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TIIVISTELMÄ 
 
Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto Ry (SKSL ry) teetti keväällä 2008 
jäsenistölleen kyselyn, jossa kartoitettiin jäsenten senioritanssiharrastusta, senioritanssin 
toimintamuotoihin ja vapaaehtoistoimintaan osallistumista sekä tanssin ohjaustyötä. 
Lisäksi oli Senioritanssilehteä ja liittoa koskevia kysymyksiä. Kyselyyn vastasi 618 
henkilöä, ja vastausprosentti oli 74. Kyselyaineiston analysointi tapahtui deskriptiivisten 
tutkimusmenetelmien avulla. Suurin osa jäsenkyselyyn vastaajista oli 65−74 -vuotiaita, 
lähes 90 %  kaikista vastaajista oli naisia. Yli kolme neljäsosaa vastanneista (n= 466) oli 
senioritanssin harrastajia ja noin kolmannes toimi senioritanssin ohjaajana (n= 216). Lähes 
puolet kyselyyn vastanneista asui Etelä-Suomen läänissä, joista runsas kolmannes 
Uudellamaalla. Noin viidennes oli Itä-Suomen läänistä,  vajaa 20 % Länsi-Suomen 
läänistä,10 % asui Oulun läänissä ja Lapin läänistä oli 2 % vastaajista. Aineiston 
sukupuolijakaumasta johtuen raportissa keskitytään tarkastelemaan vastaajia 
kokonaisuutena, mutta myös muut, kuten sukupuolten ja ikäryhmien eroja koskevat 
keskeiset tulokset on esitelty raportissa. Kyselyn tulosten tarkastelu osoitti, että 
senioritanssi oli useimmille säännöllinen harrastus. Suosituin toimintamuoto olivat  
viikoittaiset tanssitilaisuudet, joissa kävi noin 90 % vastaajista. Aktiivisimpia tanssin 
harrastajia olivat 65-74 -vuotiaat sekä 75 -vuotiaat, joista senioritanssia harrasti noin 85 %. 
Suosituin tanssimuoto oli seisten tanssittava tanssi. Tanssiryhmään tultiin tavallisesti 
yksin. Senioritanssitoimintaan osallistumista motivoivat erityisesti fyysisen ja psyykkisen 
toimintakyvyn ylläpitäminen, mutta myös toiminnan sosiaaliset ulottuvuudet koettiin 
tärkeiksi. Noin puolet vastanneista toimi aktiivisesti vapaaehtoistoiminnassa senioritanssin 
parissa ja/tai muussa vapaaehtoistyössä. Merkittävin syy tehdä senioritanssiin liittyvää 
vapaaehtoistyötä oli halu jakaa senioritanssin iloa kanssaihmisille (83 %). 
Senioritanssilehteä pidettiin yleisesti melko kiinnostavana (56 %), ja kolmannes vastaajista 
koki lehden hyvin kiinnostavaksi. (n= 555)  Senioritanssitoiminnasta oli saatu tietoa etenkin 
ystäviltä (31 %) ja SKSL ry:stä erityisesti senioritanssiohjaajalta (54%).  Kysyttäessä 
jäseniltä miten liiton toimintaa tulisi kehittää, ilmeni että vastaajat kaipasivat toiminnalle 
muun muassa enemmän valtakunnallista näkyvyyttä. Uusia tanssiharrastajia toivottiin 
myös aktivoitavan tiedotusta lisäämällä. Miesten aktivoiminen toimintaan mukaan nousi 
myös esille. Senioritanssin ohjaajien vastausten tarkastelu osoitti, että suurin osa ohjasi 
yhtä tanssiryhmää, jossa oli keskimäärin 18 osallistujaa. (n=141) Ohjattavien ryhmien 
yleisin taustayhteisö olivat eläkeläisjärjestöt, joissa oli yhdestä neljään ryhmää. (n= 103) 
Senioritanssiryhmän tärkeimmät yhteistyötahot olivat vastaajien mukaan 
eläkeläisyhdistykset (65 %), vanhainkodit (52 %) ja palvelukeskukset (49 %). 
 
 
 
AVAINSANAT: senioritanssi, jäsenkysely, ikääntyneet, vanhukset 
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ESIPUHE 
 
 
Kansainvälinen senioritanssi on muodostunut merkittäväksi ikäihmisten harrastukseksi 
maassamme. Viikoittaisia harrastajia on liki kymmenen tuhatta ja heistä noin joka 
kymmenes kuuluu Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liittoon. Tämän kyselyn avulla 
halusimme selvittää jäsenistömme profiilia sekä toiveita liittomme toiminnasta ja 
Senioritanssilehtemme sisällöstä.  
 
Kysely toteutettiin vuoden 2008 aikana. Sen suunnittelussa ja raportin koostamisessa ovat 
olleet mukana Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry:n hallituksen (vv.2007-2008 
ja 2008-2009) lisäksi Katri Takala, Riikka Lyytikäinen ja Mika Simonen.  
 
Kiitämme lämpimästi kaikkia kyselyyn vastanneita sekä raportin koostamiseen 
osallistuneita henkilöitä, jotka näin omalta osaltaan ovat edistäneet senioritanssitoiminnan 
sisällöllistä kehittämistä.  
 
Toivomme raportin palvelevan henkilöitä, jotka suunnittelevat, järjestävät ja toteuttavat  
senioritanssitoimintaa omalla alueellaan. Lisäksi toivomme sen innostavan kolmannen ja 
julkisen sektorin toimijoita yhä tiiviimpään yhteistyöhön ikäihmisille suunnattujen 
terveysliikuntapalvelujen kehittämistyössä. 
 
 
Helsingissä 24.6.2009 
 
 
Elina Karvinen    Ulla Salminen 
puheenjohtaja    sihteeri 
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JOHDANTO 
 
Kansainvälinen senioritanssi on erityisesti ikääntyville ihmisille kehitetty liikuntamuoto. 
Senioritanssit ovat kansainvälisiin kansantansseihin sekä vakio- ja latinalaistanssirytmeihin 
perustuvia, rentoja seuratansseja. Kuhunkin tanssiin kuuluu tietty musiikkikappale. Tanssit 
musiikkeineen on kerätty eri puolelta maailmaa. Senioritanssi on yhtenäinen ilmiö useassa 
Euroopan maassa ja se tunnetaan myös muualla maailmassa.  
 
Senioritanssi vaikuttaa monin tavoin harrastajansa elämänlaatuun. Kuntotasoltaan 
hyvinkin erilaiset ihmiset voivat tanssien hoitaa terveyttään, ehkäistä kömpelyyttä, 
terävöittää muistia ja solmia kontakteja. Senioritansseja voidaan tanssia myös istuen. 
Istumatanssit soveltuvat hyvin toimintakyvyltään heikentyneille vanhuksille tai pienissä 
tiloissa toimiville ryhmille. Tansseista on tehty sovelluksia myös liikunta- ja aistirajoitteisille 
henkilöille. 
 
