti, puffetin järjestäminen
ja siivoukset.
Teatteri ei ole pelkkää näyttelemistä, pääsylippuun
sisältyy monenlaista osaamista, ja melkoinen määrä
talkootunteja tarvitaan ennen kuin yleisö saa istahtaa saliin.
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Viita-ahon Anni (vas.) ja hänen poninsa Bootsi ja Elli Helge-ponin kanssa ovat mukana Talolla
tavataan tapahtumassa, jossa on mahdollisuus talutusratsastukseen.

Viita-ahon tytöt
järjestävät
poniratsastusta
Talolla tavataan –tapahtumassa
on mahdollisuus poniratsastukseen. Viita-ahon tallin shetlanninponi Bootz Dark eli tuttavallisemmin Bootsi ja gotlanninrussi LG:s Älgeh eli kutsumanimeltään Helge antavat Viita-ahon
tyttöjen Ellin ja Annin ohjauksessa ratsastuselämyksiä. Talutusratsastus on lähinnä suunnattu
lapsille, mutta voi aikuinenkin
kokeilla ratsastamista. Shetlanninpoini selässä voi ratsastaa
noin 55 kilon painoinen ja russin selässä noin 65 kilon painoinen henkilö, kertovat Anni ja Elli
Viita-aho.
Ensimmäinen poni Viita-ahon
tallille tuli seitsemisen vuotta sitten. Elli oli tuolloin kymmenen
ja Anni seitsemän. Tytöt ovat
alusta alkaen hoitaneet ponit itse ja ruokkineet aamuin illoin.
– Ponit ovat opettaneet likoille valtavasti vastuuntuntoa.
Pienestä asti he ovat hoitaneet
ponit aivan itse. Siinä he ovat
oppineet miten eläimiä on hoidettava. Aamulla ennen kouluun
lähtöä he käyvät ruokkimassa
ponit, antaa Johanna-äiti tunnustusta tytöille.
– Talvisin on myös tallin siivousta iltaisin, mutta kesällä ponit ovat yötkin laitumella. Vain
huonon kelin tullessa ne otetaan
sisälle, kertoo Elli.
– Ponit ovat niin sympaattisia
eläimiä. Kun on oma poni, jonka
kanssa tekee työtä, niin siihen

kiintyy, toteaa Anni.
– Vaikka luulee tuntevansa poninsa läpikotaisin, niin aina niistä löytyy jotain uusia haasteita,
lisää Elli.

Vekkuleita ja
viisaita eläimiä
Kärpästen kiusaamat ponit saattavat pinkaista pakoon tarhasta.
Elli kertoo, että viime aikoina poneja on saatukin ottaa kiinni. Ne
ovat myös kekseliäitä.
– Poinit ovat uskomattoman
vekkuleita ja viisaita eläimiä. Ne
osaavat itse avata portit. Kun
köytimme hilaportin, niin huulillaan höpläten ne saivat portin auki ja pääsivät karkaamaan,
kertoo Johanna ponien kekseliäisyydestä.
Anni ja Elli ovat molemmat
suorittaneet poniravikortin. Kortin suorittamiseksi on käytävä
kurssi, joka sisältää teoriaa ja
käytäntöä. He ovat myös ajaneet
kilpaa poneilla, Anni Bootsilla ja
Elli Helgellä. Kauimmainen ravireissu on tehty Ouluun.
– Molemmat ponit ovat hyviä
käsitellä ja rauhallisia, ne käyttäytyvät hyvin, kun niiden lähellä on pieniä lapsia. Talutusratsastukseen ne sopivat hyvin,
mutta löytyy niiltä luonnettakin,
kun kärryt laitetaan perään, toteaa Elli.
Elli kertoo, että ravimenestys

