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1 JOHDANTO 

 

 

Kohta seitsemän vuoden kokemus tanssinopettajana on tarjonnut minulle lukuisia 

mahdollisuuksia myös koreografina toimimiseen. Tanssikoulujen oppilasnäytökset 

ovat tärkeä näytönpaikka oppilaille, ja muistan myös omalta harrastusajaltani sen, 

kuinka suuri merkitys oppilasnäytöksillä itselleni oli. Myöhemmin opettajana olen pyr-

kinyt tarjoamaan oppilailleni mahdollisimman monipuolisen esiintymiskokemuksen. Ei 

riitä, että luo vain koreografian, vaan mielestäni oppilaat täytyy perehdyttää itse esiin-

tymiseen. Oppilaille täytyy selittää mm. kuinka valoharjoituksissa toimitaan, miten 

meikit ja hiukset laitetaan ja kuinka käyttäydytään näytöksen aikana. Itse käyn edellä 

mainittuja asioita läpi kaksi kertaa vuodessa noin kymmenen ryhmän kanssa. Siksi 

tällaiset oppilasnäytöksiin liittyvät käytännön asiat alkavat olla itselle jo rutiinia. Osaan 

mielestäni toimia hyvänä perehdyttäjänä esiintymistoimintaan. 

 

Rutiiniksi olen kokenut myös itse koreografioiden luomisen, sillä olen jo monta vuotta 

opettanut samoja lajeja, ja tiedän, mitkä asiat toimivat lavalla, ja mitkä asiat oppilaat 

kokevat mielekkäinä koreografian sisällä. Koska opetettavat lajini ovat olleet hip-hop 

ja showtanssi, pääpaino on aina ollut koreografian visuaalisella ilmeellä. Yleensä 

näytöksissä on jokin teema, jonka raameihin yksittäiset koreografiat sidotaan. Oppi-

laille annetaan sisäistettäväksi jokin helppo rooli tai mielikuva, joka auttaa siinä, että 

esitys kantaa sille valitun teeman.  

 

Viime vuosien aikana olen kokenut oppilasnäytösprosessin hyvin raskaana ja stres-

saavana. Kun näytöskoreografioita täytyy luoda kerralla kymmenisen, ellei enem-

mänkin, alkaa prosessista hävitä ilo sekä luovuudesta nauttiminen, ja tilalle tulee kiire 

ja paine. Itse oppilasnäytöksissä tunnen olevani jännittynyt ja stressaantunut oppilait-

teni puolesta, jos esitys on jouduttu tekemään valmiiksi kiireessä. Tällaista kuvaa 

oppilasnäytösprosessista en kuitenkaan missään nimessä haluaisi oppilailleni välit-

tää.  

 

Tanssinopettajakoulutuksen aikana, kun näkökulmia koreografioiden luomiseen on 

avautunut omien ja vierailevien opettajien kautta lisää, olen kokenut kaipuuta ja tar-

vetta tehdä jotakin enemmän ja eri tavalla omassa työssäni. Olen halunnut päästää 

oppilaat mahdollisimman lähelle omaa ajatusmaailmaani koreografian suunnitteluvai-

heessa, sekä auttaa heitä luomaan sisältöjä heille itselleen, jotta koreografinen pro-

sessi olisi heille mahdollisimman mieleinen ja henkilökohtainen.  
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Ensimmäisen kerran sain tällaisen mahdollisuuden syventävässä harjoittelussa ke-

väällä 2011 Kuopion Tanssistudiolla, kun opetin ensimmäistä kertaa nykytanssia jat-

kotason oppilaille. Oppilaat olivat kokeneita työskentelemään eri tavoilla, joten minun 

oli periaatteessa helppo ujuttaa harjoitteluun mukaan omia työmenetelmiä pelkäämät-

tä sitä, kuinka niihin suhtaudutaan. Harjoittelunohjaajanikin rohkaisi minua kokeile-

maan kaikkea sitä, mitä en ole aikaisemmin uskaltanut kokeilla.  Valitettavasti tajusin 

itse harjoittelun aikana, ettei minulla oikein ollut keinoja ns. syvällisempiin koreografi-

siin menetelmiin. Olin niin tottunut tekemään hip-hop ja showkoreografioita, joissa 

prosessi toisti yleensä seuraavaa kaavaa: 1) opetellaan tanssisarjaa 2) luodaan tans-

sijoille paikat, joilla tanssitaan 3) muokataan sarjaa niin, että lavalle luodaan paikan-

vaihtoja ja kohtaamisia 4) suunnitellaan esiintymisasu ja muu ilme 5) harjoitellaan 

ilmaisua ja esiintymistä näytöksen/yksittäisen koreografian teeman viitoittamalla ta-

valla. Olin todella pettynyt, sillä minulla oli ainutkertainen mahdollisuus työskennellä 

todella taitavien ja tilanteeseen kuin tilanteeseen mukautuvien oppilaiden kanssa, 

enkä osannut keksiä koreografisia keinoja heidän kanssaan työskentelyyn. Lisäksi 

kyseisessä tanssikoulussa ei ollut mitään erityistä näytösteemaa, johon olisin voinut 

tukeutua, ja tämä stressasi vielä enemmän, sillä minulla ei ollut mitään lähtökohtia 

koreografian luomiselle.  

 

Sinä keväänä luin iltalukemiseksi Carl Honorén kirjaa Slow – elä hitaammin! Siinä oli 

mielestäni sillä hetkellä itselleni ajankohtaisia asioita jatkuvasta kiireestä ja itsensä 

loppuun polttamisesta, sekä ratkaisuja niihin (Honoré 2004). Kirja kiehtoi minua niin, 

että päätin käyttää sitä teemana nykytanssikoreografialleni. Kun kerroin teemasta 

oppilaille, he innostuivat todella. Osa luki kirjankin, jotta tietäisivät, mistä koreografi-

assa oli kyse. Sain kirjasta inspiroituneena luotua liikemateriaalia, mutta edelleen 

työtavat olivat hukassa. Halusin luoda lavalle kiirettä ja rauhaa ja yhteistä rytmiä il-

man tarkkoja laskuja. Lisäksi halusin tuoda esiin tanssijoiden oman kiireen heidän 

ilmaisemallaan tavalla. Teimme oppilaiden kanssa perusimprovisaatioharjoituksia 

Seuraa johtajaa -tyyppisesti. Lisäksi teimme minun antamaani materiaalia niin, ettei 

laskuja ollut, vaan he joutuivat kuuntelemaan toisiaan.  

 

Lopulta sain luotua sisällöllisen koreografian, johon tanssijatkin upposivat. Minua jäi 

silti harmittamaan oma riittämättömyyteni ja se, miten paljon enemmän olisin voinut 

tanssijoita prosessissa vielä tukea ja ohjata. Lohtua ja toivoa oli luvassa. Syventävän 

harjoittelun jälkeen samana keväänä koulussamme alkoi Katja-Maria Taavitsaisen 

nykytanssiproduktio, Pieniä valaistumisia, jossa sain olla mukana. Taavitsaisen työ-

menetelmät olivat minulle todella vieraita, mutta ymmärsin, että nyt olisi luvassa niitä 
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erilaisia menetelmiä, joita voisin joskus omassa työssäni hyödyntää. Produktiosta tuli 

minulle hyvin henkilökohtainen, sillä teoksen tematiikka avattiin hyvin yksityiskohtai-

sesti ja jokaiselle tanssijalle luotiin sisällön kannalta tärkeä tehtävä. Olin hurmioitunut 

työmenetelmistä, joita käytimme, sekä siitä, kuinka koreografi keskusteli meidän 

kanssamme, halusi tuoda meidän ajatuksemme mukaan teokseen, ohjasi meitä läpi 

prosessin ja sai luotua niinkin isosta tanssijalaumasta tiiviin ja sisältörikkaan teoksen. 

Ennen kaikkea minut vakuutti se, että hän pystyi tuohon kaikkeen suurinta osaa 

meistä ennalta tuntematta. Silti hän pystyi tuomaan meistä esiin jotain henkilökohtais-

ta jokaisen omaa persoonallisuutta korostaen.  

