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ESIPUHE 

 

Rakas tanssi, 

Olemme kulkeneet yhdessä valtavan pitkän matkan. Siitä on jo 25 vuotta kun tulit elämääni. Ja 

tulitkin siihen sitten jäädäksesi. Aluksi olit vain harrastus, kevyttä hauskanpitoa. Mitä pidemmälle 

matkamme eteni, sitä tiiviimmäksi muuttui suhteemme. Imaisit minut mukaasi, näytit tavan il-

maista ja olla, tutkia ja tulkita asioita. Sinun kanssasi koin olevani oma itseni täysin. Jossain vai-

heessa mietin, voisitko olla enemmänkin. Ja voithan sinä. Sinusta tuli enemmän kuin harrastus. 

Sinusta on tulossa pian ammattini. Ja ennen kaikkea jo vuosia olet ollut elämäntapani. Olemme 

yhtä, sinä ja minä. 

Toki matkaamme on mahtunut hetkiä, kun olen vihannut sinua, yhteistyömme ei ole sujunut ja 

olen joutunut miettimään, mitä sinä merkitset minulle. Tästä kaikesta on kuitenkin aina päästy yli. 

Kerta toisensa jälkeen löydän itseni taas sinun kanssasi työskentelemästä. Matkamme on yhtä 

vuoristorataa: mennään kovaa, hidastetaan, kiivetään korkealle ja laskeudutaan alas, välillä on 

tasaisempaa. Kaikki mutkat ja kiepit vaaditaan, jotta matkamme etenee, kulkee jonnekin. Ja ne on 

vaadittu, jotta on päästy tähän hetkeen. 

Sinä annat minulle paljon, mutta myös otat. Sinä vaikutat kaikkeen, halusin tai en. Yhteinen taipa-

leemme on muokannut minusta minut ja sinun vaikutuksesi näkyy siinä vahvasti. Olet läsnä joka-

päiväisessä arjessa, kulkien rinnallani. Joskus jopa edellä, ajoittain myös perässä. 

Ilman sinua olen hukassa. Olet minulle voimavara, tasapainottaja, keino käsitellä kaikki mahdolli-

nen ja mahdoton maan ja taivaan väliltä. Sinun kanssasi saan iloita ja surra ilman mitään sanal-

lista viestintää. Vain kehoni puhuu ja se riittää. 

Olet minulle työtoveri, ystävä ja elämänkumppani. Tapahtui mitä tahansa, olemme aina osa toisi-

amme. Ikuisesti. 

 

Rakkaudella, 

Tiia 

 

Tämä kirjoitus oli osa nykytanssin syventäviä opintoja ja tehtävänä oli tehdä tanssille henkilökoh-

tainen puhe. 
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1 JOHDANTO 

Tutkin työssäni kysymystä, miksi minä tanssin ja, mitä tanssi merkitsee minulle. Kiinnostuin ai-

heesta, koska haluan tuoda esille, miten hieno ilmaisukeino tanssi on. Se on kuljettanut minua läpi 

taiteen perusopetuksen aina tanssinopettajan ammattiopintoihin asti. Opinnäytetyöprosessi kokoaa 

yhteen niitä asioita, joiden takia olen aikoinaan aloittanut tanssin, joiden vuoksi yhä tanssin ja joiden 

takia toivottavasti tulen tanssimaan aina tulevaisuudessakin. Samalla opinnäytetyö tuo opintopolkuni 

päätökseen ja on kunnianosoitus näille vuosille. 

Mielestäni jokaisen tanssin alalla työskentelevän olisi hyvä välillä pysähtyä miettimään miksi tanssii. 

Se on kuitenkin yleensä kaiken lähtökohta. Jos ei ole mitään syytä tehdä jotain asiaa niin miksi jat-

kaa. Toivonkin, että työni avaa näkökulmia muille tanssin parissa työskenteleville omiin pohdintoihin 

ja herättää ajattelemaan omaa tanssiuraansa. 

Opinnäytetyöni on taiteellinen produktio, jonka toteutin Kuopiossa ITAK-näyttämölle. Teoksesta tuli 

15 minuutin mittainen sooloteos nimeltä Tanssien käy tieni mun, joka sai ensiesityksenä perjantaina 

5.3.2021. Teos oli osa Lähtölaukaus 2021 -tanssifestivaalia. Yhteistyökumppanina toimi Itä-Suomen 

tanssin aluekeskus. 

Raportissani avaan tarkemmin syitä miksi tanssin, miten prosessi eteni ja mitkä kaikki tekijät ovat 

vaikuttaneet tanssipolkuuni. Pohdin myös näkemyksiäni tanssipedagogiikasta ja tanssinopettajan 

ammatista, johon olen valmistumassa. Työni pohjana on oma historiani ja kokemukseni sekä taiteel-

linen työprosessi. Otteeni on hyvin tarinallinen, jonka vastapainona toimii lähdeaineistoon pohjau-

tuva kirjallinen tieto. 

Luvussa kaksi avaan taiteellisen työni lähtökohtia, luvussa kolme keskityn työskentelymetodeihini, 

neljännessä luvussa avaan taiteellista prosessiani, viides luku käsittelee itse teosta, kuudennessa 

luvussa menen kohti ammattilaisuutta ja viimeisessä luvussa esittelen pohdintani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



        

7 (27) 

2 TAITEELLISEN TYÖN LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Ensikosketus tanssisaliin: Tanssin ilo, osana ryhmää, ihana harrastus 

Muistan vieläkin sen tunteen, jonka tanssin tuoma ilo synnytti kehossa, kun pääsin tanssisaliin tans-

simaan. Se lämpö ja riemu oli kuplivaa, pirskahtelevaa ja lähes käsin kosketeltavaa. Taiteen perus-

opetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteissa (2017) sanotaan, että on olennaista 

tarjota oppilaalle mahdollisuus tanssin ja liikunnan ilon löytämiseen ja kokemiseen (Opetushallitus 

2021, 56). Tätä kokemusta tukee myös oma tanssihistoriani taiteen perusopetuksen parissa. Tanssi-

tunneilla sai nauttia täysin rinnoin liikkumisen tuomasta ilosta ja opettajat mahdollistivat sen tuke-

malla ja kannustamalla kokeilemaan uusia liikkeitä. Tanssin ilo on ensimmäisiä asioita, joita muistan 

harrastukseni alkutaipaleelta. Tanssisalissa pääsin nauttimaan erilaisista liikkeistä, vauhdin hurmasta 

ja uusien asioiden oppimisesta. 

Tanssitunneilla käydessäni huomasin, miten tärkeäksi myös ryhmä, jossa tanssin, muodostui. Sain 

kuulua joukkoon ja ympärilläni olevista ihmisistä kasvoi kavereitani. Heidän kanssaan jaoimme koke-

mamme ilot ja surut, epäonnistumiset ja onnistumiset. Ilman ryhmän tukea olisi tanssiminen hyvin 

yksinäistä. Pidän tanssin mukanaan tuomasta sosiaalisuudesta. Vaikka jokainen treenaakin itselleen 

ja oman kehon kanssa niin kuitenkin jaamme yhteisen tilan ja tilanteet. Yhdessä tehdyt harjoitteet ja 

keskustelut ryhmäläisten kanssa kehittivät samalla yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, jotka ovat erit-

täin tärkeitä sosiaalisen kanssakäymisen kannalta. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän ope-

tussuunnitelman perusteissa (2017) puhutaankin siitä, miten toimimalla vuorovaikutuksessa muiden 

ihmisten ja ympäristön kanssa ihminen rakentaa elämäänsä (Opetushallitus 2021, 10). 

Kuuluminen ryhmään myös sitoutti tanssin pariin. Kukaan ei halunnut tuottaa kavereilleen petty-

mystä, jos ei ilmestynytkään tunnille. Joskus asetimme yhteisiä tavoitteita ja se motivoi treenaa-

maan ahkerasti. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman (2017) mukaan 

oppilas oppii asettamaan tavoitteita ja toimimaan niiden suuntaisesti sekä yksin että yhdessä mui-

den kanssa (Opetushallitus 2021, 11). Tanssi kehittääkin mielestäni hyvin pitkäjäteisyyttä ja kärsiväl-

lisyyttä. Parhaat tulokset saavutetaan tekemällä töitä eikä saa luovuttaa heti vastoinkäymisten 

edessä. Näitä ominaisuuksia tarvitaan ihan jokapäiväisessä elämässä. 

