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1. TOTEUTTAJAN NIMI 
Lapuan kaupunki / Kulttuuritoimi 
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2. HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS 

Miesten tanssipidot – hanke 

Hankenumero: 29586 
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3. YHTEENVETO HANKKEESTA 
Miesten tanssipidot oli Lapuan kaupungin toteuttama hanke, joka aktivoi Aisaparin 
alueella miehiä ja poikia tanssin sekä liikunnan pariin. Hankkeen tavoitteena oli 
mahdollistaa yksi Suomen tunnetuimmista Suomi100-ohjelman tapahtumista, tuottaa 
tanssitapahtuman koreografiat, aktivoida mukaan toivotut 1917 miestä eri toimenpiteiden 
avulla, tallentaa hankkeen kulku ja tulokset joko koosteeksi tai julkaisuksi, lisätä 
yhteistyötä Lapuan ja Aisaparin alueen yritysten ja muiden toimijoiden välillä ja tiivistää 
Lapuan ja Rakveren ystävyyskaupunkisuhteita sekä lisätä molempien keskinäistä 
matkailuarvoa. 

Aisaparin Leader-rahoituksella toteutettu Miesten tanssipidot -hanke alkoi 1.6.2016, jolloin 
hanke otettiin Aisaparilla vireillä olevaksi. Pääkoreografin kilpailutuksen jälkeen Lapuan 
kaupunki laittoi hankkeen projektipäällikön paikan julkisesti hakuun. Tehtävään valittiin 
1.9.2016 Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) Juulia Soidinaho suunnittelemaan ja 
toteuttamaan Aisaparin alueella miesten aktivointia tanssin pariin.  Soidinaho aloitti 
projektipäällikön työt 12.9.2016. Syyskuussa 2016 muusikko Heikki Salo valmisti 
hankkeelle tunnuskappaleen ”Mies”, jota käytettiin kahden videojulkaisun 
taustamusiikkina: aktivointi- ja pääkoreografian opetusvideossa. Aktivointivideo 
toteutettiin talkoohengessä ja sen tavoite oli saada näkyvyyttä hankkeelle sekä tavoittaa 
osallistujia hankkeen pariin. Loka- ja marraskuun aikana 2016 hankkeessa valmisteltiin 
koreografioita pääkoreografi Ari Nummisen toimesta. Pääkoreografian opetusvideo 
toteutettiin talkooväellä ja se julkaistiin joulukuussa 2016.  Opetusvideon tavoitteena oli 
opettaa miehiä tanssimaan pääkoreografiaa sekä innostaa miehiä mukaan hankkeen 
tanssitunneille.  Molempien aktivointivideoiden avulla miehiä ohjattiin Miesten 
tanssipitojen nettisivuille, jonka kautta pystyi ilmoittautua mukaan hankkeen 
tanssitunneille. Samaan aikaan näkyvyyttä haettiin valtakunnallisesti lehti- ja 
radiomainosten sekä –haastattelujen kautta. Tapahtuman suojelija Jukka Haapalainen 
toteutti talkootyönä asiantuntijatehtäviä, toimi markkinointikasvona sekä miesten 
aktivoijana hankkeen parissa. 

Tammi- ja maaliskuun aikana Aisaparin alueen kuntiin luotiin yhteistyömalli, jonka 
mukaisesti hanke toteutti Aisaparin alueen kunnille yhden Miesten tanssipidot –
tanssityöpajan. Tanssityöpajoja markkinoitiin hankkeen kautta nettisivuilla ja sosiaalisessa 
mediassa ja kunnat sitoutuivat hoitamaan markkinointia omien markkinointiväyliensä 
kautta sekä sitouttamaan kuntansa asukkaita osallistumaan tanssityöpajoihin. Tammikuussa 
2017 tanssituntien ohjaajaksi hankkeeseen palkattiin Ville Orttenvuori. Maalis- ja 
kesäkuun välisenä aikana Aisaparin kunnissa toteutettiin 1,5h mittaisia tanssityöpajoja, 
joissa osallistujat pääsivät opettelemaan Miesten tanssipitojen pääkoreografiaa. Työpajojen 
lisäksi Lapuan kaupungissa järjestettiin helmi- ja toukokuun 2017 aikana yhteensä 
kaksitoista tanssituntia, joihin aktivoitiin miehiä Lapuan sekä Aisaparin alueelta 
opettelemaan hankkeen pääkoreografiaa. Tanssitunneilla miehiä aktivoitiin myös muihin 
hankkeen koreografioihin mukaan. Kesä- ja elokuussa pääkoreografi Ari Nummisen 
johdolla Lapuan kaupungissa järjestettiin yhteensä kaksitoista suurharjoitusta, jossa 
tapahtuman pääkoreografiaa opeteltiin sekä aloittavien että edistyneiden ryhmien kanssa. 
Edistyneiden ryhmissä opeteltiin lisäksi muita hankkeen koreografioita ja innostettiin 
niiden kautta mukaan erilaisiin kohtauksiin. Kohtausharjoituksia järjestettiin Lapualla 
kesän 2017 aikana yhteensä viisitoista kertaa. 
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Kevään tanssituntien aikana Miesten tanssipidot –hankkeelle syntyi innokkaiden miesten –
ryhmä, joka koostui noin viidestäkymmenestä eri-ikäisestä ja –paikkakuntalaisesta 
miehestä. Innokkaat miehet osallistuivat aktiivisesti tanssitunneille, hankkeen 
aktivointitapahtumiin sekä omalta osaltaan innostivat miehiä mukaan hankkeen pariin. 
Aktivointitapahtumia toteutettiin hankkeen parissa yhteensä kaksitoista kappaletta. Niiden 
myötä hankkeelle haettiin näkyvyyttä sekä innostettiin miehiä osallistumaan hankkeen 
tanssitunneille. 