Yleisimpiä senioritanssin toimintamuotoja ovat viikoittaiset tilaisuudet, esiintymiset 
sekä alueelliset ja valtakunnalliset yhteistapaamiset tanssiryhmien kesken. Myös 
sukupolvien välistä vuorovaikutusta on haettu tanssiryhmien vieraillessa lasten 
parissa päiväkodeissa. 
  
Ikäinstituutti, jonka toiminnan osana on ikääntyneiden liikunnan kehittäminen ja tutkimus,  
aloitti suomenkielisen ohjaajakoulutuksen 1985. Säännöllisen koulutuksen myötä 
senioritanssi on levinnyt laajalle Suomeen ja ryhmät eri puolilla maata ovat vakiinnuttaneet 
toimintansa. Kymmenen vuoden päästä harrastuksen käynnistymisestä senioritanssi-
ryhmiä oli jo joka toisessa Suomen kunnassa ja harrastajia yhteensä noin 10 000.  
 
Suomenkielisen harrastustoiminnan tueksi perustettiin 4.6.1997 Suomen Kansainvälisen 
Senioritanssin Liitto ry (SKSL ry), johon tanssijat ja ohjaajat ovat voineet liittyä. Jäsenenä 
voi olla myös paikallinen senioritanssiyhdistys tai jokin muu oikeuskelpoinen yhteisö. Liiton 
tehtävänä on edistää senioritanssin harrastusta Suomessa. Suomen Kansainvälisen 
Senioritanssin Liitto ry on tehnyt tiivistä yhteistyötä Ikäinstituutin ja ruotsinkielisen 
senioritanssiyhdistyksen, Finlands Seniordansförbund rf:n kanssa ja ne yhdessä ovat 
vastanneet senioritanssitoiminnasta maassamme.  
 
Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry ja Finlands Seniordansförbund rf  
edustavat suomalaista senioritanssitoimintaa kansainvälisissä ohjaajatapahtumissa eri 
puolilla Eurooppaa. Pohjoismainen tapahtuma Nordisk Träff (NT) ja laajempi 
eurooppalainen tapahtuma International Seniordance Congress (ISDC) järjestetään 
kolmen vuoden välein eri maissa. Tapahtumat ovat kestoltaan viikon mittaisia ja niissä 
tuotetaan yhteisesti uusia tanssiaineistoja eri maiden harrastajien käyttöön.  
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KYSELYN TOTEUTUS JA KÄYTETYT TUTKIMUSMENETELMÄT 

 
Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry teetti jäsenistölleen kyselyn (liite)   

keväällä 2008. Kysely lähetettiin yhteensä 835 Senioritanssin Liittoon kuuluvalle henkilölle, 

joista naisia oli 740 (89%) ja miehiä 95 (11%). Kyselyyn vastasi 618 henkilöä (74%). 

Kyselyssä kartoitettiin jäsenten senioritanssiharrastusta, senioritanssin toimintamuotoihin 

ja vapaaehtoistoimintaan osallistumista, senioritanssilehteä ja -liittoa koskevia teemoja, 

vapaaehtoistyöhön osallistumista sekä tanssin ohjaajien ohjaustyötä. Aineiston analysointi 

tapahtui deskriptiivisten tutkimusmenetelmien avulla, ja vastaukset käsiteltiin SPSS 16.0 -

tilasto-ohjelmalla. Aineiston tarkastelussa käytettiin frekvenssi- ja prosenttijakaumia, 

kuvaavia tunnuslukuja, kuten keskiarvoa ja mediaania sekä keskiarvopylväitä graafisena 

esitystapana. 

 

Raportissa esitellään taustatietojen ja väittämien osalta frekvenssi- ja prosenttitaulukot 

sekä niiden keskeisimmät tulokset. Avovastauksia on jäsennetty jakaumien lisäksi 

laadullisen sisällön analyysin avulla, jossa vastausten jakautumista on havainnollistettu 

kategorisoimalla aineistoa. Avokysymysten vastaukset on luokiteltu sisällön perusteella ja 

keskeisimmät tulokset on esitetty raportissa. Havainnollistamisen apuna on käytetty suoria 

lainauksia.  

 

Vastaajien taustatiedot 

 
Lähes 90% kyselyyn vastanneista oli naisia (n=532) ja miehiä oli 11% (n=63). (taulukko 1) 

Sukupuolta koskevaan kysymykseen jätti vastaamatta 23 henkilöä. Suurin osa 

vastanneista, sekä naisista että miehistä oli 65−74 -vuotiaita. (taulukko 1) Aineiston 

sukupuolijakaumasta johtuen raportissa keskitytään tarkastelemaan vastaajia 

kokonaisuutena. Aineiston käsittelyvaiheessa on kuitenkin tarkasteltu myös sukupuolten 

sekä ikäryhmien välisiä eroja, ja keskeisimmät tulokset on esitetty myös niiltä osin 

raportissa.   
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Taulukko 1. Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry:n 
jäsenkyselyyn vastanneiden ikäjakauma sukupuolen mukaan 
 
 
Ikä (vuosina) Naiset 

 (%)          (n=531) 
Miehet 

   (%)          (n=63) 
alle 25-vuotias 0 0 0 0 
25−54-vuotias 7 35 2 1 
55−64-vuotias 15 81 14 9 
65−74-vuotias 56 300 65 41 
yli 75-vuotias 22 115 19 12 
yhteensä 100 532 100 63 

 
 

Senioritanssin Liittoon kuuluvia jäseniä on ympäri maata, mutta jäsenistö on keskittynyt 

erityisesti tiettyihin kuntiin. Kyselyyn vastanneista lähes puolet asuu Etelä-Suomen 

läänissä, joista runsas kolmannes Uudellamaalla. Noin viidennes vastaajista asuu Itä-

Suomen läänissä, joista useimmat Pohjois-Savon maakunnassa. 20% Länsi-Suomen 

läänissä, joista lähes puolet Varsinais-Suomen maakunnassa. Oulun läänistä oli vajaa  

10% vastaajista ja Lapin läänistä kaksi prosenttia vastaajista. Kaksi prosenttia vastaajista 

asui ulkomailla, Virossa ja Ruotsissa. (n= 602)       

 

Yli kolme neljäsosaa jäsenkyselyyn vastanneista oli senioritanssin harrastajia. Noin 

kolmannes vastanneista toimi senioritanssin ohjaajina. (taulukko 2) Tarkasteltaessa 

ikäryhmittäisiä eroja, voitiin havaita että 65−74 -vuotiaat sekä 75 -vuotiaat olivat 

aktiivisimpia tanssin harrastajia. Kummassakin ikäryhmässä noin 85% harrasti 

senioritanssia. Vähemmistönä tanssin harrastajissa olivat 25−45 -vuotiaat, mutta 

vastaavasti heidän osuutensa tanssin ohjaajista oli suurin (60%). 