Tanssi on mielestäni erinomainen harrastus. Jokaisella tunnilla sekä keho että mieli pääsevät työs-

kentelemään ja samalla pidetään hauskaa. Tanssissa korostuu luovuus ja oman itsensä kehittämi-

nen. Haastavammat harjoitteet ja itsenäinen työskentely vaativat myös älyllistä päättelykykyä ja 

vastuunottoa. Yksi asia, joka ihastutti tanssissa, oli se, että sai kokeilla kaikkea uutta ja tehdä omia 

oivalluksia. Pään sisällä tapahtui koko ajan ajatustyötä ja samalla keho liikkui. Tämä mieletön yhdis-

telmä koukutti ja iski syvälle. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman pe-

rusteissa (2017) on hienosti sanottu, miten oppiminen on kaikilla taiteenaloilla kokonaisvaltainen ja 

vuorovaikutteinen prosessi, joka kehittää monipuolisesti oppilaan taitoja ja tietoja (Opetushallitus 

2021, 11). Juuri kokonaisvaltaisuus kiehtoo minua tanssissa, koska siinä yhdistyvät tiedollisuus ja 

taidollisuus. Tavoitteena on harjoittaa sekä mieltä että kehoa. Myös Eeva Anttila (2017) puhuu siitä, 

miten aivot eivät ohjaa vain kehoa, vaan myös kehon kautta saatu aistitieto ohjaa ajattelua ja aivo-

jen toimintaa (Anttila 2017, 164). Mielen ja kehon yhteistyö toimii siis molempiin suuntiin. 
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Tanssi on hyvä harrastus, koska siinä pääsee toimimaan sekä yksilö- että ryhmätasolla. Tanssissa 

ollaan jatkuvasti tekemisissä oman itsensä kanssa. Muuttuva keho ja erilaisia ajatuksia täynnä oleva 

mieli ovat koko ajan läsnä ja niiden kanssa on opittava työskentelemään. Samaan aikaan on myös 

osa ryhmää ja näkee ympärillään muita, jotka liikkuvat ja työskentelevät oman kehonsa kanssa. Se 

kasvattaa arvostamaan erilaisia kehoja ja työskentelytapoja sekä tekemään yhteistyötä erilaisten 

ihmisten kanssa. Tanssiessa myös opetellaan ja toistetaan valmista ulkoapäin annettua materiaalia, 

mutta myös tuotetaan omaa ja pääsee olemaan luova. Oma vahva kokemukseni on, että tanssin 

parissa saa kasvaa ja kehittyä omanlaisekseen uniikiksi yksilöksi, joka oppii tuntemaan itsensä päivä 

päivältä paremmin. 

 

KUVA 1. Tanssin riemua kenraaleista (Aurora Suhonen, 2021) 

2.2 Tanssin pyörteissä: Tunteet osana itseilmaisua 

Kun sanat eivät riitä, kuvioon tulee tanssi. Tämä on minun logiikkani, joka toimii aina. Tanssiessa 

saan olla täysin oma itseni, oli minulla sitten hyvä tai huono päivä. Tanssiessa en arvota itseäni vaan 

keskityn täysillä vain tekemiseen. En tiedä mitään toista tilannetta missä olisin niin oma itseni kuin 

tanssiessa. Jorma Elo (2011, 39) puhuu siitä, miten hienoa on, ettei usein tarvita sanoja tai selityk-

siä vaan liike puhuu puolestaan. Tämä on juuri se ydin, joka puhuttelee itseäni. Liike saa mielestäni 

selittää tai kuvittaa sanojen sijaan.  

Tein myös sooloteokseeni sen valinnan, että halusin vain liikkeen ja musiikin puhuvan. Ne kertoivat 

itselleni tarinaa, joka näyttäytyi varmasti jokaiselle katsojalle omanlaisena kokemuksena. Sooloteok-

sessani oli erittäin olennaista itsensä ilmaisu, joka kulki mukana läpi teoksen. Halusin tuoda esille 

sen, miten tanssille voi ja haluaa antaa kaikkensa, vaikka se ei aina olisi helppoa. Halusin korostaa 

sitä, että sitkeys palkitaan ja taistelutahtoa löytyy. 

Erittäin vahvasti tanssimiseeni on aina liittynyt tunteiden ilmaisu sekä niiden käsittely. Tanssisalissa 

olen varmasti käynyt läpi koko kirjon erilaisia tunteita. Tanssiessa olen voinut välittää iloa sekä käsi-

tellä surua. Se on auttanut vaikeina hetkinä ja helpottanut oloa. Tanssiessa myös onnistumisen ja 

epäonnistumisen kokemukset ovat läsnä. Se on huumaava tunne, kun onnistuu jossain, mitä on pit-

kän aikaa harjoitellut. Toisaalta olen oppinut sietämään epäonnistumisia ja sitä, että kaikki ei mene 
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heti oikein. Joskus tarvitaan viikkoja tai kuukausia ennen kuin joku harjoitus onnistuu halutulla ta-

valla. 

Eeva Muilu (2011, 140) sanoo kehon ilmaisuvoiman olevan tehokkaampi ja nopeampi kuin mitkään 

sanat ja samalla se on myös selkeämpi ja suorempi kuin sanojen maailma. Tässä varmasti yksi iso 

syy, miksi tanssin. Kehon kautta ilmaisu tuntuu luontevalta ja alkuvoimaiselta. Sen kautta vaikeatkin 

asiat pystyy esittämään kirkkaasti. Kehollisuus on erittäin olennainen osa itseni ilmaisua. 

2.3 Tanssikäsitykseni lähtökohdat 

Tanssikäsitykseni on hyvin holistinen. Holistinen tarkoittaa itselleni kokonaisvaltaista ajattelutapaa. 

Jokainen meistä on kokonaisuus, johon vaikuttavat historiamme, kokemuksemme ja ympäristömme. 

Heli Kauppila (2012, 51) avaa väitöskirjassaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa siten, että hän tar-

koittaa sillä opetusta, jossa yhdistyvät motoristen ja ilmaisullisten taitojen oppiminen sekä oppilaan 

subjektiivisesti koetun hyvän elämän toteutuminen. Erityisesti näen, että tanssiessa keho ja mieli 

ovat yhtä ja molemmat vaikuttavat toisiinsa. Tanssikäsitykseeni kuuluu myös jokaisen ihmisen huo-

mioiminen yksilönä. Haluan, että kaikki tulevat kuulluiksi ja nähdyiksi. Tanssitunneilleni pyrin luo-

maan turvallisen ilmapiirin, jossa jokaisella on vapaus olla oma itsensä. Jokaisen keho ja mieli ovat 

kykeneviä luovuuteen ja tanssiin. 

Tanssin mielekkyyteen vaikuttaa pitkälti myös opettajan asenne. Täytyy olla valmis muuttamaan 

omia lähestymistapojaan ja toimintamallejaan. Tästä myös Kauppila puhuu tekstissään ja olen hä-

nen kanssaan samaa mieltä. (Kauppila 2012, 55.) Haluan omalla toiminnallani edistää avointa asen-

netta ja valmiutta muutoksiin. Olen jo omissa opetustilanteissani huomannut sen, että se mikä toimii 

toiselle oppilaalle ei välttämättä toimi toiselle. Opettajan joustava ja mukautuva opetustyyli takaa 

jokaiselle parhaan mahdollisen tavan oppia. 

 

KUVA 2. Markkinointikuva (Raatikainen, 2021) 

Siinä vaiheessa, kun huomasin viettäväni tanssisalissa melkein jokaisen arki-illan, aloin myös miettiä 

voisiko tanssi olla itselleni enemmänkin kuin vain harrastus. Silloin alkoi kyteä ajatus tanssin parissa 
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työskentelystä ja ammattilaisuudesta. Tiesin heti, että se ei tulisi olemaan helppoa eikä itsestään 

selvää. Tavoitteeseen pääseminen vaatisi paljon treeniä ja yrittämistä. 

