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lindy hop

‡
Reko-Aleksi 
Renvik ja 
tyttöystävä 
Anna Hiiri 
suunnittelevat 
lomamatkatkin 
tanssin ehdoilla.



131

Kun mies innostuu tanssista, häntä ei pidättele 
mikään. Reko-Aleksi hoitaa parisuhdetta 
swingin tahdissa, James kehittää itseään 
baletissa ja Jorma syttyy salsasta. Kuka väitti, 
ettei tansseista muka saa!

vie miestä

O len aina ollut liikunnallinen, mutta tans-
sin kautta voin myös ilmaista itseäni. En-
simmäinen tanssituntini 2003 oli hiphop-
pia Tampereella. Tunsin itseni kuitenkin 

vanhaksi teinien rinnalla ja into lopahti. 
Saman katon alla naapurisalissa toimi salsakoulu. 

Kuulin sieltä menevää musiikkia, ja hiphop vaihtui sal-
satunteihin.

Parisalsaan jäin heti koukkuun ja kokeilin muitakin 
paritansseja. Nykyään ehdoton suosikkini on swing-mu-
siikkiin tanssittava lindy hop. Se on älyttömän hauskaa 
ja iloista. 

Minulle hauskanpitoon on aina liittynyt tanssiminen, 
ei niinkään juominen. Tanssiharrastus on mukava tapa 
tutustua ihmisiin. Tanssijoita yhdistää sosiaalisuus ja 
suvaitsevaisuus. Kaikkien kanssa tanssitaan, ja lavoille 
lähdetään usein kimppakyydillä. Tansseissa käy aika 
paljon sinkkuja, ja se luo kivan ilmapiirin. 

Erään salsatapahtuman iltabileissä viime vuonna tu-
tustuin tyttöystävääni. Nyt tanssiminen on mukava ta-
pa olla yhdessä ja syventää suhdetta.

Tanssi

Tanssi on keidas

Pinja Rosenberg Kuvat Johanna Tirronen

Reko-Aleksi Renvik, 32,  
kehityspäällikkö, seurustelee
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Mikä olisi mukavampaa romanttisen ravintolaillan 
päätteeksi kuin tanssiminen. Olin tyttöystäväni kanssa 
talvella Kööpenhaminassa, ja paikallinen katuorkesteri 
soitti meille pienen suostuttelun jälkeen Astor Piazzol-
lan Libertangon. Siinä tanssimme pimeässä talvi-illas-
sa jouluisen Kööpenhaminan kävelykadulla. 

EN AJATELLUT ASKELIA TAI KUVIOITA, olin vain 
kiitollinen siitä, että sain jakaa tanssin tyttöystäväni 
kanssa. En osaa kuvailla sitä yhteenkuuluvuuden tun-
netta, jonka tanssi rakkaan ihmisen kanssa antaa.

Tanssin harjoittelu on yhteinen oppimisprosessi. Vai-
keinta minulle on ottaa vastaan palautetta. Kivointa on 
nähdä ilo tyttöystäväni kasvoilta, kun uusi kuvio saa-
daan harjoittelun jälkeen sujumaan. Myös parisuhtees-
sa on minusta pitkälti kyse toimivasta vuorovaikutuk-
sesta ja yhdessä oppimisesta.

Näen tanssin omana juttunaan, jossa miehen kuuluu 
ohjata. Parisuhteessa samat säännöt eivät päde, eikä 
tanssille ominainen viejä-seuraaja-roolijako sovi tasa-
painoiseen suhteeseen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita  
sitä, että naisen ja miehen roolit olisivat samanlaiset.

Tanssiminen on vähentynyt nyt kun seurustelen, 
mutta tanssi on edelleen kuin elämäntapa. Lomalla saa-
tamme lähteä tyttöystäväni kanssa tanssileirille tai -fes-
tivaaleille ulkomaille. 

Viime kesänä vietimme viikonlopun Tukholman lä-
hellä Herrängissä. Muutaman sadan asukkaan kylässä 
järjestetään kuukauden mittainen tanssileiri, joka ke-
rää yli tuhat swingtanssijaa, -opettajaa ja -muusikkoa 
ympäri maailman. Suosittelen! 

