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Jyväskylän Tanssiopisto - Jyväskylän Tanssiyhdistys ry                                                            
 
 
TOIMINTASUUNNITELMA 2020-2021                                                      vahvistettu vuosikokouksessa 24.10.2020 
 
Alkamassa on Jyväskylän Tanssiopiston 17. toimintavuosi. Tulevaa kautta varjostaa koronaepidemia, jonka vuoksi lähiopetus 
oli keskeytettynä edellisen kevätlukukauden viimeiset 2,5 kk. Nyt uuden kauden alussa pelätään viruksen toisen aallon 
tulemista ja sen mahdollisia vaikutuksia toimintaan sekä epidemiatilanteen (tartunnan pelon ja yhteiskunnallisen 
talouskriisin) vaikutusta oppilasmäärää vähentävästi.  

Tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi Tanssiopistolla noudatetaan turvallisuusohjeita:  

1. Tanssitunneille ei tulla sairaana. Lievissäkin flunssa-, köhä- ja kuumeoireissa jäädään kotiin. Poissaolot voi korvata 
myöhemmin. Tanssitunneille voi palata joko karanteenin (suosituksen mukaan 10-14 päivää), negatiivisen 
testituloksen tai kahden oireettoman päivän jälkeen heti takaisin. Opettajalla oikeus poistaa tunnilta oireileva 
oppilas. 
2. Tanssiopistolle tullaan juuri ennen tunnin alkua ja mielellään valmiiksi tanssiasussa. Näin vältetään lähikontakteja 
pukuhuoneissa. Tunnin jälkeen ei jäädä viettämään aikaa sisätiloissa vaan siirrytään heti ulos. 
3. Oppilailla saa olla vain yksi saattaja. Suosittelemme saattajaa käyttämään Tanssiopiston tiloissa maskia ja poistua 
odottamaan ulos ellei läsnäolo salin lähellä ole välttämätön. 
4. Ennen ja jälkeen tanssituntia pestään kädet huolellisesti ja käytetään tarvittaessa käsidesiä. Opettaja muistuttaa 
pesusta ennen tuntia. Käsidesiä on saatavilla saleissa ja aulatiloissa. 
5. Tanssitunnilla ja pukuhuoneissa pidetään turvavälit ja vältetään fyysistä kontaktia toisiin. 
6. Tarvittaessa yskitään ja aivastetaan nenäliinaan tai hihaan, jonka jälkeen pestään kädet ja laitetaan 
paperinenäliina roskiin. Tunneilla voi halutessaan käyttää maskia. 
7. Tanssituntien maksimioppilasmäärä rajataan 10-25 oppilaaseen sali- ja ryhmäkohtaisesti. 
8. Ilmanvaihto saleissa pidetään tuntien aikana maksimitasolla. 
9. Siivousta tehostetaan myös tuntien välissä, mm. balettitangot tai jumppamatot pyyhitään käytön jälkeen. 
Hygieniatoimenpiteisiin voidaan käyttää osa tunnin kokonaisajasta.   
11. Yleisiä matkustuskaranteeneja tulee noudattaa myös tanssituntien kohdalla. 

 
Valmius siirtyä tarvittaessa etäopetukseen on nyt hyvä kevään kokemuksien jäljiltä. Opettajille kertyi paljon tietotaitoa ja 
välineitä opetuksen järjestämiseen etänä. Pääsääntöisesti pyrimme pitämään tanssitunnit normaalisti mutta opettajilla on 
valmius siirtyä tarvittaessa etäopetukseen. Seuraamme tilannetta ja reagoimme tarvittaessa nopeasti. Seriori- ja afrotunteja 
järjestämme ainakin syyslukukaudella sekä tarvittaessa myös kevätlukukaudella myös etänä. 

Koronan vuoksi edellisen kevään ajalta peruuntui kaikki näytöstoiminta sekä Tanssiyhdistyksemme varainkeruu aiheuttaen 
edelliselle tilikaudelle tappioita mutta pystymme nyt kuitenkin opetus- ja kulttuuriministeriöltä saamamme tuen avulla 
takaamaan että opetuksen uudelleen käynnistäminen onnistuu hyvin ja että tanssituntien tarjonta on tänäkin lukuvuonna 
runsasta, monipuolista ja kaikki ikä- ja tasoryhmät huomioivaa.  

