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Lukij alle
Olet juuri tullut ensimmäiseltä senioritanssin ohjaajakurssilta ja saanut 
ohjaajatodistuksen. Tai olet jo kokeneempi senioritanssin ohjaaja ja osal-
listunut innostavaan täydennyskoulutukseen. Molemmissa tapauksissa olet 
tankannut lyhyessä ajassa toistakymmentä uutta tanssia päähäsi ja jalkoihisi 
- ja ne kaikki sinun on tarkoitus ohjata omalle ryhmällesi.

Onko tuttu tunne, että päässäsi surisee? Koetko, että vaikka tanssit sujuivat 
kurssilla hyvin, juuri nyt et muista yhtään tanssia...! Mitä ne kaikki askelikot 
olivatkaan, entä parin vaihdot? Kuinka voin ohjata tansseja muille, jos itsestä 
tuntuu tältä? Tunne on tuttu eikä lainkaan haitallinen. Myös tämän oppaan 
kirjoittajat ovat kokeneet vastaavaa. Omat kokemukset ja vuosien työsken-
tely ohjaajien kanssa ovatkin tämän oppaan perustana.

Oppaassa annetaan vinkkejä, kuinka saat tanssit haltuun. Kun olet sisäis-
tänyt tanssit, olet samalla kerännyt itsellesi tukun aarteita. Tanssi, jonka 
’osaat ohjata, vaikka unissasi väärin päin’, on aina otettavissa esiin, ja voit 
tarjota sen lahjaksi muille. 

Kannattaa siis nähdä vaivaa tanssien perusteelliseksi oppimiseksi. Sen myö-
tä vapaudut tarkkailemaan ja tukemaan tanssij oita heidän haasteissaan. 
Näiden vinkkien lisäksi sinulla on varmasti omia keinoja, joita voit hyödyntää. 
Uusiakin pulpahtelee päähäsi tätä opasta lukiessasi. Kerrothan niistä muille-
kin ohjaajille!
 
Iloa senioritanssin ohjaukseen! 

Helsingissä 31.1.2022

Elina Karvinen             Ulla Salminen
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1. Mistä aloitat
Ensimmäinen ohje on: Älä anna ajan kulua liikaa koulutuksen jälkeen, vaan 
ryhdy heti töihin. Vaikka olosi olisi hiukan sekava, ja pääsi täynnä askelkuvioi-
ta, ovat tanssit kuitenkin parhaiten omaksuttavissa heti kurssin jälkeen. Jos 
olet jo ennen koulutukseen menoasi varannut itsellesi harjoitteluaikaa, aina 
parempi. Tärkeää on tehdä heti nopea läpileikkaava mieleen palautus tans-
seista kotona, vaikka et vielä päättäisikään, mitä tanssia alat varsinaisesti 
työstää. Kurssilla ohjeisiin tekemäsi muistiinpanot auttavat sinua.

Mieti, missä ajassa aiot opettaa uudet tanssit ryhmällesi. Puolen vuoden vai 
vuoden aikana? Ratkaistuasi tämän voit ajatella, että niin kauan sinullakin on 
aikaa opiskella tanssit ohjauskuntoon. Ota rennosti, harjoittele kaikessa rau-
hassa.

Olennaista on, että kuorit ’perunan kerrallaan’ eli opettelet ensin yhden tans-
sin ja sitten toisen. Opittuasi ensimmäiset tanssit, ylitä kynnys ja ohjaa ne 
ryhmällesi. Kertaa ne seuraavalla kerralla. Huomaat hallitsevasi tanssien 
ohjauk sen jo hyvin. Jatka sitten aineiston opettelua kotona.

Voit itse valita, missä järjestyksessä opetat uuden aineiston tanssit. Niitä ei 
ole koottu ajatuksella, että aineiston järjestys olisi opettamisjärjestys. Valin-
taasi voivat ohjata monet seikat, erityisesti jos olet aloitteleva ohjaaja.

Tartu tanssiin, joka on
• musiikiltaan tuttu ja/tai selkeärytminen
• itselle helppo ja ryhmälle sopiva
• itselle ja ryhmälle mieluisa 

Tanssi, joka tuntuu itsestä helpolta, on myös helpompi omaksua ja ohjata. 

Kun innostut jostakin tanssista, saat myös muut innostumaan.

Pohdittavaa
• Mitkä tanssit tuntuvat helpoilta ja mieluisilta opettaa?
• Mitkä ajankohdat varaat harjoittelulle – tee suunnitelma
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2. Musiikista se lähtee
Senioritanssin lähtökohtana on aina musiikki. Siksi on tärkeää tutustua ensin 
siihen. Musiikki johdattelee askeliin ja luo tanssille rakenteen. Kun musiikki 
lopulta ’soi päässäsi’, askeleet tulevat kuin itsestään. Näin tapahtuu erityi-
sesti silloin, jos koreografi a on hyvin laadittu. Tosin on sanottava, että näin 
ei aina ole. Koreografi oita laaditaan hyvin erilaisista lähtökohdista ja paljon 
myös harrastelij avoimin. Joka tapauksessa: tanssin on tärkeä seurata mu-
siikkia, koska se on tarkoitettu tanssin tueksi.

