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1 JOHDANTO 

Vakiotanssiguru Harri Antikainen vieraili koulussamme 3.-4.9.2009 pitämässä 

vakiotanssikurssia tanssinopettajaopiskelijoille.  Opettamisessaan Antikainen 

painottaa luonnollisten liikeratojen kehittämistä ja oman kehon tunnistamista, 

mikä on läheistä sukua Alexander-menetelmälle.  Saimme tehtäväksemme kir-

joittaa tämän esseen niistä oivalluksen hetkistä, joita opiskelijoina kurssilla 

koimme. 
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2 KÄSITTEIDEN SELVITTÄMINEN 

CBMP Counter Body Movement Position 

CBM Counter Body Movement 

PP Promenade Position 

S Slow-askel 

Q Quick-askel 
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3 POHDINTA 

Ensimmäisen päivän alussa lähdimme etsimään kehon luonnollista ja ryhdikäs-

tä asentoa.  ”Reppuselkä”-harjoitus, jossa pari otettiin kumartuneen selän päälle 

”nukkumaan” ja nostettiin siitä rentona takaisin pystyyn, tuotti kurssilaisille yllät-

täviä ja jänniä tunteita ”ylöspäin kasvamisesta”.  Harri puhui paljon lantion oike-

asta asennosta suhteessa selkärankaan ja jalkoihin, ja tämän oikean asennon 

löytymiseksi teimme useita hyviä harjoituksia.   

Itselleni erityisen mieluisa oli jo laulun opiskelusta tuttu yksin istuen tehtävä har-

joitus: istu tuolin etureunalla, kumarru hitaasti eteen ja päästä ylävartalo ren-

noksi.  Nouse nikama nikamalta takaisin ylös niin, että lantion asento suhteessa 

jalkoihin ei muutu. Kun lantio pysyy oikealla paikallaan, pitäisi istuessaan tuntea 

”istuinluut”.  Tämä on hyvä harjoitus, jota on helppoa tehdä myös kotona. 

Kurssin ehdottomiksi suosikeiksi ja selkeiksi ”tunnareiksi” nousivat Haukka ja 

Käsi haaroihin –harjoitukset.  Harri kehitti Haukan alun perin uimahyppääjille, 

mutta se näyttäisi soveltuvan erinomaisesti myös tanssijoille. Siinä hypätään 

voimakkaasti päkiöille, kädet ylhäällä ”haukan hyökkäysasennossa” ja paino 

päkiöillä. Tästä asennosta kasvetaan kantapäät takaisin lattiaan (ei siis lysähde-

tä).  Kun Haukkaan liitettiin Käsi haaroihin –harjoitus (toisella kädellä otetaan 

kiinni nivuksista ja vaikka polvet rentoutuvat ja niihin tulee lievä jousto, tämän 

käden ei pitäisi laskeutua lainkaan), niin itse koin, että näillä kahdella harjoituk-

sella sain kehooni aina nopeasti herkän asentotuntuman.  Ainoa huono puoli 

näissä kahdessa harjoituksessa on se, että niiden käyttö lavoilla voisi olla hiu-

kan arveluttavaa – pitää siis miettiä tapaa saada aikaan sama olotila sisäisesti. 

Oikean tanssiasennon etsimisestä etenimme vähitellen vienti-

seuraamisharjoituksiin, jotka toivat esiin selkeästi vientini puutteita; nämä var-

masti johtuvat lähinnä lyhyestä tanssihistoriastani.  Harri selitti ja demonstroi 

usean parin kanssa viennin periaatetta, jossa hyväksi mielikuvaksi osoittautui 

”siskon kanssa kauppaan”: vienti on oikeastaan vain selkeää ja päättäväistä 

menemistä, ei varsinaisesti ”viemistä”.  Lähdimme liikkeelle askelista eri suun-

tiin parin kanssa ja tehtävänä oli viedä selällä, ei vatsalla, ja tämä mielikuva sel-

kiyttikin viemistä.  Kun lantio pysyi oikealla paikallaan, vienti selällä muuttui ke-
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vyeksi ja helpoksi, mutta heti jos lantio oli esimerkiksi liian edessä, viennin sel-

keys katoasi ja jompikumpi ”karkasi alta”.  Seuraamisessa huomasin minulla 

selkeästi olevan (harjoituksen puutteesta johtuvia) suuria haasteita. 