 
JYVÄSKYLÄN TANSSIYHDISTYS RY 
 
Jyväskylän Tanssiyhdistys ry:n tarkoituksena on edistää tanssin harrastusta Jyväskylän seudulla ja edistää eri taiteenalojen 
välistä yhteistyötä ja verkottumista Jyväskylässä, sen ympäristössä sekä valtakunnallisesti. Yhdistys jatkaa 1982 perustetun 
tanssikoulu Saran perinteitä, osittain samalla henkilökunnalla. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii Jyväskylän Tanssiopiston nimellä ja järjestää monipuolista, tavoitteellista ja 
tasolta toiselle etenevää tanssin taiteen perusopetusta, sekä laajaa että yleistä oppimäärää, ensisijaisesti lapsille ja nuorille, 
lisäksi on opetusta aikuisille ja senioreille. Jyväskylän kaupunki on myöntänyt Jyväskylän Tanssiopistolle tanssin taiteen 
perusopetusluvan 14.6.2005 ja hyväksynyt opetushallituksen 2017 antamiin uusiin taiteen perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteisiin pohjautuvan uuden laajan ja yleisen oppimäärän opetussuunnitelman 6.6.2018.  
 
Tanssin taiteen perusopetukseen kuuluvien oppilasesitysten järjestämisen lisäksi yhdistys tuo kaupunkiin sekä koti- että 
ulkomaalaisten ammattitanssijoiden vierailuja niin lyhytkurssien opettajina kuin näytöstilaisuuksien vierailuesiintyjinä. Lisäksi 
yhdistys järjestää kokouksia, tanssitietous- ja tiedotustilaisuuksia sekä toimii yhteistyössä muiden alan paikallisten ja 
valtakunnallisten toimijoiden kanssa.  



2 
 
Toiminnan rahoittamiseksi yhdistys kerää oppilasmaksuja, jäseniltään jäsenmaksua, järjestää pääsymaksullisia näytöksiä, 
painattaa ja myy t-paitoja, huppareita ja omista esityksistään taltioituja dvd:tä, järjestää korvausta vastaan yksityistunteja, 
yksittäisiä ryhmätunteja, kisavalmennusta, tanssisynttäreitä, polttaritilaisuuksia ja tyky-toimintaa, vuokraa tilojaan, 
puvustoaan ja tanssimattojaan sekä vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia. Yhdistys toimii voittoa tavoittelemattomasti.  
 
Yhdistyksen vuosikokous on lauantaina 24.10.2020. Esityslistalla yhdistyksen sääntöjen mukaiset asiat. Puheenjohtajana 
toimii lukuvuonna 2020-2021 Sinikka Rantala ja muina hallituksen jäseninä Saga Elgland, Linnea Moisio, Nea Rantala ja Emmi 
Jokinen, varajäsenä Arja Sahlberg. Hallitus toimii aktiivisesti Tanssiopiston toiminnan kehittämiseksi. Hallituksen 
ulkopuolisena esittelijänä ja yhdistyksen rahastonhoitajana toimii Jyväskylän Tanssiopiston rehtori Tuija Nikkilä. 
 
Toiminta jakautuu seuraavasti:  
1. Opetus- ja kurssitoiminta   
2. Näytös-, esiintymis- ja kilpailutoiminta  
3. Yhteistyö   
4. Kehitystyö 
 
1. Opetus- ja kurssitoiminta 
 
Lukuvuosi toteutetaan kausiesitteen ja lukujärjestyksen aikataulujen mukaisesti. Opetusta on syys- ja kevätlukukaudella 
viikossa 164 eri opetusryhmää, opetusta on yhteensä 33 viikkoa sekä kesälukukaudella 10 viikkoa. Opetusta on kahdessa 
toimintaa varten vuokratussa toimipisteessä, joissa on yhteensä 6 salia. 
 
Opetusta annetaan sekä tytöille että pojille. Suurimpana ikäryhmänä ovat lapset ja nuoret, lisäksi aikuisille ja senioreille on 
omat ryhmät. Tanssin perusopetusta järjestetään laajan sekä yleisen opetussuunnitelman mukaan. 
  
Uuden opetussuunnitelman mukaiset laajan oppimäärän opinnot etenevät tasoittain etenevinä opintokokonaisuuksina; 
Perusopinnot 1-3 ja Syventävät opinnot.  Yleissä oppimäärässä opiskeltavat opintokokonaisuudet ovat Yhteiset opinnot 1 ja 2 
sekä Teemaopinnot.  
 
Molemmissa oppimäärissä oppilaalla on mahdollisuus edetä yksilöllisen opetussuunnitelman mukaisesti, myös vaihtoehtoisia 
opintokokonaisuuksia (tanssin monet muodot 1-3 sekä esitysproduktio) valiten.  Oppilas voi valita haluamansa tanssinlajit 
Tanssiopiston tarjoamasta lajivalikoimasta, syventävien opintojen aikana lajivalinnat määrittelevät opiskeltavan 
suuntautumisvaihtoehdon: joko baletti, jazz, nykytanssi tai katutanssi. 
 
