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1. Yleistä

Tanssin talo on kulttuurin kentällä uudenlainen toimija, joka nostaa 
esiin kiinnostavinta tanssia kotimaasta ja ulkomailta sekä panos-
taa elävään yleisösuhteeseen. Uutta ja perinteistä arkkitehtuuria ja 
suunnittelua yhdistävät Tanssin talon tilat Helsingissä mahdollistavat 
moninaisen tanssi- ja tanssikulttuurin toiminnan. Kumppanuudet ja 
verkosto-osaaminen tuovat kustannustehokkuutta. Tanssin talo on 
tilan lisäksi tuotanto- ja markkinointiresurssi.

Vuonna 2010 perustettu Tanssin talo ry koordinoi vuonna 2015 rakennuttamispää-

töksensä saanutta hanketta ja vastaa tulevan talon toiminnan suunnittelusta. Talon 

rakennuttaja on Koy Kaapelitalo. Rakennuttamisprosessissa yhdistyksen tehtävänä on 

huolehtia taidealan asiantuntemuksen riittävästä kuulemisesta tilaratkaisuista päätet-

täessä ja niitä toteutettaessa. 

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

toiminnan merkitys liittyy tanssin kentällä infrastruktuurin kehittämiseen, työllistämi-

sen edistämiseen sekä vierailu- ja kiertuetoiminnan aktivoimiseen. Yleisölle talo tar-

joaa laadukkaita kulttuurielämyksiä ja mahdollisuuksia osallistumiseen.

Talon toimintaa ohjaavia periaatteita ovat: 

1. Yhdessä — Suomalaisen tanssikentän menestys vaatii yhteistyötä. Tanssin talo 

haluaa olla edistämässä ja kehittämässä yhdessä tekemisen kulttuuria.

2. Ilman rajoja — Tanssin talon ydin perustuu monimuotoisuuteen, joka näkyy  

niin talon toiminnassa kuin sisällöissä.

3. Tulevaisuuteen — Tanssin talon tavoitteena on viedä tanssia tulevaisuuteen,  

kohti uusia yleisöjä ja muotoja.

4. Uusia asioita — Tanssin talon toiminta on jatkuvaa uusien asioiden etsimistä,  

löytämistä ja oppimista.

Kansainvälisten ja kotimaisten esitysvierailujen ja tapahtumien toteuttaminen on 

talon yksi keskeinen toimintamuoto. Toiminnan perusta on tuotantokumppanuuksissa 

ja monipuolisessa yhteistyössä. 

2. Yhteenveto vuoden 2017 toiminnasta 

Tanssin talon arkkitehtoninen ilme julkaistiin elokuussa ja hanke-
suunnitteluvaiheesta siirryttiin yleissuunnitteluvaiheeseen. 
Kaava prosessi käynnistettiin, ja Kaapelitehtaan vuokralaisia ja 
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 naapurustoa osallistettiin ja kuultiin osana prosessia. Vaadittu 
kaava- aineisto oli mittava ml. rakennushistoriallinen selvitys  
Kaapelitehtaasta. Kaava käsiteltiin ensimmäisen kerran lauta-
kunnassa vasta joulukuussa. 

Vuoden aikana keskiössä olivat tulevan talon toiminnan vuosikello ja kumppanuudet. 

Eri tanssilajien toimijoita ja potentiaalisia kumppaneita haettiin mm. avoimella haulla 

ja tanssilähettiläiden avulla. Talon palvelujen osalta toteutettiin ravintolakumppanin 

haku- ja valintaprosessi. 

Palvelujen kehittämistä ja ohjelmistotuotantoa jatkettiin tuotantoprosessien, osaami-

sen ja yhteistyön vahvistamiseksi. Kehittämistyötä toteutettiin erilaisin kumppanuuk-

sin ja työryhmämenetelmin. 

Verkostomainen toimintatapa, hallituksen jäsenten osallistuminen kehittämistyöhön 

sekä henkilökunnan venyminen mahdollistavat työn huomattavan edistymisen suh-

teessa käytössä oleviin resursseihin.

2.1. Toiminnan kehittyminen ja tuloksellisuus

Vuoden aikana selkiytettiin vuositason tavoitteita kehittämisen osa-alueittain, joita 

ovat 1) tilat, 2) organisaatio ja toimintamalli ja 3) yleisösuhde (liite2). Aikatauluun ja 

tavoitteisiin nähden henkilökunta- ja käyttötalousresurssit ovat olleet alimitoitetut, 

jolloin asetettuihin tavoitteisiin pääseminen on haastavaa. Parhaimpaan mahdolliseen 

tulokseen on pyritty vaiheistamalla kehittämistoimenpiteet ja osallistamalla kumppa-

neita ja hallitusjäseniä. Lisähaasteita pienelle organisaatiolle ovat tuoneet mm. sai-

raslomat. Työnkuvien säännöllinen päivittäminen nopeasti etenevässä hanketyössä on 

ollut väistämätöntä ja edesauttanut kehittämistyötä.

2.2. Taloudellinen tilanne

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

minta-avustuksen lisäksi Koneen säätiön kolmivuotinen avustus. Toiminta suhteute-

taan käytettävissä olevaan resurssiin. Yhdistys ei ota hallitsemattomia riskejä toimin-

nassaan.

2.3. Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Helsingin kaupunki ja valtio ovat sitoutuneet toiminnan rahoittamiseen varsinai-

sen toiminnan käynnistyttyä. Helsingin kaupunki on merkittävässä asemassa valtion 

kanssa käytävissä neuvotteluissa talon valtionosuusrahoituksen myöntämiseksi. Myös 

hankevaiheen rahoitus on turvattava: kehittämistoimenpiteiden oikea-aikaisuus ja 
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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. Kaavan vahvistumi-

seen liittyy silti epävarmuustekijöitä, joita ei voi poissulkea. 

Myös tanssin kentän eri toimijoiden yhteistyön ja yhteisöllisyyden rakentaminen vaa-

tii ponnisteluja ja erityisesti viestinnän tehostamista.

3. Organisaatio

3.1. Henkilökunta ja toimitilat

Hanna-Mari Peltomäki työskenteli yhdistyksen kokopäiväisenä toiminnanjohtajana. 

Peltomäen tehtäviin kuuluu yhdistyksen toiminnan johtaminen, yhdistyksen osalta 

rakennushankkeeseen liittyvä työ sekä talon tulevan toiminnan, toimintamallin ja 

organisaation suunnittelun ja kehittämisen johtaminen. Toiminnanjohtajan työteh-

tävä on määräaikainen vuoden 2018 loppuun. Sopimus sisältää kahden vuoden option. 

Kaari Martin työskenteli kokopäiväisenä ohjelmasuunnittelijana 31.12.2017 saakka. Mar-

tinin tehtäviin kuului ohjelmiston vuosikellon kehittäminen, verkostoituminen ohjel-

mistoa ja sisältöä tuottavien tahojen kanssa sekä prosessien kehittäminen ja eteen-

päin vieminen. Työtehtävä muutettiin keväällä toistaiseksi voimassa olevaksi. Martin 

sai kolmivuotisen taiteilija-apurahan vuodesta 2018 alkaen, joten työsuhde päätettiin 

2017 vuoden loppuun. 

Emilia Hänninen työskenteli kokopäiväisenä tuottajana marraskuun loppuun saakka, 

jonka jälkeen tehtävänkuva ja -nimike muutettiin kumppanuussuunnittelijaksi. Hänni-

sen työtehtäviin kuuluvat talon palveluprosessien kehittämistyö osana kumppanuus-

mallien rakentamista, yhdistyksen (osa)tuottamien tapahtumien tuotantovastuu sekä 

yleiset toimistotehtävät. Työtehtävä on toistaiseksi voimassa oleva.

Jenni Sainio työskenteli osa- ja määräaikaisena yleisötyönsuunnittelijana 1.1.–31.5., 

jonka jälkeen hänen työsuhteensa muutettiin toistaiseksi voimassa olevaksi. Työ-

tehtävään kuuluu yleisötyöstrategian kehittäminen, kumppanuuksien rakentaminen 

ja operatiivisten pilottien tuottaminen. Sainio työskenteli vuoden 2017 loppuun osa- 

aikaisesti. 

Sara Hirn työskenteli vuoden aikana osa- ja määräaikaisesti tuotantokumppanuuksiin 

liittyvissä esiselvitystehtävissä. 
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Jarkko Hänninen suoritti siviilimiespalvelustaan yhdistyksen ja Tanssin tiedotuskes-

kuksen palveluksessa. Työtehtävä jaettiin yhdistysten välillä siten, että Tanssin talo ry 

vastasi 20 % työajasta ja kustannuksista. Siviilipalvelus päättyi kesäkuussa 2017.

Sarlotta Kalliosalo suoritti 9.1.–31.3. välisenä aikana loppuharjoittelunsa tuotannolli-

sissa tehtävissä Turun amk:n Taideakatemian esittävän taiteen tanssiopettajatutkin-

toon liittyen. 

Marika Laurén suoritti huhti–kesäkuussa työharjoittelun Humanistiseen Ammatti-

korkeakouluun. Hän osallistui Työpajafestivaalin tuotannollisiin tehtäviin sekä tehden 

loppu arvioinnin tapahtumasta.

Sanja Kulomaa aloitti vuoden aikana Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa Arts Mana-

gement -koulutusohjelmassa gradun valmistelun aiheenaan Customer experience 

in the Dance House Finland: Creating an overview of the customer experience service 

process. Työ jatkuu vuonna 2018.

Yhdistyksen viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta yhteistyössä tiimin kanssa 

vastasi ostopalvelusopimuksella Tiia Lappalainen Tmi. Graafisesta suunnittelusta eri 

projektien yhteydessä vastasi Prakt Oy (Matti Tuominen). Verkkosivujen teknisestä 

toteutuksesta ja harjoitustilapankkiprojektin koordinoinnista vastasi DesignJuha 

(Juha Järvinen). 

Yhdistys käynnisti vuoden lopussa valmistelut vuoden 2018 aikana tehtävien rekry-

tointien hoitamiseksi kilpailuttamalla ylimmän johdon suorahakuun ja rekrytointiin 

erikoistuneen Mercuri Urval Consultants -yrityksen kumppanikseen. Toiminnanjoh-

taja valmisteli yhdessä hallituksesta nimetyn rekrytyöryhmän (Rekola, Mäkilä, Munck) 

kanssa syksyn aikana tulevan talon henkilöstön työtehtävien osaamisvaatimuskuvauk-

sia ja rekrytointiaikataulua.

Yhdistyksen toimitilat sijaitsivat Kaapelitehtaalla, osoitteessa Tallberginkatu 1 b / 122, 

00180 Helsinki.

3.2. Hallinto

Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus. Kaudella 2016–2017 hallituksessa olivat

Sanna Rekola (puheenjohtaja), Iiris Autio, Tuomo Hahl, Samuli Nordberg, Raija Ojala, 

Satu Silvanto, Pirjo Yli-Maunula, Juha Koskinen, Marco Bjurström ja Elli Mäkilä (vara-

puheenjohtaja). Tuomo Hahl erosi hallituksesta helmikuussa 2017.

Kauden 2017–2018 hallitus valittiin 24.4. pidetyssä vuosikokouksessa. Puheenjohta-

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

Bjurström, Juha Koskinen, Satu Silvanto, Pirjo Yli-Maunula sekä Elli Mäkilä, joka valittiin 
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uudestaan varapuheenjohtajaksi. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Kirsi Munck, 

Matti Poussa ja Alpo Aaltokoski.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Hallituksen yhteisiä työpajapäiviä pidettiin 

seitsemän. Lisäksi hallitusjäsenet työskentelivät aktiivisesti alatyöryhmissä (tila, ravin-

tola, rekry).

Jäsenistö muodostuu yhteisöjäsenistä (45), henkilöjäsenistä (71) 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 (Marja-Leena Koskelin). Yhdis-

tyksen tilintarkastaja on Tiliextra Oy, tilintarkastusyhteisö ja yhteisön päävastuulli-

sena tilintarkastajana toimii ht Jukka Prepula

 

4. Rakennushanke 

Tanssin talo – toimivat ja saavutettavat tilat tekijöille ja yleisölle.

Vuoden 2016 aikana työstetty hankesuunnitelma julkistettiin 16.3.2017. Lopullista jul-

kistamista edelsi päätös talon arkkitehtonisen ilmeen suunnitteluprosessista. Koy 

Kaapelitalon ja yhdistyksen hallitukset päättivät jatkaa yhteistyötä yhteenliittymänä 

työskentelevien arkkitehtitoimistojen jkmm Arkkitehdit Oy:n ja Arkkitehtuuri- ja muo-

toilutoimisto Talli Oy:n kanssa. Hankkeen pääsuunnittelijaksi valittiin Teemu Kurkela 

jkmm Arkkitehdeiltä ja vastaavaksi rakennussuunnittelijaksi Pia Ilonen Tallista. Raken-

nuttajakonsultiksi valittiin Haahtela-rakennuttaminen Oy.

Arkkitehtitoimistojen yhteenliittymän suoravalintaa arkkitehtuurikilpailun sijaan 

puolsi jo hankevaiheessa hyväksi havaittu vuorovaikutteinen ja käyttäjiä osallistava 

suunnittelutyö. 

Kevään aikana käynnistetyn kaavaprosessin onnistumisen edellytyksenä pidettiin 

myös hyvää ja vuorovaikutteista suunnitteluprosessia naapuruston kanssa. Helsin-

gin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto toteutti osallistamis- ja arviointisuunnitte-

lun (oas) kevään aikana. Oas aineisto oli nähtävillä 27.3.–21.4. ja keskustelutilaisuus jär-

jestettiin 5.4. Kaapelitehtaalla. Naapurusto oli kutsuttu myös aiemmin keväällä Koy:n 

puolesta toteutettuun julkistamistilaisuuteen.

Arkkitehtoninen ilme päätettiin kaksivaiheisesti touko–kesäkuussa. Koy:n ja yhdistyk-

sen hallituksille esiteltiin 15.5. yhdeksän eri vaihtoehtoa, joista hallitukset päättivät 

yhteiskokouksessa valita 3 ehdotusta (Leija, Lyhty ja Riihi) jatkosuunnitteluun.   
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Em. ehdotuksista hallitukset päättivät yksimielisesti 19.6. pidetyssä kokouksessa valita 

Leija- suunnitelman Tanssin talon arkkitehtoniseksi ilmeeksi. Ilme julkistettiin 17.8. 

(liite 3).

Syksyn aikana kilpailutettiin ja valittiin hankkeen erikoissuunnittelijat: A-Insinöörit 

Suunnittelu Oy / Harri Kivistö (rakenne), Granlund Oy / Jari Hotakainen (lvi), Granlund 

Oy / Stefan Biström (sähkö), Nomaji maisema-arkkitehdit Oy / Mari Ariluoma (puisto-

alue), Trafix Oy / Harri Haantio (liikenne), Paloässät Oy / Sami Hämäläinen, Akukon   

Oy / Oskar Lindfors (akustiikka) ja Bluenode / Franz Karl & Keijo Koli (esitystekniikka). 

Suunnitteluvaihe l1 valmistui marraskuun lopussa. 

Syksyn aikana huolellisesti valmisteltu kaavamuutosehdotus hyväksyttiin lautakun-

nassa 12.12., jonka jälkeen se meni nähtäville 12.1.–12.2.2018. Kaava-aineiston osana oli 

mm. rakennushistoriallinen selvitys Kaapelitehtaasta. Helsingin kaupunki järjesti 18.12. 

puistoaluetta (joka ei varsinaisesti kuulu Tanssin talo -hankkeen suunnittelu- ja toteu-

tusalueeseen) koskevan ideointityöpajan Kaapelitehtaalla. Työpajan tarkoituksena oli 

pohjustaa rakentamisajan jälkeisen puistoalueen muutostyötä, josta kaupunki vastaa.

Suunnitteluryhmään ovat kuuluneet em. suunnittelijoiden lisäksi Koy:n edustajina toi-

mitusjohtaja Kai Huotari, käyttöpäällikkö Matti Waara ja markkinointi- ja myyntipääl-

likkö Raine Heikkinen sekä yhdistyksen edustajina toiminnanjohtaja Peltomäki ja 

käyttö päällikkö Juha Westman. 

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

sekä hallituksesta Stuba Nikula, yhdistyksen edustajina Peltomäki ja Westman sekä 

hallituksen edustajana Matti Poussa. Haahtelan edustajina Reima Luodemäki (esitte-

lijä) ja Yrjänä Haahtela. Toimikunta edustaa hankkeen ylintä operatiivista päätöselintä.

Toiminnanjohtajan apuna tilahanketta koskevissa asioissa ollut tilatyöryhmä (Sanna 

Rekola, Raija Ojala, Tuomo Hahl) päätti toimintansa hankesuunnitelman julkistami-

seen. Toiminnanjohtajan asiantuntijatukena tila- ja esitysteknisissä asioissa oli tunti-

perusteisesti käyttöpäällikkö Juha Westman (Kuopion Kaupunginteatteri). 

4.1. Kaapelitehtaan tila- ja toimintamallien kehittämisessä kuultiin vuokralaisia

Tanssin talon rakentuminen osaksi Kaapelitehdasta aiheuttaa paitsi tilan käytön myös 

logistiikan näkökulmasta muutoksia Koy:n vuokralaisille. Uuden yhteisen aulatilan 

rakentumisen myötä tavoitteena on myös rakentaa entistä toimivampia yhteistyö-

muotoja Koy:n ja talon toimijoiden välille. 

Kävijä- ja käyttäjäystävällinen Kaapelitehdas ja Tanssin talo rakentuvat yhtäaikai-

sesti. Tavoitteen saavuttamiseksi vuoden aikana kuultiin Koy:n vuokralaisia ja toimi-

joita kehittämistyön osana seuraavasti: 25.4. aulapalvelut (lipunmyynti, info, kauppa, 
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 aukioloajat, vartiointi, ulkotilat), 3.5. näkyvyyselementit, 8.5. logistiikka, 31.5. toiminta-

synergia ja käytännöt sekä myöhemmin joulukuussa vielä tarkennetusti logistiikasta 

5 erillistä tapaamista 13.–21.12. välillä. Kevään aikana pidettyjä työpajoja fasilitoi Grape 

People. 