Tanssi oli ollut jo useita vuosia osa päivittäistä elämää ja elin rakkaudesta lajiin periaatteella. Ajatus 

ammattilaisuudesta oli kuitenkin ensin hyvin varovainen, koska samalla luopuisin tietyllä tapaa rak-

kaasta harrastuksesta. Kaikesta huolimatta halusin kuitenkin yrittää. Leena Gustavson (2010, 54) 

puhuu siitä, miten tanssi värittää arkea ja seuraa kaikkialle sekä kuinka tanssi-identiteetti on ole-

massa kaiken muun ohessa. Kun on tanssinut vuosia lähes päivittäin, hengittänyt tanssisalin ilmaa ja 

imenyt itseensä monenlaisia liikemateriaaleja, on hyvin vaikea kuvitella elämäänsä ilman tanssia. 
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3 KESKEISET TYÖSKENTELYMETODIT 

3.1 Kokemuksellisuus 

Kaikki teoksessani kulminoituu kysymykseen, miksi minä tanssin. Tämä muodosti teosprosessini yti-

men ja keskeinen tutkimuskysymykseni. Halusin pysähtyä hetkeksi miettimään niitä syitä, joiden 

vuoksi tanssin. Näiden syiden kautta pystyin avaamaan sitä, mitä tanssi merkitsee minulle. Lähdin 

tarkastelemaan tätä pitkälti omien kokemusteni kautta. Halusin nostaa esille asioita omasta tanssi-

historiastani, siitä miksi vieläkin tanssin ja miksi haluan tanssia myös tulevaisuudessa. Omat koke-

mukseni ovat vaikuttaneet paljon siihen, kuka minä olen ja sitä kautta myös tanssiini.  

Tanssin kautta pystyn peilaamaan ja käsittelemään eri asioita. Kokemuksellisuus oli lähtökohtani 

aloittaessani taiteellisen työn tekemistä. Fenomenologian lähtökohtana on ajatus siitä, että maailma 

on tietoisuudellemme läsnä ja ennen kuin siihen kohdistuu aktiivista pohdintaa, se ilmenee meille 

subjektiivisena kokemuksena (Lehikoinen 2014, 34). Subjektiivinen kokemus on mielestäni tärkeä 

lähtökohta, kun pohditaan syitä jollekin tekemiselle tai tapahtumalle. Jokaisen oma subjektiivinen 

kokemus on arvokas ja erilainen, joka vaikuttaa myös lopputulokseen. 

Oppiminen on prosessi, jossa tieto rakentuu kokemusten kautta. Ymmärtääksemme oppimista mei-

dän täytyy käsittää tiedon luonnetta ja toisinpäin. (Kolb 1984, 23.) Mielestäni kokemukset ovat mer-

kittävässä osassa, kun puhutaan tiedon kertymisestä. Jokainen uusi kokemus tuo samalla uutta tie-

toa. Näen myös, että uuden tiedon avulla ohjaudumme taas kohti seuraavia kokemuksia. Näin syn-

tyy hieno kehä, jossa kokemukset ja tieto karttuvat toistensa avulla. Kaikki aiemmat kokemukseni, 

joita hyödynsin taiteellisessa työssäni, ovat tuoneet mukanaan myös tietoa. Uuden tiedon pohjalta 

olen pystynyt menemään kohti uusia haasteita ja kohtaamisia. Niiden pohjalta olen taas saanut lisää 

informaatiota. Oppimiseni on edennyt sitä mukaa, mitä enemmän kokemuksia ja tietoa on kertynyt. 

Kokemuksellisen oppimisen juuret ovat Kolbin näkemyksen mukaan Deweyn, Lewinin ja Piagetin 

teorioissa (Kolb 1984, 4). Nämä kaikki teoriat korostavat kokemusten keskeistä roolia oppimispro-

sessissa. Oppimisprosessin konseptit muokkautuvat jatkuvasti kokemusten kautta. (Kolb 1984, 10.) 

Mielestäni on mielenkiintoista ajatella, miten jokainen kokemus on muokannut meitä ja samalla vai-

kuttanut oppimiseen. Uskon siihen, että kokemusten kautta opimme enemmän kuin esimerkiksi lu-

kemalla. Kun on kokenut jonkun asian itse, siitä on jäänyt vahvempi mielikuva ja kehollinen tunte-

mus. Tällaista kehon kautta koettua tietoa ei voi mitenkään toisella tapaa saavuttaa. Kokemusteni 

kautta jäsennän itseäni ja ajatuksiani kokonaisvaltaisemmin. Ilman kaikkea kokemaani en olisi minä 

eikä minulla olisi sitä tietoa, joka minulla nyt on. 

Myös Anttila (2017) kertoo, että kokemuksellisen oppimisen mallia on kehittänyt pidemmälle erityi-

sesti David Kolb. Hän avaa, että tämän näkemyksen mukaan oppiminen etenee kohti ilmiöiden teo-

reettista ymmärtämistä ja parempia toimintamalleja nimenomaan reflektoimalla konkreettisia koke-

muksia ja toimintaa. Tässä näkemyksessä painottuu siis kokemusten ja elämysten sekä itsereflektion 

merkitys oppimisprosessissa. (Anttila 2017, luku 4.2.) Tämä kuvaa hyvin omaa työskentelymeto-

diani, jossa taustalla ovat omat kokemukseni ja niiden läpi käyminen sekä reflektointi. Näiden poh-

jalta lähdin synnyttämään omaa taiteellista työtäni. Pohdintani tanssin merkityksestä ja syistä, miksi 

tanssin, näkyivät liikkeinä taiteellisessa työssäni. Tärkeä tavoitteeni oli kehollistaa kokemukset. 
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3.2 Teoksen analysoiminen ja tulkitseminen 

Toisena metodina käytin teoksen analysoimista ja tulkitsemista. Analysoimisen pohjalla on ajatus 

teoksen pilkkomisesta osatekijöihin, joita ovat tanssija, liike, tila ja äänimaailma. Näistä tekijöistä 

voidaan ajatella tanssin rakentuvan pääpiirteissään. Tämä jäsennys myös auttaa havainnoijaa hah-

mottamaan tanssiesityksen toisiinsa nivoutuneita osatekijöitä, joiden välisistä suhteista muodostuu 

tanssi. (Lehikoinen 2014, 75.) Teoksen eri osatekijät ja niiden sisällöt on avattu tarkkaan luvussa 5. 

Pohdin myös, mistä osat syntyivät ja, mikä oli niiden merkitys kokonaiskuvassa luvussa 4.  

Lehikoinen (2014, 13) puhuu siitä, että kyse ei ole tanssin kääntämisestä kirjoitettuun muotoon, 

vaan aktiivisesta ja luovan reflektiivisestä prosessista, jossa havainnot kohdatusta ja koetusta tans-

sista saavat merkityksiä. Tämä on mielestäni hyvin sanottu ja kuvaa omaa työskentelyotettani. En 

yritä saada teokseni analysointia tarkkaan kirjoitettuun muotoon, vaan pyrin pohtimaan teosta näkö-

kulmista, jotka koen merkityksellisiksi. Itselleni merkityksellisiksi kokemat asiat voivat näyttäytyä toi-

sille ihan eri tavalla, koska lukija tai katsoja tulkitsee sen omien kokemustensa ja historiansa poh-

jalta.  

Oman teokseni analysoimisen perustaa kuvaa hyvin Lehikoisen pohdinta koreografisen ajattelun läh-

tökohdista ja siitä, miten taiteen kontekstissa kehollisuuden ja liikkeen sijaan kyse voi olla esimer-

kiksi vaikutelmien luomisesta tai filosofisesta pohdinnasta (Lehikoinen 2014, 16). Oma koreografinen 

lähtökohtani on ollut erittäin pohdinnallinen tutkiessani kysymystä, miksi minä tanssin. Tätä kysy-

mystä olen analysoinut ja tehnyt tulkintoja sen pohjalta. Kaikki on lähtenyt liikkeelle ajatuksista, 

jotka ovat kokeilun myötä muovautuneet liikkeiksi.  