on ollut vaihtelevaa. Nyt poneja
ei ole treenattu raveja ajatellen.
Enemmän on kysyntää ollut erilaisiin tapahtumiin talutusratsastukseen. Talolla tavataan –tapahtuman lisäksi Viita-ahon poneilla voi ratsastaa myös Finsumäen
markkinoilla.
Elliä, 17, kiinnostaa myös
hevosella ajettavan c-ravikortin
suorittaminen. C-ravikortin voi
suorittaa 16-vuotiaana, joten iän
puolesta se jo onnistuisikin.
– Kyllä c-kortin suorittaminen kiinnostaa ja varmaan jossain vaiheessa sen suoritan, mutta nyt meillä ei ole sellaista hevosta, jota voisi raveihin laittaa.
Tuo viisivuotias on tällä hetkellä
enemmän harrastekäytössä, toteaa Elli.
Elli opiskelee lähihoitajaksi,
viimeinen opintovuosi on edessä. Anni, 14, menee yläkoulun
yhdeksännelle ja hevosala kiinnostaa häntä myös ammattina.
– Olen vähän tuumaillut Kaustisen raviopistoon menoa, vuosi
tässä on vielä aikaa miettiä, toteaa Anni.
Perheen nuoremmat tytöt Kaisa, 8, ja Pauliina, 3, ovat myös
kiinnostuneita poneista. He tykkäävät harjata ja ratsastaa poneilla. Perheen poikia, Veikkoa, 11 ja
Väinöä, 5, kiinnostavat enemmän muut asiat.

Marita Mattila
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Ylikosken Hannele tykkää
tanssia polkkaa
Kansantanhut ovat aina liittyneet osaksi nuorisoseuratoimintaa. Kortesjärvellä oli 1970-90 –luvuilla aktiivista tanhutoimintaa. Hannele Ylikoski oli mukana
toiminnassa yli 20 vuoden ajan, ensin osallistujana
Toini Ylesmäen vetämässä ryhmässä ja sen jälkeen
itse ryhmän vetäjänä.
– Tanhutoiminnassa mukana oleminen oli hauskaa ja antoisaa. Tuolta ajalta on mukavia muistoja ja
harrastus on tuonut valtavasti ystäviä, toteaa Hannele Ylikoski.
Kortesjärven Nuorisoseuran tanhuajat osallistuivat
erilaisiin tapahtumiin omassa kunnassa ja maakunnassa. Lisäksi he osallistuivat valtakunnallisiin tapahtumiin ja joka kolmas vuosi järjestettävään Nordlektapahtumaan. Tapahtuma järjestetään vuorovuosin
eri Pohjoismaissa.
– Olimme Tanskassa Holstebrossa vuonna 1979
Toinin ohjauksessa ja Seinäjoella Pruukin tryskööt
–tapahtumassa. Samana vuonna tanhuporukka oli
mukana myös Pohjalaisia-elokuvan kuvauksissa. Toini aina sanoi, että minä jatkaisin ryhmän ohjausta,
kun hän lopettaa, kertoo Hannele.
– Kun Toini sitten lopetti ohjaamisen, niin porukassa olleet pojat soittelivat ja pyysivät, että enkö
rupeaisi ohjaamaan porukkaa. Siitä se sitten lähti.
Ohjasin ryhmää vuoteen 1994 saakka. Sitten sanoin,
että takkini on nyt tyhjä.

Hannele Ylikoski veti nuorisoseuran tanhuryhmään yli 15 vuoden ajan.

Poikia enemmän kuin tyttöjä
Hannelella oli ryhmässään aluksi ongelmana se, että
poikia oli ryhmässä enemmän kuin tyttöjä, yleensä
asia on juuri päinvastoin.
– Myllykosken Marjatalle päivittelin tilannetta
jossain keskusseuran tilaisuudessa. Hän lupasi, että
heidän Anne-tyttärensä tulee mukaan porukkaamme
jos pääsee. Anne oli tuolloin 16-vuotias, hänen vanhempansa kuljettivat Annea harjoituksiin joka viikko ennen kuin hän itse sai ajokortin. Anne oli ollut
mukana Evijärvellä Kalevan Nuorten ryhmässä, joten
perusasiat olivat hänellä hyvin hallussa.
– Eteläpohjalaisissa Speleissä, Joensuun laulujuhlilla, Pispalan Sottiisissa, Nordlek-tapahtumissa Turussa
vuonna 1985, Norjassa Bergenissä 1988, Tanskassa
Veilessä 1991 ja Ruotsissa Lindgöpingissä 1994, luettelee Hannele Ylikoski erilaisia tapahtumia, joissa
tanhuryhmä hänen johdollaan oli mukana.
Ennen isoja tapahtumia oli kova työ saada ohjelmat esityskuntoon, mutta tapahtumien anti oli antoisaa ja reissuista on monenlaisia muistoja.
– Veilessä pääjuhlan alkaessa avonaisella kentällä
oli todella kuuma. Porukkamme huokaili, kun kansallispuvut piti laittaa päälle. Vettä oli kyllä kentällä
saatavilla, mutta auringon paahde oli kova. Tytöil-

Joensuun laulujuhlilla oli iloinen tunnelma.

lähän on alushame hameen alla, ja niin nostimme päällyshameen päämme suojaksi. Kun tanhuajat
aloittivat esityksensä, rupesi kuulumaan ambulanssien ääniä. Yleisö rupesi pyörtyilemään kuumuuden
vuoksi, mutta kukaan tanssijoista ei pyörtynyt.

