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Tämä työ on kirjoitettu osana Turun AMK:n tanssinopettajan tutkinnon opinnäytetyötä. 
Opinnäytteen taiteellinen osa on kahdentoista tanssijan tanssiteos ”KoKeMa”, joka esitetään 
Köydet irti! opinnäytetyöfestivaaleilla 7.‒11.5.2019.  

Opinnäytetyön kirjallinen osio tutkii rytmien ja kehorytmiikan käyttöä ryhmälähtöisesti tuotetun 
tanssiteoksen perustana. Työssä pyritään vastamaan siihen, millaiset harjoitteet toimivat 
rytmiikan opetuksessa ja miten ryhmälähtöisyyttä voidaan hyödyntää tanssiteoksen luomisessa. 
Kirjoittaja lähestyy näitä kysymyksiä kuvaamalla oman taiteellisen opinnäytetyönsä prosessia.   

Opinnäytetyössä esitellään ensin teoriaa taideteon luomisen lähtökohdiksi valikoituneista 
käsitteistä, kehorytmiikasta ja ryhmälähtöisyydestä. Kirjoittaja käyttää käsitteiden esittelyssä niin 
lähdemateriaaleista saatuja tietoja kuin omia kokemuksiaankin. Sen jälkeen opinnäytetyö avaa 
kirjoittajan taiteellisen työn prosessia yleisellä tasolla. Prosessikuvaus on jaettu kolmeen eri 
osioon, alkuvaiheeseen, materiaalinluomisvaiheeseen ja kokoamisvaiheeseen.  

Prosessikuvauksen jälkeen siirrytään lukuun, jossa kerrotaan tarkemmin harjoitteista, joita 
kirjoittaja on käyttänyt taiteellisen opinnäytetyönsä harjoituksissa. Harjoitteet on jaettu kolmeen 
eri kategoriaan niiden käyttötarkoituksen perusteella. Jokaisesta kategoriasta esitellään muutama 
harjoite tarkemmin, jotta lukijalle selviää, minkä tyyppisiä harjoitteita kirjoittaja on käyttänyt 
taideteoksensa luomisen apuna. Kirjoittaja arvioi harjoitteiden toimivuutta omien havaintojensa ja 
tanssijoille teetetyn kyselyn vastausten perusteella. Työn liitteenä olevassa kyselylomakkeessa 
tiedustellaan eri harjoitteiden hyödyllisyyttä sekä tarpeellisuutta lopputulosta eli taiteellista 
opinnäytetyötä ajatellen. Lopun yhteenvedossa kirjoittaja kertoo omia tuntemuksiaan prosessista, 
sekä pohtii, miten prosessin aikana saatuja havaintoja voidaan käyttää myös tulevaisuudessa.   
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 Rhythms produced by dancers as a basis of a dance choreography 

This study is written as partial fulfillment of the Dance Teacher Degree / Bachelor of Dance, at 
the Turku University of Applied Sciences, Ltd. The artistic choreographic part of the degree is a 
performance work “KoKeMa” for twelve dancers. The choreography is presented at the Köydet 
irti! festival on 7.‒11.5.2019. 

This thesis explores the use of rhythms and body percussion as a basis of a dance choreography 
that is produced with the devising method. The goal is to describe what kind of exercises are 
useful when teaching rhythms to dancers and study how to use devising method in creating a 
dance piece. The writer delves into these topics by describing the process of her final artistic 
work.  

The thesis begins by explaining some theory behind the two major starting points of the final 
artistic work: body percussion and the devising method. The writer uses written sources as well 
as her own experiences in doing this. Next, the thesis presents the process of the artistic work on 
a general level. This presentation is divided into three parts: the beginning of the journey, the 
material creating phase and the composition phase.  

After this the writer delves deeper into some of the exercises she has presented to the group 
during the process of making the choreography. The exercises are divided into three categories 
depending on their function regarding the process. In every category a couple of exercises are 
presented with more detail, so that the reader will have a clearer picture of the exercises used in 
the making of the dance piece. The writer evaluates the usefulness of the exercises based on her 
own observations and the answers her dancers have given in a survey concerning the exercises. 
In the survey form there are questions about the usefulness and necessity of the exercises 
regarding the final artistic work. The survey form is attached at the end of this thesis. In the 
summary at the end the writer tells about her own feelings regarding the process and ponders 
how to use the observations she has made during the process in the future.  
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1 JOHDANTO 

Nähdessäni lapsuudessani ensimmäistä kertaa irlantilaista tanssia televisiosta koin tun

nereaktion, jollaista en ollut aiemmin ikinä saanut. Muistan vieläkin sen hetken, kun kat

soin suuren tanssiryhmän tuottavan korvin kuultavaa ääntä täydellisessä harmoniassa. 

Vaikutti kuin ryhmässä ei olisi ollut yksilöitä, vaan kaikki tanssijat olivat osa jotain suu

rempaa kokonaisuutta. Öljytyn koneiston lailla toimiva ryhmä tuotti rytmejä kuin orkesteri, 

ja minä ajattelin, että osaisinpa minäkin jotain tuollaista!  Myöhemmin olen saanut vas

taavia vahvoja tunneelämyksiä nähdessäni steppiä tai muita tanssilajeja, jotka hyödyn

tävät kehorytmiikkaa. 

Mistään näistä lajeista ei tullut minulle harrastusta, mutta rakkaus rytmeihin ja niiden 

tuottamiseen säilyi. Se on kantanut minut nyt tähän pisteeseen, että teen taiteellisena 

opinnäytetyönäni teoksen, joka pohjautuu täysin tanssijoiden itse tuottamiin rytmeihin ja 

ääniin. Teos toteutettiin ryhmälähtöisellä työtavalla, sillä se on minulle luontainen tapa 

tehdä taidetta. Kokemukseni mukaan ryhmälähtöisesti työskennellessä taideteos muo

toutuu monipuolisemmaksi yhden ihmisen näkemyksen sijaan, sillä kaikki saavat tasa

puolisesti vaikuttaa lopputulokseen. Koreografiani ”KoKeMa” on 12 tanssijan teos, 

jonka tavoitteena on tuottaa yleisölle vahva audiovisuaalinen kokemus ja yrittää herättää 

heissä samoja tunnekokemuksia, joita itse saan vastaavista teoksista. Teos esitetään 

Köydet irti! opinnäytetyöfestivaaleilla 7.‒11.5.2019. 

Kirjallinen osa opinnäytetyöstäni pyrkii vastamaan siihen, millaiset harjoitteet toimivat 

rytmiikan opetuksessa tanssijoille ja miten ryhmälähtöisyyttä voidaan hyödyntää tanssi

teoksen tekemisessä. Lähdemateriaaleina olen käyttänyt kirjallisia lähteitä, sekä tanssi

joilleni teettämän kyselyn vastauksia. Kyselyssä tanssijat ovat arvioineet prosessin ai

kana käytettyjen harjoitteiden hyödyllisyyttä suhteessa lopputavoitteeseen eli taiteelli

seen opinnäytetyöhön. Aloitan kirjallisen työni kertomalla ensin kehorytmiikan ja ryhmä

lähtöisyyden taustoista sekä niihin liittyvistä omista kokemuksistani. Teoreettisen osuu

den jälkeen siirryn taidetekoni prosessikuvaukseen, jossa avaan koreografiani luomis

prosessia yleisellä tasolla. Sen jälkeen kerron prosessin aikana teettämistäni rytmiikkaan 

liittyvistä harjoitteista tarkemmin ja peilaan niitä tanssijoille teettämäni kyselyn tuloksiin. 

Aivan lopuksi puran kokemuksiani ja kerron siitä, miten voin hyödyntää tämän prosessin 

aikana tekemiäni havaintoja myös tulevaisuudessa. Opinnäytetyöni liitteenä on tanssi

joilleni teettämän kyselyn lomake. 
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2 TEORIAA TAIDETEOKSEN TAKANA 

Tässä luvussa kerron opinnäytetyöni kannalta oleellisia taustatietoja. Koska olen raken

tanut taiteellisen työni prosessin kehorytmiikan ja ryhmälähtöisen työskentelyn varaan, 

esittelen tässä luvussa niiden teoriaa sekä kerron omakohtaisia kokemuksiani liittyen 

molempiin. Luvun tarkoituksena on, että lukija pääsee paremmin perille taiteellisen työni 

taustoista ja pystyy asettamaan kirjallisen työni oikeaan kontekstiin. 

2.1 Kehorytmiikka 

Kehorytmiikka (engl. body percussion) on äänentuottamisen menetelmä, jossa oma 

keho toimii rytmisoittimena hyödyntäen taputuksia eri kehon osiin, napsutuksia, askel

luksia ja suulla tuotettuja ääniä (Etno.net 2019). Monissa eri kulttuureissa kehorytmiikkaa 

hyödynnetään äänen ja musiikin lähteenä. Eri maissa kehorytmiikasta on muodostunut 

omanlaisiaan tyylejä, joita voidaan eritellä ja analysoida. (Consorte 2012.) Kehorytmiik

kaa voidaan katsoa tiukasti joko pelkästään liikkeellisestä tai musiikin tuottamisen näkö

kulmasta, mutta kuten Pedro Consorte (2012) toteaa kehorytmiikkaa koskevassa artik

kelissaan, joissain kulttuureissa musiikin tuottaminen keholla ja tanssiminen ovat niin 

sidoksissa, ettei niitä voi erottaa toisistaan. On hedelmällisempää tutkia kehorytmiikkaa 

sekä liikkeen että musiikin tuottajana. 

