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25.-26.8.
HELSINKI

Kuumia lattarirytmejä elokuisessa Helsingissä!
Uudenmaan pyörätuolitanssijat, UP ry, järjestää latinalais-
tanssien maailmaan paneutuvan Eloleirin 25.-26.8.2012 
Helsingin Katajanokalla. Tanssileiri on tarkoitettu kaikille 
pyörätuolitanssista kiinnostuneille ympäri Suomen, yhtälailla 
manuaali- ja sähköpyörätuolinkäyttäjille kuin vammattomille 
tanssijoillekin. Et tarvitse edes omaa paria osallistuaksesi.

RYTMIT
Huippuopettajat Suomesta ja Sloveniasta 
johdattavat niin aloittelijat kuin pidempään-
kin tanssineet latinalaistanssien maailmaan. 
Perinteisistä kilpatanssilattareista leirillä 
tanssitaan aistikasta rumbaa, dramaattista 
paso doblea ja räiskyvää jiveä. Lisäksi 
luvassa on intohimoista flamencoa alku-
lämmittelyn muodossa. 

VISUAALISUUS
Lattarit ovat visuaalisia tansseja, joissa 
ilmeillä ja eleillä on suuri merkitys. Eläytymis- 
ja heittäytymiskykyä etsitään Eloleirillä eri 
alojen ammattilaisten kanssa. Leirillä onkin 
tanssiharjoitusten ohella mahdollisuus 
osallistua Workshop-osioon, jossa aiheena 
on esiintymiseen tai kilpailuun valmistau-
tuminen kampauksen ja meikin avulla.



**) WORKSHOP:
Juhliin, tanssiesitykseen tai 
-kilpailuun valmistautuminen 
hiusten ja meikin avulla.

Erityispanostusta erityistilanteisiin
On sinulla edessä sitten tärkeät 
juhlat, tanssiesitys tai -kilpailu, omaan 
ulkonäköön kannattaa panostaa. 
Ihana kampaus ja parhaat puolet 
esille tuova meikki kohottavat mieltä, 
mikä näkyy itsevarmuutena ja 
parempana kehon kannatuksena. 
Tanssikilpailussa sillä saattaa olla 
ratkaiseva merkitys. Ja juhlailtakin on 
takuulla hauskempi, kun olo on 
itsevarma.

HIUKSET 
Parturi-kampaaja Teemu Hirvimäki 
tekee osallistujille kampaukset ja 
neuvoo, miten vastaavaan 
lopputulokseen pääsee kotioloissa.

MEIKKI 
Meikkitaiteilija Raili Hulkkonen 
ehostaa osallistujien kasvojen toisen 
puolen. Haaste on täydentää 
lopputulos symmetriseksi itse!

MIESTEN GROOMING
Workshop on suunnattu myös 
miehille! Teemu Hirvimäki, joka on 
itsekin menestynyt tanssija, opastaa 
miehiä oman tyylin löytämisessä.

Workshopin hinta 30 € maksetaan 
leirimaksun yhteydessä.

*) LUENTO:
Ennen Workshopin alkua 
meikkitaiteilija Raili 
Hulkkonen puhuu kaikille 
meikin, ihonhoidon sekä 
itsestään ja ulkonäöstään 
huolehtimisen tärkeydestä. 

LAUANTAILAUANTAI

09.30-10.00 Ilmoittautuminen

10.00-10.45 Alkulämmittely flamencotyylillä

10.45-12.15 Tanssinopetus, jakautuminen tasoryhmiin

12.15-13.00 Lounas

13.00-14.30 Tanssinopetus

14.30-15.00 Kahvitauko

15.00-15.30 Meikki-/grooming –luento (*

15.30-17.30 a) Workshop (** TAI15.30-17.30

b) Tanssinopetus

18.00 Lähtö illanviettopaikkaan

18.30-21.00 Illanvietto Kahvila Rannikossa

SUNNUNTAISUNNUNTAI

10.00-10.45 Alkulämmittely flamencotyylillä

10.45-12.15 Tanssinopetus

12.15-13.00 Lounas

13.00-14.30 Tanssinopetus

14.30-15.00 Kahvitauko

15.00-16.30 Tanssinopetus

16.30-17.00 Leiripalaute ja jäähyväiset

Leirin aikataulu



Eloleiri koostuu kolmesta osiosta: kaikille 
yhteisestä tanssinopetuksesta, erikseen 
maksettavasta Workshopista sekä lauantain 
iltaohjelmasta. Kukin tanssija voi koostaa 
oman mielenkiintonsa ja jaksamisensa 
mukaan itselleen sopivan leiriviikonlopun.

