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Minna Tervamäki, Tanssija – koreografi 
 
Minulta on kysytty viimeaikoina usein: “Mitä sä teet Minna nykyään?” 
Täytän 21. kesäkuuta 50 vuotta ja huomaan itsekin pysähtyväni tämän 
kysymyksen äärelle aiempaa useammin. Olen saanut urani aikana 
mahdollisuuden tehdä monenlaisia asioita ja kokeilla erilaisia rooleja. 
Huomaan kuitenkin yhden asian yhdistävän kaikkea tekemistäni. Se on 
tanssi.  
 
Aloitin tanssimisen baletista 7-vuotiaana. Baletti on ollut siitä lähtien 
merkittävä osa rooliani tanssijana. Minut tunnetaan pitkälti urastani 
Suomen Kansallisbaletissa. Tanssiminen tai halu tehdä taidetta ei 
kuitenkaan kadonnut jäädessäni eläkkeelle vuonna 2010. Minussa elää 
vieläkin sama into tanssia kuin aloittaessani baletin harrastamisen 
lapsena. Olen yhä tanssija, koreografi ja taiteilija.  
 
Balettikaan ei ole kadonnut mihinkään. Se on vieläkin läsnä taiteessani. 
Harjoittelen esimerkiksi pitkälti klassisen baletin pohjalta. Tanssiminen on 
minulle kuitenkin ennen kaikkea keino ilmaista taidetta. Siksi pidän 
luontevana tehdä poikkitaiteellista yhteistyötä muidenkin kuin tanssijoiden 
kanssa.  
 
Erilaisten taiteilijoiden kanssa työskentely on hedelmällistä, koska taiteen 
ydintehtävä on aina sama: herättää tunne ja jättää jälki katsojan 
ajatuksiin.  
 
Mainio esimerkki tekemästäni poikkitaiteellisesta yhteistyöstä on Jälki-
niminen menestyksekäs esitykseni nykytaiteilija Hannaleena Heiskan 
kanssa. Viimeisin esityksemme järjestettiin 15. kesäkuuta Lontoon 
Beaconsfield Galleryssa. Esityksemme on tanssin ja nykytaiteen 
symbioosi, jossa taidetta luodaan asujen, liikkeen ja maalauksen avulla. 
Teos on mahdollisuus nähdä seuraavan kerran 24. ja 25. elokuuta 
Kaapelitehtaalla.  
 
Täytän kohta 50 vuotta. Aloittaessani tanssimisen en olisi voinut kuvitella, 
mitä kaikkea siitä seuraisi. Yhtä mahdotonta on arvioida sitä, mitä 
tulevaisuus tuo tulevina vuosikymmeninä mukanaan. Moni taiteilija on 
tehnyt merkittävimmät teoksensa myöhemmällä iällä. Alfred Hitchcock 
esimerkiksi ohjasi tunnetuimmat ja arvostetuimmat elokuvansa vasta 54 
ikävuoden jälkeen. Parhaita taiteilijoita yhdistääkin kyky kehittää taitojaan, 
inspiroitua uusista asioista ja löytää ennennäkemättöiä näkökulmia.  
 
Vastaus kysymykseen siitä, mitä minä teen tai tulen tekemään on 
seuraavanlainen. Tulen aina olemaan taiteilija, koreografi ja tanssija. 



Taiteeni sisältää jännitäviä yhteistyöproduktioita, tunteita herättäviä 
näkökulmia sekä ripauksen balettia.  
 
Viisikymppisten kunniaksi myös nettisivuni uudistuu täysin. Käy 
katsomassa Pia Reunalan suunnittelemat nettisivuni ja tulevat esitykseni 
osoitteessa: www.minnatervamaki.com 
 
 
Lisätiedot:  
Minna Tervamäki 
minna(at)minnatervamaki.com 
 
	  