Työpajojen anti hyödynnetään vuoden 2018 aikana jatkuvassa palvelumuotoilutyössä, 

jonka tavoitteena on mallintaa Kaapelitehtaan toimijoita ja heidän asiakkaitaan hyö-

dyttävät palvelut. Yhdistyksen näkökulmasta mm. yhteisten aula-, markkinointi- ja 

myyntiprosessien rakentaminen on välttämätöntä. Tulokset vaikuttavat parhaimmil-

laan myönteisesti niin käyttäjä- kuin kävijäkokemukseen sekä talon kustannus- ja tulo-

rakenteeseen. 

4.2. Tanssin talon ravintoloitsija mukaan tilaohjelman suunnitteluun

Yksi yhdistyksen vuoden päätavoitteista oli kilpailuttaa ravintolakumppani. Rakennus-

hankkeen hankesuunnitteluvaiheessa vuonna 2016 todettiin, että ravintolan tilojen 

osalta lopulliset linjaukset voidaan tehdä vasta yrittäjän kanssa yhteistyössä. Tämä 

asetti myös kilpailutuksen takarajaksi alkusyksyn 2017. 

Kevään aikana yhdistys keskittyi toimintamallin ja tavoitteen asettelun kirkastami-

seen kuullen myös Kaapelitehtaan sekä Teatteri-, Valokuvataiteen- ja Hotelli- ja ravin-

tolamuseon edustajia. Yhteisen 15.5. pidetyn workshopin tuloksia hyödynnettiin kil-

pailutusaineiston laadinnassa. Food Camp Finland (Ani Ruuskanen, Riikka Kannas) oli 

yhdistyksen asiantuntijakumppani kilpailutusprosessissa.

Kilpailutukseen (dl 18.10.) otti osaa 8 yritystä, joista kolme kutsuttiin jatkoon. Yhdis-

tys päätti marraskuussa yksimielisesti valita Fazer Food Centerin esisopimusneuvotte-

luvaiheeseen. Fazerin ja yhdistyksen välillä toteutettiin vielä ennen vuodenvaihdetta 

kaksi workshopia, joissa tarkennettiin toimintakonseptia (8.12.) ja tilan käyttöä (11.12.). 

Näiden pohjalta ravintoloitsija antoi jo ensimmäiset kommenttinsa tilaohjelmasuun-

nitteluun. Esisopimusneuvottelut jatkuvat vuoden 2018 alussa. Tilaohjelman valmistut-

tua yhdistys käynnistää Fazerin kanssa myös yhteistoiminnan suunnittelun. Ravintolan 

edustajat ottavat myös osaa Koy:n toteuttamaan palvelumuotoiluprojektiin kevään 

2018 aikana. 

Hallituksen nimeämään ravintolatyöryhmään kuuluvat toiminnanjohtajan lisäksi Marco 

Bjurström ja Juha Koskinen. Lainopillisena neuvonantajana on Pauliina Lievonen, hpp 

Attorneys Ltd.
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4.3.  Tilapankki harjoitustilaresurssina – yhteistyö tanssikoulujen  
kanssa vahvemmin kehittämisen kohteeksi

Tanssin talon kehittämä ja koordinoima tilapankki on sähköinen palvelu tanssin har-

joitustiloja tarjoavien ja tarvitsevien välille. Se helpottaa molempien osapuolten työtä 

ja tehostaa olemassa olevien resurssien käyttöä tuoden myös taloudellista etua sekä 

käyttäjille että tilan tarjoajille. Tilapankki vastaa tulevaisuudessa myös Tanssin talon 

harjoitustilatarpeeseen.

Vuoden aikana mukana olivat seuraavat koulut: StepUp School, Tanssikoulu dca, Vapaa 

tanssikoulu, Saiffa – Flow Mo Dance School ja Tanssikoulu Tradicion Viva. Pankin säh-

köisen varausjärjestelmän käyttöönotto on osoittautunut arvioitua hitaammaksi pro-

sessiksi. 

Järjestelmään otetaan kaikenlaisia tanssille soveltuvia harjoitustiloja, mutta erillistä 

tilarekrytointia ei henkilöstöresurssien puuttuessa tehdä. 

Järjestelmän tekninen toteuttaja ja ylläpitäjä on turkulainen Primeo Oy. Tiloja tarjoa-

vien tahojen henkilöstölle järjestettävästä tilakohtaisesta ohjauksesta vastasi Juha 

Järvinen. Tilapankki löytyy osoitteesta www.tanssintalo/tilapankki.

Pankin kehittäminen linkitetään jatkossa voimakkaammin harjoitus- ja residenssitila-

kumppanuuksien sekä laajemman yhteistyön kehittämiseen tanssikoulujen kanssa. 

Syksyn aikana Sara Hirn toteutti selvityksen toivotuista yhteistyömuodoista. Hän 

haastatteli edustajia tanssikouluista (11) ja muista tanssia opetusohjelmaansa sisäl-

lyttävistä kouluista (2) ja järjestöistä (2) sekä tanssinopettajia, jotka toimivat useissa 

kouluissa (6). Esille nousseita yhteistyön muotoja olivat esitys- ja tapahtumatoimin-

nan sekä koulutuksen lisäksi residenssi- ja tilapankkitoiminta, kanta-asiakkuudet ja 

yleisötyö sekä yhteismarkkinointi ja -viestintä.

Yhteistoiminnan konkretisointia jatketaan keväällä 2018. 

 

 
5.  Tanssin talon hanketyö tukee palvelujen  

ja kumppanuuksien kehittämistyötä 

Tulevan Tanssin talon vaikutusalue on koko Suomi ja sillä on 
vahva kansainvälinen rooli. Talon toiminta kehittää tanssin 
infra struktuuria, edistää työllistämistä sekä aktivoi vierailu- ja 
 kiertuetoimintaa. Kansainvälisten ja kotimaisten esitysvierailu-
jen ja tapahtumien toteuttaminen on talon keskeinen toiminta-
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muoto. Toiminnan perusta on monipuolisessa yhteistyössä ja 
 tuotantokumppanuuksissa. Tanssin talo on palveluresurssi tanssin 
toimijoille (sisällöntuottajat) ja tanssista nauttiville yleisöille  
ja kokijoille.

  

Toimintaa kehitetään ja testataan konkreettisin pilotein jo hankevaiheessa. Toimen-

piteet valitaan siten, että ne – Tanssin talon palvelujen kehittymisen lisäksi – vahvis-

tavat alan toimijoiden yhteistyömuotoja ja yhteistyötä, edistävät osaamisen kasvua 

sekä tukevat uusien asiakkuuksien ja kumppanuuksien syntymistä. 

Keinoina tavoitteiden saavuttamiseksi ovat paikalliset ja valtakunnalliset tapahtu-

mat ml. yleisöyhteistyö, työpajat ja muut alan toimijoita osallistavat menetelmät sekä 

markkinointiviestintä ml. sähköiset sovellukset palvelujen saavutettavuuden edistämi-

seksi.

5.1. Kumppaneiden tunnistaminen tanssin eri lajien parista saatiin hyvään alkuun

Yksi vuoden päätavoitteista oli tunnistaa tanssin eri lajien parista kumppaneita, jotka 

tuottavat säännöllisesti erilaisia tapahtumia. Talon ohjelmiston vuosikelloa raken-

nettaessa vuosittain toistuvat tapahtumat priorisoitiin ensimmäiseksi kehittämis-

kohteeksi. Isoimmaksi haasteeksi todettiin tietouden puute potentiaaleista kump-

paneista – etenkin lajien parista, jotka osallistavat ihmisiä tapahtumiinsa. Näitä ovat 

esimerkiksi sosiaalisen tanssin eri lajit. Tiedon keruuta toteutettiin avoimella kumppa-

nuushaulla ja lähettilästoiminnalla. 

Vuoden alussa toteutettuun avoimeen hakuun osallistui noin 100 toimijaa eri puolilta 

Suomea, pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulta. Suurinta osaa toimijoista haastatel-

tiin. Lisäksi osallistuneille järjestettiin 13.9. info- ja keskustelutilaisuus, johon osallistui 

noin 50 henkilöä.

Lähettiläiden työtehtävään kuului kerätä tietoa edustamastaan tanssilajista, sen alala-

jeista, tekijöistä, festivaaleista, kouluista, ryhmistä ja kansainvälisyydestä. Samalla hei-

dän tehtävänään oli viestiä Tanssin talosta ja innostaa mukaan uusia toimijoita ideoi-

maan talon toimintamalleja ja verkostoitumaan muihin toimijoihin. Kukin lähettiläs 

tuotti lajikohtaisen esittelyaineiston Tanssin talon käyttöön. 

Lähettiläitä olivat Harri Antikainen (kilpa- ja paritanssi), Sara Hirn ja Akim Bakh-

taoui (katutanssi), Salla Hakanpää (sirkus), Anneli Kanninen (tanssikoulut), Outi Kalli-

nen (etniset tanssilajit, afrikkalainen tanssi), Hanna Korjus (baletti), Teemu Kyytinen 

(nykytanssi), Kira Kilpiö (jazztanssi), Laura Jantunen (monitaide), Marja Rautakorpi 

(flamenco), Antti Silvennoinen (taistelutanssi), Riina Hosio (kansantanssi) ja Anna- 

Maria Väisänen (yhteisötanssi). Lisäksi Riina Hosio (kansantanssi) ja Matias Löytty-

niemi (paritanssi) tuottivat laajemmat lajikohtaiset selvitykset. Sara Hirn avusti 
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 tanssi koulujen parissa tehdyn selvitystyön lisäksi Martinia lähettilästyön koordinoin-

nissa osa- ja määräaikaisesti vuoden aikana.

Yhteistapaamisten lisäksi lähettiläät osallistuivat Kaapelin tanssin päivän ohjelmaan 

Kaari Martinin ja Samuli Nordbergin ideoimalla väittelyklubikonseptilla. Lähettiläistä 

julkaistiin Paula Partasen toimittamana artikkelisarja. Osa lähettiläistä jatkaa vuonna 

2018 fokusryhmäläisenä Marja-Liisa Truxin ja Isto Turpeisen Tanssin hyvä -tutkimus-

hankkeessa. 

Kumppaneiden tunnistaminen jatkui aina vuoden loppuun saakka, jolloin aloitettiin 

myös kriteeristön hiominen erityyppisille tapahtumille. Tapahtumakonsepteilla on 

hyvin erilaiset tuotantorakenteet, tavoitteet ja yleisöpohja. Vertailu yhden kategorian 

alla ei ole mahdollista. Vuoden aikana kerätty tieto auttoi alustavissa aikataulutus- ja 

vuosikellokokeiluissa tuoden esille tuotantoon ja markkinointiin liittyviä kysymyksiä. 

Vuoden 2018 aikana jatketaan hakuun osallistuneiden isoimpien tapahtumien ja tuo-

tantotalojen kanssa esisopimusvaiheeseen, kun taas sosiaalisen tanssin eri muotojen 

parissa työskentelevien kanssa syvennetään suunnittelua erillisillä työpajoilla.

5.2.  Tekninen tuotanto ja markkinointiviestintä ovat Tanssin talon ydinpalveluja  
tilan lisäksi – palvelujen konkretisoiminen aloitettiin

Tavoitteena on rakentaa tanssialaa kehittävä ja kohottava, kustannustehokas, palvelu-

altis ja kaikille kumppaneille kannattava kokonaisuus. 

Tanssin talo on vierailunäyttämö, jonka tarkoituksena on olla tila-, palvelu- ja markki-

nointiresurssi alan toimijoille. Vuoden aikana arvioitiin erilaisten tapahtumatyyppien 

tila- ja kalustotarpeita sekä teknisen henkilökunnan työaika- ja osaamistarpeita. Alan 

asiantuntemuksen kuuleminen osana tilahanketta on onnistumisen edellytys. Resurs-

sien riittävyyden varmistamiseksi myös tuotantoprosessien ja kulurakenteen tarken-

taminen on tärkeää. 

Teknisten palvelujen kuvausta ja palvelurajausta käytiin läpi Petteri Unkilan (Logomo, 

Turku) ja Juha Westmanin (Kuopion kaupunginteatteri) johdolla kevään aikana. Eri 

tyyppisten tapahtumien edustajille ja erilaisesta roolista teknistä tuotantotarvetta 

tarkastelevia ammattilaisia osallistettiin keskusteluun 10.4. pidetyssä tilaisuudessa. 

Talon teknisen kaluston sekä katsomo- ja lattiarakenteiden suunnittelu pääsi käyntiin 

vasta myöhemmin syksyllä erikoissuunnittelijoiden kilpailutuksen jälkeen. 

Talon markkinointi- ja myyntiprosessien kehittäminen aloitettiin 12.4. markkinointi-

persoonat ja -skenaariot -työpajalla. Pohjatieto kerättiin alkuvuonna toteutetun 

avoimen haun yhteydessä: toimijoita pyydettiin avamaan omaa kohderyhmää. Työ-

pajaan kutsuttiin tanssin ammattilaisia ja yleisön edustajia. Työpajassa luotiin talolle 
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yhteensä 7 persoonaa, joita päästiin testaamaan elokuisen Tanssi vieköön -messujen 

markkinointitoimenpiteitä suunniteltaessa. 

Työpajoja jatkettiin syksyllä erilaisia toimijoita osallistaen: 30.9. Helsingin Flamenco-

festivaali (Nea Granlund, Laura Rintamäki) ja Cleva (Sanna Yrjänheikki, Linda Ilves, 

Kaisa Nieminen, Jenni Heikkinen, Marika Peura), 14.10. Siepakat ry Rovaniemeltä (Heidi 

Kultanen, Anitta Ylitörmänen) ja Kinetic Orchestra (Jarkko Mandelin, Iiro Näkki, Mikko 

Makkonen), 21.10. Susanna Leinonen company (Salla Mistola) ja Sari Palmgren. 

Työpajoissa rakennettiin kunkin toimijan omalle tapahtumalle markkinointisuunni-

telma Tanssin talon tiloihin talon markkinointipersoonia hyödyntäen. Työpajoissa luo-

tiin aikataulut, viestit kohderyhmittäin, budjetti, mittauspisteet sekä vastuunjako. 

Työskentely konkretisoi Tanssin talon ja toimijoiden välistä työnjakoa sekä osaamis-

tarpeita.

Syksyn työpajojen tuloksia ja oppeja avattiin myös avoimessa koulutustilaisuudessa 

21.11. Tilaisuus keräsi lähes 50 osallistujaa. 

Markkinoinnin kehittämistyöpajojen kouluttaja ja vetäjä oli Elli Mäkilä. 

5.3. Ammattilaisille suunnatut palvelut

Tanssin taloon kohdentuu runsaasti odotuksia ammattilaisten osaamista ja verkos-

toitumista edistävälle toiminnalle. Myös näiden palvelujen toteutuminen edellyt-

tää kumppanuuksia. Tanssin talon keskeisimmät toimenpiteet ovat valtakunnal-

linen Kierto liike-tapahtuma yhteistyössä tanssin aluekeskusverkoston kanssa ja 

pääkaupunki seudun Työpajafestivaali yhteistyössä Tanssille ry:n ja Zodiak – Uuden 

tanssin keskuksen kanssa. 

5.3.1.  kiertoliike-tapahtuma 6.–7.10. turussa vakiinnutti tapahtuman  

ammattilaisten parissa 

Kiertoliike on syntynyt Tanssin talon ja tanssin aluekeskusten yhteisestä tarpeesta 

lisätä alueellista yhteistyötä ja alan sisäistä vuoropuhelua. 

Vuosittain toteutettava tanssin alan valtakunnallinen ammattilaistapahtuma järjes-

tettiin 6.–7. 10.2017 Turussa New Performance Turku -festivaalin yhteydessä. Tapahtu-

man järjestämisestä vastasivat Tanssin talo ja Läntinen tanssin aluekeskus yhteistyös-

sä tanssin aluekeskusten kanssa.

Kiertoliike 2017 -tapahtuman teemana oli Fuck the pysyvyys! – Väliaikaisten yhteisöjen 

sietämätön keveys. Sisältösuunnittelusta vastasivat Kaari Martin (Tanssin talo), Leena 

Kela (New Performance Turku), Harri Kuorelahti (Zodiak – Uuden Tanssin Keskus), Piia 

Kulin (Sisä-Suomen Tanssin Keskus) ja Sanna Meska (Läntinen tanssin aluekeskus).
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Key note -puheenvuoron pitivät aktivisti Jaakko Blomberg ja performanssitaiteilija 

Scottee. Scottee saatiin tapahtumaan yhteistyössä Taiken ja performanssifestivaa-

lin kanssa. Kahden päivän aikana tapahtumassa oli myös Samuli Nordbergin ja Laura 

Rämän vetämä väittelyklubi, performanssikävely, Maija Hirvasen esitysluento Love and 

Art sekä Kalevauva.fi:n esittämä kappale, jonka tekstit oli kerätty tapahtuman aikana 

osallistujilta. 

Tapahtuman moderaattoreina olivat läänintaiteilija Maire Karuvuori ja järjestöasian-

tuntija Hanna-Reetta Schreck. Ryhmäkeskusteluja, joiden teemana oli Miksi teen tai-

detta?, vetivät Maria Nurmela, Satu Tuittila, Jonna Aaltonen, Suvi Nieminen, Ilona Salo-

nen ja Harri Kuorelahti.

Tapahtuman ensimmäinen päivä päättyi kaupungin vastaanottoon ja festivaalin Hulla-

baloo-klubiin. 

Tapahtuman toteutukseen osallistuivat Turun amk:n Taideakatemian opiskelijat, jotka 

suunnittelivat ja toteuttivat perjantain tapahtumatilan, vetivät performanssikävely-

ryhmiä ja päivystivät infossa. Tapahtuma-assistentteina olivat Sarlotta Kalliosalo ja 

Anna Lemberg. 

Tapahtuman osallistujamäärä oli 180. Aluekeskukset vaikuttivat tapahtuman onnistu-

miseen tukemalla alueidensa taiteilijoiden osallistumista tapahtumaan. Tapahtuma 

keräsi hyvin osallistujia eri puolilta Suomea, myös tanssialan opiskelijoita oli runsaasti 

paikalla.

Palaute tapahtumasta oli positiivista. Vuoden 2016 palautteen myötä ohjelmarunko 

pidettiin tietoisesti väljempänä. Tapahtuma koettiin hyväksi foorumiksi kohdata kolle-

goita ja käsitellä tärkeitä asioita. Tapahtumalla on omat verkkosivut (kiertoliike.tans-

sintalo.fi). Kiertoliike 2017 ohjelma liitteenä 4.