 

Syksyllä 2011 minulla alkoi päättöharjoitteluni lomassa silloisessa Pohjois-Karjalan 

Tanssiopistossa uusi opetettava tunti – Contemporary street. Lajikuvauksessa mainit-

tiin tunnin olevan koreografiapainotteinen, ja tyylillisesti lajissa sekoitettiin nykytanssia 

ja street-lajeja. Lisäksi korostettiin oppilaan roolia koreografisessa prosessissa. Tämä 

oli lähtökohtana, ja minulla oli kesä 2011 aikaa miettiä sitä, kuinka voisin hyödyntää 

kaikkea Taavitsaisen produktiossa oppimaani tämän tulevan koreografiapainotteisen 

kurssin kohdalla.  

 

Halusin pysyä samassa tematiikassa, eli päätin myös uuden koreografian pohjatuvan 

Honorén teokseen. Halusin teoksen olevan läsnä koko kurssin aikana, eikä vain ko-

reografiaa tehdessä. Ryhmä oli hyvin heterogeeninen, eikä lainkaan niin helppo lä-

hestyttävä kuin syventävässä harjoittelussa, mutta halusin silti ryhtyä tähän, sillä kai-

pasin niin kovasti kokemusta ohjauksesta ja erilaisista koreografisista työtavoista, 

kuin mihin olin aikaisemmin työssäni tottunut.  

 

Niin sai alkunsa taiteellinen opinnäytetyöni ja pienoisteos Yötä päivää myötäpäivään, 

jonka vaiheet avaan tässä kirjallisessa raportissani. Taiteellinen opinnäytetyöni on 

prosessi, jonka käytännön osuus sai alkunsa syksyllä 2011 Pohjois-Karjalan Tans-

siopistolla Joensuussa.  

 

Havainnointi, kokemukseni ja päiväkirjamerkintäni prosessin aikana ovat toimineet 

työmenetelminäni ja lähtökohtinani tälle kirjalliselle raportille, jossa avaan taiteellisen 

prosessini vaiheita aina suunnittelusta toteutuksen onnistumiseen. Pyrin kertomaan 

omista kokemuksistani ja reflektoin omaa oppimistani koko raportin aikana, mutta 

kokoavasti vasta päätösluvussa 5.  
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2 TAITEELLISEN PROSESSINI KONTEKSTIT 

 

 

2.1 Slow-teoksen esittely  

 

Slow on Carl Honorén teos, itse asiassa manifesti, rauhallisen elämän puolesta. Lop-

puun palaminen, eli burn out, on keskeisiä teoksen termejä. Honoré käyttää paljon 

lääkäreiden ja tutkijoiden lainauksia tukemaan huomioitaan siitä, että nopeuden ta-

voittelu on pitkälti suurin syy nykyihmisen stressiin ja muuhun henkiseen pahoinvoin-

tiin. Honoré antaa paljon vinkkejä ja vaihtoehtoja siihen, miten kukin voisin tehdä 

elämästään kiireettömämpää, ja näin ollen, stressittömämpää. (Honoré 2004.) 

 

Honoré kertoo teoksessaan hyvin omakohtaisesti, kuinka hänen elämänsä oli pelk-

kää kiirehtimisen harjoittelua, ja yhä useamman suorituksen mahduttamista jokaiseen 

tuntiin (Honoré 2004, 13). Tunnistin paljon hänen ajatuksia itsestäni, siksi teoksesta 

tuli minulle itselleni hyvin läheinen ja sen hetkisessä elämäntilanteessa tuntui siltä, 

että haluan tehdä tanssin keinoin oman manifestini kiireettömän elämän ja hetkestä 

nauttimisen taidon puolesta.  

 

Teos toimi prosessin aikana minulle ohjekirjana ja filosofisena tukena kaikissa vai-

heissa. Kun tuntui, että ideat ovat loppu, teoksen lukeminen auttoi, sillä sen sanoma 

oli antaa itselleen armoa. Kun tuntui, että väsytti, teos ohjasi ottamaan enemmän 

aikaa itselle. Näin ollen, teosta lukemalla, saavutin paineettoman olotilan ja prosessi 

pysyi käynnissä minun omilla ehdoillani, oman jaksamiseni puitteissa.  

 

 

2.2 Työryhmän esittely 

 

Kuten edellä jo mainitsin, työryhmäni koostui 11 tanssijasta, jotka ovat Joensuussa 

toimivan Pohjois-Karjalan Tanssiopiston oppilaita. Ryhmä, jonka jäsenenä oppilaat 

ovat, on nimeltään Contemporary Street, ja se on ollut Tanssiopiston lajitarjonnassa 

ensimmäistä kertaa syksystä 2011 lähtien. Ryhmän 11 jäsentä ovat 11-22-vuotiaita 

tyttöjä ja naisia, joiden tanssiharrastuspohja on hyvin erilainen. Mukana on Erityiskou-

lutusluokan oppilaita, joilla on vahva tekniikkalajien (jazz, nykytanssi, baletti) tausta 

lapsuudesta asti. Lisäksi ryhmässä on sellaisia oppilaita, jotka ovat aloittaneet tanssi-

harrastuksen vasta teini-iässä, ja joilla painotus on ollut show- ja streetlajeissa.  
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Koska ikäjakauma oli niin suuri, haasteeksi muodostui Slow-teoksen tematiikan käyt-

tö. Kirjan teemoja ovat mm. ruoka, mieli ja keho, vapaa-aika, työ ja seksi. Koska mie-

lestäni kaikki aiheet, esim. ihmisen seksuaalisuuden käsittely, eivät sopineet 11-

vuotiaille, päätin, etten käytä kaikkia kirjan teemoja teoksessani.  

 

Ryhmän harjoitusaika lukujärjestyksessä oli lauantai-iltaisin klo 19.30-20.45. Tämä 

osoittautui erittäin huonoksi ajaksi, sillä monelle oppilaista kyseinen tunti oli jo päivän 

viides. Pyrin vaihtelemaan tunnin ajankohtaa lukujärjestyksen salliessa, joten harjoi-

tusaika ei ollut aina säännöllisin väliajoin, vaan saatoimme pitää jollakin viikolla kah-

detkin harjoitukset, mikä tarkoitti sitä, että joltakin viikolta harjoitukset saattoivat jäädä 

väliin.  

 

Työryhmän jäseniä ja tanssijoita ovat: Nadine Mahous, Saara Hirvonen, Tiiu Pyykö-

nen, Matilda Infante, Anette Pupaza, Venla Laitinen, Jenna Elomäki, Henna Saira-

nen, Paola El-Khoury, Eveliina Savolainen ja Irinja Teikari. 

 

 

2.3 Ajankäyttö ja harjoitustilat 

 

Ajankäytöllisesti voin jakaa opinnäytteeni neljään eri vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe 

(suunnittelu ja ideointi) ajoittui heinäkuulle 2011, jolloin ryhdyin suunnittelemaan tun-

tisisältöjä kohderyhmälle. Tässä vaiheessa en kuitenkaan vielä tiennyt, että tästä 

kokonaisuudesta tulee opinnäytetyöni. Toinen vaihe, eli tuntien pitäminen ja koreo-

grafian luominen käytännössä sijoittuvat syyslukukaudelle 2011 (viikot 32-50), jolloin 

minulla oli ryhmän kanssa kontaktiopetusta yhteensä 16 x 75 minuuttia. Kolmas vaihe 

liittyi taiteellisen osuuden esittämiseen Kuopion Sotkulla 22.2.2012. Tämä vaati pal-

jon järjestelyjä mm. kyytien suhteen. Lisäksi aikaa meni valotilanteiden suunnitteluun 

sekä painotuotteiden luomiseen. Neljäs vaihe, eli raportointivaihe alkoi heti taiteelli-

sen osuuden esittämisen jälkeen. Avaan vaiheita 1-3 vielä seuraavan pääotsikon alla 

tarkemmin.  