Lukuvuonna 2020-2021 on tuntitarjottimella valittavissa seuraavia tunteja:  
 
Lapset alle 7 v. 
• Vauvatanssi alle 1 v. 
• Perhetanssi 1-4 v. 
• Taaperoafro 2-3 v. 
• Lastentanssi 3-5-v.  
• Lasten afro 4-6 v. 
• Minibreikki 5-6 v. 
• Dancemix 6-v. 
 
Lapset ja nuoret 
• AfroKids  
• AfroBalance 
• Baletti, Repertuaari  

• Breaking  
• Commercial  
• Hip hop  
• House  
• Iloa Tanssista 
• Jazztanssi 
• EK- ja Kisaryhmät  
• Karakteri  
• Katutanssityylit  
• Kehonhuolto  
• Nykytanssi  
• Showtanssi  
• Tanssiakrobatia  

• Tanssifysio  
• Powerfitness  
• Waacking/Voquing 
 
Aikuiset  
• Afro 
• Aikuisbaletti  
• Hip hop  
• Jazz/Showtanssi 
• Kehotietoisuus 
• Karakteri  
• Kehonhuolto  
• Nykytanssi  

• Nykybaletti 
• Omat tanssit 
• Waacking 
 
Seniorit  
• Tanssitunti 60+ 
• Tutustu tanssiin 
• Baletti   
• Jazztanssi 
• Tuoli/Parkinson

 
Erityisryhmätoimintaa jatketaan. Kaudelle starttaa kuusi 60+ ryhmää ja myös erityistä tukea tarvitsevien lasten Iloa tanssista- 
ryhmän toimintaa pyritään jatkamaan. Tanssiyhdistys tukee erityisryhmien toimintaa antamalla lukukausimaksuun 30% 
alennuksen normaalihinnasta.  
 
Saavutettavuuden ja tasa-arvoisuuden periaatteen toteutumiseksi järjestetään poikien omat ryhmät minibreikkiin ja 
breakdanceen. Lisäksi poikia rohkaistaan osallistumaan opetukseen myös muissa lajeissa sekaryhmissä. Tanssituntien 
tarjonnassa toteutetaan elinkaariajattelua, kaikenikäisille tarjotaan mahdollisuus tanssin harrastamiseen. Säännöllinen 
harrastustoimintaan osallistuminen ja elinikäinen oppiminen lisää hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymistä.    
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    VARHAISIÄN OPINNOT 0-6 v.  
          vauvatanssi, perhetanssi 
          lastentanssi, dancemix, 
          taaperoafro, lasten afro,         
          minibreikki 

 
Koko eliniän kattava opintopolku koostuu seuraavista askelista: 
 
 
KENNE 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
       
     
       
    
 

       AIKUISOPINNOT 
       yli 18 –vuotiaat 
      tanssilajit vapaasti  

                                                                  valittavissa 
 
    
  
   

    SENIORIOPINNOT 
                                                        60+ tanssitunti, baletti,  

                        jazztanssi, tutustu tanssiin ja  
                         tuolitanssi/parkinsonryhmä 

 
 
Kummankin oppimäärän opintoja voi alle 7 -vuotiaana edeltää varhaiskasvatuksen opinnot. Kummankin oppimäärän 
suorittamisen jälkeen voi opintoja jatkaa aikuisryhmissä. Aikuisopinnoissa voi jatkaa, kunnes haluaa siirtyä seniorien 
omille 60+ tunneille. Kumpaankin oppimäärään kuuluu olennaisesti esiintyminen koska kyse on tanssitaiteen 
opinnoista. Näytöksissä oppilas pääsee harjoittelemaan ilmaisua ja esiintymistä sekä näyttämään opittuja 
tanssiteknisiä taitojaan. 
 
Erikoiskoulutusryhmiin, jotka esiintyvät ja harjoittelevat enemmän, valitaan oppilaat valintakokeiden kautta. 
Jazztanssissa ja hip hopissa on neljä eri tasoryhmää ja baletissa sekä nykytanssissa kolme.  Lisäksi otetaan oppilaita 
opettajan suosituksen perusteella ensimmäiseksi lukuvuodeksi ilman pääsykoetta baletin, katu- sekä jazz/nykytanssin 

                     
                     LAAJA OPPIMÄÄRÄ  

                       Perusopinnot 1             
              ja YLEINEN OPPIMÄÄRÄ  
                    Yhteiset opinnot 1 