 

5.3.2. kkk – kohtaamisia, koulutusta, konkretiaa! ja työpajafestivaali

Tanssin ammattilaisten koulutusviikonloppu Kohtaamisia, koulutusta, konkretiaa! jär-

jestettiin 25.–26.3.2017 Kaapelitehtaalla Zodiakin ja Tanssin talon tiloissa. Tanssin talo 

toteutti tapahtuman yhteistyössä Zodiak – Uuden tanssin keskuksen ja Tanssille ry:n 

kanssa. Tavoitteena oli tarjota tanssin ammattilaisille koulutusta ja verkostoitumis-

mahdollisuuksia. 

Tapahtuma alkoi lauantaina 25.3. Liisa Risun ja Carl Knifin tutustumistyöpajoilla. Ilta-

päivällä oli speed meeting -verkostoitumistilaisuus tanssin ammattilaisilla. Sunnun-

taina 26.3. järjestettiin Sami Hiltusen ja Pirjo Yli-Maunulan työelämäklinikat sekä Sari 

Palmgrenin case-esittely kotimaan kiertuetoiminnan mahdollisuuksista. Viikonlop-

puun osallistui yhteensä 72 henkilöä.
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Tanssin ammattilaisten koulutusfestivaali järjestettiin 7.–11.6.2017 Kaapelitehtaalla 

Zodiakin tiloissa. Festivaalin tuottivat yhteistyössä Tanssin talo, Zodiak – Uuden tans-

sin keskus ja Tanssille ry.

Työpajafestivaalin sisältö rakentui kolmesta workshopista: Gaga Workshop (Iyar 

Elezra), Reija Wäreen Contemporary jazz sekä Edivaldo Erneston Depth Movement. 

Ensimmäisen kerran toteutetulla festivaalilla oli yhteensä 56 osallistujaa. Suurin osa 

osallistujista osallistui yhdelle kurssille, osa kahdelle. 

Työpajafestivaalin kehittämistä jatketaan tavoitteena palvella pääkaupunkiseudulla 

kasvavaa ammattilaisten joukkoa. Kolmen eri toimijan yhteistuotantomalli toi tarvit-

tavaa taloudellista synergiaetua. Tapahtuma on herättänyt kiinnostusta myös muualla 

Suomessa ja yhteistyön rakentamista esimerkiksi aluekeskusten ja eri oppilaitosten 

kanssa tutkitaan.

5.4.  Tapahtumat Kaapelitehtaalla ja muualla kutsuivat tanssin eri lajien  
osaajia ja yleisöä yhteen

Vuoden aikana toteutettujen tapahtumien tavoitteena oli kehittää tanssin eri lajien 

ammattilaisten yhteistyötä osallistamalla tekijöitä paitsi toteuttamaan myös suunnit-

telemaan sisältöjä ja erilaisia toteutustapoja. Suunnittelussa huomioitiin myös kan-

sainvälisyys. Tapahtumien tuotantovastuuta jaettiin yhteistyökumppaneiden kanssa.

5.4.1. kiss my dance -klubi jalkautui kaapelitehtaalta 

Newyorkilaisen esitystaiteilijan Brian Lobelin luoma klubikonsepti sulauttaa yhteen 

taiteen, viihteen ja yöelämän. Alun perin Cruising for Art -nimeä kantanut klubi sai 

alkunsa 2008 Lontoossa ja on sen jälkeen kiertänyt maailmalla muun muassa eri festi-

vaaleilla. Tanssin talo on järjestänyt klubin kaksi kertaa Helsingin Kaapelitehtaalla. Nyt 

klubi toteutettiin Cirko-festivaalin yhteydessä 13.5. Suvilahdessa yhteistyössä Cirko – 

Uuden sirkuksen keskuksen kanssa.  

Klubimusiikista vastasi dj- ja taidekollektiivi La Persén Art fart -osasto. Klubin isäntänä 

toimi lontoolainen performanssitaiteilija Owen Parry. Esiintyjinä olivat Marika Peura, 

Simo Heiskanen, Amanda & Ofimja, Cohdi Harrell, Laura Stokes ja Sade Kamppila. Suvi-

lahden alue mahdollisti klubikonseptin testaamisen jälleen uudenlaisessa tilassa ja 

kontekstissa. Intiimi tapahtuma keräsi noin 100 osallistujaa. 

Klubikonsepti vietiin heinäkuussa Pietariin yhteistyössä Tanssin tiedotuskeskuksen ja 

Kannon Dance -tanssikeskuksen kanssa. Suomalaisten ja venäläisten artistien yhtei-

nen LeBarDance-klubi-ilta toteutettiin osana Open Look -festivaalia. 

Social Clubilla toteutettu tapahtuma perustui Cruising for Art -konseptiin, jossa tans-

sijat toteuttavat henkilökohtaisen tanssin katsojalle. Kaari Martin vastasi  tapahtumaa 
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valmistelevista työpajoista. Suomesta mukana olivat tanssijat Auri Ahola, Simo Heis-

kanen ja Sade Kamppila. Klubi-ilta toteutettiin kaksi kertaa, ensimmäisellä kertaa 

yleisölle avoimena ja toisella kertaa festivaalin päätösiltana. Tilaisuudet keräsivät 

yhteensä noin 100 osallistujaa. 

5.4.2. kaapelin tanssin päivä 

Yhdistys oli mukana järjestämässä yhdessä Kaapelitehtaan sekä vierailevien tans-

sin toimijoiden kanssa 29.4. kansainvälistä tanssin päivää. Yhteisjärjestelyissä mukana 

olivat Tanssiteatteri Hurjaruuth, K&C Kekäläinen & Company, Tanssiteatteri Tsuumi, 

Loikka, Koko Suomi tanssii -hanke ja Tanssin tiedotuskeskus, Zodiak – Uuden tanssin 

keskus, Hima & Sali sekä Haapalainen Suutari–Jääskö Dance Studios. Ohjelma sisälsi 

esityksiä, tanssielokuvia, väittelyklubin ja iltajuhlan.

6. Yleisösuhteen kehittämisen keskiössä nuoret 

Tanssin talo tulee tarjoamaan korkeatasoisia taidepalveluja kau-
punkilaisille sekä lisää tietoisuutta tanssista ja mahdollistaa tanssi-
lähtöisten palvelujen hyödyntämistä yhteiskunnan eri osa-alueilla. 
Yleisötyö on keskeinen osa organisaation perustehtävää, ei vain 
ydintoiminnan laajennettu oheispalvelu. 

Tanssin talon yleisötyö on monimuotoisen tutustumisen ja osallistumisen mahdollis-

tamista tanssitaiteeseen ja -kulttuuriin eri yleisöille. Monialaisten yhteistyöverkosto-

jen ja uusien toimintamuotojen kehittäminen mahdollistaa Tanssin talon, tanssitaide- 

ja kulttuurisisältöjen, yhteistyökumppaneiden ja yleisön kohtaamisen.

Vuoden aikana aloitettiin talon yleisötyöstrategian kehittäminen, ja työtä jatke-

taan vuoden 2018 aikana yhteistyössä ohjelmistoa tuottavien kumppaneiden kanssa. 

Hanke vuosien painopisteeksi valittiin nuoret ja nuoret aikuiset. 

6.1. Residenssiyhteistyö Annantalon kanssa 

Vuonna 2014 käynnistetty residenssiyhteistyö jatkui menestyksekkäästi syksyllä 2017.

Residenssiryhmäksi valittiin tanssiteatteri Auracon taiteilijat, jotka valmistivat 

0–6-vuotiaille lapsille suunnatun Tuntu-tanssiteoksen. Ryhmä piti residenssin aikana 

lapsille 16 työpajaa, joissa oli yhteensä 160 osallistujaa. Lisäksi järjestettiin kolme 

avointa päivätyöpajaa. Ensiesitys oli 12.11. ja muut esitykset 14.–15.11.

Esitys kuului Suomen Kulttuurirahaston Taide2-ohjelmaan Rajoja Rikkovat Residenssi-

tuotannot. Yhteistyöasiantuntijana toimii kuvailutulkki, kt Riitta Lahtinen. 
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6.2. Dyk i dansen! -yleisötyöprojekti

Alkuvuodesta toteutettiin yleisötyöprojekti yhteistyössä Zodiak – Uuden tanssin kes-

kuksen kanssa. Projektissa yhteistuotettiin kaksi ruotsalaista nykytanssiesitystä 

Sivuaskel 2017 -festivaalille sekä suunniteltiin ja toteutettiin niiden oheen kattava 

oheisohjelma ruotsinkielisille kohderyhmille. Esitykset olivat Stina Nybergin Horrible 

Mixtures ja Tove Sahlinin My Own Bodies. Projektissa oli mukana kolmantena esityk-

senä myös itävaltalaiskoreografi Ian Kalerin teos o.T. | (Incipient Futures).

Projektin tavoite oli saavuttaa uutta ruotsinkielistä kohdeyleisöä teoksille ja oheisoh-

jelmalle sekä lisätä Tanssin talon ja Zodiakin tunnettuutta ruotsinkielisten yleisöjen 

parissa. Yleisötyökokonaisuuden tavoitteena oli herättää uusien kohderyhmien kiin-

nostus nykytanssia kohtaan ja tarjota omakohtainen kokemus tanssista. 

Projektin tuloksina Tanssin talolle luotiin uusi, toimiva yleisötyökonsepti osallistavine 

sekä kirjallisine oheismateriaaleineen (liite 5). Konseptia tullaan käyttämään jatkossa 

eri tanssilajien kanssa tehtävien yhteistyöproduktioiden yleisötyön ohessa, ruotsin ja 

suomen kielellä. 

Projekti tavoitti yhteensä 98 osallistujaa. Projektin ansiosta tietous ruotsinkielisistä 

kohderyhmistä ja kumppaneista Helsingissä ja laajemmin Uudellamaalla kasvoi mer-

kittävästi.

6.3. Tanssin talon ja Prakticumin yhteistyöprojekti kurotti kohti ammattiopiskelijoita

Syyskaudella toteutettiin yhteistyössä ammattioppilaitos Prakticumin kanssa projekti 

16–20-vuotiaiden kokki- ja kampaajaopiskelijoiden kanssa. 

Projektin tavoitteena oli saada nuorten ääni ja ideat kuuluviin Tanssin talon sisäl-

lön ja tilojen suunnitteluun sekä tehdä tanssitaidetta ja -kulttuuria tunnetuksi sel-

laisten nuorten ja nuorten aikuisten parissa, joille tanssi ei ole kovin tuttu kulttuu-

rimuoto. Projektissa pilotoitiin uusi yhteistyömalli ammattioppilaitoksen kanssa ja 

 lisättiin sekä talon että tanssitaiteen ja -kulttuurin tunnettuutta ruotsinkielisen ylei-

sön parissa. Lisäksi yksi tärkeistä tavoitteista Prakticumin toiveiden mukaisesti oli 

käytännön työpajoissa vahvistaa ammattiopiskelijoiden opiskelumotivaatiota, oma-

kuvaa, itseluottamusta ja ryhmätyöskentelytaitoja.

Ohjelman toteuttajana oli tanssinopettaja, pt Anu Koskela yleisötyösuunnittelija Sai-

nion lisäksi. Teemu Kyytinen dokumentoi projektin videokuvaamalla (https://www.

youtube.com/watch?v=mxOYSIoroo8&t=8s).

Projektin tuloksena Tanssin talolle saatiin käsitystä siitä millaisena mahdollisuutena 

nuoret kokevat tulevan Tanssin talon ja lisäymmärrystä siitä, miten täysin uuden 

kohde ryhmän parissa toteutettava yhteistyö kannattaa suunnitella aikataulu- ja muut 

sitoutumisen haasteet huomioiden. 
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7.  Valtakunnallisen yhteistyön keskiössä  
kiertuemallin kehittäminen

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

 

Tanssin talon valtakunnallisia kumppaneita ovat mm. eri puolella Suomea toimivat 

tanssin aluekeskukset, jotka ovat oman alueensa asiantuntijoita toimijoiden, esitysti-

lojen ja palvelutarpeiden suhteen. Yhteistyötä kehitetään myös kaupunginteatterien 

ja tanssioppilaitosten kanssa. Kumppaneina ovat katto-organisaatiot Suomen Teatte-

rit ry ja stopp ry.

Alan valtakunnallinen ammattilaistapahtuma Kiertoliike on yksi yhdistyksen päätapah-

tumista valtakunnallisuudenkin näkökulmasta. Tapahtumatoteutusta esiteltiin koh-

dassa 5.3.1.

Yhdistys on panostanut vuodesta 2014 merkittävästi tanssin kiertuetoiminnan kehit-

tämiseen. Tavoitteena on rakentaa toimiva yhteistyöverkosto, johon talo voi liittyä 

avattuaan ovensa. Kiertueverkosto mahdollistaa esitysten liikkuvuuden ja pidemmän 

elinkaaren monipuolistaen samalla mm. teatterien ohjelmistoa. Tanssin vahvuutena 

on yleisötyöosaaminen. Kiertueyhteistyö linkittyy tulevaisuudessa myös kansainväli-

seen yhteistyöhön.

Tanssi liikuttaa! on keväästä 2016 lähtien valmisteltu tanssin kiertuetoiminnan kehit-

tämishanke. Hanke eteni vuonna 2017 ensimmäiseen testausvaiheeseen opetus- ja 

kulttuuriministeriön tuella. Hankehallinnoijana toimi Jojo – Oulun tanssin keskus. Val-

mistelutyötä vetivät Taiteen edistämiskeskus, Tanssin talo ry ja Suomen Teatterit ry. 

Hanketta koordinoivat osa- ja määräaikaisesti Arttu Pentikäinen ja Isto Turpeinen Tai-

teen edistämiskeskuksesta.

Hankkeen tavoitteena oli edistää alueella eri toimijoiden välistä yhteistyötä tanssin 

yleisöjen kasvattamiseksi.

Paikkakunnat ja mukana olevat toimijat olivat Kemi (kaupunginteatteri), Rovaniemi 

(Rimpparemmi), Oulu (Jojo – Oulun tanssin keskus ja kaupunginteatteri), Jyväskylä (kau-

punginteatteri ja Keski-Suomen tanssin keskus), Hämeenlinna (kaupunginteatteri ja 

Hämeenlinnan Tanssin Tehdas), Lahti (kaupunginteatteri), Kouvola (kaupunginteatteri), 

Turku (Aurinkobaletti ja Läntinen tanssin aluekeskus) ja Kotka (kaupunginteatteri). 

Hankkeen raportti liitteenä 6.
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8. Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälinen yhteistyö ja kulttuurienvälisyys ovat osa Tanssin 
talon toimintaa. Tanssin talo ry kuuluu European Dance House 
 -verkostoon.

Kansainvälisyys näkyi osana vuoden toimintaa pienimuotoisesti kansainvälisten esiin-

tyjien tuottamisena osana tapahtumia sekä osallistumisena Tanssin tiedotuskeskuk-

sen Venäjälle suuntautuneeseen vientihankkeeseen. Yhteistyötä jatkettiin myös tie-

dotuskeskuksen koordinoimassa Hong Kong -yhteistyössä, jonka operatiivisesta 

osuudesta vastaa Zodiak – Uuden tanssin keskus. 

Yhdistyksen pääpaino on verkostoitumisessa ja tutustumisena erilaisiin toimintamal-

leihin sekä Tanssin talo -hankkeen tietouden lisäämisessä kansainvälisillä foorumeilla. 

Yhdistys osallistuu aktiivisesti edn-verkoston järjestämään toimintaan. Verkoston vuo-

sien 2014–2017 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 työtehtävään liittyen seuraavasti: 

hirn sara

Hampuri 31.3.–2.4. edn Atalier Improving artistic working conditions

Kööpenhamina 9.–12.11. ClashCPH-katutanssifestivaali

hänninen emilia

Lontoo 5.–7.4. tutustuminen Southbank Centre, Sadler’s Wells

Brysseli 23.–26.11. ietm Plenary Meeting

martin kaari

Pariisi 27.–29.3. tapaaminen Lyonin tanssin talon johtajan kanssa 

Pietari 6.–9.7. Open Look International Dance Festival

sainio jenni

Tukholma 18.–21.2. edn Atelier ”exChange Perspectives” sekä tutustuminen yleisötyö-

ohjelmaan (Dansens Hus, mdt, Unga Klara)

Oslo 31.10.–3.11. Norsk Publikumsutvikling & Arts&Audiences -konferenssi teemalla 

Young Audiences

peltomäki hanna-mari

Limassol 5.–8.10. edn general assembly

Montreal 27.11.–3.12. edn encounter Canada
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Peltomäki Hanna-Mari, Hänninen Emilia, Sainio Jenni, Kalliosalo Sarlotta

Tallinna 29.5. Telliskivi, Vaba Lava

9.  Mistä on tanssin hyvä tehty? -toiminta-
tutkimushanke käynnistyi 

Tanssin talon fyysisen ja toiminnallisen rakennusvaiheen tueksi   
ja tanssin kentän tilaa dokumentoimaan aloitettiin kriittinen osal-
listuva toimintatutkimus, joka sisältää osallistuvaa etnografiaa ja 
kehittämistyötä. Tutkimuksen yhteydessä tuotetaan myös doku-
menttielokuva. 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.

Hankkeen tavoitteet ovat: 

 

1. Toimintakulttuuri, jossa vallitsee refleksiivinen, tutkiva työote. Osallistujilla on 

vahvempi identiteetti tanssin alan toimijoina ja kyky käyttää resursseja viisaasti. 

2. Yhteisöllisyys, jossa sisäinen luottamus yhdistyy avoimuuteen talon ulkopuolelle, 

ja yhdistyminen tapahtuu moninaisuutta kunnioittaen. Yhteisö, joka kannatte-

lee monia, kunnianhimoisia taiteen muotoja samalla kun se avautuu demokraat-

tisesti yhteiskuntaan tarjoten mahdollisimman monille kosketusta tanssiin koki-

jana ja tekijänä.

3. Dokumentaatio eli toimijoille itsetuntemusta omasta ja toisten tanssikulttuu-

reista, sidosryhmille ikkuna tanssin maailmaan, jälkipolville tallenteita historial-

lisesta murrosajasta, muille tanssin taloille malli uraauurtavasta hankkeesta ja 

pohjatyö mahdollisille tuleville hankkeille. Kehittämisote on suomalaiseen tutki-

mukseen perustuva, uusi ja lupaava. Projektin dokumentoinnin kautta sen mah-

dollinen käyttöönotto muissa organisaatioissa / muilla kentillä moninkertaistaa 

hankkeen vaikuttavuuden.