Vientiin ja seuraamiseen liittyi kaksi tärkeää havaintoa: toinen oli se, että kun 

tanssijat liikkuvat oikeassa asennossa, tasapainopisteensä päällä ja vienti ta-

pahtuu oikein selällä, tulee tunne, että vienti ikään kuin katoaa, eikä enää oike-

astaan tiedä, kumpi vie; tanssipari liikkuu yhtenä pakettina.  Toisen havainnon 

tein kurssikaveristani Leeasta, jonka vartalo oli näiden alustavien harjoitusten 

seurauksena muuttunut parin päivän takaisesta ”vahvasta vakiotanssikropasta” 

yhtäkkiä kevyeksi ja ilmavaksi. 

Käännöksiä harjoittelimme siten, että oikeaan tai vasempaan kääntymisen si-

jaan ajattelimme kiertyvämme ikään kuin ”sisään”, mistä keho purkautuu luon-

nollisesti tasapainoiseen käännökseen.  Kipeä jalkani ei valitettavasti antanut 

myöten tehdä näitä harjoituksia, ja tiedostan minulla olevan muutenkin haasteita 

tässä aiheessa.  Työtä on siis vielä paljon tehtävänä, ennen kuin kääntymiset ja 

pyörähdykset alkavat sujua tasapainossa ja helposti! 

Sitten etenimme konttausvaiheesta kävelyyn: Harri opetti meille oikeaoppisen 

askeleen, joka on selkeästi kaksivaiheinen. Esimerkiksi eteenpäin suuntautuvan 

askeleen ensimmäisessä vaiheessa jalka heilahtaa lonkasta ja polvesta va-

paasti eteen.  Toisessa vaiheessa taaempi jalka siirtyy painopisteen alle, ja 

etummainen jalka näyttää liikkuvan taaksepäin.  Tärkeimpänä asiana pitäisin 

oman oppimiseni kannalta tässä sen, että painopisteeni pysyy askeleessa koko 

ajan jalan keskiviivalla, koska heti kun tästä tilasta poiketaan, kaatuu askel 

eteen tai taakse, ja kehoni siirtyy pois tasapainosta.  Kuinka ”vaikeaa” kävely 

oikeastaan onkaan – ja kuinka tärkeää. 

Ensimmäisen päivän loppupuolella siirryimme viimein varsinaisiin vakiotanssei-

hin, ja aloitimme valssilla.  Selkeimmiten mieleen työstettäväksi tästä jäi se, että 

valssin nousut ja laskut eivät ole itsetarkoituksellisia eivätkä pystysuuntaisia, 

vaan ne etenevät ja syntyvät kehon luonnollisesta kontraktiosta ja venymisestä.  

Nousujen ja laskujen pitäisi kertoa omaa tarinaansa. 
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Valssin jälkeen siirryimme vielä lyhyesti tangon pariin ja teimme muutamia as-

kelharjoituksia, joissa vuorotteleva Shoulder Lead – CBMP kävi selkeästi ilmi.  

Kilpatangosta minulla ei juurikaan ole kokemusta, joten työtä tässäkin riittää.  

Omassa mielessäni CBMP:n käsite avautui ja selkeni kuitenkin, mikä oli positii-

vinen kokemus. 

Lopuksi Harri totesi, että olimme päivän aikana käsitelleet Howardin kirjan [1] 

muutaman ensimmäisen sivun aiheita: painonsiirrot, kävelyt, kehon kierto, 

CBMP, Shoulder Lead, CBM.  Tuntui hämmästyttävältä, kuinka kuivalta vaikut-

tavan asiatekstin voi käsitellä näin luonnollisella ja järkeenkäyvällä tavalla.  Päi-

vä antoi uskoa siihen, että Howardin kirja tulee varmasti avautumaan opiskelun 

edetessä. 

Opettajuudesta minulle avautui Harrin opetuksen kautta kolme asiaa: opettajan 

läsnäolon ja keskittymisen tärkeys sekä se, että opettajan äänen täytyy aina olla 

selkeässä yhteydessä painonsiirtoihin ja askeleisiin.  Kävimme läpi myös ryh-

män hallinnan perusasioita, joita varmasti työstämme lisää jatkossa. 

Toinen päivä alkoi ensimmäisestä päivästä syntyneiden kysymysten purulla.  

