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TOIMINTAKERTOMUS 2013–2014
VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Kaikki tämän vuosikertomuksen kuvat ovat vuoden 2014 kevätnäytöksestä ja koululaisnäytöksestä. Lähes 1400 katsojaa seurasi esityksiä.

Loviisanseudun Tanssiopisto ja Sirkuskoulun kannatusyhdistys ry

TOIMINTAKERTOMUS 2013–2014
YLEISESTI
• Loviisanseudun Tanssiopisto ja Sirkuskoulun tarkoituksena on
edistää ja kehittää tanssi-ja sirkustaidetta Loviisanseudulla sekä
tukea tanssi- ja sirkustaiteen opetusta. Lisäksi tarjotaan aikuisille mahdollisuus terveyttä edistävään liikuntaharrastukseen (tanssia, kehonhuoltoa, joogaa).
• Loviisanseudun Tanssiopisto ja sirkuskoulu antaa Loviisan kaupungin hyväksymänä syksystä 2013 alkaen opetusta taiteen
perusopetuksen tanssin yleisessä oppimäärässä. Opetusta ei
saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi (Laki taiteen
perusopetuksesta 21.8.1998/633/3§).
• Tavoitteena ei ole taloudellinen voitto, vaan harrastustoiminnan järjestäminen.
• Toiminta on kaksikielistä.

OPETUSTOIMINTA
• Lukuvuosi 2013-14 oli seitsemäs toimintavuosi.
• Syyskausi 2013 alkoi 26.8. sisältäen 15 opetusviikkoa ja
kevätkausi 7.1.2014 sisältäen 17 opetusviikkoa. Kevätnäytös
18.5. ja koululaisnäytös 19.5 päättivät varsinaisen opetuskauden 2013-14.
• Viikottaisina opetuslajeina olivat lapsille/nuorille taaperotanssi, satubaletti/sagobalett, lastentanssi, klassinen baletti/
nykybaletti, nykytanssi, nykystreet sekä dancebeat. Pienille
pojille järjestettiin oma lastentanssitunti ja 1.-3.k:n pojille oli
tarjolla opetusta nykytanssissa. Sirkuksesta kiinnostuneille voitiin
tarjota kaksi tiiviskurssia. Aikuisten tuntivalikoimassa jatkoivat
miesten ja naisten nykytanssi, klassinen baletti sekä kundaliini
jooga.
E.m. opetusryhmistä kundaliini-jooga siirtyi pois tanssiopiston
valikoimasta vuodenvaihteessa, mutta toiminta jatkui itsenäisenä tuntina Noora Lintukankaan vetämänä.

• Säännöllisten viikkoryhmien opettajina ovat lukuvuonna
2013-14 toimineet Kati Kawasumi, Kati Kivilahti-Fagerudd,
Anna Karjalainen, Beniamino Borghi, ja Noora Lintukangas.
(14.12.2013 asti)
•Tanssileikkis –toiminta käynnistyi syyskuussa 2013. Tanssinopetus jalkautui Loviisan keskustan ulkopuolelle kolmeen päiväkotiin ja kolmeen koulun iltapäiväkerhoon. Organisoinnista
vastasi Elina Mieskolainen, tanssiopettajina Kati Kawasumi ja
Kati Kivilahti-Fagerudd. Syksyn ja kevään kurssit olivat 10x pituisia. Lapsia ryhmissä oli yhteensä 75.
• Lisäksi teimme yhteistyötä kansalaisopistojen kanssa tanssi- ja
kehonhuollollisten ryhmien opetussisällön tuottajana ja opetustilojen vuokraajana.
• Enimmillään viikottaisia ryhmiä kaudella 2013-14 on ollut
30, joista 28 lasten ja nuorten ryhmiä.(huom. sisältää Tanssileikkis-ryhmät).Vrt. lukuvuosi 2012-13: 26/22; lukuvuosi
2011-12: 35 /23; lukuvuosi 2010-11: 33/21.
• Lukuvuonna 2013-14 oppilaiden kokonaismäärä oli 298,
joista taiteen perusopetuksessa mukanaolevia oppilaiden
osuus on 197.