 

Työskentelyni tapahtui suunnitteluvaiheessa kotonani tai tanssisalissa Pohjois-

Karjalan Tanssiopistolla Joensuussa. Tunnit pidettiin samaisessa salissa. Muita käyt-

tämiämme tiloja olivat toimipisteen pitkä käytävätila, sekä ulkona työskennellessäm-

me Tanssiopiston läheisyydessä sijaitseva parkkipaikka ja metsikkö. Linnunlahden 

uimaranta, jossa pidimme yhden ulkoilukerroistamme, sijaitsee noin 1,5 km päässä 
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Tanssiopistosta. Teos esitettiin Joensuussa Rantakylän auditoriolla sekä Kuopiossa 

Sotkulla.  
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3 PROSESSIN TYÖVAIHEET 

 

 

3.1 Suunnittelu 

 

Suunnitteluprosessin jouduin aloittamaan määrittelemällä itselleni lajimääritelmän 

contemporary street. Päädyin määrittelemään tunnin niin, että pääpaino on nykytans-

sissa, ja työskentelytavat ovat nykytanssituntikulttuurista tuttuja, mutta liikemateriaa-

liin mausteita tulee street-lajeista. Tunti toimii lisätuntina pääaineena nykytanssia 

laajan opetussuunnitelman mukaan opiskeleville ja on lisäksi koreografiapainotteinen, 

eli tunti perustuu koreografian työstämiseen.  

 

Minulla oli koreografialle lähtökohta, Slow-kirja ja sen filosofia. Minulla oli kokemuksia 

syventävän harjoittelun pohjalta koreografian ohjaamisesta, muttei vielä niinkään 

kunnollisia onnistumisen kokemuksia. Minua häiritsivät kovasti kirjalliset teokset ko-

reografian tekemisestä tai ohjaajana olemisesta, sillä ne toivat minulle paineita. Halu-

sin lähteä liikkeelle siitä, että kehitän itse omat työtapani tähän prosessiin. Päätin olla 

käyttämättä edellä mainittuja oppaita, jotta prosessi olisi todella minun näköiseni, eikä 

mallinnettu jonkun toisen käyttämästä tavasta luoda koreografiaa. Kyseessä oli siis 

kokeilu, jonka lopputulosta en voinut vielä ennustaa suunnitteluvaiheessa.  

 

Halusin avata tanssijoille mahdollisimman paljon minuun vaikuttaneita Slow-kirjan 

ajatuksia, jotta he saisivat käsityksen siitä, miksi valitsin koreografian teemaksi 

Slown. Päätin, että yritän luoda tunneista myös Slow-ajattelutapaa tukevia. Lisäksi 

halusin ehdottomasti vaihdella fyysistä harjoitteluympäristöä, koska mielestäni koreo-

grafia vaati tietynlaista läsnäoloa, jota ei mielestäni saavutettu tanssisalissa. Ulkoilu-

kertoja pidimme ryhmän kanssa 3 x 75 min.  

 

Toiveena työnantajan puolelta oli, että tunti ei olisi kovin improvisaatiopainotteinen, 

koska nykytanssitunnin perustunti sisälsi syksyllä paljon improvisaatiota. Näin ollen 

yritin pitäytyä valmiissa materiaalissa. Tosin ulkona ja muissa tiloissa tehtävät harjoit-

teet sisälsivät improvisaation elementtejä.  

 

Koreografia sai alkunsa kahdesta musiikkikappaleesta, jotka halusin siihen sisällyt-

tää. Koska tematiikan puolesta hiljaisuudessa tekeminen sopi koreografiaan hyvin, 

halusin käyttää sitä yhtenä elementtinä myös.  
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3.2 Tuntisisällöt 

 

Tunti oli koreografiapainotteinen, joten suuri osa tunnista oli luonnollisesti liikemateri-

aalin opettelua. Liitän sanan koreografia vahvasti esittämiseen ja koin tunnin sellai-

sena, jonka keskiössä esiintyminen on. Halusin, että tunnin jokainen osio liittyisi jos-

sakin määrin esiintymiseen ja esillä olemiseen. Tein usein niin, että himmensin valoja 

sopivaksi ja jaoin ryhmän kahtia niin, että osa sai seurata.  

 

Lisäksi halusin, että tunnit linkittyisivät kokonaisuudessaan slow-ajatusmaailmaan, 

eikä siis vain niiden koreografisen osuuden prosessi. Tässä alla luettelen muutamia 

keinoja, joita käytin saadakseni slown näkymään koko tunnin kaaressa: 

 

1. Korostin sitä, että ei ole kiire mihinkään. Harjoituksiin käytettiin reilusti aikaa. 

Varsinkin silloin, jos niillä haettiin läsnäoloa tai opeteltiin uudenlaista liikkumis-

ta. Esimerkiksi salin poikki liikkuviin osuuksiin en useinkaan antanut laskuja, 

vaan oppilaat saivat tehdä liikkeet omaan rytmiin ja tempoon.  

2. Ensimmäisillä kerroilla tunti aloitettiin siitä, että luin oppilaille pieniä katkelmia 

Slow-kirjasta, ja pyysin heitä miettimään esille tulleita asioita joko jonkun tie-

tyn harjoitteen esim. alkulämmittelyn, tai sitten koko tunnin aikana. 

3. Kerran teimme kokeilun ja otimme tanssisalin kellon pois seinältä. Irrotimme 

itsemme ajasta ja käytimme aikaa vapaasti. Kännykän herätyskello ilmoitti, 

kun tunti oli loppunut.  

 

Seuraavaksi avaan tuntien kulkua kertomalla kustakin tunnin osasta erikseen. Pyrin 

avaamaan sekä harjoituksien kulkua että niiden sisältöjä ottaen huomion myös ko-

kemukseni niiden onnistumisesta.   

 

 

3.2.1 Alkulämmittely 

 

Alkulämmittelyn keskeiseksi funktioksi halusin lämmittelyn lisäksi nostaa läsnäolon 

kokemuksen. Mukaan sain liitettyä myös parityöskentelyä ja hengitykseen keskitty-

mistä. Harjoituskaaren kehittelystä pystyn erottelemaan neljä vaihetta. Lähdin liikkeel-

le siitä, että minulla oli lyhyehkö rullaussarja, jossa oli elementtinä oman käden kos-

ketus ja impulssinanto. Kun impulssi ja kosketus tuntuivat keholla, liike sai alkunsa ja 

sai jatkoa uuden kosketuksen kautta. Ensimmäisten kolmen tunnin aikana pidin sar-

jaa tällaisena, jotta se menisi lihasmuistiin. Sen jälkeen sitä tehtiin parin kanssa niin, 
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että pari antoi impulssit liikkeelle. Pyysin oppilaita käyttämään mahdollisimman eri-

tyyppisiä kosketuksentasoja (iho-lihas-luu).  Kolmas vaihe oli se, että parin kosketuk-

sen jälkeen sarja tehtiin vielä itsenäisesti niin, että yritettiin muistella parin antamat 

kosketukset ja lähteä liikkeelle niiden laatujen pohjalta. Heti, kun sarja näytti oppilai-

den kehossa varmalta, pyysin heitä tekemään sen silmät kiinni.  

 

Neljännen vaiheen prosessi oli pidempi. Lisäsin sarjaan pienen intron, jossa korostet-

tiin hengityksen käyttöä. Intro-osuudessa ei ollut impulssin antoa kosketuksen avulla, 

vaan hengitys toimi impulssina. Intro-osassa oppilaat liikkuivat salissa oman mielen 

mukaan ja valitsivat paikan, johon halusivat jäädä tekemään pientä sarjaa, jossa oli 

lattiatason käyttöä (vahvistettiin keskustaa erilaisilla pidoilla).  Ryhmän jäsenet eivät 

olleet entuudestaan toisilleen tuttuja, joten halusin liittää tuntiin perusluottamusharjoi-

tuksia, jotta luottamusta ja ryhmähenkeä syntyisi. Päädyin siis kehittelemään harjoi-

tusta niin, että se tehtiin pareittain niin, että toinen sulki silmänsä ja toinen kuljetti pa-

ria tilassa ja pysäytti. Silmät kiinni oleva toisti sarjan ja toinen piti huolta siitä, ettei 

pari törmää tilassa muihin ja satuta itseään. Kun tämä alkoi käydä tutummaksi, pari 

sai lisätä kuljetukseen tempoa ja muuttaa sitä juoksuksi. Ohjeistin oppilaita tekemään 

harjoituksen joka tunti uuden parin kanssa. Vaihto tapahtui katsekontaktin kautta. 

Sen jälkeen, kun silmät kiinni oleva oli sarjan toistanut ja noussut lattialta ylös, silmät 

auki oleva osapuoli asettui hänen eteensä seisomaan. Toinen avasi silmät ja toinen 

taas sulki ne, ja näin osat pääsivät vaihtumaan.  

