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MITÄ ON
TANSSI?  
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Me ihmiset liikumme joka päivä. Meille on luontaista liikuttaa

kehoamme musiikin tahdissa. Jo ihan pienet, vasta kävelemään

opettelevat lapset liikkuvat mielellään musiikin tahdissa. 

 

Olet varmastikin joskus kuullut musiikkia joka on saanut sinut

taputtamaan jalallasi lattiaa tai heilumaan musiikin tahdissa.

Ehkä olet pyörähdellyt muutaman kerran musiikin mukana tai tehnyt

muita liikkeitä musiikin tahdissa. Tätä kehon liikettä kutsutaan

tanssiksi.  

 

Voimme tanssia yksin tai ryhmässä. Tanssimalla voimme ilmaista

erilaisia tunteita: surua, iloa, pelkoa, innostusta ja monta muuta

tunnetta. 

Voimme joskus tanssia myös ilman musiikkia. Tanssin avulla voidaan

myös kertoa satuja ja tarinoita. Tanssi onkin liikettä jota me ihmiset

teemme kehoillamme ilmaistaksemme itseämme.

TANSSI - TIETOKIRJA NUORELLE HARRASTAJALLE



Eri maissa ja kulttuureissa tanssilla on omat  erityiset merkityksensä

ihmisten elämässä. Tanssien voidaan esimerkiksi juhlia häitä, lapsen

syntymää  tai jotain muuta tärkeää tapahtumaa.

Tanssi voi olla myös osa uskontoa. Tällöin tanssi muodostaa osan

uskonnollista rituaalia, eli kuhunkin uskontoon kuuluvia juhlamenoja ja

tapoja.

 

Monissa kulttuureissa tanssi on osa jokapäiväistä elämää. Se onkin

myös tapa viettää aikaa yhdessä. Tanssi on myös hauskaa ja se saa

meidät paremmalle mielelle sekä auttaa meitä ilmaisemaan

erilaisia kokemuksia ja tunteita. 

 

TANSSI - TIETOKIRJA NUORELLE HARRASTAJALLE



Tanssi on myös oma
taiteenlajinsa. Kuten

taidemaalari luo teoksissaan
uusia maailmoja ja ideoita

kynällä ja
siveltimellä, käyttää

tanssitaiteilija taiteensa
luomiseen oman kehonsa

liikettä.

TIESITKÖ?
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KAIKKI VOIVAT
TANSSIA
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Ihan kaikki voivat tanssia! 

 

Tanssia voivat vauvat, taaperot, eri-ikäiset lapset ja aikuiset. Kaiken

pituiset, kokoiset ja näköiset ihmiset voivat tanssia. Se miltä näytämme

tai minkä ikäisiä olemme ei määrittele sitä voimmeko nauttia tanssista. 

Kaikki voivat tanssia omalla tavallaan ja omien taitojensa ja kykyjensä

mukaan, sillä tanssi kuuluu meille kaikille. 

 

Myös ihmiset joilla on liikuntarajoitteitta voivat tanssia.

Liikuntarajoitteisuudella tarkoitetaan sitä, että henkilöllä on

jokin vamma jonka takia hän ei voi käyttää kaikkia kehonsa osia. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö hän voisi tanssia. Myös

esimerkiksi pyörätuolin tai kävelykepin kanssa voi tanssia, sillä tanssi voi

sisältää mitä moninaisempia ja mielikuvituksellisimpia liikkeitä.

 TANSSI - TIETOKIRJA NUORELLE HARRASTAJALLE



Jotkut aloittavat tanssimisen jo ihan pieninä, toiset löytävät tiensä

tanssin maailmaan vanhempina. Tanssimisen voikin aloittaa milloin

vain. Uuttaa ja innostavaa opittavaa riittää loputtomiin.

 

Tanssia voi myös monin eri tavoin. Jotkut haluavat opiskella tanssia

tanssitunneilla. Toiset tanssivat mieluiten yksin kotona

lempimusiikkiinsa tahdissa. Joidenkin mielestä parasta ovat

tanssihetket kavereiden kanssa.

Hienointa tanssissa onkin se, että sopii ihan kaikille!

 

TANSSI - TIETOKIRJA NUORELLE HARRASTAJALLE



TIESITKÖ?
Kehonhuollolla tarkoitetaan

omasta kehostasi huolen
pitämistä. Kehon

huoltamiseen kuuluu
liikkumisen lisäksi lepo,

terveellinen ruoka, riitävä
veden juominen  ja

esimerkiksi venyttely. Jos
harjoittelet paljon muista

myös levätä ja syödä
riittävästi!
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 TANSSIN
OPISKELU 
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Tanssia voi opiskella ja harrastaa

monin eri tavoin. Monet käyvät

tanssitunneilla esimerkiksi

tanssikoulussa, seurassa tai

nuorisotalolla.