Hanke kulminoitui 4.-5.8.2017 Mies – Tanssipidot –tapahtumaan, jota toteutettiin 
projektina rinnakkain hankkeen kanssa tammi- ja elokuun 2017 aikana. Tapahtuma toteutti 
hankkeen kautta aktivoituneille miehille päätöspisteen, jonka kautta miehet sekä yleisö 
pääsivät juhlimaan Suomen 100 vuoden itsenäisyyttä tanssiesityksellä. Kolme esitystä 
keräsivät pääkoreografiaan eli finaalitanssiin tanssimaan yhteensä noin 1300 miestä. 
Osallistujien määrä vaihteli eri esityksissä, sillä osa miehistä pääsi tanssimaan vain yhteen, 
osa kaikkiin kolmeen esitykseen. Lapuan ystävyyskaupunki Rakveresta osallistuneiden 
miesten osuus oli 100 miestä.  

Hankkeen tavoitteena ollut 1917 osallistujaa ei toteutunut, mutta hankkeeseen 
sitoutuneiden osallistujien aktiivinen ja innostunut asenne korvasi laadullaan selkeästi 
määrän. Valtaosa osallistuneista miehistä on ilmoittanut jatkavansa, mikäli hankkeelle 
toteutetaan jatkoa. 
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4. RAPORTTI 

4.1. HANKKEEN TAVOITTEET 
4.1.1. Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on 

Vuosi 2017 on Suomen 100-vuotisjuhlavuosi ja samalla vuosi, jolloin koko 
Suomi yhdessä sekä Suomen kunnat erikseen juhlistavat kotimaamme 
itsenäistä taivalta. Suomen juhlavuoden tapahtumat on kerätty yhteen 
valtioneuvoston kanslian hallinnoiman Suomi100-ohjelman alle, jonka 
pääteema on ”Yhdessä”. Lapuan ehdotus ”Miesten tanssipidot” on valittu 
osaksi kansallista Suomi100-ohjelmaa ja se on saanut näkyvyyttä eri 
medioissa ympäri Suomea.  
 
Miesten tanssipitojen tavoitteena oli kerätä 1917 miestä ja poikaa yhdessä 
Lapualle tanssimaan näyttäviä tansseja Lapuan pesäpallostadionille 
elokuussa 2017. Miesten tanssipidot oli Lapuan lahja satavuotiaalle 
Suomelle. Sen tehtävänä ei ollut ainoastaan juhlia maamme pyöreitä vuosia, 
vaan kannustaa lapualaisia, etelä-pohjalaisia ja suomalaisia innostumaan 
ohjelmateeman mukaisesti terveellisestä yhdessäolosta ja iloisesta 
harrastamisesta. Monitaiteellinen (samaan aikaan näyttelyitä, 
ruokatapahtumia, katutaidetta jne.) tanssitapahtuma oli myös kunnianosoitus 
suomalaiselle heittäytymiselle, yhdessäololle ja ystävyydelle sukupolveen 
katsomatta. 
 
Lapuan kaupungin tavoitteena oli Aisaparin Leader –rahoituksen 
avustuksella sitouttaa alueen miehiä harrastamaan liikuntaa hauskassa 
muodossa sekä kokemaan kansalaisen ominaisuudessa osallisuutta Suomen 
juhlavuoteen. Ylemmän tason tavoitteena oli rohkaista etenkin miehiä 
liikunnan pariin ja tätä kautta terveellisempää elämäntapaa kohti. Lisäksi 
Lapuan kaupunki halusi nostaa alueen tunnettuutta kulttuurialueena, jossa 
monimuotoiset tapahtumat kannustavat ihmisiä laajemmaltakin alueelta 
tutustumaan alueen kulttuuritarjontaan. Suuren yhteisölähtöisen 
kulttuuritapahtuman kautta alueen toimijoita saatiin vuorovaikutukseen 
toistensa kanssa ja tarkoituksena oli edistää vuoropuhelua eri yhdistysten ja 
yritysten kesken. ”Yhdessä”-teemaa rakennettiin hankkeen puitteissa 
osallistamalla eri ryhmiä, yrityksiä ja yhteisöjä joko tanssimaan tai 
toteuttamaan tapahtumaa yhdessä Lapuan kaupungin kanssa. Yhtenä 
päätavoitteena oli tuoda tanssia tutuksi niin osallistujille kuin katsojille sekä 
kannustaa miehiä tanssin pariin, jonka harrastamisessa miesten osuus on 
laskenut radikaalisti viimeisen parin vuosikymmenen aikana. 
 
 

4.1.2. Hankkeen tavoitteet 
Miesten tanssipidot oli Lapuan kaupungin toteuttama ja Aisaparin Leader- 
rahoituksen tukema hanke, joka aktivoi Aisaparin alueella miehiä ja poikia 
tanssin sekä liikunnan pariin. Hankkeen tavoitteina oli mahdollistaa yksi 
Suomen tunnetuimmista Suomi100-ohjelman tapahtumista, tuottaa 
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tanssitapahtuman koreografiat, aktivoida mukaan toivotut 1917 miestä 
tanssipitoihin mukaan eri toimenpiteiden avulla, tallentaa hankkeen kulku ja 
tulokset joko koosteeksi tai julkaisuksi, lisätä yhteistyötä Lapuan ja 
Aisaparin alueen yritysten ja muiden toimijoiden välillä ja tiivistää Lapuan 
ja Rakveren ystävyyskaupunkisuhteita sekä lisätä molempien keskinäistä 
matkailuarvoa. 
 
