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LINNUNHAUKUN Haukkuotte-
lun pohjanlohkon valintakoe 
käytiin Keski-Pohjanmaan 
Haukkuvat lintukoirat ry:n 
järjestämänä 7.-8.10. Pyhä-
järvellä. 

Kokeen keskuspaikkana 
oli Pitokartano Verkkoran-
ta. Kokeen ylituomarina toi-
mi Ari Korhonen Iisalmes-
ta ja sihteerinä Jouko Tikka.

Ylituomarin kertomus: 
Kokeen järjestelyt olivat asi-
alliset ja toimivat, lintuja 
löytyi kohtalaisesti ja tulos-
taso muodostui hyväksi.

Lintulaskenta, lauantai; 
kuljettu matka 56 km, metso 
13, koppelo 2, teeri 53, pyy 13 
=> 1,45 lintua/km.  Sunnun-
tai 58,5 km, metso 11, kop-
pelo 5, teeri 34, pyy 15 => 1,1 
lintua/km.

Tulokset: (suluissa heikom-
pi tulos): 
1. Kikka fi42112/12, Jou-
ni Huhmarniemi, Pyhäjär-
vi VOI 1 88p (h), 2. Tolkan 
Elsa fi31289, Juhani Hauta-
la, Kajaani, VOI 1 85p (9), 3. 
Rieskamaan Piri fi32281/10, 
Kauko Kilpeläinen, Kuh-
mo, VOI 1 80p (47), 4. Pie-
tu fi41991/11, Kimmo Oika-
rinen, Kuusamo VOI 1 79p 
(23), 5. Kina fi42111/12, Sep-
po Anttila, Ylivieska VOI 1 
77p (63), 6. Kotirovan Ri-
ku fi23338/11, Reijo Yli-
kangas, Kalajoki, VOI 1 75p 
(72), 7. Peijakkaan Kettutyt-
tö fi34697/11, Olli Silvennoi-
nen Raahe, VOI 2 70p (58), 
8. Ailatis Peppi fi31161/14, 
Pentti Väyrynen, Rovanie-
mi, VOI 2 68p (10), 9. Ries-
kamaan Fanni fi 12423/13, 

Janne Heikkinen, Kajaani 
VOI 2 66p (23), 10. Luppo-
aika Sapuneito fi35397/14, 
Ville Ylläsjärvi, Rovaniemi, 
VOI 3 56p (10), 11. Peijak-
kaan Lusti fi10144/14, Olli 
Silvennoinen, Raahe VOI 0 
48p (9), 12. Jahtitaigan Rel-
lu fi36119/10, Erkki ja Ar-
to Uutela, Rovaniemi, VOI 
0 48p (9).

Suomenpystykorvien 
mestaruuskilpailuun, Hauk-
kuotteluun, jatkavat Kikka, 
Tolkan Elsa ja Rieskamaan 
Piri ja varalla Pietu, Kina ja 
Kotirovan Riku.

Järjestäjä kiittää paikalli-
sia metsästysseuroja maas-
tojen luovuttamisesta sekä 
maasto-oppaita tärkeästä 
yhteistyöstä.

Haukkuottelu Pyhäjärvellä

AMPPAREIDEN lauantainen 
kotipeli tuotti joukkueen 
pistesarakkeeseen kolme 
lisäpistettä, kun siivekkäät 
surisijat onnistuivat voitta-
maan Oulun Yliopiston Ur-
heiluseuran numeroin 11-5 
(4-1, 2-1, 5-3). 

Maaleja ja syöttöjä omiin 
henkilökohtaisiin saldoihin-
sa tällä kertaa merkkautti-
vat: Tommi Pöllänen (3+2), 

Norberts Danemanis (2+2), 
Joona Laitila (1+3), Jussi 
Kumpulainen (3+0), Juuso 
Kumpumäki (0+3), Heikki 
Huttunen (0+2), Olli-Pekka 
Majava (0+2), Juho Kana-
nen (1+0), Jussi Tikanmä-
ki (1+0), Aapo Varis (0+1), 
Pekka Tikanmäki (0+1), Ve-
sa-Pekka Rämö (0+1) ja Jari 
Humaloja (0+1). 

Amppareiden maalilla 

teki Samuli Rajaniemi 37 
torjuntaa torjuntaprosentil-
la 88,10. Amppareiden pelit 
jatkuvat tulevana lauantaina 
Ylivieskassa. 

Kotihallissaan Ampparit 
esiintyvät seuraavan kerran 
lauantaina 21.10.2017, jolloin 
vierailulle saapuu Limingan 
Kiekko.

