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1. Yleistä

Tanssin talo on Suomen ensimmäinen tanssille omistettu 
näyttämö, joka avaa ovensa Kaapelitehtaalla Helsingissä 2021. 
Talo tarjoaa puitteet tanssikentän yhteistyölle ja kansainvälisesti 
kiinnostavimmille esityksille.

Vuonna 2010 perustettu Tanssin talo ry koordinoi vuonna 2015 

rakennuttamispäätöksen saanutta hanketta ja vastaa tulevan talon toiminnan 

suunnittelusta. Talon rakennuttaja on Koy Kaapelitalo. Rakentamisen aikana 

yhdistys huolehtii taidealan asiantuntemuksen riittävästä kuulemisesta 

tilaratkaisuissa.

Tanssin talon vaikutusalue on koko Suomi ja sillä on vahva kansainvälinen rooli. Sekä 

kansainvälisten että kotimaisten esitysvierailujen ja tapahtumien toteuttaminen on 

talon yksi keskeinen toimintamuoto. Toiminnan perusta on tuotantokumppanuuksissa 

ja monipuolisessa yhteistyössä.

2. Organisaatio

2.1. Henkilökunta ja toimitilat

Hanna-Mari Peltomäki työskenteli yhdistyksen kokopäiväisenä toiminnanjohtajana 

30.9.2018 asti. Peltomäen tehtäviin kuului yhdistyksen toiminnan johtaminen, yhdis-

tyksen osalta rakennushankkeeseen liittyvä työ sekä talon tulevan toiminnan, toimin-

tamallin ja organisaation suunnittelun ja kehittämisen johtaminen.

 

1.9.2018 Tanssin talon johtajana aloitti Matti Numminen. Numminen työskenteli johta-

misvastuussa 1.10.2018 alkaen. Hänen tehtäviin kuuluu yhdistyksen toiminnan johtami-

nen, yhdistyksen osalta rakennushankkeeseen liittyvä työ sekä talon tulevan toimin-

nan, toimintamallin ja organisaation suunnittelun ja kehittämisen johtaminen.

 

Emilia Hänninen työskenteli kokopäiväisenä kumppanuussuunnittelijana toistaiseksi 

voimassaolevalla sopimuksella. Hännisen työtehtäviin kuului yhdistyksen talon pal-

veluprosessien kehittämistyö osana kumppanuusmallien rakentamista, yhdistyksen 

(osa)tuottamien tapahtumien tuotantovastuu sekä yleiset toimistotehtävät. 

 

Jenni Sainio työskenteli kokopäiväisenä yleisötyönsuunnittelijana 26.9.2018 asti. Työ-

tehtävään kuului yleisötyöstrategian kehittäminen, kumppanuuksien rakentaminen ja 

operatiivisten pilottien tuottaminen.

 

Sara Hirn työskenteli suunnittelijana osa- ja määräaikaisesti 31.8.2018 asti. Hirnin vas-

tuulla oli ohjelmistokumppanien kanssa tehtävän kehittämistyön suunnittelu ja koor-

dinointi osana tanssin talon vuosikellon kehittämistyötä.
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Yhdistyksen viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta yhteistyössä henkilökunnan 

kanssa vastasi ostopalvelusopimuksella Tiia Lappalainen Tmi 30.9.2018 asti. 1.10.2019 

alkaen vastaavista työtehtävistä vastasi ostopalvelusopimuksella Inka Asikanius Tmi. 

Graafisesta suunnittelusta eri projektien yhteydessä vastasi Prakt Oy/Matti Tuomi-

nen. Lisäksi Teemu Kyytinen taltioi ja toteutti videotuotantoja yhdistyksen viestintää 

varten. Verkkosivujen teknisestä toteutuksesta ja harjoitustilapankkiprojektin koordi-

noinnista vastasi DesignJuha/Juha Järvinen.

 

Loppuvuodesta 2018 rekrytointiin markkinointi- ja viestintäpäällikkö Noora Kykkänen, 

joka aloitti tehtävässä 14.1.2019.

 

Yhdistyksen toimitilat sijaitsevat Kaapelitehtaalla, osoitteessa Tallberginkatu 1 C 122 

00180 Helsinki.

2.2. Hallinto

Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus. Kauden 2017–18 hallitus valittiin 24.4.2017 

pidetyssä vuosikokouksessa. Puheenjohtajana jatkoi Sanna Rekola. Vanhasta hal-

lituksesta jäseninä jatkoivat Iiris Autio, Marco Bjurström, Juha Koskinen, Satu Sil-

vanto, Pirjo Yli-Maunula sekä Elli Mäkilä, joka valittiin uudestaan varapuheenjohtajaksi. 

Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Kirsi Munck, Matti Poussa ja Alpo Aaltokoski.

 

Kauden 2018–19 hallitus valittiin 14.5.2018 pidetyssä vuosikokouksessa. Puheenjohta-

jana jatkoi Sanna Rekola. Vanhasta hallituksesta jäseninä jatkoivat Iiris Autio, Marco 

Bjurström, Juha Koskinen, Satu Silvanto, Kirsi Munck, Alpo Aaltokoski sekä Elli Mäkilä, 

joka valittiin uudestaan varapuheenjohtajaksi. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin 

Keijo Koli ja Ari Tenhula.

 

Hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa, joista kaksi oli sähköpostikokouksia. Hal-

lituksen yhteisiä työpajapäiviä pidettiin neljä. Lisäksi hallitusjäsenet työskentelivät 

aktiivisesti alatyöryhmissä.

 

Jäsenistö muodostuu yhteisöjäsenistä (47), henkilöjäsenistä (75) ja kannatusjäsenistä 

(2). Jäsenmaksut olivat henkilöjäsenille 30 euroa, yhteisöjäsenille 100 euroa ja kanna-

tusjäsenille vähintään 500 euroa. Yhdistyksen jäsenistö liitteenä 1.

 

Yhdistys on European Dance House Networkin (EDN) jäsen.

 

Yhdistyksen kirjanpidosta vastasi tilitoimisto JaMarKos ja Dextella Oy (Marja-Leena 

Koskelin). Yhdistyksen tilintarkastaja on Tiliextra Oy, tilintarkastusyhteisö ja yhteisön 

päävastuullisena tilintarkastajana HT Jukka Prepula.
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3. Yhteenveto vuoden 2018 toiminnasta

Yhdistyksen vuoden 2018 tavoitteina oli rekrytoida johtaja ja 
tiimien vetäjät sekä valmistella hallintomalli- ja yhteisömuutosta. 
Lisäksi tavoitteena oli käynnistää talon rakentaminen syksyllä 2018.

Toiminnan osalta yhdistyksen oli tarkoitus käynnistää avajaisvuosien ohjelmistojen 

suunnittelu ja edetä talon ulosvuokrauksessa esisopimuksiin. Talon yleisösuhdetta 

suunniteltiin rakennettavaksi yleisötyöllisin sekä markkinointiviestinnällisin keinoin. 

Tietoisuutta talosta oli tarkoitus vahvistaa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

 

Toukokuussa 2018 rekrytoitiin johtaja Matti Numminen, joka aloitti tehtävässään 

syyskuussa 2018. Hänen lisäksiin valittiin markkinointi- ja viestintäpäälliköksi Noora 

Kykkänen, jonka työ alkoi tammikuussa 2019. Yhdistys käynnisti kesällä 2018 ohjel-

masuunnittelusta vastaavan ohjelmapäällikön haun, joka eteni syksyn aikana haas-

tatteluvaiheisiin saakka. Hakua laajennettiin marraskuussa 2019 henkilöhausta tii-

mihakuun. Toimintavuoden 2018 päättyessä ohjelmistotiimin rekrytointiprosessi oli 

edelleen kesken. Johtoryhmän rekrytoinnissa ostopalvelukumppanina toimi Mercuri 

Urval.

Hallintomalli- ja yhteisömuutosta varten tilattiin selvitys tulovero- ja arvonlisävero-

käsittelystä Tanssin talon tuleva toiminnan näkökulmasta PricewaterhouseCoopers 

Oy:ltä. Lopullinen selvitys ei valmistunut vuoden 2018 aikana. Juuriharja Consulting 

Group Oy:n kanssa käynnistettiin Tanssin talon yhteiskunnallisen merkityksen ja orga-

nisaatiorakenteen selkeyttämistyö, joka jatkuu vuonna 2019.

 

Tanssin talon valtionrahoitusmalliin liittyvän vaikuttamisviestinnän suunnittelu toteu-

tettiin yhteistyössä Tekir Oy:n kanssa.

 

Talon rakennustöitä ei päästy aloittamaan vuonna 2018. Helsingin kaupunginvaltuusto 

hyväksyi 20. kaupunginosan (Länsisatama, Ruoholahti) korttelin 20001 tontin 5, katu-, 

tori-, liikenne- ja puistoalueen asemakaavan muutoksen 12.12.2017 päivätyn ja 17.4.2018 

muutetun piirustuksen numero 12492 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmene-

vin perustein. Asemakaavamuutoksesta jätettiin yksi valitus hallinto-oikeudella valitus-

ajan puitteissa. Valituksen käsittely jatkui vuoden 2018 loppuun hallinto-oikeudessa, 

eikä hallinto-oikeus antanut vielä päätöstä Tanssin talon toimintavuoden päätyttyä. 

 

Avajaisvuosien ohjelmistosuunnittelua ei voitu edistää ohjelmistotiimin rekrytointien 

viivästyessä. Kumppanuusmallien kehittämistä ja sopimuskäytäntöjen selkeyttämistä 

jatkettiin yhdistyksen sisäisenä valmistelutyönä vuoden 2018 aikana. Sopimuspohjien 

valmistelussa lainopillisena neuvonantajana oli HPP Attorneys Ltd.

