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Lukij alle

Hyvä senioritanssin ystävä. Kansainvälinen senioritanssi tarvitsee lisää 
harrastajia ja ohjaajia. Sinä olet yksi meistä, joka voit senioritans  sin 
lähettiläänä viedä sanomaa eteenpäin ja tartuttaa tanssikipinää eri 

 tahoille. 

Toivomme tämän oppaan antavan Sinulle eväitä tuokioihin, joissa esittelet 
kansainvälistä senioritanssia. Parhaaksi koettu tapa on sellainen, jossa kuu-
lij atkin pääsevät halutessaan mukaan tanssimaan. Oppaassa on ehdotuksia 
helposti käynnistyvistä tansseista eri tilanteisiin.

Opas sisältää myös vinkkejä tanssitapahtuman järjestämiseksi. Niistä voivat 
lisäksesi hyötyä yhteistyökumppanisi, joita toivottavasti saat innostettua 
avuksesi.

Hyviä hetkiä kansainvälisen senioritanssin parissa.

Tanssin taika tarttuu!

Helsingissä 31.12.2021

    

Ulla Salminen   Elina Karvinen

Oppaassa mainitut musiikit ja tanssiohjeet voit tilata Ikäinstituutis-
ta, ikainstituutti.fi  tai puhelimitse 09 6122 160. Verkkosivuilta löydät 
tiedot myös muusta senioritanssiaineistosta ja ajankohtaisista kou-
lutuksista.
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Senioritanssin esittely- ja tapahtum
aopas

1.  Kansainvälinen senioritanssi 
 harrastuksena

Senioritanssissa on se jokin
Kansainvälinen senioritanssi on ikäihmisten itselleen kehittämä liikunta-
muoto, jota toki voivat harrastaa kaikenikäiset ihmiset. Tanssit ovat rentoja 
seuratansseja, joista kullakin on oma nimi, koreografi a, luonne ja musiikki. 
Senioritansseista suurin osa on parin kanssa tanssittavia piiritansseja, joissa 
yhden tanssin aikana pari vaihtuu monta kertaa. Tanssitaan myös jonoissa, 
yksin ja yhteisessä piirissä. Senioritansseja voidaan tanssia istuenkin. Usein 
tanssi kertoo jonkin tarinan, joka paitsi mukavasti elävöittää, myös helpottaa 
oppimista ja muistamista. 
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Tanssi taittuu ja pari vaihtuu
Kansainvälinen senioritanssi ei edellytä aiempaa tanssitaustaa. Se on ma-
talan kynnyksen liikuntamuoto, johon ovat lämpimästi tervetulleita kaikki 
kiinnostuneet. Valittavissa on vaatimustasoltaan erilaisia tansseja, ja ne 
ovat hyvin sovellettavissa. Osallistua voi joustavissa arkivaatteissa. Erityis-
huomio on jalkineissa, jotka soveltuvat tanssiin. Mukaan voi hyvin tulla yksin 
eikä sukupuolisidonnaisuutta ole: pari löytyy paikan päältä aina – ja yhden 
tanssin aikana jo montakin. 

Rentoa ja iloista yhdessäoloa
Senioritanssin harrastajien mielestä tärkeätä on lämminhenkisyys, salliva 
ilmapiiri sekä tanssista saatu mielihyvän tunne. Keskeisiä elementtejä ovat 
elämyksellisyys ja iloinen yhdessäolo. Elämys syntyy uuden oppimisesta, jota 
tukevat usein kertautuvat askelsarjat, mielikuvat ja melodinen, selvärytmi-
nen musiikki. Oppiminen ja osaaminen lisäävät itsevarmuutta, ja iloinen yh-
dessäolo vahvistaa mielen hyvinvointia. 

Elämys syntyy myös erilaisista tunnelmista, joita senioritansseihin valitut 
musiikit välittävät; on reipastempoisia menotansseja, lempeitä melodia-
tansseja, kepeitä tai hartaita tansseja sekä tansseja, joissa on runsaasti 
temperamenttia. On innostavaa eläytyä erilaisiin tunnetiloihin.

