T
ARJESSA LÄHELLÄ
Mitä tanssikummitoiminta on?
Tanssikummitoiminta on pitkäkestoista tanssitaidelähtöistä
työskentelyä
erilaisissa
yhteisössä
mm.
vanhainkodeissa,
palvelutaloissa,
vammaisyksiköissä, kouluissa, päiväkodeissa ja vastaanottokeskuksissa. Tanssikummi voi myös työskennellä kotihoidon
asiakkaiden luona ja erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa.
Kummi työskentelee yhteisössä osana sen arkea.

Tanssikummit, keitä he ovat?
Tanssikummeina työskentelevät ammattitanssitaiteilijat,
jotka ovat liikkeen ja kehon ammattilaisia. Tanssikummi
on lisäksi erikoistunut taidelähtöiseen toimintaan ja
soveltavaan tanssiin ja hänellä on runsaasti työkokemusta
erilaisten erityisryhmien kanssa toimimisesta. Läntisen
tanssin aluekeskuksen Tanssikummeja on tällä hetkellä
kymmenen ja heitä koulutetaan jatkuvasti. He ovat saaneet
mm. ensiapukoulutusta.
Tanssikummit
ja
heidän
tukiryhmä
(tuottaja,
työnohjaaja) muodostavat ns. Hyvinvointitiimin. Tiimin
avulla Tanssikummi-palvelua kehitetään koko ajan ja
Tanssikummien työhyvinvoinnista pidetään huolta mm.
vertaistuen ja työnohjauksen avulla.

Tanssikummin työ
Tanssikummin työ on läsnäoloa, kuuntelua ja kohtaamista.
Se on myös liikkumista ja liikuttamista niin fyysisesti kuin
henkisestikin. Kosketus on tärkeä osa toimintaa.
Tanssikummin ohjauksella liikutaan luovasti lähtökohtana
jokaisen oman kehon mahdollisuudet. Jokainen voi tanssia
omista lähtökohdista, ja toiminnan tehtävä on aktivoida
liikkumaan
onnistumiskokemusten
kannustamana.
Työskentelyn tarkoituksena on löytää oma keho ja sen
liike sekä opetella kuuntelemaan ja nauttimaan niistä.
Periaatteena on, että jokainen tehty liike on oikea ja hyvä.
Näin ollen kaikki osaavat tanssia.

Tanssikummi yhteisössä
Tanssikummi työskentelee yhteisössä, niin kuin sen muutkin
työntekijä; tulee aamulla ja lähtee iltapäivällä, tai jos häntä
tarvitaan iltavuorossa, niin sekin onnistuu. Tanssikummi on
residenssitaiteilija, joka työskentelee koko yhteisön kanssa ja
heidän hyväkseen. Tanssikummi vahvistaa yhteisöllisyyden
tunnetta ja luo uusia mahdollisuuksia kohtaamiselle.
Tanssikummi tuo yhteisöön uuden näkökulman ja uusia
työtapoja, jotka virkistävät myös työyhteisön rutiineja.
Taiteilija on kokoajan läsnä hetkessä ja valmis muuttamaan
suunnitelmia. Joustavuus ja kyky mukautua erilaisiin
työtapoihin ovat hänelle arkea. Hänellä on ammattitaitoa
nähdä luovuutta ja hetkiä luovuudelle kokoajan ja kaikkialla
yhteisössä ja sen jäsenissä.
Tanssikummi ei ole yhteisössä opettaja eikä hoitaja, ja
vaikka hän voi itsenäisesti työskennellä yhteisössä, niin ei
kuitenkaan yksin. Hänellä on vaitiolovelvollisuus.
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Tilaajalle Tanssikummi-palvelu on turvallinen ja luotettava
tapa ostaa ns. avaimet käteen periaatteella. Tanssikummin
sairastapauksessa voimme tarvittaessa tarjota sijaisen.
Tanssikummit ovat työsuhteessa Läntiseen tanssin
aluekeskukseen, joka myös huolehtii vastuullisesti
työnantajavelvollisuuksista.

TANSSIKUMMI-PALAUTETTA:
”Tanssikummi sulautui hienosti työy
hteisöön ja sai työntekijätkin
kiinnostumaan asiasta. Oli hyvä, että
toiminnassa ei ollut sitovaa
aikataulua tai suunnitelmaa vaan työ
oli osa arkea.”

”Ulkopuolinen osaaja tuo uutta myös talon omien
ohjaajien elämään tanssikummi otti pelkäämättä
kontaktia erilaisiin asiakkaisiin. Monet syrjään vetäytyvät
asiakkaat olivat yllättäen innokkaasti mukana. Meillä voi
kyllä puhua joidenkin asiakkaiden ”heräämisistä”.”
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”Työskentely
Tanssikummin
kanssa
sujui hyvin, ja hänen
yhteistyö lasten
ja aikuisten kanssa
oli luontevaa.
Tanssikummin läsnäolo
rauhoitti lapsia ja
kummi oli lasten kanssa
hyvin läsnä.”

”Tanssikummi toi lisäarvoa kouluumme;
opettajille ja oppilaille. Saimme opettajina
monta vinkkiä liikuttaa, integroida liike ja
eri oppiaineet, tulevan opsin toteuttajina.
mukavia
muistoja
Oppilaat
saivat
liikuttamisesta ja liikkeestä sekä hyvän
esikuvan itselleen.”

”Toiminta integroitui luontevasti koulupäivään
ja eri oppiaineisiin. Oli mukava nähdä, miten
uskonnon, matematiikan tai biologian oppiaineet
sulautuivat liikkeen keinoin opetettavaan asiaan.
Uuden opsissa korostetaan liikunnan merkitystä
ja liikkumista. Näin ollen Tanssikummin työ
tulevaisuudessa olisi ihanteellinen tapa toimia
yhdessä koulujen ja luokkien kanssa.”

LÄNTINEN
TANSSIN
ALUEKESKUS

Linnankatu 24,
FI-20100 Turku
www.l-tanssi.fi