 

Tanssin talon tulevia yleisöjä kohdattiin Helsinki Cupin, Tanssi vieköön -messujen ja 

Helsingin kirjamessujen tapahtuma- ja messuosastoilla.
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3.1. Toiminnan kehittyminen ja tuloksellisuus

Vuoden 2018 aikana selkeytettiin vuositason tavoitteita jakamalla ne kolmeen kehittä-

misen osa-alueeseen: tilat, organisaatio ja toimintamalli sekä yleisösuhde. Kehittämis-

toimenpiteet suhteutettiin käytössä oleviin henkilöstö- ja talousresursseihin.

3.2. Taloudellinen tilanne

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa. Varmuutta toi Helsingin kaupungin toi-

minta-avustuksen lisäksi Koneen säätiön kolmivuotinen avustus. Yhdistys ei ottanut 

hallitsemattomia riskejä toiminnassaan.

3.3. Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Helsingin kaupunki ja valtio ovat sitoutuneet toiminnan rahoittamiseen varsinaisen 

toiminnan käynnistyttyä. Myös hankevaiheen rahoitus on turvattava: kehittämistoi-

menpiteiden oikea-aikaisuus ja ammattimainen toteutus vaikuttavat suoraan Tanssin 

talon toiminnan onnistumiseen ovien avautumisen jälkeen.

 

Talon kaavaprosessia on valmisteltu huolella eri osapuolia kuullen. Kaavan vahvistut-

tua varmentuvat myös rakennusaikataulu ja valmistumisajankohta. Kaavamuutoksesta 

tehty kunnallisvalitus viivästyttää rakentamisen aloittamista ja voi pahimmillaan estää 

koko rakennushankkeen toteutumisen nykyisten suunnitelmien mukaisesti.

4. Rakennushanke
 
Vuoden 2018 tavoitteena rakennushankkeen osalta oli käynnistää 
uudisrakennuksen rakentaminen ja Kaapelitehtaan olemassa 
olevien tilojen muutostyöt. Kunnallisvalitus tarvittavasta 
kaavamuutoksesta viivästytti lupakäsittelyä, eikä rakennus- ja 
muutostöitä voitu aloittaa vuonna 2018. Tanssin talo -hankkeen 
suunnittelua jatkettiin viivästyksestä huolimatta. Joulukuussa 
2018 Tanssin talo ry:n hallitus vahvisti viimeistellyt pohjapiirrokset 
tarkempien suunnitelmien pohjaksi.

Tanssin talo -hankkeen suunnitteluryhmään ovat kuuluneet arkkitehdit Teemu Kurkela 

ja Harri Lindberg JKMM Arkkitehdeiltä ja Pia Ilonen Arkkitehtuuri- Ja muotoilutoimisto 

Talli Oy:stä. Heidän lisäkseen suunnitteluryhmässä on jäseninä kunkin osa-alueen 

suunnittelija. Edellä mainittujen suunnittelijoiden lisäksi Koy:n edustajina toimitusjoh-

taja Kai Huotari, käyttöpäällikkö Matti Waara ja markkinointi- ja myyntipäällikkö Raine 

Heikkinen sekä Tanssin talo ry:n edustajina toiminnanjohtaja Peltomäki ja käyttöpääl-
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likkö Juha Westman ja lokakuusta 2018 alkaen Westmanin tilalla Keijo Koli ja Pelto-

mäen tilalla Matti Numminen.

Hankkeen rakennuttamistoimikuntaan kuuluvat Koy:n edustajina Huotari (pj) ja Waara 

sekä hallituksesta Stuba Nikula, yhdistyksen edustajina Peltomäki ja Westman. Lop-

puvuodesta 2018 Westmanin tilalla toimikunnan kokouksiin osallistui Koli. Haahtelan 

edustajina Reima Luodemäki (esittelijä) ja Yrjänä Haahtela.  Toimikunta edustaa hank-

keen ylintä operatiivista päätöselintä.

 

Toiminnanjohtajan asiantuntijatukena tila- ja esitysteknisissä asioissa oli tuntiperus-

teisesti käyttöpäällikkö Juha Westman (Kuopion Kaupunginteatteri) sekä ostopalve-

lusopimuksella Keijo Koli (Musketeer Oy).

4.1. Tanssin talon ravintoloitsija

Sopimusneuvottelut Fazer Food Service Oy:n kanssa jatkuvat vuoden 2018 aikana. 

Rakennushankkeen viivästyminen vaikutti sopimusneuvotteluihin, eikä osapuolten 

välille solmittu sopimusta vuoden 2018 aikana, vaan neuvotteluja jatketaan vuonna 

2019.

 

Hallituksen nimeämään ravintolatyöryhmään kuuluivat toiminnanjohtaja Peltomäen 

lisäksi Marco Bjurström ja Juha Koskinen. Lainopillisena neuvonantajana oli HPP Attor-

neys Ltd. Lisäksi ravintolatoiminnan sopimuskäytäntöjen osalta asiantuntijana toimi 

Food Campin Ani Ruuskanen.

5.  Tanssin talon toimintamallin kehittäminen
 
Valmistuessaan Tanssin talon vaikutusalue on koko Suomi ja 
sillä on vahva kansainvälinen rooli. Talon toiminta kehittää 
tanssin tuotantorakenteita, edistää alan työllistymistä sekä 
lisää vierailu- ja kiertuetoimintaa. Kansainvälisten ja kotimaisten 
esitysvierailujen ja tapahtumien toteuttaminen on talon keskeinen 
toimintamuoto. Toiminnan perusta on monipuolisessa yhteistyössä 
ja tuotantokumppanuuksissa.

5.1. Kumppanuusmallien tarkentaminen

Yksi vuoden tavoitteista oli tarkentaa Tanssin talon tuotantomuotoja ja niihin liittyviä 

kumppanuuksia. Vuoden aikana järjestettiin viisi osallistavaa tilaisuutta Tanssin talon 

tulevien toimintamuotojen hahmottamiseksi. Osa tilaisuuksista oli kohdistettu yhdis-

tyksen hallitukselle ja osa tanssin kentälle.



6 Tanssin talo ry | Vuosikertomus 2018

Kevään 2018 aikana keskityttiin talon kumppanikriteereiden miettimiseen. 

Työn tuloksena hahmoteltiin kolme alustavaa reittiä osaksi talon toimintaa:

• ammattilaisten 5- ja 3-vuotiset kumppanuusmallit,

• tanssikoulujen ja tanssikulttuurin yhteistyömallit,

• yleisötyö.

Vuoden 2018 alussa käytiin myös alustavia kumppanikeskusteluja vuosittain toistu-

via tapahtumia järjestävien toimijoiden kanssa. Nämä toimijat olivat Liikkeellä mar-

raskuussa -tapahtuma, Helsingin flamencofestivaali , Helsingin Juhlaviikot, Wäinämö 

Productions Ky, Zodiak – Uuden tanssin keskus, Cirko – Uuden sirkuksen keskus ja 

Tanssiteatteri Hurjaruuth. Yhteistyön osa-alueita käsiteltiin näissä keskusteluissa seu-

raavien teemojen kautta:

• ohjelmisto & kansainvälisyys,

• yleisötyö,

• aulapalvelut & markkinointi ja myynti mukaan lukien lipunmyyntikäytännöt.

 

Ammattitoimijoiden reittejä taloon kehitettiin myös ulkopuolisen asiantuntijaraadin 

kanssa. Raadin muodostivat Kirsi Monni, Riitta Heinämaa ja Veli-Markus Tapio. Työn 

tuloksena syntyivät ehdotukset 5- ja 3 -vuotisesta yhteistyömallista sekä jatkuvasta 

hausta. 

 

Tanssikoulujen kanssa jatkettiin yhteistyön valmistelua ja työtä laajennettiin sosiaa-

lisen tanssin toimijoiden pariin työpajasarjan sekä omaehtoisen työskentelyjakson 

avulla. Tavoitteena oli tehdä näkyväksi jo valmiit, toimivat tapahtumakonseptit sekä 

luoda uusia ja tunnistaa mahdollisia kumppaneita. Mukana oli laajasti sosiaalisen tans-

sin edustajia katutanssista, kansantanssista, paritanssista ja afrikkalaisesta tanssista. 

Hannele Eklund WellSpoken Oy:stä toimi fasilitoijana sosiaalisen tanssin edustajien ja 

tanssikoulujen kanssa pidetyissä työpajoissa. Tästä kokonaisuudesta valmistuu myös 

Sara Hirnin lopputyö keväällä 2019.

 

Sosiaalisen tanssin toimijat -työpajat ja uudet avaukset -työpajat järjestettiin 14.3, 27.3. 

ja 10.4.2018 ja tanssikoulujen kanssa luotavia yhteistoimintamalleja käsitelleet työpa-

jat 11.4. ja 18.4.2018.

 

Tehty työ:

• lisäsi yhdistyksen tietoutta toimijoiden monimuotoisuudesta,

• haastoi taiteilijoita kehittämään omaa tekemistään,

• kehitti konkreettia työkaluja talon mutta myös taiteilijoiden käyttöön,

• konkretisoi yhteistuottamisen haasteita sisällön ja tuotannon suunnittelun näkö-

kulmista,

• vaikutti tila- ja palveluprosessien sekä kumppanuusmallien suunnitteluun,

• muovasi talon henkilökunnan työnkuvia ja osaamisvaatimuksia.
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5.2. Ammattilaisille suunnatut palvelut

Tanssin kenttä odottaa Tanssin talon edistävän ammattilaisten osaamista ja verkostoi-

tumista. Tanssin talon keskeisimmät toimenpiteet ovat valtakunnallinen Kiertoliike-ta-

pahtuma tanssin aluekeskusverkoston kanssa yhteistyössä ja pääkaupunkiseudun Työ-

pajafestivaali yhteistyössä Tanssille ry:n ja Zodiak – Uuden tanssin keskuksen kanssa. 

Vuonna 2018 toteutettiin myös Yhteisötanssi -seminaari yhteistyössä Yhteisö Tanssii 

ry:n kanssa.

5.2.1. KIERTOLIIKE

Vuosittain toteutettava tanssin alan valtakunnallinen ammattilaistapahtuma Kierto-

liike järjestettiin 24.–25.5.2018 Tanssivirtaa Tampereella -nykytanssifestivaalin yhtey-

dessä. Tapahtuman järjestämisestä vastasivat Tanssin talo ja Sisä-Suomen tanssin alue-

keskus yhteistyössä tanssin aluekeskusten kanssa.