Valittuasi harjoiteltavan tanssin, paina mieleesi sen nimi ja mieti, mitä se 
sinul le kertoo. Pysähdy myös tunnustelemaan, millaiset tanssilliset mieli-
kuvat nousevat mieleesi käymäsi ohjaajakurssin perusteella: ’Ai niin, tämä 
oli se menevä tanssi, jossa tehtiin kanta–varvas-askelikkoja’. Tarkista, oliko 
näin.

2 Musiikista se lähtee
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Musiikki on liikettä ja liike on musiikkia.

Ystävysty musiikin kanssa: kuuntele paljon, tunnista syke ja tahtilaji.

Luo tanssista kokonaiskuva katsomalla video, mikäli sellainen on 
käytettävissä.

Opi katsomalla ja kuuntelemalla musiikin osia ja rakenteita.

Pohdittavaa
• Mitkä ovat sinulle sopivat hetket kuunnella tanssin/tanssien musiikkeja
• Miten musiikki olisi kätevästi käsillä 

Eettiset taustalinjaukset

Seuraavaksi voit alkaa kuunnella musiikkia miettimättä vielä askeleita. Ehkä 
kuuntelet sitä aluksi taustamusiikkina vaikkapa autossa, kotitöitä tehdessä 
tai lenkkeillessä. Kuunnellessasi voit myös hyräillä tai rallattaa, naputtaa tai 
taputtaa musiikin mukana. 

Naputus kertoo musiikin sykkeen, jonka yksikkö on isku. Sykettä iskuttamal-
la pääset sisään kappaleen perusrytmiin. Tartu myös ohjevihkoon ja tarkista, 
mikä tahtilaji on kyseessä. Eli moneenko yhdessä tahdissa lasketaan? Ta-
vallisesti tahdissa lasketaan neljään, joskus myös kahteen, kun kyseessä on 
tasa jakoinen musiikki. Valssissa lasketaan yhden tahdin aikana kolmeen. 

Ystävystyttyäsi musiikin kanssa, huomaat, että se alkaa jäsentyä päässäsi: 
erotat alkusoiton ja musiikin erilaisia osia. Jos tanssista on olemassa video, 
voit tässä vaiheessa katsoa sen. Saat kokonaiskäsityksen siitä, millainen 
’talo’ tanssista lopulta rakentuu. Kuva lopputuloksesta tukee sinua matkallasi 
kohti koreografi an hallintaa.

Jatka videon katselua musiikin kera tai vain sen kuuntelua ja huomaat, mil-
laisista elementeistä musiikki on rakentunut. Musiikissa voi olla melodista 
kertausta tai melodisia vaihteluita, erilaisia osia, säkeiden välistä välisoittoa 
- tai vaihtelevasti laulua ja instrumentaaliosuuksia. Huomaat musiikillisia ra-
kenteita, esim. ’tämä on alkusoitto’, ’tuossa kohdassa melodia alkaa alusta’ 
tai ’musiikissa on kaksi erilaista osaa,’ tai ’tämä taitaa olla välisoitto’. Valmiin 
tanssin rakennuspuut ja rakenteet alkavat hahmottua.



8

3. Tarkista tanssin tikapuut
Nyt kun tiedät harjoiteltavana olevan tanssin nimen, luonteen ja musiikin, on 
hyvä hetki tarttua ohjevihkoon toden teolla.  Voit katsoa ohjeen alkuosasta, 
millainen on valitsemasi tanssin
• alkuasetelma ja usein myös aloittava jalka
• askeleet
• rakenne (esim. osa A ja B) sekä montako kertaa rakenne kertautuu 
 (esim. 6 x A-B)
• tahtilaji: onko musiikki tasajakoinen vai vaikkapa kolmij akoinen valssi

Alkuasetelma kertoo sinulle, onko kyse esimerkiksi piiritanssista suljetus-
sa piirissä, kujatanssista partnerit vastakkain tai paripiiritanssista partnerin 
kanssa vierekkäin. Muodosta ohjeen perusteella alkuasetelmasta mielikuva 
päässäsi, tai mikä vielä konkreettisempaa, piirrä se itsellesi. Voit hahmot-
taa tanssij oiden suuntia, vaikka omassa olohuoneessasi tai paikassa, jossa 
harjoittelet merkitsemällä jollakin esineellä piirin keskustan. Kokeile toisen 
ihmisen kanssa alkuasetelmaa. Jos harjoittelet yksin, voit ottaa vaikka tuolin 
kuvitelluksi pariksi!

