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Ketä olemme?
Poledance Piagrina studion juuret juontavat vuoteen 2015 kun allekirjoittanut valmistui Suomen
teatteriopiston jatkolinjalta. Opintojen jälkeen kun kesätyöt loppuivat keksimme eräässä
illanvietossa että Mobilian saunakabinetissa olisi oiva tila hyödyntää tankotanssi ohjaukseen.
Yrittäjäksi ryhtyminen ei ollut suurine riskeineen tällä alalla vaihtoehto silloin eikä vielä nytkään,
joten onneksi Kulttuuriosuuskunta Terä mahdollisti toiminnan aloittamisen. Olemme siis
kulttuuriosuuskunnan projekti ja olen töissä osuuskunnalla projektissa vastuuhenkilönä. En siis ole
yksityisyrittäjä miksi moni minut kategorisoi ja kuvittelee että tienaan huikeita summia muiden
harrastusten kustannuksella. Kyllä rahan kiilto silmissä olisin valinnut uran lakipuolella mutta
istuminen ja lukeminen liikkumaan ja tekemään tottuneelle ei lopulta ollut sopiva vaihtoehto ja
päädyin taidealalle. Sieltä on kokemusta teatterin ja tanssin sekä lavasterakentamisen
koulutuksista. siksi muutto Kangasalan pikkuteatterin kanssa samoihin tiloihin on ollut mieluisa
vaihtoehto yhdistää saman katon alle kaikki itseä kiinnostavat asiat. Tiimi on vuosien saatossa
kasvanut ja ollaan kerätty ympärille taitavia ohjaajia tanssin ja akrobatian saralla. Vuonna 2018
laajensimme Orivedelle ja siellä olemme saaneet ihanan vastaanoton ja oppilaat ovat olleet
huikeita. Wanhan Kiwilinnan tiloissa jatkamme edelleen kerran viikossa ensi kaudellakin.
Tuntikortit käyvät kummallakin koululla ristiin ja olemme todenneet, että yhteistyössä todella on
voimaa! Olen myös lupautunut Oriveden opistolle tanssinopettajaksi ensi kaudelle jotta taataan
lasten tanssiopetuksen jatkuminen myös Orivedellä.

Miksi liittyä tukijoiden joukkoon?
Voit tukea voittoa tavoittelematonta harrastus toimintaa. Saada hyvän mielen ja itsekin hyötyä
tilasta sekä meidän tarjonnastamme. Palvelumme kattavat yksityisen lisäksi myös yritykset ja
ryhmätilaukset meidän tiloissamme sekä muissa tiloissa.
Suurin osa harrastajistamme on 4-15 vuotiaita lapsia ja nuoria sekä heidän vanhempiaan.
Toivottaisiin myös kovasti isovanhempia ja tuota 16-25 vuotiaiden osastoa mukaan, joiden
tuntitarjontaan aiomme antaa lisää vaihtoehtoja. Samalla tuet siis koko perheen harrastus
mahdollisuuksia ja estät sen, että harrastusten hinnat nousisivat entisestään. Kulut lajeissa on
kovat ja olemme voittoa tavoittelemattomana osuuskuntana minimoineet maksut niin pieniksi

kuin vain mahdollista, että vielä tulisimme silti toimeen. Tästä syystä meille ei ole jäänyt isoja
varoja sijoittaa kerralla isoihin ja uusiin välinehankintoihin. Välinehinnastoa voit tutkia erillisestä
liitteestä, mikäli kiinnostuit mihin rahaa tarvitaan. Ryhmä kokomme ovat myös paljon pienempiä
kuin monessa muussa isommassa kaupungissa, joten yksityisempi opetus tällä hintaa on aina
oppilaille ilo.
Emme haluaisi rahoittaa hankintoja ulkopuolisilla isoja korkoja sisältävillä lainoilla vaan löytää
muita ratkaisuja ja omalla työllämme mahdollistaa toteutusta. Sen takia esimerkiksi kesän
esitysten hinnoista olemme omatoimisesti leikanneet omaa palkka osuutta pois joka sijoitetaan
studion hankintoihin.