MAJOITUS

Pitkänmatkalaiset voivat halutessaan saapua 
Helsinkiin jo perjantaina. Radisson Blu Seaside- 
hotellissa on sopimushinnalla alustavasti varat-
tuna kuusi invahuonetta sekä neljä tavallista 
huonetta. Voit vahvistaa huonevarauksesi 
yhdeksi tai kahdeksi yöksi suoraan hotellista 
 - soittamalla numeroon 020 1234 707 tai 
 - sähköpostitse osoitteeseen                  
   reservations.finland@radissonblu.com
Anna varauksen yhteydessä kiintiötunnus 
UP ry. 

Radisson Blu Seaside sijaitsee aivan meren 
tuntumassa Helsingin Hietalahdessa. Raitio-
vaunulinjalla 6 pääsee Rautatieasemalta 
suoraan hotellin eteen. Lähes kaikki reitillä 
liikennöivät raitiovaunut ovat matalalattiaisia.

LEIRIMAKSUT:
1. Tanssinopetus
2 leiripäivää:    75 € - Jäsenet*
    100 € - Ei-jäsenet
1 leiripäivä:    50 € - Jäsenet
     60 € - Ei-jäsenet

Lounas ja kahvi sisältyvät tanssileirin 
hintaan.
*) UP ry:n tai Pt-tanssiliiton jäsenet. 
UP:n jäsenmaksu on 20 €/kalenterivuosi.

2. Workshop
Lauantai-iltapäivän viimeisen tanssitunnin 
sijasta on kaikilla mahdollisuus osallistua 
hius- ja meikkiaiheiseen Workshopiin, 
jonka hinta on 30 €.

3. Illanvietto
Lauantai-iltana on ohjelmassa yhteinen 
illanvietto ruoan ja tanssin merkeissä. 
Iltapalan hinta on 15 €, sisältäen 
kuljetuksen leiripaikalta Kahvila 
Rannikkoon, Kalasataman tuntumaan

Avustajat
Opetukseen osallistuva avustaja maksaa 
leiristä ja Workshopista normaalin 
hinnan. Pelkät leiriruoat ovat 10 €/pv.

YÖPYMINEN:

Majoituksen, kuten myös 
matkakulut, osallistujat 
hoitavat itse. Seaside-
hotellin yhden hengen 
huoneen hinta on 90 €/yö 
ja kahden hengen 
huoneen 100 €/yö. 

Hinnat

SIJAINTI
Leiripaikkana toimii Katajanokan liikuntahalli, joka 

sijaitsee yli satavuotiaassa entisessä konepaja-

rakennuksessa keskellä historiallista miljöötä, 

osoitteessa Merikasarminkatu 1, 00160 Helsinki. 

Liikuntahallin pihassa on runsaasti pysäköintitilaa. 

Katajanokalle liikennöi matalalattiainen raitiovaunu 

4, jonka Puolipäivänkadun pysäkki sijaitsee aivan 

liikuntahallia vastapäätä.



Petra Skofic-Damjan 
Petra on toiminut 10 vuotta 
tanssinopettajana 
työskennellen sekä lasten, 
aikuisten että vanhusten 
kanssa. Hän valmistui 
Sloveniassa pedagogiikan 
maisteriksi 2008, mikä 

antoi hänelle paljon teoreettista tietoa 
opettamisesta. Petra valmistui vammaisten 
lasten ja aikuisten tanssinopettajalinjalta 
vuonna 2010. Hän on erikoistunut soveltavaan 
ja luovaan tanssiin, jotka parantavat 
sosiaalisia taitoja ja tunne-elämän kehittymistä, 
vahvistavat itseluottamusta sekä kehittävät 
vartalon liikekoordinaatiota. Petran mielestä 
tanssi auttaa myös vahvistamaan ihmisen 
identiteettiä, kommunikoimaan tunteiden 
avulla sekä tulkitsemaan omaa mielikuvitusta.
Petra käyttää opetuksessaan paljon rytmi-
tansseja, mm. rivi-, kansan- sekä kilpatansseja. 
Hän on myös itse harrastanut menestyksek-
käästi kilpatanssia.

Jarno Jokela
Jarno Jokela ohjaa 
pyörätuolitanssia 
Tampereella ja on lajin 
combi-luokan hallitseva 
Suomen mestari. Jarnon 
tanssiura sai alkunsa jo 1980-luvulla kun 
naapurintyttö pyysi häntä parikseen 
kilpatanssiharjoituksiin. Valmentajaksi Jarno 
kouluttautui Suomen Tanssiurheiluliiton 
kursseilla 90-luvulla, ja on siitä asti 
valmentanut monipuolisesti kaiken-ikäisiä ja 
-tasoisia tanssipareja niin vakioissa, lattareissa, 
lava- ja ravintola-tansseissa kuin parisalsassa 
ja pyörätuolitanssissakin. Jarnon erikoisalaa 
ovat myös bailatino sekä bailatinoWheels, 
joka tutustutti hänet pyörä-tuolitanssiin vuonna 
2010.