Useissa kouluissa on myös

tanssitunteja osana liikuntaopintoja. 

Tanssia voi harjoitella myös yksin tai

kavereiden kanssa kotona.

Internetistä löytyy myös paljon

erilaisia tanssinopetusvideoita. 

 

Tanssitunnilla opiskellaan usein

jonkin tietyn tanssilajin tai – tyylin

liikkeitä ja tekniikkaa. 

TANSSI - TIETOKIRJA NUORELLE HARRASTAJALLE

Tekniikalla tarkoitetaan tapaa jolla liikkeet tehdään. Tanssilajeilla ja tyyleillä

tarkoitetaan erilaisia ja eri kulttuureissa syntyneitä tansseja, joihin kuuluu

omat liikkeensä ja musiikkityylinsä.

Tanssitunti alkaa usein lämmittelyllä, jonka tarkoituksena on valmistaa keho

seuraaviin harjoituksiin. Lämmittely on myös hyvä hetki rauhoittua ja

keskittyä tuntiin. Lämmittely onkin tärkeä osa tanssia

ja tanssituntia



Lämmittelyn jälkeen tanssitunnilla voidaan tehdä erilaisia tilassa

liikkuvia liikesarjoja tai tanssisarjaa. Joskus tunnit sisältävät myös

luovan liikkeen harjoituksia tai improvisaatiota.

Improvisaatio tarkoittaa “ennen näkemätöntä” eli kaikkia sellaisia

asioita ja ideoita mitä keksimme tehdä kehollamme juuri siinä

hetkessä. Improvisoidessaan tanssija ei suunnittele liikkeitään

etukäteen tai noudata etukäteen harjoiteltua tanssisarjaa vaan luo

uusia liikkeitä juuri sillä tavalla kuin sillä hetkellä tuntuu sopivalta. 

Tunneilla sekä toistetaan jo tuttuja asioita että  tehdään eri päivinä

vähän erilaisia harjoituksia. Niiden kaikkien tarkoituksena on oppia

uusia asioita tanssista ja oman kehon liikkeistä.

 

TANSSI - TIETOKIRJA NUORELLE HARRASTAJALLE



 

Tärkeintä on muistaa, että

jokainen oppii asioita omassa

tahdissaan ja omalla tavallaan.

Kaikkea ei tarvitse eikä voikkaan

oppia heti. Tanssitunneilla

toistetaankin usein monta kertaa

samaa asiaa, sillä oppiminen vie

aikaa. 

 

Toistaminen saattaa joskus tuntua

hieman tylsältä, mutta on tärkeää.

Ihmisten kehot kun ovat siitä

ihmeellisiä että riittävästi

toistamalla kehomme oppii koko

ajan paremmin ja paremmin

tekemään asioita. 

Samalla tavalla kuin pieni vauva

harjoittelee uudestaan ja

uudestaan nousemaan pystyyn,

jotta lopulta pääsee kävelemään,

tanssin harrastaja harjoittelee

uudestaan ja uudestaan jotain

tiettyä liikettä. 

 

TANSSI - TIETOKIRJA NUORELLE HARRASTAJALLE

Ja lopulta osaa sen!



Tanssitunneilla tanssitaan
välillä peiliä apuna käyttäen

ja välillä ilman peiliä.
 

 Ilman peiliä harjoittelu on
tärkeää, jotta opimme

tuntemaan mitä
kehossamme tapahtuu.

TIESITKÖ?
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TANSSIEN
MAAILMAN

YMPÄRI 
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Tervetuloa tanssimatkalle maailman ympäri! 

Maailmassa on niin paljon erilaisia tanssityylejä ja tanssilajeja, että ne

eivät millään mahdu yhden kirjan kansien väliin. Jokainen tanssi

ansaitsisi oikeastaan ihan oman kirjan. 

Tässä luvussa pääset tutustumaan muutamiin tanssilajeihin eri puolilta

maailmaa. Vaikka tässä luvussa tansseja on esitelty maanosittain, on

tärkeää muistaa että nämä maanosat ovat valtavan suuria alueita.

Yhden maanosan, esimerkiksi Afrikan, alueelle mahtuu satoja hyvin

erilaisia kulttuureita, kieliä ja tansseja. 

