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RAATIEN PALAUTTEET
Koonnut Marketta Viitala  - Kommentein läpikäynyt Leila Sillantaka
KATSELMUSRAATI – mustat tekstit (MV/Kutsun perusteiden erikoisasiantuntijuusalueet) Alpo Aaltokoski (pj.)  
(nykytanssi, taiteen kosketus), Leila Sillantaka (baletti, tanssikasvatus, tie kohden taiteilijuutta), Teemu Tuohimaa
(katutanssin laaja,  taiteen keinoja käyttävä tylli, pedagoginen ote), Tiia Redsven (showtanssin asiantuntemus 
tanssin monipuolisuuteen yhdistettynä) ja  Miro Puranen (Reisjärven pieneltä paikkakunnalla MV:n ryhmissä 
lasten ja nuorten tanssista Kuhmon ja Mikko Hyvösen tukemana ´kaikki kokenut´ poikkitaiteellinen nuorten 
edustaja) - KIRJAAJANA Salla Juntunen, alkujaan Puolangalla MV:n ryhmästä löytynyt tanssija.
FINAALIRAATI – siniset tekstit  - Tiukan aikataulun vuoksi Alpo Aaltokoski osallistui kommentoiden – tiedustelu
kertoi, että kaikki jakoivat ratkaisujen perusteet  ja lopputuloksen. Tiia Redsven osallistui vain katselmusraatiin
varmistaen erikoislajin tuntemuksen.
1. Kalassa
Hauska aihe. Teos on iloinen, yllättävä, perinteisen suomimusiikin ja baletin yhdistäminen oli raikas. Reippaampi 
ohjaaminen olisi vienyt teoksen vieläkin pidemmälle. Koreografia sopi esittäjilleen. Esittäminen oli vapautunutta 
ja ilmeikästä. Kehon käyttö oli hyvää. Oliko mimiikka tyylinä valittu esittämisen tapa?
Solistia olisi voitu hyödyntää vieläkin enemmän. Hänessä on potentiaalia.
2. Variaatio baletista Harlequinade
Viehättävä esitys. Tanssijalla on hyvät edellytykset klassiseen balettiin. Erityismaininta hyvistä pirueteista. 
Esityksen vaikeusasteeseen nähden esittäminen oli vapautunutta, vaikka jännitys näkyi hieman. 
Kaunista rauhallista työtä. Huomiona: tossujen nauhat on hyvä ommella muutamalla pistolla, jotta ne eivät ala 
repsottamaan tanssin aikana.
3. Heilakka
KATSELMUSRAATI
Monipuolinen ja syvä esitys. Koreografiassa vaadittiin paljon taitoja esittäjiltä ja samalla se sopi heille. Tämä oli 
”the” suomi100 – teos. Hauska tuohikulttuurimainen alku. Puvustuksessa löytyi oivaltavaa twistiä. 
FINAALIRAATI
Yhtenäinen teos, ehyt, hyvä äänen, välineiden ja ryhmän käyttö, hyvää huumoria, toimii, ei junnaa välineitten 
kanssa. Yksityiskohdatkin ohjattu, kukaan ei ole tekemättä mitään vaikka on paljon esittäjiä. Sopii hyvin 
Suomi100-teemaan. Kehittämistä teoksen lopussa, lyriikka ei välttämättä toimi lopun nopeassa tempossa. 
4. Lapsuuden loppu
KATSELMUSRAATI
Tanssijoiden eläytyminen oli upeaa. Kasvaminen eli ”Lapsuuden loppu” kuvitettu vain hiusten avaamisella – 
hieno oivallus. Koreografiassa lajityypilliset asiat olivat esillä mutta kuitenkin tässä ajassa taitavasti.
Tanssijat osasivat irrotella.
FINAALIRAATI
Teoksena ehjä, tarina etenee. Puvustus tuki esitystä. Osa raadista pohti, miksi pukuja on kahta väriä, osan 
mielestä värivalinnat hyviä. Teos ikäryhmälleen sopiva ja lajinomainen. Musiikkivalinta hyvä. Ryhmä 
samantasoinen. Kehityskohde: käsitekniikkaa voisi yhtenäistää.
