ALUMNIHAASTATTELU – Leona Pylkkänen (Dans och Cirkushögskolan, Tukholma)
1. Milloin valmistuit NTO:sta (ts. lopetit opinnot)? Kerro halutessasi opinnoistasi tarkemmin
(esim. lajit, vuosimäärät, opettajat, päättötyö).
Aloitin NTO:lla vuonna 2003 ja lopetin vuonna 2016, jolloin myös sain laajan oppimäärän opinnot
suoritettua. Tein päättötyön vuonna 2015. Opistolla ehdin treenata monia lajeja, mutta lempilajini
olivat nykytanssi ja street.
2. Minne pääsit opiskelemaan, millä vuosikurssilla olet tai milloin valmistuit, ja mikä on
nimikkeesi valmistuessasi?
Opiskelen nyt Dans och Cirkushögskolanissa (DOCH) Tukholmassa toisella vuosikurssilla.
Minusta tulee tanssipedagogi pääaineena nykytanssi. Tutkinto on kolmivuotinen.
3. Kerro jotain silloisesta hakuprosessista kouluusi. Miltä tuntui ajatus kotoa lähtemisestä?
Hakuprosessi oli siinä mielessä haastava, että oli lennettävä paikanpäälle Tukholmaan kahteen
kertaan. Pääsykokeet olivat ruotsiksi, mutta onneksi ymmärsin mitä piti tehdä. Olin unelmoinut
tähän kouluun pääsystä ja Ruotsiin muuttamisesta jo muutaman vuoden, joten kotoa muuttaminen
tuntui itsestäänselvyydeltä. Olin niin innoissani.
4. Kerro opiskelupaikkasi parhaat puolet – mitä olet saanut?
DOCHissa olen oppinut syvemmin omasta tanssijuudestani, tanssin opettamisesta ja tärkeistä
yhteiskunnallisista aiheista. Parasta täällä on se, että tunnen kehittyväni koko ajan joko tanssijana
tai opettajana kuin myös ajattelijana. Koulussa on myös runsaasti hyviä tanssisaleja, joita voin
varata vapaa-ajalla. Olen oppinut puhumaan ja kirjoittamaan sujuvasti ruotsia, mikä on hyvä plussa
työelämään lähtiessä. Kivat ja tsemppaavat luokkakaverit on myös iso plussa. Koululta löytyy myös
aina muutama suomalainen, joiden kanssa jakaa ajatuksia.
5. Mitkä ovat tulevaisuudensuunnitelmasi (valmistumisesi jälkeen)?
Opiskelujen jälkeen tiedän, että haluan työskennellä tanssinopettajana. Joskus olisi myös
kiinnostavaa työskennellä tanssijana. Missä aion sen tehdä – sitä en vielä tiedä. Se tässä onkin
jännittävää. Kielitaitoni ansiosta pystyn työskentelemään täällä Ruotsissa, tietenkin koto-Suomessa
tai englannin kielellä melkein missä vaan päin maailmaa.
6. Kenelle suosittelisit opintojasi?
Suosittelen opintojani niille, ketkä ovat valmiita tekemään töitä tutkinnon eteen. Opinnoissani
puolet ajasta käytetään tanssitreeniin ja puolet teoriaopintoihin. Vaikka opiskelukielen vaihtaminen
ruotsiksi ei ole ollut ihan helppoa, silti aika täällä on ollut sen arvoista. Suosittelen tänne hakemista
kaikille ketkä haluaa saada monipuolista opetusta lukuisilta eri opettajilta!
7. Terveisesi NTO:n oppilaille, jotka harkitsevat tanssia ammattina tai sivuammattina?
Jos tiedät, että haluat työskennellä tanssin parissa, hae rohkeasti! Jos et pääse ekalla kerralla, älä
luovuta, pidä pää pystyssä, treenaa lisää ja hae uudestaan. Minäkään en päässyt ekalla kerralla ja

tässä sitä ollaan! Luota omiin taitoihisi ja siihen, että sinussa on jotain uniikkia, mitä kellään muulla
ei ole.