Turkan johdolla kahdelle lapsiryhmälle sekä lisäksi keväällä yhdelle teini/aikuisryhmälle.
• Ninnie Anderssonin (Ruotsi) jazztanssikurssi 5.-6.10.2014.
• LOVIISA GOES BREAK – katutanssitapahtuma, joka sisälsi
breakdancen ja streetdancen kokeilukerrat sekä mahdollisuus
nähdä tanssielokuva ’Suomibreikkiä1983-2013’. Tapahtumassa paikanpäällä olivat elokuvan ohjaaja Hiski Hämäläinen, joka toimi myös breakdance-opettajana sekä Aleksi Esala
streetdance-opettajana.
• Lisäksi opettajamme ovat pyynnöstä pitäneet tanssitunteja
esim. koululaisille ja liikuntaleireillä.

TOIMITILAT
• Toimisto: Aleksanterinkatu 8.
• Opetustilat: Meijerin sali/Chiewitzinkatu 13 ja Seppäläntien sali/Seppäläntie 47
• Tanssisalejamme ovat saaneet maksutta käyttää omaan harjoitteluun Loviisa Open Dance Company, ’Omat polut’ –oppilaat sekä tanssitaiteilija Elsa Heikkilä.

KURSSITOIMINTA

ESITYSTOIMINTA/KATSELMUKSET

= toimintaa säännöllisen iltaopetuksen lisäksi
• Lapsissa Wara Parempi / Historiallinen poikkitaiteellinen työpaja 1. luokkalaisille. Yhteistyössä Loviisan kaupungin kanssa
• Yhteistyössä VAKO:n kansalaisopiston ’Tanssimaistiaiset’ –
liikuntatapahtumassa Koskenkylässä. Tapahtumassa mukana
opettajina koulustamme Päivi Ahvonen ja Beniamino Borghi.
• Aikuisten tiiviskurssien opettajina ovat olleet mm. Jharyis Boitel ja Deannys Conde Medina(latinalaiset tanssit ym.), Suvi Turunen(itämainen tanssi), Päivi Ahvonen(pilates, jooga)
• Sirkus tiiviskurssit syksyllä 2013 ja keväällä 2014 Karoliina

• Syyskauden päättymistä juhlistettiin jälleen koko perheen tapahtumana kaikissa ryhmissä SALIJUHLIEN merkeissä syksyn
viimeisillä opetustunneilla.
• Syksyn esitystoiminnan päätapahtuma oli JOULUMATINEA
15.12, joka järjestettiin kahtena näytöksenä Lovisa Gymnasiumin musiikkisalissa. Tilaisuuden valo- ja äänitekniikasta vastasivat Benianmino Borghi ja Markus Fagerudd.
• 28.2. olimme mukana ”Let´s go” –tapahtumassa (järj. Loviisan kaupunki ja ”Yksin purjein”-yhdistys) Loviisan liikuntahallissa
kertoen toiminnastamme sekä esiintyen kahden ryhmän voimin.

• Maaliskuussa osallistuimme Nuori Kulttuuri ’Moves’ aluekarsintaan Sipoossa viiden ryhmän voimin. Loviisan kaupunki tuki
matkaamme matkakustannusten muodossa.
• Lukuvuoden huipentuma oli jälleen kevätnäytös Liikuntahallissa 18.5 (kaksi erillistä näytöstä) sekä koululaisnäytös 19.5.
Näytöksen teema oli ’Aika’, jota opettajat ja oppilaat olivat
käsitelleet monenlaisista näkökulmista.
Kevätnäytökseemme osallistui myös kansalaisopisto jazztanssiryhmä Päivi Ahvosen johdolla.
• Olimme jälleen mukana Loviisa Cityshopping –tapahtumassa yhdessä loviisalaisten yrittäjien kanssa 23.5. Olimme esillä
kauppakeskus Galleriassa tyhjässä liiketilassa kevätnäytöksen
esityksillä sekä ’Omien Polkujen’ tanssisadolla. Päivystimme
lisäksi paikanpäällä kertomassa tanssista sekä vastaanottamassa ilmoittautumisia seuraavalle kaudelle. Palaute osallistumisestamme tapahtumaan oli positiivinen, niin tilaisuuden järjestäjien kuin tapahtumayleisönkin taholta.
• Lukuvuoden aikana olemme pyynnöstä käyneet esiintymässä
erilaisissa tilaisuuksissa.