Tämän jälkeen teimme ensimmäisen päivän asentoharjoituksen parin kanssa 

työskennellen.  Tässä harjoituksessa pari auttaa ensin ylimmän nikaman tiedos-

tamisessa kääntämällä päätä ylös ja alas.  Tämän jälkeen seuraa hidas kumar-

rus nikama kerrallaan eteen, ja pari auttaa tiedostamaan kunkin selkärangan 

nikaman hivelemällä sitä tai sormiensa "muurahaiskävelyllä".  Samalla pitää 

huolehtia, että kumartuessa peppu ei siirry taaksepäin.  Ylösnousussa pari lait-

taa toisen kätensä lonkkanivelen kohdalle, toisella tukee alavatsaa, ja tästä hi-

das nousu tapahtuu niin, että pari taas koskettaa kutakin selkänikamaa ja estää 

selän menon "taakse". 

Siirryimme paljastavaan askelharjoitukseen, jossa seisotaan molemmilla jaloilla 

ja siirretään toinen jalka painottomana sivulle. Jalan pitäisi siirtyä suoraan lonk-

kanivelestä sivulle, mutta mikäli keho ei toimi oikein, jalka kiertyy joko eteen tai 

taakse.  Harjoitukseen kuuluivat myös jalan eteen-taakse heilahdukset, joiden 

tulisi jälleen lähteä lonkasta asti. 



8 
 

Palasimme valssin pariin ja Harri selkiytti PP- ja Fallaway-asentoihin siirtymisiä, 

joiden tulisi tapahtua miehen (ylä)vartalon avautumisen kautta.  Liike, joka näi-

hin asentoihin siirtymiseen tarvittiin, osoittautui hämmästyttävän pieneksi, lähes 

huomaamattomaksi, ja harjoitus antoi hyviä mielikuvia jatkojalostamista varten. 

Kallistukset käsiteltiin lyhyesti, mihin Harri antoi selkeän ja erittäin valaisevan 

syyn: kallistus kohti sisäkaarretta syntyy luonnostaan oikeista painonsiirroista, 

nousuista ja laskuista sekä vartalon kierteestä.  Kallistuksia ei siis ”tehdä” sen 

kummemmin kuin nousuja ja laskujakaan, vaan niistä tulee luonnollinen osa 

tarinaa, jonka tanssijan keho kertoo silloin, kun se toimii oikein tasapainopis-

teensä päällä. 

Toisen päivän lopussa siirryimme foxtrotin perusteisiin, mille hauska avaus oli 

Jamppa Tuominen –harjoitus.  Minulle tämä avasi foxtrotin luonnetta, jonka pi-

täisi olla iloinen ja leikkisän kepeä, ei niinkään itsetarkoituksellinen kova ”liiho-

tus” ympäri tanssitilaa.  Foxtrot on erittäin haastava tanssi, eivätkä sen salat 

juurikaan auenneet vielä tälle jalkavaivaiselle.  Sen verran kuitenkin olin ymmär-

tävinäni, että askelten periaatteet eivät ole mitenkään outoja eivätkä pakotettu-

ja, vaan syntyvät jälleen luonnollisen kävelyn seurauksena.  Tieto on lohdullinen 

jatkoa ajatellen.  Onneksi sentään koin edes yhden valaistumisen hetken foxtro-

tin parissa, kun oivalsin Howardin kirjasta lunttaamatta, että Feather Stepin pa-

rin ohi astuvissa QQ-askeleissa pitää olla Shoulder Lead ja CBMP. 
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kuten sanottua, olen tutustunut Alexander-menetelmään aiemmin laulun opis-

kelussa, joten kaikki harjoitukset eivät olleet minulle aivan uusia.  Silti tämä 

kurssi avasi minulle aivan uudella tavalla oikeanlaisen olemisen ja liikkumisen 

periaatteita ja näiden yhteyttä tanssiin.  Itselleni kurssin tärkeimmäksi anniksi 

nousivat konttaamisvaiheesta pystyyn nousevan ihmisen peruspilarit, jotka hel-

posti unohdetaan: oikeanlainen asento, kävely, oikeat liikkeet.  On kerta kaikki-

aan lähdettävä perusteista, sillä hiekalle on paha rakentaa. 

Opettajuudesta Harri opetti minulle esikuvan kautta: hänen kykynsä vangita 

opetettavan ryhmänsä huomio on poikkeuksellinen, ja hänen tapaansa tuoda 

itsensä tasa-arvoisena opetuspiiriin tulen varmasti työstämään mielessäni tule-

vina vuosina. 
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LÄHTEET 
 

[1]  Guy Howard: Technique of Ballroom Dancing, ISBN 0-900326-43-3. 

 


