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Jyväskylän Tanssiopisto - Jyväskylän Tanssiyhdistys ry                            Vahvistettu vuosikokouksessa 24.20.2020 
 
VUOSIKERTOMUS 2019-2020 
 
Jyväskylän Tanssiopisto - Jyväskylän tanssiyhdistys ry järjesti lukuvuonna 2019-2020 monipuolisia, tavoitteellisia ja 
tasolta toiselle eteneviä tanssin taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän opintoja Jyväskylän 
kaupungin kulttuurilautakunnan 6.6.2018 hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti. Kulunut lukuvuosi oli 
Jyväskylän Tanssiopiston 16. toimintavuosi. Lukuvuosi eteni hyvin perinteisesti maaliskuun puoliväliin asti mutta 
sitten valtioneuvoston suosituksen mukaisesti 13.3.2020 alkaen koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi tanssin 
taiteen perusopetuksen lähiopetus keskeytettiin toistaiseksi sekä peruutettiin kaikki kevään näytöstoiminta, 
yhteensä 8 näytöstä. Tuntiopettajat vapautettiin heti työvelvoitteesta ja kuukausipalkkaiset opettajat ryhtyivät 
opintojen jatkuvuuden turvaamiseksi heti suunnittelemaan ja toteuttamaan etäopetusta käyttäen korvaavia 
soveltavia ja digipainotteisia opetusmenetelmiä seuraavasti:  

Ensimmäisellä etäopetusviikolla jokainen tanssioppilas sai opettajaltaan kotitehtävän, joka kasvatti tanssitietoutta 
sekä johdatti tanssianalyysin pariin. Toisesta viikosta alkaen oppilaille tuotettiin ja lähetettiin viikoittain 
opetusvideoita eri tanssilajien kotiharjoittelua varten, tunti-ilmoittautumisia vastaavista lajeista kaikille 
Tanssiopiston 180:n eri viikkotunnin yhteensä 1100:lle oppilaalle. Opetusvideoiden tuottamista jatkettiin 
toukokuun loppuun saakka. 

15.4. alkaen aloitettiin viikottaiset suorastriimatut tanssitunnit, joiden määrää lisättiin sitä mukaan kun saatiin 
tekniikka hyvin haltuun. Kaikki verkko-opetus oli Jyväskylän Tanssiopiston opettajille uusi tapa työskennellä, koska 
aiemmin emme ole olleet tilanteessa jossa tanssin lähiopetusta ei voitaisi järjestää. Uudenlainen opetusmuoto 
vaati erittäin hyvää suunnittelua, erilaista työpari- ja kollegiaalista työskentelyä, uusien työtapojen omaksumista 
sekä työn uudelleen organisointia.  

Kevään etäopetuksen organisointia ja toteutusta huhti-toukokuussa sekä opetusta läpi kesälukukauden varjosti 
tieto toiminnan keskeytyksen aiheuttamista talousvaikeuksista ja pelko siitä että opetushenkilökunta jouduttaisiin 
lomauttamaan.  Siivooja ja puvustaja lomautettiin osittain. 

Etäopetusta järjestettiin sekä video-opetusmateriaalin että suorastriimattujen live-tanssituntien muodossa 30.5. 
asti, tarjoten siten kaikille oppilaille mahdollisuuden pitää yllä tanssiharrastusta ja saada tanssin taiteen 
perusopetuksen oppimäärä kevään opetuksen osalta suoritettua.  

Lähiopetuksen ollessa keskeytyneenä oli etäopetuksen järjestäminen oleellisen tärkeää. Ei pelkästään viruksen 
välttämiseksi vaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseksi sekä harrastuksen 
jatkumisen tukemiseksi. Tanssin taiteen perusopetuksen saavutettavuus ja saatavuus pystyttiin täten turvaamaan 
myös kriisitilanteessa.  

Tulonmenetykset 
Osa kevään lukukausimaksuista jäi tulematta, koska osa oppilaista ja huoltajista ei kokenut etäopetuksen 
korvaavan lähiopetusta ja siksi keskeytti opinnot ja jätti loput kevätlukukausimaksun eristä maksamatta.  

Kevään peruuntuneesta näytöstoiminnasta (yhteensä 8 näytöstä, arviolta n. 3000 katsojaa) tuli tulojen menetystä 
yhteensä n. 30 000. Kesälukukauden alun lasten kesäleireille osallistui puolet vähemmän oppilaita kuin alun perin 
oli ilmoittautunut.  

Kesäkaudella lähiopetus aloitettiin 1.6. Koska kesälukukaudelle osallistuvat oppilaat pääasiassa korvasivat kevään 
poissaoloja niin kesälukukaudelta saadut tulot olivat normaalia huomattavasti pienemmät. Myös koko muu 
Jyväskylän Tanssiyhdistys ryn varainkeruu esim. tilojen ulosvuokraus oli kevään osalta täysin pysähdyksissä.  

Vaikka vuokranantajamme myönsivät hieman vuokranalennusta ja kaikki muut menot oli supistettu minimiin niin 
lisätuen tarve oli kuitenkin suuri.  Opetus ja kulttuuriministeriöltä saadun myönteisen avustuspäätöksen tuella  



2 
 
pystyimme keväällä kehittämään etäopetusta ja siten turvaamaan ja parantamaan taiteenperusopetuksen 
toimintaedellytyksiä lähiopetuksen keskeytyksen aikana sekä ensin kesälukukaudella ja sitten elokuussa 
käynnistämään lähiopetusta uudelleen huomioon ottaen koronan aiheuttamat rajoitukset ja ottamalla käyttöön 
turvallisuutta lisäävät toimenpiteet.  

