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Meriseikkailuun tanssimalla
Viidakko ja
avaruus 
tutuiksi lasten 
puistotansseissa

Maija-Riitta Merikanto
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LASTEN puistotanssissa leikitään musiikin tahtiin. Jokainen saa tanssia omalla tyylillään, mutta välillä 
Niina Mannisen johdolla kokeillaan oikeita balettiaskeliakin.

SERAFIINA Rikkonen (vas.) haluaisi käydä tanssimassa useammin. 
Puistotanssi on myös  Niilo Ojaniemen mieleen.

neljä kertaa, yksi ryhmä tors-
taisin ja toinen sunnuntaisin.

Vielä on jäljellä kaksi ko-
koontumiskertaa. Torstain 
ryhmä on täynnä, mutta 
sunnuntain ryhmään voi tul-
la mukaan, kesken kurssinkin.

Yksi torstain iloisista tanssi-
joista on Sera�ina Rikkonen, 
joka innostui tanssista vallan 
mahdottomasti.

– Miksi tämä on vain neljä 
kertaa ja miksi vain kerran vii-
kossa? hän ihmettelee.

NIINA Manninen on opet-
tanut pitkään tanssia Pirkan 
opistossa ja opettaa edelleen.

Koronakevät lyhensi opis-
ton toimintakautta, mikä sai 
Mannisen ja hänen opettaja-
kolleegansa Eveliina Kiukko-
sen perustamaan tanssikollek-
tiivi Tanssittavan.

–Opiston toimintakaudet 
ovat lyhyet, mutta oppilaat 
haluavat tanssia enemmän. 
Tanssittavan kautta pystym-
me tarjoamaan lisätunteja 
tanssiin.

– Kyse ei ole kilpailevasta 
toiminnasta, vaan lisäpalve-
lua tanssin harrastajille.

Tänä kesänä Tanssittava jär-
jestää lasten puistotanssin li-
säksi vanhemmille lapsille ja 
nuorille Suupanniityn koulul-
la nykytanssia/jazzia, jota ve-
tää Eveliina Kiukkonen.

Manninen ohjaa myös ba-
lettitunteja eri-ikäisille lapsis-
ta aikuisiin Suupanniityllä.

Elokuussa on luvassa tans-
sillinen iltaleiri lapsille sekä 
puistotanssia lapsille ja aikui-
sille.
Lisätietoa tanssittava.�.

MEREN syvyydessä elää ih-
meellisiä otuksia. Se tuli sel-
väksi lasten puistotanssissa 
Pirkkalan vapaa-aikakeskuk-
sen takana olevalla nurmikol-
la viime torstaina.

Tanssinopettaja Niina Man-
ninen johdatti 4-6 -vuotiais-
ta koostuvan tanssijajoukon 
tällä kertaa meriseikkailuun. 
Viikkoa aikaisemmin tanssi-
jat seikkailivat avaruudessa.

– Meillä on joka tunnilla 
jokin teema. Seuraavalla ker-
ralla menemme tanssien vii-
dakkoon.

Mannisen mukaan lasten 
tanssissa tärkeää on saada ko-
kea tanssin iloa.

– Leikimme musiikin tah-
tiin. Jokainen saa tanssia luo-
vasti omalla tyylillään, vaik-
ka mukana on vähän koreo-
gra�aakin.

KUOPION musiikki- ja tans-
siakatemiasta baletinopetta-
jaksi (amk) valmistuneella 
Mannisella on myös psykiatri-
sen sairaanhoitajan koulutus.

– Koulutukseeni liittyen 
minulle on tärkeää, että tans-
sioppilaille kehittyy hyvä mi-
näkuva. 

Lasten puistotanssit pide-
tään kesäkuussa kaikkiaan 

NIINA Manninen johdatti lapset meriseikkailuun tanssien. Lasten puistotanssin torstain ryhmä täyttyi 
nopeasti. Yksi innokkaista tanssijoista on Emilie Takamäki.


