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1.	 YLEISTÄ
Vuonna	2010	perustettu	Tanssin	talo	ry	edistää	tavoitteitaan	tanssin	talo	-hanketyön	
kautta.	Hanke	edistää	tanssitaiteelle	ja	-kulttuurille	soveltuvan	toiminta-	ja	tilakoko-
naisuuden	syntymistä	Helsinkiin.	

Tulevan	Tanssin	talon	vaikutusalue	on	koko	Suomi	ja	sillä	on	vahva	kansainvälinen	
rooli.	Talon	toiminnan	merkitys	liittyy	tanssin	infrastruktuurin	kehittämiseen,	työl-
listämisen	edistämiseen	sekä	vierailu-	ja	kiertuetoiminnan	aktivoimiseen.	Kansain-
välisten	ja	kotimaisten	esitysvierailujen	ja	tapahtumien	toteuttaminen	on	sen	yksi	
keskeinen	toimintamuoto.	Toiminnan	perusta	on	monipuolisessa	yhteistyössä	ja	
tuotantokumppanuuksissa.	

Yhdistyksen	toteuttaman	hanketyön	sisältöjä	ovat	tilaprojektin	edistämisen	ohella	
mm.	esitystoiminta	sekä	muiden	toimijoiden	kanssa	toteutettavat	alan	toimintaedel-
lytyksiä	kehittävät	projektit.

2.	ORGANISAATIO
2.1.  Henkilökunta ja toimitilat

Hanna-Mari Peltomäki	työskenteli	yhdistyksen	kokopäiväisenä	projektipäällikkönä.	
Peltomäen	työtehtäviin	kuului	mm.	yhdistyksen	hallinto-	ja	tuotantotehtävät,	tilapro-
jektin	hallinta	ja	koordinointi,	viestinnän	suunnittelu	ja	toteutus	yhteistyössä	asiantun-
tijoiden	kanssa,	sidosryhmäyhteistyö	sekä	hallituksen	sihteerinä	toimiminen.	

Johanna Tuukkanen	aloitti	1.8.	alkaen	yhdistyksen	osa-	ja	määräaikaisena	sisältöasian-
tuntijana.	Tuukkasen	työtehtäviksi	määriteltiin	mm.	talon	tulevien	palvelujen	kehit-
täminen,	yhteistyön	rakentaminen	tanssikentän	toimijoiden	kanssa	sekä	tapahtumien	
ja	projektien	sisältöjen	suunnittelu.	

Sisältöasiantuntijan	työtehtävä	oli	avoimessa	haussa	huhtikuussa.	Hakemuksia	tuli	
yhteensä	19.	Haastatteluun	kutsuttiin	kuusi	hakijaa.	Valintaa	valmistelivat	projektipääl-
likön	lisäksi	puheenjohtaja	Sanna Rekola	ja	akateemikko	Marjo Kuusela.

HOP	Helsinki	-tapahtuman	valmisteluun	yhdistyksen	hallitus	kutsui	sisältöasiantun-
tijan	määräaikaiseen	(1.-31.5.)	työtehtävään	yhdistyksen	hallituksen	jäsenen,	Glims	&	
Gloms	dance	companyn	taiteellisen	johtajan	Tuomo Railon.

Toiminta	vuonna	yhdistyksessä	työskentelivät	määräaikaisesti	tuottaja	Jenni Sainio	
(14.4.-31.10.)	ja	osa-	ja	määräaikaisesti	Reija Wäre	(1.1.-28.2.)	ja	Ulrika Vilke	(8.9.-8.11.).	

Sainio	toimi	tuottajana	Itä-Helsingin	tanssiviikko-	ja	HOP	Helsinki	-tapahtumissa	sekä	
osallistui	mm.	Tanssi	kiertää-	projektin	toteutukseen,	Wäre	oli	mukana	Tanssi	kiertää	



-projektin	suunnittelu-	ja	tuotantotehtävissä	ja	Vilke	oli	HOP	Helsinki	-tapahtuman	
projektituottaja.	

Yhdistyksen	viestinnän	suunnittelusta	ja	toteutuksesta	yhteistyössä	projektipäällilön	
kanssa	vastasi	ostopalvelusopimuksella	Creatika Agency.	Raisa Rauhamaa	osallistui	
tiedotustyöhön	freelancetyönä.	Graafisesta	suunnittelusta	eri	projektien	yhteydessä	
vastasivat	Marjo Hannukainen,	Marko Mäkinen	ja	Vapa Media Oy.	Verkkosivujen	toteu-
tuksesta	vastasi	Juha Järvinen.

Metropolia	Ammattikorkeakoulun	kulttuurituotannon	opiskelija	Kaisa Kukkonen	suoritti	
työharjoittelujaksot	kevään	ja	syksyn	aikana	osallistuen	mm.	tapahtumien	tuotanto-
työhön.	Silja Tuovinen	oli	yhdistyksen	ja	Zodiak	–	Uuden	tanssin	keskuksen	yhteinen	
työharjoittelija	syys	-	lokakuussa.	Silja	oli	mukana	syksyn	tapahtumatuotantojen	toteu-
tuksessa.

Yhdistyksen	toimitilat	sijaitsivat	tammi-helmikuussa	Aleksanterin	teatterissa,	osoit-
teessa	Bulevardi	23-27	00180	Helsinki	ja	maaliskuusta	alkaen	Kaapelitehtaalla,	osoit-
teessa	Tallberginkatu	1	B	/	122	00180	Helsinki.

2.2. Hallinto

Yhdistyksen	toiminnasta	vastaa	kymmenhenkinen	hallitus.	Kaudella	2013-14	hallituk-
sen	puheenjohtajana	oli	toiminnanjohtaja	Sanna Rekola	ja	varapuheenjohtajana	koreo-
grafi	Samuli Nordberg.	Jäseninä	olivat	toiminnanjohtaja Iiris Autio, johtava asiantuntija 
Tuomo Hahl, kaupunginvaltuutettu Tuuli	Kousa,	akateemikko	Marjo Kuusela,	toimin-
nanjohtaja	Raija Ojala,	taiteellinen	johtaja	Tuomo Railo,	pääjohtaja	Risto Ruohonen	ja	
dekaani	Paula Tuovinen.	

19.5.	pidetyssä	vuosikokouksessa	yhdistykselle	valittiin	uusi	hallitus.	Puheenjohtajana	
jatkoi	Sanna	Rekola.	Edellisen	kauden	hallitusjäsenistä	jatkoivat	Iiris	Autio,	Tuomo	
Hahl,	Samuli	Nordberg,	Raija	Ojala,	Tuomo	Railo	ja	Risto	Ruohonen.	Uusina	jäseninä	
hallitukseen	valittiin	kustantaja	Liisa Heikkilä-Palo,	yrittäjä	Kaisu Karvala	sekä	tanssi-
taiteilija-muusikko	Elina Pirinen.