Mitä parhainta terveysliikuntaa
Senioritanssi vaikuttaa monin tavoin harrastajansa elämänlaatuun. Kunto-
tasoltaan hyvinkin erilaiset ihmiset voivat tanssien hoitaa terveyttään; edis-
tää sydämen ja jalkojen kuntoa, lujittaa luustoa sekä kehittää tasapainoa 
ja liikkumisen sujuvuutta. Tanssien voi myös tehostaa muistia ja vahvistaa 
aivo terveyttä sekä solmia mieluisia kontakteja osallistujien kesken.
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Eettiset taustalinjaukset

Kansainvälinen senioritanssi on yhtenäinen ilmiö 16 Euroopan maassa. Kol-
men vuoden välein toteutettaviin kongresseihin tuodaan omat tanssikoreo-
grafi at ja saadaan tuliaisiksi muiden maiden tanssit edelleen koulutettaviksi. 
Kansainvälisiin kongresseihin on osallistunut säännöllisesti myös ryhmä Bra-
siliasta saakka.

Senioritanssi valloittaa
Kansainvälisen senioritanssin juuret ovat lähtöisin Saksasta, tanssipeda-
gogi Ilse Tuttin aloitteesta.  Suomeen harrastuksen toi Margareta Grigorkoff 
vuonna 1979. Elina Karvinen käynnisti Ulla Salmisen kanssa suomenkielisen 
senioritanssiohjaaja- ja kouluttajakoulutuksen Ikäinstituutissa (silloinen 
Kuntokallio) vuonna 1985. Harrastajakentän toiveesta perustettiin Suomen 
Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry vuonna 1997. Harrastusmuoto on le-
vinnyt laajasti eri puolille Suomea. Monet ohjaajat ovat kouluttautuneet kou-
luttajiksi ja toimivat myös aluekehittäjinä omissa maakunnissaan. 

Senioritanssin kehittämisestä Suomessa vastaavat yhteistyössä Suomen 
Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry, Ikäinstituutti ja Finlands Seniordans-
förbund rf. Kansainvälisestä koordinoinnista vastaa Senioritanssin kansain-
välinen komitea, jossa on edustus 16 eri maasta.            
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2. Senioritanssi tutuksi
Mitä, miksi, kenelle
Kansainvälisen senioritanssin lähettiläänä sinulla on oiva tilaisuus tartuttaa 
tanssin kipinä eri yhteisöihin lähialueellasi. Sinua saatetaan pyytää kerto-
maan senioritanssista tai voit ehdottaa itsekin pientä esittelytuokiota eri 
tahoille. 

Tämä luku ohjaa sinut 15-60 minuuttia kestävään esittelyyn. Sen avulla kuuli-
jat saavat käsityksen siitä, minkälaista kansainvälinen senioritanssi on, miksi 
sitä on hyvä harrastaa ja miksi senioritanssi kannattaa sisällyttää eri yhteisö-
jen toimintaan. Esittelyn avulla voit auttaa kuulij oita käynnistämään säännöl-
listä toimintaa joko erillisinä tanssitunteina tai taukoliikuntana sekä pereh-
dyttää halukkaita senioritanssiohjauksen kouluttautumismahdollisuuksiin. 

Tahoja, joita senioritanssi harrastuksena voisi kiinnostaa ja joiden 
toimintaan se hyvin sopii, ovat esimerkiksi 

• erilaiset vapaaehtoisjärjestöt, kuten eläkeläisjärjestöt, 
 kansanterveys- ja vammaisyhdistykset, liikuntajärjestöt, kylä- ja 
 kaupunginosayhdistykset sekä Marttaliiton yhdistykset ja SPR:n 
 paikallisosastot
• kansalais- ja työväenopistot
• liikunta- ja kulttuuritoimet
• palvelukeskukset ja asumispalveluyksiköt
• seurakunnat
• päiväkodit ja koulut

