Motoran syystiedote 5.8.2020

Vihdoinkin tanssimaan!
Ilmoittautuminen Motoran syksyn ryhmiin on ollut tovin käynnissä, ja mukana onkin
jo iso joukko entisiä ja uusia harrastajia! Mukaan mahtuu vielä, joten
houkutelkaahan kavereita mukavan harrastuksen pariin! Ilmoittautuminen jatkuu
nettisivuillamme kauden alkuun saakka (www.motora.fi). Netissä on myös
ajankohtainen tieto lukujärjestyksistä ja lukukausimaksuista.
Toiminta käynnistyy porrastetusti opettajien opiskelusta johtuen:
Pikkaraiset ja Suuroset aloittavat viikolla 36 (31.8.-) ja muut ryhmät jo viikolla 35
(24.8.-). Aiemmin aloittavilla ryhmillä on vapaata vko 36 ja sen jälkeen toiminta
pyörii normaalisti.
Koronatilanne on maakunnassamme toistaiseksi hyvä, ja käynnistämme syksyn
toiminnan seuraten tilanteen kehittymistä. Pyydämme jokaista harrastajaa
perheineen pitämään tarkan huolen käsi- ja yskimishygieniasta sekä tulemaan
Motti-salille vain terveenä. Tehostamme Motti-salin siivousta ja hygieniaohjeistusta
tanssituntien yhteydessä. Mikäli koronatilanne edellyttää syksyn mittaan
lähiryhmätoiminnan keskeyttämistä, järjestetään toiminta etänä.
Lukujärjestyksessä on tänä vuonna 11 ryhmää 1-vuotiaista aikuisiin. Uutena
ryhmänä aloittaa Tempoa Tenaviin, joka on tarkoitettu 1-2-vuotiaille
vanhempineen. Tete-ryhmä kokoontuu keskiviikkoaamupäivisin liikkumaan,
leikkimään, laulamaan ja temppuilemaan iloisella meiningillä.
Ryhmiä opettavat Eveliina ja Mitja Pilke (tanssinopettajat, amk) sekä koulutetut
kansantanssiohjaajat:
- Eveliina Pilke: Tempoa Tenaviin, Kiepukat, Ripakat, Säpäkät, Vinhakat ja
Roihakat
- Mitja Pilke: Jätkät ja Lupsakat
- Iida Wasenius, Sanni Koistinen, Fanny Pirinen: Pikkaraiset ja Suuroset
- Netta Puhakka: Säpäkät, Anni Laine: Ripakat, Joona Keronen: Jätkät
- Pelmakat-ryhmän toiminnasta vastaavat tanssinopettajat Emma Kantelinen,
Timo Salonen ja Eevi Miettinen.
Opettajat ja ohjaajat suunnittelevat yhdessä ryhmien toimintaa Motoran
kansantanssin opetussuunnitelman, ryhmien omien tavoitteiden ja vuosittaisten
esiintymisten ja tapahtumien pohjalta.

Motti-salissa on Motora-vilskettä maanantaista torstaihin ja usein viikonloppuisin.
Huomioithan, että autoilu takapihalle on turvallisuussyistä kielletty. Rauhoitetaan
piha jalankulkijoille ja pyöräilijöille sekä niille talon asukkaille, joilla on varattu
autopaikka takapihalla. Vienti- ja hakutilanteissa autot pysäköidään katujen varsille.

Maanantaitanssit jatkuvat!
Maanantaitanssit on kaikille tanssinhaluisille suunnattu matalan kynnyksen
tanssitupa noin kerran kuussa. Ensimmäinen tunti on tanssiopetusta ja toinen tunti
tanssitaan vapaasti livebändin tahtiin. Mukaan voi tulla parin kanssa tai ilman.
Syksyn Maanantaitanssit pidetään 7.9., 28.9., 26.10. ja 23.11 klo 19-21. Illan
osallistumismaksu on 10e sisältäen opetuksen ja tanssit.