Hallitus	kokoontui	vuoden	aikana	7	kertaa.	Vuoden	tärkeimpiä	asioita	olivat	yksityisen	
investointirahoituspäätöksen	varmistaminen,	sisältöasiantuntijan	työtehtävän	täyt-
täminen	sekä	eri	tapahtumakokonaisuuksien	tuottaminen.

Jäsenistö	muodostuu	yhteisöjäsenistä	(39)	ja	henkilöjäsenistä	(39),	joita	on	yhteensä	
78	(liite	1).	Jäsenmaksut	olivat	henkilöjäsenille	30	euroa,	yhteisöjäsenille	100	euroa	ja	
kannatusjäsenille	500	euroa.	Yhdistyksellä	ei	ole	kannatusjäseniä.

Yhdistyksen	kirjanpidosta	vastasi	espoolainen	tilitoimisto	E-Tilipalvelut Merac Oy.	
Toiminnantarkastajana	toimi	Jussi-Mikko Kesti	sekä	varatoiminnantarkastajana	Iiro 
Auterinen.



3.	 TANSSIN	TALO	-HANKKEEN		
	 EDISTÄMINEN	2014
3.1.  Tiivistelmä

Yhdistyksen päätavoite vuonna 2014 oli edetä tilahankkeen osalta neuvotteluissa sekä kau-
pungin että valtion kanssa. Etenemisen yksi selkeimmistä edellytys oli yksityisen rahoitus-
osuuden vahvistuminen investoinnille.

Jane ja Aatos Erkon säätiön alustavana ja ehdollisena myönnetyn 15 miljoonan euron in-
vestointiavustuksen julkistamisen jälkeen kaupunki käynnisti viralliset neuvottelut valtion 
kanssa. Kaupungin perustama tanssin talo -työryhmä aloitti puitesopimuksen valmistelun 
joulukuussa. Varsinaiseen hankevaiheeseen siirtyminen on mahdollista vasta puitesopimuk-
sen tuottaman tiedon sekä kaupungin ja valtion päätöksenteon myötä. 

Palvelujen osalta jatkettiin tapahtuma- ja yleisöyhteistyömallien sekä tanssin ammattilaisille 
suunnattujen palvelujen kehittämistyötä yhdessä verkostokumppanien kanssa. Vuoden aikana 
(osa)tuotettiin kiertueita, residenssejä ja tapahtumia sekä koulutuksia eri puolella Suomea. 
Eri tapahtumat keräsivät yhteensä yli 7000 osallistujaa. Harjoitustilojen vuokrausta edistävän 
verkkopalvelun protomalli valmistui vuoden loppuun mennessä.

3.2.  Tilahanke

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskuksen toteuttama tarveselvitys valmistui vuoden 
2014 alussa ja se esitti Tanssin taloa sijoitettavaksi osaksi Kaapelitehtaan kokonaisuutta raken-
nuksesta vapautuviin tiloihin ja uudisrakennusosaan. Tavoiteltavien tilojen bruttoala on yhteen-
sä 7640 m2 ja alustava kustannusarvio on yhteensä 34 490 000 e (alv 0). 

Lausuntokierros toteutettiin helmi-toukokuussa 2014. Esimerkkinä Helsingin kaupungin elin-
keinopalvelujen ja KOY Kaapelitalon lausunnot (liitteet 2-3). Tanssin talon merkitys tunnistet-
tiin sekä toimialalle että Helsingin kaupungille. 



Helsingin kaupungin kirjasto- ja kulttuurilautakunta linjasi päätöksessään 10.6.2014 (liite 4), 
että ennen hankesuunnitteluvaiheen käynnistymistä ja sitä koskevaa päätöksentekoa yhdis-
tykseltä edellytetään investointia koskevan yksityisten rahoitusten päätökset (ehdollisena-
kin), tarkennettu Tanssin talon toiminta- ja hallintomalli ja heijastusvaikutusten selvittäminen 
(mm. avustuspolitiikkaan, muiden tilojen käyttöasteeseen, Kaapelitehtaan toimijoille, Kaape-
litehtaan ja kaupungin vetovoimaisuudelle). 

Yhdistys jätti syyskuun alussa Jane ja Aatos Erkon säätiölle hakemuksen investointirahoituk-
sesta. Hakemuksen liitteenä olevassa lausunnossaan (liite 5) KOY Kaapelitalo ilmoitti, että se 
on valmis toimimaan tarveselvityksen esittämän prosessikuvauksen mukaisesti yhtiötä koske-
vien velvoitteiden osalta. Tanssin talo -hankkeen näkökulmasta KOY Kaapelitalolla on merkit-
tävä rooli tilan rakennuttajana ja vuokraisäntänä. Tämä edellyttää selkeän yhteistoiminta- ja 
vuokrasopimuksen luomista.

Säätiö julkaisi 15 miljoonan avustuspäätöksensä 28.10. (liitteet 6-7).  Avustuksen vahvistumi-
nen edellyttää puitesopimuksen syntymistä vuoden 2015 loppuun mennessä. Puitesopimuksen 
osapuolia ovat yhdistyksen lisäksi KOY Kaapelitalo, Helsingin kaupunki ja valtio. Sopimukses-
sa tulee olla määriteltynä mm. investointikustannusten loppuosan kattaminen, Tanssin talon 
ja KOY Kaapelitalon vastuunjako sekä toimintarahoitus. 

Kaupunginjohtaja Pajunen nimitti marraskuussa tanssin talo -työryhmän valmistelemaan em. 
sopimusta. Määräaika työlle on 31.10.2015 ja työryhmän tulee jättää väliraportti 1.4. 2015. Työ-
ryhmän puheenjohtaja on kulttuurijohtaja Stuba Nikula ja muut jäsenet ovat  Helsingin kau-
pungilta osastopäällikkö Veikko Kunnas ja rahoitusjohtaja Tuula Saxholm, opetus- ja kulttuu-
riministeriöstä kulttuuriasiainneuvokset Katri Santtila ja Tiina Eerikäinen, KOY Kaapelitalolta 
toimitusjohtaja Petri Sirviö sekä Tanssin talo ry:stä projektipäällikkö Hanna-Mari Peltomäki ja 
hallituksen puheenjohtaja Sanna Rekola. Työryhmä järjestäytyi 19.12.2014.

Yhdistyksen tehtävänä osana puitesopimusvalmistelua on viimeistellä liiketoimintasuunni-
telma ja avata talon toiminnan heijastusvaikutuksia. Em. kokonaisuuksien tulee olla valmiina 
väliraportointivaiheessa. 

Nopeassa aikataulussa toteutettavan työn tueksi yhdistys rekrytoi joulukuussa lisäasian-
tuntemusta. Liiketoimintasuunnitelmaosaaminen kilpailutettiin ja tehtävään valittiin Juha 
Koskinen Ajantieto Oy:stä. Ostopalvelusopimus on ajalle 1.1.-30.4.2015. Heijastusvaikutussel-
vitystyöhön rekrytoitiin Satu Silvanto osa- ja määräaikaisesti ajalle 1.1.-30.4.2015. Silvannon 
assistentiksi valittiin tuotantoharjoittelija Tiina Timonen. 

