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ILOISTA HARRASTUSSYKSYÄ KOHTI! 

Motoran toiminta pyörähtää taas käyntiin sunnuntaina 30.8. Kesän aikana uuden 
lakkapinnan saaneen Motin lattialle kokoontuu jälleen viikottain reilut 150 
kansantanssin harrastajaa. Lisäksi kokoustila Messissä harjoittelee lasten ja nuorten 
kansanmusiikkiryhmiä sekä Rälläkkä-yhtye. 
 
Vapaa-ajan harrastuksilta toivotaan iloa ja virkistystä, ystäviä ja mukavaa yhdessä 
tekemistä. Sitä kaikkea on kansantanssi ja kansanmusiikki. Lisäksi näissä 
molemmissa on vahvaa yhteisöllisyyttä, yhteisten tavoitteiden eteen ponnistelua ja 
itsensä likoon laittamista mm. esiintymisten muodossa. Tutussa ryhmässä on hyvä 
oppia uutta, kehittää omia taitojaan ja kasvaa monin tavoin ryhmän jäsenenä. 
Nuorisoseurassa eri-ikäiset harrastajat kohtaavat luontevasti yhteisten 
kiinnostuksen kohteiden parissa. 
 
Alkavalla kaudella harrastajia innostavat mm. tulevat esiintymiset ja tutut 
tapahtumat. Dääns-leiri ja Tanssimania kutsuvat vanhimpia tanssijoita lokakuussa 
Tampereelle, samoin ensi kesänä Pispalan Sottiisi ja lasten luokittelut. Siinä välissä 
ehditään osallistua myös Folklandia-risteilylle ja kotikaupungin Tanssimyräkkään. 
Loka-marraskuussa Motora pitää omat pienimuotoiset konsertit Joensuun 
maaseutualueilla Kiihtelysvaarassa ja Hammaslahdessa. Ihan kaikki Motoran 
ryhmät kokoontuvat tuttuun tapaan syyskauden päättäjäisiin ja keväiseen Carelia-
salin konserttiin. 
 
Motoran ohjaajakaarti saa lisävahvistusta pohjoisesta. Sähäkät -ryhmästä tuttu Mitja 
Pilke opiskelee Oulussa tanssinopettajaksi ja tekee tänä syksynä Motorassa 
viimeistä harjoitteluaan. On hienoa, että Mitja palaa kotiseuraan täydentämään 
osaavaa ohjaajaporukkaamme. 
 
Motoran toiminnanohjaajana on aloittanut 11.6. Meri Korhonen. Merillä on aiempaa 
kokemusta toimisto- ja koordinointipuolesta sekä mm. osuuskunta- ja ry-
toiminnasta. Hänellä on lisäksi taiteellista ja musiikillista taustaa, ja hän on 
harrastanut mm. historiallisia tansseja, joissa on yhtymäkohtia kansantansseihin. 
Tervetuloa moikkaamaan Meriä Messiin! 
 

 

Nuorisoseura Motora ry 
Papinkatu 5 

80110  Joensuu 
puh. 044 3577 011 

info@motora.fi 
www.motora.fi 
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PERUSTIETOA MOTORAN TOIMINNASTA 

TOIMITILAT MOTTI JA MESSI 

Motoran ryhmät harjoittelevat Motti-salissa (os. Papinkatu 5, Joensuu). Salin 
omistaa Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö. Motora vuokraa tilaa myös 
ulkopuoliseen käyttöön.  

Salin sisäänkäynti on takapihan puolelta. Pihalla liikkuu arki-iltaisin 
kymmeniä pieniä ja isoja tanssijoita vanhempineen. Siksi autolla ajo pihaan 
on turvallisuussyistä ehdottomasti kielletty. Autot tulee jättää paikoitukseen 
mieluiten Merimiehen- tai Kalevankadun varteen, jotta liikkeissä asioivat 
asiakkaat saavat parkkeerattua autonsa liikkeiden läheisyyteen.  

Motissa ulkokengät jätetään oven vieressä oleviin kenkähyllyihin, jotta 
pukuhuoneisiin ja sitä kautta tanssisaliin ei kantautuisi hiekkaa. Pyyntö ulkokenkien 
riisumisesta koskee myös vanhempia  Muut ulkovaatteet riisutaan 
pukuhuoneisiin.  