                          7 - 9 -vuotiaat 
              tanssilajit vapaasti valittavissa 

         LAAJA OPPIMÄÄRÄ 

           Perusopinnot 2-3 

            10 - 15 –vuotiaat 
tanssilajit vapaasti valittavissa 

minimi 2 tanssituntia viikossa 
 

YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 

Yhteiset opinnot 1 
10 - 14 -vuotiaat 

tanssilajit vapaasti valittavissa, 
yksi tanssitunti viikossa 

 

  
                  LAAJA OPPIMÄÄRÄ 

                  Syventävät opinnot 
                     16 – 18 –vuotiaat 
                suuntutumisvaihtoehdot  
baletti, jazztanssi, nykytanssi ja katutanssi 
        minimi 2 tanssituntia viikossa 

 

YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 

Teemaopinnot 
15 - 18 -vuotiaat 

tanssilajit vapaasti valittavissa,  
yksi tanssitunti viikossa 
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valmistaviin erikoiskoulutusryhmiin (vek-ryhmiin), yhteensä 4 ryhmää. Erikoiskoulutusryhmien opetus toteutetaan 
laajan oppimäärän tavoitteiden mukaisesti. Ek-ryhmät valmistavat syksyn aikana tanssisadun Pieni Merenneito, sen 
esitykset ovat marras- ja joulukuussa.  

Kisaryhmätoiminta jatkuu aiempien lukuvuosien upeiden kisamenestysten siivittämänä laajana. Keväältä siirtyi 
vuoden 2020 Street- ja PA-lajien SM-kilpailut syyskuulle eli kisaryhmien tiivis harjoituskausi on käynnistynyt jo 
heinäkuussa. Uudet kisaryhmät valitaan sitten vasta näiden kisojen jälkeen syys-lokakuussa. Uusia ryhmiä perustetaan 
8 ja ne osallistuvat Street ja Performing Arts SM-kisoihin keväällä 2021. Lisäksi järjestämme valmennusta sooloihin ja 
duoihin kaiken ikäisille, kilpailemisesta kiinnostuneille. Kisaryhmien opetus järjestetään yleisen oppimäärän 
tavoitteiden mukaisesti ja ne ovat osa yleisen oppimäärän teemaopintoja.  
 
Lukuvuoden kisaryhmät 

 Hip hop muodostelma aikuiset (yli 16-vuotiaat), opettaja Sanaz Hassani 

 Hip hop pienryhmä aikuiset (yli 16-vuotiaat), opettaja Sanaz Hassani 

 Hip hop pienryhmä juniorit (13-16v.), opettaja Mira saarinen  

 Hip hop pienryhmä juniorit (13-16v.), opettajat Piia Rekola ja Heta Herva 

 Hip hop pienryhmä juniorit (13-16v.), opettajat Anitra Nuora ja Helmi Huhtaniemi 

 Performing Arts muodostelma aikuiset (yli 16-vuotiaat), opettaja Liisa Tirkkonen 

 IKM Katutanssi muodostelma lapset (8-12 v.), opettaja Mira Saarinen 

 IKM Katutanssi pienryhmä lapset (8-12 v.), opettaja Mira Saarinen 
 
Tiiviskursseja eri tanssinlajeissa pyritään toteuttamaan viikonloppukursseilla ja kesälukukaudella, kesäjaksolla ja 
läpikesän tunneilla. Niiden opetus toteutetaan laajan oppimäärän mukaisesti ja tunnit toimivat sekä laajan että yleisen 
oppimäärän kiinniotto ja korvaustunteina.  Niihin pyritään tuomaan myös vierailevia opettajia muualta.  
 
Kesälukukaudella toteutetaan kaksi viikon pituista lasten kokopäivä tanssileiriä sekä kahden viikon pituinen kesäjakso 
sekä läpi kesän olevat aikuisten alkeis-, perus- ja jatkotason baletti, nykytanssi/jazztanssi ja hip hop tunnit erillisen 
lukujärjestyksen mukaisesti, kesäjaksolla n. 25-40 h viikossa ja läpi kesän 12-15 tuntia viikossa. 
 
Opetustoiminta työllistää rehtorin ja 9 päätoimista kuukausipalkkaista (joista 5 osa-aikaista) sekä 13 sivutoimista 
tuntipalkkaista tanssinopettajaa sekä sivutoimiset tanssin säestäjä, siivooja sekä ompelija/pukuvaraston hoitaja. 
Kauden aikana palkataan tarvittaessa osa-aikaista toimistoapulaista ja otetaan koululaisia suorittamaan työelämään 
tutustumisjaksojaan (TET) sekä muita harjoittelijoita. 
 