 

Taulukko 2. Osallistuminen senioritanssitoimintaan (%) (n = 602) 
 

 f % 
tanssin harrastaja 466 77 
ohjaaja 210 35 
aluekouluttaja 66 11 
aluekehittäjä 23 4 
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TULOKSET 
 
Tutkimuksen tulokset on käyty läpi lomakkeen tehtävien mukaisessa järjestyksessä. 

Senioritanssin harrastamiseen, senioritanssin toimintamuotoihin, vapaaehtoistoimintaan ja 

Senioritanssilehteen liittyvät kysymykset koskivat kaikkia vastaajia. Senioritanssin ohjaajia 

pyydettiin tämän lisäksi vastaamaan ohjausta koskeviin kysymyksiin. 

Senioritanssin harrastaminen 

 

Kyselylomakkeessa oli yhteensä 19 senioritanssitoiminnan osallistumisen syitä koskevaa 

väittämää, ja vastaajia pyydettiin arvioimaan niitä kuusiportaisella asteikolla: 0= en osaa 

sanoa, 1= ei lainkaan tärkeä, 2= vähän tärkeää, 3= melko tärkeää, 4= tärkeää, 5= erittäin 

tärkeä (n= 440-577). Osallistumisen syiden tarkastelu osoitti, että senioritanssitoimintaan 

osallistumista motivoi erityisesti fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn ylläpitäminen. Yli 

kolme viidesosaa vastaajista piti erittäin tärkeänä liikkumiskyvyn ylläpitämistä, musiikin 

mukana liikkumista, sydänterveyden edistämistä, ennaltaehkäisyä ja terveyden hoitamista 

sekä uuden oppimista/muistin kehittämistä. Myös toiminnan sosiaaliset ulottuvuudet 

koettiin tärkeiksi. Vastaajista 46% koki erittäin tärkeäksi yhdessä toisten kanssa 

harrastamisen ja 39% ihmisten tapaamisen. Kuviossa 1. on kuvattu syyt osallistua 

senioritanssitoimintaan tärkeyden mukaan vastausten keskiarvojen avulla. 
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Kouluttaa uusia ohjaajia

Muut syyt

Osallistua kansainväliseen toimintaan

Ohjata senioritansseja

Esiintyä erilaisissa tilaisuuksissa

Kehittää / edistää senioritanssia alueellani

Tukea senioritanssia

Käyttää taitojani ja kykyjäni

Tutustua uusiin ihmisiin

Pitää hauskaa

Jakaa tanssin iloa vanhusten keskuudessa

Tavata ihmisiä

Kohentaa mielenterveyttä

Harrastaa yhdessä toisten kanssa

Oppia uutta / kehittää muistia

Ennaltaehkäistä ja hoitaa terveyttä

Edistää sydänterveyttä

Liikkua musiikin mukaan

Ylläpitää liikkumiskykyä

Kuvio 1. Syyt osallistua senioritanssitoimintaan tärkeyden mukaan (0= en osaa sanoa...5= 
erittäin tärkeä)   (n=440-477) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarkasteltaessa ohjaajia, aluekouluttajia ja aluekehittäjiä muista vastaajista erillään 

voidaan havaita, että  lähes puolet sekä ohjaajista että aluekehittäjistä piti senioritanssien 

ohjaamista erittäin tärkeänä ja vajaa kolmannes tärkeänä. Aluekouluttajista ohjauksen koki 

erittäin tärkeäksi yli puolet ja tärkeäksi vajaa kolmannes. (kuvio 2 ) Erilaisissa 

tilaisuuksissa esiintymistä piti tärkeänä vajaa kolmannes aluekouluttajista ja neljännes 

ohjaajista. Etenkin aluekehittäjät kokivat koulutuksen tärkeäksi (55%) tai erittäin tärkeäksi 

(35%) syyksi toimintaan osallistumiselle. He kokivat myös muita useammin oman 

alueensa senioritanssin kehittämisen/edistämisen erittäin tärkeäksi (59%) tai tärkeäksi  

(44 %). Kansainväliseen toimintaan osallistuminen oli tärkeää vajaalle neljännekselle 

ohjaajista sekä vajaalle kolmannekselle aluekouluttajista ja aluekehittäjistä.  
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Kuvio 2. Syyt osallistua senioritanssitoimintaan tärkeyden mukaan  Ohjaajat ( n= 182-
207), aluekouluttajat (n= 56-62) ja aluekehittäjät (n= 18-22)  
(0= en osaa sanoa...5= erittäin tärkeä)  
 
 

 

 

Senioritanssi oli useimmille säännöllinen harrastus. Noin puolet vastaajista kävi 

tanssiharrastuksessa kerran viikossa ja vajaa 30% kaksi kertaa viikossa tai useammin. 

Suosituin tanssimuoto oli vastaajien mukaan seisten tanssittavat tanssit, joita harrasti  

60% vastanneista. Sekä seisten tanssittavia että istumatansseja harrasti kolmasosa 

vastaajista. 
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Senioritanssiryhmään tultiin tavallisesti yksin (53%). Vajaa neljäsosa kävi ryhmässä 

yhdessä ystävien kanssa, avio- tai avopuolison kanssa vajaa 20% vastaajista. Miesten ja 

naisten välillä on kuitenkin merkittäviä eroja. Naisista lähes 60% kävi 

senioritanssiryhmissä yksin, kun taas valtaosa miehistä (66%) tuli ryhmään yhdessä avio-

/avopuolisonsa kanssa. Erot naisten ja miesten välillä saattavat johtua siitä, että 

naisvastaajien keskuudessa on enemmän leskeksi jääneitä kuin miesvastaajien 

keskuudessa. Kyselylomakkeessa ei kuitenkaan erikseen kysytty vastaajien siviilisäätyä, 

joten leskeksi jääneiden lukumäärä ei ilmene tarkastelusta. (taulukko 3) 

 

                  Taulukko 3. Senioritanssiryhmässä käyminen (%) 
 

Naiset Miehet 

 (n=484) (%) (n=62) (%) 
yksin 261 57 14 24 

ystävän kanssa 54 12 5 9 
ystävien kanssa 114 25 5 9 

avio-/avopuolison kanssa 53 12 38 66 
jonkun muun kanssa 2 1 0 0 

        

Senioritanssin toimintamuodot 

 

Senioritanssin suosituin toimintamuoto ovat viikoittaiset tanssitilaisuudet, joissa käy noin 

