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Jyväskylän Tanssiopisto - Jyväskylän Tanssiyhdistys ry                                                            
 
 
VUOSIKERTOMUS 2021-2022                                                       
 
Lukuvuosi 2021-2022 oli Jyväskylän Tanssiopiston 18. toimintavuosi. Lukuvuosi oli koronan kolmannen aallon varjostama, 
mutta opetus pystyttiin järjestämään katkoitta lähiopetuksena noudattaen koronaturvallisuusohjeita. 60+tunnit järjestettiin 
hybridiopetuksena niin että halukkaat saattoivat osallistua niihin etänä. 
 
Koronan vuoksi pienentyneen oppilasmäärän takia lukuvuosi oli taloudellisesti erittäin vaikea. Säästötoimenpiteiden 
jälkeenkin oli pakko lomauttaa viisi kuukausipalkkaista opettajaa osittain sekä rehtori kokonaan kesä-elokuuksi. Lisäksi 
toteutettiin puvustaja/ompelijan osa-aikaiset lomautukset tammi-huhtikuussa. Pystyimme kuitenkin opetushallitukselta 
saamamme harkinnanvaraisen tuen avulla selviämään tilikauden lopun pakollisista menoista ja uuden lukuvuoden 
käynnistämisen kustannuksista. Kiitos kuuluu myös yhdistysaktiivien tekemälle talkootyölle.  
 
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 7 lasta ja nuorta osittaisen tai 
täyden vapaaoppilaspaikan. Kampanja toteutettiin yhteistyössä SOS-Lapsikylän sekä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa, niin että 
heidän kauttaan sai tukea tai ohjautui harrastusta kaipaavia lapsia ja nuoria hakemaan meiltä vapaa-oppilaspaikkaa.  

Keväällä yhdistyksemme päätti tukea Ukrainasta sotaa pakoon saapuneita lapsia ja nuoria mahdollistamalla osallistuminen 
tanssin taiteen perusopetukseen.. Mieluisa ja innostava, hyvinvointia lisäävä harrastus auttaa koko perhettä jaksamaan 
vaikeaa tilannetta ja helpottaa kotoutumista ja sopeutumista. Yhdistys myönsi tätä tarkoitusta varten yhteensä 10 
vapaaoppilaspaikkaa, jotka pystyttiin järjestämään viiden paikallisen yrityksen lahjoittamalla tuella.  

Koronan vuoksi edelleen yhteistyö koulujen ja päiväkotien kanssa oli vähäistä. Koulujen tanssikerhojen toiminta ei 
käynnistynyt mutta 1.luokille tarkoitettu osallistava tanssiesitys Pähkinänsärkijä esitettiin kevään aikana 30 kertaa kaupungin 
eri kouluilla. 

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys keräsi oppilasmaksuja, jäseniltään jäsenmaksua, järjesti pääsymaksullisia näytöksiä, 
painatti ja myi logotuotteitaan ja omista esityksistään taltioituja dvd:tä, järjesti korvausta vastaan TYHY-toimintaa, 
tanssisynttäreitä ja polttaritilaisuuksia, vuokrasi tilojaan, tanssimattoja ja puvustoa ulkopuolisille sekä vastaanotti avustuksia 
ja lahjoituksia. Yhdistys toimii voittoa tavoittelemattomasti. Varojenkeruun tuotto käytettiin Tanssiopiston toiminnan 
ylläpitämiseen ja sen kehittämiseen. 

Yhdistyksessä oli toimintavuotena 937 jäsentä. Yhdistyksen hallitus kokoontui 8 kertaa. Vuosikokous pidettiin 30.10.2021 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.  
 
Jyväskylän Tanssiopisto – Jyväskylän Tanssiyhdistys ry toteuttaa omalta osaltaan Jyväskylän kaupungin päivitettyä strategiaa. 
Kaupungin strategian mukaisesti Tanssiopisto osallistaa, luo kulttuurihyvinvointia ja edistää kulttuurin ja taiteen moni-
ilmeisyyttä asukkaille. Erityisenä painopisteenä ovat lapset ja nuoret. Tanssiopisto on myös aktiivisesti kehittämässä 
kulttuurisuunnitelmaa omalta osaltaan kaupungissa eteenpäin. 
 
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 syys- ja kevätlukukaudella 
viikossa 156 eri opetusryhmää, opetusta oli yhteensä 33 viikkoa sekä kesälukukaudella 10 viikkoa. Opetusta oli kahdessa 
toimintaa varten vuokratussa toimipisteessä, joissa yhteensä 6 salia. 
 
Opetusta oli koko lukuvuodessa esitysharjoitukset mukaan lukien 7225 (edellisvuonna 7331 ) oppituntia. 
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Suurimpana ikäryhmänä olivat lapset ja nuoret, lisäksi aikuisille, senioreille ja erityislapsille oli omat ryhmät. Tanssin taiteen 
perusopetusta järjestetään laajan sekä yleisen opetussuunnitelman mukaan. Laajan oppimäärän opinnot toteutetaan 
tasoittain etenevinä opintokokonaisuuksina; Perusopinnot 1-3 ja Syventävät opinnot.  Yleisessä oppimäärässä opiskeltavat 
opintokokonaisuudet ovat Yhteiset opinnot 1 ja 2 sekä Teemaopinnot.  
 