 

Kiertoliike 2018 -tapahtuman teemana oli Tanssin tekijät yhteiskunnallisina vaikut-

tajina. Sisältösuunnittelusta vastasivat Piia Kulin (Sisä-Suomen tanssin aluekeskus), 

Samuli Roininen (Tanssivirtaa Tampereella), Tomi Paasonen (Itä-Suomen tanssin alue-

keskus, Matti Paloniemi (Pohjoinen tanssin aluekeskus), Emilia Hänninen (Tanssin 

talo), Diina Bukareva (Sisä-Suomen tanssin aluekeskus) ja Hanna Kahrola (Sisä-Suomen 

tanssin aluekeskus).

 

Key note -puheenvuoron pitivät tanssitaiteilija Sina Saberi (Iran), taiteilija, kirjailija, 

ohjaaja, tutkija, kuvataiteen tohtori Teemu Mäki ja kuvataiteilija Sasha Huber. Kahden 

päivän tapahtuman aloitti Liisi Pettersson äänenavauksella ja päivä päättyi kaupun-

gin vastaanottoon ja festivaalin klubiin. Tapahtuman toisena päivänä Kiertoliiketaitei-

lijat Diina Bukareva, Inka-Leea Hakkarainen, Hanna Kahrola, Mira Kautto, Hanna Kor-

honen, Kati Raatikainen, Tanja Råman ja Annastiina Saastamoinen vetivät oasllistavan 

osuuden, jonka jälkeen kuultiin vaikuttajapuheenvuorot Maryan Abdulkarimilta, Frank 

Johanssonilta, Seija Lukkalalta, Jaakko Mustakalliolta ja Anni Valtoselta. Lopuksi Sit-

ran vanhemmat neuvonantajat Liisa Hyssälä ja Jouni Backman antoivat vinkkejä poliit-

tiseen vaikuttamiseen.

Tapahtuman moderaattoreina olivat läänintaiteilija Marika Räty ja järjestöasiantuntija 

Hanna-Reetta Schreck.

 

Tapahtuman osallistujamäärä oli 182.

5.2.2. TYÖPAJAFESTIVAALI

Tanssin ammattilaisten koulutusfestivaali järjestettiin 4.–15.6.2018 Leipätehtaalla ja 

Kaapelitehtaalla Zodiakin tiloissa. Festivaalin tuottivat yhteistyössä Tanssin talo, 

Zodiak – Uuden tanssin keskus ja Tanssille ry. 
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Työpajafestivaalin molemmilla viikoilla järjestettiin David Zambranon ohjaamat Flying 

low ja Passing through -kurssit. Jarmo Ahosen Kehonhuoltokurssi oli 12.-14.6. ja Mar-

gret Sara Guðjónsdóttirin Full Drop Into the Body 14.-15.6. Lisäksi Työpajafestivaalin 

yhteydessä pidettiin Sari Palmgrenin vetämä Speed meeting, jossa tanssin toimijat 

tapasivat toisiaan, sekä Maija Eräsen ja Elina Ruoho-Kurolan vetämä Tanssin ammatti-

laisen taloushallinto -työpaja.

 

Toisen kerran toteutetulla festivaalilla oli yhteensä 117 osallistujaa.

5.2.3 RESIDENSSIYHTEISTYÖ ANNANTALON KANSSA

Vuonna 2014 käynnistetty residenssiyhteistyö jatkui keväällä 2018. Residenssi toteu-

tettiin Loikka-festivaalin yhteydessä 5.–8.4.2018 ja Loikka @ Annantalo -lasten ja nuor-

ten tanssielokuvaviikolla 15.–19.10.2018. 

 

Loikka Kontakti ry vastasi kokonaisuudessaan ohjelmiston sisällöstä ja tuotannosta. 

Tanssin talo ry mahdollisti tanssin ammattilaisten osallistumisen kokonaisuuteen. 

Yhteistyön tavoitteena oli tutkia tanssielokuvan ja virtuaalisen todellisuuden hyödyn-

tämistä Tanssin talossa sekä niiden mahdollisuuksia taidemuotona. Annantalo vastasi 

tiloista ja osasta työvoima- sekä viestintäkustannuksista.

5.2.4. YHTEISÖTANSSI -SEMINAARI

Tanssin talo toteutti Yhteisötanssi-seminaaripäivän osana Yhteisö tanssii ry:n tuot-

tamaa Kehärata tanssii -yhteisötanssifestivaalia Helsingissä elokuussa 2018. Festivaali 

rakentui ohjelmaosioista, jotka toteutettiin Kehäradan asemilla tai niiden läheisyy-

dessä. Seminaarin oheisohjelmana toteutettiin kaksi osiota Kaapelitehtaalla: tanssin 

ammattilaisille ja kaikille yhteisötanssin työmenetelmistä kiinnostuneille suunnattu 

työpaja, sekä yhteisötanssin ammattilaisille tarkoitettu mentorointi.

Yhteisötanssi ja nuoret – "Taiteella on tärkeä tehtävä vaikuttaa ihmisten elämään" 

-koostevideo: https://youtu.be/icFeFglfXS4.

https://youtu.be/icFeFglfXS4
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6. Yleisösuhteen kehittämisen keskiössä nuoret

Tanssin talo tulee tarjoamaan korkeatasoista taidetta 
kaupunkilaisille, lisäämään tietoisuutta tanssista sekä 
mahdollistamaan tanssilähtöisten palvelujen hyödyntämisen 
yhteiskunnan eri osa-alueilla.

6.1. Mun Tanssin talo

Tanssin talo aloitti keväällä 2017 yhteistyön Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden 

kanssa (Ulla Laurio/Kultuurinen nuorisotyö). Nuorisopalvelut lanseerasi vuonna 2016 

yhteistyössä brittiläisen Creativity, Culture and Education –järjestön kanssa nuorten 

Mun Taide - kesätyöprojektin, jossa 16–17-vuotiaille nuorille tarjottiin pienryhmissä 

kesätyöpaikka kuukaudeksi jossakin taideorganisaatiossa (5-10 nuorta/organisaatio). 

Tanssin talon kesätyöprojektin tavoitteena oli saada Tanssin talolle luovaa, ennakko-

luulotonta ja käytännöllistä tietoa siitä, millaisista palveluista ja toiminnasta nuoret 

ovat kiinnostuneet Tanssin talossa. Kesäkuussa 2018 Tanssin talolla työskenteli kuu-

kauden ajan tanssista kiinnostuneet Imose Iduozee, Dorothea Nlemeke Oninietsi, 

Sini Ruohomäki, Aarni Hilden, Joona Rissanen ja Eero Karjalainen. Nuoret valikoituivat 

kesätöihin Tanssin taloon Helsingin kaupungin yleisen kesätyöhaun yli 200 hakijan jou-

kosta.

Kesäkuun aikana nuoret tutustuivat tanssin kenttään, Tanssin talo -hankkeeseen ja 

pohjapiirroksiin, tanssivat itse sekä esimerkiksi haastattelivat nuoria kaupungilla Tans-

sin talosta. Nuorten tehtävänä oli ideoida, suunnitella, tuottaa valmiiseen muotoon ja 

lopuksi esitellä ryhmätyö, jossa he toivat esiin heitä kiinnostavia näkökulmia Tanssin 

talon ohjelmistosuunnitteluun ja tilojen käyttöön. Työn tuloksena oli nuorten itsensä 

toteuttama visio heidän näköisestään Tanssin talosta, joka esiteltiin Tanssin talon 

henkilökunnalle ja tanssialan vaikuttajille kuun päätteeksi.

Projektin tavoitteita olivat:

• kasvattaa nuorten omistajuuden tunnetta Tanssin taloon,

• vahvistaa tanssin tunnettuutta kohderyhmän parissa,

• vahvistaa Tanssin talon ja Helsingin nuorisopalveluiden välistä yhteistyötä.

 

Kesätöissä Tanssin talolla -koostevideo: https://youtu.be/bU47cxWSKxA

6.2. Helsinki Cup

Tanssin talo loi viime vuonna yhteyksiä nuoriin yleisöihin Helsinki Cupissa 9.–13.7.2018. 

Tanssin talo tarjosi Helsinki Cupissa esitysohjelmaa eri tapahtumalavoilla sekä osallis-

tavaa ohjelmaa tapahtumateltalla. Ohjelmasisällön toteutti ostopalveluna Ballet Fin-

land ry. Ballet Finland opetti nuorille jalkapallon harrastajille tanssillisia liikkeitä ja 

akrobatiaa.

Tanssimuuveja Helsinki Cupissa! -koostevideo: https://youtu.be/robQJmJZBQM

https://youtu.be/bU47cxWSKxA
https://youtu.be/robQJmJZBQM
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6.3. Helsingin juhlaviikot ja Abraham in Motion -työpajat 25.-26.8.2018

Helsingin juhlaviikot ja Tanssin talo ovat sopineet yhteistyöstä vuosina 2018-2020. 

Yhteistyön puitteissa Tanssin talon ohjelmasuunnittelija osallistuu aktiivisesti Helsin-

gin juhlaviikkojen tanssiesitysten kuratointiin yhdessä Helsingin juhlaviikkojen joh-

tajan kanssa.  Lisäksi Tanssin talo tuottaa vuosittain vähintään yhteen festivaalin 

vierailutuotantoon yleisötyöosuuden sekä tanssin ammattilaisten osaamista ja verkos-

toitumista edistäviä työpajoja tai muuta ohjelmaa.

 

Vuonna 2018 yhdysvaltalainen tanssiryhmä Abraham In Motion esiintyi Helsingin juh-

laviikoilla. Tanssin talo vastasi kahden työpajan järjestämisestä esitysten yhtey-

teen.  Työpajojen sisällöstä vastasi Abraham in motion -ryhmä taiteellisen johtajansa 

Kyle Abrahamin johdolla. Nämä kaksi työpajaa edistyneille tanssin harrastajille sekä 

ammattilaisille pidettiin Helsingin Kaapelitehtaalla 25.-26.8.2018:

• Tanssitekniikka-työpaja: Edistyneille tanssin harrastajille ja ammattilaisille suun-

nattu tanssikurssi.