Tavoitteisiin tähdättiin järjestämällä aktivointitapahtumia, tanssitunteja, 
tanssityöpajoja ja markkinointitempauksia, joilla hankkeelle haettiin 
näkyvyyttä sekä osallistujia. Tunnettuutta hankkeelle suunnittelemassa oli 
ammattitaitoinen tiimi, joka valmisteli hankkeelle tunnuskappaleen, 
koreografiat, mainosmateriaalit sekä markkinointisuunnitelmat niin 
paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Hankkeeseen haettiin mukaan 
valtakunnallisesti tunnettuja ja arvostettuja tekijöitä, jotka omalla 
toiminnallaan tukivat hankkeen näkyvyyttä eri medioissa ympäri Suomen. 
Hankkeen julkaisua varten materiaalia tallennettiin hankkeen eri vaiheilta eri 
ammattilaisten toimesta erilaisin tallentein. Yhteistyötä alueen yritysten ja 
toimijoiden kesken rakennettiin yhteisölähtöisesti rakennettavasta 
tapahtumasta, jonka esitys ja oheistapahtumat toteutettiin yhteistyössä eri 
toimijoiden kanssa. Lapuan ystävyyskaupunki kutsui Rakveren kaupungista 
ryhmän tanssijoita osallistumaan tapahtuman toteuttamiseen ja rakentamaan 
kulttuurillista yhteistyötä kaupunkien välille. 
 

4.2. TOTEUTUS 
4.2.1. Toimenpiteet 

Miesten tanssipitojen suurin haaste oli saada mukaan tarvittavat 1917 miestä 
tanssimaan. Tavoitteeseen pyrittiin järjestämällä matalan kynnyksen 
tanssitunteja ja –työpajoja Aisaparin alueella, jakamalla 
aktivointimateriaalia laajalla alueella, julkaisemalla aktivointivideoita, 
esiintymällä markkinointitapahtumassa osallistujien kanssa, järjestämällä 
suurharjoituksia ja markkinoimalla tapahtumaan osallistumista 
yhteisöllisenä kokemuksena. Hankkeeseen neuvoteltiin mukaan kaksi 
tunnettua suomalaista, lapualaislähtöistä taiteilijaa, Jukka Haapalainen ja 
Heikki Salo, nostamaan hankkeen ja tapahtuman arvoa sekä kannustamaan 
omalla esimerkillään miehiä osallistumaan hankkeeseen. 
 
Syys- ja lokakuussa 2016 hankkeeseen palkattu projektipäällikkö Juulia 
Soidinaho suunnitteli ja valmisteli hankkeen kokonaisuutta ja toimenpiteitä 
neuvottelemalla yhteistyöstä eri kuntien kanssa tanssituntien ja -työpajojen 
järjestämiseksi ja valmistelemalla aktivointimateriaaleja. Samaan aikaan 
hankkeen tunnuskappale valmistettiin muusikko Heikki Salon toimesta, 
tapahtuman pääkoreografia koreografi Ari Nummisen toimesta ja hankkeen 
työtapoja suunniteltiin osallistujien aktivoimiseksi tanssija Jukka 
Haapalaisen kanssa. Marraskuussa 2016 hankkeen valmistuneet 
aktivointimateriaalit, painotuotteet, mainokset ja videot julkaistiin 
pääsääntöisesti verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta. Tavoitteena oli 
saada hanke näkymään laajalti osallistujien tavoittamiseksi ja 
osallistumiskynnyksen madaltamiseksi. Yksi aktivointimateriaaleista oli 
Miesten tanssipitojen aktivointivideo, jolla hanketta ja tapahtumaa 
mainostettiin laajalti Etelä-Pohjanmaan ja varsinkin Aisaparin alueella. 
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Aktivointivideolla pyrittiin tavoittamaan mahdollisia osallistujia hankkeen 
pariin. Joulukuussa 2016 verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa julkaistiin 
Miesten tanssipitojen pääkoreografian opetusvideo, joka oli kuvattu 
marraskuussa hankkeeseen jo sitoutuneiden osallistujien kanssa.  
Opetusvideon avulla mahdollisia osallistujia innostettiin osallistumaan 
tuleville tanssitunneille ja –työpajoihin.  
 
Aisaparin alueella Miesten tanssipitojen tanssitunnit ja –työpajat aloitettiin 
helmikuussa 2017 hanketyöntekijä, tanssiohjaaja Ville Orttenvuoren ja 
koreografi Ari Nummisen johdolla. Ville Orttenvuori opiskeli keväällä 
kahden viikonlopun ajan Ari Nummisen johdolla hänen luomaa liikekieltä ja 
koreografioita. Helmi- ja elokuun välisenä aikana tanssitunteja järjestettiin 
yhteensä yksitoista kertaa Lapualla, jossa osallistujamäärä kasvoi tasaisesti 
alun kymmenestä osallistujasta kolmeenkymmeneen osallistujaan. Useampi 
osallistuja osallistui tanssitunneille useammin kuin vain kerran, ja 
tanssituntien myötä Miesten tanssipidoille kasvoi noin viidenkymmenen 
henkilön aktiivinen miestanssijaryhmä, joka osallistui myös 
aktivointitapahtumiin Aisaparin alueella. Osallistujien kanssa aktivointi- ja 
markkinointitapahtumia järjestettiin hankkeen aikana kaksitoista kertaa. 
Työpajoja järjestettiin kevään aikana ohjaaja Ville Orttenvuoren johdolla 
neljä kertaa Aisaparin alueella. Työpajat organisoitiin ja markkinoitiin 
yhdessä Aisaparin kuntien kanssa. Työpajat järjestettiin Evijärvellä, 
Vimpeli/Alajärvellä, Kauhava/Alahärmässä ja Lappajärvellä. Tanssityöpajat 
eivät keränneet suurta osallistujamäärä, joten niitä ei järjestetty toistamiseen, 
vaan osallistujat ohjattiin ottamaan osaa Lapuan suurharjoituksiin. 
Suurharjoituksia toteutettiin yhteensä kaksitoista kertaa Lapualla maalis- ja 
elokuun välisenä aikana. Osallistujamäärät kasvoivat alun 
kolmestakymmenestä osallistujasta lopun sataan kahteenkymmeneen 
osallistujaan. Osallistujat kävivät suurharjoituksissa keskimäärin kolme 
kertaa per henkilö. Kohtausharjoituksissa keskityttiin suurharjoituksista 
poiketen muihinkin koreografioihin kuin pääkoreografiaan. 
Kohtausharjoituksia järjestettiin viisitoista kertaa touko- ja elokuun aikana 
Lapualla ja niiden osallistujamäärät vaihtelivat kahdesta osallistujasta jopa 
kolmeensataan osallistujaan. Lisäksi tapahtumaan tähtäävässä hankkeessa 
esityksiä järjestettiin kolme kertaa Lapuan pesäpallostadionilla, jossa 
osallistujamäärä vaihteli 410 osallistusta 450 osallistujaan. 
 