Askeleet tarjoavat näkymän tanssin ’jalkatyöhön’. Jos jotkut askeleet ovat 
sinulle vieraat, etkä muista sitä kurssilta, tarkista asia tutkimalla askeleiden 
ohjetta Tanssiavaimesta (Ikäinstituutti, 2017) ja kokeilemalla askeleita oh-
jeen mukaan ilman musiikkia.

Ohjeen alkuosassa ei sen sij aan kerrota, millaisia kuvioita tanssissa toteute-
taan. Ne selviävät tanssin kirjallisesta ohjeesta. Jos joku termi ei aukea si-
nulle, voit tarkistaa askelikon kulun Tanssiavaimesta.

Tanssin kulku kertoo usein musiikin rakenteesta, joka näkyy myös koreogra-
fi assa. Esimerkiksi merkintä 9 x A-B, kuten tanssissa ’Jeg er kun et gammel 
kulstykke’ (Senioritanssin ohjaus I, peruskurssi) tarkoittaa, että musiikissa ja 
tanssissa on kaksi erityyppistä osaa, osat A ja B. Tämä kokonaisuus A-B tois-
tetaan peräkkäin tanssin aikana 9 kertaa. 
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Tahtilaji kertoo, moneenko yhdessä tahdissa lasketaan. Esimerkkitanssis-
samme tahtilajimerkintä on 4/4. Se tarkoittaa, että yhden tahdin aikana las-
ketaan neljään.  Alkusoitoksi on merkitty 8 tahtia, jolloin alkusoiton aikana 
lasketaan kahdeksan (8) kertaa (x) neljään (4). 

Voit harjoitella kuuntelemalla esimerkiksi edellä mainitun tanssin ’tahdeit-
tain’: laskemalla niin moneen kuin ohjeessa edellytetään tahdissa lasketta-
van.  

VINKKI: Tahtien seuraamista voi helpottaa, jos nimeät laskiessasi (tässä 
tapauksessa joka tahdissa neljään) tahdin ensimmäisen numeron tahdin 
numeroksi. Silloin yllä oleva esimerkki menisi näin: 
• 1, 2, 3, 4–2, 2, 3, 4. Kun tahdit jatkuvat ja ohjeita tulee lisää, 
 jatkuu myös nimeäminen:
• 3, 2, 3, 4–4, 2, 3 4–5, 2, 3, 4 jne.

Esimerkki:

Pohdittavaa
• Pysytkö tahtien perässä
• Erotatko edellä mainitun esimerkin mukaisen A: n loppumisen ja 
 B:n alkamisen
• Kuuletko saman kokonaisuuden yhdeksän kertaa

7. JEG ER KUN ET GAMMEL KULSTYKKE

Koreografi a Glenn Bannerman, North America  
Musiikki  I’m Just an Old Chunk of Coal, Izak Boom, 
   Walter Kuipers & Helga Blom, Shaver Billy Jo, 
   ©  Sony/ATV Music Publ. Scand. Kb   
Esittely  Tanska 
Alkuasetelma Paripiirissä vierekkäin ts, W-ote, ulkojalka aloittaa
Askeleet  Vaihto- ja kävelyaskeleita, sivu- ja ristiaskeleita, 
   näpäyksiä
Tanssin kulku 9 x (A-B)
Tahtilaji  4/4, alkusoitto 8 tahtia
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4. Tahti ja tanssiohje
Tahdit on merkitty tanssiohjeen vasempaan reunaan. Tahtien, tahdissa to-
teutuvan laskemisen ja tanssin ohjeiden yhteensovittaminen on tanssin op-
pimisen A ja O. Se on avain, jolla tanssin koreografi a avautuu sinulle ja ryh-
mällesi. 

Esimerkkitanssina tässä lukuharjoituksessa on ’Kick Line’ (Senioritanssin 
ohjaus I, peruskurssi). Tanssi toteutuu vapaasti tilassa ja sen tahtilajimerkin-
tä on 4/4 – eli yhdessä tahdissa lasketaan neljään. Alkusoitoksi on merkitty 4 
tahtia – toisin sanoen neljän tahdin aikana lasketaan 4 x 4 = 16.