Ehkä tutuin muoto kehorytmiikkaa hyödyntävästä tanssista meille länsimaalaisille on 

steppi. Stepissä jalkojen tekemät rytmikuviot ovat korostuneet ja niitä vahvistetaan käyt

tämällä steppiin erityisesti kehitettyjä kenkiä. Stepistä esiintyy eri tyylejä, joista toiset ovat 

enemmän tanssiorientoituneita ja toiset painottuneet musiikkiin. Amerikkalaisen tanssi

lajin juuret voidaan juontaa Brittein saarille puukenkätanssiin ja irlantilaiseen tanssiin, 

sekä afrikkalaisten orjien mukanaan tuomaan Juba tanssityyliin, joka tunnetaan myös 

nimellä Hambone. Kaikki edellä mainitut tanssilajit pohjautuvat kehorytmiikan käyttöön. 

Myös useat eri maiden kansantanssit hyödyntävät kehorytmiikkaa äänen tuottajana mu

siikkisoitinten lisäksi. (Consorte 2012.) 

Sen lisäksi, että on olemassa eri tanssityylejä, jotka pohjautuvat kehorytmiikalle, myös 

joidenkin tanssiryhmien toiminta perustuu kokonaan kehorytmisten teosten tuottami

seen. Muutamia esimerkkejä näistä ovat alun perin IsoBritanniasta lähtöisin oleva 

STOMP ja chicagolaisen koreografi Billy Siegenfeldin perustama Jump Rhythm Jazz 
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Project. STOMP tunnetaan samannimisestä pitkäikäisestä lavashow’staan, joka yhdis

telee tanssia, musiikkia ja teatteria hyödyntäen arkisia esineitä, kuten luutia, roskapönt

töjä ja tulitikkuaskeja äänen lähteenä (STOMP 2019). Tavallisten esineiden soittamisen 

lisäksi ryhmä hyödyntää myös kehorytmiikkaa tuottaen ääntä taputuksin ja tömistyksin 

(Consorte 2012). Siinä missä STOMP voidaan luokitella rytmiensembleksi, joka käyttää 

teoksissaan tanssin elementtejä, on Siegenfeldin Jump Rhythm Jazz Project ennen kaik

kea tanssiryhmä. Se käyttää harjoitteluun ja esityksiinsä Siegenfeldin kehittämää Jump 

Rhythm tanssitekniikkaa, jonka yhtenä erityispiirteenä on rytmilaulun käyttö rytmien 

opettelussa (Ojala 2009, 24‒25). 

STOMP ja Jump Rhythm Jazz Project ovat toimineet inspiraation lähteinäni tehdessäni 

taiteellista opinnäytetyötäni. Kohtaus STOMPista toimi impulssimateriaalina ryhmälleni, 

kun tapasimme ensimmäisen kerran. Sieltä sain myös idean hyödyntää esineitä, tässä 

tapauksessa tuoleja, lavalla. STOMP ryhmän sisäinen polyrytmiikka eli useiden rytmien 

päällekkäin tuottaminen teki minuun suuren vaikutuksen ja olenkin siksi halunnut use

ammassa teokseni kohtauksessa tanssijoideni muodostamien pienryhmien olevan poly

rytmisessä suhteessa keskenään. Olemme toteuttaneet tätä mm. siten, että tanssijat 

ovat saaneet luoda ryhmissä omia rytmejään minun antamieni ohjeistusten mukaan, ja 

teoksessa nämä rytmit soitetaan päällekkäin, jolloin ne luovat yhdessä polyrytmisen ko

konaisuuden. 

Jump Rhythm tekniikan kehittäjä Billy Siegenfeld on ennen omia opintojani vieraillut 

usein Turun AMK:ssa opettamassa tekniikkaansa opiskelijoille (Ojala 2009, 6). Olen 

nähnyt videoita näistä tilanteista ja päätin tutustua tekniikkaan tarkemmin. Tekniikan 

tapa lähestyä rytmiikkaa ja sen perinteisestä länsimaisesta taidetanssista eroavat piirteet 

herättivät huomioni. Siegenfeld on eräässä artikkelissaan määritellyt tekniikalleen kuusi 

peruspilaria (engl. six actionideas), joista erityisesti kahden tutkiminen ja hyödyntämi

nen omassa taiteellisessa työssäni kiinnostivat minua. Peruspilariksi numero kaksi Sie

genfeld nimeää selkeiden rytmisten aksenttien tekemisen (engl. making clear rhythmic 

accents). Artikkelissaan hän kertoo, kuinka Jump Rhythm tekniikassa käsiä, päätä ja 

ääntä käytetään ”rummunlyöjinä” (engl. drumbeaters). Rummulla tässä tapauksessa tar

koitetaan joko fyysisessä mielessä lattiaa ja tanssijan omaa kehoa, joita iskemällä saa

daan aikaan ääntä, tai kuvitteellista pintaa, johon rummunlyöjää isketään. Tällöin ei 

synny ääntä, mutta selkeä rytminen aksentti tehdään näkyväksi. Peruspilari numero 

kolme käsittelee äänen käyttöä rytmisesti (engl. using the voice rhythmically). Siegenfeld 

kuvailee, kuinka ääntä oikein käyttämällä tanssija voi maadoittaa omaa kehoaan. Pallea 
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liikkuu ääntä käytettäessä ylös ja alas, jolloin lantio asettuu sen luonnolliseen asentoon 

ja keho on maadoittuneempi. Lisäksi äänenkäyttö vahvistaa ajatusta siitä, että liike läh

tee sisältä ulospäin. (Siegenfeld 2010.) Näitä kahta peruspilaria olen pyrkinyt hyödyntä

mään oman prosessini aikana. Koska kyseessä on rytmiikkaan pohjautuva teos, tanssi

jani käyttävät käsiään, mutta tässä tapauksessa myös jalkojaan ”rummunlyöjinä”. Teok

sessani hyödynnämme enemmän oikeita rumpupintoja, lattiaa ja kehoa, kuin kuvitteelli

sia pintoja, joihin aksentti lyödään ilman ääntä. Äänenkäyttöä pyrin harjoituttamaan mel

kein harjoituskauden alusta asti. Kokeilimme Jump Rhythm tekniikalle tyypillistä rytmien 

opettelun tapaa, jossa rytmi ensin lauletaan ääneen ennen kuin se viedään kehoon. 

Tästä kerron lisää luvussa neljä. Lisäksi itse teoksessa ääntä hyödynnetään yhtenä 

”rummunlyöjänä”, jolla ilmaistaan rytmisiä aksentteja.    

2.2 Omia kokemuksiani kehorytmiikan opetuksesta 

Minulle itselleni on opetettu kehorytmiikkaa monilla eri pedagogisilla lähestymistavoilla, 

joita kaikkia en kutsuisi hyväksi pedagogiikaksi. Olen jaotellut nämä tavat kolmeen eri 

luokkaan: vähättely, kärsimättömyys ja kannustaminen. Vähättelyyn taipuvaista ryt

miopetusta olen saanut esimerkiksi osallistuessani kesällä 2016 Helsingissä järjestetylle 

jazztanssin tiiviskurssille. Sen sisältöön kuului jazztanssitekniikan lisäksi kehorytmien 

opettelua. Kurssin opettaja kritisoi oppilaita, jos nämä eivät oppineet opetettua rytmiä 

välittömästi. Hän laittoi oppilaitaan esittämään rytmejä yksin sillä oletuksella, että oppilas 

ei onnistuisi ja hän pääsisi arvostelemaan oppilaan suoritusta. En pidä lähtökohtaisesti 

tällaista pedagogiikkaa hyvänä minkään asian opettamisessa, sillä ainakin itse aloin tällä 

kurssilla jopa pelkäämään epäonnistumista ja opettajan kritiikkiä. Siksi itse opettaessani 

kehorytmejä keskityn erityisesti ryhmän yhteiseen tekemiseen, ja virheiden sattuessa ne 

huomioidaan, mutta ei tuomita. 

Kärsimätöntä rytmiopetusta sain ollessani opiskeluvaihdossa Tarton yliopiston alaisessa 

Viljandin kulttuuriakatemiassa (vir. Tartu Ülikool Viljandi Kultuuriakadeemia) Virossa ke

väällä 2018. Opintoihini siellä kuului kurssi nimeltä Rhythm and Coordination, rytmi ja 

koordinaatio. Pidin kovasti opettajastamme ja opintojemme sisällöstä, mutta minusta 

tuntui, että en saanut tarpeeksi aikaa ja opetusta yksittäisten rytmien opettelussa. Osit

tain tämä johtui siitä, että koulun omat opiskelijat olivat tehneet töitä kyseisten rytmien 

parissa jo puoli vuotta, kun minä tulin tunneille mukaan. Siksi jouduin ottamaan heidät 

kiinni kovalla tahdilla opinnoissa, jotta olisin loppukokeessa samalla tasolla heidän 
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kanssaan. Tunneilla koin, että rytmit näytettiin muutaman kerran ja sitten minun olisi jo 

pitänyt osata ne. Kysymyksiä rytmeistä oli mahdollista esittää, mutta rajallisen ajan takia 

emme voineet keskittyä yksittäisiin asioihin liian kauaa. Viljandissa opettajamme tyyliin 

kuului myös laittaa opiskelija näyttämään rytmi yksin koko ryhmän edessä, mutta toisin 

kuin aiemmin mainitsemani tiiviskurssin opettaja, hän uskoi, että kaikki osasivat rytmin. 