 

Harjoitus kehittyi lisää, kun työskentelimme ensimmäistä kertaa tanssisalin ulkopuo-

lella, rakennuksen muilla käytävillä. Toinen parista kulki silmät kiinni, toinen parista 

kuljetti häntä paikasta toiseen käytävillä. Kun eteen tuli jokin mielenkiintoinen pinta, 

pari antoi silmät kiinni kulkevan koskea pintaa. Pintakosketuksia oli noin 5/henkilö. 

Tämän jälkeen se parista, joka oli saanut pintakosketuksia ja kokemuksia, antoi toi-

selle impulsseja erilaisista pinnoista inspiroituneena. Eli palasimme työskentelemään 

alkuperäisen impulssisarjan kanssa. 

 

Harjoitusten kaaren tavoitteena lämmittelyn ohessa oli herkistyminen erilaisten kos-

ketusten käytölle ja vastaanottamiselle ja läsnäolon saavuttaminen kosketukseen 

keskittymisen kautta. Lisäksi ajatuksena oli lähteä aidosti liikkeelle vain kosketukses-

ta, eikä ennakoida tilannetta. Vastuu toisesta korostui silloin, kun toinen parista työs-

kenteli silmät kiinni.  
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Lämmittelyn tyyli oli osalle oppilaista uusi ja meni pitkään, että oppilaat malttoivat 

oikeasti keskittyä tuntemaan. Ennakointia ja hätiköintiä tapahtui paljon. Huomasin 

ensimmäisillä kerroilla myös sen, miten iso kynnys osalle oppilaista toiseen koskemi-

nen oli. Tähän auttoi se, kun purimme harjoitukset sanallisesti, ja jo kokeneemmat 

oppilaat pääsivät ääneen kokemuksistaan. Kerta kerralta harjoituksesta tuli luonnolli-

nen osa tuntia. Tunneilla käytyjen keskusteluiden pohjalta ilmeni, että osalle tämän-

tyyppinen lämmittely oli terapeuttinen, osalle taas hämmentävä, mutta mielenkiintoi-

nen kokemus.  

 

 

3.2.2 Salin poikki liikkuminen 

 

Varsinkin ensimmäisten kertojen aikana, kun pääpaino oli materiaalin opettelulla ja 

omaan kehoon saamisella, käytin paljon aikaa salin poikki liikkumiseen, jonka aikana 

oppilaat saivat keskittyä kiireettä sarjoissa tehtäviin asioihin. Osalle oppilaista erilaiset 

hartianylitykset ja käsillä käynnit olivat uusia asioita, joten niihin keskityttiin rauhassa 

ja jokaisen omaan tahtiin.  

 

 

3.2.1 Sarjojen opettelu 

 

Minulla oli kaksi erilaista sarjaa, jotka tehtiin kumpikin omaan musiikkiinsa. Ensim-

mäinen sarja sisälsi paljon akrobaattisia elementtejä ja lattian käyttöä. Koska se teh-

tiin James Blaken musiikkiin (kappaleen nimi: Lindisfarne), sarjaa kutsuttiin prosessin 

aikana James Blake-sarjaksi. Toinen sarjoista oli ylätasossa pysyvä ja enemmän 

street -elementtejä, kuten isolaatioita sisältävä. Toisessa sarjassa käytettiin Kanye 

Westin musiikkia (kappaleen nimi: Welcome to the Heartbreak), minkä vuoksi sarjaa 

kutsuttiin Kanye West-sarjaksi. Jatkossa, kun puhun raportissani kyseisistä sarjoista, 

käytän niiden äsken mainittuja nimiä.  

 

Annoin sarjoihin tarkat laskut. Halusin käyttää osaa materiaalista myös ilman musiik-

kia tehtävissä kohtauksissa, joten sarjojen rytmityksen saaminen omaan kehoon oli 

tärkeää. Käytimme paljon aikaa siihen, että teimme sarjoja ilman musiikkia yhteisellä 

ajoituksella niin, ettei kukaan laskenut ääneen, vaan oppilaat kuuntelivat omaan ke-

hoon jäänyttä jälkeä rytmistä ja toisiaan. Erityisen hyvin oppilaat jaksoivat keskittyä 

tällaiseen työskentelyyn ulkona, kun taustalla oli kuitenkin luonnon ääniä, esim. sa-

detta, tuulta ja puitten havinaa.  
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Haasteeksi sekä salin poikki liikkuvissa osioissa että sarjojen toistamisessa muodos-

tui opetustilan pienuus. Tanssisali Pohjois-Karjalan Tanssiopistolla on melko pieni, 

varsinkin pituussuunnassa ja liikkeet, joita oppilailleni teetätin, olisivat vaatineet 

isompaa tilaa. Tämä seikka vaikutti suurelta osin myös päätökseeni viedä ryhmä ulos 

tanssimaan.  

 

 

3.2.4 Harjoitustuntien pitäminen ulkona 

 

Kuten olen jo edellä maininnut, syitä harjoitusten pitämiseen ulkona oli monia. Tilaky-

symys oli yksi liikelaajuuden kehittämisen haaste; tanssijat eivät koskaan tuntuneet 

pääsevän pois ns. mukavuusalueelta.  

 

Halusin saada oppilaille mielikuvia tulkitsemisen ja heidän oman henkilökohtaisen 

sisällöllisen työnsä tueksi. Tarkoituksena oli myös ottaa kuva- ja videomateriaalia, 

jotta oppilaat saisivat myös nähdä ulkopuolisen silmin visuaalisen ilmeen. Lisäksi 

myös he, jotka eivät olleet paikalla, saivat kuvaa siitä, mitä tunnilla oli tehty.  

 

Improvisaatiolla oli ulkona tehtävissä harjoituksissa suuri merkitys, sillä uusi ympäris-

tö haastoi materiaalia niin, ettei sitä voinut aina toteuttaa sellaisenaan. Annoin oppi-

laille sen vapauden, että sarjoja sai ulkona tehdessä muokata niin, että liikevirta olisi 

mahdollisimman jatkuvaa, eikä katkonaista.  

 

Valitsin erilaisia ympäristöjä ja onni oli mukana prosessissa sääolojen suhteen. En-

simmäisenä kertana ollessamme ulkona satoi tihkuttamalla vettä koko ajan. Silloin oli 

juuri tarkoitus harjoitella kohtausten asetteluja, joihin liittyi dramaturgian näkökulmas-

ta stressiä ja pahaa oloa. Kolmannella kerralla taas tarkoitus oli saada sarjaan rau-

haa ja hyvää läsnäoloa. Tuolloin ilma oli ihanan tyyni.  

 

 

3.2.4.1 Ensimmäinen ulkoilukerta 

 

Ensimmäisellä ulkoilukerralla kokoonnuimme Pohjois-Karjalan Tanssiopiston toimi-

pisteen välittömässä läheisyydessä: työskentelimme lähellä olevalla parkkipaikalla 

sekä lähellä olevassa metsikössä sekä Tanssiopiston talon katolla. Teimme alku-

lämmittelyn, joka oli edennyt neljänteen ja viimeiseen vaiheeseen parin kanssa nyt 
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niin, että kokeilussa oli uusia ja erilaisia pintoja, kuin mitä sisätiloissa oli ollut käytös-

sä.  

 

Jotta saimme harjoiteltua isommin tilassa liikkumista, teimme lähellä olevalle metsä-

polulle ihmisjonon. Käytimme James Blake-sarjaa tässä. Jonon ensimmäinen aloitti 

sarjan ja kuljetti itsensä sarjan materiaalia käyttäen seuraavan luo, jonka jälkeen tä-

mä lähti viemään sarjaa eteenpäin seuraavalle. Sarjan sai aloittaa, mistä kohdasta 

vain ja improvisaatiolle oli tilaa. Polun jälkeen siirryimme työstämään samaa tehtävää 

metsikköön, jolloin improvisaation osuus kasvoi entisestään, sillä metsikössä tiellä oli 

kantoja, korkeita pusikkoja yms.  

 

Kolmantena tehtävänä oli valita itse mahdollisimman haastava ja hankala paikka Ka-

nye West-sarjalle ja antaa ympäristön muokata tanssia. Loppuaika käytettiin siihen, 

että oppilaat saivat tutustua ympäristöön ja työskennellä sarjan parissa.  

