Telemark Team ry:n 43-vuotishistoriikki

Telemark ry perustettiin vuonna 1965. Seuran toiminta on käsittänyt kaikki tanssiurheilun osa-alueet. Näin
toimien seura on saavuttanut urheilullisen aseman hitaastikin hyväksyvässä ympäristössään. Kaukonäköiset
puheenjohtajat mm. Pentti Talvitie ja Asko Raukovaara vakiinnuttivat seuran yhdeksi Suomen vahvimmista.
He olivat johtokuntineen ja seuran tarkkaan valitsemine valmentajineen haaste muun Suomen seuroille.
Tämä haaste oli kiistatta se tekijä, joka nosti maamme tanssiurheilun suureen nousuun.
ENSIMMÄINEN VUOSIKYMMEN - URANUURTAJIEN AIKAA
Alkuvuosikymmenen aikana todettiin, että varsinaista tanssiurheiluvalmennusta ei maassamme ollut. Tietoa haettiin ulkomailta, pääasiassa Englannista. Alkeisseminaareja järjestettiin mm. ensimmäinen Oulussa v
1967. Parit toimivat itse järjestötehtävissä, joten oma kilpailukehitys kärsi harjoitteluajan puutteesta. Seuran kotisaliksi muodostui Toppilan Nuorisotalo. Telemark ry oli johtavana voimana Suomen Valtakunnallisen Tanssiurheiluliiton perustamisessa v. 1968. Näin toimien luotiin se tiedollinen ja taidollinen pohja, josta
seuraavan tanssijasukupolven oli helppo lähteä liikkeelle.
TOINEN VUOSIKYMMEN – JUNIOREIDEN AIKAA
Hetken Telemarkin toiminta näytti kokevan kovaa taantumista, yhtään aikuista A-paria ei ollut, sillä kaksi
johtavaa paria lähti ammattilaisopintoihin. Silloin salille alkoi virrata yhä useampia kiinnostuneesti katselevia lapsia. Syyskuussa 1977 vanhemmat tekivät yhteispalaverissa sopimuksen valmentajien Asko ja Salme
Raukovaaran kanssa jatkuvasta viikottaisesta valmennuksesta. Vanhemmista saatiin voimakkaita henkilöitä
seuran puheenjohtajiksi ja johtokunnan jäseniksi, kuten Väinö Tyni, Maija Lausmaa ja Niilo Kuula. Valmennuspuoli näin eriytyi ja vapautui järjestötehtävistä. Entisinä Telemarkin kilpailijoina Raukovaaroilla oli tiedot
ja taidot käytettävissä kotimaan kentiltä. Telemark sai aivan uudenlaisen jäsenistön, uutta tanssijasukupolvea. Yli 100 tanssijan joukko jaettiin neljään tasoryhmään. Loppu on historiaa.
Telemark oli jälleen johtavana tekijänä uuden valtakunnallisen kattojärjestön STUL:n perustamisessa ja näin
saatiin kaikki Suomen tanssiseurat saman katon alle. Telemarkin lasten osallistuminen kilpailuihin pakotti
kattojärjestön luomaan lapsi- ja juniorisarjat sekä tasoluokat. Noiden aikojen suomenmestareita eri ikäsarjoissa olivat Markku Keränen-Arja Pelkonen, Timo Lipponen-Tuula Raukovaara, Petri Nauha-Taina Koskela,
Hannu Rutanen- Sari Heikura,Markku Luttinen –Auli Suutari-Jääskö. Uusi aikuisryhmä lähti urheiluperiaatteilta mitalijahtiin. Muistettava on Veli-Pekka ja Liisa Lavilan C-luokan vakioiden suomenmestaruus. Matti
Järvelän – Merja Satulehdon nousu yhden vuoden aikana voittoihin huomattiin kaikkialla. Syyskuussa 1978
aikuisparit nimittivät joukkonsa ”iskuryhmäksi”. Ryhmä noudatti kovennettua ja ohjelmoidumpaa valmentautumissuunnitelmaa. Yrityksien ja erehdyksien kautta luotiin ohjelmat ja menetelmät, jotka seura saattoi
hyödyntää tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Vuoden 1978 vakioiden suomenmestaruuskilpailuissa pareista viisi oli jo finaaleissa ja kaksi semeissä.
Vuodet 1979 -80 olivat menestyksellisiä iskuryhmälle. Suomenmestaruuksia saavuttivat Laviloiden. ja Luttinen-Suutari-Jääskön lisäksi myös Marko Ala-Ketola-Liisa Kontturi ja Tony Wong – Paula Kylmälä.
Nuorisoparimme Keränen-Pelkonen saavuttivat Nuorison EM-kilpailuissa finaalipaikan- se oli ensimmäinen
kansainvälinen menestys seuralle.A- tason SM-mitalit olivat sitten tosiasiaa: Telemarkin ensimmäiset latinalaistanssien suomenmestarit Markku Luttinen-Merja Satulehto sekä hopeamitalistit Kim Laine-Jaana Marttila palasivat Kuopiosta juhlien kotiin.

