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Tanssi on kehittänyt 
Emilia Kytölän 
keskittymiskykyä 

Tämän kevään abiturientin, Emilia Kytölän,18, 
tanssiharrastus alkoi kolmevuotiaana äidin kans-
sa lapsi-vanhempiryhmässä. Tanssiopinnot hän 

aloitti vuonna 2005. Viime vuosina Emilian on voinut 
löytää Tanssiopistolta 2–6 kertaa viikossa nykytanssi- 
tai showjazztunneilta. Balettikin on vuosien mittaan 
tullut tutuksi.

–Vanhempien ehdottamista eri harrastusvaihtoehdois-
ta olen kuulema itse valinnut tanssin. Vuosien mittaan 
ei ole ikinä tullut mieleen lopettaa. Tanssitunneille on 
aina ollut kiva tulla ja täällä on ollut kavereita.

 Pohtiessaan tanssin vaikutuksia arkielämäänsä Emi-
lia tuumaa, että onhan se vienyt aikaa, kun on parhaim-

millaan käynyt tunneilla viisi tai kuusi kertaa viikossa 
ja lisäksi on ollut koulu ja muita harrastuksia. 

–Kyllä se on kuitenkin ollut sen arvoista. Tanssi on 
ollut hyvää vastapainoa koululle ja muulle tekemiselle. 
On ollut tärkeää, että on saanut välillä ajatella muutakin 
kuin läksyjä. Samalla olen oppinut tekemään aikatau-
luja ja kantamaan niistä vastuun. Erityisesti koen, että 
keskittymiskykyni ja sinnikkyyteni ovat kehittyneet, 
mistä on ollut hyötyä myös koulussa.

–Näytöksissä esiintymisistä on varmasti ollut hyötyä 
esimerkiksi esitelmien pitämiseen. Lisäksi koulussa, 
työssä ja vähän kaikkialla tarvitaan ryhmätyökykyä. 
Vuosien mittaan se on jalostunut tanssitunneilla ja 
esityksissä. 

–Kesätöissäkin olen päässyt hyödyntämään tanssihar-
rastustani. Muutama kesä sitten hain näyttämöavusta-
jaksi Savonlinnan Oopperajuhlille ja pääsin tanssimaan 

Tanssiharrastusta harkitsevia Emilia kannustaa roh-
keasti kokeilemaan. –Jos yhtään kiinnostaa, kannattaa 
tulla ainakin yrittämään.

Tanssi on kehittänyt 
Emilia Kytölän keskitty-
miskykyä ja sinnikkyyttä.

Emilia Kytölän elämään 
tanssi on kuulunut jo 
usean vuoden ajan.

ILMOITTAUTUMINEN NETISSÄ lprto.� tai soittamalla 
Lappeenrannan Tanssiopiston toimistoon vaihde 0400 
854 281.

Kun ilmoittaudut 15.8. mennessä, voit kuukauden 
kokeilla 20 euron ilmoittautumismaksulla valitse-
mallasi tanssitunnilla.

Willipoikien, willimiesten, akromix- tai break- 
dance -ryhmiin uusina oppilaina ilmoittautuvat  
pojat voivat koko syyslukukauden kokeilla ja 
tutustua tanssiin maksamalla ainoastaan 20 euron 
ilmoittautumismaksun.

Breakdance 1. ryhmään uusina oppilaina ilmoittau-
tuvat tytöt voivat koko syyslukukauden kokeilla 
maksamalla vain 20 euron ilmoittautumismaksun.

Uutuutena 
tanssitunnit Myllymäen koululla päiväkoti- ja  

      kouluikäisille lapsille
showjazz -tanssitunti aikuisille

Oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.  

Vasta-alkajille Lappeenrannan Tanssiopistolla on 
tarjolla yli 40 eri-ikäisten ja eri tanssilajien ryhmää. 

Lapsille
lapsi (lapsi 2-3 v.) ja vanhempi 
lastentanssi 4-6 v.
willipojat 5-7 v.

Ala-aste ikäisille ja teineille

Uusien oppilaiden
ilmoittautuminen
on käynnissä

tanssin perusteet yli  
      7 v.

willimiehet yli 7 v.
akromix yli 9 v. 
karakteritanssi yli 9 v.
klassinen baletti yli 

      10 v.

teinibaletti yli 10 v.
just dance yli 10 v.
nykytanssi yli 10 v.
jazztanssi yli 10 v.
showjazz yli 10 v.
breakdance yli 10 v.
street dance yli 10 v.

