
	 	Tanssijan	polku	
	

Ikävuosi 3-4v. 5-6v. 5-6v. 7-12v. 7-12v. 7-12v. 

Seuran ryhmä	 Lastentanssi Lastentanssi Muksu mix Latinoshow Lasten alkeet Kilpailevat parit 

Ikäryhmän 
painopisteet 

Lapsuusvaihe 
Positiivisuus kaikessa 
tekemisessä 
Urheilusta ja 
harjoittelusta innostuminen 
ja lajirakkauden syttyminen 
Riittävä 
kokonaisliikuntamäärä 
Perustaitojen ja 
ominaisuuksien 
monipuolinen harjoittelu 
Kasvun ja kehityksen 
huomioiminen 
Urheilijaksi kasvamisen 
tukeminen yhdessä kodin 
kanssa 

Lapsuusvaihe 
Positiivisuus kaikessa 
tekemisessä 
Urheilusta ja 
harjoittelusta innostuminen 
ja lajirakkauden syttyminen 
Riittävä 
kokonaisliikuntamäärä 
Perustaitojen ja 
ominaisuuksien 
monipuolinen harjoittelu 
Kasvun ja kehityksen 
huomioiminen 
Urheilijaksi kasvamisen 
tukeminen yhdessä kodin 
kanssa 

Lapsuusvaihe 
Positiivisuus kaikessa 
tekemisessä 
Urheilusta ja 
harjoittelusta innostuminen 
ja lajirakkauden syttyminen 
Riittävä 
kokonaisliikuntamäärä 
Perustaitojen ja 
ominaisuuksien 
monipuolinen harjoittelu 
Kasvun ja kehityksen 
huomioiminen 
Urheilijaksi kasvamisen 
tukeminen yhdessä kodin 
kanssa 

Lapsuusvaihe 
Positiivisuus kaikessa 
tekemisessä 
Urheilusta ja 
harjoittelusta innostuminen 
ja lajirakkauden syttyminen 
Riittävä 
kokonaisliikuntamäärä 
Perustaitojen ja 
ominaisuuksien 
monipuolinen harjoittelu 
Kasvun ja kehityksen 
huomioiminen 
Urheilijaksi kasvamisen 
tukeminen yhdessä kodin 
kanssa 

Lapsuusvaihe 
Positiivisuus kaikessa 
tekemisessä 
Urheilusta ja 
harjoittelusta innostuminen 
ja lajirakkauden syttyminen 
Riittävä 
kokonaisliikuntamäärä 
Perustaitojen ja 
ominaisuuksien 
monipuolinen harjoittelu 
Kasvun ja kehityksen 
huomioiminen 
Urheilijaksi kasvamisen 
tukeminen yhdessä kodin 
kanssa 

Lapsuusvaihe 
Positiivisuus kaikessa 
tekemisessä 
Tavoitteellisesta 
harjoittelusta innostuminen 
Riittävä 
kokonaisliikuntamäärä 
Perustaitojen ja 
ominaisuuksien 
monipuolinen harjoittelu 
Kasvun ja kehityksen 
huomioiminen 
Urheilijaksi kasvamisen 
tukeminen yhdessä kodin 
kanssa 

Taito, fyysiset, 
psyykkiset ja 
sosiaaliset 
ominaisuudet 

Taito 
Liikkumisen perustaitojen 
harjoittelu 
Aikaa organisoimattomalle 
harjoittelulle 
  
Fyysinen kehittyminen 
Pituuskasvu ja painon nousu 
nopeaa, myös taidon 
oppiminen nopeaa 
Kehon mittasuhteen 
muuttuvat 
Lihaksen ja jänteen 
voimataso ei riittävä luun 
pituuskasvun vaatimuksille, 
joka voi aiheuttaa luiden 
ylirasitustiloja 
Hermoston kehittyminen 
nopeaa 
Vaikka motorinen 
kehittyminen on voimakasta, 
hienomotoriikka ei ole täysin 
kehittynyt 
  
Fyysinen harjoittelu 
Liikkuvuus 
Perusvenyttelysarjat 
Nopeus 
Nopeus- ja koordinaatio- 
harjoitteita 
• perusnopeuden ja 

ketteryyden 
harjoitteleminen mm. 

Taito 
Liikkumisen perustaitojen 
harjoittelu 
Aikaa organisoimattomalle 
harjoittelulle 
  
Fyysinen kehittyminen 
Pituuskasvu ja painon nousu 
nopeaa, myös taidon 
oppiminen nopeaa 
Kehon mittasuhteen 
muuttuvat 
Lihaksen ja jänteen 
voimataso ei riittävä luun 
pituuskasvun vaatimuksille, 
joka voi aiheuttaa luiden 
ylirasitustiloja 
Hermoston kehittyminen 
nopeaa 
Vaikka motorinen 
kehittyminen on voimakasta, 
hienomotoriikka ei ole täysin 
kehittynyt 
  
Fyysinen harjoittelu 
Liikkuvuus 
Perusvenyttelysarjat 
Nopeus 
Nopeus- ja koordinaatio- 
harjoitteita 
• perusnopeuden ja 

ketteryyden 
harjoitteleminen mm. 

Taito 
Liikkumisen perustaitojen 
harjoittelu 
Aikaa organisoimattomalle 
harjoittelulle 
  
Fyysinen kehittyminen 
Pituuskasvu ja painon nousu 
nopeaa, myös taidon 
oppiminen nopeaa 
Kehon mittasuhteen 
muuttuvat 
Lihaksen ja jänteen 
voimataso ei riittävä luun 
pituuskasvun vaatimuksille, 
joka voi aiheuttaa luiden 
ylirasitustiloja 
Hermoston kehittyminen 
nopeaa 
Vaikka motorinen 
kehittyminen on voimakasta, 
hienomotoriikka ei ole täysin 
kehittynyt 
  
Fyysinen harjoittelu 
Liikkuvuus 
Perusvenyttelysarjat 
Nopeus 
Nopeus- ja koordinaatio- 
harjoitteita 
• perusnopeuden ja 

ketteryyden 
harjoitteleminen mm. 

