
Motoran lukuvuositiedote 2017-2018

Motoran kausi on käynnistynyt hienosti! Kaikissa ryhmissä on mukavasti harrastajia
ja kotiutuminen uusiin toimipaikkoihin on hyvässä vauhdissa. Tutut ohjaajat jatkavat
hyvää työtään ryhmien parissa. 

Tällä  kaudella  panostetaan  juhlimiseen  :)  Ensin  juhlitaan  satavuotiasta  Suomea
Carelia-salissa isänpäivänä 12.11.,  jolloin  Motoran uusi  tanssiteos  Sadan vuoden
rakkaustarina saa  kantaesityksensä. Tuo  isä,  ukki  ja  koko  perhe  isänpäivän
konserttiin!

Kesäkuun  9.  päivä  puolestaan  juhlitaan  50  vuotta  täyttävää  Motoraa  Utran
uittoareenan  juhlakonsertissa.  Luvassa  on  ohjelmaa  koko  illaksi  esityksineen  ja
ruokailuineen. 

Jotta  juhlat  onnistuvat,  tarvitaan  myös  valmistelutyötä.  Harjoitukset,  leirit  ja
pienemmät  keikat  ovat  kaikki  valmistautumista  isoihin  tavoitteisiin.  Ryhmien
toiminnan  tukena  toimii  aktiivinen  johtokunta,  joka  pyrkii  mm.  ratkaisemaan
toimitilakysymystä seuraavaa lukuvuotta varten. 

Tästä  tiedotteesta  löytyy  perustietoa  Motoran  toiminnasta  sekä  kauden  tärkeät
päivämäärät.  Lukujärjestykset,  lukukausimaksut  ja  yhteystiedot  löytyvät
ajantasaisina Motoran nettisivuilta osoitteesta motora.fi.  



PERUSTIETOA MOTORAN TOIMINNASTA 

TOIMITILAT 

Kaudella  2017-18  Motoran  ryhmät  harjoittelevat  neljässä  paikassa:  Lehmon
nuorisoseuran talolla (Kylmäojantie 2),  Reijolan yhteisötalossa (Urheilupuistontie
2),  Lyseon  lukiolla  (Koskikatu  8)  ja  Mutalan  koululla  (Lastenkatu  4).  Motti-sali
Papinkadulla  ei  ole  toistaiseksi  käytössä.  Tavoitteena  on,  että  seuraavalla
toimikaudella ryhmät pystytään saattamaan yhteisen katon alle. 

Motoran  toimisto-  ja  kokoustila  Messi  sijaitsee  Papinkatu  5:ssä. Messissä
työskentelee Motoran toiminnanohjaaja. Lisäksi siellä pidetään seuran kokoukset ja
palaverit sekä kansanmusiikkiryhmien ja soitto-oppilaiden tunnit.   

TANSSIHARJOITUKSET JA VARUSTEET 

Alle  kouluikäisten  tanssin  harrastaminen  Motorassa  perustuu  perusmotoristen
taitojen monipuoliseen kehittämiseen kansantanssin, laulujen, rytmiikan, ja luovan
tanssin keinoin. Kouluiässä varsinainen tanssien harjoittelu lisääntyy, ja tavoitteeksi
tulee  tiettyjen  kansantanssitaitojen  ja  -ohjelmistojen  hallinta.  Tällöin  myös
sitoutuminen säännölliseen harjoituksissa käymiseen on entistä tärkeämpää. Pienten
harjoitukset  pidetään  kerran  viikossa,  noin  9-vuotiaasta  alkaen  siirrytään  kahden
viikkoharjoituksen  rytmiin  tai  yli  tunnin  mittaisiin  harjoituksiin.  Opetuksessa
noudatetaan  taiteen  perusopetuksen  opetussuunnitelmaa,  joka  löytyy
kokonaisuudessaan  Motoran  nettisivuilta.  Ohjaajat  kertovat  kauden  aikana
vanhempainilloissa,  mitkä  opetussuunnitelman  kohdat  omaa  ryhmää  kulloinkin
koskettavat.  

