
TANSSIKULTTUURI MUUTOKSEN PYÖRTEISSÄ 

 

Koronan vaikutus  

Yleisötilaisuuksien peruuntumien virusepidemian johdosta on 

vaikuttanut kovasti musiikin ja muiden kulttuurin alalla toimivien 

ihmisten toimintaan. Elämänkuviot niin työntekijöiden kuin 

eläkeläisten osalta ovat muuttuneet radikaalisti. Internetin kautta 

voi seura mm. Jarkko Honkasta ja Kyösti Mäkimattilaa ja laittaa 

kotioloissa tanssit pystyyn. Liikunnasta huolehditaan itse ja ohjeita 

saa vaikka Anzela Trofimovalta Somerolehden liikuntapalstalla. 

 

Lavatanssiseura Monokas ry:n kuviot jatkossa 

Kokoontumisrajoitukset ovat muuttaneet radikaalisti tanssinharrastajien toimintaedellytyksiä. Ensi kesän 

osalta olemme toiveikkaita Ämyrin naistentanssien yhteydessä olevien kurssien toteutumisesta. Esakalliolla 

ollaan vielä toiveikkaita Unto Monosen juhlavuoteen liittyvän näytelmän suhteen. Esakallio juhlii kesällä 

Suomen kansan rakastamaa tangomestari Unto Monosta (1930-1968) musiikkinäytelmällä Herra Satumaa 

ja laulava taksikuski.  

Esitys pyyhkii pölyt Unto Monosen harteilta. Mononen ja taksikuski viilettävät eri puolilla tangoajan Suomea. 

Mestaria kuljetuttaa milloin lempi, milloin maine, epätoivo … ja sittenkin voittava toivo. 

Unto Monosen syntymästä tulee tänä vuonna 90 vuotta ja kaikkihan tuntevat somerolaissäveltäjän tangon 

Satumaa. Suomen 50-60 luvulla luultavasti ainoa, viihdemusiikin täysipäiväinen ammattisäveltäjä, menehtyi 

37-vuotiaana laukaukseen, jonka tahallisuus on jäänyt epäselväksi. Varmaa on kuitenkin se, että Unto 

Mononen eli kuluttavan elämän, joka päättyi liian aikaisin. 

Heinäkuussa toiveissa on kulttuurin järjestämä Helene Schjerfbeck -päivä. Kulttuurin eri toimijat on koottu 

yhteen tavoitteena tuoda esille taiteen moninainen kirjo. Helene Sofia Schjerfbeck oli suomenruotsalainen 

taidemaalari. Hän on eräs Suomen arvostetuimpia modernistisia kuvataiteilijoita. Schjerfbeckin runsas tuotanto 

alkoi ranskalaisvaikutteisesta realismista ja ulkoilmamaalauksesta. 

Muotiputiikki Helmen legendaarinen Nostalgia Happy Day´s 21.-23.5. Jos se toteutuu, mukana olisi mm. 

Three Decades Duo ja paljon muuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: Monokas katsoo  

luottavaisena tulevaisuuteen. 

Tonja Jalli kuvassa. 

 

 

Syystapahtuma, ”Tanssien alla tähtien” 24.10. Monitoimitalo  

Tanssillinen suurtapahtuma, Tanssien alla tähtien, on suunnitteilla. Toteutus kietoutuu rakkausteeman, 

paritanssin ja musiikin maailmaan. Mukan mm. Punaisten lyhtyjen katu…, perinteinen Someron TanssiTähti-

kisa kevennettynä versiona. Erilaisia lauluesityksiä, "Tinder"-tanssit ja lopuksi yleisötanssit Tytti Pelkosen 

johdolla. 



Hieman muistellen menneitä 
Viime vuosi oli Monokkaan 20v-juhlavuosi.  

Vuoden 1998 puolella Hannu Nyyssönen ja Veli Kainu saivat 

idean paikallisen tanssiseuran perustamisesta Somerolle. Yhdistys 

perustettiin vuoden 1999 tammikuussa ja saman vuoden syksyllä 

siinä on jo yli 120 jäsentä. 

Monokas keskittyi pitämään lavatanssikursseja mm. Esakalliolla ja 

Pappisten lavalla ja useat tanssileiritkin on pidetty Esakalliolla. 

Pikkuhiljaa mukaan astui myös tanssillisia esiintymisiä. Myös 

koululaisille on järjestetty tanssikursseja. 