 
6. KICK-LINE 
Koreografi a Bente Aasen, 2005 
Musiikki Bingo-Boogie, Simons, Nathansohn Arne, 
  ©  Lido Produktion Hb / Scranta, Gramofon AB 1997 
Esittely Norja 
Alkuasetelma Vapaasti salissa katseet samaan suuntaan, oikea jalka aloittaa
Askeleet Kävelyaskel-potku (kick), ristiaskeleita, varvas-/kantanäpäys
Tanssin kulku 8 x (lopuksi vielä tahdit 1–5)
Tahtilaji 4/4, alkusoitto 4 tahtia 

TAHDIT
1–2  4 askelta eteenpäin, jokaisen askeleen jälkeen toimivan jalan 
  ”terävä” kick-potku eteenpäin varpaat lähelle lattiaa,
  askel-kick, askel-kick, askel-kick, askel-kick

3–4  tahdit 1–2 toistetaan taaksepäin lähtöpaikalle

5  vine 3+tep oikealle: sivulle, taakse ristiin, sivulle, vasen jalka 
  painottomana viereen

6  vine 3+tep vasemmalle: sivulle, taakse ristiin, sivulle, oikea jalka 
  painottomana viereen

7–8  toistetaan tahdit 5–6

9–10 oikean jalan varvasnäpäys ”tip” eteen 2 x, oikea kantapää sivulle samalla 
  ylävartalo kääntyy ¼ kierrosta oikealle, jalka tuodaan painollisena 
  viereen ja vartalo kääntyy takaisin eteenpäin

11–12 toistetaan tahdit 9–10 alkaen vasemmalla jalalla
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Lukuohje
Tahdit

1-2   4 askelta eteenpäin, jokaisen askeleen jälkeen toimivan jalan  
  ’terävä’ kick-potku eteenpäin, varpaat lähelle lattiaa, 
  askel-kick, askel-kick, askel kick, askel kick

3-4  tahdit 1-2 toistetaan taaksepäin lähtöpaikalle

Yhdessä tahdissa lasketaan neljään, joten tahtien 1-2 aikana lasketaan 
yhteensä 8:aan (4+4). Ohje kertoo, että näiden kahden ensimmäisen tahdin 
aikana tanssitaan seuraavasti: 

1-2 4 x askel+potku (kick)
• ohje tarkoittaa, että neljän ’askel-kick’ aikana lasketaan yhteensä 
 kahdeksaan 
• yhden ’askel-kick’ aikana on siis laskettava kahteen, jotta loppu-
 summaksi saadaan kahdeksan: 
 askel (1), - kick (2), askel (3) - kick (4), askel (5), - kick (6), 
 askel (7),- kick (8) 

Kannattaa harjoitella aluksi laskemalla jokainen isku eli ’tahdit täyteen’ 
samalla kun toteutat tarvittavat askeleet.  

Musiikin perusrytmin nelij akoinen kuvio on neljän iskun mittainen: 
1. isku painollinen, 2. isku painoton, 3. isku osapainollinen, 4. isku painoton

  

1 32 4 1 32 4 1 32 4 1 32 4

4
4
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Esimerkkitanssin ohje jatkuu näin:

5   vine3+tep oikealle: sivulle, taakse ristiin, sivulle, vasen jalka  
  painottomana viereen

Koska yhden tahdin aikana lasketaan neljään, kuvattu askelsarja purkautuu 
laskuksi seuraavasti:
• oikealla askel sivulle (1), taakse ristiin (2), sivulle (3) ja vasen 
 painottomana viereen = tep (4)
 – huomioi että tahdissa 5 askeleet ’nopeutuvat’: tässä osiossa joka 
 askelta kohden on aikaa yksi ’isku’ (numero)!

Tahdissa 6 sama, nopea askelsarja, toistuu vasemmalle. Tahdeissa 7-8 tois-
tetaan vielä koko ’vine3’ -kokonaisuus.

Tahtien ja laskemisen tultua selväksi on ohjauksellisesti järkevä sanoittaa 
tanssin tekeminen. Tahdin 6 askeleet sanoitetaan esimerkiksi hokemalla 
tanssin rytmissä: sivu, ristiin, sivu, tep. Silloin numeron sij asta alat sanoillasi 
ohjata tanssin askeleita. 

Päästyäsi sanoitusvaiheeseen tuet myös omaa tanssimuistiasi kertomalla 
itsellesi, mitä ollaan tekemässä. Löydettyäsi askelia kuvaavat ja rytmiin sopi-
vat sanat, pidä niistä kiinni. 

6  vine 3+tep vasemmalle: sivulle, taakse ristiin, sivulle, 
  oikea jalka painottomana viereen

7–8  toistetaan tahdit 5–6

3-4  tahdit 1-2 toistetaan takaisin lähtöpaikalle

Tahdeissa 3-4 askeleet toistuvat, liikkuen taaksepäin lähtöpaikalle. 
Askelikkojen toistuminen on tyypillistä senioritanssille ja helpottaa tanssien 
oppimista.
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Esimerkkitanssimme loppuu tahtien 9-10 askelten myötä, joiden askeleet 
toistuvat toisella jalalla tahdeissa 11-12.