 

Monien alueiden tanssiperinne on vaikuttanut tansseihin myös

muualla maailmassa. Esimerkiksi Afrikan alueen tanssit ja musiikki ovat

vaikuttaneet monien tanssityylien syntyyn niin Karibialla, Latinalaisessa

Amerikassa, Pohjois-Amerikassa kuin Euroopassakin.

TANSSI - TIETOKIRJA NUORELLE HARRASTAJALLE



Osaa tässä luvussa esitellyistä tansseista tanssitaan kaduilla, kodeissa

ja juhlissa, osaa opetetaan tanssitunneilla ja tanssioppilaitoksissa.

Kaikki nämä tanssit ovat kuitenkin samanarvoisia ja yhtä tärkeitä

tanssin rikkaassa ja monipuolisessa maailmassa. 

 

Meille vieraisiin tanssilajeihin tutustumalla pääsemmekin vierailemaan

myös meille uusiin maailmoihin, elämäntapoihin ja kulttuureihin. 

Onkin olennaista muistaa, että olemme vierailulla. Opiskellessasi

uutta tanssilajia on tärkeää muistaa mistä tanssi on peräisin, sillä

monet tanssilajit ovat tärkeä osa ihmisten kulttuuria ja uskontoa.

 



AASIA
 Aasia on maapallon suurin maanosa. Aasian maanosan

maista Turkki ja Venäjä sijaitsevat osittain myös Euroopan
mantereella. Alue on niin suuri, että sen sisältä löytyy

trooppisia sademetsiä, korkeita vuoristoja, lunta ja jäätä ja
hiekkarantoja. Sieltä löytyy myös lukemattomia erilaisia

tansseja, tarinoita ja kulttuureja. Tässä luvussa on esitelty
muutamia alueen tansseja.



Bollywood tanssityyli on
yhdistelmä erilaisia   tanssityylejä

ja se sisältää liikkeitä myös
esimerkiksi Kathak tanssista. 

 
Bollywood on paljon uudempi
tyyli kuin perinteiset tanssit.

Se liittyy olennaisesti värikkäisiin
Bollywood-elokuviin, jotka

sisältävät paljon laulua ja tanssia.

Kathak on yksi Intian
perinteisistä tansseista. 

 
Kathak esityksessä kerrotaan

tarinoita muinaisista ja
tärkeistä tapahtumista

tanssin, laulujen ja musiikin
välityksellä.

Nihonbuyō on perinteinen
japanilainen tanssi, jota
tanssitaan nimenomaan

näyttämöllä. Tanssia
säestetään muun muassa

pienikokoisilla japanilaisilla
tsuzumi-rummuilla ja tanssi

sisältää erilaisia lattian
polkaisuja.

Khon esitykseen voi osallistua
yli sata näyttelijää, suuri

piphad-orkesteri, kertojia,
laulajia ja kuoro. Tanssijoilla
on kasvoillaan maskit ja he
esittävät hahmonsa tarinan

käyttämällä ilmeikkäitä eleitä.

Kathak - Intia

Bollywood - Intia

Nihonbuyō – Japani

Khon - Thaimaa



Bar on turkkilaisen
kansantanssin muoto.

Tanssijat tanssivat yleensä
perinteisissä asuissa.

 
 Esitykset tapahtuvat usein

ulkona avoimissa tiloissa, sillä
tanssijat tanssivat rivissä

toisiaan kädestä pitäen tai
"käsikynkässä".  

 

Dabke  - 
Syyria ja Libanon

Yan Ge  - Kiina

Khorovod - Venäjä

Bar - Turkki

Yan Ge on kiinalainen
kansantanssi. Tanssijat pukeutuvat

usein värikkäisiin asuihin. 
 

Kiina on valtavan suuri maa ja
tanssi onkin erilainen Kiinan eri

alueilla. Tällä tanssilla ilmaistaan
kuitenkin aina onnea ja iloa.

Kansantanssi, jossa
tanssijat muodostavat yhdessä

ympyröitä ja jonoja. Tanssia
tanssitaan usein esimerkiksi

häissä ja muissa iloisissa
tilaisuuksissa.

Khorovod on yksi Venäjän
vanhimmista tansseista.
Siinä yhdistyvät piirissä

tanssiminen ja kuorolaulu.



