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1

JOHDANTO
Suomalainen yhteiskunta elää eri kulttuurien välisessä murroksessa. Maahanmuuton myötä
monikulttuurisuus on tullut osaksi arkisia kohtaamisia niin yksilöiden välisessä vuorovaikutuksessa
kuin erilaisten virallisten tahojen kuten koulujen, viranomaisten ja sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattilaisten työssä. Yhteiskunnan tulisi pyrkiä luomaan edellytykset eri kulttuurien väliselle
tasavertaiselle kohtaamiselle ja molemminpuoliselle ymmärrykselle, jotta kantaväestöllä olisi
paremmat valmiudet monikulttuuriseen kanssakäymiseen ja maahan muuttaneiden sopeutuminen
uuteen yhteiskuntaan olisi mahdollista. (Lehtomaa 2013, 6.) Keinoja maahanmuuttajien
sopeuttamiseen uuteen elinympäristöön on paljon ja erilaisia. Esimerkiksi sopeutettavien iästä ja
sukupuolesta riippuen voidaan järjestää vastaanottokeskuksissa erilaista kotouttavaa toimintaa ja
kerhoja. Tässä opinnäytetyössä kerron keväällä 2018 Tampereella Kaupin vastaanottokeskuksessa
järjestämistäni alakouluikäisten tyttöjen tanssikerhoista.
Nuori tarvitsee kokemuksen yhteisöön kuulumisesta ja hyväksytyksi tulemisesta. Jos nuori jää
jostain syystä oman yhteisönsä ulkopuolelle, hänen toimintaympäristönsä pienenee ja samalla
kaventuvat hänen mahdollisuutensa vaikuttaa omalla toiminnalla ympäristöönsä. Kokemus omista
vaikutusmahdollisuuksista on tärkeää, sillä se mahdollistaa voimaantumisen kokemuksen.
Voimaantuminen ohjaa omien voimavarojen tunnistamiseen ja tukee yksilön itsetuntoa.
Oikeanlaisella tuella ja yksilön voimavarojen löytämisellä on mahdollista ehkäistä mahdollista
yhteiskunnasta syrjäytymistä, jonka nähdään olevan riskinä erityisesti nuorten maahanmuuttajien
kohdalla. (Lehtomaa 2013, 6.)
Tanssikerhot järjestettiin vastaanottokeskuksessa kerran viikossa kolmen kuukauden ajan. Kerhoissa
tanssittiin lasten toivomilla tanssityyleillä, kirjoitettiin ja piirrettiin tanssiliikkeitä tanssivihkoihin sekä
valmisteltiin kauden päätteeksi tanssiesitys. Tanssikerhojen tavoitteena oli lasten itsetunnon
kasvattaminen tanssin ilon ja onnistumisten kautta, uusien ystävien saaminen sekä syrjäytymisen
estäminen. Esittävän taiteen ja erityisesti tanssin ajatellaan vahvistavan nuoren minäkuvaa ja
vuorovaikutustaitoja sekä lisäävän nuoren osallisuutta. Tuomalla tanssia eri yhteisöihin voidaan
vahvistaa nuorten osallisuutta ja samalla vahvistaa nuorten sosiaalista ympäristöä ja omien
voimavarojen löytämistä. Yhteisöllisen tanssin avulla voi antaa nuorelle tilan ja keinon vaikuttaa ja
tulla näkyväksi ryhmässä. Se on keino ilmaista omaa sisäistä maailmaa ja kasvattaa tietoisuutta
omasta olemassaolosta. (Lehtomaa 2013, 7.)
Tanssikerhot järjestettiin yhteistyössä yritykseni DanceDailyn sekä nuorten liikuntaa järjestäneen ja
rahoittaneen WAU Ry:n kanssa. WAU Ry jätti konkurssihakemuksen 1.4.2019. (YLE 2019). Tähän
työhön konkurssi ei kuitenkaan vaikuttanut, sillä työhön sisältyvät tanssikerhot pidettiin keväällä
2018. Kaikki työn aikana hankittu aineisto sekä tekijänoikeudet ovat täten tällä hetkellä ainoastaan
DanceDaily-yrityksen hallussa.
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2

TAUSTA JA MOTIVAATIO TYÖLLE SEKÄ YRITYKSEN PERUSTAMISELLE
Tanssi on minun elämäni voimanlähde ja olen saanut käydä tanssitunneilla aina 9-vuotiaasta alkaen.
Tanssi on minulle ollut kieli ja keino olla yhdessä maasta, kielestä tai kansallisuudesta riippumatta.
Olen käynyt tanssitunneilla Suomessa, Venäjällä, Japanissa, Englannissa, Yhdysvalloissa, Ranskassa,
Saksassa, Maltalla. Minulle tanssi on ollut koko elämäni ajan henkinen voimavara, ja sosiaalinen
verkostoni koostuu vahvasti ihmisistä, joihin olen tutustunut tanssin kautta. Tanssin kautta olen
tutustunut moniin ihmisiin ja löytänyt parhaat ystäväni. Tanssi on minulle niin henkinen kuin
fyysinen voimanlähde, josta voin ammentaa olinpaikastani, maasta tai kulttuurista riippumatta.

2.1

Vahva kutsumus tanssialalle ja oman yrityksen perustaminen
Olen edelliseltä koulutukseltani tekniikan tohtori, mutta koin tanssialan kutsumuksen
voimakkaampana kuin tutkijantyön. Koin, että tanssin kautta voin työskennellä sellaisten asioiden
parissa, jotka ovat minulle merkityksellisempiä kuin tutkijan työ. Syksyllä 2015, kun pääsin
opiskelemaan Savonia ammattikorkeakouluun tanssinopettajaksi, koin vihdoin suuntaavani
elämässäni siihen suuntaan, johon olin aina halunnut mennä. Haluaisin, että kaikilla olisi
mahdollisuus löytää elämässään oma voimanlähteensä. Tanssinopettajana pääsisin levittämään sitä
sanomaa ja elämänfilosofiaa, joka minulle on tuonut onnen, varmuuden ja rauhan.
Kesken tanssinopettajaopintojeni sairastuin ärhäkkään nivelreumaan joulukuussa 2016. Jouduin
olemaan usemman kuukauden tanssimatta, sillä niveleni olivat jaloissa tulehtuneet niin pahasti, että
en päässyt edes kävelemään. Istuin jääpussit turvonneiden polvieni ympärillä sohvalla ja mietin, että
voinko koskaan enää liikkua niin kuin ennen. En pystynyt koukistamaan enkä ojentamaan polviani,
koska turvotus ja kipu olivat niin suuret. Aloin miettimään, että miten jatkan työtäni tanssialalla ja
tanssinopettajana, jos en koskaan toivukaan täydellisesti liikuntakuntoon. Aloin pohtimaan
vaihtoehtoja, kuinka tanssialalla voisin työskennellä muuten kuin tanssijana tai tanssikoulun raskasta
fyysistä opetustyötä tekevänä tanssinopettajana. Päädyin pohdinnoissani siihen, että olen aina
tykännyt tanssivaatteista. Minulla on ollut aina kymmeniä balettipukuja, tossuja ja muita
tanssivaatteita. Miesystäväni, joka silloin toimi nettikauppayrittäjänä, ehdotti että perustaisimme
minulle oman tanssivaatteiden nettikaupan. Perustin oman toiminimeni DanceDailyn lokakuussa
2017. Nimensä mukaisesti halusin yritykseni ideologian perustuvan siihen, että tanssia kannattaa
joka päivä.