9-10 oikean jalan varvasnäpäytys ’tip’ eteen 2 x, oikea kantapää   
  sivulle samalla ylävartalo kääntyy ¼ kierrosta oikealle, 
  jalka tuodaan painollisena viereen ja vartalo kääntyy 
  takaisin eteenpäin

11-12 toistetaan tahdit 9-10 alkaen vasemmalla jalalla

Tahtien 9-10 tanssikuvaus purkautuu laskuksi: 
• Oikea jalka: 2 x tip = tip (1-2), tip (3-4), oikea kantapää sivulle 
 + ylävartalon kierto (5-6), jalka takaisin (7-8).
 –  ’tippaukset’ ovat rauhalliset, samoin kantapään vienti ja takaisintuonti,  
  koska joka liikkeessä lasketaan kahteen  
• Tahdit 11-12 toistavat aiemmat tahdit 9-10 vasemmalla jalalla

Tutustu tahtilajiin ja innostu laskemaan. 

Yhdistä tanssiohjeet iskuihin ja tahteihin. 

Tanssiohjeiden tultua tutuiksi, rytmitä tanssia ohjaavilla sanoilla.

Pohdittavaa
• Millaisista musiikillisista ja tanssillisista osista esimerkkitanssi 
 ’Kick Line’ koostuu
• Voisitko nimetä ne itsellesi jotenkin, jotta ne jäsentyisivät mieleesi:
 askelpotkut, vinet ja lopetustipit
• Kirjoita ohjevihkoosi tukisanat valitsemallasi tavalla
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5. Tanssin opiskelusta osaamiseen
Tahdit on merkitty tanssiohjeen vasempaan reunaan. Tahtien, tahdissa to-
teutuvan laskemisen ja tanssin ohjeiden yhteensovittaminen on tanssin op-
pimisen A ja O. Se on avain, jolla tanssin koreografi a avautuu sinulle ja ryh-
mällesi. 

Käytyäsi tanssin läpi sovittaen yhteen tahdit ja askeleet, alkaa tanssin opet-
telu ulkomuistista. Sinun on tärkeä osata tanssi läpikotaisin voidaksesi opet-
taa sen toisille. Nyt on tanssin aika!

Tässä esitellään yksi etenemispolku, miten voit edetä tanssin 
sisäistämiseen:

Alkuasetelma
• Kuvittele tai piirrä itsellesi alkuasetelma 
 ja mieti suunnat
• Merkitse harjoittelutilaan oletettu piirin keskusta 
 jollakin esineellä
• Tarkista ohjeista, kumpi jalka aloittaa

Alkuasetelma
• Kuvittele tai piirrä itsellesi alkuasetelma 
 ja mieti suunnat
• Merkitse harjoittelutilaan oletettu piirin keskusta
 jollakin esineellä
• Tarkista ohjeista, kumpi jalka aloittaa
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Kuivaharjoittelua
• Kuuntele tanssin musiikkia hetki, jotta kuivaharjoittelusi lähtee liikkeelle  
 oikeassa rytmissä ja oikealla nopeudella (tempo).
• Saatuasi rytmistä kiinni, harjoittele tanssia ilman musiikkia pienissä   
 osissa. Laske, toteuta ja seuraa tahteja.
• Yhdistä ensin muutamia osia kokonaisuudeksi.
• ’Liimaa’ sitten kaikki osat kokonaiseksi tanssiksi.

Mielikuvaharjoittelua ohjeen kanssa
• Laita musiikki soimaan ja hahmota siitä laskemalla alkusoitto. 
• Jatka kuvittelemalla tanssin askeleet tahti tahdilta seuraten silmilläsi   
 ohjeita.
• Tarkista vielä, mitkä osat ovat luontevia oppia kokonaisuutena.

Markkeerausta musiikin mukaan
• Laita musiikki soimaan ja kokeile tanssia ’pienesti tehden’ – eli voit tehdä  
 jaloilla vain pienen alun siitä, mitä on tulossa, ja kuvitella loput. 
• Voit myös toteuttaa tanssia musiikin mukaan ’vajavaisesti tai karkeasti’   
 tehden, jolloin saat helpommin pidettyä kokonaisuutta kasassa.
• Yksi tapa markkeerata on kertoa musiikin edetessä ääneen itsellesi, 
 mitä seuraavaksi tulee: toisin sanoen ’elät’ tanssia ilman että toteutat   
 sitä konkreettisesti (esim. sanoitat: ’askel-potku, askel-potku’ tai 
 ’tästä lähtee vine -osuus’).

Suuntien läpikävely 
• Laita musiikki soimaan ja kävele musiikin ja ohjeiden mukaisesti 
 tanssi läpi (suunnat) ilman, että toteutat varsinaisia askeleita.

