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ANSIOLUETTELO 2017 (päivitetty 15.9.2017)  

 
Työryhmä KUDELMA 2014 Teoskonsepti DIMINUENDO 2013 Uuden työn muotoilu ja ohjaus 

 

Luovuus, rohkeus, innovatiivisuus 
Linkkejä verkostoyhteistyöhön,  koulutuksiin ja taidepedagogisiin työnäytteisiin: 
WWW -sivuja: 
MoWEArt https://metodologinenmenu.wordpress.com 

Esteetön ry https://esteetonry.wordpress.com 

 
Kokonaisvaltainen, hyvinvoiva oivaltava opettaja 2015 

https://weboodi.oulu.fi/oodi/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=1&OpinKohd=34328482&OnkoIlmKe
lp=0&ooo_SortJarj=2&vl_tila=4&takaisin=vl_kehys.jsp&Opas=1283&Org=160&haettuOpas=1283&ha
eOpintJaks=haeopintojaksot 

 Kansanvalistusseura, opettajan ruumiillisuus 2014 

http://www.kansanvalistusseura.fi/files/Ruumiillisuus%20Johanna%20&%20Pauliina.pdf 

  Pohjoismainen tanssiseminaari 2014 

https://metodologinenmenu.files.wordpress.com/2014/06/vaasan-seminaari_pdf_9-11.pdf 

 Liikkumisen taidetta esteettömästi, Oamk 2012 

http://www.sisasuomentanssi.fi/pirkanmaa/wp-content/uploads/2012/05/Oamk-Esteetön-tanssi-kesäkuu-
2012-2.pdf 

  Hyvä yhteiskunta Skills in action http://blogs.helsinki.fi/masterclass/author/tananrem/ 

Oulun 2012 yhteiset askeleet https://www.youtube.com/watch?v=bix8vx6t7Wo&t=809s 

Esteettömän tanssin koulutus  https://www.youtube.com/watch?v=rvmb7taCD28 

Oamk Liikkumisen taidetta https://www.youtube.com/watch?v=nK3vPRQPP98&t=46s 

Oamk työyvinvointipäivät 2011 https://www.youtube.com/watch?v=sSl-ZtBpHxE 

Tanssiteos Diminuendo 2013 https://vimeo.com/152417369 
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https://weboodi.oulu.fi/oodi/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=1&OpinKohd=34328482&OnkoIlmKelp=0&ooo_SortJarj=2&vl_tila=4&takaisin=vl_kehys.jsp&Opas=1283&Org=160&haettuOpas=1283&haeOpintJaks=haeopintojaksot
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http://blogs.helsinki.fi/masterclass/author/tananrem/
https://www.youtube.com/watch?v=bix8vx6t7Wo&t=809s
https://www.youtube.com/watch?v=rvmb7taCD28
https://www.youtube.com/watch?v=nK3vPRQPP98&t=46s
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Luottamustehtävät: 
Yhteisö tanssii ry 2017 (hallitus, varajäsen) 
Esteetön ry perustajajäsen 2009 
Veikkolan Kyläyhdistys hallitus (2009-2013) 
Työryhmä KUDELMA, taideluotsi ( 2009-2017) 
Perusturvalautakunta Kirkkonummi (varajäsen 2009-2012) 
 

Merkityksellisimmät opinnot ja lisäkoulutukset: 
Haaga-Helia, ammatillinen erityisopettaja tutkinto 2017 

Ammatillinen erityisopettaja opinnot, Jamk (osa opinnoista suoritettu) 

Verme, Osaaminen jakoon vertaismentorointi  

Psykoterapian valmiudet, erikoistumisopinnot 

Aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot, JyU 

Karakteritanssin erikoistumisopinnot Tamk 

Tanssiterapian johdantokurssi Teak 

DanceAbility, opettaja koulutus ja opettaja jatkokoulutus, Alito Alessi, Wien 

Taiteesta työtä – kurssin 1. jakso, Päivi Fredriksson 

Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytöt 

Kolmas lähde koulutus, Yhdistys yrittäjyys 

Yhdistys yrittäjyys koulutus, Aalto Yliopisto 

Käytännön erityispedagogiikka 

Haasteena kulttuurin rahoitus ja taloushallinto, Autio & Tero saarinen Company 

Tanssinopettaja BA, Hollanti 

 

Kehon tekniikat 
2010 Lasten Joogaohjaaja koulutus, Turun kesäyliopisto osa 1. ja 2. 