Jos opiskelija teki virheen, opettajamme oli pettynyt, mutta vain siksi, että odotti meidän 

osaavan rytmit jo todella hyvin. Tällaisessa lähestymistavassa on hyviä ja huonoja puo

lia. Opettaja uskoi meihin ja luotti meidän osaamiseemme, mikä on hienoa, mutta silti 

mielestäni virheiden korostaminen aiheuttaa turhaa painetta opiskelijalle.    

Turun Ammattikorkeakoulussa opintoihimme kuuluvilla musiikin tunneilla olen kokenut 

saavani kannustavaa rytmiikan opetusta. Olemme ennen kaikkea yrittäneet muodostaa 

ryhmästämme ison ensemblen, joka toimii harmoniassa. Kehorytmillisissä harjoitteissa 

liikumme yhdessä ympäri tilaa kuunnellen toisiamme ja opettajaamme, ja virheiden te

kemistä ei tuomita, sillä niistä voi syntyä jotain uutta. Olemme myös jakaneet ison ryh

mämme pienempiin ja soittaneet useita eri rytmejä päällekkäin luoden polyrytmisiä ko

konaisuuksia. Tämä on osaltaan inspiroinut minua omassa taiteellisessa työssäni sekä 

rytmillisestä että ryhmälähtöisestä näkökulmasta. Jos olemme tehneet yksin rytmejä ryh

män edessä, on silloin kyseessä ollut opiskelijan oma rytmillinen soolo, jolloin hän voi 

tehdä mitä tahansa. Näin yksin rytmien tekemisestä ei olla luotu tehtävää, josta pitäisi 

suoriutua, vaan kaikkien oma tähtihetki, jolloin he saavat näyttää, mitä he osaavat. Täl

laista pedagogiikkaa olen pyrkinyt toteuttamaan myös itse opettaessani kehorytmiikkaa. 

Tärkeintä on toisten kuuntelu, jotta ryhmästä voi muodostua hyvin yhteen toimiva ryt

miensemble.     

2.3 Ryhmälähtöisyys 

Ryhmälähtöisyyden synonyyminä voidaan pitää teatterimaailmassa yleisemmin käytet

tyä termiä devising. Teatteritaiteessa devisingilla tarkoitetaan erilaisia työskentelytapoja, 

joissa esitys tuotetaan ilman valmista käsikirjoitusta ryhmän omista lähtökohdista. Im

pulssimateriaalina voi toimia mikä vaan, mutta lopulta teos syntyy ryhmän yhteisen ide

oinnin, kokeilun ja keskustelun tuloksena. (Ervasti 2016, 7.) 

Itse olen tutustunut ryhmälähtöisyyteen juuri teatterin parissa, ja koen sen itselleni luon

taiseksi tavaksi tuottaa taidetta. Ryhmälähtöisesti työskennellessäni olen huomannut, 

että useampi ideoiva mieli saa aikaan enemmän kuin yksi. Tanssinopettaja Suvi Kajaus 
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toteaa Taideyliopiston nettisivuilla julkaistussa artikkelissa: ”Taiteellisessa produktiossa 

on hedelmällistä käyttää työryhmän yhteistä voimavaraa. Kun yhden henkilön sijaan ko

konaisuuden suunnittelemisessa on useampi ihminen, aiheen käsittely syventyy erilais

ten näkemysten ja todellisuuskuvien ansiosta.” (Siren 2019.) Olen itse Kajauksen kanssa 

samaa mieltä. Moniin erilaisiin työskentelytapoihin tutustuneena olen huomannut, että 

tarvitsen ympärilleni ryhmän kollektiivista luomisvoimaa. Tilanteissa, joissa itselläni ideat 

loppuvat eikä työskentely etene, on jollain muulla usein ehdotus, jota voimme lähteä ko

keilemaan. 

Anni Puuperä kirjoittaa opinnäytetyössään vuorovaikutteisesta koreografisesta proses

sista. Kehittämishankkeessaan hän pyrki luomaan ryhmälleen sallivan ja turvallisen työ

ilmapiirin, jossa tutkitaan, millaiseksi teos muodostuu ryhmän ja koreografin yhteistyön 

kautta (Puuperä 2018, 2829). Työilmapiirin luominen onkin kokemukseni mukaan yksi 

tärkeimmistä asioista ryhmälähtöisissä prosesseissa. Avoimuus ja toisten kuuntelu ovat 

avainasemassa, kun ryhmä etsii yhteisiä pelisääntöjä. Mielestäni nämä eivät ole kuiten

kaan vain ryhmälähtöistä koreografista työskentelyä koskevia lainalaisuuksia, vaan niitä 

voidaan ja pitäisikin soveltaa myös tavallisissa tanssituntitilanteissa. Parhaimmillaan esi

merkiksi lastentanssitunnit voivat olla luonteeltaan ryhmälähtöisiä, jos opettaja on valmis 

kuuntelemaan oppilaiden ehdotuksia avoimesti ja heittäytymään tilanteen vietäväksi me

nettämättä kuitenkaan tilanteen hallintaa. Olen itse huomannut, että ryhmälähtöisen 

työskentelyn myötä myös opettajuuteni on kehittynyt avoimempaan ja ryhmää kuuntele

vampaan suuntaan.   

Puuperän mukaan tärkeää on myös, että koreografilla itsellään ei ole liian tiukkoja en

nakkooletuksia siitä, millaiseksi teos muodostuu (Puuperä 2018, 28). Samankaltaisia 

ajatuksia esiintyy teatteriilmaisunohjaaja Loviisa Grubertin opinnäytetyössä. Hän kirjoit

taa siitä, kuinka ryhmälähtöistä esitystä valmistellessaan työryhmä lähtee yhteiselle tut

kimusmatkalle tietämättä lopputulosta ennakkoon, ja että kuinka esitys on tarkoitus jättää 

löydettäväksi matkan varrelta (Grubert 2018, 9). Nämä ajatukset resonoivat oman aja

tusmaailmani kanssa. Jos tietäisin tarkasti, mitä teokselta haluan, en voisi todella olla 

vastaanottavainen ryhmän ideoille. 

Sovellan taiteellisessa opinnäytetyössäni ryhmälähtöistä työskentelytapaa siten, että it

selläni ei ole perinteistä koreografin roolia materiaalin tuottajana ja opettajana, vaan 

ryhmä itse luo esitettävän materiaalin. Annan ryhmälleni työkaluja ja raameja materiaalin 

tuottamiseen, sekä lopuksi toimin ikään kuin palapelin kokoajana, mutta pidän tärkeänä 

sitä, että jokaisessa vaiheessa ryhmä saa olla vaikuttamassa lopulliseen tuotokseen. 
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3 TAITEELLISEN OPINNÄYTETYÖN PROSESSIKUVAUS 

Tässä luvussa kerron taiteellisen opinnäytetyöni luomisprosessista yleisesti. Koska opin

näytetyöni kirjallinen osio palautetaan ennen kuin taiteellinen työni pääsee lavalle, en voi 

esitellä teoksen matkaa loppuun asti. Kerron kuitenkin prosessista niin pitkälle, kuin se 

on palautuspäivään mennessä edennyt. Olen jaotellut luvun kolmeen osaan: alkuvaihee

seen, materiaalinluomisvaiheeseen ja kokoamisvaiheeseen. Tällä jaottelulla toivon an

tavani lukijalle selkeän kuvan siitä, mistä pisteestä olen itse lähtenyt prosessiin, mitä 

haasteita ja onnistumisia olen kokenut matkan varrella ja millaiseksi lopputulos on muo

toutunut ennen teoksen esityksiä. 

3.1 Alkutaival 

Ajatus rytmeihin pohjautuvasta tanssiteoksesta on pyörinyt päässäni jo kolmannen opis

keluvuoteni alusta, syksystä 2017 asti. Rakkaus rytmiikkaan ja kehorytmeihin sai minut 

pohtimaan, olisiko mahdollista tehdä irlantilaista tanssia tai steppiä muistuttava tanssi

teos osaamatta varsinaisesti kumpaakaan tanssilajia. Puolentoista vuoden ajan poimin 

ideoita puolelta ja toiselta ja annoin niiden hautua mielessäni. Sain visioita puvustuksesta 

ja erilaisista kohtauskuvista, pallottelin ideoita ystävieni kanssa, ja lopulta huomasin, että 

pienestä ajatuksen poikasesta oli alkanut kasvaa suurempi kokonaisuus. 

Alusta asti olin varma yhdestä asiasta: halusin teokseeni 12 tanssijaa. Yksi syy siihen oli 

se, että viehätyn itse suuresta ihmismassasta lavalla, etenkin jos sen toiminta ja liike 

näyttää vaivattomalta ja huolitellulta. Mikä tahansa suurilukuinen määrä tanssijoita ei 

kuitenkaan olisi kelvannut, vaan päädyin lukuun 12 siksi, että se voidaan jakaa pareihin, 

kolmikoihin, nelikoihin tai kahteen kuuden henkilön ryhmään. Näin ollen se mahdollistaa 

monta erilaista kokoonpanoa pienryhmille, erikokoisia ”rytmiryhmiä”, jotka voivat keske

nään olla polyrytmisessä suhteessa toisiinsa. 

