Liisa Kontturi-Paasikko
LÄNSI-SUOMEN OPISTON PARITANSSILINJAN OPETUSSUUNNITELMA
Kehittämishankkeena uudenlaisen paritanssikoulutuksen luominen

LÄNSI-SUOMEN OPISTON PARITANSSILINJAN OPETUSSUUNNITELMA
Kehittämishankkeena uudenlaisen paritanssikoulutuksen luominen

Liisa Kontturi-Paasikko
Opinnäytetyö
Kevät 2018
Kulttuurituottaminen ja luova talous
(YAMK)
Oulun ammattikorkeakoulu

TIIVISTELMÄ

Oulun ammattikorkeakoulu
Tutkinto-ohjelma: Kulttuurituottaminen ja luova talous (YAMK)

Tekijä(t): Liisa Kontturi-Paasikko
Opinnäytetyön nimi: Länsi-Suomen opiston paritanssilinjan opetussuunnitelma —kehittämishankkeena uudenlaisen paritanssikoulutuksen luominen
Työn ohjaaja: Petri Hoppu
Työn valmistumislukukausi ja -vuosi: kevät 2018

Sivumäärä: 59 + 8

Työ on kehittämishanke, jonka tuloksena teen Länsi-Suomen opistossa syksyllä 2018 alkavalle
uudelle paritanssilinjalle opetussuunnitelman. Sain tammikuussa 2018 Länsi-Suomen opiston rehtorin kanssa pidetyssä palaverissa toimeksiannon suunnitella syksyllä alkavan paritanssilinjan toimintaa ja tämän toimeksiannon myötä päädyin siihen, että hyödynnän opinnäytetyötäni kartoittamalla paritanssikenttää ja sen odotuksia paritanssilinjan opetussuunnitelman pohjaksi.
Työn yhtenä tavoitteena on tuoda lukijalle ja kehittämishankkeelle tietoa sosiaalisen paritanssin
(lavatanssi) taustasta ja sen kehityksestä sekä siihen liittyvästä keskustelusta ja ilmiöistä. Tavoitteena on myös kartoittaa kansanopistoa tanssin oppimisen ympäristönä sekä eri tahojen paritanssiin liittyviä koulutuksia. Näiden elementtien lisäksi työn avulla kartoitetaan tanssinharrastajien ajatuksia paritanssista, siihen liittyvästä koulutuksesta ja odotuksia, joita he asettavat Länsi-Suomen
opistolla alkavalle koulutukselle. Opetussuunnitelma rakentuu näiden teemojen ympärille.
Tutkimusaineistona on paritanssin taustasta ja olemuksesta kirjoitettua kirjallisuutta ja digitaalisia
lähteitä sekä tanssinharrastajille, opettajille ja ohjaajille tehty kyselytutkimus. Suurin haaste oli löytää materiaalia tämän hetken tilanteesta ja siitä, mitkä asiat ovat muuttuneet ajan saatossa. Kentällä toimineista koulutuksista hankin tietoa sekä haastattelujen että internetin kautta, koska niistä
ei löydy kirjoitettua aineistoa. Tanssilavojen tämän hetken tilanteesta haastattelin yli 30 vuotta tanssimuusikkona elämäntyönsä tehnyttä muusikkoa, joka myös itse on aktiivinen tanssinharrastaja.
Käytän tutkimusaineistona myös omia aiempia julkaisujani, joiden kautta olen tutkinut ja kehittänyt
paritanssin opettamisen metodeja.
Tämän tutkimuksen myötä käynnistyy Länsi-Suomen opiston paritanssilinjan opetussuunnitelmatyö, joka tulee pysymään elävänä ja muuntautuvana koulutuksen olemassa olon ajan.

Asiasanat: paritanssi, tanssi, lavatanssi, tanssinopetus, opetussuunnitelma, kansanopisto
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This thesis is a development project, from which the result will be a curriculum for Länsi-Suomen
opisto´s couple dance education. In January 2018 I had a meeting with the headmaster of LänsiSuomen opisto and got an assignment to plan a curriculum to a couple dance education which will
start in August 2018. Through this ment I decided to utilize my thesis and chart the expectations of
couple dance field to be the basis of the curriculum.
One of the goals of my work is to bring knowledge of the backround and developement, the discursion and the phenomenoms of social dancing field to readers and to development project. Also
surveying folk high school as a learning environment is one of the goals, likewise charting of different educational systems in Finland. Among these elements the thesis will survey the thoughts of
enthusiasts of social dance and the expectations of the education and the curriculum of LänsiSuomen opisto. The curriculum will be constructed and based on these priorities.
As research material in the thesis I use litterature and digital references and a questionaire made
for dance enthusiasts, dance instructors and teachers. The biggest challenge in this project was to
find reliable material of today´s situation and of the things that have been changing during the time.
Because I did not find any litteral material about the educational systems in couple dance filed, I
got that material via internet and by interviews. To get information about social dance scene´s
changes and the situation today I interviewed a dance musician, who has done his lifework in the
social dance field and who also is a dance enthusiast himself. I also use my own previous publications, through which I have researched and developed methods of couple dancing, as research
material.
This thesis will start the curriculum work of couple dance education in Länsi-Suomen opisto and it
will be alive and flexible as long as the education will take place.

Keywords: dance, ballroom dance, couple dance, social dance, folk high school
4

SISÄLLYS

1

JOHDANTO ....................................................................................................................... 6

2

TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA ....................................................................................... 8

3

4

5

6

7

8

2.1

Kehittämishanke ja tutkimuskysymykset ................................................................ 8

2.2

Keskeiset käsitteet .................................................................................................. 9

2.3

Tutkimusmenetelmät ja lähdeaineisto ................................................................. 10

PARITANSSIKENTTÄ SUOMESSA ................................................................................ 12
3.1

Katsaus taaksepäin .............................................................................................. 12

3.2

Sosiaalisen paritanssin muodot Suomessa 2010-luvulla ...................................... 16
3.2.1

Lavatanssi .............................................................................................. 17

3.2.2

Muut seuratanssilajit............................................................................... 21

PARITANSSIN KOULUTUKSET ...................................................................................... 23
4.1

Suomen Seuratanssiliitto Susel ry ........................................................................ 23

4.2

Suomen Tanssiurheiluliitto Stul ry ........................................................................ 24

4.3

Suomen Tanssinopettajain liitto Stol ry................................................................. 25

4.4

Dancebic –tanssiliikunta / seuratanssinohjaajakoulutus ....................................... 26

TANSSINOPETUS KANSANOPISTOISSA ..................................................................... 27
5.1

Tanssia tarjoavat kansanopistot vuonna 2018 ..................................................... 27

5.2

Voionmaan opiston tanssilinja 1997 ja 1998 ........................................................ 31

LÄNSI-SUOMEN OPISTON PARITANSSILINJAN TAUSTA JA PERUSTEET ............... 32
6.1

Tausta ................................................................................................................... 32

6.2

Uusia tuulia tarvitaan ............................................................................................ 33

6.3

Kyselytutkimus ...................................................................................................... 36

OPETUSSUUNNITELMA ................................................................................................. 45
7.1

Opetussuunnitelman sisältö.................................................................................. 45

7.2

Opiskeltavat kokonaisuudet .................................................................................. 47

7.3

Opintojen toteutus................................................................................................. 49

POHDINTA....................................................................................................................... 52

LIITTEET……………………………………………………………………………………………… 55

5

1

JOHDANTO

Tämä opinnäytetyö käsittelee kehittämishankkeena syksyllä 2018 uutena koulutuksena aloitettavan Länsi-Suomen opiston paritanssilinjan opetussuunnitelmaprosessia ja esittelee opetussuunnitelman rungon. Paritanssilinjan lähtökohtaisena tavoitteena on toteuttaa koulutus, joka täydentää
kentällä jo olevien paritanssikoulutusten tarjontaa ja tuo mukaan uudenlaisen tavan opiskella sosiaalista paritanssia.
Olen toiminut tanssinopetuksen kentällä yli kolmenkymmenen vuoden ajan ja ollut mukana luomassa ja kehittämässä eri liittojen ja oman kouluni kautta järjestettäviä paritanssin ohjaajakoulutuksia ja sekä Oulun ammattikorkeakoulussa toimivaa tanssin ammatillista koulutusta. Ylempiin
ammattikorkeakouluopintoihin hakiessani mielessäni ei ollut enää lähteä luomaan uudenlaista koulutusmuotoa Suomen paritanssin kentälle, tavoitteenani oli pikemminkin kehittää oman tanssikouluni toimintaa. Toisin kuitenkin kävi ja löysin tammikuussa 2018 itseni sen tilanteen edestä, että
olin lupautunut tekemään opetussuunnitelman Länsi-Suomen opistolla elokuussa 2018 alkavalle
paritanssilinjalle. Kulttuurituottamisen ja luovan talouden tutkinto-ohjelmaan tekemäni opinnäytetyö
sai siis kovasti pedagogisen vivahteen. Mutta, niin kuin koulutuksen aikana on useassa yhteydessä
todettu, asiat risteytyvät monella tavalla ja uuden koulutuksen synnyttämisessä on omalla tavallaan
kysymys myös tuotteistamisesta ja palvelumuotoilusta, joten olen pystynyt tätä opinnäytetyötä kirjoittaessani hyödyntämään käytännössä kaikkien tutkinto-ohjelmaan liittyvien opintojaksojen kautta
saamaani oppia.
Sinänsä tämä kehittämishanke istuu omaan opiskelu- ja työhistoriani loppuvaiheeseen erinomaisesti ja pääsen alkavan koulutuksen myötä toteuttamaan niitä asioita, joita tutkin jo vuoden 2010
Oamkin tanssinopettajatutkinnon opinnäytetyössäni ”Ydinkeskeisyys seuratanssin opettamisessa”.
Opinnäytetyöhön liittyvän toimintatutkimuksen kautta päädyttiin neljään tärkeään seuratanssin
opettamisen ydinasiaan, joihin tuleva Länsi-Suomen opiston opetussuunnitelmakin tulee pohjautumaan. Vuonna 2012 kirjoitin tanssinohjaajien ja –opettajien käyttöön kirjan Parin kanssa paremmin,
jossa pyrin avaamaan opinnäytetyössäni löytämiäni asioita ja antamaan käytännön esimerkkejä
niiden mukaan ottamisesta opetukseen. Olin onnekas todetessani tähän opinnäytetyöhön liittyvän
kyselytutkimuksen myötä, että kentän toiveet ovat juuri sen kaltaisia, että tulevassa koulutuksessa
on perusteltua ottaa vahvasti käyttöön ydinkeskeisyyteen liittyvät asiat. Olen pystynyt toteuttamaan
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näitä asioita jonkin verran Oamkin tanssinopettajakoulutuksen opettajana, mutta nyt alkava koulutus minulla on mahdollisuus rakentaa täysin itsenäisesti ja tulen käyttämään sen opetussuunnitelman pohjana kentän tarpeiden ja toiveiden lisäksi historiani tanssinopettajana ja –kouluttajana.
Koen siis tavallaan pääseväni maaliin aloittamani paritanssinopetuksen muutokseen liittyvän työn
kanssa.
Tässä työssä selvitän ensin kansanopistojen toiminnan periaatetta ja tanssia tarjoavien kansanopistojen tarjonnan sisältöä. Näiden tietojen avulla kykenen paremmin hahmottamaan sitä kenttää,
johon uusi paritanssilinja asettuu ja pyrin näin luomaan merkityksen tälle kehittämishankkeelle. Lisäksi kartoitan, millaisia kouluttautumismahdollisuuksia tämän hetken paritanssinkenttä tarjoaa
tanssinharrastajille, ja haen opiston paritanssinlinjan sisältöön aineksia, jotka kenties pystyisivät
täydentämään tarjontaa kilpailematta suoranaisesti minkään olemassa olevan koulutuksen tai pidemmän kurssin kanssa.
Kansanopisto viittaa omissa ajatuksissani käsitteenä paikkaan, johon kuka tahansa voi tulla opiskelemaan ja sivistämään itseään valitsemallaan alalla – koko kansan opistoon. Olen vuosien saatossa todennut sekä omassa työssäni että kollegojen työskentelyä seuratessani, että me tanssinopettajat luomme usein itsellemme varsin pinttyneitä käsityksiä siitä, mitä oppilaille tulisi opettaa ja
mitkä opetuksen tavoitteet ovat. Ovatko nuo käsitykset linjassa tanssijoiden eli ”kansan” ajatusten
kanssa vai viemmekö me ammattikuntana tietämättämme opetusta tiettyyn suuntaan. Tämän ajatuksen myötä minulle tuli tarve kuulla, minkälaisia ajatuksia tanssinharrastajilla on vuoden mittaisesta paritanssikoulutuksesta. Mitä he toivoisivat sen pitävän sisällään? Tein kyselyn sosiaalisessa
mediassa asiasta ja sain hyvän aineiston tämän kysymyksen pohtimiseen.
Varsinaisen opetussuunnitelman keskiössä ovat edellä mainitut asiat, höystettyinä nykyaikaisiin
oppimiskäsityksiin pohjautuvilla, oman kokemuspohjani kautta toimivilla ajatuksille.
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2

TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA

Tutkimuksen lähtökohtana on löytää perusteet Länsi-Suomen opiston paritanssilinjan aloittamiselle, olemassa ololle ja jatkumiselle. Työni tavoitteena on tuoda ilmi ne syyt, minkä takia tulevaa
koulutusta tarvitaan ja miksi sen sisältö ja opetussuunnitelma on tietynlainen.
Paritanssin kenttä on muuttunut paljon viimeisten vuosikymmenten aikana. Siitä on kehittynyt harrastus, jonka parissa ihmiset viettävät vapaa-aikaansa useiden vuosienkin ajan. Tämä kehitys on
tuonut mukanaan sen, että tanssikurssitoiminnasta on tullut merkittävä tanssinharrastamisen
muoto ja tanssinopettajat ovat jatkuvan muutospaineen alla yrittäessään pysyä mukana ajassa kulkevien ilmiöiden kanssa. Nykytilanteen ymmärtäminen ja katseen luominen eteenpäin vaatii siltaa
historiaan ja ymmärrystä siitä, miten paritanssi on kehittynyt Suomessa siihen muotoon missä se
nyt on.

2.1

Kehittämishanke ja tutkimuskysymykset

Tutkimuskohteena on Länsi-Suomen opistossa syksyllä 2018 alkavan paritanssilinjan opetussuunnitelma. Opinnäytetyön kehittämistehtävän tavoitteena on luoda uudenlainen paritanssin koulutus,
jonka avulla pyritään täyttämään aukko tanssinharrastamisen ja tanssin ammattiopintojen välillä.
Paritanssin kentällä ei ole olemassa pidempikestoista koulutusta, jonka pääpaino olisi opiskelijan
tanssillisten taitojen kehittymisessä. Pyrin työssäni löytämään uudenlaisen näkökulman koulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tätä varten kartoitan lähdeaineiston valossa paritanssin merkitystä ja olemusta sekä analysoin tätä teoriatietoa suhteessa alkavaan koulutukseen. Kartoitan
myös kansanopistojen arvomaailmaa ja tanssia tarjoavien kansanopistojen tanssilinjojen sisältöä
ja muotoa. Jotta saan vahvistusta omille käsityksilleni koulutuksen muodosta ja jotta koulutus vastaa kentän tarpeisiin, teetän paritanssia koskevan kyselytutkimuksen tanssinharrastajille, -ohjaajille
ja –opettajille.
Keskeisimmät tutkimuskysymykset ovat: Mitä erilaista tässä koulutuksessa tulisi olla suhteessa
olemassa oleviin koulutuksiin? Mitkä ovat ne asiat, joita paritanssinharrastajat odottavat tämän
tyyppiseltä koulutukselta? Ja suoraan johdannaisena tähän kysymykseen: Mitkä ovat ne keinot,
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joilla odotuksiin vastataan siten, että koulutuksessa saadaan läpikäytyä asioita, jotka kokeneet
opettajat kokevat tanssijoille tärkeiksi mutta koulutuksen sisällöstä muodostuu ainutlaatuinen ja
erilainen kokonaisuus joka palvelee opiskelijoiden odotuksia ja toiveita?

2.2

Keskeiset käsitteet

Paritanssi-käsite tässä tutkimuksessa ja myös Länsi-Suomen opiston linjan nimessä tarkoittaa sosiaalisessa muodossa tanssittuja tansseja pitäen sisällään sekä perinteiset suomalaiset tanssilavoilla tanssittavat lajit että uudemmat tanssipaikkoihin vakiintuneet lajit ja myös tanssilajiperheet,
joiden sisällä on oma sosiaalitanssikulttuuri.
Suomenkielinen tanssilava-sana esiintyy sanomalehtikirjastoissa ensi kerran 5.8.1879. Sanasta
lava on ollut helppo muodostaa käsitteet lavatanssit eli tanssilavalla pidetyt tanssit ja lavatanssi eli
tanssiminen tanssilavojen tanssityylillä. (Hakulinen-Jokipii 2007, 17-18.) Lavatanssille sukua olevan kansainvälisen tanssityylin englanninkielinen nimitys on ballroom dancing, jonka voisi ehkä
kääntää ”tanssiaishuonetanssiminen tai ”tanssisalitanssiminen”. Lavatanssi olisi silloin salitanssin
rahvaanomaisempi muoto. Jos ei halua kiistellä määritelmistä eikä vetää termien välille rajoja, voidaan puhua ”seuratanssista”, joka on ”salitanssia” laaja-alaisempi käsite. Se on suomennos sanasta Gesellschaftstanz, jonka voisi kääntää myös sanalla ”seurapiiritanssi”. (Hakulinen & Jokipii
2007, 20.)
Seuratanssi eli sosiaalitanssi on sosiaalisesta syystä ja/tai sosiaalisessa kontekstissa tanssittavaa pari- tai ryhmätanssia, johon kuuluvat vapaa vienti selkein viejä-seuraaja –suhtein sekä vapaa askellus. Siihen kuuluu lukuisia eri tanssilajeja, joita on myös mahdollisuus luovasti sekoittaa
keskenään. Suomalaisen seuratanssin tärkeimpiä areenoita ovat tanssilavat ja niihin liittyvä lavatanssikulttuuri ja -etiketti ovat olennainen osa seuratanssia ilmiönä. (Suomen Tanssistudiot 2018,
viitattu 13.4.2018.) Seuratanssikulttuuri pitää sisällään useita eri näkökulmia tanssiin ja tanssimiseen. Kyse on sosiaalisesta tanssikulttuurista, jossa tanssia toteutetaan parin kanssa tanssien.
Seuratanssien erityispiirteenä pidetään sitä, että ne ovat vapaasti vietävissä ja seurattavissa soivaa musiikkia kuunnellen. Tällä tarkoitetaan tanssin muodostumista viejän improvisaatiosta mihin
seuraaja omalla tanssillaan sopeutuu. (Heikkinen 2011, 6.)
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Paritanssi luodaan konkreettisesti koskettamalla partneria: mies vie naista ja nainen seuraa
miestä kosketuksen välityksellä. Parikontaktointi on siis kehollista vuorovaikutusta, johon liittyy
usein myös läheisyyden kokemus. (Lauronen 2015, 2.)
Tässä opinnäytetyössäni käytän edellä mainitusta tanssityylistä nimitystä lavatanssi.
Muita tärkeitä sosiaalitanssin areenoita ovat erilaiset mm. salsaan, kansantanssiin ja swingtansseihin kuuluvat tanssitapahtumat kuten jamit, bileet ja iltamat (Suomen Tanssistudiot 2018, viitattu 13.4.2018). Lisäisin viimeiseen lauseeseen mukaan vielä argentiinalaisen tangon, jonka harrastajia Yle-uutisten vuonna 2015 haastatteleman Janne Laakkosen mukaan oli tuolloin yli 1000
(Yle uutiset 2015, viitattu 13.4.2018).

