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Toteutin opinnäytetyöni Luotain-hankkeessa. Toiminnallinen opinnäytetyöni koostui naiseutta 
ja itseilmaisua tukevan tanssiviikkoprojektin suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. 
Toukokuussa 2008 järjestin yhdessä työparini kanssa luovan tanssin viikon seitsemälle kehitys-
vammaiselle naiselle. Käytimme projektissa tanssin ja liikkeen muotoja, jotka mielestämme 
tukevat naiseutta. Tanssiviikkoprojektiin kuului alkutapaaminen, luovan tanssin viikko ja pää-
tösjuhla. Päiväleirimuotoisen tanssiviikon jokaisena päivänä toiminta kesti kaksi tuntia, sisäl-
täen aloituspiirin, lämmittelyn, toiminnan, rentoutuksen ja loppupiirin. Opinnäytetyöni teo-
reettinen ja käsitteellinen perusta rakentui tanssin ja liikkeen, naiseuden sekä kehitysvam-
maisuuden ympärille. 
 
Tutkin tanssiviikkoprojektin vaikutuksia ryhmämme naisiin ja meihin ohjaajiin. Arviointimene-
telmänä käytettiin havainnointia, pienimuotoista kyselyä sekä välitöntä palautetta. Havain-
nointi oli pääosin osallistuvaa sisältäen osittain systemaattisen havainnoinnin elementtejä.  
Toiminnallisen viikon aikana havainnoin työparini ja ulkopuolisen havainnoijan kanssa naisten 
osallistumista, innostumista, naiseusteeman näkyvyyttä, naisten itseilmaisua sekä ohjaajien 
ohjauksellista toimintaa. Kesäkuussa 2008 lähetettiin kysely naisten asuntoloihin pyrkimykse-
nä tavoittaa työntekijöiden havaitsemat mahdolliset huomiot tanssiviikon vaikutuksista. Lisäk-
si ryhmän naisilta koottiin välitöntä palautetta jokaisen toimintakerran loppupiirissä. 
 
Tanssiviikkoon osallistujat antoivat pääosin myönteistä palautetta. Tanssiminen oli ryhmään 
osallistujien mielestä ollut mukavaa. Naiset tulivat joka päivä mielellään paikalle, toiset to-
della hyvissä ajoin. Mahdollisuus itseilmaisuun ja ohjaajien kannustus innostivat ryhmän naisia 
liikkeeseen ja tanssiin, mikä näkyi muun muassa omien tanssiliikkeiden keksimisenä ja niiden 
ilmaisuna. Naiseusteema tuli näkyväksi esimerkiksi siinä, että ryhmän naiset alkoivat kiinnit-
tää huomiota yleisesti naisellisiksi määriteltyihin asioihin ja ilmaisuihin. Tanssiviikkoprojekti 
oli rikastuttava oppimisprosessi, jonka kautta sain käytännön kokemusta muun muassa ryhmän 
ohjaamisesta, osallistujien autonomian että liittymisen merkityksestä sekä kannustamisen ja 
innostamisen tärkeydestä. 
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self-expression. In May 2008, I arranged together with my colleague a creative week of dance 
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1 JOHDANTO 

 

Tanssi, yhtenä luovien toimintojen menetelmänä, tarjoaa mahdollisuuden päästä ilmaisemaan 

itseään kehon, aistien, tunteiden ja mielikuvituksen kautta. Se auttaa purkamaan tunteita, 

antaa mielihyvää ja voi luoda turvaa. Tanssi antaa mahdollisuuden esteettisyyden kokemisel-

le. Sen avulla ihmiset voivat löytää oman persoonallisuutensa, pystyvät keskittymään, koke-

maan ja tunnistamaan tunteita. Tanssin kautta voi kokea tekemisen iloa ja onnistumisen elä-

myksiä. (Kaski, Manninen & Pihko 2009: 219.) 

 

Kaikki osaavat tanssia omalla persoonallisella tavallaan. Tanssi kuuluu mielestäni kaikille, 

kuten Rudolf Laban (Viitala 1998: 33) on todennut. Olen liikunnan ja tanssin syventävällä jak-

solla saanut kokea kuinka voimauttava toiminnallinen menetelmä tanssi on. Aikaisemmin en 

ole juurikaan saanut tanssiopetusta, mutta syventävällä jaksolla sain kokea, kuinka osaan 

liikkua kauniisti ja sulavasti ilmaisten itseäni liikkeillä. Aina ei kaikille tunteille ja asioille 

löydy sanoja, mutta tanssi voi toimia yhtenä kanavana niiden ilmaisussa. Tanssin avulla olen 

pystynyt vahvistamaan omaa ilmaisuani ja liikkeisiini on tullut lisää rohkeutta. Olen saanut 

olla rohkeasti nainen, ilmaista eri puolia naiseudestani, myös kielteisiä ajatuksia ja tunteita, 

hempeitä ja herkkiä puolia unohtamatta. 

 

Se kipinä, joka syntyi liikunnan ja tanssin syventävällä kurssilla, oli luomassa pohjaa opinnäy-

tetyöhöni. Innostuin yhdessä opiskelukaverini kanssa ajatuksesta, että tekisimme toiminnalli-

sen opinnäytetyön, jossa työvälineenä olisi tanssi ja liike. Halusimme käyttää nimenomaan 

luovaa tanssia toiminnassamme. Kun aloimme miettiä millaiselle ryhmälle luovaa tanssia oh-

jaisimme, kuulimme, että tanssilliselle toiminnalle on kehitysvammaisten naisten parissa sel-

keä tarve. Kehitysvammaisilla on usein liian vähän kodin ulkopuolisia harrastuksia, koska hei-

dän voi olla vaikea löytää harrastuksia ilman ohjausta (Kaski ym. 2009: 344). Tähän haastee-

seen halusimme tarttua.  

 

Pohtiessamme teemaa luovan tanssin viikolle, nousi naiseus vahvasti yhdeksi aiheeksi. Ajatte-

limme tanssin toimivan hyvänä välineenä naiseuden esiin tuomisessa ja ilmaisussa. Naiseus-

teema oli myös yhteistyökumppanimme ajatuksena. Suunnittelimme ja toteutimme luovan 

tanssin viikon naiseusteemalla seitsemälle kehitysvammaiselle naiselle. Toimintakeskuksen 

johtaja ja ohjaajat valitsivat jäsenet ryhmäämme, sillä he tiesivät naisten mieltymykset ja 

tarpeet. Ryhmään osallistumisen ainoa kriteeri oli, että osallistuja pystyi liikkumaan itse.  
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Tanssiviikkoprojektin toteutin opiskelukaverini kanssa yhdessä toukokuussa 2008. Alkuperäi-

senä tarkoituksena oli tehdä myös yhteinen opinnäytetyö. Syksyllä 2008 sain vauvan ja jäin 

äitiyslomalle. Kun myöhemmin palasimme työn äärelle, päädyimme keskustelujen jälkeen 

siihen, että teen opinnäytetyöni yksin. Olin kokenut parityöskentelymme hyvänä ja antoisana, 

joten vei jonkin aikaa sisäistää se ajatus, että jatkan työtä yksin.  

 

Opinnäytetyön aineisto perustuu tanssiviikkoprojektiin. Käytän työssäni synonyymeina tanssi-

viikko- ja luovan tanssin viikko -ilmaisuja. Tutkin työssäni tanssin ja liikkeen vaikutusta ryh-

mämme naisiin sekä meidän ohjaajien ohjauksellista toimintaa. Arvioin kokonaisuutta seuraa-

vien teemojen pohjalta: ryhmän naisten toimintaan osallistuminen ja innostuminen, naiseus-

teeman näkyminen, ryhmän naisten itseilmaisun muodot ja ohjaajien oppimis- ja kehittymis-

kokemukset.  

 

 

 

 



  8(65) 
   

 

2 TANSSI 

 

Tanssilla on monenlaisia merkityksiä ihmisen elämässä. Jollekin se on sosiaalisen vuorovaiku-

tuksen väline, toinen nauttii esimerkiksi tanssitaiteesta ja monissa kulttuureissa tanssi toimii 

uskonnollisena rituaalina. (Anttila 1994: 7.) Tanssi on toisen ihmisen kohtaamista, jossa tans-

siva ihminen liittyy toisiin tanssijoihin (Hoppu 2003: 20). Se on aktiivista toimintaa ryhmässä 

ja auttaa ihmistä näkemään itsensä osana yhteisöä (Anttila 1994: 10).  

 

Pelkästään sosiaaliseen ja kulttuuriseen yhteyteen viittaamalla, ei tanssia voida täysin ym-

märtää. Se on myös voimakkaasti yksilöllinen kokemus (Hoppu 2003: 20). Tanssiminen on ih-

miselle luonnollinen itsensä ilmaisemisen muoto (Anttila 1994:10). Ihminen, joka tanssii, ei 

pelkästään suorita tanssiliikkeitä, vaan tanssi on hänessä itsessään. Tanssissa hän voi, ruumiil-

lisena olentona, antautua liikkeelle ja rytmille. Tanssilla on ihmisen persoonaa eheyttävä ja 

vahvistava voima, silloin kun ihminen ei tarkkaile itseään ulkopuolisena, vaan kokee liikkeen 

sisällään. (Hoppu 2003: 44.) Tanssi tukee yksilön kehitystä. Se kehittää muun muassa positii-

vista minäkäsitystä, itsehallintaa ja vapautuneisuutta, kehontuntemusta ja -hallintaa, sekä 

fyysistä suorituskykyä ja motorisia taitoja. (Anttila 1994: 17,18.) Tanssi voi jopa auttaa rik-

komaan kulttuuriimme juurtunutta kehokielteisyyttä ja ilmaisun estoja. (Anttila 1994: 10.) 

 

Tanssia voidaan määritellä utilitaristisesta tai esteettisestä näkökulmasta käsin. (Anttila 1994: 

11,12.) Utilitaristiseen eli kasvatukselliseen malliin ovat eniten vaikuttaneet Rudolf Labanin 

teoriat ja ideat, joiden painopisteinä ovat ihmisen sisäiset prosessit. Esteettisessä eli amma-

tillisessa mallissa korostetaan muun muassa tanssia taiteena ja sitä, että tanssi on arvokasta 

itsessään, ilman kasvatuksellisia päämääriä. (Anttila 1994: 11,12.) Anttilan (1994: 12,13) nä-

kemys on, ettei näitä kahta päämäärää tarvitse erottaa toisistaan ja että ne liittyvät toisiinsa 

luonnollisesti. Yhdyn Anttilan ajatukseen siitä, että kasvatuksellisen ja ammatillisen mallin ei 

tarvitse olla erillään toisistaan, vaan niistä molemmista voidaan ammentaa ajatuksia tanssin 

ohjaamiseen.  

 

Rudolf Laban (Anttila 1994: 27,29) kehitti liikeanalyysin, jossa on neljä elementtiä: voima, 

aika, tila ja virtaus. Hän kehitti menetelmän liikkeen kuvailua, havainnointia ja tutkimista 

varten. Tanssijat, koreografit ja tanssinopettajat voivat liikeanalyysin kautta kehittää kyky-

ään ymmärtää ja havainnoida liikettä sekä oppia käyttämään liikettä entistä monipuolisem-

min ja rikkaammin. Tanssikasvatuksen ja tanssi-ilmaisun ohella liikeanalyysiä käytetään myös 

tanssiterapiassa. (Anttila 1994: 27, 74.) Laban (Viitala 1998: 33)toi esille ajatuksen, että tans-

si kuuluu kaikille. Hän ei niinkään pyrkinyt opettamaan ihmisille tanssitaitoa, vaan hän näki 

tärkeämpänä opettaa ihmistä koko persoonana, jossa keho toimii tärkeänä instrumenttina.  
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Laban piti tärkeänä, että yksilö pääsee kehonsa tuntemisen kautta olemaan vuorovaikutukses-

sa ja tuomaan esiin persoonaansa.  

 

2.1 Luova tanssi ja liike 

 

Luova tanssi kumpuaa ihmisen sisäisestä maailmasta, jossa ilmaisu on tärkeämpää kuin se, 

että tanssi suoritetaan teknisesti taidokkaasti. Se luo iloa ja antaa mahdollisuuden onnistumi-

sen kokemuksille myös sellaisille ihmisille, joille vaativat tekniset toiminnot tuottavat vaike-

uksia. Luovassa tanssissa kommunikoidaan kehon liikkeen kautta. Se auttaa tunnistamaan 

oman kehon mahdollisuudet ja myös rajoitukset. Luovassa tanssissa sisäisen minän ilmaisemi-

nen tulee aina ennen teknistä suoritusta. Näin ollen luovassa tanssissa ei ole oikeaa ja väärää. 

(Viitala 1998:17,19.)  

 

Tanssin kenttä jaotellaan kahteen päähaaraan eli esittävään- ja osallistuvaan tanssiin. Luova 

tanssi kuuluu osallistuvan tanssin osa-alueeseen. (Anttila 1994: 8,9.) Viitalan (1998: 19) mu-

kaan luova tanssi voi hetkellisyydessään tarjota tanssijalle tärkeitä omia elämyksiä. Se on 

luovan tanssin parhainta antia osallistujalleen. Lopputulos ei luovassa tanssissa ole pääasia, 

vaan toiminta, luova prosessi, on itsessään jo merkittävä. (Viitala 1998: 17.) Luovan prosessin 

kautta voi silti syntyä sellaisia aineksia, joista saadaan aikaan esittävä kokonaisuus (Viitala 

1998: 19). Anttila (1994: 9) puolestaan tuo esiin, että luovassa tanssissa esiintymistä tapahtuu 

harvoin.  

 

2.2 Tanssikasvatus 

 

Ihminen on kehollinen, tajunnallinen ja situationaalinen olento.  Mikään osa-alue ei mene 

toisen edelle, vaan kaikki puolet ovat riippuvaisia toistensa olemassa olosta (Anttila 1998: 

84). Pedagogiikassa tulisikin huomioida kehollisen- ja tajunnallisen ulottuvuuden yhteys. Jos 

pedagogi huomioi tämän toiminnassaan, se voi helpottaa lähes minkä tahansa opetettavan 

asian oppimista. (Anttila 2005: 71, 72.)  

 

Nykyään elämme valtaisan tietotulvan äärellä. Tarjolla on mahdollisuuksia intensiivisiin ja 

keinotekoisiin kokemuksiin esimerkiksi virtuaalimaailman muodossa. Kehollinen kokeminen ja 

sen kautta tuleva tieto on jäänyt jossakin määrin taka-alalle tai sitä ei osata vastaanottaa. 

Ihminen kykenee kuitenkin monipuoliseen aisti- ja kokemusmaailmaan. Taide mahdollistaa 

kehollisten aistimusten ja tajunnallisten tulkintojen vuoropuhelun. Taidekasvatuksessa pyri-

tään aistimusten, kehollisuuden ja tajunnan yhteyteen. (Anttila 1998: 86-87.) Kehollisuudelle 

ja omalle kokemukselle perustuva taidekasvatus tukee ihmisen kasvua (Anttila 1998: 84,85). 

Sen tarkoitus on herättää ja auttaa näkemään uusia ja ennalta odottamattomia asioita, mikä 
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ei tarkoita sitä, että annettaisiin valmiita ratkaisuja tai osoitettaisiin ”oikeaa” suuntaa. (Ant-

tila 2005: 82.)  

 

Luovan tanssin viikolla on haluttu erityisesti ottaa huomioon se, että ihminen on kokonaisuus, 

johon kuuluvat keho ja mieli yhtä arvokkaina. Kokonaisvaltaisesti ihmisen näkevä pedagogiik-

ka tukee pyrkimystämme auttaa ryhmämme naisia tuntemaan itsensä kokonaisiksi naisiksi, 

kaikkine puolineen.  Tanssi antaa ihmiselle mahdollisuuden kokea itsensä kokonaisvaltaisesti 

(Anttila 1998: 84). Anttilan (1994: 24) mukaan se on toimintaa, tunnetta ja ajattelua. Vaikka 

tanssin opettelu tähtää taitojen kehittymiseen, on se myös oman kehon kuuntelua ja itsensä 

ilmaisua.  

 

 

3 NAISEUS 

 

Naisen ruumis on erilainen kuin miehen erityisesti, koska nainen kykenee kantamaan, synnyt-

tämään ja ruokkimaan lasta ruumillaan (Dunderfelt 1996: 105). Naista onkin määritelty pit-

kään seksuaalisuuden, kodin ja äitiyden kautta. Naisten siirtyessä vahvemmin työelämään ja 

vahvistettuaan asemaansa yhteiskunnassa, he ovat myös itse halunneet osallistua itsensä 

määrittelemiseen, mikä on tuonut mukanaan sosiaalisen sukupuolen käsitteen. Biologia ei 

yksinään määritä naista, vaan naiseuden määrittymiseen vaikuttavat myös historia, kulttuuri 

ja yhteisö. (Immonen 1990: 8.)  

 

Naiseus on jotain, joka sijoittuu naisen ja naisellisuuden väliin. Naiseutta voidaan määritellä 

kulttuurisesti ja ruumiillisesti. (Nikunen, Gordon, Kivimäki & Pirinen 2001: 12.) Naiseus on 

kuitenkin jotain sellaista, josta emme pysty niinkään irrottautumaan, kun taas naisellisuuten-

sa nainen voi hyvinkin peittää (Nikunen ym. 2001: 14). Naiseus on hyvin monimuotoinen ja 

sitä voidaan ilmentää monin eri tavoin (Nikunen ym. 2001: 17).  

  

Usein naisella on kykyä nähdä muutoksia itsessään ja ympäristössään, minkä kautta hän pystyy 

ymmärtämään myös lähimmäistensä kokemuksia. Tunteiden tunnistaminen auttaa pääsemään 

toisen ihmisen lähelle. Tunnetilojen vähyys tai niiden puute puolestaan luovat esteitä ihmis-

ten välille. Jo tyttövuosina naisen toiminnoissa painottuvat aistit, jolloin ilmeet, eleet, liik-

keet, kosketukset, rytmit, tilat, hajut, maut, äänet ja katseet saavat merkityksiä. Vaikuttaa 

siltä, että nainen on biologialtaan lähempänä oman ruumiinsa aistimuksia kuin mies. Miehen 

ruumiillisuus näyttäytyy pitkälti voimana, kestävyytenä ja nopeutena. (Ijäs 2008: 82-83.) Nai-

silla on ehkä jopa laajempi mahdollisuus ilmaista sukupuoltaan kuin miehillä. Tämä näkyy 

esimerkiksi pukeutumisessa ja tunteiden ilmaisussa. (Näre 2004: 14.)  

 



  11(65) 
   

Naiseksi kasvun tiellä tullaan tietoisiksi siitä, että oma naiseus on altis haavoittumaan. Se voi 

olla emotionaalista, fyysistä, sosiaalista tai kulttuurista. Monilla naisilla on kokemus siitä, 

että on tullut nähdyksi toisenlaisena kuin, millaisena itsensä kokee. Jotta, voisi kokea itsensä 

kokonaiseksi, tarvitaan emotionaalista tunnistetuksi tulemista. Tunnistetuksi tulemisen odo-

tus liittyy parisuhteisiin, mutta sitä voi kokea myös ystävyyssuhteissa. Naisille ystävyyssuhteet 

ovat usein tärkeitä ja kestäviä. (Näre 2004: 53.) Naiset suuntautuvat ihmissuhteisiin toisella 

tavalla kuin miehet. Naisille on myös tyypillisempää huolehtia toisista ihmisistä. He kokevat 

ystävyyden yhdeksi hyvinvoinnin oleelliseksi tekijäksi ja ovat valmiita panostamaan suhteisiin 

miehiä ponnekkaammin. (Saarinen 2003: 266.) Myös kuuluminen johonkin suurempaan koko-

naisuuteen, yhteisöön, on naisille tärkeää (Näre 2004: 77). Naisten merkitys toisilleen tulee 

esiin haluna jakaa kokemuksia ja toimia yhdessä toisten kanssa (Näre 2004: 102).  

 

Naiseutta tutkiessani havaitsin, että teema on hyvin laaja. Naisista, naisen elämästä ja nai-

seudesta löytyy paljon erilaista kirjallisuutta.  Naiseutta tutkitaan eri osa-alueista ja näkö-

kulmista. Naiseuden tarkastelu tulee työssäni esille lähinnä tanssin ja liikeilmaisun kautta. 

Toiminnassa se näkyy yleisten naisellisten asioiden korostamisena. Ryhmässä näkyvät naisten 

liittymisen tarve ja merkitys esimerkiksi toveruuden ja yhdessä tekemisen kautta. Vastaavasti 

naisten autonomia ilmenee mahdollisuutena omiin valintoihin ja itseilmaisuun. 