Aikuisille
aikuisten just dance
aikuisten baletti
aikuisten nykytanssi  
aikuisen jazztanssi

aikuisten showjazz
aikuisten street dance
willimamas & -papas
williäijät

Linnoituksen päätoimipisteen lisäksi meillä on toimi-
pisteet Joutsenon, Lappeen, Myllymäen ja Pontuksen 
kouluilla sekä Taavettihallilla Luumäellä.

Lappeenrannan Tanssiopisto
Suvorovinkuja 3, 53100 Lappeenranta
Vaihde 0400 854 281
Toimisto avoinna arkisin klo 12–17
lprto.�
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Raija Auran 
elämään tanssi 
antaa ryhtiä

Raija Auran, 62, tanssiharrastus alkoi seitsemän-
vuotiaana Kaarlo Alasen balettikoulussa, missä 
tanssittiin elävän musiikin tahdissa.

–Molemmat siskoni olivat partiossa, mutta minulle 
äiti ehdotti joko pianotunteja tai balettia. Äiti varmaan 
tiesi baletin sopivan minulle. Olinkin heti ensitunnin 
jälkeen myyty ja lumouduin täysin, kun näin Lappeen-
rannassa Kansallisbaletin Joutsenlammen.

Tanssi jäi muutamiksi vuosiksi, mutta 90-luvulla Son-
ja Tammelan balettikoulussa käynnistyi Lady baletti 
-ryhmä. Vuosien mittaan lajivalikoima on laajentunut. 

–Ihanaa, että Tanssiopistolla on mahdollisuuksia 
kokeilla kaikenlaisia, mutta baletti ja jazztanssi ovat 
minun lajini. Nykytanssi on kyllä myös ihanaa, mutta 

aikaa ei riitä kahta useampaan. Nyt olen tanssinut 
kolmisenkymmentä vuotta Tanssiopistolla ja jatkan 
edelleen. Tanssi on perheellemmekin yhteinen har-
rastus. Molemmat lapset ovat harrastaneet tanssia ja 
lapsenlapsistakin kolme on innostunut siitä.

Tanssiessa Raija voi keskittyä olennaiseen. 
–En ole koskaan ollut kilpailija. Tanssitunnilla ei 

tarvitse kilpailla, voi vain nauttia liikunnan ilosta, 
ilmaisusta musiikin tahdissa yhdessä tanssikavereiden 
kanssa. Tanssitunnilla kukaan ei vertaile, miten liikkeet 

–Tanssi tuo ryhtiä elämääni. Se edistää fyysistä ja sa-
malla henkistä hyvinvointiani. Vaikka polvet ovat ihan 
romuna ja välillä kipeät, mikä tietysti rajoittaa, voin 
harrastaa tanssia juuri niin kuin pystyn. 

–Kun pitää keskittyä johonkin sarjaan, kaikki päivän 
kiireet ja murheet unohtuvat. Vaikka joskus talvella 
tuntuu, että en jaksa lähteä, tunnin jälkeen on henkisesti 
virkistynyt.

Tanssiharrastusta miettiville Raija vinkkaa, että tans-
sin voi aloittaa minkä ikäisenä tahansa ja juuri halua-
mallaan tavalla.  

yhdistää ja edistää sosiaalista osallisuutta
tukee lapsen motorista kehitystä ja oppimis- 

      valmiuksia
kehittää muistia ja keskittymiskykyä läpi elämän, 

      tekee hyvää aivoille
kehittää tasapainoa ja tarkkaavaisuutta
on tehokas tapa polttaa rasvaa 
nostaa mielialaa
lisää kehotietoisuutta, vaikuttaa myönteisesti  

      kehonkuvaan ja lisää uskoa oman kehon  
      mahdollisuuksiin ja voimavaroihin

kehittää tasapainoa ja vatsalihas- ja istumaan- 
     nousun nopeutta

harjoittaa liikettä, kehon asentoa sekä liikkuvuutta
ylläpitää kehon voimaa, aerobista kestävyyttä ja 

      hienomotoriikkaa
vähentää ahdistusta ja masennusta
kehittää itsetuntemusta, sosiaalisia taitoja, kogni- 

      tiivisia toimintoja, psykososiaalista sopeutumista.