Tositreeni musiikin kanssa 
• Varmista alkusoitto.
• Kokoa tanssi harjoittelemalla se ensin osissa - saat samalla tarkistettua,  
 onnistuitko kuivaharjoittelun avulla hahmottamaan tanssin osat oikein.
• Yhdistä osat kokonaisuudeksi:
 – harjoittele esimerkiksi ensin alkusoitto ja ensimmäinen ’osa’
 – yhdistä tähän kokonaisuuteen toinen osa ja niin edelleen
 – laske ääneen, sanoita tekemistäsi
 – ole kärsivällinen: saatat joutua palaamaan uudelleen musiikin alkuun 
  ja kokeilemaan toistuvasti askelten sovittamista tahtiin
 – ole armollinen itsellesi siinäkin suhteessa, jos jalkasi eivät ehdi 
  seuraavaan osioon, kun musiikki vie jo eteenpäin.
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Miehen eli viejän  ja naisen eli seuraajan  rooli
• Harjoittele paritanssissa ensin sen tanssij an rooli, joka on sinulle 
 luonteva. 
 – jos sinulla ei ole harjoittelukaveria, käytä mielikuvitustasi tai ota 
    vaikkapa siirreltävä tuoli tai tyyny konkretisoimaan häntä
• Kun hallitset tanssin toteuttamassasi roolissa, opettele tanssi myös 
 toisessa roolissa – tärkeää, että osaat opettaa sujuvasti molemmat.
 – mieti, mikä on aloittava jalka kummassakin roolissa tanssin eri osien   
    käynnistyessä
 – mitkä ovat suunnat?
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Senioritanssien sisäistäm
inen – vinkkejä ohjaajalle

Hyvin valmisteltu on puoliksi tehty.

Musiikkia ja ohjeita monipuolisesti lähestyen tanssi sisäistyy parhaiten.

Kertaus on opintojen äiti.

Pohdittavaa
• Mieti, miten sinä opit parhaiten ja saat tanssit kiinnittymään 
 muistiisi – hyödynnätkö enemmän
 – kuuloaistia (musiikki, kuullut ohjeet tai rytmitykset ja lorutukset)
 – näköaistia (näyttö, video)
 – tuntoaistia (miltä tanssi tuntuu kehossa)

Muita luovia tapoja
Tanssin sisäistämistä auttaa, että harjoittelet, muistelet ja lähestyt tanssia 
monin tavoin. Voit esimerkiksi:
• Kirjata tanssiohjeen nimiotsikkoon jonkun luonnehdinnan tanssista:   
 esim. helppo piiritanssi
• Tiivistää ohjeet kirjoittamalla ne lyhyin tukisanoin
• Piirtää tanssin ohjeet omin symbolein
• Lisätä ohjeisiin piirrossymboleja tai tukisanoja muistin avuksi
• Otsikoida tanssin eri osuuksia muistaaksesi paremmin järjestyksen:   
 esim. kättelyosio
• Kiinnittää huomiota, mitä musiikki kertoo tietyssä kohdassa: 
 esim. instrumentaaliosa
• Miettiä, mitä mielikuvia tanssi sinulle tuottaa
• Kerrata, kerrata, kerrata: muistele tanssin kulkua ja askelikkoja  

Jos tunnet epävarmuutta jossain tanssin kohdassa ajatellessasi sen kulkua, 
tarkista ohjeista ja harjoittele epävarma kohta uudelleen. Toista oikeaa suo-
ritusta. Mikä voisi auttaa sinua muistamaan? Keksit kyllä! Ohjaajat oppivat 
kovin eri tavoin. 
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6. Ohjauksen kuivatreenit
Päästyäsi vaiheeseen, jossa tunnet osaavasi tanssin, ala harjoitella sen opet-
tamista: Kuvittele opetustilanne, sanoita ja näytä tanssi vaihe vaiheelta. Har-
joituta tanssia vaiheittain. Puhu ääneen, näytä oikeasti ja pohdi, eteneekö 
ohjauksesi toivomallasi tavalla. 

Ääneen puhuminen kuvitellulle ryhmälle voi tuntua erikoiselta, mutta se aut-
taa sinut viimeisen kynnyksen yli. Yllättäen voit päästä myös purkamaan oh-
jausjännitystä ihan itseksesi toimien.
• Kerro tanssin nimi ja luonnehdi sitä
• Soita vähän musiikkia malliksi
• Mitä sanot, kun järjestät ryhmäsi alkuasetelmaan
• Näytä ensimmäinen vaihe ja kerro aloittava jalka
• Käynnistä ensimmäisen vaiheen yhteisharjoitus ilman musiikkia 
 sanomalla: valmiina - nyt
• Ohjaa tanssia vaihe vaiheelta näyttöä painottaen ja ryhmää harjoittaen
• Yhdistä eri vaiheet sanoen ja näyttäen samalla
• Tanssita koko tanssi alusta loppuun kertoen rytmissä, mitä tehdään
• Harjoittele napakka aloitus alkusoittoon: Valmiina - (tauko) - nyt!
• Yhdistä tanssiin musiikki niin, että hallitset alkusoiton ja aloituksen 
 rytmityksen
• Miten soitat tanssitilassa musiikin – hallitsethan laitteet

Jos sinulla on ohjaajapari tai kaveri, jonka kanssa opetella, olet onnekas! Ker-
ro hänelle tanssin kulku, opeta häntä ja kokeilkaa yhdessä.