Paikkakunnan yrityksetkin voivat olla kiinnostuneita kuulemaan ja näke-
mään, mitä kansainvälinen senioritanssi on. Tietoa senioritanssista kannat-
taa jakaa myös erilaisissa seminaareissa, messuilla tai vaikka paikallisissa 
tapahtumissa, jonne voi kattaa esittelypöydän materiaaleineen.  
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Senioritanssin esittely- ja tapahtum
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Tietoisku
Suunnitellessasi tietoiskua, on tärkeä ottaa huomioon siihen varattu aika ja 
tavoitteet. Jaa tietoa kertomalla ydinasiat lyhyesti. Voit käyttää apuna edel-
lisen luvun sisältöä (s. 5). Mikäli sinulla on mahdollisuus näyttää dioja, poimi 
esityksesi tueksi Kansainvälinen senioritanssi pähkinänkuoressa -diasar-
jasta kuulij oillesi sopiva kooste (liite 1). Diasarja on ladattavissa senioritanssi.
fi  -verkkosivuilta.

Tietoiskun myötä kuulij a saa

• käsityksen, millaista senioritanssi on ja miksi sitä kannattaa 
  harrastaa
• kokemusta, miltä senioritanssi tuntuu ja miten hauskaa se on
• ideoita, miten omassa organisaatiossa voidaan järjestää 
  senioritanssitoimintaa
• tietoa, miten voi kouluttautua senioritanssin ohjaajaksi
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Oleellista on innostaa kuulij oita korostamalla mm. sitä, että osallistuja on 
aina sopivassa iässä, tanssitaustaa ei tarvita ja tanssipari löytyy aina ryhmäs-
tä. Tärkeätä on myös kertoa oman paikkakunnan tai lähialueen senioritanssi-
ryhmistä: mikä taho niitä järjestää ja missä sekä kuka toimii ohjaajana. Kan-
nattaa jakaa Senioritanssista harrastus -esite, johon voi etukäteen täyttää 
ohjaajan tiedot (liite 2). Esite on ladattavissa senioritanssi.fi -verkkosivuilta. 

Miksi et järjestäisi Avointen ovien päivää? Voisit kutsua kuulij at seuraamaan 
oman tanssiryhmäsi tuntia, jossa pääsee halutessaan mukaan tanssimaan. 
Siitä on monella paikkakunnalla hyviä kokemuksia. Kokemalla itse tanssin 
riemun, sen taika tarttuu tehokkaimmin!

Tanssiin kutsu  
Aina, kun on mahdollista, kannattaa esitellä senioritanssia tanssittamalla 
kuulij oita joko istuen, seisomatanssiksi sovelletun istumatanssin tai – tilojen 
niin salliessa – helposti käynnistyvän piiritanssin myötä. 
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Kolmen tanssin kavalkadi

Ohessa on esimerkki kolmen tanssin kavalkadista sekä kuvaus siitä, miten 
saat kuulij at tanssimaan. Valitse 1-3 tanssia käytettävissä olevan ajan puit-
teissa. Aloita kunkin tanssin kohdalla helpoista, istuen tehtävistä rytmityk-
sistä ja etene tanssiliikkeisiin. 

Kastanienbaum (Senioritanssi 10+), Samba mixer (Senioritanssi 
tutuksi), Gewitter (Helppoja senioritansseja vuosien varrelta)

• aloita ensin vain rytmiä taputtaen
• opeta istumatanssin vaiheet ja tehkää niitä yhdessä
• toteuta koko tanssi ryhmän kanssa musiikin mukaan
• teetä sama seisten (haara-asento helpottaa tasapainoa) 
• kannusta osallistujia ottamaan tarvittaessa tukea vieruskaverista  
 tai tanssimaan häneen päin kääntyneenä 
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Piiritanssin pyörteisiin

Mikäli tilaa ja aikaa on riittävästi, kannattaa tanssittaa myös jokin helposti 
käynnistyvä piiritanssi ja/tai sellainen paritanssi, jossa pari vaihtuu. Silloin 
osallistujat saavat parhaan käsityksen senioritanssin sosiaalisuudesta. 

