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TEKSTI: ANSSI KIRKONPELTO 
KUVAT: SÄDE MERJANAHO

Paritanssin monitasoinen viestintä jäsentyy yhteisten käsitteiden 
kautta.

Kehojen lahjomaton  
keskusteluyhteys  

B L O G I S S A

Vienti ja seuraaminen on kehojen keskustelua, 
sanatonta vuorovaikutusta. Tanssi on näin ollen 
verrattavissa onnistuneeseen keskusteluun, jossa 
ilmaisullinen ja jäsentynyt viestintä johtavat mut-
kattomaan vuorovaikutukseen. Sosiaalisen pari-
tanssin hienous on sen perustavaa laatua oleva 
kommunikaation ominaisuus. Parin kanssa kon-
taktissa tanssiminen täyttää luontaisen tarpeemme 
tavoittaa toinen ihminen. 

Vientiin ja seuraamiseen liittyvät asiasisällöt hallit-
sevat paritanssikeskusteluja. Vuosikymmenten jat-
kunut kestoaihestatus on johtanut ilmiön popula-
risoitumiseen kansan syvissä riveissä siinä määrin, 
että parin välisen kommunikaation nähdään konk-
retisoituvan fyysisen viennin ympärille perinteisessä 
”mies vie – nainen vikisee” -asetelmassa. Onneksi 
laajempi yhteiskunnallinen tasa-arvoajattelu on 
laajentanut näkökulmaa pois sukupuolirooleista ja 
yksisuuntaisen vuorovaikutuksen käsitteestä myös 
seuratanssin kontekstissa. 

Viejän vastuuasemaa ei ole ollut tarvetta häivyt-
tää, vaikka parhaimmillaan tanssin valtasuhteet 
ovat hyvin tasa-arvoisia. Pelkästään kehojen mit-
tasuhteet ja tanssijoiden paino vaikuttavat asiaan, 
isompaa on vaikeampi viedä. Miehet ovat pääsään-

töisesti fyysisesti naisia vahvempia, mutta myös 
jäykempiä. Vientiin liittyvää viestintää ei kuitenkaan 
ratkaista fyysisellä pakottamisella, vaan suostutte-
lulla ja ohjaamisella. Kehojen välinen keskustelu on 
siis täysipainoista kommunikaatiota.  

Toimiva vienti- ja seuraamistaito rakentuu hyvän 
henkilökohtaisen tanssitaidon päälle. Tanssivan 
parin yhteisen työskentelyn haasteet kiteytyvät 
yleensä tämän asian ympärille. Usein omat ongel-
mat nähdään johtuvan parin toisesta osapuolesta. 
Kommunikaation kompastuskivet ovat siis samat, 
oli sitten kyseessä joko verbaali vuorovaikutus tai 
tanssi. 

Paritanssi on kontaktilaji. Onnistuneessa viennissä 
käytetään voimaa vain sen verran kuin on tarpeen. 
Seuratanssin kontekstissa hyvänä kontaktiohjeena 
voidaan pitää ”vaate koskee vaatetta” tai ”iho kos-
kee ihoa”, nämä hellävaraiset määreet kertovat 
olennaisen useimmissa tanssitilanteissa tarvitta-
vasta voiman laadusta. Tällaisen herkkyyden saa-
vuttaminen vaatii teknistä taitoa, mutta sen tavoit-
telu ohjaa harjoittelua oikeaan suuntaan. 

Optimaalisten tanssiotteiden opettelu on tärkeää 
muutenkin kuin yhteisen tanssin hallinnan kan-
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nalta. Oikeat otteet pitävät sisällään lupauksen siitä, 
mihin toisessa saa koskea. Tämän sopimuskehyksen 
noudattaminen on aina ollut luonnollinen osa pari-
tanssikulttuuria. 

Hyvä viejä osaa tanssia kaikkien kanssa, ei vain tai-
dokkaiden tai koulutettujen tanssijoiden kanssa. Vah-
vassa viennin ja seuraamisen taidossa konkretisoituu 
hyvä tekniikka, mutta tanssi ei ole tässä pelkästään 
kapea-alaista teknistä masterointia, vaan moni-
puolista mukautumista erilaisiin tilanteisiin. Oman 
haasteensa paritanssin toteutumiseen tuo tanssitila, 
joka muuttaa jatkuvasti muotoaan muiden tanssijoi-
den vaikutuksesta. Harjoittelun myötä viejälle syntyy 
ymmärrys siitä, miten tila elää ja kuinka sitä kannat-
taa lukea.  

Onnistunut kohtaaminen luo edellytykset yhteiselle 
tanssille. Tilanteeseen vaikuttaa eletty elämä ja kaikki 
ulkoisetkin tekijät. Ennen vanhaan olisi sanottu, että 
pitää olla siisti ja hyvä tapainen – tämä viisas neuvo 
pätee varmasti edelleen. 