5. Shall we dance
Jazztanssikoreografia oli hieno, perinteinen ja tyylipuhdas. Jazzia parhaimmillaan!
Olisiko pieni tyylillinen särö tai käänne tuonut teokseen lisää syvyyttä?
Teos on hyvin esitetty ja hyvin harjoitettu. Tanssija on tarkka teknisesti.
6. Pieni Lento
Hyvä musiikkivalinta. Hieno kontrasti liikekielen ja musiikin välillä.
Koreografia oli fyysisesti hyvin rankka ja haasteellinen. Rytmitykseen kaivattiin jotain vaihtelua. Teoksessa ei 
annettu tilaa herkkyydelle, sille ”pienelle lennolle”. Intensiteetti oli korkealla läpi teoksen.
Tanssijat olivat hyvin saman tasoisia ja todella taitavia. He esittivät teoksen hyvin.
Teoksen loppu jäi mietityttämään.
7. Kuun kääntöpuoli
FINAALIRAATI
Yhdenaikaisuus rytmittömän musiikin kanssa huikeaa, ryhmän sisäinen kuuntelu toimii hyvin. Tyylikäs puvustus, 
hiukset ja maskeeraus. Välillä tapahtui liikaa yhtä aikaa. Kehittämistä: teoksen sanoma jäi keskeneräiseksi, repivää
menoa, yleisöä kosiskelevia temppuja. Hieman tilaongelmia. 



8. Rusetin taika
Teos oli Ilmeikäs ja omaperäinen. Sisälsi hyvän sanoman empatiasta. Esitys oli luontevaa ja asetelmat 
mielenkiintoisia. Kompositioita oli käytetty monipuolisesti. Välineiden, objektien käyttö perusteltua ja hyvää.
Esityksen kaari jäi vähän kesken. Se jäi kaipaamaan loppuun jotain yhteistä.
9. Coppélia
FINAALIRAATI
Hyvä luonnollinen koordinaatio ja flow, nopea tekeminen löytyi, sunnuntaina jännittyneempi kuin lauantaina. 
Valoisa olemus, teknisesti sopiva tähän tanssiin, hyvät kädet. Kehittämistä: hitaissa osissa hankaluutta luottaa 
tekemiseen, esiintymisjännitys näkyi finaalissa, Käsikoristeet hieman raskaita, voisi keventää. 
10. Kohti
Materiaali perusteltu teemassa. Ei kuvitettua,  ei kikkailua, ei  tempuilla. 
FINAALIRAATI
Koskettava esitys, sanoma tuli kirkkaasti läpi, finaalissa intensiivisempi kuin lauantaina.  Puvustus ja musiikki 
istuivat teemaan, ehjä kokonaisuus. Koreografian kuljetus hyvä, meni eteenpäin vaivattomasti. Kehittämistä:  
lopetus jäi vähän kesken, olisi halunnut nähdä lisää. Lisää teknistä haastavuutta. Kokonaisuutta ajatellen 
piirikohtaus pitkä. Hiukset voisi tyylitellä niin etteivät valahda kasvoille.
11. Sirtaki
Teos oli simppeli ja hyvin esitetty. Se sai hyvälle tuulelle. Tanssijat olivat tasaisia ja teknisesti hyviä. Tanssijoita olisi
voinut haastaa enemmänkin ja tuoda teokseen enemmän kompositioita.
12. Villilapsi
FINAALIRAATI
Omintakeista, mielenkiintoisia yksityiskohtia, heittäytymistä, koreografioitu selkeästi, mielenkiintoista 
liikemateriaalia. Teema näkyi hyvin, tasot ja tilankäyttö hyvää. Yleisönkosiskelutemput sulautuivat hyvin 
kokonaisuuteen. Kehittämistä: voisiko liikkeen momentumia  käyttää enemmän. Teema näkyi hyvin, tasot ja 
tilankäytöt hyvät.
13. Pikku Eerot
Esityksen liikekieli oli teeman mukainen ja tanssijat esittivät sen hyvin. Lattiatyöskentely oli hyvää. 
Koreografiaan olisi voitu tuoda hieman enemmän vuorovaikutteisuutta.
Tyttöjen pukeminen pojiksi on aina riski. Olisiko tämä teos toiminut tyttöteemallakin? 