3.3.  Tanssin ammattilaisille suunnatuista palveluista käynnistettiin  
 tilapankin ja mentorointiohjelman pilotointi

Tanssin ammattilaisten palvelutarpeita priorisoitiin vuonna 2013 toteutetussa palvelukäsi-
kirjassa. Käsikirja on ehdotus tulevan Tanssin talon mahdollisista ammattilaispalveluista.  
(http://tanssintalo.fi/varasto/Palvelukasikirja_31102013.pdf)

Palvelujen tavoitteena on ammattilaisten toimintaedellytysten parantaminen. Palvelujen tar-
koitus ei ole kilpailla nykyisten palvelujen kanssa, vaan toimia infrastruktuuria täydentävänä. 



Tanssin talo koordinoi, mahdollistaa, tuottaa ja kehittää palvelukokonaisuuksia yhteistyössä 
muiden organisaatioiden kanssa. 

Käsikirjassa ehdotetuista kokonaisuuksista vuonna 2014 kehittämiskohteiksi nostettiin harjoi-
tustilapankki ja mentorointiohjelma.

 3.3.1. Harjoitustilapankki

Olemassa olevien, tanssikoulujen ylläpitämien harjoitussalien kartoittaminen ja saavutet-
tavaksi tekeminen tanssin kentän toimijoiden käyttöön nousi tarvekartoituksessa yhdeksi 
keskeisimmäksi toiveeksi.

Tilapankin tavoitteena on luoda helposti käytettävä, sähköinen palvelu tanssin harjoitustiloja 
tarjoavien ja tarvitsevien välille. Se helpottaa molempien osapuolten työtä sekä tehostaa ole-
massa olevien resurssien käyttöä tuoden taloudellista etua sekä käyttäjille että tilan tarjoajil-
le.  Palvelun käytettävyyttä ja käyttöastetta voidaan seurata ja mitata. 

Yhdistys sai projektin toteutukseen Uudenmaan ELY-keskukselta esr-rahoituksen, kuntaraha-
osuus myönnettiin Helsingin kaupungin kulttuurikeskukselta.

 3.3.1.1. Lähtötasokartoituksesta teknisen toteutukseen

Kevään aikana toteutettiin työryhmätyöskentelynä tekninen lähtötasokartoitus (liite 8). Työn 
tulos määritteli teknisen kilpailutuksen kriteeristön. Ville Kiiski, joka tuotti vuonna 2013 selvi-
tystyön tilapankin toteutusprosessista, toimi myös asiantuntijana kevään työryhmätyöskente-
lyssä sekä kilpailutuksessa.
 
Lähtötasokartoituksessa ja kevään aikana toteutetussa työryhmätyöskentelyssä olivat mu-
kana StepUp Oy (Tiina Kaivola, Nina Sinkkonen), Footlight (Oskari Kela), Tanssikoulu DCA 
(Sarita Saukkola), Aleksanterin teatteri eli Bulevardin Teatteriyhdistys ry. (Simo Jokinen, Kari 
Heinonen), Dance.fi (Heidi Hartzell) ja Tamara Rasmussen Opisto (Nina Kallonen). Tanssikou-
lu Saiffan edustajia haastateltiin. Lisäksi osassa kokouksia oli läsnä myös käyttäjien edustajia 
(tuottaja Satu Tujunen, toiminnanjohtaja Salla Korja-Paloniemi). Työryhmä kokoontui yhteen-
sä viisi kertaa (14.3.,17.3., 28.3., 4.4. ja 14.5.).

Lähtötasokartoitus toi esille tanssikoulujen erilaiset käytännöt tilojen vuokrauksessa sekä 
palvelun haasteet ja tarpeet konkreettisella tavalla. Järjestelmän toivottiin selkiinnyttävän 
vuokrauksen pelisääntöjä. Myös yhteistyön monipuolistumista toisten tanssikoulujen ja tans-
sin ammattilaiskentän kanssa pidettiin toivottavana.

Järjestelmän tekninen toteutetus tilattiin kesäkuussa Primeon Oy:ltä. Dokumentaatio järjestel-
mästä liitteenä (liite 9). Pankin protomalli on osoitteessa http://tanssintalo.fi/tilapankki

Vuoden lopussa  yhdistys palkkasi Juha Järvisen avustamaan koulujen henkilökuntaa tietojen 
syöttämisessä järjestelmään. Samalla suoritettiin järjestelmän ensimmäinen testausvaihe.



 3.3.1.2. Yhteenvetoa prosessista
Tilapankki herätti positiivista kiinnostusta tanssin kentän toimijoiden parissa. Vapaana olevia 
tiloja - erityisesti päiväaikaan - on runsaasti. 

Ulosvuokrauksen eri käytännöissä kuten hinnoitelupolitiikassa ja laskutus- sekä varauskirja-
käytännöissä on suuria eroja. Yhteisten pelisääntöjen laatiminen on haastavaa koulujen toi-
minnallisten eroavaisuuksien takia.  Myös hinnoitteluperiaatteet yleishyödyllisille ja yritysasi-
akkaille vaatiivat jatkotyöstämistä. Projektin onnistumisen riski piilee teknisen sovellutuksen 
käyttöönotossa. Jotta järjestelmää voisi käyttää ulosvuokrauksessa on sen ensin toimittava 
koulun sisäisessä tilojenvarauksessa.

Vuonna 2015 jatketaan järjestelmän käyttöönoton testausta ja hiotaan järjestelmän teknistä 
käytettävyyttä. Tilojen vuokraus pankin avulla on mahdollista syksystä 2015 alkaen.

 3.3.2. Mentorointi

Palvelutarvekartoituksessa mentoroinnin tarve nousi esille vahvasti sekä taiteilijoilta että 
tuottajilta. Tanssin ammattilaiset toivoivat työhönsä vertaistukea, yksilöohjausta ja urasuun-
nitteluapua - yksilöllistä ja räätälöityä palvelua, jonka sisältö riippuu toimintaan osallistuvista 
henkilöistä. 

Toivottua palvelua ei toteuteta nykyisin tanssin kentällä järjestelmällisesti. Tanssin talon rooli 
voi olla palvelun kehittäjänä, fasilitaattorina tai puitteiden luojana. Yhdistys sai mentorointi-
ohjelman kehittämiseen opetus- ja kulttuuriministeriön tukea vuosille 2014-15.

Vuoden 2014 aikana toteutettiin 29.4. tanssitaiteilijoiden ja tuottajien yhteinen työpäivä yh-
teistyössä Tanssin Tiedotuskeskuksen ja Zodiak – Uuden tanssin keskuksen kanssa. Klinikka-
päivän alustajina ja työpajojen vetäjinä toimivat Magnus Nordberg Tukholmasta ja Lene Bang 
Henningsen Kööpenhaminasta. 