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 30.11.2021 yhteensä 917 (edellisvuonna 884), joista tyttöjä 840 (810) ja poikia 77 (74). 
Oppilaskäyntejä viikossa oli 1808 (edellisvuonna 1975). Oppilaista lapsia ja nuoria oli 580 (560) ja yli 18-vuotiaita 337 (324). 
Tanssituntien tarjonnassa toteutui hienosti elinkaariajattelu, kaikenikäisille tarjottiin mahdollisuus tanssin harrastamiseen. 
Oppilaiden ikäjakauma oli 1-87 v. Tiiviskursseilla ja kesäjaksolla oli yhteensä 262 (291) oppilasta. 
  
Lukuvuonna 2021-2022 oli tuntitarjottimella valittavissa seuraavat tunnit:  
 
TAAPEROT  
Perhetanssi 1-4 v. + 
huolt. Taaperoafro 2-3 
v. + huolt. 
 
LAPSET 3-6 v. 
Lastentanssi 3, 4, 5 v. 
Lastenbaletti 3-5, 6v. 
Dancemix 6 v.  
Lastenafro 4-6 v. 
Minibreikki 5-6 v. 
 
LAPSET 7-12 v. 
AfroKids 
Baletti 
Breaking 
Hip hop  
Jazz/Showtanssi 
Nykytanssiteatteri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YLI 13 v.  
Baletti, repertuaari 
Balettitekniikka 
Breaking 
Commercial 
Hip hop  
Jazztanssi/ Showtanssi  
Jazztanssitekniikka 
Karakteri 
Nykytanssiteatteri 
Nykytanssitekniikka 
Varvastossutekniikka 
Waacking 
 
YLI 15 v.  
Baletti ja 
Balettitekniikka 
Commercial 
Hip hop ja Hip hop tekn. 
Jazz Originals 
Jazztanssi 
Jazztanssitekniikka 
Katutanssityylit 
Musical jazz 
Nykytanssi 
Showtanssi 
Tanssiakro 
Varvastossutekniikka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AIKUISET yli 18 v. 
Afro 
Aikuisbaletti 
Hip hop  
Jazz/ Showtanssi 
Karakteri 
Kehonhuolto 
Omat tanssit 
Nykybaletti  
Nykytanssi 
Nykytanssi/ 
Kehotietoisuus 
Nykytanssiteatteri 
Waacking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AIKUISET 60+  
Baletti  
Jazztanssi 
Tanssitunti (nykytanssi) 
Tutustu tanssiin 
Tuolitanssi/Parkinson 
 
AVOIN IKÄ  
AfroBalance 
Baletti ja 
Balettitekniikka  
Breaking 
Iloa tanssista 
(erityisryhmä) 
Impro/Kompositio 
Powerfitness/ 
Kehonhuolto 
Waacking



3 
 

Ikäjakaumat lukuvuonna 21-22, suluissa edellisvuosi 
1-6 v  129 (98) 
7-10 v  140 (132) 
11-12 v   93 (89) 
13-18 v  218 (241) 
19-25 v  114 (140) 
26-59 v. 163 (136) 
yli 60 v 60 (48) 
 
 
 
 
 
 
   

Oppilaiden kotikunnat  
Jyväskylä                           807 (776)   
Laukaa, Leppävesi, Vihtavuori     38 (37) 
Muurame, Kinkomaa    34 (32) 
Jämsä, Jämsänkoski      6(5) 
Petäjävesi, Kintaus       7 (5) 
Keuruu           1 (5) 
Toivakka, Kankainen                          0 (4) 
Saarijärvi       2 (2) 
Äänekoski                                             0 (2) 
Hankasalmi              3 (2) 
Uurainen       1 (1) 
Joutsa       1 (1) 
Muut                         17 (12) 

 
Laajan oppimäärän päättötodistuksen sai 11 (9) oppilasta. Laajan oppimäärän perusopintojen todistuksissa oli ops-
uudistukseen liittyvä siirtymävaihe eli todistuksia ei tällä lukukaudella jaettu. Yleisen oppimäärän päättötodistuksen 
sai 61 (26) oppilasta. 

Jatko-opintoihin Savonia Amk:n tanssinopettajaopintoihin pääsi Maiju Naskali. 

Erikoiskoulutusryhmiin, jotka esiintyvät ja harjoittelevat enemmän, valittiin oppilaat elokuun alussa valintakokeiden 
kautta. Nyky-, Jazz- ja katutanssissa sekä baletissa oli kussakin oli kolme eri tasoryhmää.  Ryhmiin valitulle järjestettiin 
ek-leiri 16.-19.8.2021. Ek-ryhmien lisäksi otettiin oppilaita opettajan suosituksen perusteella ensimmäiseksi 
lukuvuodeksi ilman pääsykoetta baletin, katu- sekä jazztanssin valmistaviin erikoiskoulutusryhmiin (vek-ryhmiin), 
yhteensä 4 ryhmää. Erikoiskoulutusryhmien opetus on laajan oppimäärän mukaista. Ek-ryhmät valmistivat syksyn 
aikana tanssisadun Haltiatontun seikkailut, sen esitykset olivat marras- ja joulukuussa kaupunginteatterin pienellä 
näyttämöllä, yhteensä 16 esitystä.  