2.3

Tutkimusmenetelmät ja lähdeaineisto

Hanna Vilkka esittelee kirjassaan (2014, 19) erilaisia määrällisen tutkimuksen muotoja, joiden
avulla tutkin asioita työssäni. Määrällisen tutkimuksen tarkoitus on selittää, kuvata, kartoittaa, vertailla tai ennustaa ihmistä koskevia asioita. Käytän työssäni kartoittavaa, kuvaavaa ja selittävää
tutkimustapaa.
Kartoittavan tutkimuksen tavoitteena on etsiä uusia näkökulmia. Sen avulla voidaan tutkia vähän
tunnettuja asioita sekä selvittää tarkasteltavasta aiheesta kirjallisuutta ja sen sisältöjä ja kehittää
hypoteeseja (Vilkka 2014, 20). Kartoittavaa tutkimusta käytän tutkiessani paritanssin taustaa ja
diskurssia. Kuvailevassa tutkimuksessa tutkija esittää tarkasti asian keskeisimmät piirteet ja lukija
voi itse muodostaa kuvauksen avulla oman käsityksensä asiasta. Aineiston keräämisen menetelmänä toimii esimerkiksi strukturoitu haastattelu. (Vilkka 2014, 19.) Tämä tutkimustapa toteutuu
kansanopistojen tanssikoulutusten ja paritanssin koulutusten kuvaamisessa.
Työssäni käytetyn kyselytutkimuksessa eri tutkimustavat menevät osittain päällekkäin. Kuvailevan tutkimustavan näkökulma on olemassa, koska kysymysten vastaajat kuvaavat tarkasti omia
näkemyksiään ja kyselytutkimuksen analyysissa vastaukset esitetään lukijalle sellaisinaan. Toisaalta tutkimuksessa on selittävä ote opetussuunnitelmaa koskevissa kappaleissa, joissa kyselytutkimuksen analyysia käytetään perustelemaan niitä valintoja, joita opetussuunnitelmaan teh-
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dään. Selittävä tutkimus tarkoittaa sitä, että tutkija antaa selityksensä avulla tutkitusta asiasta perusteltua lisätietoa tai esittää asian taustalla vaikuttavia syitä (Vilkka 2014, 19). Kysely ei ole
sama kuin määrällinen tutkimus, mutta määrällisessä tutkimuksessa käytetään usein kyselyä tutkimusaineiston keräämisessä. Määrälliselle tutkimukselle ominaista on tiedon strukturointi, mittaaminen, tiedon käsittely ja esittäminen numeroin, tutkimusprosessin ja –tulosten objektiivisuus
sekä suuri vastaajien määrä. (Vilkka 2014, 17.)
Sosiaalista paritanssia on tutkittu jonkin verran, mutta lähdeaineiston löytäminen tutkimukseen on
haasteellista etenkin paritanssin tuoreimpien ilmiöiden kyseessä ollen. Paritanssin historiasta ja
kehityksestä löytyy aineistoa populaarikulttuuria käsittelevistä teoksista, lisäksi viime vuosina on
julkaistu lavatanssikulttuurin olemusta koskevia teoksia, joista saa hyvän käsityksen lavakulttuuriin liittyvistä tunteista ja ilmiöistä. Mutta tietoa ja tutkimusta siitä, mitä lavatanssikulttuuri on nyt ja
minkälaisia asioita siihen liittyy, on olemassa valitettavan vähän. Internetistä löytyy paljon asiallista keskustelua ja muutama erinomainen paritanssia käsittelevä blogi, mutta keskustelupalstojen
tai blogien käyttäminen lähdeaineistona tutkimuksessa ei liene suotavaa. Turvaudun siis olemassa olevaan digitaaliseen aineistoon, jotta saan tämän hetken ilmiöitä käsiteltyä työssäni. Esimerkiksi paritanssiin liittyvien järjestöjen eli eri liittojen, tanssiseurojen ja tanssikoulujen osalta tarpeellinen lähdeaineisto löytyy digitaalisessa muodossa. Myös kansanopistojen osalta tietoa löytyy
vain internetistä.
Lähdeaineiston lisäksi käytän työssäni kyselyä, jossa kartoitan paritanssikentän ajatuksia LänsiSuomen opistossa alkavasta paritanssilinjasta. Tämä kysely yhdessä oman kokemukseni kanssa
on keskeisin lähdeaineisto opetussuunnitelman työstämisessä. Paritanssin taustaa ja koulutusmahdollisuuksia käsittelevät lähteet osoittavat paritanssin harrastuneisuuden olevan laajaa ja voimissaan ja vahvistavat näin käsitystä siitä, että kentälle mahtuu vielä lisää toimijoita. Kyselytutkimus ja omiin lähteisiini pohjautuvat ajatukset luovat suunnan koulutuksen muodolle ja erottavat
sen muista kentällä toimivista paritanssin koulutuksista.
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3

PARITANSSIKENTTÄ SUOMESSA

Saarikoski mainitsee 2014 ilmestyneessä kirjassaan Silloin tanssittiin tangoa, että oma aikamme
on lavatanssien suhteen nostalgiadiskurssin läpäisemä. Tansseja jopa mainostetaan lehdessä, ei
vain lavatansseina, vaan ”lavatanssinostalgiana”. Lavatanssit ovat suomalaista perinnettä, joka pitäisi elvyttää! Hän ihmettelee, missä vaiheessa tansseille on muodostunut katoavan kansanperinteen aura? Saarikoski kertoo, että keskusteluissa eurooppalaisten paritanssitutkijoiden kanssa on
vaikea selittää, mikä lavatansseissa on erityisen suomalaista. (2014, 270-271.)
Heikkisen (2011, 9) mukaan suomalainen lavatanssikulttuuri on oma pienoismaailmansa, jossa
pelkästään tanssilla ja sen taitamisella ei ole merkitystä̈ ja lavatanssikulttuuri tarkoittaa monenlaisia asioita tanssijoille. Toisille se tarkoittaa sitä tapahtumaa, kun he lähtevät tanssimaan tanssilavalle tai tanssi-iltamiin. Toisille se on pääasiassa monenlaisten paritanssien harjoittelemista tanssikursseilla ja tanssitunneilla. Toisille se puolestaan merkitsee näiden kaikkien sekoitusta.
Käsittelen tässä luvussa paritanssin kenttää pääosin suomalaisen lavatanssin näkökulmasta sekä
luomalla katsauksen ajassa taaksepäin että pyrkimällä kuvaamaan lavatanssin tilannetta 2010 –
luvulla siinä toivossa, että tätä kautta aukeaisi jotain siitä, miksi lavatanssi ilmiönä on Suomessa
merkittävä—se ei ole pelkästään nostalgiaa vaan myös vahvasti tätä päivää. Lisäksi sivuan muita
Suomessa tanssittavia sosiaalisen paritanssin muotoja, joissa sisäiset ilmiöt ovat mielestäni hyvin
samankaltaisia perinteisen lavatanssin kanssa. Osa näistä edustaa uudenlaista sosiaalista tanssikulttuuria hengittämällä tätä aikaa musiikin, pukeutumisen ja käyttäytymisen kautta.

3.1

Katsaus taaksepäin

Tanssilavakulttuuria pidetään usein erityisen suomalaisena. Sen sanotaan oleva suomalaisuutta
aidoimmillaan, supisuomalaista kansanperinnettä iloisimmillaan ja ainutlaatuista koko maailmassa.
Se on suomalaista karnevalismia, hehkuttaa populaarikulttuurin tuntija, kirjailija Maarit Niiniluoto,
jonka tekstiin Hakulinen ja Jokipii viittaavat Tanssilavakirjassaan (Hakulinen & Jokipii 2007, 11).
Tämä käsitys istuu todellakin vahvana suomalaisten puheissa ja myös teoissa. Siitä erinomaisena
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osoituksena on se, että lavatanssi on hyväksytty mukaan opetusministeriön aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Tämä todistaa omalta osaltaan, että meillä on olemassa tietty, vahva mielikuva
lavatanssista —se yhdistetään suomalaiseen kulttuuriin ja tanssimisesta on olemassa paljon mielenkiintoisia tarinoita (Musovirasto, viitattu 13.4.2018).
Paritanssit ovat syntyneet joukkotansseista. Muinaisina aikoina tanssittiin yleensä ulkona, esimerkiksi ketjussa kiemurrellen tai piirissä nuotion ympärillä. Vanhin kuvaus suomalaisista maalaistansseista tunnetaan kesäkuulta 1790, jolloin italialainen aatelismies on kirjoittanut retkikuntansa kokemuksista Kuivaniemellä ja kuvaa tanssitapahtumaa, jossa sokea viulunsoittaja toimi pelimannina
tansseissa, joissa ”heidän tanssinsa oli mitä kömpelöintä hyppelyä, vailla kaikkea viehkeyttä”. (Hakulinen & Jokipii 2007, 44.) Kirjassa on myös Kustaa Vilkunan kuvaus talkootansseista, jotka yhdessä saunan kanssa päättivät työpäivän (Hakulinen & Jokipii 2007,48).
Petri Hoppu kertoo, että vanhin Suomeen tullut paritanssi on polska, jota on tanssittu Suomessa
tiettävästi 1600-luvun puolivälissä. Hopun mukaan paritanssien yleistyminen ei ollut irrallinen ilmiö,
sillä 1600- ja 1700 –luvuilla moni muukin elämänalue koki mullistuksen. Polska oli olennainen osa
uudenlaista liikkumisen ja sukupuolisuuden kulttuuria, ja sellaisena sitä on pidettävä erittäin tärkeänä kulttuurihistoriallisena ilmiönä. (2006, 343, 348–350.) Valssi kotiutui Suomeen 1800-luvun
alussa ja herätti heti säätyläispiireissä suurta ihastusta. Polkka tuli Suomeen Kaivohuoneen venäläisen seurapiirin tuomisina alkukesästä 1844. Sitä tanssittiin aluksi ryhmätansseina, katrillin ja
franseesin tapaisissa muodostelmissa. Kun polkkaa ryhdyttiin tanssimaan paritanssina, ei villityksellä ollut rajoja. Polkan kylkiäisinä tulivat 1800-luvun loppupuolella jenkka ja masurkka (Jalkanen
& Kurkela 2003, 158, 164, 168.) 1900-luvun alkuun mennessä paritanssit olivat lähes syrjäyttäneet
aiemmat tanssit ja pareittain tanssimisesta tuli tanssimisen ihannemuoto (Hakulinen & Jokipii 2007,
37).
Afroamerikkalainen musiikki alkoi yleistyä tanssimusiikkina 1900-luvun alussa ja tämän jälkeen
Suomeen rantautuivat pikkuhiljaa myös latinalaisamerikkalaiset rytmit ja tango, joka tuli Suomeen
vuonna 1911 (Jalkanen & Kurkela 2003, 173-175). Tanssin näkökulmasta tangon katsotaan saapuneen Suomeen vuonna 1913 (Wanha Tango 2018, viitattu 13.4.2018). Amerikanrytmien ja lattarien osalta suomalaiset tanssiorkesterit tekivät parhaansa yrittäessään saada soitannan kuulostamaan alkuperäiseltä, mutta tulos oli sekä osaamattomuuden että orkesterien instrumentaation
vuoksi usein poikkeava. Näiden kokeilujen kautta syntyi kuitenkin suomalaiselle tanssimusiikille
tyypillinen tapa soittaa fokseja, swingejä ja lattareita. (Paasikko, luento 14.1.2018.)
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Sosiologit sanovat paritanssin olevan silta, jota myöten vastakkaista sukupuolta olevat pääsevät
lähestymään toisiaan sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla. Se voi johtaa muutaman minuutin kontakteista koko elämän kestäviin ihmissuhteisiin. (Hakulinen & Jokipii 2007, 133.)
Haavisto (1991, 97) kuvaa kirjassaan, miten nurkkatanssit alkoivat tulla muotiin 1940-luvulla, kun
tanssiminen asetettiin uudelleen kieltoon jatkosodan aikana. Nurkkatanssit olivat omia tanssitilaisuuksia, joissa kokoonnuttiin maatalojen tyhjillään oleviin ulkorakennuksiin tai sopiviin pirtteihin
tanssimaan (Hakulinen &Jokipii 2007, 49). Maatalojen tuvissa, koulujen juhlasaleissa ja erilaisissa
kerhotiloissa kokoonnuttiin sanamukaisesti hämärissä olosuhteissa kielletyn viihdehedelmän ääreen (Haavisto 1991, 97). Nurkkatanssit voisivat olla verrattavissa nykypäivän erillistanssilajien
omiin bileisiin, joita järjestetään paljon esimerkiksi isojen leirin tanssi-iltojen yhteydessä (vrt. Tanssikurssit 2018, viitattu 20.5.2018). Nämä tanssi-illan sisällä olevat pienemmät bileet houkuttelevat
paikalle väkeä, joka haluaa ensisijaisesti olla mukana kyseisen tanssiperheen bileissä, mutta käy
kenties illan aikana myös tanssimassa ”perinteisellä puolella”:
Sotavuosina ravintolat ja tanssien järjestäjät olivat vaikeuksissa. Tanssi oli kielletty, soittajat olivat
enimmäkseen rintamalla tai viihdytyskiertueilla. Joka puolella maata ryhdyttiin pitämään sala- ja
sukkatansseja yksityiskodeissa, maalaistaloissa, seuran- ja työväentaloissa ja kouluilla. Toinen,
ovelampi tapa kiertää tanssikieltoa oli naamioida tilaisuudet tanssikoulutoiminnaksi (Jalkanen &
Kurkela 2003, 336–337.) Tämäkin ilmiö on havaittavissa nykypäivän tanssikulttuurissa, jossa on
harrastajina mukana paljon ihmisiä, jotka eivät käy ollenkaan varsinaisissa lavatansseissa, mutta
tanssivat sosiaalisesti tanssikurssien ja –leirin yhteydessä järjestetyissä tanssi-illoissa.
Sodan aikainen tanssikielto kumottiin vuoden 1944 lokakuussa, ja vuodenvaihteesta 1945 lähtien
saatiin järjestää myös tanssitilaisuuksia ilman ohjelmaa. Sen seurauksena voidaan puhua todellisesta tanssikuumeesta, joka valtasi seksuaalisuhteita solmivan, uusia perheitä perustavan ja pian
suuria ikäluokkia tuottavan Suomen kansan. Suomessa nähtiinkin sodanjälkeisinä vuosina todellinen tanssilavojen tulva. Tanssitungos oli valtaisia maaseudulla, mutta vielä armottomampi suurissa
asutuskeskuksissa, missä vapaita tiloja oli vaikeampi järjestää. (Jalkanen & Kurkela 2003, 352.)
Sodat käänsivät suomalaisen yhteiskunnan päälaelleen ja tanssiminen muuttui vähitellen harrastuspohjaiseksi, lavoilla rupesi käymään myös vanhempaa väkeä, avioliitossa olevia ja jopa perheitä
(Hakulinen & Jokipii 2007, 134).

14

Tanssitilaisuuksien lippuja jonotetaan melkeinpä kuin alkoholia täyskiellon kumouduttua ja
enintään puolen tunnin kuluttua on säännöllisesti lippu luukulla ja toinen mokoma yleisöä
saa kääntyä tyhjin toimin takaisin lohduttautuakseen ehkä sillä, että johonkin muualle vielä
mahtuisi, tai sillä että tansseja on joka ilta jossain (Jalkanen & Kurkela 2003, 352).
Sotavuosien jälkeen tanssilavojen ja seuratalojen kukoistus hyödytti ohjelmallista iltamaperinnettä,
joka samalla ammattimaistui ja kaupallistui (Jalkanen, Kurkela 2003, 341). Monissa muistikuvissa
toistuu väite sota-ajan tanssikiellon jatkumisesta vielä pitkälle sodan jälkeenkin. Yksi aihe tanssikieltomuistelun yleisyydelle lienee siinä, että 1950-luvun lopulle saakka tanssitilaisuudet pyrittiin
järjestämään ohjelmallisina iltamina. Arvokkaat kulttuuritilaisuudet olivat huviverosta vapaat ja iltamat katsottiin sellaisiksi. (Jalkanen & Kurkela 2003, 353.)
Yli 30 vuoden ajan suomalaisia tanssilavoja kiertänyt tanssimuusikko Lasse Paasikko kertoo, että
tanssipaikoissa on tapahtunut isoja muutoksia hänen uransa aikana. 1970- ja 80 –luvuilla merkittävä tanssimuusikon työllistäjä olivat ravintolat, joissa saatettiin olla kiinnitettyinä jopa useita viikkoja. Perinteiset tanssilavat ovat olleet aktiivisia koko Paasikon uran ajan, etenkin kesäaikaan työt
painottuvat näille. Pienien tanssilavojen lisäksi 1990-luvulla alkoi tulla isoja tanssilavojen ja ravintoloiden tilalle isoja viihdekeskuksia, joissa yhdistyvät ravintolan anniskeluoikeudet ja ”viihtymiskulttuuri” sekä mahdollisuus tanssia perinteisen tanssimusiikin tahdissa. Talvitanssipaikkojen yhä
vähetessä tanssiorkestereita työllistävät talvisaikaan Ruotsin ja Viron laivat, joissa perinteinen seuratanssikulttuuri elää vielä voimakkaana, mutta jonne toisaalta tullaan ensisijaisesti viihtymään ja
nauttimaan. (Paasikko, haastattelu 30.3.2018.) 1990-luvulla, kun alkoholipolitiikka Suomessa tuli
vapaammaksi, monet suuret tanssilavat saivat anniskeluoikeudet. Tanssinjärjestäjien mukaan sei
ei tuonut lavoille juurikaan järjestyshäiriöitä. Lavalle tullaan tanssimaan, ei ryyppäämään. (Hakulinen, Jokipii. 147.) Tämä on asia, joka on valitettavasti saanut aikaan sen ilmiön, että tanssiravintoloita ei käytännössä enää ole —vettä juovat tanssijat eivät riitä tuomaan riittävästi tuloja ravintolan
tanssi-illalle (Paasikko, haastattelu 30.3.2018). Isot viihdekeskukset ovat tuoneet mukanaan haasteita mm. matkojen suhteen. Mitä suuremmaksi lavojen koko kasvaa, sitä kauempana ne sijaitsevat
toisistaan ja sitä pitempi on keskimääräinen matka lähimpiin lavatansseihin. (Hakulinen & Jokipii
2007, 138.) Nykyään näkeekin paljon tanssilavamatkailijoita, jotka kiertävät tanssilavoja asuntoautolla majoittuen tanssipaikan pihaan tai lähistölle ja jatkavat taas siitä matkaansa kohti seuraavaa
tanssi-iltaa.
Paasikko kertoo haastattelussaan, että tanssikulttuurissa näkyi selkeä muutos 1990-luvulle tultaessa. Siihen saakka lavoilla soitettiin valssia, foksia, humppaa ja tangoa ja ehkä illan aikana yhdet
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rokahtavat kappaleet, mutta 90-luvulla tanssijoiden puolelta rupesi tulemaan toiveita lattareista,
erilaisista jiveistä ja myös iskelmälliset beatit vakiintuivat tanssi-illan musiikkivalikoimaan. (Paasikko, haastattelu 30.3.2018.)

3.2

Sosiaalisen paritanssin muodot Suomessa 2010-luvulla

Paritanssikenttä Suomessa on oletettavasti laajempi ja monipuolisempi kuin missään muualla nimenomaan perinteisen lavatanssin monimuotoisuuden ansiosta. Jako sosiaaliseen tanssiin ja kilpatanssiin on edelleen olemassa, mutta sekin on hämärtynyt ja tällä hetkellä ainoastaan tanssiurheilulajit edustavat puhtaasti kilpatanssia, jossa parit kilpailevat etukäteen harjoitelluissa koreografioissa. Muissa, alun perin sosiaalisissa tanssilajeissa järjestetään myös kilpailuja, joissa arvioidaan
lajin osaamista vapaaseen vientiin pohjautuvan tanssin pohjalta.
Lauronen (2015, 93) viittaa Raili Laineen tekstiin seura(lava)tanssin ja kilpatanssin eroista: Seuratanssi ja tanssiurheilu eroavat toisistaan tanssin funktion eli tarkoituksen, tilankäytön ja kontekstin eli tanssitilanteen suhteen. Molemmilla tanssimuodoilla voi olla esimerkiksi liikuntafunktio,
mutta seuratanssin tarkoitus on lopulta viihtyminen, kun taas kilpatanssin tarkoitus on kilpailu.
Seuratanssi toteutetaan väen paljoudessa toisin kuin kilpatanssi, jossa lattialla on vähän pareja.
Tanssiurheiluasennot ovat siksi näyttäviä̈, ja tanssia voidaan koristella myös vapaalla kädellä̈ ja
jalkojen korkeilla nostoilla ja kaarilla, jolloin henkilökohtainen tila on laaja. Sekä̈ seura- että kilpatanssin taustalla on tanssin harjoittelu, mutta siinä missä seuratanssi voi onnistua itse opitulla taidolla tai pienellä̈ opettelupanostuksella, kilpatanssin teknisyys vaatii vuosien säännöllisen työn,
jotta kilpailuissa voi menestyä̈. Seuratanssissa opettajien ja ohjaajien oma tanssitaito voi vaihdella suuresti, koska ammattilaisuuden vaatimuksia ei ole. Seuratanssin konteksti on sosiaalinen
tanssitilaisuus, jossa vieraat ihmiset voivat hakea toisiaan tanssimaan ja liikkua yhdessä̈ riippumatta osapuolten iästä̈, taitotasojen eroista ja kehollisista ominaisuuksista, kuten pituudesta ja
painosta. Tanssiurheilun konteksti on kilpailutilanne, jossa tanssin on tarkoitus olla ekspressiivistä
ja vakuuttaa tuomarit ja katsojat.
Seuratanssi on alkujaan sosiaalinen laji, jossa ei ole mukana esiintymiseen liittyviä elementtejä.
Kilpaileminen tuo kuitenkin vääjäämättä mukanaan sen, että tanssia esitetään sekä tuomareille
että paikalla olevalle yleisölle. Miten pystytään säilyttämään persoonallinen, sosiaalinen tapa
16

tanssia ilman että siihen liitetään liikaa esittäviä elementtejä? (Kontturi-Paasikko 2012, 16).
Kurssi- ja kilpailutoiminnan myötä̈ tanssin kontekstit lähentyvät toisiaan eli rajat harjoittelu-, kilpailu- ja seuratanssitilanteiden välillä hämärtyvät. Vaikuttaa siltä, että̈ lavoilla ei välttämättä tehdä
eroa kursseilla harjoiteltavan kuntotanssin ja lavoilla tanssittavan seuratanssin välille. (Lauronen
2015, 93). Tämä on valitettavan totta myös Paasikon mielestä (Paasikko, haastattelu 30.3.2018).