Maailman terveysjärjestön raportissa 
on koottu yhteen 900 tutkimus- 
julkaisun tulokset taiteiden moni- 
puolisista vaikutuksista hyvinvointiim-
me. Tanssin positiivisia vaikutuksia 
siinä mainitaan runsaasti.  Tanssi 
muun muassa:

Tanssi on hyväksi 
keholle ja mielelle
Kysyimme kolmelta Lappeenrannan Tanssiopiston opiskelijalta
miksi he harrastavat tanssia, mikä oli alkusysäys ja miten harrastus 
on vaikuttanut  heidän elämäänsä. Kokemukset ovat myönteisiä. 

Lauri Markkaselle 
tanssista tulee 

Tanssiopistolla vuodesta 2011 breakdancea opis-
kellut Lauri Markkanen, 18, aloitti tanssihar-
rastuksen seitsemänvuotiaana akromixistä. Myös 

street dance on tullut tutuksi. Tunneilla Lauri on käynyt 
2–3 kertaa viikossa. Tänä vuonna breikki-tunteja on 
ollut kerran viikossa, mutta sen lisäksi hän treenaa 
omatoimisesti ainakin viisi tuntia viikossa.

Syistä, miksi hän harrastaa tanssia, Laurin ensikom-
-

la tapaa kavereita.
–Seitsemänvuotiaana akromix oli kivaa, ja onhan 

tanssi vieläkin hauskaa, mutta nyt haluan kehittyä siinä 
oikeasti, syventyä siihen ja olla entistä parempi. Olen 
pitkään kehitellyt myös omia liikkeitä, mikä vaatii 
luovuutta. Se on minusta kivaa.

–Tanssi auttaa jaksamaan. Jos joku asia stressaa ja 
painaa mieltä, murheet unohtuvat, kun pääsee treenaa-
maan. Siitä tulee hyvä olo.

Joitain pikkuloukkaantumisia Laurille on tanssiessa 
tullut, mutta niistäkin hän on selvinnyt.

–Aikaahan tämä voi jonkun mielestä vaatia, mutta ei 
se ole minua haitannut, koska itse haluan käyttää siihen 
paljon aikaa.

Tanssiharrastuksen aloittamista miettiviä Lauri roh-
kaisee kokeilemaan.

–Ikä tai sukupuoli tai mikään muu ei ole este. Tanssi 
on hauskaa ja kaikkea on aina kiva kokeilla. 

Tanssiopistolla on paljon vaihtoehtoja kaikenikäisille 
ja kokeilemalla löydät itsellesi mieluisan lajin. 

Tutkimukset 
vahvistavat 
haastateltaviemme 
kokemuksia

Tanssiessa Raija Aura voi 
keskittyä olennaiseen.

Breakdancea harrastava 
Lauri Markkanen saa 
tanssilla hyvän olon.

TEKSTIT AILI PIIRONEN – KUVAT ARI NAKARI
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Missä tanssi asuu?
Se asuu Linnoituksen 
kauniissa maisemissa.
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TIESITKÖ, ETTÄ Lappeenrannan Tanssiopistolla on tar-
jolla huomattava määrä taloudellisesti tuettuja oppilas-
paikkoja: lapsen tai nuoren lukukausimaksu katetaan 
osin tai kokonaan Lappeenrannan kaupungin, Baletti-
yhdistys Attitydin tai muiden Tanssiopiston yhteistyö-
kumppaneiden tarjoamalla harrastustuella.

Taloudellisesti tuetun oppilaspaikan hakeminen on 
tehty mahdollisimman yksinkertaiseksi. Tanssiopiston 

-
kukausi-2021 löytyy selkeät ohjeet sekä sähköisesti 
täytettävä hakulomake.

Taloudellisesti tuettua oppilaspaikkaa voi hakea läpi 
lukuvuoden.

KOULUTUKSEN lainsäädännön ja opetussuunnitel-
mien perusteiden mukaan toisen asteen koulutuksen 
järjestäjän tehtävänä on opiskelijan henkilökohtaisen 
opintosuunnitelman laatimisen yhteydessä selvittää 
ja tunnistaa opiskelijan aiemmin hankkima osaami-
nen. Lisäksi koulutuksen järjestäjän on tunnustettava 
muualla hankittu opetussuunnitelman tavoitteita ja si-
sältöjä vastaava osaaminen. Tarvittaessa osaaminen on 
osoitettava koulutuksen järjestäjän päättämällä tavalla.