Yhteinen piiritanssi (ei paria)
Pleskavac Kolo (Helppoja senioritansseja vuosien varrelta)
• kutsu kuulij at piiriin
• kuunnelkaa musiikkia ja askeltakaa paikalla sen rytmissä
• opeta ensin vain A-osa ja toistakaa sitä monta kertaa peräkkäin  
 ensin ilman musiikkia 
• opeta sitten B-osa ja toistakaa sitä monta kertaa peräkkäin
• teetä A ja B peräkkäin ilman musiikkia
• ota musiikki mukaan ja iloitkaa yhteisestä tanssista
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Paritanssi
Tennessee Wig Walk (Senioritanssi 10+)
• kutsu kuulij at parin kanssa yhteiseen piiriin (mene itse 
 tarvittaessa parittoman pariksi)
• kuunnelkaa musiikkia ja askeltakaa paikalla sen rytmissä 
• teetä edestakaiset sivuaskel-askelikot ilman musiikkia ensin 
 hitaasti ja sitten oikeassa rytmissä
• harjoituta ympärimeno ja parinvaihto ilman musiikkia ensin 
 hitaasti ja sitten oikeassa rytmissä
• teetä koko tanssi ensin hitaasti ja sitten oikeassa rytmissä
• toteuttakaa tanssi kokonaisuudessaan musiikin mukaan ja 
 nauttikaa mukavasta menosta! 

13
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3. Tanssivierailusta innostusta

Monen senioritanssiryhmän toimintaan kuuluvat vierailut palvelukeskuk-
sissa ja pienten lasten päiväkodeissa. Koulujen liikuntatunneillakin on käyty 
esittelemässä kansainvälistä senioritanssia. Tapaamisiin liittyy usein sekä 
tanssiesityksiä että osallistujien tanssittamista. Tanssi ei tunne ikärajaa!

Valmistelut 
Ota yhteyttä vierailupaikan johtajaan, jolle esittelet suunnitelmasi 
(esitykset ja yhteistanssit):
• Sovi ajankohta ja käytössä oleva aika.
• Pyydä kuvaus osallistujista ja tanssitilasta, jotta saat ideoita 
 tanssivalintaan.
• Selvitä, onko yksikössä musiikintoistolaite ja tutustu siihen ennalta.
• Kerro, miten mahdollinen henkilökunta voi olla mukana tanssihetkessä 
 ja vaikkapa kouluttautua myöhemmin ohjaajiksi.
• Varmista, että tilaisuuden järjestäjällä on voimassa oleva Teoston 
 musiikin käyttölupa.

Innosta halukkaat senioritanssiryhmästäsi lähtemään vierailulle:
• Valitse tansseja, joissa on jokin mielikuva tai tarina helpottamaan 
 oppimista ja muistamista.
• Hae sellaisia tansseja, joissa osallistujille tuttu musiikki tai 
 perusaskeleet innoittavat mukaan. 
• Harjoituta ryhmäsi kanssa esitettävät ja tanssitettavat tanssit.
• Ota mukaan siniset ja punaiset nauhat.

VINKKI: Erilaiset hyväntekeväisyysjärjestöt, kuten paikallinen Lions Club, 
saattavat mielellään tukea senioritanssiryhmäsi vierailua joko rahalli-
sesti tai esimerkiksi tarjoamalla kuljetusapua ryhmällesi. Kannattaa olla 
yhteyk sissä ja kertoa, millaisesta tilanteesta on kysymys.
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Toteutus
 
• Mene ryhmäsi kanssa ajoissa paikalle, tervehtikää kaikkia. 
• Puhu selkeällä äänellä, esittele itsesi ja ryhmäsi sekä kuvaa lyhyesti 
 tuokion sisältö. 
• Toteuta ryhmäsi kanssa valitut esitystanssit kertoen aina, mikä tulee 
 seuraavaksi – muistattehan hymyt, ilo tarttuu.
• Kutsu halukkaita katsojia mukaan tanssimaan.
• Kannusta ryhmäläisiäsi tai henkilökuntaan kuuluvia hakemaan heitä. 
• Tanssikaa joko helppo esitystanssi yhdessä tai joku osallistujille 
 sopivaksi sovellettu tanssi.
• Kiitä lopuksi kaikkia tanssij oita ja katsojia mukana olosta sekä kerro, 
 mikäli olette jo sopineet uudesta tapaamisesta.
• Jaa tai jätä jaettavaksi materiaalia, mikä kiinnostaa.
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Palvelukeskusten asukkaille sopivia tansseja 