 

 

4 KEHITYSVAMMAISUUS 

 

Maailman terveysjärjestö määrittelee älyllisen kehitysvammaisuuden tilaksi, jossa ihmisen 

henkisen suorituskyvyn kehitys on estynyt tai puutteellista. Puutteet koskevat luokituksen 

mukaan erityisesti kehitysiässä ilmaantuvia taitoja eli yleiseen suorituskykyyn vaikuttavia 

kognitiivisia, kielellisiä, motorisia ja sosiaalisia taitoja. (Malm, Matero, Repo & Talvela 2004: 

165.) 

 

The American Association on Intellectual and developmental Disabilities (AAIDD) mukaan kehi-

tysvammaisuus on tila, jossa henkilön tämänhetkinen kyky toimia on merkittävästi rajoittu-

nut. Kehitysvammaisella on alhaisempi älyllinen suorituskyky, johon lisäksi liittyy rajoituksia 

adaptiivisissa taidoissa, joita ovat sosiaaliset taidot, itsestä huolehtiminen, kommunikaatio, 

kotona asuminen, yhteisössä toimiminen, terveys ja turvallisuus, oppimiskyky, vapaa-aika ja 

työ. Kehitysvammaisuus havaitaan ennen 18 vuoden ikää. (Kaski ym.  2009: 17) 

 

Suomessa laki kehitysvammaisten erityishuollosta (L 1977/519) määrittelee kehitysvammai-

seksi henkilön, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai 

kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada 

tarvitsemiaan palveluja.  
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4.1 Kehitysvamman asteet ja toimintakyky 

 

Kehitysvammaluokituksen mukaisesti rajoitteiltaan hyvinkin eritasoisia henkilöitä määritel-

lään kokonaisnimityksellä kehitysvammainen. Lievästi toimintarajoitteinen luku- ja kirjoitus-

taitoinen, mutta monimutkaisissa asioissa apua tarvitseva ihminen määritellään kehitysvam-

maiseksi samoin kuin vaikeavammainen, joka on kommunikointitaidoiltaan vahvasti rajoittu-

nut ja täysin hoivan ja huolenpidon tarpeessa. (Kehitysvamma-alan verkkopalvelu.) AAIDD:n 

määritelmässä, jonka jo aikaisemmin mainitsin, viitataan älyllisen suorituskyvyn käsitteellä 

henkilön yleiseen henkiseen suorituskykyyn. Se sisältää muun muassa seuraavia asioita: päät-

telykyvyn, ongelmien ratkaisukyvyn, monimutkaisten asiayhteyksien ymmärtämisen sekä ko-

kemuksesta oppimisen ja oman toiminnan suunnittelun. Rajoitukset älyllisissä toiminnoissa 

ilmenevät kokonaiskapasiteetin eriasteisina rajoituksina, mikä tarkoittaa, että suurten asia-

kokonaisuuksien hallinta on vaikeaa. Rajoitukset tulevat esiin myös älyllisen työskentelyn 

hitautena ja vaivalloisuutena. (Kehitysvamma-alan verkkopalvelu.) 

 

Älyllinen kehitysvammaisuus jaetaan neljään eri asteeseen, joita ovat lievä, keskiasteinen, 

vaikea ja syvä älyllinen kehitysvamma. Lievä älyllinen kehitysvammaisuus näyttäytyy lapsella 

oppimisvaikeuksina. Lievästi kehitysvammainen pystyy opiskelemaan tavallisessakin luokassa, 

jos hänellä on mahdollisuus tukitoimenpiteisiin sekä tarvittaessa myös erityisopetukseen. 

Aikuisena hän kykenee itsenäiseen tai jonkin verran tuettuun asumiseen. Useimmat lievästi 

kehitysvammaiset pystyvät tekemään työtä jonkinasteisen opastuksen ja valvonnan turvin. He 

pystyvät myös pitämään yllä sosiaalisia suhteita. Tietystä itsenäisyydestään huolimatta he 

tarvitsevat tukea asioinnissa, palveluiden hankkimisessa ja raha-asioiden hoitamisessa. (Kaski 

ym. 2009: 20-21.)  

 

Keskiasteisessa älyllisessä kehitysvammaisuudessa lapsella on huomattavia viiveitä kehitykses-

sään. Nämä lapset tarvitsevat kouluiässä erityisopetusta. Heidän on mahdollista saavuttaa 

riittävä kommunikointikyky ja useimmilla sujuu henkilökohtaiset päivittäiset toiminnot aika 

itsenäisesti. Keskiasteisesti kehitysvammainen aikuinen tarvitsee jo enemmän tukea ja val-

vontaa asumisessaan kuin lievästi kehitysvammainen. Monet heistä kykenevät ohjattuun työ-

hön työkeskuksessa tai tavallisessa työpaikassa. Työhön kulkeminen sujuu heiltä myös itsenäi-

sesti. (Kaski ym. 2009: 21.) 

 

Vaikeasti älyllinen kehitysvammainen tarvitsee jatkuvaa tukea ja ohjausta. Selvitäkseen kou-

lussa, asumisessa ja työtehtävien suorittamisessa hän tarvitsee paljon tukitoimenpiteitä.  

Vaikeasti kehitysvammainen henkilö on riippuvainen toisista ihmisistä ja hänen kuntouttami-

sensa vaatii suurta panostusta. Onnistuneen kuntoutuksen ansiosta vaikeasti vammainen hen-
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kilö voi pystyä melko itsenäiseen toimintaan henkilökohtaisissa päivittäisissä toimissaan. (Kas-

ki ym. 2009: 21.) 

 

Syvästi älyllinen kehitysvammainen tarvitsee jatkuvaa hoivaa ja hän on täysin riippuvainen 

muista ihmisistä. Syvästi kehitysvammaisen henkilön kommunikaatiossa on vakavia puutteita, 

samoin hänen kyvyssään liikkua ja huolehtia henkilökohtaisista toimista. Tärkeimpänä tavoit-

teena on opettaa hänelle päivittäisiin elämäntilanteisiin liittyviä asioita sekä lisäksi kehittää 

hänen liikunnallisia ja kommunikaatioon liittyviä perusvalmiuksia. Omatoimiseksi hän voi tulla 

joissakin päivittäisissä toimissa, esimerkiksi syömisessä ja joissakin yksinkertaisissa työtehtä-

vissä. Syvästi kehitysvammainen tarvitsee kuitenkin asumisessaan jatkuvaa ympärivuoro-

kautista valvontaa. (Kaski ym. 2009: 21-22.) 

 

Toimintakyky tarkoittaa henkilön kykyä toimia tilanteen ja olosuhteiden vaatimalla tavalla. Se 

merkitsee suhdetta ihmisen ja hänen ympäristönsä välillä. Henkilön toimintakyky voi siis näyt-

täytyä erilaisena eri ympäristöissä esimerkiksi kotona, vapaa-aikana ja töissä. Kehitysvammai-

sella ihmisellä toiminnalliset vaikeudet johtuvat usein siitä, että hänen toimintakykynsä ja 

tilanteissa esiin tulevat vaatimukset ovat ristiriidassa keskenään. Tällöin hän tarvitsee ohjaus-

ta, apua tai hoitoa. Ihmisen toimintakykyä voidaan parantaa erilaisilla tukitoimilla. Kehitys-

vammaisen toimintakykyä voidaan tukea seuraavilla osa-alueilla. Ensinnäkin otetaan huomi-

oon hänen omat kykynsä ja taitonsa. Toinen tärkeä asia on ympäristön kuten kodin, koulun ja 

työpaikan tuki. Kolmanneksi muu apu ja tuki, joka on esimerkiksi henkilön auttamista eri ti-

lanteissa ja ympäristöissä. Lisäksi henkilön liikkumista voidaan helpottaa poistamalla esteitä 

liikkumisen tieltä.(Kehitysvamma-alan verkkopalvelu.) 

 

Onpa vamman aste ja henkilön toimintakyky mikä hyvänsä, kehitysvammainen on ennen kaik-

kea yksilö ainutlaatuisine piirteineen. Mikään määrittely ei anna kokonaiskuvaa ihmisestä, 

jolla on kehitysvamma. Määrittelyjen tarkoitus on auttaa havaitsemaan henkilön mahdolliset 

erityistarpeet ja saattaa hänet osalliseksi tietyistä palveluista tai yhteiskunnan tukitoimista. 

Käytännössä ihmisten kohdatessa toisiaan ei termeillä ole merkitystä, vaan tärkeintä on ih-

misten välinen vuorovaikutus. Vammaisten osallistuminen aktiivisesti ja näkyvästi yhteiskun-

nan eri toimintoihin yhdessä muiden kanssa tuo parhaiten esiin sen, että me kaikki ihmiset 

olemme osin erilaisia ja osin samanlaisia yksilöitä tarpeinemme ja toiveinemme. (Malm ym. 

2004: 12.) 

 

 

4.2 Kehitysvammainen nainen 

 

Vammaisuus ei Pelkosen ja Villbergin mukaan estä poikana tai tyttönä olemista, kuulumista 

jompaankumpaan ryhmään. Vaikuttaa siltä, että aikuiseksi kasvaminen ”muuttaa” tytön tai 
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pojan vammaiseksi. Häntä pidetään sukupuolettomana, eikä hänen odoteta toimivan tavalli-

sen nuoren tapaan. (Pelkonen & Villberg 1994: 101.) Seksuaalisuuden yhdistäminen vammai-

suuteen näyttää kulttuurissamme olevan jossakin määrin vaikeaa.  Se vaikuttaisi olevan erityi-

sen vaikeaa, kun kyseessä on syntymästään asti vammainen henkilö. Vamman määrittäessä 

vahvasti vammaisen elämää, on vaikeaa vahvistaa mielikuvaa itsestään miehenä tai naisena. 

(Lampinen 2007: 155.) Henkilö, joka on vaikeasti vammainen ja tarvitsee paljon apua selvi-

täkseen arkipäivästä, voi usein joutua tilanteisiin, jossa häntä kohdellaan sukupuolettomana 

(Lampinen 2007: 155). 

 

”Naiseksi ei synnytä, naiseksi tullaan”, totesi Simone de Beauvoir (1999: 154) kirjassaan, 

”Toinen sukupuoli”. Jotta tytöstä tulee nainen, hän tarvitsee tukea naiseksi kasvamisen pro-

sessissaan. Tässä prosessissa jokainen saa enemmän tai vähemmän tukea ympäristöltään. 

Kuinka on kehitysvammaisten naisten laita? Ovatko he saaneet tukea naiseksi kasvamiseen? 

Vammainen nainen nähdään usein vain vammaisena, mutta ei niinkään naisena (Pelkonen ym. 

1994: 101). Pidän erityisen tärkeänä sitä, että kehitysvammaisia naisia pyritään tukemaan 

heidän naiseudessaan. Se oli yksi tärkeimmistä syistä järjestää luovan tanssin viikko. 

 

 

5 TANSSIVIIKKOPROJEKTI JA TUTKIMINEN 

 

Suunnittelimme ja toteutimme neljäntoista opiskelijan voimin työharjoittelun Luotain-

hankkeen sisällä, jossa tavoitteenamme oli luoda yhteyksiä työelämään, hankkia kokemusta 

projektityöskentelystä ja ohjaajuudesta. Harjoittelun aikana opiskelijaryhmämme ideoi ja 

toteutti erilaisia projekteja yhdessä työelämän kumppaneiden kanssa. Toteutin opinnäytetyö-

ni toiminnallisen osuuden, luovan tanssin viikon, tämän työharjoittelun yhteydessä. 

 

Luotain-hanke toimii Laurea-ammattikorkeakoulussa ja sen tavoitteena on kehittää ja tutkia 

osallistavia ja soveltavia taiteen kaltaisia ja luovia lähestymistapoja, prosesseja ja menetel-

miä hyvinvointia edistävässä työssä. Hankeen sisällä voi etsiä, luoda ja kehittää uudenlaisia 

työtapoja. Projektien tavoitteet muotoillaan yhteistyökumppaneiden kanssa. (Kataja 2010.) 

Opiskelijaryhmämme etsi hankkeen kautta työyhteisöjä ja sosiaalialan asiakkaita, joita luovat 

toiminnat kiinnostaisivat työmenetelminä. Ryhmämme lähetti harjoittelun merkeissä sähkö-

postia, jossa tarjottiin yhteisöille yhteistyötä kanssamme. Saimme paljon yhteydenottoja, 

joissa pyydettiin toteuttamaan luovaa toimintaa yhteisöjen asiakkaille. Toimintakeskuksesta 

tuli pyyntö saada erilaisia luovia toimintoja heidän asiakkailleen. He myös toivoivat naiseusai-

heen esille tuomista. Olimme työparini kanssa yhteydessä toimintakeskukseen ja lähdimme 

tekemään yhteistyötä heidän kanssaan. Tapasimme keskuksen esimiehen ja olimme häneen 

yhteydessä useita kertoja ennen toiminnan alkua. Näin saimme kartoitettua etukäteen, mitä 

asioita meidän tulee ryhmän ohjauksessa ottaa huomioon. 
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5.1 Tanssiviikkoprojektin lähtökohdat ja tutkimukselliset tavoitteet 

 

Toteutin yhdessä opiskelutoverini kanssa seitsemälle kehitysvammaiselle naiselle päiväleiri 

muotoisen luovan tanssin viikon. Toiminta tapahtui kehitysvammaisten toimintakeskuksessa. 

Olimme lähettäneet ryhmään osallistuville naisille henkilökohtaiset kutsut luovan tanssin vii-

kolle (liite 1). Ryhmämme koostui seitsemästä kehitysvammaisesta naisesta, joista jokainen 

kykeni itsenäiseen liikkumiseen. Ryhmässämme oli kaksi naista, joiden kanssa käytettiin 

kommunikoinnissa apuna kuvia ja viittomia. Toinen naisista puhui myös muutamia sanoja. Me 

ohjaajat käytimme hymiökuvia ja tanssissa tutuksi tulleita välineitä apuna kommunikoinnissa. 

Lisäksi ilmeet ja eleet olivat kommunikoinnin tukena.  Ryhmäämme osallistui joka kerralla 

toimintakeskuksen työntekijä, joka pääasiassa havainnoi toimintaa, mutta oli tarvittaessa 

avustamassa. Havainnoijana toimi koko viikon ajan sama henkilö. Hän oli ryhmämme naisille 

entuudestaan tuttu ja hän osasi käyttää jonkin verran tukiviittomia. 

 

Rakensimme toimintaa naiseusteeman ympärille lähestyen aihetta eri tavoin erilaisia välineitä 

käyttäen ja harjoituksia hyödyntäen. Jokaisella toimintakerralla oli sama rakenne: aloitus, 

toimintaosuus ja lopetus. Aloitimme toimintakerrat kysymällä lyhyesti kuulumisia ja edellis-

kerrasta mieleen jääneitä asioita. Mieleen palauttamisessa apuna olivat tanssissa käytetyt 

välineet esimerkiksi kukka, laukku ja huivi. Kysyessämme naisilta, mistä he pitivät ja mistä 

eivät, käytimme kahden ryhmäläisen kanssa kommunikoidessamme iloinen ja surullinen kas-

vokuvia eli hymiöitä. Lämmittelyharjoitusten kautta siirryimme varsinaiseen toimintaosuu-

teen, joka sisälsi tanssi- ja liikeharjoituksia. Nämä harjoitukset auttoivat välillisesti käsitte-

lemään teemaamme. Viimeisenä tehtiin harjoitus, jonka tarkoituksena oli johdattaa ryhmä 

kohti toimintakerran lopetusta. Tällaisina harjoituksina toimi esimerkiksi rentoutus.  Jokaisen 

päivän lopetukseen kuului loppupiiri, jossa käytiin läpi millä mielellä jokainen ryhmän jäsen 

sillä hetkellä oli.   

 

Ennen luovan tanssin viikon alkamista järjestimme alkutapaamisen 21.5.2008 ja luovan tans-

sin viikon jälkeen erillisen päätösjuhlan 9.6.2008. Luovan tanssin viikon jokaisen päivän toi-

minta kesti kaksi tuntia. Alkutapaamisessa kerroimme jonkin verran siitä, mitä tulemme te-

kemään tanssiviikon aikana. Lämmittelimme tulevaa viikkoa varten pienellä harjoituksella. 

Kysyimme myös ryhmään osallistuvien naisten toiveita tanssiviikon suhteen, jotta pystyisimme 

huomiomaan ne toimintasuunnitelmassamme. Saimme kuulla naisten musiikkitoiveita ja muita 

toiveita viikon suhteen, esimerkiksi toiveen kynsienlakkauksesta. Alkutapaamiseen osallistui 

muutamien ryhmään tulevien naisten lisäksi keskuksen esimies ja henkilökunnasta yksi ihmi-

nen, joka toimi tanssiviikolla havainnoijana. Ryhmä kokoontui viimeisen kerran päätösjuhlien 

merkeissä.  

 



  16(65) 
   

Jokaisella toimintakerralla teimme lämmittelyharjoituksia ja sovellettuja tanssi- ja liikehar-

joituksia, yksin, pareittain tai yhdessä koko ryhmänä. Joissakin harjoituksissa käytimme mu-

siikkia ja välillä toimimme ilman musiikkia. Toimintakertojen lopussa oli erilaisia rentoutuksia 

muun muassa pallohierontaa, hierontapiiri, rentoutusta musiikin ja tarinan avulla. 

 

Koska tanssiviikon teemana oli naiseus, käytimme tanssissa välineitä, jotka kuvaavat naiselli-

suutta kuten huiveja, kukkia ja käsilaukkuja. Myöhemmin oli myös helpompaa palata keskus-

teluissa tiettyyn harjoitukseen, kun siitä oli muistuttamassa konkreettinen väline. Se auttoi 

asioiden käsittelyä ja ymmärtämistä. 

 

Havaitsimme jo alkutapaamisessa ja tanssiviikon alussa sen, että ulkoiset naiseuden merkit 

ovat yhtä tärkeitä ryhmämme naisille, kuin naisille yleensäkin. Siksi järjestimme parin toimin-

takerran loppupuolella hemmotteluhetken. Yksi hemmotteluhetki oli käsien rasvaus ja kynsien 

lakkaus. Toisella kerralla teimme jalkahoidon.  

 

Tanssiviikkoprojektin tavoitteena oli tukea luovan tanssin ja liikkeen avulla ryhmäämme kuu-

luvien kehitysvammaisten naisten naiseutta. Pyrkimyksenä oli, että ryhmän naiset pääsevät 

ilmaisemaan itseään ja naiseuttaan liikkeen avulla. Lisäksi tavoitteenamme oli kehittää omaa 

ammatillista osaamista, hankkimalla lisää kokemusta ryhmän ohjaamisesta.  

 

Tarkastelen opinnäytetyössäni tanssiviikkoprojektin vaikutuksia ryhmän seitsemään naiseen ja 

meihin ohjaajiin. Tutkimustehtävä eriytyy seuraaviksi kysymyksiksi: 

1. millaisia havaittavia vaikutuksia tanssiviikkoprojekti sai aikaan ryhmän jäsenissä 

2. millaisia ammatillisen osaamisen oppimis- ja kehittymiskokemuksia ohjaajat tunnisti-

vat toiminnassaan. 

 

5.2 Arviointimenetelmät 

 

Ryhmäämme osallistuvilta henkilöiltä ei kielellisten haasteiden vuoksi ollut mahdollista saada 

tietoa esimerkiksi kirjallisen kyselyn avulla. Siksi keräsimme tietoa opinnäytetyön arviointiin 

pääosin osallistuvan havainnoinnin kautta. Tätä menetelmää Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 

(2009: 213) pitävät erityisen sopivana, kun tutkittavilla on kielellisiä vaikeuksia. Havainnoin-

nin toteutimme itse tarkkailemalla ryhmän ohjaamisen ohessa sekä käyttämällä erillisen ha-

vainnoijan havaintoja.  Havainnoija toimi ryhmässä tarvittaessa myös apuohjaajana, eikä näin 

ollen ollut täysin ulkopuolinen havainnoija vaan osa ryhmää. Havainnointimenetelmämme oli 

siis osallistuva. (Hirsjärvi ym. 2005, 203). 

 

Avustavan henkilön käyttämistä apuna havainnoinnissa perustelen sillä, että yksistään ohjaa-

jien toteuttama havainnointi ryhmän ohjaamisen rinnalla on haastavaa, jolloin havainnot voi-
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vat jäädä yksipuolisiksi. Erillisen havainnoijan kautta sain myös ulkopuolisen näkökulman sii-

hen, miten ohjauksemme työparini kanssa toimi. Avustava henkilö tunsi ryhmäläiset, joten 

hän pystyi havaitsemaan, toimiiko ryhmäläinen itselleen tyypillisellä tavalla vai ei.  Toisaalta 

jo entuudestaan tutun henkilön käyttö saattaa heikentää tutkimuksen objektiivisuutta esi-

merkiksi havainnoijan mahdollisen emotionaalisen sitoutumisen vuoksi (Hirsjärvi ym. 2009: 

213). Tämä vaara oli toki olemassa myös meidän ohjaajien tekemien havaintojen kohdalla. 

