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K: Kaikkia ei voi tietysti kyl miellyttää aina. No miten paljon [omistajan nimi] ja 

[omistajan nimi] ohjeistaa sitä että miten sä ohjaat ja miten siellä tunteja 
pidätte ja niin edelleen? Sä sanoit että sä saat apua mutta kuinka paljon ne? 

 

V: Totta kai niil on tietty linjaus, on se kuitenki aika pitkään jo ollu pystyssä toi 

keskus, niin semmonen tietty linjaus minkä mukaan ne haluais. Mutta kyllä siellä 

totta kai oma persoonakin, tai siis saa näkyä oma persoonaki, ettei se nyt ihan 
täysin oo sillain että mulle kerrotaan että miten päin pitää olla ja miten pitää 

hymyillä. He vaan ehkä kertoo omasta kokemuksestaan enemmän ja sitten 

katotaan. Totta kai siis varmaan, uskoisin että heille pääosassa on se että 

asiakkaat ois tyytyväisiä. 

 

K: Mitä sä ajattelet, mikä sun persoonassa on semmonen? Siis sul on tietysti 
hurja mahtava tanssitausta mut mikä sun persoonassa on semmonen mikä saa 

asiakkaat tulee uudestaan sun tunnille, jotka on sun tunneilla? 

 

V: En tiiä, ehkä mä oon aika hassu. 

 
K: Millä tavalla? 

 

V: Silleen mä en jotenki ehkä pelkää myöskään nauraa itelleni ja omille 

virheilleni. Et mä haluaisin että kuitenki, etenki jos on kyseessä liikuntatunti, tai 

siis vaan tämmönen et tullaan ja hikoillaan ja hymyillään ja lähetään pois, niin 
sit mun mielestä siellä sais olla tosi hauskaa ja lepposta. Et liikutaan mut 

semmosella hyvällä fiiliksellä. Sit mä yritän tuoda sitä samaa tanssitunneilleki, 

vaikka se on ehkä vähän vaikeeta ku ite on oppinu niin kovan koulun kautta 

tanssimisen. Tai kovan koulun mut siis sillai et on ollu aina semmonen tietty kuri 

mitä ei välttämättä enää harrastajaryhmissä oo. 

 