Opettajien työhyvinvointia ja työssäjaksamista tuetaan mahdollistamalla tanssisaleissa opettajien tanssitekninen 
harjoittelu ja järjestetään oma ammattitreeni/koulutustunti torstaiaamuisin sekä yhteydenpidon ja kollegiaalisen 
keskustelun mahdollistamiseksi opettajien kokous kerran kuussa.  Opettajien on mahdollista saada lukuvuonna 100 € 
erillistä koulutusrahaa, jonka saannin ehtona on, että opettaja jakaa kyseisessä koulutuksessa saamansa opit 
työyhteisölleen. Lukuvuoden aikana pyritään järjestämään mahdollisuuksia osallistua oppilaitoksen ulkopuolisiin 
koulutuksiin aina resurssien sen salliessa.  
 
2. Näytös-, esiintymis- ja kilpailutoiminta 
 
Tanssin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaan kuuluu olennaisesti esiintyminen. Näytöksiä järjestetään, jotta 
oppilaat pääsevät harjoittelemaan ilmaisua ja esiintymistä sekä näyttämään opittuja tanssiteknisiä taitojaan. Siksi 
Jyväskylän Tanssiyhdistys ry järjestää tanssinharrastajille paljon mahdollisuuksia itse esiintyä sekä nähdä 
ammattitanssitaiteilijoiden esityksiä, joko ammattitanssiproduktioita valmistamalla tai tuomalla vierailevia 
tanssitaiteilijoita esiintymään näytöksiin. Esityksissä ja näytöksissä sekä kilpailuihin osallistumisessa huomioidaan 
mahdolliset koronasta johtuvat erityistoimenpiteet.  
 
Syyskuu 

 Valo virtaa-tapahtuma, Tourujoki. peruutettu koronan takia 

 5.-6.9. Performing Arts IKM & SM 2020 kilpailut, Nastola. Liisa Tirkkosen ryhmät mukana kilpailemassa.  

 11.-13.9. Street IKM & SM 2020, Vantaa. Sanaz Hassanin, Piia Rekolan, Kaisu Koittolan, Emma Makkosen ja Iisa 
Syyrakin ryhmät sekä oppilaiden sooloja ja duoja mukana kilpailemassa.  
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 25-27.9. Tanssin Aika festivaalilla Stage on vapaa-näytös sekä Taff-ryhmän esitys 
Kauppakeskus Forumin Tanssitiloissa-tilassa. terhi Lahden ja Liisa Tirkkosen ryhmät esiintyvät. Virpi Pahkisen 
Monolit Polygon teos kaupunginteatterin suuri näyttämö. peruutettu koronan takia 

 26.9. LC Jyväskylä 50-v. juhla Palokan Pelimannitalo, Anna Korotyshevan baletti ek II ja III esiintyvät. 
Lokakuu 

 2.10. Aikuiset 2 & 3 IKM 2020 ja Lasten IKM 2020, Oulu. Mira Saarisen, Terhi Lahden ja Veera Venhon 
ryhmät mukana kilpailemassa.  

 Vanhusten viikko ja Seniorimessut,  peruttu koronan takia 

 24.-25.10. Estradi-kilpailu, Helsinki.  peruttu koronan takia 

 4.10. Liikuntapeuhula Hippos-hallissa peruttu koronan takia 
Marraskuu 

 31.10-1.11. It’s All In Jazz- jazztanssitapahtuma Tampereella, vanhaa jazzia.  peruttu koronan takia 

 Performing Arts soolo IKM & SM 2021 -kilpailut. 7.-8.11.2020 Lahti 

 la 21. ja 28.11. tanssisadun Pieni Merenneito ensi-illat. Kaupunginteatterin pieni näyttämö. Yleisöä max 
35/näytös. 

 28.11. NykytanssiPaletti  peruttu koronan takia 

 29.11. Liikuntapeuhula Hippos-hallissa, peruttu koronan takia 
Joulukuu 

 4., 5., 9., 12., 15. ja 17.12. tanssisadun Pieni Merenneito esitykset. Pieni näyttämö. Yleisöä max 
35/näytös. 

 13.12. Show Up –katselmus klo 17 ja 19 Tanssiopiston salissa. Oppilaiden itse tekemien tanssien 
katselmus, jossa saa palautteen raadilta. Ansiokkaimpien tanssien tekijät saavat kunniakirjan, 50 € 
kurssiavustuksen sekä mahdollisuuden päästä hakemaan valtakunnallisiin katselmuksiin. Tarja Saran 
eläkkeelle siirtymisjuhlatilaisuus. Yleisöä max 40/näytös.  