Harjoituksiin  varustaudutaan kevyellä  ja  joustavalla  vaatetuksella  (esim.  t-paita  ja
verryttelyhousut/shortsit). Alle kouluikäiset voivat käyttää tunnilla jaloissa tossuja tai
olla  avojaloin,  mikäli  lattia  siihen  soveltuu.  Kouluikäiset  käyttävät  tanssiessaan
(harjoituksissa  ja  esiintymisissä)  mustia  kansantanssikenkiä.  Useamman  tunnin
viikossa  harjoittelevat  nuorisoikäiset  tanssijat  voivat  käyttää  tanssilenkkareita  tai
tytöt  karakterikenkiä  ja  pojat  saappaita.  Pitkät  hiukset  tulee  laittaa  kiinni
tanssitunnille tultaessa. 

ESIINTYMISET JA TAPAHTUMAT 

Motoran  kaikki  ryhmät  esiintyvät  vähintäänkin  kaksi  kertaa  lukuvuoden  aikana:
syyskauden päättäjäisissä joulukuussa ja Motoran kevätkonsertissa.  

Syyskauden  päättäjäiset  9.12. on  avoin  ja  pääsymaksuton  tapahtuma  kaikkien
tanssijoiden  perheille,  joskin  tilan  pienuuden  vuoksi  katsojamäärää  rajoitetaan
kahteen  katsojaan  per  tanssija.  Syyskauden  päättäjäisissä  ryhmät  antavat  pienen



näytteen syksyn mittaan harjoitellusta ohjelmistosta. Kevätkonsertissa puolestaan on
esillä pidempiä kokonaisuuksia. 

Kevään  2018  konsertti  toteutetaan  aiemmista  vuosista  poikkeavalla  tavalla,
kahdessa  osassa.  Tiistaina  15.5.  järjestetään  pienimpien  tanssijoiden  oma
kevätkonsertti  Reijolan  yhteisötalossa,  ja  lauantaina  9.6.  juhlitaan  50-vuotiasta
Motoraa Utran Uittotuvalla juhlakonsertin merkeissä. Juhlakonsertin ohjelmistosta
vastaavat vanhemmat ryhmät. Tieto siitä, mitkä ryhmät ovat missäkin konsertissa,
tarkentuu  syksyn  aikana.  Juhlakonsertti  on  vuoden  päätapahtuma.  Konsertilla
tavoitellaan  seuran  ulkopuolista  yleisöä,  ja  sillä  myös  hankitaan  varoja  seuran
toimintaan.  Tähän  konserttiin  kaikki  katsojat  (myös  tanssijoiden  vanhemmat)
lunastavat pääsylipun.  

Koulu-, nuoriso- ja aikuisikäisten ryhmät esiintyvät seuran omien tilaisuuksien lisäksi
myös muissa tapahtumissa. Esiintyminen on tanssijoille palkinto tehdystä työstä ja
monille suuri harjoittelumotivaation lähde. Esiintymiset kasvattavat tanssijaa monin
tavoin  ja  lisäävät  rohkeutta  ja  kokemusta  esillä  olosta.  Esiintymispyyntöjä  tulee
Motoralle  ihan  mukavasti,  mutta  olisi  hienoa,  jos  vanhemmat  keksisivät  ryhmille
lisääkin esiintymismahdollisuuksia.

Motoran  ryhmät  osallistuvat  aktiivisesti  maakunnallisiin,  valtakunnallisiin  ja
kansainvälisiin tanssitapahtumiin. Parillisina vuosina kesäkuun alussa Pispalan Sottiisi
kokoaa  kaikenikäiset  tanssijat  Tampereelle  ja  parittomina  vuosina  lastenryhmät
Lasten  Kalenat  -tapahtumaan  Lappeenrantaan.  Ulkomaisille  festivaaleille  ryhmät
osallistuvat  halukkuutensa mukaan.  Periaatteena tapahtumiin osallistumisessa on,
että  jokainen  ryhmä  rahoittaa  matkansa  omalla  varainhankinnalla  (esiintymisillä,
talkootöillä jne.). Siksi päätös tapahtumiin lähtemisestä tuleekin tehdä hyvissä ajoin.