Tapahtuman tanssitunneille ja työpajoihin osallistui hankkeen aikana noin 
280 osallistujaa. Aktivointi- ja markkinointitapahtumiin osallistui yhteensä 
noin 125 osallistujaa. Kohtaus- ja suurharjoituksiin osallistuneiden määrä oli 
noin 1440 osallistujaa. Esityksissä oli tanssimassa yhteensä 1300 
osallistujaa, joista perjantaina oli tanssimassa 410 osallistujaa, lauantain 
päiväesityksessä 450 osallistujaa ja lauantain iltaesityksessä 440 osallistujaa. 
 
 

4.2.2. Aikataulu 

KESÄKUU 2016 
1.6.2016-31.6.2016 Pääkoreografin kilpailutus 
 



10 
 

 

HEINÄKUU 2016 
1.7.2016 Pääkoreografin valinta 
1.7.2017 Säveltäjä/sanoittajan haku 
 
ELOKUU 2016 
1.8.-31.8.2016 Projektipäällikön haku ja valinta 
1.8.-31.8.2016 Musiikin sävellykset, sanoitukset, nauhoitukset 
28.8.2016 Aktivointiin tarkoitetun mainosvideon valmistus talkooväellä 
 
SYYSKUU 2016 
12.9.2016 Hankkeen ja tapahtuman suunnittelu, projektipäällikkö 
1.9.-31.9.2016 Koreografioiden teko 
 
LOKAKUU 2016 
1.10.-31.9.2016 Koreografioiden teko 
1.10.-31.10.2016 Nettisivujen valmistus 
1.10.-31.10.2016 Aktivointitapahtumien ja –materiaalien suunnittelu 
 
MARRASKUU 2016 
1.11.2016 Nettisivujen julkistaminen 
1.11.-31.11.2016 Yhteistyöneuvottelut 
1.11.-31.11.2016 Koreografioiden teko 
1.11.-31.11.2016 Markkinoinnin aloitus: osallistujien aktivointi 
19.11-20.11.2016 Aktivointiin tarkoitetun opetusvideon valmistus talkooväellä 
23.11.2016 Aktivointiin tarkoitetun mainosvideon julkistaminen 
 
JOULUKUU 2016 
1.12.-31.12.2016 Yhteistyöneuvottelut 
1.12.-31.12.2016 Rakveren sopimus, tanssijoiden osallistuminen tapahtumaan 
12.12.2016 Aktivointiin tarkoitetun opetusvideon julkistaminen 
1.12.-31.12.2016 Tanssituntien ja –työpajojen suunnittelu, tanssiohjaajan rekrytointi 

 
TAMMIKUU 2017 
1.1.-31.1.2017 Tanssituntien ja –työpajojen suunnittelu, markkinointi 
1.1.-31.1.2017 Harjoitusaikataulujen suunnittelu 
18.1.2017 Yhteistyötapaaminen yritysten ja yhdistysten kanssa 
 

 TANSSITUNNIT, -TYÖPAJAT JA AKTIVOINTITAPAHTUMAT 
29.1.-30.1.2017 Tanssiohjaajan koulutus pääkoreografiaan ja liikekieleen 

 
HELMIKUU 2017 
1.2.-31.2.2017 Hankkeen koordinointi 

  
TANSSITUNNIT, -TYÖPAJAT JA AKTIVOINTITAPAHTUMAT 

  17.2.2017 Tanssitunti Lapuan Nuorisotalolla 
 

MAALISKUU 2017 
1.3.-31.3.2017 Hankkeen koordinointi 

 
TANSSITUNNIT, -TYÖPAJAT JA AKTIVOINTITAPAHTUMAT 
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2.3.2017 Tanssitunti Lapuan Nuorisotalolla 
8.3.2017 Aktivointitapahtuma Lapualla talkooväellä 
10.3.2017 Tanssitunti Lapuan Nuorisotalolla 
15.3.2017 Tanssitunti Lapuan Nuorisotalolla 
22.3.2017 Tanssitunti Lapuan Nuorisotalolla 
25.3.2017 Tanssiohjaajan koulutus muihin koreografioihin 
26.3.2017 Maaliskuun suurharjoitus Lapuan Urheilutalolla 
31.3.2017 Tanssitunti Lapuan Nuorisotalolla 

 
HUHTIKUU 2017 
1.4.-31.4.2017 Hankkeen koordinointi 

  
TANSSITUNNIT, -TYÖPAJAT JA AKTIVOINTITAPAHTUMAT 
5.4.2017 Tanssitunti Lapuan Nuorisotalolla 
6.4.2017 Tanssityöpaja Evijärvellä 
12.4.2017 Tanssityöpaja yhdistetysti Vimpelin ja Alajärven kanssa 
13.4.2017 Tanssitunti Lapuan Nuorisotalolla 
21.4.2017 Tanssitunti Lapuan Nuorisotalolla 
23.4.2017 Huhtikuun suurharjoitus Lapuan Urheilutalolla 
29.4.2017 Tanssin päivän aktivointitapahtuma talkooväellä 