AFRIKKA
 Afrikan valtavalla mantereella tanssitaan satoja, ellei tuhansia erilaisia

tansseja. Isolle mantereelle mahtuu paljon erilaisia maita,
musiikkityylejä, tansseja ja uskontoja. Afrikan alueen tanssi-

ja musiikkityylit ovat vaikuttaneet paljon tanssi- ja musiikkityylien syntyyn
myös muualla maailmassa. Satoja vuosia sitten afrikkalaisia ihmisiä

vietiin työvoimaksi erityisesti Pohjois-Amerikkaan ja Latinalaisen
Amerikan ja Karibian alueelle. Ihmiset eivät itse halunneet lähteä

kotimaistaan ja siksi tätä tapahtumaa kutsutaan orjakaupaksi, joka on
nykyään kiellettyä. Ihmiset toivat uusille alueille mukanaan omat

tarinansa, musiikkinsa ja tanssinsa ja niinpä Afrikan alueen monipuolisen
ja rikkaan kulttuurin vaikutteita löytyy myös muualta maailmasta. Tässä

luvussa on esitelty muutamia tansseja Afrikan mantereelta. 



Gumboot eli kumisaapastanssi on
eteläafrikkalainen tanssi, joka

kuvastaa kaivostyöntekijöiden työtä.
Tanssin nimi tulee kumisaappaista,

joita työntekijät käyttivät.
Työntekijät  “juttelivat” keskenään

tömistämällä erilaisia rytmejä
kumisaappaillaan, sillä työnjohtajat
olivat kieltäneet puhumisen. Tanssi

sisältääkin paljon erilaisia
monimutkaisia taputtamalla ja

jalkoja tömistämällä tehtyjä rytmejä.

Pantsula on energinen
tanssi Etelä-Afrikasta. Tanssi
on syntynyt maan köyhillä
alueilla ja sitä tanssitaan
yhdessä kaduilla. Tanssin
tyyli muuttuu ja kehittyy

koko ajan.  

Kizomba on Angolassa 1980-
luvulla syntynyt tanssi. Sen

juuret ovat vauhdikkaammassa
semba-musiikissa. Kizomba on

nykyään todella suosittua
ympäri maailmaan.

Gumboot Dance 'Isicathulo'  - 
Etelä-Afrikka

Pantsula  - Etelä-Afrikka

Coupé Décalé  - 
Norsunluurannikko

Kizomba - Angola

Tanssi- ja musiikkityyli
Norsunluurannikolta. 

Musiikissa keskeistä ovat
voimakkaat rytmisoittimet.



Sabar on Senegalin ja Gambian
alueilla asuvan Wolof heimon

tanssiperinnettä. Sabar
tanssissa tassija improvisoi

rumpujen tahdissa.
 

Sabar-tanssi on tärkeä
ilmaisuväline, jolla tanssija voi

kertoa erilaisista tunteista. 
 

Tanssitapahtumat ovat myös
tärkeitä yhdessäolon hetkiä.   

Sabar  - Senegal ja Gambia

Adumu on Masai
paimentolaiskansan 

 perinteinen tanssi Adumua
kutsutaan joskus myös

hyppytanssiksi, sillä tanssi
sisältää nimenomaan

hyppimistä. Tanssi on tärkeä
osa Masai-kulttuuria.  

Dhaanto on perinteinen
somalialaisen kansantanssin

tyyli. Tanssi jäljittelee  kamelin
liikkeitä ja aiemmin tanssia

myös käytettiin innostamaan
sotilaita.

Kayamba on perinteinen
musiikkia ja tanssia

yhdistävä rituaali, jota esitetään
erityisesti tärkeissä juhlissa

kuten häissä.

 

Adumu - Tansania ja Kenia

Kayamba - Kenia

Dhaanto - Somalia



Egyptiläinen tanssi
 
 
 Suomessakin suositun itämaisen tanssin

arvellaan alun perin olevan peräisin
Egyptin alueelta. Itämainen tanssi on

yleisnimitys, eli nimi jolla viitataan
useaan samaan tanssiperinteeseen

kuuluvaan tanssiin. 
 

Egypti sijaitsee Afrikan mantereella.
Egyptin kulttuuri liittyy kuitenkin myös

joidenkin Lounais-Aasian maiden
kulttuuriin. Samalla tavalla kuin Venäjä
ja Turkki sijaitsevat osittain Aasiassa ja

osittain Euroopassa.



 
 

AUSTRALIA JA 
POLYNESIA

Australian suurta mannerta asuttivat alunperin alkuperäiskansat,
aborginaalit. Aborginaaleja asuu alueella edelleen ja heillä on oma
kulttuurinsa, tanssinsa ja uskontonsa.  Polynesia sijaitsee keskellä
Tyyntävaltamerta ja se koostuu 118 pienestä saaresta. Myös Uusi-

Seelanti sijaitsee Tyynessävaltameressä. Alueen saarilta löytyy monia
perinteisiä tansseja. 



Hula - Havaiji

Tahitian Ori - Tahiti

Nopea ja energinen
rumpujen säestämä

tanssi tahitin saarelta. 