3.2.1

Lavatanssi

Lavatanssi on sosiaalista paritanssia (Hakulinen-Jokipii 2007, 32). Suomessa on yli 300 säännöllistä tanssilavaa ja -taloa, joissa järjestetään vuosittain lähes 5000 tanssitilaisuutta. Lisäksi järjestetään yksittäisiä tilaisuuksia. Kesä on vilkkaampaa kuin talvi: heinäkuussa järjestetään tansseja
noin kolme kertaa niin paljon kuin tammikuussa. (Museovirasto 2018, viitattu 13.4.2018.) Lauronen määrittää gradussaan (2015,1) lavatanssin seuraavasti: ” Lavatansseilla tarkoitan lavalla tai
muussa paikassa, kuten liikuntahallissa tai seurantalolla, järjestettyä̈ kaupallista tanssitilannetta,
jossa on tanssimusiikkia soittava orkesteri ja jossa toisilleen vieraat ihmiset voivat hakea toisiaan
tanssimaan. Lavatanssi on siis tanssimista tällaisessa tilaisuudessa: siihen sisältyy tietynlainen
musiikki, niin sanottu iskelmä̈- tai tanssimusiikki, ja tietyt tanssilajit, esimerkiksi foksi, fusku ja
valssi. Nykyään lavatanssi sanana voi tosin viitata myös näiden lajien kurssi- ja harrastustoimintaan tai lavojen tanssityyleihin.
Omassa kirjassani Parin kanssa paremmin (2012,15) kuvaan näkemystäni siitä miksi lavoilla käyvät ihmiset tanssivat määrittämällä seuratanssi –yhdyssanan (joka tässä yhteydessä on synonyymi
lavatanssisanalle) ensimmäisen tai jälkimmäisen sana painokkaammaksi —SEURAtanssi, seuraTANSSI, SEURATANSSI. SEURAtanssia tanssivat ihmiset tulevat tanssipaikalle ensisijaisesti sosiaalisista lähtökohdista, kun taas seuraTANSSIN harrastajat pitävät ykkösasiana tanssimista muiden tanssia aktiivisesti harrastavien kanssa ja tähän väliin asettuvat SEURATANSSIJAT. Useissa
tanssikouluissa ja –seuroissa on nykyään mahdollisuus pitkäjänteiseen harrastamiseen ja niissä
tarjotaan opetusta ja ohjausta monissa eri tasoryhmissä. Isot tanssileirit ja viikonloppukurssit ovat
ilmiö, joka on kasvanut viimeisten vuosien aikana huomattavasti. Oma tanssijaryhmänsä ovat seuratanssikisailijat, jotka treenavat lajia pitkäjänteisesti ja säännöllisesti.
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Tanssikurssi ja –kilpailutoiminta ovat saaneet lavoilla aikaan ilmiön, josta Lauronen toteaa työssään, että periaatteessa lavakäyttöön riittäisivät kustakin lajista perusasiat, mutta moni laittaa peliin koko repertoaarinsa. Hänen havainnointi-iltoinaan lavalla näkyi nostoja, hyppyjä, taivutuksia,
ja niin sanottuja dippejä eli pudotuksia, jotka olivat tilankäytön kannalta jopa vaarallisia. (Lauronen 2015, 67.) Myös Paasikko toteaa haastattelussaan, että Etelä-Suomen lavoilla, joissa tanssiyleisö on vaativinta, tanssijoiden näkee usein ”suorittavan” tanssia enemmän kuin nautiskelevan
yhdessä olemisesta (Paasikko 2018, haastattelu 30.3.2018).
Laurosen pro gradu (2015,2) käsittelee suomalaisen lavatanssin tilankäyttöä vuonna 2015 ja havannoi silloin tanssia kolmella eri lavalla : Vantaalla sijaitsevalla Pavilla, Hausjärvellä sijaitsevalla
Kolmilammilla sekä Harjavallassa sijaitsevalla V2:lla. Paasikko mainitsee tietyillä Etelä-Suomen
tanssilavoilla käyvän ”kriittisintä” yleisöä —eli kursseja käyneitä tanssijoita ja muita, joiden yleisesti katsotaan olevan perustanssijoita parempia tanssijoita. Näiden lavojen joukossa hän mainitsi kaikki kolme Laurosen havainnointilavaa. Itä- ja Keski-Suomessa ihmiset tulevat tanssipaikalle enemmän hauskanpitomentaliteetilla, tunnelma näillä lavoilla on muusikon näkökulmasta
rennompi. (Paasikko, haastattelu 30.3.2018.)
Nykyään ei voida yleistää, että tietyllä lavalla tiettynä̈ iltana olevat ihmiset olisivat kotoisin samalta
paikkakunnalta. Tanssijat saattavat liikkua laajalla maantieteellisellä alueella tiettyjen lavojen tai
orkesterien perässä̈: 100–200 kilometrin ajo ei ole mitenkään epätavallista. (Hakulinen & Yli-Jokipii 2007, 101.) Lisäksi lavatanssiharrastukseen voi tänä päivänä liittyä̈ kursseilla tanssiminen ja
kilpaileminen. Lavatanssi sanana viittaa siis laajasti ottaen tyyliin, toimintaan, tietynlaiseen musiikkiin ja siihen tanssittaviin tiettyihin tanssilajeihin. Siinä, missä̈ ennen tanssitapa saattoi perustua yksinkertaiseen kävelyyn tai vaihtoaskeliin, nyt tanssilajeja voi olla illan aikana 10–20. Lavatanssi, lavoilla tanssittu tanssi, ei välttämättä̈ tarkoita enää seuratanssia vaan kuntotanssia eli tietyn ihmisjoukon liikuntaharrastusta, johon kuuluu olennaisesti kursseilla käymninen ja joillekuille
myös kilpaileminen. (Lauronen 2015, 6, 97.)
Paasikko kertoo haastattelussaan, että heidän Finlanders-orkesterillaan tanssi-ilta pitää sisällään
noin 14 soitettua tanssirytmiä: foksia eri tempoisena, valssi, hidas valssi, tango, humppa, jenkka,
polkka, masurkka, cha cha, bolero, salsa, jive, suora rock ja eri tempoiset beatit, joihin tanssijat
tanssivat oman valintansa mukaan joko niihin yleisesti soveltuvia tanssilajeja tai liikkuvat vapaasti
improvisoiden (Paasikko, haastattelu 30.3.2018). Musiikkitarjonta on monipuolistunut, ja 1990-
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luvun alussa marginaalisina olleet musiikinlajit saavat nykyään myös enemmän tanssijoita liikkeelle (Laurila 2015,56). Vantaalainen Pekka Niskan pojat -orkesterin keikoilla on sähköinen valotaulu, johon on ohjelmoitu kaikki lavojen perustanssit. Paasikon luettelemien tanssirytmien lisäksi
Pekka Niskan poikien taulussa ovat mukana myös bugg ja fusku (Hakulinen, Jokipii 2007, 167).
Paritanssin kanssa tekemisissä olevien on sekaannusten vuoksi hyvä ymmärtää, että tässä yhteydessä tanssilajilla tarkoitetaan tiettyyn perusaskelikkoon ja askelten rytmitykseen pohjautuvaa
tapaa tanssia parin kanssa kun taas tanssirytmillä tarkoitetaan soivan musiikin luonteenomaisen
rytmikerroksen sykettä, jolla on perinteisesti säestetty tiettyjä tanssilajeja. Useissa tapauksissa
tanssilaji ja –rytmi ovat samannimiset, esim. valssi tai tango, mutta vaikkapa orkesterin soitteessa
nopeaa foksia, tanssijat voivat valita tanssilajiksi foksi, fuskun, jiven tai jonkin muun rytmiin sopivan tanssilajin. (Kontturi-Paasikko 2012, 12.)
Lauronen on esittänyt pro gradu -tutkimuksessaan taulukon, jossa hän kuvaa tanssilajien valintaa
suhteessa soitettuihin tanssirytmeihin. Taulukossa on mukana kuusi tanssi-iltaa, yleisimmiksi
tanssilajeiksi hän on kirjannut lajit, joita tanssi kyseisenä iltana vähintään 5 paria, seuraavaksi
yleisimpiä tanssi 3-4 paria ja poikkeuslajeja 1-2 paria.
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TAULUKKO 1. Tanssilajien valinta suhteessa tanssirytmeihin (Lauronen 2015, 57

Kysyessäni Paasikolta, miten hän näkee tanssilajien kirjon tämän päivän lavoilla hän vastasi, että
kirjo on monipuolinen, mutta bugg on laji, jota näkee tanssittavan lähes kaikkeen musiikkiin (Paasikko, haastattelu 30.3.2018). Laurosen mukaan on kiinnostavaa, että buggia on väkisin tanssittava, vaikka lattialla on todella ahdasta. Buggin suosio näkyy juuri siinä, että sitä̈ saatetaan tanssia lähes mihin tahansa musiikkiin. Humppamusiikkiin on perinteisesti tanssittu vaihtoaskelhumppaa ja kävelyhumppaa, mutta nykyään yhä̈ useampi valitsee tähänkin musiikkiin buggin. (Lauronen 2015, 57.) Perinteisiä lajeja tanssitaan Paasikon mukaan edelleen, mutta lisäksi jonkin verran
pyydetään salsaa, bachataa, west coast swingiä ja muita uudempia lajeja (Paasikko, haastattelu
30.3.2018). Lauronen mainitsee, että salsa on tullut joidenkin orkesterien ohjelmistoon vasta
viime vuosina ja yleistynyt melko nopeasti (Lauronen 2015, 64).
Tanssijoiden toimintaa ja käyttäytymistä̈ yhdenmukaistavat toimintasäännöt eli normit, jotka voidaan jakaa virallisiin eli julkilausuttuihin ja epävirallisiin, julkilausumattomiin sääntöihin. Avoimesti
ilmaistuja sääntöjä̈ lavalla ovat esimerkiksi tanssien alkamis- ja päättymisaika ja kyltillä̈ ilmoitettu
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naisten tai miesten hakuvuoro. Liikenne tanssilattialla kuitenkin rakentuu kirjoittamattomista säännöistä̈, ja oletetaan, että̈ tanssijat tietävät säännöt jo lavalle tullessaan tai oppivat ne matkimalla
muita. Keskeinen oletus on, että̈ lattiaa kierretään vastapäivään ja paikallaan tanssivat jäävät lattian keskelle. Muita oletuksia ovat esimerkiksi se, että̈ tanssiin hausta on epäkohteliasta kieltäytyä
ja että̈ saman partnerin kanssa tanssitaan kaksi samaa musiikinlajia olevaa kappaletta, joiden jälkeen tulee uusi hakutilanne. (Lauronen 2015, 53.)
Nykylavoilla ihmiset eivät useinkaan tunne toistensa taustoja, joten hakurivi ja yhteisö muodostuvat lavan piilonormiston mukaan. Lavaillan yleisö̈ eriytyy vielä̈ pienemmiksi yhteisöiksi, joiden
säännöt eivät välttämättä ole keskenään samanlaiset. Tämä näkyy esimerkiksi laji- ja tyylivalintoina, kuten kädenalitanssien suosimisena ja T-asennon käyttämisenä̈, sekä käyttäytymisenä̈ siten, että̈ pakkien antaminen ja tyytymätön suhtautuminen partneriin hiljaisesti hyväksytään. (Lauronen 2015, 82.) Kehityksen ja kilpailun painottaminen lavatanssissa näkyy muun muassa lajien
ja kuvioiden paljoutena, tanssin tyylittelynä tai koristeluna sekä̈ tanssin esittävyytenä ja näyttävyyden hakemisena. Tanssinopetuksessa tämä näkyy kurssitarjonnassa eri lajien tekniikka- ja tyylikursseina. (Lauronen 2015, 89.)
Paasikko kertoo, että esimerkiksi kesäisin ihmiset saattavat seurata tanssiorkesteria usean illan
ajan. Lavatanssiharrastuksen suosio ja paikallinen tanssikurssitoiminta näkyy eri puolilla Suomea
eri tavalla. Tanssin aktiiviharrastajien määrä on suurin eteläisessä Suomessa ja muutamassa isommassa kaupungissa, pienempien paikkakuntien tanssipaikoilla aktiiviharrastajien määrä voi olla hyvinkin pieni suhteessa muuhun illan yleisöön (Paasikko, haastattelu 30.3.2018).

3.2.2

Muut seuratanssilajit

Perinteisen lavatanssin ohella Suomessa on aktiivisia tanssiyhdyskuntia yksittäisten lajiperheiden
ympärillä. Näitä lajiperheitä ovat ainakin argentiinalainen tango (tango, valssi, milonga), swing
(lindy hop, shag, balboa), salsa (salsa eri muodoissaan, bachata, kizomba jne) ja west coast
swing. Näillä tanssiyhdyskunnilla on omaa kurssitoimintaa ja omia tanssibileitä, joissa on omat
tapansa ja tottumuksensa. Näiden yksittäisten lajien kesken on nähty myös mielenkiintoisia
combo-iltoja, joissa tietoisesti pyritään avaamaan harrastajien silmiä paritanssin monipuolisuudelle tarjoamalla saman illan aikana useamman lajiperheen musiikkia.
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Lauronen kirjoittaa käyneensä Kolmilammin lavalla ns. Crossover-tansseissa, jolloin taukomusiikkina soitettiin levyiltä mm. salsaa, bachataa, swingiä ja beatia. Hän oli kuullut tansseissa mukana
olleelta tanssinopettajalta, että tapahtuman tarkoitus oli saada eri ”piirit” sekoittumaan, jotta paikalle tulisi sekä̈ lavatanssijoita että latino- ja swingtanssien harrastajia. (Lauronen 2015, 18.)
Kaikki nämä lajit näyttäytyvät tanssin ja lajien opetuksen näkökulmasta samankaltaisina perinteisen suomalaisen lavatanssin kanssa eli kursseilla opetellaan tanssilajin tyylinmukaiset perusteet ja
–peruskuviot tyylinmukaiseen musiikkiin tanssittuina, tavoitteena on pystyä tanssimaan lajia vapaasti improvisoiden ja soivaa musiikkia tulkiten. Tanssi-illan etikettisäännöt ovat jokaisessa lajissa
omanlaisensa:
-

Suomalaisessa tanssi-illassa hakuvuorot on määrätty järjestäjän toimesta (miesten, naisten tai sekahaku) ja saman parin kanssa tanssitaan kaksi kappaletta peräkkäin (vrt. Lauronen, 53)

-

Argentiinalaisen tangon milongassa haetaan katseella ja saman parin kanssa tanssitaan
yksi tanda eli neljä kappaletta (Tango Arcón, 2018, viitattu 13.4.2018).

-

West coast swing, swing ja salsabileissä hakusysteemit ja se, kuinka monta tanssia saman
parin kanssa tanssitaan voivat olla hyvinkin erilaisia.

Kentällä käydään aktiivista keskustelua siitä, miten tanssilavakulttuuria saataisiin pidettyä yllä ja
miten mukaan saataisiin enemmän nuoria. Yhtenä isona asiana keskusteluissa on näiden erillislajien sulauttaminen tanssi-iltaan, koska kaikkien näiden lajien piirissä on keskimäärin enemmän
nuoria (20-30v) harrastajia kuin perinteisen lavatanssin harrastajissa, mutta lajien mukaan saaminen perinteiseen tanssilavailtaan vaatii isompia muutoksia ja kestänee aikansa ennen kuin niihin
ollaan valmiita. Ensisijaisestihan on kysymys eri tanssilajiperheille sopivan musiikin mukaan saamisesta tanssi-iltaan. Paasikon mukaan heidän tanssiorkesterinsa ottaa toiveita uusista lajeista
vastaan ja toteuttaakin niitä, mikäli toiveita tulee riittävän laajalti. (Paasikko, haastattelu 30.3.2018.)
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4

PARITANSSIN KOULUTUKSET

Perinnettä sekä välitetään eteenpäin että kehitetään myös kouluttamalla tanssinohjaajia ja -opettajia. Yhdistystoimintaan koulutetaan ohjaajia Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry:n seuratanssinohjaajakoulutuksissa ja parin yksityisen tahon järjestämänä. Suomen Tanssinopettajain Liitto
STOL ry:n sisällä toimii seuratanssijaos, jonka jäseneksi haetaan tutkinnon kautta. Korkeakoulutasoista paritanssin opettajakoulutusta järjestetään Oulun ammattikorkeakoulussa, jossa koulutuksen laajuus on 240 op. (Museovirasto 2018, viitattu 13.4.2018.)

Kaikki viimeisen 30 vuoden aikana järjestetyt ja tämän hetkiset paritanssia koskevat liittojen tai
muiden virallisten tahojen koulutukset on järjestetty ohjaamisen, valmentamisen tai opettamisen
näkökulmasta. Olen tavalla tai toisella ollut kosketuksissa kaikkien seuraavien koulutusten kanssa,
joten minulle on muodostunut hyvä kuva siitä, minkälainen koulutusten sisältö pääpiirteissään on
ja mitä kontaktipäivät pitävät sisällään.

Jokaisessa koulutuksessa vaatimuksena toki on tanssitaito koulutuksen lajeissa, mutta suurimmassa osassa tanssitaidon tasoa ei ole määritelty. Organisoitujen koulutusten kontaktiopetus pitää
sisällään hyvin erilaisen määrän opiskelijan oman tanssitaidon kehittämistä. Yhteistä kaikille koulutuksille on suuri tanssilajien ja –kuvioiden määrä. Pedagogisia asioita käsitellään koulutuksissa
myös hyvin eri tavoin ja erilaisia tuntimääriä ja vielä suurempi variaatio on muiden ilmiöiden (tanssimusiikki, tanssinhistoria ja nykytila, kehonhuollolliset asiat) kohdalla.