4. Kontribuutio tutkimuksen kentille eli tietoa toimintatutkimuksen ja yhteisötut-

kimuksen erityisistä haasteista, ei-representatiivisen tutkimisesta, työparitoimin-

nasta ja kerronnallisesta raportoinnista kirjallisesti ja elokuvallisesti.

Tutkimushanke on itsenäinen tieteellinen hanke, joka pyrkii yhdessä tanssin kentän 

kanssa nostamaan alan yhteiskunnallista arvostusta ja parantamaan resursseja. Tans-

sin talo on hankkeen kiintopiste, mutta tutkijat työskentelevät omalla rahoituksella 

ja vastaavat itse työnsä tuloksista. Hanke on monialainen, soveltava ja kokeileva. Se 

asettuu palvelemaan tanssin toimijoiden itsereflektiota, laajemman yhteiskunnan tar-

vetta tuntea tanssin pienoismaailmoja sekä tulevien sukupolvien oikeutta tallennet-

tuun tietoon tanssin kentän historiallisesta murrosvaiheesta.



21 Tanssin talo ry | Vuosikertomus 2017

Hankkeen aikataulu niveltyy Tanssin talon valmistelun loppusuoralle siten, että 

vuonna 2017 etnografinen kenttätyö on pohjustanut vuosien 2018 ja 2019 keskustele-

vampaa ja interventioita tuottavaa työtä. Etnografian merkeissä tutkijat ovat viettä-

neet aikaa paitsi Tanssin talon hanketiimin parissa, myös tanssin harjoitus- ja esitys-

tilanteita sekä yleisötyötä ja muita tanssialan tapahtumia seuraten. 

Vuoden 2018 alusta painopisteiksi ovat nousemassa raportointi, fokusryhmän toi-

minta ja matkat eri puolille Suomea useampien toimijoiden tavoittamiseksi. Myös 

tanssin koulutusorganisaatiot kiinnostavat työryhmää. Samalla Tanssin talon tiimin 

työn seuranta ja kehittäminen jatkuvat.

Hankkeella on omat verkkosivut www.tanssinhyva.fi.

10. Viestintä

Tiedotusta vahvistettiin vuonna 2017 selkeyttämällä viestintäväli-
neitä ja -kanavia. Uutiskirjeet jaettiin selkeämmin eri kohderyhmi-
lle (yleisuutiskirje, tanssin kentän kirje, jäsenkirje ja rahoittajakirje), 
lisäksi uudelleenaktivoitiin yhdistyksen sosiaalisen median tileistä 
Instagram. Muita sosiaalisen median tilejä ovat yhdistyksen Face-
book-, Twitter- ja Youtube-tilit. Verkkosivuille tuotettiin aktiivisesti 
materiaalia, mm. toteutettiin 12 artikkelin sarja tanssilähettiläistä.

Tanssi vieköön -messujen yhteydessä elokuussa luotiin somekampanja ja kysely, jonka 

kautta uutiskirjelistalle kerättiin noin 1 500 uutta yhteystietoa, saatiin Tanssin talolle 

kattava näkyvyys ja runsaasti uusia seuraajia sosiaalisessa mediassa. Kampanjassa lan-

seerattiin myös Premium-asiakasohjelma, johon saatiin kyselyn kautta noin 100 osal-

listujaa. Heille on viestitty oman Premium-kirjeen kautta. Vuoden loppuun mennessä 

em. asiakasohjelmaan oli liittynyt 125 jäsentä. Ensimmäinen asiakasilta järjestettiin 

24.10. Cirkossa.

Yhdistyksen tiedotuksesta vastasi Tiia Lappalainen yhdessä tiimin kanssa. Hankevai-

heessa toiminnan ja pilottien viestinnällinen merkitys korostuu. Seuraavien vuosien 

kehittämisen kohteeksi priorisoitiin erityisesti toiminnallinen markkinointi osana 

yleisö työtä. 

Yhdistys oli Tanssin Tiedotuskeskuksen koordinoiman ja toteuttaman Koko Suomi 

tanssii 2017 -hankkeen kumppanina. Yhteistyö konkretisoitui Tanssi liikuttaa! -kiertue-

tapahtumissa.

Koko Suomi tanssii oli Suomen itsenäisyyden juhlavuoden valtakunnallinen viestin-

täkampanja. Hanke oli osa virallista Suomi 100 -ohjelmaa. Hankkeen tavoitteena oli 



22 Tanssin talo ry | Vuosikertomus 2017

tuoda tanssi näkyväksi osaksi juhlavuoden ohjelmaa positiivisella ja yhteisöllisellä 

tavalla, lisätä tanssin näkyvyyttä ja tuoda esille tanssin monia myönteisiä vaikutuksia 

ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointiin. Kampanja tavoitti yli 2,5 miljoonaa ihmistä. 

11. Talous

Yhdistyksen kokonaistulot vuonna 2017 olivat 447 813,96 euroa. Varsinaisia oman toi-

minnan tuottoja saatiin 62 854,96 euroa ja jäsenmaksut olivat 7 310 euroa. 

Avustuksia saatiin seuraavasti: Helsingin kaupunki 200 000 euroa, Koneen säätiö 

150 000 euroa ja Svenska Kulturfonden 8 000 euroa. Vuodelta 2016 siirretyt avustukset 

(Svenska Kulturfonden 20 000 euroa ja Koneen säätiön avustuksesta 27 649 euroa) käy-

tettiin vuoden 2017 toimintaan. 

Yhdistyksen varsinaiset toiminnan kulut olivat 447 972,16 euroa. Henkilöstökulut oli-

vat 258 179,88 euroa. Kokopäiväisesti palkattua henkilöstöä oli keskimäärin kolme hen-

kilöä. Määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa oli keskimäärin 41 henkilöä. Muut 

toiminnan kulut olivat 189 529,72 euroa, josta suurimmat kulut olivat ostopalvelut 

57 124,86 euroa ja viestintä 21 903,76 euroa.

Jane ja Aatos Erkon säätiöltä tullutta 3-vuotista tutkimushankeavustusta on vuo-

den 2017 aikana käytetty 27 260,74 euroa. Tilinpäätöksessä on vuodelle 2018 siirretty 

tuloennakkona siirtovelkojen kautta 17 864,93 euroa tutkimushankkeen käyttöön.

Tilikauden tulos oli –658,97 euroa. Tuloksen painoi lievästi negatiiviseksi vuoden 2016 

tapaturmavakuutus (2 602,32 e). IF Vakuutusyhtiö ei ollut laskuttanut lakisääteistä 

tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusta vuoden 2016 puolella eikä tilitoimisto ollut teh-

nyt tarvittavaa varausta vuoden 2016 tilinpäätökseen.
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Liite 1 
Jäsenistö



LIITE 1 

71 henkilöjäsentä, joista 53 on ollut liittymishetkellä helsinkiläinen (aakkostettu sukunimen 
mukaan): 

Jonna Aaltonen, Emilia Aho, Joonas Ahonen, Iiro Auterinen, Fred Baube, Inkeri Borgman, 
Fanny Borgström, Sinikka Gripenberg, Sari Hannula, Sanaz Hassani, Ismo-Pekka 
Heikinheimo, Sami Hiltunen, Sara Hirn, Emilia Jakonen, Päivi Järvinen, Kimmo Kahra, 
Tiina Kaivola, Outi Kallinen, Pia Karaspuro, Sakari Karjalainen, Ari Kauppila, Katja 
Keränen, Jussi-Mikko Kesti, Hanna Kortelainen, Sanja Kulomaa, Terhi Kuokkanen, Wilma-
Emilia Kuosa, Marjo Kuusela, Annariikka Kyllönen, Veera Lamberg, Mikko Lampinen, 
Jarkko Lehmus, Katri Lehtovaara, Maija Lepistö, Mindy Lindblom, Mirjam Linnanen, Eija-
Liisa Linnapuomi-Kanerva, Nora Mahmoud, Heidi Masalin, Saara Moisio, Eeva Muilu, Elli 
Mäkilä, Hannele Niiranen, Samuli Nordberg, Mari Omars, Favela Vera Ortiz, Hanna 
Pajala-Assefa, Liisa Pentti, Peter Pihlström, Elina Pirinen, Valtteri Raekallio, Janina 
Rajakangas, Liisa Risu, Sami Saikkonen, Merja Satulehto, Hanna Savolainen, Johanna 
Stevenson, Satu Silvanto, Pauliina Silvennoinen, Katri Soini, Veera Suvalo Grimberg, 
Virva Talonen, Ari Tenhula, Arja Tiili, Tiina-Maria Timonen, Tero Toikkanen, Satu Tuomisto, 
Milla Virtanen, Raija Vuorio, Veera Westerholm, Marjo-Riikka Ylhäinen 
  

45 yhteisöjäsentä, joista 29 helsinkiläisiä (ei aakkosjärjestyksessä): 

Aurinkobaletin kannatusyhdistys ry, Anifin Oy (Tanssikoulu DCA), Edistyksellinen 
nykytanssi ja -baletti yhdistys ry (Susanna Leinonen Company), FDO ry, Flow-productions 
ry, Glims & Gloms tanssiteatterin kannatusyhdistys ry, Into Liikkeessä ry (Tero Saarinen 
Company), Tanssitaiteen tuki ry (Itäinen tanssin aluekeskus), Jaakko Peltomäki Oy, Keski-
Suomen Tanssinkeskus ry, Läntinen Tanssin aluekeskusyhdistys ry, Liikkeen puolesta 
kannatusyhdistys ry (Petri Kekoni Company), Loikka Kontakti ry, Mamia Company, 
Modernin Tanssin kannatusyhdistys ry (Helsingin tanssiopisto), Mr&Mrs Feel It Oy (Pilates 
Ateljé), Nomadi ry (Alpo Aaltokoski Company), Osuuskunta Apinatarha, Pirkanmaan 
tanssin keskus ry, Pyhäsalmen tanssi ry, Routa - Kajaanin Tanssin edistämiskeskus, 
StepUp Oy, STOPP ry (Suomen 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, Danscon 
kannatusyhdistys ry (Tanssiteatteri Mobita), Tanssiteatteri Raatikko, Tanssiteatteri 
Rimpparemmi, Tanssiteatteri Hurjaruuth, Zodiak Presents ry, Hämeenlinnan Tanssin 
Tehdas ry, Vartalon & Mielen Balanssi Studiot Oy, Taiteen edistämisen yhdistys 
Myrskynsilmä ry, HaapalainenSuutariJääskö Dance Studios, Tanssiteatteri JazzPoint, 
Kuukulkurit ry (Tanssiteatteri Auraco), Teatterimuseon säätiö, Taideosuuskunta Piellos 
(Gruppen Fyra) 
  

2 kannatusjäsentä: 

Tuomo Railo ja Anu Karessuo 
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Liite 2 
Kehittämisen  
osa-alueet  
ja tavoitteet



2017–2020

Tanssin talo
2017–2020



2017–202015.6.2017



2017–2020

Tanssin talo 2017–2020

Uutta ja perinteistä arkkitehtuuria ja suunnittelua  
yhdistävät tilat Helsingissä mahdollistavat moninaisen  
tanssin ja tanssikulttuurin toiminnan. 

 ”Tanssin talon suurin lupaus ja sitä myötä keskeisimmät  
vaikutukset syntyvät kohtaamisesta: ennen kaikkea  
tanssin ja yleisön, ammattilaisten ja harrastajien, mutta 
myös eri tanssilajien ja kotimaisen ja kansainvälisen  
tanssin kentän entistä paremmasta verkostoitumisesta.” 

— Satu Silvanto, 2015



2017–2020

Yhdessä — Suomalaisen tanssikentän menestys vaatii  
yhteistyötä. Tanssin talo haluaa olla edistämässä ja  
kehittämässä yhdessä tekemisen kulttuuria.

Ilman rajoja — Tanssin talon ydin perustuu monimuotoisuu-
teen, joka näkyy niin talon toiminnassa kuin sisällöissä. 

Tulevaisuuteen — Tanssin talon tavoitteena on viedä  
tanssia tulevaisuuteen, kohti uusia yleisöjä ja muotoja.

Uusia asioita — Tanssin talon toiminta on jatkuvaa uusien 
asioiden etsimistä, löytämistä ja oppimista.



2017–2020

Kohti Tanssin taloa
 
kehittämisen osa-alueet

1) Tilat

osana Kaapelitehdasta  
ja muualla

2) Organisaatio  
ja toimintamalli

sisältöjen rakentuminen,  
yhteistyö alan  
toimijoiden kanssa

3) Palvelut ja yleisösuhde



2017–2020

Kohti Tanssin taloa

Tanssin talo houkuttelee kaupunkilaisia ja matkailijoita  
viihtymään ja tekemään itse. 

Tanssin talo on kaiken tanssin talo.

2017
Pohjatyötä

2018
Rakenteet, 
sisältöjen linjaus 

2019
Tietoa ulospäin

2020
Tuloksia



2017–2020

Tanssin talo – toimivat ja saavutettavat tilat tekijöille ja yleisölle

Yhteistyö Koy:n kanssa – kävijä- ja käyttäjäystävällinen  
Kaapelitehdas ja Tanssin talo

2017
Arkkitehtoninen ilme

Rakennus suunnittelu 
alkaa

Kaavaprosessi

2018
Rakentaminen alkaa

Kaava vahva 

2019
Rakentaminen

2020
Rakentaminen

Käyttöönotto

Avajaiset

2017
Tunnistetaan 
toiminnan osalta 
yhteistyön rajapinnat

2018
Linjataan yhteistyön 
muodot

Työkalu- ja  
resurssien jako

2019
Käytännön  
toimenpiteet

2020
Toiminnassa



2017–2020

Harjoitustilapankki ja residenssikumppanuudet

Toimiva yhteistyömalli erilaisten tilojen ylläpitäjien kanssa edistää tanssin 
jalkautumista erilaisten yleisöjen pariin, tilaresurssi tekijöille mutta myös 
Tanssin talolle toimivat ja saavutettavat tilat tekijöille ja yleisölle.

2017
Sähköinen softa

5 tanssikoulua  
ja Annantalo  
kumppaneina

Mallintaminen

Tavoitteiden  
kirkastaminen

2018
Mallintaminen 
ja kumppanien 
sitouttaminen, 
pelisäännöt

2019
Toiminnassa

2020



2017–2020

Ravintola

Innovatiivinen ja luotettava kumppani talolle, houkutteleva  
palvelun tarjoaja yleisölle ja kävijöille 

2017
Yhteistyön  
tavoitteiden 
asettaminen

Kilpailutus ja valinta

2018
Ravintolakumppani 
mukana suunnittele-
massa tilaa ja  
toimintaa

Tuotekonseptointia, 
myös sisällöllistä 
yhdessä taiteilijoiden 
kanssa

2019
Sisällöt, tuotteet,  
paketointia

Myynti- ja markkinointi 
käynnistyy (ryhmät, 
yritykset)

2020
Tilan  
käyttöönotto

Myyntiä



2017–2020

Organisaatio

Tarkoituksenmukainen hallintomalli, selkeät työnkuvat  
ja pelisäännöt, osaava tiimi ja yhteinen arvopohja 

2017
Työnkuvat

Osaamisvaatimus-
kuvaukset

Yhdistys /  
Osakeyhtiö / muu

2018
Johtajan rekry

Tiimin vetäjien rekry

Päätökset hallinto- 
mallista

2019
Henkilöstö rekryt 
jatkuvat

Johto- ja toiminta-
säännöt ja  
ohjeistukset; 
tiimikäytännöt

2020
Loput henkilö- 
kunnasta

Kilpailutetut  
alihankkijat



2017–2020

Toimintamalli (verkosto-organisaatio) –  
valmistautumista avajaiskausiin

Selkeät ja läpinäkyvät pelisäännöt talon toiminnalle ja sisältöjen sekä palvelujen  
rakentumiselle, toiminnan arviointi ja työn kehittäminen on jatkuvaa.

2017
Linjaukset ja tavat  
toimia, pelisäännöt

Karkea vuosikello ja 
ohjelmiston kokoami-
sen menetelmät

—

Palvelulupauksen mää-
rittely: tilojen käyttö, 
tekninen tuotanto, 
markkinointiviestintä 
ja muut palvelut

2018
Valmiit kumppanuus-
mallit

Aiesopimukset

Ulosvuokraus

Ohjelmistohaut

—

Palvelujen paketointia, 
tuotteistamista ja visu-
alisointia

Ohjelmisto suunnittelu 
avajaiskausille alkaa, 
lisärahoitushaut

2019
Ulosvuokraus

Sopimukset ryhmien, 
kumppanien kanssa

—

Sopimuskäytännöt

Markkinointi- ja 
myyntiprosessit

Lipunmyynti

Visuaalinen ilme  
työnalle

2020
1. kausi syksyllä



2017–2020

Sisällöt rakentuvat yhteistyössä alan toimijoiden kanssa

Vahva tietous toimijoista, verkostot tanssin eri lajien parissa,  
koti- ja kansainvälinen yhteistoiminta / arvojohtajuus! 
(→ tietous Tanssin talon asiakkuuksista, sitouttaminen  
ja yhteinen kehittämistyö)

2017
Tietoa eri lajeista,  
tekijöistä ja verkos-
toista

”Mielipidevaikuttajat”

Tiedon levittäminen 
Tanssin talosta koti-
maassa ja osallistami-
nen kehittämiseen
 
1) Tanssilähettiläät
2) Kiertuemallin kehittämistyö
3) Kiertoliike 
4) EDN-verkosto

2018
Valitaan ja  
neuvotellaan toistuvat 
kumppanuudet, talon 
roolin määrittely

KV-messuilla näkyminen 
ja tavoitteellinen  
verkostoituminen  
kansainvälisesti

1) Työryhmät
2) Kiertuemalli
3) Kiertoliike 
4) KV-verkostot

2019
Sisältöjen suunnittelu

2020
1. kausi syksyllä



2017–2020

Yleisösuhde – yleisötyö, toiminnallinen markkinointi, markkinointi

Tekijyys katsojuuden rinnalla. Aktiivinen yhteistyö eri  
kuluttajaryhmien kanssa ja priorisoidut kumppanit 

→ vaiheittain kasvava hype

2017
Yleisötyöohjelma

Kumppanien  
tunnistaminen ja 
toimenpiteiden  
suunnittelu

Markkinointi- 
persoonat ja  
käytännön esimerkit
 

2018
Yhteistyö-
kumppanuudet ja  
palvelumuotoilu

Brändityö 

Mun Tanssin talo

Nuoret tanssilähettiläinä
ohjelma →

Näkyminen eri tapahtumissa

2019
Palvelut, visualisointi, 
markkinointi ja myynti

2020
50-000 uutiskirjeen  
lukijaa

Kohdennetut palvelut  
ja markkinointi, moni-
kanavainen viestintä  
ml. oppimateriaali yms. 
aineistot

Palautejärjestelmä

Palvelut ja tuotteet 
eri-ikäisille kuluttajille 
(yleisötyön muodot)
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Liite 4 
Kiertoliike 2017  
-ohjelma



KIERTOLIIKE 2017 OHJELMA

Kiertoliike 2017 -tapahtuman teemat käsittelevät tanssitaiteilijan nykytodellisuutta ja arkea pohtien 
väliaikaisten yhteisöjen sietämätöntä keveyttä pohtien. Ohjelman aikataulu on rakennettu niin, että 
aikaa ja tilaa on jätetty erityisesti keskustelulle, osallistumiselle ja kohtaamiselle. Virtuaalisuuden 
sijaan Kiertoliike 2017:ssa ollaan läsnä ja paikalla. Tapahtuma järjestetään tänä vuonna New 
Performance Turku Festivalin yhteydessä, joten itse ohjelmakin on tällä kertaa tietoisesti 
muodoltaan performatiivinen.