Musiikki luo yhteisen viitekehyksen, jossa tanssipari 
etsii harmoniaa. Vaikka perinteisessä mielessä viejä 
vie, musiikki määrittää mitä tehdään. Moderniin seu-
ratanssiin kuuluu oletusarvoisesti musiikin tulkinta, 
joten seuraaja voi ennakoida liikkeellisiä tulkintoja 
suoraan musiikista jopa ennen viejän aikomusta. 

Luonnollinen liikkuminen tapahtuu jatkuvassa vuo-
rovaikutussuhteessa painovoiman kanssa. Parityös-
kentelyssä viejän tulisi tukea vientiseuraamistapah-
tumassa tämän vuorovaikutussuhteen toteutumista. 
Esimerkiksi valssissa viejä saattaa seuraajan omalla 
kehollaan liikkeen alakaareen ennemmin kuin eteen-
päin.  

”Vientiseuraamisen olennaisin elementti on muutos. 
Mitä useammalla tasolla muutos tapahtuu, sitä sel-
vempi viesti on.” 

SEURAAVASSA ERILAISIA TARKASTELUTASOJA 
VIENTISEURAAMISEEN: 
1. Fyysinen vienti on seurausta kehojen luonnollisista 
mutta erisuuntaisista liikeradoista. Kahden kehon 
painot ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. 
Newtonin lakien mukaan kyse on ilmiöstä, jossa kap-
paleella on taipumus vastustaa liiketilojen muutoksia. 
Tuo vastustus koetaan vasteina ja vetoina yhteisten 
kontaktipintojen, käsien ja vartalon kautta. Vaste tai 
veto ei siis ole fyysisen viennin itsetarkoitus, vaan 
seurausta erilaisista liikeradoista. Fyysisessä viennissä 
on tärkeä keskittyä omaan liikkeeseen, sillä liika pro-
jisointi tanssipariin johtaa oman tanssin hallinnan 
menettämiseen. Kehon painon antaminen voi olla 
hyvä ohje tanssiharrastuksen alussa, mutta kaiken 
kontaktin määrittävänä tekniikkana se johtaa epäta-
sapainoon. 

2. Visuaalinen vienti tai muotovienti. Tanssiminen 
synnyttää oman visuaalisen muotokielensä. Kehon 
asennoilla on merkitysyhteyksiä, jotka luovat sään-
nönmukaisuuksia yhteiseen tanssiin. Muotovientiin 
sisältyy myös katseen ja focuksen käyttö. Visuaalisen 
vientiseuraamisen kautta muodostuu liikkeen kulttuu-
rinen ymmärrys. 

3. Rytminen vienti. Jalkojen rytmi muodostaa poljen-
non, joka helpottaa seuraamista. Kehon syke tai pulssi 
eli kehon rytminen liike määrää raajojen liikkeet, yhtei-
nen syke synkronoi tanssin. Liikkeen aikomuksesta on 
nähtävissä rytminen muutos. Selkeät liikelaadut ovat 
jäsentynyttä puhetta. Dynamiikan vaihteluilla on mah-
dollisuus tehdä eroja liikkeen voimatasoissa ja näin 
ollen tehdä selkeämpiä eroja rytmisiin tai kuviollisiin 
muutoksiin. Kehon koordinoitu liike välittää liikkeen 
omasta kehosta pariin oikeassa järjestyksessä. Jokai-
sella tanssilajilla on myös oma ominainen liikkeen 
syklisyys, jonka kautta tanssi ammentaa liike-ener-
giaa. 

4. Tilavienti. Tilan käyttöä viennissä voidaan tar-
kastella myös monella tasolla. Omat liikelaajuudet 
vaikuttavat suoraan viennin laatuun. Liikkeen oikeat 
korkeustasot vaikuttavat jalkojen ja kehon toimintaan. 
Jokaisella liikkeellä on ominaisin liiketaso, jossa se 
toteutuu, esim. valssin oikean käännöksen lateraali-
nen heilahdus pyörätasossa. Luonnollinen asettumi-
nen suhteessa pariin varmistaa luonnollisen (liikkeel-
lisen) parityöskentelyn. Joillakin tanssikuvioilla on 
myös optimaaliset, käytännölliset ja yleiset ns. suori-
tuspaikat johtuen mm. kuvioiden käännösmääristä tai 
suunnanmuutoksista.  

5. Ilmeet ja eleet. Kasvoilla ei viedä, mutta eleviestin-
nän olemassaoloa ei voi kieltää. Samoin kuin muoto-
vienti, tässä syntyy merkitysyhteyksiä. 

6. Konteksti. Erilainen vienti eri tanssinlajien konteks-
teissa. 

LAPATUKI PUHUTUTTAA
Toinen vientiseuraamiskeskustelujen suosikkiaihe on 
lapatuki. Lapatuki nähdään erityisesti avoimen otteen 
tansseissa ensiarvoisen tärkeänä. Lapatuki – ja lapa-
hallinta ovat tärkeitä, kohtuuden rajoissa. Keskeisem-
pää on hallintaan osallistuvien lihasten toiminta ja 
hyvä lapojen liikkuvuus. Saavuttaakseen optimaalisen 
parikontaktin tanssijan ei tarvitse olla lapahallinnan 
maailmanmestari. 