Salin eteisestä on hyvät näkymät harjoitussaliin, joten harjoitusten seuraaminen on 
helppoa. Pienten ohjaajat kertovat kauden alussa omat toiveensa harjoitusten 
seuraamisesta, mutta isompien harjoituksia voi tulla rohkeasti seuraamaan salin 
puolelle koska vain.   

Motoran toimisto- ja kokoustila Messi sijaitsee Motin kanssa samassa 
rakennuksessa, mutta talon eri päässä. Messissä työskentelee osa-aikainen 
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 Motin ilmoitustaululta ja Motoran nettisivuilta osoitteesta 
www.motora.fi. Ohjaajat kertovat kauden alussa vanhempainilloissa, mitkä 
opetussuunnitelman kohdat omaa ryhmää kulloinkin koskettavat.  

Harjoituksiin varustaudutaan kevyellä ja joustavalla vaatetuksella (esim. t-paita ja 
verkkahousut/shortsit). Alle kouluikäiset voivat käyttää tunnilla jaloissa tossuja tai 
olla avojaloin. Kouluikäiset käyttävät tanssiessaan (harjoituksissa ja esiintymisissä) 
mustia kansantanssikenkiä, joita on myynnissä Motissa. Useamman tunnin viikossa 
harjoittelevat nuorisoikäiset tanssijat voivat käyttää tanssilenkkareita tai tytöt 

http://www.motora.fi/
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karakterikenkiä ja pojat saappaita. Pitkät hiukset tulee laittaa kiinni tanssitunnille 
tultaessa. 

KANSANMUSIIKKITOIMINTA 

Tanssitoiminnan rinnalla Motorassa voi opiskella myös musiikkia. Tarjolla on eri 

instrumenttien soitto-opetusta sekä mahdollisuus osallistua kansanmusiikkibändien 

(kamu-bändit) toimintaan.  

Kamu-bändien keulakuvana on 

Marko Kotilaisen johtama Rälläkkä-

yhtye, joka säestää Motoran 

kevätkonserttien esitykset sekä 

isommilla tanssijoilla myös 

festivaalimatkat sekä useimmat 

esiintymiset. Rälläkän muusikot 

ovat kansanmusiikin opiskelijoita 

tai pitkän linjan harrastajia, joten 

osaamista bändistä totisesti löytyy. 

Taitavasti soitettu musiikki takaa 

hyvän poljennon tanssijoidenkin 

askeleisiin.  

ESIINTYMISET JA TAPAHTUMAT 

Motoran kaikki ryhmät esiintyvät vähintäänkin kaksi kertaa lukuvuoden aikana: 
syyskauden päättäjäisissä joulukuussa ja Motora tanssii –konsertissa keväällä.  

Syyskauden päättäjäiset joulukuussa 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. Kevään Motora 
tanssii –konsertti pidetään Carelia-salissa ja on vuoden päätapahtuma. Konsertilla 
tavoitellaan seuran ulkopuolista yleisöä ja siinä esitetään pidempiä kokonaisuuksia 
kuin syksyllä. Konsertilla 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. 
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Motoran ryhmät osallistuvat aktiivisesti maakunnallisiin, valtakunnallisiin ja 
kansainvälisiin tanssitapahtumiin. Vuorovuosin kesäkuun alussa Pispalan Sottiisi 
kokoaa kaikenikäiset tanssijat Tampereelle tai lastenryhmät Lasten Kalenat –
tapahtumaan Lappeenrantaan. Kesällä 2016 on Pispalan Sottiisin vuoro. 
Ulkomaisille festivaaleille ryhmät osallistuvat halukkuutensa mukaan. Periaatteena 
tapahtumiin osallistumisessa on, että jokainen ryhmä rahoittaa matkansa omalla 
varainhankinnalla (esiintymisillä, talkootöillä jne.). Siksi päätös tapahtumiin 
lähtemisestä kannattaakin 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 talkoolaisten voimin. 
Esiintymisasuista maksetaan pukuvuokraa lukukausimaksun yhteydessä. 
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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.  

