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Myrskyryhmä on tanssiryhmä, joka haluaa toiminnallaan lisätä taiteen saavutettavuutta. 
Työllään Myrskyryhmä haastaa rajan näyttämön ja yleisön välillä. Myrskyryhmällä on 
vahva kokemus erityisesti vanhustyöstä ja hoivaympäristöstä. Myrskyryhmän ovat 
perustaneet Pauliina Laukkanen (os. Tyni) ja Elli Isokoski vuonna 2002. Ryhmässä toimii 
projektikohtaisia vierailevia taiteilijoita ja tuottaja. 
 
Myrskyryhmä on valmistanut 12 toimintavuotensa aikana 11 tanssiesitystä ja kaksi lyhytelokuvaa, 
joita on esitetty yhteensä yli 250 kertaa vanhustyön yksiköissä, hoitolaitoksissa, seminaareissa, 
tanssiteattereissa ja julkisissa tiloissa eri puolilla Suomea. Esitystoiminnan lisäksi Myrskyryhmän 
tuotteita ja palveluita ovat taiteilijaresidenssit hoivayksiköissä, työpajat henkilökunnalle ja 
ikäihmisille sekä monitaiteellisen työskentelyn koordinointi. 

 
Myrskyryhmä ja Helsingin Seniorisäätiön yhteistyö on käynnistynyt vuonna 2002 
tanssiesityksin. Helsingin Seniorisäätiön asukkaat ovat hoitoisuudeltaan vaativia, usein 
henkilöitä, joilla on pitkälle edennyt muistisairaus ja jotka ovat fyysisesti toimintarajoitteisia. 
Yhteistyö on sisältänyt taiteilijaresidenssejä (vuodesta 2010), joissa taiteilijat ovat 
työskennelleet Helsingin Seniorisäätiön hoivaosastolla n. kuusi tuntia päivässä usean 
viikon ajan. Osastolla tapahtuneeseen työhön on kuulunut niin asukkaiden kuin 
työntekijöiden kanssa työskentelyä. Taiteilijaresidenssien tuloksena on syntynyt 
pienoiskoreografioita, joita on esitetty loppujuhlassa, esiintyjinä ovat olleet niin 
residenssitaiteilijat kuin asukkaatkin. Lisäksi on toteutettu mm. ARKI! -nykytanssifestivaali 
Pakilakodissa vuonna 2006 ja ”Miten tällä eläis?” – yhteistyöhanke vuosina 2014–2015. 
 
Voin lämpimästi suositella Myrskyryhmää niin taiteellisena toimijana kuin 
hyvinvointikumppanina vanhustyössä. Yhteistyö on ollut sujuvaa, työryhmä jäsenineen on 
ollut avoin yhteisöstä nouseville ehdotuksille ja ideoille, sekä kunnioittanut työssään 
yhteisön ja osaston arvoja ja toimintatapoja. Työskentelystä nousseista kehittämisideoista 
on keskusteltu rakentavasti ja näkemyksiä arvostaen.  
 
Asukkaat ovat vastaanottaneet taiteilijat myönteisesti, taiteilijat ovat osoittaneet 
kohtaamisessaan herkkyyttä ja edenneet asukkaiden ehdoilla. Työotteessa on korostunut 
inhimillisyys ja kuuntelevuus. Toiminnallaan Myrskyryhmä on haastanut rajan näyttämön ja 
yleisön välillä ja siten lisännyt taiteen saavutettavuutta. Taiteilijat ovat tuoneet näkyväksi 
asukkaiden toimintakyvyn, pientenkin asioiden arvokkuuden ja hetkien merkityksen. 
Ymmärrys kehollisesta vuorovaikutuksesta on yhteistyön aikana vahvistunut.  
 
Kulttuurisessa vanhustyössä Myrskyryhmä on tehnyt uraauurtavaa työtä. Korkeasta 
taiteellisesta tasosta tinkimättä Myrskyryhmä on kehittänyt paitsi toiminnallaan, myös 
julkisilla lausunnoillaan taiteen saavutettavuutta vanhustyössä. Vaikuttamalla laaja-
alaisissa verkostoissa he ovat myös edistäneet tietoisuutta vanhustyön todellisuudesta ja 
taiteen mahdollisuuksista arjen hyvinvoinnissa.  
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