Yksilöllisen kehityksen ja 
monipuolisuuden huomiointi 
tärkeää ominaisuuksien 
harjoittelussa 
  
Taito 
Liikkumisen perustaitojen 
vahvistaminen 
Monipuolinen lajitaitojen 
alkeiden opettelu 
Monipuolinen lajitaitojen 
kehittely aiemmin opitun 
perustalle 
Lajiliikkeiden ydinosien 
oppiminen 
Vaivan näkemisen opettelu 
taitojen oppimiseksi 
Havaintotaitojen 
kehittäminen 
Harjoittelun runsas variointi 
Hyvä ilmapiiri taitojen 
oppimisen tukemiseksi 
Pyörivien liikkeiden 
harjoittelu 
molemminpuolisesti ja 
monipuolisesti 
Aikaa organisoimattomalle 
harjoittelulle 
  
Fyysinen kehittyminen 
Suuret lihasryhmät 
kehittyvät pienempiä 
nopeammin 

Yksilöllisen kehityksen ja 
monipuolisuuden huomiointi 
tärkeää ominaisuuksien 
harjoittelussa 
  
Taito 
Liikkumisen perustaitojen 
vahvistaminen 
Monipuolinen lajitaitojen 
alkeiden opettelu 
Monipuolinen lajitaitojen 
kehittely aiemmin opitun 
perustalle 
Lajiliikkeiden ydinosien 
oppiminen 
Vaivan näkemisen opettelu 
taitojen oppimiseksi 
Havaintotaitojen 
kehittäminen 
Harjoittelun runsas variointi 
Hyvä ilmapiiri taitojen 
oppimisen tukemiseksi 
Pyörivien liikkeiden 
harjoittelu 
molemminpuolisesti ja 
monipuolisesti 
Aikaa organisoimattomalle 
harjoittelulle 
  
Fyysinen kehittyminen 
Suuret lihasryhmät 
kehittyvät pienempiä 
nopeammin 

Yksilöllisen kehityksen ja 
monipuolisuuden huomiointi 
tärkeää ominaisuuksien 
harjoittelussa 
  
Taito 
Liikkumisen perustaitojen 
vahvistaminen 
Monipuolinen lajitaitojen 
alkeiden opettelu 
Monipuolinen lajitaitojen 
kehittely aiemmin opitun 
perustalle 
Lajiliikkeiden ydinosien 
oppiminen 
Vaivan näkemisen opettelu 
taitojen oppimiseksi 
Havaintotaitojen 
kehittäminen 
Harjoittelun runsas variointi 
Hyvä ilmapiiri taitojen 
oppimisen tukemiseksi 
Pyörivien liikkeiden 
harjoittelu 
molemminpuolisesti ja 
monipuolisesti 
Aikaa organisoimattomalle 
harjoittelulle 
  
Fyysinen kehittyminen 
Suuret lihasryhmät 
kehittyvät pienempiä 
nopeammin 
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leikeissä ja peleissä 
Voima 
Voimaharjoittelu muun 
harjoituksen joukossa 
• kehonhallinnan 

kehittäminen 
Kestävyys 
Peruskestävyyden harjoittelu 
mm. leikeissä, peleissä ja 
ulkoilussa 
Tasapaino 
  
Psyykkiset ja sosiaaliset 
ominaisuudet 
Positiivisuus kaikessa 
tekemisessä 
Onnistumisten kokeminen 
Itseluottamuksen tukeminen 
Keskittymistaitojen 
harjoitteleminen 
 
Lapsi ymmärtää vain oman 
näkökulmansa asiasta 
Kielen ymmärtäminen 
kehittyy nopeasti 
Pystyy keskittymään vain 
yksinkertaisiin ohjeisiin 
Uudet tilanteet usein 
pelottavia 
 

leikeissä ja peleissä 
Voima 
Voimaharjoittelu muun 
harjoituksen joukossa 
• kehonhallinnan 

kehittäminen 
Kestävyys 
Peruskestävyyden harjoittelu 
mm. leikeissä, peleissä ja 
ulkoilussa 
Tasapaino 
  
Psyykkiset ja sosiaaliset 
ominaisuudet 
Positiivisuus kaikessa 
tekemisessä 
Onnistumisten kokeminen 
Itseluottamuksen tukeminen 
Keskittymistaitojen 
harjoitteleminen 
 
Lapsi ymmärtää vain oman 
näkökulmansa asiasta 
Kielen ymmärtäminen 
kehittyy nopeasti 
Pystyy keskittymään vain 
yksinkertaisiin ohjeisiin 
Uudet tilanteet usein 
pelottavia 
 

leikeissä ja peleissä 
Voima 
Voimaharjoittelu muun 
harjoituksen joukossa 
• kehonhallinnan 

kehittäminen 
Kestävyys 
Peruskestävyyden harjoittelu 
mm. leikeissä, peleissä ja 
ulkoilussa 
Tasapaino 
  
Psyykkiset ja sosiaaliset 
ominaisuudet 
Positiivisuus kaikessa 
tekemisessä 
Onnistumisten kokeminen 
Itseluottamuksen tukeminen 
Keskittymistaitojen 
harjoitteleminen 
 
Lapsi ymmärtää vain oman 
näkökulmansa asiasta 
Kielen ymmärtäminen 
kehittyy nopeasti 
Pystyy keskittymään vain 
yksinkertaisiin ohjeisiin 
Uudet tilanteet usein 
pelottavia 
 