 
TOUKOKUU 2017 
1.5.-31.5.2017 Hankkeen koordinointi 

 
TANSSITUNNIT, -TYÖPAJAT JA AKTIVOINTITAPAHTUMAT 
5.5.2017 Tanssitunti Lapuan Nuorisotalolla 
11.5.2017 Tanssityöpaja yhdistetysti Kauhavan ja Alahärmän kanssa 
12.5.2017 Tanssitunti Lapuan Nuorisotalolla 
12.5.2017 Aktivointitapahtuman toteutus Lapuan torilla talkooväellä 
18.5.2017 Tanssityöpaja Lappajärvellä 
24.5.2017 Tanssityöpaja Lapualla 
27.5.2017 Kohtausharjoitus Lapuan Urheilutalolla 
28.5.2017 Suurharjoitus Lapuan Urheilutalolla 
31.5.2017 Tanssitunti Lapuan Nuorisotalolla 

 
KESÄKUU 2017 
1.6.-31.6.2017 Hankkeen koordinointi 

 
TANSSITYÖPAJAT, AKTIVOINTITAPAHTUMAT JA HARJOITUKSET 
10.6.2017 Suurharjoitus Lapuan Urheilutalolla 
13.6.2017 Markkinointitapahtuma Lapualla 
17.6.2017 Suurharjoitus Lapuan Urheilutalolla 
18.6.2017 Kohtausharjoitus Lapuan Urheilutalolla 
17.-18.6.2017 Aktivointitapahtuma Kauhavan Puukkofestareilla talkooväellä 
28.6.2017 Kohtausharjoitus Lapuan Urheilutalolla 

 
HEINÄKUU 2017 
1.7.-31.7.2017 Hankkeen koordinointi 
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TANSSITYÖPAJAT, AKTIVOINTITAPAHTUMAT JA HARJOITUKSET 
1.7.2017 Suurharjoitus Lapuan Urheilutalolla 
2.7.2017 Kohtausharjoitus Lapuan Urheilutalolla 
7.7.2017 Kohtausharjoitus Lapuan Urheilutalolla 
8.7.2017 Suurharjoitus Lapuan Urheilutalolla 
9.7.2017 Kohtausharjoitus Lapuan Urheilutalolla 
13.7.2017 Markkinointitapahtuma Porin Suomiareenalla 
14.7.2017 Kohtausharjoitus Lapuan Urheilutalolla 
15.7.2017 Tanssityöpaja Kauhavan vastaanottokeskuksessa 
15.7.2017 Kohtausharjoitus Lapuan Patruuna-Areenalla 
16.7.2017 Suurharjoitus Lapuan Urheilutalolla 
18.7.2017 Kohtausharjoitus Lapuan Patruuna-Areenalla 
18.7.2017 Aktivointitapahtuman toteutus Lapuan torilla talkooväellä 
20.7.2017 Kohtausharjoitus Lapuan Pesäpallostadionilla 
21.7.2017 Kohtausharjoitus Lapuan Patruuna-Areenalla 
22.7.2017 Kohtausharjoitus Lapuan Urheilutalolla 
25.7.2017 Aktivointitapahtuman toteutus Lapuan torilla talkooväellä 
27.7.2017 Suurharjoitus Lapuan Urheilutalolla 
28.7.2017 Kohtausharjoitus Lapuan Patruuna-Areenalla 
29.7.2017 Suurharjoitus Lapuan Patruuna-Areenalla 
29.7.2017 Aktivointitapahtuman toteutus Lapuan festivaaleilla talkooväellä 

 
 

ELOKUU 2017 
1.8.2017 Suurharjoitus Lapuan Urheilutalolla 
1.8.2017 Aktivointitapahtuman toteutus Lapuan torilla talkooväellä 
2.8.2017 Kohtausharjoitus Lapuan Patruuna-Areenalla 
3.8.2017 Läpimeno Lapuan Patruuna-areenalla 
4.8.2017 Tapahtuman kenraali-esitys 
5.8.2017 Esitykset klo 14.00 ja klo 19.00 
6.8.-30.8.2017 Tapahtuman purku ja hankkeen raportointi 

4.2.3. Resurssit (voimavarat, keinot) 
Miesten tanssipidot –hankkeella oli alusta asti vahva tuki Lapuan kaupungilta. 
Hanke pystyi hyödyntämään kaupungin markkinointiosaamista ja –kanavia, 
yhteyksiä Aisaparin alueen kuntiin, yhteistyökumppanuuksia ja tilojen käyttöä. 
Hankkeen ohjausryhmässä ja työryhmässä vaikutti kaupungin korkea-arvoisia 
virkamiehiä, joiden kontakteilla ja tiedoilla hanketta kyettiin ohjaamaan oikeaan 
suuntaan.  
 
Lapuan kaupungissa toimii monta aktiivista yhdistystä ja toimijaa, joiden kanssa 
neuvottelut yhteistyöstä aloitettiin jo heti hankkeen alussa. Tavoitteena oli sitouttaa 
mahdollisimman monta seuraa ja yhdistystä mukaan toteuttamaan hankkeen 
päämääriä. Valitettavasti Aisaparin alueen suurten seurojen innostaminen jäi 
tavoiteltua pienemmäksi yhteistyöksi. 
 
