
 
 
Jyväskylän Tanssiopisto - Jyväskylän Tanssiyhdistys ry                                             30.10.2021                           
 
VUOSIKERTOMUS 2020-2021 
 
Jyväskylän Tanssiopisto - Jyväskylän tanssiyhdistys ry järjesti lukuvuonna 2020-2021 monipuolisia, tavoitteellisia ja tasolta 
toiselle eteneviä tanssin taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän opintoja Jyväskylän kaupungin 
kulttuurilautakunnan 6.6.2018 hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti. Jyväskylän kaupunki jatkoi Jyväskylän 
Tanssiopiston tanssin taiteen perusopetusluvan myöntämistä 1.8.2021 alkaen.  Kulunut lukuvuosi oli Jyväskylän Tanssiopiston 
17. toimintavuosi.  
 
Syyslukukausi alkoi 19.8. normaalisti koronatilanteen ollessa rauhallinen. Alkukaudesta peruttiin vain huoltajien avoin 
infotilaisuus ja avoimien ovien viikko. Kaikki opetus oli lähiopetusta marraskuun puoliväliin asti mutta sitten koronatilanteen 
pahentuessa kolme viimeistä viikkoa ennen joululomaa kaikki aikuisten tunnit pidettiin etäyhteydellä ja joululoman alkua 
aikaistettiin kolmella päivällä. Kevätlukauden aloitusta siirrettiin viikolla ja jatkettiin vastaavasti viikolla toukokuussa.  
 
Helmikuussa kaikki opetus oli Jyväskylän kaupungin suositusten mukaisesti kaksi viikkoa etäopetuksessa, jonka jälkeen koko 
kevätlukukauden ajan kaikki yli 15-vuotiaiden opetus järjestettiin hybridinä niin että salissa oli AVIN kokoontumisrajoitusten 
mukaisesti paikalla opettaja ja enintään 9 oppilasta. Tällöin siis osa ryhmästä oli joka toinen viikko salissa lähiopetuksessa ja 
joka toinen viikko etänä. Koko kevään ajan opettajat ja oppilaat käyttivät hengityssuojaimia kaikissa Tanssiopiston tiloissa, 
myös tanssituntien aikana. Kaikessa toiminnassa noudatettiin seuraavia 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. 
 
Tulonmenetykset. Koronan vuoksi oppilasmäärä putosi edellisvuoteen verrattuna 261 oppilasta ja selvä lasku oli 
havaittavissa myös oppilaiden valitsemissa viikkotuntimäärissä, jotka molemmat yhdessä pienensivät oppilasmaksuista 
saatavaa tuloa, yhteensä 100 000 € edelliseen tilikauteen verrattuna. Lisäksi peruuntui lähes kaikki lukuvuoden 
näytöstoiminta sekä Tanssiyhdistyksemme varainkeruu aiheuttaen tilikaudelle huomattavia tulonmenetyksiä. Pystyimme 
kuitenkin opetus- ja kulttuuriministeriöltä saamamme korona-avustuksen turvin välttämään henkilökunnan lomautukset ja 
järjestämään opetusta opetussuunnitelman mukaisesti ja niin että tanssituntien tarjonta oli kuitenkin runsasta, monipuolista 
ja kaikki ikä- ja tasoryhmät huomioivaa, vaikka tilikausi painuikin 20 000 € miinukselle.  

Myös kesälukukauden oppilasmäärä jäi normaalia pienemmäksi ja koska kesälukukaudelle osallistuvat oppilaat pääasiassa 
korvasivat kevään poissaoloja niin myös kesälukukaudelta saadut tulot olivat normaalia huomattavasti pienemmät. 
Kesälukukauden alun lasten kesäleirien oppilasmäärä rajattiin max 20 oppilasta. Kesäkausi toteutettiin kokonaan 
lähiopetuksessa 31.5. alkaen.   

Meille erityisen tärkeää on tanssin taiteen perusopetuksen saavutettavuuden lisääminen. Lukuvuoden aikana sai Anna tanssi 
lapselle –kampanjan sekä TATU eli taloudellisesti tuetut oppilaat- ohjelman kautta yhteensä 8 lasta ja nuorta osittaisen tai 
täyden vapaaoppilaspaikan.  