Hula tanssiin kuuluvat
hitaat, aaltomaiset ja
sirot lantion ja käsien

liikkeet. Tanssia
säestää usein ukulele

eli pienikokoinen
kitara.

Haka - Uusi -Seelanti

Haka on Uuden-Seelannin
alkuperäiskansan

Maorien perinnetanssi,
jota voidaan esittää
esimerkiksi juhlissa

tervetulotoivotuksena.

Australian aborginaalien 
tanssit

Australian
alkuperäiskansan tanssit
ovat tärkeä osa heidän
kulttuuriaan. Tanssien

avulla kerrotaan tarinoita
ja välitetään perinteistä 

 tietoa sukupolvelta
toiselle. 



EUROOPPA
 Euroopan manner on pieni, mutta silläkin sijaitsee useita eri maita ja

kulttuureita. Monet Euroopan alueen perinteiset tanssit ovat
kulkeutuneet maasta toiseen jo kauan sitten ihmisten liikkuessa

alueella. Niinpä monia alueen tansseja tanssitaankin useissa
Euroopan maissa. 



 

Flamenco on ilmeikäs
espanjalainen tanssi.

 
Flamencoon kuuluvat

rytmikkäät liikkeet jalkoja
tömistämällä sekä

monimutkaiset käsien liikkeet ja
taputukset. 

 
Tanssia säestävät

yleensä laulaja ja kitaristi.

Flamenco - Espanja

Irlantilaiset tanssit

Jenkka- Suomi

Jenkka on kansantanssi jota 
 tanssitaan Suomessa edelleen

tanssilavoilla. 
 

Jenkkaa tanssitaan
hyppelemällä ja sitä säestetään

usein harmonikalla.

Irlantilaiset kansantanssit ovat
nykyään hyvin tunnettuja maailmalla.

Tansseja säestää perinteinen
irlantilainen musiikki. 

 
Tanssit sisältävät rytmikkäitä ja

nopeita askelkuvioita.



 

Baletin juuret ovat Italiassa, mutta
itse tanssityyli ja tekniikka kehittyi

Ranskassa ja Venäjällä.
 

Nykyään tanssia kuitenkin
harrastetaan ja esitetään eri

puolilla maailmaa ja todella taitavia
balettitanssijoita löytyy kaikkialta

maapallolta. 

Polkka on ilmeisesti ollut alun
perin Tšekkiläinen

kansantanssi. Tanssityyli levisi
kuitenkin laajalle alueelle

Euroopassa ja polkkaa
tanssitaan useiden maiden

alueella.

Baletti 

Polkka 



LATINALAINEN
AMERIKKA JA KARIBIA

 
Latinalainen Amerikka ja Karibia ovat suuri ja monipuolinen alue.
Pelkästään Karibianmeressä sijaitsevilta saarilta löytyy sadoittain

tansseja. Alueella tanssitaan hyvin monenlaisia tansseja. Useilla näistä
tansseista on juuret afrikkalaisissa tansseissa ja rytmeissä. Latinalaisen

Amerikan alueella on myös vaikutteita vanhoista Eurooppalaisista
tansseista, sillä satoja vuosia sitten Eurooppalaiset valloittivat

Latinalaisen Amerikan alueita paikallisilta alkuperäiskansoilta. Alueen
tanssiperinne onkin sekoitus monista kulttuureista. 



 

Latinalaisen Amerikan ja Karibian 
 alueella elää edelleen alueen

alkuperäiskansoja. Heillä monilla
on omat tanssiseremoniansa ja

rituaalinsa.
 

Esimerkiksi Chilessä elävällä
Mapuche-kansalla on omat

tanssinsa, jotka ovat tärkeä osa
heidän kulttuuriaan ja uskontoaan. 

Dancehall on jamaikalainen
katutanssi. Jamaika on saari

Karibianmeressä.
 

Tanssi on kehittynyt erityisesti
pääkaupunki Kingstonin

kaduilla ja paikalliset tanssijat
kehittävät jatkuvasti uusia

tanssiliikkeitä.

Palo de Mayo  - Nicaragua, 
Belize, Honduras, Panama

Dancehall- Jamaika

Palo de Mayo on rytmikäs ja
värikäs tassi, jota tanssitaan

Nicaraguan, Belizen, Hondurasin
ja Panaman Karibianmeren

puoleisella rannikolla.
Tanssi liittyy usein

hedelmällisyyden jumalattaren
Mayayan juhlaan. 

Jarabe tapatío - 
Meksiko

Meksikolainen
kansantanssi, jota tanssitaan
sombrero hatun ympärillä. 