MUU TOIMINTA
• ’OMAT POLUT’
-projekti, jossa aktivoidaan oppilaita itsenäiseen taiteelliseen
työskentelyyn, järjestettiin nyt jo neljättä kertaa. Projekti koostuu itsenäisestä harjoittelusta, tapaamisista ohjaavan opettajan
kanssa sekä oman teoksen ja prosessin esittelystä yhteisnäytöksessä Meijerin salissa. Tällä kertaa mukaa ilmoittautui 9 työryhmää (16 oppilasta). Loppunäytöksessä 27.4. mukana oli 5
esitystä, joissa oli mukana 10 oppilastamme.
- Projektin ohjaavina opettajina toimivat Beniamino Borghi ja
Kati Kivilahti-Fagerudd.
• TANSSIKINO
- lukuvuonna 2013-14 käynnistettiin Tanssikino –toiminta, jon-

ka tarkoituksena oli lisätä tanssinharrastajien tanssitietoutta.
Teos- tai tekijälähtökohdista tutustuttiin videoiden avulla sekä
kotimaiseen että ulkomaiseen tanssitarjontaan. Mukaan mahtui
myös kaksi tanssivideo-tekijätapaamista.
- Tanssikinoja järjestettiin yhteensä kahdeksan kertaa; tekniikasta ja sisällöstä vastasi Beniamino Borghi, muista järjestelyistä
Kati Kivilahti-Fagerudd

TAITEEN PERUSOPETUS
• Lukuvuosi 2013-14 oli ensimmäinen varsinainen vuosi tanssin taiteen perusopetuksen yleisin oppimäärän antajana.
• Keväällä tehtiin Opetushallituksen tuella Virvatuli-mallia hyödyntäen ensimmäinen oppilasarviointi. Arviointikyselyn käytännönjärjestelyistä vastasi Elina Mieskolainen. Lisäksi sisällön
suunnittelussa on on ollut rehtori Kati Kivilahti-Fagerudd sekä
tarvittaessa opettajakunta.
• Rehtori osallistui STOPP:in(Suomen Tanssioppilaitosten liitto)
rehtorikoulutukseen syyskuussa Espoossa, tammikuussa Vantaalla sekä Taiteen Perusopetuspäiville Mikkelissä. Lisäksi rehtori
osallistui STOPP:in kevätpäiville Porvoossa huhtikuussa.
• 28.4.2014 rehtori Kati Kivilahti-Fagerudd esitti pyynnöstä
kommenttipuheenvuoron Opetushallituksen järjestämässä Taiteen Perusopetusoppilaitosten yhteistyöseminaarissa Helsingissä taiteen perusopetuksen perusteiden uudistamiseen liittyen.
Kts. liite.
• Rehtori on osallistunut STOPP.in hallituksen kokouksiin Helsingissä lukuvuonna 2013-14 yhdeksän kertaa, lisäksi yksi
Kuopio Tanssii ja Soi –tapahtuman yhteydessä kesällä 2014.

HENKILÖKUNTA
• Vakinaista henkilökuntaa on ollut koko lukuvuoden rehtori/
tanssinopettaja Kati Kivilahti-Fagerudd. Kaudelle 2013-14 tehtiin ensimmäinen osa-aikainen kuukausipalkkainen tanssiopettajan työsopimus Beniamino Borghille. Valitettavsti toiminnallisista ja taloudellisista syistä Borghi piti lomauttaa kesäkaudeksi.
• Toimistotehtäviä on periodipalkattuna tehnyt Elina Mieskolainen. Hänen työtehtäviinsä on kuulunut laskutus, apurahojen
haku ja selvitykset sekä ’Tanssileikkis’ –toiminnan käytännön
järjestelyt.
• Henkilökunnan koulutus:
• Virvatuli –koulutus/ Elina Mieskolainen/syyskuu 2013. Järjestäjä Opetushallitus.
• 1-4 –vuotiaiden tanssinopetus/Kati Kawasumi/tammikuu
2014. Järjestäjä DaCi(tanssin varhaiskasvattajat)-• Foam rolling/Kati Kivilahti-Fagerudd/kesäkuu 2014. Järjestäjä Kuopio
Tanssii ja Soi.
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Yhteistyötä

Loviisan kaupungin kanssa.
Valkon kansalaisopiston kanssa.
Loviisa Open Dance Companyn kanssa.
Porvoon Taidetehtaan Tanssikoulun kanssa.
Vantaan Tanssiopiston kanssa.
Kulturkarnevalen –tapahtumassa Loviisassa

APURAHAT, AVUSTUKSET, SPONSORIT
• Loviisan kaupunki /Taiteen perusopetus 23.000 €
• Loviisan kaupungin kulttuurilautakunnan avustus 2014/kevät: 300 €
• Svenska Kulturfonden 3.000 €
• Pernajan suomenkielinen opintorahastoyhdistys 650 €
• Loviisanseudun Kansalliset Seniorit 100 €
• Pääsponsori: Peak Press
• Muita sponsoreita mm.: LPOnet, Tiliässät, Fortum