2.2

Tanssikerhot osaksi yritystoimintaa
Olin ohjannut lasten tanssikerhoja Tampereen kouluilla Studio Move -tanssikoulun kautta. Koska
minulla oli nyt oma toiminimi, niin pystyin organisoimaan tanssikerhoja myös oman yritykseni
kautta. Koska tanssi oli ollut minun voimanlähteeni, niin halusin tarjota mahdollisimman monelle
mahdollisuuden osallistua tanssitunneille riippumatta vanhempien varallisuudesta, kulttuuritaustasta
tai olosuhteista. Tämä ajatus oli vahvasti mielessäni, kun perustin DanceDailyn. Osana toimintaansa
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DanceDaily alkoi tarjota lapsille maksuttomia tanssikerhoja maahanmuuttaja-alueiden kouluilla Tampereella ja Vantaalla sekä myöhemmin myös vastaanottokeskuksissa.
DanceDailyllä on verkkosivuillaan myös oma verkkokauppa www.dance-daily.com, jossa myydään
tanssivaatteita, -tossuja ja -kenkiä. DanceDailyn toiminnassa on yhteiskunnallisen yrityksen piirteitä,
sillä DanceDailylla on oma hyväntekeväisyysohjema One World One Passion eli OWOP (DanceDaily
2019, One World One Passion). Tanssivaatteiden kierrätysohjelma on osa OWOP-ohjelmaa (DanceDaily 2019, Tanssivaatteiden kierrätys). Kierrätyksestä saatavat tanssivaatteet lahjoitetaan DanceDailyn järjestämien tanssikerhojen lapsille. Kierrätysohjelmaa rahoitetaan verkkokaupan tuotoilla.
Tämä opinnäytetyö kuvaa DanceDaily-yrityksen tanssikerhotoiminnan aloitusta ja keskittyy erityisesti
lasten tanssikerhon järjestämiseen vastaanottokeskuksessa. Opinnäytetyö tarjoaa ajatuksia
tanssikerhojen organisoinnista vastaperustetun yrityksen alkutaipaleen näkökannalta. Työn sisältö
voi siis tarjota informaatiota myös yrittäjyydestä kiinnostuneille lukijoille.
2.3

Miksi tanssia vastaanottokeskukseen?
Tampereella Kaupin vastaanottokeskuksessa aloitettiin DanceDailyn tanssikerhojen pito kerran
viikossa huhtikuussa 2018. Tanssikerhojen ensimmäinen kausi oli kolme kuukautta kesäkuuhun
2018 asti. Vastaanottokeskuksen Monikulttuurisen tanssikerhon tavoitteina olivat uusien ystävien
saaminen, lasten integroituminen suomalaiseen ympäristöön ja itsetunnon kasvattaminen.
Tavoitteeseen pääsemiseksi haluttiin antaa lapsille mahdollisuus tutustua suomalaiseen kulttuuriin
vastaanottokeskuksessa tanssikerhojen muodossa. Tanssi antaa kulttuuriin tutustumiseen luonnollisen alustan, sillä maailmasta saadaan tietoa ennen kaikkea havaintojen kautta, ei ainoastaan
istuen ja pohtien, luoden täten ihmisen keholle tärkeän roolin. Lisäksi muun muassa tutustuminen
muiden maiden tanssiperinteisiin ja tapoihin on luonnollinen tapa lisätä suvaitsevuutta: tanssi ei perustu sanoihin, joten esimerkiksi maahanmuuttajalapset ovat samalla viivalla kuin kaikki muutkin.
(Ansamaa 2017, 12.) Tanssi tarjoaa lapsille kehollista toimintaa, joka harjoittaa ja laajentaa kognitiivisia ja tunteisiin liittyviä kykyjä. Tanssikasvatus voi parhaimmillaan tarjota lapsille tilan, joissa he
voivat ajatella ja kommunikoida liikkeen kautta saaden ruumiillisia ja kinesteettisiä kokemuksia.
Tämän takia tulisi antaa kaikille lapsille sukupuolesta, sosiaalisesta luokasta, rodusta tai ihonväristä
riippumatta mahdollisuus tanssia. (Ansamaa 2017, 21.)
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3

TANSSIKERHOJEN ORGANISOINTI JA RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN
DanceDaily-yrityksen perustamisesta syyskuussa 2017 lähtien yritystoiminnan pyrkimyksenä on ollut
tuoda tanssi lasten ulottuville maahanmuttajayhteisöissä sekä pyrkiä estämään syrjäytymistä tanssin
avulla. DanceDailyn tanssikerhotoiminta alkoi Tampereen kaupungin Harrastava IltaPäivä eli HIPhankeessa palveluntuottajana. DanceDailyn järjestämät Monikulttuuriset tanssikerhot ovat myös osa
OWOP -hyväntekeväisyysprojektia

3.1

Tampereen kaupungin HIP-hanke
Tampereen kaupunki ja Opetushallitus rahoittavat koulujen iltapäiväkerhotoimintaa HIPhankkeessaan, joka käynnistyi jo vuonna 2007. HIP järjestää vapaaehtoista ja maksutonta harrastustoimintaa 1. - 9.-luokkalaisille koululaisille pääsääntöisesti koulupäivän jälkeen. HIP-toiminnan
tavoitteena on lasten hyvinvoinnin kokonaisvaltainen edistäminen tukemalla oppilaiden kasvua ja
kehitystä, ehkäisemällä syrjäytymistä sekä kehittämällä moniammatillisia yhteistyökäytänteitä. HIPin
kantaviin toimintaperusteisiin kuuluvat kouluviihtyvyyden lisääminen ja yksinolon vähentäminen,
sekä sellaisten oppilaiden rohkaiseminen harrastamisen pariin, jotka eivät ole valmiiksi muussa harrastustoiminnassa. (Tampereen kaupunki 2019, HIP)

3.1.1 DanceDailyn Monikulttuurinen tanssikerho -konsepti
DanceDaily esitteli oman kerhokonseptinsa eli Monikulttuurisen HIP-tanssikerhon Tampereen kouluille HIP-hankkeen kautta. Tampereen kansainvälinen koulu eli Finnish International School of Tampere (FISTA) oli ensimmäinen Tampereen koulu, joka kiinnostui Monikulttuurisesta tanssikerhosta.
Tanssikerhot FISTA:lla aloitettiin tammikuussa 2018. Koska FISTA:ssa opetuskieli on englanti, niin
myös tanssikerho pidettiin englanninkielellä. Osa oppilaista ei myöskään osaa suomenkieltä, sillä he
ovat saattaneet tulla Suomeen vasta lukukauden alussa. Pian tämän jälkeen Tampereen kaupungin
varhaiskasvatuksen suunnittelija otti yhteyttä DanceDailyyn mahdollisuudesta järjestää Monikulttuurisia tanssikerhoja myös Tammelan koululla Tampereella. Tammelan koulu on lähin koulu Kaupin
vastaanottokeskuksesta ja turvapaikanhakijalapset käyvät Tammelan koulua.
Maaliskuussa 2018 DanceDaily oli kutsuttu mukaan Tampereen kaupungin, Tampereen koulujen kerhovastaavien ja palveluntuottajien yhteiseen kokoukseen HIP-kerhojen osalta. Tässä kokouksessa
DanceDaily esitteli Monikulttuurisen tanssikerhon konseptin paikalla olleille koulujen edustajille. Kouluvuodelle 2018-2019 sovittiin Monikulttuuriset tanssikerhot pidettäväksi myös Peltolammin sekä Pispalan kouluille. Tässä kokouksessa mukana oli myös Juho Tukia WAU Ry:ltä. Juho oli kiinnostunut
konseptista ja tarjosi mahdollisuuden pitää Monikulttuurisia tanssikerhoja WAU Ry:n rahoittamana
Tampereella Kaupin vastaanottokeskuksessa alkaen huhtikuussa 2018.
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3.1.2 Rahoittajat ja yhteistyökumppanit WAU Ry sekä Walter Ry
WAU Ry:n konkurssin jälkeen DanceDailyn yhteistyökumppani ja rahoittaja tanssikerhoille on ollut
Walter Ry, joka edistää kulttuurien välistä vuorovaikutusta yhdessä tekemisen kautta sekä tukee
monikulttuurisuuteen ja syrjintään liittyvissä asioissa eritysesti lasten ja nuorten parissa. Walter Ry
pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan ihmisten arvomaailmaan: edistämään muiden kunnioittamista,
ymmärtämistä, välittämistä ja vastuun ottamista. Walter järjestää erimittaisia koulutyöpajoja,
iltapäiväkerhoja ja tapahtumia.” (Walter Ry 2019)
DanceDailyn tanssikerhot Kaupin vastaanottokeskuksella rahoitettiin WAU ja Walter Ry:n Urbaanit
lapset ja nuoret eli UB-projektista. UB-projektin toiminnan päätavoitteena on taantuvilla kaupunkialueilla asuvien syrjäytymisvaarassa olevien sekä maahanmuuttajataustaisten että kantaväestön
lasten ja heidän perheidensä elämänlaadun parantaminen ja sosiaalisen pääoman kehittäminen. UBprojektin toiminnan kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset ja kantaväestön lapset ja nuoret. Yhtenä hankkeen erityisenä kohteena tulevat olemaan maahanmuuttajataustaiset tytöt. Toiminnan tavoitteena on viedä lapsia ja nuoria kiinnostavia harrastuksia ja tapahtumia taantuville kaupunkialuille Vantaalle, Espooseen, Helsinkiin ja Tampereelle missä syrjäytymisvaarassa olevat lapset
sekä nuoret asuvat. UB-projektin mukaisesti Kaupin vastaanottokeskuksen Monikulttuurinen
tanssikerho suunnattiin tytöille. (Walter Ry 2019, Urbaanit nuoret)
3.2