Lappeenrannan Tanssiopiston oppilaat ovat kiitet-
tävästi hyödyntäneet mahdollisuutta hyväksilukea 
omia tanssiopintojaan toisen asteen opintoihinsa. 
Tanssiopiston toimistolta saa pyydettäessä opintoto-

distuksen toimitettavaksi toisen asteen oppilaitokseen. 
Opintotodistuksesta käy ilmi siihen mennessä suoritet-
tujen tanssin taiteen perusopetuksen opintojen laajuus: 
milloin tanssiharrastus on alkanut, mitä tanssilajeja op-
pilas on opiskellut ja kunkin lukuvuoden viikoittainen 
tanssituntien määrä. Mahdollisuutta tanssiopintojen 
hyväksilukemiseen ovat käyttäneet niin ammattikou-
luissa kuin lukioissa opiskelevat nuoret oppilaamme.

Taiteen perusopetuksen piirissä olevien toisen asteen 
opiskelijoiden – niin nuorten kuin aikuisten – kan-
nattaa aktiivisesti tiedustella omasta toisen asteen 
oppilaitoksestaan mahdollisuutta taiteen perusopetuk-
sen opintojen hyväksilukemiseen omiin toisen asteen 
opintoihin. Kannattaa samalla myös tarkistaa, mil-
laisen dokumentin taiteen perusopetuksen opinnoista 
lukio tai ammattikoulu tarvitsee. 

Hyödyntämällä mahdollisuutta taiteen perusope-
tuksen opintojen hyväksilukemiseen toisen asteen 
opiskelija välttyy opintojen päällekkäisyydeltä sekä 
parhaimmassa tapauksessa saa lyhennettyä opiskeluai-
kaa toisen asteen oppilaitoksessa.

Taiteen perusopetuksen 
opintoja voi hyväksilukea 
toisen asteen opinnoissa
Ilouutinen kaikille toisen asteen 
opiskelijoille, jotka ovat oppilaina 
myös jossain taiteen perusopetusta 
tarjoavassa oppilaitoksessa.

Lappeenrannan Tanssiopisto 
tarjoaa taloudellisesti tuettuja 
oppilaspaikkoja, perhealennuk-
sia ja useita etätoimipisteitä 

Tanssitunnit ovat kaikkien 
saavutettavissa

Tanssi on heittäytymistä... ...rohkeutta... ...tekniikkaa...

...ja eläytymistä –  
sekä paljon muuta!

Tiesitkö, että Lappeenrannan Tanssiopistolla  
on tanssinopetusta tarjolla Linnoituksessa  
sijaitsevan päätoimipisteen lisäksi:

Joutsenon koululla
Lappeen koululla
Myllymäen koululla
Pontuksen koululla
Luumäellä Taavettihallissa

HALUAMME TARJOTA  lapsille ja nuorille mahdollisuu-
den aloittaa tanssin harrastaminen lähellä omaa kotia, 
mieluusti heti päiväkoti- tai koulupäivän päätteeksi. 
Luumäellä Taavettihallissa on nyt myös aikuisille oma 
Just dance -tanssitunti. 

Tutustu tarkemmin tarjontaamme sekä uusille oppi-

TIESITKÖ, ETTÄ Lappeenrannan Tanssiopisto on koko 
perheen tanssikoulu? Kannustamme kaikkia ja kaiken 
ikäisiä kokeilemaan tanssitunneillamme. Siksipä ko-

keileminen on meillä tehty edulliseksi ja helpoksi: kun 
ilmoittaudut 15.8. mennessä, voit 20 euron ilmoittau-
tumismaksulla kokeilla kokonaisen kuukauden valitse-
mallasi tanssitunnilla. 

Myös perhealennuksemme ovat hyvät: 
kun samasta taloudesta kaksi henkilöä on  

      oppilaanamme, kumpainenkin saa 10%  
      alennuksen lukukausimaksusta

kun samasta taloudesta on kolme tai useampi  
      oppilaanamme, kukin saa 20 % alennuksen
      lukukausimaksusta

POIKIA ERITYISESTI  haluamme kannustaa kokeilemaan 
tanssia ja siksi uusina oppilaina ilmoittautuville pojille 
tarjoamme erittäin edullisen kokeilutarjouksen. 