Aineiston hankkimisessa oli osittain myös systemaattisen havainnoinnin elementtejä, sillä 

vapaan havainnoinnin lisäksi kirjasimme ylös havaintoja, joihin vastattiin valmiiden kysymys-

ten pohjalta. Tällainen molempien havainnointimenetelmien yhdistäminen on Hirsjärven 

ym.(2009: 215) mukaan yleistä. 

 

Havainnoija sai etukäteen ohjeet, jotta havainnot olisivat luotettavia. Kerroimme avustavalle 

havainnoijalle siitä, mikä Hirsjärven ym.(2009: 217) mukaan on tärkeää eli havaintojen erot-

taminen omasta tulkinnasta. Tämän välttämistä helpottivat valmiiksi laaditut kysymykset, 

joihin havainnoija vastasi (liite 2). Kyselylomakkeeseen on muutettu ryhmämme naisten ni-

met, jotta heitä ei tunnistettaisi. 

 

Havainnoinnissa on tilanteita, joissa ei tiedon tallentaminen onnistu välittömästi, vaan joudu-

taan luottamaan muistiin ja kirjaamaan havainnot myöhemmin (Hirsjärvi ym. 2009: 213-214). 

Näin jouduimme työparini kanssa toimimaan, kun teimme havaintoja samaan aikaan ohjaami-

sen kanssa. Joka toimintakerran jälkeen kirjoitimme havaintomme muistiin. Kirjoitimme ha-

vaintomme päiväkirjatyyppisesti. Käytimme lisäksi kirjaamisen pohjana ennalta valmisteltuja 

kysymyksiä, joihin myös avustava havainnoija vastasi (liite 2). Havainnoimme muun muassa, 

miten naiset osallistuivat toimintaan, pääsivätkö naiset ilmaisemaan itseään, näkyikö naiseus-

teema toiminnassa. Pohdimme myös omaa ohjaamistamme. Vaikka kirjasimme jokaisen toi-

mintapäivän jälkeen päivän tapahtumat muistiin, huomasin pitkän tauon jälkeen aineistoa 

tutkiessani, että tapahtumat olisi voitu kirjata vieläkin tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin. 

En saanut kaikkiin kohtiin niin tarkkaa ja yksityiskohtaista kuvausta toiminnan kulusta ja ta-

pahtumista kuin olisi ollut tarpeen ajatellen opinnäytetyön kokonaisuutta. 

 

Aineiston analyysi voidaan kokea vaikeaksi työvaiheeksi. Toisinaan voi olla hyväksi, että työ-

hön otetaan ajallista etäisyyttä ja saadaan ongelman ymmärtämiseen kypsyyttä. (Hirsjärvi  

2009: 224.) Hirsjärvi (2009: 224) ei kuitenkaan suosittele liian pitkiä kypsyttely aikoja varsin-

kaan opinnäytetyötä tekevälle. Kohdallani pitkä ajallinen etäisyys ei välttämättä ollut hyväk-

si, sillä se tuntui lisäävän opinnäytetyön tekemiseen liittyvää kynnystä. 

 

Havainnointiaineiston lisäksi ryhmän jäsenet antoivat jokaisella tapaamiskerralla välittömän 

palautteen. Toimintakertojen alussa kysyimme, mitä edellisestä kerrasta oli jäänyt mieleen. 
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Loppupiirissä kysyimme ryhmäläisiltä, mistä he kyseisellä kerralla pitivät ja mistä eivät. Ky-

symykset sekä toimintakertojen alussa, että lopussa pysyivät samoina.  

 

Havainto- ja palauteaineiston keräämisen ohella lähetimme toiminnan jälkeen ryhmäämme 

osallistuvien naisten asuntoloihin kyselyn siitä, oliko luovan tanssin viikko näkynyt naisten 

toiminnassa, puheessa ja käyttäytymisessä (liite 3). Halusimme kyselyn avulla selvittää, oliko 

luovan tanssin viikko jättänyt ryhmämme naisiin ulkopuolisille havaittavia ”jälkiä”.  Saimme 

vastaukset vain toimintakeskuksesta ja yhdestä asuntolasta, jossa kaksi ryhmämme naisista 

asui. Kesäloma-aika näytti selvästi hankaloittavan vastausten saamista.  

 

Otimme ryhmämme naisista valokuvia viikon aikana. Valokuvaus oli keino, jolla pystyin elä-

vöittämään toiminnasta kertomista. Annoimme jokaiselle ryhmäläiselle kuvan muistoksi luo-

van tanssin viikolta. Toimintakeskuksella oli valmiina luvat jokaisen henkilön kuvaamiseen.  

 

 

6 TANSSIVIIKON KUVAUS  

 

Kuvaan luovan tanssin viikon jokaista päivää alkaen mielenkiintoisesta ensimmäisestä päivästä 

päättyen hienoon ja haikeaan päätösjuhlaan. Ryhmämme naisista kertoessani käytän muutet-

tuja nimiä: Katri, Merja, Sonja, Paula, Anu, Helena ja Tuija. Tekstin alussa on aina kyseisen 

päivän ohjelma tiivistettynä. Koko tanssiviikon ohjelma löytyy liitteistä (liite 4). Tekstin jou-

kossa kerrontaa on elävöittämässä muutamia valokuvia tanssiviikolta. 

 

6.1 Ensimmäinen päivä 

 

Päivän teema: Tutustuminen ja liikkeelle lähtö 

 Väline: Kukka 

 Aloituspiiri  

 Lämmittely 

 Toiminta 

 Rentoutus 

 Loppupiiri 

 

Maanantaina astelin toimintakeskukseen jännittynein mielin. Päässä pyöri, miten toiminta ja 

ohjaus onnistuisivat. Saammeko naiset osallistumaan ja innostumaan liikkumisesta ja luovasta 

tanssista. Jännityksen lisäksi tunsin innostusta, sillä nyt pääsisin kokeilemaan omia ohjaajan 

taitojani. Tapasimme ohjaajaparini kanssa vähän ennen toimintakeskusta ja jatkoimme mat-

kaa sinne yhdessä. Yhdessä kulkiessa olo tuntui hieman varmemmalta. 
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Toimintakeskuksessa meille oli varattu sali luovan tanssin viikon ajaksi. Tullessamme paikalle, 

salissa oli jo yksi ryhmäläinen odottamassa toiminnan alkamista. Paula istui tuolilla kukkame-

kossaan ja piti tanssiviikon kutsua tiukasti kädessään. Siinä hetkessä koin lämpimän tunteen 

siitä, että tanssiviikkoa oli joku näin kovasti odottanut ja kutsun saamisella oli ollut merkitys-

tä. Teimme ohjaajaparini kanssa alkuvalmisteluja ennen toiminnan alkamista. Samaan aikaan 

saliin alkoi tulla muitakin ryhmämme naisia. Odottelimme hetken yhtä ryhmämme jäsentä 

kaikkien muiden naisten ollessa jo paikalla. Helena oli pukuhuoneessa innostunut kertomaan 

kavereille viikonlopun kuulumisia eikä ilmeisesti huomannut ajan kulua. Pyydettäessä Helena 

tuli kyllä mielellään saliin.  

 

Koko ryhmän ollessa paikalla, asetuimme lattialle patjoille piirin muotoon. Alkupiirissä esitte-

limme itsemme uudelleen sekä opettelimme ja muistelimme ryhmämme naisten nimiä. Alku-

tapaamisessa olimme jo tavanneet osan ryhmäämme tulevista naisista. Kysyimme naisilta 

viikonlopun kuulumisia ja he kertoivat vuorollaan, kukin tavallaan, miten viikonloppu oli suju-

nut. Anu vastasi kysymykseen viittomalla ”mukavaa”. Tuija kertoi, että hyvää kuuluu ja että 

hän oli herkutellut muun muassa kääretortulla. Katrin viikonloppu oli mennyt hyvin kyläilyjen 

merkeissä. Merjalla oli myös ollut mukava viikonloppu. Hän oli ulkoillut. Helena kertoi olleen-

sa kylpylässä, jossa oli saanut kasvohoidon ja jalkahoidon. Ihastelimme Helenan kauniisti la-

kattuja kynsiä sekä käsissä että jaloissa. Kun Sonjalta kysyttiin viikonlopun kuulumisia, hän 

puhui valokuvista. Emme päässeet ihan selvyyteen, mistä valokuvista oli kyse. Paula istui al-

kupiirissä erillään muista eikä halunnut kertoa kuulumisiaan. Havaintoni mukaan, hän oli ju-

tellut ennen toiminnan alkua ohjaajaparini kanssa kuulumisistaan. Tarkoituksemme oli lisäksi 

kysyä naisilta, miltä tuntui tulla ryhmään, mutta jätimme muut kysymykset ja lähdimme toi-

mimaan, koska kuulumisten kysely vei aikaa ja havaitsimme naisten liikehdinnästä ja katseista 

odotusta liikkeelle lähtöön.  

 

Kehon venyttelyn ja ravistelun kautta siirryimme harjoitukseen, jossa käytimme välineenä 

kukkaa. Olimme piirin muodossa, jossa ohjaajaparini ensin näytti, miten kukkaa voi lähteä 

kuljettamaan valitsemalleen henkilölle omalla tavalla liikkuen. Harjoituksessa naiset saivat 

miettiä kenelle haluavat antaa kukan ja millä tavalla haluavat liikkua. Osa naisista mietti 

pidempään kohdetta kukan saajalle, toisilla valinta sujui nopeammin. Suurin osa naisista liik-

kui kävellen. Yhden naisen liikkeessä oli hieman tanssillista keinahtelua. Toinen puolestaan 

keskittyi tarkasti siihen, kenelle kukan vie, eikä niinkään omaan liikkumiseen. Liike oli varo-

vaista kävelyä ja nainen näytti selvästi miettivän tarkasti, kenelle kukan ojentaa, sillä hän 

pysähtyi matkalla hetkeksi ennen kuin jatkoi toisen ryhmän jäsenen luokse ojentaen kukan 

hänelle. 

 

Seuraavana tanssiharjoituksena oli Puutanssi. Harjoituksessa ohjasimme sanallisesti ja liikkein 

sitä, kuinka puu kasvaa, siihen tulee lehtiä, kuinka puu huojuu tuulessa. Näitä tanssillisia 
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liikkeitä teimme koko ryhmänä yhdessä. Jo ennen kuin me ohjaajat ehdimme näyttää, keksi 

Helena liikkeen, miten puu puhkeaa kukkaan. Kokeilimme kaikki yhdessä tätä liikettä, jossa 

kädet nostettiin ylhäälle, sormet ensin puristuneena nyrkkiin, sitten avautuen. Helenan hymy 

kertoi oivalluksen ilosta, kun hän oli itse keksinyt liikkeen ja sai näyttää muille mallia, kuinka 

omenapuu puhkesi kukkaan. Kokeilimme vielä, miten puu huojuu hennossa tuulessa ja sitten 

kovemmassa tuulenpuuskassa. Liikutimme käsiämme laajemmin voimakkaammassa puun huo-

junnassa.  

 

Kolmannessa harjoituksessa, joka oli nimeltään puutarhakävely, lähdimme liikkumaan koko 

ryhmänä samalla, kun kerroin tarinaa. Tarina alkoi sillä, että löysimme ihanan puutarhan, 

jossa oli herkullisen näköisiä omenia. Aloimme poimia niitä, kurottautuen ylös kohti puun 

oksia ja laittaen jokaisen poimimamme omenan koriin. Tätä liikettä jatkoimme jonkin aikaa. 

Me ohjaajat näytimme mallia ja naiset tekivät liikkeitä mukana. Toisten liike oli pienempää, 

käsi nousi hieman yli olkapään, muutama teki liikettä isommin, käden noustessa korkealle 

samalla kun itse nousivat varpailleen. Kaikkien naisten liikkeessä oli sama suunta. Seuraavaksi 

edessämme oli tiheä heinikko, josta täytyi päästä läpi. Raivasimme käsillä itsellemme tien 

läpi heinikon. Ja mitä sitten näimmekään, ihania ruusupensaita. Kumarruimme nuuhkimaan 

niiden tuoksua. Samalla alkoi jostain kantautua linnun laulua, jota kuuntelimme kädet korvan 

takana. Kohta paikalle pyrähti parvi hyttysiä, joita jouduimme hätistelemään pois. Niistä 

päästyämme huomasimme hienoja suuria kiviä. Kokeilimme hyppiä kiveltä kivelle. Oli pieniä 

hyppyjä ja hiukan suurempia loikkia. Siinä tuli vähän lämmin. Sitten huomasimme kauniita 

erivärisiä kukkia. Ohjaaja kehotti jokaista naista poimimaan itselleen kukan. Koko tarinan 

ajan naiset seurasivat mukana tehden samansuuntaisia liikkeitä, joita me ohjaajat teimme. 

Jokainen nainen oli mukana ja liikkui kykyjensä mukaan. Harjoituksen lopussa päädyimme 

puutarhajuhliin, jossa lähdettiin tanssimaan omalla tyylillä musiikin soidessa. Naiset liikkuivat 

kukat käsissään. Tanssissa oli mukana paljon liikettä, keinahtelua, pyörähdyksiä ja käsien 

liikehdintää. Sonja keksi tanssiessaan omanlaisen lanteiden keinutuksen. Moni muukin ryhmä-

läinen liikkui vapaan oloisesti. Näin ohjaajana tärkeänä sen, että naiset saivat ohjatun harjoi-

tuksen jälkeen myös liikkua ja tanssia vapaasti ja päästä näin ilmaisemaan itseään. 

 

Siirryimme seuraavaksi harjoitukseen, jonka olimme nimenneet jonotanssiksi. Jonotanssissa 

lähdettiin liikkeelle ohjaaja johdolla. Hän kertoi ryhmälle, että kuljemme polkua, jossa lii-

kumme hiipien. Ryhmä seurasi ohjaajaa hiipien perässä. Seuraavaksi kokeilimme vauhdik-

kaampaan menoa ja lähdimme kipittämään nopeasti eteenpäin. Nopea meno ei ollut kaikille 

ryhmämme naisille helppoa ja palasimme rauhallisempaan liikkumiseen. Teimme liikkues-

samme myös käsillä erilaisia liikkeitä. Hetken aikaa teimme harjoitusta ohjaajan johdolla. 

Seuraavaksi annoimme jokaisen naisen vuorollaan olla jonon ensimmäisenä ja johtaa sekä 

liikettä että ryhmää. Parin naisen kohdalla ryhmän johtaminen sujui, mutta monelle muulle 

tämä harjoitus osoittautui haasteelliseksi. Naisten jono lähti kulkemaan ympyrää, jossa ei 
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ollut enää niin selvää, kuka ryhmää johtaa. Tilan hyödyntäminen tuntui olevan vaikeaa, sillä 

naisten jono kulki aika pienellä alueella. Lisäksi heidän liikkeensä alkoi pienentyä. Liikkeen 

tuottaminen ja ryhmän johtaminen samaan aikaan näytti olevan haasteellinen tehtävä. Tä-

män harjoituksen kohdalla olisimme voineet ohjata ryhmää pidempään ja olisimme voineet 

olla enemmän joidenkin ryhmäläisten apuna heidän ollessa ryhmän johdossa.  

  

Ensimmäisen päivän rentoutuksena oli pallohieronta. Neljä ryhmämme naisista toimi pareit-

tain eli Katri ja Tuija sekä Merja ja Helena tekivät pallohieronnan toisilleen. Sonjalle, Paulal-

le ja Anulle me ohjaajat sekä havainnoija teimme pallohieronnan. Ohjasin sanallisesti ja mal-

lia näyttäen, miten pallohieronta tapahtuu. Taustalla soi rauhallinen musiikki. Kaikki naiset 

makasivat patjoilla rauhallisesti, eikä kukaan heistä puhellut hieronnan aikana. Näytti siltä, 

että naiset osasivat nauttia rentoutushetkestä.  

 

 
 

Kuva 1: Pallohierontaa 

 

Loppupiirissä kysyimme naisilta, mikä tänään oli ollut kivaa. Palautimme lyhyesti mieleen, 

mitä harjoituksia olimme tehneet. Kolme ryhmämme naista sanoi pitäneensä erityisesti pallo-

hieronnasta. Kahden naisen mielestä kaikki oli kivaa. Yksi osallistuja valitsi hymiöistä eli iloi-

sesta ja surullisesta kasvosta iloisen kasvon. Kysyimme naisilta olisiko joku harjoituksista ollut 

tylsä. Muutama ryhmämme naisista vastasi kysymykseen ponnekkaasti ”ei”. Kysyimme vielä, 

millä mielellä naiset lähtevät. Kuusi naista ilmaisi lähtevänsä hyvillä mielin sekä sanallisesti 

että kuvin. Paula ei vastannut kysymykseen vaan puheli itsekseen muita juttuja. 
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6.2 Toinen päivä 

 

Päivän teema: Naisten päivä 

 Väline: Käsilaukku 

 Aloitus 

 Lämmittely 

 Toiminta 

 Rentoutus 

 Loppupiiri 

 

Päivä alkoi aloituspiirillä, jossa kysyimme kuulumiset ja mitä eilisestä oli jäänyt mieleen. 

Muistamisessa käytimme apuna edellisen päivän välineitä, kukkaa ja hieronnassa käytettyä 

palloa, sekä näytimme liikkeillä, mistä harjoituksesta puhuimme. Kaikille naisille kuului hy-

vää. Helena kertoi, että eilisestä oli jäänyt mieleen omenoiden kerääminen eli puutarhakäve-

ly. Hän näytti myös liikkeellä, mitä harjoitusta tarkoitti. Paula sanoi: ”omenoita”, sen jälkeen 

kun kuuli Helenan puhuvan niistä. Kun muistutimme naisia pallohieronnasta, Paula totesi 

”joo”.  Havainnoijan vinkistä kävimme lyhyesti läpi toisen päivän ohjelman harjoitus harjoi-

tukselta.  

 

 
 

Kuva 2: Aamupiirissä kuultiin jokaisen ryhmäläisen kuulumiset. 
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Aloitimme liikkumisen lämmittelyllä. Nousimme ylös patjoilta ja teimme venyttelyjä, pyöri-

timme käsiä, ensin yhtä kättä, sitten toista ja vielä molempia yhdessä. Teimme keskivartalon 

pyöritystä polvet joustaen ja lopuksi ravistelimme jalkoja. Kaikki naiset tekivät lämmittelyn, 

muutama pienen kannustuksen tuella. Lämmittelyn jälkeen lähdimme liikkeelle tilassa, ensin 

hitaasti hiipien, sitten reippaasti kävellen, hypähdellenkin. Välillä menimme taaksepäin, välil-

lä annettiin oikean kyljen viedä, sitten vasemman. Naiset liikkuivat harjoituksessa ohjaajan 

ohjeiden mukaan, kukin omalla tavallaan ja taidoillaan. Paula oli välillä pitkänkin aikaa pai-

kallaan, mutta oli silti mukana harjoituksessa, eikä mennyt syrjään.  

 

Aamurutiinit -harjoituksessa jokainen sai näyttää vuorollaan oman aamuliikkeensä, jonka 

teimme sitten koko joukolla yhdessä. Kun jokainen oli tehnyt aamuliikkeensä ja olimme tois-

taneet liikkeen yhdessä, otimme musiikin mukaan harjoitukseen. Me ohjaajat näytimme liik-

keet vuoron perään ja ryhmä teki mukana. Mainitsimme aina liikettä tehdessämme, kenen 

liike on kyseessä. Melkein kaikki naiset näyttivät ja samalla kertoivat aamuliikkeestänsä, joka 

oli esimerkiksi kasvojen pesu. Paulan tekemästä hiusten sively -liikkeestä ohjaaja nappasi 

idean Paulan aamurutiiniliikkeeksi. Myös Anun liike tuli avustamisen kautta. Havainnoija kysyi 

häneltä aamurutiineista ja antoi vaihtoehtoja, Anu toisteli niitä, mutta näytti sitten viittoen 

sanan työ. Me kaikki naiset teimme sitten tämän Anun viittoman liikkeen yhdessä hänen kans-

saan. Sonjan aamuliikkeeksi tuli aamujumppa, joka oli käsien heilutusta. Tämä liike tehtiin 

taas joukolla yhdessä.  