Klinikkapäivän teemoja olivat Kuinka koreografina voisin palkata tuottajan seuraavaan produktioo-
ni? Voisinko yhdessä taiteilijakollegan kanssa palkata yhteisen tuottajan?  Miten tuottaja työskentelee 
useamman taiteilijan kanssa? Päivä keräsi yli 40 osallistujaa.

Varsinainen mentorointiohjelma toteutetaan vuoden 2015 aikana. 

3.4. Yhteistyöverkostot pääkaupunkiseudulla

Vuoden 2013 aikana käynnistetyt yhteistyöneuvottelut mm. Helsingin kaupungin kulttuuritalo-
jen kanssa konkretisoituivat toiminnaksi vuoden 2014 aikana. Kaupunkiosaprojektien tavoit-
teena oli tehdä tanssia erilaisille kohderyhmille saavutettavammaksi, vahvistaa yhteistyöra-
kenteita ja edistää ammattilaisten työllistymistä. Projektien tavoitteiden ja toteutustapojen 
suunnittelussa panostettiin taiteilijoiden ja kumppaneiden vahvaan yhteistyöhön. 

Tanssin talon asemoituminen välittäjäorganisaatioksi vaatii toiminnallisen ytimen kirkas-
tamista, palvelujen ja osaamisen tuotteistamista, verkostojohtamisen taitoja sekä vahvaa 
viestintää.



 3.4.1. Annantalon taiteilijaresidenssi 15.1.-15.3.

Yhdistyksen, Tanssiryhmä Tsuumin ja Annantalon yhteinen taiteilijaresidenssi toteutettiin 
vuoden alussa (liite 10). Projektissa kohtasivat luontevasti tanssitaiteilija Riku Immosen työs-
kentelytapa tanssiteoksen luomisvaiheessa sekä Annantalolla taidetunneilla käyvät lapset 
ja nuoret. Studiotila ja päivittäinen läsnäolo mahdollistivat yli 70 eri kestoista tilaisuutta ja 
kohtaamista yli 500 lapsen kanssa. 

Taiteilijalle residenssi tarjosi ¨sopivan työtavan – teokseen imeytyi paljon vaikutteita eri ikäisiltä 
lapsilta ja vähän aikuisiltakin”. Ja Annantalon henkilökunnan ja asiakkaiden  palautteista pääl-
limmäiseksi nousi kommentti ”…parasta tanssikasvatusta ikinä”. Yhteistyön tuloksena myös 
Metsälä-teoksen ensi-ilta toteutettiin Annantalossa.

Annantalon kanssa jatketaan yhteistyön kehittämistä vuoden 2015 aikana. Henkilökunnan 
selkeä tavoitteiden ja resurssien kuvaus auttoi löytämään sopivan taiteilijakumppanin resi-
denssiyhteistyöhön jo ensimmäisessä pilotissa. 
 

 3.4.2. Itä-Helsingin tapahtumaviikko 15.-21.9.

Syksyllä yhdistys toteutti yhteistyössä kulttuurikeskus Stoan ja kauppakeskus Itiksen kanssa 
tapahtumaviikon (liite 10). Viikon aikana Stoa toimi sekä residenssipaikkana että näyttämönä 
Of(f) Course -teokselle (kor. Reija Wäre). Teos lähti valtakunnalliselle kiertueelle lämmitysjak-
son jälkeen.

Wäreen teos esitettiin 18.-21.9. neljä kertaa. Yksi esityksistä oli Annantalon tilaama Helsingin 
kaupungin kulttuuriyhdysopettajille. Teos toimi hyvänä tanssin eri lajeja esittelevänä johdan-
tona tanssin maailmaan. 

Viikon aikana toteutettiin avoimet päivätanssit Stoan aulassa, vuorovaikutustyöpaja Stoan 
henkilökunnalle, kolme avointa yleisökeskustelua esitysten yhteydessä, Reija Wäreen yleisö-
keskustelu Itiksessä, tanssitoiminnan esittelytilaisuus kulttuurikavereille sekä pienryhmäkes-
kustelu tanssipedagogiikan opiskelijoille.

Kauppakeskus Itiksen Keskusaukiolla nähtiin 13 flash mob -tanssitempausta viikon aikana. 
Flash mobeissa tanssittiin Of(f) Course -työryhmän jäsenen Sara Hirnin koreografia. Hirn 
kiersi opettamassa koreografiaa kouluissa ja muiden yhteistyökumppaneiden tiloissa tapahtu-
maviikkoa edeltävinä viikkoina. Flash mob -toteutuksiin osallistuivat Kontulan eläkeläiset ry, 
Vapaa tanssikoulu, DanceAbility Finland, Kulosaaren ala-aste, Herttoniemenrannan ala-



aste, Vartiokylän ala-aste ja Vuosaaren peruskoulu. Hirniä avustivat työpajoissa sekä Itiksen 
tempauksissa Haza Hajipoori, Sanna Yrjänheikki, Kaisa Kukkonen ja Jenni Sainio. 

Tapahtumaviikko tavoitti katsojina, kokijoina, osallistujina ja kuulijoina yhteensä 2460 hen-
keä. Kohderyhmiltä saatu palaute osallistavasta, eri ikäisiä helsinkiläisiä yhdistävästä teke-
misestä kannustaa jatkamaan yleisötyötä. Erilaiset tapahtumakonseptit kuten päivätanssit 
madaltavat kynnystä tulla muutoin ehkä vieraampiin esitystiloihin. Yleisöyhteistyöohjelman 
kokoaminen vaatii vahvaa koordinointia sekä taiteilijoiden työpanosta aina suunnittelutyöstä 
palautteiden arviointiin asti. 

 3.4.3. Interkulttuurisuus osana tanssiyhteisöämme

Tanssin talon yksi tehtävistä on toimia kansainvälisten esitysvierailujen tuottajana sekä yh-
teistyömahdollisuuksien monipuolistajana. Tanssin kansainvälisyys kulkee Suomessa kuiten-
kin useaan suuntaan. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet ne tanssin ammattilaiset, jotka ovat 
muuttaneet Suomeen muualta tai suomalaiset, muualla ammattiin kouluttautuneet tanssin 
tekijät. Henkilökohtaisten kontaktien ja suomalaisen taide-elämän rakenteiden tuntemuksen 
puute heikentävät ammatin harjoittamisen edellytyksiä. Etnisten ryhmien oman tanssiperin-
teen arvo ja ammattimaisuus voidaan myös kyseenalaistaa tai sitä ei tunneta.
 