Tammikuu 
- Polkuja koreografiakilpailu, Kuopio 
- Liikuntapeuhula Hippos-hallissa 
- 28. - 31.1.2021 Kajaani Tanssii  –koreografiakatselmus 

Helmikuu 
- 13.-14.2. Performing Arts IKM & SM 2021 karsinta I Hyvinkää 

Maaliskuu 
- 14.3. Näytön paikka –esitykset Tanssiopiston salissa 
- 20.-21.3. Performing Arts IKM ja SM 2021 karsinta II  
- Liikuntapeuhula Hippos-hallissa 
- Oulun Arktiset askeleet, yli 13 v. oppilaat 

Huhtikuu 
- 6.4. Tanssin Päivän Näytös Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä.  
- 18.4. Balettipaletti Helsingin Kansallisooppera 
- 24.-25.4. Lasten IKM 2021, Vaasa 

Toukokuu 
- 22.-23.5. Performing Arts IKM & SM 2021, Tampere 
- 14.-16.5. Street IKM/SM, Jyväskylä 
- 16.5. Yläkaupungin Yön esiintymiset  
- 22.- 23.5. Kaikkien oppilaiden kevätnäytökset Monitoimitalo. 

Kesäkuu 
- 16.-22.6. Kuopio tanssii ja soi Tanssioppilaitokset ON Stage näytös 
- STOPPin näytös Kuopion festivaalin yhteydessä  

 
3. Yhteistyö   
 
Yhteistyötä ja verkostoitumista jatketaan aikaisempien yhteistyökumppanien kanssa sekä pyritään käynnistämään 
uusia yhteistyömuotoja uusien tahojen kanssa. 
 
Eino Roiha- säätiö järjestää tanssiterapia koulutustaan Tanssiopiston tiloissa. Tanssiterapia oppilaat saavat vuokrata 
tanssisalin toimintaansa varten alennetulla 10 €/tuntivuokralla. 

https://www.fdo.fi/contest.php?ID=27&contest_id=65
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Jyväskylän kaupunki. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan myöntämä tanssin taiteen perusopetuslupa ja 
avustussopimus tanssin taiteen perusopetuksen järjestämisestä.  
Jyväskylän kaupungin kulttuuripalvelut. Pähkinänsärkijä- osallistava tanssisatukiertue ekaluokkalaisille, 20 
esitystä eri kouluissa. Konsepti Tuija Nikkilä ja esitys Saga Elgland. 2020 Kuudes esitysvuosi. Toteutetaan 
kevätlukukaudella. 
Jyväskylän kaupungin liikuntatoimi.  Tanssiopisto järjestää erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille 
viikoittaisen tanssitunnin Iloa tanssista. Liikuntatoimen kautta ryhmiin tulee oppilaita sekä avustajia sekä 
informoidaan kohderyhmää.  Tanssiopisto järjestää ostopalvelusopimuksella katutanssin opetusta Nuorten 
Liikuntalaturin ryhmälle sekä lasten LiikuntaVeturin kahdelle ryhmälle. Ryhmiin osallistuminen on maksutonta. 
Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa läpi lukuvuoden, liikuntalaturi ryhmä kokoontuu Tanssiopiston salissa. 
Jyväskylän kaupungin opetustoimi. Tanssiopisto sai OKM avustuksen 10 000 € tanssipajojen 
järjestämiseen Jyväskylän alueen kouluissa. Hanke toteutetaan kevätlukukaudella.  Koulujen tanssikerhoja 
ja muuta tanssinopetusta kouluissa ei järjestetä koronan vuoksi syyslukukaudella. 
Jyväskylän kaupunginteatteri. Yhteistyössä Pieni Merenneito –tanssisatu, kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä.  
Keväällä järjestetään Tanssinpäivän näytös teatterin suurella näyttämöllä. 
Jyväskylän Kristillinen opisto. Vuokraa tassisaleja opetustaan varten mm. tanssinopetusta teatterikoulutuksen 
opiskelijoille. Opettajana Tuija Nikkilä. 
Jyväskylän Voimistelijat. Tanssiopisto on mukana järjestettävissä liikuntapeuhuloissa lukuvuoden aikana.   
 
Keski-Suomen Tanssin Keskus. Keskuksen kautta ammattitanssijat saavat vuokrata salin 7,50 € tunti. Tanssiopiston 
opettajia on Keskuksen hallituksessa ja taiteellisessa toimikunnassa.  Tanssin Keskus vuokraa tarvittaessa 
Tanssiopiston tiloja, pukuja ja tanssimattoja.  
Keski-Suomen Parkinson-yhdistys ry. Tarjotaan yhdistyksen jäsenille Parkinson potilaille tarkoitettu kuntouttava 
tanssitunti, opettajana Mirva Laine. Tunteihin on saatu avustusta Kansalaisfoorumilta 720€ 
Lasten- ja nuortenkulttuurikeskus Kulttuuriaitta. Tanssiopiston opettajia mukana asiantuntijoina, taiteilijoina ja 
opettajina.  
 