Koronan vuoksi yhteistyö koulujen ja päiväkotien kanssa oli vähäistä. Koulujen tanssikerhojen toiminta oli keskeytettynä koko 
lukuvuoden mutta 1.luokille tarkoitettu osallistava tanssiesitys Pähkinänsärkijä esitettiin kevään aikana 34  kertaa kaupungin 
eri kouluilla. 



 
 
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 999 jäsentä. Yhdistyksen hallitus kokoontui 7 kertaa. Vuosikokous pidettiin lauantaina 
24.10.2020 klo 15 Vapaudenkatu 48-50. Esityslistalla oli yhdistyksen sääntöjen mukaiset asiat. Puheenjohtajaksi valittiin 
Sinikka Rantala ja muiksi hallituksen jäseniksi Nea Rantala (varapuheenjohtaja), Saga Elgland, Linnea Moisio ja Emmi Jokinen 
sekä varajäsen Arja Sahlberg. Hallitus toimi aktiivisesti Tanssiopiston toiminnan kehittämiseksi. Hallituksen ulkopuolisena 
esittelijänä sekä rahastonhoitajana toimi Jyväskylän Tanssiopiston rehtori Tuija Nikkilä.  
 
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 syyslukukaudella160 ja 
kevätlukukaudella 159 eri opetusryhmää viikossa. Opetusta oli yhteensä 33 viikkoa sekä kesälukukaudella 10 viikkoa. 
Opetusta oli kahdessa toimintaa varten vuokratussa toimipisteessä, joissa on yhteensä 6 salia. 
 
Opetusta oli koko lukuvuodessa esitysharjoitukset mukaan lukien 7331 (edellisvuonna 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. 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.  
 
Lukuvuonna 2020-2021 oli 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 jatkettiin. Kaudelle starttasi kuusi 60+ ryhmää. Erityistä tukea tarvitsevien lasten Iloa tanssista- 
ryhmän toimintaa jatkettiin. Parkinson ryhmän toiminta myös jatkui. Tanssiyhdistys tuki erityisryhmien toimintaa antamalla 
lukukausimaksuun 30% alennuksen normaalihinnasta.  
 
Saavutettavuuden ja tasa-arvoisuuden periaatteen toteutumiseksi järjestettiin poikien omat ryhmät minibreikkiin ja 
breakdanceen. Lisäksi poikia rohkaistiin osallistumaan opetukseen myös muissa lajeissa sekaryhmissä.  
 
Oppilaita oli tilastointipäivänä 30.11.2020 yhteensä 884 (edellisvuonna 1145), joista tyttöjä 810 (1045) ja poikia 74(100). 
Oppilaskäyntejä viikossa oli 1975 (edellisvuonna 2471). Oppilaista lapsia ja nuoria oli 560 (740) ja yli 18-vuotiaita 324 (405). 
Tanssituntien tarjonnassa toteutui hienosti elinkaariajattelu, kaikenikäisille tarjottiin mahdollisuus tanssin harrastamiseen. 
Oppilaiden ikäjakauma oli 2-77 v. Tiiviskursseilla ja kesäjaksolla oli yhteensä 291 oppilasta.
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Ikäjakaumat lukuvuonna 20-21, suluissa edellisvuosi 
1-6 v  98 (123) 
7-10 v  132 (200) 
11-12 v   89 (118) 
13-18 v  241 (299) 
19-25 v  140 (157) 
26 v ja yli  184 (248) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oppilaiden kotikunnat  
Jyväskylä                           776 (998)   
Laukaa, Leppävesi, Vihtavuori     37 (58) 
Muurame, Kinkomaa    32 (31) 
Jämsä, Jämsänkoski      5 (7) 
Petäjävesi, Kintaus       5 (12) 
Keuruu           5 (4) 
Toivakka, Kankainen                          4 (2) 
Saarijärvi       2 (3) 
Äänekoski                                             2 (4) 
Hankasalmi              2 (5) 
Uurainen       1 (1) 
Joutsa       1 (3) 
Muut                         12 (17) 

Laajan oppimäärän päättötodistuksen sai 9 (6) oppilasta. Laajan oppimäärän perusopintojen todistuksen sai 25 (15) 
oppilasta. Yleisen oppimäärän päättötodistuksen sai 26 (29)oppilasta. 