Sydänlihas kasvaa ja sydän- 
ja verenkiertoelimistö 
kehittyy 
Nivelsiteet vahvistuvat, 
mutta luiden päät edelleen 
rustomaiset 
Sisäkorvan tasapaino-
mekanismit kehittyvät 
  
Fyysinen harjoittelu 
Liikkuvuus 
Molemminpuolinen 
liikkuvuus (aktiivinen ja 
passiivinen) on ikäkauden 
tärkein ominaisuus 
Nopeus 
Nopeus on ikäkauden 
painopiste 
• nopeus- ja 

koordinaatioharjoittelu 
• liikenopeus 
Voima 
Perusvoima, kehonhallinta ja 
keskivartalon voima (ilman 
lisäpainoja) 
Kestävyys 
Peruskestävyyttä kehittävä 
liikkuminen lajiharjoitusten 
ulkopuolella 
Tasapaino 
  
Psyykkiset ja sosiaaliset 
ominaisuudet 
Positiivisuus kaikessa 
tekemisessä 
Onnistumisten kokeminen 
Itseluottamuksen tukeminen 
Lapsi oppii mallista 
Mielikuvitus kukoistaa ja 
uuden kokeileminen 
kiinnostaa 
Haluaa olla keskipisteenä 
Oppii ymmärtämään 
sääntöjä ja ohjeita 
Kilpailu- ja 
harjoitustilanteeseen 
keskittymisen opetteleminen 
Kilpailujännityksen 
hallitsemisen opetteleminen 
Kilpailuihin 
valmistautumisrutiinien 
muodostuminen 

Sydänlihas kasvaa ja sydän- 
ja verenkiertoelimistö 
kehittyy 
Nivelsiteet vahvistuvat, 
mutta luiden päät edelleen 
rustomaiset 
Sisäkorvan tasapaino-
mekanismit kehittyvät 
  
Fyysinen harjoittelu 
Liikkuvuus 
Molemminpuolinen 
liikkuvuus (aktiivinen ja 
passiivinen) on ikäkauden 
tärkein ominaisuus 
Nopeus 
Nopeus on ikäkauden 
painopiste 
• nopeus- ja 

koordinaatioharjoittelu 
• liikenopeus 
Voima 
Perusvoima, kehonhallinta ja 
keskivartalon voima (ilman 
lisäpainoja) 
Kestävyys 
Peruskestävyyttä kehittävä 
liikkuminen lajiharjoitusten 
ulkopuolella 
Tasapaino 
  
Psyykkiset ja sosiaaliset 
ominaisuudet 
Positiivisuus kaikessa 
tekemisessä 
Onnistumisten kokeminen 
Itseluottamuksen tukeminen 
Lapsi oppii mallista 
Mielikuvitus kukoistaa ja 
uuden kokeileminen 
kiinnostaa 
Haluaa olla keskipisteenä 
Oppii ymmärtämään 
sääntöjä ja ohjeita 
Kilpailu- ja 
harjoitustilanteeseen 
keskittymisen opetteleminen 
Kilpailujännityksen 
hallitsemisen opetteleminen 
Kilpailuihin 
valmistautumisrutiinien 
muodostuminen 

Sydänlihas kasvaa ja sydän- 
ja verenkiertoelimistö 
kehittyy 
Nivelsiteet vahvistuvat, 
mutta luiden päät edelleen 
rustomaiset 
Sisäkorvan tasapaino-
mekanismit kehittyvät 
  
Fyysinen harjoittelu 
Liikkuvuus 
Molemminpuolinen 
liikkuvuus (aktiivinen ja 
passiivinen) on ikäkauden 
tärkein ominaisuus 
Nopeus 
Nopeus on ikäkauden 
painopiste 
• nopeus- ja 

koordinaatioharjoittelu 
• liikenopeus 
Voima 
Perusvoima, kehonhallinta ja 
keskivartalon voima (ilman 
lisäpainoja) 
Kestävyys 
Peruskestävyyttä kehittävä 
liikkuminen lajiharjoitusten 
ulkopuolella 
Tasapaino 
  
Psyykkiset ja sosiaaliset 
ominaisuudet 
Positiivisuus kaikessa 
tekemisessä 
Onnistumisten kokeminen 
Itseluottamuksen tukeminen 
Lapsi oppii mallista 
Mielikuvitus kukoistaa ja 
uuden kokeileminen 
kiinnostaa 
Haluaa olla keskipisteenä 
Oppii ymmärtämään 
sääntöjä ja ohjeita 
Kilpailu- ja 
harjoitustilanteeseen 
keskittymisen opetteleminen 
Kilpailujännityksen 
hallitsemisen opetteleminen 
Kilpailuihin 
valmistautumisrutiinien 
muodostuminen 
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Lajitaidot • eri tanssilajeihin 
tutustuminen 

• rytmin ja musiikin 
tunteminen, rytmiin 
liikkumiseen 
tutustuminen 

• oman kehon ja 
kehonosien 
hahmottaminen 

• lyhyen koreografian 
muistaminen ja 
hahmottaminen 

• ryhmässä ja parin 
kanssa toimiminen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

• eri tanssilajeihin 
tutustuminen jatkuu, 
eri lajien 
tunnistaminen 

• rytmin ja musiikin 
tunteminen ja siihen 
liikkumisen 
vahvistaminen 

• vartalon ryhdin / 
keskilinjan 
hahmottaminen 

• perusaskeleet cha, 
cha, samba, valssi, 
jiven ja quickstepin 
chasset 

• nousujen ja laskujen 
opettelu 

• lyhyehkön 
koreografian 
muistamisen ja 
hahmottamisen 
vahvistaminen 

• ryhmässä ja parin 
kanssa toimimisen 
kehittyminen 

• parin kanssa 
tanssimisen opettelua, 
myöhemmin 
vahvistamista 

• vartalon ryhdin / 
keskilinjan 
hahmottamisen 
vahvistaminen 

• tanssiasennon 
hahmottaminen, 
myöhemmin ero vakio- 
ja 
latinalaistanssiasennos
sa, erilaiset otteet 
lattareissa 