Mielestäni on olennaista osata avata oma työskentelyprosessinsa taiteellisessa työssä niin, että sen 

ymmärtää kuka tahansa. Tanssista täytyy osata kirjoittaa ja keskustella. Omaa työtään täytyy osata 

perustella ja pohtia syvällisesti. (Lehikoinen 2014, 19.) Perusteellinen pohdinta lisää mielestäni teok-

sen läpinäkyvyyttä ja uskottavuutta. Omien sanojensa takana pitää pystyä seisomaan. Lehikoinen 

(2014, 20) painottaa myös tanssitaiteesta kirjoittamisen tärkeyttä, jotta sen eri ilmenemismuotojen 

tunnettavuus ja arvostus lisääntyisivät yhteiskunnassamme. Mitä tarkemmin pystyn omaa työtäni 

analysoimaan ja avaamaan sitä tarkemman kuvan siitä lukija saa. Tämä varmasti myös vaikuttaa 

siihen, että tanssi tulisi lähemmäksi ihan tavallista lukijaa. 
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4 TAITEELLISEN PROSESSIN KULKU 

4.1 Aloitus 

Koko sooloteosprojektini ajan kaiken lähtökohtana oli kysymys, miksi minä tanssin. Samalla pohdin, 

mitä tanssi merkitsee minulle. Syitä on paljon ja yksityiskohtia voisi purkaa loputtomiin, mutta halu-

sin keskittyä tärkeimpiin asioihin. Näin päädyin jakamaan teokseni kolmeen kohtaukseen, joista en-

simmäinen käsittelee lapsuutta, toinen nuoruutta ja kolmas nykyisyyttä, joka samalla heijastaa jotain 

tulevasta. Pohdin tarkkaan, mikä on ollut olennaisinta jokaisessa ajanjaksossa, ja halusin tuoda sen 

liikkeellisesti esille.  

Ihan alkuun halusin, että tulisin lavalle ja tutkisin tilaa, johon olen tullut. Ajatus tässä takana oli hei-

jastaa sitä ihmetystä ja ihailua, kun olen ensi kerran päässyt tanssisaliin. Kaiken tämän halusin ta-

pahtuvan hiljaisuudessa. Hiljaisuus kuvasi itselleni tilanteen aitoutta ja korosti hetkessä läsnä olemi-

sen merkitystä.  

Ensimmäinen kohtaus eli lapsuus keskittyi eniten tuomaan esille tanssin iloa, jota käsittelen luvussa 

2.1 tarkemmin. Tämä kohtaus jäsentyi mielessäni hyvin nopeasti ja helposti. Pystyin yhä samaistu-

maan lapsena koettuun riemuun, joka syntyi päästessäni tanssimaan. Tämä kohtaus rakentui suo-

raan musiikkiin kokeilemalla eri liikkeitä. 

Nuoruuteen sijoittuvassa toisessa kohtauksessa tärkeimmäksi asiaksi nousi itsensä ilmaisu ja tanssi 

keinona käsitellä tunteita. Näitä avaan luvussa 2.2 enemmän. Tämän kohtauksen kanssa työskente-

lin pisimpään, jotta sain kirkastettua itselleni ydinkohdat, jotka halusin tuoda teoksessa esille. Alusta 

asti oli kuitenkin selvää, että tässä kohtauksessa piti ilmaista itseään mahdollisimman aidosti otta-

matta mitään rooleja. 

Nykyisyydestä puolestaan halusin näyttää rauhan ja varmuuden, jonka olen saavuttanut. Halusin 

kohtauksen korostavan sitä, kuinka seison vahvasti omilla jaloillani ja näen selkeästi eteenpäin. 

Tämä kohtaus muotoutui mielessäni nopeasti ja minulla oli alusta asti selkeä kuva siitä, millaista lii-

kettä halusin tehdä. 

4.2 Eteneminen 

Koreografian tekeminen on aina oma prosessinsa. Se sisältää mielestäni aina alun, keskivaiheen ja 

lopetuksen. Joskus työstäminen onnistuu hyvin kivuttomasti ja välillä taas tuntuu, ettei saa mitään 

aikaiseksi. ”Koreografia on mielestäni liikkeellistä sävellystä” (Malviniemi 2011, 132). Tämä lause 

kuvastaa hyvin omaa teosprosessiani työstäessäni Tanssien käy tieni mun-sooloa. Yhdistelemällä 

liikkeitä ja eleitä syntyi kokonainen teos samalla lailla, kun nuotteja yhdistelemällä syntyy sävellys. 

Taiteellisessa työssäni aloitus keskittyi ideoiden kasaamiseen, keskivaihe niiden jäsentämiseen ja 

hiomiseen ja lopetus viimeistelyyn sekä esiintymiseen. 

Itse työskentely sujui varsin vaivattomasti. Liikemateriaalia lähdin tuottamaan kokeilemalla ja sovit-

tamalla sitä musiikkiin. Kuuntelin myös erilaisia musiikkeja ja etsin teokseeni parhaiten sopivia. Liike-

kielen halusin kuvastavan aina jokaisen kohtauksen tunnelmaa ja teemaa. Musiikkien tehtävänä oli 

tukea liikettä ja tietysti omalta osaltaan myös luoda tunnelmaa. Jos kyseessä oli tanssin ilo, piti sekä 
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liikkeen että musiikin tukea tätä tunnetilaa. Vaikka lavalla olin minä 28-vuotiaana, halusin välittää 

lapsen riemun, jota koin silloin aikoinaan tanssin aloittaessani. 

 ”Ilo, energia, nautinto, hauskanpito, fiilistely” 

 Ote oppimispäiväkirjasta, Raatikainen, helmikuu 2021 

Tunteiden näyttäminen oli isossa roolissa taiteellisessa teoksessani. Halusin tuoda esiin niitä tun-

teita, joita tanssi minussa herättää, on aina herättänyt ja tulee varmasti jatkossakin herättämään. 

Uskon, että tunnetiloihin pystyivät myös katsojat samaistumaan. Kaikki me koemme joka päivä eri-

laisia tunteita ja jaamme toistemme kokemuksia. Teoksessani mentiin ilosta suruun, onnistumisista 

epäonnistumisiin ja taas onnistumisiin. Lopulta jäljellä oli rauha ja varmuus siitä, että tässä ja näin 

on hyvä. Kaikki aiempi on ollut matka siihen pisteeseen, jossa nyt olen. 

”Tunteet, epävarmuus, minä tässä juuri tällaisena” 

 Ote oppimispäiväkirjasta, Raatikainen, helmikuu 2021 

Liikemateriaalissa käytin paljon toiston elementtejä ja lopulta huomasin teoksessani kulkevan joka 

osiossa mukana tietyn liikefraasin, jota varioin eri tavoin. Pidin ajatuksesta, että vähemmän on 

enemmän. Huomasin, ettei uutta liikettä tarvitse koko ajan synnyttää, vaan voin hyödyntää ole-

massa olevaa varioimalla. Samat liikefraasit toimivat sekä ensimmäisessä että toisessa kohtauk-

sessa, kun niitä pilkkoi, toisti tai lisäsi jotain. Ensimmäiseen kohtaukseen otin mukaan myös improvi-

sointia loppuun, jotta saatoin heittäytyä sen hetkisen tunnelatauksen vietäväksi ja irrotella kunnolla. 

Toisessa kohtauksessa oli eniten liikemateriaalia, koska halusin kuvastaa sitä, miten paljon siinä vai-

heessa treenasin ja kuinka olin täysin tanssin pyörteissä. Viimeisessä kohtauksessa korostui minima-

listisuus liikemateriaalissa. Tähän päädyin, koska se kuvastaa mielestäni parhaiten rauhaa ja itsevar-

muutta. Liikkeiden tekeminen rauhassa ja puhtaasti oli osoitus siitä, että tiedostaa itsensä ja osaami-

sensa. Joskus vain paikallaan seisominen näyttää vaikuttavalta. 