Järjestyksenvalvonta
Uusia järjestyksenvalvojia haetaan mukaan Motoran järkkäririnkiin.
Järjestyksenvalvojia tarvitaan Motoran omiin tilaisuuksiin ja se on myös oiva
varainhankintamuoto ryhmille. Tartu järkkäridiiliimme: kouluttaudu Motoran
kustantamana järjestyksenvalvojaksi ja talkoile seuralle koulutuskustannuksia
vastaava summa. Tämän jälkeen tehtävät järkkäritalkoot ovat oman ryhmän
varainhankintaa. Jv-koulutusta voi hyödyntää myös muissa kuin Motoran
tilaisuuksissa. Koulutettava maksaa itse ainoastaan poliisin laskuttamat
järjestyksenvalvojakorttiin liittyvät kulut.
Lukuvuoden 2020-2021 päivämääriä
- vko 35/36 toiminta käynnistyy
- 19.9. Saa tanssia -paritanssityöpaja Pispalan Sottiisin yhteisohjelmiin
osallistuville
- vko 40 kaikilla ryhmillä harjoitusten aikana vanhempainilta tai ryhmäkokous
- vko 42 syysloma
- 16.-18.10. Pispalan Sottiisi Tampereella
-

ti 15.12. syyskauden päättäjäiset Reijolan yhteisötalossa

- 11.1. kevätlukukausi alkaa
- 10.-11.1. Folklandia-risteily mahdollisesti
- vko 10 hiihtoloma
- la 8.5. Motoran konsertti Carelia-salissa
- kesäkuussa Kalenat Lappeenrannassa (kouluikäiset)

Yhteydenotot
mari.lehikoinen@motora.fi / 044 3577 011 (puheenjohtaja)
rpirinen@saunis.net (Motti-salin vuokraus)
eveliina.pilke@motora.fi (tanssinopettaja)
mitja.pilke@motora.fi (tanssinopettaja)
Tanssinopettajien työpuhelimeen (045 7877 9513) ja siihen tulleisiin viesteihin
vastataan ma-to klo 14-17 välisenä aikana.

PERUSTIETOA MOTORAN TOIMINNASTA

MIKÄ MOTORA?
Nuorisoseura Motora ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, joensuulainen
nuorisoseura, joka tarjoaa kansantanssin opetusta 1-vuotiaista aikuisiin. Motoran
toiminnassa keskeisiä arvoja ovat yhteisöllisyys, kasvatuksellisuus ja korkea taso.
Harjoitustoiminnan lisäksi ryhmät esiintyvät kotikaupungissa, maakunnassa ja
valtakunnallisilla ja kansainvälisillä festivaaleilla. Motora myös tuottaa uusia
tanssiproduktioita ja siten kehittää kansantanssia tässä päivässä ja ajassa,
perinteitä unohtamatta.

TOIMIJAT
Motorassa harrastaa noin 150 lasta, nuorta ja aikuista. Seurassa työskentelee osaaikaisina 2 tanssinopettajaa sekä palkkatukityöllistetty ompelija. Lisäksi toimintaa
pyörittää joukko talkoolaisia, kuten nuoria apuohjaajia ja tanssijoiden vanhempia.
Seuraa hallinnoi jäsenistä muodostuva johtokunta.

TOIMITILAT
Motoran tanssisali ja toimisto Motti sijaitsee Papinkatu 5:ssä. Leirejä ja pidempiä
harjoituksia pidetään vaihtuvissa paikoissa. Tanssisalin vapaita aikoja vuokrataan
ulkopuolisille käyttäjille.

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 Motoran kansantanssin 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. Kouluikäiset käyttävät tanssiessaan (harjoituksissa ja esiintymisissä)
mustia kansantanssikenkiä tai tanssitossuja. Useamman tunnin viikossa
harjoittelevat nuorisoikäiset tanssijat voivat käyttää tanssilenkkareita tai tytöt
karakterikenkiä ja pojat saappaita. Pitkät hiukset tulee turvallisuussyistä laittaa
kiinni tanssitunnille tultaessa.