Jatko-opintoihin pääsi Ulpu Moisio Savonia AMK Tanssinopettajakoulutukseen ja Lara Kattilakoski Tampereen 
konservatorion tanssijalinjalle .  

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. 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. Ek-ryhmät valmistivat syksyn aikana tanssisadun Pieni 
Merenneito. Sen esityksistä marraskuussa ehdittiin pitää vain neljä rajoitetulla yleisömäärällä 35 katsojaa/näytös ennen kuin 
teatterin toiminta keskeytyi yleisörajoitusten kiristymisen takia. Loput joulukuun 12 näytöstä peruutettiin. Syyskuun Tanssin 
Aika festivaalilla piti olla Tanssiopiston ek- oppilaat mukana Virpi Pahkisen Monolit Polygon teoksessa mutta sekin peruuntui 
ja siirtyi seuraavan vuoden festivaaleille.  
 
Kisaryhmätoiminta jatkui aiempien lukuvuosien upeiden kisamenestysten siivittämänä. Keväältä-20 siirtyi vuoden 2020 
Street- ja PA-lajien SM-kilpailut syyskuulle eli edellislukuvuoden kisaryhmien tiivis harjoituskausi jatkui läpi kesän. Uudet 
kisaryhmät lukuvuodelle 20-21 valittiin sitten vasta näiden kisojen jälkeen syyskuussa. Uusia ryhmiä perustettiin 6 ja ne 
osallistuivat upealla menestyksellä Street ja Performing Arts SM- 2021 kisoihin, jotka siirtyivät myös keväältä vuoden -21 elo-
syyskuulle. 
 
Lukuvuoden 20-21 kisaryhmät 

 Hip hop muodostelma aikuiset (yli 16-vuotiaat), opettaja Sanaz Hassani. Saavutus SM-kulta 2021. 

 Hip hop pienryhmä aikuiset 1 (yli 16-vuotiaat), opettaja Sanaz Hassani. Saavutus SM-kulta 2021. 

 Hip hop pienryhmä juniorit (13-16v.), opettaja Mira Saarinen. Saavutus SM-pronssi 2021. 

 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. SM- viides sija. 

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

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

Kilpailumenestys 

Street IKM & SM 2021 kilpailuissa Jyväskylässä 27.-28.8. omissa sarjoissaan Sanaz Hassanin luotsaamat ryhmät Hip hop 
aikuis 1 pienryhmä Playground Kidz sekä Katutanssi muodostelma aikuiset 1 ryhmä voittivat kultaa omissa sarjoissaan. Mira 
Saarisen Hip hop juniori pienryhmä JKL Groovers voitti pronssia. Hip hop duo juniorit 1 sarjassa Sulo Moisio & Noona 

Tuunanen voittivat hopeaa. Lisäksi useita oppilaitamme sijoittui soolo ja duo- sarjoissa kymmenen parhaan joukkoon.  

 

Lasten ikäkausimestaruuskilpailuissa Vaasassa 17.-19.9.2021 Mira Saarisen ja Piia Rekolan valmentama lasten 
katutanssimuodostelma JTO Street Kids tanssi itsensä 4. sijalle esityksellä Hokkus Pokkus! Mira Saarisen lasten Hip hop 
pienryhmä saavutti jaetun 7. sijan.  Kymmenen parhaan joukkoon sijoittui kaksi paria aikuiset 2 duo-sarjassa aikuiset 2 & 3 
IKM kisoissa 2.-3.10. Järvenpäässä. 
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Performing arts IKM & SM 2021 kilpailuissa 3.-4.9. Terhi Lahden jazz ek-2 voitti kultaa Rising star juniorimuodostelma 
sarjassa. Liisa Tirkkosen Performing arts muodostelma aikuisten pienryhmä saavutti Garageband esityksellään kovatasoisessa 
sarjassaan viidennen sijan. 
 