 ”Tää on mun juttu, varmuus, rauha, tyyneys” 

 Ote oppimispäiväkirjasta, Raatikainen, helmikuu 2021 

 

KUVA 3. Toisen osan aloitushetki (Aurora Suhonen, 2021) 
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Lopputulosta hioin ihan viimeiseen asti. Pienimmät yksityiskohdat vaativat aikaa, kuten se missä 

kohtaa haluan seistä lavalla. Mielestäni on kiehtovaa, miten teoksen voi antaa elää ihan viimeiseen 

asti, vaikka rakenne olisi hyvinkin tarkasti mietitty valmiiksi. Teokseni viimeiset muutokset tehtiin 

valoharjoituksissa. Vasta silloin pystyi todella näkemään kokonaisuuden ja kaiken mitä se vaati. 

Viime hetken muutokset eivät häirinneet ollenkaan, vaan sopivat minulle oikein hyvin. Näin mahdol-

listin sen, että esityksissä on viimeiseen asti mietitty lopputulos esitettävänä. Näyttäessäni taiteellista 

työtäni ohjaavalle opettajalleni sekä opponoijalleni, sain hyviä vinkkejä, joilla viedä työtä aina eteen-

päin. Heidän avullaan teos löysi kirkkaamman suunnan ja sain jäsenneltyä omia ajatuksiani parem-

min. 

4.3 Esiintyminen 

Sytyn esiintymistilanteista ja olen niissä parhaimmillani. Nautin lavalla olosta ja tanssimisesta. Koko 

teosprosessin ajan mielessäni oli määränpää eli itse esiintyminen. Teokseni heräsi henkiin lopullisesti 

lavalla. Yleisöstä sai uutta energiaa ja oli selkeä kohde, johon pystyi suuntaamaan oman tekemi-

sensä. Heidän kanssaan saattoi flirttailla ja näyttää täysillä kaiken osaamansa. Vaikka teos olikin 

henkilökohtainen matka, niin uskon yleisön löytäneen siitä kohtia, joihin samaistua. Varsinkin erilai-

set tunnetilat ovat sellaisia, joihin pystyy samaistumaan.  

Esityksen onnistumiseen vaikuttavat paljon myös esiintymistila sekä valo- ja äänisuunnittelu. Toi-

miva tila ja työnsä osaava valo- ja äänitekniikan ammattilainen helpottavat tekijän työtä ja mahdol-

listavat onnistuneen esiintymiskokemuksen. Työskentely valo- ja äänimiehen kanssa oli vaivatonta ja 

yhteistyöllä saimme luotua teokseeni todella onnistuneet valotilanteet. Valot viimeistelivät mielestäni 

kokonaisuuden ja tila toimi erinomaisesti. Teoksessani valoilla sai luotua oikean tunnelman ja niillä 

pystyi rakentamaan oman maailmansa lavalle.  

Kun pääsi esiintymään useamman kerran, teos myös kypsyi matkan aikana. Jokainen läpimeno toi 

vähän jotain lisää. Teos mielestäni syveni jokaisen esityskerran myötä. Liikekieli vahvistui ja ilmaisu 

sai tarkkuutta. ”Koreografian tekeminen on aina matka” (Tuittila 2010, 227). Tämä lause kiteyttää 

hyvin myös oman prosessini. Se oli matka, joka alkoi tietystä pisteestä, kulki oman aikansa ja lopulta 

päätyi lopetuspisteeseen. Tämän taiteellisen työni matkan päätepiste oli esiintyminen, josta jäi kä-

teen erittäin hyvä mieli ja onnistumisen kokemus. 
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5 TANSSIEN KÄY TIENI MUN -TEOKSENA 

5.1 Tanssija 

Taiteellisen sooloteokseni Tanssien käy tieni mun ensimmäinen osa keskittyi tanssin iloon, hauskan-

pitoon ja tanssin tuomaan energiaan, joista kerrotaan luvussa 2.1. Tanssijana halusin tuoda esiin 

sen, miten nautin esillä olosta ja esiintymisestä. Huomasin jo pienenä hakeutuvani usein eturiviin, 

koska siitä näki hyvin opettajan, ja lisäksi minua ei haitannut olla mallina myös muille. 

Tanssijana tehtäväni oli kehollistaa ne ajatukset ja tunnetilat, joita teoksen eri kohtaukset esittivät. 

Keho on keskeinen ilmaisun paikka ja sen ilmentäjä, kun puhutaan tanssista (Lehikoinen 2014, 84). 

Teoksessani merkittävään osaan nousi juuri keho, joka oli tanssijan näkökulmasta katsottuna tärkein 

ilmaisun väline. Vaikka kehollinen ilmaisu oli pääroolissa, niin katsoja pystyi tekemään myös muita 

päätelmiä tanssijasta eli minusta. Tanssija ja keho pystyvät kertomaan meille todella paljon eri asi-

oita, kuten oletetun sukupuolen, ihon värin ja ruumiinrakenteen (Lehikoinen 2014, 84). Tarkastelta-

essa minua tanssijana näiden havaintojen pohjalta, sanoisin lavalla esiintyneen sopusuhtaisen vaa-

leaihoisen naisen. 

Ihan alussa haastavinta oli olla lavalla täysin omana itsenään pudottaen kaikki roolit pois. Se ei aina 

ole helppoa, koska silloin joutuu olemaan esillä hyvin paljaana. Roolien luomat suojakuoret, joiden 

taakse pystyy piiloutumaan, puuttuvat kokonaan. Ilman rooleja lavalla olemisessa on mielestäni se 

etu, että silloin pystyy välittämään aidon itsensä katsojille. He näkevät sinut juuri sellaisena kuin 

olet. Aitous oli teoksessani tärkeää, koska tila ja siellä olevat asiat piti nähdä oikeasti eikä saanut 

esittää mitään. Harjoittelun myötä tämä onnistui ja lavalle mennessäni pystyin olemaan vain minä. 

Ensimmäisessä osassa keskityin esillä oloon ja näyttämisen haluun. Tanssijana tämä tarkoitti sitä, 

että heittäytyi täysillä tekemiseen eikä yhtään pidätellyt itseään.  

Toisessa osassa pääosaa näyttelivät tunnetilat ja taistelutahto. Tanssijana täytyi olla aidosti läsnä ja 

pyrkiä kokemaan tunnetilat oikeasti siinä hetkessä. Jos olisin yrittänyt vain näytellä kokemukseni niin 

se ei varmasti olisi välittynyt niin vahvasti yleisölle. Kolmannessa osassa palasin hiukan alkuun. Siinä 

tanssin taas minä riisuttuna rooleista. Tässä kohtauksessa tanssijana tuli näyttää itsevarmuus ja tie-

toisuus omasta tekemisestään. Tanssijana halusin olla vahva ja varma sekä liikkeellisesti että ilmai-

sullisesti. 

Olen saanut paljon palautetta siitä, miten olen läsnä lavalla. Minua on helppo katsoa ja vangitsen 

katsojan, vaikka vain seisoisin siellä. Pidän tätä läsnäoloa vahvuutenani, joka tulee kulkemaan mu-

kanani läpi elämän. Tanssijana ei ole aina helppoa olla läsnä kaikissa tilanteissa lavalla, mutta se on 

mahdollista. Uskon, että tästä taidosta on hyötyä myös ihan arkisissakin kohtaamisissa, kun pystyy 

unohtamaan muun ja olemaan vain läsnä. 

Puvustus on myös osa tanssijaa. Halusin oman esiintymisasuni olevan mahdollisimman neutraali, 

josta näkyisivät liikkeet mahdollisimman hyvin. Päädyin mustaan haalariin, jossa oli ohuet olkaimet 

ja hieman levenevät polven alle yltävät lahkeet. Lisäksi minulla oli puuterin väriset sukat. Ihon-

myötäinen haalari mukaili hienosti kehonkieltä ja oli mukava päällä. Musta värinä toimii mielestäni 
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aina, kun ei halua korostaa vaatteen värillä mitään erityistä. Paljaat käsivarret korostivat käsien liik-

keitä, joita teoksessani oli paljon. Puvustus toi mielestäni hienosti esille tanssijan kehon viemättä 

ilmaisusta mitään pois. 

5.2 Liike 

Liike on maailmaan kuuluva ilmiö kuten vaikka aika. Näin ollen sitä ei voi kukaan luoda tai keksiä, 

mutta sitä voi tutkia ja käyttää sekä siitä voi nauttia. (Risu 2010, 199.) Tämä on minusta erittäin 

osuvasti sanottu. Näen myös liikkeen välineenä, jonka avulla voin ilmaista jonkin haluamani asian. 