TANSSIRYHMIEN OHJELMISTO 

Ryhmien  ohjelmiston  laadintaan  antaa  osviittaa  taiteen  perusopetuksen
opetussuunnitelma,  jossa  on  määritelty  tavoitteet  kunkin  ikäkauden
tanssiopetukselle. Näiden tavoitteiden perusteella ohjaajat suunnittelevat ryhmien
ohjelmiston,  joka  voi  muodostua  perinteisistä  kansantansseista,  sommitelluista
perinteisistä tansseista tai uusista koreografioista. Ohjelmiston laadinnassa pyritään
siihen, että ryhmä saa monipuolisia ja tanssi-  ja esiintymistaitoa eteenpäin vieviä
haasteita. Myös mahdolliset tulevat luokittelut, kilpailut tai ulkomaille suuntautuvat
esiintymismatkat  suuntaavat  ohjelmiston  suunnittelua.  Kotiareenoilla  on
mahdollisuus  tehdä  kokeilevampaakin  tanssia,  ulkomaille  puolestaan  viedään
perinteistä materiaalia.  

ESIINTYMISASUT 

Kouluikäiset  tanssijat  saavat  käyttöönsä  Motoran  puvustosta  yhden  tai  kaksi
esiintymisasua. 7-12-vuotiaat tytöt saavat käyttöönsä feresin, pojat karjalaispaidan.



Yli  12-vuotiaiden käyttöön pyritään tarjoamaan feresin lisäksi  myös kansallispuku.
Puvuston  puutteita  täydennetään  mahdollisuuksien  mukaan  ompelijan  ja
talkoolaisten  voimin.  Esiintymisasuista  maksetaan  pukuvuokraa  lukukausimaksun
yhteydessä. Myös alle kouluikäisille on puvustossa hameita, mekkoja ja liivejä sekä
tonttu- ja peikkoasuja. Ohjelmasta riippuen ohjaajat jakavat näitä asuja tanssijoiden
käyttöön syyskauden päättäjäisiin ja kevätkonserttiin. Joskus pienten puvustuksessa
käytetään  kunkin  oman  vaatekaapin  tarpeita.  Alle  kouluikäisiltä  ei  kerätä
pukuvuokraa.  

TANSSIKENGÄT JA MOTORA-PAIDAT

Käytettyjä  tanssivarusteita  on  myynnissä  Facebook-ryhmässä  ”Motoran
varustevälitys”. Ryhmään liittymällä voi ostaa ja myydä käytettyjä tanssikenkiä sekä
Motoran t-paitoja ja huppareita. Tanssikengät kestävät hyvin useamman käyttäjän,
joten kannattaa kierrättää!

Uusia  tanssikenkiä  voi  kauden  alussa  tilata  ohjaajien  kautta,  ja  ryhmissä  kiertää
sovitettavia kappaleita. Kenkäparin hinta on toimituskuluista ja koosta riippuen 50-
60 euroa. 

Uusia Motoran t-paitoja ja huppareita on mahdollisuus tilata myöhemmin kauden
aikana netin kautta. Tästä tiedotetaan asian ollessa ajankohtainen.  

KANSANMUSIIKKITOIMINTA 

Tanssitoiminnan  rinnalla  Motorassa  voi  opiskella  myös  musiikkia.  Tarjolla  on  eri
instrumenttien soitto-opetusta sekä mahdollisuus osallistua kansanmusiikkibändien
(kamubändit) toimintaan. 

Kamubändien keulakuvana on Marko Kotilaisen johtama Rälläkkä-yhtye, joka säestää
Motoran kevätkonserttien esitykset sekä isommilla tanssijoilla myös festivaalimatkat
ja  suurimmat  esiintymiset.  Rälläkän  muusikot  ovat  kansanmusiikin  ammattilaisia,
opiskelijoita  tai  pitkän  linjan  harrastajia,  joten  osaamista  bändistä  todella  löytyy.
Muutaman vuoden toiminut  nuorten kansanmusiikkiryhmä Palje  on  jo  niin  ikään
taitava  porukka,  jonka tahdissa  lastenryhmien on hyvä  tanssia.  Taitavasti  soitettu
musiikki takaa hyvän poljennon tanssijoidenkin askeleisiin.