90% jäsenkyselyyn vastanneista. Myös ryhmien esiintymistilaisuuksiin 

osallistumisaktiivisuus on suhteellisen korkea, 55% vastaajista osallistuu niihin. Vajaa 

puolet vastaajista ottaa osaa alueellisiin senioritanssitapahtumiin.  Kansainväliseen 

yhteistyöhön osallistuu kuusi prosenttia vastaajista. Alhainen prosenttiosuus johtuu osittain 

siitä, että kansainväliset tapaamiset eivät ole kaikille avoimia tilaisuuksia. Liiton toimesta 

organisoidut tapahtumat koskevat pääosin kouluttajia ja ohjaajia. Neljä prosenttia 

vastaajista ottaa osaa myös muihin toimintamuotoihin, kuten ohjaajakoulutukseen, 

kulttuurikilpailuihin ja muihin tanssitilaisuuksiin. (taulukko 4) 
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Taulukko 4. Senioritanssin eri toimintamuotoihin 
osallistuminen (%) (n= 565) 
 
  f % 
Viikoittaiset tanssitilaisuudet 515 91 
Ryhmien esiintymistilaisuudet 311 55 
Alueelliset tapahtumat 256 45 
Ryhmien väliset vierailut 188 33 
Valtakunnalliset tanssitapahtumat 168 30 
Tanssiristeilyt 160 28 
Kansainvälinen yhteistyö 32 6 
Muut toimintamuodot 23 4 
 

 

Merkittävä osa (48%) jäsenkyselyyn vastanneista osallistuu eläkeläisjärjestöjen 

järjestämään senioritanssitoimintaan. Toiseksi suosituin järjestäjätaho olivat kansalais- tai 

työväenopistot, joiden senioritanssitoimintaan osallistui 36% vastaajista. Liikuntatoimen, 

palvelutalon/päiväkeskuksen sekä liikunta- tai urheilujärjestön  järjestämään 

senioritanssitoimintaan osallistui kuhunkin noin kuudesosa vastaajista. Jonkun muun 

järjestäjätahon, kuten oman rekisteröidyn tai muun yhdistyksen, yksityisen tai muun 

harrastajaryhmän nimesi 9% vastaajista.  

 

Taulukko 5. Eri järjestäjätahojen  
senioritanssitoimintaan osallistuminen (%) (n =566) 
 
  f % 
Eläkeläisjärjestö 271 48 
Kansalais- tai työväenopisto 206 36 
Liikuntatoimi 89 16 
Palvelutalo/päiväkeskus 82 15 
Liikunta- tai urheilujärjestö 82 15 
Muu taho 52 9 
Aikuisopisto 26 5 
Sosiaali- ja terveystoimi 10 2 
Seurakunta 8 1 
Kansanterveysjärjestö 6 1 

 

 

Vastaajat nimesivät oman senioritanssijärjestäjänsä lisäksi muita omalla alueella 

senioritanssitoimintaa järjestäviä tahoja. Lähes 80% vastanneista nimesi muuksi tahoksi 

eläkeläisjärjestöt. Toiseksi tunnetuin järjestäjätaho olivat kansalais- tai työväenopistot  

(48%). Kolmanneksi tunnetuimmat olivat palvelutalo/päiväkeskus (22%) sekä liikuntatoimi 

(17%). (taulukko 6)  
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Taulukko 6. Muut alueella senioritanssitoimintaa 
 järjestävät tahot (%)  (n= 457) 
 
  f % 
Eläkeläisjärjestö 347 76 
Kansalais- tai työväenopisto 219 48 
Palvelutalo/päiväkeskus 101 22 
Liikuntatoimi 98 21 
Liikunta- tai urheilujärjestö 78 17 
Aikuisopisto 41 9 
Sosiaali- ja terveystoimi 23 5 
Muut tahot 18 4 
Seurakunta 9 2 
Kansanterveysjärjestö 5 1 

 

Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen 

 

Vapaaehtoistyötä senioritanssin parissa tekee noin puolet vastaajista. Heistä yli 80% teki 

vapaaehtoistyötä palkatta. Vajaa kolmannes oli saanut kulukorvauksia, ja viidennes sai 

palkkaa tekemästään koulutuksesta tai tukea omaan kouluttautumiseensa. (taulukko 7) Yli 

50% vastaajista tekee myös muuta vapaaehtoistyötä, kuten auttamistyötä vanhusten 

parissa, erilaisten kerhojen vetämistä ja ryhmien ohjausta vanhuksille, maahanmuuttajille 

ja muille erityisryhmille sekä avustavia tehtäviä seurakunnassa, palvelutaloissa, 

yhdistyksissä (esim. eläkeläisyhdistykset, marttayhdistys), järjestöissä ja erilaisissa 

seuroissa (mm. urheiluseurat). 

 

Taulukko 7. Senioritanssin parissa tehdystä 
vapaaehtoistyöstä saatu korvaus (%) (n =295) 
 
  f % 
Ei makseta palkkaa 240 81 
Korvataan kulut (esim. matkakulut) 82 28 
Maksetaan koulutukset 61 21 
Muu korvaus 20 7 
 

 

Senioritanssin parissa vapaaehtoistyötä tekevät kokivat senioritanssitoiminnan 

kehittämisen ja uusien ohjaajien kouluttamisen suhteellisen tärkeäksi. Yli puolet 

vapaaehtoistyötä tekevistä nimesi syyksi liikuntaharrastuksen mahdollistamisen 

ikäihmisille omalla paikkakunnalla, vajaa kolmannes senioritanssitoiminnan kehittämisen ja 
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vähän yli 10% uusien ohjaajien kouluttamisen. Vapaaehtoistyön sosiaaliset ulottuvuudet 

koettiin myös tärkeiksi. Merkittävin syy tehdä vapaaehtoistoimintaa senioritanssin parissa 

oli halu jakaa senioritanssin iloa kanssaihmisille (83%), reilu kolmannes koki haluavansa 

auttaa ja tukea muita. Oman hyvinvointiin liittyvät tekijät koettiin myös tärkeiksi syiksi 

vapaaehtoistoiminnalle. Yli puolet vastaajista nimesi syyksi oman harrastuksen, vajaa 

puolet painotti myös mahdollisuutta käyttää omia taitoja ja kykyjä sekä halua lisätä 

hyvinvointia.  