• Koreografia-työpaja: Koreografisiin sisältöihin ja ilmaisuun keskittyvä kurssi edis-

tyneille tanssin harrastajille, tanssin ammattilaisille ja koreografeille.

7. Valtakunnallisen yhteistyön keskiössä 
kiertuemallin kehittäminen

Tanssin talon kansallinen rooli toteutuu yhteistyössä erilaisten 
verkostojen kanssa. Toiminnan tavoitteena on edistää tanssin 
yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kasvua. Se toteutuu alan sisäisen 
vuoropuhelun kehittyessä ja yhteistyön konkretisoituessa erilaisin 
tanssin saavutettavuutta ja saatavuutta edistävin toimenpitein.

7.1. Tanssi kiertää -kiertuetukihaku

Marraskuussa 2018 Tanssin talo ja Suomen Teatterit avasivat haettavaksi Tanssi kier-

tää -apurahan tanssiesitysten kiertuetoiminnan edistämiseksi. Jaossa oli kokonaisuu-

dessaan 8 000,00 euroa, josta myönnettiin kiertuetoiminnan tukea yhteensä neljälle 

tanssituotannolle vuodelle 2019. Tanssi kiertää -kiertuetukihaku jatkoi Taiteen Edistä-

miskeskuksen työtä tanssin kiertuetoiminnan vahvistamiseksi.

 

Tuetut teokset olivat:

• Deep Skin

• The Days

• Ultimo ja Gnomos

• Bodybuilding -festivaali.
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8. Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälinen yhteistyö on osa Tanssin talon toimintaa. Tanssin 
talo ry kuuluu European Dance House -verkostoon. Yhteistyötä 
jatkettiin myös Tanssin tiedotuskeskuksen koordinoimassa Hong 
Kong -yhteistyössä, jonka operatiivisesta osuudesta vastaa Zodiak – 
Uuden tanssin keskus. 

Yhdistys osallistuu aktiivisesti EDN-verkoston järjestämään toimintaan. Verkoston 

vuosien 2014-17 hanke jatkuu uuden EU-rahoituksen myötä vuoteen 2021. Yhteishanke 

on merkittävä resurssi toimijoiden yhteistyön kehittymiselle.

Tiimin jäsenet osallistuivat tapahtumiin ja tutustuivat kansainvälisiin toimijoihin kukin 

omaan työtehtäväänsä liittyen seuraavasti:

 

dansens hus, tukholma 2.–3.3.2018

Hanna-Mari Peltomäki, Jenni Sainio, Emilia Hänninen, Sara Hirn

Tukholma 10.–12.5.2018

Sara Hirn vieraili Tukholmassa Dansen’s Hus/Urban Connection-festivaalilla ja tutustui 

MDT organisaation toimintaan ja tuotantomalleihin. Vierailu koostui useista tapaami-

sista ja keskusteluista eri tahojen tuotantohenkilöstön ja tanssitaiteilijoiden kanssa.

 

encounter balkan 22.4.–28.4.2018

Sara Hirnin osallistui EDN-verkoston Encounter Balkan kiertueelle. Matkan aikana hän 

tapasi useita paikallisia nykytanssitoimijoita ja organisaatioita. Lisäksi EDN verkos-

ton edustajana hän osallistui paikallisiin keskusteluihin ja verkoston yhteistyö tapah-

tumiin sekä Nomad Dance Academyn että Antistatic-festivaalin kanssa. Matkan aikana 

verkosto vieraili seuraavissa kaupungeissa: Ljubljana, Zagreb, Belgrade, Skopje ja Sofia.

 

edn general assembly, dresden 19.–21.5.2018

Hanna-Mari Peltomäki osallistui EDN-verkoston General Assembly -kokoukseen.

 

edn-verkoston carte blanche -työvaihdossa lontoossa  

Sadler’s Wellsissä 17.–22.5.2018

Jenni Sainio oli työvaihdossa tutustumassa Sadler´s Wellsin yleisötyöhön. Tövaihto 

sisälsi tapaamisia Sadler´s Wellsin yleisötyövastaavien kanssa ja yleisötyökokonaisuuk-

sien seuraamista.

 

edn21 atelier: enhancing citizens engagement in contemporary dance, 

bassano del grappa, italia 25.–27.8.2018

Matti Numminen osallistui Bmotion-festivaalin yhteydessä järjestettyyn yleisötyöse-

minaariin Bassano del Grappassa.
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round table discussion of future leadership in arts and culture,  

aalto ee, tukholma 20.9.2018

Matti Numminen osallistui Tukholmassa Aalto University Executive Education Oy:n ja 

Gothenburg University School of Executive Educationin kutsumana keskustelemaan 

uudesta, kulttuurialan johtajille suunnitellusta The Business of Culture -koulutuskoko-

naisuudesta.

 

edn general assembly, amsterdam 20.–21.11.2018

Matti Numminen osallistui EDN-verkoston General Assembly -kokoukseen.

 

december dance, brygge 7.–10.12.2018

Matti Numminen osallistui December Dance -tanssifestivaalille Belgian Bryggessä 

Australia Council for the Arts´n kutsumana. Festivaalin ohjelmisto oli koottu australia-

laisista ja uusseelantilaisista esityksistä.

 

ice hot nordic dance platform reykjavik, 12.–16.12.2018

Matti Numminen osallistui tapahtumaan Tanssin talon edustajana.

9. Tanssin hyvä -toimintatutkimushanke

Tanssin talon fyysisen ja toiminnallisen rakennusvaiheen tueksi 
ja tanssin kentän tilaa dokumentoimaan aloitettiin kriittinen 
osallistuva toimintatutkimus, joka sisältää osallistuvaa etnografiaa 
ja kehittämistyötä, ja jonka yhteydessä tuotetaan myös 
dokumenttielokuva. Hankkeen kokonaiskesto on kolme vuotta 
2017–2019, ja se käynnistyi vaiheittain maalis-syyskuussa 2017.

Tutkijoina työskentelevät FT Marja-Liisa Trux ja TanssiT Isto Turpeinen. Dokumentista 

vastaa elokuvaohjaaja Salla Sorri.

 

Tutkimushanke on itsenäinen tieteellinen hanke, joka osallistuu tanssin kentän toi-

veeseen nousta yhteiskunnallisesta arvostus- ja resurssikuopasta. Hanke on monia-

lainen, soveltava ja kokeileva. Se asettuu palvelemaan tanssin toimijoiden itsere-

flektiota, laajemman yhteiskunnan tarvetta tuntea tanssin pienoismaailmoja sekä 

tulevien sukupolvien oikeutta tallennettuun tietoon tanssin kentän historiallisesta 

murrosvaiheesta.

 

Vuoden 2018 alkupuoliskolla tutkijat seurasivat ja tukivat Tanssin talon projektitiimin 

työtä. Loppuvuodesta organisaatiomuutosten myötä tämä fokus on jäänyt pienem-

pään rooliin. Vuoden aikana tutkijat ovat osallistuneet suureen määrään tapahtumia, 

keskusteluja ja konferensseja, He ovat esittäneet joitakin alustavia tuloksiaan sekä 

näissä tilaisuuksissa että alan lehdissä ja hankkeen omilla verkkosivuilla. He ovat jär-

jestäneet tapaamisia ja kehittämistilanteita tanssialan toimijoille eri puolilla Suomea.



13 Tanssin talo ry | Vuosikertomus 2018

10. Viestintä ja markkinointi

Yhdistyksen tiedotuksesta vastasivat Tiia Lappalainen ja Inka 
Asikanius yhdessä tiimin kanssa. Hankevaiheessa toiminnan ja 
pilottien viestinnällinen merkitys korostui.

10.1. Tanssi vieköön -messut

Tanssin talo osallistui 24.8.-25.8.2018 järjestetyille Tanssin vieköön -messuille Helsingin 

Messukeskuksessa. Yhdistyksellä oli oma messuosasto, jossa toteutettiin kyselytutki-

mus, esiteltiin tulevaa Tanssin taloa, tarjottiin mahdollisuus liittyä uutiskirjeen tilaa-

jaksi ja premium-ohjelmaan.

10.2. Helsingin kirjamessut

Tanssin talo ry osallistui 25.–28.10.2018 järjestetyille Helsingin kirjamessuille omalla 

näyttelyosastollaan. Osastolla esiteltiin tulevaa Tanssin taloa, tarjottiin mahdollisuus 

liittyä uutiskirjeen tilaajaksi ja premium-ohjelmaan sekä toteutettiin kyselytutkimus 

Tanssin talon tunnettavuudesta ja toimintaan kohdistuvista odotuksista.

11. Talous

Yhdistyksen kokonaistulot vuonna 2018 olivat 668 501,75 euroa. 
Varsinaisia oman toiminnan tuottoja saatiin 142 501,75 euroa, joista 
jäsenmaksut olivat 9 670,08.

Avustuksia saatiin seuraavasti: Helsingin kaupunki 376 000,00 euroa, Koneen säätiö 

150 000,00 euroa ja Jane ja Aatos Erkon säätiöltä 137 678,67 euroa.

 

Yhdistyksen varsinaiset toiminnan kulut olivat 627 695,71 euroa. Henkilöstökulut olivat 

321 803,22 euroa. Tilikauden aikana yhdistyksen palveluksessa oli keskimäärin 6,5 hen-

kilöä. Lisäksi tuntipalkkaisia henkilöitä oli palkattuna 20. Hallituspalkkoja, jotka sisälty-

vät henkilöstökuluihin maksettiin tilikaudella 11 940,00 eurolla. Muut toiminnan kulut 

olivat 305 892,49 euroa, josta suurimmat kulut olivat ostopalvelut 99 745,56 euroa, 

markkinointi 35 434,36 euroa ja viestintä 38 582,96 euroa.