• painonsiirron 
ymmärtäminen 

• perusaskeleet 4-6 
tanssista, valssi, 
(tango), quickstep, 
(samba), cha cha, jive 

• rytmin ja musiikin 
hahmottaminen 
perusaskeleissa, 
rytmiin liikkuminen 
yhdessä parin kanssa 

• nousujen ja laskujen 
tarkentaminen, kanta- 
ja päkiä-askeleet 

• oman parin 
huomioiminen 

• erilaisiin 
latinalaistansseihin 
tutustuminen 

• perusaskeleiden ja -
variaatioiden oppiminen 
5 latinalaistanssista 
(samba, cha cha, 
rumba, paso doble ja 
jive), myöhemmin 
monimutkaisempia 
kuvioyhdistelmiä 

• oman vartalon 
hahmottaminen, 
keskilinjalla ja 
painopisteellä 
liikkuminen 

• erilaisiin rytmeihin 
liikkuminen ja rytmien 
muuttaminen 

• esittävän koreografian 
luominen yhdessä 
ryhmän kanssa 

• tilassa ja eri 
muodostelmissa 
liikkuminen 

• musiikin tulkintaa 
erilaisten tunnetilojen 
kautta, tanssin ilmaisua 

 
 

• parin kanssa 
tanssimisen opettelua, 
myöhemmin 
vahvistamista 

• vartalon ryhdin / 
keskilinjan 
hahmottamisen 
vahvistaminen 

• tanssiasennon 
hahmottaminen, 
myöhemmin ero vakio- 
ja 
latinalaistanssiasennos
sa, erilaiset otteet 
lattareissa 

• painonsiirron 
ymmärtäminen 

• perusaskeleet 4-6 
tanssista, valssi, 
(tango), quickstep, 
(samba), cha cha, jive 

• rytmin ja musiikin 
hahmottaminen 
perusaskeleissa, 
rytmiin liikkuminen 
yhdessä parin kanssa 

• nousujen ja laskujen 
tarkentaminen, kanta- 
ja päkiä-askeleet 

• -oman parin 
huomioiminen 

• lajikohtaiset tekniset 
tarpeet yksilöllistyvät 

• parin kanssa 
tanssimisen 
vahvistaminen 

• vartalon ryhdin / 
keskilinjan 
vahvistaminen ja 
tarkentaminen, 
painopiste 

• painonsiirron 
tarkentaminen 

• tanssiasennon tarkempi 
hahmottaminen, 
erilaisten otteiden 
monipuolistuminen 
lattareissa 

• vartalonlinjojen 
selkeytyminen 

• taitotasoa vastaavat 
kilpailukoreografiat 6-
10 tanssissa, valssi, 
tango, (wieninvalssi, 
foxtrot), quickstep, 
samba, cha cha, 
(rumba, paso doble), 
jive 

• rytmiin tanssimisen 
vahvistaminen, 
erilaisten rytmitysten 
ymmärtäminen, 
musiikin karaktäärin 
ilmeneminen 

• nousujen ja laskujen 
tarkentaminen, 
jalkatyön yhteys näihin, 
vartalon kierteen 
hahmottaminen, 
käännösmäärien 
hahmottaminen 

• tilassa liikkumisen ja 
koreografian 
muuttamisen 
hahmottaminen 

• - oman parin 
kunniottaminen, parin 
yhteisten vahvuuksien 
löytäminen, parin 
kuunteleminen ja tasa-
arvoinen kohtelu, 
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yhdessä tekemisen 
riemun vahvistuminen 
parin kesken ja 
ryhmässä 

Valmennus Harjoittelu leikinomaista ja 
monipuolista 
perusominaisuuksien ja 
lajitaitojen 
kehittämistä.� Lajista 
innostuminen ja 
lajirakkauden syttyminen 
  
Lajiharjoitusmäärä� sisältä
ä laji- ja oheisharjoittelun  
• 1-4 krt / vko 
• 1-8 h / vko 
Muu liikunta / ulkoilu 
• sisältää pelit, leikit, 

liikuntahetket 
päiväkodissa / 
koululiikunnan, ulkoilut 
tms. 

Kokonaisliikuntamäärä 
• 20 h / vko 
  
Suunnittelu ja seuranta 
• Valmennuksen 

tuntisuunnitelma 
• Läsnäoloseuranta 
• Loukkaantumisten 

ennaltaehkäiseminen 
huolehtimalla riittävästä 
monipuolisesta 
liikunnasta ja 
perustaitojen 
kehittämisestä 

• Kokonaisvaltaisen 
valmennuksen ja 
valmentajan oman 
toiminnan arviointi 

Ryhmäkoko 
• noin 12 tanssijaa 
 

Harjoittelu leikinomaista ja 
monipuolista tanssin 
perusominaisuuksien ja 
lajitaitojen kehittämistä sekä 
systemaattisen harjoittelun 
opettelemista 
 
Lajiharjoitusmäärä� sisältä
ä laji- ja oheisharjoittelun 
• 1-4 krt / vko 
• 1-8 h / vko 
Muu liikunta / ulkoilu 
• sisältää pelit, leikit, 

koululiikunnan, ulkoilut 
ja muut 
liikuntaharrastukset 
tms. 