Voin kokeilla eri vaihtoehtoja ja valita mielestäni parhaan. Liike on kehollista toimintaa, johon kuuluu 

esimerkiksi paikallaanolo, kierrot, painonsiirrot, hypyt ja pudotukset (Lehikoinen 2014, 86). Liike 

pystyy mielestäni kertomaan paljon enemmän kuin sanat koskaan. Kehollisuudessa on jotain voi-

maannuttavaa ja vangitsevaa. Hienoa on myös se, että jokainen katsoja voi tulkita liikkeen halua-

mallaan tavalla. Lisätessä liikkeeseen vielä jonkin tunnetilan, päästään vielä lähemmäs toisten koke-

musmaailmaa ja saatamme kokea samaistumista. 

Liike voidaan jakaa kokokehon liikkeisiin ja kehonosien liikkeisiin eli eleisiin (Lehikoinen 2014, 86-

87). Tämä jako näkyi myös oman teokseni liikekielessä. Teokseni alku ja viimeinen kohtaus hyödyn-

sivät pitkälti eleitä, kuten sormien liikettä ja katseen käyttöä. Eleet sopivat myös mielestäni kuvaa-

maan minimalistista liikekieltä. Ensimmäisessä ja toisessa kohtauksessa taas käytin hyvin kokonais-

valtaista liikekieltä. Liikkeissä oli mukana koko keho päästä varpaisiin hyödyntäen kehon ulottuvuuk-

sia ja kehonosien etäisyyksiä toisistaan. Mielestäni leikittelemällä näiden kahden jaottelun välillä lii-

kemateriaalista sai monipuolista ja vaihtelevaa. 

Liikkeellä on myös aina suunta suhteessa tilaan ja kehonosilla liikkuessaan suunta suhteessa kehoon 

(Lehikoinen 2014, 88-90). Omassa soolossani, liikkeitä valitessa ja sommitellessa, mietin myös suun-

tia ja liikkeen suhdetta ympäristöön. Huomasin kiinnittäväni huomiota siihen, miten liike täyttää ti-

lan. Kun on yksin lavalla, on tärkeä hyödyntää koko tila. Tämä vaikutti siihen, etenikö jokin liike-

fraasi diagonaalissa, suoraan kohti yleisöä tai vaikka muodostaen ympyrän. Mietin myös tarkkaan, 

missä kohtaa lavalla halusin seisoa, mistä aloitan viimeisen kohtauksen hitaan kävelyn ja mihin sen 

päätän. Liikkuessa eri suuntiin liike piirtää myös tilaan näkymättömiä jälkiä (Lehikoinen 2014, 90). 

Mielestäni siihen, miten liike näyttäytyy tilassa vaikuttaa sekä näkyvä liike että näkymätön. Yhdessä 

ne piirtävät tilaan kuvioita, kaaria ja kiemuroita, jotka herättävät tilan henkiin. Samalla ne toimivat 

eräänlaisena karttana teoksen liikemateriaalille. 

Sooloni ensimmäisessä kohtauksessa halusin tuoda esille, miten paljon tanssimisesta nautin ja miten 

hauskaa se on. Liikkeellisesti se näkyi paljon pyörimisinä, hyppyinä ja kirmailuna pitkin lavaa. Halu-

sin liikkeiden olevan pirskahtelevia, leikkisiä ja kepeitä, jotta ne korostaisivat tanssin riemua. Liik-

keissä sai tuntua vauhdin hurma ja lennokkuus. Päästin myös esityksessä ääneen riemun kiljahduk-

sia ja ilon huudahduksia. Ne myös konkretisoivat tunnelmaa aidosta ilosta. Liikkeissä korostui myös 

huolettomuus ja esiintymisestä nauttiminen. 

Toisen kohtauksen liikemateriaali sisälsi paljon toistoja, joissa vaihtelivat liikelaadut. Toistojen tarkoi-

tus oli kuvata sitkeyttä ja taistelutahtoa. Saman liikkeen pystyi tekemään valtavalla turhautumisella 

tai täysin hallitusti. Liikefraasin tekeminen eri voimakkuudella loi tunnetilan esimerkiksi vihasta tai 
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epätoivosta. Erilaiset liikelaadut vaikuttavat liikkeen intensiteettiin ja siihen, miten liike näyttäytyy 

meille. Liikkeen voi tehdä lukemattomilla erilaisilla nyansseilla tai sävyillä eli dynaamisella laadulla, 

joista liikkeen intensiteetti muodostuu (Lehikoinen 2014, 99). Vaihtelemalla esimerkiksi voimankäyt-

töä tai nopeutta liikkeissä, pystyin luomaan erilaisia tunnelmia. 

Käytin taukoja kuvaamaan epäröintiä ja sitä, kun joskus on yritettävä uudelleen alusta. Välillä myös 

lopetin täysin liikkumisen, koska silloin mielestäni pystyin korostamaan turhautumista ja epävar-

muutta. Näiden vastapainona toimi näyttävät ja laajat liikkeet kuten isot käsien kaaret, käsillä käyn-

nit, foute hypyt ja layoutit. Foute hypyssä ponnistetaan yhdeltä jalalta ilmaan, toisen jalan tehdessä 

jalanheittoa eteen ja samalla käännytään ilmassa 180 astetta. Layoutissa toinen jalka liukuu eteen-

päin koukistuksen kautta ja samalla ylävartalo tekee taaksetaivutuksen. Liikkeiden tuli myös koros-

taa tunnetiloja, joita kasvoilta heijastui. 

Tanssien käy tieni mun-sooloteokseni viimeisen kohtauksen liikemateriaalin halusin kuvastavan sitä 

rauhaa ja varmuutta, jonka olen löytänyt. Se näkyi yksinkertaisina ja minimalistisina liikkeinä, jotka 

tein varmasti ja tietoisesti. Liikkeitä oli määrällisesti hyvin vähän, koska koin, ettei tähän kohtauk-

seen tarvittu enempää. Tässä kohtauksessa käytin paljon kävelyä ja paikallaan seisomista. Halusin 

pelkän paikallaan seisomisen kertovan varmuudesta ja tietoisesta läsnäolosta. Liikkeiden tekeminen 

itsevarmasti myös kertoi siitä, että tiedän olevani tällä hetkellä hyvä siinä, mitä teen ja riitän juuri 

tällaisena.  

5.3 Äänimaailma 

Äänimaailmaan vaikuttivat musiikit, hiljaisuus, savukone, omat kiljahdukseni ja oma hengitykseni. 

Erilaiset äänimaailmat ja musiikki ovat merkittäviä osatekijöitä tanssiteoksessa. Auditiivisuus on 

läsnä vähintään tanssijan hengityksenä, liikkeistä syntyvinä ääninä tai hiljaisuutena. (Lehikoinen 

2014, 107.) Teoksessani korostuivat eri äänet riippuen siitä, tapahtuiko kohtaus hiljaisuudessa vai 

musiikin soidessa.  

Teoksen alussa olin lavalla täydessä hiljaisuudessa, joka korosti kävelyistä, lampuista ja hengityk-

sestä syntyviä ääniä. Kaikki ottamani askeleet kuuluivat selkeästi, kuten myös asentojen vaihdot 

sekä hengityksen virtaus. Liikkeistä syntyi erilaisia ääniä riippuen siitä, oliko kyseessä jalan pyyh-

käisy lattiaa pitkin tai hypyn alastulo. Savukoneen hurina kuulsi läpi niissä kohtaa, joissa ei ollut mu-

siikkia tai se oli vaimeampi. Ensimmäisessä kohtauksessa omat kiljahdukseni kajahtelivat musiikin 

päälle. Hengitys taas kuului erityisen vahvasti ensimmäisen kohtauksen jälkeen, kun makasin 

maassa paikoillani hengittäen raskaasti. Hengitys vaikutti myös viimeisessä kohtauksessa, jossa kä-

velin hitaasti kohti yleisöä ja pyrin hyvin rauhalliseen ja tasaiseen hengitykseen. 

