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Borderline Country Dancers ry:lla (BCD) on rivitanssiyhdistys ja siis tana syksyna 17.8.15 tayttanyt 15 vuotta. Seura on ollut erittain virea ja aktiivinen koko 

toimintakautensa ajan ja on sita edelleen 
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Kantritanssia 15 vuotta 

Torniossa 
  

Kemi – Tornion alueen kantritanssiharrastuksen juuret asettuvat 90-luvun loppuvuosiin, jolloin LionsClub Tornio Putaan 

valtakunnallistakin menestystä saavuttanut tanssiryhmä Midnight Cowboys aloitti kantriopetuksen Pirkkiön talolla Ritva ja Simo 

Lomanin johdolla. Tämän jälkeen perustettiin  Tornioon rajan pintaan kansainvälinen Borderline Country Dancers ry eli BCD, joka on 

ansiokkaasti jatkanut opetusta olemalla myös näkyvästi mukana alueen merkittävissä tapahtumissa. Nyt viikonloppuna seura juhli Park-

hotellissa kantribileiden merkeissä 15 vuoden taivaltaan. 

  

  

Borderline Country Dancers ry:llä (BCD) on rivitanssiyhdistys ja siis tänä syksynä 17.8.15 täyttänyt 15 vuotta.  Seura on ollut erittäin 

vireä ja aktiivinen koko toimintakautensa ajan ja on sitä edelleen. 

BCD on järjestänyt vuosittain peruskursseja rivitanssin aloittelijoille.  Viikoittaisia jatkokursseja on pidetty pidempään mukana olleille. 

Joukossa on heitäkin, jotka ovat olleet mukana aivan alusta saakka. Joinakin vuosina on ollut myös kursseja lapsille ja nuorille. 

Tanssimisen aloittaminen on helppoa, sillä joukossamme on kaikenikäisiä tavallisia tanssiin hurahtaneita jäseniä. Rivitanssihan ei koskaan 

ole otsa kurtussa tanssimista vaan rentoa nauttimista yhdessä olosta ja musiikista. 

  

  

Viikoittaisten harjoitusten lisäksi seuran tanssijat ovat osallistuneet niin lähellä kuin kauempanakin järjestettyihin rivitanssitapahtumiin, 

kilpailuihin, risteilyihin, eri tanssiseurojen ympäri Suomen ja Ruotsin sekä vähän kauempanakin järjestämiin tapahtumiin.  BCD-läiset 

ovat useana vuonna olleet mukana niin Tornio-Haaparannan Rajasoitto tapahtumassa kuin Twin City Festivaaleilla, sekä Oikeassa 

Moottoritapahtumassa.  Tapahtumaan  on talkoilla rakennettu kylä ’villin lännen’ malliin. Siellä on voinut kokeilla erilaisia pelejä kuten 

tikanheittoa, ongintaa yms. 

  

  

  

Yhdistyksen hallitus koostuu seuraavista henkilöistä: puheenjohtajana toimii jo vuodesta 2011 alkaen Jari Prusila, joka yhdessä Simo 

Lomanin kanssa hoitavat yhdistyksen dj:n tehtäviä, varsinaisia jäseniä yhdistyksessä on neljä: Pirkko Jukkola (vpj), Anne Keto, Anna-

Leena Lindholm ja Kaarina Yrjänheikki. Varajäseniä ovat: Tuija Kristo ja Ritva Ojala, sihteerinä toimii Kaarina Kasala ja 

rahastonhoitajana Päivi Prusila. Yhdistyksen ohjaajina toimivat Ritva Loman, Ritva Ojala ja Päivi Prusila. 
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