 
Kokonaisliikuntamäärä 
• 20 h / vko 
 
Suunnittelu ja seuranta 
• Valmennuksen tunti-, 

viikko- ja 
kausisuunnitelma 

• Määrä - läsnäoloseuranta 
• Loukkaantumisten 

ennaltaehkäiseminen 
huomioimalla oikeat 
liiketekniikat, 
kehonhallinta ja 
kasvupyrähdyksen alku 

• Kokonaisvaltaisen 
valmennuksen ja 
valmentajan oman 
toiminnan arviointi 

Ryhmäkoko 
• noin 12 tanssijaa 
  

Harjoittelu leikinomaista ja 
monipuolista tanssin 
perusominaisuuksien ja 
lajitaitojen kehittämistä sekä 
systemaattisen harjoittelun 
opettelemista 
 
Lajiharjoitusmäärä� sisältä
ä laji- ja oheisharjoittelun 
• 2-5 krt / vko 
• 2-10 h / vko 
Muu liikunta / ulkoilu 
• sisältää pelit, leikit, 

koululiikunnan, ulkoilut 
ja muut 
liikuntaharrastukset 
tms. 

 
Kokonaisliikuntamäärä 
• 20 h / vko 
 
Leiritys 
• Seuran leirit 
Suunnittelu ja seuranta 
• Valmennuksen tunti-, 

viikko- ja 
kausisuunnitelma 

• Määrä - läsnäoloseurant 
• Fyysiset ominaisuudet ja 

perustaidot 
• Loukkaantumisten 

ennaltaehkäiseminen 
huomioimalla oikeat 
liiketekniikat, 
kehonhallinta ja 
kasvupyrähdyksen alku 

• Kokonaisvaltaisen 
valmennuksen ja 
valmentajan oman 
toiminnan arviointi 

Ryhmäkoko 
• noin 14 tanssijaa 

Harjoittelu leikinomaista ja 
monipuolista tanssin 
perusominaisuuksien ja 
lajitaitojen kehittämistä sekä 
systemaattisen harjoittelun 
opettelemista 
 
Lajiharjoitusmäärä� sisältä
ä laji- ja oheisharjoittelun 
• 4-5 krt / vko 
• 8-12 h / vko 
Muu liikunta / ulkoilu 
• sisältää pelit, leikit, 

koululiikunnan, ulkoilut 
ja muut 
liikuntaharrastukset 
tms. 

 
Kokonaisliikuntamäärä 
• 20 h / vko 
 
Leiritys 
• Seuran leirit 
Suunnittelu ja seuranta 
• Valmennuksen tunti-, 

viikko- ja 
kausisuunnitelma 

• Määrä - läsnäoloseuranta 
• Fyysiset ominaisuudet ja 

perustaidot  
• Loukkaantumisten 

ennaltaehkäiseminen 
huomioimalla oikeat 
liiketekniikat, 
kehonhallinta ja 
kasvupyrähdyksen alku 

• Kokonaisvaltaisen 
valmennuksen ja 
valmentajan oman 
toiminnan arviointi 

Ryhmäkoko 
• noin 15 tanssijaa 

Harjoittelu leikinomaista ja 
monipuolista tanssin 
perusominaisuuksien ja 
lajitaitojen kehittämistä sekä 
systemaattisen harjoittelun 
opettelemista 
 
Lajiharjoitusmäärä� sisältä
ä laji- ja oheisharjoittelun 
• 4-5 krt / vko 
• 8-12 h / vko 
Muu liikunta / ulkoilu 
• sisältää pelit, leikit, 

koululiikunnan, ulkoilut 
ja muut 
liikuntaharrastukset 
tms. 

 
Kokonaisliikuntamäärä 
• 20 h / vko 
 
Leiritys 
• Seuran leirit 
• Muut leirit 
Suunnittelu ja seuranta 
• Valmennuksen tunti-, 

viikko- ja 
kausisuunnitelma 

• Määrä - läsnäoloseuranta 
• Fyysiset ominaisuudet ja 

perustaidot 
• Loukkaantumisten 

ennaltaehkäiseminen 
huomioimalla oikeat 
liiketekniikat, 
kehonhallinta ja 
kasvupyrähdyksen 
alku 

• Kokonaisvaltaisen 
valmennuksen ja 
valmentajan oman 
toiminnan arviointi 

Ryhmäkoko 
• noin 16 tanssijaa 

Harjoittelu leikinomaista ja 
monipuolista tanssin 
perusominaisuuksien ja 
lajitaitojen kehittämistä sekä 
systemaattisen harjoittelun 
opettelemista 
 
Lajiharjoitusmäärä� sisältä
ä laji- ja oheisharjoittelun 
• 4-5 krt / vko 
• 8-14 h / vko 
Muu liikunta / ulkoilu 
• sisältää pelit, leikit, 

koululiikunnan, ulkoilut 
ja muut 
liikuntaharrastukset 
tms. 

 
Kokonaisliikuntamäärä 
• 20 h / vko 
 
Leiritys 
• Seuran leirit 
• Muut leirit 
Suunnittelu ja seuranta 
• Valmennuksen tunti-, 

viikko- ja 
kausisuunnitelma 

• Määrä - läsnäoloseuranta 
• Fyysiset ominaisuudet ja 

perustaidot  
• Loukkaantumisten 

ennaltaehkäiseminen 
huomioimalla oikeat 
liiketekniikat, 
kehonhallinta ja 
kasvupyrähdyksen alku 

• Kokonaisvaltaisen 
valmennuksen ja 
valmentajan oman 
toiminnan arviointi 

Ryhmäkoko 
• noin 16 tanssijaa 
  

Kilpaileminen Ei kilpailuja Ei kilpailuja 2-4 kilpailua / vuosi 
*seura- tai aluekilpailu 

Ei kilpailuja 2-4 kilpailua / vuosi 
*seura- tai aluekilpailu 

8-10 kilpailua / vuosi 
*seura- tai aluekilpailu 
*Ikäkausimestaruuskilpailut 
* kansainväliset kilpailut 