Lapuan kaupungin hankkeena Miesten tanssipidot –tanssityöpajoja sovittiin 
yhteistyön merkeissä Aisaparin eri kuntien kanssa. Kunnat sitoutuivat 
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markkinoimaan sekä sitouttamaan parhaansa mukaan osallistujia tanssityöpajoihin. 
Lapuan kaupunginjohtaja sekä valtuuston puheenjohtaja lähettivät lisäksi jokaiseen 
Aisaparin kuntaan kollegoillensa kirjeen, jossa kuntia kannustettiin ottamaan osaa 
Miesten tanssipitoihin. 
 
Lapuan ja Rakveren kaupungilla oli ollut ennestäänkin yhteistyötä miestanssin 
saralla. Lapuan kaupunki oli osallistunut Rakveren Meetse Tantsupidut –
tapahtumaan omalla edustuksellaan ja näin ollen tapahtuman luonteesta oli Lapuan 
kaupungissa paljon tietoa. Hankkeessa hyödynnettiin kokemuksia Rakveren 
tanssipidoista ja pyrittiin muokkaamaan se suomalaiseen malliin. Yhteistyö 
Rakveren kaupungin kanssa oli luonnollista hankkeen sisällä ja Miesten tanssipidot 
-tapahtumaan saapuikin 100 virolaista miestä tanssimaan kaupungin edustuksen 
johdolla. 
 
Hankkeen kasvoina toimineiden tanssija Jukka Haapalaisen ja muusikko Heikki 
Salon osallistuminen ja heittäytyminen Miesten tanssipitoihin oli korvaamaton 
resurssi niin hankkeelle kuin tapahtumalle. Molemmat lapualaislähtöiset taiteilijat 
kannustivat omalla esimerkillään miehiä osallistumaan tapahtumaan sekä antoivat 
omaa taiteellista osaamistaan hankkeen käyttöön. Näiden julkisuuden henkilöiden 
myötä hanke saavutti suurempaa näkyvyyttä ja tavoitti laajemman joukon 
osallistujia. Molemmat taiteilijat nostivat tapahtumaa esiin valtakunnallisella tasolla 
ja hankkivat tapahtumalle mittavaa julkisuutta Suomi100 –juhlavuoden 
tapahtumana. 

 
 

4.2.4. Toteutuksen organisaatio 
Hankkeessa toimi 12.9.16 alkaen projektipäällikkö Juulia Soidinaho, joka 
työskenteli hankkeen johtajan, Lapuan kaupungin hallintojohtaja Toni Leppäsen 
alaisuudessa. Tiiviissä yhteistyössä hankkeen kanssa toimi Lapuan kaupungin 
kulttuuripalvelut ja vs Kulttuurijohtaja Susanna Shearman. Hankkeen suunnittelussa 
ja toteutuksessa vaikutti myös kaupungin johdon assistentti Marita Vaahtoniemi. 
 
Projektipäällikkö Soidinahon alaisuudessa työskenteli pääkoreografi Ari 
Numminen, joka hoiti itsenäisesti hankkeen koreografioiden suunnittelun ja osan 
harjoituksien opetuksista. Nummisen avuksi tanssitunteja ohjaamaan palkattiin 
tanssiohjaaja Ville Orttenvuori, joka hoiti säännöllisten tanssituntien ohjaamisen 
Lapualla sekä tanssityöpajojen ohjaamiset Aisaparin alueella. Soidinaholla oli 
hankkeen koordinoinnissa ja markkinoinnissa mukana Seinäjoen 
Ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon opiskelija Iida Holma, joka oli 
harjoittelussa Lapuan kaupungin kulttuuritoimella.  
 
Hankkeen ohjausryhmässä vaikuttivat Kai Pöntinen, Pekka Latvanen, Ruut Lehto, 
Sami Latomäki, Susanna Shearman, Toni Leppänen, Marita Vaahtoniemi ja 
Aisaparin edustaja Päivi Kultalahti. 
 
Hanke toimi Lapuan kaupungin hankkeena ja sen käytössä oli kaupungin eri 
osastojen ammattitaito, tilat ja tuki. 
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4.2.5. Kustannukset ja rahoitus 
Miesten tanssipidot –hankkeen kustannusarvio hankkeelle oli 49 000,00€, josta 
palkkakustannukset 20 200,00€, palkkiot 11 800€, ostopalvelut 8 477€, 
vastikkeeton työ 3 675€ ja laskennalliset yleiskustannukset 4 848€. 
 
Hankkeen lopullinen kustannustoteuma oli 48 952,64€, josta palkkakustannusten 
osuus 20 247,64€, palkkiokustannusten osuus 11 705,00€, ostopalvelujen osuus 8 
477,00€, vastikkeettoman työn osuus 3 675,00€ ja laskennallisten yleiskustannusten 
osuus 4 848,00€. 
 
Julkinen rahoitus leader-rahoitukselta oli yhteensä 44 100,00€. Yksityisen 
rahoituksen osuus Lapuan kaupungilla oli 4 900,00€, josta 3 675,00€ toteutettiin 
vastikkeettomana työnä. Jäljelle jäävä yksityinen osuus 1 225,00€ katettiin 
osallistumismaksuina eri yrityksiltä.  
 
Hankkeen palkkakustannuksista jäi käyttämättä 47,36€. 

 
 

4.2.6. Raportointi ja seuranta 
Hankkeen aikana toteutetuilta tanssitunneilta ja –työpajoista, aktivointitapahtumista 
sekä kohtaus- ja suurharjoituksista pidettiin osallistujamäärälistaa yllä koko 
hankkeen ajan. Hankkeen eri toimenpiteissä oli mukana aina vähintään yksi 
hanketyöntekijä, jonka vastuulla oli lisäksi kerätä osallistujien tietoja, innostaa 
tuleviin toimenpiteisiin sekä dokumentoida toimenpidettä julkaisua tai koostetta 
varten.  