Amppareille kolme pistettä
ARKISTOKUVA/ ERKKI BÖHME

Ampparien tämän kauden molemmat kotipelit ovat päättyneet voittoon, täl-
lä kertaa InmetAreenalla kaatui Oulun yliopiston urheiluseura. Kuva kauden en-
simmäisen kotipelin lämmittelystä syyskuussa. 

LÄÄNINTAITEILIJAVUOSISTANI 
(1984-89) lähtien olen poh-
tinut lasten ja nuorten tans-
sin erilaisten valtakunnallis-
ten katselmusten onnistu-
neimpien esitysten kokoa-
mista jatkokatselmukseksi. 

Kun Pyhäjärvi oli vuon-
na 2016 juhlavuoden aika-
na sulkenut ovet rakkaimpi-
en toimieni toteutumiselta, 
vapautin mieleni valtakun-
nan tason toimiin. Mikä in-
toutunut olo, siis tuumasta 
toimeen. 

Kevätkaudella 2017 kier-
sin kaikki viisi nuorten tans-
sin katselmusta – Kuopio, 
Kajaani, Oulu, Helsinki ja 
Kuopio Tanssii ja Soi – poi-
mien 14 onnistuneinta esi-
tystä jatkokatselmukseen, 
joka viime vuoden Pyhäjär-
ven hienojen kurssikoke-
musten jäljiltä toteutettiin 
Tampereella yhteistyössä 
DanceActions-tanssikoulun 
tiimin kanssa.

AJANKOHTA MÄÄRITTYI kah-
den tähtivieraan mukaan 
– Marjo Kuuselan työpa-
ja ”Mistä tanssiteatteri on-

kaan tehty?” ja Alpo Aalto-
koski Co:n ”Navigatio”-esi-
tys. Anomuskauden jo men-
tyä talous perustui aiempi-
en apurahojen keräilyerille 
ja talkootyölle. 

Neljässä kuukaudessa 
luotiin erilaisuuden kohtaa-
misia, tanssin iloa ja toisten 
toimien arvostusta tavoitte-
leva tiivis paketti vastapai-
noksi pisimpään eläneitten 
katselmusten jo rutinoitu-
neille ja suorituskeskeisille 
vivahteille. Kuvamme ker-
too sen mitä koimme – yh-
teisyyttä ja uusia tuttavuuk-
sia, koskettavia nuorten esi-
tyksiä ja tähtivieraiden elä-
myksellinen anti. Kokijoina 
oli noin 100 nuorta tanssi-
jaa kautta Suomen, 25 tans-
siammattilaista, 15 talkoo-
laista ja  kolmen näytöksen 
noin 300 kokijaa.

LAUANTAIN katselmuksesta 
valittiin kuusi esitystä, joista 
sunnuntain finaalissa Nuori 
tanssi 2017-palkinnon saa-
jan valitsi Jukka Gustafs-
son, kansanedustaja-kau-
punginvaltuutettu, aiempi 

opetusministeri ja itse ak-
tiivi tanssinharrastaja. Kat-
selmusraadin muodostivat 
Alpo Aaltokoski, Leila Sil-
lantaka, Teemu Tuohimaa 
ja Miro Puranen – meil-
le tuttuja nimiä – sekä Tia 
Redsven Hämeenlinnasta. 
Pyhäjärvi oli edustettuna 
vahvasti kaikkineen – Tans-
si-aitat -näyttely, stipendi-
lahjoitukset, työpajapuvus-
tukset, kuvaaja Risto Ala-
talo ja tavallaan myös arvioi-
jain sihteeri-raportoija Kirsi 
Haapea. 

TAITEELLISENA ja tuotan-
nollisena vastuunkantaja-
na saan jakaa ja kehittää jäl-
leen tanssin myönteistä in-
nostuksen viestiä. Nyt sitä 
kruunasi yhteistyö lahjak-
kaan ylivieskalaisen Vert-
ti Torvikosken kanssa, hä-
nen yhdessä tuunatun oman 
tanssinsa huima vastaanott-
to – koko esityksen ajan voi-
ma-aplodit ja kannustus-
huudot. Lahjakkuutta riit-
tää, kunhan viljely saadaan 
taas kukkimaan.

ENSIMMÄINEN valtakunnal-
linen jatkokatselmus näyt-
tää vahvaa osaamista, Nuo-
ri tanssi 2017 -  katselmus 
Tampereen Hällä-näyttä-
möllä. 