Uusina oppilaina willipojat, willimies, akromix tai 
breakdance-ryhmiin ilmoittautuvat pojat voivat koko 
syyslukukauden kokeilla valitsemallaan tanssitunnilla 
maksamalla ainoastaan 20 euron ilmoittautumismaksun.
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KRISTIINANKADUN varrella (Komen-
dantin talon etupihalla) pääset jo Tans-
siopiston tanssitunnelmiin, kun opiston 
opettajat ja oppilaat ovat järjestäneet 
sinulle yllätysohjelmaa.

Tutustu tanssiin -tapahtumassa pää-
set opistolla kokeilemaan eri tanssilaji-
en tanssitunteja. Tutustu tanssiin -tuo-
kioissa tehdään tanssilajille tyypillisiä 
tanssiaskeleita ja pieniä tanssisarjoja, 
lisäksi tanssinopettajamme kertovat 
tanssitunneistamme.

Sinulla on päivän aikana oiva mah-
dollisuus kysyä kaikista tanssin harras-
tamiseen liittyvistä asioista. Samalla 
myös voit henkilökuntamme opastuk-
sella ilmoittautua tanssitunneillemme.

Tutustu tanssiin -tapahtumassamme 
on myös esillä kiinnostava ja värikäs 

tanssipukujen näyttely.
Kaikille lapsille on jaossa Tans-

siopiston tikkupalloja ja kaikille 
Tutustu tanssiin -kokeilutuokioihin 
osallistuville aikuisille annetaan ilmai-
nen ämpäri.

Tutustu tanssiin -tapahtumaamme 
liittyy arvonta: lauantaina 7.8. Lap-
peenrannan Tanssiopistolla käyneiden 
kesken arvotaan yksi vapaaoppilas-
paikka yhden tanssilajin tanssitunneille 
syyslukukaudelle 2021. 

BALETTIYHDISTYS Attitydi on baleti-
nystävien yhdistys, jonka nimi kertoo 
asenteesta ja suhtautumisesta tanssitai-
teeseen. Tanssi on meille kokonaisval-
tainen elämys, josta hurmaannumme 
niin katsomoissa kuin tanssin harrasta-
jina.

Tarkoituksemme on lisätä tanssi-
taiteen tuntemusta sekä tukea tanssin 
harrastajia ja ammattilaisia myöntämäl-
lä apurahoja yksittäisille tanssijoille 
ja ryhmille. Yhteistyö Lappeenrannan 
Tanssiopiston kanssa on ollut tiivistä 
yhdistyksen perustamisesta 1994 asti. 
Olemme lahjoittaneet opistolle mm. 
tossuja ja pukuja sekä myöntäneet 
vapaaoppilastukea.

 Reilulle 100 jäsenellemme tarjoam-
me tanssielämyksiä järjestämällä mat-
koja ja tukemalla esitysten järjestämistä 
kotikaupungissamme. Pietarin Mariinski 
ja Mikhailovski ovat tulleet tutuiksi jo 
24 viikonloppumatkalla. Esityksiin Hel-
singissä järjestämme matkoja säännölli-
sesti. Upeita esityksiä olemme nähneet 
myös mm. Tallinnassa ja Oslossa.  

Lue lisää attitydi.� tai facebook.com/
attitydi ja liity jäseneksi kympillä. 

Tule mukaan Tutustu tanssiin 
-tapahtumaan lauantaina 7.8. 
Lappeenrannan Tanssiopistolle

Tervetuloa 
Lappeenrannan 
Tanssiopistolle 
Linnoitukseen 
lauantaina 7.8. 
klo 10.30–14.00

Klo 11.00–11.30

2–3-vuotiaille lapsille lapsi ja  
      aikuinen -ryhmä

7–10-vuotiailla pojille willimies-  
      ja akromix-ryhmä

yli 10-vuotiaille nuorille just  
      dance -ryhmä

aikuisille aikuisten street dance  
      -ryhmä

Klo 12.00–12.30

4–6-vuotiaille lastentanssin ryhmä
5–6-vuotiaille pojille willipoika- 

      ryhmä
yli 10-vuotiaille street dance - 

      ryhmä
60+ -vuotiaille willimamas &  

      -papas -ryhmä

Klo 13.00-13.30

4–6-vuotiaille lastentanssin ryhmä
7–9-vuotiaille tanssin perusteet  

      -ryhmä
yli 10-vuotialle breakdance- 

      ryhmä
aikuisille aikuisten just dance 

      -ryhmä

Tervetuloa!