Ota aikaa, hengitä, valitse mieluisa paikka tilassa ja liity muiden seuraan. Ota lasillinen ja purtavaa. 
Mikä on mielimaisemasi tai missä maisemassa haluaisit olla – asetu siihen ja anna Kiertoliikkeen 
viedä sinut kohti uusia tuulia ja ajatuksia. Millaisia yhteisöjä sinä haluat rakentaa?

6.10.2017 Perjantai
11.00–14.00 Piknik vallan ytimessä

Sis. keynote Jaakko Blomberg ja lounas.

Luvassa kolmen tunnin kudelma tunnelmointia, musiikkia, piknikkiä, välisoittoja ja väliaikaista 
yhteisöä. 

Virastotalo

14.00–17.30 Why Bother?

Sis. Keynote Scottee (UK) ja pienryhmäkeskustelua presidentiaalisessa seurassa.

Lupa tilittää: mikä mättää tanssin kentällä? Onko yhteisö ratkaisu? Valtakeskittymien rooli? Miksi 
teet taidetta? Scottee kääntelee valta-asetelmia. Kuka on asiantuntija?

Virastotalo

19.00–20.30 Kaupungin vastaanotto

Sis. fine dance, dining, director – and you!

Turun pääkirjaston Tieto-osasto

21.00–02.00 Friday Festival Club: Hullabaloo

New Performance Turku Festivalin ja Kiertoliikkeen yhteinen festariklubi. Yhdistelmä taidetta ja 
illanviettoa, tanssia, bileitä ja ajatusten haastamista! New Performance Turku Festivalin 
taiteilijat toteuttavat illan aikana kabaree-hengessä ja Kiertoliike-tapahtuman teeman 
mukaisesti ohimeneviä ja eri puolille tilaa ilmestyviä esityksiä. Fuck the pysyvyys!

Kåren



7.10.2017 Lauantai
10.00–15.00 Puhetta, perusteluja ja kiertoilmaisuja

Sis. Kissat pöydälle, PRKL! ja lounainen performanssikävely OCCUPY AURAJOKI!

Kissat pöydälle, PRKL! -väittelyssä osallistujat puolustavat heille annettua väitettä – olivatpa 
oikeasti mitä mieltä tahansa! Kulloisestakin aiheesta väitellään antiikin filosofien hengessä: 
kiihkeästi, mutta omat väitteet hyvin perustellen.

Lisäksi New Performance Turku Festivalin Occupy Aurajoki eli Turun jokirantamaiseman 
taiteellinen, performatiivinen haltuunotto!

Kåren

15.00–17.00 Loppuhuipennus

Sis. Maija Hirvasen esitysluento taiteesta ja rakkaudesta sekä loppuHuipennus

Taide ja rakkaus on Maija Hirvasen koreografinen luentoesitys, jonka materiaalina on rakkaus, 
monissa muodoissaan. Miten tehdä ja esittää rakkautta? Mikä on rakkauden osa taiteessa?

Lopuksi Kiertoliikkeen ohjelmallinen loppuHuipennus!

Kåren

Kiertoliike Extraplus -ohjelma
30 Kiertoliike-tapahtumaan mukaan ilmoittautunutta pääsee sunnuntaina 8.10.2017 vierailulle 
Saaren kartanoon, jossa tarjolla aamiaista. Aamiaisen aikana toiminnanjohtaja Hanna Nurminen 
esittelee kartanon toimintaa. 
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Liite 5 
Dyk i dansen!



DYK I DANSEN!
Infohäfte om nutidsdans



Dansen fungerar som hobby, rekreation, en form av socialt umgänge och som 
en konstupplevelse i publiken eller när man dansar själv. Dans kan vara under-
hållande, terapeutiskt, en tävlingsform eller ett yrke inom konstbranchen. Dans-
grenarnas mångfald är svindlande. Dansen sträcker sig ut till otaliga riktningar. 
Var och en av oss har erfarenheter av att dansa åtminstone som barn: att röra 
på sig i takt med musiken eller uppfylld av sina egna känslor. På det sättet finns 
dansen inom var och en av oss, och dess språk är universalt. 

Dyk i dansen! är ett projekt i vilket Tanssin talo i februari 2017 erbjuder nutids-
dansföreställningar samt omfattande kringprogram speciellt för svensksprå-
kig publik, med stöd av Svenska kulturfonden. I projektet samarbetar vi med 
Zodiak – Centret för ny dans: föreställningarna som erbjuds är en del av Sivu-
askel -festivalen 2017 på Zodiak. Det är frågan om föreställningar av två svenska 
koreografer, Stina Nybergs Horrible Mixtures och Tove Sahlins My Own Bodies 
samt en föreställning från Österrike: Ian Kalers verk o.T. | (Incipient Futures).

Programmet är planerat för grupper. Kringprogrammet som är gratis för del-
tagarna fungerar som fördjupning till föreställningarnas innehåll och uttrycks-
sätt. Kringprogrammet består av presentationer, verkstäder, publiksamtal och 
konstnärsträffar och det hålls på svenska.

I detta häfte har vi samlat info om Tanssin talo och Zodiak – Centret för 
ny dans samt om nutidsdans som konstform och dess utbredning i Finland. 
Vi har också förberett tankeväckande frågor om projektets tre föreställningar. 
Vi hoppas att de kan vara till stor hjälp och väcka glädjande inspiration när ni 
efteråt funderar vidare vad ni upplevt i publiken. Varmt välkomna med!

JENNI SAINIO,  
publikarbetsplanerare / Tanssin talo

Dyk i dansen! 
Dansen har alltid hört till människans  

liv och dansens funktioner har varierats 
under tidens gång. 

Tanssin talo rf
Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1B///122,
00180 Helsingfors
info@tanssintalo.fi

www.tanssintalo.fi

OM
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Tanssin talo har inte en egen dansgrupp 
utan programmet består av samproduk-
tioner och gästande föreställningar som 
ordnas tillsammans med olika grupper 
och aktörer. Dansens olika grenar och 
former tas i beaktande i all verksamhet. 

Med ett mångsidigt, högklassigt pro-
gram stärker Tanssin talo den finländ-
ska dansbranchen, ökar internationella 
danskompaniernas besök i Finland samt 
underlättar publikens tillgång till konst-
formen. Huset kommer att ha en stor   
sal med 700 sittplatser, en mindre sal 
med 250 platser samt en restaurang och 
ett evenemangstorg. 

Tanssin talo är med i utvecklingen av 
dansens turneringsverksamhet med syf-
tet att få bättre och bredare synlig-
het för och tillgänglighet till danskonst 
runtom i Finland. Dessutom erbjuder 
Tanssin talo olika serviceformer – men-
torering, en utrymmesbank med repeti-
tionslokaler och samlande evenemang – 
för dansprofessionella. 

Tanssin talo rf grundades år 2010 med 
målet att främja utbudet av högklassig 
danskonst och danskultur både regionalt, 
landsomfattande och internationellt. Pro-
jektet fick år 2014 ett historiskt stort 
investeringsunderstöd på 15 miljoner 
euro av Jane och Aatos Erkkos stiftelse. 

Tanssin talo
 —  stig i första  
  raden!

www.tanssintalo.fi

Facebook: Tanssintalory

Instagram: tanssintalo 

YouTube: Tanssin talo

Twitter: @tanssintalo

Tanssin talo är 
avsedd för mång-
sidig danskonst. 

Tanssin talo är den första utrymmes-
helheten i Finland som är avsedd 
enbart för mångsidig danskonst. 
Tanssin talo byggs i samband med 
kulturkomplexet Kabelfabriken i 
Gräsviken, Hel singfors. Huset öpp-
nar sina  dörrar år 2020.

JOHANNA TIRRONEN
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Zodiak – Centret för ny dans är en 
platform och sakkunnigorganisation 
för nutidsdans och nutida scenkonst 
på Kabelfabriken i Helsingfors. 

Zodiak började sin verksamhet år 1997 
och firar sitt 20-årsjubileum år 2017. 
Zodiak har en egen studioscen på Kabel-
fabriken. Utöver det kan man se Zodiaks 
föreställningar även i Kabelfabrikens 
Pannu halli samt av och till i andra före-
ställningslokaler i Helsingfors.

Zodiak har inte en stadigvarande dans-
grupp. Istället får ca 10–15 nya inhemska 
nutidsdansföreställningar årligen premiär 
på Zodiak, genomförda av olika konst-
närliga arbetsgrupper. Zodiak samprodu-
cerar även internationella gästföreställ-
ningar. Nutidsdans och nutida scenkonst 
som man ser på Zodiak bär alltid den 

specifika konstnärliga arbetsgruppens 
vision. I samband med föreställningarna 
ordnas föreställningspresentationer och 
konstnärsträffar. 

Utöver föreställingarna organiserar 
Zodiak årligen flera tiotals danskurser för 
amatörer i sina två salar på  Kabelfabriken 
samt olika publikarbetsprojekt bl.a.  i för-
orter, servicehem och skolor. Zodiaks 
kurser och projekt är ledda av danskonst-
närer och i verksamheten fokuserar man 
på att hitta varje deltagares egen rörelse 
och eget uttryck. Deltagandet i publikar-
betet förutsätter ingen tidigare erfaren-
het av dans.

Beställ Zodiaks finskspråkiga nyhetsbrev:
http://www.zodiak.fi/uutiskirje

Zodiak — 
 Centret för  
  ny dans

Zodiak firar sitt 
20-års jubileum  
år 2017. 

www.zodiak.fi

Facebook: zodiakhelsinki 

Instagram: zodiak_helsinki 

Youtube: zodiakhelsinki 

Twitter: @zodiakhelsinki 

Facebook: zodiakyleisotyo

TIM
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Man har börjat tala om nutidsdans 
under de senaste årtiondena. Nutids-
dans är en form av danskonst som 
skapas i denna tid. 

Kännetecknande för nutidsdans är att 
betona ett individuellt synsätt, lösgöra 
sig från lineärt historieberättande, gå 
mot nya teman, arbetssätt och nya frå-
gor och att välkomna den ständiga för-
ändringen. Ett framstående drag är att 
använda sig av många olika danstekni-
ker samt att ta ställning till dagsaktuella 
teman. Ofta märker man ett rikt samar-
bete med andra konstformer (ljus, ljud, 
utrymme, visualitet, video, musik,  teater, 
performans).

Bakom nutidsdans finns de olika his-
toriska perioderna av västerländsk 
danskonst dvs. föreställande dansens 
olika skeden: klassiska balettens till-
komst och utveckling ända från renäs-
sansen till 1800-talet samt de olika for-
merna av modern dans och fri dans 
i början av 1900-talet (bl.a. Isadora 
 Duncan, Martha Graham, Rudolf von 
Laban), och senare fr.o.m. 1960-talet 

Utöver dansföreställningarna sträcker sig 
nutidsdansen även ut till andra samband 
såsom till dansfilm och till samhälleliga 
dansprojekt som utförs utanför konstor-
ganisationernas egna utrymmen. 

Under denna länk finns tips på finska om 
hur man kan se på nutidsdans:
http://www.zodiak.fi/yleisotyo/
lyhyt-opas-nykytanssin-katsomiseen

I Finland har man kunnat studera en uni-
versitetsexamen inom nutidsdans fr.o.m. 
början av 1980-talet. Utbildningen sker 
vid Konstuniversitetets Teaterhögskola i 
Helsingfors och man utexamineras som 
dansare eller koreograf. Koreografens 
arbetsuppgifter är att planera föreställ-
ningens dansrörelser och kroppslighet, 
lära dem till dansarna samt leda grupp-
ens arbetsprocess. Nutidsdans är den 
enda danskonstformen inom vilken man 
kan studera en examen i Finland på uni-
versitetsnivå. Dessutom finns det olika 
andra yrkesutbildande danslinjer i landet.

Man kan se föreställingar inom nu tids-
dans runtom i Finland: det finns ett 
landsomfattande nätverk av regionala 
danscenter på sju olika orter. Zodiak – 
Centret för ny dans är Finlands största 
organisation för nutidsdans och sam-
tidigt Regionala danscentret i Helsing-
fors. Finland har flera tiotals olika fri-
lansgrupp er inom nutidsdans samt flera 
hundra enskilda konstnärer. 

Vad är  
nutidsdans?

postmodern dans i Europa och i USA 
(bl.a. Merce Cunningam, Trisha Brown, 
Judson Dance Theater).

Modern dans anses vara både en kollek-
tion av olika danstekniker och en inställ-
ning till dans som betonar utvecklandet 
av en individuell stil. Postmodern dans 
grävde sig ännu djupare in i dansens 
essens och definition frågande: vad är 
dans? Följaktligen började dansen få allt 
mångsidigare former och sätt att skapa 
en estetisk upplevelse. Kända namn inom 
finländsk modern dans är bl.a. Riitta Vai-
nio och Marjo Kuusela.

Föreställningarna inom nutidsdans 
är sinsemellan väldigt olika: i en del 
av dem betonar man kraftigt ström-
mande rörelse, i andra finns det mycket 
lite kroppslig rörelse och man förmed-
lar verk ets budskap på andra sätt. Där-
för lönar det sig att se flera olika före-
ställningar för att få en helhetsbild över 
konstformen. Gemensamt för all nutids-
dans är strävan efter alltjämt nya sätt att 
förkroppsliga människans uttryckskraft. 

Den som vill ha nutidsdans som hobby 
hittar sina timmar i flera olika danssko-
lor, i huvudstadsregionen bl.a. på Helsin-
gin, Vantaan och Espoon tanssiopisto 
samt i regionens andra privata danssko-
lor, bl.a. Tanssivintti, Tanssikeskus Foot-
light, Tanssikoulu DCA och Vapaa Tanssi-
koulu.

För att inte nämna kurserna på Zodiak! 
Zodiak leder året om mångsidig kurs-
verksamhet också för icke-professionella, 
från ungdomar till seniorer: både kurser 
som är öppna för alla och tematiserade 
workshops. En del av kurserna har hört 
till en specifik föreställning och kursdel-
tagarna har också kunnat vara delaktiga  
i föreställningens arbetsprocess och upp-
trätt på scenen under koreografens led-
ning.

MERA INFO PÅ FINSKA:
http://www.zodiak.fi/#kurssit
http://www.zodiak.fi/yleisotyo
http://www.zodiak.fi/yleisotyo/sinulle

PEKKA M
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JOHANNA TIRRONEN
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3#000 
FÖRESTÄLLNINGAR

450#000
ÅSKÅDARE

37#%
AV FINLÄNDARE HAR 

ELLER HAR HAFT DANS 
SOM HOBBY 

6#milj.#€
STATENS ÅRLIGA STÖD 

TILL DANSKONST

2#%
AV ALLT STATLIGT UNDERSTÖD 

TILL ALLA KONSTFORMER 

 50+
YRKESVERKSAMMA 
DANSKOMPANIER

 1#000+
DANSARE, DANSPEDAGOGER 

OCH KOREOGRAFER

2
STADIGVARANDE 

DANSKOMPANIER INTEGRERADE 
I STORA TEATERHUS 

Finländska 
dansfältet 
i nötskal

Danskonsten i Finland i sin helhet, nu-
tidsdans och andra former, har årligen 
3000 föreställningar som når samman-
lagt 450/000 åskådare. Finland har över 
50 yrkesverksamma danskompanier. Det 
finns sammanlagt över 1/000 dansare, 
danspedagoger och koreografer. Årligen 
gästspelar finska danskonstnärer utom-
lands i nästan 30 olika länder, och också 
internationellt sett är nivån på finländska 
danskonsten hög. Statens årliga stöd till 
danskonst är dryga sex miljoner euro, vil-
ket är två procent av allt statligt under-
stöd till alla konstformer. 

Uppgiften för de sju regionala danscent-
ren är att förbättra danskonstnärernas 
arbetsmöjligheter och dansens produk-
tionsstrukturer samt öka dansens till-
gänglighet. 

Utöver deras samt andra produktions-
centrens och talrika dansgruppernas 
verksamhet ordnas flera  dansfestivaler 

och –evenemang. I vårt land fungerar 
också två stadigvarande danskompanier 
integrerade i stora teaterhus: Finlands 
Nationalbalett inom  Finlands National-
opera samt Helsinki Dance Company 
som en del av Helsingfors stadsteater. 
Det finns sammanlagt elva dansgrupper 
och produktionscenter som får statsan-
del som delas ut av Undervisnings- och 
kulturminsteriet. Centret för konstfräm-
jande delar årligen ut verksamhetsunder-
stöd för ca 20 permanenta dansgrupper. 
Största delen av danskonstnärerna arbe-
tar ändå på det s.k. fria fältet som fri-
lansare eller i olika grupper med stöd av 
korta arbetsstipendier eller produktions-
bidrag.

Dans är också en populär fritidsaktivitet 
i Finland: 37 % av finländare har eller har 
haft dans som hobby. 

Källa: Tanssin Tiedotuskeskus – Informations-
centret för dans i Finland

Största delen av 
danskonstnärerna 
arbetar som  
frilansare eller i 
olika grupper.
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Tankeväckande frågor om Dyk i  
dansen!  -föreställ ningarna.