Mietteitä tanssikerhojen organisoinnin aloituksesta yritysnäkökulmasta
Toimiminen Tampereen kaupungilla palveluntuottajana ja Monikulttuurisen HIP-kerhon järjestäminen FISTA:ssa ovat olleet erittäin positiivinen alku yritystoiminnan pyrkimysten kannalta.
HIP-hanke sopii erittäin hyvin lasten kanssa työskentelyyn, sillä tanssikerhot toimivat kouluilla eli
siellä, missä kaikki lapset ovat. Näin tanssi tulee kaikkien lasten ulottuville vanhempien tulotasosta
riippumatta. Opetushallituksen ja kaupunkien rahoittama kouluissa tapahtuva iltapäiväkerhotoiminta
on erittäin tärkeää, ja palveluntuottajille myös hieno mahdollisuus lasten kanssa toiminnan järjestämiseksi. Pidin tanssikerhoa myös itselleni antoisana monikulttuurisena oppimiskokemuksena
kansainvälisessä koulussa, jossa opetuskielenä on englanninkieli. Vaikka kerhoon ilmoittautuneita oli
kerhon alusta lähtien vain 6 oppilasta, niin kaikki oppilaat, jotka asuivat Suomessa koko
kevätlukukauden, kävivät ahkerasti ja mielellään kerhossa kevään loppuun saakka. Kerhon
oppimisilmapiiri oli hyvä ja oppilailla oli mahtava motivaatio tanssin opiskeluun heti kerhon alusta
lähtien. Hienoa oli myös nähdä, kuinka kevätlukukauden aikana ja erityisesti esitystä harjoiteltaessa
oppilaista muodostui kaveritiimi, joka työskenteli ahkerasti yhdessä esityksen eteen.
Opettajan ja yrittäjän mieltä piristi kovasti, että Monikulttuurinen tanssikerho oli tarjolla myös
seuraavana kouluvuotena HIP-kerhotarjottimessa FISTA:lla, ja että moni edellisenä vuonna
tanssikerhoon osallistuneista oppilaista aikoi tulla kerhoon mukaan myös jatkossa. Mukavalta tuntui
myös se, että oppilaat mielellään pitivät yrityksen tanssivaatekierrätyksessä saatuja tanssivaatteita
tunneilla. Kuvassa 1 oppilaat sovittelevat balettitossuja. Kuvassa 2 oppilaat poseeraavat
vaatekierrätyksessä saadut balettipuvut päällä. Erityisen onnistuneelta päätökseltä kerholle tuntui
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oppilaiden esitys kevätkonsertissa. Koska oppilailla oli mahdollisuus esiintyä 3 kertaa, esitys parani
kerta kerralta ja myös oppilaiden jännitys tuntui katoavan, he vaikuttivat itsevarmemmilta, ja he
pystyivät esiintymään vapaammin.

Kuva 1. Oppilaat sovittelevat DanceDailyn lahjoittamia balettitossuja tanssikerhossa. (Venla

Manninen, 20.1.2018)

Kuva 2. Oppilaat poseeraavat vaatekierrätyksestä saadut tanssipuvut päällään. (Venla Manninen,

27.1.2018)
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4

TANSSIKERHOJEN SISÄLTÖ JA TOTEUTUS VASTAANOTTOKESKUKSESSA
Tampereen kaupungin HIP-hankeyhteistyön kautta käynnistynyt DanceDailyn tanssikerhotoiminta
sai erittäin kiinnostavaa jatkoa, kun DanceDailyn järjestämänä yhdessä rahoittaja Walter Ry:n
kanssa käynnistyi Tampereella Kaupin vastaanottokeskuksessa tanssikerho huhtikuun 2018 alusta
lähtien. Tanssikerhoa pidettiin Kaupin vastaanottokeskuksessa aluksi 3 kuukauden jakso
kokeilumielessä. DanceDailyn Monikulttuurisissa tanssikerhoissa ala-asteilla lasten kanssa tanssittiin,
kirjoitettiin tanssivihkoihin sekä valmisteltiin esitys kauden päätteeksi. Valitsin vastaanottokeskuksen
tanssikerholle samanlaisen sisällön kuin ala-asteilla pitämilleni tanssikerhoille, sillä kouluilla tällainen
kerhojen sisältö toimi erittäin hyvin. Aluksi tanssittiin koulupäivän jälkeiset höyryt pois ja harjoiteltiin
koreografiaa. Tanssikerhojen lopuksi kirjotettiin ja piirrettiin tanssivihkoihin tanssiliikkeiden nimiä,
tanssisarjan askeleet tai esimerkiksi toiveita tuleville tanssikerhoille. Kerhovihkot toimivat myös
kommunikaatiovälineenä lasten kanssa, sillä vihkoihin he saivat kirjoittaa terveisiä opettajalle tai
vastasivat opettajan esittämiin kysymyksiin.

4.1

Tanssikerhon ensimmäinen kerta vastaanottokeskuksessa
Mielessäni oli paljon kysymysmerkkejä, kun menin pitämään ensimmäistä kerhoa
vastaanottokeskukseen. Minulla ei ollut aavistustakan, että millaisia lapsia kerhoon tulisi. En ollut
myöskään aiemmin työskennellyt turvapaikanhakijalasten kanssa. En ollut koskaan aiemmin edes
käynyt vastaanottokeskuksessa. Olin tietämätön vastaanottokeskuksen arjesta ja olosuhteista.

4.1.1 Tuntisuunnitelma ensimmäiselle kerhokerralle
Oikeastaan ainut vaihtoehto oli alkaa suunnittelemaan tanssikerhojen sisältöä sopivan väljien
tuntisuunnitelmien kautta. En tiennyt edes, mitä tanssilajeja voisin tanssia lasten kanssa, tai
asettaisiko lasten uskonto jotain rajoitteita tanssimiselle. Päätin asettaa tanssikerholle hyvin väljät
suunnitelmat. Olin pitänyt kouluilla tanssikerhoja ja valitsin näiden kerhojen perusteella lapsille
mieluisimmaksi osoittautuneet harjoitteet myös vastaanottokeskuksen kerhoon. Ajattelin, että aluksi
lähdetään liikkeelle tekemällä helppoja harjoitteita ja lopussa asetutaan aloilleen miettimään, että
mitä lapset haluavat kerhossa tehtävän.
Tuntisuunnitelma ensimmäiselle tanssikerholle 9.4.2018 vastaanottokeskuksessa oli seuraava:
-

Aloituspiiri, jossa käydään lasten nimet läpi ja kirjoitetaan ne nimilistaan

-

Piirissä nimipeli, jossa jokainen sanoo oman nimensä ja näyttää oman tanssiliikkeen yksi
kerrallaan. Toiset toistavat perässä kunkin nimen ja liikkeen

-

Peruslämmittelyni lapsille salin poikki reippaan musiikin tahtiin, helppoja perusliikuntataitoa
kehittäviä harjoitteita: tasajalkahypyt, yhdenjalanhypyt, laukat, passé-tasapainot kokojalalla ja
varpailla, passé-hypyt, piruetit, jalanheitot eteen, saksihyppy, loikka, karhukävely, rapukävely,
kärrinpyörä.

-

Kysy ja kuulostele, mitä tanssilajeja lapset haluaisivat kerhossa oppia
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-

Mahdollisesti hip-hop koreografia lämmittelyn jälkeen, jos lapset siitä innostuvat