TUTUSTU TANSSIIN -TUOKIOT

Attitydi on 
asento ja 
asenne

Tiedotuslehdessämme kerromme Lappeen-
rannan Tanssiopiston sekä tanssin taiteen 
perusopetuksen paikallisista ja valtakun-

nallisista kuulumisista. 
Lappeenrannan Tanssiopiston alkavan luku-

vuoden uutuuksiin kuuluu mm. uuden etätoimi-
pisteen avaaminen Myllymäen koululle sekä Lin-
noituksen toimipisteen lukujärjestykseen lisätty 
aikuisten showjazz-ryhmä.

LEHTEMME SIVULLA 5 on asiaa tärkeästä tee-
masta: tanssi on kaikkien saavutettavissa. Pari 
kulunutta lukuvuotta ovat kaikille meille olleet 
erilaisia ja haasteellisia. Moni asia on maailman-
laajuisen pandemian vuoksi tilapäisesti ollut saa-
vuttamattomissa. Nyt on entistäkin tärkeämpää, 
että niin lapset, nuoret kuin aikuiset saavuttavat 
taas normaaliin päivärytmiin ja pääsevät osallis-
tumaan toimintaan tai harrastukseen, joka tuottaa 
iloa, energiaa, hyvinvointia ja uusia kavereita.

Tanssi-lehden ensimmäisellä aukeamalla muu-
tama pitkään tanssia Lappeenrannan Tanssiopis-
tolla harrastanut kertoo, mikä heidät on innoitta-
nut tanssin pariin ja mitä kaikkea hyvää tanssin 
harrastaminen on tuonut heidän arkeensa.

 
MISSÄ TANSSI ASUU kysymme lehtemme 
viimeisellä sivulla. Missä sinun tanssisi asuu? 
Tervetuloa tuota tutkailemaan Lappeenrannan 
Tanssiopiston tanssitunneille.

TANSSI-LEHDESSÄMME, joka nyt toisen kerran 
ilmestyy lappeenrantalaisten taiteen perusopetus-
ta antavien taidekoulujen Taiteet-lehden välissä, 
voit kattavasti tutustua, miten sinä tai lapsesi 
voi aloittaa tanssin harrastamisen ja millaisia 
tanssiin liittyviä tapahtumia alkavana syksynä on 
Lappeenrannassa tarjolla.

Tanssillisin terveisin
Kaija Kontunen-Forsblom
rehtori
Lappeenrannan Tanssiopisto

TANSSI
Lappeenrannan 
Tanssiopiston uutiset

’’
Lapsi ja aikui-
nen -ryhmässä 
on kivaa.

Balettiyhdistys Attitydi 
tarjoaa tanssielämyksiä.
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LAPSENA olin vahva ja liikunnallinen maalaistyttö, 
joka nautti fyysisistä leikeistä ja opetteli kaiken-
laisia temppuja. Pidän itseäni rohkeana ja testien 

mukaan olen innostaja ja käynnistäjä. Olen utelias ja haluan 
kokeilla ja opetella uusia asioita, katsoa mihin asti yllän. Siten 
saatankin löytää itseni joskus mitä merkillisimmistä tilanteista.

Arkipäivääni kuuluu omakotitalon ja pihan kunnossapito- 
työt. Kesäaikaan nurmikon ja pensasaitojen leikkausta, laatoi-
tusten putsausta ym. Viime aikoina seuranani on ollut lapio, 
sorkkarauta ja saha. Jossain välissä käyn aina pyöräilemässä.  
Talviaikaan kuuluu lumitöitä, lämmittämistä, kävelyä ja tans-
sia muutama tunti viikossa.

Suvussa oli soittajia ja kuulin viikoittain tanssimusiikkia. 
Mummo opetti minua noin 10-vuotiaana tanssimaan pades-
paania eli Pas d’Espagnea, masurkkaa, valssia, ynnä muita. 
Teininä tuli lavatanssikuviot, esimerkiksi tango, valssi, jive, 
lattarit jne. Musiikki, rytmi ja liike yhdistettynä toi nautintoa. 
Jossain vaiheessa oli pitempi tauko tanssimisessa, tilalle tuli 
kuitenkin muita liikuntaharrastuksia. Kun jäin eläkkeelle, niin 
sitten repesi. Oli aikaa harrastaa eri tanssilajeja monta tuntia 
viikossa, kunnes tuli täydellinen pysähdys. Lonkkaleikkauk-
sen yhteydessä tuli hermovamma, seurauksena niin sanottu 
riippunilkka. Tauon jälkeen piti kerätä itsensä ja aloittaa alusta 
toimimattoman jalan kanssa.