 
Tanssia säestää

usein mariachi-orkesteri.

Alkuperäiskansojen tanssit



 

Merengue ja Bachata ovat kotoisin
Dominikaanisen tasavallan saarelta,

joka sijaitsee Karibianmeressä. 
 

Molempia tanssitaan
sekä yksin että parin kanssa, usein

erilaisissa juhlissa. Musiikki on
rytmikästä ja artistit laulavat yleensä
espanjan kielellä. Bachata kappaleet

ovat usein tunnelmaltaan
romanttisia, Merengue taas iloisen

vauhdikasta.

Samba on eloisa ja värikäs
karnevaalitanssi. Sambaa

tanssii useimmiten useampi
koristeellisesti pukeutunut

tanssija kerralla. 
 

Tanssia esitetään myös
suurissa sambakarnevaaleissa

eli kulkueissa.
 

Tanssia säestävät rytmikkäät
rummut ja lyömäsoittimet. 

 
 

Rumba on vauhdikas
kuubalainen kansantanssi.
Rumbaa tanssitaan usein

juhlissa ja kaduilla. 
 

Rumbaan kuuluu oleellisesti
rummuilla soitettava musiikki,

clave-palikoilla nakutettava
rytmi sekä laulu.

 
 

 

Samba  - Brasilia

Merengue ja Bachata   -
Dominikaaninen tasavalta

Rumba  - Kuuba

Argentiinalainen Tango 

Argentiinalainen tango on
paritanssi, jota tanssitaan

tangomusiikin säestyksellä. 
 

Tanssin kuuluvat liukuvat ja
elegantit askelkuviot sekä

nopeat potkumaiset jalkojen
liikkeet.



Salsa - sekoitus vähän kaikkea
 

Nimitys salsa on itseasiassa syntynyt New
Yorkin kaupungissa, joka sijaitsee

Yhdysvalloissa Pohjois-Amerikassa.  
 

Salsan juuret ovat kuitenkin Karibialla ja
Latinalaisessa Amerikassa, erityisesti Kuubassa.  

 
Salsaa tanssitaan useilla eri tyyleillä sekä yksin

että parin kanssa. Salsaa tanssitaan usein myös
nimenomaan tanssimista varten järjestetyissä

juhlissa. 
 

Salsa musiikki on rytmikästä ja koostuu monien
eri soittimien rytmikuvioista. 

Reggaeton on hyvin suosittu
musiikki- ja tanssityyli, jossa yhdistyy

vaikutteita sekä Karibian alueelta,
Latinalaisesta Amerikasta että

Pohjois-Amerikasta. Musiikkityyli on
alun perin syntynyt Panamassa

ja Puerto Ricossa ja siinä korostuvat
voimakkaat bassot joiden päälle

artistit räppäävät yleensä espanjan
kielellä. Tanssityyli on rento

ja sisältää voimakkaita keskivartalon,
lantion ja rintakehän liikkeitä.

Reggaeton - 
Puerto Rico ja Panama



POHJOIS- AMERIKKA
Pohjois-Amerikan mantereella sijaitsevat Yhdysvallat, Kanada ja Meksiko.

Mutta hetkonen? Miksi Meksiko oli sitten mainittu edellisessä luvussa?
 

Maita ja alueita voidaan jaotella monilla eri tavoilla: esimerkiksi maantieteellisesti,
eli fyysisen sijainnin mukaan tai kulttuurisesti, eli sen perusteella minkälainen on

alueen kulttuuri. Tämä on itseasiassa aika hankalaa, sillä kulttuureita on niin
monenlaisia! Tässä kirjassa Meksiko on kuitenkin jaettu Latinalaiseen Amerikkaan

juuri paikallisen kulttuurin ja historian takia.
 

Pohjois- Amerikan maissa asuu ihmisiä jotka ovat saapuneet sinne ympäri
maailmaa. Myös Pohjois-Amerikassa asuu alkuperäiskansoja, joiden maat

Eurooppalaiset valloittajat aikoinaan veivät.  Pohjois-Amerikkaan tuotiin aikoinaan
myös paljon orjia Afrikasta.

 
Niinpä alueen kulttuuri ja tanssit ovat nykyään sekoitus monia eri rytmejä,

kulttuureja ja tapoja. 



 

Yhdysvaltojen ja Kanadan
alueella elää edelleen alueen

alkuperäiskansoja. Heillä
monilla on omat

tanssiseremoniansa ja
rituaalinsa.

 
Esimerkiksi Pohjois-Amerikan

tasangoilla elävällä kansalla on
'Aurinko tanssi' niminen tanssi,

joka liittyy  heille tärkeään
uskonnolliseen seremoniaan. 