Tiiviskursseja: Jasmir Vesanderin viikonloppukurssi 10.-11.10. hip hop, commercial ja waacking (39 osall.).  Marjaana 
Siljamäen afro online-etätunti järjestettiinlukuvuoden aikana kerran kuussa, yhteensä 9 kertaa (22 osall.). Erika Ahosen hip 
hiop/house viikonloppukurssi 30.-31.7. (28 osall.) 
 
Kesälukukaudella toteutettiin kaksi viikon pituista lasten kokopäiväistä Dance Factory- tanssileiriä (oppilaita yhteensä 39), 
choreozone-puolipäiväleiri (7 osall) sekä kahden viikon pituinen kesäjakso sekä läpi kesän (8 viikkoa) olevat alkeis, perus- ja 
jatkotason baletti, nyky- ja jazztanssi, hip hop, commercial sekä Let´s Dance tutustumiskurssi erillisen lukujärjestyksen 
mukaisesti. Kesäjaksolla oli keskimäärin 45 (60 h) viikossa ja läpi kesän 15 tuntia viikossa, oppilaita oli kesälukukaudella 
yhteensä 271 (315). 
 
Opetustoiminta työllisti vakituisesti lukuvuoden aikana rehtorin ja 9 päätoimista kuukausipalkkaista (joista 5 osa-aikaista) 
sekä 13 sivutoimista tuntipalkkaista tanssinopettajaa sekä osa-aikaisesti tanssin säestäjän, siivoojan, ompelija/pukuvaraston 
hoitajan ja toimistoapulaisen. Kauden aikana palkattiin tarvittaessa myös sijaisia, lyhytkurssien opettajia sekä 
viikonloppusiivoojia. 
 
Opettajien työhyvinvointia ja työssäjaksamista sekä osaamisen kehittämistä tuettiin järjestämällä kaksi työpsykologin 
vetämää työnohjaus kertaa. Kauden aikana mahdollistettiin opettajien tanssitekninen harjoittelu sekä järjestettiin opettajien 
ammattitreeni/koulutustunti torstaiaamuisin sekä tiedonvälityksen, yhteydenpidon ja kollegiaalisen keskustelun 
mahdollistamiseksi opettajien kokous kerran kuussa ja tarvittaessa pienempien ryhmien tapaamisia.  Opettajien oli 
mahdollista saada lukuvuonna 100 € erillistä koulutusrahaa, jonka saannin ehtona oli, että opettaja jakoi kyseisessä 
koulutuksessa saamansa opit työyhteisölleen.  
 
2. Näytös-, esiintymis- ja kilpailutoiminta 
  
Lukuvuoden aikana oli suunniteltu järjestettävän oppilaille paljon mahdollisuuksia esiintyä ja nähdä 
ammattitanssitaiteilijoiden esityksiä sekä osallistua valtakunnallisiin yhteisnäytöksiin, katselmuksiin ja kilpailuihin mutta 
koronan takia useimmat tapahtumat peruutuivat tai siirtyivät syksyyn.  
 
Syyskuu 

 Valo virtaa-tapahtuma, Tourujoki 

 Performing Arts IKM & SM 2020 kilpailut, Nastola 5.-6.9.2020. Kisamenestys mainittu edellisessä 
vuosikertomuksessa. 

 Street IKM & SM 2020 11.-13.9.2020 Vantaa. Kisamenestys mainittu edellisessä vuosikertomuksessa 

 Tanssin Aika festivaali 25.-26.9. Stage on vapaa-tilaisuus mukana Terhi Lahden lastentanssin 5-v. ryhmä ja Terhi 
Lahden ja Liisa Tirkkosen jazz ekt I-IV Kauppakeskus Forumin Tanssitiloissa-tilassa. Virpi Pahkisen Monolit Polygon 
teos kaupunginteatterin suuri näyttämö, esitys siirtyi vuodella. 