Soitto-opetuksesta on tarkempia tietoja myöhemmin tässä tiedotteessa.

TOIMINNAN RAHOITUS 

Motoran  tanssitoiminnan  kuluista  noin  puolet  katetaan  tanssijoilta  kerättävillä
lukukausimaksuilla.  Toinen  puoli  kuluista  katetaan  eri  lähteistä  haettavilla
avustuksilla. Musiikkitoiminnan kulut katetaan pääsääntöisesti osallistumismaksuilla.
Matkat  ja  tapahtumiin  osallistumiset  jokainen  ryhmä  kustantaa  omalla



varainhankinnalla.  Ryhmien  käytössä  on  sponsorikirje,  jonka  avulla  voi  hankkia
tukijoita  omalle  ryhmälle.  Kaikki  isommat  investoinnit  (suuremmat  tanssiteokset,
produktiot, puvustohankinnat, jne.) rahoitetaan erillisavustuksilla. Vanhempien apu
ja ideat rahoituksen suunnittelussa ja hankinnassa ovat aina tervetulleita!  

VANHEMMAT TOIMINNAN TUKENA 

Vanhempien tuki lapsen harrastamiselle on tärkeää. Harjoituksiin varustaminen ja
kuljettaminen  vaativat  vanhempien  aikaa,  ja  välillä  ehkä  tarvitaan  tukea  myös
motivaation  ylläpitämiseen.  Lapsen  harrastuksesta  keskustelu  ja  esityksien
seuraaminen  osoittavat lapselle, että harrastus nähdään kotona hyväksi ja tärkeäksi.

Vanhempien konkreettista  apua tarvitaan myös mm. leirien  ja  tanssitapahtumien
huoltajina  sekä  ryhmien  oman  varainhankinnan  suunnittelussa  ja  toteutuksessa.
Syksyllä  kouluikäisten  ryhmien  vanhemmat  valitsevat  keskuudestaan
ryhmävastaavat,  jotka  huolehtivat  ryhmien  virkistystoiminnasta,  huoltajien
hankinnasta  ja  varainhankinnan suunnittelusta.  Toiveena on,  että  jokaisen  lapsen
kotijoukoista  löytyisi  jotakin  apua  ryhmän  toimintaan,  ja  siksi
ilmoittautumislomakkeessa  kysellään  myös  harrastajien  vanhempien
halukkuutta/mahdollisuutta osallistumiseen.  Oman ryhmän toiminnan lisäksi uusia
toimijoita etsitään jatkuvasti myös koko seuran yhteisten asioiden hoitoon. Tehtävää
on monenlaista, ja mitä enemmän on tekijöitä, sitä pienempiä ovat tehtävät. Tule
rohkeasti mukaan! 

JOHTOKUNTA, TOIMINNANOHJAAJA JA OHJAAJAT

Kaudella  2017-18  Motoran  johtokunnassa  toimii  puheenjohtaja  Mari  Lehikoisen
ohella  10  jäsentä.  Johtokuntalaiset  ovat  täysi-ikäisiä  harrastajia,  harrastajien
vanhempia, ohjaajia tai muita Motoran jäseniä. Johtokunta kokoontuu kerran kuussa
suunnittelemaan toiminnan rahoitusta ja käytännön toteutusta.  Johtokunta toimii
myös  pienemmissä  toimikunnissa  erillisten  projektien  parissa.  Uusi  johtokunta
valitaan vuosittain toukokuussa, ja mukaan voivat tarjoutua kaikki johtokuntatyöstä
kiinnostuneet. 

Motoran  toimistolla  työskentelee  osa-aikainen  toiminnanohjaaja  Meri  Syyslehto.
Hän mm. hoitaa seuran juoksevia  asioita  ja  yhteydenpitoa eri  toimijoiden kesken
sekä on mukana johtokunnan ja eri toimikuntien työssä. 

Ohjaajat ja apuohjaajat pitävät säännöllisiä ohjaajapalavereita harjoitusten, leirien,
ohjelmistojen  ja  konserttien  suunnittelemiseksi.  Osaamista  ja  ideoita  jaetaan  ja
jalostetaan porukalla. 



NUORISOSEURASSA – HYVÄSSÄ SEURASSA! 