Esitystanssit
• All American Promenade (Helppoja senioritansseja vuosien varrelta)
• Yackety Sax (Senioritanssi tutuksi)
• Fox-Mixer (Helppoja senioritansseja vuosien varrelta)
• Vår Vals (Helppoja senioritansseja vuosien varrelta)
• Neuer Klapptanz (Helppoja senioritansseja vuosien varrelta)
• Tuomi on virran reunalla (Senioritansseja suomalaisiin 
 kansanlauluihin)
• Kaksipa poikaa Kurikasta (Senioritansseja suomalaisiin 
 kansanlauluihin)

Esitystansseiksi kannattaa valita eri tunnelmaisia tansseja ja sisällyttää nii-
hin ainakin jokin sellainen, jonka voi tanssittaa myös yhteisesti – tarvittaessa 
soveltaen.
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Yhdessä tanssittavat tanssit
• Bohnenbott istuen tai seisten pareittain vastakkain 
 (Senioritanssi 10+)
• Kullan ylistys istuen tai seisten pareittain vastakkain 
 (Senioritansseja suomalaisiin kansanlauluihin, istumatanssit)
• Vår Vals ilman parinvaihtoa tai parinvaihdolla 
 (Helppoja senioritansseja vuosien varrelta)
• Neuer Klapptanz (Helppoja senioritansseja vuosien varrelta)
• Yackety Sax sovellus (Senioritanssi tutuksi)
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Valitse tanssit siten, että niihin voi osallistua mahdollisimman moni – jos ei 
yhteisessä piirissä, niin omalta paikaltaan. Yksinkertaisinta on keinahdella 
istuen tai tuettuna seisten valssin tahdissa.
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Lapsille sopivia tansseja 

Istuen tai seisten tanssittavat tanssit
• Gewitter (Helppoja senioritansseja vuosien varrelta)
• Bohnenbott (Senioritanssi 10+)
• Bauernmadl (Senioritanssi 10+)
• Blumenfrau (Senioritanssi tutuksi)
• Kullan ylistys (Senioritansseja suomalaisiin kansanlauluihin, 
 istumatanssit)
• Paprika Lady (Helppoja senioritansseja vuosien varrelta)
• Neuer Klapptanz (Helppoja senioritansseja vuosien varrelta)

Valitse tanssit siten, että niihin liittyy mielikuva tai tarina. Ne helpottavat 
oppi mista ja muistamista. Mikäli valmiiksi annettua mielikuvaa ei ole, sen voi 
myös itse keksiä.
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Koululaisille sopivia tansseja 

Paritanssit
• Tennessee Wig Walk (Senioritanssi 10+) 
• Yackety Sax (Senioritanssi tutuksi)
• Samba Mixer (Senioritanssi tutuksi)
• All American Promenade (Helppoja senioritansseja vuosien 
 varrelta)
• Gute Alte Zeit (Helppoja senioritansseja vuosien varrelta) 
• Fox-Mixer (Helppoja senioritansseja vuosien varrelta)
• Vår vals (Helppoja senioritansseja vuosien varrelta)

Myös koulujen liikunnasta vastaavat opettajat ovat olleet kiinnostuneita 
senio ritanssien opettamisesta erityisesti joulu- ja kevätjuhlien esityksiin 
sekä Vanhojen tanssien sisällöiksi. Valikoimista löytyy hyvin moniin tilantei-
siin sopivia vaihtoehtoja. 
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4. Tanssitapahtuman järjestäminen

Senioritanssia tehdään tehokkaasti tutuksi erilaisten tapahtumien myötä. 
Voit sovitusti
• mennä ryhmäsi kanssa tanssimaan ja tanssittamaan kiinnostuneita 
 esimerkiksi torille, puistoon, urheilukentälle, ulkolavalle, kauppa-
 keskukseen, liikuntasaleihin tai kokous- ja kerhotiloihin, joissa voit 
 jakaa tietoa senioritanssista ja harrastusmahdollisuuksista
• järjestää tanssitapahtuman esimerkiksi Kansainvälisen tanssin päivän   
 viikolla, ja kutsua osallistujia joko henkilökohtaisesti tai ilmoitustauluilla  
 (liite 4) 