 

Aamurutiineista siirryimme laukkutanssiin, jonka tarkoituksena oli kuvata naisen elämää konk-

reettisella tavalla. Käsilaukku on monille naisille hyvin tärkeä väline, joillekin se on miltei 

välttämätön selviytymispakkaus. Käsilaukun tehtävä oli konkreettisuudellaan nostaa naiseus-

teema esille.  Kaikki ryhmämme naiset saivat käteensä käsilaukun. He saivat lähteä liikku-

maan tilassa samalla kun kuvailimme heille sitä, kuinka me naiset kiiruhdamme harrastuksiin, 

kauppaan, kylään, töihin ja niin edelleen. Kerroimme, että matkalla meitä vastaan saattaa 

tulla tuttuja, joita voimme tervehtiä vaikka käden heilautuksella. Olimme myös itse mukana 

liikkumassa. Näytimme, kuinka käsilaukkua voi heilutella ja kuinka eri tavoin voi liikkua, kei-

nahdella ja tanssia. Naiset liikkuivat omalla tavalla ja omaan tahtiinsa, joskus pysähdellenkin 

hetkeksi. Kun lisäsimme musiikin mukaan, naiset alkoivat liikkua ja tanssia enemmän ja innos-

tuneemmin. Havaitsin, että musiikki tuki naisten oman liikkeen ja tanssin tuottamista. Tässä 

harjoituksessa oli nähtävissä naisilla selkeitä naisellisia pyörähdyksiä.  
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Kuva 3: Käsilaukun kanssa tanssien ja liikkuen. 

 

Selkätanssiharjoituksen teimme pareittain. Selkätanssissa liikuttiin aluksi käsikynkkää ja sit-

ten selät vastakkain. Seuraavaksi edettiin kyljet vastakkain, sitten käsistä kiinni pitäen ja 

lopuksi poski-poskea vasten. Olimme kuulleet etukäteen, että parityöskentely ei välttämättä 

suju kaikilta naisilta kovin hyvin. Meitä kuitenkin rohkaistiin kokeilemaan. Yllätyimme naisten 

osallistumisesta parityöskentelyyn. Erityisesti yhden parin kohdalla, jotka eivät, tietojemme 

mukaan, tule kovin hyvin toimeen keskenään. Alun ohjauksen jälkeen, naiset tanssivat yhdes-

sä. He katsoivat toisiaan hymyillen ja liikkuivat yhdessä pitäen toisiaan käsistä kiinni. Heidän 

välillään näytti olevan toveruutta.  Toisenkin tanssiparin välillä näkyi tanssin ja yhdessä te-

kemisen ilo, mistä kertoivat hymyilevät kasvot ja iloinen tanssillinen keinahtelu käsi kädessä. 

Kolmannen parin kohdalla yhteinen tanssi ei puolestaan sujunut kovin hyvin. Katri ei halunnut 

mennä kovin lähellä pariaan. Lopulta hän keskeyttikin tanssin, jolloin toinen ohjaajista jatkoi 

yksin jääneen naisen kanssa tanssia. Neljäs tanssipari oli myös ohjaaja-ryhmäläinen pari.  

 

Päivän viimeinen tanssi oli jokaisen vapaasti tanssittava lopputanssi. Tanssimme Kirkan ”Var-

rella virran” –kappaleen mukaan ringin muodossa ja Helena intoutui laulamaan mukana. Me 

ohjaajat tanssimme myös. Esimerkin innostamina naiset tulivat mielellään mukaan tanssiin. 

Jokainen ryhmämme nainen tanssi itsenäisesti. 

 

Tanssin jälkeen siirryimme rentoutukseen. Rentoutuksen ajan naiset makasivat patjoilla itsel-

leen mukavassa asennossa ja kuuntelivat ohjaajan rauhallisesti kertomaa rantatarinaa. Taus-

talla soi merihenkinen musiikki. Sonja seuraili katseellaan muita, mutta muuten kaikki naiset 

olivat paikoillaan eikä kukaan puhellut rentoutuksen aikana. Jotta naiset jaksaisivat vielä 

rentoutuksen jälkeen jatkaa toimintaa silittelyringissä, teimme rentoutuksesta vain muuta-
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man minuutin mittaisen. Pitkän rentoutuksen jälkeen paluu toimintaan saattaisi olla vaikeaa. 

Halusimme naisten jaksavan olla aktiivisia vielä hetken aikaa.   

 

Silittelyringin tarkoituksena oli auttaa naisia rentoutuksen jälkeisessä heräämisessä. Sen tär-

kein tehtävä oli yhteinen toiminta ja hyvän olon kokeminen. Asettuminen piiriin tuotti kuiten-

kin ensin hankaluuksia. Osaltaan se johtui meistä ohjaajista. Toinen meistä oli ajatellut, että 

silittely tehdään piirissä pareittain ja toinen puolestaan oli ajatellut, että toimimme ringin 

muodossa, niin, että jokainen silittelee edessään olevaa. Selviteltyämme asian päätimme 

toimia ringissä koko ryhmänä, koska naiset olivat jo suurimmaksi osaksi menneet ringin muo-

toon, emmekä halunneet enää vaihtaa toteutustapaa. Yksi ryhmämme naisista jäi sivuun, 

vaikka koetimme houkutella hänet mukaan silittelyrinkiin. Havainnoija tuli sivuun jääneen 

naisen pariksi. Nainen oli samassa tilassa ja teki samaa harjoitusta kuin muutkin ryhmän jäse-

net ja sai olla mukana toiminnassa omalla tavallaan. Silittelyrinki jäi kuitenkin vähän vajaaksi 

yhden ryhmäläisen olleessa siitä pois, eikä toinen ryhmän jäsen ylettänyt silittelemään edes-

sään olevaa. Toinen ohjaajista silitteli ryhmämme naista myöhemmin, johon ei ringissä hänen 

takanaan oleva ryhmäläinen ylettänyt.  Toimintaan päästyämme teimme sormenpäillä edessä 

olevan selkään sadepisaroita eli kevyesti sormenpäillä näpyttelyä, sitten koko kämmenellä 

painellen karhunkävelyä. Piirtelimme sormella kuviota toisen selkään, jonka jälkeen taputel-

tiin ja lopuiksi vielä siveltiin selkää. Silittelyringissä olevat naiset silittivät, piirtelivät ja ta-

puttelivat toisiaan omalla tavallaan. Oli tärkeää, että he tekivät silittelyä toisilleen, eivätkä 

olleet pelkästään vastaanottajia. Yhdessä tekeminen ja toiselle hyvän olon tuottaminen antaa 

tekijälleenkin hyvän mielen. Usein kehitysvammaiset ovat vastaanottajan asemassa, eivät 

niinkään tekijöinä. Mielestäni oli tärkeää antaa heille tämä vuorovaikutteinen kokemus.  

 

Päivän päätteeksi menimme loppupiiriin patjoille. Kysyimme naisilta mikä oli ollut kivaa, Mer-

ja sanoi pitäneensä ”kassitanssista” ja se oli ollut myös Katrin ja Paulan mielestä mukavaa. 

Aamujutut olivat olleet mukavia Helenan ja Merjan mielestä. Useimmat ryhmämme naisista 

ilmaisivat pitäneensä selät vastakkain tanssista. Rentoutusosuudesta Merjalle oli jäänyt mie-

leen merimusiikki. Helena piti erityisesti Kirkan musiikista. Hän tanssi ja lauloi mukana kappa-

leen soidessa. Paula piti tanssista ja Tuija sanoi olevansa hyvällä tuulella. Katrin mielestä 

selkäsilittely oli ollut kivaa. Anu, viittoi sanan mukava. Lisäksi hän näytti iloisesta ja surulli-

sesta naamasta surullisen ja viittoi sanan itkee.  Oletan hänen kertoneen kuvasta, eikä niin-

kään omista tunteistaan, koska hän itse ei ollut surullisen näköinen. Sonja näytti saman surul-

lisen naama kuvan ja viittoman itkee. Meille oli kerrottu, että Anulla ja Sonjalla on joskus 

tapana matkia toisiaan. Näytti siltä, että Sonja seurasi tässä vastauksessaan Anun esimerkkiä.  

Sonja itse näytti myös hyväntuuliselta ja hän oli osallistunut kaikkeen toimintaan. Paula mai-

nitsi keskustelun lomassa me naiset –lehden ja kertoi menevänsä kampaajalle. Ohjaaja kiin-

nitti huomiota näihin naisellisiin asioihin ja kyseli Paulalta näistä lisää. Kysyessämme naisilta 
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oliko joku asia tänään ollut tylsää, muutamat ryhmämme naisista vastasivat, ettei mikään 

ollut tylsää, vaan kivaa.  

 

6.3 Kolmas päivä 

 

Päivän teema: Värien päivä 

 Väline: Huivi 

 Aloitus 

 Lämmittely 

 Toiminta 

 Rentoutus ja hemmottelu 

 Loppupiiri 

 

Keskiviikko lähti käyntiin tuttuun tapaan aloituspiirillä ja kysymyksellä päivän kuulumisista.  

Tuija, Merja ja Helena vastasivat, että hyvää kuuluu. Anu vastasi kysymykseen näyttämällä 

hymynaama kuvaa ja viittoi sanan mukava. Sonja näytti myös hymynaamakuvaa. Paula oli 

vähän sivussa, mutta osallistui kuitenkin aamupiiriin. Ohjaajaparini kysyi naisilta, jäikö eili-

sestä mitään mieleen, tähän Paula vastasi ”perjantai”. Havainnoijan mukaan Paula odotti 

kovasti viikonloppua ja välillä tämä viikonlopun odotus saattoi häiritä keskittymistä toimin-

taan. Muut ryhmämme naiset eivät vastanneet kysymykseen mitään. Kertasimme lyhyesti 

eilisen tapahtumat ja kerroimme tämän päivän suunnitelmista. Ainoastaan kynsien lakkaus 

jätettiin naisille yllätykseksi.   

  

Lämmittelyosuuden aloitimme pyörittelemällä olkapäitä, sitten nousimme ylös ja ravistelim-

me koko kehoa. Jatkoimme käsien pyörittelyllä ja käsien ravistelulla. Keskivartalon pyöritte-

lyn jälkeen kysyimme yleisesti naisilta heidän omia lämmittelyliikkeitään. Kaksi ryhmämme 

naisista näytti omat lämmittelyliikkeensä.  Paula tuli lämmittelyn lopussa piiriin mukaan. 

 

Lämmittelystä siirryimme omaliiketanssiin, jossa jokainen nainen sai vuorollaan näyttää oman 

tanssiliikkeensä. Muut ryhmän naiset toistivat liikkeen yhdessä. Yhtä naista lukuun ottamatta 

kaikilta osallistujilta löytyi oma liike. Ryhmämme kaikki naiset olivat piirissä mukana. Seuraa-

vaksi teimme kaikkien naisten liikkeet peräkkäin musiikin soidessa. Naiset muistivat hyvin 

oman tanssiliikkeensä. 

 

Seuraavaksi jokainen nainen sai valita väriltään mieleisen huivin. Naiset näyttivät tietävän 

hyvin, minkä värisen huivin kukin haluaa. Kiinnitimme ohjaajina huomiota siihen, että Anu, 

jolle oman mielipiteen ilmaisu on välillä vaikeaa, löysi nyt helposti kolmesta huivivaihtoeh-

dosta mieleisensä. Näytimme naisille mitä huiveilla voi tehdä ja miten huivia voi liikuttaa. 

Opastimme heitä miten huivista pidetään kiinni. Kokeilimme ensin paikallaan ollen miten 
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huivi liikkuu ja millä tavoin sitä voi liikuttaa. Heiluttelimme huivia eri tavoin sivulta toiselle, 

teimme ravisteluja ja pyöritimme huivia ympäri. Naisilta onnistui huivin heiluttelu sivulta 

toiselle kaksin käsin ja osa naisista teki tätä liikettä suurimman osan ajasta.  

 

Kokeilimme heiluttaa huivia myös pään päällä. Tämä tuntui olevan monille aika vaativa liike, 

joten palasimme edellisiin liikkeisiin.  Heilutimme huivia samoilla liikkeillä kuin ennenkin, 

mutta nyt yhdellä kädellä. Naiset kokeilivat myös tätä tapaa. Yhdellä kädellä huivin huiskutus 

näytti olevan yhdelle ryhmän jäsenelle hankalaa ja hän palasikin pian kahden käden ottee-

seen. Sitten lähdimme liikkumaan huivin kanssa. Rohkaisimme naisia liikkumaan omalla taval-

laan ja heiluttamaan huivia vapaalla tyylillä. Osa naisista heilutti huivia yhdellä kädellä ja 

toiset kahdella kädellä. Otimme seuraavaksi musiikin mukaan ja tanssimme huivien kanssa. 

Tarkoituksemme oli jättäytyä syrjään ja antaa naisten tanssia ilman meitä ohjaajia. Havait-

simme kuitenkin, että kun siirryimme sivuun, naisten oma liike alkoi myös hidastua ja hiipua. 

Päätimme palata takaisin naisten joukkoon tanssimaan. Ohjaajan malli ja kannustus tuntui 

olevan naisille tärkeää. Kokeilimme kuitenkin välillä tanssia hieman sivussa ja antaa naisille 

tilaa. Kannustimme naisia ilmein, elein ja liikkein eli hyväksyvin katsein, pään nyökkäyksin ja 

hymyillen. Tämän harjoituksen ohjasimme yhdessä ja se sujui luontevasti toisen aloittaessa ja 

toisen jatkaessa. Kaikki ryhmämme naiset olivat mukana huivitanssissa. Kerroimme naisille, 

että heidän tanssinsa on kaunista.  

 

 
 

Kuva 4: Nyt huivit liehumaan! 
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Seuraavaksi sidoimme naisille huivit lantioille ja he saivat kokeilla tanssia itämaisen musiikin 

tahtiin. Näytimme heille mallia. Myös Merja, joka oli harrastanut itämaista tanssia, sai näyt-

tää mallia muille. Hän oli tästä tanssiosiosta erityisen innostunut, mikä näkyi hänen kasvoil-

taan. Merja hymyili ja liikkui keskittyneesti. Näytti siltä, että tällainen tanssi ja liikkuminen 

oli hänelle tuttua. Kaikki ryhmämme naiset osallistuivat itämaiseen tanssiin. Suunnitelmamme 

mukaan meillä olisi ollut seuraavaksi tanssia pareittain. Meitä ohjaajilta kuitenkin unohtui 

paritanssiosuus ja siirryimme itämaisesta tanssista suoraan yhteistanssiin. 

 

 
 

Kuva 5: Tanssia itämaiseen tapaan 
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Yhteistanssissa menimme piirin muotoon. Pidimme edelleen huivit lanteilla. Kaikki naiset 

tulivat piiriin mukaan.  Näytin ensin naisille yhteistanssin askeleet. Sen jälkeen kokeilimme 

tehdä ne koko ryhmänä yhdessä. Pidimme toisiamme kädestä kiinni ja tanssimme yhteistans-

sin musiikin tahdissa. Me ohjaajat tanssimme mukana ja samalla askelkuviota kuvaillen. Seu-

raava kerta tanssittiin ilman sanallista ohjausta. Yhteistanssin aikana katsoimme naisia ja 

huomasimme monella tyytyväisen ilmeen kasvoilla. Naiset olivat myös hyvin keskittyneitä 

tähän hetkeen ja tekemiseen. Annoimme naisille positiivista palautetta hienosta yhteistoi-

minnasta ja tanssista. Naisten ilmeet ja eleet kertoivat, että he olivat itsekin tyytyväisiä.  

 

 
 

Kuva 6: Yhdessä tekemisen iloa 

 

Yhteistanssin jälkeen oli rentoutuksen vuoro. Rentoutuksessa naiset olivat patjoilla vatsal-

laan. Me ohjaajat ja havainnoija teimme naisille tämän rentoutuksen. Kolme naista oli ren-

toutuksessa kerrallaan toisten odotellessa vuoroaan patjalla maaten. Naiset jaksoivat odottaa 

rauhassa. Taustalla soi rauhallinen musiikki. Painellen ja kevyesti puristellen kävimme läpi 

kädet, selän ja jalat. Teimme selkään kämmenellä painelua, silittelyä, sadepisaroita sormen-

päillä kevyesti näpytellen ja piirtelimme kuviota. Lopuksi taputeltiin selkää ja tehtiin koko 

kehon loppusively. Rentoutuksen jälkeen kysyin naisilta yleisesti, miltä rentoutus tuntui. Muu-

tamat heistä vastasivat, että mukavalta.  
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Rentoutusta seurasi hemmotteluhetki, joka sisälsi kynsien lakkauksen ja käsien rasvauksen. 

Tuija halusi pelkästään käsien rasvauksen. Helenalla taas oli jo valmiiksi lakatut kynnet, joten 

hän vain rasvasi kätensä itse. Muille naisille me ohjaajat ja havainnoija lakkasimme kynnet 

heidän itse valitsemillaan väreillä sekä rasvasimme heidän kätensä. Anu valitsi kynsilakan 

värin huolella monista eri vaihtoehdoista. Oli tärkeää, että naisille annettiin viikon aikana 

mahdollisuuksia omien valintojen tekemiseen.  

 

Loppupiirissä kysyimme, mikä tässä päivässä oli ollut kivaa.  Helena vastasi, että kaikki oli 

kivaa. Ohjaajan tarkennuskysymykseen Helena vastasi, että huivitanssi. Myös Merja piti huivi-

tanssista, varsinkin kun tanssittiin itämaiseen tapaa ja huivi oli lanteilla. Kysyimme Anulta ja 

Sonjalta hymiökuvien avulla, mikä oli kivaa tai tylsää. Anu katsoi ja osoitti ensin iloista ja 

sitten surullista kasvokuvaa, mutta näytti lopuksi kuvaa, jossa oli perusilme. Sonja puolestaan 

viittoi sanan mukavaa. Tuija vastasi vielä, että oli mukavaa. Seuraavaksi kysyimme oliko jo-

tain, mistä et pitänyt. Siihen Helena ja Merja vastasivat, että kaikki oli kivaa. Kysyimme vielä 

naisilta, mikä olo sinulla on nyt. Paula sanoi, että ihan hyvä olo. Helena kertoi olevansa hyväl-

lä mielellä, samoin Tuija, hän mainitsi myös äidin. Anu näytti kuvista iloista kasvokuvaa ja 

perusilmettä.  Sonja viittoi sanan mukava. Merja mainitsi vielä pitäneensä ”napatanssista”. 

 

6.4 Neljäs päivä 

 

Päivän teema: Naiset yhdessä 

 Väline: Huivi 

 Aloitus 

 Lämmittely 

 Toiminta 

 Hemmottelu 

 Loppupiiri 

 

Torstaipäivän aloituksessa kaikki ryhmämme naiset olivat mukana piirissä. Kysyimme jo tutuk-

si tulleet kysymykset. Merjalle, Helenalle, Paulalle ja Katrille kuului hyvää. Tuijakin sanoi 

”hyvää” ja jatkoi, ”äiti hakee lomalle”.  Sonja vastasi: ”Hyvin on”.  Anu näytti viittoman 

”kuuluu” ja vastasi ohjaajan hymyyn hymyllä. Kysymykseen, mitä eilisestä jäi mieleen, Hele-

na vastasi huivitanssi ja näytti sen myös käsillään. Hän jatkoi vielä sanomalla, että pidettiin 

käsissä ja lanteilla huivia. Ohjaajan mainitessa itämaisen tanssin käyttäen myös napatanssi 

ilmaisua, totesi Merja siihen iloisesti, että ”niin napatanssia”. Muut ryhmämme naiset eivät 

sanoneet mitään. Kerroimme naisille, mitä tulemme tänään tekemään. Pyrimme huomiomaan 

jokaista ryhmämme naista päivittäin, mutta erityisesti vielä niissä tilanteissa, kun havaitsim-

me, että joku naisista oli laittanut esimerkiksi kaunista vaatetta päälleen. Tänään huomioim-
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me ja ihastelimme Paulan rannekorua. Tällainen huomioiminen näytti olevan naisille tärkeää. 

Kehut otettiin vastaan hymyillen ja ihailun kohdetta, tällä kerralla rannekorua hypistellen. 