Kansainvälinen kulttuurikeskus Caisa käynnisti vuonna 2014 eri kulttuuri- ja tanssitoimijoiden 
yhteistyönä prosesseja, joissa kiinnitetään huomiota tämän taiteilijaryhmän erityiskysymyk-
siin. Tanssin talon rooli taiteilijoiden integroimisessa osaksi suomalaista tanssiyhteisöä voi olla 
merkittävä ja tehtävä tulee huomioida jo hankevaiheessa. Yhteinen tavoite kulttuurikeskus 
Caisan kanssa on kehittyvä suomalainen tanssikulttuuri ja kansainvälisyyden eri mahdolli-
suuksien hyödyttäminen osana sitä.

Yhdistys toteutti vuonna 2014 videodokumentin International Faces of Dance in Helsinki – Tanssin 
kansainväliset kasvot. Videoteoksessa annettiin ääni ja kasvot joukolle Suomessa asuvia ulkomaa-
laisia tanssin ammattilaisia. Teoksessa taiteilijat myös kertovat, mitä tuleva Tanssin talo merkit-
see heille. Asiantuntijayhteistyökumppaneina projektissa olivat kulttuurikeskus Caisa ja Taiteen 
Edistämiskeskus.

Video sai kantaesityksensä HOP Helsinki -tapahtumassa, jonka kansainvälisyysteemaan 
kokonaisuus sopi hyvin.  Koko video on nähtävissä vimeossa https://vimeo.com/111092670 
(salasana:tanssintalo). Liitteenä 12 Turun Sanomien arvio pe 17.10. ohjelmistosta.

Videon suunnittelusta ja ohjauksesta vastasi Hanna Brotherus, kuvauksesta Emil Sallinen, 
äänisuunnittelusta Pontus Borg. Videolla esiintyvät  tanssi- ja sirkustaiteilija Amandine Doat 
(Ranska), tanssija Sofia Ylinen (Ruotsi), flamencotanssija ja muusikko Rodrigo González (Mek-
siko),  opettaja ja Dance Abilityn taiteellinen johtaja Sally Davison (USA), tanssija-koreografi, 
Danceteam internationalin taiteellinen johtaja Njara Rasolomanana (Madagascar), voimistelija 
ja kilpatanssija Natalia Shadrin (Venäjä), tanssija ja opettaja Ilona Kenova (Tsekki), balettitans-
sija Kailey Kaba (Kanada) ja tanssija-koregrafi, opettaja Sathis Hettithanthri (Sri Lanka).

Yhteistyön kehittäminen kulttuurikeskus Caisan kanssa jatkuu vuonna 2015.



 3.4.4. Kulttuuri TET-projekti

Yhdistys on mukana EMMA:n koordinoimassa,  Espoossa ja Helsingissä toimivien taidelaitos-
ten yhteisprojektissa nuorten TET -harjoittelujakson kehittämiseksi. Tavoitteena on toteuttaa 
uudenlainen kulttuurin työharjoitteluohjelma vastaamaan nuorisotakuuseen, lisätä nuorten 
osallisuutta kulttuuriin, paikallisuuteen ja vaikuttamisen mahdollisuuksiin. Yhteistyössä ovat 
mukana myös mm. Suomen Kansallisooppera, Kansallisteatteri, Helsingin nuorisoasiankes-
kus, Helsingin opetusvirasto ja Espoon opetustoimi. 

Tanssin talo ry toteutti projektin ensimmäisen pilottijakson Itä-Helsingin tanssiviikon yhte-
ydessä syyskuussa. Kulttuuri TET -harjoittelun suorittivat Vilma Sippola, Elisa Granholm ja 
Roosa Nurmela. Heidän tehtävään oli toteuttaa viikon aikana tapahtumareportaasi ja kuvata 
tanssitapahtumaa nuorten silmin. Nuorten tuottama lehtinen julkaistiin mm. fb -sivustolla 
sekä sitä käytetään TET -projektin esittelyaineistona. Liite 13.

 3.4.5. Kulttuurikaveritoiminta

Yhdistys on mukana Helsingin kaupungin kulttuurikeskuksen koordinoimassa kulttuurikave-
ritoiminnassa. Yhdistys tarjosi kulttuurikaverihintaiset liput oman ohjelmistonsa esityksiin 
Stoassa sekä Kaapelitehtaalla. Stoassa järjestetyn esityksen yhteydessä kulttuurikavereille 
järjestettiin myös koulutustilaisuuksia pääkaupunkiseudun tanssitarjonnasta.

3.5. HOP Helsinki -tapahtuma

Yhdistyksen toisen kerran järjestämä HOP Helsinki -tapahtuma toi 17.-18.10.2014 tanssin moni-
ilmeisenä Kaapelitehtaalle (liite 14) Teemoina olivat tällä kertaa kansainvälisyys ja interkult-
tuurisuus, osallisuus sekä muuntuvat tilat. 

Tapahtuman tuotantotiimin muodostivat Hanna-Mari Peltomäki / vastaava tuottaja, Jenni 
Sainio / tuottaja, Ulrika Vilke / projektituottaja, Tuomo Railo / konsepti ja ohjelma, Juha Kiuru 
& JPOY / tapahtumatekniikka, Creatika Agency, Saara Oranen ja Aura Soininen / tiedotus, 



Raisa Rauhamaa ja Jenni Sainio / käsiohjelma, Kaisa Kukkonen ja Silja Tuovinen / assistentit, 
Marina Seppä / roudari, Jarkko Lehmus / stagemanageri, Minttu Vesala / stailauspisteen 
koordinointi, Exesec Oy / Järjestysmiespalvelut, paloturvallisuussuunnitelma, ensiapu Juha 
Järvinen / internet-sivut, Vapa Media / graafinen suunnittelu ja kampanjavideo, Hima & Sali 
/ väliaikatarjoilut, Tiketti ja Zodiak – Uuden tanssin keskus / lipunmyynti. Tapahtuma työllisti 
tuotantotiimin lisäksi joukon suomalaisia tanssitaiteen ammattilaisia. 

Kahden illan maksullisessa tapahtumassa nähtiin kansainväliset vierailuesitykset Compañía 
Sharon Fridmanin (ES/IL) teokset ¿Hasta Dónde…? sekä Caída Libre ja Miguel Gutierrezin 
(US) teos DEEP AEROBICS. Mukana oli myös koreografi Hanna Brotheruksen videodokumentti 
International Faces of Dance in Helsinki – Tanssin kansainväliset kasvot. 

Compañía Sharon Fridmanin Caída Libre -teoksessa nähtiin ryhmän omien tanssijoiden lisäksi 
syksyn aikana avoimen haun kautta valitut kymmenen paikallista helsinkiläistä tanssin am-
mattilaista ja yksitoista paikallista vapaaehtoista. Mukaan haki yli 100 henkeä. Caída Libre 
-teos harjoiteltiin valmiiksi Helsingissä tapahtumaviikolla viiden päivän aikana.