Motora  on  nuorisoseura.  Nuorisoseuratoiminta  on  puoluepoliittisesti
sitoutumatonta  kulttuuri-  ja  nuorisotoimintaa.  Jokainen  seura  on  ainutlaatuinen
yhteisö ja tekemisen kirjo niissä on laaja. Nuorisoseuroissa harrastaminen nähdään
välineenä kasvuun yksilönä ja yhteisön jäsenenä. Keskeisimmät harrastusalat ovat
liikunta,  teatteri  ja  tanssi.   Motoran  toiminnan  pääpaino  on  lasten-  ja  nuorten
kansantanssissa ja -musiikissa.  

Kansainvälinen toiminta ja oman asuinalueen kehittäminen ovat myös oleellinen osa
nuorisoseurojen  toimintaa.  Esimerkiksi  Motoran  ryhmiä  käy  vuosittain  ulkomailla
kansantanssifestivaaleilla edustamassa Suomea.

Nuorisoseuroja toimii kattavasti eri puolella Suomea noin 700 ja niissä on jäseniä 40
000. Seurat pitävät yllä 600 nuorisoseurantaloa, jotka ovat monipuolisia harrastus- ja
asukastoiminnan keskuksia alueillaan. Paikallisten nuorisoseurojen toimintaa tukee
Suomen Nuorisoseurat ry, jonka yksi aluetoimistoista sijaitsee Joensuussa. Pispalan
Sottiisi, Tanssimania, Folklandia-risteily, Tanssimylly, Tanssiralli ja Lasten Kalenat ovat
Suomen Nuorisoseurojen järjestämiä tapahtumia. Motora osallistuu lähes joka vuosi
näihin tapahtumiin kouluikäisten ja aikuisten ryhmien kanssa.

LIITY JÄSENEKSI MOTORAAN 

Motoran jäseniksi ovat tervetulleita liittymään myös tanssijoiden vanhemmat sekä
muut  asiasta  kiinnostuneet.  Liittymislomakkeita  löytyy  Motoran  nettisivuilta
kohdasta  ”Ilmoittautuminen”.   Jäsenten  tiedot  kirjataan  nuorisoseurajärjestön
valtakunnalliseen  jäsenrekisteriin.  Tietoja  ei  luovuteta  muulle  kolmannelle
osapuolelle esimerkiksi suoramainontatarkoituksiin.   
 
15  euron  vuosijäsenmaksulla  voit  tukea  Motoran  toimintaa  sekä  halutessasi  olla
mukana Motoran johtokunnassa tekemässä päätöksiä seuran toiminnan eteenpäin
viemiseksi. Lisäksi saat 4 kertaa vuodessa ilmestyvän Nuorisoseuralehden.   
 
Huom!  Jäsenet  voivat  ostaa  kausikortin  alennettuun  hintaan  FolkJam-tunneille
keskiviikkoisin klo 19.10 Lehmon nuorisoseuran talolla.

JÄSENTIEDOT JA TIEDOTTAMINEN

Jokainen  harrastaja  täyttää  vuosittain  ilmoittautumislomakkeen,  joka  on  tätä
toimintakautta  varten  sähköisenä  Motoran  nettisivuilla.  Ilmoittautumislomakkeen
perusteella  tiedot  päivitetään  jäsenrekisteriin,  suunnitellaan  ryhmien
varainhankintaa ja kysellään huoltajilta apua erilaisiin seuran tehtäviin. 



Tiedottaminen  ryhmien  ajankohtaisista  asioista  tapahtuu  ryhmien  omien
postituslistojen kautta. Yleisistä ja pysyvistä asioista löytyy kattavat tiedot Motoran
nettisivuilta. 

Mikäli  yhteystietosi  talven  mittaan  muuttuvat  tai  haluat  pois  sähköpostilistoilta,
ilmoita muutoksista osoitteeseen meri.syyslehto@motora.fi tai puh. 044 3577 011.



TAITEEN PERUSOPETUS MOTORASSA 
 
Motoran  tanssiopetuksessa  noudatetaan  kansantanssin  taiteen  perusopetuksen
laajan  oppimäärän  mukaista  opetussuunnitelmaa.  Opetussuunnitelma  on
kokonaisuudessaan luettavissa Motoran nettisivuilla.  