ONKO JOKU VIELÄ huolis-
saan nuorisosta? Ovatko he 
aina laiskoja eivätkä ymmär-
rä mistään muusta kuin äly-
puhelimistaan ja roskakult-
tuurista. Huoli on täydelli-
sen turha - ainakin mikäli 
eksyi todistamaan Tampe-
reen Nuori tanssi -tapahtu-
maa. Sellaista tanssitaiteen 
monipuolisuutta ja osaamis-
klusteria harvoin pääsee nä-
kemään. Iltapäivä täynnä in-
toa, tunteenpaloa ja taitoa 
pieniksi timanteiksi hiottu-
na. 

Suomalaisen tanssitai-
teen palavasieluinen ja kir-
kasotsainen äitihahmo ja 
kummitäti Marketta Viitala 
on ideoinut uuden konsep-
tin, jossa Suomen nuorison 
tanssijoiden ja koreografien 
parhaimmistoa kootaan yh-
teen tapahtumaan. On se ta-
vallaan myös kilpailu, jossa 
palkitaan yksi porukka vaa-
timattomalla tuhannen eu-
ron palkinnolla. Enemmän 
se on kuitenkin katselmus, 
jossa nähdään valikoima ja 
läpileikkaus huipputaitavis-
ta esiintyjistä sekä innovatii-
visista näkemyksistä kaikes-

ta siitä, mitä tanssin voimal-
la voidaan ilmaista. 

Marketta Viitala on ko-
lunnut läpi Suomen katso-
massa erinäisiä tanssikat-
selmuksia ja poiminut niis-
tä tarkalla silmällään kol-
metoista lupaavinta ja hie-
nointa esitystä. Ne nähtiin 
Tampereella ja niistä moni-
puolinen ja eri tanssin aloja 
edustava raati valitsi omas-
ta mielestään kuusi parasta 
finaaliin. 

Kuten kirjallisuuden Fin-
landia-palkinnossa, tässä-
kin on lopullisena tuomari-
na ja diktaattorina yksi hen-
kilö, joka tulee tavallaan gen-
ren ulkopuolelta eikä siten 
ole mitenkään sidonnainen 
pienten piirien sähinöihin. 
Yllättävä ja lopulta sitten-
kin ei niin yllättävä valinta 
ylijumalaksi oli tamperelai-
nen konkaripoliitikko Jukka 
Gustafsson. Opetusminis-
terinäkin toiminut kansan-
edustaja on totuttu suuren 
yleisön silmissä näkemään 
harkitsevana ja älykkäänä 
yhteisten asioiden hoitaja-
na. Nuori tanssi -katselmuk-
sessa häntä haastatellessani 
paljastuu, että hän on myös 
intohimoinen tanssin ra-
kastaja. En kadehdi diktaat-
torin tehtävää tässä katsel-
muksessa. 

Kuudesta finalistista ku-
ka hyvänsä ansaitsisi palkin-

non. Osaamisen taso on kai-
killa hallussa, mutta sen li-
säksi joka esityksessä on jo-
kin kantava idea sekä teke-
misen halu ja palo. Mahdo-
tonta pistää näitä mihinkään 
järjestykseen. 

Kuudesta finalistista dik-
taattori Gustafsson  päätti 
seppelöidä vuoden Ihmeek-
si viimeisenä esiiintyneen 
Heilakan.

En olisi voinut itse tehdä 
parempaa valintaa. Gustafs-
son nosti esiin ryhmän voi-
man, jossa kuitenkin yksi-
löt nousevat esiin kantavi-
na tekijöinä. Taiteellinen ko-
konaisvaltaisuus leimaa ko-
ko esitystä läpi linjan. Ko-
ko Suomen satavuotisen it-
senäisyyden juhla tiivistyy 
tavallaan tässä. Voimakkaat 
naiset kantavat arkea työl-
lään ja huumorillaan.

Itku pääsi tekijöiltä voit-
tajaa julistettaessa. Ymmär-
rän sen oikein hyvin. Liiku-
tuksen kyyneleitä pyyhittiin 
myös katsomossa. Tanssi ja 
taide liikuttaa. Yhdessä teke-
minen vielä enemmän.

Jussi Tossavainen

Teksti on lyhennelmä kriitik-
ko Jussi Tossavaisen arvios-
ta Nuori Tanssi 2017-tapah-
tumasta.  

Valtakunnallinen jatkokatsel-
mus vie innostuksen viestiä

Suomen nuori tanssi kukoistaa

Katselmuksen päätteeksi kaikki 100 osallistujaa humppasivat Suomen kunniaksi 
ja pienimmät onnittelivat Johannan tuunaamin paidoin - punapöksy keskellä Yli-
vieskan Vertti, joka hurmasi omalla tanssillaan koko salin.