Fridmanin teoksessa Suomesta esiintyivät tanssin ammattilaiset Leena Harjunpää, Laura 
Jantunen, Karoliina Kauhanen, Reijo Kela, Sampo Kerola, Tuomas Mikkola, Hanna Pajala-
Assefa, Nadja Pärssinen, Katri Soini ja Annina Tuhkunen sekä vapaaehtoiset Mikko Airas, Rii-
na Heiskanen, Sissi Huhtala, Evi Koivunen, Heikki Mahlamäki, Ronja Määttä, Sami Rekola, 
Liisa Saarikoski, Sointu Toiskallio, Christina Turtiainen ja Leena Urrio.

Vapaaehtoisten ikä vaihteli 12 vuodesta 65 vuoteen. Tanssin talo ry:n fb-sivustolla julkaistiin 
ennen tapahtumaa esittelyt kunkin harrastajan motiivista ja kokemuksesta olla mukana teok-
sessa. Liitteessä 15 Heikki Mahlamäen blogiteksti (Heikinjuttuja.blogspot.fi).

Myös lauantai-iltana esitetyn Gutierrezin teoksen yhteydessä painotettiin paikallisia tanssin 
ammattilaisia työllistävää ja osallistavaa näkökulmaa: teokseen rekrytoitiin viisi suomalaista 
tanssitaiteilijaa Gutierrezin avustajiksi. Avustajina toimivat Maija Hirvanen, Vera Nevanlinna, 
Sonja Jokiniemi, Jaakko Nieminen ja Jukka Ristolainen.

Gutierrezin DEEP AEROBICS -teoskonseptiin kuului myös ns. stailausasema, jossa yleisö mas-
keerattiin ja pukeutuminen viimeisteltiin. Koordinoinnista vastasi stylisti Minttu Vesala, apuna 
maskeeraaja Tomi Blåberg sekä maskeeraajaopiskelijoita Stadin aikuisopistosta ja kampaaja-
opiskelijoita Stadin ammattiopistosta.

Esityskonsepti toi esille salin muuntuvat käyttömahdollisuudet. Perjantai-illan nouseva katso-
mo oli väistynyt ja esiintymisareenana oli tyhjä tila. Valot ja yleisö loivat esitykset miljöön. 

 3.5.1. Oheisohjelma

Kaapelitehtaan toimijat kutsuttiin mukaan toteuttamaan oheisohjelmaa. Tanssiteatteri 
Hurjaruuthissa pidettiin  17.10. Talvisirkus Unen yleisölle avoimet harjoitukset. Teatterimuseo 
tarjosi toiminnallisen tanssihistoriaa luotaavan työpajan ja lastenesityksen. Zodiak – Uuden 
tanssin keskuksessa oli tapahtumaviikon aikana ammattilaisille Miguel Gutierrezin ohjaama 
Making Work -workshop.



 3.5.2. Markkinointi ja palaute

Tapahtuman markkinointi painottui erityisesti sosiaaliseen mediaan sekä median kontaktoin-
tiin. Yhteistyössä Aleksanterin teatterin tanssintoimijoiden ja Aleksanterin teatteri tanssii 
-tapahtuman kanssa toteutettiin yhteinen JCDEAUX-taulu kampanja elo-syyskuussa. Loka-
kuussa toteutettiin myös tietyille postinumeroalueille kohdennettu kampanja.

HOP Helsinki 2014 -tapahtuman lipunmyynnissä tehtiin yhteistyötä Zodiakin kanssa. Myynnis-
sä oli peruslippujen lisäksi yhteislippu molemmille illoille. Tanssin sidosryhmille toteutettiin 
myös ryhmälippukampanjoita (mm. teatterikorkeakoulun opiskelijat).

Tapahtuma keräsi yhteensä lähes 700 kävijää. Tanssin talo ry:n tuottamissa illoissa oli yhteen-
sä reilu 500 katsojaa ja osallistujaa.

Tapahtuman aikana kerättiin osallistuja- ja yleisöpalautetta. Tero Saarinen Company keräsi 
yleisöpalautetta matkailupalvelujen kehittämisen näkökulmasta. 

Tanssin talo ry:n tuotantoharjoittelijana toiminut Kaisa Kukkonen keräsi tapahtuman jälkeen 
puhelinhaastatteluin osallistujapalautteen Compania Sharon Fridmanin ryhmäteokseen osal-
listuneilta suomalaisilta ammattilaisilta ja vapaaehtoisilta sekä Miguel Gutierrezin teokseen 
avustajina osallistuneilta viideltä suomalaiselta tanssitaiteilijalta. Sekä ammattilaisten että 
avustajien palaute tapahtumasta oli hyvä. Erityisesti pidettiin arvossa eri tekijöiden kohtaa-
mista sekä yleisön mukaan ottamista. Erityiskiitosta saatiin hyvin toimineista järjestelyistä. 
Ohjelmistoon toivotaan vastaavia, jopa pidempiä tuotantoprosesseja. Lauantai-illan iloa ja 
hauskan pitoa pidettiin hyvänä vaihtoehtona perinteiselle katsomistilanteelle. Erilaisin esitys-
konseptein vedotaan myös hyvin erilaisiin asiakasryhmiin. 

Yleisöjä on mahdollista rakentaa tavoitteellisesti nimekkäiden esiintyjien kautta, joilla on jo 
oma vakiintunut yleisöpohjansa. Tuntemattomampien kansanvälisten ja kotimaisten esitysten 
markkinointi vaatii erityisponnisteluja. Myös vielä suhteellisen tuntematon toimija (Tanssin 
talo) vaatii lisäkehittämistyötä, brändäystä ja pitkäjänteistä yleisöpohjan kasvattamista. Vie-
railuja tulisi tuottaa säännöllisesti ja ympärivuotisesti.



3.6. Valtakunnallinen yhteistyö kiteytyi Tanssi kiertää -projektissa

Vuonna 2013 käynnistetyn kiertueprojektin pilotit toteutettiin vuoden 2014 aikana. Projektien 
yhteistyökumppaneina olivat Suomen Teatterit ry, pilottialueiden kaupunginteatteri ja alue-
keskus, alueiden taiteilijat ja tanssiryhmät sekä Taiteen edistämiskeskus. Pilottien tavoitteena 
oli testata Tanssin talon roolia yhteistyössä, löytää uusia kumppaneita ja edistää valmiiden 
teosten kierrättämistä, työllistämistä ja taiteilijoiden osallistumista suunnitteluun. 

Kevään ja kesän aikana yhteistyö toteutettiin tapahtumia yhdessä tuottamalla. Syksylle yh-
distys koordinoi kolmen paikkakunnan kiertueen ja kehitti mm. kunkin paikkakunnan tanssi-
kouluyhteistyötä. Kevään kiertueiden osalta tuotannosta ja hallinnosta vastasi Hanna-Mari 
Peltomäki, syksyn kiertueella tuotannosta Reija Wäre ja hallinnosta Peltomäki.