Kisaryhmätoiminta jatkui aiempien lukuvuosien upeiden kisamenestysten siivittämänä laajana. Kisaryhmiä 
perustettiin 4 ja ne osallistuivat Street ja Performing Arts SM-kisoihin keväällä 2022. Kisaryhmien opetus on yleisen 
oppimäärän tavoitteiden mukaista ja ne ovat osa yleisen oppimäärän teemaopintoja.  
 
Kisaryhmät lukuvuonna 2021-22 

 Hip Hop pienryhmä juniorit. Opettajat Kaisa Lehtonen ja Jonna Vierikko. 

 Hip Hop pienryhmä juniorit. Opettajat Anitra Nuora ja Helmi Huhtaniemi. 

 Hip Hop aikuisten pienryhmä/muodostelma. Opettaja Samuli Eloranta, HKI. 

 Performing Arts aikuisten pienryhmä. Opettaja Jaakko Kulmala 
 

Kisamenestys 

 Syksyn 2021 Estradi-tanssikilpailu järjestettiin videokilpailuna 11.12.2021. Jyväskylän Tanssiopiston 
balettiteos Nymfit tanssijoinaan Maria Artimo, Fanni Hyötynen ja Iiris Mikkonen sai kunniamaininnan 
tuomareilta Videoteos -sarjassa. Teoksen koreografia oli Mikhail Lavrovskin, harjoittajana Anna Korotysheva. 
Ryhmän osallistumista kilpailuun sponsoroi Video Art Media. 
 

 FDO jakaa vuosittain SM- ja IKM -kisoissaan kilpailleille tanssijoille, koreografeille ja ryhmille stipendejä. 
Vuoden 2021 kisojen perusteella stipendillä muistettiin kahta Jyväskylän Tanssiopiston ryhmää. Performing 
Arts -kisoissa Rising Star Junior -sarjan voittanut ryhmä sai 500 € stipendin Terhi Lahden koreografialla 
”Chainreactions” ja Street SM -kisoissa Hip hop pienryhmä aikuiset 1 -sarjan voittanut Playground Kidz -
ryhmä sai 300 € stipendin. Ryhmän koreografina ja valmentajana toimi Sanaz Hassani. 

 Kajaani Tanssii- tapahtuman Uudet tanssit -koreografiakatselmukseen oli tarjolla 169 teosta, joista esiraati 
valitsi tapahtumaan 44. Jyväskylän Tanssiopisto pääsi mukaan kahdella teoksella, Terhi Lahden koreografioilla 
Chainreactions ja Halla. Tuomaristo palkitsi Chainreactions -teoksen 500 € palkinnolla ja lisäksi sama teos sai 
300 € palkinnon osallistuvien ryhmien parhaaksi valitsemana teoksena. 
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 FDO:n Performing Arts SM-kisat käytiin Lahdessa 13.-15.5.22. Jyväskylän Tanssiopiston aikuisten sarjan 
pienryhmä saavutti Jaakko Kulmalan koreografialla Sport upean sijan 14/34 kovatasoisessa sarjassa. 
Tanssiopiston oppilaat Saimi Salminen ja Noora Mustikkamaa sijoittuivat hienosti kuudenneksi Rising Star-
sarjassa itse koreografioimallaan duetolla Kaikki loppuu aikanaan. 

 FDO:n Street IKM ja SM -kisat käytiin 20.-22.5.22 Tanssin Talossa Helsingissä. Jyväskylän Tanssiopistolla oli 
kisoissa hieno edustus. Aikuisten pienryhmäsarjassa What´s the Haps (kor. Samuli Eloranta) saavutti 4. sijan.  
Junioreiden hip hop pienryhmäsarjassa Pappa Posse (kor. Anitra Nuora ja Helmi Huhtaniemi) tanssi sijalle 
7/19 ja Space Groovers (kor. Jonna Vierikko ja Kaisa Lehtonen) sijalle 9/19. Tanssiopiston oppilaat edustivat 
hienosti myös junioreiden hip hop duosarjassa. 

 Nykytanssin EK-III/IV esiintyi 26.5.2022 Polkuja-koreografiakilpailussa Kuopion musiikkikeskuksella Miia 
Elivuon teoksella Luontokuvia. Kotiintuomisina oli kaksi pokaalia: 2. sija aikuisten sarjassa sekä Kuopio tanssii 
ja soi -festivaalin taiteellisen johtajan Riku Lehtopolun valitsema Polkuja-palkinto.  
 

Tiiviskursseja lukuvuoden aikana eri tanssinlajeissa toteutettiin seuraavasti: 

 Hip hop/commercial kurssit 2.-3.10.21, opettajana Samuli Eloranta, 31 osall. 

 Contemporary/floor work/Improvisation/partnering 19.12.21, opettajana Patrik Riipinen, 13 osall. 

 Taidokas tanssitekniikka 7.3.-4.4.22, opettajana Mimmi Salo, 15 osall. 

 Pilates 25.4-16.5.22, opettajana Mariana Siljamäki, 12 osall. 
 