Meille erityisen tärkeää on tanssin taiteen perusopetuksen saavutettavuuden lisääminen. Sen mahdollistamiseksi 
lisäsimme tanssikummi- ja vapaaoppilastoimintaamme. Lukuvuoden aikana sai Anna tanssi lapselle –kampanjan 
sekä TATU eli taloudellisesti tuetut oppilaat-ohjelman kautta yhteensä 7 lasta ja nuorta osittaisen tai täyden 
vapaaoppilaspaikan.  

Saavutettavuuden parantamiseksi teimme syyslukukaudella runsasta yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa. 
Yhteistyössä Jyväskylän kaupungin opetustoimen kanssa yhdistyksellämme on pitkät perinteet järjestää 
tanssiesityksiä ja tanssin työpajoja alueen kouluissa. Syksyllä ja alkukeväästä järjestimme 4 eri tanssikerhotuntia 
viikossa kolmella eri koululla Huhtasuo, Vaajakumpu ja Tikkakoski ja Pähkinänsärkijä esitys vieraili 20:llä koululla. 

Toiminnan rahoittamiseksi yhdistys keräsi oppilasmaksuja, jäseniltään jäsenmaksua, järjesti pääsymaksullisia 
näytöksiä, painatti ja myi t-paitoja, huppareita ja omista esityksistään taltioituja dvd:tä, järjesti korvausta vastaan 
tanssisynttäreitä ja polttaritilaisuuksia, vuokrasi tilojaan, tanssimattoja ja puvustoa ulkopuolisille sekä vastaanotti 
avustuksia ja lahjoituksia. Yhdistys toimi voittoa tavoittelemattomasti, varojen keruun tuotto käytettiin 
Tanssiopiston toiminnan ylläpitämiseen ja sen kehittämiseen. 
  
Yhdistyksessä oli toimintavuotena 1509 jäsentä. Yhdistyksen hallitus kokoontui 7 kertaa. Vuosikokous pidettiin 
lauantaina 26.10.2019 klo 15 Vapaudenkatu 48-50. Esityslistalla oli yhdistyksen sääntöjen mukaiset asiat. 
Puheenjohtajaksi valittiin Sinikka Rantala. Muut hallituksen jäsenet olivat Kukka-Maaria Ulvila 
(varapuheenjohtaja), Sanaz Hassani, Nea Rantala ja Emmi Jokinen. Hallitus toimi aktiivisesti Tanssiopiston 
toiminnan kehittämiseksi. Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä oli Tarja Sara ja esittelijänä/rahastonhoitajana 
Jyväskylän Tanssiopiston rehtori Tuija Nikkilä. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidettiin 15.2.2020. Yhdistyksen 
hieman muuttuneet säännöt rekisteröitiin 28.5.2020.  

Yhdistyksen toiminta jakautui seuraavasti:  

1. Opetus- ja kurssitoiminta  

2. Näytös-, esiintymis- ja kilpailutoiminta  

3. Yhteistyö  

4. Kehitystyö    

 
1. Opetus- ja kurssitoiminta 
 
Lukuvuosi toteutettiin kausiesitteen ja lukujärjestyksen aikataulujen mukaisesti. Opetusta oli viikossa syksyllä 187 
ja keväällä 184 eri opetusryhmää ja opetusviikkoja yhteensä 33 (joista kevään viimeiset 8 viikkoa oli etäopetusta) 
sekä kesälukukaudella 9 viikkoa. Kesälukukaudella järjestettiin sekä lähi- että etätunteja. Opetusta järjestettiin 
kahdessa toimintaa varten vuokratussa toimipisteessä Jyväskylän keskustassa, joissa on yhteensä 6 salia.  Lisäksi 
oli viikonlopputiiviskursseja hip hopissa ja lasten värikylpykursseja, tiiviskursseilla oli yhteensä 304 oppilasta. 
Opetusta oli koko lukuvuodessa esitysharjoitukset mukaan lukien 8739 oppituntia. 
 
Opetusta annettiin sekä tytöille että pojille. Suurimpana ikäryhmänä olivat lapset ja nuoret, lisäksi aikuisille ja 
senioreille oli omat ryhmät. Tanssin taiteen perusopetusta järjestettiin laajan sekä yleisen opetussuunnitelman 
mukaan. 
  
Opetussuunnitelman mukaiset laajan oppimäärän opinnot toteutettiin tasoittain etenevinä 
opintokokonaisuuksina; Perusopinnot 1-3 ja Syventävät opinnot.  Yleisessä oppimäärässä opiskeltavat 
opintokokonaisuudet olivat Yhteiset opinnot 1 ja 2 sekä Teemaopinnot.  
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Molemmissa oppimäärissä oppilaalla oli 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 oli tuntitarjottimella valittavissa seuraavia tunteja: Afro, AfroBalance, AfroKids, Baletti, Baletti 
repertuaari, Balettitekniikka, Breakdance, Commercial, Contemporary, Hip hop, Hip hop tekniikka, 
Improvisaatio/Koreografia, Jazztanssi, Jazztanssitekniikka, Karakteri, Katutanssityylit, Kehonhuolto, 
Lattiatekniikka, Luova tanssi, Nykytanssi, Nykytanssitekniikka, Powerfitness, Showtanssi, Tanssiakrobatia,   
Varvastossutekniikka ja Vogue/Waacking.  
 
Varhaisiän opinnoista toteutettiin: Perhetanssi 1-4 v., Taaperoafro 2-3 v., Lastentanssi 3, 4, 5 ja 6 vuotiaiden 
ryhmät, Minibreak 6 v. sekä Lasten afro 4-6-v.   
 