Uusia tanssikenkiä, sinisiä ja punaisia Motora t-paitoja sekä tuubihuiveja on 
myynnissä Motissa. Uudet kengät maksavat 47–58€, t-paita 10€ ja tuubihuivi 6€. 
Ostoista annetaan lasku. Käytetyistä tanssikengistä, t-paidoista, mustista 
tanssihousuista tms. voi jokainen itse laittaa mainoksen Motin ilmoitustaululle. 

TOIMINNAN RAHOITUS 

Motoran tanssitoiminnan kuluista noin puolet katetaan tanssijoilta kerättävillä 
lukukausimaksuilla. Toinen puoli kuluista katetaan eri lähteistä haettavilla 
avustuksilla. Musiikkitoiminnan kulut katetaan pääsääntöisesti 
osallistumismaksuilla. Avustuksia musiikkitoiminnan kehittämiseksi haetaan 
kuitenkin aktiivisesti.  

Matkat ja tapahtumiin osallistumiset jokainen ryhmä kustantaa omalla 
varainhankinnalla. Ryhmien käytössä on sponsorikirje, jonka avulla voi hankkia 
tukijoita omalle ryhmälle. 

Kaikki isommat hankinnat (suuremmat tanssiteokset, produktiot, 
puvustohankinnat, tanssisalin remontointi 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 vaatii vanhempien aikaa, ja välillä ehkä tarvitaan tukea myös 
motivaation ylläpitämiseen. Lapsen harrastuksesta kysely ja keskustelu 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 
ilmoittautumislomakkeen kääntöpuolella kysellään myös 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! 

  



7 
 

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 yli 800 ja niissä on 
jäseniä 70 000. Jäsenistä puolet on alle 
29-vuotiaita ja neljäsosa alle 16-
vuotiaita. Seurat pitävät yllä 600 
nuorisoseurantaloa, jotka ovat 
monipuolisia harrastus- ja 
asukastoiminnan keskuksia alueillaan. 

Paikallisten nuorisoseurojen toimintaa 
tukee Suomen Nuorisoseurat ry 

piirijärjestöineen. Pispalan Sottiisi, Tanssimania, Folklandia-risteily ja Lasten 
Kalenat ovat Suomen Nuorisoseurojen järjestämiä tapahtumia. Motora osallistuu 
näihin tapahtumiin kouluikäisten ja aikuisten ryhmien kanssa.  

 

LIITY JÄSENEKSI MOTORAAN! 

 

Motoran jäseniksi ovat tervetulleita liittymään myös tanssijoiden vanhemmat sekä 
muut asiasta kiinnostuneet. Liittymislomakkeita löytyy Motti-salin ilmoitustaululta. 
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.  
 
25 euron jäsenmaksulla  
saat lisäksi 5 kertaa vuodessa ilmestyvän Nuorisoseura-lehden.   
 
Huom! Jäsenillä alennettu hinta FolkJam-tunneille! Ks. takakansi. 
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TAITEEN PERUSOPETUS MOTORASSA 
 

Motoran tanssiopetuksessa noudatetaan 
kansantanssin taiteen perusopetuksen 
laajan oppimäärän mukaista 
opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelma 
on kokonaisuudessaan luettavissa Motin 
ilmoitustaululla ja 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! 
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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! 

 

Tukemassa Joensuun 
kaupunki 
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TANSSIRYHMIEN LUKUKAUSIMAKSUT 2015-2016 
 

Lukukausimaksu sisältää jäsenmaksun Motoraan ja SuomenNuorisoseuroihin.  

 

SIVUAINEOPETUS SYKSYLLÄ 2015 

 
Salsan lyhytkurssi 8.11.-6.12. sunnuntaisin klo 13.45-15.15., viisi kertaa, yhteensä 
10 oppituntia. Opettajana Lazaro Laguardia. Ilmoittaudu 

netissä 27.10. mennessä.  
  