Kesälukukaudella 2022 toteutettiin kaksi viikon pituista lasten kokopäiväistä tanssileiriä, joissa oppilaita oli yhteensä 
56, yksi puolipäiväinen koreografialeiri (8 oppilasta), kahden viikon pituinen kesäjakso (149 oppilasta) sekä läpi kesän 
jatkuneet aikuisten alkeis-, perus- ja jatkotason baletti, nykytanssi/jazztanssi, hip hop ja Lets dance -tunnit (98 
oppilasta) erillisen lukujärjestyksen mukaisesti. Kesäjaksolla oli yhteensä 86 tuntia ja läpi kesän –kaudella 14 tuntia 
viikossa 9 viikon ajan. 
 
Opetustoiminta työllisti rehtorin ja 9 päätoimista kuukausipalkkaista (joista 6 osa-aikaista) sekä 15 sivutoimista 
tuntipalkkaista tanssinopettajaa. Sivutoimisena työllistettiin lisäksi toimisto-apulainen, tanssin säestäjä, siivooja sekä 
ompelija/pukuvaraston hoitaja. Lukuvuonna 2021-2022 opettajien vaihtuvuus oli poikkeuksellisen suurta.  Edellisen 
lukuvuoden henkilökunnasta 8 opettajaa siirtyi opiskelemaan tai muihin töihin ja 3 jäi äitiyslomalle. Syksyllä uusia 
opettajia aloitti 9. Kauden aikana otettiin koululaisia suorittamaan työelämään tutustumisjaksojaan (TET) sekä muita 
harjoittelijoita mm. opetusharjoittelussa syyslukukauden ajan Sofia Jaakkola (Savonia AMK) ja lyhytaikaisissa 
markkinointiharjoitteluissa syksyllä Laura Hytönen ja keväällä Netta Morottaja. Lisäksi työllistettiin sijaisia, 
viikonloppu- ja kesäsiivoojia sekä kesäapulainen tanssileireille. 
 
Henkilökunnan työhyvinvointia, työssäjaksamista sekä ammatillista kehittymistä tuettiin mahdollistamalla 
tanssisaleissa opettajien tanssitekninen harjoittelu ja järjestettiin ammattitreeni/koulutustunti torstaiaamuisin sekä 
yhteydenpidon ja kollegiaalisen keskustelun mahdollistamiseksi opettajien kokous kerran kuussa ja opettajien yhteisiä 
koulutus/virkistyspäiviä 4 kertaa vuodessa.  Rehtori ja vararehtori osallistuivat lukuvuoden aikana OPH:n rahoittamaan 
Jyväskylän yliopiston järjestämään Johdetaan yhdessä-koulutukseen. STOPPIn jäsenilleen järjestämään Inspiroidu 
somesta! koulutukseen osallistui Teamsin kautta sometiimin jäseniä 25.1.21. 
 
 
2. Näytös-, esiintymis- ja kilpailutoiminta 
 
Tanssin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaan kuuluu olennaisesti esiintyminen. Lukuvuoden aikana 
järjestettiin omia näytöksiä sekä vietiin ryhmiä osallistumaan valtakunnallisiin yhteisnäytöksiin, katselmuksiin ja 
kilpailuihin, jotta oppilaat pääsevät harjoittelemaan ilmaisua ja esiintymistä sekä näyttämään opittuja tanssiteknisiä 
taitojaan.  
 
Syyskuu 

 Performing Arts IKM & SM 2021 kilpailut, 4.-5.9.2021, Espoo, siirtyi keväältä -21, kisamenestys mainittu 
edellisessä vuosikertomuksessa. 

 Lasten IKM 2021 17.-19.9. Vaasa siirtyi keväältä -21, kisamenestys mainittu edellisessä vuosikertomuksessa. 

 Tanssin Aika festivaali 23.-25.9. Stage näytös, Terhi Lahden jazz ek I-ryhmä esiintymässä koreografioilla Halla 
ja Chainreactions, katsojia 51.     
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 Kulttuuritreffit 28.9. klo 13-15. Minnansali, Mukana 60+ ryhmät opettajineen, katsojia 76. 
Lokakuu 

 Forumissa muotinäytös esityksiä 29.-30.10. mukana Jaakko Kulmalan ja Heta Hervan ryhmät, katsojia 103. 
Marraskuu 

 Tanssisatu Haltiatontun seikkailut esitykset la 20.11, to 25.11, la 27.11. Kaupunginteatterin pieni näyttämö, 
katsojia 1471. 

 Hopeatanssit 3.11. mukana Teija Häyrynen ja 60+ ryhmäläisiä, katsojia 25. 

 Alvan pikkujoulu, 26.11. Aaltosali Heta Hervan Commercial ryhmä ja Jonna Vierikon hip hop ek-2, katsojia 46. 

 Katutanssitapahtuma 27.11 Lutakossa, mukana menossa minibreak ja hip hop ryhmiä opettajiensa kanssa. 

 60v. synttärit 27.11. Kaijala, esiintyi Mimmi Salon nykytanssin EK-ryhmä esityksellä Sammakot, katsojia 32. 
Joulukuu 

 Tanssisatu Haltiatontun seikkailut esitykset 2., 3., 4., 10., ja 11.12.. Pieni näyttämö.  

 Estradi-tanssikilpailu järjestettiin videokilpailuna joulukuussa 11.12.2021(ks. kisamenestys). 