Aikuisryhmiä oli seuraavissa lajeissa: Afro, Aikuisbaletti, Hip hop, Jazztanssi, Karakteri, Kehonhuolto, Luova tanssi, 
Nykybaletti, Nykytanssi, Showtanssi, Varvastossutekniikka, Vogue/Waacking. 
 
Oppilaita oli tilastointipäivänä 30.11.2019 yhteensä 1145, joista tyttöjä 1045 ja poikia 100. Oppilaskäyntejä 
viikossa oli 2471 (edellisvuonna 2644). Oppilaista lapsia ja nuoria oli 740 ja yli 18-vuotiaita 405. Tanssituntien 
tarjonnassa toteutui hienosti elinkaariajattelu, kaikenikäisille tarjottiin mahdollisuus tanssin harrastamiseen. 
Oppilaiden ikäjakauma oli 1-75 v.  
 
Ikäjakaumat  
1-6 v  123  
7-10 v  200  
11-12 v   118 
13-18 v  299 
19-25 v  157 
26 v ja yli  248 
 
Oppilaiden kotikunnat  
Jyväskylä                           998   
Laukaa +Leppävesi+Vihtavuori 58 
Muurame + Kinkomaa    31 
Jämsä+Jämsänkoski      7 
Petäjävesi+Kintaus     12 
Keuruu           4 
Toivakka +Kankainen                    2 
Saarijärvi       3 
Äänekoski                                       4 
Hankasalmi              5 
Uurainen       1 
Joutsa       3 
Muut                          17
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Laajan oppimäärän päättötodistuksen sai 6 oppilasta. Laajan oppimäärän perusopintojen todistuksen sai 

15 oppilasta. Yleisen oppimäärän päättötodistuksen sai 29 oppilasta. 

Jatko-opintoihin Tampereen konservatorion Tanssilinjalle pääsi Eedit Pehkonen.  

Saavutettavuuden ja tasa-arvoisuuden periaatteen toteutumiseksi järjestettiin poikien omat ryhmät 
minibreakiin ja breakiin. Lisäksi poikia rohkaistiin osallistumaan opetukseen myös muissa lajeissa 
sekaryhmissä.  
 
Erityisryhmätoimintaa vahvistettiin. Kaudelle starttasi neljä jatkavaa 60+ ryhmää ja aloitettiin kaksi uutta 
60+ ryhmää: baletti ja jazztanssi. Erityistä tukea tarvitsevien lasten Iloa tanssista- ryhmää jatkui, uusi 
erityisnuorten hip hop ryhmä ei käynnistynyt oppilaiden vähyyden vuoksi. Tanssiyhdistys tuki 
erityisryhmien toimintaa antamalla lukukausimaksuun 30% alennuksen normaalihinnasta.  Lisäksi alkoi 
parkinson potilaille tarkoitettu kuntouttava tanssitunti Gradian Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisalan 
opiskelijan Mirva Laineen harjoittelutyönä yhteistyössä Jyväskylän Parkinson yhdistyksen kanssa. 
Erityisryhmät opiskelevat sovellettuja yleisen oppimäärän opintoja. 
 
Erikoiskoulutusryhmiin, jotka esiintyvät ja harjoittelevat enemmän, valittiin oppilaat elokuun alussa 
valintakokeiden kautta. Jazz- ja katutanssissa oli neljä eri tasoryhmää ja baletissa sekä nykytanssissa kolme.  
Ryhmiin valitulle järjestettiin ek-leiri elokuussa, jossa tanssituntien lisäksi järjestettiin laajan oppimäärän 
tavoitteiden mukaisina tanssitietouden opintoina Ravinto & Palautuminen sekä Näyttämömeikki & 
kampaus- luennot. Ek-ryhmien lisäksi otettiin oppilaita opettajan suosituksen perusteella ensimmäiseksi 
lukuvuodeksi ilman pääsykoetta baletin, katu- sekä jazz/nykytanssin valmistaviin erikoiskoulutusryhmiin 
(vek-ryhmiin), yhteensä 5 ryhmää. Erikoiskoulutusryhmien opetus on laajan oppimäärän mukaista.  

Kisaryhmätoimintaa laajennettiin.  Elo-syyskuun vaihteessa valittiin tanssijat pääsykokeilla 11 ryhmään, 
jotka osallistuivat Street ja Performing Arts SM-kisoihin keväältä syksyyn 2020 siirtyneisiin kisoihin. 
Kisaryhmien opetus järjestetään yleisen oppimäärän tavoitteiden mukaisesti ja ne ovat osa yleisen 
oppimäärän teemaopintoja.  
 
Lukuvuoden kisaryhmät  
Seuraavat ryhmät valittiin pääsykokeilla:  
Showcase, aikuiset (yli 16-vuotiaat), opettaja Sanaz Hassani. 
Hip hop pienryhmä juniorit (2005-2008 syntyneet), 3 eri ryhmää. Opettaja Sanaz Hassanin Squad ryhmä, 
opettajien Iisa Syyrakin ja Kaisu Koittolan Fire Squad ryhmä  ja opettajien Piia Rekola ja Emma Makkonen 
Passeng Bears ryhmä. 
Katutanssi muodostelma juniorit (2005-2008 syntyneet) opettaja Sanaz Hassani. 
Hip hop pienryhmä aikuiset 2 (yli 31-vuotiaat), opettaja Mira Saarinen. 
 