 

 

3.2.4.2 Toinen ulkoilukerta 

 

Toisella ulkoilukerralla jatkettiin työskentelyä samassa paikassa. Perinteisen alku-

lämmittelyn sijasta lämmiteltiin kertaamalla Kanye West-sarja Tanssiopiston katolla. 

Tarkoituksena oli yhteisen rytmin löytäminen. Lisäksi toistettiin James Blake-sarjalla 

ketju metsikössä.  

 

Seuraavaksi oppilaat saivat kerrata ja muistella Kanye West -sarjan itse valitsemas-

saan ympäristössään. Annoin heille tähän aikaa noin 20 minuuttia, sillä edellisellä 

kerralla moni ehti valita vasta ympäristön omalle tanssilleen. Lopuksi jokainen sai 

näyttää oman tanssinsa muille. Katsojille annoin tehtäväksi miettiä mitä mielikuvia 

ympäristön ja liikkeen yhdistelmä heille loi. Näitä kokemuksia jaettiin ääneen ja tans-

sija itse sai kertoa omia lähtökohtiaan pikkuesitykselleen.  

 

 

3.2.4.3 Kolmas ulkoilukerta 

 

Kolmannella ulkoilukerralla tapasimme Linnunlahden uimarannalla. Aloitimme perin-

teisellä alkulämmittelyllämme, mutta tällä kertaa itsenäisesti. Käytössä oli hengi-

tysimpulsseilla toimiva sarja, jonka pyysin oppilaiden toistavan neljä kertaa, aina uu-

dessa paikassa.  
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Halusin kokeilla rakentaa pari kohtausta, jossa käytettiin Kanye West-sarjaa. Pyysin 

oppilaita asettautumaan haluamallani tavalla. Muuttelin asetelmia ja oppilaiden paik-

koja. Muutin laskuja, tein kaanoneita. Kuvasin kaikki eri versiot. Tähän meni koko 

lopputunti. 

 

 

Kuva 1. Ulkoilukerta Linnunlahden rannalla. Kuva: Anna Kiuru 

 

 

3.3 Taiteellisen osion suunnittelu ja esittäminen 

 

Taiteellisen osion esittämiseen liittyi paljon käytännön suunnittelua, eli tuottajan työtä. 

Minun piti mm. organisoida 11 oppilaan kuljetus Kuopioon, suunnitella valotilanteet 

koreografiaan sekä luoda juliste sekä käsiohjelma. Julisteen ja käsiohjelman tekemi-

sessä minua auttoi Ilkka Koski. Lisäksi loin tapahtumasta oman sivun Facebook-

tapahtumiin. Facebookin tapahtumalisäyksen kautta minulla oli mahdollisuus lähettää 

helposti kutsuja haluamilleni tahoille katsomaan esitystä. 

 



 21 

 

 

 

Teos Yötä päivää myötäpäivään esitettiin ensimmäisen kerran Joensuussa Pohjois-

Karjalan Tanssiopiston oppilasnäytöksissä Rantakylän auditoriolla 17. ja 18.12.2011, 

mikä oli mielestäni hyvä, sillä tanssijat saivat harjoituksen esiintymiskokemuksesta.  

 

Kaikista mielekkäintä Kuopiossa esitettävää versiota varten oli mielestäni suunnitella 

teokselle valotilanteet yhdessä Veli-Pekka Kurosen kanssa. Veli-Pekka Kuronen on 

yksi Sotkun valoteknikoista. Minulla oli mielessä muutamia visioita, jotka halusin to-

teuttaa ja Veli-Pekka antoi omia ehdotuksiaan. Sotkun valokalusto on todella mittava 

ja mahdollisuuksia valosuunnitteluun on lukuisia. Ajankäytöllisesti ei tietenkään voitu 

käyttää kaikkia mahdollisuuksia edes hyväksi, sillä aikaa palaverille oli kaksi tuntia ja 

aikaa valotilanteiden harjoittelemiselle ryhmän kanssa oli vajaa kolme tuntia.  

 

Halusin taiteellisessa opinnäytetyöillassani näyttää yleisölle, mistä kaikki sai alkunsa, 

joten pyysin Slowflow-teoksessa tanssineita Kuopion Tanssistudion oppilaita esittä-

mään myös Slowflown 22. helmikuuta Sotkulle. Tätä varten meidän oli lämmitettävä 

teos uudestaan. Meillä oli aikaa vain pari viikkoa, ja osa oppilaista ei päässyt projek-

tiin enää mukaan. Niinpä alkuperäistä Slowflowta täytyi muokata hieman.  

 

 

Kuva 2. Slowflow Kuopiossa Sotkulla 22.2.2012. Kuva: Ilkka Koski 
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Teos Yötä päivää myötäpäivään esitettiin keskiviikkona 22.2.2012 Kuopion Sotkulla. 

Paikalla oli noin kuutisenkymmentä vierasta.  

 

 

Kuva 3. Yötä päivää myötäpäivään Veli-Pekka Kurosen suunnittelemissa valoissa. Kuva: Ilkka 

Koski 
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4 KOREOGRAFIAN LUOMISEN JA OHJAAMISEN PROSESSISTA 

 

 

4.1 Slow-teoksen osuus koreografian rakenteen sekä kohtauksien luomisprosessis-

sa 

 

Olen jo edellä kappaleessa 3.2 maininnut siitä, kuinka pyrin tuomaan Slown mukaista 

ajattelutapaa jokaisen tunnin kaareen. Tämä kappale avaa Slow-kirjan tematiikan 

vaikuttamista nimenomaan koreografiseen prosessiin, teoksen kohtauksiin ja sisäl-

töön. Esittelen siis seuraavaksi lyhyesti Yötä päivää myötäpäivää -teoksen rakenteen, 

kohtaukset sekä sen, mitä Slow-kirjasta käytettyjä ajatuksia ja teemoja olen kussakin 

kohtauksessa käyttänyt. Teos koostuu viidestä kohtauksesta, joita en sen erikoisem-

min ole nimennyt. Käytän jatkossa kohtauksista kerrottaessa numerointia 1-5. 

 

Luin Slowta ja vaikutuin sen ajatuksista. Minulle muodostui heti visuaalisia mielikuvia 

kohtauksista, joita lähdin kehittelemään. Liikemateriaalin loin myös mielikuvien poh-

jalta. Halusin tuoda jotain tuoretta ja erilaista liikekieleeni, ja mielestäni teos Slow 

vaikutti liikemateriaalini, sekä ylipäätänsä liikemateriaalin luomisprosessiin. Se ei ollut 

pakkopuurtamista, vaan antauduin tässäkin kirjan ajatuksille, ja etenin rauhassa.  

 

Slown ajatukset olivat läsnä silloin, kun avasin oppilaille kohtauksia, sekä niiden si-

doskohtia. Jos minusta näytti siltä, että jokin kohtaus on jäänyt sisältönsä puolesta 

tyhjäksi, palasin itse takaisin kirjan ääreen, ja etsin sieltä ajatuksia, jotka kyseistä 

kohtausta tukisivat. Tämä liittyy itse asiassa vahvasti jo teoksen ohjaamiseen, jota 

käsittelen vasta myöhemmin.  

 

Kerroin oppilaille Slowsta jo ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Jotta oppilaat saisi-

vat kuvan siitä, mistä ilmiössä on kysymys ja, mitkä asiat siinä minua erityisesti kos-

kettivat, päätin lukea oppilaille otteita kirjasta ääneen. Keskustelimme hieman lukuot-

teiden jälkeen, ja kuten jo edellä mainitsin, saatoin pyytää oppilaita pitämään luke-

maani mielessä joko alkulämmittelyn tai koko tunnin kaaren ajan. Korostin sitä, että 

prosessista tulee heille mielekkäämpi, jos he yrittävät linkittää slow-ajatuksia omaan 

elämäänsä. Annoin heille kuitenkin vapauden jättää slown huomioimatta, jos se ei 

heistä tuntunut luontevalta.  
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Slow-kirja koostuu monesta eri luvusta, joissa kaikissa käsitellään eri asioita. En kui-

tenkaan halunnut ryhtyä avaamaan jokaista lukua, vaan poimin muutamia itseäni 

kiinnostavia teemoja, joiden pohjalta lähdin kohtauksia rakentamaan. Lisäksi halusin 

käyttää sellaisia kirjan teemoja, jotka jotenkin näkyisivät omassa elämässäni ja ko-

kemuksissani. Jotkin teoksessa käytetyistä teemoista eivät itse asiassa edes esiinny 

Honorén teoksessa, vaan ovat vain aktivoituneet ajatuksissani sen jälkeen, kun Slow-

ta luin.  