-

Tanssivihkojen jakaminen ja aloituskyselyyn vastaaminen

4.1.2 Tanssivihkot ja aloituskysely
DanceDailyn tanssikerhoissa oppilaille jaetaan kerhovihkot, jotka toimivat välineenä
kommunikaatioon ohjaajan oppilaiden välillä sekä muistiinpanojen tekoa varten. Tanssivihkoon
ensimmäisellä kerhokerralla liimattaisiin aloituskyselylappuset. Oppilaat saisivat vastata
aloituskyselyyn joko kerhossa tai yhdessä vanhempiensa kanssa omassa perhehuoneessaan.
Aloituskyselyn kysymykset kerholaisille vastaanottokeskuksessa olivat seuraavat:
1. Etu- ja sukunimi
2. Ikä
3. Mistä maasta olet kotoisin?
4. Mitä harrastuksia sinulla on?
5. Oletko harrastanut tanssia aiemmin? Mitä tanssilajia?
6. Ketkä tunnet tanssiryhmästä nyt?
7. Mitä odotat tanssitunneilta?
8. Mitä tanssilajeja haluaisit oppia (hiphop, jazztanssi, nykytanssi, baletti, break-dance tai joku
muu)?
9. Saako sinua valokuvata ja julkaista kuvia DanceDailyn materiaaleissa ja internetissä?
4.1.3 Ensimmäisen kerhokerran toteutus ja päiväkirjamerkintäni
Pidin päiväkirjaa vastaanottokeskuksen kerhoista ja jatkossa tässä työssä lainausmerkeissä olevat
tekstit ovat suoria lainauksia tanssikerhojen päiväkirjastani. Kirjoitin 9.4.2018 kerhon jälkeen:
„Tapasin Walter Ry:n Juho Tukian vastaanottokeskuksen ulkopuolella ennen kerhoa. Juho sanoi,
että todennäköisesti lapsia ei ole paikalla kerhohuoneessa, ja joudumme hakemaan lapset omista
huoneistaan. Ja totta! Tunnin alkaessa yhtään lasta ei ollut tanssituntiin tarkoitetussa biljardisalissa.
Lähdimme Juhon kanssa etsimään lapsia käyttäviltä ja löysimme ensin pienen pojan, joka oli Juhon
jalkapallokerhossa. Poika osasi neuvoa meidät tyttöjen huoneisiin. Löysimme yhden tytön, joka
lupasi tulla alas biljardisaliin. Hän lupasi myös hakea siskonsa mukaan. Käytävällä käveli myös toinen
tyttö, joka vaikutti siltä, että voisi olla tanssikerhosta kiinnostunut. Kysyin häntä mukaan, mutta hän
sanoi, ettei halua tulla.
Menimme Juhon kanssa alas biljardihuoneeseen ja sinne tuli lopulta 3 tyttöä, myös se tyttö, joka
ensin kieltäytyi tulemasta. Saimme siis ensimmäisen kerhokerran käynnistettyä. Tytöt tekivät kiltisti
perässäni salin poikki lämmittelyliikkeet. Kun pääsimme lattialla tehtäviin liikkeisiin, rapukävelyyn ja
karhukävelyyn, niin niitä tytöt eivät halunneet tehdä. Kärrinpyörän he olisivat halunneet tehdä,
mutta eivät osanneet tai uskaltaneet koettaa.
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Tässä vaiheessa kysyin tytöiltä, että mitä he haluavat kerhossa oppia. Vastauksena tuli balettia ja
kärrynpyöriä. Spagaatti. Tytöt eivät halunneet tanssia valmistelemaani hiphop-koreografiaa. Koska
balettia toivottiin, niin katsoin parhaaksi käydä hieman baletin alkeita tangon ääressä läpi ja
opettelimme jalkojen perusasennot, sekä plién, relevén ja tendun. Tämän jälkeen päätin ottaa esiin
tanssivihkot ja tehdä aloituskyselyn. Vastaukset aloituskyselyyn ovat kerhovihkoissa. Paikalla
ensimmäisellä kerralla oli kolme tyttöä. Aloituskyselyn jälkeen kerroin, että voisin tuoda lapsille ensi
kerralla balettitossut ja balettipuvut tunnille. Lapset innostuivat tästä todella paljon!“
Olin yllättynyt ja helpottunut ensimmäisen kerhokerran jälkeen. Oli hienoa, että kerhoon tuli tyttöjä
kokeilemaan, niin saimme kerhon alkuun. Olin yllättynyt, mutta myös iloinen siitä, että tytöt
halusivat tanssia balettia. Myöhemmin sain tietää, että silloinen uusin Disneyn balleriinaelokuva toi
lapsille baletti-innostusta. Tämä sopi minulle kuitenkin hyvin, sillä pääaineeni Savoniassa on baletti.
Biljardisali oli todella hyvä paikka tanssikerholle, jossa tanssitaan balettia. Siellä oli iso peili sekä
peilin edessä myös balettitanko. Kerhoon osallistuneet lapset olivat olleet vastaanottokekuksessa jo
kauan ja kävivät suomalaista koulua. Näin ollen oppilaat puhuivat hyvin suomen kieltä ja
kommunikaationgelmia ei ollut. Aloituskyselyn vastaukset ovat esitetynä taulukossa 1. Vastauksista
on poistettu henkilökohtaiset tiedot kuten lasten nimet. Taulukkoon 1 on koottu myös muiden lasten
vastaukset, jotka on saatu myöhempien kerhokertojen aikana.
Taulukko 1. Tanssikerhon aloituskyselyn vastaukset taulukoituna
Aloituskysely

Lapsi 1

Lapsi 2

Lapsi 3

Lapsi 4

Lapsi 5

Lapsi 6

Ikä

9 vuotta

7 vuotta

8 vuotta

7 vuotta

9 vuotta

13 vuotta

Kotimaa

Irak

Irak

Kurdi

Afganistan

Kurdi

Irak

Harrastukset

Nyt baletti

Nyt baletti

Nyt Baletti

Jääkiekko

-

-

Oletko

Olen

En ole

Ei

Baletti

-

-

tanssinut

laulanut
-

-

Minä

Minä

tykkään

tykkään

baletista

baletti-

aiemmin?
Tunnetko

Tunnen

Tunnen

Tunnen

Tunnen

ryhmästä

yhden

yhden

kaksi

kolme

Spagaatti

Spakadi

Ei

-

muita?
Mitä odotat
tanssikerholta?

tanssista
Mitä tanssia

Kärrynpyörä

Kärrynpyörä,

haluaisit oppia?

ja baletti

baletti

Saako sinua

Joo

Ei

Spakadi

-

-

-

Saa

Saa

Kyllä

Saa

valokuvata ja
julkaista kuvia?

Kerholaiset olivat kotoisin Lähi-Idän maista kuten Irak sekä Afganistan, ja osa kerholaisista oli
kurdeja. Tyttöjen iät vaihteivat välillä 7-13 vuotta ja he tunsivat muita kerholaisia kaikki ainakin
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yhden. Tytöt toivoivat kerholta balettia ja he myös saivat tanssia balettia eli heidän uskontonsa ei
rajoittanut sitä mitenkään. He saivat olla naruolkaimissa asuissa olkapäät paljaina, kun kerhosalissa
oli vain tyttöjä. Dokumentaatiota varten kuvia oli jatkossa mahdollista ottaa vastaanottokeskuksen
kerholaisista, sillä vastaanottokeskuksessa sai valokuvata. Osa tytöistä antoi luvat myös kuvien
julkaisuun, kunhan kuvissa ei näkyisi paljaita olkapäitä. Kaupin vastaanottokeskus oli ideaalinen
vastaanottokeskus aloittaa tanssikerhotoiminta vastaanottokeskuksissa, sillä Kaupin
turvallisuusluokitus ei ole kovin korkea. Vastaanottokeskuksessa on näin ollen turvallista ja siellä voi
liikkua vapaasti käytävillä ja hakea lapsia kerhoon käytäviltä ja huoneista. Tanssikerhon opettaja voi
vapaasti tulla vastaanottokeskukseen, henkilökunta on avuliasta ja rentoa sekä tunnelma
vastaanottokeskuksessa oli hyvä.
4.2

Toinen kerhokerta ja vaatteiden jako lapsille
Tuntisuunnitelmaksi toista kerhokertaa 16.4.2018 varten ajattelin pitää saman tunnin kuin
ensimmäisellä kerralla. Mutta hiphop-koreografiaa ei tehdä, vaan opiskelemme lisää tyttöjen
toivomia balettiliikkeitä. Jakaisin kerhossa myös DanceDailyn vaatekierrätyksessä saatuja
tanssivaatteita.
„Paikalle saapuivat heti kaksi tyttöä innnoissaan. Aloimme lämmittelemään salin poikki, ja lisäsimme
uuden liikkeen eli bourreen askeleen lämmittelyliikkeisiin. Sen jälkeen teimme baletin
tankoharjoituksia. Etenimme käsien baletin perusasentoihin asti. Tämän jälkeen kirjoitimme taas
tanssivihkoihin. Salin liukuoven takana oli joukko nuorempia alle kouluikäisiä lapsia, jotka olisivat
halunneet tulla myös tanssikerhoon mukaan. Ajattelin, että parasta olisi pitää joku ikäraja kerholle ja
kouluikäinen pitäisi vähintään olla. Sitä nuoremmat lapset eivät osaa vielä kunnolla suomenkieltä ja
ovat muutenkin niin paljon nuorempia kuin kerhon 11-, 9- ja 7-vuotiaat kävijät. Jos ikähaarukka on
liian iso, ja alle kouluikäisiä otetaan mukaan, niin vanhemmille tytöille kerho muuttuu todella
tylsäksi. Tytöt ehdottivat, että tanssikerhoon ei otettaisi muita kuin heidät ja heidän siskonsa.“
Olin tyytyväinen, että samat tytöt kuin ensimmäisellä kerralla olivat kerhossa myös toisella kerralla
mukana. Minusta kuulosti todella itsekkäältä, kun tytöt ehdottivat, että ketään muita ei otettaisi
kerhoon mukaan. Tottakai kerhoon olivat tervetulleita mukaan kaikki halukkaat tytöt. Olisi
suorastaan suotavaa, että kerhoon tulisi myös muita tyttöjä ja he oppisivat olemaan porukalla
kerhossa ja saisivat uusia ystäviä. Annoin tytöille DanceDailyn vaatekierrätyksessä saatuja
tanssivaatteita ja he innolla laittoivat vaatteet päälleen ja poseerasivat ne päällään (Kuvat 3 ja 4).
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Kuva 3. Tytöt poseeraavat DanceDailyn vaatekierrätyksessä saadut tanssivaatteet päällään. (Venla