 

Lämmittelimme muuten tutuilla venytyksillä ja ravisteluilla, mutta otimme nyt mukaan uute-

na kylkivenytyksen. Kaikki ryhmämme naiset tekivät venyttely ja ravisteluliikkeitä. Paula ei 

oikein venyttelyistä innostunut, mutta oli kuitenkin mukana piirissä. Seuraavaksi ohjaaja 

näytti muutamia liikkeitä, joita ryhmän jäsenet tekivät mukana. Ensin kädet nostettiin ylös ja 

tuotiin sivukautta alas eli aurinkoliike. Sitten kädet sivuille, kuin tehtäisiin uintiliikettä. Seu-

raavaksi pyöriteltiin olkapäitä, sitten painon siirto jalalta toiselle lantio liikkuen mukana ja 

pyörähdys. Tätä sarjaa toistimme useita kertoja afrikkalaistyylisen musiikin tahtiin. Kaikki 

naiset olivat mukana tanssimassa, tätä liikkeiden sarjaa, joka oli muotoutunut afrikkalaiseksi 

tanssiksi. Paula oli myös mukana, mutta siirtyi myöhemmin syrjemmälle. Hän vaikutti hermos-

tuneelta. Koska meitä ohjaajia oli kaksi, pystyi toinen tarvittaessa huomioimaan sivuun siirty-

vän osallistujan toisen jatkaessa muiden kanssa. Lisäksi havainnoijan apu oli näissä tilanteissa 

tärkeä, hän pystyi myös tarkistamaan, että sivussa olijalla oli kaikki hyvin.  

 

Jatkoimme sitten jonotanssiin, jossa ryhmä liikkui ohjaajan johdolla ja teki samoja liikkeitä 

kuin ohjaaja. Afrikkalaistyylinen musiikki tuntui innostavan liikkumaan ja toistamaan ohjaajan 

tekemiä liikkeitä. Muut ryhmän naiset olivat jonotanssissa mukana. Paula oli jonotanssin ajan 

istumassa sivussa.  

 

Otimme seuraavaksi tanssiksi yhteistanssin, jota olimme jo keskiviikkona harjoitelleet. Ajatte-

limme, että tämä tanssi on hyvä ottaa uudelleen siltä varalta, että ryhmä haluaa esittää tans-

sin päätösjuhlassa. Lisäksi Katri oli keskiviikkona ollut poissa ja halusimme hänenkin oppivan 

tanssin. Kaikki naiset ja me ohjaajat olimme mukana tanssissa. Tanssin alkuosassa, kohdassa, 

jossa astutaan askel eteen, Paula totesi: ”tää on vaikeeta”.  Hän jatkoi kuitenkin tanssia ja 

oli mukana piirissä loppuun asti. Katri joka oli ollut edellisen päivän poissa, näytti pääsevän 

yhteistanssin juonesta kiinni. Jokainen ryhmämme nainen tanssi hyvin keskittyneesti. Keskit-

tyneisyys näkyi naisten ilmeistä. Jotkut seurasivat ohjaajan esimerkkiä ja katsoivat tarkasti 

mallia. Me ohjaajat kannustimme naisia hyväksyvällä katseelle, pään nyökkäyksillä, hymyllä 

ja sanoilla. Tanssissa naisilla oli huivit lanteilla. Ehdotimme Paulalla, että pitäisimme huivia 

käsien välissä, kun hän ei tahtonut laittaa huivia lanteille eikä harteille.  Hän oli tyytyväinen 

tähän ratkaisuun, jossa sai pitää huivia samalla kun piti vieressä olevaa kädestä kiinni.  Tässä 

sovellettiin joustavaa ohjaamista, jonka tarkoituksena oli antaa ryhmän jäsenen osallistua 

omalla tavallaan.  

 

Tämän jälkeen tanssimme pareittain antaen musiikin viedä. Pidimme vielä huivit lantioilla. 

Ryhmän naisista muodostui kaksi paria, joissa ryhmämme naiset olivat keskenään, Helena ja 

Katri sekä Merja ja Tuija. Lisäksi pareina olivat Paula ja havainnoija, Sonja ja ohjaaja sekä 
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Anu ja ohjaaja. Kaikilla pareilla tanssi näytti sujuvan hyvin. Toisen ohjaajan siirryttyä valoku-

vaamaan, ehdotti toinen ohjaaja Sonjalle, että tämä tulisi tanssimaan hänen ja Anun kanssa. 

Sonja ja Anu alkoivat kuitenkin tanssia yhdessä spontaanisti, joten ohjaaja siirtyi sivummalle. 

Heidän yhteinen tanssi yllätti meidät positiivisesti. Naiset näyttivät iloisilta. Myös Paula näytti 

tanssiessaan erityisen tyytyväiseltä. Olimme jo aikaisemmin panneet merkille, että hän nautti 

tanssista erityisesti silloin, kun tanssi parin kanssa musiikin tahtiin.  

 

 
 

Kuva 7: Tanssin riemua 

 

Kokeilimme vielä tanssia yksin huivin kanssa siten, että jokainen piti huivia kädessään ja lii-

kutteli sitä musiikin mukaan. Aluksi kuitenkin näytimme Katrille, joka oli ollut keskiviikon 

poissa, miten huivia voi pidellä ja liikutella. Huivin kanssa tanssiessa naiset liikkuivat enem-

män ja liikuttelivat huivia omalla tavallaan, kuka kahdella ja kuka yhdellä kädellä. Me ohjaa-

jat tanssimme mukana ja kannustimme naisia, mikä näyttikin innostavan heitä entisestään. 

Esimerkiksi Katri keksi oman tavan pyöritellä huivia. Sonja liikutti huivia myös omalla taval-

laan ja liikkui nyt monipuolisemmin kuin alkuviikosta. Tanssimme lisäksi toisen huivitanssin 

musiikin mukaan. Tämä oli hieman reippaampi kappale ja naiset näyttivät pitävän siitä. Sen 

huomasi heidän iloisista ja keskittyneistä ilmeistä. Tanssi ei tuntunut kestävän liian pitkään, 

sillä kukaan ei jäänyt seisoskelemaan tai siirtynyt sivuun.  
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Kuva 8: Keskittyminen tähän hetkeen ja tekemiseen 

 

Tanssien päätteeksi seurasi jalkahoito.  Laitoimme jokaiselle naiselle oman jalkakylvyn, jossa 

oli jalkaa pehmentäviä, tuoksuvia tippoja. Taustalla soi musiikki, jossa oli meren ääniä. Osa 

naisista sulki silmänsä näyttäen rentoutuneelta. Kaikki olivat hiljaisia ja rauhallisia. Kun nais-

ten jalat olivat saaneet rentoutua lämpimässä vedessä, kuivasimme ja rasvasimme ne. Nais-

ten rauhallisesta ja rennosta olemisesta päätellen tämä oli heille mieluista. Katri sai varpai-

den lisäksi käsien kynsiin lakkauksen. Hän oli keskiviikkona poissa ja jäi silloin ilman kynsien 

lakkausta. Jalkahoidon jälkeen otimme naisista kuvia huivien kanssa. Kuvattavana oleminen 

oli ilmeistä ja eleistä päätellen mieluista. Jokainen nainen sai myöhemmin itsestään kuvan, 

joka jäi mukavaksi muistoksi luovan tanssin viikolta. 
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Päivän päätteeksi kysyimme loppupiirissä, mikä oli ollut kivaa. Helena vastasi, että jalkojen 

rasvaaminen ja liottaminen. Sonja vastasi valitsemalla kuvista ensin viivanaaman ja sitten 

hymynaaman ja viittoi vielä työntekoa osoittavan viittoman. Paula sanoi, että hoito oli kiva. 

Hän kertoi pitäneensä muistakin toiminnoista. Anu näytti kuvista viivanaaman ja hymynaaman 

ja hymyili itsekin oikein kunnolla. Merja kertoi pitäneensä jalkahoidosta. Tuija sanoi, että 

tykkäsi nautiskella. Katri vastasi, että ”se huivitanssikin oli kiva ja jalkahoito ja kynsien lak-

kaus”. Kysyimme naisilta, millä mielellä olet nyt. Katri vastasi, että on todella hyvällä mielel-

lä. Tuija kertoi kaipaavansa äidin luo ja olevansa hyvällä mielellä.  Paula vastasi myös olevan-

sa hyvällä mielellä. Sonja sanoi ja viittoi itkee viittoman. Anu viittoi myös sanan, itkee, sen 

jälkeen hän viittoi viittoman mukavaa. Saattoi olla, että Anun ensimmäinen viittoma oli Son-

jan viittoman matkimista. He seurasivat usein tekemisissään toisiaan. Merja ja Helena vasta-

sivat, että ovat todella mukavalla mielellä. Kerroimme naisille, että viimeiselle toimintaker-

ralle voi laittaa halutessaan hameen.  

 

6.5 Viides päivä 

 

Päivän teema: Oma tanssi 

 Väline: Hame  

 Aloitus 

 Lämmittely 

 Toiminta 

  Aktiivinen rentoutus 

 Loppupiiri 

 

Päivä alkoi muutoksilla. Emme päässeet saliin, jossa olimme koko viikon olleet, vaan jou-

duimme siirtymään toisiin pienempiin tiloihin. Tilan varauksessa oli tapahtunut päällekkäis-

buukkaus. Ikävä yllätys luonnollisesti harmitti meitä, mutta ajattelimme sitten, että toimim-

me parhaamme mukaan niissä puitteissa, jotka meille on annettu. Meille ohjaajille tapahtuma 

oli oppimiskokemus. Tuttu tila tai sen vaihtuminen voi vaikuttaa ryhmän toimintaan. Se, että 

tietty toiminta on tietyssä tilassa, luo turvallisuutta ja uuteen tilaan tutustuminen taas vie 

aikaa. Uusi tila ei ollut meidän toiminnan kannalta paras mahdollinen, sillä se oli liikkumiseen 

ja tanssimiseen aika ahdas. Toiminnan aikana tapahtui useita kertoja läpikulkua tilassa, mikä 

häiritsi ryhmäläisten keskittymistä omaan tekemiseen. Tilassa kulkeminen häiritsi myös omaa 

keskittymistäni ohjaamiseen, eniten harmitti kuitenkin ryhmän puolesta. 

 

Ennen päivän toiminnan aloitusta odottelimme kahta ryhmämme naista, joiden taksi oli ilmei-

sesti myöhässä. Odotellessamme juttelimme muiden ryhmäläisten kanssa siitä, mitä he aiko-

vat tehdä kesällä. Osa ryhmäläisistä kertoi mielellään kesälomasuunnitelmistaan. Aloitimme 

varsinaisen aloituspiirin kysymällä mitä eilisestä jäi mieleen. Katri vastasi ”mulla jäi mieleen 
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jalkahoito”, Merja mainitsi myös jalkahoidon. Ohjaaja muistutti eilisestä huivitanssista. Merja 

totesi siihen ”joo”.  Lopuksi vielä kysyttiin lyhyesti, mitä kuuluu tänään. Kukaan ei enää ha-

lunnut lisätä mitään. Ilmeisesti, koska olimme puhuneet jo riittävästi. Kerroimme naisille 

lyhyesti päivän ohjelmasta. Toiveemme mukaisesti suurin osa naisista oli pukeutunut hamee-

seen tälle viimeiselle kerralle. Huomioimme tämän ja kehuimme naisia kauniista pukeutumi-

sesta, myös lakatuista kynsistä ja laitetuista hiuksista. Piirissä istuessamme pari ryhmämme 

naista suoristi hameensa helmoja ja he näyttivät selvästi ihailevan omia hameitaan. 

 

Juuri aloitettuamme venyttelyn Tuija ja Paula saapuivat paikalle. Paula kävi halaamassa ja 

tervehtimässä Helenaa. Ohjaaja huomioi naiset ja kysyi molemmilta tulijoilta, mitä kuuluu. 

Molemmat vastasivat hyvää. Kerroimme heille, miksi olemme nyt eri tilassa kuin aiemmin. 

Teimme lyhyen verryttelyn ennen siirtymistä varsinaiseen toimintaan. 

 

Toiminnan aikana kävimme lävitse kaikki viikon aikana käytetyt välineet: kukka-, laukku- ja 

huivitanssit. Aloitimme piirissä kukka-harjoituksella. Jokainen vei omalla tavallaan liikkuen 

kukan, kenelle halusi. Taustalla soi musiikki. Kaikki naiset osallistuivat tanssiharjoitukseen. 

Maanantaina vastaavassa harjoituksessa naiset pääosin kävelivät kukan kanssa toisen luo. 

Tällä kertaa liikkuminen oli selkeästi tanssillista, keinahtelua ja pyörähtelyä.  Vain Katri ei 

varsinaisesti tanssinut, vaan ojensi kukan vierellään olevalle.    

 

Laukkutanssissa käytimme eri musiikkia kuin edellisellä kerralla, mutta itse tanssiharjoitus oli 

naisille jo tuttu. Jätimme tarinallisen osuuden pois, mutta ohjasimme antamalla vinkkejä, 

miten laukun kanssa voisi liikkua. Olimme koko harjoituksen ajan mukana tanssimassa. Kaikki 

olivat mukana harjoituksessa, Katrin ja Paulan liikkuminen oli hieman varovaista. Katri liikkui 

kuitenkin enemmän suhteessa aikaisempaan. Liikuimme tilassa eri tavoin keinahdellen, lauk-

kua heilutellen ja välillä olalla pitäen.  

 

Yhteistanssissa jokainen sai taas valita mieleisensä värisen huivin, jonka sidoimme lanteille. 

Menimme piiriin, jossa näytin naisille liikkeet ja annoin ohjeita samalla kun tanssimme. Paula 

ei suostunut antamaan kättä ohjaajalle, eikä halunnut liikkua mihinkään. Hän jättäytyi piiris-

tä pois, ilmaisten kokevansa tanssin vaikeana. Paulaa ei patisteltu takaisin tanssimaan, vaan 

hänelle annettiin mahdollisuus seurata tanssia vierestä ja halutessaan hän olisi voinut tulla 

takaisin piiriin. Yhteistanssin päätteeksi taputimme itsellemme ja toisillemme kiitokset tans-

sista. 

 

Olimme pyytäneet jokaista ryhmämme naista tuomaan omaa mielimusiikkiaan viimeiselle 

kerralle. Idea syntyi jo alkutapaamisessa, jossa kysyimme naisilta heidän mielimusiikkejaan. 

Jokaisen naisen tuomasta cd:stä kuunneltiin yksi kappale ja tanssittiin vapaasti sen mukana. 

Aina tanssin jälkeen taputimme itsellemme ja toisillemme. Takkuileva tekniikkakaan ei saa-
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nut tunnelmaa latistumaan ja saimme loppujen lopuksi kaikkien toivekappaleet soitettua. 

Tanssimme kaikki naisten toivekappaleet yksin. Olimme silti melkein piirin muodossa, joten 

kaikki naiset näkivät toisensa. Hetkessä tuntui olevan läsnä yhteisöllisyyttä ja me naiset –

henkeä. Osa naisista alkoi laulaa spontaanisti mukana, varsinkin kun oli Jari Sillanpään Satu-

maa –kappaleen vuoro. Sonja, joka ei käytä juurikaan puhetta, joitakin sanoja lukuun otta-

matta, laittoi kätensä nyrkkiin ikään kuin mikrofooniksi ja alkoi laulaa kappaleen mukana. 

Havainnoija kertoi jälkeenpäin, ettei ollut nähnyt Sonjan tekevän sellaista aiemmin. Tällainen 

ilmaisullinen toiminta oli häneltä yllättävää, mutta erittäin positiivista. Olin itsekin hyvin 

vaikuttunut Sonjan innokkuudesta, spontaanisuudesta ja itseilmaisusta. 

 

 
 

Kuva 9: Mielimusiikki vei mukanaan. 

 

Viimeisenä lauluna soitimme Paula Koivuniemen ”Aikuinen nainen” ja tanssimme sen mukana, 

pareittain. Katri halusi tanssia yksin, mutta tuli myöhemmin mukaan kolmanneksi tanssijaksi 

ohjaajan ja Tuijan kanssa.  Anu ja Sonja tanssivat parina, Paula tanssi toisen ohjaajan parina. 

Merja ja Helena tanssivat paritanssityylillä ja he tekivät hienoja pyörähdyksiä. Ryhmän toiset-

kin naiset tanssivat antaumuksella, musiikista ja liikkeestä nauttien. Tanssien aikana Sonja 

huomioi itse hameensa ja kehui itseään tanssin jälkeen. Muutkin naiset kiinnittivät huomiota 

hameisiinsa ja helmojen heilumiseen tanssin aikana. Tanssin lopuksi annoimme itsellemme 

kunnon aplodit. 
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Kuva 10: Paritanssia Paula Koivuniemen tahtiin 

 

Tanssista siirryimme aktiiviseen rentoutukseen.  Muut ryhmämme naiset kävivät patjoille ma-

kaamaan Paulan jäädessä seisoskelemaan. Hän kävi kuitenkin hetken päästä ohjaajan kanssa 

patjalle istumaan. Paula toisteli ja varmisteli monta kertaa samoja asioita, joita oli aikai-

semminkin puhunut. Toiset ryhmämme naiset keskittyivät enemmän tai vähemmän rentoutuk-

seen ja venyttelyyn. Kuitenkin kaikki makasivat patjoilla rauhallisesti. Rentoutuksessa keski-

tyttiin ensin hengittelemään ja olemaan rennosti.  Seuraavaksi rentoutettiin kasvojen lihak-

set, sitten siirryttiin oikeaan käteen, seuraavaksi vasempaan käteen, oikeaan jalkaan ja va-

sempaan. Näin käytiin läpi koko keho. Kun koko keho oli saatu rennoksi, venyteltiin vielä kä-

det ja jalat. Rentoutuksen lopuksi noustiin istumaan ja venyteltiin vielä niskaa. Sonja joutui 

lähtemään heti rentoutuksen päätyttyä, sillä hänellä oli sovittu meno. 

 

Rentoutuksesta siirryimme tanssiviikon viimeiseen loppupiiriin kysyen, mitä naiset olivat pitä-

neet viimeisestä tanssiviikon päivästä ja koko luovan tanssin viikosta. Saimme kuulla heiltä, 

että ihanaa ja kivaa oli ollut. Yksi osallistuja vastasi, ”lomalle”, kun ohjaaja kysyi miltä on 

tuntunut tanssia, siihen hän vastasi, ”ihan hyvin”. Toinen osallistuja vastasi näyttämällä ku-

vista hymy- ja viiva naaman sekä viittoi ”mukavaa”.  Kysyimme myös millä mielin naiset nyt 

ovat.  Kolme naisista vastasi hyvällä, yksi tosi hyvällä ja yksi vielä sanoi ”tosi hyvä mieli kaikin 

puolin”.  Muistutimme naisia vielä päätösjuhlasta sekä kirjallisesti että suullisesti. 
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6.6 Päätösjuhla 

 

Päätösjuhla pidettiin viikon kuluttua tanssijakson päättymisestä. Kaikki tanssiviikkoon osallis-

tujat olivat mukana juhlassa sekä joidenkin osallistujien perheenjäseniä.  Lisäksi mukana oli 

toimintakeskuksen muita asiakkaita ja henkilökuntaa. Aloitimme juhlan toivottamalla kaikki 

tervetulleiksi. Kerroimme alkuun hieman, mitä olimme luovan tanssin viikolla tehneet.  

 

Esitimme tanssiviikkoon osallistuneiden naisten kanssa yhteistanssin, jossa meillä oli huivit 

lanteilla. Sonjaa lukuun ottamatta kaikki tulivat heti tanssipiiriin. Sonjakin tuli piiriin pienen 

houkuttelun jälkeen ja aloitimme tanssin. Naiset näyttivät nauttivan tanssin esittämisestä.  

Paula tanssi pää pystyssä ja ilme oli tyytyväinen ja hän näytti nauttivan.  Helena haki selkeäs-

ti ohjaajien katsetta ja kun ohjaaja katsoi häntä ja hymyili, hän näytti saavan siitä varmuutta 

ja hymyili myös. Anun ilme oli iloisempi kuin kertaakaan varsinaisen tanssiviikon aikana. Hä-

nen vanhempansa olivat katsomassa ja se teki varmasti hänelle tilaisuudesta vielä tärkeäm-

män. Yllätykseksemme kaikki naiset niiasivat esityksen jälkeen. Tätä emme olleet etukäteen 

harjoitelleet, mutta niiaus näytti tulevan luontevasti ja varmaan osaksi ohjaajien mallin aut-

tamana. Sonja sanoi tanssin jälkeen itselleen: ”Hyvä Sonja”.  

 

Seuraavaksi tanssiviikon osallistujille jaettiin diplomit (liite 5) raikuvien aplodien kera. Naisil-

le diplomin saaminen tuntui olevan todella tärkeää. Paula tuuletti kädet ylhäällä hakiessaan 

diplomin. Muiden naisten ilmeet kertoivat myös tyytyväisyydestä. Sonja sanoi todistuksen 

saatuaan, että ”Sonjan oma” ja ilme kertoi kuinka merkittävä asia diplomi oli. Kaikkien seit-

semän naisen iloiset ja tyytyväiset ilmeet kertoivat siitä, että diplomin saanti oli heille tärkeä 

juttu ja siitä oltiin ylpeitä. Me ohjaajat onnittelimme ja halasimme jokaista diplomin saajaa. 