 

Jane ja Aatos Erkon säätiöltä tullutta kolmivuotista tutkimushankeavustusta on vuo-

den 2018 aikana käytetty 124 103,33 euroa. Avustuksesta vuonna 2017 tehty tuloen-

nakko 17 864,93 euroa on kohdistettu vuoden 2018 tulokseen. Tilinpäätöksessä on 

vuodelle 2019 siirretty tuloennakkona siirtovelkojen kautta 31 440,27 euroa tutkimus-

hankkeen käyttöön. 
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Taiteen edistämiskeskuksen suorittama 8 000,00 euroa Tanssi kiertää -kiertueapura-

hoihin siirrettiin kokonaisuudessaan tuloennakkona vuodelle 2019 jaettavaksi valittu-

jen tuotantojen avustamiseen.

 

Tilikauden tulos oli 40 807,85 euroa. Tiilikauden tulos muodostui ennakoimattomista 

henkilöstömuutoksista ja rekrytointiprosessien viivästymisestä. Tästä aiheutuneet 

säästöt vähensivät henkilöstökuluihin varattujen resurssien käyttöä.

12. Liitteet

liite 1 Jäsenistö

liite 2  Projektiraportti: Nuorten kesätyöprojekti

liite 3  Projektiraportti: yhteistyö Helsinki Cupin kanssa

liite 4  Projektiraportti: yhteistyö Yhteisö tanssii ry:n kanssa

liite 5  Opinnäytetyö, Sara Hirn – Kaiken Tanssin talo



Liite 1 
Jäsenistö
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Tanssin talo ry:n jäsenet 31.12.2018

Yksilöjäsenet

Aaltonen Jonna, Aho Emilia, Ahonen Joonas, Auterinen Iiro, Baube Fred, Blauberg Tarja-Riitta, Borgman Inkeri, 

Borgström Fanny, Brotherus Hanna, Gripenberg Sinikka, Hannuksela Riina, Hannula Sari, Hassani Sanaz, 

Heikinheimo Ismo-Pekka, Hiltunen Sami, Hirn Sara, Jakonen Emilia, Kaivola Tiina, Kallinen Outi, Kanninen Anneli, 

Karjalainen Sakari, Kulomaa Sanja, Kauppila Ari, Keränen Katja, Kesti Jussi-Mikko, Kontio Helena, Kortelainen Hanna, 

Kuokkanen Terhi, Kuosa Wilma-Emilia, Kurkihovi Virpi, Kuusela Marjo, Kyllönen Annariikka, Lamberg Veera, 

Lehmus Jarkko, Lehtovaara Katri, Lepistö Maija, Lindblom Mindy, Linnanen Mirjam, Linnapuomi-Kanerva Eija-Liisa, 

Mahmoud Nora, Moisio Saara, Mäkilä Elli, Muilu Eeva, Niaria Elli, Niiranen Hannele, Nikolaenko Oleg, 

Nordberg Samuli, Ortiz Favela Vera, Pajala-Assefa Hanna, Pentti Liisa, Pihlström Peter, Raekallio Valtteri, 

Rajakangas Janina, Risu (Korpiniitty) Liisa, Råman Tanja, Satulehto Merja, Savolainen Hanna, Savolainen Marjukka, 

Seppälä Helena, Stevenson Johanna, Silvanto Satu, Silvennoinen Pauliina, Soini Katri, Suvalo Grimberg Veera, 

Talonen Virva, Tenhula Ari, Thiel Pipa, Tihilä Vilma, Tiili Arja, Timonen Tiina-Maria, Toikkanen Tero, Turunen Tuula, 

Virtanen Milla (Lehtinen), Vuorio Raija, Westerholm Veera

Yhteisöjäsenet

Aurinkobaletin kannatusyhdistys ry, DCA / Anifin Oy, Edistyksellinen nykytanssi ja -baletti yhdistys ry (SLC),  

FDO ry, Flow-productions / Flow ry, Glims & Gloms tanssiteatterin kannatusyhdistys ry, Into Liikkeessä ry /  

Tero Saarinen Company, Itä-Suomen tanssin aluekeskus / Tanssitaiteen tuki ry, Jaakko Peltomäki Oy,  

Keski-Suomen Tanssinkeskus ry, Kuopio Tanssii ja Soi ry, Läntinen Tanssin aluekeskusyhdistys ry, Liikkeen puolesta 

kannatusyhdistys ry / Petri Kekoni co, Loikka Kontakti ry, Mamia Company, Modernin Tanssin kannatusyhdistys ry 

/ Helsingin tanssiopisto, Mr&Mrs Feel It Oy, Nomadi ry, Taideosuuskunta Apinatarha, Pirkanmaan tanssin keskus ry, 

Pyhäsalmen tanssi ry, Routa - Kajaanin Tanssin edistämiskeskus, StepUp Oy, STOPP ry Tanssioppilaitosten liitto, 

Suomen Kansallisoopperan balettioppilaitos, Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat ry, Taideosuuskunta Tsuumi, 

Tanssiareena ry, Tanssikaari ry / Compañía Kaari & Roni Martin, Tanssille ry, Tanssi majakka ry / Malviniemi Company, 

Tanssin Tiedotuskeskus ry, Tanssin Voima ry, Tanssiteatteri Mobita / Danscon kannatusyhdistys ry /  

Tanssiteatteri MD, Tanssiteatteri Raatikko, Tanssiteatteri Rimpparemmi, Tanssiteatteri Hurjaruuth,  

Zodiak Presents ry, Hämeenlinnan Tanssin Tehdas ry, Balanssi Studiot, Taiteen edistämisen yhdistys  

Myrskynsilmä ry, HaapalainenSuutariJääskö Dance Studios, Tanssiteatteri JazzPoint, Tanssiteatteri Auraco /

Kuukulkurit ry, Teatterimuseon säätiö, Gruppen Fyra / Taideosuuskunta Piellos, Tanssiurheiluseura Blue & White ry

Kannatusjäsenet

Karessuo Anu, Railo Tuomo
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Liite 2 
Projektiraportti:  
Nuorten kesätyöprojekti
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Projektin taustaa

 

Tanssin talo aloitti keväällä 2017 yhteistyön Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden kanssa (Ulla Laurio /Kultuurinen 

nuorisotyö). Nuorisopalvelut on 2016 yhteistyössä brittiläisen Creativity, Culture and Education –järjestön kanssa 

lanseerannut nuorten Mun Taide - kesätyöprojektin, jossa 16–17-vuotiaille nuorille tarjotaan pienryhmissä kesätyö-

paikka kuukaudeksi jossakin taideorganisaatiossa (5–10 nuorta /organisaatio).

 

Projektin tarkoitus

 

Tanssin talon kesätyöprojektin tavoitteena oli saada Tanssin talolle luovaa, ennakkoluulotonta ja käytännöllistä tie-

toa siitä, millaisista palveluista ja toiminnasta nuoret ovat kiinnostuneet Tanssin talossa.

 

Tanssin talolla kesätyökuukausi toteutui kesäkuussa 2018. Projektiin osallistuvat nuoret haettiin Helsingin kaupun-

gin yleisen kesätyöhaun kautta keväällä 2018.

 

Konkreettinen työtehtävä nuorille oli ideoida, suunnitella, tuottaa valmiiseen muotoon ja lopuksi esitellä ryhmätyö, 

jossa he toivat esiin heitä kiinnostavia näkökulmia Tanssin talon ohjelmistosuunnitteluun ja tilojen käyttöön.

 

Muita tavoitteita projektille olivat:

• kasvattaa nuorten omistajuuden tunnetta Tanssin taloon

• vahvistaa tanssin tunnettuutta kohderyhmän parissa

• vahvistaa Tanssin talon ja Helsingin nuorisopalveluiden välistä yhteistyötä

 

Projekti linkittyi Tanssin talon ohjelmisto- ja yleisötyökehittämisohjelmiin, joissa linjataan palvelumuotoja ja kump-

paneita vaiheittain kohti talon avajaisia. Vuoden 2018 yleisötyön kohderyhmä on nykyiset nuoret, eli taide- ja kult-

tuurikentän tulevaisuuden aikuisyleisö.

Nuorten osallistumisen mahdollistaminen Tanssin talon suunnittelutyöhön on ensiarvoisen tärkeää, sillä tanssi kult-

tuuri- ja taidemuotona nauttii jo nyt nuoren yleisön suosiota muun muassa monilajisuutensa ansiosta. Mun Tans-

sin talo –projekti on esimerkki Tanssin talon verkostomuotoisesta toiminnasta, jossa aikuiskohderyhmien lisäksi 

mukana on myös nuorten ääni.

 

Projektin sisältö

 

Nuoret valittiin usean hakijan joukosta. Kokonaisuudessaan tätä Tanssin talon kesätyöpaikkaa haki lähes 200 nuorta, 

joista yli puolet oli ulkopaikkakuntalaisia.  

Tanssin talon kesätyöprojektissa 4.-29.6.2018 työskenteli kuusi nuorta: Imose Iduozee, Dorothea Nlemeke Oninietsi, 

Sini Ruohomäki, Aarni Hilden, Joona Rissanen ja Eero Karjalainen.

Projektiraportti: Nuorten kesätyöprojekti Tanssin talolla 
kesäkuussa 2018
JENNI SAINIO
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Nuorten ohjaajina toimivat Tanssin talon yleisötyösuunnittelija Jenni Sainio työparinaan nuoriso-ohjaaja Eeva Pulli. 

Helsingin kaupunki vastasi nuorten ja nuoriso-ohjaajan palkkakuluista, Tanssin talo kaikista muista kuluista (yleisö-

työsuunnittelijan ja videokuvaajan palkka, tanssiesitysliput, tilavuokrat, markkinointi- ja muut materiaalit). Lisäksi 

Nuorten toimintakeskus Happi tarjosi tilojaan sekä videotyövälineitään projektimme käyttöön.