Steppi  - Yhdysvallat

Jazztanssi - Yhdysvallat

Jazztanssi on
afroamerikkalaisen kulttuurin

piirissä syntynyt tanssityyli,
jossa yhdistyvät

afrikkalaisperäiset ja
eurooppalaisperäiset 

vaikutteet. 

Steppi on peräisin
Yhdysvalloista. Siinä yhdistyvät 
 afrikkalaisten ja irlantilaisten

tanssien tyyli. Keskeistä
tanssissa on nopeat rytmikkäät

naputukset jaloilla.  .

Alkuperäiskansojen tanssit -
Yhdysvallat ja Kanada



 

Hip Hop kulttuuri on syntynyt
Yhdysvalloissa

afroamerikkaisissa yhteisöissä.
Afroamerikkalaisella tarkoitetaan

yleensä ihmistä, joka asuu
Yhdysvalloissa ja puhuu

englantia, mutta jonka esi-isät
ovat  Afrikasta. 

 
Hip Hop on kehittynyt erityisesti

New Yorkin kaduilla, ja siihen
kuuluu useita erilaisia tyylejä.

Nykytanssi on alunperin alkanut
kehittyä pohjoisamerikkalaisten

ja eurooppalaisten
tanssiperinteiden pohjalta.

 
Nykytanssi nimen alle mahtuu

useita erilaisia tyylejä ja
nykytanssia tanssitaan

monimuotoisena ympäri
maailmaa.  

Nykytanssi 

Hip Hop - Yhdysvallat
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Tanssi on myös ammatti! Tanssin ammattilaiset työskentelevät hyvin

erilaisissa tehtävissä tanssin parissa. Monille kaikkein tutuin tanssiin

liittyvä ammatti on varmastikin tanssinopettaja. 

Tanssin ammattilaiset työskentelevät myös koreografeina, tanssijoina

erilaisissa teoksissa tai vaikka tanssitaiteilijana. 

 

Miten tanssista sitten voi tulla ammatti? Tärkeintä on halu tanssia ja

oppia koko ajan uutta. Tanssin ammattilaisista osa on opiskellut

tanssia esimerkiksi alaan erikoistuneessa korkeakoulussa tai

ammattikoulussa. 

Kaikkia tanssilajeja ei kuitenkaan opeteta tällaisissa kouluissa. Joihinkin

tanssilajeihin erikoistuneet ammattitanssijat ovatkin saaneet

oppinsa erilaisten koulutusten, kurssien ja ulkomailla opiskelun myötä. 

 

Kaikkia tanssin ammattilaisia yhdistää kuitenkin rakkaus tanssiin ja

jatkuva uuden oppiminen ja harjoittelu. Tanssin ammattilaiset

harjoittelevat ihan samalla tavalla kuin tanssin oppilaat: he käyvät

tanssitunneilla, harjoittelevat koreografioita ja huoltavat kehoaan.

 TANSSI - TIETOKIRJA NUORELLE HARRASTAJALLE



 

Tanssinopettaja opettaa tanssia oppilailleen. Oppilaat
voivat olla kaikenikäisiä. Ihan pieniä vauvoja jotka
osallistuvat tunneille kantorepussa vanhempansa

kanssa, isompia lapsia tai aikuisia. 
 

Tanssinopettaja tekee työtään myös tanssisalissa
opettamansa tunnin ulkopuolella. Hän suunnittelee

tunnin harjoitukset, valitsee musiikin ja pohtii
minkälaiset harjoitteet auttavat oppilaita parhaiten

oppimaan uudet asiat. 
 

Tanssinopettaja käy myös itse tanssitunneilla
opiskelemassa.

Tanssitaiteilija työskentelee laajasti
tanssinalalla. Hän voi esimerkiksi luoda

omia teoksiaan ja koreografioitaan.
 

Tanssitaiteilija voi myös yhdistää
työssään tanssia ja muita taidemuotoja,

kuten performanssia tai
maalaustaidetta.

 

TANSSINOPETTAJA

TANSSITAITEILIJA



 

 

Tanssija voi työskennellä esimerkiksi
esiintyvissä tanssiryhmissä,

teatterissa ja erilaisissa tapahtumissa
joihin sisältyy tanssia. 

 
Tanssijat työskentelevät myös
musiikkivideoilla, konserteissa,

mainoksissa ja elokuvien
kuvauksissa. 

 
Tanssijan työhön kuuluvat myös

harjoitukset ja kehonhuolto.

Koreografi suunnittelee tanssiteoksien
koreografian. 