4.1

Suomen Seuratanssiliitto Susel ry

Suomen Seuratanssiliitto perustettiin 1996 tanssinharrastajien toivomuksesta vaalimaan ja kehittämään suomalaista seuratanssia. Liitto pyrkii löytämään ja monipuolistamaan harrastusmahdollisuuksia ikä- ja väestöryhmittäin ja viemään seuratanssia myös niille alueille, joissa sen puitteet
ovat väestön muuttotappion seurauksena rappeutuneet. (Suomen Seuratanssiliitto 2018a, viitattu
28.4.2018)
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Susel kouluttaa seuroihinsa seuratanssinohjaajia. Tämä koulutus alkoi vuonna 1998 tanssinopettaja Juhani Tahvanaisen organisoimana Joensuun tanssileirin yhteydessä ja vuonna 2001 tehtiin
ensimmäinen yhteistyösopimus Suselin ja koulutustyöryhmän välilä. Tähän ryhmään kuuluivat
Timo Arstila, Liisa Koivuniemi (nyk. Kontturi-Paasikko) ja Juhani Tahvanainen. Vuosien saatossa
oli erilaisia sopimuksia, mutta tässä muodossa koulutus toimi Suselissa vuoteen 2014, jolloin sen
hetkisellä koulutustiimillä ja liiton hallituksella tuli erimielisyyksiä koulutuksesta ja tiimi irrottautui
Suselista vuonna 2015. Tämän jälkeen Tahvanainen on jatkanut koulutusta Dancebicin alla. (Tahvanainen, sähköpostiviesti 23.5.2018)
Vuonna 2015 Susel otti koulutukseen kokonaan hallintaansa ja muokkasi koulutuksen rakennetta
ja sisältöä vastaamaan liiton tämän hetkisiä tarpeita. Kouluttajiksi valittiin Jyrki Keisala ja Heidi Ahtiainen, joiden kanssa koulutuksen sisältöä räätälöidään ja mietitään mahdollisten vierailevien kouluttajien käyttämistä. Nykyisellään seuratanssinohjaajakoulutus järjestetään kolmen osion koulutuskokonaisuutena: eskari, perustaso ja jatkomodulit. Koulutus antaa eväät yli kymmenen lajin alkeis- ja alkeisjatkotason ohjaamiseen. Lisäksi koulutuksessa keskitytään ohjaajien oman tanssitaidon syventämiseen, annetaan tärkeää tietoa seuratanssimusiikista sekä ohjaamiseen liittyvistä
huomioista ja velvoitteista. Koulutus käsittää 13 viikonloppua, koulutustuntien kokonaismäärä on
175,5. (Suomen Seuratanssiliitto 2018b, viitattu 28.4.2018)

4.2

Suomen Tanssiurheiluliitto Stul ry

Suomen Tanssiurheiluliiton painopiste paritanssikentällä on vakioiden, latinalaistanssien,
rock´n´swinglajien ja pyörätuolitanssin kilpailutoiminnassa, mutta liiton seuroissa järjestetään myös
tanssikursseja ja tapahtumia sosiaalisen tanssin näkökulmasta. Liitossa on 83 jäsenseuraa, joissa
on yhteensä n. 13 500 henkilöjäsentä. (Suomen Tanssiurheiluliitto 2018a. Viitattu 28.4.2018)
Vakio- ja latinalaistanssien osalta valmentajalla on oltava hallussa kaikkien kymmenen tanssilajin
materiaali. Kuviomateriaalin lisäksi koulutuksessa käydään läpi seuravalmennukseen liittyvät tasovaatimukset. (Suomen Tanssiurheiluliitto 2018b. Viitattu 23.4.2018). Koulutus on jaettu kolmeen
tasoon: seuraohjaaja taso(1 ja taso 2) sekä lajivalmentaja (taso 3). Koulutukset pitävät lajiosan
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lisäksi sisällään SLU:n (Suomen Liikunta ja Urheilu) kursseja yleisistä valmentamiseen liittyvistä
asioista. (Suomen Tanssiurheiluliitto 2018c. Viitattu 28.4.2018.)
Rock´n´swing –valmentajakoulutuksessa on kaksi tasoa, joista taso 1 antaa valmiudet ohjata alkeis- ja jatkotason tanssikursseja ja taso 2 syventää valmennustaitoja painottuen kilpailevien parien
tavoitteelliseen valmentamiseen. Nämäkin koulutukset pitävät lajiosan lisäksi sisällään SLU:n kursseja. Opiskelijan tulee valita vähintään yksi lajiosa: Rock´n´roll, Boogie Woogie, Lindy Hop ja/tai
Bugg. (Suomen Tanssiurheiluliitto 2018d. Viitattu 28.4.2018.)

4.3

Suomen Tanssinopettajain liitto Stol ry

Vuonna 1940 perustetulla Suomen Tanssinopettajain liitolla ei ole olemassa virallista, liiton taholta
organisoitua koulutusjärjestelmää. Liiton toiminta tutkintojen suhteen perustuu englantilaisten tanssinopettajaliittojen vastaavaan tapaan, jossa kandidaatti (opiskelija) hakeutuu kokeneen opettajan
(mestariopettaja) oppiin, käy läpi tutkintomateriaalin hänen kanssaan ja opiskelee tarvittavat asiat
itsenäisesti ja sen jälkeen suorittaa tutkinnon liiton määräämälle tutkinnon tutkijalle (tutkinnon vastaanottaja). Tutkintotilanteessa kandidaatti tanssii tutkintomateriaaliin kuuluvat tanssilajit ja –kuviot
läpi itse valitsemansa parin kanssa ja tämän jälkeen on vuorossa yksilötentti, jossa tutkija suullisesti
kyselee tutkintomateriaaliin liittyviä asioita kandidaatilta. Kyseessä on siis näyttötutkinnon kaltainen
tilanne, jossa tutkija arvioi, onko kandidaatin tietämys tutkintomateriaalista ja sen opettamisesta
riittävä, jotta hänet voi hyväksyä liiton jäseneksi. Tutkinnossa arvioidaan kolmea osa-aluetta: tanssitaito, teoriaosaaminen ja opettaminen. Tanssitaito pitää sisällään tutkintoon kuuluvien lajien tyylinmukaisen osaamisen viejän ja seuraajan roolissa, teoriaosaamisessa arvioidaan yksittäisten asioiden (käsitteet, kuvioiden tekniset yksityiskohdat) demonstraatio-osaamista sekä käsitteiden hallintaa, opettamisen osalta yksilötentissä keskitytään siihen, miten kandidaatti opettaisi kysyttyjä
asioita erilaisille oppilaille tai ryhmille.
Liiton koejäseneksi haetaan sähköisellä hakukaavakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella,
joka lähetetään liiton sihteerille. Hallitus hyväksyy hakijan koejäseneksi ja nimeää hänelle tutkijan,
jonka kanssa kandidaatti sopii tutkinnon paikan ja ajankohdan (Suomen Tanssinopettajain liitto
2018, viitattu 28.4.2018).
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Kautta vuosien liiton jäsenistössä on ollut opettaja tai opettajia, jotka ovat oman tanssikoulunsa
kautta järjestäneet liiton tutkintoon johtavia koulutuksia. Laajimmassa määrin näitä on oman tanssinopettajaurani aikana järjestänyt Åke Blomqvist, joka liiton ensimmäisinä vuosikymmeninä koulutti liittoon kymmeniä seuratanssinopettajia. Hänen jälkeensä työtä jatkoivat Blomqvistin koulutuksen käyneet Maija Astikainen ja Raili Laine, joka organisoi liiton koulutusta aluksi Voionmaan kansanopiston kautta vuosina 1996-2000 ja sen jälkeen Tanssikoulu Tanssiksen kautta. Viimeisinä
vuosina minä olen järjestänyt koulutuksia oman yritykseni, Tanssikoulu TanssinTahdin kautta

4.4

Dancebic –tanssiliikunta / seuratanssinohjaajakoulutus

Dancebic on opetusministeriön ja Suomen Kulttuurirahaston tuella diplomitanssinopettaja Juhani
Tahvanaisen ja työryhmän suunnitteleman kokonaisvaltainen paritanssin ja tanssiliikunnan koulutusohjelma. Ohjaajakoulutukset ovat alkaneet vuonna 1998 ja jatkuneet Joensuun Tanssiviikolla
sekä eri liikunta- ja kansalaisopistoissa. (Dancebic 2018. Viitattu 28.4.2018)
TAULUKKO 2. Dancebicin koulutusjärjestelmä (Dancebic 2018b, viitattu 28.4.2018)

’
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5

TANSSINOPETUS KANSANOPISTOISSA

Suomessa toimivissa kansanopistoissa opiskelee vuosittain noin 130 000 opiskelijaa. Kansanopisto on monipuolista koulutusta tarjoava aikuisoppilaitos ja joustava sisäoppilaitos. Täysipainoinen oppiminen ja yhteisöllisyys ovat kansanopistojen opetuksen perusta. (Kansanopisto 2018a.
Viitattu 28.4.2018)
Kansanopistojen opintolinjat ovat erilaisten kannatusyhdistysten, säätiöiden ja järjestöjen ylläpitämiä oppilaitoksia, jotka antavat sekä yleissivistävää että ammatillista koulutusta. Opintolinjat ovat
useimmiten yleissivistäviä eli vapaatavoitteisia, kuten kielten, taideaineiden ja kasvatusalojen linjat.
Useimmissa kansanopistoissa voi opiskella myös avoimen yliopiston aineita ja valmistautua korkeakoulujen pääsykokeisiin. (Kansanopisto 2018b. Viitattu 28.4.2018)
Kansanopisto-opetuksen arvopohjana on tasa-arvo, demokratia sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. (Länsi-Suomen opisto tanssin opetussuunnitelma 2017, 1).

5.1

Tanssia tarjoavat kansanopistot vuonna 2018

Tällä hetkellä tanssia tarjoaa Suomessa viisi kansanopistoa ja yksi liikuntaopisto: Etelä-Pohjanmaan opisto Ilmajoella, Karjaalla toimiva Västra Nyalands –opisto, Keski-Pohjanmaan opisto Kälviällä, Länsi-Suomen opisto Huittisissa sekä Virpiniemen liikuntaopisto Oulussa. Näistä kolme
(Västra Nyalands opisto, Keski-Pohjanmaan opisto ja Länsi-Suomen opisto) tarjoavat tanssitaiteen
opintoja eli pääpaino näiden opistojen tarjonnassa on nykytanssin, jazz-tanssin ja baletin tanssitekniikoissa, produktiotyöskentelyssä, ilmaisutaidossa ja kehonhuollossa. Jonkin verran koulutuksissa on mukana myös pedagogiikkaa ja tanssitietoa. Västra Nyalands –opistossa tanssilinjalle
haetaan sisäänpääsyhaastattelun / -kokeen kautta, muihin ei ole pääsyvaatimuksia. Etelä-Pohjanmaan opiston linjaa markkinoidaan tanssinohjauksen opintolinjana, joka pitää sisällään tanssiteknisiä opintoja, produktiotyöskentelyä, tanssin didaktiikkaa sekä ohjausharjoittelua. Linjalla perehdytään showtanssin laajaan kirjoon, jazztanssin, nykytanssin ja klassisen baletin tekniikoihin. Tämä
kurssi antaa valmiudet ohjata tanssiryhmiä esimerkiksi voimistelu- ja urheiluseuroissa. Tämä on
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ainoa tarjottu koulutus, jossa mainitaan erikseen että kurssi on tarkoitettu jo jonkin verran tanssia
harrastaneille. (Kansanopisto 2018c. Viitattu 28.4.2018.)
Etelä-Pohjanmaan opisto on vuonna 1892 perustettu, Suomen suurimpiin kansanopistoihin lukeutuva aikuisoppilaitos (Etelä-Pohjanmaan opisto 2018, viitattu 23.4.2018). Opisto on grundtvikilainen kansanopisto, jossa on keskeistä elävä sana ja elävä vuorovaikutus. Perustana on vuorovaikutukseen, kokemuksellisuuteen ja henkilökohtaistamiseen perustuva sosiokonstruktiivinen oppimiskäsitys. (Etelä-Pohjanmaan opisto 2018, viitattu 28.4.2018.) Tanssinohjauksen opintolinja antaa hyvät valmiudet tanssiryhmien ohjaamiseen ja samalla loistavan mahdollisuuden laajentaa
osaamistaan myös kasvatus-, liikunta- ja sosiaalialoilla. Opinnoissa perehdytään ohjaamiseen
teoriassa, mutta ennen kaikkea käytännössä harjoitellen. Ohjaajuutta rakennetaan jokaisen
omista lähtökohdista, joten opinnot sopivat hyvin monenlaisen tanssitaustan omaaville. Osana
opintoja voi suorittaa kasvatustieteen perusopinnot (25 op) Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukaisesti tai liikuntalääketieteen perusopinnot (25 op) Itä-Suomen yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. Opinnot sisältävät myös taiteellista produktiotyöskentelyä sekä esiintymistä,
joissa keskitytään oman tanssijuuden kehittämiseen sekä koreografisen prosessin hallitsemiseen.
Ohjaamisen opintokokonaisuus pitää sisällään oppimiseen ja opettamiseen liittyviä opintoja sekä
ohjausharjoittelua. Taiteellisten produktioiden kokonaisuudessa tutustutaan tanssijan työhön
osana taiteellista produktiota sekä opiskellaan liikeanalyysiä ja koreografioiden valmistamista. Syventävissä opinnoissa opiskellaan nykytanssia, liikeimprovisaatiota ja näyttämöilmaisua sekä
jazztanssia, showtanssia ja street dancea. Lisäksi syventäviin opintoihin voi valita Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen perusopinnot (25ov) tai Itä-Suomen yliopiston liikuntalääketieteen perusopinnot (25op). Edellisten lisäksi opiskelija voi opiskella myös soveltavia opintoja, jotka ovat yhteisiä opiston muiden kulttuurilinjojen kanssa. Näitä ovat esimerkiksi kirjoittaminen ja suomen kieli,
maskeeraus, teatteri, rytmimusiikki. Opintojen kesto on 35 työviikkoa, koulutus on tarkoitettu peruskoulun tai lukion käyneille ja jo jonkin verran tanssia harrastaneille. Koulutukseen haetaan
sähköisellä lomakkeella. (Etelä-Pohjanmaan opisto 2018, viitattu 28.4.2018.)
Karjaalla toimiva Västra Nyalands Folkhögskola (VNF) on suomenruotsalainen opisto, joka tarjoaa alan asiantuntemusta, nostaa opiskelijan yleistä tietämystä, antaa valmiuksia jatko-opintoihin
sekä työelämään, ja tukee tasapainoista persoonallisuuden kehitystä (Västrä Nyalands Folkhögskola 2018a, viitattu 28.4.2018). VNF:n tanssilinjan tarjonnan kokonaisuudet ovat: nykytanssi, improvisaatio ja kompositio, baletti, jazztanssi, tanssitekniikka, kehonhuolto, somaattinen työ, anato-
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mia ja liikuntaoppi sekä pedalabb sekä tanssitieto ja opintokäynnit (Västrä Nyalands Folkhögskola 2018b, viitattu 28.4.2018). Kurssi antaa hyvät valmiudet ymmärtää tanssijan työtä taidetanssikentällä, antaa mahdollisuuden tutustua ammatilliseen koulutukseen ja pohjoismaiseen yhteistyöhön sekä tarjoaa myös käytännön harjoittelua paikallisessa TryckeriTeatterissa (Västra Nyalands Folkhögskola 2018c, viitattu 28.4.2018). Linjalla opiskelleen opiskelijan mukaan (Västra
Nyalands Folkhögskola 2018d, viitattu 28.4.2018) opetus ohjaa tanssijan työn fyysisyyteen ja
rankkaan treenaamiseen, mutta valmentaa myös taiteilijuuteen kuuluvaan luovaan pohdintaan.
Tanssilinjalle haetaan soveltuvuuskokeen kautta tai puhelinhaastattelulla, mikäli hakija on lähettänyt etukäteen videomateriaalia ja tanssiin liittyvät todistukset. (Västra Nyalands Folkhögskola
2018e, viitattu 28.4.2018). Lukuvuoden kesto on 35 työviikkoa (Västra Nyalands Folkhögskola
2018f, viitattu 28.4.2018). Opistolla on yhteistyösopimus Lontoossa olevan University of creative
arts –opiston (UCA) kanssa. Tämä sopimus mahdollistaa, sovittujen valintakriteerien puitteissa
taidelinjojen opettajia valitsemaan VNF:n opiskelijoita opiskelemaan UCA:an, jossa he voivat kolmen vuoden jälkeen suorittaa BA-tutkinnon. (Västra Nyalands Folkhögskola 2018g, viitattu
28.4.2018.)
Keski-Pohjanmaan opisto Kälviällä tarjoaa monenlaisia näkökulmia esittävän kehollisen taiteen
kokemiseksi. Itseisarvoista ja kokeilevaa taidetta opiskellaan prosessioppimisen avulla. Tanssitaiteen linjan tarkoitus on olla progressiivinen ja nykytanssin mahdollisuuksissa kiinni, määrittelemättä oikeaa tai väärää, hyvää tai huonoa, taitavaa tai taitamatonta taiteen tekemistä tai tekijää.
Linjalla opiskelijalla on mahdollisuus tarkastella lähestymistä taidetanssiin joko tanssin tai tanssin
tekemisen kautta, molemmissa esiintyjyyttä tutkitaan ilman ennalta asetettuja odotuksia. Kehollisuus, fyysisyys, hiljentyminen ja uppoutuminen opiskeluun ovat keskiössä —taidetanssin perinteitä tarkastellen. Kehollinen improvisaatio ja omien liikkeiden tutkiminen ovat keskeinen osa koulutusta. Tanssitaiteen linja tekee vuoden aikana yhteistyötä mm. Virtaset -erityisryhmän ja maahanmuuttajaopiskelijoiden kanssa. Tanssitaiteen linja on tarkoitettu kaikenikäisille, pääsyvaatimuksia ei ole. Opintojen laajuus on 43ov, kesto 35 työviikkoa. Koulutus on kaikille avoin. (Kpedu
2018, viitattu 28.4.2018)
Lisäksi Kälviällä järjestetään neljän kuukauden kestoinen koulutus, jonka pääpaino on kehollisuudessa ja liike- ja tanssiterapeuttisessa vuorovaikutuksessa. Koulutus on tarkoitettu kehollisuuden
parissa työskenteleville hoito-, liikunta- ja kulttuurialan ammattilaisille. Tässä täydennyskoulutuksessa keskitytään tanssi- ja liiketerapian soveltamismahdollisuuksiin ammatillisessa vuorovaiku-
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tuksessa sekä työhyvinvoinnin ja ammatillisen kasvun edistämisessä. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Tanssiterapiayhdistys ry:n kanssa. Koulutus koostuu tanssi- ja liiketerapian,
somatiikan ja liikeilmaisun opinnoista sekä psykofyysiseen hengitysterapiaan ja tietoiseen läsnäoloon liittyvistä opinnoista. Koulutuksen laajuus on 5op. (Studentum 2018, viitattu 21.5.2018.)
Länsi-Suomen opisto on avannut ovensa ensimmäisen kerran jo vuonna 1892 ollen Suomen vanhin kansanopisto. Opetuksen perustana on suomalainen kulttuuri, joka on kehittynyt ja kehittyy
vuorovaikutuksessa alkuperäisen, pohjoismaisen ja eurooppalaisen kulttuurin kanssa. Opisto
edistää humanistisen ihmiskäsityksen mukaisesti suvaitsevaisuutta ja myönteistä elämänasennetta korostaen samalla hyvien vuorovaikutustaitojen merkitystä. (LSO tanssin opetussuunnitelma, 1). Tanssitaiteen linja antaa valmiuksia tanssialan ammatillisiin opintoihin Suomessa ja ulkomailla. Sen tavoitteena on antaa nuorelle realistinen käsitys tanssijan, tanssinopettajan ja koreografin työstä. Opiskelijat tutustuvat monipuolisesti taidetanssiin ja pääsevät luomaan kontakteja alan ammattilaisiin. Tanssitekniikoista opiskellaan nykytanssia, balettia ja jazztanssia. Lisäksi
tutustutaan liikeimprovisaatioon ja kompositoon sekä erilaisiin kehonhuollollisiin menetelmiin. Vapaavalintaisina kursseina järjestetään showtanssia, akrobatiaa ja laulua. Produktiotyöskentelyssä
opiskelijat tekevät syksyllä soolot ja keväällä työstetään koko illan teoksen kurssin loppuproduktio. Produktio-opintoihin kuuluu lisäksi esityksen tuottamisen perusteita sekä teatteri-ilmaisua.
Tanssitietouden osalta vuoden aikana on tarjolla länsimaisen tanssin historiaa, tanssianalyysiä ja
nykypäivän tanssitietoutta. (Länsi-Suomen opisto 2018a, viitattu 28.4.2018.)
Syksyllä 2018 Länsi-Suomen opistolla alkaa syksyllä 2018 paritanssilinja, joka laajentaa opiskelijan paritanssin osaamista oman tanssin, parityöskentelyn, tanssimusiikin ja pedagogiikan näkökulmasta ja antaa valmiuksia ammatilliseen koulutukseen. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille vahvoja kokemuksia paritanssin erilaisista olemuksista, ymmärrystä tanssijuudesta ja
opettajuudesta sekä tietoa musiikista ja kulttuurista. Koulutus ei valmista mihinkään tutkintonimikkeeseen, mutta kurssi toimii valmistavana koulutuksena tanssin ammatilliseen koulutukseen haluaville tai täydennyskoulutuksena tanssin parissa työskenteleville ohjaajille ja opettajille. (LänsiSuomen opisto 2018b, viitattu 21.5.2018.)
Oulun koulutuskuntayhtymän ylläpitämä Virpiniemen liikuntaopisto aloittaa syksyllä 2018 valmistavan koulutuksen tanssialalle hakeutuville. Tämä koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat
hakeutumassa tanssin tutkintoon johtaviin koulutuksiin tai haluavat kehittyä tanssijoina. Opiskeli-
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joille rakennetaan henkilökohtainen opetussuunnitelma, jonka toteuttamisessa hyödynnetään taideterapeuttisia menetelmiä sekä ravinto- ja liikuntaneuvonnan keinoja. Tanssitekniikan, ilmaisun
ja produktiotyön osaamista opiskellaan näyttämötaiteen avulla. Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena ja täyttää päätoimisen opiskelun edellytykset. (Osao 2018, viitattu 21.5.2018)