Miksi liittyä vaikken olisikaan lajeista kiinnostunut?
Voit tukea jonkun lähimmäisen mielenkiinnon kohdetta tai jopa itse tulla vain katsomaan tilassa
järjestettäviä esityksiä ja kokea erilaisia elämyksiä. Joskus saattaa olla tilanne että sinä tai
läheisesi voi haluta kokeilla muuta lajia edes sen yhden kerran. Ilmajoogaa ei esimerkiksi
Kangasalla ole vielä ollut mutta nyt se olisi tulossa. Mahdollistamme myös koululaisryhmien
vierailut.
Me ihmiset olemme erilaisia ja kiinnostuneita eri asioista. Pitää kuitenkin muistaa, ettei voi ajatella
jos itseä ei se jääkiekko kiinnosta, niin etteikö se toiselle voisi olla koko elämän keksipiste ja
terapeuttinen harrastus arjessa jossa unohtaa murheet. Meillä mottona on se että tuetaan
kaikkia lajeja ja arvostetaan muiden kiinnostuksen kohteita niin paljon kuin vain pystymme. Tiloja
on siis mahdollista vuokrata myös muihin lajeihin mihin se sopii tai oheisia varten. Tilasta ja
välineistä voi siis hyötyä monet muutkin urheilijat ja kuntoutujat. Sinulla on siis itselläsikin
mahdollista hyödyntää tilaa treeneihisi etenkin päiväsaikaan. Mikäli löytyy myös ideoita kehittää
päivätoimintaa tai lastenkerhoja haluttaisiin enemmän kaikki on vain järjestely ja suunnittelu
kysymyksiä.
Kaikilla ei ole varaa harrastaa ja sen takia myös meidän ammattitaitoiset ohjaajat ohjaavat
tunteja yhteistyössä erilaisten järjestöjen kanssa joissa maksut ovat pienemmät koska niitä
tuetaan valtion tai järjestöjen toimesta. Olemme myös pitäneet paljon hyväntekeväisyys tunteja
mutta ymmärrätte ettei hyväntekeväisyys maksa meidän kauppalaskuja ja vuokria eikä työkkäri
katso hyvällä sitä eli meidän on pakko työllistää itsemme pääsääntöisesti palkalliseen työhön
jolloin tunnit maksavat.

Mitä tulossa lasten ja nuorten hyväksi normaalien viikkotuntien lisäksi?
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•

4H ilma-akrobatia kerho.

Tilassa tulee toimimaan kerran viikossa päivisin lapsille suunnattu ilma-akrobatia 4H kerho jossa
opetellaan mm. vastuuta ja tietämystä ilma-akrobatian turva käytännöistä, sen harrastamisesta,
välineistä ja tehdään sirkus vierailu. Kauden lopussa tehdään esitys ja lapset pääsevät myös
•

Nuorten ilta kerran kuukaudessa

Olemme luvanneet järjestää nuorille kerran kuukaudessa ilmaisen 50 min opetustunnin eri
lajeista ja tämän jälkeen n. 30 min omaa aikaa treenailla tilassa.
•

Koulujen kanssa yhteistyö ja esimerkiksi heidän liikunta tuntien kokeilutunnit tai miksei
vaikka lukion kurssitarjontaan ilma-akrobatia kurssi mutta nämä eivät toki ole meistä vaan
virallisen tahon päättäjistä kiinni.

Perheille?
•
•

Koko perheen temppupäiviä.
Vanhempi-vauva/lapsi aamupäivä tapaamisia ja treeniä lasten ehdoilla.

Sinkkujen ja vanhusten sosiaalista toimintaa unohtamatta! Meille on tervetulleita kaiken
ikäiset ja tasoiset treenaamaan tunneille tai valmennuksiin.
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