 Show Up –katselmus su 12.12.  klo 17 Vapaudenkadun tanssisalilla, katsojia 55.  

 Monikulttuurikeskus Glorian itsenäisyyspäivän juhla Jyväskylän yliopiston juhlasali 3.12 esiintyi Heta 
Hämäläisen Lastenafroryhmä, mukana säestäjä Jarmo Hovi, katsojia 107. 

Tammikuu 

 Kajaani Tanssii  –koreografiakatselmus videokatselmuksena 5.-6.2. Terhi Lahti jazz ek-II Chainreactions (ks. 
kisamenestys) ja jazz ek-I Halla, katsojia arviolta 265. 

 Pähkinänsärkijä- osallistava tanssisatukiertue kaikille ekaluokkalaisille, 38 esitystä eri kouluissa, katsojia 
yhteensä n. 1200. 

Helmikuu 

 Moves Like Summeri, Ylen tanssiprojekti, mukana Tanssiopiston opettajia ja oppilaita. 

 Hopeatanssit 2.2. Villa Rana mukana Teija Häyrynen ja 60+ ryhmäläisiä, katsojia 18. 
 

Maaliskuu 

 Performing Arts IKM ja SM 2022 karsinta II, jatkoon pääsi Jaakko Kulmalan PA-kisaryhmä. 
Huhtikuu 

 Näytön paikka –esitykset su 24.3. Vapaudenkadun tanssisalilla, Esiintymässä ek- ja vek-ryhmät, katsojia 74. 
Toukokuu 

 Nuori kulttuuri On Air 7.5. näytökseen pääsi Anna Korotyshevan Baletti ek-III ryhmän esitys Usvaneidot (ks. 
kisamenestys), STREAM YouTubessa , katsojia arviolta 360. 

 Tanssin Päivän Näytös 9.5.  Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä Vierailijana Gradian tanssin esiintyvä 
ryhmä Solid opettajansa Elina Wuethrichin koreografioilla Fauna ja Pakopiste, katsojia 493. 

 Performing Arts –kisat, 14.-15.5.22 Lahti, Jaakko Kulmalan PA-kisaryhmä esityksellä Sport. (ks. kisamenestys) 

 Street IKM & SM –kisat, 20.-22.5.22 Helsinki, Juniori pienryhmät Helmi Huhtaniemi/Anitra Nuora ja Kaisa 
Lehtonen/Jonna Vierikko, Samuli Elorannan aikuisten pienryhmä. (ks. kisamenestys) 

 Yläkaupungin Yön 21.-22.5.  
- klo 12.30-13.15 Lastentanssi osallistava esitystuokio Mäki-Matin ulkolavalla, Mirva Laineen ja Mimmi 

Salon lastenbalettiryhmät ja Johanna Matthiesin jazz vek-ryhmät, katsojia/osallistujia 90. 
- klo 16.15-17.15 Tanssiopiston näytös Yo juhlasali , ek-, vek- ja kisaryhmien esityksiä, katsojia n. 450 
- klo 17.45-18.45 osallistava esitystuokio Ryhtilä Teija Häyrysen, Anne Jotsimäen ja Raisa Pylkön 

60+ryhmät, katsojia/osallistujia 40. 

 Polkuja -koreografiakilpailu 26.5.2022 Kuopio, Miia Elivuon Nyky ek III-IV Luontokuvia (ks. kisamenestys). 

 STOPP 40 –näytös, Tanssin talon Helsinki 27.5. Mukaan pääsi Jonna Vierikon Hip Hop ek-III, Your Fault 

 Kaikkien oppilaiden kevätnäytökset 28.- 29.5.  Monitoimitalo, katsojia 1 249. 

 Palokan palvelutalossa 31.5. esiintyi Nykytanssin ek-I ryhmä, katsojia 20. 
Kesäkuu 

 Artfest 21.6. tanssisali Lutakko, Heta Hervan Commercial-ryhmä esiintyi, katsojia 44. 

 Dance Factory I ja Choreo Zonen loppunäytös, 10.6.  Jyväskylän Tanssiopisto, katsojia 25. 

 Tanssioppilaitokset On Stage, Kuopio Tanssii ja Soi, 15.6. Miia Elivuon Nykytanssi ek III-IV Luontokuvia, 
katsojia n. 80. 

 Dance Factory II loppunäytös, 17.6. Jyväskylän Tanssiopisto, katsojia 31  
Elokuu 

 Uusien oppilaiden kokeilupäivä 20.8. Vapaudenkadun tiloissa 
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 Kävelykatukirppis, 28.8. Kolmikulma, osallistavat tanssituokiot esiintyjät Linnea Moisio ja Saga 
Elgland, katsojia 60. 
 

Tanssiopiston näytöksen tai esityksiä näki paikanpäällä tai suoratoistona vuoden aikana vähintään 6465 katsojaa 
(2000, 5527, 11 500).  

 
Toimintavuoden aikana oli oppilaskäyntejä syys ja kevätlukukauden tanssitunneilla yhteensä 59 664 (65 175, 65 548, 
87 252), kesäleireillä 320 (195, 195, 325), tiiviskursseilla 216 (195,304), kesäjaksolla 555 (978, 1520, 1554) ja läpi kesän 
tunneilla 1413 (1944, 1890, 1904). Eli oppilaskäyntejä yhteensä lukuvuoden aikana oli 62 168 (viime vuosina 68 487, 
69 457, 90 765, 79 971, 69 400).  

