
 MCDANZE RY TOIMINTAKERTOMUS 2022 

 

 

 

YLEISTÄ 

 

Koronarajoitukset ryhmäliikuntatoimintaan ja kokoontumisiin helpottuivat 1.2.2022. 
Rajoituksista huolimatta yhdistyksen toiminta oli vilkasta ja tehtiin paljon kaikkea hauskaa ja 
yhteiskunnallisesti vaikuttavia tempauksia. 

McDanze yhdistyksen alla on useita harrasteryhmiä sen perustekemisen lisäksi.  

McDanze käy myös esiintymässä jäseniensä juhlissa hyväntekeväisyysperiaatteella. 

 

PROJEKTEJA 2022 

 

1. McDanze yhdistys toteutti vuoden 2022 aikana Mieli ry:n kanssa tanssivideoprojektin, 
joka kuvattiin kolmessa eri kaupungissa. Tanssivideon oli kunnianosoitus Mieli ry:n 
vapaaehtoisille ja videossa esiintyvät tanssijat olivatkin Mieli ry:n vapaaehtoisia, 
työntekijöitä sekä McDanzen omia tanssijoita.  

 katso Mieli ry video tästä https://www.youtube.com/watch?v=GLr4rIIWU8A  

Yhdistys järjesti maailman mielenterveyspäivänä 10.10.22 LUX-McDanze tapahtuman 
Järvenpään Rantapuistossa, jossa mm. McDanzen ja Mieli ry:n yhteisvideo 
lanseerattiin. Tapahtumaa tuki taloudellisesti Järvenpään kaupunki. 

 katso tapahtumasta video tästä 
https://www.facebook.com/McDanze/videos/5748037618594492 

2. McDanze esiintyi Järvenpään perinteisessä vapputapahtumassa jo viidettä kertaa 
Järvenpään Rantapuistossa.  

 katso video tästä https://www.facebook.com/McDanze/videos/416350753162700  

3. McDanze osallistui Lottamuseon ja Reijo Kelan Hiljainen Kansa-näyttelyyn omalla 
Pride-hahmollaan kesän ajan.  

 katso kuvat tästä 
https://www.facebook.com/photo?fbid=410035414463430&set=pcb.41003547446
3424  

4. Lottamuseo ja Tuusulan Taiteiden yö -> mcdanzelaisia tanssimassa jättiscreenin 
edessä Tuusulan taiteiden yössä. 

 katso video tästä https://www.facebook.com/McDanze/videos/436961981694492  

5. McDanze production-ryhmä kävi esiintymässä Keski-Uudenmaan Pride-juhlassa 3.9. 
Jokelan tiilitehtaalla. 

6. Halloween -tapahtuma 30.10.22 tanssitunnin yhteydessä puvuin ja rekvisiitoin 

 katso video tästä 
https://www.facebook.com/McDanze/videos/1100656367302897  



7. McDanze yhditys osallistui Valoa Järvenpäähän -tapahtumaan valohahmolla 
Kulttuuripuistossa marraskuussa. Hahmo oli naisfiguuri pitkässä hameessa, joka 
toteutettiin kanahäkkimateriaalia hyväksikäyttäen ja hahmo puettiin pride-väreissä 
tyllihameeseen.  

 katso video tästä https://www.facebook.com/McDanze/videos/844773463382130  

8. McDanze kävi esiintymässä Varia ammattiopiston vammaisseminaari tapahtumassa 
Spesian eritysnuorten kanssa 15.11.22 

 katso video tästä https://www.facebook.com/McDanze/videos/455896246701356  

9. McDanze yhdistys järjesti TULIPAJA-workshopin jäsenilleen 26.11.22 Jokelassa. 
Halukkaat saivat harjoitella tulen käsittelyä ammattilaisten johdolla. 
Tulenkäsittelytaitoa käytetään hyväksi McDanzen seuraavassa tanssivideoprojektissa 
talven aikana. 

 katso kuvia tästä https://www.facebook.com/McDanze/videos/705787877443799  

10. McDanze esiintyi Järvenpään Retkeilijöiden järjestämässä Vanhankylänniemen 
joulupolussa 11.12.22. 

 katso video tästä https://www.facebook.com/McDanze/videos/684402630000922  

 

MUUTA 

 

McLiterature tapasi kymmenisen kertaa vuoden 2022 aikana ja luki yhtä monta kirjaa teki 
kulttuurillisia retkiä ja retriittejä. 

McLiterature on McDanze ry:n kirjallisuuspiiri, joka perustettiin yhdistyksen alkuvuosina. 
Kirjallisuuspiiri oli kaikille avoin haettavaksi perustamisen yhteydessä. Jäsenmäärä on 11 
sääntöjen mukaisesti. Jos paikkoja vapautuu, se ilmoitetaan ja niille voi hakea erikseen. 

McCultural ryhmä kävi katsomassa Järvenpää teatterin tuottaman Titanicin Järvenpää talolla 
13.10.22. Tuotannossa oli mukana McDanzen Maiju <3  

McTikTok -ryhmä. Halukkaat mcdanzelaiset osallistuivat pitkin vuotta lyhyiden TikTok-
tanssivideoiden hauskaan tekemiseen.   

 

 