Manninen, 16.4.2018)

Kuva 4. Tytöt uusissa vaatteissaan ja oppimissaan balettiasennoissa. (Venla Manninen, 7.5.2018)
4.3

Tanssikerhot 23.4.-7.5.2018: Uusia balettiliikkeitä ja niiden piirtämistä tanssivihkoihin
Tuntisuunnitelmana 23.4. oli sama tuntikuvio kuin aiemmilla tunneilla, mutta lisättäisiin hyppyjä
mukaan.
„Paikalle tuli aluksi neljä tyttöä. Kaksi tyttöä tulivat reilusti myöhässä. Koska mukana oli niin paljon
uusia, meni paljon aikaa vaatteiden koettamiseen ja sopivien löytämiseen. Kerkesimme lämmitellä

16 (27)
salin poikki ja mennä tangolla jalkojen ja käsien perusasennot läpi. Koetimme vielä saute-hyppyjä I-,
II-, V-asennossa. Lopussa kirjoitimme vihkoihin aloituskyselyn niille, jotka olivat mukana
ensimmäistä kertaa.“
Kerhon jälkeen lapset poseerasivat iloisina biljardisalin peilin edessä (Kuva 5).

Kuva 5. Tanssikerhon tytöt kerhon jälkeen biljardisalin peilin edessä. (Venla Manninen, 23.4.2018)
Suunnitelmana 30.4.2018 oli sama tuntikuvio, mutta koitetaan aloittaa esityksen tekemistä, jos
mahdollista.
„Emme päässeet biljardisaliin, koska siellä oli joku muu kokous, vaikka tila on varattu meille! Ketään
lapsia ei ollut paikalla, koska oli vappuaatto, ja heille oli joku toinen tilaisuus järjestetty kirkolla. Sain
sovittua, että pidämme tunnin alakerran entisessä ravintolassa. Lähdin hakemaan lapsia käytäviltä ja
löysin nuorempia lapsia, jotka olisivat jo aiemmin halunneet tulla kerhoon, mutta emme päästäneet
heitä saliin sisälle, koska he olivat niin nuoria. Koska vanhempia tyttöjä ei näkynyt tänään, niin
kysyin, että tulisivatko nuoremmat tänään tanssikerhoon. He lähtivät oikein mielellään ja taas hetki
kerhon alusta meni uusien lasten tanssivaatteiden sovitukseen ja vaihtoon. Lopulta saimme
lämmittelyn käyntiin ja se meni todella hyvin. Kerkesimme tehdä myös paljon tangolla heille uusia
asioita ja lopuksi kirjoitimme vihkoihin lisää tanssiliikkeiden ja käsien asentojen nimiä siltä osin, kun
ne puuttuivat heiltä (Kuva 6). Emme aloittaneet koreografiaa, koska lapset olivat osa ensimmäistä
kertaa ja niin nuoria. Myös yhden tänään poissa olevan kerholaisen pieni pikkusisko halusi olla
mukana tällä kertaa ja annoin hänen kokeilla tanssimista.“

17 (27)

Kuva 6. Balettiasentojen kuvia ja nimiä tanssikerholaisten vihkoista. (Venla Manninen, 5.10.2019)
Suunnitelmana 7.5.2018 oli normaali lämmittely ja tanko, ja lisäksi yritetään saada tanssia alkuun.
„Paikalla olivat vain yksi aiemmin mukana ollut ja yksi uusi tyttö. He olivat todella innoissaan, kun
paikalla ei ollut pienempiä ja reippasti lämmittelivät, että ihan hiki tuli. Tangolla teimme uusia
liikkeitä: coup de pied eteen ja taakse sekä pas de bourrée. Nämä olivat tytöistä todella vaikeita.
Toinen tytöistä ymmärsi pas de bourréenkin, mutta ensimmäistä kertaa ollut tyttö meni vaan innolla
mukana vauhdilla. Tangon jälkeen opettelimme vielä diagonaalista sissonné-hypyn. Tämän jälkeen
aloitimme tanssia, joka koostui seuraavista liikkeistä: Sisonne-hyppy, juoksu ja piruetti, molemmat
vuorotellen omista nurkistaan, ensin toinen, sitten toinen. Tämän jälkeen tanssiin tulee pas de
bourrée 4 kertaa (o,v,o,v) ja bourrée-askel piirissä.”
Suunnitelmana 14.5.2018 oli lämmittely sisältäen kaikki alkujutut sekä bourréen askeleen ja
sissonnén. Lisäksi opetellaan sissonne-passé yhdistelmä sekä tripletti askel. Tangossa kerrataan
jalkojen ja käsien perusasennot, plié, tendu, relevé, coup de pied, pas de bourrée.
”Paikalla oli 3 tyttöä. Alkulämmittelyt salin poikki onnistuivat hyvin. Sissonnen sain lisättyä ja passéhypyn myös. Tangolla käytiin perusasennot läpi ja coup de pied -asennot edessä ja takana. Pas de
bourrée on vaikea hahmottaa kaikille, mutta yksi tytöistä tahtoi sitkeästi oppia sen ja oppi lopulta.
Kaikki lapset halusivat opetusta yhtä aikaa ja kun sitten näytin yhdelle, niin muut tuskastuivat, että
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sinä et opeta meitä. Kuitenkaan yhdessä opettelu ei näytä riittävän lapsille, vaan he haluavat
opetusta ns. kädestä pitäen.
Aloitimme lopputanssin tekemisen. Alun sissonne-hyppy ja juoksu sen perään osoittautuivat
haasteelliseksi. Tunti oli jo loppunut, kun yksi tytöistä vielä vaati minua opettamaan sissonne-hypyn
hänelle. Koetimme saada häntä oppimaan ainakin 10 min, kun hän vaati niin, mutta hän ei silti
tajunnut ja alkoi itkemään. Sanoin, että älä hermostu, opit se vielä seuraavilla kerroilla, mutta hän
halusi oppia heti. Vielä hetken harjoiteltuaan hyppy näytti jo hieman sissonnelta ja lopetimme
tanssiosion. Kirjoitimme vielä vihkoihin 30 min (Kuva 7) ja olin yhteensä 2 tuntia
vastaanottokeskuksessa. Lapset tykkäävät kirjoittaa vihkoihin, vaikka välillä hermostuvat, kun
kirjoitus ei onnistu. Joku oli rytännyt sivuja yhden tytön vihkosta ja tyttö suuttui. Annoin hänelle
uuden vihkon, mutta hän repi sen irti kansistaan. Sanoin, että et saa enää uutta vihkoa. Hän alkoi
sen jälkeen kirjoittaa vanhaan ryttyiseen vihkoonsa. Tunnilla ei selvinnyt, kuka oli vihkon rypistänyt.
Se oli inhottavaa.”