2010   Esteettömän tanssin jatkokoulutus Wolfgang Stange AMICI, Wien 

2009 Hengitys ohjaajakoulutus, Turun kesäyliopisto (5op) 

  2009 Tanssitaiteilijat Marketta Viitala & Marjo Kuusela, (koulutus tanssinopettajille) 

2009  Heike Pourin, kontakti-improvisaatio 

2007 Joogakursssi, Mammu Rankanen 

2007 Liiketeemojen kautta tanssiin, Ervi Siren 

2006 DanceAbility ohjaajakoulutus, Alito Alessi 

2006 Skinner Releasing tekniikka, Lilly Kiar 

2005 Timban peruskurssi, Felix Torres 

2005 Method Putkisto Eija Jokela-Anne Kurikka 

2005 Pilatesta tanssijoille, Leslie Carothers 

2005 Obstruction Technique, Palle Granehoj (2005,2009) 

2004 DanceAbility työpaja, Alito Alessi (2008, 2005, 2004) 

2004 BodyWork, Alito Alessi (2004,2008) 
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2004 Art of Living, peruskurssi, I, II (2004, 2005, 2009) 

2003 Feldenkrais, Raisa Vennamo 2003, Malcom Manning (2003, 2009) 

1999 Lastentanssi Ann Green Gilbert 1999  

 

Lyhyt työhistoria: 
2017 Esteetön ry kehittämistehtävä Luovat Askeleet aloitettu 
2009-           MoWeArt Design yhteistyö (Johanna Aromaa, Pauliina Lappi) 

1990-2017 Performanssitaiteilija / taidepedagogi / kouluttaja/ mentori/ valmentaja 

2008- 2014        Kirkkonummen Tanssiyhdistys ry. tanssinopettaja 

2007- 2008           Tanssiryhmä Pauliinauru & Co:n perustajajäsen(taiteellinen johtaja) 

2009- Esteetön ry perustajajäsen 

2009-2017 Työryhmä Kudelma (taideluotsi, mentori, sparraaja, valmentaja)  

2004-2008    Keskuspuiston Ammattiopisto Tanssialan perustutkinto, ohjaaja  

(opettajan työpari) 

1990-2017   

Freelancer taidepedagogi, kouluttaja, kehittäjä, performanssitaiteilija, mentori, valmentaja, ohjaaja  

 

Useita eri työnantajia:  
mm. Porvoon tanssiopisto, Tanssinkeskus Footlight, Kirkkonummen Tanssiyhdistys ry (nyk. Moves), Espoon 
Balettiopisto (nyk. Espoon Tanssiopisto), Helsingin Tanssiopisto, Nurmijärven tanssiopisto, Lohja Funka, ,  MLL, 
Norra Kyrkslätt UF, Balettikoulu Amica Backman 

Eteva, Kårkulla samm kommun, SPR vastaanottokeskus, Rinnekoti Säätiö 

 

Osallistuminen kollaboratiiviseen työskentelyyn 2017: 
Hanna Brotherus, Keho - ainoa kotini maailmassa 9/2017, Oulu 

Jaettu tekijyys ja kollaboratiiviset prosessit LCE kollektiivi 8/2017, Helsinki 

Luovat askeleet työryhmä, Oulu 5/2017 

 

Taiteellinen työ, koreografiat, koulutukset ja seminaarit: 
2007->   Taidetta, pedagogiikkaa, koulutusta ja demonstraatioita inklusiivisella otteella moninaisissa ympäristöissä 

2010    

- MoWeArt Festivaali (poikkitaiteellinen ja moniammatillinen) järjestäjä Pauliina Lappi-Ruhanen (Eerikinkartano 
Veikkola) 

 -Tanssiperformanssi "Kirjat" tanssi Pauliina Lappi-Ruhanen, musiikki Esko Eirola 

- Tanssivat takit (Cross Over -festivaali Kaapelitehdas) 

- "Tikahduksia" tanssi Pauliina Lappi-Ruhanen, ääni Laura Sovio 

-  Esteettömän tanssin työpajat, Kirkkonummen Papinmäen koulun opiskelijoille 

2010 Esteet kumoon tanssien koulutus tapahtuma, Vantaan kulttuuritoimen järjestämänä 

2009-2010 Esteettömän tanssin puolivuotinen ohjaajakoulutus pilotti, Kulttuuripesula Oulu, pääkouluttajana 
Pauliina Lappi-Ruhanen 
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2009    Oulun Kulttuuripesulassa Esteettömän tanssin ohjaajakoulutuksen perehdytys, jonka yhteydessä on pidetty 
lukuisia demonstraatioita ja työpajoja Oulun seudulla 

