
Taitojen kehittyminen seuraavaan vaiheeseen voi viedä useita vuosia 

riippuen oppijan henkilökohtaisista ominaisuuksista sekä opetuksen, 

harjoittelun ja tanssimisen määrästä ja säännöllisyydestä.
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      6 MASTERTASO 
      Maestro; tanssii, esiintyy ja opettaa kansainvälisellä tasolla. 
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 1 – 3 v. 

 
 

Jatkuva perustekniikan harjoittelu: luonnollinen hvyä asento, luonnollinen kävely parin 
kanssa, vartalon käyttö, jalan käyttö, vapaa jalka, tasapaino. Tilan käytön ja sosiaalitanssin 
harjoittelu. M

usiikin kuuntelussa ja tulkinnassa kehittym
inen.

1 ALKEET 
Oppija on vasta-alkaja tai käynyt alkeiskurssin. Opettelee liikkumaan yhdessä parin kanssa musiikissa luontevasti. Opettelee hallitsemaan oman 
tasapainonsa, opettelee perustekniikkaa, kävelyä ja vartalon käyttöä, tilassa liikkumista ja musiikin kuuntelua sekä keskeisimpiä tangon 
perusliike-elementtejä. Alkeistaitojen oppiminen vie 0,5-1 vuotta riippuen henkilökohtaisista ominaisuuksista sekä ohjauksen ja harjoittelun 
määrästä.

2 PERUSTASO 
Oppija osaa liikkua parin kanssa hyvässä asennossa. Kehittää perustekniikkaa, kävelyä, vartalon käyttöä ja parin keskinäistä kontaktia. 
Alkaa hallita oman tasapainonsa yksin. Opettelee tärkeimpiä liike-elementtejä ja opettelee tunnistamaan musiikin peruselementit. 
Opettelee yhdessä liikkumista erilaisin rytmityksin ja opettelee tangovalssin ja milongan perusteet. Osaa liikkua tilassa häiritsemättä 
muita pareja. Alkaa käydä milongoissa. Perustaitojen oppiminen alkeiden jälkeen vie 1-3 vuotta riippuen oppijasta sekä opetuksen ja 
harjoittelun määrästä ja säännöllisyydestä.  

3 JATKOTASO 
Oppija alkaa hallita perustekniikan (asento, kävely, vartalon käyttö, parin keskinäinen kontakti) ja tangon keskeiset liike-
elementit, hallitsee oman tasapainonsa yksin, ja opettelee hallitsemaan parin yhteistä tasapainoa. Ylläpitää ja kehittää 
perustekniikkaa säännöllisellä harjoittelulla. Tunnistaa musiikin peruselementit ja opettelee tunnistamaan musiikin tyylejä. 
Hallitsee milongan ja valssin perusteet. Alkaa opetella ymmärtämään toisen roolin liikettä ja tekniikkaa. Pystyy liikkumaan 
tilassa ja tanssimaan milongassa eri partnerien kanssa häiritsemättä muita pareja. Perustason jälkeen jatkotason taitojen 
oppiminen vie 1-5 vuotta riippuen oppijan ominaisuuksista sekä opetuksen, harjoittelun ja tanssimisen määrästä ja 
säännöllisyydestä. 

Oppimisen alueet: 

Perustekniikka 
Musikaalisuus  
Sosiaalitanssi 
Elementit

4 KESKITASO 
Oppija hallitsee vaivatta oman tasapainonsa ja alkaa hallita parin yhteisen tasapainon. Hallitsee perustekniikan 
(kävely,asento, vartalon käyttö, parin sisäinen kontakti)  ja ylläpitää ja syventää taitojaan säännöllisellä 
harjoittelulla. Hallitsee peruselementit ja kehittyy vaativammissa elementeissä. Viejänä kehittää viennin 
tarkkuutta ja selkeyttä ja seuraajana huolellista seuraajan tekniikkaa. Ymmärtää toisen roolin (viejä/seuraaja) 
liikkeen ja tekniikan. Tunnistaa musiikin tyylit ja opettelee tulkitsemaan tyylejä eri tavoin. Opettelee erilaisia 
tanssitekniikoita erilaisiin tarpeisiin. Hallitsee tangovalssin ja milongan yhtä hyvin kuin tangon. Tanssii 
säännöllisesti milongoissa sujuvasti useiden eri partnerien kanssa. Opettelee kehittymään viejästä/ seuraajasta 
tanssijaksi. Keskitason taitojen hallinta vie jatkotason jälkeen 1-5 vuotta.  