Valmistelut 
Tanssitapahtumaan liittyy paljon etukäteisvalmisteluja. On tärkeää, että 
• suunnittelet ja sovit, kenen kanssa ja missä toteutat tapahtuman
• haet tarvittavat luvat (paikallinen poliisi / yleisötilaisuus, 
 Teosto / musiikin käyttölupa) 
• otat yhteyttä henkilöihin, joilta saat apua esimerkiksi viestintään 
 tai äänentoistoon
• selvität esiintymispaikan ja levähdyspaikat 
• valitset tanssit (yksintansseja, piiri- ja paritansseja) ja harjoitutat 
 ne ryhmäsi kanssa
• sovit ohjaajat tai ohjaajaparit sekä heidän ohjausvuoronsa 
• varaat esittelyaineistoa senioritanssista ja harjoittelumahdollisuuksista  
 (liite 2)
• suunnittelet ja toteutat tiedotuksen: esitteet ilmoitustauluille (liite 4),   
 paikallismedia (liite 5)
• varmistat levähdyspaikat ja hankit tarvittaessa penkkejä 
 (yhteys esim. tekniseen toimeen) 
• varaudut ensiapuun (kylmäpakkaus) ja mahdollisesti 
 SPR -ensiapuhenkilöstön kutsumiseen
• sovit valokuvauksen / videoinnin

Tanssitapahtuman valmistelua varten liitteessä 3 on Senioritanssitapahtu-
man tarkistuslista, jonka avulla voit suunnitella keskeisimmät asiat ja kirjata 
niiden toteuttajat. 
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Toteutus
  
• Mene ryhmäsi kanssa ajoissa paikalle, tervehtikää tulij oita.
• Esittele lyhyesti kansainvälinen senioritanssi ja kerro tapahtuman sisältö.
• Kerro, mikä tanssi tullaan seuraavaksi tanssimaan.
• Nauttikaa tanssista ja antakaa sen näkyä!
• Kutsukaa halukkaat mukaan tanssiin.
• Jakakaa esittelyaineistoa, esim. Senioritanssista harrastus -esite, 
 Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry:n esite ja jäsenlehtiä.
• Varatkaa aikaa tanssien jälkeen esitettäville kysymyksille.
• Jaa ryhmän kanssa tilaisuuden jälkeen kokemuksia ja kirjaa niitä tulevia  
 tapahtumia varten. 
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Lähteet 
Karvinen, E., Salminen, U.: Pieni laatuopas senioritanssin ohjaajalle, 
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Vuorjoki, E., Salminen, U., Karvinen, E.: Senioritanssi valloittaa 
– ohjaajan opas. Ikäinstituutti, Helsinki, 2017

www.senioritanssi.fi 

www.ikainstituutti.fi 

YKSINTANSSIT

Gewitter (Helppoja senioritansseja vuosien varrelta)
Rumba Solo (Helppoja senioritansseja vuosien varrelta)

PIIRITANSSIT
Pleskavac Kolo (Helppoja senioritansseja vuosien varrelta)
Tsadik Katamar (Helppoja senioritansseja vuosien varrelta)
Promoroaca (Senioritanssi 10+)

PARITANSSIT
Neuer Klapptanz (Helppoja senioritansseja vuosien varrelta)
Italiener (Helppoja senioritansseja vuosien varrelta)
Gute Alte Zeit (Helppoja senioritansseja vuosien varrelta)
All American Promenade (Helppoja senioritansseja vuosien varrelta) 
Fox-Mixer (Helppoja senioritansseja vuosien varrelta)
Vår Vals (Helppoja senioritansseja vuosien varrelta)
Tennessee Wig Walk (Senioritanssi 10+)

JONO- JA RIVITANSSIT
Paprika Lady (Helppoja senioritansseja vuosien varrelta)
Wilma Stomp (Helppoja senioritansseja vuosien varrelta)
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Senioritanssin esittely- ja tapahtum
aopas