JÄSENET
• Virallinen jäsenmäärä: henkilöjäseniä 9 ja yritysjäseniä 2.
• Yhdistyksemme jäseniksi hyväksytään vain täysi-ikäisiä. Harrastaja ei ole automaattisesti yhdistyksen jäsen, vaan jäsenyys
haetaan erikseen.
• Oppilasmäärä kaudella 2013-14: kts. Opetustoiminta
• Yhdistyksen hallitukseen ovat toimintakaudella 2013-14 kuuluneet: Kati Kivilahti-Fagerudd (puh.joht.), Päivi Ahvonen (siht.),
Jenni Martinsuo ja Essi Niemelä

JÄSENYYDET
• Kuulumme Suomen Tanssioppilaitosten liittoon(STOPP), DaCi
Finland-yhdistykseen (tanssin varhaiskasvattajat), Päivät-Hämeen Liikunta ja Urheilu –järjestöön(PHLU) sekä Palvelualojen
työnantajat PALTA ry:hyn

LUOTTAMUSTEHTÄVÄT
• Syksyllä 2011 Kati Kivilahti-Fagerudd valittiin Suomen Tanssioppilaitosten liiton hallituksen varajäseneksi ja hän jatkaa
edelleen luottamustehtävässään.

TYÖTERVEYS
• Työterveyssopimus lakisääteisistä palveluista tehtiin marraskuussa 2013 Lääkärikeskus Ergon kanssa. Työterveyshoitajana
toimii Mari Ahoranta.

TALOUS
• Taloudellinen tulopohja rakentuu oppilailta kerättävien kurssimaksujen varaan. Erityiskohteet pyritään rahoittamaan avustuksilla ja sponsorituilla.
• Taiteen perusopetuksen järjestämisen myötä Loviisan kaupungin tuki on vakiintunut. Lukuvuonna 2013-14 kokonaisavustus
Taiteen perusopetuksen järjestämiseksi oli 23.000 €.
E.m. tuella voidaan turvata tanssin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetuksen järjestäminen Loviisassa ja pitkäjännitteinen taidekasvatus.
• Toiminnan suurin menoerä on opetustyön palkkakulut. Koska
lähtökohtanamme on korkeatasoisen tanssi- ja sirkusopetuksen
järjestäminen, pyrimme käyttämään alan ammattilaisia. Tällöin
joudumme tuottamaan opettajia myös hieman kauempaa, joten lisäkustannuksia syntyy niin matka- kuin päivärahakustannuksista. Hoidamme luonnollisesti myös lain mukaiset työnantajan velvoitteet.
• Toiseksi suurin menoerä on toimitilakulut. Siihen kuuluvat

vuokrakulut sekä toimistosta että kahdesta tanssisalista.
• Peak Press on korvaamaton yhteistyökumppani, joka edelleen merkittävällä osalla tukenut toimintaamme mainosten sekä
esitteiden sisällön toimittamisessa ja toteutuksessa, samoin kuin
nettisivujen toteutuksessa sekä ylläpidossa.
• Yhdistys maksaa edelleen tanssisalin remonttilainaa (Nordea). Lainaa jäljellä 6.640,51 € (31.07.2014). Lainan takaajina ovat Päivi Ahvonen ja Kati Kivilahti-Fagerudd.
• Tanssisalissamme järjestetyistä muista kursseista olemme voineet saada vuokratuloja, esim. kansalaisopistojen kurssitoiminnasta tiloissamme.
Pitkät loma-ajat perustoiminnan ulkopuolella asettavat kuitenkin
edelleen paineita taloudelliselle selviämiselle. Kurssitoiminnan
järjestäminen loma-aikoina on etupäässä osoittautunut kannattamattomaksi.
• Vuosittaisia vakituisia menoeriä ovat lisäksi mm. oppilasvakuutukset (alle 20v.), jäsenmaksut jäsenyhdistyksille, musiikin
käyttöön liittyvät Gramex-maksut sekä markkinointi- , tiedotusja sähköisen kommunikaation kulut.
• Toiminnan kasvun myötä myös kiinteiden kuukausittaisten kulujen osuus kasvaa. Nykypäivän palveluntarjoajalta vaaditaan
tiettyjä vähimmäispalvelumuotoja kuten esim. sähköiset kontaktit ja kotisivujen aktiivinen ylläpito.
• Myös alan työehtosopimus vaatii enenevässä määrin solmimaan jatkossa toistaiseksi voimassaolevia työsopimuksia määräaikaisten tilalle.
Kesällä 2014 osa-aikainen kuukausipalkkainen tanssiopettaja

