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OHJELMAT  

TYÖLÄISET, Koreografia Tuula Linnusmäki ja Minna Saari 

Työ merkitsee elämän jatkuvuutta ja työn ja elämän sykettä. Joukkojen juhlan työläiset ovat 
olennainen osa teoksen rakennetta. Työläiset tulevat esityksen aluksi areenalle omille 

paikoilleen ja ovat siellä koko esityksen ajan. He tekevät omaa helppoa ja yksinkertaista 
mutta 
nostetaan aika ajoin valokiilaan ns. välikohtauksissa. Mitään erityisvaatimuksia ei ole. 

Työläiseksi voi ilmoittautua kuka tahansa. Liikunnallisia erityistaitoja ei tarvitse olla. 
Puvustuksessa määritellään tämän osion väri, ja suunnitelman mukaisen asun voi etsiä 

omasta vaatekaapista.  

NAISTEN OHJELMA, ensimmäiset liittojuhlat 1927, koreografia Tonja Manninen ja Piia 

Hannila 
Naiset  27 ohjelma:  
Mennään hetkittäin hypähdellen ja muutama juoksukin mukaan mahtuu. Ohjelma on 

liikekieleltään varsin yksinkertainen, selkeä ja ryhdikäs. Ohjelma tavoittelee vuoden 1927 

juhlatunnelmaa, jonka silloin saivat aikaan tuhansien naisten joukot 

Ikävaatimuksia ei ole. Tervetuloa kaikki joilla edelleen nilkka ojentuu ja hypähdys on keveä! 

MIESTEN OHJELMA, ensimmäiset liittojuhlat 1927, koreografia Mariikka Santaharju 

Miesten ohjelma on "vanhan ajan henkeen" toteutettu koreografinen kokonaisuus. 

Koreografiassa liikekielen pääpainona ovat perusvoimisteluliikkeet. Ohjelmaa kuvaavia 
sanoja ovat muun muassa ryhdikkyys ja yhdenmukainen liikkeiden toisto, sotilaallisen" 
tarkat rivit sekä rytmisesti täsmällinen tekeminen. 

Tule rohkeasti mukaan liikkumaan ja toteuttamaan urheilullista koreografiaa, jossa toistuvat 

mm. käyntiaskeleet, kyykky, syöksy sekä etunojat.

MIESTEN OHJELMA, Sodan varjo, koreografia Mariikka Santaharju, Tuula Linnusmäki ja 

Minna Saari 

Miesten joukkokohtaus, johon odotetaan isoa joukkoa eri ikäisiä miehiä. Olisi hienoa, jos 
kaikki vuoden -27 miesten ohjelman, sekä kuntoilijoiden ohjelman miehet osallistuisivat myös 

tähän kohtaukseen.  

Ohjelma sopii kaikille ja perustuu joukkovoimaan ja ryhdikkääseen liikkumiseen käyntiaskelin. 

ÄITI LAPSI OHJELMA, koreografia Tuula LInnusmäki ja Minna Saari 
Äiti ja lapsi osuus on kuin kehtolaulu. Herkkätunnelmainen, kaunis, hidas ja lähes paikallaan 

pysyvä. Äiti ja lapsi (n. 15-20 paria) jäävät valokiiloihin miesten sota-ajan  kohtauksen 

jälkeen. Äiti ja lapsi ovat koko ajan yhteydessä toisiinsa välineenä liina. Äiti-lapsi-parit 
jatkavat seuraavaan aikuinen/lapsi ohjelmaan, joten toivotaan samoja taitoja kuin 
seuraavassa aikuinen-lapsi -ohjelmassa.  

Esityksen dramaturgian kannalta tässä osiossa parina ovat äiti ja lapsi. Heidän ei kuitenkaan 



AIKUINEN/LAPSI OHJELMA, koreografia Sanna Räisänen 

Seikkailujen päivä! Ohjelma on hauska, iloinen, rempseä ja musiikillinen kuvaus päivästä, 
jolloin leikitään, seikkaillaan ja retkeillään yhdessä äidin, isän, isovanhemman tai vaikka 

kummitädin kanssa. Ohjelmassa tuumaillaan, että mitä kaikkea jännittävää voikaan yhdessä 
leikkiä. Seikkailun jälkeen koti ja rakastava syli ovat maailman parhaita paikkoja. 

Aikuinen ja lapsi muodostavat yhden parin, joista muodostuu kuvioita kentälle. Ohjelmassa 

lapsen tulisi osata kunnolla kävellä ja hieman juosta. Lapsethan osaavat eläytyä! Ohjelman 
voi osallistua myös niin, että toinen lapsi on selässä kantorepussa. Mukava seikkailu yhdessä, 
nauretaan ja leikitään, innostutaan ja aikuinen auttaa tarvittaessa! 