Esakallion Iltamat ihastuttivat somerolaisia 10 vuotta – vuodesta 2005 vuoteen 2014. Kun rakkaus, tanssi ja 

laulu nivoutuvat yhteen musiikin avulla, ollaan somerolaisissa Iltamissa. Tarvitaan vähän paikallista, vähän 

nykyaikaa, mutta myös ripaus kotiseuturakkautta. Katsottiin ja kuunneltiin mitä kenelläkin on 

pöytälaatikossa. Unelmista ei saanut luopua, tarvittiin glamouria – tanssia ja rakkautta. Huolet huomisen sai 

jättää unholaan – saimme hetken viivähtää intohimon, rakkauden, musiikin ja laulun maailmassa. Ajatus 

vuodelta 2006: 

”Tanssilavaa ei ensi arvaamalta osaisi pitää uskonnollisten tilaisuuksien tapahtumapaikkana. Näihin mittoihin 

kuitenkin lähes venyttiin Ilta ihanin – iltamien ensi-illassa Esakalliolla sunnuntaina, 9.7.2006. Esityksen päätteeksi 

täysi salillinen veisasi seisaaltaan Baddingin Paratiisin ja Monosen Satumaan ja tunnelma oli harras. Yhteislaulua 

edelsi vajaan kahden tunnin musiikki- ja tanssiesitys, joka kuljetti yleisöä Monosen ja Baddingin musiikin tahtiin 

1950- ja 1970-luvun maisemissa. Kaija Parkon ohjaamassa ja käsikirjoittamassa show’ssa ei ole varsinaista juonta, 

mutta jonkinlainen henkinen punainen lanka sävelten ja liikkeen esitykseen kuitenkin sisältyy.” 

 

Esakallion juhlavuosi - Esakallio 50v- oli iso tapahtuma ja niinpä tuo vuoden 2015 kesä meni siinä. 2015 

valmisteltiin jo kovasti tulevaa Badding-näytelmää. Seuraavana vuonna useat pienoisesitykset pitivät ryhtiä 

yllä: Hirvihovissa tanssillinen esitys, Pirkko ja Antero tangon pyörteissä Härkälän Kartanossa. Metsästysseura 

Rasin 50v-juhlassa Monokkaalla oli esitys ”Metsässä tapahtuu” ja Eläkeliiton juhlassa esityksenä oli kuvaelma 

”Hampurilaisessa kapakassa”. 

Itsenäisyyden juhlavuosi 2017 toi aivan oivallisen haasteen Monokkaalle olla mukana juhlavuoden 

tapahtumissa. Kaija Parko on jo pohjustanut Itsenäisyysjuhlaa, kavalkadia, jo edellisenä syksynä. Ohjelma 

esitettiin Monitoimihallilla marraskuussa. Tästä Someron Kulttuurin suurhankkeesta tuli kaikkien 

somerolaisten yhdistysten voimannäyte.  
 

Someron ensimmäinen Tanssi-Tähti kisa pidettiin v. 2017. Tausta-ideana oli televisiossakin pyörivä ”Tanssii 

tähtien kanssa ” -ohjelma. Monokaan tanssijat lupasivat opettaa taitonsa somerolaisille rohkeille ja mieli 

avoinna tanssille oleville henkilöille, jotka ottivat tämän haasteen vastaan. Tanssikisa oli leikkimielinen, 

mutta täyttä totta. Voittoon tanssivat Mari Tuomola ja Markku Saari, toiseksi tanssivat Marjaana Hieta ja 

Hannu Nokka ja kolmanneksi Jani Kurvinen ja Terttu Leino.  Vuoden 2017 kisa oli kaikin puolin onnistunut ja 

sekä kisaajat, että yleisö nauttivat, joten kisa sai jatkoa v. 2018.  

Kolmas tanssikisa pidettiin 26.10.2019 Teeriharjulla Monokkaan 20 v. juhlassa.  

Seuralla tuli tanssiohjaajapuolelle vahvistusta, kun Eira Degener valmistui viime vuonna seuratanssin 

perusohjaajaksi. 

Kyllä Monokkaalla toimintaa piisaa – ollaanhan suomalaisen tangon sydänmailla. Tanssilavoja runsaasti ja 

väkeä riittää. 20 vuotta tanssin iloa …. ja ilo jatkuu…. 
 

Toiveita listassa 
 

Kaupunki on aktivoimassa -Vanhaintuki ry:n kanssa yhteisen toimintatilan. Haluamme toki olla mukana tässä 

projektissa. Tervaskannon asukkaiden tanssitus jatkuu jo neljättä vuotta ja kovasti on kiitollista joukkoa. 

Koronan helpottumien on varmaan suurin toive. Monokkaan web-sivulla on monenlaista tapahtumalinkkiä 

(http://www.monokas.fi). 