 

Projekti toteutettiin ensimmäisen viikon ajan Kaapelitehtaalla kokoustilassa, sitten nuorten toimintakeskus 

Hapessa Sörnäisissä. Projektin päätöstilaisuus pidettiin nuorten viimeisenä työpäivänä 29.6. Kaapelitehtaalla. Lisäksi 

viikkojen aikana tehtiin paljon vierailuja ja tutustumisia, sekä jalkauduttiin kaupungin kaduille. Nuorten päivittäinen 

työaika oli pääsääntöisesti ma-pe klo 9.00–16.45.

 

Projektissa oli tiiviisti mukana videokuvaamassa ja videotyöskentelyä nuorille opettamassa Teemu Kyytinen. Hänen 

dokumentointiaan varten kesätyöntekijöiltä pyydettiin työn alussa kuvausluvat. Hän teki kuukaudesta noin viiden 

minuutin mittaisen koostevideon Tanssin talon käyttöön (https://youtu.be/bU47cxWSKxA).

 

Kesätyökuukauden aikana nuorten työtehtäviin sisältyi seuraavaa:

• ryhmäytymistä

• Tanssin talo -hankkeeseen, henkilökunnan työnkuviin ja Kaapelitehtaaseen tutustumista sekä toimiston 

kokouksen seuraamista

• videokuvatut yksilöhaastattelut työn alussa ja lopussa

• perehdytys työelämätaitoihin

• projektityön perusteet

• työpajat: Tanssin talon tiedottaja Tiia Lappalainen: viestintä ja vaikuttaminen, suunnittelija Sara Hirn: nuorten 

omat ideat Tanssin talolle, tutkijat Marja-Liisa Trux ja Isto Turpeinen: tutkimushanke ja nuorten kokemukset

• tanssityöpajoja Annantalon kesätyönuorten vetämänä ja nuorisotalo Kipinän kesätyönuorten vetämänä

• vierailu arkkitehtitoimisto JKMM:ään, jossa Tanssin talo -hankkeen esittely nuorille

• jalkautuminen Helsinki-päivään 12.6. haastattelemaan eri-ikäisiä kaupunkilaisia Tanssin talosta ja tanssista

• päätöstilaisuuden suunnittelua ja työstämistä

• videokuvaamisen ja -editoinnin opetusta

• ohjattuja rentoutuksia

• tanssiammattilaisten työpajan seuraamista Zodiakissa

• etukäteen ennen kesätyön alkua käytiin yhdessä katsomassa Tanssikoulu DCA:n kevätnäytös.

 

Kesätyön aikana nuoret suunnittelivat ja lopuksi toteuttivat tanssi- ja kulttuurialan vaikuttajille tarkoitetun 90 

minuutin mittaisen tilaisuuden, joka sisälsi tehtyjä videoita, nuorten omien ideoiden ja ajatusten perinpohjaisen 

esittelyn, tarjoilua, välitanssijumpan, tietokilpailun palkintoineen ja avointa keskustelua yleisön kanssa.

Aikataulu

 

• projektin suunnitteluvaihe syksyn 2017 aikana ja tuotantovaihe kevään 2018 aikana

• kesätyöntekijöiden haku kevään 2018 aikana

• projektiin osallistuvat nuoret kutsuttiin katsomaan tanssiesitys loppukevään 2018 aikana

• projektin varsinainen käynnistyminen kesäkuun 2018 alussa Tanssin talolla Kaapelitehtaalla

• kesätyökuukausi 4.-29.6.2018

• projektin arviointi ja raportointi elo-syyskuussa 2018

https://youtu.be/bU47cxWSKxA
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Projektin tuotanto

 

Yleisötyösuunnittelija Jenni Sainio: projektin kokonaissuunnittelu, nuorten ohjaus yhdessä Eeva Pullin kanssa

Tiedottaja Tiia Lappalainen: tiedotussuunnitelma ja toteutus

Toiminnanjohtaja Hanna-Mari Peltomäki: taloushallinto

videon toteutus: Teemu Kyytinen

 

Osallistujamäärä ja palaute

 

Projektiin osallistui 6 nuorta. Nuorten pitämään koulutustilaisuuteen osallistui 11 henkeä.

 

Nuoret kertoivat palautteissaan pitäneen kesätyöstä paljon, ja kokivat saaneensa upean kokemuksen työelämästä. 

Osalle heistä oli uutta työskennellä ryhmässä; monet kouluprojektit tehdään pareittain tai yksin. Usea heistä sanoi, 

että he myös projektin kautta tutustuivat itselleen aiemmin vieraisiin tanssilajeihin ja innostuivat niistä. Heille 

myös jäi positiivinen kuva Tanssin talosta, ja he ovat kiinnostuneita seuraamaan talon viestintää jatkossakin.

 

Havainnot ja arviointi: tavoitteiden toteutuminen ja yhteistyö

 

• projekti vaati suuren etukäteissuunnittelutyön: 160 tuntia ohjelmaa kuudelle hengelle, ja oli mittava projekti 

Tanssin talon yleisötyössä

• nuoriso-ohjaajan osuus suunnitteluvaiheessa oli hyvin pieni verrattuna Tanssin talon osuuteen

• nuorten kesätyöohjaajilla olisi hyvä olla tiivistetty puuttumisen malli tilanteisiin, joissa nuori toimii vastoin 

työnantajan arvoja tai työsopimusta tai rikkoo yhdenvertaisen kohtelun periaatetta. 

• moni työtehtävä tai -vaihe vei suunniteltua enemmän aikaa, etenkin projektin loppuvaiheessa (esim. videoedi-

tointi, lopputapahtuman tiedotus)

• jälkikäteen ajatellen keskustelut nuorten kanssa olisi kannattanut nauhoittaa ja pyytää lupa julkaista niitä esim. 

podcasteina

• teimme onnistunutta yhteistyötä kaupungin kahden muun tanssiaiheisen kesätyöprojektin kanssa: Annantalon 

kesätyöntekijät ja Kipinän nuorisotalon kesätyöntekijät – toimiva malli kaikille



21 Tanssin talo ry | Vuosikertomus 2018

Liite 3 
Projektiraportti:
Yhteistyö Helsinki Cupin kanssa
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Projektiraportti: Tanssin talon yhteistyö Helsinki Cupin  
kanssa 2018
JENNI SAINIO

 

Projektin tarkoitus ja tavoitteet

 

Tanssin talo aloitti Helsinki Cupin kanssa kulttuuri- ja liikunta-alaa yhdistävän yhteistyön neuvottelut vuonna 2017. 

Yhteistyö toteutui vuonna 2018.

 

Helsinki Cup on viikon mittainen, Helsingissä vuosittain heinäkuussa järjestettävä juniorijalkapalloturnaus ja moni-

muotoinen elämys- ja viihdetapahtuma. Tapahtumaan osallistuu kymmeniä tuhansia 7-17 –vuotiaita lapsia ja nuoria 

vanhempineen eri puolilta Suomea, mukana on myös kansainvälisiä joukkueita. Helsinki Cup on yksi maailman suu-

rimmista juniorijalkapalloturnauksista:

 

 ▶ 22 000 osallistujaa

 ▶ yli 1300 joukkuetta

 ▶ yli 4200 ottelua

 ▶ 19 osallistuvaa valtiota

 ▶ 15 kenttäaluetta

 ▶ oheistapahtumia ja -ohjelmaa läpi turnausviikon

 

Yhteistyön tavoitteena oli uudenlainen verkostomainen ja sopimuksiin perustuva toimintamalli. Tavoitteena oli 

toteuttaa Tanssin talon yleisötyötä eli tulevan Tanssin talon eri asiakasryhmien osallistamista ja toiminnallista mark-

kinointia suurella volyymilla yhteistyössä turnauksen kanssa.

 

Helsinki Cupiin osallistuville lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen Tanssin talo viesti tanssin saavutettavuu-

desta ja markkinoi Tanssin taloa. Yhdessä Helsinki Cup –organisaation kanssa Tanssin talolla oli mahdollista rakentaa 

oheisohjelmakokonaisuus osaksi jalkapallotapahtumaa.

 

Projektin sisältö

 

Kesän 2018 yhteistyö koostui seuraavista osista turnausviikon aikana heinäkuussa, 9.–13.7.:

 

• Tanssin talo tuotti tanssillisen ohjelmanumeron Helsinki Cup –tapahtuman avajaisiin 9.7., toteutus Ballet Finland

• Tanssin talo tuotti tanssiesityksen +sisältäen yleisöä osallistavan osion Helsinki Cup Summer Partyyn Allas Sea 

Poolilla 11.7., toteutus Ballet Finland

• Tanssin talo toteutti turnauksen Love the Ball center -tapahtumatorille markkinoinnillisen ja tanssia esittelevän 

toimintapisteen eli tapahtumateltan, ma-pe 9.–13.7.
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Markkinointikampanja:

• Tanssin talo välitti Helsinki Cupille markkinointimateriaalinsa jaettavaksi osallistuvien jalkapallojoukkueiden val-

mentajien turnaussalkkuihin, 1.500 kpl

• Lisäksi kampanjaan kuului kaksi eri arvontaa kävijöille tapahtumateltalla, joista toisessa vahva sosiaalisen 

median taso, sekä painettu liikeopas teltalta haettavana

• Tanssin talo dokumentoi projektin video- ja valokuvaamalla

 

 

Tanssin talon sisällöntuotantokumppani

 

Tämän projektin taiteelliseksi tanssin toteutuskumppaniksi sovittiin ammattibalettiryhmä Ballet Finland taiteellisen 

johtajansa Ville Valkosen johdolla. Ryhmällä on kokemusta nuorten kanssa työskentelystä tanssin ja liikunnan raja-

pinnoilla.

 

Ballet Finlandin keskeisimmät referenssit ovat:

• yhteistyö Liikkuva koulu – kärkihankkeen kanssa lasten liikkumisen lisäämiseksi koulupäivän aikana

• yhteistyö Kansallisoopperan kanssa: kouluissa kiertävä 5.-9. luokkalaisille suunnattu So You Think You Can Muuv? 