Kuva 7. Balettiliikkeiden nimiä kerholaisten vihkoissa. (Venla Manninen, 5.10.2019)
4.4

Viimeiset kerhokerrat esitystanssin harjoittelua
Suunnitelmana 21.5.2018 oli, että lämmittelemme pikaisesti ja jatkamme esitystanssin tekemistä.
„Paikalla oli neljä tyttöä ja yksi heistä halusi vaan katsella. Isompien tyttöjen kanssa lämmittelimme
pikaisesti ja kertasimme coup de pied -asennot edessä ja takana sekä pas de bourré -askeleen. Kun
aloimme harjoittelemaan tanssia, tytöt olivat todella innoissaan ja saimme tanssia mukavasti
eteenpäin.
Esitystanssin rakenne on nyt seuraava:
-Sissonne, juoksu ja piruetti
-Relevé viides asento ja pyörien taaksepäin samalla kädet nousevat ylös.
-Jäädään tendu vasen jalka edessä ja rintamasuunta eteenpäin
-Saksihypyt 4 kertaa ja sitten piirissä ympäri (kädet nousevat piirissä ylös ja laskeutuvat alas)
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Tunnin lopussa kirjoitimme tanssin liikkeet vihkoon ja lupasin tytöille tuoda ensi kerralla valkoiset
esitystutut sovitukseen. Tytöt olivat innoissaan. Sovimme, että esitys olisi ennen kuin yksi tytöistä
muuttaa vastaanottokeskuksesta pois eli parin viikon päästä.“
Suunnitelmana 28.5.2018 oli tehdä tanssia eteenpäin ja sovittaa esityspuvut.
„Tytöt olivat minua vastaanottamassa jo ulko-ovella iloisesti tervehtien ja yhdessä menimme
tanssisaliin. Paikalla oli 5 tyttöä sekä yhden tytön henkilökohtainen avustaja oli tunnilla mukana
myös. Tytöt halusivat tehdä pelkästään esitystanssia, koska esityspäivä lähestyy. Yksi tytöistä ei
halunnut harjoitella esitystä, vaan istui vaan katsomassa. Hän olisi kyllä halunnut esityspuvun, kun
niitä alettiin sovittamaan. Tytöt eivät oikein olisi jaksaneet keskittyä esitykseen koko tuntia, mutta
jotenkin saimme sen taisteltua läpi ja jatkoimme esitystä hieman.
Esitystanssiin lisättiin seuraavanlainen jatko:
Piirin jälkeen rintamasuunta peiliin päin ja tendu edessä oikea jalka. 4 piqué-piruettia takaseinään
päin liikkuen. Sen jälkeen juoksu eteenpäin neljällä laskulla ja kädet nousevat samalla ylös. 4
kävelyaskelta taaksepäin ja kädet laskeutuvat alas. Tanssiin otettiin mukaan myös uusi tyttö ja
hänelle opetimme pikaisesti sissonne-hypyt, coup de pied ja pas de bourréen, jotka hänelle olivat
uusia, koska hän oli ollut 4 kertaa välissä poissa.”
Suunnitelmana 4.6.2018 oli, että jatketaan tanssia ja sovitetaan puvut uudelleen. Otan mukaan
enemmän kuin 4 esitysasua, koska tanssijoita voi tulla vielä lisää.
Tanssin jatkoksi suunnittelin seuraavaa:
-

Sissonne-hyppy kukin vuorollaan ja päädytään diagnaaliin

-

Tripletti askeleet piirissä, joka avautuu suoraksi riviksi

„Paikalla olivat kaikki esitykseen osallistuvat. Tehtiin tanssia koko aika, sillä oppilaat halusivat
paneutua siihen. Tanssin muistaminen osoittautui todella hankalaksi, joten päätimme, että tanssiin
ei lisätä enää uusia liikkeitä. Taaksekävelyiden jälkeen siis vain rivissä tendu sivulle ja kumarrus
kiitokseksi ja sama sama vasen jalka tendu sivulle ja kumarrus kiitokseksi. Oppilaat olivat hyvin
keskittyneitä ja harjoittelivat tosissaan, koska tämän kerran jälkeen meillä on esitys 11.6. ja he
odottavat sitä kovasti. Yksi tytöistä ei halua osallistua esitykseen edes kuuluttajana, joten hänelle ei
tarvitsekaan tuoda asua jatkossa.“
4.5

Esityspäivä vastanottokeskuksella 11.6.2018
„Esityspäivänä 11.6. Tulin paikalle sovitusti klo 15, mutta lapsia ei vielä näkynyt. Ensimmäiset tulivat
saliin klo 15.15 ja aloitettiin laittamaan esitysvaatteita päälle. Lapset olivat laittaneet hiukset kiinni jo
valmiiksi ja yhdessä laitettiin biljardisalin tuolit ja penkit järjestykseen katsomoa varten. Esityksen oli
määrä alkaa klo 16. Harjoittelimme lasten kanssa esityksen vielä muutaman kerran läpi ja lapsista
tuntui, että he kyllä muistavat esityksen itse. Minusta näytti, että eivät muista! Kysyin lapsilta, että
haluavatko he, että minäkin esittäisin balettia yhden tanssin heidän tanssinsa jälkeen. Lapset
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suostuivat ja puin myös esitysvaatteet päälleni. Klo 15.50 saliin ei ollut tullut vielä paljon katsojia,
joten lähdimme yhden tytön kanssa hakemaan lisää katsojia käytäviltä ja huoneista. Löysimme
katsomaan taiteilijatytön hänen ateljeestaan sekä kaksi tummaihoista tyttöä, joiden vanhemmat
puhuivat englanniksi.
Klo 16.10 palasimme saliin ja sen katsomo alkoi olla täynnä katsojia: vanhempia, lapsia,
vastaanottokeskuksen henkilökuntaa. Lapsia jännitti alkava esitys. Juonsin esityksen ja toivotin
kaikki tervetulleiksi. Juonnossa esitin toivomukseni jatkaa tanssikerhoa vastaanottokeskuksessa
myös kesäloman jälkeen, ja toivoin myös, että saataisiin kaksi ryhmää: kouluikäisten ryhmä ja
päiväkoti-ikäisten ryhmä. Tunteja oli usein katsomassa alle kouluikäisiä lapsia ja minusta heille tulisi
saada myös oma ryhmänsä. Usein alle kouluikäiset lapset olivat hyvin pettyneitä, kun he eivät
voineet osallistua tunneille mukaan, koska harjoittelimme esitystä varten ja se oli heille liian vaikeaa.
Esitys meni lapsilta todella hyvin ja heidän silmistään loisti tanssin into ja ilo. Saimme valtavat
aplodit. Lasten jälkeen esiinnyin minä balettisoolollani baletista Paquita. Yleisö tykkäsi myös siitä.
Tämän jälkeen pyysin kaikkia, jotka haluavat tanssia balettia tulemaan rohkeasi lavalle. Paljon pieniä
lapsia tuli lavalle ja heidän kanssaan menimme tilan poikki yhdessä baletin perusliikkeitä. Varpailla
kävelyä, laukkaa, polvennostokävelyä, joku halusi piruettiakin koettaa, polvennostohyppyjä, loikkia
ison ojan yli. Lapset olivat innoissaan ja vanhemmat kuvasivat valokuvia ja videoita. Tunnelma
salissa oli innnostunut ja sain paljon kiitoksia tilaisuuden päätteeksi. Minulla oli todella onnistunut ja
onnellinen olo. Lasten ilo oli käsin kosketeltavaa ja sali oli täynnä tanssin intoa ja naurua.
Vanhemmat tulivat kiittämään tanssitunneista ja tunteja pienemmille lapsille toivottiin kovasti!”
4.6

Tanssikerhon viimeinen kerta 18.6.2018
“Viimeisellä kerralla oli tarkoitus katsoa tanssivideoita ja kirjoittaa loppupalautteet vihkoihin. Paikalla
ei ollut ketään, kun tulin biljardisaliin ja lähdin etsimään lapsia. Löysin heidät yhden tytön huoneesta
ja kävi ilmi, että hänellä on synttärit tänään. Pyysin lapsia katsomaan tanssivideota ja osa lähti
mukaani. Tanssivideo ei kuitenkaan kiinnostanut lapsia, sillä synttärikakku oli valmistumassa ja he
halusivat käydä sitä katsomassa koko ajan. Salissa loppuun asti oli vain yksi uusi pieni tyttö, joka
ihasteli balettivideon koreografioita ja tanssijoita. Toivottavasti tanssitunteja vastaanottokeskuksessa
jatketaan ja tämä pieni tyttö saa kesäloman jälkeen mahdollisuuden osallistua tanssitunneille!“
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5

POHDINTAA TANSSIN JA TANSSIKERHOJEN MERKITYKSESTÄ LAPSILLE
“Tanssikasvatuksessa keskeistä on kokonaisvaltaisuus. Ihminen kehittyy ja oppii kokonaisvaltaisesti,
joten oppimisesta ei voi erottaa yksilön fyysistä tai henkistä puolta. Näin tanssiteknillisten valmiusten
kehittäminenkään ei voi keskittyä pelkästään fyysiseen puoleen. Oppiminen ja siten myös
taiteellinen ja tanssillinen oppiminen ovat osa ihmisen kasvua. Näin tanssikasvatuksen kaksi
päämäärää kehittää oppilasta ihmisenä ja tanssitaiteen osallisena kulkevat käsi kädessä.“
(Särkiniemi, A. 2017) Särkiniemen ajatukset mielestäni kuvaavat hyvin tanssin opetuksen
kokonaisvaltaisuutta erityisesti lasten kanssa. Olen saanut opettaa hyvin erilaisia ja eri-ikäisiä
lapsiryhmiä erilaisissa konteksteissa: tanssikouluissa, ala-asteilla sekä vastaanottokeskuksissa. Olen
huomannut, että kontekstista riippuen opetuksessani erityisesti henkisen puolen merkitys on
korostunut, ja olen alkanut kiinnostua siitä entistä enemmän. Olen sisällyttänyt samoja harjoitteita
lasten opetukseen eri konteksteissa ja tarkkaillut, kuinka lasten oppiminen etenee ja miten lapset
suhtautuvat harjoituksiin. Mielestäni erityisesti lapsille tanssia opetettaessa lasten oma motivaatio ja
heidän oikeanlainen motivoiminen johtaa oppimiseen ja kehitykseen.