OPINTOJEN RAKENNE JA LAAJUUS

Alle  kouluikäiset  ovat  mukana  varhaisiän  opinnoissa  ja  varsinainen  taiteen
perusopetus  alkaa  vasta  kouluiässä.  Keskimäärin  7-12-vuotiaat  suorittavat
perusopintoja ja sitä vanhemmat syventäviä opintoja. Opintojen vaihe on kuitenkin
jokaisella  yksilöllinen  riippuen  kerätystä  tuntimäärästä  ja  saavutetuista  taidoista.
Perusopintojen laajuus on 540 tuntia ja syventävien opintojen laajuus 760 tuntia. 

Pääaine opinnoissa on kansantanssi. Harjoitustunnit, esiintymiset ja leirit kirjataan
oppilasrekisteriin  ja  tuntimäärät  kertyvät  siis  kaikilla  automaattisesti.  Opintojen
päättötodistuksen  saadakseen  oppilaan  tulee  kuitenkin  opiskella  myös  sivu-  ja
valinnaisaineita sekä tehdä merkkisuorituksia ja opintojen päättötyö.  

SIVU- JA VALINNAISAINEET

Sivuaineena  voi  opiskella  jotakin  muuta  tanssilajia  joko  Motoran  järjestämänä
opetuksena tai muissa tanssikouluissa. Perusopintoihin kuuluu sivuainetta 40 tuntia
ja syventäviin opintoihin 50-80 tuntia. Sivuaineeseen osallistumista suositellaan 10
ikävuodesta  alkaen.   Valinnaisaineita  voivat  olla  vaikkapa  musiikkiopinnot,
apuohjaajana  toimiminen  tai  ilmaisuopetukseen  osallistuminen.  Syventäviin
opintoihin  kuuluu  valinnaisainetta  50-80  tuntia.  Valinnaisaineiden  suorittamista
suositellaan 13 ikävuodesta alkaen.  Muualla suoritetuista opinnoista tulee esittää
todistus, jolloin tunnit hyväksiluetaan Motorassa. 

MERKKISUORITUKSET

Opintojen  edetessä  ohjaajat  tarjoavat  tanssijoille  mahdollisuuksia
kansantanssimerkkien  suorittamiseen.  Merkkisuoritusten  ajankohta  valitaan  niin,
että  merkkiin  vaadittavat  taidot  olisivat  tanssijoilla  jo  melko  hyvin  hallussa.
Merkkisuorituksissa näytetään yksin tai pareittain tiettyjen tanssiaskelikkojen hallinta
sekä tehdään musiikin kuunteluun liittyviä tehtäviä. Vaikka merkkisuoritukset ovat
vapaaehtoisia,  kannattaa  niihin  kaikkien  osallistua.  Henkilökohtainen  haaste  tuo
piristystä harjoitteluun ja kehittää samalla koko ryhmää!  

TODISTUKSET

Todistuksen  suoritetuista  opinnoista  oppilas  saa  perusopintojen  ja  syventävien
opintojen päättyessä.  Todistuksen saadakseen oppilaalla tulee olla tarvittava määrä



sivu- ja valinnaisaineita sekä vaadittavat merkkisuoritukset tehtynä. Todistuksella voi
olla merkitystä opiskelu- tai työpaikkaa haettaessa.  

PÄÄTTÖTYÖ

Päättötyönä  oppilas  voi  tehdä  oman  koreografian  tai  toimia  tanssijana  toisen
tekemässä teoksessa. Päättötyön tekemiseen käytetään 30 tuntia ja  työ esitetään
julkisesti  Motoran  syyskauden  päättäjäisissä  tai  muussa  yleisötilaisuudessa.
Lisäohjeita päättötyön tekemisestä annetaan ryhmissä asian ollessa ajankohtainen.  

Kansantanssia voit harrastaa Motorassa myös ilman todistuksen saamiseen liittyviä
suorituksia. Tärkeintä on, että sitoudut ryhmän toimintaan ja tavoitteisiin ja saat iloa
harrastamisestasi!