Opettajat. Tanssiopiston opettajat käyttävät tanssisaleja oppituntiensa suunnitteluun ja käyvät tanssitunneilla 
työhyvinvoinnin lisäämiseksi sekä työkyvyn ylläpitämiseksi.  
Oppilaiden vanhemmat ja lähipiiri. Kutsutaan osallistumaan yhdistyksen toimintaan, tutustumaan oppitunteihin 
avoimien ovien viikolla (syksyn avoimet ovat perutaan koronan vuoksi ) keväällä 15.-20.3. sekä katsomaan 
tanssiesityksiä ja toimimaan apuvanhempina näytöksissä. Kauden alussa järjestetään ek-ryhmien uusille oppilaille ja 
vanhemmille infotilaisuus . Kaikkien oppilalaiden yleinen info tilaisuus perutaan koronan takia. Kaikille oppilaille ja 
huoltajille lähetetään sähköpostitiedote kerran kuussa lukuvuoden aikana. Oppilailta ja huoltajilta kerätään 
lukuvuoden aikana palautetta toiminnasta ja tunneista. 
Oppilastoimikunta ideoi ehdotuksia Tanssiopiston toiminnan kehittämiseksi ja toimii aktiivisesti keräten varoja niiden 
toteuttamiseksi mm. järjestämällä kahvitarjoilua näytösten yhteydessä sekä vuokraamalla oppilaille lokerikkokaappia 
Vapaudenkadun tilassa. Oppilaskunnan yleensä järjestämät yhteisölliset tapahtumat (pikkujoulut ) perutaan koronan 
takia. Keväällä pyritään järjestämään vappurieha. 
 
Parkinson liitto ry:n järjestämät valtakunnalliset kurssit järjestetään 13.-15.10. Tanssiopiston tiloissa, opettajana mm. 
Teija Häyrynen. 
Pelastakaa lapset ry yhteistyössä Anna tanssi lapselle -kampanja, jossa firmat tai yksityiset lahjoittajat voivat antaa 
vähävaraiselle lapselle tai nuorelle mahdollisuuden hyvään tanssiharrastukseen.  
Suomen tanssioppilaitosten liitto (STOPP). Jyväskylän Tanssiopisto on liiton jäsen. Tanssiopiston rehtori Tuija Nikkilä 
on STOPPin hallituksen jäsen. Rehtori osallistuu aktiivisesti Stoppin sekä opetushallituksen ja taiteen perusopetusliiton 
järjestämiin koulutuksiin. Haetaan mukaan Stoppin ja Suomen kansallisooppperan järjestämiin valtakunnallisiin 
näytöksiin. Tanssiopiston toukokuussa järjestettävät esitykset ovat mukana Stoppin valtakunnallisessa Tanssiva 
toukokuu-ohjelmistossa. Ek-ryhmä esiintyy Stoppin näytöksessä kesäkuussa Kuopiossa. 
 
Tanssin Aika-festivaali. Tanssin keskuksen kokoamassa TAF-ryhmässä mukana 5 Tanssiopiston oppilasta. Koreografi 
Jaakko Nieminen.  Esitystä harjoitetaan Tanssiopiston tiloissa. Tanssiopiston oppilaiden esityksiä on mukana Stage on 
vapaa näytöksessä. Alun perin piti olla myös Virpi Pahkisen Monolit Polygon teoksessa mutta sen esitykset siirtyivät 
koronan vuoksi seuraavan vuoden 2021 festivaalille.  
Tanssiryhmä Urban Movement Company käyttää tanssisaleja pääasiallisena harjoitustilanaan sekä säilyttää 
puvustoaan ja rekvisiittaa tiloissa.  
Tanssiryhmä Off/Balance vuokraa saleja harjoituksiinsa.  

http://www.ksparkkis.suntuubi.com/
http://www.ksparkkis.suntuubi.com/
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Tanssiteatteri Kramppi vuokraa tanssisaleja harjoituksiinsa sekä säilyttää puvustoa ja rekvisiittaa tiloissa sekä lainaa 
tanssimattoja ja pukuja esityksiään varten. Krampin jäseniä osallistuu Tanssiopiston näytösjärjestelyihin.   
Työ- ja elinkeinotoimisto. Tanssiopisto tarjoaa paikkoja työharjoitteluun ja kuntouttavaan työtoimintaan.  
 