 

Honoré kirjoittaa teoksessaan siitä, mistä kiire on saanut alkunsa. Joku keksi ajan. 

Sen jälkeen teollistuminen ja koneistuminen vaativat ihmiseltä enemmän tehokkuutta 

ja nopeutta. Näistä ajatuksista syntyi ensimmäinen alkukuva teokselle (teoksen vii-

meisessä versiossa kohtaus 2): kellotaulu, josta puuttui yksi tunti (11.). Tanssijat tui-

jottavat alkukuvassa kyseisen tunnin kohtaa. Halusin tällä välittää sen, kuinka aikaa 

tuntuu olevan aina vähemmän ja vähemmän, mutta tehokkuuden ei koskaan odoteta 

ajan puutteesta huolimatta laskevan. Koneistuminen avautui minulle ihmisen koneis-

tumisena, ja kone lähteekin yhdentoista tanssijan avuin käyntiin alkukuvan jälkeen.  

 

Jossakin vaiheessa minusta alkoi tuntumaan siltä, että alkukuva ei yksin riitä, vaan se 

tarvitsee vielä jotakin, jotta vaikutelma olisi raaempi. Loin uuden alkukuvan (kohtaus 

1), joka toteutettiin niin, että tanssijat asettautuivat koreografian päättymispaikoille. 

Tanssijoilla oli tässä alkukuvan versiossa käsissään palaset kangasta, jotka oli leikat-

tu heidän vaatteestaan sydämen kohdalta pois. Palaset kuvastivat palaa sielusta (jo-

ka mielestäni sijaitsee sydämen välittömässä läheisyydessä).  Yksitellen, rauhassa 

jokainen tanssija kävi ensimmäiseksi viemässä tuon palasen yhdennentoista tunnin 

(eli puuttuvan tunnin) kohdalle lattialle. Tällä halusin kuvastaa sitä, kuinka paljon ih-

minen on valmis itsestään antamaan vaikeassakin tilanteessa. Vaikka aika kuinka 

haastaisi, ihminen on valmis laittamaan itsensä likoon. Lisäksi kohtaus kuvastaa 

ryhmän painetta, jota Honoré ei sen enempää teoksessaan korosta, mutta minulle se 

aukeni ns. rivien välistä. Eli, kun ensimmäinen tanssija tekee päätöksen antaakseen 

kaikkensa (sielunsa), muutkin toimivat niin. Tämä kuvastaa mielestäni aidosti ryhmä-

painetta, jota olen monessa työyhteisössä kohdannut.  

 

Osa tanssijoista asettuu itse puuttuvan tunnin tilalle ja tekee pienehkön tanssikohta-

uksen ilman musiikkia, jossa on kuitenkin kehosta lähtevää rytmiä. Tämän kohtauk-

sen halusin ilmentävän ihmisen kaipuuta rauhaan ja omaan aikaan. Honoré nimittää 

tätä ihmiselle itselleen sopivaa aikaa teoksessaan tempo giustoksi. (Honoré, 25.) 

Vasta tämän jälkeen tanssijat asettuvat toiseen alkukuvaan. Mielestäni tekemäni koh-
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tausmuutos toimi todella hyvin. Sain korostettua sitä, kuinka heikko ihminen on, vaik-

kakin toiveita täynnä, ja lisäksi sitä, kuinka ihminen toimii tahdostaan huolimatta pe-

linappulana maailman aikarattaassa.  

 

Aikarattaassa käytetään James Blake-sarjaa (kohtaus 3). Mielikuvina liikemateriaalin 

tuottamiseen toimi nimenomaan ajatus manifestista hitaamman elämän puolesta. 

Sarja alkaa siitä, että oikea käsi puristuu nyrkkiin ja aukeaa jälleen. Liike voimistuu ja 

suurenee toistojen edetessä. Tällä halusin kertoa, että loppujen lopuksi ihmisen tahto 

ja kaipuu ajasta irtaantumiseen, kasvaa niin suureksi, että jossakin vaiheessa tulee 

se piste, jossa ihmisen on otettava irtiotto arjesta. Kohtauksessa on paljon päällek-

käisiä tapahtumia, sillä halusin korostaa tanssijoiden yksilöllisyyttä, kuten oikeassa 

elämässäkin jokainen pyörittää arkeaan itse. Yksi lavan tapahtumista on seuraavan-

lainen: kaksi tanssijaa istuu yhdennentoista tunnin luona olevien ”sielunpalasten” luo 

ja alkaa tutkiskelemaan niitä. Tämä kertoo siitä, että kun ihmisellä on aikaa tutkiskella 

itseään, hän voi hyvin ja hän pystyy nauttimaan hetkestä. Jossakin vaiheessa kolmas 

tanssija tempaa paikalle ja kaappaa istuskelevilta tanssijoilta nuo palaset ja vie ne 

pois. Tämän halusin kuvastavan tekijää, joka voi vaikuttaa siihen, että tämä hetkestä 

nauttimisen vapaus riistetään ihmiseltä pois. Tämä tekijä voi olla ihmisen itsensä tai 

jonkin ulkopuolisen aiheuttama. Honoré ei erittele tällaisia asioita, mutta minulle itsel-

leni ne ovat realiteetti, jonka kanssa taistelen, kun stressaan. Kohtaus päättyy juok-

suun, joka kuvaa juuri edellä mainittua irtiottoa.  

 

Leikkaus toiseen musiikkikappaleeseen (kohtaukseen 4) tapahtuu musiikkien yh-

teenmiksauksen avulla. Neljäs kohtaus alkaa siitä, kun neljä tanssijaa aloittavat tans-

simaan Kanye West-sarjaa, johon muut tanssijat liittyvät sivuilta. Sitä ennen he seu-

raavat näitä neljää tanssijaa lavan etureunalta käsin. Kanye West-sarjan liikemateri-

aali kuvastaa ihmisestä itsestään lähtevää voimaa ja rohkeutta ottaa elämä omiin 

käsiin ja tehdä siitä itselle mieluinen ja arvokas. Kohtaus uhkuu voimaa ja päättäväi-

syyttä sekä tahtoa unohtaa kaikki paineet ja päästä lähemmäksi rentouden tilaa. Koh-

taus päättyy liikkeellisesti siihen, että tanssijoiden hartiat laskevat raskaasti alas ja he 

huokaisevat helpotuksesta. Minulle itselleni jo ymmärrys siitä, miten paljon painolas-

tia ja turhaa huolta elämässäni oli, antoi voimia taistella kiirettä ja stressiä vastaan.  

 

Viides ja viimeinen kohtaus tanssitaan ilman musiikkia. Tässä kohtauksessa kuvaan 

sitä, kuinka ihminen pääsee kohti parempaa ja mielekkäämpää elämää, kun vaan 

antaa itselleen aikaa. Hengitys toimii kohtauksen ainoa äänimaailmana ja kuvastaa 
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sitä, kuinka tärkeää on päästä joskus lähelle todella primitiivisiä asioita, jotta muistaa 

oikeasti, mitkä asiat elämässä merkitsevät.  

 

Viides kohtaus päättyy tanssijoiden kolmeen syvään hengenvetoon, joita seuraa 

hengen salpaantuminen. Halusin sen kuvastavan ymmärrystä ja tavoitteeseen pää-

semistä.  

 

 

Kuva 4. Yötä päivää myötäpäivään Sotkulla 22.2.2012. Kuva: Ilkka Koski 

 

 

4.2 Ohjaamisen haasteet teoksessa 

 

Olen itse kokenut koreografin ja ohjaajan roolit niin, että prosessin koreografiseen 

puoleen liittyvät tanssilliset osuudet (tanssimateriaali) sekä tanssijoiden asettelemi-

nen lavalle. Ohjaajan osuus on tanssijoiden tukena olemista kokonaisuuden hahmot-

tamisen prosessissa jokaisen tanssijan henkilökohtaisella sekä ryhmän yhteisellä 

tasolla.  Koen toimineeni ohjaajan roolissa myös silloin, kun kohtaukset olivat valmii-

ta, mutta ne kaipasivat vielä jotakin hienosäätöä, tai jokin ei minusta tuntunut oikeal-

ta.  
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Tällaisen pienoisteoksen ohjaaminen oli minulle uutta. Koska koreografia oli luotu 

erilaisista lähtökohdista, kuin mikä minulle yleensä on tuttua, täytyi minun siis osata 

ohjata tanssijat eri tavalla prosessiin mukaan. 