TANSSITUNNIT rytmittävät arkielämääni: on mitä odottaa. 
Tanssista löytyy myös hyviä harjoitteita kotona tehtäväksi. 
Työtkin tuntuvat kevyemmiltä, kun voimat, liikkuvuus ja tasa-
paino eivät rapistu. Muistikin saa sopivasti ärsykkeitä välillä 
enemmin ja välillä vähemmin. 

Musiikista kaikki lähtee ja kun siihen lisätään liike, se on 

parasta minun hyvinvoinnilleni. Siksi en ole voinut lopettaa. 
Kolme vuotta sitten linkkasin Lappeenrannan Tanssiopistolle 
saatuani opettajalta viestin, että riittää, kun yrittää parhaansa. 
Jalkani hermot saavat tanssitunnilla monipuolisia ärsykkeitä ja 
kotona opetan jalalle lisää liikeratoja. Tanssin kautta olen vuo-
sien varrella saanut myös hyviä ystäviä, kivoja kohtaamisia ja 
päässyt kokemaan ja jakamaan hauskoja ja jännittäviä matkoja 
tanssitapahtumiin.

MINULLA ON kiire elää. Minulla on sen verran ikää, ettei ole 
aikaa hukattavaksi, Pitää vaan olla nöyrä, jos kaikki ei onnistu 
samoin kuin aikaisemmin. Haluan nauttia tanssista ja mu-
siikista niin kauan kuin jalat kantavat ja ilo ja nautinto ovat 
voitolla.”

SYKSYN 2021 TANSSIKALENTERI

JOS TANSSI kiinnostaa, mutta et ihan vielä tiedä, mikä mo-
nista tanssilajeistamme olisi sinulle sopivin kannattaa tulla 
aikuisten just dance -tunneille. Aikuisten just dance -tunneilla 
letkeän luontevasti pääset tutustumaan baletin, nykytanssin ja 
jazztanssin perusteisiin aikuisen kehon ehdoilla. Tunnit sisäl-
tävät myös kehonhuoltoa, eli venytyksiä ja voimaharjoituksia.

Aikuisten balettitunnit ovat hyvin suosittuja ja niinpä meillä 
onkin aikuisille tarjolla peräti neljä eri baletin tasoryhmää. Ai-
kuisten baletti 1. ryhmä on suunnattu vasta-alkajille. Aikuisten 
baletti 2. ja 3. ryhmien oppilaat ovat harrastaneet vähintään 
vuoden balettia tai jotain muuta tanssi- tai liikuntalajia. 
Aikuisten baletti 4. ryhmässä on monia, jotka ovat aikoinaan 
olleet baletin edistyneitä oppilaita ja ruuhkavuosien jälkeen 
ovat jälleen palanneet rakkaan harrastuksen pariin.

Aikuisille suunnatussa lajivalikoimassa on myös nykytanssi, 
jazztanssi, street dance sekä uusimpana showjazz. Kaikista 
tanssitunneistamme löydät tarkemman kuvauksen Tanssiopis-

Lappeenrannan Tanssiopisto perusti vuosi sitten suuren 
suosion saaneen willimamas & -papas -tanssiryhmän. Tämä 
tanssiryhmä on suunnattu 60+ -vuotiaille ikivihreille tanssis-
ta kiinnostuneille aikuisille. Koskaan ei ole liian myöhäistä 
aloittaa tanssin harrastaminen, sillä tanssi kuuluu kaikille iästä 
riippumatta. 

Lappeenrantalainen erikoisuus on williäijien-tunti, joka on 
miesten oma tanssiryhmä. Ryhmä on saanut nimensä Lap-
peenrannan vaakunan mukaan. Williäijien-tunnilla rehvakkaan 

rempseästi, turhia sievistelemättä liikutaan ja tanssitaan. Tun-
neilla edesautetaan kehon ja mielen hyvinvointia sekä tutustu-
taan katutanssin ja nykytanssin eri osa-alueiden perusteisiin.