 

 
Taulukko 8. Syyt tehdä vapaaehtoistyötä  
senioritanssin parissa (%) (n =296) 
 
  f % 
Halu jakaa senioritanssin iloa kanssaihmisille 247 83 
Oma harrastus 160 54 
Mahdollistaa liikuntaharrastus ikäihmisille omalla 
paikkakunnalla  157 53 
Mahdollisuus käyttää omia taitoja ja kykyjä 145 49 
Halu lisätä hyvinvointia 142 48 
Halu auttaa ja tukea muita 100 34 
Halu kehittää senioritanssitoimintaa 97 33 
Olla ystävä ja/tai tukihenkilö 64 22 
Ainoa senioritanssin ohjaaja paikkakunnalla 34 12 
Halu kouluttaa uusia senioritanssiohjaajia 34 12 
Tuttava pyysi 21 7 
Vastapainoa työelämälle 15 5 
Muut syyt 13 4 

 

Senioritanssilehti  

 
Senioritanssilehteä pidettiin yleisesti melko kiinnostavana (56%) ja kolmannes vastaajista 

piti lehteä hyvin kiinnostavana. (n= 555) Lehden pääkirjoituksen aina lukevia oli noin kaksi 

viidesosaa vastaajista. ”Hyvinvointia senioritanssista” luki aina lähes puolet vastaajista, 

vähän yli neljännes useimmiten. Vastaajia kiinnostivat myös koulutusta ja tapahtumia 

koskevat aiheet. Niitä luki aina yli kaksi viidesosaa vastaajista ja useimmiten vajaa 

viidennes. Kansainvälistä toimintaa koskevat kirjoitukset aina lukevia oli neljännes 

vastaajista, ja valtakunnallisia uutisia kolmannes. Kuulumiset kentältä kiinnostivat myös 

useita lukijoita. Niitä luki aina 35% ja useimmiten 32% vastaajista.  
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Senioritanssilehdessä toivottiin käsiteltävän enemmän kentän kuulumisia niin kotimaasta 

kuin ulkomailta. Ryhmien kuulumisia ja paikkakuntien omia tapahtumia toivottiin myös 

lisää. Ohjaajakoulutusta ja opetusta koskevat aiheet kiinnostivat myös vastaajia, samoin 

ikäihmisten yleiseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät teemat. Lisäksi lehteen kaivattiin 

uusien tanssien ohjeita, jotta tanssien harjoittelu olisi mahdollista ilman kurssia.  

Senioritanssista tietoa jakavat tahot 
 

Vastaajat nimesivät tärkeimmäksi senioritanssista tietoa jakavaksi tahoksi omat ystävänsä 

(31%) . Noin viidennes vastaajista oli saanut tietoa toiminnasta joko muilta tanssijoilta, 

eläkeläisjärjestöiltä, senioritanssinohjaajalta, kansalais- tai työväenopistosta. Tietoa oli 

saatu myös muualta (12%), esimerkiksi mediasta (lehdet, televisio, Internet) sekä 

Ikäinstituutista. (taulukko 9) 

 

Taulukko 9. Senioritanssista saatu tietoa (%)  (n=578) 
 
  f % 
Ystävältä 178 31 
Muilta tanssijoilta 103 18 
Eläkeläisjärjestöstä 104 18 
Senioritanssiohjaajalta 100 17 
Kansalais- tai työväenopistosta 96 17 
Kuuli senioritanssista muualta 71 12 
Liikuntatoimesta 55 10 
"Puskaradiosta" 45 8 
Palvelukeskuksesta 33 6 
Senioritanssin aluekouluttajalta 31 5 
Senioritanssin aluekehittäjältä 5 1 
Aikuisopistosta 3 1 

 

 

Noin puolet vastaajista oli kuullut Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry:stä 

(SKSL ry) senioritanssiohjaajalta ja noin viidesosa aluekouluttajalta. Runsas 

kymmenesosa vastaajista oli kuullut SKSL ry:stä muilta tanssijoilta. Yhdeksän prosenttia 

vastaajista oli saanut tiedon muulta taholta. Muutama vastaaja oli ollut mukana liiton 

perustamisesta asti, osa oli saanut tietoa myös erilaisilta kursseilta sekä 

tanssitapahtumista. (taulukko 10) 
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Taulukko 10. SKSL ry:stä saatu tietoa (%) (n= 559) 
 

  f % 
Senioritanssiohjaajalta 304 54 
Senioritanssin aluekouluttajalta 118 21 
Muilta tanssijoilta 71 13 
Muulta taholta 51 9 
Ystävältä 51 9 
Eläkejärjestöstä 27 5 
Senioritanssin aluekehittäjältä 18 3 
"Puskaradiosta" 14 3 
Kansalais- tai työväenopistosta 13 2 
Liikuntatoimesta 10 2 
Palvelukeskuksesta 10 2 
Aikuisopistosta 4 1 

 

Jäsenkyselyyn vastanneilla oli mahdollisuus esittää toiveita ja ideoita SKSL ry:n toiminnan 

kehittämiseksi. Senioritanssitoiminnalle kaivattiin enemmän valtakunnallista näkyvyyttä, ja 

uusia tanssinharrastajia tulisi vastaajien mukaan aktivoida lisäämällä tiedotusta 

toiminnasta. Miesten aktivoiminen toimintaan mukaan nousi myös esille. Sen mainitsi 

kuitenkin vain muutama vastaaja. 

 

”Jäsenlehti kirjastojen lukusaliin, senioritanssiopetus Tv:n, näkyviä artikkeleita 
naistenlehtiin.” 
 
”Mainontaa ja esillä olemista juuri nyt, kun suuret ikäluokat ovat 
eläköitymässä. Kyllä senioritanssista puhutaan paljon nytkin, mutta siitä 
huolimatta se on monille tuntematonta.” 
 
”Tiedotteiden lähettämistä kunnille, myös tieto päivähoitotoimistoon ja 
päiväkodeille junioreille senioritansseista (yhdessä senioreiden kanssa)”.  
 
”Miehet mukaan, myös miesohjaajia/vetäjiä (kuntoliikuntamuoto).” 
 
”Miehiä pitäisi innostaa mukaan jollain ihmeen tavalla, ehkä esitteitä 
miesporukoille.”                                                                                                                      
 

Senioritanssin harrastajat toivoivat myös enemmän yhteistoiminnan muotoja sekä 
valtakunnallisia ja alueellisia tapahtumia. 
 

”Alueellisia tapahtumia eri puolille maata.” 
 
”Yhteistanssitilaisuuksia (vrt. Pirkka-halli ja Turku) esim. maakunnittain.”  
 ”Valtakunnallinen tapahtuma olisi mukava.”   
  
 ”Muitakin yhteiskokoontumisia ja esiintymisiä kuin risteily. Liian tukkoinen ja 
kallis.”     
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Senioritanssin ohjaus 
 
Kyselyyn vastasi 210 senioritanssin ohjaajaa (35%). Noin viidennes ohjaajista teki 

ohjaustyötä kerran ja 6% kaksi kertaa viikossa. Lähes 80% ohjaajista teki ohjaustyötä 

vapaaehtoispohjalta. Neljännes ohjasi tansseja tuntityönä ja ainoastaan 11% osana 

päätoimista toimenkuvaansa. Kaksi ohjaajaa jätti vastaamatta ohjaustyötä koskevaan 

kysymykseen, mutta vastasi muihin ohjausta koskeviin kysymyksiin. (taulukko 11.) 