 Valokuvakilpailu, järjestäjänä This Good Company (Tanssi ja Liike ry). Osallistui jazz ek-II ryhmän oppilaat, joista 13-
14-vuotiaiden sarjan finaaliin pääsi kolmen eri työryhmän kuvat: Touch, Siiri Streng, Senni Saarikoski ja Stella 
Lindström, The beautiful space between us, Peppi Leino, Sanni Moilanen ja Lilja Taavitsainen sekä Grown in the tree, 
Noora Mustikkamaa, Aino Tilli ja Oili Puttonen 

 LC Jyväskylä 50-v. juhla la 26.9.2020 klo 18 Palokan Pelimannitalo, Annan Korotyshevan balettioppilaitaesiintymässä 
Nukke baletista Pähkinänsärkijä, Helmien tanssi baletista Pieni kyttyräselkäinen hevonen ja Unkarilainen tanssi 
baletista Joutsenlampi  

Lokakuu 

 2.10. Aikuiset 2 & 3 IKM, Lasten IKM 2020 Oulu. Kisamenestys mainittu edellisessä vuosikertomuksessa 

 Vanhusten viikko ja Seniorimessut, 60+ ryhmäläisiä esiintyy opettajansa kanssa 

 24.-25.10. Estradi-kilpailu, Helsinki.   

 4.10. Liikuntapeuhula Hippos-hallissa  
Marraskuu 

 31.10-1.11. It’s All In Jazz- jazztanssitapahtuma Tampereella.  

 Performing Arts soolo IKM & SM 2020 -kilpailut. 7.-8.11.2020 Lahti Kisamenestys mainittu edellisessä 
vuosikertomuksessa 

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

 28.11. NykytanssiPaletti  
Joulukuu 

 4., 5., 9., 12., 15. ja 17.12. tanssisadun Pieni Merenneito esitykset.  
Tammikuu 

- Polkuja koreografiakilpailu, Kuopio 
- Liikuntapeuhula Hippos-hallissa 
- 28. - 31.1.2021 Kajaani Tanssii  –koreografiakatselmus. Videokatselmukseen pääsi mukaan Terhi Lahden ja 

Veera Venhon PA juniori kisaryhmä Fear of missing out koreografialla. 
- Pähkinänsärkijä-koulukiertue 10 esitystä. 

Helmikuu 
- 21.2. Show Up –katselmus klo 17 ja 19. Oppilaiden itse tekemien tanssien katselmus, jossa saa palautteen 

raadilta. Ansiokkaimpien tanssien tekijät saavat kunniakirjan, 50 € kurssiavustuksen sekä mahdollisuuden päästä 
hakemaan valtakunnallisiin katselmuksiin.  Yleisöä max 40/näytös.  

Maaliskuu 
- 20.-21.3. Performing Arts IKM ja SM 2021 karsinta II   
- Liikuntapeuhula Hippos-hallissa 
- Oulun Arktiset askeleet, yli 13 v. oppilaat. Videokatselmukseen pääsi mukaan Terhi Lahden ja Veera Venhon PA 

juniori kisaryhmä Fear of missing out koreografialla. 
- Pähkinänsärkijä-koulukiertue 10 esitystä. 

Huhtikuu 
- Näytön paikka –esitykset maaliskuun loppu.  
- ke 6.4.  Tanssin Päivän Näytös Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä.  
- 18.4. Balettipaletti Helsingin Kansallisooppera 
- 24.-25.4. Lasten IKM 2021, Vaasa, siirtyi syksyyn 
- Pähkinänsärkijä-koulukiertue 12 esitystä. 

Toukokuu 
- 22.-23.5. Performing Arts IKM & SM 2021, Tampere, siirtyi syksyyn 
- 14.-16.5. Street IKM/SM, Jyväskylä, siirtyi syksyyn 
- 16.5. Yläkaupungin Yö, Liisa Tirkkosen jazz ek-III, kaksi esitystä ulkona. 
- 22.- 23.5. Kaikkien oppilaiden kevätnäytökset Huhtasuon koululla ilman yleisöä, esitykset videointiin. 