 
Toimivan ja hyvin organisoidun seurannan vuoksi hankkeen osallistujamäärät on 
saatu hyvin kartoitettua ja kirjattua raporttia sekä koostetta varten. 
Osallistujamäärien seuraamisen myötä markkinointia ja aktivointia saatiin säädettyä 
oikealle kohderyhmälle oikeaan aikaan sekä tarpeen vaatiessa lisättyä 
markkinointia, mikäli osallistujamäärät olisivat alkaneet pienentyä.  
 
Hankkeen kooste julkaistaan marraskuussa 2017 tapahtuman youtube-kanavalla. 

 
4.2.7. Toteutusoletukset ja riskit 
Hankkeen suunnitteluvaiheessa oli jo selvää, että korkeatavoitteinen 
osallistujamäärä (1917 miestä) voi olla hankkeelle suuri riski asetetulla aikataululla. 
Suurten yhteisöjen osallistamiseksi mukaan tehtiin hankkeessa valtava työ syksyllä 
2016 ja keväällä 2017, mutta asetettu yhteisöjen osallistujatavoite jäi oletettua 
pienemmäksi johtuen suureksi osaksi isojen yhteisöjen sisäisestä tiedonkulusta. 
Hanke pyrki tiedottamaan säännöllisesti valtaosaa Aisaparin alueen yhteisöistä ja 
toimijoista, mutta osallistujien aktivoituminen jäi oletettua pienemmäksi. 
 
Huolimatta Aisaparin kuntiin toteutettujen työpajojen alhaisista osallistujamääristä 
(0-8 hlöä), Lapuan Nuorisotoimella järjestettyjen tanssituntien ja suurharjoitusten 
osallistujamäärät kasvoivat tasaisesti. Aisaparin alueen aktiivisista osallistujista 
kasvoikin noin viisikymmentähenkinen yhteisö, joka osallistui aktiivisesti 
aktivointitapahtumiin Aisaparin alueella.  
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Hankkeen tavoite, 1 917 osallistujaa, ei toteutunut, mutta jo hankkeen puolivälissä 
alkoi hahmottua suunta, jossa oli selvää, että jo osallistuneiden henkilöiden 
innokkuus ja aktiivisuus korvasivat laadullaan hankkeeseen asetetun määrän.  
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5. YHTEISTYÖKUMPPANIT 
Miesten tanssipidot –hanke teki Lapuan kaupungin hankkeena laajaa yhteistyötä 
kaupungin yhteistyökontaktien kanssa.  Yhteistyötä on tehty Aisaparin eri kuntien kanssa 
esimerkiksi tanssityöpajojen järjestämisessä ja markkinoimisessa. Erilaiset yhdistykset ja 
yritykset ovat olleet myös yhteistyössä projektin kanssa aktivoimalla sisäisellä 
tiedonkulullaan osallistujia hankkeen toimenpiteisiin. Lisäksi he ovat markkinoineet 
osallistumistaan hankkeeseen ja sitä kautta näyttäneet esimerkkiä myös muille alueen 
toimijoille. 
 
Mies – Tanssipidot – tapahtuman sponsorit ja yhteistyökumppanit ovat myös osaltaan 
auttaneet miesten aktivointityössä. Usea yhteistyökumppani aktivoi osallistujia hankkeen 
eri toimenpiteisiin.  
 
HANKKEESSA MUKANA OLEVAT YHTEISTYÖTAHOT: 
 
Aisaparin alueen kunnat 
Aitoradiot 
Ala-Talkkari 
Annala  
Atria 
Bar Oskar 
Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura 
Haapalainen SuutariJääskö Dance Studios 
Helasteel 
Hinaus ja tuuppaus 
HJ Pirttinen 
Hyväskä 
Iisakki Järvenpää 
Juncar 
Komiat traktorit – tapahtuma 
Kpanlogo 
Kultakulma 
Laidun Hereford 
Lakea 
Lapuan Ponnistus -90 ry 
Lapuan Sanomat 
Lapuahovi 
Lapuan Virkiä  
Lapuan Korikobrat 
Larvateatteri 
Lapuan ja Kauhavan alueen maahanmuuttokoordinaattori 
Lapuan Osuuspankki POP-Pankki 
Lapuan Neste 
Lapuan Sekakuoro 
Lapuan Nuorisopalvelut 
Lapuan Ponnistus 
Lapuan Kankurit 
Lapuan Leipä 
Lämpöässät 
Lapua-Ketjut 
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Lakeus Apteekki 
Mallaskuun Panimo 
Manteres ky 
MR ORANGE FILMS KY 
Nammo Lapua Oy 
Pohjanmaan tanssin aluekeskus 
Pova - Pohjanmaan  valokuvakeskus 
PP-Tuote 
Rakveren kaupunki 
Screenit Finland 
Simpsiönkullas 
Suomi100 
Sähköasennus Sipilä 
Teatteri Lapua 
Unelmamekot 
Ylitalo 
Valmet 
Veikon Kone 
Wanha Karhunmäki 
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6. TULOKSET JA VAIKUTUKSET 
Miesten tanssipidot hankkeen tavoitteena oli kannustaa lapualaisia, etelä-pohjalaisia ja 
suomalaisia innostumaan terveellisestä yhdessäolosta ja iloisesta harrastamisesta tanssin 
parissa. Ideologisena tavoitteena oli vähentää miesten tanssimiseen liittyvää häpeää ja 
kasvattaa alueella postitiivisia vaikutuksia ajatuksia tanssiin liittyen. Hankkeen aikana 
alueella kävi kiivas vuoropuhelu miesten tanssimisesta. Hankkeen aikana sitoutetut 
osallistujat kertoivat kokemuksistaan, joihin usein liittyi ympäröivän yhteiskunnan 
tuomitseminen hankkeeseen osallistumisesta. Toisaalta osallistujilla oli kokemuksia myös 
siitä, että yhteisö kannusti heitä osallistumaan hankkeeseen ja antoivat palautetta siitä, että 
hankkeen tavoitteet olivat tärkeitä alueellisen ilmapiirin muuttamisessa. Mies – 
Tanssipitojen esitysten jälkeen vuoropuhelun negatiiviset kommentit vähentyivät ja 
tapahtuma keräsi valtakunnallisesti positiivista palautetta. Esitykset yllättivät katsojat ja 
varsinkin miehet, jotka eivät olleet osallistuneet hankkeeseen. Moni osallistumatta jättänyt 
kommentoi, että jos hanke koskaan saisi jatkoa, voisi osallistumista miestanssiin harkita 
uudelleen. 
 
