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Mitä muuta haluat sanoa kansainvälisen senioritanssin ohjauksen 
kehittämisestä? 
Vastaajien määrä: 29 
 

Vastaukset 

Kivaa työtä mukavien ihmisten kanssa! 

Aluetoiminnan kehittäminen on tärkeää. Liittoon pitää saada lisää jäseniä, jotta toimintaa voidaan 
tukea. 

Paikalliskoulutusta viikonloppuisin. Uusia kouluttajia kursseja pitämään. 

Hienoa. että netissä on nyt mahdollista saada tietoa ohjaukseen. 
Olen mukana Turun Tienoon Senioritanssioissa. jonka toiminta innostaa monella tavalla. Oma 
ammatillinen osaaminen (evp liikunnanopettaja) on ollut hyvä pohja toimia jo parikymmentä vuotta 
paikkakunnallani senioritanssinohjaajana. 

Toiminta tuntuu erittäin mielekkäältä! Kiitos aktiivisille kehittäjille! Laji on mahtava! 

Videomateriaalia ohjevihkosten lisäksi ehdoton!!!! 

Itse en henkilökohtaisesti ole missään tekemisissä Oulun aluekehittäjän kanssa. Pohjois-Savo 
enemmänkin lähellä sydäntä kun siellä Savossa oppini saanut.  
Aluekehittäjien rooli tässä voisi olla aktiivisempi, varsinkin kun on nettimahdollisuus löytää ohjaajat.  
Koulutuslinjat on tosi erilaiset riippuen paikkakunnista. 
Olisin halunnut kovasti toisen tason ohjauskurssin käydä, no korona sotki ne. Olen tosin kaikki ne 
kurssin tanssit jo aikoja ottanut ohjelmaamme. Diplomikurssin toivoisin sopivan aikatauluuni. Terkut 
Espanjan taivaan alta. Sitä ihmettelen kun täällä eivät innostu tästä tanssista ja potentiaalisia 
kävijöitä olisi.  

Ohjauksiin olisi kiva saada selkeät videot. Joskus noi kirjalliset ohjaukset ovat vähän vaikeasti 
ymmärrettävissä, - minulle ainakin. Ryhmässäkin joskus tarkistetaan videolta jokin "kinkkinen " 
kohta. 

Jatkakaa samalla linjalla. 

nuoria ja nuorempia mukaan ohjaukseen 

Ilo oppia ja ohjata! -hankkeessa kehitetyt kirjalliset ja muut tuotokset ovat suurena apuna ohjauksen 
kehittämisessä. 
Parin viimeisen vuoden koronaepidemia on vaikeuttanut senioritanssiharjoitusten pitämistä 
säännöllisesti ja tuonut lisähaasteita myös ohjaajille. 

Odotan tämän uuden koosteaineiston julkaisua, joka on koottu edellisistä peruskurssien ja 
tanssitupien ym aineistoista.  Odotan, että se sisältää sujuvia hyviksi havaittuja tansseja, jotka 
ainakin täällä maaseudulla viehättävät eniten osallistujia. Vakiotanssien musiikki viehättää eniten. 

Olen ollut mukana 10 vuotta ja käynyt kursseja kurssin perään. Ovat olleet hyvä apu ohjaamiseen. 
Nyt alan olla jo iäkäs ja katse siirtyy nuorempiin ohjaajiin, ideat alkaa olla vähissä. Mutta vielä 
ohjataan. 

Senioritanssiliiton tulle toimia niin, että ohjaajilla on tanssijoita ja työtä. Keinoina esim. 
markkinointimateriaalin tuottaminen ohjaajien käyttöön, ja näkyvä markkinointikamppanja someen ja 
valtakunnalliseen mediaan. Käytännönläheisiä työkaluja. Hankkeen tuottamat materiaalit ok, mutta 
ohjaajilla ei ole niille käyttöä, jos ei ole tanssijoita :) 

En osaa sanoa 

dvd:t ovat hyviä itseopiskeluun ja tanssien kertaamiseksi. kaipaisin suomalaista musiikkia 
istumatansseihin. Vedän vanhuksille ryhmiä ja ulkomaalaiset musiikit eivät luo tunnekuvia. 

Markkinointia lisää muillekin kuin jo jäsenille, ohjaajille jatanssijoille.  



2/2 

Liikuntatoimet, kansalaisopiston ym vastaavat.   
Nykymusiikkiin enemmän tansseja on jääty kehityksessä jälkeen ja pahasti. 

Ohjauksessa oppii joka kerran jotain eli työ tekijänsä opettaa. Ohjaustaito syvenee ja muistaa aina 
paremmin ja paremmin tanssin oppimiseen liittyvät osa-alueet. Osanottajien oppimistaidot 
lisääntyvät ja toistensa arvostus ja huomioiminen positiivisesti on palkitsevaa. Ryhmästä tulee 
lämminhenkinen ja on kuin oma perhe/ystäväjoukko! Kiitos! 

Onnea sille! 

Miten saadaan tanssijat takaisin ryhmiin ja uusia tanssijoita. Ohjaajat kaipaavat tähän käytännön 
työkaluja ja tukea liitolta. 

Lisää alueellista koulutustarjontaa. 

Toivoisin ohjaajatapaamisia tieto-taidon vaihtamisen merkeissä. 

En tiedä kehittämisestä - meidän pienessä piirissä ongelma on se millä saisi ihmiset innostumaan 
senioritanssista, - tulla edes kokeilemaan!  Ihmiset haluavat lavatansseja.!  Kokevat senioritanssin 
liian orjalliseksi, kun täytyy opetella määrätyt kuviot. Se on kuulemma vaikeeta. 

Kiitos 

En muista olenko jo kerran täyttyy kyselyn mutta UUSIEN OHJAAJIEN  houkutteleminen mukaan 
koulutukseen on aika haastavaa. Pitäisikö myös keksiä jo kurssit suorittaneille , joilla ei ole omaa 
ryhmää , tilaisuuksia harjoitella ohjaamista. Eli kerätä  heidät sopivin ajoin yhteen ja antaa heidän 
ohjata. Ongelmana on tilojen maksullisuus ja vapaaehtoisten tanssijoiden kerääminen. 

Ilo oppia ja ohjata-hankkeessa tehty hyvää ja käytännönläheistä materiaalia ohjauksen 
kehittämiseksi. 

Nyt on saatu hyviä ohjeita. Kiitos ------Elinalle ja Ullalle! 
Nyt kun Liittomme sai uuden reippaan puheenjohtajan, joka tuntuu olevan kiinnostunut ja pätevä 
jatkamaan Ullan työsarkaa. Tervetuloa joukkoomme Vesa Lappalainen! 

Todella ansiokasta työtä 

 
 