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

 
Kaikkeen kilpailu ja esitystoimintaan vaikutti koronapandemiasta johtuneet rajoitustoimet. Tanssiopiston näytöksen tai 
esityksiä näki livenä tai videolta vuoden aikana arviolta noin 2000 katsojaa (viime vuonna 5527, edellisenä 11 500). Avoimien 
ovien viikkoja ei järjestetty lainkaan, osasta tunneista lähetettiin videotervehdyksiä koteihin. 

 
Toimintavuoden aikana oli oppilaskäyntejä syys ja kevätlukukauden tanssitunneilla yhteensä 65 175(65 548, 87 252), 
kesäleireillä 195(195, 325), tiiviskursseilla 195(304), kesäjaksolla 978 (1520, 1554) ja läpi kesän tunneilla1944 (1890, 1904). Eli 
oppilaskäyntejä lukuvuoden aikana oli 68487 (viime vuosina 69 457, 90 765, 79 971, 69 400).  

 
Yhteensä kaikessa toiminnassa oli lukuvuoden aikana 70 487 käyntikertaa (viime vuosina75 700, 102 265, 91 780, 79 039). 

3. Yhteistyö   
 
Yhteistyötä ja verkostoitumista jatkettiin aikaisempien yhteistyökumppanien kanssa sekä käynnistettiin myös uusia 
yhteistyömuotoja uusien tahojen kanssa. 
 
Eino Roiha- säätiö järjesti tanssiterapia koulutustaan Tanssiopiston tiloissa. Tanssiterapia oppilaat saivat vuokrata tanssisalin 
toimintaansa varten alennetulla 10€/tuntivuokralla. 
 
Jyväskylän kaupunki. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan myöntämä tanssin taiteen perusopetuslupa ja 
avustussopimus tanssin taiteen perusopetuksen järjestämisestä.  
 
Jyväskylän kaupungin kulttuuripalvelut. Pähkinänsärkijä- osallistava tanssisatukiertue ekaluokkalaisille, 32 esitystä 
eri kouluissa. Konsepti Tuija Nikkilä ja esitys Saga Elgland.  Kuudes esitysvuosi. Toteutettiin kevätlukukaudella. 
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Jyväskylän kaupungin liikuntatoimi.  Tanssiopisto järjesti erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille viikoittaisen 
tanssitunnin Iloa tanssista. Liikuntatoimen kautta ryhmään tuli oppilaita sekä informoitiin kohderyhmää.  
Tanssiopisto järjesti ostopalvelusopimuksella katutanssin opetusta Nuorten Liikuntalaturin ryhmälle sekä lasten 
LiikuntaVeturin kahdelle ryhmälle. Ryhmiin osallistuminen oli maksutonta. Ryhmät kokoontuivat kerran viikossa 
lähes koko lukuvuoden. 
Jyväskylän kaupungin opetustoimi. Tanssiopisto sai OKM avustuksen 10 000€ tanssipajojen järjestämiseen 
Jyväskylän alueen kouluissa. Hanke oli tarkoitus toteuttaa kevätlukukaudella mutta siirtyi koronan vuoksi.  
Koulujen tanssikerhoja ja muuta tanssinopetusta kouluissa ei järjestetty koronan vuoksi. 
Jyväskylän kaupunginteatteri. Yhteistyössä Pieni Merenneito –tanssisatu, kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä 
 
Jyväskylän Kristillinen opisto. Tanssinopetusta teatterikoulutuksen opiskelijoille tanssiopiston tiloissa. Opettajana Tuija 
Nikkilä sekä tilavuokrausta.  
Keski-Suomen Tanssin Keskus. Keskuksen kautta ammattitanssijat saivat vuokrata salin 7.50 € tunti. Tanssiopiston opettajia 
oli Keskuksen hallituksessa ja taiteellisessa toimikunnassa.  Tanssin Keskus vuokrasi Tanssiopiston tiloja, pukuja ja 
tanssimattoja.  
Keski-Suomen Parkinson-yhdistys ry. Järjestettiin yhdistyksen jäsenille Parkinson potilaille tarkoitettu kuntouttava 
tanssitunti, opettajana Mirva Laine. Tunteihin saatiin avustusta Kansalaisfoorumilta. 
  