En dansföreställning är levande konst 
som sker i stunden. Flera olika kom-
ponenter har sin inverkan på föreställ-
ningen. Verket, arbetsgruppen som ska-
pat det och publiken är de tre viktigaste. 

Dansföreställningen har oftast inte en 
klassisk dramatisk båge som skulle med-
föra en klar berättelse. Ett dansverk är 
fritt från dramats regler. De olika ele-
menten skapar alltid en ny och personlig 
helhet. Det lönar sig att associera fritt 
kring allt detta och tolka föreställningen 
genom den egna upplevelsen. 

Det finns inte rätt eller fel i upplevelser 
eller tolkningar – enbart olika synpunkter 
som kan delas tillsammans. Därför är det 

Vad upp - 
levde jag  
egentligen  
i dans- 
 publiken?

givande att få höra andras kommentarer 
om samma föreställning och vidga vyer. 

Dyk i dansen! –projektets föreställningar 
utmanar publiken med: de ger möjlighe-
ten att vara mer eller mindre delaktig.

I samband med alla dessa tre verk kan 
man tänka på följande saker:

➀ Hurdan inverkan har publikens avvikande 
placering (dvs där publiken inte  sitter endast 
på ena sidan av scenen) på föreställningen? 

➁ Uppmärksammar du något element eller 
någon stund speciellt mycket i föreställ-
ningen? Vad får det dig att tänka? Vad är det 
som irriterar eller fascinerar dig, och varför? 
Hur upplever du föreställningens helhetsstäm-
ning?

➂ Hurdana känslor och tankar väcker det   
i dig om föreställningen uppmuntrar publiken 
att medverka i den?

Som följande har vi listat föreställnings-
specifika frågor. Via dem kan du efteråt 
fundera vidare och fördjupa din åskådar-
upplevelse. →

1. På vilka sätt ifrågasätter 
föreställningen dina förhands-
förväntningar? Saknar du 
någonting i den? 

2. På vilka olika sätt leds 
 publiken mot en gemensam 
upplevelse eller mot individu-
ella upplevelser i gruppform?

3. Hur skulle du beskriva koreo-
grafens roll eller  uppgift i före-
ställningen? 

4. Vad strävar man efter med 
koreografens tal och talesätt 
enligt dig? 

5. Är föreställningen mera en 
kroppslig upplevelse för dig 
 eller väcker den mera sinne-
bilder och tankar? 

6. Hurdana förnimmelser och 
tankar väcker resan med sinne-
bilder som man gör med slut-
na ögon?

7. Vad allt i föreställningen kan 
anses vara dans? Vill du kun-
na definiera verket,  fråga ”vad 
är det här?” Vilka svar upptäck-
er du? 

8. Varför tror du att koreo-
grafen har velat skapa precis 
denna föreställning och med 
dessa medel? 

9. Kan föreställningen vara en 
kommentar till några dagsak-
tuella teman? Erbjuder den 
möjligen nya sätt att tänka 
och uppleva livet – hurdana?

10. Vilka teman behandlar före-
ställningen? Nämn några.

Stina Nyberg:  
Horrible Mixtures 

Det lönar sig att 
associera fritt kring 
föreställningarna.

CASPER HEDBERG
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1. Hurdana känslor väcker en
skakande kropp i dig? Varför?

2. Vilka olika saker och teman
associerar du med en skakan-
de människokropp?

3. Hur upplever du det att dan-
saren kommer bland publi-
ken och tar kontakt med åskå-
darna?

4. Tycker du att det finns
 humor i föreställningen?
Hur skulle du beskriva den?

5. En hurdan roll har ljus- och
ljuddesign samt utrymmet i
helheten?

6. Vilka teman skulle du  säga
att föreställningen behandlar?

7. En hurdan människosyn
föreslår verket?

1. Hur upplever du det arena-
formade utrymmet, och vilka
känslor väcker det i dig som
en del av publiken?

2. Hur upplever du det att
 utöver dansarna arbetar ock-
så de andra av den konstnärli-
ga arbetsgruppen dvs ljusde-
signern och musikerna, bland
 publiken? 

3. Ur vilka olika dansstilar
 känner du influenser i föreställ-
ningens rörelsespråk?

4. Vilken andel har den experi-
mentella nutidsmusiken i verk-
et för dig?

5. Hurdana kopplingar  skapar
dans, musik och människor-
na tillsammans i utrymmet?
Hurdana sinnebilder  eller

 associationer, atmosfärer  eller 
förnimmelser får du under 
 föreställningen? 

6. Erbjuder föreställningen
 något helt nytt för dig, något
tidigare helt okänt?

7. Dans som konstform lyfter
människokroppen och dess rö-
relse i fokus och kan därmed
ta upp frågor om kroppslig-
hetens olika manifestationer
med att visa olika hudfärger,
olika kön och genus, kroppens
skador eller andra kroppsli-
ga egenskaper. Dans kan även
kommentera dessa teman. Får
du tankar kring detta under
 föreställningen? 

8. En hurdan människosyn an-
ser du att verket lägger fram?

Tove Sahlin: 
My Own 
Bodies 

Ian Kaler:  
o.T. | (Incipient Futures) 

Stig i första raden! 

Beställ nyhetsbrev  
på Tanssin talos nätsida 
och häng med på  
vad som händer: 

www.tanssintalo.fi

Där hittar du även info  
om hur man kan bli  
Tanssin talo rf:s medlem.

SHAKE IT COLLABORATIONS

EVA W
UERDINGER
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http://www.zodiak.fi/
http://tanssintalo.fi/
http://www.kulturfonden.fi/


Föreställningen är en session som 
sätter publiken i fokus och dyker i 
spiritualismens potential: ett sam-
manträde där koreografen kommu-
nicerar med publikens sinnen och 
spända misstrogenhet, flirtande med 
övernaturlighet, tro och skepticism. 
Kan ett besök till en ritualistisk, 
kollektiv upplevelse hjälpa oss att 
koppla ihop kropp och intellekt?

Föreställningen baserar sig på skakan-
det som rörelse, känslor och en språk-
lig metafor. Den betonar teman som 
anpassning och empati. Skakandet 
är minsta gemensamma nämnare för 
alla kroppar – gamla, nyfödda, sjuka, 
starka, trygga och rädda. Publiken är 
delaktig av fysiska skakandet: utöver 
dansaren skakar även 25 strålande och 
vibrerande boxar i utrymmet.

En energisk, intim föreställning om 
sambandet mellan musik, breakdans 
och nutidsdans. Hur blir vi rörda som 
ett kollektiv? Och vart är vi på väg, 
både som individer och tillsammans? 
Koreograf Ian Kaler står på den are-
naformade scenen med musiker, mul-
timedia-artist Planningtorock, samt 
kläddesigner Stéphane Peeps Moun 
och percussionist Joy Leah Joseph.

DANSFÖRESTÄLLNING PÅ KABELFABRIKEN EFTERÅT

PUBLIKSAMTAL 
30 MIN

PUBLIKSAMTAL 
30 MIN

DYK I  
DANSEN!

Alla deltagare får ett gratis info-
häfte om nutidsdans samt Zodiaks 
och Tanssin talos verksamhet. 
Häftet innehåller även tankeväck-
ande frågor gällande Dyk i dansen! 
-projektets föreställningar.

Föreställningarna är en  
del av Sivuaskel -festivalens  
program 2017. Mera info:  
www.zodiak.fi/sivuaskel

BILJETTER 

15!€  
per föreställnings- 

biljett

kontakt: jenni.sainio@tanssintalo.fi | tel. 040 722 1903 | www.tanssintalo.fi

→  Ni kan välja en eller flera  
föreställningar och kring-
program fritt till dem.

→ Allt kringprogram är gratis!

INNAN

PRESENTATION  
60 MIN

eller

VERKSTAD 
60 MIN

PRESENTATION  
60 MIN

PRESENTATION  
60 MIN

VERKSTAD 
60 MIN

Horrible  
Mixtures 

KOREOGRAF • STINA NYBERG  

MÅ 6.2 kl 18.30 och 20.30
TI  7.2 kl 18.30 och 20.30
ONS 8.2 kl 18.30 och 20.30

My Own  
Bodies
 
KOREOGRAF • TOVE SAHLIN
 
TO  9.2  kl 18.00
FRE 10.2 kl 18.00

o.T.  
(Incipient 
Futures) 
 
KOREOGRAF • IAN KALER
 
LÖ 11.2 kl 18.00

50 MIN

60 MIN

60 MIN

➀

➁

➂
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Liite 6 
Tanssi liikuttaa! -raportti



Tanssi liikuttaa! -loppuraportti

24.8.2017

Projektihenkilö Arttu Pentikäinen

Taiteen edistämiskeskus Kaakkois-Suomen ja Hämeen aluetoimipiste

Lähiesimies: Erikoisasiantuntija Johanna Vuolasto



Tässä raportissa käyn läpi kokemuksiani työstäni Tanssi liikuttaa! -kiertuehankkeen parissa ja näkemyksiä 

sen tulevaisuudesta. Raportti on jaoteltu kategorisesti alaotsikoin pienempiin osioihin. Tarkoitukseni on 

käydä osa-alueittain läpi kokemukseni hankkeesta: lyhyt kuvaus toiminnasta, tavoitteet, onnistumiset ja 

epäonnistumiset, kehitys, parannettavaa jne. 

Minusta lyhyesti

Aloitin työskentelyn Taiteen edistämiskeskuksella tammikuussa 2017 projektihenkilönä Tanssi liikuttaa! 

-hankkeessa. Toimin tanssin läänintaiteilija Isto Turpeisen aisaparina, jonka toimesta hanke alunperin 

käynnistettiin. Työnkuvaani kuului fasilitoida hanketta, viestiä sekä sisään- että ulospäin, suunnitella ja 

toteuttaa hankkeen sisältöä, sekä tarkastella toimintatapoja tanssin kentällä ulkopuolisen silmin. Olin myös 

mukana tuottamassa teoshakuportaalia ja tanssiesitysten pitchaustilaisuutta. Minulle kuului myös projektin

johtamisen osavastuu.

Tanssi liikuttaa! -kiertuehanke – ”teatterit avaavat ovensa tanssille”

Tanssi Liikuttaa! on valtakunnallinen tanssin kiertuetoiminnan edistämishanke. Sen ison linjan tavoitteena 

on edistää tanssin kiertuetoimintaa Suomessa, vahvistaa tanssin verkostoa valtakunnallisesti ja uudistaa 

esittävän tanssitaiteen katsojakuntaa. Yksinkertaisimmillaan hankkeen toiminnallinen puoli voidaan jakaa 

kahteen osaan: (1) tanssiteosten tilaaminen teattereihin ja lähialueilla kiertäminen ja (2) tanssin yleisöjen 

kasvattaminen yleisötyön ja toiminnallisen markkinoinnin kautta. 

Hanke toimii OKM -rahoituksella ja rahaa saatiin vuodelle  2017 86 000 euroa, joka jaettiin kymmenen 

hanketoimijan kesken tasan. Rahaa on tarkoitettu yleisötyöhön, toiminnalliseen markkinointiin ja muihin 

kustannuksiin – ei suoraan tanssiteosten ostamiseen. Hankerahan ehtona on myös omavastuuosuus, joka 

tulee olla sama kuin käytetyn rahan määrä.

Paikkakunnat ja mukana olevat toimijat ovat Kemi (kaupunginteatteri), Rovaniemi (Rimpparemmi), Oulu 

(Jojo - Oulun tanssin keskus ja kaupunginteatteri), Jyväskylä (kaupunginteatteri ja Keski-Suomen tanssin 

keskus), Hämeenlinna (kaupunginteatteri ja Hämeenlinnan Tanssin Tehdas [jää pois 2018]), Lahti 

(kaupunginteatteri), Kouvola (kaupunginteatteri), Turku (Aurinkobaletti ja Läntinen tanssin aluekeskus) ja 

Kotka (kaupunginteatteri). Valmistelutyötä vetävät Taiteen edistämiskeskus, Tanssin talo ry ja Suomen 

Teatterit ry.



Vuodelle 2018 uusia hanketoimijoita ovat Turun kaupunginteatteri, Lappeenrannan teatteri, Oulun 

kaupunginteatteri ja Rovaniemen kaupunginteatteri.

Tiivistelmä hankkeen tavoitteista, jotka listattiin suunnitteluvaiheessa 2016:

– keskiössä yleisöt: mahdollistetaan laajempi ja monimuotoisempi kosketuspinta tanssi- ja 

teatteritaiteeseen alueellisen yhteistyön ja toiminnallisen markkinoinnin avulla

– saadaan uusia katsojia ja kokijoita tanssille ja teatterille

– kehitetään yhteistyötä harrastajien ja ammattilaisten välille (harrastajat ovat tulevaisuuden yleisöjä)

– kehitetään toiminnallisen markkinoinnin menetelmiä

– jaetaan toiminnallisen markkinointityön kokemuksia ja hyviä käytäntöjä hankkeen osallistujien 

kesken

– alueen toimijoiden yhteistoiminta vahvistuu eri osa-alueilla (tapahtuma- ja yleisötyö, markkinointi 

ja viestintä)

Yllämainittujen tavoitteiden lisäksi mainittakoon vielä tanssin liikkumisen lisääminen Suomessa, 

kiertuepohjien luominen ja kokeileminen teatterien välillä, teoshaun helppottamisen työkalujen 

kehittäminen ja pitchauksen jalkauttaminen kentälle. 

Asetettuihin tavoitteisiin peilaten voidaan kiistämättä sanoa, että hanke on onnistunut toteuttamaan 

haluamansa niin paikallisesti alueittain suuremmassa kuvassakin. Hankkeen toiminnallinen ympäristö on 

moninivelinen ja -tasoinen, jonka takia myös vaikutuksia tanssin ja teatterin kentällä on seurattava maltilla; 

läheltä ja kaukaa. Vuoden 2017 onnistumisista rohkaistuneena hanketoimijat päättivät elokuun kokouksessa

ottaa tulevan vuoden teemaksi pysyvyyden; mill ä keinoin hankkeen toimintatavat saadaan juurrutettua 

pysyvästi esiintyvien taiteiden kenttään?

Raportin lopusta löytyy loppuyhteenveto, jossa onnistumiset ja epäonnistumiset listataan 

kommentteineen.  Myös hanketoimijoiden kommentteja löytyy listattuna lopusta.

Hallinto

kts. Liitteet -  1. SuuriKuvaA4

Hankkeen hallinnollinen rakenne jaettiin vuoden 2017 alussa kolme palikkaan: hanketoimijat, nelikkö ja 

ohjausryhmä. 

Hanketoimijat

Paikkakunnat ja mukana olevat hanketoimijat ovat Kemi (kaupunginteatteri), Rovaniemi (Rimpparemmi), 

Oulu (Jojo - Oulun tanssin keskus ja kaupunginteatteri), Jyväskylä (kaupunginteatteri ja Keski-Suomen 

tanssin keskus), Hämeenlinna (kaupunginteatteri ja Hämeenlinnan Tanssin Tehdas [jää pois 2018]), Lahti 



(kaupunginteatteri), Kouvola (kaupunginteatteri), Turku (Aurinkobaletti ja Läntinen tanssin aluekeskus) ja 

Kotka (kaupunginteatteri).

Vuodelle 2018 uusia hanketoimijoita ovat Turun kaupunginteatteri, Lappeenrannan teatteri, Oulun 

kaupunginteatteri ja Rovaniemen kaupunginteatteri.

Hanketoimijoiden tehtävään kuuluu tanssiteosten tilaaminen, omien alueidensa paikallisen verkoston 

vahvistaminen, yhteistyön kehittäminen ja yleisötyö. Ideaalissa hanketoimijat kokeilevat erilaisia 

mekanismeja ja jakavat muille hanketoimijoille onnistumiset ja epäonnistumiset. Vuonna 2017 Tanssi 

liikuttaa! -hanke polkaistiin täydellä vauhdilla käyntiin ja jo nyt se on saavuttanut tavoitteitaan tanssin 

mahdollistamisen ja yleisötyön saralla. Raportin lopusta voi lukea tiivistettynä hanketoimijoiden 

palautteita.

Vuoden 2017 satoa olivat myös alustavat kiertuekumppanuudet alueittain. Rihmasto-ideaali (kts. Liitteet – 

Rihmasto) alkoi toteuttaa itseään ja hanketoimijoiden joukosta Oulu, Kemi ja Rovaniemi sekä Kouvola, 

Kotka ja Lappeenranta heittäytyivät yhteen suunnittelelmaan omia kiertueitaan vuosille 2018 ja 2019. 

Turussa Aurinkobaletin lisäksi mukaan lähti Turun kaupunginteatteri, jotka toimivat paikallisesti. Jyväskylä 

on hankkeessa mukana kumppaninsa Tanssin Aika! -festivaalin kanssa.

→ Hanketoimijoiden toiveesta vuoden 2018 hakemukseen kirjattava resurssi alueelliselle 

koordinaattorille, jonka työhön kuuluu tuottaa kiertuetta, fasilitoida ja toimia linkkinä sekä alueen 

toimijoiden (teatterit, tanssikoulut, kulttuuripolku) ja tanssiryhmien välillä.

→ Hanketoimijat ja alueilla tapahtuva työ on avain onnistumiseen. Elokuun kokouksessa 

päätettiin kirkastaa focusta entistä enemmän; hanke on vastaanottavien tahojen (teatterit) 

kehittämishanke eli focus niihin.

→ Stefin vastuulle järjestää koulutusta hankkeen sisällä

Nelikkö – hankkeen toiminnallinen johto

Hanketta pääasiassa hallinnoi ”nelikkö”, johon kuuluu Taiteen edistämisekeskus (Isto Turpeinen ja Arttu 

Pentikäinen), Tanssin talo (Hanna-Mari Peltomäki) ja Suomen teatterit ry (Hanna-Reetta Schreck). 

Taloudellisesta puolesta vastaa hankkeen hakijataho Oulun Jojo (Helena Lindqvist). Nelikön tehtäviin kuului 

hankkeen suunnittelu ja fasilitointi. Suunnittelua vuoden 2016 alusta oli tehty Isto Turpeisen ja Hanna-Mari 

Peltomäen toimesta. Varsinainen nelikkö aloitti työnsä 2017 tammikuussa, jolloin hankkeen ensimmäinen 

varsinainen toteutusvuosi käynnistyi. 