LIITE 1. Kansainvälinen senioritanssi pähkinänkuoressa -diasarja
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LIITE 2. Senioritanssista harrastus -esite

Senioritanssi-
esitteitä voi tilata

www.senioritanssi.fi 
www.ikainstuutti.fi 

Täytä ennakkoon
omat tietosi

jakamiisi esitteisiin!
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Senioritanssin esittely- ja tapahtum
aopas

LIITE 3. Senioritanssitapahtuman tarkistuslista

Senioritanssitapahtuman tarkistuslista
Merkitse tavoitepäivämäärä ja X, kun on tehty ja kuittaus, kuka tehnyt)

Tapahtuman nimi ......................................................................................................................................................................

Tavoite .....................................................................................................................................................................................

Kohderyhmä .............................................................................................................................................................................

Paikka ......................................................................................................... Aika .....................................................................

Suunnittelutyöryhmä ja vastuualueet siinä (esim. kokoonkutsuja, muistionlaat  a, tilavaraaja…) 

.............................................................................................................................           ............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................           ............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................           ...........................................................................................................................................................................

pvm X kuittaaja

Sovitaan vastuu/ yhteyshenkilö(t)

Päätetään järjestäjä(t)

Haetaan yhteistyötahoja/tuk  oita

Laaditaan ohjelma

Laaditaan budjetti

Sovitaan tanssit

Sovitaan ohjaajat

Sovitaan mahdolliset harjoitukset

Sovitaan juontaja(t)

Selvitetään äänentoisto

Suunnitellaan juomapisteet ja sovitaan vastuuhenkilö

Suunnitellaan Senioritanssi tutuksi -infopiste

Haetaan tarvittavat luvat (poliisi, Teosto)

Varataan mahdollinen järjestyksenvalvonta

Tehdään siniset ja punaiset merkkinauhat

Sovitaan mahdollisesta koristelusta

Päätetään järjestäjien merkki/vaatetus

Varataan istumapaikkoja lepohetkiä varten

Varataan tila ensiapupisteelle

Tilataan tarvittaessa SPR:n ensiapuhenkilöt

Tehdään sähköinen ja paperiesite

Tehdään lista siitä, mihin esitteitä jaetaan

Sovitaan, kuka jakaa esitteet

Sovitaan, kuka on yhteydessä mediaan

Sovitaan, kuka ottaa valokuvia ja lähettää liittoon

Sovitaan jälkipuintipalaveri
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LIITE 4. Senioritanssitapahtuman ilmoituspohja

Paikka .....................................................................  Aika ..............................................

Ohjaaja ...................................................................   Osallistumismaksu........................

Järjestävä taho .............................................................................................................

Olet aina sopivan ikäinen. Mukaan voit tulla yksin 
tai yhdessä eikä tanssissa ole väliä, oletpa mies 
tai nainen. Asuvaatimuksia ei myöskään ole – vain 
tanssiin sopivat kengät on hyvä varata mukaan. 

Voit myös tulla vain seuraamaan muiden tanssi-
mista. Paikan päällä saat tietoa paikkakuntamme 
harrastusmahdollisuuksista. Aiempaa kokemus-
ta tai tanssitaustaa ei tarvita. 

Tanssia ilman ikärajaaTanssia ilman ikärajaa
Hellitä hetkeksi ja tule tutustumaan 

koulutetun ohjaajan opastuksella kansainväliseen senioritanssiin! 

www.senioritanssi.  

Tansseissa toistuvat helposti omaksuttavat 
askel sarjat. Monipuolinen ja mukaansatempaava 
musiikki auttavat sinua löytämään tanssin ilon. 
Senioritansseja tanssitaan usein paripiirissä, 
joissa tanssipari vaihtuu yhden tanssin aikana 
useinkin. 
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Senioritanssin esittely- ja tapahtum
aopas

LIITE 5. Mediatiedote

K ansainvälinen senioritanssi on ikäihmisten 
itselleen kehittämä liikuntamuoto, jota voi-
vat harrastaa kaikenikäiset ihmiset. Tans-
sit ovat rentoja seuratansseja, joista kul-

lakin on oma nimi, koreogra  a, luonne ja musiikki. 
Se on mielenkiintoinen ja mutkaton tapa sosiaali-
seen kanssakäymiseen. Harrastajia löytyy jo noin 
kahdestakymmenestä Euroopan maasta.