 
Yhteensä kaikessa toiminnassa oli lukuvuoden aikana käyntikertaa 68633 (viime vuosina 70 487, 75 700, 102 265, 
91 780, 79 039). 

 
3. Yhteistyö   
 
Yhteistyötä ja verkostoitumista jatkettiin aikaisempien yhteistyökumppanien kanssa sekä käynnistettiin uusia 
yhteistyömuotoja uusien tahojen kanssa. 
 
Arkkitehtipalvelu Oy tuki kumppanuussopimuksen mukaisesti Tanssiopiston toimintaa. 
Eino Roiha- säätiö järjesti tanssiterapia koulutustaan Tanssiopiston tiloissa.  
 
Jyväskylän kaupunki. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan myöntämä tanssin taiteen perusopetuslupa ja 
avustussopimus tanssin taiteen perusopetuksen järjestämisestä.  
Jyväskylän kaupungin kulttuuripalvelut. Pähkinänsärkijä- osallistava tanssisatukiertue kaikille 
ekaluokkalaisille, 38 esitystä eri kouluissa. Konsepti Tuija Nikkilä ja esitys Saga Elgland. 2022 oli seitsemäs 
esitysvuosi. Toteutettiin kevätlukukaudella. 
Jyväskylän Kansalaisopisto. Sanataidekoulun kanssa yhteistä monitaideopetuksen suunnittelua sekä sana/tanssi -
opetustyöpaja Tanssiopiston salissa. Tanssiopisto mukana kuvataidekoulun ja muiden kaupungin 
taiteenperusopetuksen oppilaitosten kanssa yhteisessä eri taidemuotojen kiertokirjeessä. 
 
Jyväskylän kaupungin liikuntatoimi.  Tanssiopisto järjesti erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille 
viikoittaisen tanssitunnin Iloa tanssista. Liikuntatoimen kautta ryhmiin tuli oppilaita sekä avustajia sekä 
informoitiin kohderyhmää.  Tanssiopisto järjesti ostopalvelusopimuksella katutanssin opetusta Nuorten 
Liikuntalaturin ryhmälle sekä lasten LiikuntaVeturin kahdelle ryhmälle. Ryhmiin osallistuminen oli maksutonta. 
Ryhmät kokoontuivat kerran viikossa läpi lukuvuoden, liikuntalaturi ryhmä kokoontui Tanssiopiston salissa. 
Jyväskylän kaupungin opetustoimi. Kiertokirjeyhteistyö kaupungin taiteen perusopetusyksiköiden kanssa. 
Jyväskylän kaupunginteatteri. Yhteistyössä Haltiatontun seikkailut –tanssisatu, kaupunginteatterin pienellä 
näyttämöllä. Keväällä Tanssinpäivän näytös teatterin suurella näyttämöllä.  
 
Jyväskylän kesäyliopisto. Tanssipedagogiikan perusteet -opinnot järjestettiin Tanssiopiston tiloissa, yhtenä 
kouluttajista toimi Marjaana Siljamäki. Tanssiopisto jakoi informaatiota opinnoista. 
Jyväskylän kuvataidekoulu. Yhteistyötä kuvataiteiden tuomiseksi osaksi Tanssiopiston monitaiteisuuden teemavuotta. 
Jyväskylän Kristillinen opisto. Vuokrasi tanssisaleja opetustaan varten. Ostopalvelusopimuksella tanssinopetusta 
teatterikoulutuksen opiskelijoille. Opettajana Tuija Nikkilä. Lisäksi yhteistyötä monitaiteisuuteen liittyen. 
 
Keski-Suomen Tanssin Keskus. Keskuksen kautta ammattitanssijat saivat vuokrata salin 10 € tunti. Tanssiopiston 
opettajia on Keskuksen hallituksessa ja taiteellisessa toimikunnassa.  Tanssin Keskus vuokraa tarvittaessa 
Tanssiopiston tiloja, pukuja ja tanssimattoja.  
Keski-Suomen Parkinson-yhdistys ry. Järjestettiin yhdistyksen jäsenille Parkinson potilaille tarkoitettu kuntouttava 
tanssitunti, opettajana Mirva Laine. Tuntien järjestämiseen on saatu avustusta Kansalaisfoorumilta. 
Lasten- ja nuortenkulttuurikeskus Kulttuuriaitta. Tanssiopiston opettajia mukana asiantuntijoina, taiteilijoina ja 
opettajina. 
 
