
 

MUN KEHOSSA on Dance Ability Finland ry:n työpajakokonaisuus lapsille. Työpajoissa opitaan 
liikkeen ja tanssin kautta oman ja toisten kehojen ainutlaatuisuudesta.  

MITÄ: Dance Ability Finland ry:n järjestämässä MUN KEHOSSA -työpajoissa oppiminen tapahtuu 
taiteen, keskustelun ja yhdessä liikkumisen kautta. Kehosuhdetta tutkitaan mukaansatempaavassa 
ja luovassa toiminnassa. Työpaja tarjoaa väylän ennakkoluulojen ja luokittelujen purkamiseen sekä 
alustan yhdenvertaisiin kohtaamisiin. Kokonaisuus antaa opettajille mahdollisuuden 
opetussuunnitelman sisältöjen käsittelyyn luovalla tavalla.    

MIKSI: Ympäröivä kulttuuri tarjoaa ihmisille tietynlaisia ihannekuvia kehosta. MUN KEHOSSA - 
työpajakokonaisuus tarjoaa oppilaille toisenlaisen näkökulman aiheeseen. Oman kehon voi kokea 
monipuolisena ja rikkaana tutustumalla siihen sisältä ulospäin. Kokonaisuus liittyy moniin 
opetussuunnitelman sisältöihin, kuten yhdenvertaisuuteen, seksuaalikasvatukseen, kiusaamisen 
ehkäisyyn sekä taidekasvatukseen.  Toiminta lisää oppilaiden itsetuntemusta sekä antaa työkaluja 
aistivan ja kokevan kehon kuuntelulle.  

KENELLE: MUN KEHOSSA -työpajakokonaisuus on suunnattu 4.-5.-luokkalaisille oppilaille. 
Harjoitukset on suunniteltu niin, että jokainen oppilas voi osallistua omista lähtökohdistaan käsin. 
Harjoitukset soveltuvat myös lapsille, joilla on liikuntavamma tai joiden äidinkieli on muu kuin 
suomi. 

 



MITEN: MUN KEHOSSA on kouluille ilmainen työpajakokonaisuus. Opettajat osallistuvat työpajoihin 
tukemalla ohjaajien toimintaa ja havainnoimalla tilaa.  

Kokonaisuus toteutetaan yhden vierailupäivän aikana kahdelle luokalle niin, että toinen ryhmä 
tekee työpajan aamupäivällä ja toinen iltapäivällä. Kokonaisuus koostuu kahdesta tapaamiskerrasta 
per ryhmä. Ensimmäinen tapaamiskerta on kahden oppitunnin mittainen eli 1,5 tuntia, jonka välissä 
pidetään välitunti.  

Toinen tapaamiskerta on yhden oppitunnin mittainen eli 45 minuuttia. Toinen kerta tapahtuu noin 
viikon päästä ensimmäisen tapaamiskerran jälkeen. Silloin oppilaat pääsevät pohtimaan 
ensimmäisellä kerralla kokemaansa ja antamaan ohjaajille palautetta.  

MILLOIN: Työpajat toteutuvat maalis-toukokuussa 2020.  

MITÄ TARVITAAN: Liikuntaan soveltuva tila, kuten liikuntasali sekä äänentoistolaite. Lisäksi 
koulunne tulee olla esteetön, sillä osa ohjaajista liikkuu pyörätuolilla.  

TYÖPAJAN OHJAAJAT: MUN KEHOSSA -projektin 
ohjaajina on tanssi- ja taidealan ammattilaisia, joilla on 
myös vahva pedagoginen osaaminen. Projektin 
ohjaajatiimi on inklusiivinen eli osalla heistä on vamma. 
Tiimiin kuuluvat Noora Västinen, Nella Turkki ja Janna 
Thorström.  

DANCE ABILITY FINLAND RY: Dance Ability Finland ry 
on vuonna 2008 perustettu aatteellinen yhdistys, joka 
edistää ja tukee esteetöntä inklusiivista tanssia 
Suomessa. Uskomme, että tanssi kuuluu ihan kaikille 
siitä kiinnostuneille.  

 

 

YHTEYDENOTOT JA LISÄTIEDOT:  

Kaarina Koistinen 

Tuottaja  

dool@danceabilityfinland.com, gsm. 040 – 723 0463 

Dance Ability Finland ry 

Internet: http://danceabilityfinland.com/daf/  

https://www.youtube.com/user/DanceAbilityFinland   

 