Tanssista on tullut minulle uusi tapa olla olemassa. 
Se on kuin keidas, jossa voin levätä. Tällaiselle tavoite-
hakuiselle ja kehityshaluiselle ihmiselle on hirveän va-
pauttavaa, että elämässä on osa-alue, josta ei tarvitse ot-
taa paineita. 

Olen antanut itselleni luvan harrastaa paritansseja 
fiiliksen mukaan, olen pitänyt  taukoja tai vaihtanut ko-
konaan lajia. Tanssiharrastus on aina mukautunut elä-
mäntilanteeseeni. Harrastukseni ei ole mikään salai-
suus, mutta työpaikalla siitä tulee harvemmin puhuttua. 
Virka-aikana olen virkamies, vapaa-ajalla sitten vaikka 
salsero. baletti

‡

– Baletissa keskityn 
vain itseeni, James 
Hudson kertoo.

tietoa swingtanssiseuroista www.swingteam.fi ja
 www.comets.fi. Tanssileiri Ruotsissa www.herrang.com.

”Virka-aikana olen 
virkamies, vapaa-ajalla 
salsero.”



James Hudson, 30, it-alan asiantuntija, poikamies
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 A ustraliassa naispuolinen ystäväni pyysi minua 
parikseen salsatunnille vuonna 2003. Meneil-
lään oli salsabuumi, joten tanssitunteja ja -bi-

leitä oli paljon. Parikymppisen valtavaa energiaa sai so-
pivasti purettua vauhdikkaaseen lajiin. Viikonloppuisin 
oli kiva mennä salsaklubille tanssimaan ja ottamaan 
muutama mojito.

Uudenvuodenaattona 2007 humalluin erään baletin-
opettajan kanssa. Hän rohkaisi minua kokeilemaan ba-
lettia. Tuli tehtyä uudenvuodenlupaus, jota en ole katu-
nut. Mutta ensimmäiselle balettitunnille meno oli to-
della pelottavaa. Sali oli täynnä naisia, jotka olivat tans-
sineet pikkutytöstä asti ja tiesivät lajista kaiken. Itse en 
tiennyt edes, miten balettitunnille kuuluisi pukeutua. 

Baletti on minulle hyvin henkilökohtainen harrastus. 
Keskityn tunnin aikana vain itseeni ja omaan kehooni.  
Paritanssiin on vielä pitkä matka. Baletti on myös äärim-
mäisen haastava laji, ja joskus harmittaa, etten aloitta-
nut ylipäänsä tanssimista aikaisemmin.

Mutta on muitakin miehiä, jotka ovat aloittaneet ba-
letin aikuisena. Olen löytänyt loistavan blogin Ballet For 
Men. Sinne kirjoittavista eri-ikäisistä miehistä osa on 
edennyt harrastuksessa ammattilaisiksi asti, osa vasta 
kerää rohkeutta balettituntien aloittamiseen.

ENSIMMÄISELLE TANGOTUNNILLE MINUT vei 
sohvasurffaajani vuonna 2009, ja olin heti myyty. Nai-
nen oli saksalainen turisti, ja hän oli silloin vieraanani 
Australiassa. 

Tango on kuin kolmen minuutin suhde, yhteys toi-
seen ihmiseen on hetken aikaa todella intensiivinen. 
Naisen persoona on minulle tanssiessa tärkeä. Hänen 
tulee sitoutua tanssiin, mutta ei saa olla liian riippuvai-
nen. On oltava vuorovaikutuksessa, mutta pidettävä 
oma tasapainonsa. En halua puhua parini kanssa tans-
sin aikana. Keskityn kanssakäymiseen vain musiikin ja 
liikkeen kautta.

Tango on vaikea tanssi miehille, jotka aloittavat tans-
simisen yleensä naisia myöhemmin. Toisaalta tangossa 
on kyse vain kävelystä, johon on lisätty koristeita.

MIEHIÄ KÄY TANGOTUNNEILLA AIKA PALJON, 
mutta tangotanssiaisissa eli milongassa miehistä on jat-
kuvasti pulaa. Naiset panostavat aina pukeutumiseen, ja 
miehetkin laittavat ainakin hienompiin tanssipaikkoi-

hin kauluspaidan. Milongaan uskaltautuneet miehet ote-
taan avosylin vastaan, vaikka he olisivat vain farkuissa. 