Olo oli yhtä aikaa sekä iloinen että haikea. 

 

Olimme tehneet isoille kartongeille kuvakollaaseja, joita olimme laittaneet sekä juhlasalin 

että toimintakeskuksen käytävän seinille. Juhlan virallisen osuuden jälkeen kaikilla oli mah-

dollisuus käydä katsomassa kuvia, joissa näkyi tanssiviikon toimintaa ja tunnelmia. Lopuksi 

meillä oli vielä kahvitarjoilu ryhmämme naisille. 

 

Keskustelimme naisten kanssa kahvin juonnin lomassa viikosta ja kesälomasuunnitelmista. 

Moni kertoi pitäneensä luovan tanssin viikosta. Merjan mielestä mukavinta oli ollut laukku-

tanssi ja yhteistanssi. Muutama muukin sanoi pitäneensä yhteistanssista. Paula sanoi pitä-

neensä ”pyörähdys” – tanssista. Tarkensimme asiaa ja hän vastasi tarkoittaneensa yhteistans-

sia.  Kysyimme myös, pitikö joku jalkahoidosta, silloin Katrin käsi nousi heti ylös. Muistelimme 

lisäksi kynsien lakkausta. Merja oli esitellyt kynsiään asuntolassakin työntekijän kertoman 

mukaan. Kysyimme naisilta, että jos tanssiviikko järjestettäisiin uudestaan, niin haluaisitteko 
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osallistua. Katri vastasi välittömästi kyllä ja muutamat muutkin naisista sanoivat, että osallis-

tuisivat. 

 

Kesäsuunnitelmista puhuttaessa oli ainakin parilla naisella tarkoitus viettää mökkilomaa osa 

kesäajasta. Jotkut aikoivat mennä kesällä lavatansseihin, varsinkin juhannuksena oli tanssei-

hin menijöitä. Vauhtiin päästyämme keskustelu sujui luontevasti. Puhuimme monista aiheista 

esimerkiksi perheistä ja sisaruksista. Ryhmämme naisten lisäksi päätöskahveilla oli mukana 

keskuksen esimies, asuntolan työntekijä ja Anun äiti. Ohjaajaparini keskusteli pääasiassa asi-

akkaiden kanssa ja minun huomioni puolestaan jakaantui sekä asiakkaille että henkilökunnal-

le. Keskustelin sekä asuntolan työntekijän, että toimintakeskuksen esimiehen kanssa. Kahvi-

hetki toimi samalla ikään kuin foorumina, jossa pääsin kertomaan myös meidän toiminnas-

tamme. 

 

Ryhmämme naisille tarjoiltiin kahvit pöytään ja tarjottavat oli kauniisti esillä. Tämä teki het-

kestä juhlavan. Ilmapiiri oli kahvipyödässä leppoisa ja iloinen. Havaitsimme, että Anu oli eri-

tyisen iloinen. Hänen äitinsä oli päässyt mukaan juhlaan ja kahville. Ryhmämme naiset kes-

kustelivat keskenään. Esimerkiksi Tuija ja Paula, jotka eivät useinkaan tule niin hyvin juttuun 

keskenään, kävivät nyt keskustelua. Paula puhui ja odotti usein tanssiviikon aikana tulevia 

tapahtumia ja asioita.  Juhlapäivänä hän keskittyi täysin tähän hetkeen ja näytti nauttivan 

olostaan. Hän oli odottanut diplomia ja juhlaa pitkään ja nyt odotus oli viimein palkittu. 

 

 

7 TANSSIVIIKKOPROJEKTIN ARVIOINTI 

 

Tanssiviikkoprojektin esiin nostamia kokemuksia havainnoitiin sekä ryhmämme naisten että 

ohjaajien osalta. Arvioinnissa tarkastellaan, millaisia havaittavia vaikutuksia tanssiviikkopro-

jekti sai aikaan ryhmäläisissä sekä millaisia ammatillisen osaamisen oppimis- ja kehittymisko-

kemuksia ohjaajat tunnistivat. Havainnoija ja me ohjaajat kirjasimme muistiin havaintoja 

ryhmän naisten toiminnasta. Havainnoimme erityisesti ryhmän naisten toimintaan osallistu-

mista ja innokkuutta, naiseusteeman näkymistä sekä itseilmaisua. Me ohjaajat arvioimme 

myös omaa ohjauksellista toimintaamme. Hyödynnän lisäksi tarkastelussa ryhmäläisten väli-

töntä palautetta ja kyselyn vastauksia, jotka saatiin yhdestä asuntolasta ja toimintakeskuk-

sesta.  

 

7.1 Ryhmän naisten osallistuminen ja innostuminen 

 

Liikkumisella ja mielellä on yhteys toisiinsa, kun liikutamme kehoa liikuttaa se myös meidän 

mieltämme. Vastaavasti ajatus, mielen liikahdus, voi saada ihmisen liikkumaan. Liikkumisessa 

ja tanssissa on olennaista mielekkyyden kokemus. Jos ihminen ei koe liikkumisessa olevan 
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mitään mieltä, ei hän sitä halua jatkaa. (Ojanen 2006: 16-17.) Ryhmämme naiset näyttivät 

kokevan liikkumisen tanssiviikolla mielekkäänä, sillä kaikki olivat toiminnassa mukana alusta 

loppuun, lukuun ottamatta yksittäisiä etukäteen sovittuja menoja.  

Lisäksi ryhmän naisten innokkuudesta ja halusta osallistua kertoo jotain se, että muutamat 

heistä olivat aamulla hyvissä ajoin paikalla odottamassa toiminnan alkamista. Ensimmäisenä 

toimintapäivänä yksi ryhmämme jäsen oli salissa odottamassa toiminnan alkamista aikaisem-

min lähettämämme kutsu kädessään.  Viikon muinakin päivinä meitä oli salissa valmiina odot-

tamassa yleensä kaksi tai kolme ryhmämme naista. Kyselyn vastauksista kävi ilmi, että yksi 

tanssiviikkoon osallistuja oli ollut hyväntuulinen koko tanssiviikon ajan. Hän oli herännyt pir-

teänä ja hoitanut aamutoimensa reippaasti. Tavallisesti hyvin rauhassa aamupalaa pöydässä 

nautiskeleva nainen oli nyt oikein hyvin ehtinyt taksiin, joka haki hänet koko viikon normaalia 

aikaisemmin. Myös toinen ryhmäämme kuuluva nainen oli lähtenyt joka aamu mielellään tans-

simaan ja illalla hän oli odottanut seuraavaa kertaa. 

  

Suurin osa naisista oli mukana kaikessa toiminnassa, yksi ryhmän jäsen lämpeni toimintaan 

hitaammin, mutta osallistui tanssiharjoituksiin omaehtoisesti. Havainnoijamme yllättyi yhden 

ryhmämme naisen innokkaasta osallistumisesta, sillä näin aktiivista osallistumista hän ei ollut 

osannut ennakoida. Osa ryhmämme naisista oli tasaisen aktiivisesti mukana toiminnassa alusta 

alkaen ja muutamilla osallistuminen parani päivien kuluessa. Toiminnan tutuksi tulemisella oli 

osallistumiseen ja innostumiseen positiivinen vaikutus.  

 

Musiikki oli tärkeä, innostava ja osallistava tekijä. Kaikki musiikki ja varsinkin oma mielimu-

siikki innosti tanssimaan ja laulamaan. Yksi ryhmämme jäsenistä alkoi tanssin aikana musiikin 

soidessa laulaa ikään kuin mikrofoniin. Tämä osoitti mielestäni hyvin innostumista. 

 

Tanssiviikon ensimmäisenä päivänä yksi ryhmämme naisista keksi oman tanssiliikkeensä yh-

dessä tanssiharjoituksessa. Se kertoo mielestäni innostumisesta tanssiin. Monilla ryhmämme 

naisille innokkuus kasvoi päivän ja viikon edetessä. Tanssissa käytetyt välineet motivoivat 

heitä tanssiin ja liikkumiseen. Huivitanssi innosti naisia liikkumaan ja kuljettamaan huivia eri 

tavoin. Esimerkiksi pari ryhmän jäsentä keksi omia tapoja pyöritellä huivia, toinen löysi moni-

puolisia liikkeitä enemmän kuin alkuviikosta. 

  

Meidän ohjaajien tanssiminen ja kannustus näyttivät lisäävän naisten intoa tanssimiseen. Ryh-

ti kohosi, kasvoille nousi hymy ja liike kasvoi. Yksi ryhmämme naisista innostui erityisesti itä-

maistyylisestä tanssista, jossa tanssimme huivit lantioilla. Hän oli joskus aikaisemmin harras-

tunut itämaista tanssia ja osasi sen pohjalta näyttää mallia muille naisille. 

Yhteistanssissa kaikki naiset olivat hyvin keskittyneitä ja intensiivisesti mukana. Keskittymi-

nen tanssiin näkyi esimerkiksi siten, että muutaman ryhmämme naisen tyypillinen ”oheistoi-

minta” ja itsekseen puhelu unohtui ja naiset keskittyivät täysin siihen hetkeen, tanssiin. 
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Naisilla oli mahdollisuus osallistumiseen, mutta myös mahdollisuus olla osallistumatta. Emme 

korostaneet sitä, että osallistumiseen ei ole pakkoa, mutta toimme sen esille yksittäisissä 

tilanteissa. Esimerkiksi, kun joku ryhmäläisistä ei halunnut osallistua johonkin harjoitukseen, 

hänellä oli mahdollisuus olla sivussa. Halusimme kunnioittaa ryhmäläisen omaa tahtoa ja va-

pautta valita. Pyrimme kuitenkin kannustamaan naisia näissäkin tilanteissa osallistumiseen, 

sillä näimme sen ryhmän kannalta tärkeänä. Joidenkin ryhmän jäsenten kohdalla taas liika 

kannustaminen saattoi kuitenkin tuntua jo patistamiselta, joten pyrimme huomiomaan myös 

erilaiset persoonallisuudet tässä asiassa. 

 

Diplomin saamisesta naiset näyttivät olevan erittäin innostuneita. Päätöstilaisuudessa näkyi 

ryhmämme naisten kasvoilta iloisuus ja tyytyväisyys, kun he kävivät vuoron perään hakemassa 

diplominsa. Yksi ryhmämme naisista nosti diplomin ilmaan ja tuuletti. Toinen sanoin diplomin 

saatuaan, että se on hänen oma.  Kyselyn vastauksista selvisi myös, että diplomi oli ollut nai-

sille tärkeä. Diplomista oltiin erittäin ylpeitä. Yksi tanssiviikkoon osallistuja kuljetti diplomia 

mukanaan. 

 

Palaute toiminta päivien loppupiirissä oli pääsääntöisesti positiivista. Tanssimisesta pidettiin. 

Yritimme selvittää, oliko toiminnassa jotain, mistä naiset eivät pitäneet. Tähän oli vaikea 

saada vastausta. Aktiivisimmat vastasivat nopeasti kysymykseen, että toiminnassa ei ollut 

mitään sellaista mistä he eivät pitäneet. Muutaman kohdalla palautteen saaminen oli haas-

teellisempaa. Käytimme kuvia apuna kommunikoinnissa, ja lisäksi kiinnitimme huomiota vas-

taajan ilmeisiin ja eleisiin, josta pyrimme saamaan lisätukea vastaukselle.  

 

7.2 Naiseusteeman näkyminen 

 

Toimme naiseutta esille puheessa esimerkiksi korostamalla, että kysymyksessä on erityisesti 

naisten ryhmä. Käytimme ryhmässä usein ilmaisua ”me naiset” ja kiinnitimme huomiota ylei-

sesti naisellisiin asioihin. Helena alkoi myös puheessaan tuoda esiin naiseusteemaa. Hän saat-

toi esimerkiksi käyttää ilmaisua ”me naiset” tai huomioida naisellisia asioita esimerkiksi omat 

lakatut kyntensä tai muiden ryhmämme naisten naisellisia asioita. Havainnoijan mielestä hän 

oli ottanut mallia meistä ohjaajista. Helena oli selvästi ymmärtänyt, että naisten jutut olivat 

viikon teemana.  

 

Välineet olivat yksi konkreettinen tapa tuoda naiseutta ja naisellisuutta näkyväksi, siksi käy-

timme tanssissa kukkaa, käsilaukkua, huivia ja viimeisellä kerralla hameita. Nämä välineet 

korostivat naisellisuutta. Huomioimme ja kehuimme naisia esimerkiksi heidän pukeutumises-

taan, lakatuista kynsistä, kauniisti laitetuista hiuksista. Yksi osallistujista huomio itse oman 
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hameensa ja kehui itseään tanssin jälkeen. Muutkin naiset kiinnittivät huomiota hameisiinsa 

esimerkiksi helmojen heilumiseen tanssin aikana. 

 

Kynsien lakkaus, rentoutus ja jalkahoito ovat sellaisia naisellisia hemmottelun muotoja, joista 

monet naiset pitävät. Siksi annoimme ryhmämme naisille mahdollisuuden nauttia näistä asi-

oista. Naisellisuus näkyi myös väreissä kuten käyttämissämme huiveissa ja kynsilakoissa. Väri-

en valinta toimi myös osaltaan oman olon, mieltymyksen ja itsensä ilmaisuna. 

 

Yhtenä päivänä otimme naisista valokuvia huivien kanssa. Kuvattavana oleminen näytti olevan 

heille mieluista. Siinä sai jokainen olla hetken erityishuomion kohteena. Annoimme päätös-

juhlassa jokaiselle valokuvan muistoksi luovan tanssin viikolta. Se näytti olevan diplomin 

saannin ohella tärkeä muisto.  

 

Tanssi itsessään on tärkeä ilmaisun muoto ja tanssiviikolla se toimi erityisesti naiseuden ilmai-

sun välineenä. Erityisen naisellinen tanssi oli itämainen tanssi, jossa käytimme myös huiveja. 

Naisellisuus ei ole välttämättä valmiina kaikilla naisilla, vaan sitä tuotetaan koko ajan naisel-

lisen liikekielen kautta ja liikkeitä tekemällä voi tulla naiselliseksi (Laukkanen 2003: 203.) 

Itämaisessa tanssissa, jossa huivi sidottiin lanteille, oli naisten liikkeissä naisellista lantion ja 

käsien pyöritystä.  Tanssissa naiselliset liikkeet toivat naiseutta esiin. Naisellisten liikkeiden 

tekeminen voi tuoda tanssijalle naisellisen olon tunteen. 

 

Kuuluminen johonkin suurempaan kokonaisuuteen ja naisten merkitys toisilleen tuli esiin ha-

luna jakaa kokemuksia ja toimia yhdessä toistensa kanssa (Näre 2004: 77,102). Tämä näkyi 

yhteistanssissa, jossa naisten yhdessä tekeminen konkretisoitui. Piirissä oltiin käsi kädessä ja 

tanssiminen yhdessä loi ryhmään me-henkeä ja yhteisöllisyyttä. Se kuvastui naisten iloisilta 

kasvoilta ja keskittymisestä juuri tähän hetkeen ja yhteiseen tanssiin. Yhteisen tanssin tär-

keydestä kertoi jotain myös se, että naiset halusivat esittää tanssin päätösjuhlassa. 

 

Tanssiharjoituksissa käytetyissä musiikissa oli useita naisartisteja, mikä toimi yhtenä naiseus-

teeman välittäjänä. Soitimme viikon viimeisenä kappaleena Paula Koivuniemen ”Aikuinen 

nainen”. Tanssimme laulun aikana pareittain ja osa naisista lauloi mukana. Halusimme tuoda 

esille sitä, että me kaikki tässä ryhmässä olemme ihania aikuisia naisia. 

 

Painopisteemme luovan tanssin viikolla oli tanssissa, liikkeessä ja itseilmaisussa, joiden tar-

koitus oli tukea naiseusteeman esiin tulemista. Toimme naiseutta esiin puheessa ja yleisesti 

määriteltyjen naisellisten asioiden kautta. Jälkikäteen arvioituna olisimme voineet nostaa 

naiseusteemaa ryhmässä vahvemmin esille. Emme esittäneet naisille suoraa kysymystä siitä, 

mitä he itse naiseudesta ajattelevat, mikä olisi ollut tärkeä ja oleellinen kysymys. Tässä koh-

taa toimisin toisin, jos olisin nyt toteuttamassa toimintaa uudestaan. 
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Toiseen asiaan johon kiinnitin jälkikäteen huomiota oli havainnointi lomake. Se olisi kaivannut 

vähän tarkempaa suunnittelua. Lomakkeessa olevat kysymykset olivat kyllä hyödyllisiä tutki-

muksen kannalta, mutta naiseusteemaa olisi kysymyksissä voitu painottaa vahvemmin. Kä-

vimme havainnoijan kanssa lävitse lomakkeen kysymykset ja toivoimme, että hän rohkeasti 

antaa palautetta meidän ohjauksellisesta toiminnasta. Naiseusteemaa olisi kuitenkin pitänyt 

tarkentaa ja avata paremmin sekä itsellemme että hänelle.  Tästä ”puutteesta” huolimatta 

havainnoija osasi mielestäni kiinnittää huomiota naisellisiin elementteihin ja ryhmän naisten 

naiseuden esiin tuloon. 

 

7.3 Ryhmän naisten itseilmaisun muodot 

 

Naisille annettiin mahdollisuus ilmaista itseään tanssiharjoituksissa, joista suuri osa oli va-

paamuotoista luovaa tanssia. Jokainen ryhmämme nainen sai liikkua ja tanssia omalla taval-

laan ja tyylillään. Useissa tanssiharjoituksissa oli mahdollisuus keksiä ja näyttää omia liikkei-

tä. Useimmat ryhmämme naisista tanssivat omia liikkeitä tuottaen ja jokainen ryhmän jäsen 

kykeni siihen pienellä avustuksella ja kannustuksella. Esimerkiksi yksi ryhmämme nainen keksi 

puutanssissa oman liikkeen. Hän näytti meille liikkeillään, miten puu puhkeaa kukkaan. Toi-

nen ryhmäläinen keksi aivan omatyylisen lanteiden keinutuksen.  Monet muutkin ryhmän nai-

set liikkuivat tanssissa vapaan oloisesti. Havaitsimme päivien kuluessa, että naisten fyysinen 

liike oli vapautuneempaa ja ilmaisullisempaa. Tämä näkyi rohkeampana liikkumisena ja liik-

keiden kasvuna. Spontaanina toimintana esimerkiksi niin, että tanssin aikana naiset saattoivat 

alkaa laulaa. Jotkut naisista tanssivat keskenään sellaisten parien kanssa, joiden kanssa eivät 

yleensä tule kovin hyvin juttuun. Tanssi ja liike saivat aikaan sellaista vuorovaikutusta ja koh-

taamista ryhmän naisten välillä, johon ei löydy sanoja - eikä niitä ehkä edes tarvita.  

 

Ryhmäläiset seurasivat hyvin ohjaajien esimerkkiä ja joissakin kohdin sitä selkeästi tarvittiin. 

Kannustus näytti lisäävän oman liikkeen tuottamista. Se, että ohjaaja luottaa, arvostaa sekä 

antaa palautetta oikealla hetkellä ja oikealla tavalla on tanssijalle merkittävää ja auttaa hän-

tä ilmaisun vapautumisessa (Viitala 1998:56). Ryhmässämme, positiivisen palautteen saami-

nen, näkyi naisten tyytyväisistä ja iloisista ilmeistä, ryhdin kohenemisesta ja liikkeen kasvus-

ta. Jossakin kohtaa havaitsin, että ohjaajan rohkaisevaa ja hyväksyvää katsetta haettiin ja 

odotettiin. Tällainen hetki oli esimerkiksi, kun tanssimme yhteistanssia päätösjuhlassa. 

 

Tanssimassamme jonotanssissa jokainen sai vuorollaan johtaa joukkoa. Muutamilta ryhmäm-

me naisilta johtaminen sujui, mutta osan kohdalla tämä muodostui aika haasteelliseksi. Jo-

nosta tahtoi herkästi tulla piiri, jossa ei enää ollut niin selvää, kuka joukkoa johtaa. Tämän 

harjoituksen kohdalla selkeämpi ohjaaminen olisi ollut tarpeen. Liian haastava harjoitus voi 

muodostua esteeksi oman ilmaisun tuottamiselle, mikä tässä harjoituksessa osoittautui todek-
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si. Ryhmän johtaminen ja omien liikkeiden tuottaminen yhtä aikaa oli liian haasteellinen teh-

tävän osalle ryhmämme naisista. Meidän ohjaajien olisi pitänyt jatkaa ryhmän kärjessä pi-

demmän aikaa ja olisimme voineet olla enemmän apuna niille naisille, joille joukon johtami-

nen liikkeiden tuottaminen samaan aikaan oli haasteellista.  Tämä oli näkemyksemme jälkikä-

teen tilanteesta. Toisaalta voi olla, että naiset itse kokivat tilanteen eri tavalla, sillä kukaan 

heistä ei vaikuttanut tyytymättömältä siihen, että jono kulki ympyrää. Eikä heillä myöskään 

näyttänyt olevan huolta, tuliko samalla tehtyä erilaisia liikkeitä.  Kävelyhän on jo liikkeen 

tuottamista eikä siinä välttämättä tarvitse muuta tehdä.  Ehkä harjoituksen ”epäonnistumi-

nen” oli enemmänkin meidän ohjaajien oma näkemysongelma. 