	 	Tanssijan	polku	
	

1-2 joukkuekilpailua 
Esitykset 2 krt /vuosi 2 krt /vuosi 2 krt /vuosi 2 krt /vuosi 2 krt /vuosi 2 krt /vuosi 

Testit ja tarkastukset Terveystarkastus 
• Neuvola 
 

Terveystarkastus 
• Neuvola 
 

Terveystarkastus 
• Neuvola 
Tanssitestit: 
F-katselmus 

Terveystarkastus 
• Kouluterveydenhuolto 

Terveystarkastus 
• Kouluterveydenhuolto 
Tanssitestit: 
F-katselmus 

Terveystarkastus 
Kouluterveydenhuolto 

Tukitoimet Liikunnallisesta ja 
terveellisestä elämäntavasta 
viestittäminen perheelle 
Ohjaaminen asiantuntijoille 
tarpeen vaatiessa 

Liikunnallisesta ja 
terveellisestä elämäntavasta 
viestittäminen perheelle 
Ohjaaminen asiantuntijoille 
tarpeen vaatiessa 

Liikunnallisesta ja 
terveellisestä elämäntavasta 
viestittäminen perheelle 
Ohjaaminen asiantuntijoille 
tarpeen vaatiessa 

Liikunnallisesta ja 
terveellisestä elämäntavasta 
viestittäminen perheelle 
Ohjaaminen asiantuntijoille 
tarpeen vaatiessa  

Liikunnallisesta ja 
terveellisestä elämäntavasta 
viestittäminen perheelle 
Ohjaaminen asiantuntijoille 
tarpeen vaatiessa 

Valmentajan johtama 
asiantuntijatiimi, joka tukee 
kokonaisvaltaista 
valmennusta 
Tanssinopettaja 
Ohjaaminen 
fysioterapeutille/urheilulääkä
rille tarpeen vaatiessa 
Perheen tukeminen 
terveellisen ravitsemuksen 
ja liikunnallisen elämäntavan 
toteuttamisessa 

Valmentaja Osaaminen ja koulutus 
Lapsen fyysisen, psyykkisen 
ja sosiaalisen kehityksen 
asteiden hallitseminen ja 
ymmärtäminen 
Lajin perusteiden 
hallitseminen ja opettaminen 
lapsille 
Lasten valmennuksen 
perusteiden soveltaminen 
valmennuksessa 
Motivoitunut 
kouluttautumaan ja 
kehittämään itseään 
valmentajana 
Koulutettu valmentaja, 
vähintään 
• Lastentanssiohjaaja 

koulutus 
•  tai muu vastaava 

osaaminen 
  
Rooli 
Luotettava aikuinen 
Innostaa lasta tanssiin ja 
liikkumiseen 
Esikuva 
Avoimet ja luottamukselliset 
välit lapseen ja hänen 
huoltajiinsa; hyvä 
tiedonkulku 

Osaaminen ja koulutus 
Lapsen fyysisen, psyykkisen 
ja sosiaalisen kehityksen 
asteiden hallitseminen ja 
ymmärtäminen 
Lajin perusteiden 
hallitseminen ja opettaminen 
lapsille 
Lasten valmennuksen 
perusteiden soveltaminen 
valmennuksessa 
Motivoitunut 
kouluttautumaan ja 
kehittämään itseään 
valmentajana 
Koulutettu valmentaja, 
vähintään 
• Lastentanssiohjaaja 

koulutus 
•  tai muu vastaava 

osaaminen 
 
Rooli 
Luotettava aikuinen 
Innostaa lasta tanssiin ja 
liikkumiseen 
Esikuva 
Avoimet ja luottamukselliset 
välit lapseen ja hänen 
huoltajiinsa; hyvä 
tiedonkulku 

Osaaminen ja koulutus 
Lapsen fyysisen, psyykkisen 
ja sosiaalisen kehityksen 
asteiden hallitseminen ja 
ymmärtäminen 
Lajin perusteiden 
hallitseminen ja opettaminen 
lapsille 
Lasten valmennuksen 
perusteiden soveltaminen 
valmennuksessa 
Motivoitunut 
kouluttautumaan ja 
kehittämään itseään 
valmentajana 
Koulutettu valmentaja, 
vähintään 
• tanssiurheilun 1-lajiosan  
•  tai muu vastaava 

osaaminen 
  
Rooli 
Luotettava aikuinen 
Innostaa lasta tanssiin ja 
liikkumiseen 
Esikuva 
Avoimet ja luottamukselliset 
välit lapseen ja hänen 
huoltajiinsa; hyvä 
tiedonkulku 

Osaaminen ja koulutus 
Lapsen fyysisen, psyykkisen 
ja sosiaalisen kehityksen 
asteiden hallitseminen ja 
ymmärtäminen 
Lajin perusteiden 
hallitseminen ja opettaminen 
lapsille 
Lasten valmennuksen 
perusteiden soveltaminen 
valmennuksessa 
Motivoitunut 
kouluttautumaan ja 
kehittämään itseään 
valmentajana 
Koulutettu valmentaja, 
vähintään 
• tanssiurheilun 1-lajiosan  
•  tai muu vastaava 

osaaminen 
  
Rooli 
Luotettava aikuinen 
Innostaa lasta tanssiin ja 
liikkumiseen 
Esikuva 
Avoimet ja luottamukselliset 
välit lapseen ja hänen 
huoltajiinsa; hyvä 
tiedonkulku 