–esitys + tanssityöpajakokonaisuus

• yhteistyö nuoren, sosiaalisessa mediassa nuorten seuraaman jalkapallopelaaja IlariPron kanssa

 

Ballet Finland toteutti  esitykselliset ohjelmanumerot Helsinki Cup –viikon avajaisten ja summer partyn tarpeisiin. 

 

Tanssin talon ohjelmaosiot tarkemmin

 

Helsinki Cupin avajaiset Senaatintorilla

 

Ma 9.7. tanssisisältöinen avajaisesitys koostui kahdesta erillisestä 5 min osuudesta. Ballet Finlandin eri tanssilajeja 

esittelevä tanssiesitys, sekä yleisön mukaan tanssimaan ja liikkumaan osallistava osio. Yleisöä arviolta 6.000 henkeä.

 

Love the Ball Center -tapahtumatorin aktiviteettipiste eli Tanssin talon Helsinki Cup Challenge -osio

 

Tapahtumatorilla Ballet Finlandin tanssijat ohjasivat Tanssin talon teltalla Helsinki Cup Challenge -haastekilpailun 

tehtävää ma-pe joka päivä klo 10–19 välisen ajan. Tehtävä oli harjoitella ja suorittaa perässä tanssijan opastuksella 

tanssiliike. Kerrallaan teltalla opastettiin seuraavista kahta tai kolmea:

• kierrehyppy (piruetti)

• macaco (voltintyyppinen)

• Nike Air Freeze (katutanssiliike)

• kärrynpyörä.

 

Tanssin talon teltalla kannustettiin nuoria näyttämään omat parhaat muuvinsa ja tuuletuksensa, sekä osallistumaan 

Tanssin talon Instagram-kisaan, jossa jakamalla kuvan tai videon omasta liikkeestä ja liittämällä mukaan Helsinki 

Cupin ja Tanssin talon tunnisteet, osallistui kilpailuun. Palkintona arvottiin kaikkien osallistujien kesken laadukkaat 

langattomat kuulokkeet.

Teltalla oli myös iPadeilla aikuiskävijöille suunnattu kysely, johon vastaamalla osallistui Silja Linen koko perheen Hel-
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sinki-Tukholma-Helsinki -risteilylahjakortin arvontaan. Teltalla päivittäin klo 10-19 työskentelivät Tanssin talon henki-

lökunnasta Sara Hirn ja Jenni Sainio.

Tapahtumatorilla oli lisäksi esiintymislava, jonka ohjelman osana Tanssin talo toteutti ma-pe päivittäin 2 x 15 min 

ohjelmaosion klo 13.30 ja 15.30. Ohjelmasta vastasi Ballet Finland. Osioon sisältyi 5 min tanssiesitys sekä 10 min kat-

sojien tanssittamista, tanssiliikkeiden opettamista, sisältäen ryhmän oman juonnon samanaikaisesti.

 

Ballet Finlandin tanssiesitys Helsinki Cup Summer Partyssa 11.7. Allas Sea Poolin ulkolavalla.

 

Koko turnausviikon ajan Tanssin talon teltta aktiviteetteineen oli auki Käpylän urheilupuistossa.

 

 

Aikataulu

 

Kevät 2017:

• ensimmäiset kokoukset Tanssin talon ja Helsinki Cupin kesken ja tehty päätös yhteistyöstä vuosille 2018-2020

 

Syksy 2017:

• suunnittelupalaverit Tanssin talon, Ballet Finlandin ja Helsinki Cupin kesken: avajais- ja disko-ohjelman sekä 

tapahtumatorin toiminnallisen pisteen sisällön suunnittelu

• Tanssin talo mukana Helsinki Cupin yhteistyökumppaneiden yhteisissä kokouksissa

• valo- ja videokuvaajan sopiminen kesäksi

 

Kevät 2018:

• Tanssin talo mukana Helsinki Cupin yhteistyökumppaneiden kokouksissa

• tapahtumatorin toiminnallisen pisteen hiominen ja loppusuunnittelu tapahtumatelttaan, sen kokoon ja paik-

kaan nähden

• Tanssin talon markkinointimateriaalien ideointi, suunnittelu ja toteutus

• Tanssin talon Helsinki Cupin sosiaalisen median kanaviin luotavan sisällön suunnitteleminen valmiiksi

• valo- ja videokuvaajan ohjeistus tapahtumaviikon kuvaamiselle

 

Heinäkuu 2018:

• tapahtumaviikon käytännön rakennus viikko 27

• Helsinki Cup –tapahtumaviikko viikko 28 eli 9.-13.7: sisällön toteutus ja sen dokumentointi valo- ja videokuvaa-

malla

 

Elo-syyskuu 2018:

• projektin arviointi ja raportointi

 

Tanssin talon tuli tehdä tapahtumateltan osuudestaan turvallisuusasiakirja: Ohjelma- ja liikuntapalvelut osana yleisö-

tapahtumaa. Pyyntö tuli turvallisuusyritys Local Crew’lta Helsingin pelastuslaitoksen pyynnöstä ja sitä edellytti Tur-

vallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES.

Projektin tuotanto, viestintä ja markkinointi
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Yhteistyöprojektissa työskentelivät:

 

Yleisötyösuunnittelija Jenni Sainio, Tanssin talo: projektikoordinointi ja tuotanto

Suunnittelija Sara Hirn, Tanssin talo: tuotanto

Taiteellinen johtaja Ville Valkonen, Ballet Finland: tanssisisällöt, koreografi ja tanssija

Ballet Finlandin tanssijat: Tiia Huuskonen, Inka Hulkko, Natalia Koskela, Ville-Matti Mäkinen

markkinointikampanjan suunnittelu: Elli Mäkilä

Graafinen suunnittelu: Jonna Haavisto / Design by Jonna

Tiedottaja Tiia Lappalainen, Tanssin talo

Nettisivut Juha Järvinen, Tanssin talo

Videokuvaaja Teemu Kyytinen

Toiminnanjohtaja Hanna-Mari Peltomäki, Tanssin talo: taloushallinto

Toimitusjohtaja Kirsi Kavanne, Helsinki Cup

 

Viestinnän suunnitteli Tiia Lappalainen, ja sen toteuttivat hän sekä turnausviikon aikana Sara Hirn ja Jenni Sainio.

 

Viestintä- ja markkinointikampanja tuotti Tanssin talolle 54 uutta uutiskirjeen tilaajaa sekä 9 Premium – asiakkuus-

kiinnostunutta. 60% vastanneista kuuli Tanssin talosta ensimmäistä kertaa. 44% käy toisinaan tanssiesityksissä, 

-tapahtumissa tai kilpailuissa. Koko perheelle suunnatut tapahtumat toisivat 40% vastanneista Tanssin taloon.

 

Tanssin talon työntekijöillä ja yhteistyökumppani Ballet Finlandin tanssijoilla oli turnausviikon ajan työasuna urheilu-

vaatemerkki Umbron sponsoroimat vaatteet merkin maahantuojan Oy Sultraden Ltd:n kautta.

 

 

Osallistujamäärä ja palaute

 

Teltan kävijämäärää on arvion mukaan 1200 henkeä, sisältäen seuraavat:

• aktiviteettipisteen suorittamisesta merkinnän rannekkeeseen sai 476 lasta ja nuorta

• lisäksi teltalla kävi paljon lapsia, jotka tekivät tehtävän mutta joilla ei ollut ranneketta

• aikuisille suunnattuun kyselyyn vastasi 215 henkilöä.

 

Avajaisissa yleisömäärä oli noin 6.000 henkeä. Tapahtumatorin lavaohjelman näki kokonaisuudessaan 250 henkeä. 

Summer Partyn osion katsojamäärä on arviolta 300 henkeä.

 

Yhteensä nämä tekevät 7750 henkeä.

Havainnot ja arviointi: tavoitteiden toteutuminen ja yhteistyö
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Helsinki Cup –tapahtuma toimi olemassa olevana alustana, jossa Tanssin talo taide- ja kulttuurialan toimijana mal-

linsi palveluja nuorille ja heidän perheilleen. Helsinki Cup tekee säännöllisesti kävijälähtöistä kehittämistyötä tapah-

tumassaan hakien uusia sisältötuotantokumppaneita. Tapahtuma on merkittävä matkailullisesti ja pelaajien mukana 

matkaavat perheenjäsenet tarvitsevat ohjelmaa viikon ajaksi.

 

Kumpikin toimija sai täten yhdessä kehittäessään konkreettista kokemusta uudesta poikkialaisesta yhteistyömal-

lista ja sen mahdollisuuksista. Tanssin talo sai yhteistyön kautta levitettyä tanssitietoutta Helsinki Cup –tapahtu-

man kävijöille sekä keräsi tietoa kohderyhmän toiveista Tanssin taloa kohtaan tapahtuman osallistujapalautteiden 

perusteella. Lisäksi tanssi sai rutkasti näkyvyyttä.

 

Helsinki Cupin teettämien tutkimusten mukaan Tanssin talo oli jäänyt hyvin mieleen Love the Ball Center -tapahtu-

matorilla esillä olleista yhteistyökumppaneiden osastoista, ja Tanssin talon teltalla toteutetut aktiviteettipisteet 

olivat lapsille ja nuorille mielekkäitä. 
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Liite 4 
Projektiraportti: 
Yhteistyö Yhteisö tanssii ry:n 
kanssa
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Projektiraportti: Tanssin talon yhteistyö Yhteisö tanssii ry:n 
kanssa 2018, Yhteisötanssi ja nuoret -seminaari osana Kehärata 
tanssii -yhteisötanssifestivaalia
JENNI SAINIO

Projektin tarkoitus

 

Yhteistyöprojektissa tarkoituksena oli kehittää yhteistyötä Yhteisö tanssii ry:n kanssa toteuttamalla seminaari-

päivä osaksi heidän tuottamaa Kehärata tanssii -yhteisötanssifestivaalia Helsingissä 2018. Festivaali rakentui ohj-

elmaosioista, jotka toteutettiin Kehäradan asemilla tai niiden läheisyydessä. Lisäksi seminaarin oheisohjelmana 

toteutettiin kaksi osiota Kaapelitehtaalla: tanssin ammattilaisille ja kaikille yhteisötanssin työmenetelmistä kiinnos-

tuneille suunnattu työpaja, sekä yhteisötanssin ammattilaisille tarkoitettu mentorointi.