 

Viikon viimeiselle tanssikerralle naiset saivat tuoda mukanaan omaa mielimusiikkiaan, mikä 

toimi myös oman maun ja persoonan esille tuojana. Tähän kertaan oli varattu monta vapaasti 

tanssittavaa tanssia, jossa itsensä ilmaisu mahdollistui. Vapaa ja hyväksyvä ilmapiiri mahdol-

listi mielestämme sen, että varsinkin omaa musiikkia kuunnellessa ja tanssiessa monet alkoi-

vat spontaanisti laulaa mukana.  Tanssimme niin, että kaikki näkivät toisensa, sillä olimme 

melkein piirin muodossa.  Tanssin aikana tuli puolin ja toisin hyväksyviä, kannustavia, positii-

visia katsekontakteja sekä tunne siitä, että laulamme ja tanssimme naisina yhdessä. Hetkessä 

tuntui olevan läsnä yhteisöllisyyttä, ystävyyttä ja ”me naiset” -henkeä. Tilanteeseen sopivia 

ja sitä kuvaavia sanoja ovat lämpö, yhteys, yhteisöllisyys, hyväksyvä ilmapiiri, luottamus ja 

hetkessä oleminen. Viitalan (1998: 19) mukaan luova tanssi hetkellisyydessään voi tarjota 

tanssijalle tärkeitä omia elämyksiä. Näitä elämyksiä saimme koko naisryhmänä olla kokemas-

sa. 

 

Koko viikon ajan naisilla oli mahdollisuus ilmaista mielipiteitään siitä, mistä piti ja mistä ei. 

He saivat tehdä omia valintoja esimerkiksi värin ja mielimusiikin suhteen. Kyselyn perusteella 

selvisi, että naisista oli ollut mukavaa tanssia toistensa kanssa. Tanssista oli pidetty, eikä se 

ollut tuntunut vaikealta.  Tanssiviikon tunnelman voisi kiteyttää palautteeseen, joka on laina-

us yhdestä kyselyssä olleesta vastuksesta ”Pyörähdykset olivat kivoja”.   

 

7.4 Ohjaajien oppimis- ja kehittymiskokemukset 

 

Lähtiessämme suunnittelemaan ja toteuttamaan luovan tanssin viikkoa meillä oli ohjaajapari-

ni kanssa takana aikaisempi yhteinen ohjausprojekti. Olimme ohjanneet koulumme opiskeli-

joille tanssipajan, joka toimi yhtenä osa-alueena luovuusteeman esittelyssä opiskelijoille, 

jotka vielä miettivät mitä opintokokonaisuuksia itselleen valitsevat. Tästä kokemuksesta oli 

meille hyvin paljon hyötyä, kun suunnittelimme ja toteutimme tanssiviikkoprojektin.  Olimme 

saaneet kokemusta työparina toimimisesta ennen tätä luovan tanssin viikkoa. Tanssiviikkopro-

jektin järjestäminen vaati paljon työtä ennen toimintaa, sen aikana ja jälkikäteen. Työhön 

kuului toiminnan suunnittelua, välineiden hankintoja, erilaisten musiikkien etsimistä tanssi-
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harjoituksiin, yhteydenpitoa toimintakeskukseen, palavereja ja monenlaista pienempää ja 

suurempaa tekemistä. Projektin aikana ymmärsin kuinka erilaisia asioita sisältyy ohjaajan 

työhön ja kuinka monia lankoja joutuu käsissään pitelemään.  

 

Toiminta luovan tanssin viikolla perustui tekemiseen, vuorovaikutukseen ja läsnäoloon, jossa 

asiakkaan nähdyksi ja kuulluksi tuleminen on erityisen tärkeää. Esimerkiksi kommunikointivai-

keuksien vuoksi pyrittiin ottamaan huomioon, että naisten saattaa olla vaikeaa tuoda vahvasti 

esiin sitä, mikä heistä tuntuu hyvältä tai pahalta ja missä omat rajat kulkevat. Koska osalla 

ryhmän jäsenistä sanallinen kommunikointi on vaikeaa, ohjaajien oli oltava erityisen herkkänä 

kuulemaan pieniäkin viestejä. Olimme tekemisessä herkän alueen kanssa, koska tanssissa 

käytetään omaa kehoa ja silloin ”avoinna” oleva ihminen on haavoittuvassa tilassa. Stanleyn 

Witkinin ajatuksia mukaillen voi sanoa, että eettiset kysymykset ovat vahvasti läsnä kaikessa 

toiminnassa, vuorovaikutuksessa ja jopa läsnä olemisen tavassa, minkä vuoksi ohjaajan pie-

neltäkin tuntuvat päätökset ovat merkityksellisiä (Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan 

ammattilaisen eettiset ohjeet, 2005: 10). Toimintamme tanssiviikolla oli sen luonteista, että 

siinä ohjaajan täytyy olla läsnä ja uskaltaa heittäytyä mukaan toimintaan. Vuorovaikutus ja 

läsnäolo näkyivät siinä, miten katsoimme, kuulimme ja kohtasimme ryhmämme naisia. 

 

Toimiessamme ohjaajina kehitysvammaisten naisten ryhmässä tavoitteemme oli kunnioittaa 

heidän oikeuttaan päättää itse itseään koskevista asioista. Naisilla oli oikeus päättää, mihin 

toimintaa osallistuvat ja mihin eivät.  Ohjaajina tehtävämme oli kuitenkin rohkaista ja innos-

taa heitä osallistumaan (Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset oh-

jeet, 2005: 14). 

 

Koetimme ottaa kaikki ryhmän naiset huomioon, jotta jokainen tulisi kuulluksi ja nähdyksi. 

Mielestämme onnistuimme melko hyvin. Alku ja loppupiirissä jokaista kuunneltiin vuorollaan 

ja vastaamiseen annettiin aikaa. Ryhmän naisten nähdyksi tuleminen toteutui esimerkiksi 

tanssin aikana tapahtuvan katsekontaktin, kannustuksen, kehumisen ja hyväksyvän katseen 

kautta. Sen kuitenkin havaitsimme, että kaikkia ryhmäläisiä emme pystyneet huomioimaan 

täysin yhtä paljon. Huomiomme meni usein enemmän niihin ryhmän jäseniin, jotka tarvitsivat 

enemmän ohjausta ja kannustusta harjoituksia tehdessämme. 

 

Pyrimme kohtelemaan ryhmämme naisia kunnioittavasti. Se näkyi esimerkiksi kuuntelemisena 

ja siinä, että annoimme aikaa puhua ja kenenkään puhetta ei keskeytetty. Meidän ohjaajien 

kunnioitus ryhmän naisia kohtaan näkyi myös siinä, että naisia kannustettiin liikkumaan omal-

la tavalla. 

 

Ohjaajan palaute ryhmän jäsenille on tärkeää. Me annoimme palautetta osallistujille kannus-

tusten ja kehujen muodossa. Tanssin aikana katsoimme ryhmäläisiä hyväksyvästi, hymyn ja 
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pään nyökkäyksen kera. Ohjaajan katseella, ilmeillä ja eleillä näytti olevan suuri merkitys. 

Saatoimme sanoa tanssin aikana esimerkiksi ”Hyvä Paula” tai ”Hienoa Anu”. Huomasin, että 

kun annoimme palautetta, niin se näkyi heti naisten olemuksessa ja ilmeissä. Palautteella oli 

välitöntä vaikutusta. 

 

Olimme jakaneet etukäteen ohjausvastuun kuhunkin harjoitukseen ja se tuntui toimivan hy-

vin. Kokonaisuuden kannalta oli eduksi, että ohjaajia oli kaksi. Esimerkiksi, kun toinen huo-

lehti tekniikasta ja muista välineistä, toinen pystyi täysin keskittymään ohjaukseen tai jos 

joku ryhmämme naisista tarvitsi erityisesti ohjausta tai apua, toinen ohjaajista pystyi heti 

auttamaan, toisen ohjatessa muuta ryhmää. 

 

Kaikki ei kuitenkaan sujunut täysin ongelmitta. Esimerkiksi silittelyringissä syntyi pientä se-

kaannusta, koska molemmilla ohjaajilla oli oma ajatus harjoituksen toteuttamisen tavasta. 

Toinen ajatteli, että se toteutetaan pareittain ja toinen, että toimimme ryhmässä. Opin tilan-

teesta, että vaikka toiminta on yhdessä suunniteltu, asioita voidaan ymmärtää ja ajatella eri 

tavoilla. Tärkeää tällaisissa tilanteissa on se, että ohjaajat pystyvät neuvottelemaan ja teke-

mään yhdessä ratkaisuja.  Emme jumiutuneet teknisiin ongelmiin, vaan jatkoimme toimintaa. 

 

Toinen opin paikka oli se, että kaikkeen ei voi aina olla varautunut eli yllätyksiä tulee. Viimei-

senä toimintapäivänä jouduimme yllättäen vaihtamaan tilaa. Sali, jossa olimme koko viikon 

toimineet, oli varattu toiseen tilaisuuteen.  Jouduimme siirtymään pienempään tilaan. Ohjaa-

jana tilan vaihdos oli oppimiskokemus siitä, miten tilan tuttuus, pysyvyys, tietty toiminta 

tietyssä paikassa on tärkeää. Muutoksella oli vaikutusta ryhmän jäseniin ja toimintaan. Har-

millista oli myös, että tilassa tapahtui läpikulkua useita kertoja, mikä häiritsi ryhmäläisten 

keskittymistä omaan tekemiseen.  Minulle ohjaajana se oli haastavaa, mutta olosuhteisiin 

nähden toimintamme onnistui hyvin. 

 

Mielestäni onnistuimme toiminnassamme siinä, että olimme valinneet toimintajaksoksi viikon 

eikä esimerkiksi kerran viikossa toimintaa, joka oli meillä myös yhtenä vaihtoehtona. Ryh-

mämme hyötyi mielestäni juuri tästä koko viikon kestävästä toiminnasta, sillä naiseusteema ei 

ehtinyt unohtua mielestä, mikä olisi saattanut tapahtua esimerkiksi viikon mittaisen tauon 

jälkeen.  

 

Tanssiviikkoprojektissa saatu ohjaajakokemus oli minulle merkityksellinen prosessimainen 

kokonaisuus. Sain työparini kanssa mahdollisuuden olla synnyttämässä ryhmää sekä toimia 

ryhmän mukana koko sen elinkaaren. Saimme arvokkaan kokemuksen siitä, miten ideasta ede-

tään suunnittelun kautta konkreettiseen toimintaan ja lopuksi ryhmän lopetukseen. 
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8 POHDINTA 

 

Liikunnassa toteutuu ihmisen kolme peruspyrkimystä, jotka ovat liittyminen, autonomia ja 

mielekkyys (Ojanen 2006: 17). Ryhmässämme liittyminen toteutui pareittain ja yhdessä tans-

siessamme. Autonomian näkyi muun muassa ryhmän jäsenten tanssiessa yksin ja omien valin-

tojen tekemisenä. Naisten toiminnassa mukana oleminen ja tanssiharjoituksista innostuminen 

osoitti heidän kokevan liikkumisen mielekkäänä. Tanssi mahdollistaa ilon kokemisen liikkees-

tä, omaan kehoon ja sen mahdollisuuksiin tutustumisen, yhdessä toimimisen ja oman tekemi-

sen (Viitala 1998: 12). Nämä elementit näkyvät tanssiviikolla. Naiset nauttivat ja iloitsivat 

liikkumisesta. Kokeilivat tuottaa uusia ja erilaisia liikkeitä kehollaan. Tanssiharjoitukset tarjo-

sivat mahdollisuuden sekä yhdessä toimimiseen että omaan tanssiin ja itseilmaisuun. Autono-

mia ja liittyminen vuorottelivat tanssiharjoituksissamme, ollen hyvässä tasapainossa ja tukien 

ryhmän jäsenten itsenäisyyttä, mutta myös ryhmän jäsenten välisiä vuorovaikutussuhteita. 

 

Naiseusteemaa kuljetimme mukana toiminnan sisällä - tanssissa, puheessa ja konkreettisia 

naisellisia asioita esiin tuomalla. Jälkikäteen pohdin tapoja, joilla olisimme voineet vahvistaa 

naiseusteemaa. Naiseus on moniulotteinen teema, josta on löydettävissä lukematon määrä 

tutkittavia osa-alueita.  Naiseusteeman tarkastelu herätti erilaisia ajatuksia ja kysymyksiä. 

Aluksi pohdin paljon, mihin rajaan naiseuden tutkimuksessani, mitä asioita otan esille, mitkä 

asiat ovat tärkeitä ja oleellisia tässä työssä. Yksi asia, mitä en projektiin lähtiessä vielä nai-

seusteeman alla kovinkaan paljon miettinyt oli ystävyys. Tämä naisen elämään kuuluva asia 

tuli esille ryhmämme naisten välisen vuorovaikutuksen ja liittymisen kautta. Se näkyi toveruu-

tena ja yhdessä tekemisenä. Mielestäni tanssiviikko toimi hyvänä pohjana herätellen osallistu-

jia naiseusteemaan sekä naiseuden ja naisen elämään liittyvien asioiden pohtimiseen. Olisi 

mielenkiintoista jatkaa aiheen tutkimista, esimerkiksi naisen seksuaalisuutta kehitysvammai-

sen naisen näkökulmasta. Aihe voisi kiinnostaa opinnäytetyötä pohtivaa opiskelijaa. 

 

Kun sanoja ei ole tai ne eivät riitä kuvaamaan tunteita on hienoa, että ihminen voi ilmaista 

itseään liikkeen ja tanssin kautta. Tanssiviikkoprojekti mahdollisti ryhmämme naisille itseil-

maisun tanssin välityksellä, liikunnanilon ja elämyskokemukset. Saamastamme palautteesta 

ilmeni, että tanssiviikosta oli jäänyt osallistujille hyvä mieli. Tanssiminen oli naisten mielestä 

ollut mukavaa. Kyselyn palautteista selvisi, että projektimme kaltaista toimintaa kaivattaisiin 

lisää. Naisten ilmeiden, eleiden, katseiden, liikkeiden ja sanojen perusteella oli nähtävissä, 

että he nauttivat tanssista. Lähdin suurella innolla tanssiviikkoprojektiin ja ajattelin, että 

annamme ryhmämme naisille hienon mahdollisuuden tanssin ja liikkeen kokemiseen sekä it-

seilmaisuun. Huomaan, että olen itse ollut vahvasti saajan asemassa.  
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Kokemus tanssiviikosta ja koko opinnäytetyöprosessi on ollut minulle ammatillisen kasvun ja 

kehityksen paikka. Oppimista on tapahtunut toiminnan kautta, teoriaan tutustumisen, pohdin-

tojen, oivallusten ja taas uusien kysymysten myötä. Olen arvioinut omaa toimintaani uudel-

leen ja uudelleen, heti toiminnan jälkeen ja vielä useita kertoja työn arviointivaiheessa. Oi-

valsin, että ohjaajan täytyy olla valmis jatkuvaan kasvuun ja oppimiseen. Omien virheiden 

näkeminen ja niiden hyväksyminen on osa ammatillista kasvua. Tanssiviikon ihana naisryhmä 

on kasvattanut minua ohjaajana. Yhteistyö ohjaajaparini kanssa oli hyvää. Toimimme tois-

temme tukena ja peilinä tanssiviikolla. Hänen kanssaan kävin monia mielenkiintoisia ja antoi-

sia keskusteluja, joita jäin kaipaamaan siinä vaiheessa, kun aloin tehdä opinnäytetyötä yksin. 

Havaitsin ja ymmärsin, että oma ammatillinen vahvuuteni on juuri pari- ja ryhmätyössä. Aja-

tusten vaihto erilaisten ihmisten kanssa rikastuttaa ja antaa uusia näkökulmia asioihin. Luovi-

en toimintojen ryhmässä opiskellessani opin paljon ryhmässä toimimisesta ja ryhmätyö tuli 

tärkeäksi osaksi työskentelytapaani. Opinnäytetyön tekemisen kautta olen saanut vahvan ko-

kemuksen itsenäisestä työskentelystä, sen haasteista ja mahdollisuuksista.  

 

Liikunnan merkitys henkisen hyvinvoinnin tukena on tärkeä. Minäkuvaamme sekä yleiseen 

mielialaammekin vaikuttavat monin tavoin kehomme, sen terveys ja hyvinvointi (Vilén, Lep-

pämäki & Ekström 2006: 269). Sosiaalialan ammattilaisen tulisi nähdä ja ymmärtää kehollisen 

kokemisen merkitys, jotta hän työssään kykenee tukemaan asiakkaitaan kokonaisvaltaisesti 

(Vilén ym. 2005: 268). Ymmärrys ihmisen kehollisuuden, tajunnallisuuden ja situationaalisuu-

den erottamattomuudesta vahvistaa parhaimmillaan sosiaalialan työntekijän käsitystä myös 

kehollisuuden merkityksestä omassa työssään. Sosiaalialan ammattilainen kohtaa työssään 

monenlaisia asiakkaita. Kaikille ei puhuminen, ole helpoin tapa itsensä ilmaisuun, varsinkaan 

jos kyse on vaikeista ja kipeistä asioista. Lisäksi on ihmisiä, joille puhuminen ei ole ensisijai-

nen kommunikointikeino. Tällaisissa tilanteessa luovat menetelmät voivat toimia väylänä 

itseilmaisussa ja auttaa ihmistä tunteiden käsittelyssä. Luovat menetelmät voivat toimia hy-

vänä tukena ja uudenlaisena asioiden ja tunteiden käsittelytapana.  Ne voivat olla antoisa 

työväline sosionomin ”työkalupakissa”. 
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8.1 Liite1. Kutsu tanssiviikolle 

Kutsu 
 

Kutsumme sinut _________________ luovan tanssin viikolle 26.5-30.5. 

Luovan tanssin viikolla saat mahdollisuuden liikkua, tanssia ja iloita 

naiseudestasi yhdessä muiden kanssa. Tule mukaan ja anna musiikin 

viedä! 
 

Mukaan tarvitset joustavat vaatteet ja jumppatossut tai sisäkengät.  
 

Alkutapaaminen keskiviikkona 21.5 klo 9.30-11.00.  
 

Toimintapäivät: 

Ma 26.5 klo 9.00-11.00 

Ti 27.5 klo 9.00-11.00 

ke 28.5 klo 9.00-11.00 

To 29.5 klo 9.00-11.00 

Pe 30.5 klo 9.00-11.00 
 

Kurssin päättäjäiset ja kahvitarjoilu maanantaina 9.6 klo 12.30-14.00 
 

Kokoonnumme aina Solkikuja 8b salissa.  Tervetuloa! 
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8.2 Liite 2. Havainnointi 
HAVAINNOINTI 
 
Tavoitteenamme on tämän ryhmän kehitysvammaisten naisten naiseuden tukeminen. Lisäksi 
tavoitteenamme on kehittää omaa ohjaajuuttamme. Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin 
havainnoidessasi toimintaa. 
 
1. Osallistuminen: 
 
Mihin toimintaan ryhmäläiset osallistuivat?   Mihin eivät osallistuneet? 
 
Katri 
 
Merja 
 
Sonja 
 
Paula 
 
Anu 
 
Helena 
 
Tuija 
 
2. Innostuminen: 
 
Mistä naiset innostuivat?  Mistä eivät innostuneet? 
 
Katri 
 
Merja 
 
Sonja 
 
Paula 
 
Anu 
 
Helena 
 
Tuija 
 
3. Käyttäytyminen 
 
Toimivatko naiset mielestäsi tavalliseen tapaan, vai poikkesiko käytös normaalista käytökses-
tä? Jos poikkesi, niin millä tavalla? (aktiivinen - passiivinen, levoton-rauhallinen, iloinen - 
alakuloinen) 
 
Katri 
 
Merja 
 
Sonja 
 
Paula 
 
Anu 
 
Helena 
 
Tuija 
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4. Toiminnan sopivuus: 
 
Tulivatko naiset vapaaehtoisesti ryhmään? 
 