Tunneilla ja tanssiaisissa käy sekä sinkkuja että nai-
misissa olevia. Kaikki tanssivat kaikkien kanssa. Päämo-
tiivina on tanssista nauttiminen. Parisuhteen hakemi-
nen on harvinaisempaa kuin olettaisi, sillä ankkalampi 
on aika pieni. 

TANSSIMINEN ON SOSIAALINEN HARRASTUS ja 
porukkaan pääsee kaikkialla maailmassa. Asuessani 
Lontoossa balettiopettaja huikkasi aina tunnin jälkeen: 
”Now let’s all go to the pub!”, nyt kaikki pubiin! Olen asu-
nut Suomessa reilun vuoden, ja yli puolet kavereistani 
on tanssipiireistä. 

Suomalainen tango on aivan eri laji kuin argentiina-
lainen. Minulle suomalainen tango kuuluu samaan ka-
tegoriaan kuin valssi ja foxtrot. 

Suomalaisella tangolla on ollut mielestäni positiivi-
sia vaikutuksia Suomessa tanssittavaan argentiinalai-
seen tangoon: tanssilattialla tanssi sujuu järjestäyty-
neesti virraten. Partnerit varoittavat törmäysvaarasta 
taputtamalla kämmenellä selkääsi. Suomalaisesta tan-
gosta taitaa olla peräisin myös sääntö olla laittamatta 
mitään oikeanpuoleiseen housuntaskuun, ettei tytön 
kanssa syntyisi väärinkäsityksiä.

VAPAA-AIKA MENEE MELKEIN KOKONAAN tans-
siin. Salsa on jäänyt, mutta balettia ja tangoa treenaan 
useita kertoja viikossa. Baletin haluaisin saada ulos tree-
nisalin seinien sisältä ja pystyä joskus esiintymään pa-
rin kanssa. Tangossa olisi kiva oppia tekemään luovem-
pia asioita, kuten pieniä esityksiä vaikka kotibileisiin ka-
vereiden iloksi. 

Kolmen minuutin suhteet

tietoa tangotunneista ja tapahtumista www.tango.fi. 
aikuisbalettitunteja helsingissä www.footlight.fi, 
www.helsingintanssiopisto.fi.  
englanninkielinen balettifoorumi miehille 
www.balletformen.com.

”Baletti on hyvin 
henkilökohtainen harrastus.”
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salsa‡

Jorma Könösen otteessa 
Johanna Haapanen, 
vuoden 2010 kuubalaisen 
salsan Euroopan mestari.



Jorma Könönen, 59, toimitusjohtaja, eronnut
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Jo rautalankamusiikin aikana tuli sheikattua ja 
twistattua paljon. Mopoiän jälkeen tanssiminen 
rajoittui holtittomaan heilumiseen kapakassa, 

kunnes 36-vuotiaana lähdin sokkotreffeille Vantaan kil-
patanssijoiden treeneihin. 

Ensimmäisen tunnin jälkeen mimmi pamautti, että 
keväällä on sitten skabat. Pian kuviot pyörivät mielessä 
töissäkin, otin askelia käytävillä, ja firman kahviossa sih-
teerikin lähti tanssimaan. Jatkoin treenaamista.

Aitoa kuubalaista parisalsaa näin ensimmäisen ker-
ran yökerhossa Tukholmassa  ja ajattelin heti, että tuo-
ta haluan oppia, tuossa olisin kuin kala vedessä. 

OLEN SALSANNUT JO KYMMENEN VUOTTA. Sal-
sa on kuin soidinmenoa, uroot röyhistelevät rinnuksi-
aan ja naaraat keimailevat uteliaina pusikossa. Liikekie-
li on avoimesti ja rohkeasti eroottista. Latinotansseissa 
mies on mies ja nainen on nainen. 

Suomessa syksy mennään harmaassa tunnelissa duu-
nin ja kodin väliä, mutta salsasalissa paistaa aina aurin-
ko. Tunneilla on makea fiilis, kun musa soi, ja puolen-
toista tunnin tanssitreenin jälkeen olo on suorastaan 
euforinen. 

Jos tanssimaan pääsee jonkun todella taitavan nai-
sen kanssa, se on kuin saisi maistaa tipan 16 vuotta van-
haa viskiä. 