RYHMÄ LUKUKAUSIMAKSU PUKUVUOKRA/LUKUKAUSI 

(sisältää yhden tai 

useamman esiintymisasun) 

Salsa-sivuaine 5 kertaa 30e - 

Pikkaraiset 70e - 

Suuroset  70e - 

Pikku Jätkät  70e - 

Isot Jätkät 80e - 

Säpäkät  80e 10e 

Vinhakat 105e  10e 

Liipukat 105e 10e 

Kipakat 110e 10e 

Pelmakat 110e 10e 

Livakat 110e 10e 

Kirpsakat 80e 10e 

Lupsakat  100e 10e 

Perhealennus: Perheen kolmannesta jäsenestä alkaen lukukausimaksu -50%, alennus 

annetaan edullisimmasta maksusta.  
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LUKUJÄRJESTYS 2015-2016 

 
 
Olethan ilmoittautunut jatkamaan ryhmässäsi? Jos et, varmista pikapikaa 

numerosta 044 3577 011, onko ryhmässäsi vielä tilaa.  

Syyslukukausi alkaa sunnuntaina 30.8. 

Ensimmäisellä kerralla tanssijoille jaetaan jäsentietokaavakkeet, jotka tulee täyttää 

huolellisesti ja palauttaa ohjaajalle viimeistään toisella harjoituskerralla. Erityisesti 

toimivien sähköpostiosoitteiden ilmoittaminen on tärkeää tiedonkulun 

varmistamiseksi – 

Motoran tiedotus tapahtuu 

sähköpostilla. 

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

mailto:mari.lehikoinen@motora.fi
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SOITTO-OPETUS JA KAMU-BÄNDIT 

 

Soitto-opetusta annetaan yksin tai 

ryhmässä. Opetus painottuu 

kansanmusiikkiin. Opettajina toimivat 

Niko Pentikäinen, Marita Koskelo ja 

Terho Asikainen. Opetuspaikkana on 

Motoran toimisto Messi (Papinkatu 5) tai 

muu yhdessä sovittu paikka.  

Kamu-bändejä perustetaan kysynnän mukaan. Bändit voivat harjoitella omien 

biisien lisäksi myös tanssiryhmien ohjelmistoja ja säestää tanssijoita esiintymisissä. 

Yhdessä soittaminen on hauskaa ja innostavaa! 

Palje-yhtye on toiminut vuoden verran. Mukaan voi edelleen tulla myös uusia 13-

18-vuotiaita soittajia. Palje säestää Säpäkät-ryhmää ja soittaa omaa ohjelmistoa.  

 
Soitto-opetuksen ja kamu-bändien hinnat:  
Yksilöopetus  14 x 30 min = 235 € / lukukausi 
Pariopetus  14 x 45 min= 177 € / henkilö / lukukausi 
Ryhmäopetus  14 x 45 min (3 henkeä) = 118 € / henkilö / lukukausi 
Ryhmäopetus  14 x 45 min (4 henkeä) = 89 € / henkilö / lukukausi 
Ryhmäopetus  14 x 45 min (5 tai enemmän) = 71 € / henkilö / lukukausi 
 
 
 
 
 
 
 
  

SYKSYN 2015 TARJOUKSET 
 

⫸ Vähintään neljän henkilön bändissä 
alennus lukukausimaksusta 10e/hlö. 
⫸ Kolmen oppitunnin (à 45min) 

tutustuminen valitsemaasi soittimeen 
yksilöopetuksena 70e. 
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ILMOITTAUTUMINEN JA TIEDUSTELUT SUORAAN OPETTAJALLE:  
 

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 

 
 
 
 
 

 
Terho Asikainen puh. 050 517 8243  
terho.asikainen@gmail.com 
viulu 
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ALKAVAN KAUDEN TAPAHTUMIA 

 
Syksy 2015 

o 28.8. Joen yö 

o 30.8. Syyslukukausi alkaa 

o 2.-4.10. Tanssimania ja Dääns-leiri Tampereella 

o Vko 42 syysloma  

o Motora tanssii -konsertit Kiihtelysvaaran Suojapirtillä 31.10. ja 

Hammaslahden nuorisoseuran talolla 1.11. 

o 12.12. Syyskauden päättäjäiset Reijolan yhteisötalossa 

o Joululoma alkaa syyskauden päättäjäisistä 

 
Kevät-kesä 2016 

o 10.1. kevätlukukausi alkaa  

o 8.-9.1. Folklandia-risteily M/S Baltic Queenilla 

o Tanssimyräkkä-tapahtuma helmikuussa Joensuussa 

o Vko 10 talviloma 

o 23.-24.4. Motora tanssii -konsertit Carelia-salissa Joensuussa 

o 8.-12.6. Pispalan Sottiisi ja lasten kansantanssiryhmien luokittelut 

Tampereella 

o Joen yö elokuussa 2016   
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TANSSIOHJAAJAT 2015-2016 

 

ANNI KUITTINEN 

(Ylioppilas 2012, yhteiskuntatieteiden opiskelija Itä-Suomen 
yliopistossa) 
 
Opiskelen kolmatta vuottani yhteiskuntatieteitä Itä-Suomen 
yliopistossa. Olen tanssinut Motorassa 8-vuotiaasta asti. Ohjaan 
FolkJam®-tunteja. 
 