Opettajat. Tanssiopiston opettajat käyttivät tanssisaleja oppituntiensa suunnitteluun ja kävivät tanssitunneilla 
työhyvinvoinnin lisäämiseksi sekä työkyvyn ylläpitämiseksi.  
Oppilaiden vanhemmat ja lähipiiri avoimien ovien viikot peruttiin. Kauden alun infotilaisuus uusille oppilaille ja vanhemmille 
peruttiin, ek- info järjestettiin. Kaikille oppilaille ja huoltajille lähetettiin sähköpostitiedote kerran kuussa lukuvuoden aikana. 
Oppilailta ja huoltajilta kerättiin lukuvuoden aikana palautetta toiminnasta ja tunneista. 
Oppilastoimikunta ideoi ehdotuksia Tanssiopiston toiminnan kehittämiseksi mm. vuokrasi oppilaille lokerikkokaappia 
Vapaudenkadun tilassa.  
 
Parkinson liitto ry:n järjestämät valtakunnalliset kurssit järjestettiin 13.-15.10. Tanssiopiston tiloissa, opettajana Teija 
Häyrynen. 
Pelastakaa lapset ry yhteistyössä Anna tanssi lapselle -kampanja, jossa firmat tai yksityiset lahjoittajat voivat antaa 
vähävaraiselle lapselle tai nuorelle mahdollisuuden hyvään tanssiharrastukseen, saadun tuen avulla myönnettiin 2 
vapaaoppilaspaikkaa koko lukukaudeksi. 
 
Suomen tanssioppilaitosten liitto (STOPP). Jyväskylän Tanssiopisto on liiton jäsen. Tanssiopiston rehtori Tuija Nikkilä on 
STOPPin hallituksen jäsen. Rehtori osallistui aktiivisesti Stoppin sekä opetushallituksen ja taiteen perusopetusliiton 
järjestämiin koulutuksiin. 
 
Tanssin Aika-festivaali. Tanssin keskuksen kokoamassa TAF-ryhmässä pli mukana 5 Tanssiopiston oppilasta. Koreografi 
Jaakko Nieminen.  Esitystä harjoitettiin tanssiopiston tiloissa.     
Tanssiryhmä Urban Movement Company käytti tanssisaleja pääasiallisena harjoitustilanaan sekä säilytti puvustoaan ja 
rekvisiittaa tiloissa.  
Tanssiteatteri Kramppi vuokrasi tanssisaleja harjoituksiinsa sekä säilytti puvustoa ja rekvisiittaa tiloissa sekä lainasi 
tanssimattoja ja pukuja esityksiään varten. Krampin jäseniä osallistui Tanssiopiston näytösjärjestelyihin.    
Virpi Pahkinen Dance Company. SuunniteltuTanssiopiston oppilaiden mukanaolo Virpi Pahkisen koreografian MONOLIT 
POLYGON suomen ensi-illassa Tanssin Aika Festivaalilla siirtyi vuoteen 2022. 
 
4. Kehitystyö 
  
Kokonaisuudessaan tanssituntitarjonta oli edelliseen vuoteen verrattuna hieman suppeampi, tarjonnassa on otettu 
huomioon oppilasmäärän pieneneminen koronaepidemian takia.  Aiempien vuosien upean kisamenestyksen siivittämänä 
kisaryhmätoiminta jatkui runsaana. Yhteistyön kehittäminen Jyväskylän opetustoimen kanssa OKMn avustuksen turvin siirtyi 
koronan takia seuraavalle lukuvuodelle. 

 
Oppilaitoksen itsearvioinnin toteuttamista jatkettiin Itsearvioinnin jatkosuunnitelman 2019-2023 pohjalta, niin että 
syyslukukaudella suoritettiin Zef-arviointiohjelmalla opettajien työtyytyväisyyskysely. Kyselyn vastausten pohjalta 
arviointityötä jatkettiin yhteisillä keskusteluilla henkilöstön kanssa ja laadittiin työyhteisön hyvinvoinnin 
kehittämissuunnitelma, jossa esiin tulleisiin kehittämiskohteisiin etsittiin ratkaisumalleja. Lisäksi syksyllä suoritettiin oppilaille 
ja heidän huoltajilleen suunnattu markkinointikysely, jossa kartoitettiin Tanssiopiston käyttämien markkinointikanavien 
käyttöastetta, tehokkuutta ja asiakkaiden toiveita niihin nähden. Tulosten pohjalta muutettiin viestintäsuunnitelmaa, 