Toiminta ei pyri taloudelliseen
voittoon, vaan mahdollinen
perustoiminnasta kertyvä ylijäämä
käytetään opetustoimintaan.
Beniamino Borghi jouduttiin lomauttamaan määräajaksi toiminnallisista ja taloudellisista syistä.
• Taiteen perusopetusta antavana oppilaitoksena tulee meidän
osallistua aktiivisesti asiaa koskeviin koulutuksiin sekä työnantajaroolia syventäviin tapaamisiin. Näistä tulee väistämättä kuluja kurssimaksujen sekä matka- ja majoituskulujen muodossa.
• Lukuvuoden aikana on pyritty tarttumaan kaikkiin mahdollisiin
tapoihin yhdistyksen lisätulojen aikaansaamiseksi. Niitä ovat
olleet esim. erityiskurssien järjestämiset sekä esiintymistilaisuudet oppilaille.
• Toiminta ei pyri taloudelliseen voittoon, vaan mahdollinen
perustoiminnasta kertyvä ylijäämä käytetään opetustoimintaan
(esim. väline- ja pukuhankintoihin sekä koulutukseen).
• Syyskaudella 2013 Elina Mieskolainen otti haltuun pääosan
toimistorutiineista sekä apurahojen haun sekä selvitykset. Kirjanpidon hoitaa Tilitoimisto Tiliässät. Tilitoimiston kanssa on
sovittu hinnoittelu ja tehtäväjako.

Lovisan dansinstitut och cirkusskola stödförening rf

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013–2014
ALLMÄNNT
Målsättningen med Lovisa Dansinstitut och Cirkusskola är att
främja och utveckla dans- och cirkuskonsten i Lovisanejden
samt att stöda undervisning i dans- och cirkuskonst. Dessutom
erbjuder vi hälsofrämjande motionsalternativ för vuxna (dans,
kroppsvård, yoga).
Sedan hösten 2013 erbjuder Lovisa Dansinstitut och Cirkusskola, med tillstånd av Lovisa stad, grundläggande konstundervisning i dans. Undervisningen får inte arrangeras i syfte för
ekonomisk vinst (Lag om grundläggande konstundervisning
21.8.1998/633/3§).
Verksamhetens syfte är inte ekonomisk vinst, utan att arrangera
hobbyverksamhet.
Verksamheten är tvåspråkig.

UNDERVISNING
Läsåret 2013-14 var det sjunde verksamhetsåret.
Höstterminen 2013 inleddes 26.8 och bestod av 15 undervisningsveckor, och vårterminen inleddes 7.1.2014 och bestod
av 17 undervisningsveckor. Vårfesten 18.5 och elevförevisnin-

gen 19.5 avslutade undervisningsåret 2013-14.
Undervisningsämnen som erbjöds varje vecka för barn och
ungdomar: knattedans, sagobalett, barndans, klassisk balett,
nutidsdans, nutids street och dancebeat. En egen barndanslektion ordnades för småpojkar, och för pojkar i 1-3 klass ordnades undervisning i nutidsdans. Två workshopar i cirkuskonst
kunde ordnas under året. I timutbudet för vuxna fortsatte nutidsdans för kvinnor och män, klassisk balett samt kundalini yoga.
Kundalini yogan togs bort ur dansskolans lektionsutbud vid
årsskiftet, men fortsatte som en självständig lektion i Noora
Lintukangas regi.
Följande personer har fungerat som lärare för de regelbundna
veckogrupperna under läsåret 2013-14: Kati Kawasumi, Kati
Kivilahti-Fagerudd, Anna Karjalainen, Beniamino Borghi och
Noora Lintukangas (t.o.m. 14.12.2013).
Danslekis-verksamheten inleddes i september 2013. Undervisningen introducerades i tre daghem och tre eftisklubbar utanför
Lovisa centrum. Elina Mieskolainen ansvarade för planeringen
och Kati Kawasumi och Kati Kivilahti-Fagerudd fungerade som
danslärare. Höstens och vårens kurser var 10 veckor långa
och grupperna bestod av sammanlagt 75 barn.