Performing Arts muodostelma aikuiset (yli 16-vuotiaat), opettaja Liisa Tirkkonen. 
Performing Arts pienryhmä juniorit (2005-2008 syntyneet), opettajat Terhi Lahti ja Veera Venho 
Performing Arts pienryhmä aikuiset (yli 16-vuotiaat), opettaja Liisa Tirkkonen. 
 
Opettajien suosituksilla muodostettiin lasten kisaryhmät, jotka osallistuivat keväällä hip hop ja 
Performing Arts ikäkausikilpailuihin (IKM). 
IKM Katutanssi Muodostelma lapset (2009 syntyneet ja sitä nuoremmat), opettajat Heidi Pesosen ja 
Mira Saarinen. 
IKM Performing Arts Muodostelma lapset (2009 syntyneet ja sitä nuoremmat), opettajat Terhi Lahti 
ja Veera Venho 
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Kilpailumenestys 

Street IKM & SM 2020 kilpailuissa Vantaalla 11.-13.9. omissa sarjoissaan Sanaz Hassanin Showcase ryhmä 
voitti hopeaa, Hip hop juniori pienryhmä Squad pronssia ja Katutanssi juniori muodostelman sijoitus oli 5. 
Myös muut Hip hop junnu pienryhmät sijoittuivat hienosti Iisa Syyrakin ja Kaisu Koittolan Fire Squad ryhmä 
oli sijalla jaettu 7. ja Piia Rekolan ja Emma Makkosen PassengBears ryhmä oli sijalla jaettu 9. Useita 
oppilaitamme sijoittui soolo ja duo- sarjoissa 10 parhaan joukkoon. 

Aikuiset 2 & 3 IKM sekä Lasten IKM 2020 kilpailuissa 2.-4.10. Oulussa Mira Saarisen aikuiset 2 pienryhmä 
Midland Crew voitti sarjassaan pronssia. Duo sarjassa Emma Pekkalan ja Sini Tirrosen duo oli 4.  Mira 
Saarisen ja Heidi Pesosen lasten muodostelma kisaryhmä JTO Street Kids oli sarjansa 5. Miran aikuisten 
ryhmä sekä Terhi Lahden ja Veera Venhon Performing arts lasten muodostelma ryhmän sijoitus oli jaettu 8. 
 
Performing arts IKM & SM 2020 kilpailuissa 5.-6.9. Nastolassa Liisa Tirkkosen Performing arts 
muodostelma aikuisten (yli 16-vuotiaat) ryhmä sijoittui kovatasoisessa sarjassaan neljänneksi ja 
pienryhmän sijoitus oli 13. PA soolot Juniorit 2 sarjaan osallistui Ada Kangasniemi (sij. 11.) ja aikuiset 
sarjaan osallistui Silja Koskela (sij. 25.) ja Kaisla Torvinen (sij. 19.). Kaikkien kolmen soolon koreografia oli 
Liisa Tirkkosen.  

SuomenTanssiurheiluliitto valitsi Jyväskylän Tanssiopiston Keski-Suomen vuoden 2019 Urheiluteko –
palkinnon saajaksi. Huomionosoitus annettiin Sanaz Hassanin johdolla tehdystä katutanssin 
edistämistyöstä ja menestyksestä kilpailuissa. Keski-Suomen Liikunta ry jakoi palkinnon Keski-Suomen 
Urheilugaalassa Paviljongissa pe 31.1.2020. Palkinnon vastaanottivat Sanaz Hassani ja Emma Makkonen. 

Tiiviskursseja eri tanssinlajeissa toteutettiin viikonloppukursseilla, kesäjaksolla ja läpikesän tunneilla. 
Tiiviskursseilla oli myös vierailevia opettajia. Niiden opetus toteutettiin laajan oppimäärän mukaisesti ja 
tunnit toimivat sekä laajan että yleisen oppimäärän kiinniotto ja korvaustunteina. Tänä kesänä oli 
poikkeuksellisesti mahdollisuus korvata vain 10 euron jäsenmaksulla kaikki alkukevään poissaolot sekä 
koronakeskeytyksen ajalta 4 tuntia/oppilaan kevään viikkotuntia kohden myös rajattomalla passilla. Tämä 
järjestely vähensi korvauspainetta seuraavalta syyslukukaudelta.  
 
Kesälukukaudella toteutettiin kaksi viikon pituista lasten kokopäiväistä tanssileiriä (oppilaita yhteensä 39) 
sekä kahden viikon pituinen kesäjakso sekä läpi kesän (7 viikkoa) olevat alkeis-, perus- ja jatkotason baletti, 
nyky- ja jazztanssi, hip hop, commercial sekä Let´s Dance tutustumiskurssi erillisen lukujärjestyksen 
mukaisesti. Kesäjaksolla oli keskimäärin 60 h viikossa ja läpi kesän 15 tuntia viikossa, oppilaita oli yhteensä 
315. 
 
Opetustoiminta työllisti vakituisesti lukuvuoden aikana rehtorin ja 12 päätoimista kuukausipalkkaista 
(joista 8 osa-aikaista) sekä 15 sivutoimista tuntipalkkaista tanssinopettajaa sekä yhden sivutoimisen tanssin 
säestäjän ja yhden sivutoimisen tuottajan. Tanssiopiston pitkäaikainen tuottaja, Tanssiyhdistys ryn 
perustajajäsen ja aktiivi Tarja Sara jäi eläkkeelle 30.3.2020. alkaen.  Lukuvuoden aikana työllistettiin myös 
osa-aikainen siivooja sekä osa-aikainen ompelija/pukuvaraston hoitaja. Kauden aikana palkattiin 
tarvittaessa myös osa-aikaisia sijaisia, lyhytkurssien opettajia, toimistoapulaisia sekä viikonloppusiivoojia ja 
otettiin koululaisia suorittamaan työelämään tutustumisjaksojaan (TET). 
 
