
Kysely senioritanssin ohjaajille 
ja työpajoihin osallistuneille 

koronavuonna 2020  
Avovastausten koonti teemoittain 

 



Ohjaukseen liittyvä tuen tarve, 
muu kuin valikossa mainittu 

 (9 vastaajaa)  



Mitä muuta 
tukea 
tarvitsisit 
ohjaukseen?  

Tanssien/tanssielementtien sisäistäminen ja hallinta 

• kertausta haastavimpiin tansseihin 

• round -askelikkoja 

• videomateriaalia 

• selkeät DVD -näytöt koko tanssista 

 

Vertaistuki 

• toisten ohjaajien tapaamista ja keskustelua kokemuksista 

• tutun ja taitavan ohjaajan ryhmässä tanssimista 

 

Tuntisuunnittelu 

• ohjelmiston laatiminen niin, että jokaiselle löytyy lemppareita 

 

Luovuus 

• koreografioiden tekoa uusiin kappaleisiin 

• vaihtoehtoisia musiikkeja tuttuihin tansseihin 

 



 

 

 

Oletko ohjannut senioritansseja 2020  

(63 vastaajaa) 

  
 Kyllä  50 

 En  13 

  

 



Korona-ajan toimintatapoja,  
mikäli ryhmä on jatkanut  

(42 vastaajaa) 
 



Hygienia  
Käsihygienia 

Käsidesi käytössä: joko oma tai talon puolesta 
Käsien pesu ennen saliin tuloa 

Käsien pesu ennen ja jälkeen tanssitunnin 

Käsien pesu ja käsidesi 
Käsidesi ja kertakäyttöhanskat 

Maskit  

Maskisuositus: halukkailla maski 
Ohjaajalla maski tai visiiri 
Kaikilla osallistujilla maskipakko 

 LISÄKSI: pintojen puhdistus, vain täysin oireettomana tanssimaan 

  

Korona 
-  

Hygienia 



Turvavälit   
Tanssivalinnat 

• Yksintansseja, rivitansseja, omia yksintanssikoreografioita 
• Piiritansseja turvavälein, ei kosketusta 
• Istumatansseja turvavälein 
• Round -tansseja aviopareittain tai ’koronakupla -parit’ 

Tanssien soveltaminen 

• Turvakepit parien välissä 
• Paritanssit turvavälillä, ilman kosketusta: toteutetaan 

kuviot ilman käsiotetta,  ’kuvitellen’ 
• Ei lainkaan parinvaihtoa 
• Paritanssien soveltaminen yksintansseiksi 
  

Korona 
- 

Turvavälit 



Tilaratkaisut 
 
• ohjaaja näyttämöllä 
• pieni ryhmä ja suuri tila 

• useita pukuhuoneita käytössä 

• ei pukuhuoneisiin ollenkaan  

• vaatteet ja kengät salin ulkopuolelle 

• ryhmät eivät kohtaa 

• tanssiminen ulkona  

• tanssiryhmät kimppakävelyiksi  

• ulkoillessa jumpataan ja tanssitaan   

Korona 
- 

Tilaratkaisuja 



Jos vastasit harjoittaneesi 
senioritanssin ohjaajataitojasi 
koronavuonna 2020, miten teit sen?  
(32 vastaajaa) 
 



• Kävin kurssin  

• Kertaamalla ohjeita, pilkkomalla tanssi osiin 

• Harjoitellut yksin kotona  

 ‘Olen ottanut tanssin käyttöön kun se on ensin kotona mennyt’ 
 ‘Harjoitellut yksin erilaisia askelikkoja ja kuvioita’  
 ‘Perheenjäsenestä saa parin’ 

• Etsinyt uusia tansseja, soveltanut vanhoja  

 ‘Youtubesta harjoitellut tansseja’ 
 ‘ Soveltanut yksintansseiksi’ 

• Tuuraamalla, käymällä toisen ohjaajan ryhmässä 

• Harjoittelemalla esiintymistä ryhmän edessä 

• Harjoittelemalla puhumista 

 

Ohjaustaitojen 
harjoittaminen 
korona-aikana 



Mitä muuta haluaisit sanoa 
senioritanssin kehittämisestä? 