Vi samarbetade med medborgarinstituten med uppgiften att
producera kursinnehåll samt att hyra ut kursutrymmen.
Som mest har vi haft 30 veckogrupper under läsåret 2013-14
varav 28 varit barn- och ungdomsgrupper (Danslekis-grupper
medräknade). Jmf. läsår 2012–13: 26/22; läsår 2011–12:
35/23; läsår 2010–11: 33/21.
Det sammanlagda elevantalet under läsår 2013–14 var 298
varav 197 elever hörde till den grundläggande konstundervisningen.

• Vi deltog även i år i Loviisa Cityshopping-evenemanget tillsammans med företagare i Lovisa 23.5. Vi framförde dansnummer ur vårfestprogrammet samt alster från Omat polut-projektet i en tom affärslokal i Gallerian. Vi informerade också om
vår verksamhet och tog emot anmälningar inför kommande
läsår. Vi fick positiv respons för vårt deltagande i evenemanget
både från publiken och från arrangörerna.
• På inbjudan har vi även uppträtt på olika evenemang under
läsåret.

KURSVERKSAMHET

ANNAN VERKSAMHET:

= verksamhet utöver den regelbundna kvällsundervisningen
• Lapsissa Wara Parempi/En historisk tvärkonstnärlig workshop för förstaklassister i samarbete med Lovisa stad.
• Samarbete med VAKOs medborgarinstitut i motionsevenemanget ”Tanssimaistiaiset” i Forsby. Från skolan medverkade
lärarna Päivi Ahvonen och Beniamino Borghi.
• Lärare för vuxnas workshoppar har bl.a. varit Jharyis Boitel och
Deannys Conde Medina (latinamerikanska danser etc.), Suvi
Turunen (österländsk dans) och Päivi Ahvonen (pilates, yoga).
• Cirkusworkshopar hösten 2013 och våren 2014 i ledning
av Karoliina Turkka för barngrupper samt en workshop på våren för ungdoms-/vuxengrupp.
• Ninnie Anderssons (Sverige) jazzdanskurs 5.-6.10.2014.
• LOVIISA GOES BREAK- streetdancevenemang som erbjöd
introduktionslektioner i break- och streetdance samt möjligheten
att se dansfilmen ”Suomibreikkiä 1983-2013”. Filmens regissör Hiski Hämäläinen, som också undervisade i breakdance,
och Aleksi Esala (streetdance-lärare) deltog i evenemanget.
Våra lärare har även ombetts att hålla danslektioner bl.a. för
skolelever och på idrottsläger.

• ”OMAT POLUT” -projektet, som uppmuntrar elever till självständigt konstnärligt arbete, ordnades i år för fjärde gången.
Projektet består av självständigt arbete, möten med den handledande läraren samt förevisning av det egna verket och arbetsprocessen i en gemensam föreställning i Mejeriets sal. Det
här läsåret anmälde sig 9 arbetsgrupper (16 elever). I den
avslutande föreställningen 27.4 deltog 5 arbetsgrupper med
sammanlagt 10 elever. Handledande lärare för projektet var
Beniamino Borghi och Kati Kivilahti-Fagerudd.
• TANSSIKINO
Läsåret 2013-14 inleddes Tanssikino-verksamheten vars syfte
var att öka danselevers kunskap om danskonsten. Med verk
och koreografer som utgångspunkt bekantade vi oss med hjälp
av filmer med det inhemska och utländska dansutbudet. I verksamheten ingick också två träffar med dansfilmsmakare. Sammanlagt åtta Tanssikino-tillställningar ordnades under läsåret;
Beniamino Borghi ansvarade för tekniken och innehållet och
Kati Kivilahti-Fagerudd för övrigt arrangemang.

UTRYMMEN
Kontor: Alexandersgatan 8
Undervisningsutrymmen: Mejeriets sal/Chiewitzgatan 13 och
Smedsvägens sal/Smedsvägen 47.
Våra danssalar har stått till fritt förfogande för Loviisa Open
Dance Company, ”Omat polut”-elever och danskonstnär Elsa
Heikkilä.

FÖREVISNINGAR
• Höstterminens avslutning firades som vanligt i alla grupper
med SALFESTER under den sista lektionen.
• Höstens huvudförevisning var JULMATINÉN 15.12 som
ordnades i två föreställningar i Lovisa Gymnasiums musiksal.
Beniamino Borghi och Markus Fagerudd ansvarade för föreställningens ljus- och ljudteknik.
• I mars deltog vi med fem grupper i Nuori Kulttuuris ”Moves”-deltävling i Sibbo. Lovisa stad understödde resan genom
att betala resekostnaderna.
• Läsårets höjdpunkt var än en gång vårfesten i Bollhallen
18.5 (två föreställningar) samt elevföreställningen 19.5. Förevisningens tema var ”Tid” som både lärare och elever hade
arbetat kring ur många olika synvinklar.
• I vårfesten deltog också Päivi Ahvonens jazzdansgrupp från
medborgarinstitutet.