2009    ”Toisinaan haluaisin olla yksin” – vuorovaikutteinen tanssiperformanssi, Kirkkonummen tanssiyhdistys, 
ohjaus Pauliina Lappi-Ruhanen & työryhmä 12-15 v. nuoret 

2009    Soolotanssi esitys ”Solmut” tanssi Pauliina Lappi-Ruhanen, musiikki Virpi Tummavuori 

2009    Esteettömän tanssin teoskonsepti ”Picasson tanssivat kaulukset”, Koreografia Pauliina Ruhanen, 
Kirkkonummen tanssiyhdistys 

2009    ”Äiti tuu parvekkeelle… / Du kan redan” – taide kasvatus projekti/performanssi eri ikäryhmille 
Kirkkonummen tanssiyhdistys, koreografia ja ohjaus Pauliina Lappi-Ruhanen 

2008    ”I don’t know it’s so hard” – soolotanssi esitys,(Valmistettu residenssivierailulla Oulun tanssinkeskus Jojo, 
esitetty Tanssia tyrkyllä, Cross Over festivaalilla) ohjaus Pauliina Lappi-Ruhanen 

2008 “The Producer” Soolo tanssijalle ja tanssivalle päivävarjolle (Valmistettu residenssivierailulla Oulun 
tanssinkeskus Jojo, esitetty Tanssia tyrkyllä festivaalilla) ohjaus Pauliina Lappi-Ruhanen 

2008-2009 Jokilaakso taide kuuluu kaikille – tapahtuma esteettömän tanssin työpaja / demonstraatio, 
soolotanssi Pauliina Lappi-Ruhanen, yhteistyössä Marketta Viitalan kanssa  

2008 Kartanoteatteri, Kirkkonummi - Kaikki maan hedelmät (liike, koreografia Pauliina Lappi-Ruhanen) 

2008 Esteettömän tanssin työpaja TaikaLoikka 2 seminaarin yhteydessä 

2007 Esteettömän tanssin esitys Leijutus, yhteistyöprojekti Tanssiyhteisö Rajat’on, Performanssiryhmä 
KuuMaa, koreografia Pauliina Lappi-Ruhanen ja työryhmä 

2007 Esteettömän tanssin työpaja, tanssiesitys Moomsteatern, Malmö (kehitysvammaiset ammattinäyttelijät - 
Keskuspuiston ammattiopiston opiskelijat TARU – taiteilijat yhteistyöprojekti) 

2007 Esteettömän tanssin työpaja, tanssiesitys seminaari yhteistyössä TARU – projekti, Keskuspuiston 
ammattiopisto) 

2007 ”Spin the Span” performanssi & työpajan ohjaus Katherine Ferrier & Pauliinauru (tanssijat: Ilona Kenova, 
Linda Priha, Maija Karhunen, Sally Davison, Gunilla Sjövall, Pauliina Ruhanen) 

2007 Residenssi vierailu Oulun Tanssinkeskus Jojo esteettömän tanssin ryhmä Pauliinauru & Co. 
(performanssit sekä lukuisat esteettömän tanssin työpajat demonstraatiot Oulussa) 

2007 Tanssi kohtaa kirjat -viikko, Veikkolan kirjastolla (demonstraatiot, työpajat, performanssit ja esteettömän 
tanssin esittely DVD) 

2007 Esteettömän tanssin kouluttaja Alito Alessin tuottaminen Kirkkonummelle (työpajat: BodyWork, 
DanceAbility) 

2007-2008 Tanssiryhmä Pauliinauru & Co. toiminta, taiteellinen johtaja (lukuisat esteettömän tanssin 
työpajat, demonstraatiot, seminaarit sekä tanssiesitykset) 

2007 Street parade /performanssi ja esteettömän tanssin demonstraatio Kirkkonummipäivät 

2005 Sydän, Vuoroin Vaikutusta, Sanat’on Koreografia: Keskuspuiston ammattiopisto, ohjaus Pauliina 
Lappi-Ruhanen 

2005 Kasvu Performanssi Duetto Pauliina Lappi-Ruhanen ja Jari Karttunen 

2004 Tanssi Valolle Performanssi, Eerikin kartano Kirkkonummi PauliinLappi-Ruhanen, Petri Herranen 
(dialogi tanssijan ja muusikon välillä) osana aikuiskouluttajan pedagogisia opintoja, Kohtaaminen performanssi 
Liekki-leikki performanssi (Veikkola) 
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