Tanssijani kokosin mukaan hyvin eri vaiheissa suunnitteluprosessiani. Osaa pyysin mu

kaan vuoden 2018 alussa eli jo vuotta ennen harjoituskauden alkua, viimeinen tanssija 

tuli mukaan vasta viikkoa ennen ensimmäisiä harjoituksia, jotka alkoivat tammikuussa 

2019. Työryhmäni koostuu Turun AMK:n opiskelijoista. Minulle oli selvää, että halusin 

hyödyntää ammattikorkeakoulumme mahdollisuuksia poikkitaiteelliseen työskentelyyn. 

Siksi työryhmässäni on kahdeksan tanssinopettajaopiskelijan lisäksi kaksi 
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sirkusopiskelijaa, yksi teatteriilmaisunohjaajaopiskelija ja yksi nukketeatteriopiskelija. 

Yhdistävänä tekijänä heillä kaikilla on kuitenkin jonkinlainen kokemus rytmiikasta, esi

merkiksi musiikkiharrastuksen kautta. Ryhmälähtöisen työskentelytavan edut saivat mi

nut kiinnostumaan myös poikkitaiteellisen ryhmän ohjaamisesta. Moninaiset taustat ovat 

mielestäni vahvuus, ja eri taiteenaloilta tulevilla ihmisillä on todennäköisesti mielessään 

ratkaisuja ja työtapoja, joita itse ei tulisi ikinä ajatelleeksi.   

Pohdiskelin pitkään, haluanko teokseeni musiikkia tai muuta nauhoitettua ääntä. Jossain 

vaiheessa päässäni oli ajatus teoksesta, jossa olisi musiikiton kehorytmiikkaosio ja mu

siikkiin tehtävä liikkeellisempi osio. Pian kuitenkin hylkäsin idean, sillä en halunnut tehdä 

jaottelua rytmin ja liikkeen välille, vaan pikemminkin yhdistää ne niin, että teoksessani 

olevat kehorytmit eivät jäisi vain taputtelun tai tömistelyn tasolle. Lisäksi ajatus siitä, että 

kaikki teoksen äänet olisivat tanssijoiden siinä hetkessä tuottamaa, kuulosti erittäin mie

lenkiintoiselta lähtökohdalta. Sen takia olen hylännyt myös tanssijoideni tekemien keho

rytmien äänittämisen ja sen soittamisen teoksen taustalla, vaikka sekin on käynyt use

aan otteeseen mielessäni.  

Taiteellisen opinnäytetyöni harjoituskauden jaoin jo suunnitelmavaiheessa kahteen 

osaan. Ensimmäistä jaksoa kutsun materiaalinluomisvaiheeksi. Sen tarkoituksena oli 

tuottaa kaikki materiaali, joka lavalla lopulta nähtäisiin mutta myös ryhmäyttää tanssijoita 

keskenään ja harjoituttaa heitä kehorytmiikassa. Toinen vaihe on nimeltään kokoamis

vaihe. Sen aikana oli tarkoitus jäsennellä ja yhdistää kaikki ryhmän luoma materiaali yh

deksi ehjäksi tanssiteokseksi sekä harjoitella teos niin, että se on lopullisessa muodos

saan esityskauteen mennessä. Ensiiltansa teokseni saa Köydet irti! opinnäytetyöfesti

vaaleilla 7.5.2019. Näiden kahden vaiheen välissä teetin ryhmälleni kyselyn ja siitä saa

tua aineistoa olen käyttänyt kirjoitustyössäni lähdemateriaalina. 

3.2 Materiaalinluomisvaihe 

Materiaalin luominen aloitettiin tammikuussa 2019 viikolla 4. Edellisellä viikolla pidin ryh

mälle orientoivan tapaamisen, jossa selitin prosessin kulusta ja siitä, millaiseen lopputu

lokseen tähtäisimme. Materiaalin luomisen vaiheessa ryhmällä oli harjoituksia kerran vii

kossa, ja jokainen harjoituskerta kesti kaksi tuntia. Seuraava taulukko havainnollistaa 

alustavaa suunnitelmaani taiteellisen opinnäytetyöni harjoitusaikataulusta. 
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Taulukko 1. Alustava harjoitusaikataulu 

Viikko 3 

14.‒20.1. 

Orientoiva tapaaminen 

Viikot 4‒9 

21.1.‒3.3. 

Harjoituksia 1x2h/viikko. Läsnäolo ei ole pakollista 

joka harjoituksissa 

Viikko 10 

4.3.‒10.3. 

Kysely 

Viikot 11‒17 

11.3.‒28.4. 

 

Harjoituksia 2x1,5h/viikko + valorakennuspäivä 18.4. 

Kaikki tanssijat paikalla harjoituksissa 

Viikko 18 

29.4.‒5.5. 

Läpimenot 2.5. ja 3.5. 

Viikko 19 

6.5.‒12.5. 

Kenraali 6.5. + esitykset 7.‒11.5. 

  

Harjoitusten rakenne pysyi tässä vaiheessa melko lailla samana joka kerta. Aluksi 

teimme lämmittäviä ja ryhmäyttäviä harjoitteita noin puolen tunnin ajan, sen jälkeen siir

ryimme rytmiharjoitteisiin, joita tehtiin myös noin puoli tuntia. Tätä seurasi yleensä 5‒10 

minuutin tauko, jonka jälkeen siirryimme materiaalin luomiseen. Lopuksi katsoimme, mil

laista materiaalia olimme saaneet aikaan ja mahdollisuuksien mukaan videoimme sen. 

Harjoitteiden sisällöistä ja tavoitteista kerron tarkemmin lisää seuraavassa luvussa.  

Koska tiesin, että ison ryhmän aikataulujen yhteensovittaminen on todella vaikeaa, tein 

heti päätöksen siitä, että tässä vaiheessa kaikkien ei olisi kriittistä olla jokaisella harjoi

tuskerralla paikalla. Sovimmekin ryhmän kanssa, että tammikuusta maaliskuuhun tans

sijat tulisivat paikalle niihin harjoituksiin, joihin pääsisivät ja varmistaisivat itse, että py

syisivät prosessissa mukana. Mitä enemmän harjoituksissa on paikalla, sitä enemmän 

pystyy vaikuttamaan itse teoksen sisältöön, mutta mahdollista olisi myös se, että hyppää 

mukaan vasta prosessin kokoamisvaiheessa, jolloin pääsee harjoittelemaan valmista te

osta vaikuttamatta sen sisältöön suuremmin. 

Ryhmälähtöisessä työskentelyssä ryhmän sisäisen dynamiikan ja luottamuksen löytämi

nen on aina tärkeää. Ohjaajan tehtävänä on luoda joukosta yksilöitä kollektiivisesti toi

miva ryhmä. Tähän päästään ryhmäyttämisprosessin kautta, jonka aikana ryhmä löytää 
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omat tapansa toimia ja olla harjoituksissa sekä oman yhteisen kielensä. Jokaisen ryh

män prosessi on ainutlaatuinen ja ottaa oman aikansa. Joillain aikaa voi kulua kauankin, 

mutta joissain tapauksissa ryhmäytyminen saattaa tapahtua ikään kuin itsestään ilman 

siihen suunnattua työskentelyä. (Ervasti 2016, 15.) Ihannetilanteessa kaikki ryhmäni jä

senet olisivat päässeet heti alussa useampiin peräkkäisiin harjoituksiin, jotta heidän ryh

mäyttämisprosessinsa olisi voitu käynnistää heti. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan vasta 

neljänsiin harjoituksiin mennessä kaikki tanssijat olivat käyneet vähintään yksissä harjoi

tuksissa. Otin tietoisen riskin, kun en vaatinut tanssijoiltani läsnäoloa jokaisella kerralla. 

Oletin, että ryhmäytyminen saattaisi olla vaikeaa ja että erilaisissa pienryhmissä toimi

minen olisi haastavaa, koska kaikki tanssijat eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. On

neksi oletukseni osoittautuivat vääriksi. Tämän ryhmän tapauksessa ryhmäytyminen ta

pahtui osittain itsekseen. Teimme toki erityisesti alkupään harjoituksissa ryhmäytymistä 

varten tarkoitettuja harjoitteita, mutta vaikka joka kerralla harjoitteet tehtiin vähän eri ko

koonpanoilla, koen, että kaikki ryhmäni tanssijat ovat tulleet tutuiksi toisilleen ja työsken

televät vaivattomasti ryhmänä. Harjoituksissa oli aina todella hyvä tunnelma, ja tanssijani 

heittäytyivät rohkeasti mukaan kaikkeen tekemiseen. Myös pienryhmätyöskentely oli to

della helppoa, sillä kaikki ryhmän jäsenet tulivat hyvin toimeen keskenään ja olivat avoi

mia ja vastaanottavaisia toistensa ideoille. 