 3.6.1. Tapahtumat toivat yhteen tanssintekijät maakunnissa

Yhdistys oli mukana Tanssin aalto – kaiken tanssin festarilla 22.-23.5. Seinäjoella, Alwar Urban 
-tanssifestarilla 22.-24.5. Jyväskylässä ja Liike Lounge -ulkoilmatapahtumassa 13.-14.6. Kuopi-
ossa.

Seinäjoen tapahtuma toteutettiin yhteistyössä kaupunginteatterin, Pohjanmaan tanssin 
aluekeskuksen ja Taiteen edistämiskeskuksen Pohjanmaan toimipisteen kanssa. Tapahtu-
man tavoitteena oli tehdä alueen tanssitarjonta ja erilaiset tanssimuodot tutuksi. Pääohjel-
mistossa nähtiin vierailuesityksenä Kinetic Orchestran Wolfpack. Esitysten lisäksi ohjelmassa 
oli keskusteluja ja työpajoja ammattilaisille ja opiskelijoille, kaikille avoin Open Stage ja tanssi-
messut. Yleisöä tapahtuma keräsi yhteensä noin 500. Tanssin talo ry osatuotti tapahtuman 
kiertue-esityksen yhteistyössä kaupunginteatterin kanssa sekä osallistui tapahtuman suunnit-
teluun ja toteutukseen. Tuottaja Jenni Sainio juonsi mm. Open Stage osuuden tapahtumassa.

Jyväskylän tapahtuma toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän kaupunginteatterin, Keski-Suo-
men Tanssin Keskuksen ja Tanssiryhmä Off/Balancen kanssa. Ohjelmisto koostui lastenesi-
tyksistä ja työpajoista, teatterin ja tanssikoulujen Alwar Urban Spectacul –esityksestä, tanssi- ja 
hyvinvointiseminaarista ja tanssijameista. Tanssin talo ry osatuotti kaupunginteatterin kanssa 
Kinertic Orchestran Wolfpack-esityksen ja Joona Halosen Straight esityksen. Yleisöä tapahtuma 
keräsi noin 400.

Kuopion tapahtuma toteutettiin yhteistyössä Tanssiteatteri Minimin, Taiteen Edistämiskes-
kuksen Kuopio toimipisteen ja Itäisen tanssin aluekeskuksen kanssa. Tapahtuma ajoittui 
Kuopio Tanssii ja Soi -festivaalin yhteyteen ja toteutettiin Kuopion torilla osana tapahtuman 
oheisohjelmaa. Mukana olivat myös Tanssin Tiedotuskeskus ja Tanssi- ja sirkustaiteilijain 
liitto. Tapahtumakonsepti koostui esityksistä, osallistavista esitysnumeroista sekä pop up 
-ravintolasta. Yhdistys tuotti tapahtumaan Favela Vera Ortizin Koreografin työpajan sekä Jyr-
ki Karttusen Jemina-hahmon viihdyttämään yleisöä. Yleisölle avoin tapahtuma keräsi satoja 
ihmisiä katsojina, ruokailijoina ja keskustelijoina.

Yhdistys kattoi Seinäjoen ja Jyväskylän vierailuesitysten päivärahat, matka- ja majoituskus-
tannukset ja lämmityskustannukset sekä toimi työryhmien työantajana. Kuopion tapahtumas-
sa yhdistys osallistui järjestelyihin kustantamalla vierailut kokonaan.



 3.6.2. Kiertue-esitys Of(f) Course täytti katsomot 

Itä-Helsingin tapahtumaviikon ja Stoan residenssijakson jälkeen Of(f) Course -esitys kiersi
Jyväskylässä 28.9., Turussa 5.10. ja Tampereella 19.10. Jyväskylän tilaajina olivat Tanssin aika 
-festivaali ja kaupunginteatteri, Turussa Linnateatteri ja Tampereella Työväenteatteri. Yh-
teensä 5 esitystä keräsi katsojia 1700.

Osana kiertuetuotantoa toteutettu yhteistyö alueiden tanssikoulujen kanssa vähensi matka- 
ja majoituskustannuksia sekä tuotti runsaasti katsojia esityksiin. Yhteensä 6 kurssia ja work-
shopia keräsi osallistujia 220. Esitysten jälkeen toteutettiin myös yleisökeskustelutilaisuuksia. 
Uutena yhteistyökumppanina kiertueella oli Suomen Voimisteluliitto, jonka kanssa toteutet-
tiin lipunmyyntiyhteistyötä. Liiton kautta myytiin ennakkoon 1/3 esityslipuista.

Yhdistys koordinoi kiertueen ja toimi työryhmän työnantajana. Yhdistys huolehti esityksen 
lämmityskustannuksista toteuttamalla residenssijakson yhteistyössä Stoan kanssa. Kiertueen 
osalta yhdistys vastasi esityksen tiedotuksesta ja markkinoinnista yhteistyössä teattereiden 
kanssa. 

 3.6.3. Yhteenveto

Tanssi kiertää -projektin tuloksia arvioitaessa voidaan todeta, että hyvin toteutettu kiertue-
toiminta edellyttää yhteistoimintaa ja selkeää työnjohtoa. Valtakunnallisesti kiertuetyöhön 
on toivetta niin tanssinammattilaisten kuin teattereiden puolella.  Tanssin aluekeskukset 
ovat alueellinen asiantuntijavoimavara teattereille, mutta myös teattereiden on sitouduttava 
ohjelmiston rakentamiseen. Pitkällä tähtäimellä tämä kasvattaa myös teattereiden yleisöpoh-
jaa, mahdollistaa uudenlaiset yleisöyhteistyömuodot sekä kehittää olemassa olevien tilojen 
käyttöä. 

Kaupunginteattereiden esitystilat ovat hyvin erilaisia, joten kierrätettäviä teoksia on oltava 
useampia. Jotta päästäisiin kiertueiden tuottamiseen yksittäisten pistokeikkojen sijaan, teat-
tereiden on yhdessä kehitettävä vierailuesitysten aikataulutusta. Sekä aikataulun että teosva-
linnan suhteen teattereiden on pystyttävä tekemään kiinteämpää yhteistyötä.

Tanssi kiertää -projektissa esitysten valinta tapahtui avoimella haulla 2013. Jotta teattereiden 
valinta helpottuu, esitysten tulee olla joko helposti valittavissa ennakkoon kuratoidusta tar-
jonnasta tai teattereiden on osallistuttava valintaprosessiin avoimella haulla valitusta tarjon-
nasta kuten DansNät Sverige -verkostotyössä tehdään.

Erityisesti freelancetuotantojen kohdalla esitykset on tuotteistettava ennen kiertuetta (tek-
ninen tuotanto, markkinointiaineisto, aikataulut, sopimukset). Jotta lämmityskustannuksilta 
säästytään, esitykset on saatava kiertämään mahdollisimman nopeasti ensiesityksen jälkeen. 
Tämä puoltaisi esitysten kierrättämistä valmiiksi kuratoidusta ohjelmistosta – kiertueet olisi-
vat osa Tanssin talon kausiohjelmaa.