 

Olen joskus itse tanssijana toimineena ihmetellyt, että mikä koreografia/ohjaajaa ei 

jossain tietyssä kohtauksessa ole tyydyttänyt, vaikka omasta mielestäni kohtaus on 

näyttänyt ihan hyvältä. Mutta tässä prosessissa ymmärsin ensimmäistä kertaa sen, 

mistä tässä ”punaisesta langan kuljettamisessa” on ollut kysymys ja liitän sen vah-

vasti ohjaajan vastuulle.  

 

Mietin pitkään sitä, että millä tätä pientä oivallusta sekä suunnan löytämistä ja oival-

lusta teoksen kulusta ja etenemisestä voisi kutsua. Kyseessä on tosiaan se tunne, 

oivallus siitä, kuinka jokin kohtaus kuljetetaan seuraavaan. Juteltuani ystäväni Elina 

Turpeisen kanssa, syntyi käsite intuitiivinen varmuus. Pelkäsin, että jos en saakaan 

tuota varmuutta kehittymään. Useasti valinnat täytyi tehdä hetkessä, niitä ei voinut 

suunnitella etukäteen. Tässä pelotti se, että jaksavatko tanssijat tehdä niin monta 

versiota jostakin tietystä kohtauksesta, ennen kuin näin, mikä niistä lopulta oli hyvä ja 

käyttökelpoinen.  

 

Kohtausten muotouduttua minun täytyi osata perustella niiden vaihtumiset ja vaihdot 

oppilaille niin, että he pystyivät muodostamaan itselleen ehyen kaaren kohtausten 

kokonaisuudesta.  

 

Haasteeksi muodostuivat erityisesti oppilaiden poissaolot, sillä ne hidastivat proses-

sia. Jotta sain vietyä kaikki tunnin harjoitteet sille tasolle, mitä halusin, täytyi kaikkien 

oppilaiden osata perusmateriaali, jonka olin heille antanut. Tämä koski erityisesti ul-

kona tehtäviä harjoituksia, sillä niissä täytyi sarjojen olla hallussa.  

Lisäksi tanssijoiden määrä ryhmässä pelotti ja jännitti. Pienempi ryhmä olisi ollut hel-

pommin ohjattavissa. Tosin silloin, poissaolot olisivat haitanneet vieläkin enemmän.  

 

 

4.3 Koreografian puvustuksesta ja maskeerauksesta  

 

Puvustuksen lopulliseksi versioksi jäivät mustat legginssit, jotka saivat olla nuhjuun-

tuneen näköiset, sekä mustat sortsit niiden päälle. Yläosana oli vaaleanharmaa löy-

sähkö t-paita, josta sydämen kohdalta puuttui palanen. Palasta käytettiin koreografian 



 28 

 

 

aloituskohtauksessa kuvaamaan itsensä likoon laittamista, eli näin karkeasti kuvail-

len: koko pala sydämestä annettiin pois. Tanssijat tanssivat paljain jaloin.  

 

Halusin tanssijoiden näyttävän itseltään, joten hiustenlaiton suhteen, oppilaat saivat 

vapaat kädet. Ohjeistin meikin niin, että vain silmät korostuisivat, ja muuten meikki sai 

olla hyvin minimalistista, sillä halusin kasvojen kuvastavan yksinkertaisuutta ja pai-

koittain väsymystä. 

 

Minulla oli alun perin ajatuksena, että käsien ihoon tehtäisiin merkintöjä jokaisen 

tanssijan omasta kalenterista. Kanye West-sarjassa oli nimittäin liikefraasi, joka ku-

vasti näiden merkintöjen pois karistelua iholta. Se ei kuitenkaan sitten mielestäni ollut 

kauhean hyvä ajatus, joten toteutimme tämän vain mielikuvan tasolla. 
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5 POHDINTAA JA KOKEMUKSEN AVAAMISTA 

 

5.1 Koreografinen prosessi 

 

Yllätyin siitä, kuinka nopeasti koreografia lähti muodostumaan. Innostuin teoksesta 

niin paljon, että huomasin työstäväni sitä lakkaamatta – se seurasi minua välillä uniin 

asti!  

 

Ensimmäistä kertaa minusta tuntui siltä, että oli oikeasti aikaa kehitellä kohtauksia ja 

materiaalia. Työryhmä toimi mielestäni hyvin ammattimaisesti, pystyessään ottamaan 

muutoksia vastaan nopeallakin syötöllä. Tosin jouduimme käymään muutaman ker-

ran keskustelua poissaoloista. Perustelin oppilailleni sen, että ennekuin sarjoja pystyi 

kehittämään eteenpäin, jokaisen täytyi osata pohja, jonka päälle uudet elementit ra-

kennettiin.  

 

Olin itse tyytyväinen liikemateriaalini. Se oli ryhmälle sopivaa ja tuoreen näköistä, ja 

lisäksi muokkasin sitä niin, että otin huomioon ryhmän tasoerot. Sain varsinkin James 

Blake-sarjasta heti ensimmäisen kerran jälkeen palautetta, että ”onpas hyvällä tavalla 

oudon näköistä matskua.”  

 

Vaikka tanssittavia sarjoja oli vain kaksi, ja varsinkin osissa kohtauksissa sarja saattoi 

toistua useaan otteeseen, tanssijat saivat pidettyä liikkeen mielenkiintoisena. Luulen, 

että ulkoilukerroilla on vaikutusta asiaan.  

 

Halusin käyttää kohtausta, jossa ei ole musiikkia tukemassa tanssijoiden yhteistä 

ajoitusta, vaan, että tanssijat joutuisivat löytämään sen itse kuuntelemalla toisiaan. 

Yritin tätä myös keväällä 2011 Slowflowta tehdessäni, mutta jostain syystä en löytä-

nyt keinoja siihen. Kun tein Slowflowta Kuopion Tanssistudion oppilaiden kanssa, 

ryhmänkuunteluharjoitukset perustuivat Seuraa johtajaa-tyyppisiin tehtäviin, joissa 

yksi aloitti liikkeen ja toiset toistivat sen. Loppujen lopuksi teoksessa käytettiin tällais-

ta kohtausta sellaisenaan oppilaat improvisoivat sen. Minua jäi harmittamaan se,  

etten keksinyt mitään keinoa jalostaa kyseisestä harjoituksesta omaperäisempää 

kohtausta koreografiaan.  

 

Contemporary Street-ryhmän kanssa lähdin liikkeelle siitä, että pyysin ryhmää tunte-

maan musiikkiin tehdyn sarjan temmon ja rytmin kehossa ilman musiikkia ja toista-

maan sen. Myöhemmin pyysin hidastamaan tempoa ja käyttämään hengitystä apuna 
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liikkeiden rytmittämiseksi. Harjoitus oli todella yksinkertainen, mutta se ajoi asiansa ja 

johti toivomaani lopputulokseen. Tanssijoiden liike ei koskaan saavuttanut absoluut-

tista unisonoa, mutta se ei haitannut minua. Sillä tanssijoiden tekemisestä välittyi 

toisten kuunteleminen ja hetkessä oleminen.   

  

 

5.2 Ohjaamisen prosessi 

 

Pelkäsin ”punaisen langan kuljettamisesta” kaikista eniten. En tiennyt, että mitä voi 

tehdä, jos jokin kohtaus ei toimi ja jos linkkiä seuraavan välille ei synnykään. Muistan 

ensimmäisen tällaisen oivalluksen synnyn. Se tapahtui, kun olin luonut Kanye West- 

sarjan liikemateriaalin. Tarkoituksena oli silloin vielä, että piirrokset ihossa olisivat 

osana tanssijoiden pukua, ja käsien karistelu -kohtauksessa oli tarkoitus, että tanssi-

jat yrittävät saada iholtaan pois näitä merkintöjä. Silloin tiesin, että tämä karistelu on 

näytettävä jo paljon aikaisemmin, sillä karistelulla oli sisällöllisesti merkittävä osuus. 