LASTEN OHJELMA  6-12v vuotiaille, koreografia Mirva Saarela ja Kati Matinlauri   

Koulumatka! 
Loikkaa mukaan seikkailuun! Iloinen ohjelma tytöille ja pojille Sisu -sammakon kanssa. 

Sammakkokoulussa oppii monenlaista, pitkiä loikkia, pomppuja ja muutama tanssiaskelkin 

tulee otettua!  

Aika rientää äiti odottaa, mutta seikkaileminen on kivaa! Ohjelmassa välineenä on iloinen iso 

vihreä pehmolelusammakko! 

KUNTOILIJOIDEN OHJELMA, koreografia Marita Hellberg ja Eeva-Liisa Hämäläinen  

Valssimusiikki vei tässä ohjelmassa tuttuun ja turvalliseen liitoon, tanssilavatunnelmaan! 

Kunto-ohjelma sopii kaiken ikäisille kuntoilijoille, naisille ja miehille! Erityistaitoja ei tarvita, 

innostus riittää! Jokaiselle siis löytyy paikka, tulet sitten yksin pareittain tai isommalla 

joukolla! 

NAISTEN OHJELMA Taimi Hirvonen -46, koreografia Tonja Manninen ja Piia Hannila 

Vaikuttava tuokiokuva vuosikymmenten takaa! 

Tämä ohjelma on ainoa autenttinen koreografia tässä kokonaistaideteoksessa.  

Ohjelma on  suoraan legendaarisen Taimi Hirvosen vuoden 1946 laatiman 

Ohjelma sopii kaikille naisille, jotka ovat jonkin verran harrastaneet voimistelua. Ohjelma ei 

sisällä hyppyjä eikä muita vaativia liikesarjoja. 
Tässä ohjelmassa saatetaan tuntea kevyt historian hipaisu olkapäällä ja saavuttaa näyttävä 
joukko ohjelmaan osallistuvia. 

URHEILULAJIT, Lajien voimaa

JOUKKUEVOIMISTELUOHJELMA , koreografia Viivi  Ylönen ja Ninni Ylönen  

Joukkuevoimistelu, yksi kauneimmista voimistelun kilpailulajeista!  

Joukkuevoimisteluohjelma kilpavoimistelijoille, jossa taiteellisuus ja urheilullisuus 

kohtaavat. liikunnallinen taideteos, jossa joukkuevoimistelulle ominaiset liikkeet ja 

liikesarjat 



vuorottelevat näyttävästi. 

Ohjelman osia suoritetaan joukkueittain ja lopuksi ollaan kaikki yhdessä! Joukkueiden voima 

ja kauneus. Tässä se on! Ohjelma sopii yli 12-vuotiaille. Ohjelmassa on kaksi erilaista roolia. 
Toinen rooli on suunniteltu vähän haastavammaksi, jossa mm. pari nostoa. Joukkueen 

kokoonpano vähintään 6 voimistelijaa.  

Ilmoittaudu siis rohkeasti mukaan! 

NUORTEN OHELMA, koreografia Mimmi Marjamaa 

Nuorten yli 12 vuotiaiden ohjelma, jossa rauhallista, ja vauhdikasta menoa. Nuorten 

energiaa! Siis jokaiselle jotakin!  Koreografiassa myös kiinnostava osio, jossa osallistujat 

pääsevät vaikuttamaan liikevalintoihin.  

Ohjelma perustuu show- ja nykytanssiin ja tulee olemaan voimakas, näyttävä ja innostava 

kokonaisuus! Tule mukaan luomaan uutta ja näyttämään nuorten voima!" 

NAISTEN OHJELMA, koreografia Aira Ikonen 

Juhlat 
Tanssillisen voimistelun ohjelma naisille! Liike virtaa kuviosta toiseen, liikesarjasta toiseen. 

Tunnelmat vaihtelevat liikkeen voimasta ja herkkyydestä kertoen sekä liikunnan ilosta 

nauttien. Olemme osa liikunnan historiaa sen pitkässä ketjussa joka näin liikkuen 

vielä yhdessä koetaan. Mielikuvissamme ja sydämessämme kuljetamme mukanamme 

muistoa myös menneistä ajoista!  Nyt on juhlan aika! 

Ohjelma sopii eri ikäisille voimistelua, erilaista liikuntaa ja tanssia harrastaneille naisille. 
Liikkeen kauneus on meissä jokaisessa! 

VÄLIKOHTAUKSET: koreografia Tuula Linnusmäki, Minna Saari, Mariikka Santaharju 

LOPPUKOHTAUS- KAIKKIEN JUHLA-KOHTI TULEVAA !  koreografia Tuula Linnusmäki, Minna 

Saari, Mariikka Santaharju, Aira Ikonen 