5.2

Voionmaan opiston tanssilinja 1997 ja 1998

Pirkanmaalla sijaitsevalla Voionmaan opistolla tarjottiin vuosina 1997 ja 1998 viiden kuukaudenkestoinen Suomen Tanssinopettajain liitto ry:n jäsentutkintoon johtava laajasisältöinen koulutus.
Koulutuksen suunnittelija Raili Laine halusi tuoda koulutuksen avulla Suomen Tanssinopettajain
liitto ry:n (Stol) tutkintoon tähtääville opiskelijoille tanssimateriaalin lisäksi myös valmiudet alan
tiedolliseen hallintaan ja käytännön opetustyöhön. Hakijalta edellytettiin soveltuvuutta alalle siten,
että taustana tuli olla joko pitkäaikainen tanssiharrastuskokemus tai opintoja tai työkokemusta liikunnan tai pedagogiikan alalta. (Laine, sähköpostiviesti, 3.4.2018.)
Opintojen sisältöjen pääaineena olivat Stol ry:n seuratanssinopettajatutkinnon määrittelemät
tanssiurheilun, seuratanssien, vanhojen tanssien ja muotitanssien tutkintovaatimukset. Lisäksi
opiskeltiin muita tanssilajeja ja teoreettisia aineita. Teoreettisiin aineisiin kuuluivat tanssin historia,
didaktiikka, rytmiikka sekä tanssialan ammattitieto ja tutustumiskäynnit. Lisäksi koulutuksessa tarjottiin lyhytkursseja useista eri seuratanssimuodoista 1900-luvun varhaisista seuratansseista nuoriso- ja katutansseihin. Opiskelijat suorittivat koulutuksen päätteeksi Stol ry:n seuratanssijaoksen
jäsenyystutkinnon. Vuoden 1997 tutkinnot otti vastaan Heikki Ketonen ja vuoden 1998 tutkinnot
Liisa Koivuniemi (nyk. Kontturi-Paasikko). (Laine, sähköpostiviesti, 3.4.2018.)
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6

LÄNSI-SUOMEN OPISTON PARITANSSILINJAN TAUSTA JA PERUSTEET

Kansanopistot tarjoavat monenlaisia ammatteihin valmistavia kursseja ja täydennyskoulutuksia ja
tanssillakin on niissä sijansa. Länsi-Suomen opiston taidetanssilinja aloitti syksyllä 2011 ja rehtori
Sami Malinen kertoo, että sen mukaan ottamista ruvettiin miettimään kieliopintojen kuihduttua.
Henkilökunta pohti, minkä tyyppinen koulutus pystyttäisiin toteuttamaan ilman kalliita investointeja
esim. teknisten laitteiden suhteen. Tanssi nousi esille tätä kautta ja siihen haettiin osaavaa henkilökuntaa olemassa olevien verkostojen avulla. Tanssin mukaan ottaminen on sittemmin poikinut
lisää taide- ja kulttuurialan kursseja ja kansainvälistä yhteistyötä (Malinen, sähköpostiviesti
20.3.2018.)
Paritanssin mukaan ottaminen uutena linjana lähti minun aloitteestani. Olin pidempään pohtinut
korvaavaa päivätyötä Oulun ammattikorkeakoulun tanssinopettajakoulutuksessa tekemäni työn tilalle ja otin asian tiimoilta yhteyttä rehtori Maliseen. Koulutustyö on se mitä haluan tehdä ja missä
koen pystyväni parhaiten vaikuttamaan suomalaisen paritanssikentän kehitykseen, joten tuntui
luonnolliselta lähestyä Länsi-Suomen opistoa, jonka tiesin avoimeksi ja motivoituneeksi taloksi ja
joka sijaitsee lähellä kotiani.
Tanssilinjan olemassaolo oli ollut henkilökunnan puheissa pinnalla opiskelijoiden vähyyden vuoksi,
joten tanssille kaivattiin opistossa uudenlaista potkua. Pystyin perustelemaan paritanssilinjan tarpeellisuuden rehtorille ja hän innostui ajatuksesta. Meille molemmille oli tärkeää, että tämä ei uhkaisi taidetanssilinjan olemassa oloa vaan uusi linja pyrittäisiin rakentamaan siten, että linjat hyötyvät toisistaan markkinoinnin, opetussuunnitelman ja koulutuksen toteutuksen osalta.

6.1

Tausta

Paritanssinlinjan toteutuminen päätettiin Länsi-Suomen opiston rehtorin kanssa hyvin napakassa
ja lyhyessä keskustelussa 10.1.2018. Opiston taidetanssilinjan tilanne lukuvuonna 2017-18 oli se,
että mukana oli alkuun 6 opiskelijaa, joista useampi on eri syistä joutunut jättämään opinnot kesken
ja neuvottelujen aikaan opiskelijoita oli jäljellä 2-3. Paritanssilinjan aloittamisesta tehdyn päätöksen
jälkeen sain tehtäväkseni vastata linjan sisällön suunnittelusta ja toteutuksesta.
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Koko kouluttajaurani ajan olen puhunut kentällä sen asian puolesta, että eri tahot saisivat yhteistyössä suunniteltua paritanssin opettajaksi haluavalle selkeän polun, jota pitkin kulkea kohti päämäärää sen sijaan että eri tahot tarjoavat päällekkäistä koulutusta. Tämä asia on vuosien saatossa
edennyt jonkin verran ja yhteistyöhalukkuutta on olemassa, mutta päällekkäisiä koulutuksia on
edelleen olemassa, kuten aiemmin tässä työssä on käynyt ilmi. Oma ajatukseni lähtee siitä, että
tanssinopettajaksi haluava saisi jossain riittävän laadukkaan tanssillisen koulutuksen ja hänellä
olisi mahdollisuus edetä mahdollisesti ohjaajakoulutuksen kautta joko työskentelemään tanssinopettajan tai tanssin ammatillisiin opintoihin. Olen ollut Oulun ammattikorkeakoulun tuntiopettajana
mukana päättämässä muutoksista tanssinopettajakoulutuksen opetussuunnitelmasta ja valitettavasti muutosten myötä koulutuksessa ei enää ole varsinaisia suuntautumisvaihtoehtoja eli varsinainen laaja-alainen paritanssin ammatillinen koulutus on loppunut, joskin paritanssi on edelleen
mukana koulutuksen opetustarjonnassa. Ohjaajakoulutuskenttä on edelleen hajanainen ja useampi taho järjestää eri laajuisia ohjaajakoulutuksia. Puuttuva palanen tässä kokonaisuudessa on
selkeästi ollut ensimmäinen pala eli se, jossa kehitetään omia tanssillisia taitoja tavoitteellisesti niin,
että ne riittäisivät mahdollisiin myöhempiin koulutuksiin. Länsi-Suomen opiston paritanssilinjasta
on tarkoitus luoda tuo puuttuva pala ja pääpaino opiskelussa on oman tanssitaidon syventämisessä
maustettuna joko pedagogisella tai taiteellisella aineksella.

6.2

Uusia tuulia tarvitaan

Uudenlaisen koulutuksen tarve on mielestäni selkeästi havaittavissa jos tarkastelee tanssinharrastajien ja tanssikurssien määrää suhteessa kurssien sisältöön tai yhtälailla, jos tarkastelee tämän
hetkisten paritanssin koulutusten sisältöä. Tanssikurssien suuri määrä ja ohjaajien / opettajien kirjava tausta aiheuttavat osaltaan myös sen, että opetus on pirstaleista ja oppilaan on vaikea löytää
tahoa, jossa omaa oppimista pääsisi rakentamaan johdonmukaisesti ja tavoitteellisesti.
Tanssikurssitoiminta on kasvanut valtavasti viimeisten 15-20 vuoden aikana. Tarjonta on lisännyt
kysyntää —ja toisin päin: kurssitarjonta lisääntyi, tanssitaito kehittyi ja tanssinopettajat tarjosivat
lisää opittavaa, johon ihmiset tarttuivat. Oma kokemukseni on, että kun tanssilavoilla alkoi näkyä
kursseilla harjoiteltuja tanssilajeja ja –kuvioita, näiden oppimisentarve lisääntyi ja myös kurssitarjonta lisääntyi lisääntymistään. Pyörän pyöriessä ja asioiden vaikuttaessa toisiinsa ollaan nyt siinä
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tilanteessa, että tanssikursseja tarjoavia tanssiseuroja ja –kouluja on paljon ja kurssitarjonta olevan
erittäin monipuolista sekä laji- että tasovalikoiman osalta. Muutamia faktoja tähän liittyen ovat esimerkiksi se, että Suomen Seuratanssiliitossa on 54 seuraa (Suomen Seuratanssiliitto 2018, viitattu
28.4.2018). Jokaisessa seurassa opetetaan lavatanssia vähintään omalla paikkakunnalla, usein
myös naapurikunnassa. Liiton nettisivuilla olevassa ohjaajarekisterissä (Suomen Seuratanssiliitto
2018, viitattu 28.4.2018) on 188 ohjaajaa. Suomen Tanssinopettajain liitossa on yli 100 seuratanssia opettavaa jäsentä, jotka työskentelevät seuroissa, kansalaisopistoissa ja omissa tanssikouluissa. Lukuisissa kansalaisopistoissa eri puolilla Suomea järjestetään lavatanssikursseja, joissa
toimivat opettajina koulutetut ohjaajat ja opettajat tai pitkällä olevat tanssinharrastajat. Lisäksi kentällä on paljon itsenäisesti toimivia ”villejä opettajia”, jotka ovat hankkineet osaamisensa ilman koulutuksia ja pitävät kursseja omilla paikkakunnillaan esimerkiksi oman toiminimen kautta. Opetuksen
taso vaihtelee paljon eikä lavatanssissa ole yhtenäistä systeemiä siitä, missä järjestyksessä ja miten asioita ja lajeja opetetaan.
Tanssikursseista suurin osa on lyhytkestoisia tai kertaluonteisia kursseja, jolloin oppilaan on vaikea
löytää johdonmukaista tietä oman tanssin kehittämiseen. Lisäksi kurssisisältöjen pääpaino on tanssilajien, lajikohtaisten tekniikoiden ja kuviomateriaalin opettamisessa, yleisiä tanssillisia ja kehollisuuteen liittyviä asioita opetetaan vähemmän. Sekä tanssiseuroissa ja myös yksityisissä tanssikouluissa opetuksen taso on hyvin kirjavaa, ja ”tittelien” viidakko on valtaisa, joten oppilaan on
vaikea hahmottaa, missä on tarjolla pedagogisesti laadukasta opetusta. Kappaleessa 4 esiteltiin
Suomessa tällä hetkellä olevat paritanssikoulutukset, joista kaikki keskittyvät kaikki tanssinohjaamiseen tai –opettamiseen, tarjolla ole mitään pidempää koulutusta sellaiselle paritanssin harrastajalle, joka haluaa aktiivisesti ja tavoitteellisesti kehittyä tanssijana. Kysyntää on siis koulutukselle,
jossa tanssijuuden kehittämisen ääreen päästään tiiviissä ryhmässä pitkällä aikavälillä työskennellen, pedagogisesti vahvojen opettajien henkilökohtaisessa opastuksessa.
Itselleni tärkeä peruste uudenlaisen koulutuksen luomiselle on edellisten lisäksi opetuskulttuurin
kehittäminen kohti ydinkeskeisen oppimisen keskiötä. Veikko Elorannan mukaan ydinkeskeisen
motorisen oppimisen ideologinen perusta on käsitys oppilaasta ainutkertaisena kokonaisuutena.
Keskeisenä tekijänä on oppilaan käyttäytymistä säätelevän skeemarakenteen toimintaperiaate.
Hierarkisesti jäsentyneet taitorefleksit leimaavat kaikkea oppilaan motorista käyttäytymistä, eli
opittu taito vaikuttaa toisen taidon koordinointiin. (Eloranta 2007, 225.) Tätä ei mielestäni ole paritanssinopetuksessa hyödynnetty riittävästi. Jokaisella tanssijalla on kehossaan valtavasti tietoa,
jonka kapasiteetti jää käyttämättä jos oppilasta ei auteta ymmärtämään osaamistaan ja opeteta
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rakentamaan sitä itsenäisesti. Ydinkeskeinen oppimiskäsitys on oppilaskeskeinen ja se pitää sisällään nykyaikaisen kognitiivisen oppimiskäsityksen. Sen mukaan oppilas pyrkii itse oppimaan ja arvioimaan tavoitteellista toimintaansa. Opetus tarjoaa ongelmanratkaisutilanteita, jotka kehittävät
oppilaan ajattelua. Onnistunut opetus varmistaa, että oppilas ymmärtää harjoiteltavan asian idean
ja pystyy itsearviointiin. Ydinkeskeisessä oppimisessa oppilaalle pyritään punomaan punainen
lanka, jolla suunnataan ja ryhditetään oppimisprosessia. Opetus kohdentuu aina yksilöön ja on
siten aina eriyttävä. (Heikinaro-Johansson & Huovinen, 225–226.) Tämän tyyppisen opetuskulttuurin tuominen paritanssikentälle avaa toivottavasti uudenlaisia näkökulmia myös kentällä toimiville paritanssinopettajille ja -ohjaajille. Tähän liittyy mielestäni myös opetuksen laajentaminen
oman, tutun ja turvallisen lajin ulkopuolelle, jotta oppilaat pääsevät havainnoimaan tiettyjen kehollisten ydinasioiden mukana olemista oli kyseessä mikä tanssimuoto tai –laji tahansa.
Ydinkeskeisen opettamisen ajatukseen liittyy kaikkien paritanssilajien yhteinen pohja, josta eri tyylit
ovat ajan saatossa eriytyneet kenties näennäisesti kauaskin toisistaan. Yhteisen pohjan kunnioittaminen ja hyväksyminen ja hyödyntäminen ovat asioita, joiden kautta opetukseen ja sitä kautta
oppimiseen on mahdollista löytää johdonmukaisuutta.
Jos asioita tarkastellaan yhteisen historian kautta, huomataan, että yhteinen pohja on se, josta lajin
eri muodot ponnistavat ja joka on ja pysyy samana. Luvussa 3.2 tarkastelin sosiaalisen paritanssin
muotoja Suomessa ja viittasin Raili Laineen tekstiin seuratanssin ja kilpatanssin eroista. Laineen
ajattelu on perusteltua, mikäli ajatellaan että kilpatanssit ovat vain tanssiurheilukilpailuissa tanssittavia lajeja ja seuratansseja tanssitaan vain sosiaalisessa tanssitilanteessa. Alun alkujaan tanssilajit on kuitenkin tarkoitettu tanssittavaksi nimenomaan sosiaalisessa ympäristössä, kilpailutoiminta
on tullut mukaan myöhemmin ja muovannut lajeja omaan suuntaansa.
Seuratanssien perustana olevat kymmenen tanssia ovat nykyään samat kuin kansainvälisissä paritanssikilpailuissa ja mestaruuskilpailuissa käytetyt kymmenen vakioita tanssia. Kilpatanssi on
paritanssin muoto, joka on kehittynyt seuratansseista. Kilpailuihin osallistuvat ihmiset eivät tanssi
pelkästään omaksi huviksi, vaan myös tehdäkseen vaikutuksen tuomareihin ja yleisöön. Kilpatanssissa on mukana ripaus show-elementtejä, viihdettä ja se tuo lisäväriä esityksen laatuun, musiikin tulkintaan ja tanssin luonnehdintaan. Vuosien 1920 ja 1930 välisenä aikana ryhmä brittiläisiä tanssin ammattilaisia kehitti neljä tanssia —hidas valssi, foxtrot, quickstep ja tango, jotka sopivat hyvin yleisön tanssittaviksi tanssisaleissa sen aikaisen populaarimusiikin tahdissa. Monsieur
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Pierre ja Miss Doris Lavelle, erittäin tunnetut lontoolaiset tanssinopettajat, näkivät rumbassa ja
muissa latinalaisissa tansseissa erinomaisia mahdollisuuksia seuratanssiksi. (Laird 1996, 8–9.)
Ajatus tanssikilpailuista tuli alun perin USA:sta, jossa järjestettiin jo vuonna 1892 tanssikilpailut
cakewalk –nimisessä tanssissa. Ensimmäiset tanssikilpailut Euroopassa olivat vuonna 1907 järjestetyt tangokilpailut. Näissä kilpailuissa ei ollut tarkkoja sääntöjä ja osallistujina oli esiintyviä
tanssipareja tai lomanviettopaikan vieraita. (Tanssiurheilun käsikirja 2005, 16.)
On valitettavaa, että kentällä on edelleen vallalla ajatus, jossa kilpatanssi ja seura(lava)tanssi
ovat kaksi erillistä asiaa ja että vakioitua paritanssien tekniikkaa pidetään ”kilpatanssitekniikkana”,
jota on kyseenalaista opettaa seuratanssijoille. Missä menee raja kilpatanssin ja seuratanssi välillä? Jos hidasta valssia tai cha chata tanssitaan lavatilanteessa ilman kilpailullisia elementtejä,
tanssiiko pari tuolloin kilpa- vaiko seuratanssia? Jos pari tanssii humppaa tai fuskua kisoissa esittävällä otteella ottaen kontaktia tuomareihin ja yleisöön, onko vielä kyse seuratanssista?
Kilpa- ja seuratanssin ero on mielestäni enemmän tanssin suoritustavassa enkä näe tarvetta erottaa niitä—kyse on paritanssista, parin kanssa liikkumisen lainalaisuuksista, yhteyden löytämisestä yhdessä suhteessa kulloiseenkin tanssitilanteeseen. Tämä on lähtökohtani myös tehdessäni Länsi-Suomen opiston paritanssilinjan opetussuunnitelmaa, jossa vakio- ja latinalaistyyppisten lajien opetus on tarkoitus pohjautua vakioiden ja latinalaistanssien lähdekirjoihin, valiten sieltä
tarpeelliset lajit ja soveltaen niitä seuratanssikentälle. Tavoitteena on saada oppilaat ymmärtämään, mitkä ovat ne tanssilliset elementit joista nautittava ja hyvä tanssi syntyy ja missä järjestyksessä niitä kannattaa opetella ja miten asioita pystyy soveltamaan omassa tanssissa —vakioinnissa nämä asiat on kertaalleen tutkittu, miksi pitäisi keksiä pyörä uudestaan?