Sillä, että en vaatinut läsnäoloa joka kerralla, oli myös huonot puolensa. Omien koke

musteni kautta voin todeta, että tämän teoksen prosessi on ollut paljon hitaampi kuin 

sellaisten teosten, jossa tanssijat ovat jokaisissa harjoituksissa paikalla. Osan harjoitus

ajasta jouduimme aina käyttämään siihen, että jollekin piti opettaa materiaalia, mitä 

aiemmilla kerroilla oli tehty. Tämä söi aikaa harjoituksista, emmekä päässeet liikkumaan 

eteenpäin seuraavaan asiaan niin nopeasti, kuin olin toivonut. Pyrin ehkäisemään on

gelmaa niin, että kuvasin aina uudesta materiaalista videota, jonka jaoin tanssijoille, 

mutta videolta opetteleminen ei ole sama asia kuin jos olisi ollut oikeasti itse paikalla. 

3.3 Kokoamisvaihe 

Alustavassa aikataulussani olisimme siirtyneet kokoamisvaiheeseen viikolla 11, edelli

sellä viikolla tehdyn kyselyn jälkeen. Kysely kuitenkin toteutettiin vasta viikolla 11, joten 

kokoamisvaiheen alku siirtyi viikkoon 12. Harjoituskertojen määrän oli tarkoitus lisääntyä 

kahteen kertaan viikossa, mutta yhden kerran pituus piti lyhentyä kahdesta tunnista puo

leentoista tuntiin. Tämä kuitenkin toteutui vain osittain. Alun perin tavoitteena oli, että 
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meillä olisi kaikki mahdollinen materiaali olemassa kokoamisvaiheen alussa, jolloin teh

täväksi jäisi enää vain palasten yhdistäminen ja järjestykseen laittaminen. Todellisuu

dessa ryhmällä oli tarvitsemaamme materiaalia tuotettuna vain noin puolet. Alkupuolis

kon teoksesta pystyimme kokoamaan helposti kasaan, mutta loppupuolelta puuttui vielä 

paljon materiaalia. Siksi suurin osa kokoamisvaiheen harjoituksista käytettiin myös ma

teriaalin luomiseen. Harjoituskertojen määrää lisäsimme, mutta oletettua suuremman 

työmäärän vuoksi pidin yhden kerran pituuden vieläkin kahdessa tunnissa. Isoin ero ma

teriaalinluomisvaiheen ja kokoamisvaiheen välillä oli se, että kokoamisvaiheessa jätin 

kokonaan ryhmäyttävät ja rytmilliset harjoitteet pois harjoituksien sisällöstä. Pienen 

oman lämmittelyn ja äänenavauksen jälkeen siirryimme aina suoraan kertaamaan van

haa materiaalia tai luomaan uutta, jotta saisimme mahdollisimman paljon aikaan kah

dessa tunnissa. 

Taulukko 2. Toteutunut harjoitusaikataulu verrattuna alkuperäiseen 

Alkuperäinen aikataulusuunnitelma Toteutunut aikataulu 

Viikko 3 

14.1.‒20.1. 

Orientoiva tapaaminen Viikko 3 

14.‒20.1. 

Orientoiva tapaami

nen 16.1. 

Viikot 4‒9 

21.1.‒3.3. 

Harjoituksia 1x2h/viikko. 

Läsnäolo ei ole pakollista 

joka harjoituksissa 

Viikot 4‒10 

21.1.‒10.3. 

Harjoituksia 

1x2h/viikko, paitsi 

vko 8 ei harjoituksia 

Viikko 10 

4.3.‒10.3. 

Kysely Viikko 11 

11.3.‒17.3. 

Kysely 13.3. + 1x2h 

harjoitukset 

Viikot 11‒17 

11.3.‒28.4. 

 

Harjoituksia 

2x1,5h/viikko + valora

kennuspäivä 18.4. Kaikki 

tanssijat paikalla harjoi

tuksissa 

Viikot 12‒16 

18.3.‒21.4. 

Harjoituksia 

2x2h/viikko, paitsi 

viikolla 14 vain 1x2h 

harjoitukset 

  Viikko 17 

22.4.‒28.4. 

1x1,5h harjoitukset 

+ valorakennus

päivä 24.4. 

Viikko 18 

29.4.‒5.5. 

Läpimenot 2.5. ja 3.5. Viikko 18 

29.4.‒5.5. 

Viralliset läpimenot 

2.5. ja 3.5. + omia lä

pimenoja  

Viikko 19 

6.5.‒12.5. 

Kenraali 6.5. + esitykset 

7.‒11.5. 

Viikko 19 

6.5.‒12.5. 

Kenraali 6.5. + esi

tykset 7.‒11.5. 
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Toinen tekijä, joka muuttui omista alkuperäisistä suunnitelmistani, oli tanssijoiden läsnä

olo. Prosessin alkuvaiheen keskustelujen perusteella oletin, että huhtikuun alusta alkaen 

kaikki tanssijat pääsisivät ainakin suurimpaan osaan harjoituksista. Toisin kävi, sillä koko 

ryhmä oli yhtä aikaa samassa tilassa vasta valoharjoituksissa viikolla 17. Kuten aiemmin 

jo totesin, osasin odottaa suuren ryhmän aikataulujen yhdistämisen olevan vaikeaa, 

mutta en prosessin alussa tajunnut, kuinka paljon se hidastaisi meidän työskentely

ämme. Edelleen jokaisissa harjoituksissa aikaa piti käyttää siihen, että jollekulle täytyi 

opettaa edelliskerran materiaalit. Lisäksi se, että jouduimme yhä luomaan uutta materi

aalia harjoituksissa, hidasti prosessia tavoilla, joita en osannut ennakoida. Kaikesta tästä 

hidastumisesta johtuen jouduin rikkomaan ryhmälähtöisyyden periaatteitani. Alun perin 

teoksen kaiken materiaalin piti olla ryhmän luomaa, mutta aikataulujen vuoksi nopeutin 

prosessia niin, että loin heille valmiin loppukohtauksen, jonka opetin harjoituksissa en

nen valoharjoituspäivää. Sen jälkeen kaikki tulevat harjoituskerrat ja läpimenot käytettiin 

vain valmiin materiaalin hiomiseen.       
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4 PROSESSIN AIKANA KÄYTETYT HARJOITTEET 

Tässä luvussa esittelen harjoitteita, joita käytimme ryhmän kanssa teoksen materiaalin

luomisvaiheessa. Olen jakanut ne kolmeen eri luokkaan. Ensimmäisenä käsittelen ryh

mäyttäviä ja lämmittäviä harjoitteita, sitten rytmisiä harjoitteita ja lopuksi kerron materi

aalin luomiseen käytetyistä ohjeistuksista. Jokaisen kategorian kohdalla kerron, miksi 

olen valinnut teettää tämän tyyppisiä harjoitteita ryhmälleni. Tässä luvussa en käy läpi 

kaikkia käyttämiäni harjoitteita, mutta esittelen muutaman tarkemmin, jotta lukija saa ku

van siitä, minkä tyyppisiä asioita taiteellisen opinnäytetyöni harjoituksissa tehtiin. Jokai

nen esittelemäni harjoite on ollut erityisen toimiva taidetekoni prosessia ajatellen, mutta 

niitä on mahdollista hyödyntää myös muissa tilanteissa. 

Harjoituskauden puolessa välissä teetin tanssijoilleni kyselyn koskien harjoitteita. Kyse

lyssä pyysin heitä ensin arvioimaan jokaisen harjoitekategorian hyödyllisyyttä numero

arvioinnilla tanssiteosta ajatellen. Sen jälkeen pyysin heitä nimeämään sekä hyödyllisiä 

että tarpeettomia harjoitteita kustakin kategoriasta. Arvioin harjoitteiden toimivuutta ky

selytuloksien ja omien kokemuksieni perusteella.  

4.1 Ryhmäyttävät ja lämmittävät harjoitteet 

Tähän kategoriaan valitsin erilaisia harjoitteita, joiden toivoin luovan hyvää yhteishenkeä 

ja saamaan ryhmän jäsenet tutustumaan toisiinsa. Nämä harjoitteet tehtiin aina harjoi

tusten alussa, joten niiden toisena käyttötarkoituksena oli lämmittää tanssijoiden kehoa 

sekä saada heidän mielensä virittymään oikeaan tilaan harjoituksia varten. Teetin tans

sijoille seuraavia harjoitteita: 

 Nän Nän Nää 

 Same time, same breath 

 Oma sisäinen nelonen 

 Liiku/pysy stillissä 

Kahteen näistä harjoitteista olen itse tutustunut teatteriproduktioiden yhteydessä. Koska 

minulla oli niistä omakohtaisia hyviä kokemuksia, halusin käyttää niitä myös omien tans

sijoideni kanssa. Harjoitteista toinen, Nän Nän Nää, on sanaassosiaatiopeli, jossa jokai

sen ryhmän jäsenen on lennosta keksittävä sanoja samalla pitäen yllä ryhmän yhteistä 
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taputusrytmiä. Säännöt ovat yksinkertaiset, ja pelin idea on nopeasti opittavissa, mutta 

yllättävän haastava toteuttaa käytännössä. Nän Nän Nään avulla opettelimme tois

temme nimiä, mutta se toimi myös tunnelman rentouttajana. Kyselylomakkeista ilmenee, 

että monet ryhmäläiset kokivat harjoitteen haastavaksi ja oman mukavuusalueen ulko

puolella olevaksi, mutta juuri näistä syistä myös hyödylliseksi ryhmäytymistä ajatellen. 