Musiikit valikoituivat tunnelman ja kohtauksen mukaan. Halusin, että ne ilmentävät ja tukevat sitä, 

mitä liike ja keho tekee. Jokainen kappale kuvasi juuri kyseistä teoksen kohtausta. Mielestäni mu-

siikki on vahva osa tanssia ja koreografian tekemisessä on iso merkitys, millaista musiikkia valitsee. 

Ensimmäiseen osaan halusin hyvää tunnelmaa, iloisuutta ja riemua. Musiikki on Meghan Trainorin 

Better When I’m dancin’. Tämä kappale on tarttuva ja sen tahtiin oli ihana tanssia. Siinä lauletaan 

siitä, miten kaikki on paremmin, kun tanssii ja kuinka vain antamalla mennä ja välittämättä, mitä 

muut ajattelevat voi saada mahtavan olotilan itselleen. Minua puhuttelivat juuri sanat, koska tunnen 
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aina olevani parhaimmillani, kun tanssin, vaikka olisi huonompikin päivä. Tanssi piristää ja parantaa 

mielialaani.  

Toiseen osaan tarvittiin täysi tunnelman vaihdos, joka vaikutti tietysti musiikkivalintaan. Tähän valit-

sin instrumentaaliversion Alan Menkenin, Benj Pasekin, Justin Paulin ja Michael Kosarin tekemästä 

kappaleesta Speechless. Tässä kappaleessa musiikki on ajoittain hyvin mahtipontinen ja siitä löytyy 

vahvuutta, mutta samalla myös herkkyyttä. Sen vivahteikkuus puhutteli minua. Tärkeä elementti oli 

myös instrumentaalisuus, jottei sanat ohjaisi mihinkään suuntaan vaan ainoastaan tunnelma. Halu-

sin, että vain liike ja musiikin tunnelma puhuttelevat katsojaa ilman, että tarvitsee tulkita mitään 

tekstiä. 

Viimeinen musiikki on rauhoittava ja ehkä hieman meditatiivinen. Kappaleeksi valitsin Nuagesin 

Dreamsin. Siinä taas tärkeitä ovat juuri sanat ja kuuntelin niitä todella tarkkaan, jotta ymmärsin sa-

noman. Sanat sopivat teokseen ja kuvasivat hyvin sitä mitä halusin viimeisen osion kertovan. Kappa-

leessa puhutaan siitä, miten voit huomata olevasi juuri siinä pisteessä, josta olet unelmoinut. Vaikka 

liike olikin pääteema niin tähän kohtaan tein tietoisen valinnan sanojen käytöstä. 

5.4 Esitystila 

Tilalla on merkitystä eikä se koskaan ole mitäänsanomaton tai neutraali paikka (Lehikoinen 2014, 

102). Mielestäni on tärkeä huomioida aina tila, jossa esiintyy. Sooloni esitystilana toimi niin sanottu 

black box eli kaikki pinnat olivat mustia ja tila oli hyvin laatikkomainen. Tällainen tila on mielestäni 

loistava pohja, koska sen päälle voi valoilla rakentaa erilaisia tunnelmia ja tiloja. Tila on yksi osa te-

oksen kokonaisuutta, joka vaikuttaa myös katsojakokemukseen. Katsoja voi pohtia tilan sisustuksen 

ja tunnelman vaikutusta esityskokonaisuuteen (Lehikoinen 2014, 102). Mielestäni on tärkeä huomi-

oina kokonaiskuva tilallisia ratkaisuja tehdessä.  

Yleisö istui nousevassa katsomossa, jonka eturivi oli aivan lavan etureunan edessä. Lavalla esiinty-

essä tuntui, että yleisö oli hyvin lähellä, mikä toimi omassa soolossani mahdollistaen tekemisen koh-

dentamisen juuri heille. Samalla yleisö pääsi lähelle tanssijaa, joten kaikki ilmeet ja pienimmätkin 

eleet näkyivät ja välittyivät katsojille. 

Käytin teoksessani yksinkertaisia valotilanteita, joissa korostui valojen luoma tunnelma. Jokaiselle 

kohtaukselle luotiin oma valotilanteensa, mutta en halunnut niiden olevan keskenään liian erilaisia. 

Alun hiljaisuudessa oli hyvin neutraalit valot, jotka valaisivat koko tilan. Valojen tärkeänä tehtävänä 

oli näyttää se tila, jossa liikun ja jota tutkin. Tähän kohtaukseen en halunnut valoihin mitään väriä, 

jottei se ohjaisi liikaa tunnelmaa. Erilaisilla valotilanteilla säädellään näkyvyyttä, luodaan tiloja, syn-

nytetään tunnelmia ja tuetaan kokonaisilmaisua (Lehikoinen 2014, 103). 

Ensimmäisessä kohtauksessa valojen sävy oli lämmin ja valojen väreinä toimivat keltainen ja 

oranssi, jotka mielestäni loivat hyvin iloisen ja aurinkoisen tunnelman lavalle. Toisessa kohtauksessa 

tunnelma piti saada muuttumaan kylmemmäksi ja tummemmaksi, joten tässä valojen sävy oli kylmä 

sininen. Viimeiseen kohtaukseen halusin rauhoittavan ja seesteisen tunnelman, joka luotiin neutraa-

lin värisillä valoilla ja savulla. Savu jäi upeasti leijumaan tilaan ja loi unenomaista maailmaa. Valojen 

vaihdot tapahtuivat liukuvasti, jotta tunnelmasta toiseen päästiin sulavasti. Valotilanteet ja niissä 
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tapahtuvat muutokset osallistuvat tanssin vaikutelmien, merkitysten ja tunnelmien luomiseen (Lehi-

koinen 2014, 104). Tämän takia ei ole mielestäni yhdentekevää, millaiset valotilanteet teokseensa 

valitsee. 
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6 POHDINTA: KOHTI AMMATTIA 

Tanssin ilo on asia, jonka haluan säilyttää läpi elämän. Jos sen kadottaa, on mielestäni ihan turha 

tanssia. Iloa voivat tuoda hyvinkin pienet asiat tanssitunnilla kuten lempikappale, jonka tahtiin pää-

see tanssimaan. Näistä pienistä asioista syntyy todellinen tanssin riemu, jonka avulla jaksaa läpi vai-

keampienkin ajanjaksojen. Taiteellisen työni yksi isoin lähtökohta oli tanssin ilo, jonka onnistuin tuo-

maan soolossani hienosti esille. 

”Prosessi kiinnostaa minua enemmän kuin lopputulos” (Lahdenperä 2010, 100). Tanssin parissa 

työskentely on minulle ikuista prosessia. Siihen kuuluvat ylämäet ja alamäet sekä kaikki siltä väliltä. 

Pitää oppia sietämään tylsyyttä ja tarttumaan toimeen, kun inspiraatio iskee. Kaikki tämä tekee tans-

simisesta niin mielenkiintoista. Ainaisessa keskeneräisyydessä on jotain kiehtovaa. Ei haittaa, vaikka 

ei voisi koskaan sanoa olevansa valmis. Tärkeintä ei ole määränpää vaan se matka. Tämä näkyi 

myös taiteellisessa työssäni, jossa prosessi nousi merkittävään osaan. Oli mielenkiintoista nähdä, 

miten kaikki valinnat vaikuttivat lopputulokseen ja, mitä ajatuksia työstäminen herätti. Kävin läpi 

omaa tanssihistoriaan ja matkaani kohti nykyhetkeä. Samalla tuli myös pohdittua omia tulevaisuu-

den näkymiä. Taiteellinen työni auttoi minua jäsentämään ajatuksiani tanssi-identiteetistäni. 

 

KUVA 4. Varmasti omilla jaloillaan (Aurora Suhonen, 2021) 

Tieni tähän pisteeseen ei ole ollut suora eikä epäonnistumisilta ole voinut välttyä. Hetkittäin on tun-

tunut siltä, että onko kaikki varmasti tämän arvoista. Olen tarvinnut sisua ja sitkeyttä enkä ole saa-

nut luovuttaa heikolla hetkellä. Sen olen kuitenkin tiennyt, että en aio antaa periksi, jos olen jotain 

päättänyt. Pääsin vasta kolmannella yrittämällä sisään opiskelemaan tanssiopettajaksi. Olin myös 

hakenut useisiin eri kouluihin ja käynyt monimuotoisen toteutustavan puolellakin pääsykokeissa. Al-

kuun pystyi myös hakemaan vain joka toinen vuosi, joten vuosia on mennyt. Niihin on mahtunut 

kokonaan toinen tutkinto ja töitä erilaisissa työpaikoissa. 