Osaaminen ja koulutus 
Lapsen fyysisen, psyykkisen 
ja sosiaalisen kehityksen 
asteiden hallitseminen ja 
ymmärtäminen 
Lajin perusteiden 
hallitseminen ja opettaminen 
lapsille 
Lasten valmennuksen 
perusteiden soveltaminen 
valmennuksessa 
Motivoitunut 
kouluttautumaan ja 
kehittämään itseään 
valmentajana 
Koulutettu valmentaja, 
vähintään 
• tanssiurheilun 1-lajiosan  
•  tai muu vastaava 

osaaminen 
  
Rooli 
Luotettava aikuinen 
Innostaa lasta tanssiin ja 
liikkumiseen 
Esikuva 
Avoimet ja luottamukselliset 
välit lapseen ja hänen 
huoltajiinsa; hyvä 
tiedonkulku 

Osaaminen ja koulutus 
Lapsen fyysisen, psyykkisen 
ja sosiaalisen kehityksen 
asteiden hallitseminen ja 
ymmärtäminen 
Lajin ominaisuus- ja 
taitoharjoittelun perusteiden 
ja opettamisen hallitseminen 
Herkkyyskausien 
merkityksen ja sen 
harjoittelulle asettamien 
vaatimusten hallitseminen 
Lasten valmennuksen 
perusteiden soveltaminen 
valmennuksessa 
Motivoitunut 
kouluttautumaan ja 
kehittämään itseään 
valmentajana ja tuomarina 
(sääntötuntemus) 
Koulutettu 
ammattivalmentaja, 
vähintään 
• tanssiurheilun 2-lajiosa  
• tai muu vastaava 

osaaminen 
 

Rooli 
Valmennustiimin johtajana 
toimiminen 
Luotettava aikuinen 
Innostaa lasta tanssiin ja 
liikkumiseen 



	 	Tanssijan	polku	
	

Tukee tanssijan 
lajirakkauden syttymistä 
Esikuva 
Urheilijaksi kasvun 
tukeminen 
Hyvä yhteistyö muiden 
valmentajien kanssa 
Avoimet ja luottamukselliset 
välit tanssijaan, hänen 
huoltajiinsa ja 
koulumaailmaan; hyvä 
tiedonkulku 

Urheilijaksi kasvu ja 
arjen hallinta 

”KOKEILEE JA 
INNOSTUU” � aktiivinen 
tanssiuran aloitus 
  
Urheilullinen elämäntapa 
Terveellisestä ruokavaliosta, 
riittävästä levosta ja 
arkiliikunnasta 
huolehtiminen 
Ajankäyttö/vrk: uni 10h, 
liikuntaa 2-3h 
Ruokailukerrat/vrk: 5-7x 
  
Huippu-urheilijaksi 
kasvaminen 
Harjoitustilanteessa 
viihtyminen 
Tanssin ilon löytäminen 
Lajileikeistä innostuminen 
Ryhmässä toimimaan 
oppiminen 
  

”KOKEILEE JA 
INNOSTUU” � aktiivinen 
tanssiuran aloitus 
  
Urheilullinen elämäntapa 
Terveellisestä ruokavaliosta, 
riittävästä levosta ja 
arkiliikunnasta 
huolehtiminen 
Ajankäyttö/vrk: uni 10h, 
liikuntaa 2-3h 
Ruokailukerrat/vrk: 5-7x 
  
Huippu-urheilijaksi 
kasvaminen 
Harjoitustilanteessa 
viihtyminen 
Tanssin ilon löytäminen 
Lajileikeistä innostuminen 
Ryhmässä toimimaan 
oppiminen 
 

”KOKEILEE JA 
INNOSTUU” � aktiivinen 
tanssiuran aloitus 
  
Urheilullinen elämäntapa 
Terveellisestä ruokavaliosta, 
riittävästä levosta ja 
arkiliikunnasta 
huolehtiminen 
Ajankäyttö/vrk: uni 10h, 
liikuntaa 2-3h 
Ruokailukerrat/vrk: 5-7x 
  
Huippu-urheilijaksi 
kasvaminen 
Harjoitustilanteessa 
viihtyminen 
Tanssin ilon löytäminen 
Lajileikeistä innostuminen 
Ryhmässä toimimaan 
oppiminen 
 

”KOKEILEE JA 
INNOSTUU” � aktiivinen 
tanssiuran aloitus 
  
Urheilullinen elämäntapa 
Terveellisestä ruokavaliosta, 
riittävästä levosta ja 
arkiliikunnasta 
huolehtiminen 
Ajankäyttö/vrk: uni 10h, 
liikuntaa 2-3h 
Ruokailukerrat/vrk: 5-7x 
  
Huippu-urheilijaksi 
kasvaminen 
Harjoitustilanteessa 
viihtyminen 
Tanssin ilon löytäminen 
Lajileikeistä innostuminen 
Ryhmässä toimimaan 
oppiminen 
 

”KOKEILEE JA 
INNOSTUU” � aktiivinen 
tanssiuran aloitus 
  
Urheilullinen elämäntapa 
Terveellisestä ruokavaliosta, 
riittävästä levosta ja 
arkiliikunnasta 
huolehtiminen 
Ajankäyttö/vrk: uni 10h, 
liikuntaa 2-3h 
Ruokailukerrat/vrk: 5-7x 
  
Huippu-urheilijaksi 
kasvaminen 
Harjoitustilanteessa 
viihtyminen 
Tanssin ilon löytäminen 
Lajileikeistä innostuminen 
Ryhmässä toimimaan 
oppiminen 
 

“OPPII JA OMAKSUU” 
Tanssin perusliikkeiden ja 
ominaisuuksien 
rakentaminen 
  
Urheilullinen elämäntapa 
Urheilulliseen elämäntapaan 
kasvaminen 
Terveellisestä ruokavaliosta, 
riittävästä levosta ja 
arkiliikunnasta 
huolehtiminen 
Ajankäyttö/vrk: uni 9-10h, 
liikuntaa 3h 
Ruokailukerrat/vrk: 5-7x 
  