Iltamia ja joulupukkipalvelua
Tanhutyhmä keräsi matkavaroja erilaisilla tempauksilla omavastuuosuuden pienentämiseksi. Erityisesti Bergeniin tehty
reissu oli kallis,
koska matkalla on
useita lauttayhte-

Kortesjärven
Nuorisoseuran
tanhuryhmä
osallistui Holstebrossa järjestettyyn Nordlektapahtumaan
vuonna 1979.
Kuvassa kortesjärveläisten lisäksi myös muita eteläpohjalaisia.

Vuoden 1991 Nordlek-tapahtumassa Tanskan
Vejlessä.
yksiä.
– Pidimme iltamia, joissa esitimme erilaista ohjelmaa ja sketsejä. Joulupukkipalvelu oli myös suosittua. Enimmillään meillä oli seitsemän joulupukkia
ja jokaiselle oli oltava myös kuljettaja. Joulupukkien
naamioinnissa oli oma työnsä, naamareita joulupukkimme eivät käyttäneet, muistelee Hannele. Tanhuharrastuksen jälkeen Hannelen mielenkiinto onkin
suuntautunut muun muassa näyttelemiseen, hän
on ollut mukana useissa eri näytelmissä ja Iltojen
inspiraatio-ryhmän toiminnassa.
Tanhuryhmä harjoitteli kasetilta tulevan musiikin
säestyksellä. Esiintymisissä säestäjänä oli usein Asko
Laukkonen ja myös Kortesjärven Pelimannit.
Hannelelle mieluisin tanssi on polkka. Polkka ei
ole helpoimpia tansseja ja aivan alusta taitavan tanhuajan ja ohjaajan itsensäkin on pitänyt askelkuvioiden opettelu aloittaa.
– Kun opettelin polkkaa, niin yksin harjoitellessani tiesin kuinka sitä mennään, mutta kun piti mennä parin kanssa, niin tuntui, etten osaakaan. Sitten
Hautamäen Keijo haki minua polkalle ja koin ahaaelämyksen, minähän osaan!
– Tanhuporukassamme oli eri-ikäisiä, mutta saman
henkisiä tanssin harrastajia. Meillä oli aina mukavaa.
Jos joku ryhtyy tanhuporukkaa vetämään, niin kyllä
minä porukkaan lähden, Hannele lupaa.
Marita Mattila
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Kuvasta kuva

Korjaamme vanhan kuvan
uudeksi korjaamalla viat pois
ja säätämällä sävyä. Voimme
myös yhdistää usean kuvan
yhteen tauluun.

Digikuvat heti

Digikuvat saatavana heti
mukaan esim. kamerasta tai
kännykästä (bluetooth)

Luontokuvanäyttely
Talolla tavataan tapahtumassa
Kortesjärven nuorisoseuran
tiloissa

Passikuvat

Myös poliisin sähköisen
järjestelmän kautta

Foto-Neiti

puh. 050-3557743 Hollolantie 2
www.fotoneiti.fi 62410 Rintala

www.carolinakeittio.ﬁ

Kaikki kodin
kiintokalusteet
•
Keittiöt
•
Komerot
WC:t
•
Liukuovet
•

Jääkärintie 22 - Kortesjärvi
Myynti - 050 316 3836 - 050 316 3837

Tulukaa HANTUUKI ja KARTEEKI
-kauppaan Kortesjärvellekin
• kankaita alk. 3e/m,
tarjoushyllys muutakin tarpeellista
• hantuuki nimellä ja valittemallas kuvalla,
sopii kaikkiin lahajapulumiin.

Pyyhekauppa
& Karteeki

Palavelualttiina ma–pe 9–17
puh. 044 030 9643 / Sinikka





On tarkoitettu paikkoihin, missä ympäristö on vaarassa
polttoaineiden takia.
Viranomaisten
hyväksymät
1000-9300 L