Ehkä pitkä ja välillä kivisempi tie on kasvattanut minua ja vahvistanut paloa työskennellä tanssin pa-

rissa. Se on opettanut itseäni ihmisenä ja antanut rohkeutta haasteiden kohtaamisiin. Uskon, että 

silloin kun viimein ovet kouluun aukesivat, oli juuri minun aikana päästä opiskelemaan. Tanssiminen 

on kehittänyt minua ja vahvistanut itsetuntoani. Se on tuonut varmuutta luottaa omiin valintoihini ja 
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niiden seurauksiin. Tanssi on yksinkertaisesti tehnyt minusta itsevarmemman. En tiedä, missä olisin 

ilman tanssia. Tanssi on tehnyt minusta minut. Olen myös huomannut, että kaikki kertyneet vuodet 

ovat tuoneet mukanaan paljon lisää tietoa ja osaamista. Olen vahvasti sillä tiellä, jolle kuulun. 

Jo silloin kun ajatus tanssin parissa työskentelemisestä heräsi, niin tiesin, että opettaminen on se 

oma juttuni. Haluan jakaa tanssin iloa muille, kasvattaa oppilaiden itsevarmuutta ja antaa heille kei-

not ilmaista itseään. Tanssin perusopetuksen laajan oppimäärän (2017) tavoitteissa mainitaan muun 

muassa tanssin ilon kokeminen, itseohjautuvuuden ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen, myöntei-

nen suhtautuminen omaan kehoon sekä terveen itsetunnon kehityksen tukeminen (Opetushallitus 

2021, 65). Nämä ovat kaikki asioita, joita haluan vaalia ja jakaa oppilailleni. Ne ovat olleet avainteki-

jöitä omalla tanssipolullani ja toivon niiden antavan suuntaa myös tuleville tanssintaitajille. 

Luvussa 2 käyn läpi syitä, miksi tanssi on hyvä harrastus ja mikä siinä toimii. Näitä samoja asioita 

arvostan yhä enemmän ja näen, että tanssi mahdollistaa yksilön kehittymisen jokaisen haluamaan 

suuntaan. Jokaista oppilasta tulee tukea hänen omissa valinnoissaan, ja heidän itsetuntoaan tulee 

vahvistaa kannustamalla ja kehumalla. Opettajana on tärkeä huomata oppilaan onnistumiset ja 

näyttää, että epäonnistumisista opitaan lisää. Ryhmän tehtävä on luoda tälle kaikelle turvallinen ja 

salliva ilmapiiri, jossa jokainen ryhmän jäsen saa olla oma itsensä. Yksilön huomioiminen ja jokaisen 

oppilaan kannustaminen omaan suuntaansa ovat arvoja, joita pidän erittäin tärkeinä ja haluan vaalia 

omassa opettajuudessani. 

Oma opettajuuteni perustuu vahvasti dialogiseen pedagogiikkaan, jota haluan viedä eteenpäin. Dia-

logisessa pedagogiikassa opettaja ja oppilas nähdään tasavertaisessa asemassa, jossa kohdataan 

toinen ilman pyrkimystä vaikuttaa toiseen. Tässä pedagogiikassa myös oppilaan itsemääräämisoi-

keus kasvaa. Opettaja toimii eräänlaisena ohjaajana ja kannustajana huomioiden oppilaan omat aja-

tukset, kokemukset sekä tunteet. (Anttila 2017, luku 5.4.) Tässä pedagogiikassa hienointa on sen 

keskusteleva ja vuorovaikutteinen ote. Oppilas ei ole aina se, joka oppii opettajalta vaan myös opet-

taja oppii oppilailtaan. 

Oppilaalle annetaan lupa henkilökohtaiseen merkityksenantoon ja tiedostetaan oppilaan tulkinnan ja 

kokemuksen olevan aina ainutlaatuisia. Taideteoksen ulkoisen muodon ei tarvitse muuttua, mutta 

siinä tunnustetaan oppijan itseys ja samalla kunnioitetaan taiteen avointa olemusta. (Anttila 2011, 

9.) Tällaista taidepedagogiikkaa toivon tulevaisuudessa vieväni eteenpäin. Haluan mahdollistaa jo-

kaisen oppilaan ainutlaatuisen kokemuksellisuuden ja toimia heille oppaana taiteen ihmeelliseen 

maailmaan. 

Omat opettajani ovat olleet esikuviani, joilta olen saanut hyvät eväät elämään. He eivät olleet mi-

nulle vain tanssinopettajia vaan myös kasvattajia. He tekivät tanssiharrastuksesta toimivan ammatti-

taidollaan ja olemalla kiinnostuneita meistä jokaisesta oppilaasta. Sain heiltä aina tukea ja kannus-

tusta. He loivat tunneille turvallisen ilmapiirin, jossa uskalsi kokeilla kaikkea uutta eikä tarvinnut pe-

lätä, vaikka epäonnistuisi jossain asiassa. He rohkaisivat myös kokeilemaan omia luovia ideoita ja 

viemään niitä aina lavalle asti. Oppilaita kohdeltiin tasa-arvoisesti ja tanssitunneilla vallitsi niin sa-

nottu tekemisen meininki. Toivon itsekin voivani toimia omien oppilaiden kohdalla samoin. Haluan 
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näyttää oppilailleni, miten paljon olen tanssilta saanut ja toivon, että hekin huomaavat, miten paljon 

tanssi voi heille antaa.  

Pidän tärkeänä opettajan kykyä olla joustava ja valmis muutoksiin. Hyvä opettaja on mielestäni täy-

sillä läsnä ja pystyy reagoimaan erilaisiin tilanteisiin nopeasti. Omien kokemusteni mukaan dialogi-

nen pedagogiikka ja opettajan avoin asenne auttavat kohtaamaan jokaisen oppilaan yksilönä. Ha-

luan olla mukana tukemassa jokaisen oppilaan taidekasvatusta ja antamassa heille parhaat mahdolli-

set lähtökohdat kasvaa tanssin parissa. 

Kaikki kokemukseni ovat vahvistaneet ja luoneet pohjan sille pisteellä, jossa nyt olen. Se on var-

masti suurin syy siihen, miksi koen saavuttaneeni rauhan itseni kanssa. Erilaisten kokemuksien 

kautta on myös rakentunut pikkuhiljaa ammatti-identiteettini. Tunnistan omat vahvuuteni ja heik-

kouteni. Olen määrätietoinen ja itsevarma opettajan alku, jonka kanssa oppilaiden on helppo tulla 

toimeen. Pyrin vuorovaikutukseen ja yksilöiden huomioimiseen opetuksessani. Osaan kantaa vas-

tuuni ja pystyn olemaan yhteistyökykyinen työyhteisön jäsen. Arvojani ovat rehellisyys, periksianta-

mattomuus ja avoimuus. Haluan olla se tanssin ammattilainen, joka auttaa ja neuvoo oppilaitaan 

sekä samalla oppii heiltä koko ajan lisää. 

Tavalla tai toisella tiedän olevani tekemisissä tanssin parissa koko loppuelämäni ajan. Vaikka tanssi 

ei olisi aina ammattini niin se kulkee varmasti mukanani. Taiteellinen prosessi vahvasti niitä ajatuksia 

ja näkemyksiä, joita minulla on tanssista ollut. Minulle tämä oli oikea tapa käsitellä ja tuoda esille 

tärkeimmät syyt, miksi tanssin. Tanssi on osa minua ja minä tanssia. Minulla on myös selkeä näke-

mys omasta osaamisestani ja mitä haluan tulevaisuudessa tehdä. Se on ihana tunne, kun voi olla 

sinut itsensä kanssa. Tanssin tuoma itsevarmuus näkyy ja kuuluu minussa. Tiedän, että tanssi tulee 

aina olemaan paras keino, kun kyse on itseni ilmaisemisesta. 
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