Opettajien työhyvinvointia ja työssäjaksamista sekä osaamisen kehittämistä tuettiin mahdollistamalla 
opettajien tanssitekninen harjoittelu sekä järjestettiin opettajien ammattitreeni/koulutustunti 
torstaiaamuisin sekä tiedonvälityksen, yhteydenpidon ja kollegiaalisen keskustelun mahdollistamiseksi 
opettajien kokous kerran kuussa.  Opettajien oli mahdollista saada lukuvuonna 100 € erillistä 
koulutusrahaa, jonka saannin ehtona on, että opettaja jakaa kyseisessä koulutuksessa saamansa opit 
työyhteisölleen.  
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2. Näytös-, esiintymis- ja kilpailutoiminta 
 
Lukuvuoden aikana järjestettiin oppilaille paljon mahdollisuuksia esiintyä ja nähdä 
ammattitanssitaiteilijoiden esityksiä sekä osallistua valtakunnallisiin yhteisnäytöksiin, katselmuksiin ja 
kilpailuihin.  
 
Syyskuu 

- Väinönkadun avajaiset 6.9 Esiintyi Hip hop ek-III, katsojia 100. 
- 28.-29.9. aikuisten 2&3 IKM –kisat 2019 Järvenpää / Järvenpää-talo. Sijoitukset: Aikuiset 2 hip hop 

pienryhmä -sarja, Midland Crew ryhmän pronssimitali! Koreografi: Mira Saarinen. Aikuiset 2 hip 
hop duo -sarjassa Tanja Malinen ja Sarlotta Jokilahti, sijoitus 6. Koreografi: Jasmir Vesander , 
katsojia 450. 

- 26.9. Hopeatansseissa esiintyi Kirsi Nuutisen 60+jazz ryhmä, katsojia 45. 
 
Lokakuu 

- Vanhusten viikolla 7.10. kaupunginteatterin suurella näyttämöllä Teija Häyrysen Aivot, tanssi, 
rytmiikka-luento. 11.10 taidemuseolla Kirsi Nuutisen Aivotanssiluento ja tanssituokio. Osall. 26. 

- 15.-18.10. hip hopin MM-kilpailut 2019 Saksa: Bremerhaven. Mira Saarisen Midland Crew 
ryhmä sijoittui kovatasoisessa sarjassaan neljänneksi! Katsojia 600 

Marraskuu 
- 2.11. It’s All In Jazz- jazztanssitapahtuma Tampere. Ada Kangasniemi voitti pronssia Liisa 

Tirkkosen koreografialla. Lisäksi Ulpu Moisio sai kunniakirjan Veera Venhon koreografialla. 
Osallistui myös Terhi Lahden jazz ek-I Lokki Joonatan sekä Silja Koskela soolollaan. Katsojia 300. 

- 8.-10.11. Performing Arts Soolo SM 2020 Helsinki. Ada Kangasniemi, Silja Koskela ja Ulpu 
Moisio osallistuivat sooloillaan. Katsojia 320. 

- 16.11. Estradi kilpailut Helsinki. Noviisit duo/triot sarjan voitti Baletti ek IV Meduusat 
Anna Korotyshevan harjoittama alkuperäiskoreografian mukaan. Tanssijat Maria Artimo, 
Fanni Hyötynen ja Iiris Mikkonen. Katsojia 220. 

-       23.11., 28.11., 29.11. ja 30.11. tanssisatu Pähkinänsärkijän ensi-ilta ja esitykset. 
Kaupunginteatterin pieni näyttämö.  

- 16.11. Nykytanssipaletti Helsingin Kansallisooppera , videokarsinnasta pääsi mukaan Terhi 
Lahden Lokki Joonatan jazz ek-I. Katsojia 350. 

- 14.11. Gloria Talent Mataralla. Piia Rekolan hip hop vek ryhmä esiintyi, katsojia 35. 
- 17.11. Liikuntapeuhula Hippos-hallissa. Tanssirata lapsille ja esityksiä tanssisadusta. Osall.82 
- 30.11. Tarja Saran 70-v. syntymäpäivägaala Nikolainkulmassa. Esiintyi Krampin Väreä-

laulukuoro, Anna Korotyshevan baletti ek-I Kiinalainen tanssi, baletti ek-II Helmet ja baletti ek-
IV Meduusat, Terhi Lahden Lokki Joonatan, Sanaz Hassanin Showcase ryhmä, Liisa Tirkkosen 
Garage Band, Saga Elglandin soolo sekä opettajien esitys. Gaalan juonsi Tuija Nikkilä. Katsojia 
123. 

Joulukuu 
- 5.12., 7.12., 12.12. ja 14.12. tanssisatu Pähkinänsärkijän esitykset. Kaupunginteatterin pieni 

näyttämö.  Katsojia kaikissa tanssisadun näytöksissä yhteensä oli 1483. 
- 5.12. Glorian Itsenäisyyspäivän juhla JYOn vanhassa juhlasalissa. Piia Rekolan hip hop vek 

ryhmä esiintyi, katsojia 195. 
- 8.12. Show Up –katselmus. Oppilaiden itse tekemien tanssien katselmus. Esiintyi myös Vek-

ryhmät ja Ek-oppilaita ja kisasooloja.  Katsojia 131. 
- 15.12. Liikuntapeuhula Hippos-hallissa. Esiintyi Elias Möttönen poikien break-ryhmän kanssa. 