Käytä rohkeasti ääntäsi – puhu vähän ja selvästi.

Näytä paljon ja selkeästi – käytä samalla ytimekkäitä ohjesanoja.

Treenaa tanssin aloitus alkusoittoon varmaksi.

Rytmitä tanssia puheella tai laskemalla.

Ennakoi puheella tuleva tanssin vaihe edellisessä tahdissa.
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Senioritanssien sisäistäm
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Alkusoitosta täsmälliseen tanssin alkuun
Alkusoiton merkitystä ei voi liikaa korostaa. Kun onnistut puhetta rytmittä-
mällä saamaan tanssin alkamaan oikea-aikaisesti, olet jo voitolla ohjaukses-
sasi. Epävarma aloitus sekoittaa tanssin heti alkuunsa, ja tanssij at hermos-
tuvat.

Valmiina – (tauko) – nyt: ajoitetaan usein alkusoiton kahden viimeisen tai vii-
meisen tahdin kohdalle. Aloituskehotuksen (esim. ’valmiina’) voi toteuttaa 
monella tavalla ja erilaisia sanoja käyttäen. Opettele yksi sinulle sopiva tapa. 
Kun olet rutinoitunut, keksit kyllä erilaisia vaihtoehtoja, jotka sopivat tilan-
teisiin ja tansseihin.

Tässä yksi vaihtoehto ja esimerkki tanssista ’Kick -Line’ (lasketaan neljään).
Voit sanoa valmistelevan sanan esim. val-mii-na alkusoiton kahden viimeisen 
tahdin aikana seuraavasti:
• Laske musiikin rytmissä alkusoiton toiseksi viimeisellä tahdilla: 
 val (1-2) mii-na (3-4 ja viimeisellä: puhetauko 
 (1- 2- 3) – nyt (4) 
• Aloitussanan nyt jälkeen askeleet alkavat seuraavalla iskulla

VINKKI: Tanssi ei koskaan ala silloin, kun ohjaaja sanoo nyt, vaan vasta 
seuraavalla iskulla eli heti alkusoiton jälkeen. 
Opettele ennakoimaan aloitussana alkusoiton loppuun.

Pohdittavaa
• Mieti millaisia kysymyksiä ryhmäläisiltä voi tulla - kuinka vastaat 
• Mikä kohta tanssissa voi aiheuttaa pulmia – kuinka valmistaudut 
 tukemaan oppimista
• Kuinka korjaat rakentavasti ja lempeästi
• Muistathan eri roolien suunnat ja mikä jalka on kullakin vuorossa
• Ohjattavat oppivat eri tavoin – miten otat sen huomioon ohjauksessasi

Parhaiten oppii opettamalla.
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7. Jos jännittää…!
Jokaista alkavaa ohjaajaa jännittää. Joitakin ihmisiä jännittää aina ennen 
ohjaus ta tai mitä tahansa esiintymistä, vaikka olisi kuinka rutinoitunut. Se on 
täysin luonnollinen ja yleinen tunne – suorastaan välttämätönkin, jotta suo-
ritus onnistuu toivotulla tavalla. Liiallista jännitystä ohjaustyössä helpottaa, 
kun tulet tutuksi ryhmäsi kanssa, saat kokemusta ja olet sisäistänyt ohjatta-
vat tanssit hyvin. 