Oppimisen välineet: 

Opetus (ryhmätunnit, 
yksityistunnit) 
Harjoittelu (yksin, parin kanssa, 
ryhmässä) 

5 EDISTYNEET 
Tanssija hallitsee vaivatta perustekniikan ja oman sekä parin yhteisen tasapainon, parin keskinäisen 
miellyttävän kontaktin sekä vaativammat tangon, valssin ja milongan elementit ja ylläpitää ja 
syventää taitojaan säännöllisellä harjoittelulla. Osaa tulkita erilaisia musiikin tyylejä ja orkestereita 
erilaisten tanssitekniikoiden avulla. On kokenut ja taitava sosiaalitanssija. Osaa liikkua myös 
toisessa roolissa (viejä/seuraaja). Ohjaa ja opettaa. Tanssii kansainvälisellä tasolla. Edistyneeksi 
tanssijaksi kehittyminen vie keskitasolta 1-5 vuotta riippuen oppijasta sekä opetuksen, harjoittelun 
ja tanssimisen määrästä ja säännöllisyydestä. 
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Perustekniikka  Musikaalisuus  Sosiaalitanssi  Elementit 

ALKEISTASO Opettelee perustekniikkaa, 
kävelyä ja vartalon käyttöä ja 
oman tasapainon hallintaa. 

Opettelee musiikin 
kuuntelua.

Opettelee tilassa 
liikkumista.

Opettelee muutamia 
keskeisimpiä tangon 
perusliike-elementtejä.

PERUSTASO Kehittää perustekniikkaa, kävelyä 
ja vartalon käyttöä. Alkaa hallita 
oman tasapainonsa yksin. 
Opettelee milongan ja 
tangovalssin perusteet. 

Opettelee tunnistamaan 
musiikin peruselementit. 
Opettelee parin kanssa 
liikkumista erilaisin 
rytmityksin.

Osaa liikkua tilassa 
häiritsemättä muita pareja.

Opettelee tärkeimpiä liike-
elementtejä (ochot, giro, 
sacada,…)

JATKOTASO Alkaa hallita perustekniikan sekä 
milongan ja valssin perusteet ja 
ylläpitää niitä. Hallitsee oman 
tasapainonsa yksin ja opettelee 
hallitsemaan parin yhteistä 
tasapainoa. Alkaa opetella 
ymmärtämään parin liikettä ja 
tekniikkaa.

Tunnistaa musiikin 
peruselementit ja opettelee 
tunnistamaan musiikin 
tyylejä.

Pystyy liikkumaan tilassa ja 
tanssimaan milongassa eri 
partnerien kanssa 
häiritsemättä muita pareja.

Hallitsee keskeiset 
peruselementit ja 
harjoittelee vaativampia 
elementtejä (boleot, 
ganchot, enrosque, volcada, 
colgada….)

KESKITASO Hallitsee vaivatta oman 
tasapainonsa ja alkaa hallita parin 
yhteisen tasapainon. Hallitsee 
perustekniikan (kävely, asento, 
vartalon käyttö) ja syventää 
osaamistaan. Ymmärtää toisen 
roolin (viejä/seuraaja) liikkeen ja 
tekniikan. Hallitsee tangovalssin 
ja milongan yhtä hyvin kuin 
tangon. Opettelee erilaisia 
tanssitekniikoita erilaisiin 
tarpeisiin.

Tunnistaa musiikin tyylit ja 
opettelee tulkitsemaan 
tyylejä eri tavoin.

Tanssii säännöllisesti 
milongoissa sujuvasti 
useiden eri partnerien 
kanssa.

Hallitsee peruselementit 
vaivatta ja kehittyy 
vaativammissa 
elementeissä.

EDISTYNEET Hallitsee vaivatta perustekniikan 
ja oman sekä parin yhteisen 
tasapainon. Syventää osaamistaan 
jatkuvalla harjoittelulla. Hallitsee 
erilaisia tanssitekniikoita. Osaa 
liikkua myös toisessa roolissa 
(viejä/seuraaja).

Osaa tulkita erilaisia 
musiikin tyylejä ja 
orkestereita erilaisten 
tanssitekniikoiden avulla.

On kokenut ja taitava 
sosiaalitanssija.

Hallitsee myös vaativammat 
tangon, valssin ja milongan 
elementit. 
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