6.3

Kyselytutkimus

Jotta opetussuunnitelman tekemiselle luotaisiin parhaat mahdolliset lähtökohdat, halusin kartoittaa
paritanssin aktiiviharrastajien keskuudessa heidän toiveitaan ja ajatuksiaan linjan opetuksen suhteen. Laadin Survey Monkeyllä kyselytutkimuksen, jossa kartoitin sekä tätä asiaa että samalla
myös kiinnostusta koulutukseen osallistumisesta. Kysely julkaistiin Facebookissa tanssikoulun sivuilla ja työprofiilissani kahteen otteeseen, samalla se jaettiin Tanssiporukka –nimisessä ryhmässä.
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Tässä ryhmässä on n. 12 000 paritanssia harrastavaa tai paritanssista kiinnostunutta jäsentä. Lisäksi kysely julkaistiin Suomen Media&Actionin asiakastiedotteessa, joka lähetetään n. 4000 asiakkaalle. Kysymykset löytyvät liitteestä 1.
Kyselyyn tuli 294 vastausta, mikä on mielestäni sopiva määrä aineistoa. Omia tietoja (sukupuoli,
ikä) koskevaan kysymykseen oli antanut 210 vastaajaa. Vastaajista oli naisia 217, miehiä 77. Ikäjakaumassa selkeästi eniten vastauksia tuli 1960-1979 syntyneiltä (157 vastausta), toiseksi eniten
(84 vastausta) oli ikäluokassa 1947-59 syntyneet, 1980 –luvulla syntyneitä vastaajia oli 54, 1990luvulla syntyneitä 8 ja 2000-luvun puolella syntyneitä oli yksi.
Vanhin vastaaja oli syntynyt vuonna 1947 ja nuorin vuonna 2001. Heidän vastauksissaan ajatus
siitä, mikä paritanssissa on tärkeintä oli yhteneväinen (yhteisen liikkeen löytäminen parin kanssa),
mutta opetussuunnitelman kolme tärkeää asiaa olivat kovasti erilaiset: vuonna 1947 syntynyt mieshenkilö toivoi opetussuunnitelman painottavan yleistä ja lajikohtaista tanssitekniikkaa sekä parityöskentelyä, vuonna 2001 syntynyt nainen puolestaan toivoisi sen sisältävän parityöskentelyn lisäksi luovuutta ja tanssimusiikkiin liittyviä asioita kuten musiikintulkintaa.
Kysyttäessä vastaajan taustaa 67 ilmoitti olevansa tanssinohjaaja tai –opettaja, 169 koki itsensä
tanssinharrastajaksi. Tässä kohdassa on päällekkäisyyttä, koska kyselyssä pystyi vastaamaan
joko toiseen tai molempiin kohtiin ja etenkin valtaosa ohjaajista / opettajista ilmoitti olevansa myös
aktiiviharrastaja.
Länsi-Suomen opiston opetussuunnitelman näkökulmasta vastaajien sukupuoli, ikäjakauma ja
tausta vastaavat hyvin niitä odotuksia, joita itselläni on mahdollisesta opiskelija-aineksesta eli oletan koulutuksen kiinnostavan nimenomaan aikuisia tanssinharrastajia. Paritanssikentällä puhutaan
jatkuvasti siitä, että mukaan pitäisi saada lisää nuoria ja tämä näkyy myös kyselyn vastaajien ikäjakaumassa. Se ikäluokka, joka on tänä keväänä hakemassa ammatillisiin koulutuksiin puuttui kyselystä ikävä kyllä lähes kokonaan, heitä pitää selkeästi yrittää tavoittaa jotain muuta reittiä.
Kyselyssä kartoitettiin, miten tanssin aktiiviharrastajat arvottavat erilaisia paritanssin elementtejä ja
siinä kysyttiin mitkä paritanssin elementit vastaajat kokevat tärkeimmiksi. Olin valinnut elementit
oman kokemusmaailmani pohjalta ja olin omassa mielessäni asettanut tärkeimmiksi yhteisen liikkeen tuntemisen, soivan musiikin tulkitsemisen ja tanssilajien tanssiteknisen osaamisen. Vastaajia
pyydettiin merkitsemään yhdeksästä vaihtoehdosta vähintään kolme itselleen tärkeintä asiaa ja
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laittamaan ne järjestykseen. Mielenkiintoista oli huomata se, että vastausten painopisteet pysyivät
käytännössä täysin samanlaisina alusta asti eli oletan, että vaikka vastausmäärä olisi ollut huomattavasti pienempi tai vastaavasti huomattavasti suurempi, lopputulos vastausten analyysissa ei olisi
muuttunut. Suurimman prosentin sai alusta asti yhteisen liikkeen löytämisen vaihtoehto. Toiseksi
nousi minulle yllätyksenä liikkumisen ilo ja kunnon ylläpitäminen ja kolmanneksi soivan musiikin
tulkitseminen.

KUVIO 1. Mitkä asiat ovat sinulle paritanssin tärkeimpiä elementtejä? (Kyselytutkimus 2018, viitattu 21.5.2018)
Opetussuunnitelman sisältöä pohdittaessa nämä vastaukset antavat suuntaa, mutta eivät mielestäni määritä sitä. Yhteisen liikkeen löytäminen pitää mielestäni tämän tyyppisessä koulutuksessa
sisällään sekä yleisen että tanssilajikohtaisen tanssitekniikan kehittämistä, joten nämä tulevat olemaan opetuksessa vahvasti läsnä, joskin näkökulman pääpaino tullaan pitämään pariyhteydessä
ja tanssin yhteydessä soivaan musiikkiin. Kehollisten asioiden lisäksi koulutuksessa otetaan mukaan musiikkiin, läsnäoloon ja ilmaisuun liittyviä asioita, joten uskon opetussuunnitelman tulevan
olemaan linjassa tämän kysymysten vastausten kanssa.
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Kysymyksessä mitä kolmea asiaa paritanssilinjan suunnittelussa tulisi painottaa pyydettiin vastaajia valitsemaan yhdeksän vaihtoehdon joukosta kolme heidän mielestään tärkeintä asiaa, joita
suunnittelussa tulisi painottaa. Selkeäksi ykkösvaihtoehdoksi nousi parityöskentelytaitojen harjoittaminen (69,05%), tämä on hyvin linjassa ensimmäisen vastauksen tuloksen kanssa. Tanssimusiikki (51,02%) ja yleinen tanssitekniikka (50,00%) olivat vastaajien mielestä seuraavaksi tärkeimpiä.

KUVIO 2. Mitä asioita paritanssilinjan opetussuunnitelmassa tulisi painottaa? (Kyselytutkimus
2018, viitattu 21.5.2018)
Näiden vastausten lukeminen tuntui hyvältä, koska olisin itse nostanut kolmeksi tärkeimmäksi
asiaksi juuri samat kolme kohtaa. Tanssilajien kuviomateriaalin pieni prosentti on ymmärrettävä,
koska suurin osa vastaajista on naisia, joiden tanssiminen perustuu pääosin seuraamiseen. Kurssilla tullaan harjoittelemaan asioita sekä viejän että seuraajan roolissa, joten kuvioiden opettamisella tulee olemaan suurempi merkitys kuin mihin tämä kysely antaisi suuntaa. Koen myös, että
tanssijan yleissivistykseen kuuluu oman tanssilajinsa kehitykseen ja muuttumiseen liittyvien asioiden ymmärtäminen —paritanssin historia ja tanssikulttuuri tulevat myös olemaan mukana isommassa merkityksessä kuin tämän kyselyn pohjalta voisi ajatella.
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Koska kurssi järjestetään ensimmäistä kertaa, halusin kyselyssä kartoittaa myös kiinnostusta osallistua kurssille. Kyselyyn vastanneessa joukossa kurssi selkeästi herättää kiinnostusta, ”kiinnostaa
jonkin verran” –kohtaan oli vastattu eniten (44,71%), toiseksi eniten vastauksia oli ”kiinnostaa kovasti” –kohdassa ( 31,40) ja selkeästi vähemmän vastauksia oli kohdissa ”ei kiinnosta” tai ”en osaa
sanoa”.

KUVIO 3. Mikä on kiinnostuksesi kurssille ilmoittautumiseen? (Kyselytutkimus 2018, viitattu
21.5.2018)
Selvitin myös, mitkä ovat ne realiteetit, jotka mahdollisesti estävät osallistumisen kurssille. Tämän
kysymyksen halusin laittaa mukaan kyselyyn, koska Huittisten sijainti on omassa mielessäni yksi
suurimmista haasteista kurssin opiskelijamäärän toteutumisen osalta. Toisaalta halusin saada tietää, mitkä muut tekijät ovat niitä, jotka kenties estävät kiinnostuneita ihmisiä tulemasta mukaan
koulutukseen.
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KUVIO 4. Mitkä realiteetit estävät sinua ilmoittautumasta? (Kyselytutkimus 2018, viitattu 21.5.2018)
Odotetusti matka tuntuu olevan suurimpana esteenä (44,76%). Ajanpuute (40,56%), työelämä
(35,66%) tulevat seuraavina. Koska kysely tehtiin ryhmälle, jossa pääosa jäsenistä on aikuisikäisiä,
tämä vastaus on odotettavissa oleva. Toisaalta tämä ikäryhmä on se, jonka kuitenkin odotan olevan
potentiaalisin osallistujaryhmä.
Kyselytutkimuksen viimeinen kysymys oli otsikoitu: Viimeisenä, mutta ei vähäisempänä. Mikä on
paritanssin syvin olemus? Tämä kysymys oli avoin, eli vastaajat saivat omin sanoin kertoa asian.
Halusin kysymyksen mukaan, jotta saisin käsityksen siitä, miten tutkimuksen kohteena olevan
ryhmän jäsenet kokevat paritanssin ja sen ytimen. Tähän kysymykseen vastasi 281 tanssinharrastajaa. Vastauksista kävi ilmi se tosiseikka, että paritanssin aktiiviharrastajien keskuudessa parin välinen yhteys soivan tanssikappaleen aikana on erittäin isossa roolissa. Valitsin tähän työhön
mukaan esimerkkejä, jotka sellaisenaan sekä muut samankaltaiset vastaukset vahvistivat käsitystäni siitä, että paritanssilinjan opetussuunnitelmassa on syytä painottaa tanssiteknisten asioiden
lisäksi tanssin henkiseen puoleen liittyviä asioita. Esimerkkivastaukset osoittavat, että tähän viittaavia vastauksia löytyi koko kyselytutkimukseen osallistuneiden ikähaitarista ja lisäksi sekä harrastajien että ohjaajien / opettajien vastauksista. Vuonna 2001 syntynyt nainen ja vuonna 1948
syntynyt mies puhuvat mielestäni samasta asiasta käyttäen siitä erilaisia ilmaisuja. Nuori nainen
käy todennäköisesti tanssikursseilla ja on sieltä saanut ymmärrystä siitä, että tanssitekniikka on
yksi onnistumisen elementti yhteisen tanssin löytymisessä, iäkkäämpi mies vetoaa enemmän sanojen voimaan analysoimatta mitkä ovat ne keinot, joiden avulla yhteinen nuottivihko löytyy.
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”Sanaton ykseys sielujen kesken” (mies, 1950, harrastaja) —tämä lyhyt kuvaus paritanssin syvimmästä olemuksesta kiteyttää mielestäni avoimen kysymyksen 281 vastausta, joista vain viisi
korosti liikunnan ja sen mukanaan tuoman hyvän olon merkitystä, kaikissa muissa vastauksissa
oli jollain tavalla luettavissa parin välinen yhteys, useimmissa oli mainittuna myös musiikki.
Jaottelin mukaan valitut esimerkkivastaukset kahteen eri kategoriaan: 1) Tanssinharrastaja, haaveilee flowsta ja yhteydestä ja 2) Tanssinohjaaja –tai opettaja, kaipaa vuorovaikutteisuutta ja aktiivista läsnäoloa. Flow, yhteys, vuorovaikutteisuus ja aktiivinen läsnäolo ovat kaikki hyvin lähellä
toisiaan, jopa niin että ilman yhtä ei ole olemassa toista. Analyysissä oli kuitenkin mielenkiintoista
havaita se, miten erilaisilla sanallisilla ilmaisuilla asiaa käsittelivät ne, jotka ovat tanssinharrastajia
suhteessa niihin tanssinharrastajiin, jotka pohtivat asiaa myös opettamisen tai ohjaamisen näkökulmasta. Tanssinharrastaja keskittyy tuntemaan ja aistimaan tanssissa tapahtuvia asioita analysoimatta niitä sen enempää kun taas tanssija, joka toimii myös ohjaajana tai opettajana tulee huomaamattaan analysoineeksi mistä flow tai yhteys eri parien kanssa syntyy. Tanssinopettajilla ja ohjaajilla on vastausten perusteella käytössään enemmän sanoja ja välineitä tunteen ilmaisemiseen ja heidän vastauksissaan oli useimmiten jollakin tavalla analysoitu, mistä tuo yhteinen flowtila syntyy. Opettajan ymmärrys kehollisten asioiden tarpeelllisuudesta yhteyden löytämiseen ovat
opintojen ja kokemuksen myötä syvemmät kuin tanssinharrastajan ja opettaja kykenee löytämään
yhteyden kehollisuuteen ja henkisyyteen liittyvien asioiden välillä
Tässä esimerkkivastauksia kahdesta yllä mainitusta kategoriasta:
1) Tanssinharrastaja, flown ja yhteyden etsijä
” Löytää sama "nuottivihko" orkesterin ja parin kanssa.” (mies, 1948, harrastaja
”Mahdollisuus johonkin ainutlaatuiseen liikkeen, musiikin ja parin yhteyden avulla. Tanssi
on tarina joka kerrotaan. Esitys joka näytellään tai täydellinen flow tila johon joskus päästään.” (nainen, 1954, harrastaja)
”Tanssin uppoutunut, hidas, viivyttelevä, yhteinen liike, niin ettei tunnu ketään muuta olevan koko parketilla ... tanssisalissa ... kaupungissa.” (mies, 1956, harrastaja)
”Kun kaksi on kuin yksi, saumaton kehonkieli, yhteinen muutaman minuutin mittainen elämysmatka.” (nainen, 1958, harrastaja)
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” Erityisen me- moodin syntyminen jossa voi kokea monitasoisesti yhteyden toiseen ihmiseen.” (mies, 1959, harrastaja)
”Yhteinen kokemus; se kuinka toinen täydentää toisen liikkeen, hengittää saamaan tahtiin ja sulaa yhteen (aina kappale kerrallaan).” (nainen, 1966, harrastaja)
” Monen koskettavan asian yhtäaikainen tunteminen ja jakaminen toisen ihmisen
kanssa.”
(nainen, 1974, harrastaja)
”Se tunne kun kohtaat itselle entuudestaan tuntemattoman tanssiparin ja teillä synkkaa
niinkö olisi tunnettu aina. Sitä tunnetta jaksaa aina ihmetellä.” (nainen, 1975, harrastaja)
” Onnistuneen kappaleen jälkeen daamin säihkyvät silmät ja sydämestä kumpuava aito,
onnellinen, lämmin hymy ja: "Kiitos!" -ennen kuin ehtii itse edes käsittämään, mitä juuri
hetki sitten tulikaan tehtyä. Kilpailuhenkisenä ihmisenä olen joskus myös miettinyt sitä
tanssin visuaalista puolta, mutta se tulee peruslavakäynneillä vasta todella kaukana perässä.” (mies, 1985, harrastaja)
’”Toisen ihmisen kohtaaminen, hyväksyy hänet sellaisena kuin on.” (mies 1991, harrastaja)
”Paritanssin syvin olemus on tunne. Liikunnan, musiikin ja pariin luodun yhteyden muodostama kokemus. Tekniikka on itselleni tärkeää ja panostan siihen, mutta lavoilla yms.
en ikinä keskity muuhun, kuin nauttimiseen. Tanssin pitää tuntua!”(nainen, 2001, aktiivinen harrastaja)

2) Paritanssin ohjaaja tai opettaja, kaipaa vuorovaikutteisuutta ja aktiivista läsnäoloa
”Paritanssi on parin liikkumista musiikin tahtiin parin tulkitessa soivaa musiikkia ja saaden
inspiraatioita toinen toiseltaan kuitenkin niin, että on viejä ja seuraaja, eläytyen ja liikkuen
koko ajan hetkessä.” (nainen, 1950, tanssinohjaaja)
”Parhaimmillaan se "yksi sydän, neljä jalkaa". Kehollinen kommunikointi ja improvisointi
yhdessä musiikkia ilmentäen” (nainen, 1969, tanssinopettaja)
”Antautuvan intuitiivista ja rytmikkään humoristista musiikin, itsen ja toisen kuuntelua ja
seuraamista, sekä hyvällä tekniikalla improvisoimista näiden täydellisessä harmoniassa.”
(nainen, 1977, tanssinohjaaja)
”Yhteinen tanssi kulloisenkin parin kanssa soivaan musiikkiin yhdessä fiilistellen.” (nainen1984, tanssinopettaja)
”Kahden kehon tekniseen taitoon pohjautuva ja yhteisestä liikkeestä soivaan musiikkiin
syntyvä nautinto.” (nainen, 1988, tanssinopettaja ja harrastaja)
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Mielenkiintoinen yhtymäkohta aiempaan opiskeluhistoriaani on kyselytutkimuksen vastausten
yhteys vuonna 2010 Oulun ammattikorkeakoululle tekemäni opinnäytetyön tuloksiin. Tämän
työn tarkoituksena oli toimia orientaatiopohjana seuratanssin didaktiikan opintoja suunnitteleville tai niitä suorittaville opiskelijoille (Kontturi-Paasikko 2010, 6). Työ oli pedagoginen opinnäytetyö, jossa yhtenä tutkimusmenetelmänä oli toimintatutkimus, johon osallistuivat tanssinopettajakoulutuksen seuratanssinopettajaopiskelijat. Tämän tutkimuksen kautta haettiin seuratanssin opettamisen ydintä ja todettiin, että koska seuratanssin opettamisen tavoitteet ovat niin
moninaiset, on vaikea löytää yhtä selkeää ydintä ja päädyimmekin esittämään neljä eri ydinaluetta, jotka ovat seuratanssinopetuksessa vahvasti läsnä: 1) sosiaalisuus 2) kehonhallinta 3)
musiikki 4) tanssilajit ja –askelikot. (Kontturi-Paasikko 2010, 27-32). Nämä samat asiat näyttäytyvät vahvoina nykyistä opinnäytetyötäni varten tehdyssä kyselytutkimuksessa sekä suljetuissa
kysymyksissä että mukana olleessa avoimessa kysymyksessä. Aikaa tuosta opinnäytetyöstä
on kulunut kahdeksan vuotta, mutta vieläkään kentällä ei Oulun ammattikorkeakoulun opetusta
lukuun ottamatta ole tarjolla koulutusta, jossa asioita lähestytään arvottamalla parin välistä yhteyttä sekä musiikkia. Tarve syksyllä 2018 alkavalle Länsi-Suomen opiston paritanssilinjalle on
siis ilmeinen.
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7

OPETUSSUUNNITELMA

Paritanssilinjan opetussuunnitelman pohjana on, kuten jo aiemmin työssä on todettu, tarve olla
tietoisia paritanssin historiasta ja kehityksestä, tavoite luoda koulutuskentälle sieltä puuttuva palanen ja pyrkimys saada koulutus vastaamaan kentän toiveisiin ja odotuksiin. Näiden osa-alueiden kautta rakentuu koulutuksen ensimmäinen suunnitelma, joka kenties tulee muuttumaan ja
mukautumaan erilaisiin realiteetteihin —niin kuin hyvän suunnitelman on tarkoitus.
Länsi-Suomen opiston paritanssilinjan opetussuunnitelman rakentamisen yksi lähtökohta on löytää synergiaa taidetanssilinjan opetussuunnitelman kanssa. Yksi iso tavoite synergian löytämisellä on se, että onnistuessamme kuljettamaan kahta linjaa rinnakkain pystymme avaamaan ja
laajentamaan molempien linjojen opiskelijoiden tanssikäsitystä tarjoamalla mahdollisuuksia
opiskella asioita yhdessä tai valita opintoja myös toisen linjan opetustarjonnasta. Jotta tämä onnistuu, on tarkkailtava esimerkiksi sitä minkä laajuisia opintoja ja minkälaisella ajoituksella opintoja tarjotaan. Koska taidetanssilinja on toiminut opistolla ja usean vuoden ajan, sen opetussuunnitelma otettiin paritanssilinjan suunnitelman lähtökohdaksi.
Paritanssin osalta opetussuunnitelma pitää sisällään sen suunnittelijalle tutun ajatusmallin tanssilajien ryhmittelystä ja paritanssiin liittyvistä ilmiöistä. Tavoitteena on kuitenkin lähestyä näitä
asioita uudenlaisen näkökulman kautta etenkin tanssilajien osalta nimeämällä opintojaksoja teemoittain eikä lajien mukaan.