GRUNDLÄGGANDE UNDERVISNING I DANS
• Läsåret 2013-14 var det första egentliga året som vi
erbjöd grundläggande undervisning i dans.
• På våren gjorde vi med stöd av Utbildningsstyrelsen den
första elevbedömningen med Virvatuli-modellen. Elina Mieskolainen ansvarade för de praktiska arrangemangen kring bedömningsenkäten. Dessutom har rektor Kati Kivilahti-Fagerudd,
och vid behov andra lärare, deltagit i innehållets planering.
• Rektorn deltog i STOPPs (Suomen Tanssioppilaitosten liitto)
rektorsutbildning i september i Esbo och i januari i Vanda, samt
på Konstens Grundundervisningsdagar i St. Michels. Dessutom
deltog rektorn på STOPPs vårdagar i Borgå i april.
• På begäran höll rektor Kati Kivilahti-Fagerudd ett opinionsframförande vid Utbildningsstyrelsens samarbetsseminar
för Konstens Grundundervisningsanstalter i Helsingfors
28.4.2014. Framförandet behandlade förnyelserna kring
grunderna för konstens grundundervisning. Se bilaga.
• Rektorn har deltagit i STOPPs styrelsemöten i Helsingfors under läsåret 2013-14 nio gånger, samt en gång i samband
med Kuopio Tanssii ja Soi-evenemanget sommaren 2014.

PERSONAL
Rektor/danslärare Kati Kivilahti-Fagerudd har varit anställd
som ordinarie personal. För läsåret 2013-14 gjordes den första deltidsanställningen med månadslön åt Beniamino Borghi,
men pga. verksamhetsrelaterade och ekonomiska skäl var vi

tyvärr tvungna att permittera honom under sommarterminen.
Elina Mieskolainen har utfört kontorsarbeten projektavlönat. Till
hennes arbetsuppgifter har hört bl.a. fakturering, ansökning av
stipendier och redovisning samt de praktiska arrangemangen
kring Danslekis-verksamheten.
Personalens utbildning:
• Virvatuli-utbildning/Elina Mieskolainen/spetember 2013.
Arrangör: Utbildningsstyrelsen.
• 1–4 -åringars dansundervising/Kati Kawasumi/januari
2014. Arrangör: DaCi
• Foam rolling/Kati Kivilahti-Fagerudd/juni 2014. Arrangör:
Kuopio Tanssii ja Soi.

SAMARBETE MED ANDRA AKTÖRER
•
•
•
•
•
•

Samarbete
Samarbete
Samarbete
Samarbete
Samarbete
Samarbete

med
med
med
med
med
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Lovisa stad
Valkon kansalaisopisto
Loviisa Open Dance Company
dansskolan vid Borgå Konstfabrik
Vantaan Tanssiopisto
Kulturkarnevalen i Lovisa

MEDLEMMAR
• Officiellt medlemsantal: 9 personmedlemmar och 2 företagsmedlemmar.
• Endast 18 år fyllda personer godkänns som föreningens
medlemmar. En elev vid dansskolan är inte automatiskt medlem
i föreningen, utan medlemskapet ansöks skilt.
• Elevantal under läsåret 2013-14: se avsnitt Undervisning
• Föreningens styrelsemedlemmar har under läsåret 2013-14
varit: Kati Kivilahti-Fagerudd (ordf.), Päivi Ahvonen (sekr.), Jenni
Martinsuo och Essi Niemelä.

MEDLEMSKAP
• Vi är medlemmar i Suomen Tanssioppilaitosten Liitto (STOPP),
DaCi Finland –föreningen, Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu –
föreningen (PHLU) samt Palvelualojen työnantajat PALTA rf.

FÖRTROENDEUPPDRAG
Hösten 2011 valdes Kati Kivilahti-Fagerudd till STOPPs styrelse
som vicemedlem och hon fortsätter fortsättningsvis i sitt förtroendeuppdrag.