Moni mies jättää hölmöyksissään latino-oven avaa-
matta. Muutama kaveri on kännipäissään kertonut 
syynkin: he eivät halua lähteä hukkapyörimään. Ei ole 
kuulemma järkeä päästä naisen läheisyyteen virittäyty-
mään mutta pelkästään tanssimaan. Lavoille olisikin 
kahdensadan metrin parijono miehiä, jos leviäisi huhu, 
että tansseista saa.

EPÄONNISTUMISEN PELKO ON SUURIN SYY tans-
sitaidottomuuteen. Perusasioiden oppiminen vie aikaa. 
Suomalaiset tanssivat usein kuin he hiihtäisivät, yläk-
roppa täysin staattisena. 

Salsassa miehen on pistettävä torso liikkeelle. Jätki-
en on usein myös vaikea hiffata rytmiä, ja miehen pitäi-
si kuitenkin viedä. 

Alkeistunneilla on sekaisin niitä, jotka eivät erota va-
senta jalkaa oikeasta sekä niitä, joilla voi olla viidentois-
ta vuoden kokemus vaikka kilpatansseista. 

Jälkimmäiset oppivat kuviot nopeasti, ja edelliset ti-
pahtavat kärryiltä sata kertaa ensimmäisen vartin aika-
na. Muistan omat kauhunhetkeni alkeistunneilta hyvin. 
Onneksi salsaporukka on todella kannustavaa.

Hierarkia tanssilattialla muodostuu tanssitaidon mu-
kaan. Se on päällikkö, joka tanssii hyvin. Yritysjohtaja ei 
mielellään lähde tansseihin, koska voi hävitä varasto-

miehelle. Kun naiset huomaavat, että joku mies osaa 
tanssia, he suorastaan jonottavat tämän luokse, mutta 
vasta-alkaja ei saa ketään. 

KUN VAPAISSA TANSSEISSA SIISTI JA SELVÄ mies 
uskaltaa vihdoin hakea naista tanssimaan, voi päin naa-
maa tulla kakkosnelosta. Naisten puolustus on usein 
niin korkealla, ettei heitä edes näe sen takaa. Ja kuiten-
kin he valittavat, etteivät miehet lähesty kivasti. 

En yleensä hae lainkaan tanssiin naisia, joilla on ja-
lassaan kilpatanssikengät. Nämä naiset ovat tanssiho-
listeja, joita kiinnostaa vain tanssiminen. Itse olen aina 
liikkeellä tositarkoituksella, joten he ovat minulle kuin 
hukkakauraa.

PAKKEJA SAAVAT KOKENEEMMATKIN. Niihin pi-
tää varautua, mutta niistä ei saa lannistua. 

Tässä pitää ottaa mallia latinoista, he eivät ole mok-
siskaan, vaan katsovat jo kohti seuraavaa potentiaalis-
ta partneria. 

Kuubassa miehet ovat muutenkin karskimpia. He ei-
vät käy pokkailemassa tanssilupaa vaan nappaavat nais-
ta vain ranteesta kiinni, että nyt mentiin. Kämmeneen 
tarttuminen kun olisi liian tasa-arvoista!

Jalkapallon ja tenniksen huippupelaajilla on pehmeä 
kosketus palloon. Minusta sama pätee tanssiin. Koske-
tuksen daamiin pitää olla pehmeä.

Rakastan tennistä, fillaroin töihin, liikun luonnossa 
ja surffaan mökillä. Treenaan pari kertaa viikossa ja 
käyn välillä iltatansseissa. Tanssi on vain yksi harrastus 
muiden joukossa, mutta se on merkittävä osa henkistä, 
fyysistä, psyykkistä ja eroottistakin terveyttäni. 

Salsasta olen saanut elämyksiä, joita en olisi uskonut 
enää tässä iässä kokevani. Tanssi on tuonut paljon ystä-
viä, innoittanut opiskelemaan espanjaa ja Kuuban his-
toriaa. Tanssimatkoilla Kuubaan olen päässyt yllättä-
mään paikalliset taidollani ja näyttämään kuka on jefe, 
pomo! 

Elämyksiä ja erotiikkaa

tietoa salsatunneista ja -tapahtumista  www.salsa.fi. 
latinoamerikkalaisiin lajeihin erikoistunut  
tanssikoulu  www.bailabaila.fi.

”Lavoille olisi 200 metrin 
parijono miehiä, jos leviäisi 
huhu, että tansseista saa.”