Sie tanssista kiinnostunut aikuinen - tule rohkeasti kokei-
lemaan! Voit pikkurahalla kokeilla kokonaisen kuukauden, 
ennen päätöstä sitoutumisesta. 

Lue lisää lprto.�

4.–15.8.
 

Ilmoittautuminen Lappeenrannan 
Tanssiopiston tanssitunneille
– katso edullinen tutustumistarjouksem-
me uusille oppilaille lprto.�

7.8. 
Tutustu tanssiin -tapahtuma 

klo 10.30-14.00 Lappeenrannan Tans-
siopiston Linnoituksen toimipisteessä 
(Suvorovinkuja 3)
– lue tapahtumasta enemmän tämän leh-
den sivulta 6 tai kotisivuiltamme lprto.�

16.8. 
Syyslukukausi ja tanssitunnit Lap-

peenrannan Tanssiopistolla alkavat

22.8.
Tanssitapahtuma Lappeenrannan 

Satamatorilla
–klo 12.00–12.30 Lappeenrannan 
Tanssiopiston oppilaat esiintyvät 
–klo 11.00–14.00 Lappeenrannan Tans-
siopiston oppilaiden pop up -esiintymisiä 
eri puolilla kaupunkia 

28.8.
Sataman valot -tapahtuma Lappeen-

rannan Satamatorilla ja Kasinon puistossa
–klo 17.10–17.20 Lappeenrannan Tans-
siopiston oppilaat esiintyvät Satamatorilla
–klo 18.10–18.25 Tanssiopiston tanssipaja 
Kasinon puistossa

18.9. 
Kohinaproject

–tanssiesitys Kulttuuritila Nuijamiehessä
–koreogra� Anna-Maria Paadar
–tanssija Eerika Kraft
–lue lisää: instagram@kohinaproject

Tanssitunnit 
rytmittävät 
arkeani
On mitä odottaa, sanoo innokas 
tanssinharrastaja Kirsti Rimpilä

’’

Tanssitunteja 
aikuisille

Kirsti Rimpilä käy 
viikoittain aikuisten 
baletti- ja aikuisten 
street dance -tunneilla.

Lappeenrannan Tanssiopistolla on laaja 
tarjonta erilaisia tanssitunteja aikuisille

16.10. 
Angles of Existence

–tanssiesitys Kulttuuritila Nuijamiehessä
klo 15.00 ja klo 20.00
–esityksen jälkeen taiteilijatapaaminen
–koreogra� Suvi Nieminen
–tanssija Silja Saarinen

7. ja 14.11.
Lappeenrannan Tanssiopiston esityk-

set Lappeenranta-salilla
–tarkemmat tiedot esityksistä Tanssiopis-
ton kotisivuilla lprto.� lokakuun alussa

11.12.
Linnoituksen Joulumarkkinat ja pieniä 

tanssiesityksiä Lappeenrannan Tanssi- 
opistolla
–tarkemmat tiedot pienistä tanssiesi-
tyksistä Tanssiopiston kotisivuilla lprto.� 
marraskuussa

Angles of Existence 
-teoksessa tanssii 
Silja Saarinen.

Willimamas & -papas -ryhmän 
tanssitunneilla on iloa yllin kyllin.



8 MISSÄ TANSSI ASUU?
Se asuu kehossa ja mielessä. Se asuu tanssisalissa kiireisen päivän jälkeen, ja hitaassa 

sunnuntaissa venyttellen. Se asuu tarhapäivien lomassa ja koulutien ensiaskelissa. 
Se asuu hyvissä ja huonoissa päivissä. Se asuu viikonlopun bileissä ja aikaisissa 

arkiaamuissa. Se asuu opissa ja improssa. Se asuu tutussa ja turvallisessa, sekä uudessa ja 
ihmeellisessä. Se asuu sinussa ja minussa. Se asuu uusissa ystävissäkin, joita et vielä tunne.

SUVOROVINKUJA 3, 53900 LAPPEENRANTA / TOIMISTO@LPRTO.FI / 0400 854 281

TÄÄLLÄ ASUU TANSSI, TANSSILLE OMISTETUSSA TILASSA.
TERVETULOA LAPPEENRANNAN TANSSIOPISTOON!

Kattavasta syksyn tarjonnastamme löytyy jokaiselle oma laji, taso ja
kannustavat tanssikaverit. Tutustu ja ilmoittaudu heti: lprto.�

Seuraa somessa!