ESIINTYMISET JA TAPAHTUMAT
Motoran kaikki ryhmät esiintyvät vähintäänkin kaksi kertaa lukuvuoden aikana:
syyskauden päättäjäisissä joulukuussa ja Motoran kevätkonsertissa.
Syyskauden päättäjäiset on maksuton tapahtuma kaikkien tanssijoiden perheille
ja läheisille. Syyskauden päättäjäisissä ryhmät antavat näytteen syksyn mittaan
harjoitellusta ohjelmistosta. Kevätkonsertissa puolestaan on esillä pidempiä
kokonaisuuksia.
Kevätkonsertti pidetään Carelia-salissa. Konsertilla tavoitellaan seuran
ulkopuolista yleisöä, ja sillä myös hankitaan varoja seuran toimintaan. Kaikki
konsertin katsojat esiintyjiä lukuun ottamatta 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 omakustanteisesti ja

ryhmän varainhankinnalla (esiintymisillä, talkootöillä jne). Siksi päätös tapahtumiin
lähtemisestä tuleekin tehdä hyvissä ajoin.

TANSSIRYHMIEN OHJELMISTO
Ryhmien ohjelmiston laadintaan antaa osviittaa Motoran kansantanssin
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.

RÄLLÄKKÄ TAKAA TANSSIN TAHDIN
Marko Kotilaisen johtama Rälläkkä-yhtye säestää Motoran kevätkonserttien
esitykset sekä isommilla tanssijoilla myös festivaalimatkat ja suurimmat
esiintymiset. Rälläkän muusikot ovat kansanmusiikin ammattilaisia, opiskelijoita tai
pitkän linjan harrastajia, joten osaamista talkooperiaatteella toimivasta bändistä
todella löytyy. On ihan huippua, että saamme esiintyä live-musiikin tahtiin!

ESIINTYMISASUT
Kouluikäiset tanssijat saavat käyttöönsä Motoran puvustosta yhden tai kaksi
esiintymisasua. 7-12-vuotiaat tytöt saavat käyttöönsä feresin, pojat karjalaispaidan.
Yli 15-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. Myytävistä tuotteista voi ilmoittaa myös Motin
ilmoitustaululla olevalla listalla. Tanssikengät kestävät hyvin useamman käyttäjän,
joten kannattaa kierrättää!
Uusia tanssikenkiä voi ostaa Motin varastosta harjoitusten yhteydessä. Kenkäparin
hinta on toimituskuluista ja koosta riippuen 50-60 euroa ja ostosta annetaan lasku.
Uusia Motoran t-paitoja ja huppareita on mahdollisuus tilata myöhemmin kauden
aikana netin kautta. Tästä tiedotetaan asian ollessa ajankohtainen.

TOIMINNAN RAHOITUS
Motora on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, joka toimii
lukukausimaksujen, avustusten ja talkootyön varassa. Taloutta hoidetaan
säästäväisellä otteella ja harrastajia ajatellen.
Motoran tanssitoiminnan kuluista noin puolet katetaan tanssijoilta kerättävillä
lukukausimaksuilla. Toinen puoli kuluista katetaan eri lähteistä haettavilla lukuisilla
avustuksilla. Kaikki seuran isommat investoinnit (tanssiteokset, produktiot,
puvustohankinnat, jne.) rahoitetaan erillisavustuksilla. Matkat ja tapahtumiin
osallistumiset jokainen ryhmä kustantaa omalla varainhankinnalla eli esiintymisillä,
talkootöillä ja sponsoreilla. 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, matkavalmisteluista
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 JA OHJAAJAT
Kaudella 2020-21 Motoran johtokunnassa toimii puheenjohtaja ja 9 jäsentä.
Johtokuntalaiset ovat harrastajia, harrastajien vanhempia, ohjaajia tai muita
Motoran jäseniä. Johtokunta vastaa seuran hallinnosta ja toiminnan
koordinoinnista. Uusi johtokunta valitaan vuosittain toukokuussa, ja mukaan voivat
tarjoutua kaikki johtokuntatyöstä kiinnostuneet.
Opettajat ja ohjaajat 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.

JÄSENTIEDOT JA TIEDOTTAMINEN
Jokainen harrastajaksi ilmoittautuva täyttää vuosittain sähköisen
ilmoittautumislomakkeen 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. Postituslistat päivitetään syyskuun aikana. Listat ovat
muotoa ryhmännimi@motora.fi Yleisistä ja pysyvistä asioista löytyy kattavat tiedot
Motoran nettisivuilta.
Mikäli yhteystietosi talven mittaan muuttuvat tai haluat pois sähköpostilistoilta,
ilmoita muutoksista osoitteeseen mari.lehikoinen@motora.fi tai puh. 044 3577 011.