Pääsivätkö naiset ilmaisemaan itseään?  Annettiinko heille vapaus siihen? 
 
Katri 
 
Merja 
 
Sonja 
 
Paula 
 
Anu 
 
Helena 
 
Tuija 

 
 
5. Teeman näkyvyys: 
 
Näkyikö naiseus teema mielestäsi toiminnassa? Miten? 
 
 
6. Ohjaajuus: 
 
Miten ohjaamisemme mielestäsi sujui?  
 
 
-läsnäolo 
 
Katja 
 
Saara 
 
-kunnioittaminen (ryhmäläisten sekä ohjaajien keskinäinen) 
 
Katja 
 
Saara 
 
-palautteen antaminen   
 
Katja 
 
Saara 
 
7. Muita havaintoja/palautetta? 
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8.3 Liite 3. Saatekirje ja kysely asuntoloihin 
 

 

 

 

HEI ASUNTOLAN HENKILÖKUNTA! 

 

 

Olemme kaksi sosionomi opiskelijaa Laurea-ammattikorkeakoulusta. Teemme opin-

näytetyötä, jonka toiminnallisena osuutena järjestimme luovan tanssin viikon seitse-

mälle kehitysvammaiselle naiselle. Teidän asuntolastanne tanssiviikolle osallistui 

____________________. 

 

Laitoimme teille jo aiemmin viestin siitä, että tulemme kyselemään havaintojanne 

tanssiviikkoon osallistujan käyttäytymisestä. Oletteko havainneet hänen puhuvan 

tanssin viikosta, tai onko viikko muulla tavoin näkynyt hänen käyttäytymisessään? 

Kysymykset ovat kirjeen liitteenä. Toivomme, että kysymyksiin vastaavat työtekijät, 

jotka ovat olleet tekemisissä asukkaan kanssa luovan tanssin viikon aikana tai sen 

jälkeen. 

 

Otamme teihin yhteyttä puhelimitse viikolla 24 tiistaina 10.6 tai keskiviikkona 11.6. 

kuullaksemme vastauksenne. Toivomme että olette ehtineet miettiä kysymyksiin vas-

tauksia siihen mennessä. 

 

Ystävällisin terveisin, Katja Lappalainen ja Saara Niinimäki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  57 
  Liite 3 

 

 

KYSELY: Havainnot luovan tanssin viikon vaikutuksesta osallistujaan 

 

 

 

1. Onko luovan tanssin viikko näkynyt osallistujan puheessa, käyttäytymisessä tai 

muussa toiminnassa kyseisen viikon aikana? Jos on, niin miten?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Onko luovan tanssin viikko näkynyt osallistujan puheessa, käyttäytymisessä tai 

muussa toiminnassa tanssiviikon jälkeen? Jos on, niin miten? 
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8.4 Liite 4. Luovan tanssin viikon ohjelma 
LUOVAN TANSSIN VIIKON OHJELMA: 

 

MAANANTAI 

 

Päivän teema: Tutustuminen ja liikkeelle lähtö  Väline: Kukka   

 

Aloitus:  

Esittelemme itsemme, muistelemme ja opettelemme ryhmän jäsenten nimiä ja kyselemme 

kuulumisia. 

 

Lämmittely: 

Venyttely/ravistelu: Pyöritellään käsiä, ensin yhtä kättä, sitten toista ja vielä molempia yh-

dessä. Aloitetaan keskivartalon pyöritys, polvet joutaen. Sitten ravistellaan jalkoja, ensin 

oikeaa, sitten vasempaa jalkaa.   

Piirissä: Vie kukka kenelle haluat, liikkuen omalla tavalla. Harjoituksessa voidaan käyttää 

musiikkia. 

 

Toiminta: 

Puutarha kävely (lähdetään liikkeelle tarinan mukaan) 

Huomataan, täällähän on ihana puutarha. Omenapuita…herkullisen näköisiä omenia. (Aloite-

taan omenoiden poimiminen, kurotetaan käsillä korkealle ja laitetaan omenat alas koriin.) 

Sitten vastaan tulee tiheä heinikko (raivataan käsillä tietä). Huh olipas tiheä heinikko, mitäs 

sen takaa ilmestyy. Tuoksuvia ruusupensaita…kumarrutaan haistelemaan niitä.. ihana tuok-

su…Oi miten kaunista linnun laulua. (kuunnellaan kädet korvilla). Voi ei parvi hyttysiä, (huido-

taan niitä käsillä pois) Huh onneksi menivät pois. Täällähän on hienoja isoja kiviä. Kokeillaan-

pa hypätä kiveltä kivelle…no tulipas lämmin, huh huh. Oo onpas ihanan värisiä kuk-

kia…poimitaanpa kaikki naiset itselle yksi kukkanen….Hei, jostain kuuluu musiikkia…siellähän 

on puutarhajuhlat. Mitäs juhlissa tehdään? – no, tanssitaan. Lähdetään tanssimaan omalla 

tavalla. Keinuvaa menoa, pyörähdys, hypähdys, kädet mukana jne… 

Musiikki vaimenee, nyt juhlat ovat lopussa. Viedään kukat majakkoon.(Harjoituksessa voidaan 

käyttää esimerkiksi irlantilaista musiikkia) 

  

Puutanssi: Puu kasvaa (voidaan nousta esim. kyykkyasennosta ylös tai seistessä nostaa kädet 

ilmaan), puuhun tulee lehtiä, omenapuuhun kukkia, puu huojuu tuulessa; hento tuuli, kova 

tuuli, kädet mukaan Harjoituksessa voi käyttää musiikkia. 
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Naisten  jonotanssi: Lähdetään liikkeelle niin, että etumainen johtaa ja muut seuraavat. 

Kuljetaan. eri nopeuksia, hiipivää menoa, vilkasta kipitystä jne., eri tasoja, käsien erilaista 

liikettä, lantion pyöritystä, pyörähdyksiä,  

Vaihdetaan välillä johtajaa. Musiikki voi olla reipastempoista esim. salsaa 

 

Pallohieronta: Otetaan parit, toinen makaa patjalla, toinen pareista hieroo pallon avulla. 

Ohjaaja näyttää mallia ja ohjaa sanallisesti. Käytetään rauhallista musiikkia. 

 

Loppupiiri:  

Mennään lopuksi piiriin patjoille. Kysytään mikä oli kivaa? Näytetään harjoitukseen kuuluvaan 

välinettä muistin virkistämiseksi. Kysytään mikä oli tylsää? 

Oliko tämä päivä kiva vai tylsä? (apuna hymiöt eli iloinen ja surullinen kasvokuvat) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

TIISTAI  

 

Päivän teema: Naisten päivä  Väline: Laukku 

 

Aloitus:  

Mitä kuuluu tänään? / Millä mielellä olet tänään? Mitä eilisestä jäi mieleen?  Käytetään kukkaa 

ja palloja muistelussa apuna. 

 

Lämmittely: 

Venyttely/ravistelu sama kuin maanantaina. 

Liiku tilassa: eteenpäin hitaasti hiipien, reippaasti kävellen, hypähdellen, taaksepäin rauhalli-

sesti, sivulle: oikea kylki vie, vasen kylki vie.  Harjoitus voidaan tehdä musiikin kanssa tai 

ilman. 

 

Toiminta: 

Aamururiinit: Jokainen näyttää vuorollaan oman aamuliikkeensä, joka toistetaan yhdessä koko 

ryhmänä ensin ilman musiikkia. Sen jälkeen tehdään liikkeet musiikin kanssa. Ohjaajat näyt-

tävät liikkeet vuoron perään ja ryhmä tekee mukana. Mainitaan kenen liike on kyseessä, Kat-

jan liike, Maijan liike jne. Musiikkina voidaan käyttää esimerkiksi salsaa. 

 

Kun naiset ovat heränneet uuteen päivään ja aamutoimet tehty, on aika lähteä liikkeelle!  
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Laukku tanssin myötä kiirehditään harrastuksiin, kauppaan, ostoksille, kylään, töihin jne. 

Matkalla tervehditään vastaantulevia tuttuja käden heilautuksella, välillä heilutellaan lauk-

kua, liikutaan reippaasti kävellen, hitaasti, välillä keinahdellen, pyörähtäen…käytetään eri 

tyylejä. Musiikki pikkuhiljaa mukaan (Mestari Areenalla, toinen cd raita 12, Da daa)  

 

Selkätanssissa ollaan pareittain. Ensin tanssitaan/liikutaan käsikynkkää. Selät vastakkain, 

kyljet  vastakkain, pidetään käsistä kiinni, poski-poskea vasten. taustalla musiikkia (Mestarit 

Areenalla, ensimmäinen cd, raita 2, Varrella virran) 

 

Rentoutus: Patjoilla. Kuunnellaan rantatarina, jonka ohjaaja kertoo hitaasti rauhallisella 

äänellä.  

 

Olet lämpimällä hiekkarannalla, lepäilet rantapyyhkeen päällä.  Aurinko lämmittää sinua ja 

kesätuuli hyväilee hiuksiasi. Jostain kuuluu lokin kirkunaa, meri tuoksuu suolaiselta ja raik-

kaalta. Auringon säteet lämmittävät jokaista jäsentä: molempia käsiäsi, jalkojasi, vatsaasi ja 

kasvojasi. Sinulla on rento ja rauhallinen olo. On ihana viettää kesäpäivää rannalla. Kosketat 

kädelläsi rannan heikkaa, se tuntuu mukavan lämpimältä melkein kuumalta, kun se valuu 

sormiesi välistä. Kuulet kuinka aallot lyövät rantaan ja alat pikkuhiljaa liikutella sormia ja 

varpaita, käsiä ja jalkoja. Pikkuhiljaa avaat myös silmäsi. Venytellään käsiä ja jalkoja…sitten 

voit hiljalleen nousta istumaan. Venyttelyä. (musiikki: Ocean´s Relaxing surf, raita 1) 

 

Silittelyrinki: Silittelyä, sadepisaroita (sormilla näpyttelyä), karhunkävelyä, sormella kuvioi-

den piirtelyä, reipasta taputtelua, loppusively.  

 

Loppupiiri: 

 

Mennään lopuksi piiriin patjoille. Kysytään mikä oli kivaa? Näytetään laukkua, kun puhutaan 

kyseisestä harjoituksesta.  Kysytään, mikä oli tylsää? Oliko tämä päivä kiva vai tylsä? (hymiöt 

apuna)  

 

________________________________________________________________________ 

 

KESKIVIIKKO  

 

Päivän teema:Värien päivä  Väline:huivi 

 

Aloitus:  

Mitä sinulle kuuluu tänään? Mitä eilisestä jäi mieleen? Muistelussa apuna edellisen päivän väli-

ne.  
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Lämmittely:  

Venyttely/ravistelu 

Oma liike –tanssi. Ollaan piirissä, jokainen näyttää vuorollaan oman tanssiliikkeensä, jota 

muut seuraavat. Tehdään kaikki liikkeet peräkkäin musiikin soidessa. (Musiikki: Keita Salif, 

”Folon”…the past,  raita 1)  

 

Toiminta:  

Käytämme harjoituksessa huiveja. Osallistujat saavat itse valita huivi värin. Näytetään ensin 

paikallaan mitä huiveilla voi tehdä ja kokeillaan sitten miten huivi liikkuu. Heilutellaan huivia 

eritavoin esim. kahdella kädellä ylös alas, sivulta toiselle, ravistelu/huiskuttelu, huivin pyöri-

tys ympyrää. Sitten kokeillaan samantapaisia heilutuksia yhdellä kädellä. Osa liikkeistä on 

teräviä ja osa pehmeitä, sulavia. Sitten lähdetään liikkeelle huivin kanssa. Ensin rauhassa 

huivia huiskutellen, sitten reippaammin. Välillä pidetään huivista kiinni molemmin käsin, ko-

keillaan miten huivi liehuu perässä. Kokeillaan miten huivi liehuu ylhäällä ja alhaalla. Miten 

huivi liehuu, kun pyöritään ympäri ja pidetään yhdellä kädellä kiinni. 

Sitten otetaan musiikki mukaan.(Camerata meiga, raita 2) Kaikki saavat vapaasti liikkua hui-

vin kanssa. Ohjaajat siirtyvät sivuun, tarvittaessa näyttävät mallia ja rohkaisevat liikkumaan.  

 

Yksintanssi/itämainen tanssi: Sidotaan huivit lanteille, kaikki saavat keinutella itseään mu-

siikin mukaan ja otetaan kädet myös mukaan liikkeeseen. Ohjaaja näyttää mallia, itämainen 

tyyli.  

(Dalata Songs from the tin, raita 2) 

 

Kokeillaan tanssia myös pareittain. Valitaan parit, ohjaajat myös mukana pareissa. 

 

Yhteistanssi: Mennään piiriin, huivit edelleen lanteilla. Ohjaaja näyttää liikkeet yhteiseen 

tanssiin. Ensin alkel eteen, vuoron perään molemmat jalat 4krt/ 8askelta. Sitten pieni piiri, 

iso piiri 2 kertaa. Pyöritään piirissä ensin myötäpäivään, sitten vastapäivään. Aloitetaan kuvio 

alusta.(musiikki:Camerata meiga,raita 1)  

 

Rentoutus: (musiikki:Smith Jeffrey: Tranquil Harbor, raidat 3, 4) Ryhmäläiset ovat patjoilla 

vatsallaan. Ohjaajat+havainnoija tekevät rentoutuksen: Painelut/puristelut kädet, jalat, sel-

kä. Karhunkävely eli kämmenellä painelu selässä, silittelyä, sadepisaroita (tehdään sormen-

päillä), piirretään selkään kuvioita, taputellaan selkää, koko kehon loppusively.  

 

Hemmottelu: Kynsien lakkaus ja käsien rasvaus. Ryhmän naiset saavat valita mieleisensä la-

kan. Ohjaajat ja havainnoija lakkaavat kynnet ja rasvaavat kädet. 
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Loppupiiri:  

Mennään lopuksi piiriin patjoille. Kysytään mikä oli kivaa?  Mikä oli tylsää? Oliko tämä päivä 

kiva vai tylsä? (hymiöt)  

 

________________________________________________________________________ 

 

TORSTAI  

 

Päivän teema: Naiset yhdessä  Väline:Huivi,  

 

Aloitus:  

Kysytään kaikilta. Mitä sinulle kuuluu tänään? Mitä eilisestä jäi mieleen? Lyhyesti palautellaan 

mieliin edellistä kertaa. Kerrotaan mitä tullaan tänään tekemään.  

 

Lämmittely: 

Venyttely/ravistelu   

Piirissä: ohjaaja näyttää liikkeitä ja ryhmä tekee perässä aurinko -liike, kädet sivuil-

le:uintiliike, olkapäiden pyöritys, painon siirto jalalta toiselle lantio liikkuu myös, pyörähdys – 

toistetaan. (musiikki: Keita Salif, raita 1) 

 

Jonotanssi:Ohjaaja edellä, ryhmäläiset seuraavat. Liikutaan eteenpäin ja tehdään samalla 

erilaisia liikkeitä. (musiikki: Keita Salif, raita 3)  

 

Toiminta: 

Yhteistanssi: Laitetaan huivit lanteilla. Kuvio: 1 askel eteen vuoron perään 2krt, 2 pieni piiri, 

iso piiri 2krt, 3 pyöritään myötäpäivään, sitten vastapäivään --- toistetaan (musiikki:Camerata 

meiga, raita 1)) 

 

Pareittain: käsikädessä tanssi (musiikki:Camerata meiga, raita 9)    

 

Yksin huivin kanssa tanssia. (musiikki:Camerata meiga, raita 2) 

 

Hemmottelu:jalkahoito: ensin kuorinta, sitten jalat lämpimään veteen (ihoa pehmentävät 

tipat), jalkojen kuivaus ja rasvaus. (rentoutus musiikkia)   

 

Loppupiiri: Kysytään mikä oli kivaa? Mikä oli tylsää? Oliko tämä päivä kiva vai tylsä? (hymiöt) 

Pyydetään osallistujia laittamaan hame (jos haluaa) viimeiselle toimintakerralle. 

 

_________________________________________________________________________________ 
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PERJANTAI  

 

Päivän teema: Oma tanssi  Väline: Hame  

 

Aloitus:  

Kysytään kaikilta. Mitä sinulle kuuluu tänään? Kysytään yleisesti. Mitä eilisestä jäi mieleen? 

Saa vastata kuka haluaa. Kerrotaan lyhyesti mitä tehdään tänään.  

 

Lämmittely: 

Venyttely/ravistelu  

 

Toiminta:  

Käydään kaikki viikon aikana harjoituksissa käytetyt välineet läpi eli kukka, laukku ja huivi. 

 

Kukka, piirissä:Vie kukka sille, kenelle haluat, liikkuen omalla tavalla  

(musiikki: Merories of Cuba, Chan Chan, raita 1) 

 

Laukku tanssi: liikutaan reippaasti, hitaasti, keinahdellen, laukkua eri tavoin heilutellen ja 

olalla pitäen, liikutaan naisellisesti, laukkua voi vaihtaa kädestä toiseen…eri tyylejä. (musiik-

ki: Most wanted salsa, raita 6) 

 

Huivi, yhteistanssi: Mennään piiriin (huivit lanteilla). Ohjaaja näyttää liikkeet yhteiseen tans-

siin. Ensin alkel eteen, vuoron perään molemmat jalat 2krt/ 4askelta. Sitten pieni piiri, iso 

piiri 2 kertaa. Pyöritään piirissä ensin myötäpäivään, sitten vastapäivään. Aloitetaan kuvio 

alusta… 

(musiikki: Camarata meiga, Habelas hailas raita 1) 

 

Omat musiikit ja tanssit: Kuunnellaan jokaisen tuomasta cd:stä yksi kappale ja tanssitaan 

vapaasti sen mukaan. Jos osallistujat haluavat, niin saavat käyttää välineitä tanssiessaan 

(esim.huiveja).  

 

Lopuksi musiikkia Paula Koivuniemi: 20 suosikkia, Aikuinen nainen ja tanssitaan sen mukaan, 

joko yksin tai pareittain.  

 

Aktiivinen rentoutus: (musiikki: Classical, raita 2) 

Ota hyvä asento patjalla, selin makuu. Kädet lepäävät vieressä rentoina, hengittele rauhalli-

sesti. Keskity ensin kasvoihin – anna kasvojen rentoutua ja otsaryppyjen siletä. 

Koko kasvojen alue on ihan rentona. 
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Keskitä sitten ajatuksesi oikeaan käteen; sen sormiin, ranteisiin, käsivarteen, olkavarteen ja 

olkapäähän.  

Keskitä ajatuksesi sitten vasempaan käteen; sormiin, ranteisiin jne. 

Ajattele oikeaa jalkaa; varpaita, jalkapohjaa, pohjetta/säärtä, reittä, koko jalkaa, tunne 

jalan paino 

Ajattele sitten vasempaa jalkaa; varpaita jne. 

Kohdista ajatuksesi vatsaan, anna vatsalihasten rentoutua. 

Ajattele selkää, tunnet sen painon vasten patjaa…tunnet myös, kuinka rintakehä kohoaa ja 

laskee hengityksesi tahtiin. 

Lopuksi tunnet pään painon vasten patjaa, anna niskan rentoutua. Kuuntele kehoasi ja hengi-

tä syvään. 

Nosta kädet ylös ja laske ne sitten pään yläpuolelle alas lattiaan. Venytä ensin yhtä kättä, 

sitten toista ja vielä molempia. 

Venytä yhtä jalkaa, sitten toista jalkaa ja venytä vielä molempia yhdessä. 

Venytetään vielä käsiä ja jalkoja yhdessä.  

Nouse sitten istumaan. Venytellään niskaa, pyöritellään hartioita ja tehdään vielä selän ve-

nyttely. 

 

Loppupiiri:  

Mennään lopuksi piiriin patjoille. Oliko joku kivaa? Oliko jotain mistä et pitänyt? Muistutetaan 

ryhmäläisiä tulevasta päätösjuhlasta. 
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8.5 Liite 5. Diplomi 

 

Diplomi 

 

_________ on osallistunut luovan tanssin viikolle  

26.5-30.5.2008. Viikkoon on sisältynyt liikettä, tanssia, musiikkia, rentoutusta ja pieniä 

hemmotteluja.  

 

_________ on osoittanut innostuneisuutta ja naisellista ilmaisukykyä. Hän on ollut 

yhdessä muiden naisten kanssa luomassa hyvää ”me naiset”– henkeä ja iloista ilmapiiriä. 

Hän on ilmaissut itseään kauniisti luovalla tanssilla.  

 

Kiitos yhteisistä hetkistä ja hyvää kesää.  

 

toivottavat: Katja ja Saara 
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