Vanhojen päivästä voi selvitä vähällä, mutta kaikki eivät halua

Tuhannen euron tanssit
LASSI HÄKKINEN

Johanna Knaapi löysi
tanssiaispukunsa
äidin vaatekaapista.
Michaela Söderholm
sijoitti omaansa
satoja euroja.
Melissa Heikkilä

odottaa pukupussissa,
kampaaja on varattu ja tanssikengät lähtöasemissa sängyn
vieressä. Kokonaisuuteen kuuluvat myös irtoripset ja uudet
rakennekynnet.
Munkkiniemen yhteiskoululainen Michaela Söderholm, 18, huokaa helpotuksesta.
”Tanssit tulevat kalliiksi,
mutta ne ovat kuitenkin lukion suurin juhla. Vihdoinkin
on koulun vanhin”, toteaa lähes 1 000 euroa tansseihin sijoittanut Söderholm. Summa
menee vanhempien pussista.

MEKKO

MUMMIN ompelema äidin
vanha häämekko lepää sohvalla odottamassa pukijaansa.
18-vuotias espoolainen Johanna Knaapi löysi tanssipuvun
pengottuaan sukulaisten vaatekaappeja. Sopiva asu ilmestyi lopulta äidin kätköistä: kermanvärinen,
helmikirjailtu
mekko yli kymmenen vuoden
takaa istui tyttärelle täydellisesti.
Iltalaukku ja hansikkaat löytyivät viikkoa ennen tanssiaispäivää.
”Rahaa ei tarvitse tuhlata
hirveitä määriä, jotta tuntisi
itsensä
kauniiksi”,
toteaa
Knaapi.
Tanssiaispäivä maksaa runsaat 200 euroa, josta hän maksaa puolet itse.

lukiolaiset tanssivat tänään vanhoja.
Söderholm on valmistautunut lukioajan kohokohtaan
vuoden päivät. Kun tanssipari
löytyi rinnakkaisluokalta, alkoi kiivas mekon metsästys.
Etsintä tuotti tulosta elokuussa, kun pukuliikkeen nettisivuilta löytyi unelmamekko.
”Se on täydellinen. Kun on
joutunut ihastelemaan muiden pukuja vuosia, saa nyt
vihdoinkin olla itse ihastelun
kohde”, huokaa Söderholm.
Lukiolainen harkitsi tanssiaisia varten myös suihkurusketusta, mutta pohdinnan jälkeen päätyi siihen, että vaalea
iho sopii paremmin mekon
kanssa.

”Kunpa kaikki muistaisivat askeleet, ettei koko päivä mene pilalle yhden mokan
takia”, toivoo Michaela Söderholm.

Johanna Knaapi halusi aluksi teetättää tanssiaispukunsa, mutta täydellinen mekko
löytyikin äidin vaatekaapista.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN

ETELÄ-TAPIOLAN
lukiossa
opiskeleva Johanna Knaapi on
kerännyt juhlavarustusta kirpputoreilta, alennusmyynneistä ja netistä.
Rusketuksilla, rakennekynsillä ja limusiineilla ei ole hänelle merkitystä, vaan fiilis
syntyy tansseihin valmistautumisesta.

Tansseihin kuluu satasia, vaikka mekko olisi ilmainen
Michaelan budjetti
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Knaapista on hauskaa, että
tansseissa myös pojat joutuvat
panostamaan esimerkiksi käytöstapojen opetteluun.
Treeneissä parin ryhti parani.
”Tärkeintä on yhdessä hauskanpito”, Knaapi sanoo.
Söderholm on samaa mieltä. Tanssit ja erityisesti mekot
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Michaelan mielestä tanssipäivän hyvä olo tulee siitä, kun tietää näyttävänsä kauniilta.
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ovat olleet kaveripiirissä kuuma puheenaihe jo pitkään.
Tyttökavereista on muodostunut tukiverkosto, joiden kanssa voi tuskailla tanssipäivän
kiireistä aikataulua ja puida
mekkojen yksityiskohtia.

LOTTA HAGLUND / HS

”Välillä tunnelma muistuttaa joukkohysteriaa”, naurahtaa Söderholm.
WIENERVALSSIN ja kikapon
askeleita otettiin jo eilen Espoossa, kun Knaapi ja muut

euroa
0
9
30
5

Johannan
kengät
alennusmyynnistä.

löytyivät

lukiolainen astelee puoliltapäivin.

21
75
10
43
20

213

tanssijat esiintyivät sukulaisten ja ystävien edessä Tapiolan urheiluhallissa. Tanssit
jatkuvat tänään aamupäivällä. Söderholmin tanssiaispäivä
alkaa tänään kampaajalla
aamukahdeksalta. Parketille

ILLALLA Munkkiniemen yhteiskoulun tanssijat siirtyvät
Suomenlinnaan tuulettumaan
tanssihiestä. Jatkoja varten Söderholmintanssipuku vaihtuu
kimaltavaan bilemekkoon ja
kengät Ralph Laurenin kymmenen sentin kiiltonahkakorkoihin. Bileet.

Kirjoittaja on Pääkaupunkiseudun Nuorten Ääni -toimituksen
toimittaja. Helsingin nuorisoasiainkeskuksen hankkeessa
nuoret tuovat näkökulmiaan
esille mediassa.
Kotimaa A 6
Abiturientit jättivät lukion
torstaina.