STIPENDIER, UNDERSTÖD OCH SPONSORER FÖRETAGSHÄLSOVÅRD
•
•
•
•
•
•
•

Lovisa stad/Grundundervisning i konst 23 000 €
Understöd från Lovisa stads kulturnämnd 2014/vår 300 €
Svenska Kulturfonden 3 000 €
Pernajan suomenkielinen opintorahastoyhdistys 650 €
Loviisanseudun Kansalliset Seniorit 100 €
Hudvudsponsor: Peak Press
Andra sponsorer bl.a.: LPOnet, Tiliässät, Fortum

Företagshälsovårdsavtal om lagenlig service gjordes i november 2013 med Lovisa Läkarstation Ergo. Vår företagshälsovårdare är Mari Ahoranta.

EKONOMI
• De ekonomiska inkomsterna består huvudsakligen av kursavgifterna som samlas in av eleverna. Vi strävar till att finansiera

Alla fotografier i årsberättelsen är tagna vid vårfesten och
elevförevisningen 2014. Närmare 1 400 åskådare såg
föreställningarna.

specialverksamhet med hjälp av understöd och sponsorstöd.
• I och med att skolan erbjuder grundundervisning i konst har
Lovisa stads stöd etablerats och den totala summan för grundundervisning i konst för läsåret 2013-14 var 23 000 €.
Med det ovannämnda stödet kan vi säkerställa grundundervisningen i danskonst i Lovisa och en långsiktig konstundervisning.
• Verksamhetens största utgift är lönekostnader för lärare. Eftersom vårt mål är högklassig dans- och cirkusundervisning strävar vi till att anställa professionella lärare. Därför är vi tidvis
tvungna att anställa lärare längre ifrån, vilket tillför rese- och
dagsersättningar. Som arbetsgivare sköter vi naturligtvis även
om våra andra lagstadgade plikter.
• Den näststörsta utgiften är kostnaderna för utrymmen. I kostnaderna ingår hyreskostnader för kontorsutrymmen samt två
danssalar.
• peak press är en fantastisk sponsor som fortsättningsvis stöder vår verksamhet genom produktion av reklam och broschyrer samt konstruktion och upprätthållning av våra hemsidor.
Föreningen betalar ännu av danssalens renoveringslån (Nordea). Av lånet kvarstår 6 640,51 € (31.07.2014). Som borgensmän för lånet står Päivi Ahvonen och Kati Kivilahti-Fagerudd.
• Genom att hyra ut våra utrymmen för utomstående kurser
har vi kunnat samla in hyresinkomster, ex. medborgarinstitutens
kursverksamhet i salarna.
• De långa semestrarna utöver den normala verksamheten utgör fortfarande ett ekonomiskt problem för verksamheten. Kurser under loven har visat sig vara olönsamma.
• Årliga regelbundna utgifter är dessutom bl.a. elevförsäkring

(under 20 år), medlemsavgifter till medlemsföreningar, Gramex-ersättningar i samband med användning av musik samt
avgifter angående marknadsföring, informering och elektronisk
kommunikation.
• I och med verksamhetens utvidgning ökar också de fasta
månatliga kostnaderna. Av dagens tjänsteleverantörer krävs
vissa grundtjänster som t.ex. elektroniska kontakter och aktiv
upprätthållning av hemsidor.
• Branschens kollektivavtal kräver i större grad att avtal som
gäller tills vidare ska ingås framom tidsbundna avtal. Sommaren 2014 var vi tvungna att permittera skolans deltidsanställda
(med månadslön) lärare Beniamino Borghi pga. verksamhetsrelaterade och ekonomiska skäl.
• Eftersom vi erbjuder grundläggande undervisning i konst förväntas vi aktivt delta i relevanta utbildningar och möten som
gäller arbetsgivarrollens förstärkning. Detta leder naturligtvis till
tilläggskostnader, som ex. kursavgifter, rese- och logikostnader.
• Under läsåret har vi på många olika sätt försökt öka föreningens tilläggsinkomster, bl.a. genom att ordna specialkurser och
förevisningsmöjligheter för eleverna.
• Verksamheten strävar inte efter ekonomisk vinst, utan eventuell vinst används i undervisningsverksamheten (ex. inköp av
redskap och dräkter samt utbildning).
• Elina Mieskolainen tog hösten 2013 ansvaret för kontorsuppgifterna samt stipendieansökningar och redovisning.
Bokföringen sköts av Tilitoimisto Tiliässät. Prissättningen och
uppdelningen av arbetsuppgifter har överenskommits med
bokföringsbyrån.