 JARMO LEHIKOINEN 
(Kasvatustieteen maisteri 1997) 
 
Motorassa olen ollut mukana vuodesta 1998 lähtien. Ensin 
tanssijana, vähitellen ohjaajana, sitten johtokuntalaisena ja 
puheenjohtajana. Leipätyönäni on lasten opettaminen 
Nepenmäen  koulussa. Kansantanssista olen suorittanut C- ja 
B-ohjaajatutkinnot. Poikien tanssikasvatukseen olen 

perehtynyt Isto Turpeisen johdolla, ja USA:ssa olen opiskellut lasten luovaa tanssia 
Creative Dance Centerissä. Lisäksi minulla on laajat opinnot ORFF-
musiikkikasvatuksesta. Motorassa ohjaan tänä vuonna Jätkiä ja ja Vinhakoita. 
 
MARI LEHIKOINEN 
(Kasv.tieteen maisteri 2001, luokanopettaja, Motoran 
puheenjohtaja) 
 
Aloitin tanssiharrastukseni 8-vuotiaana Rauni ja Sakari Riikosen 
(Motoran perustajat) lapsiryhmässä. Motorassa olen ollut mukana 
vuodesta 1996 lähtien tehden kaikkea, mitä seuratyössä vastaan 
tulee. Tällä hetkellä toimin ohjaajana ja puheenjohtajana ja päivätyönäni opetan 
Kulhon koulussa. Vuosien varrella olen ohjannut Motorassa niin taaperoita kuin 
aikuisiakin ja olen kouluttautunut kansantanssin A-ohjaajaksi sekä  Tanssitalo- ja 
Tempoa Tenaviin –ohjaajaksi. Ohjaan Säpäköitä ja Kipakoita.  
 

HENNA LIIRI 
(Filosofian maisteri / Perinteentutkimus 2010)  
 
Olen harrastanut kansantanssia noin 20 vuotta ensin 
Lappeenrannassa ja vuodesta 2005 Motorassa. Ohjauskokemusta 
minulla on yli kymmenen vuoden ajalta. Olen opettanut lapsia, nuoria 
ja aikuisia.  
Kansantanssikiinnostukseni näkyi myös opinnoissani. 
Proseminaarissani tutkin kansantanssin kehitysvaiheita ja pro gradu 

työni liittyi lasten kansantanssiin ja sen piirteisiin. Olen ollut myös aktiivinen 
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nuorisoseuralainen pitkään ja tällä hetkellä työskentelen toiminnanjohtajana 
Nuorisoseurat Pohjois-Karjalan toimistossa. Olen kouluttautunut kansantanssin C-
ohjaajaksi ja lisäksi olen osallistunut useille erilliskursseille. Ohjaan Liipukoita, 
Kirpsakoita ja tiistain Pikkaraisia.  
 
TIINA LINDBLAD 
(Tanssinopettaja AMK, 2003) 
 
Olen lähtöisin Siilinjärveltä ja Oulussa opiskeltuani olen 
kotiutunut Joensuuhun. Aloitin tanssimisen 6-vuotiaana ja 
ohjaamisen noin 15-vuotiaana. Motoran tanssinopettajana olen 
työskennellyt vuodesta 2005 alkaen. Tällä hetkellä opiskelen 
erityisopettajaksi Itä-Suomen yliopistossa. Ohjaan Livakoita ja 
Kipakoita.  
 

EEVI MIETTINEN 
(Tanssinopettaja AMK, 2005) 

Olen Lappeenrannasta lähtöisin oleva tanssinopettaja ja 
koreografi. Motorassa vastaan Pelmakat-ryhmästä, joskin tällä 
hetkellä etänä Tampereelta käsin. Ohjaajana minulle on tärkeää 
auttaa nuoria löytämään omat vahvuutensa ja uskomaan itseensä. 