Musiikkikoulu Moodi. Toteutettiin opettajavaihto molempien koulujen musikaaliryhmien opetukseen. Tanssiopistolta 
vierailee rehtori Tuija Nikkilä ja Moodista rehtori Sini Spoof.  

http://www.ksparkkis.suntuubi.com/
http://www.ksparkkis.suntuubi.com/
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Opettajat. Tanssiopiston opettajat käyttävät tanssisaleja oppituntiensa suunnitteluun ja käyvät tanssitunneilla 
työhyvinvoinnin lisäämiseksi sekä työkyvyn ylläpitämiseksi.  
Oppilaiden vanhemmat ja lähipiiri. Kutsuttiin osallistumaan yhdistyksen toimintaan, infotilaisuuksiin, tutustumaan 
oppitunteihin avoimien ovien viikoilla 29.11.-4.12. ja osassa ryhmiä myös 7.-13.12. sekä 21.-26.3. sekä katsomaan 
tanssiesityksiä ja toimimaan apuvanhempina näytöksissä. Kauden alussa järjestettiin ek-ryhmien oppilaille ja 
huoltajille opinto-ohjaustilaisuudet . Uusien oppilaiden huoltajille infotilaisuus järjestettiin hybridinä 21.8.  Kaikille 
oppilaille ja huoltajille lähetettiin sähköinen opinto-opas elokuussa sekä kuukausittain tiedote lukuvuoden aikana. 
Oppilailta ja huoltajilta kerättiin lukuvuoden aikana palautetta toiminnasta ja tunneista. 
Oppilastoimikunta ideoi ehdotuksia Tanssiopiston toiminnan kehittämiseksi ja toimi aktiivisesti keräten varoja niiden 
toteuttamiseksi mm. järjestämällä kahvitarjoilua näytösten yhteydessä sekä vuokraamalla oppilaille lokerikkokaappia 
Vapaudenkadun tilassa.  
 
Pelastakaa lapset ry yhteistyössä Anna tanssi lapselle -kampanja, jossa firmat tai yksityiset lahjoittajat voivat antaa 
vähävaraiselle lapselle tai nuorelle mahdollisuuden hyvään tanssiharrastukseen. Harrastaja tulee Pelastakaa Lapset ryn 
kautta. 
Rela-Hierojat, Terveystalo, tarjosi yhteistyökumppanuuden kautta Jyväskylän Tanssiyhdistys ryn jäsenille sekä 
henkilökunnalle  palvelujaan alennetulla hinnalla. 
 
SOS-Lapsikylä , Unelmista totta –harrastustuen avulla järjestyi kolmelle vähävaraiselle lapselle ja nuorelle 
mahdollisuus hyvään tanssiharrastukseen. 
Suomen tanssioppilaitosten liitto (STOPP). Jyväskylän Tanssiopisto on liiton jäsen. Rehtori osallistui aktiivisesti 
Stoppin sekä opetushallituksen ja taiteen perusopetusliiton järjestämiin koulutuksiin ja keskustelutilaisuuksiin. 
Haettiin mukaan Stoppin ja Suomen kansallisbaletin järjestämiin valtakunnallisiin näytöksiin. Tanssiopiston 
toukokuussa järjestämät esitykset olivat mukana Stoppin valtakunnallisessa Tanssiva toukokuu-ohjelmistossa.  
 
Tanssin Aika-festivaali. Tanssiopiston oppilaiden esityksiä oli mukana Stage on vapaa -näytöksessä.  
Tanssiteatteri Kramppi käytti tanssisaleja harjoituksiinsa. Krampin jäseniä osallistuu vastavuoroisesti Tanssiopiston 
näytösjärjestelyihin.   
Työ- ja elinkeinotoimisto. Tanssiopisto tarjosi paikkoja työharjoitteluun ja kuntouttavaan työtoimintaan.  
 
 
4. Kehitystyö 
  
Jyväskylän Tanssiopistolle laadittiin turvallisemman tilan periaatteet, joita sitoutuvat noudattamaan sekä henkilökunta 
että oppilaat. Periaatteiden mukaisesti  

Jyväskylän Tanssiopistolla on 

 Turvallista osallistua 

 Turvallista olla oma itsensä 

 Turvallista kertoa itselle tärkeistä asioista tai olla kertomatta 
 
Me Jyväskylän Tanssiopiston opettajat ja oppilaat 

 kohtaamme toisemme yksilöinä 

 opettelemme toistemme nimet 

 kannustamme toisiamme 

 kuuntelemme toisiamme 

 opimme toisiltamme 

 emme hyväksy syrjintää, kiusaamista, häirintää tai vihapuhetta 
 
Jos koen tai havaitsen tilanteita, jotka tuntuvat loukkaavilta tai syrjiviltä, voin kertoa siitä 

 Tanssinopettajalle kasvotusten tai henkilökohtaisella viestillä 

 Tanssiopiston rehtorille 

 Jyväskylän Tanssiyhdistys ry:n hallituksen jäsenille 

 Nimettömänä palautteena 
 
 

https://jyvaskylantanssiopisto.org/henkilokunta/tuija-nikkila/
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Lukuvuosi 2021-2022 oli monitaiteisuuden teemavuosi, jolloin toiminnassa kiinnitettiin erityisesti huomiota tanssin ja 
muiden taiteen muotojen yhteyteen sekä inspiroiduttiin taiteesta. Yksi tanssin taiteen perusopetuksen tavoitteista on 
että oppilas ymmärtää tanssin suhdetta muihin taiteisiin. Tähän tavoitteeseen paremmin päästäksemme nostimme 
lukuvuoden teemaksi monitaiteisuuden. Tämä näkyi lukuvuoden aikana mm. seuraavilla tavoilla: 

 Kaikille tunneille otettiin monitaiteisuuden elementtejä mukaan ja tehtiin välillä jotain vähän erilaista esim. 
tanssittiin kuvan tai videon innoittamina, suunniteltiin runoon omia tanssiaskeleita, rytmitettiin tanssia 
äänellä tai vaikkapa piirrettiin ja suunniteltiin esiintymisasu tai se miltä liike näyttää tai tuntuu. 