 

Projektin sisältö

 

KEHÄRATA TANSSII 2018 yhteisötanssifestivaalin SEMINAARI

YHTEISÖTANSSI JA NUORET – puheenvuoroja ja esimerkkejä Iso-Britanniasta, Ruotsista ja Suomesta

to 23.8.2018 klo 9.30–16

Teatterimuseo, Tallberginkatu 1 G, Kaapelitehdas

OHJELMA

klo 9.30    ilmoittautuminen ja aamukahvi 

klo 10.00–10.05   tervehdyssanat puheenjohtaja Anniina Aunola, Yhteisö tanssii ry sekä  

   yleisötyösuunnittelija Jenni Sainio, Tanssin talo

klo 10.05–10.15   Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Nasima Razmyar  

   avaa seminaaripäivän

klo 10.15–11.00   FT Petri Hoppu (FI) Oulun AMK: Tanssin integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan  

   ennen ja nyt yhteisötanssin näkökulmasta 

klo 11.00–11.45   Case-esimerkit nuorten parissa tehdyistä yhteisötanssiprojekteista: 

   varajohtaja, professori, Ph.D. Kai Lehikoinen (FI) ArtsEqual –tutkimushanke (30 min) 

   yhteisötanssitaiteilija Sanna Kuusisto (FI) (15 min) 

klo 11.45–12.45   lounas (omakustanteinen)

klo 12.45–13.30   Taiteellinen johtaja, koreografi Veera Suvalo Grimberg (SWE) Danskompaniet Spinn:  

   Katsaus Danskompaniet Spinnin toimintaan ja Länsi-Ruotsin yhteisötanssikenttään 

klo 13.30–14.30   Yhteisö tanssii ry:n kunniapuheenjohtaja Christopher Thomson (UK):  

   Sharing the UK experience of good practice in community and youth dance 

klo 14.30–14.45   kahvitarjoilu

klo 14.45   Yhteisö tanssii ry julkistaa vuoden 2018 yhteisötanssitaiteilijan 

klo 14.55–16.00   Paneelikeskustelu: Yhteisötanssi ja nuoret – taidetta ja haasteita

   Paneelissa mukana Veera Suvalo Grimberg, Christopher Thomson, Kai Lehikoinen ja  

   Petri Hoppu. Moderaattorina tanssitaiteilija Anniina Aunola.

 

Ohjelma pidettiin suomeksi paitsi Thomsonin puheenvuoro englanniksi. Tila oli esteetön, mutta tilassa ei ollut 

induktiosilmukkaa. Seminaarin toteuttivat yhteistyössä Tanssin talo ja Yhteisö tanssii ry.
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SEMINAARIN OHEISOHJELMA 24.8.

Työpaja tanssin ammattilaisille ja muille yhteisötanssista kiinnostuneille (suomeksi)

pe 24.8.2018 klo 10.00–12.00

Danskompaniet Spinnin työtapoja esittelevä, huumorilla maustettu tanssityöpaja, joka antoi konkreettisia eväitä 

työskentelyyn ja luomistyöhön yhteisötanssiryhmien parissa. Työskentely inspiroi sekä antoi keinoja lähestyä itseä 

ja muita erilaisuuksista huolimatta. Testattiin myös musiikkisovelluksia ja rekvisiitan käyttöä.

 

Työpajan ohjaajana Veera Suvalo Grimberg (sekä tanssijat Emilia Wärff ja Malin Rönnerman). Paikka: Kaapelitehdas, 

C-porras, Zodiakin harjoitussali C4. Työpaja toteutettiin yhteistyössä Zodiak – Uuden tanssin keskuksen kanssa.

 

Vertaistukea ja työnohjausta yhteisötanssitaiteilijoille (englanniksi)

Pe 24.8. klo 12.00-15.00

 

Christopher Thomson piti yksilö-/työpari-/pienryhmämentorointeja, joiden kesto oli à 30 min. Mentorointi on suun-

nattu yhteisötanssikentällä työskenteleville. Aikoja oli rajallinen määrä ja ne täytettiin ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Paikka: Kaapelitehdas, D-porras, Watti-kokoustila.

 

Aikataulu

 

Yhteistyön suunnittelu aloitettiin noin vuotta aiemmin eli syksyllä 2017. Läpi vuoden kokoustettiin Yhteisö tanssii 

ry:n kanssa, ja seminaaripäivä toteutettiin 23.8.2018. Ohjeisohjelma pidettiin 24.8.

 

Projekti arvioitiin ja raportointiin elo-syyskuussa 2018.

 

 

Projektin tuotanto ja viestintä

 

Projektin koordinoi ja tuotti Jenni Sainio. Projektin viestinnästä vastasi Tiia Lappalainen. Tiedotus suunnattiin kult-

tuuri- ja nuorisoalan toimijoille, pk-seudun kulttuurilautakunnille ja kaupunginvaltuustoille sekä tanssi- ja muun kult-

tuurialan oppilaitoksille. Lisäksi tiedotettiin tanssialan perustiedotuksen ja tanssin aluekeskusten kautta.

 

Projektin taloushallinnosta vastasi Hanna-Mari Peltomäki, ja seminaaripäivän dokumentoi videokuvaamalla Teemu 

Kyytinen.

 

Yhteisö tanssii ry:stä projektin työryhmään kuuluivat Hannele Niiranen-Mattsson, Marja Korhola, Sanna Kuusisto 

sekä etänä osittain Anniina Aunola.

 

Seminaaripäivään osallistui 20 henkeä.
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Opinnäytetyö, Sara Hirn – Kaiken tanssin talo:  
Osallistava ohjelmistosuunnittelu ja osallistavien teosten 
tuotanto Tanssin talossa
SARA HIRN, METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU, YAMK, 

KULTTUURITUOTANTO

Tiivistelmä

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on paikallistaa suomalaisen tanssikentän yhteisölliset ja

aktiiviset tanssikulttuurin toimijat sekä kehittää osallistava ohjelmistosuunnittelun toimintamalli Helsinkiin raken-

nettavan Tanssin talon työn tueksi.

Työssä pyritään selvittämään, mitkä asiat ovat tärkeitä suomalaisten tanssiyhteisöjen näkökulmasta, kun Tanssin 

talolle luodaan palveluita. Millaiset toimintatavat lisäisivät Tanssin talon kutsuvuutta ja missä tuotannon toimin-

noissa tanssiyhteisöjen edustajat toivoisivat tulevansa osallistetuiksi, kun tulevan talon ohjelmistoa suunnitellaan ja 

toteutetaan?

Opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämistyö, jossa kirjallisen aineiston lisäksi käytetään

menetelminä työryhmätyöskentelyä, kyselyitä sekä palvelumuotoilun työkaluja. Työ toteutettiin vuosina 2018–2019 

yhteistyössä Tanssin talon henkilökunnan, eri sidosryhmien ja työpajoihin vapaaehtoisesti osallistuneiden aktiivis-

ten tanssitoimijoiden kanssa. Opinnäytetyö käsittelee palvelun kehittämistä, tanssikulttuuria, tanssiyhteisöjä, osal-

lisuutta ja osallistavaa tuotantoa.

”Kaiken tanssin talo” on lupaus, jonka tanssin talo -hanke on lanseerannut tulevan talon rahoitusneuvottelujen ja 

toimintakonseptin suunnittelutyön aikana. Lupauksen takana voidaan nähdä tavoite rakentaa monipuolista toimin-

taa, joka yhdenvertaistaa sirpaleisen sekä eriarvoisen tanssikentän toimintatapoja. Osallistavien teosten tuotannon 

avulla Tanssin talo pystyy mahdollisesti luomaan avoimia ja osallisuutta lisääviä sisältöjä, joiden avulla parannetaan 

tanssikentän toimijoiden yhdenvertaisuutta sekä lisätään tanssin saavutettavuutta.

Opinnäytetyön keskeisimpiä havaintoja on, että tanssin kentällä on suuria ja toisistaan poikkeavia odotuksia tule-

van talon toimintaa kohtaan. Tanssiyhteisöillä on vahva tarve olla mukana luomassa palveluita, jotka perustuvat 

osallistujien omaan ja yhteisöä osallistavaan toimintaan. Tällainen toimintamalli haastaa ajatuksen perinteisestä kat-

sovasta yleisöstä, organisaation ohjelmistosuunnittelusta ja tuotannon autoritäärisyydestä. Opinnäytetyön tulok-

sena on syntynyt osallistavan ohjelmistosuunnittelun toimintamalli ja sitä kuvaava prosessikaavio. Tämän lisäksi 

opinnäytetyössä on rakennettu osallistavan teoksen tuotantomalli. Kummatkin mallit pyrkivät huomioimaan kohde-

yleisöjen tarpeet ja autenttiset tavat osallistaa yhteisöjä osana ohjelmistosuunnittelua ja teosten tuotantoa.

Tutustu opinnäytetyöhön: https://www.theseus.fi/handle/10024/167182

https://www.theseus.fi/handle/10024/167182


32 Tanssin talo ry | Vuosikertomus 2018

Liite 6 
Tilinpäätös ja  
tilintarkastuskertomus



33 Tanssin talo ry | Vuosikertomus 2018



34 Tanssin talo ry | Vuosikertomus 2018



35 Tanssin talo ry | Vuosikertomus 2018



36 Tanssin talo ry | Vuosikertomus 2018



37 Tanssin talo ry | Vuosikertomus 2018



38 Tanssin talo ry | Vuosikertomus 2018



39 Tanssin talo ry | Vuosikertomus 2018



40 Tanssin talo ry | Vuosikertomus 2018



TANSSIN TALO RY
Kaapelitehdas

Tallberginkatu 1 B / 122,
00180 Helsinki

info@tanssintalo.fi 
www.tanssintalo.fi

http://www.tanssintalo.fi

	1. Yleistä