Osall. 101. 
Tammikuu 

- 17.-18.1. Polkuja koreografiakilpailu Kuopiossa. Duot noviisit sarjan voitti Ulpu Moision ja Kaisla 
Lehtosen oma koreografia. Katsojia 250.    

- 19.1. Liikuntapeuhula Hippos-hallissa, esiintyi Mira Saarisen Hip hop ek-I ryhmä. Osall. 96. 
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Helmikuu 
- 1.-2.2. Kajaanin Uudet tanssit katselmus. Videokarsinnasta mukaan pääsi Terhi Lahden jazz ek-I 

koreografialla Lokki Joonatan ja Liisa Tirkkonenjazz ek-4 koreografialla Human Touch. Katsojia 
340. 

- 8.-9.2.  Performing Arts IKM & SM karsinta, Helsinki, osallistui Liisa Tirkkosen aikuisten 
pienryhmä Safety Net. Katsojia 200. 

- 8.-9.2. Nuori Kulttuuri Moves aluetapahtuma Jämsänkoski. Osallistui Anna Korotyshevan baletti 
ek-IV oppilaat Maria Artimo ja Iiris Mikkonen esityksellä Pizzicato, Pauliina Pantsun nykytanssin 
ek-III esityksellä Muistikuvia, Ulpu Moisio ja Kaisla Lehtonen omalla duollaan Under 
Control sekä joulukuun Show Up näytöksessämme kunniakirjoilla palkitut Sanni Moilanen ja 
Linnea Myllykoski omalla duollaan You’re not alone ja Inkeri Vaskonen ja Milla 
Hakkarainen omalla duollaan Night. Katsojia 110. 

- 9.2. audition Virpi Pahkisen Monolit Polygon koreografian Suomen ensi-iltaan. Mukaan valittiin 
21 tanssijaa.  

Maaliskuu 
- 3.3. Sampoharjun palvelutalo. Esiintyi Elias Möttönen break-ryhmän kanssa. 15 katsojaa.  

 
Yliviivattu esitys- ja kilpailutoiminta peruuntui koronaepidemian vuoksi. 

- 15.3. Liikuntapeuhula Hippos-hallissa 
- 26.-29.3. Oulun Arktiset askeleet, alle 13 v. oppilaat 

Huhtikuu 
- 18.-19.4. Näytön paikka -esitykset  
- Balettipaletti Helsingin Kansallisooppera 
- 25.-26.4. Lasten Ikäkausimestaruuskilpailut 2020, Oulu, siirtyi syksyyn 

Toukokuu 
- 9.-10.5. Performing Arts IKM & SM 2020, Lahti, siirtyi syksyyn 
- 11.5. Tanssin Päivän Näytös Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä.  
- 16.6. Yläkaupungin Yön esiintymiset  
- 15.- 17.5. Street IKM & SM 2020, Vantaa , siirtyi syksyyn 
- 23.- 24.5. Kaikkien oppilaiden kevätnäytökset Monitoimitalo. 

Kesäkuu 
- 10. - 16.6. Kuopio tanssii ja soi Tanssioppilaitokset ON Stage,  
- STOPPin näytös Kuopion festivaalin yhteydessä  

 
Kaikkeen toimintaan vaikutti 2,5 kuukauden mittainen lähiopetuksen ja muun toiminnan keskeytyminen 
koronapandemian vuoksi. Tanssiopiston näytöksen tai esityksiä näki vuoden aikana vähintään 5527 
katsojaa (viime vuonna 11 500). Avoimissa ovissa kävi 716 (830) vierasta. 
 
Toimintavuoden aikana oli oppilaskäyntejä syys ja kevätlukukauden tanssitunneilla yhteensä 65 548 
(87 252), kesäleireillä 195 (325), tiiviskursseilla 304, kesäjaksolla 1520 (1554) ja läpi kesän tunneilla1890 
(1904). Eli oppilaskäyntejä lukuvuoden aikana oli 69 457 (viime vuosina 90 765, 79 971, 69 400).  
 
Yhteensä kaikessa toiminnassa oli lukuvuoden aikana käyntikertaa 75 700 (viime vuosina 102 265, 

91 780, 79 039). 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.fdo.fi/contest.php?ID=27&contest_id=65
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3. Yhteistyö   
 
Yhteistyötä ja verkostoitumista jatkettiin aikaisempien yhteistyökumppanien kanssa sekä käynnistettiin 
myös uusia yhteistyömuotoja uusien tahojen kanssa. 
 
Gradia. Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisalan opiskelija Mirva Laineen teki harjoittelun ja 
näyttötutkinnon Tanssiopistolla. 
Eino Roiha- säätiö järjesti tanssiterapia koulutustaan Tanssiopiston tiloissa. Tanssiterapia oppilaat saivat 
vuokrata tanssisalin toimintaansa varten alennetulla 10 €/tuntivuokralla. 
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu. Neurologisen fysioterapian vaiheen opiskelijoita toimi avustajan 
roolissa Parkinson potilaille tarkoitetulla kuntouttava tanssitunnilla osana opintojaan. 
 
Jyväskylän kaupunki. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan myöntämä tanssin taiteen perusopetuslupa 
ja avustussopimus tanssin taiteen perusopetuksen järjestämisestä, avustus 40 000 €.  
 