http://www.ksparkkis.suntuubi.com/
http://www.ksparkkis.suntuubi.com/
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erityisesti somemarkkinointi käytäntöjä ja tehostettiin instagramin käyttöä.  
Kevätlukukaudella kehittämistyötä jatkettiin tekemällä henkilöstön kesken SWOT-analyysi, jossa pohdittiin Tanssiopiston 
vahvuuksia, heikkouksia, uhkia ja mahdollisuuksia. Pohdintojen pohjalta kirjattiin ylös konkreettisia toiminnan 
kehittämisehdotuksia. 
Lukuvuodelle 2020-2021 asetetuista tavoitteista toteutui: 
 

 toiminta jatkui runsaana, monipuolisena ja kaikki ikä- ja tasoryhmät huomioivana koronaepidemiasta aiheutuneesta 
oppilasmäärän ja tulojen huomattavasta vähentymisestä huolimatta.  

 etäopetusta järjestämiseen siirryttiin tarvittaessa nopeasti ja etäopetuksen laatua parannettiin mm. 
laajakulmakameroilla 

 saavutettavuutta lisättiin myöntämällä 5 taloudellisesti osittain tuettua oppilaspaikkaa ja 3 vapaaoppilaspaikkaa   

 saatiin OKM:n koronatuki 78 000 € toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi 

 saatiin OPH:n harkinnanvarainen tuki tanssinperusopetuksen laajan oppimäärän järjestämiseen 8000 €  

 saatiin osittainen hankerahoitus aikuis -ja erityisryhmätoimintaan, Skafnet 1308 € 

 yhteistyön ja verkostoitumisen jatkui aikaisempien yhteistyökumppanien kanssa  

 keskitettiin voimavaroja enenevässä määrin opettajien työssä jaksamisen ja oman osaamisen kehittämisen 
tukemiseen sekä opettajien välisten hyvien suhteiden ja työssä viihtymisen ylläpitoon 

 erityisryhmien toiminnan jatkui laajana 

 kisaryhmätoiminta jatkui menestyksekkäästi  

 esiintymistoimintaa pystyttiin katsoja rajoituksista huolimatta ylläpitämään mm. esiintymällä rajoitetulle 
yleisömäärälle sekä esityksiä videoimalla 

 tiedotusta ja markkinointia lisättiin aktiivisesti viestintäsuunnitelman mukaisesti, erityisesti keskittyen tavoittamaan 
oikeat kohderyhmät. Tehtiin markkinointikysely. 

 Tanssiopiston nettisivujen rakenne uudistettiin täysin. Lisäksi otettiin mm. uudet lajivalokuvat ja -videot. 

 yhdistyksen muun varainhankinta elpyi osittain koronan aiheuttamasta kuopasta esim. tanssisynttärien ja polttarien, 
soolo- ja duokisavalmennuksen sekä tilojen vuokraamisen lisääntymisenä 

 
Tavoitteista siirretään seuraavalle lukuvuodelle 

 keväällä -20 saadun OKM 10 000€ hankerahoituksen kouluille vietävään tanssin opetus- ja esitystoimintaan käyttö 
siirtyi seuraavalle lukuvuodelle 21-22, käyttötarkoituksen muutoshakemus 31.7., ei vastausta ministeriöstä 

 Monolit Polygon tuotantoon saatujen SKF 1000€ ja SKR 4000€ avustusten käyttö siirtyy kaudelle 21-22 

 osittaisen rahoituksen saaminen aluehallintovirastolta lasten kesäleirien kustannuksiin  

 uusien yhteistyömuotojen käynnistäminen uusien tahojen kanssa painopisteenä erityisesti monitaiteisen yhteistyön 
kehittäminen ja lisääminen. 

 uusien toimitilojen löytäminen Kalervon tilojen korvaamiseksi uusilla 
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