Siksi loin kyseisestä liikefraasista alkukaiun kohtaukseen 1.  

 

Huomasin prosessin lomassa, että tuo intuitiivinen varmuus alkoi kehittyä, varsikin 

sitten, kun teoksen rakenne alkoi olla kasassa, ja tuli ajankohtaiseksi linkittä ne yh-

teen. Intuitiivisen varmuuden kehittyminen oli minulle tärkein oppimisen kokemus 

tässä opinnäytetyössä.  

 

Näin jälkeenpäin olen hyvin tyytyväinen tekemääni päätökseen siitä, etten käyttäisi 

prosessin aikana mitään ohjaamista käsittelevää kirjallisuutta. Kerroin aikaisemmin, 

että minusta tuntui, että kyseinen kirjallisuus loisi minulle paineita teoksen suhteen. 

Olen edelleen sitä mieltä, että kun kaikki keinot ja harjoitteet oli keksittävä itse, opin 

prosessista paljon enemmän. Jouduin oikeasti miettimään, että mikä on se lopputu-

los, mihin haluan päästä, ja mitkä keinot minua parhaiten auttaisivat pääsemään toi-

vomaani tavoitteeseen. Täytyy myöntää, ettei kaikkia harjoituksia ollut helppo keksiä. 

Enkä ole täysin vakuuttunut siitä, että kaikki keksimäni harjoitukset olivat parhaita 

mahdollisia. Mutta ainakin ne auttoivat minua pääsemään lähemmäksi haluamaani. 

Aion jatkossakin käyttää mielikuvitustani apuna.  

 

Tajusin myös, että ohjauksesta kertovasta kirjallisuudesta voisi olla apua silloin, kun 

tekeillä ei ole teosta. Tällöin kirjallisuutta voisi lukea ilman teoksen aiheuttamaa pai-

netta ja työmenetelmät pääsisivät kypsymään mielessä ilman, että niitä tarvitsisi sitoa 

heti mihinkään.  
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Valotilanteita suunnitellessa nousi esiin se, miten tärkeä osa teosta valotilanteet ovat, 

ja miten valitettavaa on, että usein valot liimataan esityksen päälle vasta vihoviimei-

sessä vaiheessa. Kun suunnittelimme Veli-Pekka Kurosen kanssa valoja, jouduimme 

etsimään teoksesta merkkipaikkoja valotilanteiden vaihtumiselle. Monessa kohtaa 

ymmärsimme, että sen pitäisi mennä juuri toisin päin; valotilanteiden vaihtuminen olisi 

paljon luontevampi tapa olla merkkinä tanssijoille kohtausten vaihtuessa. Jäin mietti-

mään, miten tämän voisi ottaa huomioon jo teosta luodessa. Ideaalein tilannehan olisi 

se, että valoteknikko olisi mukana jo koreografian rakenteen suunnittelussa, jotta va-

lotilanteet olisivat luonnollisena osana teosta jo alusta alkaen. Tämä jäi mietityttä-

mään, ja olen päättänyt seuraavissa projekteissani yrittää saada yhteistyötä valotek-

nikoiden kanssa aikaiseksi jo teosprosessin aikaisemmassa vaiheessa.  

 

4.3    Prosessista kokonaisuutena 

 

Matka koreografiseen prosessiin ja ohjaamisen alkeisiin oli minulle todella mielenkiin-

toinen ja innostava. Prosessi oli mielestäni tarpeeksi pitkä, joten minulla oli aikaa sy-

ventyä siihen ja pohdiskella kaikessa rauhassa sen vaiheita. Jos aikaa olisi ollut vielä 

enemmän, olisin voinut toteuttaa harjoituskertoja ulkona vielä lisää, sillä ne edesaut-

toivat mielestäni todella paljon läsnäolon saavuttamisessa ja toivat muutenkin uuden-

laisia virikkeitä tuntisarjoihin.  

 

Teoksesta tuli itselle hyvin henkilökohtainen ja herkistyin viimeisten läpimenojen ai-

kana moneen kertaan, sillä tanssijoiden läsnäolo oli niin vahvaa ja kantoi teoksen 

loppuun asti. Tanssijoiden panos oli muutenkin mielestäni kiitettävää ja lähes ammat-

timaista. Prosessin edetessä ja, kun alkujännityksestä selvittiin, koimme yhdessä 

monia hauskoja, avartavia ja herkistäviä hetkiä. Huomasin eron tanssijoiden suhtau-

tumisessa työtapoihin. Vaikka ne aluksi tuntuivat varmasti vierailta, ja jopa ahdistavil-

ta, prosessin loppuvaiheessa kukaan ei enää tuntunut jännittävän, vaan kaikki suh-

tautuivat harjoituksiin mielenkiinnolla ja tarmokkuudella. Olen tyytyväinen siihen, että 

ilmaisin työryhmälleni rehellisesti sen, miten Slow on minuun vaikuttanut, uskalsin 

jakaa heidän kanssaan hyvin henkilökohtaisiakin asioita elämästäni. Vaikka en vaati-

nut sitä heiltä, hekin kuitenkin avautuivat mielestäni. Eivät välttämättä niinkään sanal-

lisesti, mutta huomasin heidän saavan tanssiinsa uusia ulottuvuuksia ja nyansseja, 

jotka ehkä syntyivät luottamuksen saavuttamisesta tai sitten siitä, että uskalsivat ava-

ta mielissään samoja asioita heistä itsestään, joita olin omasta itsestäni kertonut. 
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Nyt jälkeenpäin, kun prosessia muistelen, en koe, että olisin tuntenut stressaavani 

kovasti prosessin missään vaiheessa, tätä kirjallista raporttia lukuun ottamatta. 

Yleensä, kuten jo johdantoluvussa kerroin, olen yleensä oppilasnäytöstilanteessa 

hyvin stressaantunut ja jännittynyt oppilaitteni puolesta. Tämän teoksen esittämisti-

lanteessa olin kuitenkin koreografian ja kokonaisuuden suhteen hyvin rauhallisin mie-

lin. Pystyin pitämään tanssijoilleni kannustuspuheenkin, jonka aikana yritin siirtää 

rauhaani heihin.  

 

Koen hyvin tärkeäksi sen, että olen saanut esiteltyä oppilailleni ajatuksia Slowsta. 

Keskustelutilanteissa tunneilla kävi ilmi, että moni oli pohtinut asiaa myös tanssitunti-

kontekstin ulkopuolella. Toivon siis, että olen saanut oppilaani innostumaan heidän 

oman elämänlaatunsa parantamisesta.  

 

Tiesin jo Slowta ensimmäistä kertaa lukiessani, etten vielä nykyisessä elämäntilan-

teessa pysty tekemään kaikkea Honorén ehdottamaa, jotta saisin elämästäni turhan 

kiireen ja stressin pois. Tajusin kuitenkin, että minulla on mahdollisuus tehdä joitakin 

asioita toisin ja liittää slow-ajattelutapaa tällä tavalla elämääni. Päätin tehdä sen li-

säämällä Slown ajatuksia työntekorutiineihini. Intensiivisen, mutta samalla hyvin tera-

peuttisen prosessin jälkeen, voin muistella kokemaani rauhallisin mielin.  

 

Jatkossa haluan jatkaa rauhallista ja stressitöntä suhtautumista oppilasnäytöksiä koh-

taan. Tämä prosessi on jo käynnissä, ja tunnen saavani paljon enemmän onnistu-

misenkokemuksia, kun ilmapiiri on stressitön, enkä pidä kiirettä. Vähemmän on 

enemmän, mutta se ei tarkoita sitä, että esitysten laatu jotenkin huononisi. Kun muis-

tan sen, että esiintyminen on prosessi, joka käynnistyy jo siellä harjoitustuntitilantees-

sa, jää oppilaillekin kokemus mukavasta ja rennosta esityksen harjoitteluprosessista, 

joka huipentuu todelliseen oppilasnäytökseen ja esiintymistilanteesta nauttimiseen.  
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Kuva 5. Ryhmän kanssa Sotkulla esiintymisen jälkeen. Kuva: Ilkka Koski 
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