Virpi Pahkinen Dance Company. Tanssiopiston oppilaita on mukana Virpi Pahkisen uusimman koreografian MONOLIT 
POLYGON suomen ensi-illassa Jyväskylän kaupunginteatteri suurella näyttämöllä Tanssin Aika Festivaalilla 25.9.  Siirtyy 
vuoteen 2021. 
 
4. Kehitystyö 
  
Lukuvuonna 2020-21 tanssituntien koko elinkaarta tukeva toiminta vahvistuu, kun vauvatanssiryhmä sekä 
tuolitanssi/parkinsonryhmä ja 5 muuta 60+ryhmää käynnistyvät.  Kokonaisuudessaan tanssituntitarjonta on edelliseen 
vuoteen verrattuna hieman suppeampi, tarjonnassa on otettu huomioon mahdollinen oppilasmäärän pieneneminen 
koronaepidemian takia. Ek-ryhmien toiminnassa painopiste on monitaiteisissa yhteistyöproduktioissa. Aiempien 
vuosien upean kisamenestyksen siivittämänä kisaryhmätoiminta jatkuu runsaana. Yhteistyötä Jyväskylän 
opetustoimen kanssa pyritään jatkamaan tällä lukuvuodella OKMn avustuksen turvin, viemällä tanssityöpajoja 
kevätlukukaudella useisiin alueen kouluihin. 

Oppilaitoksen itsearvioinnin toteuttamista jatketaan Itsearvioinnin jatkosuunnitelman 2019-2023 pohjalta, niin että 
syyslukukaudella tehdään oppilaille ja heidän huoltajilleen markkinointikysely ja kevätlukukaudella toiminnan 
arviointikysely . Arvioinnin pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelma, jossa esiin tulleet kehittämiskohteet kirjataan 
sitten seuraavan toimintasuunnitelman tavoitteisiin. 
 
Viime lukuvuonna suoritetun itsearvioinnin tulosten sekä muun kerätyn tilasto- ja arviointimateriaalin pohjalta on 
asetettu seuraavat tavoitteet: 
 
Tavoitteet lukuvuodelle 2020-2021  

 toiminnan jatkuminen runsaana, monipuolisena ja kaikki ikä- ja tasoryhmät huomioivana koronaepidemiasta 
huolimatta.  

 kokonaisoppilasmäärän pysyminen sellaisena että toimintaa pystytään jatkamaan vastaavassa laajuudessa 
OKM:n koronatuen päätyttyä 

 mahdollisuus myöntää 6-7 taloudellisesti tuettua vapaaoppilaspaikkaa tai osa-tukea.   

 harkinnanvaraisen tuen saaminen OPH:lta tanssinperusopetuksen laajan oppimäärän järjestämiseen  

 osittaisen hankerahoituksen saaminen Kansalaisfoorumilta erityisryhmätoiminnan jatkamiseen ja 
laajentamiseen. 

 hankerahoituksen saaminen Suomen kulttuurirahastolta 60+ oppilaista muodostettavan esiintyvän ryhmän 
toimintaan 

 saavutettavuus tuen saaminen taiteen edistämiskeskukselta (Taike) erityisryhmätoimintaan 

 osittaisen hankerahoituksen saaminen esitystoimintaan 

 osittaisen rahoituksen saaminen aluehallintovirastolta lasten kesäleirien kustannuksiin  

 Yhteistyön ja verkostoitumisen jatkaminen aikaisempien yhteistyökumppanien kanssa sekä uusien 
yhteistyömuotojen käynnistäminen uusien tahojen kanssa, painopisteenä erityisesti monitaiteisen yhteistyön 
kehittäminen ja lisääminen. 

 uusien toimitilojen löytäminen Kalervon tilojen korvaamiseksi uusilla 

 antaa enenevässä määrin tukea kaikille opettajille työssä jaksamiseen ja oman osaamisen 
kehittämiseen. 

 opettajien välisten hyvien suhteiden ja työssä viihtymisen ylläpito. 

 kisaryhmätoiminnan menestyksekäs jatkaminen.  

 laajan erikoiskoulutusryhmä- ja esiintymistoiminnan jatkaminen. 

 tiedotuksen ja markkinoinnin aktiivinen lisääminen viestintäsuunnitelman mukaisesti, erityisesti keskittyen 
tavoittamaan oikeat kohderyhmät mm. somemarkkinoinnillla.  

 Tanssiopiston nettisivujen uudistaminen mm. uudet valokuvat ja videot. 

 yhdistyksen muun varainhankinnan tehostaminen. 
 

 