 
 

SANNI PARKKINEN 
 
Aloitin kansantanssin 10-vuotiaana Pelmakat-ryhmässä ja sille 
tielle jäin. Ohjaamisesta innostuin muutama vuosi myöhemmin ja 
pääasiassa olen ollut mukana vetämässä alakouluikäisten ryhmiä. 
Ohjaan Säpäköitä. 
 

MITJA PILKE  

Olen viimeisen vuoden tanssinopettajaopiskelija 
Oulun seudun ammattikorkeakoulusta. Olen lähtöisin Joensuusta, 
ja palaan nyt viimeisen työharjoitteluni merkeissä kotiseuraani 
Motoraan. Ohjaan Pikkaraisia, Jätkiä, Liipukoita, Kipakoita, 
Pelmakoita, Livakoita ja Lupsakoita. 
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PAULA RIIHINEN 
(Erityisopettajaopiskelija Itä-Suomen yliopistossa) 

Tanssin Motoran Livakat-ryhmässä. Tanssiharrastukseni olen 
aloittanut 7-vuotiaana Lahden Tanhuujissa, ja opintojen 
saattelemana olen tullut mukaan Motoran toimintaan. 
Ohjauskokemusta minulla on seitsemän vuoden ajalta pääasiassa alle 
kouluikäisten ryhmistä. Olen kouluttautunut kansantanssin C-
ohjaajaksi. Ohjaan Suurosia.    

 
 
 

APUOHJAAJAT 2015-2016 

 

 

VENLA AROSARA 

 

ENNI MAKKONEN 

 

NETTA PUHAKKA 
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JOHTOKUNTA 2015-2016 
 

 

LEHIKOINEN 
MARI 
puheenjohtaja, 
ohjaaja, 
Vinhakan 
vanhempi 

 

AROSARA MIIA 
Lupsakoiden 
tanssija 
Pikkaraisen, 
Vinhakan ja 
Kipakan 
vanhempi 
 

 

KAREINEN 
KATJA 
Säpäkän 
vanhempi 

 

KARHAPÄÄ-
PUHAKKA SATU 
Lupsakoiden 
tanssija, kahden 
Kipakan 
vanhempi 
 

 

KOISTINEN 
LEENA 
Pikku Jätkän, 
Säpäkän ja 
kahden Vinhakan 
vanhempi  
 

 

KUITTINEN 
ANNI 
Livakoiden 
tanssija, ohjaaja 

 

KUKKONEN 
HANNU 
Kipakan 
vanhempi 

 

LAHTELA-
KAKKONEN 
MAIJA 
Liipukan 
vanhempi  
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LEHIKOINEN 
JARMO 
ohjaaja, 
Vinhakan 
vanhempi 

 

MÄKISALO 
PIRJO 
Säpäkän ja 
Vinhakan 
vanhempi 
 

 

NYGREN MARKO 
Ison Jätkän ja 
Vinhakan 
vanhempi 
 

 

PAASIKIVI 
MINNA 
Lupsakoiden 
tanssija, 
Kipakan 
vanhempi 

 

SARKKINEN 
MARIA 
Ison jätkän 
vanhempi 
 

 

KORHONEN  
MERI 
toiminnanohjaaja 
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YHTEYSTIEDOT 

info@motora.fi www.motora.fi Nuorisoseura Motora ry 
    Papinkatu 5, 80110 Joensuu 
    puh. 044 3577 011  

 

NIMI YHTEYSTIEDOT TOIMENKUVA 

Lehikoinen Mari  050 350 2616 
mari.lehikoinen@motora.fi 

puheenjohtaja,  
ohjaaja  (Säpäkät, Kipakat) 