KOLMAS VUOSIKYMMEN – LAADUN JA MÄÄRÄN AIKAA
Telemark ry saattoi olla tyytyväinen pohjaan , johon perusta oli luotu edellisen kauden lopulla. Latinalaistanssien suuri vaikuttaja Michael Stylianos oli seuralle lattareiden mestareiden tekijä. Yhdessä omien valmentajien ja valmennusrenkaan kanssa yhteistyö oli saumaton. Latinalaistansseja ja 10-tanssia hallitsivat
pitkään Timo Pukkila- Sirpa Suutari-Jääskö.Hyvää 10-tanssiperinnettä jatkoivat Esa Holstein-Tuula Rauk
ovaara. Latinalaistanssien SM-kultaa tuli seuralle taas vuosien perästä v. 1994 : Jussi Väänänen ja Katja
Koukkula- he hallitsivat lattareita yli seitsemän vuoden ajan ja toivat kotiin myöhemmin ammattilaisten
Rising Star-lattareiden voiton Blackpoolista. Suomen Liiton ranking-järjestelmä parani ja mahdollisti edustustehtävät kilpailutulosten mukaan - joten kansainvälistyminen jatkui sitäkin kautta. IDSF saattoi voimaan
World Ranking-järjestelmän, jossa laaditaan kilpailujen perusteella Word Ranking-lista. Siellä VäänänenKoukkula komeilivat jo seitsemäntenä ja Holstein-Raukovaara vakioiden 19:ntenä.
Ikäkausimestareita ja mitalisteja oli vuosikymmenen aikana niin paljon, että sihteeri piti heistä eri listaa.
Junioreiden Blackpool-tilasto on komistunut, sillä ensimmäisten finalistien Lipponen –Raukovaara jälkeen
Aleksi Seppänen-Anna Sainila toivat jo junioreiden vakioiden pronssia muiden sijoitusten lisäksi. Nuorison
MM-kilpailuista pari Vesa Anttila- Johanna Kaakinen saivat MM-hopeaa. Seuran kasvatin Sirpa SuutariJääskön ura Jukka Haapalaisen kanssa alkoi ja nousu ammattilaisten maailman huippua kohden oli selviö.
Määrää seuralle loivat alkeiskurssit ja salsaryhmät, sieltä saatiin uutta voimaa seuratyöhön.
NELJÄS VUOSIKYMMEN
Seura jatkoi edellisen kauden viitoittamaa tietä. Oulussa oli kaksi tanssiseuraa hetken ajan, mutta sitten
päätettiin yhdisatää voimat , joten Tanssitiimin ja Telemarkin yhdistyessä seuran nimeksi tuli Telemark
Team ry. Näin Oulu näytti tietä sille, että sopu kaupungin tanssiseurojen ja parien kesken on mahdollista
kaikkien osapuolten hyväksi. Päävalmentajana jatkoi edelleen Salme Raukovaara ja muina valmentajina
erityisesti latinalaispuolella Liisa Kontturi sekä Markku ja Pia Keränen. Päävalmentajan yhteistyö vakiotanssien puolella Tor Flöysvikin kanssa oli tuottavaa- yhteispelillä mestareita alkoi tulla. Junioreita, nuorisopareja ja aikuisia kuului Suomen Maajoukkueeseen vuosina 1998- 2003 suurin määrin, ja se oli hyvänä lisänä
seuran parien tason nostamisessa.
Vakiotanssien ensimmäiset suomenmestarit olivat Esa Holstein- Tuula Raukovaara v1996, seuraavat olivat
Vesa Anttila-Tuula Raukovaara, 1998- 1999, joiden MM- semipaikka oli merkittävä.Seuraavat mestarit olivat
Aleksi Seppänen-Sanna-Maria Räisänen 2000- 2002, sitten Mika Jauhiainen- Nitta Kortelainen 20032005.Usein voitot tulivat seuralle kaksois- ja kolmoisvoitoilla. Mika ja Nitta saavuttivat ensimmäisinä suomalaisina v. 2005 Blackpoolissa ammattilaisten vakioiden Rising Star- voiton. Hyvää lattariperinnettä jatkoivat Jani Rasimus-Milla Virtanen SM-kultaa v. 2000-2002. Monia mitaleita olivat tuomassa myös Markku
Hyvärinen- Disa Kortelainen. Yhteistyö lattareissa on solmittu Jukka Haapalaisen ja Sirpa Suutari-Jääskön
kanssa- he ovat edelleen Suomen suuret tähdet maailman tanssipiireissä.
Lamavuodet toivat taantumista seuran jäsenmäärään, mutta tasaisen työn on toivottu jatkuvan- pohjoisen
talousongelmista huolimatta. Harrastusryhmät ovat jälleen jäsenmäärältään nousussa- mm. Kunnon Rytmit
sopii kaikille. Seuran Kannatusyhdistys on kantanut suuren vastuun edellytyksistä tuloksekkaalle seuratyölle. Seuran salina ei enää ole Toppilan Nuorisotalo, sillä kaupunki antoi sen suuremmalle eri alan seuralle.
Kun nykyiset huippuparit Kristjan Kuusk-Anri Kokkonen, Sami Vainionpää-Merje Styf ,Matti Heikkilä-SannaMaria Nissinen tai Anton Kurttila-Riikka Junno asettuvat viivalle v. 2005 syyskuisen ryhmätunnin alussa ,
asettuu toiselle puolen viivaa Salme Raukovaara tai Liisa Kontturi. Tämä olkoon osoituksena seuran pitkäjänteisesta ja suunnitelmallisesta työstä. Seuran riveistä on kasvanut valovoimaisia valmentajia ja opettajia
ottamaan vastuuta tanssiurheilun tulevaisuudesta- avaapa oven studioihin Oulussa, Helsingissä, Kuopiossa,
Vaasassa tai vaikkapa Hong Kongissa , näkyy siellä heti Telemarkin kasvatteja opetustehtävissä.
Telemark Team on toiminut kaikki nämä vuodet terveellä pohjalla. Seura katsoo tulevaisuuteen toiveikkaana. Tanssi suo kaikille mahdollisuuden mukavaan liikkumiseen ja mielekkääseen harrastukseen. Tervetuloa
siis Telemark Teamiin tanssimaan ja harrastamaan!