 Vinkkejä ohjausjännityksen helpottamiseksi
• Valmistaudu hyvin kotona tanssin ohjaukseen – niin, että tiedät varmasti  
 osaavasi tanssin
• Ennen ohjauksen alkua hengittele rauhallisesti ja suorita pieniä 
 verryttely- tai venyttelyliikkeitä – levollinen keho on viesti myös 
 mielelle, hyräilykin tasoittaa mieltä
• Juttele ryhmäläisten kanssa, pidä kuitenkin ajatukset tulevassa 
 tanssissa
• Jos paniikki iskee ohjauksen alussa, laita valitsemasi tanssin 
 musiikki soimaan, ota rytmi kroppaasi, anna muidenkin tanssahdella
• Musiikin soidessa katso rauhassa kirjoitetun ohjeen alkuasetelma ja 
 ensitahdit
• Etsi ryhmästäsi ystävälliset kasvot, joille alat puhua
• Voit myös kertoa, että sinua jännittää, koska opetat uutta tanssia/
 olet aloitteleva ohjaaja – asian purkaminen ääneen helpottaa, ja saat 
 ryhmältäsi kannustusta
• Aloita rohkeasti tanssin opetus – huomaat jännityksen kaikkoavan 
 tekemisen myötä
• Pidä puheesi tietoisen hitaana, sekin rauhoittaa sinua
• Ota opetuksessa käyttöösi heti näytön ja puheen yhdistäminen, 
 se auttaa sinut vauhtiin
• Jos opastat jotain väärin, maailma ei siihen kaadu - toteat vain 
 tapahtuneen virheen ja aloitat uudelleen
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VINKKI: Tee kaulaasi ohjelappu, jossa on 
tanssin keskeiset vuorot tukisanoin. Unoh-
taessasi ohjeen tarkistusmahdollisuus on 
lähellä. Jos tanssia on tanssittu aiemmin, 
voit kysyä myös ryhmäläisiltä, mitä seuraa-
vaksi tulee. Tanssij oiden muistin harjoitta-
minen on perusteltua – se voi myös auttaa 
sinua. 

Jännittäminen on luonnollista ja hyödyllistä.
Liiallista jännitystä voi helpottaa eri tavoin.

Pohdittavaa
• Miten rentoudut ennen ohjaustilannetta
• Mikä on sinun tapasi keskittyä ohjaustilanteessa
• Kuinka toimit, jos huomaat hermostuvasi ohjaustilanteessa
• Miten ’kuittaat’ tilanteen lempeästi itsellesi, jos omasta mielestäsi 
 kaikki ei sujunut toivotusti
• Kuinka kiität itseäsi onnistumisistasi
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8. Leppoisa ja yhteisöllinen senioritanssi
Senioritanssi on luonteeltaan leppoisa ja yhteisöllinen liikuntamuoto, joka 
sallii vanhenevien ihmisten toimintakyvyn erilaisuudet ja mahdollistaa silti 
yhteisen tanssin. Senioritanssiin kuuluu kevyt kosketus, lämmin katse, jut-
telu tanssin aikana, tsemppaaminen, myötäeläminen ja hyväksyntä. Senio-
ritanssissa autetaan toisia onnistumaan ja saadaan myös itse kannustusta. 
Ilmapiiri on salliva, ystävällinen, iloinen ja toiveikas.  Hyvä tunnelma auttaa 
myös oppimaan.

Monet ohjaajista ovat kouluttautuneet harrastuksen kautta ohjaajiksi. Tiuk-
ka ammatillisuus ei olekaan vaatimus senioritanssissa. Tärkeintä ohjaajalle 
on halu kehittyä ja oppia yhdessä ryhmänsä kanssa. Mieti siis tansseja har-
joitellessasi, miten voit ohjauksen aikana leppoistaa tunnelmaa ja vahvistaa 
tärkeintä: hyvää yhdessäoloa tanssimalla. Sellainen ilmapiiri helpottaa myös 
sinun paineitasi ohjaajana.
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Senioritanssi on hyväntuulista ja suvaitsevaista yhdessäoloa.

Senioritanssi on varsinainen vanhenevan ihmisen terveyspaketti.

Vertaisohjaajat ovat senioritanssin verraton voimavara.

Pohdittavaa
Kun osaat tanssin teknisesti, mieti ohjauksen näkökulmasta
• mitä hauskoja mielikuvia voit tuottaa tanssiin
• missä kohtaa tanssia kannustat katsomaan partneria
• miten hyvästellään, kun pari vaihtuu
• kuinka onnistuneen tanssin jälkeen osoitetaan suosiota
• kuinka otat ryhmäsi vastaan ja miten toivotat heidät 
 taas tervetulleiksi
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Opas on tarkoitettu aloitteleville ja kokeneille seniori tanssin 
ohjaajille, jotka ovat juuri saaneet uuden tanssiaineiston omak-
suttavakseen. Tanssikursseilla käydään usein lyhyessä ajassa 
läpi paljon tansseja, ja niiden ohjauskuntoon saattaminen vaa-
tii ohjaajalta itseopiskelua. Oppaassa annetaan vinkkejä tähän 
työskentelyyn. Opas innostaa myös miettimään, mikä auttaa 
parhaiten itseä oppimaan ja kuinka ohjausjännitystä voi hel-
pottaa. Vinkeistä on hyötyä myös itse ohjaustilanteeseen, kun 
edistetään tanssij oiden oppimista. Parhaiten oppii opettamal-
la!

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

Opas on ladattavissa maksutta liiton 
verkkosivuilla senioritanssi.fi .
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