 
Hän luo tanssijoiden tekemät kuviot,

suunnittelee liikesarjat, luo uusia liikkeitä ja
pohtii miltä tämä kaikki näyttää lavalla. 

 
Usein koreografi opettaa luomansa

koreografian sen tanssiville tanssijoille joko itse
tai yhdessä toisen tanssijan kanssa. 

 
Koreografin työssä keskeistä on luovuus ja
uusien näkökulmien ja ideoiden etsiminen.

TANSSIJA

KOREOGRAFI



 TANSSI - TIETOKIRJA NUORELLE HARRASTAJALLE
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Nyt kun olet lukenut paljon kaikenlaista tanssista, onkin jo aika päästä

tanssimaan!

Tanssissa on erityisen tärkeää myös se, miltä tanssiminen tuntuu.

Näiden luovan liikkeen harjoitusten tarkoituksena on pitää hauskaa ja

keksiä ihan omia tanssiliikkeitä!  

 

Voit tehdä harjoituksia yksin, kaverin kanssa tai vaikka koko perheen

voimin. Voitte laittaa taustalle soimaan omia lempibiisejänne tai

tanssia vaikka ilman musiikkia. Harjoituksia voi tehdä missä vain:

olohuoneessa, omassa huoneessa tai vaikkapa pihalla. 

 

Muista että näitä harjoituksia ei voi tehdä väärin! Pidä siis hauskaa ja

päästää mielikuvituksesi valloilleen.

 

TANSSI - TIETOKIRJA NUORELLE HARRASTAJALLE



 

 

RIKKINÄINEN PUHELIN

OMA TANSSILIIKE

NELJÄ HAUSKAA
LUOVAN LIIKKEEN

HARJOITUSTA

Tämä harjoitus on hauskin kaverin tai
perheen kanssa. Yksi teistä ryhtyy

tekemään liikettä. Ihan mitä vain liikettä!
Seuraava jatkaa liikettä omalla tavallaan
ja sitten taas seuraava omalla tavallaan. 

 
Miltä liike näyttää kun se on kulkenut

koko ketjun läpi? 
 

Kokeilkaa erilaisilla liikkeillä ja
nopeuttakaa tahtia.

Keksi ihan oma tanssiliike!
 

Miten tanssisi jokin eläin,
tuuli tai vesi? Tai

minkälainen liike voisi
kuvailla esimerkiksi iloa,

surua tai innostusta? Entä
voisiko värejä kuvailla

tanssimalla? 
 

Kokeille ihan kaikkea mitä
mieleesi pulpahtaa.



 

Luo omia liikkeitä yksi kehon osa
kerrallaan. Valitse jokin muoto,

esimerkiksi ympyrä tai neliö ja ala
piirtää sitä ilmaan tai lattiaan ensin

vain yhdellä kehon osalla. 
 

Voit  aloittaa esimerkiksi toisella
kädellä tai jalalla. Testaa sitten

päällä, lantiolla, rintakehällä…miten
muu keho voisi tulla liikkeeseen

mukaan?

Testaa miltä sama liike tuntuu hieman
eri tavoin tehtynä. Voit valita jonkun
itse keksimistäsi liikkeistä tai jonkin

tutun liikkeen tanssitunnilta. 
 

Kokeile tehdä liike mahdollisimman
alhaalla, vaikka mahallaan lattialla! Ja

sitten mahdollisimman ylhäällä,
korkealla varpaillaan. 

 
Entä voisiko liikkeen tehdä nurinpäin?

 

YLHÄÄLLÄ, ALHAALLA 
JA NURINPÄIN

MIKÄ OSA JOHTAA?





KUKA TÄMÄN KIRJAN ON
KIRJOITTANUT? 

Moi!

Toivottavasti sinulla oli hauskaa

kirjan parissa!

Minä olen Hanna-Maija, tämän

kirjan kirjoittaja. Olen

tanssitaiteilija, koreografi ja

tanssinopettaja. Teen siis töitä

monien niiden asioiden parissa,

joista tässä kirjassa kerrottiin.

Työskentelen tällä hetkellä omassa

tanssikoulussani ja johdan

tanssiryhmää Helsingissä. 

Lisäksi opetan välillä tanssia myös Kruununhaan tanssipainotteisen yläkoulun
 ihanille oppilaille.

Jos sinua jäi mietityttämään jokin asia kirjassa, voit lähettää minulle kysymyksiä
sähköpostitse. Pyydä aikuinen avuksi ja lähetä kysymyksesi osoitteeseen
info@dancestudiotambor.com. 

Iloisia tanssihetkiä toivottaen, 

Hanna-Maija



 