Nelikkö on kokoontunut keskimäärin kerran kahdessa viikossa – yhtään turhaa kokousta ei kutsuttu koolle, 

vaan joka kerta oli tehtäviä ja vastuunjakoa. Tässä päästään yhteen isoimmista haasteista hankkeen 

jatkolle: kun Taiteen edistämiskeskus irrottaa otteensa hankkeesta, kenen harteille ylijäänyt urakka 

lankeaa?

→ Tanssin talo on mielestäni luonnollinen kotipaikka hankkeelle, jolloin Suomen teatterit ry toimii 

yhteistyökumppanina ja väylänä teattereiden (hanketoimijat) suuntaan. Tässä tapauksessa Tanssin talolle 

on haettava lisäresurssia hankkeen tiimoilta.

Ohjausryhmä

Ohjausryhmä perustettiin asiantuntijaryhmäksi ohjeistamaan hanketta pitkän aikavälin tavoitteissa ja 

tukemaan rahoituskeskustelua (kts. SuuriKuvaA4). Parhaimmillaan ohjausryhmä lujittaa hankkeen 

juurtumista valtarakenteisiin (rahoitus, merkittävät alan organisaatiot mukana) ja varmistaa hankkeen 

jatkumisen sekä jatkorahoituksen saamisen. Ohjausryhmän työnkuvaan kuuluu myös peilata hankkeen 

tavoitteita esiintyvien taiteiden kentän kehitykseen ja näin ohjata hanketta toimivaksi osaksi muiden 

rakenteiden ja hankkeiden lomaan esittävien taiteiden kentällä (ajankohtaista VOS-uudistus). 

Ohjausryhmän ensimmäinen kokous pidettiin 16.6 Hakaniemessä Hanna-Mari Peltomäen koollekutsumana.

Sisällöllisesti kokous jäi ohueksi; arvokkain keskustelun aihe oli VOS-rakenteen uudistamiseen peilaaminen, 

josta Tommi Saarikivi (Stefi) piti informatiivisen puheenvuoron. Muutoin keskustelu ohjausryhmässä pyöri 

hankkeen sättimisen ja tanssin kentän ahdistuksen purkamisen välillä. Ohjausryhmän osittainen 

hämmennys on ymmärrettävää ja vastuu tästä lankeaa nelikön hartioille; edes nelikkö ei ollut sisäisesti 

täysin varma miksi ohjausryhmä kutsutaan koolle. 

Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että ohjausryhmä on tässä vaiheessa tarpeeton. Lyhyet perustelut tälle 

ovat:

1. Hanke on vielä alkuvaiheessa, joka tarkoittaa että toimintatavat ja tavoitteet hakevat vielä 

uomiaan. Myös rahoitus hankkeessa on verrattain marginaalinen, joka tarkoittaa että ohjausryhmä 

voi tuntea olevansa liian isoilla kengillä liiaan pienellä lavalla.

2. Nelikön aktiivisuus. Hankkeen toiminnallisesta johdosta vastasi vuonna 2017 erittäin aktiivinen 

”nelikkö”. Keskusteluissa puitiin jatkuvasti hankkeen toimia, mahdollisuuksia, arvoja ja tavoitteita, 

joita samanaikaisesti heijastettiin esiintyvien taiteiden kenttään. Näin pieneen hankkeeseen 

mahtuu vain tietty määrä ”johtajuutta” ja ohjausryhmän kokouksessa tuntui, että johtajuus ja 

asiantuntijuus meni sekaisin. Tämä johti siihen, että osa ohjausryhmän jäsenistä alkoi puimaan jo 



läpikäytyjä (nelikön) asioita ja suunnittelemaan jos yhtä sun toista hankkeen pään menoksi – 

risteävin mielipitein nelikön päätösten kanssa.

Ohjausryhmä tulee mielestäni tarpeelliseksi vasta kun hankkeen toiminta vakiintuu ja vastuu siirtyy 

enemmän neliköltä suoraan hanketoimijoille. Tällöin ohjausryhmä voi ottaa vastuulleen osan nelikön 

tehtävistä. 

→ Ensimmäisinä vuosina on luonnollista, että hanke muuttuu ja kehittyy nopeasti eri 

suuntiin, jolloin on tärkeää että toiminnassa on mukana ”nopean toiminnan joukot” (nelikkö). Jatkossa, kun

hanke juurtuu teattereiden ja tanssin kentän toimintaan, siirtyy nelikön toiminnallinen vastuu enemmän 

hanketoimijoille, kun taas nelikön hallinnoivan roolin ottaa ohjausryhmä.

Teoshakuportaali

Kiertuetoimintarakenteen tukemiseksi kehitimme teoshakuportaalin (kiertuetoiminta.tanssintalo.fi). Sen 

idea on yksinkertainen: kuka tahansa yksittäinen tanssija, tanssiryhmä tai -teatteri voi lisätä teoksensa 

portaaliin.  Tuottajien tulee täyttää tanssiteoksen kuvaus, tekniset ominaisuudet ja vaatimukset, hinta, 

yhteystiedot jne. Alkuperäinen tarkoitus oli  käyttää portaalia tanssiteosten etsimiseen ja haravoimiseen; 

hanketoimijat äänestävät vuosittain kiinnostavimmat ja sopivimmat pitchaustilaisuuteen, joista 

myöhemmin rakennetaan Tanssi liikuttaa! -kiertueohjelmistoa tulevalle vuodelle. Portaali kuitenkin herätti 

suurta mielenkiintoa niin tuottaja- kuin tilaajapuolelta, joten sitä lähdetään jatkokehittämään kahdella 

tasolla:

(1) Portaali jatkaa pisteittäistä toimintaansa, jossa teosten lisäämisellä ja äänestämisellä 

on aikaikkunat. Näin portaali palvelee suoraan hanketta ja sen vuosikelloa. Teoksen 

lisäys → äänestys → pitchaus → valinta → kiertue.

(2) Toisaalta portaali koettiin myös suurena voimavarana ja katsauksena suomalaisen 

tanssin kenttään. Miksei portaali voisi olla englanniksi ja toimia ikkunana suomalaiseen 

tanssiin? Voiko portaalista valita teoksia hankkeen ulkopuolelta? Voisiko sinne lisätä 

sirkusta tai teatteria? Saisiko sinne teoskalenterin? Voidaanko pitchata muutakin 

taidetta? Tätä vuoden ympäri toimivaa portaalin passiivista puolta lähdetään 

jatkojalostamaan vuonna 2018.

→ Taiteen edistämiskeskus anoo jatkoresurssia Arttu Pentikäiselle hankkeessa 

jatkamiseen projektihenkilönä, jolloin jatkan portaalin jatkokehittämistä. Sekä toiminnot että 

visuaalinen ilme kuuluvat vuoden 2018 portaalin päivitykseen.



Pitchaustilaisuus Lappeenrannassa 26.4

Lappeenrannassa Suomen teatterit ry:n vuosipäivillä järjestettiin tanssiesitysten pitchaustilaisuus. Kevään 

aikana toteutettuun teoshakuportaaliin ilmoittautui n. 130 esitystä yhteensä 62 eri tuottajalta.  Tanssi 

liikuttaa! -hanketoimijat äänestivät näistä 12 teosta, jotka kutsuttiin Lappeenrantaan. Pitchaustilaisuuden 

tarkoituksena oli, että teatterit pääsevät tutustumaan tarkemmin niihin teoksiin, joita lähdetään 

sovittamaan vuoden 2018 kiertueelle.

Tilaisuudessa oli paikalla hieman yli 40 osallistujaa – suurin osa hanketoimijoita ja -kumppaneita, mutta 

myös ulkopuolisia tanssista kiinnostuneita teattereita. Tanssiteokset oli kategorisoitu kolmeen ryhmään: 

isot, pienet ja lapset. Osallistujat pääsivät teosesittelyiden avulla tutustumaan monipuoliseen 

tanssitarjontaan, jonka lisäksi suoria kontakteja syntyi kasvotusten. Yksi Tanssi liikuttaa! -hankkeen 

tavoitteita onkin sovittaa tanssia teatterin lavoille ja näin luoda toimivia toimintamenetelmiä kiertäville 

esityksille tanssijoiden ja teatterien välille. 

Tilaisuudessa 26.4. klo 12 – 13:30 oli hieman yli 40 osallistujaa. Tässä lyhyt listaus paikallaolleista tahoista 

(HT= hanketoimija; K = Kumppani): Lahden kaupunginteatteri  2 hlöä (HT), Lappeenrannan 

kaupunginteatteri 2, Rimpparemmi 1 (HT), Helsingin kaupunginteatteri 3,  Hämeenlinnan teatteri 1 (HT), 

Rauman kaupunginteatteri 2, Porin teatteri 1, Kouvolan teatteri 4 (HT), Valkeakosken teatteri 1, Kotkan 

kaupunginteatteri 1 (HT), Kemin kaupunginteatteri 1 (HT), Jyväskylän kaupunginteatteri 1 (HT), 

Kansallisoopperan baletti 1, Riihimäen teatteri 1, Suomen Teatterit ry 4 (K), Tanssin talo 2 (K), Läntinen 

tanssin aluekeskus 1 (K), Jojo Oulun Tanssinkeskus 1 (HT), Aurinkobaletti 1 + 1 (HT), Taiteen 

edistämiskeskuksen Kaakkois-Suomen ja Hämeen aluetoimipiste 2 (K).

Pitchaustilaisuus Stefin vuosipäivien yhteydessä sai paljon positiivista palautetta niin sisältä kuin ulkoakin. 

Teatterialan henkilöt yllättyivät positiivisesti siitä, kuinka miellyttävää oli kokea suoraan esittelyt tekijöiltä. 

Myös tanssin helppous tuli monelle yllätyksenä: ”eihän tämä niin vaikeaa olekaan!”. Stefin vuosipäivät 

koettiin luonnolliseksi alustaksi, sillä teatterinjohtajat ja muu teatteriväki on silloin jo valmiiksi paikalla.

Tärkeä kysymys hankkeen jatkolle on, pitchataanko nykyiseen malliin tulevalle vuodelle vai 

vaihtoehtoisesti kahden vuoden päähän? Ajatus kahden vuoden päähän pitchaamisesta sai 

teatterinjohtajilta kannatusta kahdesta syystä:

1. Teatterien vuosikalenterit ovat pitkään ennaltasuunniteltuja ja täynnä. Kahden vuoden varoaika 

antaisi mahdollisuuden ottaa isompia esityksiä parempiin slotteihin, jonka lisäksi esitysten määrää 

voisi laajentaa.



2. Yhteistä kiertuetta suunniteltaessa alueittain (esim. Rovaniemi – Kemi – Oulu) on helpompi 

koordinoida toimet kun kalenterissa on väljää.

→ Toisaalta yhden vuoden pitchauskierto helpottaa hankkeen koordinoimista ja samalla voi 

”pakottaa” teatterit avaamaan vakituisia slotteja tanssiesityksille (esimerkkinä Kouvolan teatteri 

ja Tanssin päivä). Asiaa jää lopulta hanketoimijoiden päätettäväksi Tammi/helmikuun 

kokouksessa, jossa portaalia suunnitellaan.

Vuosikello

Vuoden 2017 alussa nelikkö työsti raa’an version hankkeen vuosikellosta (kts. Liitteet, Vuosikello-Aikajana), 

joka toteutui suunnitellusti. Tanssi liikuttaa! -hankkeen vuosi alkaa elo/syyskuussa kun hankehakemus 

jätetään.  Vuoden 2018 vuosikello voisi näyttää esimerkiksi tältä:

5-6 Hanketoimijoiden kokousta. Esim. Tammi/Helmikuussa (portal), Huhtikuussa (pitchaus), Kesäkuussa 

(pitchauksen valinnat, toimintaraportit), Elokuussa (uusi hankehakemus, uudet hanketoimijat), 

Syys/Lokakuussa (jos hakemus hyväksytään)

Hanketoimijat osallistuvat koulutustilaisuuksiin 2-4 kertaa vuodessa. Sisältönä yleisötyö, markkinointi, 

viestintä.

Nelikkö kokoontuu keskimäärin kerran kahdessa viikossa, riippuen hankkeeseen liittyvän työn 

jaksottaisesta määrästä

Ohjausryhmä (tulevaisuudessa – 2020-->)  1-2 kertaa vuodessa

Teoshakuportaalin työstö. Tammikuu (kehitystyö), Helmikuu (teosten päivitys, haku ja täyttö)

Teoshakuportaalin äänestys. Maaliskuussa hanketoimijat käyvät teokset läpi ja äänestävät pitchaukseen.

Pitchaustilaisuus Suomen teatterit ry vuosipäivillä Huhtikuussa → valinnat seuraavalle vuodelle

Uusi hankehakemus. Elokuussa. Hanketoimijoiden tuotettava suunnitelmat tulevan vuoden toiminnastaan.

Alueelliset tapahtumat.

Esimerkki  vuosikellosta liitteissä (2. Vuosikello-Aikajana) joka tehtiin alkukeväästä suunnitelmaksi vuoden 

2017 tapahtumille.



Viestintä

Sisäinen viestintä

Vuoden alussa nelikkö loi viestintäsuunnitelman, jonka konkreettisin momentti oli kuukausittain lähtevä 

sisäinen tiedotuskirje. Sen avulla pidetään hanketoimijat ajan tasalla tapahtumista, sekä tiedotetaan 

päätöksistä ja tulevista tapahtumista. Tämän lisäksi hanketoimijoiden kanssa käytiin keskusteluja 

paikallisista tapahtumista, hankerahan käytöstä, portaalista, aikatauluista yms.

Sisäinen viestintä onnistui kiitettävästi ja itse sain ajettua ”älä laita sähköpostia, vaan soita minulle 

suoraan” -kulttuuria sisään. Kun hankkeessa vallitsee positiivinen ja kannustava ilmapiiri, on turvallista 

toimia avoimesti ja pienissäkin asioissa soittaa suoraan ihmisille.  Lähdimme Isto Turpeisen kanssa 

ajatuksella oppivasta prosessista ja positiivisestä työympäristöstä – ja sillä jatketaankin.

Kehityksen paikka on tanssiryhmille viestinnässä; epäreilua jättää taiteilijat pimentoon.

Ulkoinen viestintä

Tanssin talon sivuille tuotettiin artikkeleita hankepaikkakunnilta. Julkaistut artikkelit tehtiin 

ostotyönä Tanssin talon toimesta. Nelikön kokouksessa keväällä käsiteltiin ulkoisen viestinnän 

merkitystä (markkinointi, brändin vahvistaminen) ja todettiin, että hanke etenee tässä vaiheessa 

sisältö edellä. Alueellisista tapahtumista tehtyjä lyhyitä artikkeleita tulee jatka ensi vuonnakin. Sen 

lisäksi tärkeää on jalostaa hankkeen kotisivua TT:n sivuilla ja tuottaa esityskalenteri.

→ Suunnitelmaan kuului tehdä Tanssin Tiedotuskeskuksen kanssa yhteistyötä, mutta 

jostain syystä toiminta takkuili. Ensi vuoden viestintäsuunnitelmapalaveriin Tiekkari mukaan → 

voimavara tanssin kentälle päin. 

→ Hanketoimijoiden joukosta on kuulunut ehdotusta osallistaa Suomen 

Tanssioppilaitosten Liitto (Stopp ry) mukaan toimintaan. Tämä mahdollistaa tanssikoulujen 

informoinnin ja osallistuttamisen. Ehdotan, että sekä Tanssin Tiedotuskeskus että STOPP ry 

kutsutaan kauden 2018 suunnittelupalaveriin joko syksyllä tai alkuvuodesta 2018. 

→ Lisäksi hankehakemukseen henkilölle joka koordinoi/viestittää. Kuten 

edellisvuonna: viestintäsuunnitelma, vastuujako, prioriteetit – yksinkertainen toimii!



Hankkeen rahoitus

Vuonna 2017 OKM-hankerahaa saatiin 86000€, joka jaettiin hanketoimijoiden kesken. Tällä rahalla 

hanketoimijat rahoittivat aluella yleisötyötä, markkinointia sekä esimerkiksi tila- ja matkakuluja. Tämän 

lisäksi hankeen kumppanit (Taike, Tanssin talo ja Stefi) antoivat työpanostaan hankkeelle 

omakustanteisesti. Taiken läänintaiteilijaresursseista maksettiin liikkuvia kuluja, kuten graafisen ilmeen 

suunnittelu, portaalin toteutus ja kokousten tilakustannukset.

Vuodelle 2018 rahoituskanava muuttuu jolloin haettava rahasumma on isompi ja joka mahdollistaa myös 

liikkuvien kustannusten siirtämisen suoraan hankerahan piiriin. Koska Taiken läänintaiteilijaresurssi 

hankkeen mukana loppuu, on huomioitava menetetyn työpanoksen lisäksi menetetty mahdollisuus käyttää 

rahallisia läänintaiteilijaresursseja menoihin. Hankkeelle onkin tarkoitus hakea rahoitusta hanketoimijoille 

tulevan perusrahoituksen lisäksi näihin kustannuksiin:

(1) portaalin jatkokehittäminen ja ylläpito

(2) valtakunnallinen koordinaattori (yksi henkilötyövuosi)

(3) alueelliset koordinaattorit

(4) ulkoinen viestintä (ostopalveluna)

(5) muut kustannukset (kokustilat ym.)

→ Huom.! Hankehakemukseen kirjattava tarkemmin mihin hanketoimijat saavat alueella 

rahaa käyttää ja mihin eivät. Tämä vaatimus kuulunut jokaisen HT:n huulilta.

Loppupäätelmä

Onnistumiset?

1. Tavoitteet täyttyivät – Alueen rihmaston kumppanuudet tunnistettu, paikallinen yhteistyö 

käynnistetty, esityksiä tilattu (Kuten Matti sanoi; hankkeen tuella 15 esitystä lisää – itseisarvo 

valtava) ja yleisötyön menetelmiä kokeiltu. Tämän lisäksi loimme teoshakuportaalin ja suoritimme 

jalkautimme pitchauksen. Asetimme suunnitelmallisesti tavoitteet jotka toteutuivat. 

2. Nopea toiminta ja oppiva prosessi – kaikki hankkeessa osallisena olevat ovat pitäneet avoimen 

mielen ja positiivisen asenteen. Tämä on mahdollistanut nopean toiminnan ongelmien 

ilmaantuessa ja näin ratkaisutkin on löydetty. Hanketoimijoilta tullut eritoten kiitosta hyvästä 

yhteishengestä; molemminpuolista ymmärtämistä (nelikkö<>hanketoimijat) ja yhteinen focus.