Hankkeen aikana suuri osa osallistujista koki tanssin mielekkäänä ja tehokkaana 
urheilumuotona, jossa koordinaatiokyky ja kehonhallinta lisääntyvät. Tanssitunteihin 
osallistuneista miehistä muodostui tiivis yhteisö, joka osallistui aktiivisesti myös hankkeen 
aktivointitapahtumiin. Moni osallistuja kommentoi, ettei samankaltaista toverillisuutta olisi 
voinut kokea ilman hanketta eri-ikäisten ja –taustaisten ihmisten kanssa. Yhteisö kannusti 
toisiaan osallistumaan moniin eri kohtauksiin, joista muokkaantuikin yhteisön näköisiä 
kohtauksia osallistujien itse ehdottamilla ideoillaan ja muodostamalla liikekielellään.  
 
Hanke onnistui saattamaan useita eri yhdistyksiä ja toimijoita yhteistyöhön hankkeen 
parissa. Vuoropuhelu alueen isojen kuorojen välillä lisääntyi, liikuntaseurat kohtasivat 
toisiaan, maahanmuuttajat ja pakolaiset saivat kokemuksen suomalaisesta 
yhteisöllisyydestä, erilaiset kulttuurit kohtasivat sekä yritykset ja yhdistykset pääsivät 
vuorovaikutukseen toistensa kanssa. Monelle osallistuvalle yhteisölle tärkeä osallistumisen 
päämäärä oli suvaitsevaisuuden, heittäytymisen ja ilon levittäminen hankkeen ja 
tapahtuman kautta. Lähes kaikki osallistujat kokivat hankkeen ja tapahtuman sisältävän 
monikulttuurillisuutta, hyväksyntää ja yhteisöllisyyttä. Miesten tanssipidot –hanke ja –
tapahtuma onnistuivat saamaan valtakunnallista näkyvyyttä ja luomaan alueen tunnettuutta 
monipuolisena ja rohkeana kulttuurialueena.  
 
Tanssiin usein liitettävä taito tai taidonpuute menettivät tapahtumassa merkityksensä ja 
hanke onnistui avaamaan osallistujille oman kehonkäytön hyväksymistä ja hyödyntämistä 
niin, että osallistujien mukaan tanssimisen kynnys madaltui. Myös tanssiesityksen 
katsominen ja sen tarinan kokeminen muodostui helposti lähestyttävämmäksi, kun tanssijat 
olivat tavallisia ihmisiä, jotka omalla kehonkäytöllään loivat tarinoita katsojien 
koettavaksi.  
 
Esitysten jälkeen eri yhteisöt ja yritykset antoivat hankkeelle palautetta, että heitä ei oltu 
vaadittu osallistumaan hankkeen pariin riittävästi. Hankkeen ja tapahtuman sanoma 
koettiin merkitykselliseksi ja tärkeäksi alueelle vasta hankkeen oltua ohi.  
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7. ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI 
 
Hanke informoi syksyllä 2017 kaikille Miesten tanssipitoihin osallistuneille 
jatkomahdollisuuksista tanssiharrastamisen parissa. Aisaparin alueella toimii useita eri 
tanssitoimijoita, jotka mielellään ottavat uusia harrastajia mukaan toimintaansa ja 
tunneillensa.  
 
Esitysten jälkeen aktiivisten osallistujien keskuudessa virisi keskustelu Viron tulevan 
vuoden itsenäistymisen 100-vuotisjuhlasta ja moni lähestyi hankkeen työntekijöitä 
ilmoittamalla itsensä mukaan tanssijoiden joukkoon Rakvereen, mikäli kaupunki juhlii 
itsenäistymisen juhlavuotta tanssitapahtumalla. Lapuan kaupunki on tiiviissä yhteydessä 
Rakveren kaupunkiin ja neuvottelee mahdollisesta tanssijoiden vastavierailusta, mikäli 
kaupungissa järjestetään tanssitapahtuma juhlavuoden kunniaksi. Miesten tanssipitojen 
osallistujia informoidaan, mikäli vastavierailu toteutunee. 
 
Hanke onnistui laadullisissa ja ideologisissa tavoitteissaan hienosti, vaikkakin tavoitteena 
ollut lukumäärä, 1917 miestä, osallistujista jäi tavoittamatta. Hankkeen ja tapahtuman 
saama palaute on ollut lähes poikkeuksetta positiivista ja hankkeelle on toivottu jatkoa niin 
osallistujien kuin katsojien toimesta. Mikäli hanke ja tapahtuma saavat jatkoa, on 
osallistumisen kynnys madaltunut, kun monille on kokemuksen kautta avautunut mihin 
hanke ja tapahtuma tähtäävät ja mitä on odotettavissa. Yksi mahdollinen vaihtoehto on 
ottaa mallia Rakveren kaupungista ja järjestää toinen tapahtuma esimerkiksi viiden vuoden 
päähän. 
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8. ALLERKIRJOITTAJAT JA PÄIVÄYS 
 
 
 
 
____________________________________________ 
Projektipäällikkö Juulia Soidinaho, Lapualla 6.11.2017 
 
 
 
 

 

 