Jyväskylän kaupungin kulttuuripalvelut. Kulttuuritoimen rahoituksella järjestettiin keväällä 
Pähkinänsärkijä- osallistava tanssisatukiertue (viides esitysvuosi) , 20  esitystä eri kouluissa, 
kaikille kaupungin 1-luokkalaisille. Konsepti Tuija Nikkilä ja esitys Veera Venho/Outi Paananen. 
Osallistujia joka esityksessä keskimäärin 60.  
 
Jyväskylän kaupungin liikuntatoimi.  Tanssiopisto järjesti erityistä tukea tarvitsevien lasten ja 
nuorten viikoittaisen tanssitunnin, opettajana Heta Hämäläinen. Liikuntatoimen kautta ryhmään tuli 
avustajia sekä informoitiin kohderyhmää.  Tanssiopisto järjesti ostopalvelusopimuksella katutanssin 
opetusta Nuorten Liikuntalaturin ryhmälle sekä lasten LiikuntaVeturin ryhmälle. Ryhmiin 
osallistuminen oli maksutonta. Ryhmät kokoontuivat kerran viikossa läpi lukuvuoden. 
 
Jyväskylän kaupungin opetustoimi. Koulujen kerhotoimintarahoituksella järjestettiin katutanssikerhot 

kolmella koululla yhteensä 4 ryhmää: Vaajakumpu Mira tiistaisin klo 15-15.45, Piia Huhtasuo keskiviikkoisin 

klo 13.15-14 ja Anitra Nuora Tikkakoskella perjantaisin klo 14.15-15.00 1-4 lk ja klo 15.00-15.45 5-9lk. 

Jyväskylän kaupunginteatteri. Yhteistyössä Pähkinän Särkijä –tanssisatu, kaupunginteatterin pienellä 
näyttämöllä.  
Jyväskylän Voimistelijat. Tanssiopisto mukana liikuntapeuhuloissa neljä kertaa lukuvuoden aikana.  
 
Keski-Suomen Tanssin Keskus. Keskuksen kautta ammattitanssijat saavat vuokrata salin 7.50 € tunti. 
Opetuspajoja ja esityksiä on Tanssin Keskuksen myyntilistalla. Tanssiopiston opettajia on Keskuksen 
hallituksessa ja taiteellisessa toimikunnassa.  Tanssin Keskus vuokrasi tarvittaessa Tanssiopiston tiloja, 
pukuja ja tanssimattoja.  
Keski-Suomen Parkinson-yhdistys ry. Tarjotaan yhdistyksen jäsenille Parkinson potilaille tarkoitettu 
kuntouttava tanssitunti Gradian Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisalan opiskelijan Mirva Laineen 
harjoittelutyönä. 
 
Lasten- ja nuortenkulttuurikeskus Kulttuuriaitta. Tanssiopiston opettajia mukana asiantuntijoina, 
taiteilijoina ja opettajina.  
 
Opettajat. Tanssiopiston opettajat käyttivät tanssisaleja oppituntiensa suunnitteluun ja kävivät 
tanssitunneilla työhyvinvoinnin lisäämiseksi sekä työkyvyn ylläpitämiseksi.  
 
Oppilaiden vanhemmat ja lähipiiri. Kutsuttiin osallistumaan yhdistyksen toimintaan ja tutustumaan 
oppitunteihin avoimien ovien viikoilla 4.-9.11. (465 vierailijaa) ja 9.-12.3. (251 vierailijaa). Kauden alussa 

http://www.ksparkkis.suntuubi.com/
http://www.ksparkkis.suntuubi.com/
http://www.ksparkkis.suntuubi.com/
http://www.ksparkkis.suntuubi.com/
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järjestettiin uusille oppilaille ja vanhemmille 2 infotilaisuutta ja lähetettiin kaikille oppilaille ja huoltajille 
sähköpostitiedote kerran kuussa lukuvuoden aikana. 
 
Oppilastoimikunta ideoi ehdotuksia Tanssiopiston toiminnan kehittämiseksi ja toimi aktiivisesti keräten 
varoja niiden toteuttamiseksi mm. vuokraamalla oppilaille lokerikkokaappia Vapaudenkadun tilassa.  
Pelastakaa lapset r:yn kanssa yhteistyössä järjestettävään Anna tanssi lapselle –kampanjaan tuli kaksi 
lahjoittajaa, joiden tuen turvin kahden vähävaraisen perheen lapsi sai vapaaoppilaspaikan haluamaltaan 
tanssitunnilta koko lukuvuodeksi.   
 
Suomen tanssioppilaitosten liitto (STOPP). Jyväskylän Tanssiopisto on liiton jäsen. Tanssiopiston rehtori 
Tuija Nikkilä on liiton hallituksen jäsen. Rehtori osallistui Stoppin sekä opetushallituksen ja taiteen 
perusopetusliiton järjestämiin koulutuksiin.  
 
Tanssin Aika-festivaali. Oppilasryhmiä vietiin katsomaan esityksiä.  
Tanssiryhmä Urban Movement Company käytti tanssisaleja pääasiallisena harjoitustilanaan sekä säilytti 
puvustoaan ja rekvisiittaa Tanssiopiston tiloissa.  
Tanssiryhmä Off/Balance vuokrasi saleja harjoituksiinsa.  
Tanssiteatteri Kramppi vuokrasi tanssisaleja harjoituksiinsa sekä säilytti puvustoa ja rekvisiittaa tiloissa sekä 
lainasi pukuja esityksiään varten  
Toiminimi Maria Elena Ylönen vuokraa Tanssiopiston saleja salsaopetustaan varten  
 
Virpi Pahkinen Dance Company. Tanssiopiston oppilaita valittiin mukaan ja harjoitettiin Virpi Pahkisen 
uusimman koreografian MONOLIT POLYGON (ensi-ilta 7.11.2018 at Klarascenen, Stadsteatern Kulturhuset, 
Tukholma) suomen ensi-iltaan. Auditon oli helmikuussa, harjoituksia kesäkuussa. Esityksen piti olla 
Jyväskylän kaupunginteatteri suurella näyttämöllä tanssin Aika festivaalilla 25.11.2020, mutta se jouduttiin 
kuitenkin koronapandemian vuoksi perumaan ja siirtämään seuraavan vuoden festivaalille.   
 