3. Paikalliset lähtökohdat – hankkeen toimivuuden elinehto on, että työtä tehdään paikallisista 

lähtökohdista. Isot teatterit + tanssin = vielä osittain tuntematonta maaperää. Silloin on tärkeää 

että asiat saavat kehittyä rauhassa ja omaan tahtiin. 

4. Fasilitointi – Nelikkö onnistui luomaan hankkeelle  vuosikellon mukaiset fasiliteetit. Kiitettävää 

palautetta mm. siitä, kuinka hienoa on kun hanke kerää tällaisen porukan kasaan keskustelemaan 

→ hyvä henki → uusia ideoita → kumppanuuksia.

Missä petrattavaa?

1. Ulkoinen viestintä. Suurin kritiikki mitä hanke on saanut on tullut sekavasta viestinnästä. 

Ulkopuolisille on ollut suuri ihmetyksen aihe mistä hankkeessa on kysymys, mikä on hankkeen 

kärki. 

-  Syyt? Kyseessä on moniulotteinen kehityshanke jota hallinnoidaan eri organisaatioiden 

kesken (Taike, Tanssin talo, Stefi, aluekeskukset, teatterit, Tiedotuskeskus). Sen lisäksi 

hankkeen raamit ovat tarkoituksellisesti joustavat, joka mahdollistaa hankkeen kehittymisen 

dynaamisesti. Vuodelle 2018 tarkempi focus ja keskitetympi viestintä.

2. Sisäinen viestintä ei toiminut molempiin suuntiin – Hanketoimijoita oli välillä vaikea saada kiinni 

puhelimitse ja sähköpostitse. On ymmärrättävää, että teatterin vuosikello ruuhkauttaa tiettyjä 

aikoja, mutta deadlineista pidettävä paremmin kiinni. Viestintään tulee vuonna 2018 koulutusta.

3. Tiivistäminen/keskittäminen/focus – En koe hankkeen varsinaisesti epäonnistuneen homman 

pitämisessä kasassa; ensi vuodelle haaste tulee kuitenkin olemaan hankkeen hallinnon 

keskittäminen. Neliköstä poistuu Taike (1,5 työvuotta), jolloin Stefin ja Tanssin talon harteille 

lankeaa paljon vastuuta. Ensi vuoden hankehakemuksessa on otettava tämä huomioon ja haettava 

esimerkiksi Tanssin talolle lisäresurssia hankkeen fasilitointiin.

4. Hankehakemuksen tarkentaminen. Hanketoimijat olivat yksimielisesti sitä mieltä, että 

rahankäytön suhteen oli epäselvyyttä; mihin rahaa saa käyttää ja mihin ei. Ensi vuoden 

hankehakemukseen kirjattava tarkemmat rahankäytön selvitykset – ei harmaita alueita.



Alueelliset haastattelut 

Rovaniemi

1. Tanssi liikuttaa! -hanke; hyödyt, mahdollisuudet? Näetkö osana teatterin vuosittaista 

toimintaa?

a. Ehdottomasti vuosittaista toimintaa; kaksi tulokulmaa. 1. Me pystytään tuottamaan 

Rovaniemelle sellaisia esityksiä mitä emme itse tee, eikä siellä muuten nähdä. 

Kyseessä voi olla mittaluokka, tyylilaji. Rahoitus on kriittinen osa Rovaniemen avusta. 

2. Emme tee ollenkaan uutta lastenjuttua, vaan tuomme Neiti Idan (14 kertaa kahden 

viikon aikana.)

b. Tavallisesti olemme tuottaneet lastentuotannon itse; tänä vuonna neiti Ida  

keventää meidän omaa toimintaa.

c. toiminnallinen markkinointi helvettiin. fyrkkaa pitää voida käyttää suoraan keikkoihin.

2. Mitä, missä, milloin tapahtuu 2017? 

a. Neiti Ida syksyllä (14 kertaa, eripuolella Rovaniemeä kahden viikon sisään). Jutajaisten 

aikaan Tsuumin Kake. Tsuumin Elämäntehostajat. Piti olla (tarjottimen ulkopuolelta) 

Minimin ruokateatteriesitys ja Viikset, mutta mönkään meni.

3. Miltä alustavasti näyttää vuodelle 2018? Mahdolliset kiertuekumppanuudet?

a. Hyvältä näyttää! Yritetään saada loppuvuoteen 2018 (tai 2019 alkuun) Tero Saarisen ja 

Pohjoisen duetto Kemin ja Oulun kanssa.

b. Myrskyluodon Maija tuotetaan Rovaniemen teatterin kanssa.

4. Yhteistyö aluekeskuksen kanssa – dynamo rakenne?

a. Urheiluopiston kanssa hyvä meininki. Tanssiopiston yhteistyö on jo unohdettu – liian 

vaikeaa sontaa. Omaan toimintaansa keskittyneitä, luutuneita organisaatioita.

b. Oulu – Kemi – Rovaniemi. Sen lisäksi halutaan lisätä Rovaniemen kaupunginteatterin 

kanssa yhteistyötä.

5. Mitä toivot ”neliköltä” eli taike, stefi ja tanssin talo?

a. Monimutkaisuutta ilmassa, neliköllä kenties eri intressit tehdä asioita? Henkilöillä 

yhteiset intressit, mutta organisaatiot painavat niskaan.

b. Portaali ihan mahtava juttu; sekä hankkeessa että tanssin kentällä yleisesti. 

Ehdottomasti suunnataan hankkeen resursseja sen jatkokehittämiseen.

Oulu

1. Tanssi liikuttaa! -hanke; hyödyt, mahdollisuudet? Näetkö osana teatterin vuosittaista 

toimintaa?

a. pystynyt syventämään alueellista yhteistyön tekemistä. raha kohdistuu helenan 

mielestä uudistamaan talojen omaa toimintaa. 



b. pitkän aikavälin tekemisen tunnistaminen valtakunnallisesti.  yhdistyminen. hankkeen 

myötä ollaan istuttu kaikki teatterit yhdessä, nähdään alan ihmisiä laajemmin ja 

saadaan jaettua kokemuksia jne.

c. painottaa yleisötyön merkitystä, koska Suomessa ei ole tanssiteatterin katsomiseen 

kannustavaa kulttuuria. 

d. Moniulotteisuuden haaste; ei työstetä vain yhtä asiaa. ”Kuhan saadaan hirveästi 

rahhaa, että voidaan ostaa esityksiä.”  ei toimi! Tämän takia Oulu painottaa 

yleisötyötä ja markkinointia hankkeessa.

2. Mitä, missä, milloin tapahtuu 2017? 

a. Katutanssi-näyttämö kaupunginteatterin ja KEKSI-kollektiivin kanssa. 

b. Meidän tuotanto vierailee Kemissä (Iltamat), yleisötyö Kemissä.

3. Miltä alustavasti näyttää vuodelle 2018? Mahdolliset kiertuekumppanuudet?

a. Oulu JOJO (ehkä Kaupunginteatteri) – Kemi – Rovaniemi 

b. Tero Saarinen. 

c. Istutaan alas ja sovitaan pöydässä keskenään; välvouhkaamista ei tarvita pohjoisessa

4. Yhteistyö aluekeskuksen kanssa – dynamo rakenne?

a. Oulun kaupunginteatteri

b. Myös Kemi, Rovaniemi (Rimpparemmi)

c. Jotain yhteistyötä tanssikoulujen kanssa. Nyt kuitenkin työpajoissa uusia yhteisöjä, 

kuten nuorten ystävät, maahanmuuttajat jne.

d. Katutanssinäyttämössä haettiin tanssia harrastavia nuoria. Toisena päivänä tarjottiin 

mahdollisuuksia nuorille ja lapsille jotka eivät ole ikinä harrastaneet tanssia.

5. Mitä toivot ”neliköltä” eli taike, stefi ja tanssin talo?

a. Toinen puoli on teatterit, organisaatiot jne. eli työ kentällä. Arjessa tehty työ, teokset ja

alueellinen yhteistyö.

b. Taike, TT ja Stefi: matkan varrella roolit selkiytyneet. 

b.i. Viestintä ollut välillä hankalaa, mutta ymmärrettävää – roolitus ei ole ollut 

selvillä. Eli normaalia kehitystä.

c. Ohjausryhmä: Tiedon mutustelu ja ohjauksen antaminen.

Luonnollisesti asioita katsotaan laajasti ja suuressa kuvassa, MUTTA

Hanke on teatterien, joten painopiste pitää olla teattereissa. Miten autetaan teattereita järjestämään 

vierailutoimintaa ja kiertueita. Siinä painopiste ja focus.

1. Tanssi teattereihin (portal, ostaminen)

2. Yleisö teattereihin

3. Kiertäminen



Turku

Turku // AB // Katja Lehmussaari

Rahankäytön selventäminen.

Turku – Jos saavat esim ÅST mukaan, mukana.

a. Kinetic: Rohkeat; istutettiin Tehdas-festivaaliin - AB:n tiloissa 110 paikkaa.

b. Yleisötyöhanke. Huono ajankohta oppilaitoksille (tanssikouluille) syksyn alussa.

c. 30e / oppilas. treenitunti (OKM-rahoitus), workshop (OKM), tanssihaaste(OKM), esitys.

d. Rihmasto: Aluekeskus ja AB, oppilaitokset (tanssi). TOIVOVAT ISOMPAA KUMPPANIA 

KUTEN ÅST!! Tampereelle! → Turun Kaupunginteatteri toteutui

e. Vain 12 vos-tanssioppilaitosta; ”tanssi on urheilua, ei taidetta!”

1.  Tanssi liikuttaa! -hanke; hyödyt, mahdollisuudet?

d. Aluekeskuksen ja AB:n yhteistyö harppasi hankkeen kanssa suuresti! 

e. Resurssipula; yksi ihminen pyörittämään ”dynamoa”. Kyllä esityksen ottaminen 

onnistuu, mutta välvouhkaamista kaivataan – oppilaat katsomaan tanssia!

f. Tanssin Talon resurssituki ei onnistunut. 

g. Manilla-säätiö ja AB:n festivaali; manifestivaali.

2. Mitä, missä, milloin tapahtuu 2017?

h. 6 pakettia (treenitunti, workshop, tanssihaaste, esitys) 30e/nuppi/paketti

i. Kinteric orchestra: rohkeat 2.9 (päivänäytös ja iltanäytös, AB-tiloissa, tehdas-

festivaalilla); workshopit 26.8, 19.8

3. Mahdolliset kiertuekumppanuudet?

j. Tampereen työväen teatteri? Tampereen teatteri (Reino Bracke?)? Porin teatteri, (siellä

Pori-dancecompany)? Rauma (Natunen); kuuluu aluekeskukseen? ÅST!

4. Yhteistyö aluekeskuksen kanssa – dynamo rakenne?

k. edistynyt! Sannan kanssa tasajako, Sannalla tanssikoulut ja Katja vastannut 

esityspuolesta.

5. Mitä toivot ”neliköltä” eli taike, stefi ja tanssin talo?

l. Viestinnän johdonmukaistamista ja keskittämistä. Yksi henkilö tekemään 

täyspäiväisesti. 

m. Tanssin talo; valtakunnallinen toimija! Ei vain Helsingin buffaaja. 



Kotka

1. Tanssi liikuttaa! -hanke; hyödyt, mahdollisuudet? Näetkö osana teatterin vuosittaista 

toimintaa?

a. Kotkan tapaus poikkeus, sillä teatterinjohtaja vaihtui kesken hankkeen. Ei kauheasti 

vaikutusta, hanke ulkoistettu.

b. Miko Jaakkola aloittaa 1.8 Kotkan teatterinjohtajana

c. Loksahtanut paikalleen vuosikelloon, yhteistyö Kaakon tanssi ry:n kanssa. Apuja 

tarvittaisiin kysymykseen: miten saada tanssi näkyvämmäksi Kotkassa, miten saada 

yleisöt paikalle? Vertaa: Tero Saarinen myydään nimenä Sali täyteen, DanceFest 

ammottaa tyhjyyttään.

c.i. Aukko tanssiharrastajien ja esittävän tanssitaiteen välillä.

c.ii. Tanssia ei koeta osana teatterin vakiotoimintaa. Nuoria osanottajia ei saada 

paikalle.

c.iii. Opettajien rooli koetaan isoksi; jos on motivoiva opettaja joka tuo vahvasti 

asioita esille ja vie oppilaat katsomaan – homma toimii.

c.iv. Kokeilu: kiertuetoteutus! Jos ostetaan esim. Tero Saarinen porukalla 6-8 

paikkaan ja markkinoidaan.

c.iv.1. Keskusjohtoinen markkinointi, organisointi

c.v. Mallinnus: paikalliset kevätjuhlat yhdistettynä suureen nimeen – saadaan 

paikalle tanssijat, opettajat, vanhemmat/suku + iso nimi vetää muuta yleisöä.

c.vi. tanssi-teatteri-sirkus

d. asioiden normalisoituminen; asiat sujuu paremmin kun on totuttu toimimaan yhdessä. 

Sekä teatterin että tanssiryhmän kohtaaminen – raiderit ja lavatiedot kuntoon!

d.i. tuntuu että tanssiryhmät eivät itsekään tiedä mitä tarvitsevat teatterilta – 

suhde on kaksisuuntainen – 

d.ii. tässäkin suhteessa kiertue olisi napakymppi! ei tule yllätyksiä kun toiminta on 

vakiintunutta.

2. Mitä, missä, milloin tapahtuu 2017?

a. DanceFest – puhtaasti superviikkoon keskittyminen, DreamWall, DanceFest, 

tanssipajoja

a.i. Kaakon tanssin kautta työpajoja

3. Mahdolliset kiertuekumppanuudet?

a. Kouvola, Lappeenranta ( Timo Sokura, ), Imatra (Rissanen Timo), Lahti,

4. Yhteistyö aluekeskuksen kanssa – dynamo rakenne?



a. Jonkun verran yhteistyötä yksittäisten tanssikoulujen kanssa, mutta Kaakon tanssi ry on

ehdottomasti isoin kumppani! Onnistunut loistavasti. Ehkä enemmän ammattitaitoa 

markkinointiin; resurssipula. Koettu asia omaksi teatterin puolelta!

5. Mitä toivot ”neliköltä” eli taike, stefi ja tanssin talo?

a. Informaatiota on tullut, Isto kävi henk. koht. paikan päällä. Paikan päällä käyminen on 

tärkeää!

b. Mihin rahaa saa käyttää? -kysymys on monilla huulilla!

Kotkassa suuri intohimo tanssiin ja myös haastaviin ja marginaalisiin esityksiin! Musiikkiesitys 

yhdistettynä tanssiin!

Kouvola

1. Tanssi liikuttaa! -hanke; hyödyt, mahdollisuudet? Näetkö osana teatterin vuosittaista 

toimintaa?

a. Näen osana. Tukee omaa ohjelmistoajattelua; tämän avulla meillä on mahdollisuus 

tavoitella uutta ja nuorta yleisöä. Profiilia ollaan kohentamassa, tämä on loistava 

sauma.

b. Kouvolassa tanssikoulujen lisäksi täällä ei tanssia varsinaisesti ole! Eli kun Kouvolan 

Teatterin suurelle näyttämölle tuodaan tanssia, saatavuus paranee huomattavasti.

c. Hankkeen idea on täysin mahdollinen: Otimme Hei Kelaa! ja Kotka otti heti hihasta 

kiinni ja sanoi: mekin otamme!

d. Idea tanssikoulujen kevätnäytöksen laajentamisesta suuremmaksi SHOWksi! Yksi tai 

pari isoa tanssiryhmää jotka huipentavat illan – alussa tanssikoulujen esitykset, loppuun

huipentuu. Tanssijat tapaavat ammattitanssijoita jne.

2. Mitä, missä, milloin tapahtuu 2017?

a. Tanssin päivä 29.4 ensimmäistä kertaa Kouvolassa; avoin tapahtuma pienellä 

näyttämöllä. 

a.i. Kävijämäärältään succee! Ikähaitari 5v – 80v !

a.ii. Tanssin Päivä osa teatterin imagon uudistamista – toimii 

molemminsuuntaisesti. Mukana strategiassa. Tulee jalkautumaan. 

a.iii. Markkinoinnilla oli suuria paineita, aikataulutus ja viestinnän sekalaisuus.

a.iv. Tanssikoulun yhteistyö oli vitaali; toi yleisöä, loi fasiliteettejä.

a.v. Taiken osuus elintärkeä → jatkoon tarvitaan aluekoordinaattoria

a.vi. Puutteena: teatterilla ei ole tuottajaa. 

b. 6.11 Break the Fight – 



b.i. Tanssiryhmien pitää pystyä muokkamaan ja soveltamaan teoksiaan, hintoja ja 

kaikkea!

b.ii. Lokakuussa työpajat – se neuvoteltiin joustavasti.

3. Mahdolliset kiertuekumppanuudet?

a. Kotkan kanssa on jo puhuttu! Lappeenranta, Imatra, Kotka. Lahti?

4. Yhteistyö aluekeskuksen kanssa – dynamo rakenne?

a. DancePit – keskiöön, kiitos Riksulle.

b. Kaakon tanssi ry on vielä mysteeri; mahdollinen yhteistyökumppani.

c. Kaupungin kulttuuripolku meni mönkään, siihen panostetaan ensi vuonna.

5. Mitä toivot ”neliköltä” eli taike, stefi ja tanssin talo?

a. Epäselvyyttä rahankäytöstä. 

b. Yhteisiä tapaamisia ollut usein, se on hyvä!

c. Pitchaus on loistava!

d. Kehittämistyö jatkukoon, alussa ollaan! Ei ainakaan vähennetä kohtaamisia.

6. Muuta

Toteutuneet pääasialliset yhteistyökumppanit Riksu (DancePit) ja Taike (AP ja IT)

Kulttuuripolku meni mönkään; aikataulutuksen kanssa tehtiin virhe. ”Me oletettiin että 

kaupungin kanssa mennään edellisvuoden sampluunalla. Oletettiin että ovat mukana ilman 

varmistusta. Olimme myös liian myöhässä.” Kaupungin kanssa kommunikoitaessa petrattava.

Kultturipolulla oli muita painotuksia tänä vuonna. Koulujen kanssa on oltava aiemmin liikkellä 

kun sovitaan yhteistyötä.

Tekemättä:

Kemi

Jyväskylä

Lahti

Hämeenlinnä
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