 

Suurin osa ohjaajista ohjasi yhtä tanssiryhmää. Keskimäärin ryhmässä oli 18 osallistujaa. 

Osallistujamäärä vaihteli 6-50 välillä. Kaiken kaikkiaan ohjattavia ryhmissä oli 2568 

henkilöä. (n=141)  Kahta ryhmää ohjasi 42 ohjaajaa. Keskimäärin näissä ryhmissä oli 17-

19 osallistujaa. Ryhmien osallistujamäärät vaihtelivat 2-55 ja 6-30 välillä. Viidellätoista 

ohjaajalla oli ohjattavanaan kolme ryhmää. Keskimäärin näissä ryhmissä oli 16-20 

osallistujaa. Ryhmien osallistujamäärät vaihtelivat 7-27, 8-40  ja 10-30 välillä. Kymmenellä 

ohjaajalla oli enemmän kuin kolme ryhmää. Naisten lukumäärä ohjattavista vaihteli 3-120 

välillä,  keskimäärin heitä oli ryhmässä 23. (n=200)  Miesten lukumäärä vaihteli 0-120 

välillä, keskimäärin heitä oli ryhmässä neljä. (n =187) 

 

Taulukko 11. Senioritanssin ohjaus (%)  (n = 214) 
 
  f % 
Vapaaehtoispohjalta 164 77 
Tuntityönä 54 25 
Osana päätoimen toimenkuvaa 23 11 

 

Taustayhteisöt ja yhteistyö 
 

Ohjattavien ryhmien yleisin taustayhteisö olivat eläkeläisjärjestöt, joissa oli yhdestä neljään 

ryhmää. (n= 103)  Toisiksi yleisin taustayhteisö olivat kansalais- tai työväenopistot, joissa 

oli yhdestä viiteen ryhmää. (n= 48) Senioritanssiryhmän tärkeimmät yhteistyötahot olivat 

vastaajien mukaan eläkeläisyhdistykset (65%), vanhainkodit (52%) ja palvelukeskukset 

(49%). Vähän yli kolmasosa vastaajista mainitsi myös liikuntatoimen ja kansalais- tai 

työväenopistojen kanssa tehdyn yhteistyön. (taulukko 12) 
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Taulukko 12. Senioritanssiryhmän yhteistyötahot (%) (n =185) 
 

  f % 
Eläkeläisyhdistykset 120 65 
Vanhainkodit 97 52 
Palvelukeskukset 90 49 
Liikuntatoimi 50 27 
Kansalais- tai työväenopistot 49 27 
Kulttuuritoimi 34 18 
Muu yhteistyötaho 29 16 
Liikunta- tai urheilujärjestö 24 13 
Seurakunta 24 13 
Sosiaali- ja terveystoimi 18 10 
Päiväkodit 14 8 
Koulut 12 7 
Aikuisopistot 1 1 

 

 

YHTEENVETO 
 
Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liiton jäsenet osallistuivat kyselytutkimukseen 

aktiivisesti, ja vastausprosentti nousi suhteellisen korkeaksi (74%). Suhtautuminen 

kyselyyn oli muutenkin myönteistä. Osa entisistä jäsenistä antoi palautetta, vaikkei 

vastannut itse kyselyyn. Esimerkiksi tyhjän kyselylomakkeen ohessa tuli saatekirjeitä, 

jossa kerrottiin syitä liitosta eroamiselleen, kuten ettei lähialueella järjestetty enää 

senioritanssitoimintaa tai muut syyt estivät osallistumisen.  

 

SKSL ry:n jäsenistö koostuu pääosin naisista. Naiset olivat myös enemmistönä 

jäsenkyselyyn vastanneista. Suurin osa kaikista vastaajista oli 65-74 -vuotiaita. 

Aktiivisimmat tanssinharrastajat kuuluivat myös tähän ikäryhmään, mukaan lukien yli 75-

vuotiaat. Lähes 80% kyselyyn vastanneista oli senioritanssin harrastajia, ohjaajia oli 35% 

vastaajista. Suurin osa ohjaajista ohjasi yhtä tanssiryhmää, jossa oli keskimäärin 18 

osallistujaa.  

 

Kyselyn tulokset osoittivat, että vastaajat kokivat senioritanssitoiminnalla olevan 

kokonaisvaltaista hyvinvointia ylläpitävää merkitystä. Osallistumista motivoivat erityisesti 

fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn ylläpitäminen, kuten liikkumiskyvyn ylläpitäminen 

sekä uuden oppiminen ja muistin kehittäminen. Myös toiminnan sosiaaliset ulottuvuudet, 

kuten toisten kanssa harrastaminen ja ihmisten tapaaminen, koettiin tärkeäksi.  
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Suosituin toimintamuoto olivat viikoittaiset tanssitilaisuudet. Myös ryhmien 

esiintymistilaisuuksiin osallistumisaktiivisuus oli suhteellisen korkea. Lähes puolet 

vastaajista osallistui eläkeläisjärjestöjen järjestämään senioritanssitoimintaan. Toiseksi 

suosituin järjestäjätaho oli kansalais- tai työväenopistot. Useat kyselyyn vastanneista 

tekivät myös vapaaehtoistyötä senioritanssin parissa. Tärkein syy tehdä vapaaehtoistyötä, 

oli halu jakaa senioritanssin iloa kanssaihmisille.  

 

Senioritanssin ohjaajille suunnattujen kysymysten vastauksista ilmeni, että ohjattavien 

ryhmien yleisin taustayhteisö olivat eläkeläisjärjestöt, joissa oli yhdestä neljään ryhmää. 

Toisiksi yleisin taustayhteisö olivat kansalais- tai työväenopistot, joissa oli yhdestä viiteen 

ryhmää. (n= 48) Senioritanssiryhmän tärkeimmät yhteistyötahot olivat vastaajien mukaan 

eläkeläisyhdistykset (65%), vanhainkodit (52%) ja palvelukeskukset (49%).  

 

Vastaajat olivat pääosin melko tyytyväisiä Senioritanssilehteen. Lähes 60% vastaajista piti 

lehteä yleisesti melko kiinnostavana ja kolmannes hyvin kiinnostavana. Senioritanssi-

toiminnasta oli saatu tietoa etenkin omilta ystäviltä. SKSL ry:stä puolestaan senioritanssi-

ohjaajilta ja aluekouluttajilta.  