5.1

Lasten motivaatio tanssiin
Mikä motivoi lapsia tanssimaan ja oppimaan tanssin kautta? Vaikuttaako konteksti motivaatioon ja
oppimiseen? Mielestäni lasten motivaatio tanssimiseen määrää suurelta osin, mikä on tunnin ja
ryhmän yleinen ilmapiiri. Tämä määrää pitkälti, mistä lähtökohdasta tuntien sisältöä alan
miettimään. Myös tanssituntien konteksti vaikuttaa lasten motivaatioon yllättävän paljon.
Kontekstista riippuen lasten motivaatio tanssimiseen vaihtelee selkeästi niin ryhmä- kuin
yksilötasolla. Seuraavissa kappaleissa pohdin motivaation osuutta lasten työskentelyyn ja
oppimiseen tunneilla eri konteksteissa.

5.1.1 Tanssikoulujen tanssitunnit
Tanssikouluissa lasten motivaatio tanssimiseen vaihtelee hyvin paljon. Tunneille tulee lapsia, jotka
todella tykkäävät tanssia ja oppia uutta, mutta myös lapsia, jotka vanhemmat tuovat tanssitunneille
oppimaan yhteisten sääntöjen noudattamista ja ryhmässä toimintaa. Motivoituneet lapset tekevät
usein vaikeimmatkin tanssitekniset harjoitteet innolla, ja oppivat nopeasti uudet opeteltavat liikkeet.
Vähemmän motivoituneet lapset eivät jaksa keskittyä tanssitekniikkaan usein ollenkaan. Vaikka
kuinka perustelisi harjoituksen tärkeyttä tai koettaisi leikkien ja pelien varjolla saada lapsen
tekemäään tekniikkaharjoituksen, niin lapsi tekee sen puolivillaisesti hutaisten tai ei ollenkaan.
Vähemmän motivoituneet lapset aiheuttavat usein myös epäjärjestystä ja häiriötä työrauhaan
tunneilla, koska he touhuavat jotain muuta kuin mihin harjoityksessa on tarkoitus keskittyä. Lasten
motivoimiseksi tanssikoulun tunneilla tekniikkaharjoituksien vastapainona käytän paljon luovia
harjoitteita kuten omien liikkeiden, liikkumistyylien ja tanssien keksimistä sekä näyttämistä muille
joko seuraa johtajaa-tyyliin tai esittäen. Luoviin harjoituksiin useimmat oppilaat suhtautuvat
innokkaasti, koska kukaan ei määrää, miten tarkalleen tulisi liikkua. Myös tanssitekniikasta
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epämotivoituneet lapset ovat usein täysillä mukana keksien ja esittäen vaikeitakin tanssiliikkeitä ja
yhdistelmiä.
5.1.2 Ala-asteilla pidettävät tanssikerhot
Ala-asteilla pidettävissä tanssikerhoissa motivoituneisuus riippuu yllättävän paljon koulun ja ryhmän
sisäisestä ilmapiiristä. Koulun iltapäivän tanssikerhoihin oppilaat tuovat väistämättä luokan tai
kaveripiirin tapahtumat, ajatusmaailman ja jäsenten sisäiset suhteet ja jännitteet. Joissakin ryhmissä
ilmapiiri on levoton ja jännitteinen, ja tämä väistämättä vaikuttaa oppilaiden motivaatioon ja tunnilla
oppimiseen. Olen usein joutunut toimimaan välien selvittelijänä iltapäivän tanssikerhoissa. Erilaisten
välikohtausten jälkeen tunnin kulku on pahasti keskeytynyt ja toisinaan on todella vaikeaa tai
mahdotonta saada jatkettua tuntia enää suunnitelmien mukaan. Joissakin tanssikerhoissa oppilaat
eivät haluaisi tanssia ja motivointiin kuluu paljon aikaa ja voimia. Tällaisten kerhojen kohdalla olen
joutunut toisinaan luopumaan tanssiharjoitteista, ja tunneilla on tehty muita liikunnallisia tai luovia
harjoitteita, joista oppilaat innostuvat tanssin sijaan. Liikunnalliset pelit ja leikit toimivat tällöin
todella hyvin saaden kaikille hien pintaan. Luovina harjoituksina tanssin sijaan oppilaiden omat
videot esim. akrobaattisista tempuista, tai vaan muuten hassuista omista jutuista kaverin kanssa,
ovat usein todella hienoja. Mielestäni ketään ei voi pakottaa tanssimaan, sillä haluan tanssimisen
aina tapahtuvan lapsen omasta tahdosta.
Yllättäen erään koulun iltapäiväkerhossa lasten motivaatio tanssimiseen oli poikkeuksellisen
korkealla. Kerhossa kävi tiivis kuuden hengen porukka, josta kaikki olivat aina paikalla. Ryhmä sai
päättää kevään alussa, mitä tanssilajia haluavat tanssikerhossa oppia. Lapset valitsivat opeteltaviksi
lajeiksi baletin ja hiphopin. Joka toinen viikko oli balettitunti ja joka toinen viikko hiphoptunti.
Oppilaat jaksoivat keskittyä täysillä kaikkiin tunneilla tehtäviin harjoituksiin ja oppivat kevään aikana
todella paljon. Vamistimme yhdessä lasten kanssa koulun kevätjuhlaan 12 minuutin kestoisen
tanssiesityksen, joka sisälsi baletti- ja hiphop-osiot. Ryhmän sisällä nämä 10 -vuotiaat lapset tulivat
hyvin toimeen toistensa kanssa, vaikka tiestysti välillä jotain pientä kähinää saattoi tulla. Kuitenkin
kaikesta saatiin aina sovittua ja tunneilla oli hyvä työskentelyilmapiiri. Lapset halusivat esittää
tanssiesityksen koulun kaikissa kolmessa kevätjuhlassa eri luokka-asteille. Ensimmäisellä kerralla
tanssijat jännittivät todella paljon ennen esitystä, mutta kannustivat toisiaan jännityksestä
huolimatta. Esitys parani kerta kerralta ja tanssijat olivat todella innoissaan joka esityksestä.
5.1.3 Tanssikerhot vastaanottokeskuksissa
Kaikkein motivoituneimmat lapset minun pitämilläni tanssitunneilla ovat olleet Kaupin
vastaanottokeskuksen lapset. Maanantaisin pidetyissä tanssikerhossa mukana oli lapsia 7-vuotiaasta
aina 11-vuotiaaseen asti. Nämä lapset olivat avoimia kaikelle ja osallistuivat innolla jokaiseen
harjoitukseen mukaan. He luottivat minuun täysin, eivätkä kyseenalaistaneet tunnilla tehtäviä
asioita. Osittain tähän vaikutti myös varmasti se, että lapset tulevat kulttuurista, jossa
auktoriteetteja ei kyseenalaisteta yhtä helposti kuin länsimaisessa kulttuurissa. Minusta tuntui, että
vastaanottokeskuksen lapsille tanssitunnit olivat todella tärkeitä. He saivat tutustua uuteen
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ympäristöön ja kulttuuriin Suomessa tanssin kautta. Tällaisten lasten opettaminen tuntui minulle
itselleni myös todella merkitykselliseltä, mikä motivoi minua opettamaan ja tukemaan lapsia myös
muissa asioissa parhaan kykyni mukaan. Tuntui hienolta, että sain tarjota lapsille kerran viikossa
tuokion, jolloin vastaanottokeskuksen muu arki unohtuu ja keskitytään tanssimaan.
Vastaanottokeskuksessa lapset tuntuivat olevan läsnä tunneilla aitoina ja uteliaina. Heille
tanssitunnit eivät tunnu itsestäänselvyydeltä ja he osasivat olla kiitollisia niistä. Tätä samaa tunnetta
minulle ei ole välittynyt tanssikouluilla pitämilläni lasten tanssitunneilla. Joillakin ala-asteilla olen
havainnut samaa aitoa innostumisen tunnetta kuin vastaanottokeskuksessa. Tanssin opettaminen
lapsille vastaanottokeskuksessa on ollut minulle itselleni myös todella opettavainen kokemus. On
ollut todella antoisaa päästä osaksi vastaanottokeskuksen toimintaa ja lasten elämää siellä. Tuntuu
hyvältä, kun omalla työllä on merkitystä lapsille myös henkisellä tasolla fyysisen oppimisen lisäksi.
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6