Tulevaisuudessa näkisin itseni käyttämässä Nän Nän Näätä tilanteissa, joissa on tarkoi

tuksena luoda erityisen tiivis yhteishenki ryhmäläisten välille. Ihan mille tahansa harras

telijaryhmälle en harjoitetta esittelisi, mutta jos ryhmän tavoitteena on esimerkiksi luoda 

yhdessä esitys tai muuten vaan toimia tiiviissä yhteistyössä pidemmän aikaa, käyttäisin 

Nän Nän Näätä ehdottomasti tutustumisleikkinä. 

Toinen harjoite on nimeltään Same time, same breath tai tuttavallisemmin kalaparvi. 

Englanninkielisessä nimessä kiteytyy harjoituksen olennaisin osa: ryhmän on tarkoitus 

liikkua samassa ajassa hengittäen yhtä aikaa. Liike voi olla mitä vaan toistuvaa liikettä, 

johon yhdistetään toistuva ääni. Kuka tahansa ryhmästä voi ehdottaa liikettä ja ääntä, 

jolloin muu ryhmä alkaa toistaa samaa, kunnes joku muu ”varastaa” johtopaikan ja tar

joaa ryhmälle uuden liikkeen ja äänen. Harjoitteen tavoitteena on vahvistaa ensemble

työskentelyä niin, että ryhmä oppii kuuntelemaan toistensa impulsseja, heittäytymään 

rohkeasti tekemiseen, tuottamaan liikettä ja ääntä hetkessä sekä ennen kaikkea liikku

maan yhtenäisesti ryhmänä. Välillä tämä harjoitus vei tanssijani upeisiin, ainutlaatuisiin 

hetkiin, jossa impulsiivisesti tuotettu liike ja ääni alkoikin saada draamallisia piirteitä. Täl

laiset yhdessä koetut, hetkessä syntyneet tilanteet ovat mielestäni yksiä parhaimmista 

ryhmäyttäjistä. Ryhmän jaettua hauskan ja ehkä vähän omituisenkin tilanteen syntyy 

heille yhteistä kokemuspohjaa, joka tuo heidät lähemmäs toisiaan. Kalaparvea voi käyt

tää lähes minkä ikäisten ryhmien kanssa. Säännöt ovat yksinkertaiset eikä tässä harjoit

teessa oikeastaan voi tehdä virheitä. Etuna esimerkiksi samantyyppiseen seuraa johta

jaa leikkiin on se, että kalaparvessa liikkeen keksijän asema ei ole niin korostettuna. 

Jonkun ehdotettua liikettä koko ryhmä toistaa sitä yhtenä massana, eikä liikkeen keksijän 

tarvitse olla valokeilassa esimerkiksi joukon etummaisena. Siksi uskon, että kalapar

vesta myös ujommat oppilaat saattaisivat innostua.  

Kyselylomakkeiden perusteella juuri nämä kaksi harjoitetta ovat olleet kaikista mielek

käimpiä ja mieleenpainuvimpia tanssijoiden keskuudessa. Kyseiset harjoitteet ovat sel

laisia, jotka kaikki tanssijani pääsivät tekemään ainakin kerran. Se voi olla myös osate

kijänä siihen, miksi joko toinen tai molemmat näistä harjoitteista esiintyivät käytännössä 

jokaisessa vastauslomakkeessa  
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Yhden tähän kategoriaan kuuluvan harjoitteen muokkasin MarieLaure Bachmannin te

oksesta Dalcroze Today löytyvästä harjoitteesta. Bachmannin harjoitteessa jokaisella te

kijällä (tässä tapauksessa lapsella) on oma pallo. Tekijä liikuttelee palloa käsissään va

litsemallaan tavalla ja omaan sisäiseen tahtiinsa. Päänsä sisällä tekijä laskee tahtia aina 

neljään, ja jokaisella ykkösellä hän pompauttaa pallon maahan. Aluksi palloista lähtevä 

ääni on satunnaista, sillä jokaisella tekijällä on oma sisäinen temponsa, jota hän seuraa. 

Harjoituksen edetessä tekijöiden on tarkoitus päästä samaan tempoon niin, että kaikkien 

pallot pomppaavat maasta samaan aikaan tuottaen yhteisen äänen. (Bachmann 1991, 

342.)  

Oman versioni tästä harjoitteesta nimesin ”sisäiseksi neloseksi”, onhan harjoitteen tar

koituksena siirtyä omasta sisäisestä temposta ryhmän yhteiseen tempoon, ja tahtia las

ketaan aina neljään. Halusin alun perin teettää harjoitteen palloilla, mutta en saanut käyt

tööni tarpeeksi montaa palloa ryhmäläisilleni. Siksi ohjeistinkin heitä vain tuottamaan 

korvin kuultavaa ääntä aina tahdin ensimmäiselle laskulle. Muuten periaate oli täysin 

sama: ensin jokainen yksilönä sai liikkua vapaasti samalla kun laski sisäisesti neljään 

omassa tempossaan tuottaen äänen tahdin ykköselle. Tämän jatkuttua jonkin aikaa oli 

ryhmän päädyttävä yhteiseen tempoon, jolloin kaikki tuottaisivat äänen yhtä aikaa. Olin 

valinnut kyseisen harjoitteen siksi, että se harjoituttaisi tanssijoitani pysymään omassa 

tempossaan muiden tehdessä jotain muuta, mutta myös tavoittamaan yhteisen rytmin 

ryhmänä ja toimimaan ensemblenä. Eräs tanssijoistani olikin maininnut kyselylomak

keessa tämän harjoitteen erittäin hyödylliseksi juuri näistä syistä. ”Sisäinen nelonen” 

näytti kuitenkin myös visuaalisesti niin hienolta ja kuulosti mahtavalta, että käytän sitä 

taiteellisen opinnäytetyöni alkukohtauksessa.    

4.2 Rytmiset harjoitteet 

Teettämieni rytmisten harjoitteiden tavoitteena oli yksinkertaisesti totuttaa tanssijoita te

kemään erilaisia rytmejä, pysymään samassa tempossa ja antaa tanssijoille valmiita ryt

mikuvioita, joita he voisivat hyödyntää materiaalin luomisessa. Niiden opettelu ja toisto 

auttoi tanssijoitani virittäytymään rytmilliseen tekemiseen sekä lopullisessa teoksessa 

toimimaan tehokkaana rytmiensemblenä. Teetin ryhmälle seuraavia rytmiharjoitteita: 

 123 

 Yksittäisiä rytmejä joko paikallaan tai liikkuen tilassa 

 Rytmipiiri silmät kiinni 
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 Rytmilaulu omassa mielessä 

 Tango (Hahehiho) 

 Clapping Music 

Yksittäisistä rytmeistä monet olen itse oppinut aiemmin mainitsemallani vaihtoopiskelu

jaksolla Viljandi kultuuriakadeemiassa Virossa keväällä 2018. Koska nämä rytmit olivat 

melko helppoja oppia, mutta silti vaikuttavan kuuloisia, päätyi osa niistä sellaisenaan 

taiteelliseen teokseeni. Useassa kyselylomakkeessa yksittäisten rytmikuvioiden harjoit

teleminen mainittiin hyödyllisimmäksi osaksi rytmiharjoitteiden kategoriaa. Perusteluiksi 

annettiin samoja syitä, joita olen itsekin maininnut, kuten yhteisessä tempossa pysymi

nen ja erilaisiin rytmikuvioihin tottuminen. Eräs tanssijoistani mainitsi kuitenkin yksittäiset 

rytmit hyödyllisimmäksi osaksi sen takia, että minulla opettajana oli niihin emotionaalinen 

suhde. Tämä oli mielestäni mielenkiintoinen havainto. Ehkä rytmit jäivät hänen mie

leensä paremmin, koska minulla oli niistä tarinoita kerrottavana. 

Yksittäisiä rytmejä opetellessa hyödynsimme jonkin verran myös äänen käyttöä aiemmin 

mainitsemani Jump Rhythm tekniikan mukaan. Käytin itse aluksi rytmilaulua rytmejä 

opettaessani eli toisin sanoen muutin rytmin iskut eri tavuiksi, joita lauloin tahdissa ryt

mien päälle. Tein näin, jotta rytmit jäisivät tanssijoiden mieleen paremmin, mutta kehotin 

myös tanssijoitani käyttämään ääntä opettelun apuna erityisesti, jos rytmin oppiminen 

muuten tuotti vaikeuksia. Sen lisäksi välillä pelkästään lauloimme eri rytmejä ilman lii

kettä, jonka jälkeen teimme rytmin liikkuen. Rytmejä opeteltaessa huomasin, että äänen 

käyttäminen oli joillekin todella haastavaa. Tämä kävi ilmi myös eräässä kyselyvastauk

sessa, jossa kerrottiin äänen käytön olevan tanssijan mukavuusalueen ulkopuolella. Eri

tyisesti pelkän äänen tuottaminen vaikutti vaikealta, liikkeeseen yhdistettynä ääni tuli mu

kaan paljon luonnollisemmin. Koitin itse koko ajan kannustaa tanssijoitani rohkeaan ää

nenkäyttöön, mutta selkeästi olisimme tarvinneet enemmän aikaa pelkästään sen har

joittelemiseen. Toisaalta muutamat tanssijat sanoivat, että äänenkäytön yhdistäminen 

rytmeihin todella toimi opettelukeinona. He muistivat rytmit paljon paremmin, kun he pys

tyivät laulamaan rytmiä ääneen tai mielessään. 