SOITTO-OPETUS JA KAMUBÄNDIT

Soitto-opetusta  annetaan yksin  tai  ryhmässä.  Opetus  painottuu kansanmusiikkiin.
Opettajina toimivat Niko Pentikäinen ja Marita Koskelo. Opetuspaikkana on Motoran
toimisto Messi (Papinkatu 5) tai muu yhdessä sovittu paikka.  

Kamubändejä  perustetaan  kysynnän  mukaan.  Bändit  voivat  harjoitella  omien
kappaleiden  lisäksi  myös  tanssiryhmien  ohjelmistoja  sekä  säestää  tanssijoita
esiintymisissä. Yhdessä soittaminen on hauskaa ja innostavaa! 

Palje-yhtye on toiminut kolmen vuoden ajan. Mukaan voi edelleen tulla myös uusia
15-20-vuotiaita soittajia. Palje säestää Säpäkät-ryhmiä ja soittaa omaa ohjelmistoa.  
 
SOITTO-OPETUKSEN JA KAMUBÄNDIEN HINNAT:  
Yksilöopetus 14 x 30 min = 315 € / lukukausi
Pariopetus 14 x 45 min= 236 € / henkilö / lukukausi 
Ryhmäopetus 14 x 45 min (3 henkeä) = 157,50 € / henkilö / lukukausi 
Ryhmäopetus 14 x 45 min (4 henkeä) = 118 € / henkilö / lukukausi 
Ryhmäopetus 14 x 45 min (5 tai enemmän) = 94,50 € / henkilö / lukukausi

Jos kiinnostut, ota suoraan yhteyttä opettajiin: 

Niko Pentikäinen (puh. 044 5445 792, niko.pentikainen@gmail.com) 
kitara, mandoliini, ukulele, bändit 

Marita Koskelo (puh. 050 574 3412, mammukoskelo@gmail.com) 
kanteleet, kielisoittimet, laulu, harmonin alkeet, bändit

mailto:niko.pentikainen@gmail.com


KAUDEN 2017-2018 TAPAHTUMIA

Ohjaajat ilmoittavat pienemmät ryhmäkohtaiset esiintymiset, leirit yms. erikseen.

29.9.-1.10.  Tanssimania  ja  Dääns-leiri, Tampere  (Pelmakat,  Liipukat,  Vinhakat,
Rälläkkä)

vko 42 syysloma

12.11. Sadan vuoden rakkaustarina -tanssikonsertti Carelia-salissa. Tuo isä / ukki
isänpäiväkonserttiin! Esiintymässä noin 50 Motoran tanssijaa ja soittajaa!

9.12. Syyskauden päättäjäiset, Reijolan yhteisötalo. Päättäjäisistä alkaa joululoma.

7.1. Kevätlukukausi alkaa

12.-13.1. Folklandia-risteily, Silja Europa. Ilmoittautuminen käynnissä!

28.4. Tanssiralli, Lahti (Liipukat, Vinhakat, Säpäkät, Nopsakat) 

15.5. Lasten kevätkonsertti, Reijolan yhteisötalo

9.6. Motora 50-vuotta -juhlakonsertti, Utran uittoareena

14.-17.6. Pispalan Sottiisi, Tampere



Tule  FolkJammailemaan!  FolkJamissa®  et  tarvitse  tanssiparia,  vaan  voit  tulla
mukaan yksin tai kaveriporukalla! 

Syksyn 2017 FolkJam®-tunnit (12 kertaa) pidetään keskiviikkoisin 30.8. – 22.11. klo 19.10-20.10.
Lehmon nuorisoseuran talolla  (Kylmäojantie  2).  Tuntia  ei  pidetä  syyslomalla  18.10.  FolkJam®-
ohjaaja toimii Eveliina Pilke. Tunneille ei ole ennakkoilmoittautumista.

Hinta (käteismaksu tai Smartum-setelit):
Kertamaksulla 5e

Kausikortti koko syksyksi 50e, opiskelijat ja Motoran jäsenet 45e
Kausikortin ostajat saavat kaverilipun, jolla voi kutsua kaverin kokeilemaan FolkJamia 1e:n 
kertamaksulla.