FINAALI Hällä-näyttämö, Tampere 1.10.2017 klo 13.00
Nuori tanssi 2017-palkinnon saajan ratkaisija JUKKA GUSTAFSSON toi luovutuspuheenvuorossaan
esiin seuraavaa (referaatti tarkentuu tallenteesta):
>kiitti teosten tasoa, tanssin iloa ja koskettavuutta
>kertoi poimineensa ”Villi lapsi”- ja ”Kuun kääntöpuoli”-teokset, mutta viimeisenä
  esitetty ”Heilakka” nousi itsestään selväksi palkinnon saajaksi, jonka vahvasta sano-
  masta välittyivät Suomen juhlavuoden teemat, mutta lopulta vaikuttava, monipuolinen
 koskettavasti esitetty kokonaisuus sellaisenaan ratkaisi Nuori tanssi 2017-palkinnon
 saajan: Artimals/Danceactions-tanssikoulu, Tampere – kor. Lotta Kaarla ja Sini Muranen

FINAALIRAADIN PALAUTTEET YHTENÄISENÄ
Kirsi Haapea – kirjaaja
FINAALIRAADIN ARVIOINTI FINAALIN TEOKSISTA ESITYSJÄRJESTYKSESSÄ
Heilakka: 
Yhtenäinen teos, ehyt, hyvä äänen, välineiden ja ryhmän käyttö, hyvää huumoria, toimii, ei junnaa välineitten 
kanssa. Yksityiskohdatkin ohjattu, kukaan ei ole tekemättä mitään vaikka on paljon esittäjiä. Sopii hyvin 
Suomi100-teemaan. Kehittämistä teoksen lopussa, lyriikka ei välttämättä toimi lopun nopeassa tempossa. 
Lapsuuden loppu: 
Teoksena ehjä, tarina etenee. Puvustus tuki esitystä. Osa raadista pohti, miksi pukuja on kahta väriä, osan 
mielestä värivalinnat hyviä. Teos ikäryhmälleen sopiva ja lajinomainen. Musiikkivalinta hyvä. Ryhmä 
samantasoinen. Kehityskohde: käsitekniikkaa voisi yhtenäistää.
Kuun kääntöpuoli: 
Yhdenaikaisuus rytmittömän musiikin kanssa huikeaa, ryhmän sisäinen kuuntelu toimii hyvin. Tyylikäs puvustus, 
hiukset ja maskeeraus. Välillä tapahtui liikaa yhtä aikaa. Kehittämistä: teoksen sanoma jäi keskeneräiseksi, repivää
menoa, yleisöä kosiskelevia temppuja. Hieman tilaongelmia. 



Coppelia:
Hyvä luonnollinen koordinaatio ja flow, nopea tekeminen löytyi, sunnuntaina jännittyneempi kuin lauantaina. 
Valoisa olemus, teknisesti sopiva tähän tanssiin, hyvät kädet. Kehittämistä: hitaissa osissa hankaluutta luottaa 
tekemiseen, esiintymisjännitys näkyi finaalissa, Käsikoristeet hieman raskaita, voisi keventää. 
Kohti: 
Koskettava esitys, sanoma tuli kirkkaasti läpi, finaalissa intensiivisempi kuin lauantaina.  Puvustus ja musiikki 
istuivat teemaan, ehjä kokonaisuus. Koreografian kuljetus hyvä, meni eteenpäin vaivattomasti. Kehittämistä:  
lopetus jäi vähän kesken, olisi halunnut nähdä lisää. Lisää teknistä haastavuutta. Kokonaisuutta ajatellen 
piirikohtaus pitkä. Hiukset voisi tyylitellä niin etteivät valahda kasvoille.
Villi lapsi:
Omintakeista, mielenkiintoisia yksityiskohtia, heittäytymistä, koreografioitu selkeästi, mielenkiintoista 
liikemateriaalia. Teema näkyi hyvin, tasot ja tilankäyttö hyvää. Yleisönkosiskelutemput sulautuivat hyvin 
kokonaisuuteen. Kehittämistä: voisiko liikkeen momentumia  käyttää enemmän. Teema näkyi hyvin, tasot ja 
tilankäytöt hyvät.