Huippu-urheilijaksi 
kasvaminen 
Harjoitustilanteessa 
viihtyminen Tanssin ilon 
löytäminen ja säilyttäminen 
Säännöllisestä 
lajiharjoittelusta 
innostuminen 
Oppimisesta kiinnostuminen 
Harjoittelun merkityksen 
oppimiselle ymmärtäminen 
Ryhmän merkityksen 
kasvaminen 
Kilpailemiseen 
opetteleminen 



	 	Tanssijan	polku	
	

Kodin rooli On kiinnostunut ja tukee 
lapsen harrastusta 
Päivittäisen monipuolisen 
liikuntaharrastuksen 
mahdollistaminen ja 
kokonaisliikuntamäärästä 
huolehtiminen 
Ravinnosta ja levosta 
huolehtiminen 
Yhteistyö valmentajan 
kanssa  
Tutustuu seuratoimintaan ja 
seuran toimijoihin 

On kiinnostunut ja tukee 
lapsen harrastusta 
Päivittäisen monipuolisen 
liikuntaharrastuksen 
mahdollistaminen ja 
kokonaisliikuntamäärästä 
huolehtiminen 
Ravinnosta ja levosta 
huolehtiminen 
Yhteistyö valmentajan 
kanssa  
Tutustuu seuratoimintaan ja 
seuran toimijoihin 

On kiinnostunut ja tukee 
lapsen harrastusta 
Päivittäisen monipuolisen 
liikuntaharrastuksen 
mahdollistaminen ja 
kokonaisliikuntamäärästä 
huolehtiminen 
Ravinnosta ja levosta 
huolehtiminen 
Yhteistyö valmentajan 
kanssa  
Tutustuu seuratoimintaan ja 
seuran toimijoihin 

On kiinnostunut ja tukee 
lapsen harrastusta 
Päivittäisen monipuolisen 
liikuntaharrastuksen 
mahdollistaminen ja 
kokonaisliikuntamäärästä 
huolehtiminen 
Ravinnosta ja levosta 
huolehtiminen 
Yhteistyö valmentajan 
kanssa  
Tutustuu seuratoimintaan ja 
seuran toimijoihin 

On kiinnostunut ja tukee 
lapsen harrastusta 
Päivittäisen monipuolisen 
liikuntaharrastuksen 
mahdollistaminen ja 
kokonaisliikuntamäärästä 
huolehtiminen 
Ravinnosta ja levosta 
huolehtiminen 
Yhteistyö valmentajan 
kanssa  
Tutustuu seuratoimintaan ja 
seuran toimijoihin 

On kiinnostunut ja tukee 
lapsen harrastusta 
Päivittäisen monipuolisen 
liikuntaharrastuksen 
mahdollistaminen ja 
kokonaisliikuntamäärästä 
huolehtiminen 
Omatoimisen harjoittelun 
tukeminen Ravinnosta ja 
levosta huolehtiminen 
Yhteistyö valmentajan 
kanssa  
Tutustuu seuratoimintaan ja 
seuran toimijoihin 

Koulu ja opiskelu Päiväkoti Päiväkoti / esikoulu Päiväkoti / esikoulu Peruskoulu Peruskoulu Peruskoulu 

Seuran rooli Varmistaa laadukkaan 
arkiharjoittelun  
Sitoutuu tanssin 
ammattimaiseen 
kehittämiseen  
Tekee yhteistyötä 
Tanssiurheiluliiton ja muiden 
yhteistyötahojen kanssa 
Positiivinen seurahenki 

Varmistaa laadukkaan 
arkiharjoittelun  
Sitoutuu tanssin 
ammattimaiseen 
kehittämiseen  
Tekee yhteistyötä 
Tanssiurheiluliiton ja muiden 
yhteistyötahojen kanssa 
Positiivinen seurahenki 

Varmistaa laadukkaan 
arkiharjoittelun  
Sitoutuu tanssin 
ammattimaiseen 
kehittämiseen  
Tekee yhteistyötä 
Tanssiurheiluliiton ja muiden 
yhteistyötahojen kanssa 
Positiivinen seurahenki 

Varmistaa laadukkaan 
arkiharjoittelun 
Sitoutuu tanssin 
ammattimaiseen 
kehittämiseen 
Tekee yhteistyötä 
Tanssiurheiluliiton ja muiden 
yhteistyötahojen kanssa 
Positiivinen seurahenki 

Varmistaa laadukkaan 
arkiharjoittelun  
Sitoutuu tanssin 
ammattimaiseen 
kehittämiseen  
Tekee yhteistyötä 
Tanssiurheiluliiton ja muiden 
yhteistyötahojen kanssa 
Positiivinen seurahenki 

Varmistaa laadukkaan 
arkiharjoittelun  
Sitoutuu tanssin 
ammattimaiseen 
kehittämiseen  
Tekee yhteistyötä 
Tanssiurheiluliiton ja muiden 
yhteistyötahojen kanssa 
Positiivinen seurahenki 
 

Olosuhteet Turvallinen 
toimintaympäristö 
Harjoittelu koulujen saleissa 
ja tanssisaleissa 

Turvallinen 
toimintaympäristö Harjoittelu 
koulujen saleissa ja 
tanssisaleissa 

Turvallinen 
toimintaympäristö 
Harjoittelu koulujen saleissa 
ja tanssisaleissa 

Turvallinen 
toimintaympäristö  
Harjoittelu koulujen saleissa 
ja tanssisaleissa 

Turvallinen 
toimintaympäristö Harjoittelu 
koulujen saleissa ja 
tanssisaleissa 

Turvallinen 
toimintaympäristö Harjoittelu 
koulujen saleissa ja 
tanssisaleissa 

 