TANSSIKERHOJEN JATKUMINEN OSANA YRITYKSEN TOIMINTAA
DanceDailyn Monikulttuuristen tanssikerhojen toiminta aloitettiin FISTA:lla ja pian sen jälkeen
Tammelan koululla sekä Kaupin vastanottokeskuksessa keväällä 2018. Aloituskevään jälkeen
DanceDailyn Monikulttuurinen HIP-kerho oli tarjolla Tampereella FISTA:n lisäksi Tammelan,
Peltolammin ja Pispalan koulujen HIP-kerhotarjottimella seuraavana kouluvuonna 2018-2019. HIPkerhojen toiminta käynnistyy aina syyskuun alussa, jos kerhoihin on ilmoittautunut elokuun haussa
kouluilla tarpeeksi oppilaita mukaan. Myös Kaupin vastaanottokeskuksen tanssikerhon WAU Ry:n
rahoitus jatkui Tampereella kaudelle 2018-2019. Koska olin kouluvuoden 2018-2019 vaihtoopiskelijana Maltan yliopistolla, niin DanceDailyn kerhoja hoitivat uudet hakemani ja valitsemani
kerhonohjaajat. WAU Ry alkoi rahoittamaan myös toista viikoittaista DanceDailyn tanssikerhoa
Tesoman koulun maahanmuuttajaopiskelijoille.
Tarjosin Monikulttuurisen tanssikerhon konseptia myös muihin vastaanottokeskuksiin ottamalla
yhteyttä suoraan vastaanottokeskuksiin Suomessa. Oulussa Heikinharjun vastaanottokeskuksessa
DanceDailyn tanssikerhot käynnistyivät syksyllä 2018 yhteistyössä silloisen Heikinharjun
koordinaattorin Riku Kivimäen kanssa. Heikinharjun kerhot rahoitettiin vastaanottokeskuksen
liikuntahankerahoituksella ja kerhonohjaajat olivat Oulun AMK:n tanssinopettajaopiskelijoita.
Yhteistyö OAMK:n kanssa sujui hyvin kerhonohjaajien löytämiseksi. Kerhonohjauksesta opiskelijat
saivat ohjauspalkkion lisäksi myös opintoihinsa suorituksia. Heikinharjussa toimi kaksi viikoittaista
tanssikerhoa kaudella 2018-2019, tiistaisin tyttöjen tanssikerho sekä lauantaisin tanssikerho tytöille
ja pojille. Heikinharjun vastaanottokeskuksen turvallisuusluokitus on korkeampi kuin Tampereen
vastaanottokeskuksen. Tanssikerhojen ohjaajat joutuvat jättämään henkilöllisyystodistuksen
vastaanottoon sekä pitämään mukanaan vastaanottokeskuksessa kannettavaa hälytintä. Hälyttimen
nappia pitää painaa, jos jostain syystä tulee uhkaava tilanne eteen.
DanceDailyn kerhot laajenivat kaudella 2018-2019 myös Vantaan maahanmuuttaja-alueiden
kouluille, joissa pidettiin lasten liikuntakerhoja WAU Ry:n ja Vantaan kaupungin rahoittamina.
Vantaalla kerhoja vetivät liikunnanohjaajat pääkaupunkiseudulta. Kaudella 2019-2020 DanceDailyn
kerhot jatkuvat kolmella koululla Tampereella ja kahdella koululla Vantaalla sekä
vastaanottokeskuksissa Kaupissa Tampereella ja Heikinharjussa Oulussa.
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TANSSIKERHOJEN HAASTEET JA TAVOITTEET JATKOSSA
Tanssikerhojen pitäminen vastaanottokeskuksissa ei ole osoittautunut aivan helpoksi. Lapsilla
saattaa olla keskittymis- tai käytöshäiriöitä, jotka voivat johtua lasten kulttuuri- ja kokemustaustasta.
Koin itse vastaanottokeskuksessa kerhoja pitäessäni, että turvapaikanhakijalapsilla oli kiihkeämpi
temperamentti kuin suomalaisilla lapsilla. He saattoivat palavasti haluta jotain, suuttua äkkiä tai olla
kärsimättömiä. Toisaalta lapset olivat hyvin avoimia, riemuitsivat ja olivat iloisia onnistumisistaan. He
näyttivät tunteensa spontaanisti halaten minua, ja tekemällä minulle itse lahjoja ja kortteja.

7.1

Käyttäytymishäiriöt ja ongelmatilanteiden ratkaisu
Tyttöjen tanssikerhoissa esiintyi ajoittain lyömistä, käsirysyjä ja riitoja. Myös selvää henkistä
väkivaltaa, kuten muiden syrjintää esiintyi kerhoissa paljon ja sitä oli normaalia vaikeampaa saada
kitkettyä pois. Selvästi lapset jakautuivat porukoihin eivätkä halunneet työskennellä kaikkien kanssa.
DanceDailyn ohjaajat ovat toivoneet jatkossa ennen kerhojen aloitusta jonkinlaista koulutusta
yhteistyössä vastaanottokeskuksen kanssa monikultturisuudesta sekä pakolaistaustaisten lasten
käyttäytymisestä ja ongelmatilanteiden ratkaisemisesta. Käytösongelmia esiintyy ajoittain myös
koulujen tanssikerhoissa sekä liikuntakerhoissa. Yhteen liikuntakerhoryhmään haettiin ratkaisuksi
käyttäytymisongelmiin kesken kauden toinen ohjaaja avuksi, sillä ohjaaja ei yksin selvinnyt
tappelevien lasten kanssa.

7.2

Tanssikerhotoiminnan tavoitteet ja tulevaisuuden suunnitelmat
Tavoitteenani on kasvattaa DanceDailyn tanssikerhotoimintaa Suomessa. Erityisesti haluaisin
jatkossa keskittyä tanssikerhoihin vastaanottokeskuksissa. Hyvänä kädenojennuksena
tanssikerhotoiminnan laajentumiseksi vastaanottokeskuksiin oli, että DanceDailyn Monikulttuurisen
tanssikerhon konsepti listattiin kaikille vastaanottokeskuksille Suomessa jaettavaan Reseptikirjaan.
Reseptikirjassa listataan eri vastaanottokeskuksissa kokeiltuja ja käytössä olevia erilaisia
toimintakonsepteja muille vastaanottokeskuksille nähtäväksi ja käyttöönottamiseksi. Reseptikirjan
tuottamiseen osallistui Heikinharjun vastaanottokeskuksen entinen koordinaattori ja
Maahanmuuttoviraston OSAKA-hankkeen nykyinen hanketyöntekijä Riku Kivimäki. OSAKA-hanke
keskittyi turvapaikanhakijoiden työ- ja opintotoiminnan sekä osaamisen kartoittamisen kehittämiseen
(OSAKA-hanke 2019). Riku otti minuun yhteyttä keväällä 2019 ja toivoi DanceDailyn
tanssikerhokonseptin kuvausta liitettäväksi vastaanottokeskusten Reseptikirjaan. Olin todella otettu
Rikun kädenojennuksesta ja toivon, että se tarjoaa uusia mahdollisuuksia saada laajennettua
tanssikerhotoimintaa useisiin vastaanottokeskuksiin tulevaisuudessa.
Tanssikerhotoimintaa toivoisin laajennettavan myös Euroopan laajuudelle. Euroopan unionin monet
rahoitukset, kuten Euroopan Unionin sisäasioiden rahastot (EUSA-rahastot) ja erityisesti
Turvapaikka-, maahanmuutto ja kotouttamisrahasto, kohdistuvat maahanmuuttajien
kotouttamiseen. (Euroopan Unionin sisäasioiden rahastot 2019). Täten tanssikerhotoiminnalle voisi
hakea rahoitusta EU-tasolla yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Olisi hienoa kokeilla tanssikerhoa
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vastaanottokeskuksessa jossain muussa maassa, esim. Maltalla, jossa olin vaihdossa, ja jonne tulee
paljon pakolaisia Afrikasta. Maltalla minulla olisi verkostoja valmiina ja varmasti tarve kotouttavalle
tanssikerhotoiminnalle olisi siellä erittäin tervetullutta. Lisäksi Maltalla virallinen kieli maltan kielen
lisäksi on englanti, ja pystyisin englanninkielellä olemaan mukana projektin suunnittelussa sekä
toteutuksessa täysipainoisesti.
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