7.1

Opetussuunnitelman sisältö

Opetussuunnitelmasta löytyi helposti osioita, jotka ovat yhteisiä molemmille linjoille ja nämä tullaankin opiskelemaan yhdessä joko osittain tai kokonaan. Opistossa on myös vuoden kestävä
personal trainer –linja, joka myös on osittain mukana yhteisissä opinnoissa. Näitä opintoja tulevat
olemaan pilates ja kehonhuolto, baletin perusteet, improvisaation perusteet, teatteri-ilmaisu,
anatomia, ravitsemuksen perusteet, tuotannon perusteet. Valinnaisuutta pystytään toteuttamaan
kevätlukukaudella, jonka aikana järjestetään mahdollisuus valita 5op:n kokonaisuus joko pro-
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duktio-opintoja tai pedagogisia opintoja. Lisäksi vierailevien opettajien päivät pyritään järjestämään samoille viikoille, jolloin opiskelijoilla on mahdollisuus valita, kumman linjan opintoihin osallistuvat niissä tapauksissa, joissa päivien sisältö on itsenäinen eikä liity isompaan kokonaisuuteen. Synergiaa löytyy siis mukavasti ja opiskelijoille pystytään tarjoamaan myös henkilökohtaisia oppimisenpolkuja. Lisäksi yhteisten opintojen kautta saadaan kehitettyä koko opiston yhteisöllisyyttä.
Paritanssiopintojen osalta sisältö rakentuu kentän tarpeiden (olemassa olevat koulutukset), kentän toiveiden (kyselytutkimuksen tulokset) sekä oman ammatillisen osaamiseni ja näkemykseni
pohjalta.
Olemassa olevissa koulutuksissa keskitytään tanssilajien ja –tekniikoiden opiskeluun ja ne painottuvat ohjaajana tai opettajana toimimiseen. Tämän vuoksi Länsi-Suomen opiston paritanssilinjan paritanssiopintojen pääpaino tulee olemaan oman tanssijuuden kehittämisessä ja syventämisessä. Kyselytutkimuksen vastauksista kävi ilmi, että tanssinharrastajat pitävät selkeästi tärkeimpänä koulutuksen sisältönä parityöskentelytaitojen opiskelua ja tämän lisäksi yleisen tanssitekniikan ja tanssimusiikkiin sekä musiikintulkinnan opiskeluun liittyviä asioita. Oman kokemukseni mukaan kehollisuuteen, kehon tuntemukseen ja hallintaan liittyvät asiat ovat niitä, joita ilman
harrastajien nimeämiä elementtejä on haastava opiskella, joten omaan kehontuntemukseen liittyviä asioita tullaan opiskelemaan ja sitä kautta lähestytään parin kanssa olemista ja työskentelyä sekä erilaisia tanssitekniikoita. Lopullisen muodon opetussuunnitelma tulee saamaan vasta
kun syksyllä 2018 nähdään minkälainen tausta, osaaminen ja odotukset mukaan ilmoittautuneella opiskelijaryhmällä on. Ryhmän koko vaikuttaa myös siihen, minkä verran opetuksessa
voi käyttää vierailevia opettajia.
Opetussuunnitelman runko ja aikataulujen alustavaa ajoitusta mietittiin huhtikuussa 2018 yhdessä tanssitaiteenlinjan vastaavan opettajan sekä opistossa työharjoittelua tekevän Savonia
ammattikorkeakoulun tanssinopettajaopiskelijan kanssa, tämän jälkeen vastuu paritanssilinjan
opetussuunnitelman ja toteutussuunnitelman loppuunsaattamisesta jäi minulle.
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7.2

Opiskeltavat kokonaisuudet

Paritanssin perusteet on 15 opintopisteen laajuinen kokonaisuus, joka pitää sisällään vakiotanssin- latinalaistanssien ja swingtanssien omaisista lajeista lavoilla yleisimmin käytössä olevat
tanssilajit ja niiden tanssilliset perusteet. Vakiotanssin omaisista lajeista näitä ovat valssi, hidas
valssi, foksi, hidas foksi, tango ja humppa. Latinalaistanssien omaisista lajeista opiskellaan cha
chan, samban ja rumban / rumba-boleron perusteita ja swingtanssien omaisista lajeista fuskun,
jiven ja buggin perusteita. Pääpaino tulee kuitenkin olemaan tanssillisten valmiuksien ja taidon
kehittämisessä ja syventämisessä siten, että opintokokonaisuudet ovat parityöskentelyn perusteet, musiikkiin tanssimisen perusteet ja luovuus paritanssissa. Näiden kolmen opintojakson sisällä tanssitaan alussa mainittuja tanssilajeja sekä näiden variaatioita. Tällä lähestymistavalla
pyrimme vastaamaan toteuttamaan ydinkeskeistä opetustapaa ja vastaamaan tanssinharrastajien odotuksiin —tanssilajit ja –kuviot ovat mukana, mutta pääpaino on tanssin yhteyden löytämisessä parin ja musiikin kanssa. Paritanssin perusteet –opintojen tavoitteena on luoda opiskelijalle vankka tanssillinen pohja, jonka avulla eri tanssilajien ja –tyylien omaksuminen helpottuu
ja joka avaa mahdollisuuden vuorovaikutteiseen ja luovaan tapaan tanssia parin kanssa.
Sivulajeissa opiskellaan kahdeksan opintopisteen laajuisesti sekä paritansseja että paritanssin
elementtejä hyödyntäviä lajeja. Näistä opinnoista osa pyritään järjestämään ajallisesti siten, että
opiskelijoille voidaan tarjota valinnaisuutta taidetanssilinjan sivulajien kanssa. Lukuvuoden 201819 ajalle sivulajeiksi on tulossa west coast swingiä, swedish foxia, wanhaa tangoa, salsaa, argentiinalaista tangoa ja latinoshowta. Sivulajien tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat lajeihin,
jotka ovat tällä hetkellä suosittuja paritanssikentällä, joten tämä kokonaisuus voi muuttua vuoden
kuluessa, mikäli jokin uusi laji nousee pinnalle. Näissä lajeissa ei yksittäisen lajin osalta päästä
syvälle, mutta kurssin jälkeen opiskelijalla on ymmärrys lajin perusteista ja siitä, missä lajia voi
opiskella lisää.
Kehonhuolto –opintokokonaisuuden laajuus on neljä opintopistettä ja se pitää paritanssilinjalla
sisällään anatomiaa, ravitsemusta, pilatesta ja muita kehonhuoltomenetelmiä sekä baletin ja/tai
jazz-/nykytanssin perusteita kehonhuollollisesta näkökulmasta. Osa näistä opinnoista on yhteisiä taidetanssilinjan ja personal trainer –linjojen kanssa. Näiden opintojen keskeisenä tavoit-
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teena on tuoda opiskelijalle ymmärrys kehonhuollon ja ravinnon merkityksestä tanssijan hyvinvoinnille sekä opastaa opiskelijaa löytämään oman kehon kannalta terveelliset linjaukset ja tavat
toimia sekä tanssitilanteissa että muussa elämässä. Yksintanssittavien lajien (baletti, jazztanssi,
nykytanssi) lähestymistapa on kehonhuollollinen ja näiden tuntien aikana opiskelija pääsee tutustumaan ja keskittymään moniin kehollisiin perusasioihin, joita paritanssin opetuksessa opetetaan vähemmän ja laajentamaan lisäksi tanssikäsitystään paritanssin ulkopuolelle. Koen tämän
elementin mukana olemisen erittäin tärkeäksi opiskelijan tanssillisen kehittymisen kannalta.
Ilmaisu- ja tanssijana toiminen on seitsemän opintopisteen kokonaisuus, joka pitää sisällään improvisaation perusteet ja teatteri-ilmaisun perusteet sekä koreografia paritanssissa- jakson,
jonka sisällä työstetään ennen syyslukukauden päättymistä esitettävä duetto. Paritanssilinjalle
ilmoittautuu mitä todennäköisimmin pääosin lavatanssin harrastajia, joille esiintyvänä tanssijana
toimiminen on vieraampaa —mutta erityisen tärkeää. Tämän opintokokonaisuuden avulla opiskelija pääsee tutustumaan itseensä uudella tavalla ja saa paljon työkaluja paitsi esiintyjänä myös
tanssinopetuksen tai muun työelämän parissa toimimiseen.
Pedagogiikka / Taiteellinen työ on opintokokonaisuus, joka on valinnainen siten, että opiskelija
voi kevätlukukaudella joko olla mukana tanssiproduktiossa tai syventyä vastaavan ajan tanssinopettamisen ja oppimisen perusteisiin. Tanssiproduktio kuuluu varsinaisesti taidetanssilinjan
opetussuunnitelmaan, mutta mikäli paritanssilinjan opiskelijalla on valmiuksia ja halua, hän voi
halutessaan olla mukana tässä produktiossa ja vahvistaa näin tanssijana ja esiintyjänä toimimisen taitoa. Pedagogisten opintojen sisältö tarkentuu sen jälkeen, kun opinnot ovat alkaneet. Niitä
on mahdollista tehdä yleisen pedagogiikan ja tanssipedagogiikan näkökulmasta tai niiden pääpaino voi olla paritanssin opettamisessa ja Suomen Tanssinopettajain liitto Stol ry:n taso 1 tutkinnon suorittamisessa.
Tuotannollista työtä opiskellaan kahden opintopisteen verran ja tämän kokonaisuuden tavoitteena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään minkälaisia tuotannollisia asioita tanssijan on hyvä
ymmärtää esityksen tai tapahtuman organisoinnista. Opinnoissa käydään läpi tuottamisen perusteet ja osa opinnoista liitetään syksyn ja kevään produktioiden käytännön tuottamiseen. Tämänkin kokonaisuuden mukana oleminen on erittäin perusteltua, tarvitaanhan organisaatiokykyä
ja ymmärrystä tuottamiseen liittyvistä asioista ihan kaikilla työelämän alueilla.
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Jotta opiskelija osaisi sijoittaa paritanssin ja siihen liittyviä ilmiöitä aikaan ja paikkaan, opinnoissa
on mukana neljän opintopisteen laajuinen tanssitietous –kokonaisuus. Tämän jälkeen opiskelija
ymmärtää pääpiirteissään suomalaisen seuratanssikulttuurin kehityksen ja hänellä on käsitys
nykypäivästä sekä visio lajin tulevaisuudesta. Lisäksi opintoihin kuuluu tanssimusiikin rytmiikan
perusteet, jonka kautta opiskelija oppii hahmottamaan soivan musiikin perusteita ja erityispiirteitä
ja oppii ymmärtämään tanssin ja musiikin yhteisen historian ja kehityskaaren.
Arviointia tapahtuu koko lukuvuoden ajan kontaktitunneilla ja lisäksi osassa opintokokonaisuuksia on erillinen arviointitapahtuma, jonka kautta opiskelijat saavat tietoa kehittymisestään. Kontaktitunneilla arviointimenetelminä käytetään suoraa palautetta sekä opettajan ohjeistuksen mukaan annettua vertaispalautetta. Itsearviointia opiskelijat tekevät tanssinopintojen puitteissa oppimispäiväkirjaa pitämällä ja kirjoittamalla yhteistä blogia. Syksyn duetoista ja kevään koko illan
produktiosta kerätään myös yleisöpalautetta, jonka avulla saadaan täysin ulkopuolinen näkemys
osaamisesta.

7.3

Opintojen toteutus

Opetuksen tarkka laajuus vaihtelee Länsi-Suomen opistossa vuosittain jonkin verran riippuen
siitä, kuinka monta työpäivää lukukaudessa on. Tämä ilmoitetaan linjoista vastaaville opettajille
edellisenä keväänä ja he tekevät seuraavan lukuvuoden suunnitelman annetun aikataulun pohjalta. Taidetanssilinjan opettajan Heli Keskikallion mukaan kontaktitunteja on lukuvuoden aikana
keskimäärin 400 x 45min. Opiskelijat saavat vuoden jälkeen opinnoistaan todistuksen, jossa
opintojen laajuus näkyy opintoviikkoina. Opetussuunnitelmaa tehtäessä laajuus lasketaan kuitenkin opintopisteinä, jotta ne saadaan helpommin täsmäämään esimerkiksi avoimen yliopiston
tai ammattikorkeakoulun tarjonnan kanssa.
Taidetanssipuolen opiskelijat tekevät 20 opintopistettä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun
avoimen yliopiston opintoina. Nämä opinnot toteutetaan Taideyliopiston tutkintovaatimusten mukaisina. (Länsi-Suomen opisto 2018a, viitattu 23.4.2018.) Paritanssin puolelta yhteistyötä tunnusteltiin Oulun tanssinopettajakoulutuksen avoimen ammattikorkeakoulun kanssa, mutta se ei
onnistunut lukuun ottamatta syksyllä avoimen ammattikorkeakoulun järjestämää Paritanssilabraa, joka tulee olemaan osa opiston paritanssilinjan opintoja.
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Tanssilinjoilla kontaktipäiviä tulee olemaan neljä päivää viikossa, opiskelijat ovat talossa maanantaista torstaihin. Näiden neljän päivän aikana tehdään 25 x 45min. Syys- ja hiihtolomat ovat
vain kahden päivän kestoisia, näiden viikkojen kontaktitunteja voidaan tehdä sisään opiskelijoiden kanssa yhdessä sovittavalla tavalla.
Yksi isoista kysymysmerkeistä opetuksen toteuttamisen osalta on se, millä tavalla saamme yhdistettyä yksilön oman kehollisen oppimisen ja parityöskentelyn ja tanssilajien tanssitekniikan
oppimisen siihen, että painopisteenä ja punaisena lankana opetuksessa kulkee yhteyden löytäminen parin ja musiikin kanssa. Yksi vastaus tähän on mielestäni se, että vuoden aikana tehdään
paljon asioita yksin, jolloin erilaiset tanssiin ja tanssilajeihin liittyvät liikuntataidot kehittyvät ja
kypsyvät. Timo Jaakkolan (2010, 31) mukaan liikuntataitojen oppiminen on pysyvää, mikä tarkoittaa, että opittu taito pystytään palauttamaan mieleen ja toistamaan helposti pitkienkin harjoitustaukojen jälkeen. Oppimisen sovellettavuus tarkoittaa, että opittua taitoa pystytään soveltamaan myös muissa ympäristöissä kuin siinä, missä taito on alun perin omaksuttu. Mitä taitavammasta liikkujasta on kyse, sitä paremmin hän pystyy siirtämään aiemmin opitun taidon myös
muihin ympäristöihin.
Kyse onkin siis enemmän taitojen oppimisen kehittymisestä opistovuoden aikana. Yksilön oman
taidon kehittyessä voidaan paritanssituntien fokus siirtää parityöskentelyn yhteyteen ja musiikin
tulkintaan. Tämä vaatii linjan opettajilta taitoa kehittää opetusmetodejaan siihen suuntaan, että
opintokokonaisuuksissa on selkeästi oma osuutensa taitoharjoittelulle, jossa yksiselitteisenä tavoitteena on taidon kehittyminen. Jaakkolan (2018, 35) mukaan oppimisessa voidaan puhua
eksplisiittisestä ja implisiittisestä oppimisesta. Ensimmäisessä oppiminen tarkoittaa tavoitteellista oppimistilannetta, jossa oppija tietoisesti ja aktiivisesti poimii asioita opettajan opetuksesta.
Jälkimmäinen taas tarkoittaa taitojen omaksumista tiedostamatta harjoitustilanteessa. Taidon
oppimisessa opettajan tulisi kyetä luomaan harjoitustilanteita ja oppimisympäristöjä, joissa korostuu erityisesti implisiittinen oppiminen. Paritanssilinjan toteuttamisen yksi kulmakivi rakentuu
tämän ajatuksen päälle —taidon kehittyminen on mukana kaikessa tekemisessä, vaikka ”ääneen
sanottu” opetuksen fokus olisi jossain muussa asiassa.
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Minä vastaan opintojen suunnittelusta ja opettajien rekrytoinnista ja ohjeistamisesta, viimeisestä
toki yhteistyössä rehtorin kanssa. Vierailijoiden päivät pyritään järjestämään samaan aikaan
taidetanssipuolen kanssa, jotta opiskelijoilla on niissäkin mahdollisuus valinnaisuuteen. Paritanssin perusteet ovat omaa osaamisaluettani ja tulen suurimmaksi osaksi opettamaan tämän
opintokokonaisuuden itse. Mikäli realiteetit eivät mahdollista tätä, tarjoan työtä alueella oleville
kouluttamilleni opettajille, joiden opetuksen tiedän tukevan ja vahvistavan sitä tapaa, jolla lajeja
tässä koulutuksessa lähestytään. Sivulajeiksi on valittu paritanssilajeja, joiden suosio on tällä
hetkellä suuri. Näihin lajeihin on sovittu alustavia vierailuja lajien asiantuntijoiden kanssa ja haluaisin kaikin keinoin pitää kiinni siitä, että itsenäisiä paritanssilajiperheitä opettavat vain sellaiset
opettajat, joilla on pitkä ja vankka tausta lajin parissa ja osaamista myös lajin ympärillä olevista
ilmiöistä. Vierailijoiden ja sivulajien osalta lopullinen päätös toteutuksesta tehdään yhdessä opiskelijoiden kanssa. Yhdeksi haasteeksi tässä muodostuu se realiteetti, että opiston tuntihinnat ja
matkakorvaukset ovat huomattavasti pienemmät kuin mihin lajien erikoisosaajat ovat tottuneet,
mutta olen kiitollisena saanut kuulla heistä jokaiselta, että motivaatio päästä opettamaan uudenlaiseen koulutukseen menee palkkion edelle. Tämä osoittaa mielestäni sen, että edelleenkin jokainen meistä kuitenkin tekee työtään loppujen lopuksi rakkaudesta tanssimiseen!
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8