 

Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liiton toiminnan kehittämistä koskevassa 

palautteessa tuli esille, että senioritanssitoiminnalle kaivattiin enemmän valtakunnallista 

näkyvyyttä. Uusia tanssiharrastajia toivottiin aktivoitavan tiedotusta lisäämällä. Myös 

miesten aktivoiminen toimintaan mukaan nousi esille. 
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    Liite 

  

 

 

Lomakenumero 

__________ 

 
 
SUOMEN KANSAINVÄLISEN SENIORITANSSIN LIITTO RY 
JÄSENKYSELY 2008 
 

 
 
Olkaa hyvä ja vastatkaa seuraaviin kysymyksiin ympäröimällä sopivin vaihtoehto ja/tai 
kirjoittakaa vastaus sille varattuun tilaan. Ympyröikää vaihtoehdoista vain yksi, ellei 
kysymyksen yhteydessä toisin mainita. 
 
 
I TAUSTATIEDOT 
 
1. Sukupuoli 

1. nainen 
2. mies 

 
2. Ikä 

1. alle 25-vuotias 
2. 25-54-vuotias 
3. 55-64-vuotias 
4. 65-74-vuotias 
5. yli 75-vuotias 

 
3. Nykyinen tai entinen ammatti 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Asuinkunta 
 
________________________________________________________________________ 
 
5. Voitte ympyröidä useamman vaihtoehdon. Oletteko tällä hetkellä 

1. kannattajajäsen 
2. tanssin harrastaja 
3. ohjaaja 
4. aluekouluttaja 
5. aluekehittäjä 

 
6. Onko liiton nykyinen jäsenmaksu (12 € /henkilöjäsen, 80 € /yhteisö) mielestänne 

1. liian pieni 
2. sopiva 
3. liian suuri 
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II SENIORITANSSIN HARRASTAMINEN 
 
 
7. Ihmisillä on erilaisia syitä osallistua senioritanssitoimintaan. Arvioikaa alla 
lueteltujen syiden tärkeyttä itsenne kannalta. Ympyröikää jokaisen väittämän 
kohdalta sopivin vaihtoehto. 
 
 

Osallistun senioritanssitoimintaan,  
koska haluan…  erittäin tärkeää melko  vähän ei lainkaan en osaa 
   tärkeää  tärkeää tärkeää tärkeää sanoa 

harrastaa yhdessä toisten 
kanssa     5 4 3 2 1 0 
tavata ihmisiä     5 4 3 2 1 0 
tutustua uusiin ihmisiin   5 4 3 2 1 0 
pitää hauskaa    5 4 3 2 1 0 
kohentaa mielenterveyttä   5 4 3 2 1 0 
jakaa tanssin iloa vanhusten  
keskuudessa    5 4 3 2 1 0 
esiintyä erilaisissa tilaisuuksissa 5 4 3 2 1 0 
käyttää taitojani ja kykyjäni   5 4 3 2 1 0 
oppia uutta / kehittää muistia   5 4 3 2 1 0 
ohjata senioritansseja   5 4 3 2 1 0 
kouluttaa uusia ohjaajia   5 4 3 2 1 0 
kehittää/edistää senioritanssia 
alueellani    5 4 3 2 1 0 
osallistua kansainväliseen 
toimintaan    5 4 3 2 1 0 
tukea senioritanssia   5 4 3 2 1 0 
ennaltaehkäistä ja hoitaa  
terveyttä    5 4 3 2 1 0 
ylläpitää liikkumiskykyä   5 4 3 2 1 0 
edistää sydänterveyttä   5 4 3 2 1 0 
liikkua musiikin mukaan   5 4 3 2 1 0 
muu,      5 4 3 2 1 0 
mikä? 
 
 
 
 
 

Vastatkaa seuraaviin kysymyksiin jos olette senioritanssin harrastaja. 
 
8. Kuinka usein harrastatte senioritanssia 

1. kerran kuukaudessa 
2. kerran kahdessa viikossa 
3. kerran viikossa 
4. kaksi kertaa viikossa tai useammin 
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9. Käyttekö senioritanssiryhmässä 
1. yksin 
2. ystävän kanssa 
3. ystävien kanssa 
4. avio-/avopuolison kanssa 
5. muu, 

kenen?____________________________________________________________ 
 
10. Harrastatteko 

1. seisten tanssittavia tansseja 
2. istumatansseja 
3. molempia 
 

 
III SENIORITANSSIN TOIMINTAMUODOT 
 
11. Mihin senioritanssin toimintamuotoihin osallistutte? Ympyröikää seuraavista 
sopivat vaihtoehdot. 

1. viikoittaiset tanssitilaisuudet 
2. alueelliset tapahtumat 
3. ryhmien esiintymistilaisuudet 
4. ryhmien väliset vierailut 
5. tanssiristeilyt 
6. valtakunnalliset tanssitapahtumat 
7. kansainvälinen yhteistyö 
8. muu, 

mihin?_____________________________________________________________ 
 
12. Minkä tahon järjestämään senioritanssitoimintaan osallistutte? Ympyröikää 
seuraavista sopivat vaihtoehdot. 

1. eläkeläisjärjestö 
2. liikuntatoimi 
3. sosiaali- ja terveystoimi  
4. kansanterveysjärjestö  
5. liikunta- tai urheilujärjestö 
6. kansalais- tai työväenopisto 
7. aikuisopisto 
8. palvelutalo/päiväkeskus 
9. seurakunta 
10. muu, 

mikä?______________________________________________________________ 
 
13. Tiedättekö muita tahoja, jotka järjestävät alueellanne senioritanssitoimintaa? 
Ympyröikää seuraavista sopivat vaihtoehdot. 

1. eläkeläisjärjestö 
2. liikuntatoimi 
3. sosiaali- ja terveystoimi 
4. kansanterveysjärjestö 
5. liikunta- tai urheilujärjestö 
6. kansalais- tai työväenopisto 
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7. aikuisopisto 
8. palvelutalo/päiväkeskus 
9. seurakunta 
10. muu, 

mikä?______________________________________________________________ 
 
 
 
IV VAPAAEHTOISTOIMINTA 
 
Vapaaehtoistyöllä tarkoitetaan tavallisten kansalaisten palkatonta tai lähes 
palkatonta yleishyödyllistä, vapaasta tahdosta kumpuavaa toimintaa. 
 