Oma suosikkini rytmiharjoitteista oli 123. Olen itse tutustunut siihen vuonna 2017 teat

teriilmaisunohjaajaopiskelijan opinnäytetyön harjoituksissa. Harjoitteen tavoitteena on 

pareittain laskea yhdessä kolmeen niin, että henkilö A sanoo yksi, B sanoo kaksi ja A 

kolme, jonka jälkeen B aloittaa jälleen ykkösestä. Tätä jatketaan, kunnes se sujuu lähes 

virheittä. Sen jälkeen harjoitteeseen lisätään haastetta muuttamalla numerot asteittain 

kehorytmeiksi. Me käytimme ykkösen tilalla taputusta, kakkosen tilalla tömistystä lattiaan 
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ja kolmosen tilalla napsutusta. Samaa harjoitetta voi tehdä myös isommalla ryhmällä, 

mutta tarkoituksena on, että numeroita on aina yksi enemmän kuin on tekijöitä, joita 

kierto pysyy yllä. Yleensä teimme tätä joko pareittain tai kolmen ryhmissä, jolloin tanssijat 

saivat kokemuksen sekä kolmi että tasajakoisesta rytmistä, mutta kokeilimme eräissä 

harjoituksissa tehdä tätä myös kymmenellä hengellä. Se oli haastava, mutta todella 

hauska kokeilu. Vaikka 123 on perusajatukseltaan todella yksinkertainen, oli joka kerta 

jännittävä huomata, kuinka paljon kehorytmien lisääminen saattoi sekoittaa tekijöitä. Ää

neen laskeminen sujui aina todella moitteettomasti, mutta heti kun mukaan lisättiin edes 

yksi kehorytmi, vaikeutti se tekemistä huomattavasti. Muutama tanssijoistani mainitsi kui

tenkin lomakkeessaan tämän harjoitteen hyödyllisimmäksi kaikista rytmiharjoitteista juuri 

sen haasteellisuuden takia. 123 pakotti heidät olemaan koko ajan läsnä tilanteessa ja 

todella keskittymään omaan tekemiseensä. 123 harjoitetta olen käyttänyt myös muu

alla opettaessani. Teettäessäni sitä sekä alkeistasoisille että pitkään tanssineille oppi

laille huomasin, kuinka samat haasteet tulivat aina vastaan riippumatta tekijän tanssi

taustasta. Siksi tätä harjoitetta voi hyödyntää minkä tasoisille ryhmille vain. Pitkään tans

sineille siinä on tarpeeksi haastetta, mutta kokemattomammatkin oppilaat voivat kehittyä 

harjoitteessa nopeasti ja saada onnistumisen kokemuksia. 

4.3 Materiaalin luominen 

Tämän kategorian ohjeistusten tarkoituksena oli auttaa tanssijoitani luomaan materiaa

lia, joka päätyy lopulliseen teokseen. En käytä tässä yhteydessä enää sanaa harjoite, 

sillä annoin heille vain tiettyjä ohjeistuksia ja raameja, joiden perusteella he tuottivat ma

teriaalia. Sen takia en myöskään kyselylomakkeessa kysynyt heiltä ohjeistusten hyödyl

lisyydestä niin kuin muiden kategorioiden kohdalla, vaan pyysin heitä arvioimaan ohjeis

tusten mielekkyyttä. 

Harjoituksissa käytimme erilaisia tekniikoita materiaalin luomiseen. Ihan ensimmäisissä 

harjoituksissa toin tanssijoilleni paperille kirjoitetun rytmikuvion, jonka pyysin heidät ke

hollistamaan eli toisin sanoen muuttamaan liikkeeksi. Jaoin tanssijat kahteen ryhmään, 

joten sain samasta rytmikuviosta kaksi erilaista versiota. Oli upeaa nähdä, kuinka sa

masta lähdemateriaalista tanssijani saivat aikaan kaksi hyvin erinäköistä pätkää. Myö

hemmissä harjoituksissa jaoin tanssijani neljään ryhmään ja pyysin heitä tuottamaan li

sää materiaalia, joka tulee joko ennen, jälkeen tai jo olemassa olevan pätkän ympärille. 

Alkuperäinen pätkä kesti kaksi kertaa kahdeksan laskua, ja pyysin, että uudet pätkät 
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olisivat myös kaksi kertaa kahdeksan laskua pitkiä. Näin ollen meillä oli jo neljä erilaista 

neljän kahdeksikon mittaista pätkää. Annoin myös sekä ensimmäisiin että toisiin pätkiin 

lisämääreitä kuten ”pätkän täytyy sisältää vähintään yksi jalalla, yksi kädellä ja yksi suulla 

tehty ääni” tai ”pätkän täytyy liikkua tilassa”.  

Saman tyyppisiä lisämääreitä annoin myös muissakin tilanteissa. Olin jo pitkään visioinut 

lavalle kohtausta, jossa olisi kolme tuolia ja kolme tanssijaa. Pyysin kolmea eri ryhmää 

luomaan ensimmäiset ehdotelmat tällaisesta kohtauksesta antaen heille muutamia koh

taukseen sisällytettäviä elementtejä, kuten esimerkiksi toisen tanssijan kehon käyttöä 

rumpupintana ja siirtymisen tuolilta toiselle. Nämä kolme kohtausta videoitiin ja niiden 

perusteella loimme yhden fuusion, jossa esiintyi elementtejä kaikista kolmesta kohtauk

sesta. Myöhemmissä harjoituksissa pyysin kahta ryhmää tekemään tuolikohtaukselle jat

koa. Jälleen kerran nämä pätkät fuusioitiin keskenään käyttäen molempien elementtejä. 

Päinvastoin kuin paperille kirjoitetun rytmikuvion tapauksessa, jossa yhdestä lähdema

teriaalista luotiin monta erilaista pätkää, koostimme yhden pitkän tuolikohtauksen usean 

lähteen pohjalta. Koin molemmat luomisen tavat varsin tehokkaiksi ja toivoisin tulevai

suudessa pystyväni tekemään enemmän huomioita siitä, millaisissa tilanteissa kumpikin 

toimii parhaiten. 

Itse olen kokenut, että liian rajoittavat ohjeistukset materiaalin luomisessa eivät ole miel

lyttäviä, mutta myös täysin vapaat kädet voivat tuntua haasteellisilta, sillä silloin ei ole 

helppoa keksiä, mistä lähtisi liikkeelle. Samanlaisia ajatuksia nousi esille useammasta 

kyselylomakkeesta. Tanssijani olivat kokeneet, että ohjeistukset olivat tarpeellisia, jotta 

he pääsivät alkuun materiaalin luomisessa, mutta ne olivat olleet myös suurimmaksi 

osaksi tarpeeksi väljiä, jotta omalle luovalle ajattelulle jäi tilaa.  

Kuten prosessikuvausta koskevassa luvussa jo kerroin, materiaalin luominen ei päätty

nytkään aikataulullisesti silloin kuin olin suunnitellut. Materiaalia oli pakko luoda vielä li

sää ja oman suunnittelemattomuuteni takia keksin välillä ohjeistuksia materiaalin luo

mista varten harjoitusten aikana. Jos olisin käyttänyt enemmän aikaa ohjeistusten val

miiksi miettimiseen ennen harjoituksia, olisimme voineet säästää aikaa, mutta toisaalta 

tällaisella työtavalla syntyi myös onnistumisia. Eräissä harjoituksissa istuin alas kuuden 

tanssijan kanssa miettimään heille tulevaa kohtausta. Saimme hyviä ideoita esimerkiksi 

äänenkäytön hyödyntämisestä ja siitä, että kohtaus liikkuisi tilassa, mutta impulssi itse 

materiaalin luomiseen puuttui. Eräs tanssija ehdotti pilaillen, että mitä jos heillä kaikilla 

olisi pienet muskarisoittimet kohtauksessa. Vaikka tanssija ei ehkä ollut niin tarkoittanut, 

tartuin heti tähän ideaan ja pyysin heitä luomaan kohtauksen, jossa kaikki soittaisivat 
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pientä mielikuvitussoitinta, mutta niin, että liike ei olisi miimistä vaan abstraktia. Samalla 

he tuottaisivat ääntä ja veisivät liikkeen kaikkialle tilaan. Näinkin kummallisesta ja vitsillä 

ehdotetusta ideasta syntyi upea kohtaus, ja juuri tällaiset hetket osoittavat mielestäni 

ryhmälähtöisyyden vahvuuden. Kun itsellä ei tule mitään mieleen, voi toisen vitsistäkin 

napata kiinni ja luoda uutta.  