 Viikolla 43 vietettiin monitaideviikkoa, jonka aikana kaikilla tunneilla tehtiin harjoitteita, joissa sai 
kokemuksen tanssin ja muiden taiteiden yhdistämisestä. 

 Kevätnäytösten teemana oli kuvataide, sen monet muodot ja siitä saatu inspiraatio. 

 Tuntitarjonnassa oli uusia, jo lähtökohtaisesti monitaiteellisisempia tunteja: Musical jazz group ja eri-ikäisten 
nykytanssiteatteriryhmät. 

 Yhteistyötä muiden taideoppilaitosten kanssa lisättiin  

 tanssiopettajille suunnatuissa monitaiteellisissa koulutuksissa oli taitelijavierailijoita mm. Joonas 
Suomalainen-Sallinen (kuvataide), sana/tanssi –työpaja Sanataidekoulun opettajien kanssa  

 Toteutettiin taiteilija/pedagogivierailuja mm. rytmiikka (Sami Ulmanen, JKL kaup.teatt.)- ja ilmaisu (Ville 
Kiljunen JKO) opetusta EK-ryhmäläisille EK-leirillä 16.-19.8. 

 

Lukuvuonna 2021-22 tanssituntitarjonta oli edelliseen vuoteen verrattuna hieman suppeampi, tarjonnassa otettiin 
huomioon oppilasmäärän edelleen pieneneminen koronaepidemian takia. Opetustarjontaa uudistettiin mm. edellä 
mainituilla monitaiteisuuteen enemmän pohjautuvilla ryhmillä.  

 
Yksi tärkeistä kehityskohteista oli markkinoinnin, erityisesti somessa tapahtuvan, edelleen kehittäminen. Parannuksien 
tekeminen sekä sisäiseen että ulkoiseen tiedotukseen sekä somen käytön tehokkuuden parantamistavoite toteutuivat 
hyvin. Sometiimin toimintaa tehostettiin. 
 
Lukuvuodelle 2021-2022 asetetuista tavoitteista toteutui 

 toiminta jatkui runsaana, monipuolisena ja kaikki ikä- ja tasoryhmät huomioivana koronaepidemiasta 
aiheutuneesta oppilasmäärän pienenemisestä huolimatta ja taloutta tasapainottavien toimenpiteiden 
ansiosta.  

 myönnettiin 7 taloudellisesti tuettua vapaaoppilaspaikkaa tai osa-tukea vähävaraisten perheille sekä 
myönnettiin Ukrainan pakolaislapsille ja nuorille yhteensä 10 vapaaoppilaspaikkaa. Paikkojen myöntämisen 
mahdollisti paikalliset viisi yritystä, joiden lahjoittamalla tuella vapaaoppilaspaikat pystyttiin järjestämään. 

 saatiin harkinnanvarainen tuki 20 000 € OPH:lta tanssinperusopetuksen laajan oppimäärän järjestämiseen  

 saatiin osittainen hankerahoitus 3036 € Kansalaisfoorumilta erityisryhmätoiminnan jatkamiseen. 

 saatiin osittainen rahoitus 3000€ aluehallintovirastolta lasten kesäleirien kustannuksiin  

 tiedotusta ja markkinointia lisättiin aktiivisesti viestintäsuunnitelman mukaisesti, erityisesti keskittyen 
tavoittamaan oikeat kohderyhmät mm. somemarkkinoinnillla.  

 Yhteistyö ja verkostoituminen jatkui aikaisempien yhteistyökumppanien kanssa ja uusia yhteistyömuotoja 
käynnistettiin uusien tahojen kanssa, painopisteenä erityisesti monitaiteisen yhteistyön kehittäminen ja 
lisääminen. 

 annettiin enenevässä määrin tukea kaikille opettajille työssä jaksamiseen ja oman osaamisen 
kehittämiseen sekä ylläpidettiin opettajien välisiä hyviä suhteita ja työssä viihtymistä. 

 kisaryhmätoimintaa jatkettiin menestyksekkäästi.  

 erikoiskoulutusryhmä- ja esiintymistoimintaa jatkettiin ja laajennettiin takaisin koronapandemiaa 
edeltäneelle tasolle. 

 yhdistyksen muuta varainhankintaa tehostettiin mm. Anna Tanssi Lapselle- kampanjalla. 
 

Kauden tavoitteista jäi toteutumatta ja siirrettiin seuraavalle lukuvuodelle: 

 rahoituksen saaminen Suomen kulttuurirahastolta Taidetta kaikille hankkeen käynnistämiseksi helmikuussa 
2022. Hanke on kolmivuotinen ja sisältää 16 erityiskohderyhmän tanssitunnit sekä vähävaraisille perheille 
suunnatut vapaa-oppilaspaikat. Hanke lisää saavutettavuutta ja siinä on useita yhteistyökumppaneita.           

 