Hannele Tuomipuu
Hannele Tuomipuu harrasti 
eri tanssilajeja, voimiste-
lua, musiikkia ja teatteria, 
kunnes päälle parikymp-
pisenä kohtasi flamencon. 
Laji vei niin mennessään, 
että lopulta arkkitehti-

opinnot vaihtuivat päätoimiseen flamencon 
tanssimiseen ja opettamiseen. Flamencossa 

Hannelea viehättävät erityisesti kehollinen 
itsen ja tunteen ilmaisu, saumaton yhteys 
rytmiin ja musiikkiin, pyrkimys vuorovaikutuk-
seen sekä kommunikaatioon. Hannele opettaa 
istuen tanssivaa Hecho A Mano -flamenco-
ryhmää, tekee omia sooloteoksia ja esiintyy 
erilaisissa produktioissa.
Suuri rakkaus flamenco sai vuonna 2010 
rinnalleen pyörätuolitanssin opettamisen.

Raili Hulkkonen
Meikkitaiteilija ja 
maskeeraaja Raili 
Hulkkonen on alansa 
tunnetuin nimi Suomessa. 
Jo 47 vuotta työsken-
nelleen rautaisen ammattilaisen työnkuva on 
nykyisin hyvin monipuolinen: Raili kouluttaa, 
luennoi, meikkaa kuvauksiin, antaa 
silmälasineuvontaa sekä maskeeraa 
teatterissa. Asiakaskuntaan kuuluu myös 
yksityisasiakkaita, joiden joukossa on paljon 
taiteilijoita ja tanssijoita.
Raili on toiminut myös mm. Tanssii Tähtien 
Kanssa ja Voice of Finland -televisio-ohjelmien 
päämeikkitaiteilijana.

Teemu Hirvimäki
Teemu aloitti kilpatanssin 
9-vuotiaana ja on 
harrastanut lajia 14 
vuotta. Hän on tällä 
hetkellä Suomen 
Champion Latin -ranking-
listalla viidentenä parinsa 

Jonna Taskisen kanssa.
Parturi-kampaajaksi valmistunut Teemu työs-
kentelee Helsingissä arvostetussa kampaamo 
Q Hairissa. Hänen intohimonaan on tehdä 
hyvännäköiset hiukset kampauksen, leikkauk-
sen tai värjäyksen avulla. Teemun asiakkaana 
käy myös paljon tanssijoita, joten Teemu 
tietää, mitä hiuksilta mm. kilpalattialla 
vaaditaan. Miesten hiusten viimeistely onkin 
Teemusta yhtä tärkeää kuin naisten!
Teemun on helppo yhdistää ammatti ja tanssi, 
sillä molempia yhdistää estetikka. Toisaalta 
kummassakaan ei koskaan tule valmiiksi, mikä 
antaa kipinän jatkuvasti paremmaksi 
kehittymiseen. Tulevaisuudessa Teemu haluaa 
toimia hiusammattilaisten kouluttajana.

Leirin opettajat ILMOITTAUTUMINEN:

Ilmoittautumiset 
viimeistään pe 
10.8.2012

Leiri-ilmoittautumisen voit tehdä
a) puhelimitse numeroon    
b) 045 359 3995
c) sähköpostitse 

bstarast@welho.com
d) ilmoittautumislomakkeella 

osoitteessa www.UP-ry.fi
Kerro ilmoittautumisen 
yhteydessä
1) osallistutko yhtenä vai 

kahtena päivänä
2) osallistutko Workshopiin
3) osallistutko illanviettoon
4) erityisruokavaliot
5) kohtien 1, 2, 3 ja 4 tiedot 

mahdollisesta avustajastasi.

Myös hotellihuonevaraukset 
tulee vahvistaa 10.8.2012 kello 
20.00 mennessä.

OIKEUDET 
MUUTOKSIIN 
PIDÄTETÄÄN!

Klaavuntie 15 A 3
00910  HELSINKI

bstarast@welho.com

045 359 3995

Y-tunnus: 2387097-3

Yhd.rek.nro: 202.917

IBAN FI86 1469 3000 2654 92

BIC NDEAFIHH

Järjestäjä:

Uudenmaan pyörätuolitanssijat ry, 
Nylands rullstolsdansare rf www.UP-ry.fi

Tämä tapahtuma on 

saanut Helsingin 

kaupungin 

liikuntaviraston sekä 

Nylands svenska 

kulturfondin tapahtuma-avustusta.