 
14. Teettekö vapaaehtoistyötä senioritanssin parissa? 

1. kyllä 
2. ei 

 
15. Teettekö vapaaehtoistyötä yleisesti? 

1. kyllä, 
millaista?___________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 
2. ei 

 
16. Senioritanssin parissa tekemästänne vapaaehtoistyöstä 

1. ei makseta palkkaa 
2. korvataan kulut (esim. matkakulut) 
3. maksetaan koulutukset  
4. muu, 

mitä?______________________________________________________________ 
 
17. Mikä on syynne tehdä vapaaehtoistoimintaa senioritanssin parissa? Voitte 
ympyröidä useamman vaihtoehdon. 

1. halu auttaa ja tukea muita 
2. halu lisätä hyvinvointia 
3. halu jakaa senioritanssin iloa kanssaihmisille 
4. mahdollistaa liikuntaharrastus ikäihmisille omalla paikkakunnalla 
5. olla ystävä ja/tai tukihenkilö 
6. ainoa senioritanssin ohjaaja paikkakunnalla  
7. halu kehittää senioritanssitoimintaa 
8. halu kouluttaa uusia senioritanssiohjaajia 
9. mahdollisuus käyttää omia taitoja ja kykyjä 
10. tuttava pyysi 
11. vastapaino työelämälle 
12. oma harrastus 
13. muu, 

mikä?______________________________________________________________ 
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V SENIORITANSSILEHTI 
 
18. Miten kiinnostavana pidätte Senioritanssilehden sisältöä? 

1 hyvin kiinnostava 
2 melko kiinnostava 
3 ei kovin kiinnostava 
4 ei lainkaan kiinnostava 

 
19. Mitä artikkeleita/teemoja luette Senioritanssilehdestä? Ympyröikää jokaisen 
artikkelin/teeman kohdalta sopivin vaihtoehto. 
 

Luen artikkelin/teeman  
  aina useimmiten  toisinaan harvemmin en koskaan 

 

Pääkirjoitus      5 4 3 2 1 
Hyvinvointia senioritanssista   5 4 3 2 1 
Kansainvälistä toimintaa    5 4 3 2 1 
Valtakunnallisia uutisia    5 4 3 2 1 
Kuulumisia kentältä    5 4 3 2 1 
Runopalsta    5 4 3 2 1 
Valokeilassa   5 4 3 2 1 
Koulutusta ja tapahtumia   5 4 3 2 1 
Jäsenasiaa    5 4 3 2 1 

 
20. Mitä aiheita haluaisitte Senioritanssilehdessä käsiteltävän? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
21. Mistä kuulitte senioritanssista? 

1. ystävältä 
2. muilta tanssijoilta 
3. senioritanssiohjaajalta 
4. senioritanssin aluekouluttajalta 
5. senioritanssin aluekehittäjältä 
6. eläkeläisjärjestöstä 
7. liikuntatoimesta 
8. palvelukeskuksesta 
9. kansalais- tai työväenopistosta 
10. aikuisopistosta 
11. ”puskaradiosta” 
11. muualta, 
mistä?_____________________________________________________________  



 25 

 
22. Mistä kuulitte Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry:stä? 

1. ystävältä 
2. muilta tanssijoilta 
3. senioritanssiohjaajalta 
4. senioritanssin aluekouluttajalta 
5. senioritanssin aluekehittäjältä 
6. eläkeläisjärjestöstä 
7. liikuntatoimesta 
8. palvelukeskuksesta 
9. kansalais- tai työväenopistosta 
10. aikuisopistosta 
11. ”puskaradiosta” 
12. muualta, 

mistä?_____________________________________________________________ 
 
23. Millaisia toiveita teillä on Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitolle 
toiminnan kehittämiseksi? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Vastatkaa seuraaviin kysymyksiin, jos olette senioritanssin ohjaaja. 
 

 

VI SENIORITANSSIN OHJAUS 

 
24. Ohjaatteko senioritanssia 

1. vapaaehtoispohjalta 
2. tuntityönä 
3. osana päätoimenne toimenkuvaa 

 
25. Kuinka usein ohjaatte senioritanssia? 

1. vähemmän kuin yhden kerran viikossa 
2. kerran viikossa 
3. kerran kahdessa viikossa 
4. kaksi kertaa viikossa 
5. 3- 4 kertaa viikossa 
6. muu, kuinka 

usein?_____________________________________________________________ 
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26. Kuinka montaa ryhmää ohjaatte ja kuinka monta tanssijaa kussakin 
ryhmässänne tanssii? 

1. yhtä ryhmää, jonka osallistujamäärä  on _______ henkilöä 
 
2. kahta ryhmää, joiden osallistujamäärät ovat  _______ henkilöä ja _______ henkilöä 

 
3. kolmea ryhmää, joiden osallistujamäärät ovat  _______ henkilöä,  

_______ henkilöä ja _______henkilöä 
 

4. useampia ryhmiä, kuinka montaa? ___________, joiden osallistujamäärät ovat   
 

_______ henkilöä,  _______ henkilöä, _______ henkilöä, _______ henkilöä,  
 

_______ henkilöä, _______henkilöä, _______henkilöä, _______ henkilöä 
 
 
27. Ryhmässänne/ryhmissänne tanssii yhteensä 
 
     1. naisia __________  
 
     2. miehiä _________ 
 
 
28. Mikä on ohjaamanne ryhmän/ryhmien taustayhteisö? Voitte ympyröidä 
useamman vaihtoehdon. 

1. eläkeläisjärjestö, montako ryhmää?   __________ 
 
2. liikuntatoimi, montako ryhmää?   __________ 

 
3. sosiaali- ja terveystoimi, montako ryhmää? __________ 

 
4. kansanterveysjärjestö, montako ryhmää?   __________ 

 
5. liikunta- tai urheilujärjestö, montako ryhmää? __________ 

 
6. kansalais- tai työväenopisto, montako ryhmää?  __________ 

 
7. aikuisopisto, montako ryhmää?    __________ 

 
8. palvelutalo/päiväkeskus?     __________ 

 
9. seurakunta, montako ryhmää?    __________ 

 
10. muu,  
mikä? _________________________montako ryhmää?  __________ 

 
29. Ohjaatteko 

1. seisten tanssittavia tansseja 
2. istumatansseja 
3. molempia 
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30. Onko senioritanssiryhmänne tehnyt yhteistyötä jonkin tai joidenkin alla 
mainittujen tahojen kanssa ja millaista yhteistyö on ollut? Ympyröikää valitsemanne 
vaihtoehto ja kirjoittakaa kullekin viivalle yhteistyömuodon kuvaus. Voitte 
ympyröidä useamman vaihtoehdon. 
 

1. eläkeläisyhdistykset __________________________________________________ 
 
2. vanhainkodit ________________________________________________________ 

 
3. palvelukeskukset ____________________________________________________ 

 
4. liikuntatoimi ________________________________________________________ 

 
5. kulttuuritoimi ________________________________________________________ 

 
6. sosiaali- ja terveystoimi _______________________________________________ 

 
7. kansalais- tai työväenopistot ___________________________________________ 

 
8. aikuisopisto ________________________________________________________ 

 
9. päiväkodit __________________________________________________________ 

 
10. koulut _____________________________________________________________ 

 
11. liikunta- tai urheilujärjestö ______________________________________________ 

 
12. seurakunta _________________________________________________________ 

 
13. muu, 

mikä?______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
KIITOS AVUSTANNE! 

 