POHDINTA

Lainaan pohdinnan alkuun tekstiä Oamkin tanssinopettajan tutkinto-ohjelmaan vuonna 2010
tekemästäni Ydinkeskeisyys seuratanssin opetuksessa -opinnäytetyön pohdinnasta: Seuratanssin opettaminen on perinteisesti pohjautunut behavioristiseen oppimiskäsitykseen, jossa
opettaja on keskeisessä roolissa ja oppilaat ovat oppineet tanssimaan erilaisia tanssikuvioita,
kuka sujuvammin kuka vähemmän sujuvasti. Yleinen opetuksen kenttä on jo pitkään ollut siirtymässä opettajakeskeisistä metodeista oppilaskeskeisempiin ja koko koulutuskentässä tiedostetaan yhä paremmin se, että ulkokohtaisesti asioita opettelemalla oppiminen ei ole optimaalista. Asenteen muutos on osittain havaittavissa myös seuratanssikentällä, mutta vanhat tavat
ja tottumukset ovat tiukassa ja uskallus lähteä rakentamaan perusopetusta uudesta lähtökohdasta on toistaiseksi vähäistä. Tämän hetkinen opetus ei välttämättä anna eväitä tanssijuuden
syvemmälle kehittymiselle, vaan tämä jää oppijan oman aktiivisuuden varaan (2010, 33).
Onneksi voin todeta, että seuratanssin opetuksen kenttä on muuttunut ja nyt etenkin Oamkista
valmistuneet opettajat (mutta myös muut) toteuttavat monipuolista ja pedagogisesti laadukasta
opetusta, jossa ovat keskiössä tanssimisen ydinasiat. Yhdessä tehty työ siis kantaa hedelmää,
jonka tuotto alkaa myös näkyä kentällä. Toisaalta paritanssin kentällä on ollut ja tullee aina olemaan tanssijoita, joiden mielestä paritanssin sielu on ”se yhteys” —se jota ei voi kursseilla oppia tai opetella, se joka vain on joidenkin kanssa ja toisten kanssa ei. Kirjoitin taannoin blogissani (2018, viitattu 25.5.2018) pohdintaa siitä, onko paritanssimista tarpeen opettaa, koska siitä
on mahdollista nauttia ilman että osaa askeltakaan tiettyä tanssilajia. Tanssinopettajana tämä
näkökulma unohtuu helposti, koska tunteja ja kursseja varten täytyy toki tehdä erilaisia tavoitteellisia suunnitelmia, jotka perinteisesti painottuvat tanssilajien ja niihin liittyvän tanssitekniikan
opettelemiseen. Opettajan ja kouluttajan täytyy kuitenkin pystyä hyväksymään, että kaikki tanssinharrastajat eivät kaipaa varsinaista oppia ja tätä asiaa täytyy oppia myös arvostamaan.
Länsi-Suomen opiston paritanssilinjan aloittaminen ja sen suunnittelu on saanut omassa mielessäni kyseenalaistamisen pyörän pyörimään. Tutkijan asemassa minun tulee tarkastella tutkimuksen materiaalia ja tuloksia täysin objektiivisesti enkä saa antaa omien mieltymysteni tai tapojeni vaikuttaa lopputulokseen eli tässä tapauksessa opetussuunnitelman sisältöön. Siksi
koen, että kyseenalaistamisen prosessi on tärkeää käydä läpi. Koska olen vastuussa sisällön
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luomisesta ja koulutuksen toteuttamisen kokonaisuudesta, on vääjämätöntä että lopputulokseen vaikuttaa myös oma työhistoriani aiempien koulutusten parissa, mutta se ei saa nousta
määrääväksi tekijäksi eikä mielestäni niin tehnytkään.
Tavoitteenahan on luoda uudenlainen koulutus, jonka kautta kurssilaisten tanssilliset ja parityöskentelyyn liittyvät asiat kehittyvät ja jonka kautta kentälle saataisiin se palanen, joka antaisi
tanssinharrastajille tavoitteellisen ja pitkäjänteisen mahdollisuuden kehittyä tanssijoina. Olisi
hyvin helppo edetä vanhaa tuttua reittiä ja painottaa kaikessa opetuksessa kehollisuuteen ja
tanssitekniikkaan, mutta kyselytutkimuksen tulokset osoittivat, että se mitä tanssinharrastajat
odottavat opetukselta ei suoranaisesti liity tanssitekniikkaan. Koska olen lähtenyt kysymään ihmisten mielipiteitä ja tätä kautta antanut heidän ymmärtää että heillä on mahdollisuus vaikuttaa
opetussuunnitelman sisältöön, koen positiivisella tavalla velvollisuudekseni toteuttaa koulutus
siten, että tanssijoiden odotuksiin vastataan.
Kyselytutkimuksen reliaabeliutta voi arvioida hyväksi sillä, että avasin kyselyn kahteen kertaan
kahdelle eri ryhmälle. Reliabiliteetti arvioi tulosten pysyvyyttä mittauksesta toiseen. Tutkimus
on luotettava ja tarkka, kun toistetussa mittauksessa saadaan sama tulos. (Vilkka 2014, 149.)
Ensimmäisen kerran kysely julkistettiin sosiaalisessa mediassa ja tällöin vastauksia tuli 189.
Vastanneiden ikähaarukka kallistui selkeästi 1980-luvulla syntyneisiin ja sitä vanhempiin ja tämän vuoksi pyysin tanssileirejä ja isoja tapahtumia järjestävältä yhteistyökumppanilta Suomen
Media & Actionilta lupaa saada lähettää kysely heidän sähköpostilistansa kautta (n. 2000 jäsentä). Ajatuksena oli tavoittaa tätä kautta myös 1990- ja 2000 –luvuilla syntyneitä harrastajia.
Toisen otoksen jälkeen kyselyn lopullinen vastaajien määrä oli 294, mutta ikähaarukka ei juurikaan muuttunut. Merkille pantavaa ja reliaabeliutta osoittavaa oli se, että vastauksissa nousivat
esille täysin samat asiat kuin ensimmäisellä kerralla. Harmittavaa on se, että kyselytutkimus
tavoitti vain muutaman nuoremman tanssinharrastajan. Tämä on toisaalta osoitus kentällä olevasta muutoksesta, jossa perinteisen lavatanssin parissa on selkeästi enemmän keski-ikäisiä
ja sitä vanhempia tanssijoita, nuoremmat suuntaavat tanssiaskeleensa uudempien lajiperheiden pariin, joissa toiminta ei kuitenkaan ole vielä niin organisoitunutta että sieltä tavoittaisi helposti isoa joukkoa kyselytutkimuksen puitteissa.
Pyrin tutkijan roolissa toimimaan siten, että tutkimuksen kokonaisluotettavuus on hyvä. Vilkan
(2014, 152-153) se on hyvä, mikäli mm. tutkitaan sitä mitä oli tarkoituskin tutkia, mikäli tutkimuksen perusjoukko on valittu huolella, mikäli valitaan analyysimenetelmä jonka avulla on
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mahdollista saada merkittävää tietoa tutkittavasta asiasta ja mikäli mielipiteet ja asenteet ovat
selkeitä kokonaisuuksia. Myös saadut kommentit ovat tärkeitä ja lisäävät tutkimuksen luotettavuutta. Olen prosessin aikana käynyt hedelmällisiä ja ajatuksia herättäviä keskusteluja muutaman kollegan kanssa ja saanut arvokkaita kommentteja työn rakenteesta ja kokonaisuudesta
ohjaajaltani Petri Hopulta. Hän on auttanut etenkin tutkimuksen vaatimustason löytymisessä
vaatien minulta selkeyttä tutkimuskohteen määrittämiseen, tutkimuksen hyödyllisyyteen ja päämäärän kirkastamiseen.
Näen tässä kehittämishankkeessa neljä eri osa-aluetta, joiden kautta opetussuunnitelma työ on
saatu siihen vaiheeseen missä se nyt on. Paritanssin historian ja kehityksen tutkimisen kautta
on vahvistunut ajatus suomalaisen lavatanssi ja muun sosiaalisen tanssin kulttuurin elinvoimaisuudesta ja muuntautumiskyvystä —on hienoa saada olla mukana kehittämässä tätä kulttuurin
aluetta toteuttamalla koulutus, jonka kautta paritanssin harrastajien osaamista saadaan monipuolistettua ja vahvistettua. Toinen opetussuunnitelman sisältöön vaikuttava tekijä on tämän
hetkinen paritanssin koulutuskenttä, jotka kaikki painottuvat ohjaamiseen ja opettamiseen eli
kentältä puuttuu kokonaan koulutus, jossa pääpaino on vahvasti oman tanssijuuden ja siihen
liittyvien asioiden kehittymisessä. Kolmas suuntaa antava asia on tanssijoiden äänen kuunteleminen kyselytutkimuksen kautta. Tämä ääni vaikuttaa voimakkaasti siihen, minkä nimisiä opintojaksot ovat ja missä asioissa niiden pääpaino on. Neljäntenä osa-alueena tulee etenkin opetussuunnitelman toteuttamisvaiheessa olemaan oma taustani ja osaamiseni tanssinopettajana
ja kouluttajana. Syksyllä alkava opintolinja tulee mitä todennäköisimmin olemaan työurani viimeinen koulutustoimintaan liittyvä haaste ja olen enemmän kuin innoissani tästä uudesta, ”vahingossa vastaan tulleesta” haasteesta.
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Liite 1 Länsi-Suomen opiston paritanssilinja / Kysely seuratanssin harrastajille, opettajille ja ohjaajille
Kansanopistojen pitkät koulutukset toimivat erinomaisena ponnahduslautana alan ammatilliseen koulutukseen, virkistävänä vaihteluna työvuosien keskellä ja täydennyskoulutuksena alan osaajille. Länsi-Suomen opistossa alkavan paritanssilinjan myötä
haluamme tarjota uudenla1isen koulutuksen, jonka perusarvot pohjautuvat elinikäisen
oppimisen ajatukseen ja jossa oivallusten kautta kuljettu matka nostetaan keskiöön.
Koulutuksen tavoitteena on antaa kurssilaisille vahvoja kokemuksia paritanssin erilaisista olemuksista, ymmärrystä tanssijuudesta ja/tai opettajuudesta sekä tietoa musiikista ja kulttuurista. Koulutus ei valmista mihinkään olemassa olevaan tutkintonimikkeeseen, mutta sen aikana oppii paljon asioita, joita voi hyödyntää hakeutuessaan erilaisiin jatkokoulutuksiin tai työssään liikkumisen tai ohjaamisen parissa. Suurin hyöty
opituista asioista jää kuitenkin opiskelijalle itselleen —oman tanssijuuden, paritanssin
ja tanssin ympärillä olevien ilmiöiden ymmärtäminen on arvokas pääoma!
Olen etuoikeutetussa asemassa saadessani laatia paritanssilinjan opetussuunnitelman
ja haluan paneutua asiaan huolella. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat
opintoni ovat loppusuoralla ja tulen tekemään opetussuunnitelman opinnäytetyönäni.
Tämä kysely on osa opinnäytetyötä ja pyrin käyttämään kyselyn vastauksia hyödyksi
opetussuunnitelmaa laatiessani.
Autathan minua matkallani? Toivoisin sinun vastaavan oheiseen kyselyyn, vastaaminen vie ajastasi n. 10min. Kyselyn tavoitteena on kartoittaa seuratanssin harrastajien
toiveita ja odotuksia paritanssilinjan osalta sekä kartoittaa kiinnostusta koulutukseen.
Vastaathan kyselyyn ke 4.4.2018 klo 23:00 mennessä.
Yhteistyöstä kiittäen,
Liisa Kontturi-Paasikko
liisa@tanssintahti.com
1. Tiedot vastaajasta
a. Sukupuoli
b. Syntymävuosi
c. Tausta (harrastaja, ohjaaja, muu / mikä?)
2. Mitkä asiat ovat sinulle paritanssissa tärkeimpiä elementtejä? Merkitse seuraavista vaihtoehdoista tärkein numerolla yksi (1), toiseksi tärkein numerolla
kaksi (2), kolmanneksi tärkein numerolla kolme (3) jne. Voit jättää sinulle
merkityksettömän kohdan tyhjäksi, mietithän kuitenkin vähintään kolme sinulle tärkeää asiaa.
a. Liikkumisen ilo ja kunnon ylläpitäminen
b. Tanssilajien monipuolinen osaaminen
c. Henkisen yhteyden löytäminen parin kanssa
d. Soivan musiikin ilmentäminen
e. Tanssilajien tanssitekniikan osaaminen
f. Yhteisen liikkeen löytäminen parin kanssa
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g. Tanssilajien kuvioiden monipuolinen osaaminen
h. Kumppanin löytäminen
i. Tanssi-illan kokonaisuus
3. Haluatko lisätä jonkin asian edellisen kysymyksen vaihtoehtoihin —mikä se
on?
4. Merkitse alla olevista korkeintaan kolme asiaa, joita paritanssilinjan opetussuunnitelmassa tulisi painottaa
a. Yleinen tanssitekniikka
b. Tanssilajikohtainen tanssitekniikka
c. Tanssilajien kuviomateriaali
d. Parityöskentelytaidot
e. Luovuus
f. Opettaminen ja ohjaaminen
g. Tanssimusiikki ja musiikintulkinta
h. Paritanssin historia ja tanssikulttuuri
i. Kehontuntemus
j. Muu, mikä?
5. Mikä on kiinnostuksesi taso kurssille osallistumiseen?
a. Kiinnostaa kovasti
b. Kiinnostaa jonkin verran
c. Ei kiinnosta
d. En osaa sanoa
6. Olet kiinnostunut kurssista, mutta realiteetit estävät sinua osallistumasta. Mitä
nämä realiteetit ovat?
a. Raha
b. Matka
c. Ajanpuute
d. Perhetilanne
e. Työelämä
f. Muu, mikä?
7. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä. Mikä on mielestäsi paritanssin syvin olemus?
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Liite 2 Länsi-Suomen opiston paritanssilinja / Opetussuunnitelma 2017-18

OPPIAINEOSA
Paritanssilinjan yleiskuvaus
Paritanssilinja on suunnattu suomalaisista ja kansainvälisistä seuratansseista kiinnostuneille
tanssinharrastajille. Opintojen aikana tarjotaan mahdollisuus kehittää omaa tanssillisuutta sekä
yksin että parin kanssa tanssittaessa, syventää tanssitietoutta ja vaihtoehtoisesti kehittää taiteellista tai pedagogista puolta omassa tanssissa.
Paritanssilinjan kohderyhmänä ovat kaikki paritanssin opiskelusta kiinnostuneet henkilöt. Linja
voi olla vaihtoehto toisen asteen opinnoille, välivuosi ennen tanssin tai muuta ammatillista koulutusta, täydennyskoulutusta kentällä oleville ohjaajille ja opettajille tai itsensä kehittämisen väylä
asiasta kiinnostuneille.
Opintojen laajuus on 44 opintopistettä, viikottainen kontaktiopetusaika on 25 x 45min ja se sijoittuu pääsääntöisesti neljälle arkipäivälle.
Opintojen sisältö koostuu sekä käytännön työskentelystä että teoreettisista opinnoista ja näihin
liittyvistä oppimistehtävistä. Opiskelun pääpaino on paritansseihin liittyvän tanssitekniikan ja parityöskentelyn, musiikkiin tanssimisen sekä luovuus paritanssissa –kokonaisuuksien opiskelussa
soveltaen näitä asioita sekä yleisimmin lavoilla tanssittaviin että ajan hengen mukaisiin lajeihin.
Tanssijana toimista kehitetään myös improvisaation, teatteri-ilmaisun ja produktiotyöskentelyn
kautta. Kehonhallintaan liittyviä asioita opiskellaan pilateksen ja muiden kehonhuoltomenetelmien avulla ja baletin perusteiden avulla. Lisäksi perehdytään tanssimusiikin rytmiikkaan, paritanssin historiaan ja nykypäivään. Opiskelun loppuvaiheessa opiskelija voi vaihtoehtoisesti painottaa opiskeluaan pedagogiikkaan tai tanssijana toimimiseen.
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Paritansslinjan yleiset tavoitteet
Paritanssilinjan tavoitteena on kehittää opiskelijan osaamista paritanssin eri osa-alueilla sekä
mukaan valituissa tanssilajeissa. Paritanssilinja pyrkii antamaan valmiuksia tanssialan ammatillisiin opintoihin tai tanssinohjaajan tai –opettajan työhön. Opiskelu kannustaa opiskelijaa elämänikäiseen opiskeluun joko tanssialalla tai muilla tanssialaa sivuavilla aloilla. Tavoitteena on,
että nuori opiskelija saisi koulutuksesta valmiudet hakeutua ammatilliseen koulutukseen ja että
täydennyskoulutusta hakenut ohjaaja tai opettaja saisi työkaluja omaan työhönsä.
Koulutuksen aikana opiskelijoille pyritään luomaan tanssillinen kivijalka, jonka pohjalta heitä kannustetaan tuottamaan paritanssissa tarvittavaa liikettä omalla tavallaan, paria kuunnellen. Syyseurausyhteyksien ymmärtäminen on opiskeluissa isossa roolissa ja opiskelijoille pyritään antamaan looginen ja johdonmukainen kuva siitä, minkälaisia taitoja eri paritanssilajeihin liittyy ja
miten niitä voidaan hyödyntää eri lajeissa.

KURSSISISÄLTÖ, laajuus 45 opintopistettä
Paritanssin perusteet 15op
Tavoitteet:
-

Opiskelija ymmärtää sosiaalisessa tilanteessa tanssittavien paritanssilajien perusteet:
kehon linjaukset ja kehonkäyttö, parityöskentely, luova asenne tanssimiseen sekä musiikkiin tanssiminen

-

Opiskelija osaa hyödyntää perusteita yleisimmissä seuratanssilajeissa toteuttaen kehollisesti ergonomista ja lajinomaista liikettä, ollen aktiivinen ja kuunteleva omassa parityöskentelyroolissaan ja kyeten hyödyntämään soivan musiikin tyyliä ja elementtejä
luovalla mutta paria kuuntelevalla tavalla

Sisältö:
-

Vakiotanssin omaisten lajien perustekniikka, lajitekniikan perusteet ja tavallisimmat kuviot sekä niiden variaatiot: valssi, hidas valssi, tango, foksi, hidas (lava)foksi, humppa
sekä näiden variaatiot.
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-

Latinalaistanssin omaisten lajien perustekniikka, lajitekniikan perusteet ja tavallisimmat
kuviot sekä niiden variaatiot: cha cha, samba, rumba / rumba-bolero sekä näiden variaatiot.

-

Swingtanssinomaisten lajien perustekniikka, lajitekniikan perusteet ja tavallisimmat kuviot sekä niiden variaatiot: fusku, bugg, jive sekä näiden variaatiot.

-

Yleistä tanssillisuutta kehittävät harjoitteet oman kehon ja parityöskentelyn näkökulmasta

-

Yleistä tanssillisuutta kehittävät harjoitteet musiikkiin tanssimisen näkökulmasta

-

Yleistä tanssillisuutta kehittävät harjoitteet luovan paritanssin näkökulmasta

Arviointi
-

Aktiivinen läsnäolo ja annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen

-

Näytetunnin hyväksytty suorittaminen

Sivulajit 8op
Tavoitteet:
-

Opiskelija ymmärtää mihin valittujen lajien tanssilliset elementit perustuvat

-

Opiskelija osaa tanssia valittuja lajeja vapaalla viennillä kuunnellen soivan musiikin rakennetta ja elementtejä

Sisältö:
-

Salsan perusteet: parityöskentely, musiikkiin tanssiminen, peruskuviot ja niiden variaatiot

-

West coast swingin perusteet: parityöskentely, musiikkiin tanssiminen, peruskuviot ja
niiden variaatiot

-

Argentiinalaisen tangon perusteet: parityöskentely, musiikkiin tanssiminen, peruskuviot
ja niiden variaatiot

-

Suomalaisen kansantanssin paritanssien perusteet: parityöskentely, musiikkiin tanssiminen, peruskuviot ja niiden variaatiot

Arviointi:
-

Aktiivinen läsnäolo ja annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen
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Kehonhuolto 4op
Tavoitteet:
-

Opiskelija tuntee ihmisen luisen rakenteen ja lihakset sekä pystyy yhdistämään tietoa
niistä omaan tekemiseensä

-

Opiskelija ymmärtää tanssin kokonaisvaltaisena prosessina, jossa kehonhuollolla on
oma merkityksensä

-

Opiskelija tunnistaa oman kehonsa linjaukset, liikeradat ja mahdollisuudet ja oppii ylläpitämään omia valmiuksiaan treenatessaan

Sisältö:
-

Toiminnallinen anatomia teoriassa ja käytännössä

-

Pilates kehonhuollon menetelmänä

-

Baletin ja jazztanssin perusteet anatomian ja kehonhuollon näkökulmasta

-

Ravitsemuksen perusteet

Arviointi:
-

Aktiivinen läsnäolo ja annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen

-

Anatomian tentin hyväksytty suorittaminen

Ilmaisu ja tanssijan työ 7op
Tavoitteet:
-

Opiskelija osaa käyttää improvisaatiota oppimisen välineenä

-

Opiskelija ymmärtää pienen komposition tekemisen prosessin ja osaa käyttää erilaisia
yksinkertaisia komposition peruselementtejä työssään

-

Opiskelija osaa ilmaista itseään rohkeasti ja ymmärtää ilmaisun merkityksen tanssijana
toimimisessa

-

Opiskelija ymmärtää esityksen valmisteluprosessia ja toimii tanssijana duetossa

Sisältö:
-

Improvisaation perusteet

-

Koreografia tekemisen perusteet ja koreografian työstäminen

-

Äänenkäytön ja ilmaisun kehittäminen

-

Esiintyvänä taiteilijana toimiminen

Arviointi:
-

Aktiivinen läsnäolo ja annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen
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-

Dueton julkinen esittäminen

Tuotannollinen työ 2op
Tavoitteet:
-

Opiskelija ymmärtää tapahtumatuottamisen ja esityksen tuottamisen prosessia ja osallistuu julkisen esityksen tuottamiseen

Sisältö:
-

Luentoja ja oppimistehtäviä

-

Tanssitapahtuman toteutukseen osallistuminen

Arviointi:
-

Aktiivinen läsnäolo kontaktitunneilla ja annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen

Tanssitietous 4op
Tavoitteet:
-

Opiskelija ymmärtää rytmiikan perusteet ja paritanssirytmien erityispiirteet

-

Opiskelija ymmärtää paritanssin ilmiöitä, tutustuu sen kehitykseen ja muodostaa käsityksen nykyhetkestä ja tulevaisuudesta

-

Opiskelija osaa etsiä tanssialaan liittyvää tietoa ja pohtia omaa tulevaisuuttaan suhteessa tämän päivän tanssin kenttään

Sisältö:
-

Luennot ja oppimistehtävät

Arviointi:
-

Aktiivinen läsnäolo kontaktitunneilla ja annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen

VAIHTOEHTOISIA OPINTOJA
Pedagogiikka 5op/ vaihtoehto 1
Tavoitteet:
-

Opiskelija ymmärtää opettamisen ja oppimisen perusteet

-

Opiskelija osaa suunnitella tavoitteellista opetusta eri ikäisille oppilaille

-

Opiskelija ymmärtää tanssinopetukseen liittyvät käytännön asiat

Sisältö:
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-

Minä tanssinopettajana

-

Ihmiskäsitykset, oppimiskäsitykset

-

Opettamiseen liittyvät käytännön haasteet

-

Eri ikäisten opettaminen

Arviointi:
-

Aktiivinen läsnäolo ja annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen

Pedagogiikka 5 op / vaihtoehto 2
Tavoitteet:
-

Opiskelija osaa Suomen Tanssinopettajain liitto Stol ry:n taso 1 –tutkintoon liittyvän
materiaalin

Sisältö:
-

Tutkinnon kuviomateriaali

-

Ihmiskäsitykset, oppimiskäsitykset

-

Opettamiseen liittyvät käytännön haasteet

-

Eri ikäisten opettaminen

Arviointi:
-

Aktiivinen läsnäolo ja annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen

-

Stol taso 1 –tutkinnon suorittaminen

Pedagogiikan opintojen tavoitteet päätetään yhdessä opiskelijoiden kanssa syyslukukauden aikana. Vaihtoehtoisena pedagogiikan 5op kanssa on produktiotyön opintokokonaisuus, joka tehdään yhdessä taidetanssilinjan kanssa.
Produktiotyö 5op
Tavoitteet:
-

Opiskelija osaa olla osana tanssiryhmää ja pystyy toimimaan sen tasavertaisena jäsenenä ymmärtäen tanssijan työn vaatimukset

Sisältö:
-

Koko illan produktioon osallistuminen tanssijan roolissa

Arviointi:
-

Aktiivinen läsnäolo ja annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen

-

Produktion julkinen esittäminen

67