(40 vastaajaa)  



 

 Ohjaajatapaamiset 

• joissa ohjaajat voivat vaihtaa tietotaitoa 

• joissa saa työnohjausta ja vertaistukea 

• joissa jokainen ohjaisi jotain 

• joissa kerrataan vaikeita tansseja ja vaihdetaan kuulumisia 

• Varalan perutun tilaisuuden tapaan 

• ’etänä’ esimerkiksi Teamsin keinoin 

• ohjaajien kesken 

• hankkeessa toteutettujen Työpajojen jatkamista 

Kehittämis-
toiveita 



 Koulutus 

• kattava koulutus koko Suomeen 

aluekouluttajia hyödyntäen (Ikäinstituutti) 

• yhteistyötä Ikäinstituutin kanssa 

koulutuksissa, ettei mene päällekkäin 

aluekouluttajien kanssa 

• ohjaajien toiveiden perusteella koulutuksia 

• kurssien peruuntuminen harmittaa 

• pitäisi kantaa vastuuta siitä, että senioritanssia 

olisi tarjolla koko Suomessa 

• uusia ohjaajia, nuoria ohjaajia 

• ohjaajia pitäisi opettaa myös muuntelemaan 

tanssia, jos terveysongelmia tai pitää keventää 

Kehittämis-
toiveita 



Materiaalit 
• musiikki pitäisi olla helpommin saatavilla 

• ohjeet, musiikit ja videot tulisi saada sähköisesti 

• DVD:t ovat hyödyllisiä, mutta ne eivät aina auta, jos 

kuva on otettu oudosta suunnasta tai seurattava 

tanssija ’karkaa’ kuvasta 

• käytän eniten niitä tansseja, joista on video 

olemassa 

• työkalupakki hyvä asia 

• ohjeet ja musiikki pitäisi saada netistä, rinnalla vielä 

CD:t ja DVD:t 

• ohjeet saisi olla selvempiä, aina ei ymmärrä 

 

Kehittämis-
toiveita 



Materiaalit 
• lisää materiaalia yksintansseista 

• musiikit pitäisi ’päivittää’, tuntuvat vanhoilta 

• lavatansseihin perustuvia tansseja, kun moni on 

käynyt kursseja 

• helppoja tansseja 50-60 -luvun musiikkiin 

• helppoja aineistoja vasta-alkaneille ohjaajille 

 

Kehittämis-
toiveita 



Tiedotus 

• tehokkaampaa ja kaksisuuntaista 

viestintää, joka todella tavoittaisi ohjaajat 

• tiedotustempauksia, jotka auttaisivat 

paikallista toimintaa 

• nykyinen suunta hyvä 

• kun ohjaajat kysyvät facebookissa, pitäisi 

joko Ikäinstituutin tai liiton vastata ja 

tarjota konkreettista apua 

Kehittämis-
toiveita 



Muuta 
• Suunta on todella hyvä.  Rohkaisee ohjaajia tuomaan julki 

puutteita ja hyviä puolia tanssin ohjaamisesta yms. 

• Selkeyttä siihen, mikä on Senioritanssiliiton rooli 

valtakunnallisesti. Miten liitto tukee ohjaajia konkreettisesti? 

Mitä liitto merkitsee perusjäsenelle?  

 

• Kehitystyö on saanut uutta pontta. Ohjaajat saavat nyt 

merkittävästi enemmän liitolta tukea kuin oman urani 

alkutaipaleella (v. 2005-). 

  

• Toiminta on liian jäykkää sekä Ikäinstituutissa että liitossa.  

 

• Varalan alustavassa ohjelmassa oli hyviä valinnaisia 

työryhmiä, toivottavasti siihen voidaan palata koronan jälkeen.  

 

• Tämä kysely on hyvä alku liiton ja ohjaajien yhteistyölle. 

• Liitto on nyt oikealla tiellä. Ohjaajien mukaan ottaminen 

     paremmalla tolalla kuin aikaisemmin. 

 

• Teette tärkeää työtä, kiitos! 

 

Kehittämis-
toiveita 



 

 

Tavataan pian ja tanssien 

 

 

Kehittämis-
toiveita 