Vaikka opinnäytetyöni tapauksessa materiaalin luonnilla oli selkeä tarkoitus tanssiteok

sen kannalta, mikään ei minusta estä käyttämästä samankaltaisia ohjeistuksia ihan ta

vallisessa tanssituntitilanteessa. Mukavaa vaihtelua perinteiseen tanssitunnin rakentee

seen voi saada sillä, että antaakin oppilaiden luoda omaa materiaaliaan. Kyseessä voi 

olla yksittäinen sarja tai vaikkapa pätkä lopputanssista. Luotu materiaali voi jäädä vain 

yhden kerran jutuksi, tai sitä voi kehittää useamman tunnin ajan ja antaa siitä syntyä taas 

jotain uutta.    
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5 LOPUKSI 

Taiteellisen opinnäytetyöni prosessi on ollut vaiherikas ja antoisa. En väitä, että kaikki 

olisi aina ollut helppoa, mutta päällimmäiset tunteeni ovat ehdottomasti positiivisia. Koen 

oppineeni paljon niin ryhmän ohjaamisesta, kehorytmiikasta kuin ryhmälähtöisestä työ

tavastakin. Matkan varrella eteen osuneet haasteet ovat olleet opettavaisia, ja osaan 

ottaa samankaltaiset tilanteet entistä paremmin huomioon tulevaisuudessa. 

Prosessin aikana suunnitelmat muuttuivat ja aikataulut venyivät. Se oli stressaavaa, 

mutta oppimiskokemuksena tärkeää. Tulevaisuudessa aion olla itse suunnitelmallisempi 

ja aikatauluttaa työni paremmin. Lisäksi ryhmälähtöiselle työskentelylle pitäisi antaa 

enemmän aikaa, varsinkin jos vastaan tulee tilanteita, joissa kaikki ryhmän jäsenet eivät 

aina pääse paikalle harjoituksiin. Jos tekisin tässä työssä jotain toisin, aloittaisin joko 

harjoituskauden aiemmin, tai pitäisin useampia ja pidempiä harjoituskertoja viikossa. 

Olen kuitenkin todella tyytyväinen prosessiin ja varsinkin sen lopputulokseen. En malta 

odottaa, että tanssijani pääsevät lavalle näyttämään, mitä kaikkea he ovat yhdessä luo

neet. 

Prosessin aikana minusta tuli myös vannoutunut ryhmälähtöisyyden puolestapuhuja. 

Olen tehnyt paljon töitä ryhmälähtöisesti teatteriproduktioissa, mutta tämä oli ensimmäi

nen kerta, kun itse ohjasin teoksen ryhmälähtöisyyttä tietoisesti hyödyntäen. Uskon va

kaasti siihen, että useampi luova mieli on aina parempi kuin yksi, erityisesti jos työsken

telyyn osallistuu eri taustoista tulevia henkilöitä. Taiteellisesta opinnäytetyöstäni ei olisi 

ikinä tullut sitä mitä se nyt on, jos olisin yrittänyt yksin koreografioida kaiken valmiiksi. 

Ryhmälähtöisen työskentelyn ansiosta ryhmä myös ”omistaa” luomansa materiaalin ja 

näin ollen pystyy helpommin seisomaan sen takana. Loviisa Grubert kuvailee omassa 

opinnäytetyössään, kuinka ryhmälähtöisen prosessin lopputuotos kuuluu sen tuotta

neelle ryhmälle eikä kenellekään muulle. Esityksestä tulisi kokonaan toinen, jos se tuo

tettaisiin toisella kokoonpanolla. Näin ollen esityksen merkityksellisyys työryhmälleen 

kasvaa. (Grubert 2018, 14.) Tiedän, että ryhmälähtöisyys ei ehkä sovi kaikille, mutta sitä 

kannattaa kokeilla, jos haluaa löytää uusia näkökulmia omaan luovaan prosessiinsa. 

Tanssijoilleni pitämiä harjoitteita käytän varmasti tulevaisuudessa. Suurin osa niistä toi

mii minkä ikäisille vain ja minkä tahansa tanssilajin harrastajille. Havaintojeni ja kysely

lomakkeiden vastausten perusteella pystyn arvioimaan, mitkä harjoitteet ovat siirrettä

vissä sellaisenaan tavalliseen tanssituntitilanteeseen ja mitä harjoitteita pitää 
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mahdollisesti muokata erilaiseen muotoon, jos niitä haluaa käytettävän. Selkeästi har

joitteet, joissa on sopivasti haastetta, toimivat parhaiten ainakin tälle ryhmälle. Monesta 

kyselylomakkeesta kävi ilmi, että eniten oppimista oli tapahtunut tanssijan ollessa oman 

mukavuusalueensa ulkopuolella. Ryhmäyttäviä harjoitteita käyttäisin lähes sellaisenaan 

ja oikeastaan mille tahansa ryhmälle, jossa tiiviin yhteishengen tavoittaminen on tärkeää. 

Rytmiharjoitteista yksittäisten rytmien opettelu vaikutti toimivan parhaiten, ja samaa tek

niikkaa käyttäisin myös rytmien opettamisessa mille tahansa muulle tanssiryhmälle. 

Vaihtelua perinteiseen mallioppimiseen voi kuitenkin tuoda vaikkapa 123 harjoitteella, 

joka rytmiopetuksen lisäksi toimii myös ryhmäharjoitteena. Osaa harjoitteista olenkin jo 

käyttänyt opettaessa varsin menestyksekkäästi. Vaikka harjoitteiden tarkoituksena tässä 

prosessissa olikin edesauttaa koreografian syntymistä, oli oheistuotteena myös oivallisia 

työkaluja minulle tulevaisuutta varten. 

Kyselylomakkeiden perusteella myös tanssijoideni kokemukset harjoitteista olivat pää

asiassa positiivisia. Harjoitteiden hyödyllisyyttä arvioivilla numeroasteikoilla vastaukset 

olivat suurimmassa osassa lomakkeita joko 4 tai 5 ja alimmillaankaan vastaukset eivät 

olleet kolmea alhaisempia. Toimivia harjoitteita oli mainittu enemmän kuin tarpeettomia. 

Erityistä iloa minulle tuotti, kun luin tanssijoideni mielipiteitä harjoituskaudesta yleensä. 

Monet tanssijat kehuivat harjoitusten hyvää ilmapiiriä ja ryhmän yhteishenkeä. Eräs tans

sija kertoi, että opinnäytetyöni harjoituksista oli tullut hänen viikkojensa kohokohtia, 

koska niissä oli hänen mielestään aina niin hauskaa. Jos tanssijani ovat nauttineet ja 

saaneet iloa tästä yhteisestä matkastamme kohti taiteellista opinnäytetyötäni, uskallan 

sanoa, että prosessi on ollut onnistunut.  

Omien havaintojeni mukaan sekä kehorytmit että ryhmälähtöinen työskentely ovat mo

nelle tanssinopettajalle vaikealta tuntuvia käsitteitä, eikä niitä ole välttämättä helppo lä

hestyä. Kehorytmejä opettaessa esiin saattaa nousta pelko omasta osaamattomuu

desta, ryhmälähtöinen työskentelytapa taas voi tuoda tunteen tilanteen hallinnan menet

tämisestä. Haluaisin kuitenkin rohkaista tanssinopettajia ja koreografeja kokeilemaan 

uutta ja astumaan mukavuusalueensa ulkopuolelle. Tutkimusmatkalle tuntemattomaan 

kannattaa lähteä, sillä lopputuloksena voi olla jotain sellaista, mitä ei itse olisi ikinä osan

nut edes kuvitella. 
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Liite 1: Kysely taiteellisen opinnäytetyön tanssijoille 

Kysely Mirva Honkasen taiteellisen opinnäytetyön tanssijoille 

Mirva Honkanen / maaliskuu 2019 

 

Asteikolla 1=erittäin hyödytön, 2=hyödytön, 3=ei hyödytön, mutta ei hyödyllinenkään, 
4=hyödyllinen, 5=erittäin hyödyllinen 

 

1. Arvioi tähänastisen harjoitusjakson hyödyllisyyttä kokonaisuudes-
saan lopputavoitetta (taiteellinen opinnäytetyö) ajatellen asteikolla 
1-5 
 

1 2 3 4 5 

 

2. Arvioi lämmittävien ja ryhmäyttävien harjoitteiden hyödyllisyyttä 
lopputavoitetta ajatellen asteikolla 1-5 

 

 

3. Toimiko jokin lämmittävä/ryhmäyttävä harjoite mielestäsi erityisen 
hyvin? Miksi? 

 

 

 

 

 

4. Oliko jokin lämmittävä/ryhmäyttävä harjoite mielestäsi tarpeeton? 
Miksi? 

 

 

 

1 2 3 4 5 



Liite 1 (2) 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mirva Honkanen 

 

 

5. Arvioi rytmiharjoitteiden hyödyllisyyttä lopputavoitetta ajatellen as-
teikolla 1-5 

 

 

 

6. Toimiko jokin rytmiharjoite mielestäsi erityisen hyvin? Miksi? 

 

 

 

 

 

7. Oliko jokin rytmiharjoite mielestäsi tarpeeton? Miksi? 

 

 

 

 

 

8. Arvioi materiaalin luomiseen annettujen ohjeistusten mielekkyyttä 
lopputavoitetta ajatellen asteikolla 1-5 

 

 

9. Toimiko jokin materiaalin luomiseen annettu ohjeistus mielestäsi 
erityisen hyvin? Miksi? 

 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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10. Oliko jokin materiaalin luomiseen annettu ohjeistus mielestäsi tar-
peeton? Miksi? 

 

 

 

 

 

11. Mitä mieltä olet ollut harjoitusjaksosta yleisesti tähän mennessä? 
(Vapaa sana) 
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