Omien viikoittaisten ryhmätapaamisten lisäksi 
monet ohjaajat järjestävät tanss  oilleen vierailu-
ja naapurikuntiin, oman maakunnan yhteisiin tai 
valtakunnallisiin tapahtumiin. Myös ulkomaiset 
osallistujat ovat tervetulleita. On riemullista tava-
ta omissa ryhmissä opeteltujen tanssien merkeis-
sä ennalta vieraita ihmisiä. Tanssiparihan vaihtuu 
tiuhaan ja vastaan saattaa tulla vanha tuttukin!

Matalan kynnyksen senioritanssin esittelytapahtu-
mat ovat oivallinen keino saada uusia tanss  oita 
harrastuksen pariin. Suomessa on järjestetty vuo-
desta 2013 alkaen Valtakunnallinen senioritans-
siviikko, jota vietetään vuosittain kansainvälisen 
tanssin päivän aikaan huhtikuun lopulla. Silloin 
ohjaajat vievät ryhmänsä esiintymään ja tanssit-
tamaan yleisöä toreille, ostoskeskuksiin tai puis-

Kansainvälisen senioritanssin yhteinen kieli
toihin – sinne, missä paikkakunnan ihmiset ovat 
liikkeellä luonnostaan. Jotkut ryhmät järjestävät 
myös avointen ovien tilaisuuksia, jonne voi tulla 
seuraamaan harjoituksia ja kuulemaan seniori-
tanssin harrastusmahdollisuuksista.

Senioritanssi on kieli-, maa- ja sukupolvirajat ylit-
tävä, jokaiselle sopiva liikuntalaji. Se on iloista, 
turvallista ja kepeää menoa, jossa vanhempikin 
pysyy mukana eikä aiempaa tanssitaustaa tarvita. 
Osallistua voi joustavissa arkivaatteissa. Hyvät jal-
kineet helpottavat tanssimista ja lisäävät turvalli-
suutta. Mukaan voi hyvin tulla yksin eikä sukupuo-
lisidonnaisuutta ole.

Senioritanssi on mainio seurustelun ja yhdessä-
olon muoto, mutta myös erinomaista terveyslii-
kuntaa. Se lisää liikkumisen keveyttä, parantaa ta-
sapainoa, lujittaa luustoa, edistää sydänterveyttä, 
virkistää muistia ja antaa oppimisen iloa. 

Senioritansseja tanssitaan usein paripiirissä, jois-
sa tanssipari vaihtuu yhden tanssin aikana usein-
kin. Tansseissa toistuvat helposti omaksuttavat 
askelsarjat. Monipuolinen ja mukaansatempaava 
musiikki auttaa löytämään tanssin ilon. 
 

 

Paikkakunnallamme ................................................................................................................................
toimivat koulutetut ohjaajat kertovat mielellään lisää kansainvälisestä senioritanssista ja sen harrastus-
mahdollisuuksista.

................................................... puh........................................email......................................................

................................................... puh........................................email......................................................

................................................... puh........................................email......................................................

Senioritanssi tuo iloa elämään!

www.senioritanssi.  



Tämä opas on tarkoitettu kaikille, jotka esittelevät kansain-
välistä senioritanssia eri yhteyksissä. Oppaassa on ehdotuk-
sia helposti käynnistyvistä tansseista, joiden avulla tanssi-
kipinän saa syttymään.

Opas sisältää myös vinkkejä senioritanssitapahtuman järjes-
tämiseksi. Niistä voivat hyötyä kaikki tahot, jotka osallistuvat 
tapahtumaan ja sen järjestelyihin.

Oppaan on tuottanut Suomen Kansainvälisen Senioritanssin 
Liitto ry opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

Opas on ladattavissa maksutta liiton 
verkkosivuilla senioritanssi.fi .

Senioritanssin esittely- ja tapahtumaopas 