Korhonen Meri  044 3577 011 
meri.korhonen@motora.fi 

toiminnanohjaaja 
 

Kotilainen Marko  050 5315 996 
marko.kotilainen@windowslive.com 

Rälläkkä-yhtyeen johto 

   
Arosara Miia 050 336 8421 

miia.arosara@kontiolahti.fi 
johtokunnan jäsen 

Kareinen Katja 050 330 6120 
katkareinen@hotmail.com 

johtokunnan jäsen 

Karhapää-Puhakka 
Satu 

050 309 2549  
satu.karhapaa-puhakka@uef.fi 

johtokunnan jäsen 

Koistinen Leena 0400 693 350 
koistinen.leena@gmail.com 

johtokunnan jäsen 

Kuittinen Anni 040 8384 525 
kuittinen.anni@gmail.com   

ohjaaja (FolkJam®),  
johtokunnan jäsen 

Kukkonen Hannu  0400 809 630 
hannu.ej.kukkonen@gmail.com 

johtokunnan jäsen 

Lahtela-Kakkonen 
Maija 

040-5061858 
maija.lahtela-kakkonen@uef.fi 

johtokunnan jäsen 

Lehikoinen Jarmo 050 3310 380 
jarmo.lehikoinen@motora.fi 

ohjaaja (Jätkät, Vinhakat) 
johtokunnan jäsen 

Liiri Henna  050 3280 928  
henna.liiri@gmail.com 

ohjaaja (Pikkaraiset, 
Liipukat, Kirpsakat) 

Mäkisalo Pirjo 050 305 3608 
pirjo.makisalo@spesio.fi 

johtokunnan jäsen 
 

Nygrén Marko 050 3566 877 
markonygren@hotmail.com 

johtokunnan jäsen 

Paasikivi Minna  050 3606 800  
minna.paasikivi@gmail.com 

johtokunnan jäsen  

Pilke Mitja 044 999 0033 
mitja.pilke@motora.fi 

ohjaaja (Pikkaraiset, Jätkät, 
Liipukat, Kipakat, Pelmakat, 
Livakat, Lupsakat) 

mailto:mari.lehikoinen@motora.fi
mailto:satu.karhapaa-puhakka@uef.fi
https://webmail5.nebula.fi/squirrelmail/src/compose.php?send_to=mlahtela%40gmail.com
mailto:mitja.pilke@gmail.com
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Riihinen Paula 050 4039 714 
paula.riihinen@gmail.com 

ohjaaja (Suuroset) 

Sarkkinen Maria 050 540 3534 
marisarkkinen@hotmail.com 

johtokunnan jäsen 

 
 

        
 
 

       
 

mailto:paula.riihinen@gmail.com
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TILAA MEIDÄT ESIINTYMÄÄN! 

Motoran esiintyjistä ja ohjelmistosta löytyy sopiva paketti joka tilaisuuteen: 

 lasten, nuorten ja aikuisten tanssiesityksiä 

 kansanmusiikkiyhtye Rälläkkä 

 yleisötanssitus, hauska ja suosittu lisä esityskokonaisuuksiin erityisesti 

kansainvälisissä tilaisuuksissa 

Räätälöimme ohjelman pituuden ja sisällön toiveidenne mukaisesti. 

Motora tarjoaa myös opetusta: 

 kansantanssin ja paritanssin alkeita esimerkiksi työpaikan tyhy-päivään 

 FolkJam®, hauskaa ja monipuolista tanssiliikuntaa ilman paria 

 

Tiedustelut: 

Meri Korhonen 

meri.korhonen@motora.fi 

044 3577 011 
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OLKJAM® 

 
Viides FolkJam®-kausi käynnistyy Motorassa – tule sinäkin mukaan 
jammaamaan! 
  
Tunnit pidetään sunnuntaisin klo 18-19.  
 
Ensimmäinen kerta on 6.9., syksyn aikana pidetään 12 kertaa. Ohjaajana toimii 
lisensoitu FolkJam®-ohjaaja Anni Kuittinen. 
 
FolkJam® on suomalainen tanssiliikuntamuoto, jonka parissa voit kokea tanssin 
yhteisöllisyyden ja ilon! FolkJam® sopii kaikille ikään ja taitotasoon katsomatta, ja 
tunnit tarjoavat haastetta jokaiselle harrastajalle. 
 
Hinta (käteismaksu tai Smartum-setelit): 

 Kertamaksulla 5e, opiskelijat ja Motoran jäsenet 4e 

 Kausikortti koko syksyksi 45e, opiskelijat ja Motoran jäsenet 35e 

 

 