Ymmärtääksemme miten lapatuki- ja hallinta liittyy 
vientiin ja seuraamiseen, on tarkasteltava ensin raa-
min eli yhteisen tanssiotteen toimintaa. Tanssiote on 
yhteistä tilaa. Suljetussa tanssiotteessa otteen liikku-
mavara on pieni ja avoimessa puolestaan melko laaja. 
Avoimen otteen liikkumavaraa tulee kuitenkin käyttää 
pihistellen, jotta yhteys pariin säilyy. Liian ”venyvät” 
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kädet aiheuttavat välystä kontaktiin. Käytännössä 
yhteinen tanssiote elää tanssiparin välissä kohtuulli-
sesti, mutta kehot liikkuvat.  

Hallitun raamin välityksellä elävästi liikkuvat kehot 
keskustelevat. Käsien ja lapatuen kannalta tämä edel-
lyttää käsien paikallaan pitämistä, ei voimalla vaan tie-
toisesti. Toimiva kehonhallinta on käsien suhteellisen 
asennon tiedostamista ja ylläpitämistä, ei aktiivista 
käsien tai lapatuen käyttöä vientitarkoituksissa. Kädet 
ei yksistään vie, vaan keho vie raamin kautta. Kädet ei 
liiku poispäin kehosta, vaan keho poispäin raamista, 
joka elää tanssiparin välissä ja kulkee tanssiparin 
mukana. 

Lapatuen avulla välitetään kehon keskustan liike. 
Yhteys syntyy ydintuen ja kontaktipinnan, esimer-
kiksi käden, välille. Kehonosien välinen suhteellisuus 
tulee tätä kautta ymmärretyksi. Eletty keho on viisas. 
Se pystyy luomaan kineettisen yhteyden kognitiivi-
sen toiminnan avulla kahden pisteen välille liikkeen 
välittämiseksi. Vartalon kannatus perustuu samaan 
ilmiöön. Voit kokeilla sitä seisoma-asennossa työntä-
mällä jalkoja kohti lattiaa ja päälakea ylöspäin. Näin 
syntyy vastakkaissuuntainen yhteys kehon läpi. Sul-
jetun otteen tansseissa, joissa käytetään vartalokon-
taktia viemiseen, syntyy yhteys tukijalan tukipinnasta 
ydintukeen, jonka avulla kehoa ja paria liikutetaan. 
Seuraajalla yhteys on käänteinen, liikkuva jalka tanssii 
poispäin ydintuesta.   

”Liikkeen hallinnassa ja liikkeen välittämisessä on 
kysymys kehonosien välisten yhteyksien tiedostami-
sesta” 

Kehollisten yhteyksien anatominen perusta rakentuu 
monien eri kehollisten tekijöiden varaan. Näitä ovat 
kehon luinen ranka, lihakset, sidekudokset ja ilmiö 
nimeltä tensegriteetti, joka estää ihmistä luhistumasta 
kokonaan. Avain kehonhallintaan on kuitenkin yhte-
yksien systemaattinen kehittäminen ensin kognitiivi-
sella tasolla. 

Käsien osalta perusohjeeksi riittää niiden spatiaalinen 
hahmottaminen, missä niiden pitää tilallisesti olla ja 
milloin. Käsien ei tarvitse olla aktiiviset, oikeat asennot 
ja otteet riittävät. Käsien asento on enemmän käsien 
olemista kuin tekemistä. Mainitsin aiemmin vartalon 
kannatuksesta ja sen kehonosien suhteellisuudesta. 
Kaikissa askelissa tulee jatkuvasti ottaa huomioon jal-
kojen työskentely alaspäin ja vastapoolina päälaesta 
ylöspäin (tai rintakehästä). Kannatettu vartalo liikkuu 
herkemmin ja vastakkaisuuden synnyttämä jännite 
mahdollistaa erilaisten rotaatioiden ja ristilateraalis-
ten liikkeiden hyödyntämisen liikkumisessa. 

Kaikista teknisistä näkökulmista huolimatta toimiva 
paritanssi rakentuu dialogisessa tilassa, jossa aito 
vuorovaikutus pääsee toteutumaan. Kuten tanssin 
teknisessä puolessa, myös vuorovaikutuksesta pitää 
poistaa esteet ja mahdollistaa kaiken fyysisen, sosiaa-
lisen ja henkisen potentiaalin käyttö. Paritanssi on 
heittäytymistä yhteiseen tilaan ja tanssiin, joka on 
olemassa vain pienen, mutta sitäkin tärkeämmän ja 
ainutlaatuisen hetken.

Kirjoittaja on Oamkin tanssiopettajakoulutuksen 
tiimipäällikkö.
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