4. Kehitystyö 
  
Lukuvuoden aikana aloitettiin uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisten uuden muotoisten 

lopputöiden rakenteiden muotoilu ja arviointikriteerien laatiminen niille. Ensimmäiset uuden 

opetussuunnitelman mukaisten syventävien opintojen tekijät alkavat tulla lopputyövaiheeseen keväällä 

2021.  

Lukuvuonna 2019-20 tanssituntien tarjonta laajeni kun uusina alkoi contemporary, lattiatekniikka, 

improvisaatio/koreografia, baletin variaatiot sekä hip hop tekniikka tunnit. Viime lukukauden upean 

kisamenestyksen siivittämänä kisaryhmätoiminta jatkui edelleen runsaana ja myös voitokkaana. Samoin 

yhteistyö Jyväskylän kaupungin kanssa jatkui tänäkin vuonna. 

Oppilaitoksen itsearvioinnin toteuttamisesta kyselyt arviointialueista 2. opettajat, 3. oppimisympäristö ja 4. 
johtaminen siirtyivät seuraavalle lukuvuodelle. 
 
Lukuvuodelle 2019-2020 asetetuista tavoitteista toteutui:  

 kokonaisoppilasmäärän positiivisen kehityksen jatkuminen 

 laajan oppimäärän baletin- ja nykytanssin yläluokkien järjestämisen turvaaminen, vaikka 
oppilasmäärät ovat niissä pieniä  

 taloudellisesti tuettujen oppilaspaikkojen ja vapaaoppilaspaikkojen määrän lisääminen 

 Opetus- ja kulttuuriministeriöltä harkinnanvaraisen tuen saaminen tanssinperusopetuksen laajan 
oppimäärän järjestämiseen koronapandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa, saatiin 100 000 € 
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 osittaisen hankerahoituksen saaminen esitystoimintaan, saatiin Keski-Suomen maakuntarahastolta 
4 000 € ja Suomalais-ruotsalaiselta kulttuurirahastolta Monolit Polygonteoksen tuotantoon 1 000 €, 
kumpikin avustus siirretään vuodelle 2021, johon toteutus siirtyi. 

 osittaisen rahoituksen saaminen aluehallintovirastolta lasten kesäleirien kustannuksiin, saatiin 
Aluehallintovirastolta 2 000 € 

 Okm:n rahoituksen saaminen tanssin taiteen perusopetukseen tutustumiseen, saatiin Opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä 10 000 € Tanssipajojen järjestämiseen alueen kouluissa, toteutus siirtyi 
keväälle 2021. 

 Yhteistyön ja verkostoitumisen jatkaminen aikaisempien yhteistyökumppanien kanssa sekä uusien 
yhteistyömuotojen käynnistäminen uusien tahojen kanssa. 

 lopputöiden muodon ja arvioinnin uudistaminen ja kehittäminen. 

 pysyminen tasokkaana ja ammattitaitoisena aikaansa seuraavana tanssin taiteen 
perusopetuskouluna. 

 antaa enenevässä määrin tukea kaikille opettajille oman osaamisen kehittämiseen. 

 opettajien välisten hyvien suhteiden ja työssä viihtymisen ylläpito. 

 erityisryhmien toiminnan jatkaminen ja laajentaminen. 

 kisaryhmätoiminnan menestyksekäs jatkaminen.  

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

 yhdistyksen muun varainhankinnan jatkaminen ja kehittäminen esim. Tanssiopiston logo 
vaatemyynti ja uudentyyppisen varainhankinnan kehittäminen ja kohderyhmien tavoittaminen, 
mm. yritysyhteistyö, tanssiesitysten vienti tapahtumiin, tanssisynttärit ja polttarit, lounasdisko, tyky 
-toiminta, kisavalmennus ja koreografiat soolo, duo- sekä pienryhmille sekä tilojen vuokraamisen 
lisääminen, erityisesti päivisin ja viikonloppuisin. Tavoite toteutui vain osittain koska 
koronapandemian vuoksi kaikki toiminta keskeytyi 13.3.-31.5.2020 välisenä aikana. 
 

Tavoitteista siirtyi seuraavalle lukuvuodelle: 

 saada tanssin taiteen perusopetukseen laajan ja yleisen oppimäärän OKM:n järjestämislupa 

 OPH:n harkinnanvaraisen tuen saaminen tanssinperusopetuksen laajan oppimäärän järjestämiseen  

 osittaisen hankerahoituksen saaminen erityisryhmätoimintaan 

 Stean Paikka auki-rahoituksen saaminen vakituisen toimistoapulaisen (alle 30-v) sekä vakituisen 
siivoojan (osatyökykyinen) palkkaamiseen. 

 monitaiteisen yhteistyön kehittäminen ja lisääminen. 

 uusien toimitilojen löytäminen Kalervon tilojen korvaamiseksi uusilla 

 laajan esiintymistoiminnan jatkaminen, koska kevään kaikki näytökset piti koronan vuoksi perua. 

 Tanssiopiston nettisivujen uudistaminen mm. uudet valokuvat ja videot. 
 