Yhdistys jatkaa vuonna 2015 kiertuetyön kehittämistä osana esitys- ja ohjelmistotuotantoon. 
Yhteistyökumppaneina ovat mm. Suomen Teatterit ry, Taiteen Edistämiskeskus, STOPP ry ja 
tanssin aluekeskusverkoston jäsenet.



Marjo Pyykösen opinnäytetyö kokoaa Tanssi kiertää -projektin lähtötilanteen tunnelmia syk-
syltä 2013. Työ julkaistiin keväällä 2014. Opinnäyte työ on luettavissa osoitteessa https://www.
theseus.fi/bitstream/handle/10024/71546/Pyykonen_Marjo.pdf?sequence=1

3.7.  Kansainvälinen yhteistyö

Tanssin talo ry:n European Dance House -verkoston jäsenyys virallistettiin vuonna 2014. EDN 
-verkosto luopui tarkkailijajäsenyyksistä. EDN käynnisti neljävuotisen verkoston kehittämis-
hankkeen European Dancehouse Network EU-rahoituksen turvin. Hanke käynnistettiin elokuussa 
Düsseldorfissa Tanzmesse -tapahtuman yhteydessä. Tilaisuudessa yhdistystä edusti sisältö-
asiantuntija Johanna Tuukkanen. Seuraavat suunnittelukokoukset pidettiin Barcelonassa mar-
raskuussa ja Oslossa joulukuussa ICE HOT -tapahtuman yhteydessä. Barcelonan kokouksessa 
yhdistystä edusti Tuukkanen ja Oslossa mukana olivat sekä Peltomäki että Tuukkanen.

EDN:n verkostoyhteistyön kehittämisen myötä yhdistyksellä on mahdollista aktivoida ja konk-
retisoida Tanssin talon kansainvälistä toimintaa. Hankkeen aikana tullaan myös analysoimaan 
eurooppalaisten Tanssin talojen vaikuttavuutta toiminta-alueellaan sekä taideyhteisöön. 

Tanssin talon kansainvälinen tehtävä nousi esille vuoden aikana myös HOP Helsinki -tapahtu-
matuotannossa sekä asiantuntijayhteistyössä.

  

4.	VIESTINTÄ
Jäsentiedotuksen ja uutiskirjeiden rinnalla tanssin talo -hankkeen viestinnällisen rungon muo-
dostivat vuonna 2014 toteutetut tapahtumat ja residenssit, työryhmä- ja seminaarityöskentely. 
Toimialan sisäisen tiedotuksen ohessa tavoitteena oli lisätä myös yleisön tietoisuutta tanssin 
talo -hankkeesta. Osallisuuden teema läpi leikkasi vuoden toimintaa. Pääkaupunkiseudulla ja 
muualla Suomessa järjestetyt tapahtumat ja niiden osana toteutetut yleisöyhteistyön eri muo-
dot sekä keskustelutilaisuudet tekivät Tanssin talon toimintaa tutuksi eri kohderyhmille. 



Syksyn aikana toteutetut tapahtumat saivat hyvin mediajulkisuutta, kuten myös Jane ja Aatos 
Erkon säätiön avustuspäätös lokakuussa. Tanssi- ja sirkustaiteilijain liiton Liitos-lehdessä  oli 
vuoden jokaisessa numerossa artikkeli hankkeen etenemisestä. Kesäkuussa julkaistussa nu-
merossa oli Raisa Rauhamaan kirjoittama laajempi artikkeli hankkeen vaiheesta (liite 16).

4.1.  Info- ja keskustelutilaisuudet

Yhdistys järjesti info- ja keskustelutilaisuuden 25.2. tarveselvityksestä ja 25.3. Annantalon resi-
denssin toteutuksesta sekä 15.5. aamukahvit yhteistyössä Tanssin Tiedotuskeskuksen kanssa. 
Yhdistys osallistui Suomen Teatterit ry:n valtakunnallisille teatteripäiville 23.4. Savonlinnassa.

Syksyllä yhdistys järjesti HOP Helsinki -tapahtuman aikana 17.10. työseminaarin yhteistyössä 
tanssin aluekeskusverkoston jäsenten ja Tanssin Tiedotuskeskuksen kanssa. Myös Kaapeliteh-
taan tanssintoimijoille järjestettiin 15.10. keskustelutilaisuus. 

4.2. #tanssintäällä -kampanja

Osana HOP Helsinki -tapahtuman markkinointiviestintää toteutettiin videokampanja, jolla 
haluttiin osallistaa sekä tanssin ammattilaisia, harrastajia että suurta yleisöä toteuttamaan 
omia tanssiesityksiä yllätyksellisissä tiloissa. Videokampanjan ydinviestinä oli yhdistää kaikki 
”tanssinhimoiset” ja tuoda esille tanssin moni-ilmeisyyttä.  

Kampanja suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä Vapa Median kanssa. Sosiaalista mediaa 
hyödyntävään kilpailuun kuului syyskuussa julkaistu pariminuuttinen video, jossa kotimaiset, 
eri lajien ammattitanssitaiteilijat sekä tanssinharrastajat nähtiin tanssimassa yllätyksellisissä 
paikoissa eri puolella Helsinkiä. Videon löytää youtube.com -osoitteesta #tanssintäällä -ni-
mellä. Videolla esiintyivät Kaari Martin, Alpo Aaltokoski, Dennis ”Ätä” Nylund, Jyrki Karttu-
nen, Elina Pirinen, Tero Mäkelä, Venla Vuorio ja Elsa Brotherus.

Reilun kuukauden ajan auki ollut kilpailu päättyi 15.10., jolloin Tanssin talo ry:n sisältöasian-
tuntija Johanna Tuukkanen valitsi voittajavideon lähes sadan osallistujan joukosta. Palkintona 
oli yhden hengen matka vuoden 2015 Tanz im August -festivaalille Berliiniin. Kilpailun voitti 
helsinkiläinen Aino Laakso. Laakso on viestintäalan ammattilainen ja intohimoinen tanssin-
harrastaja.

HOP Helsinki 2014 -tapahtuman tiedotusta ja näkyvyyttä tehostettiin erityisesti sosiaalises-
sa mediassa, jonka ansiosta kävijämäärät ja ns. tykkäykset lähes tuplaantuivat yhdistyksen 
facebook-sivulla. 



5.	TALOUS
Yhdistyksen kokonaistulot vuonna 2014 olivat 407 213,22 euroa. Varsinaisia oman toiminnan 
tuottoja saatiin 31 302,44 euroa ja jäsenmaksut olivat 4360 euroa. 

Vuodelta 2013 siirtyi vuodelle 2014 110 000 e siirtomäärärahana. Em. rahoitus sisälsi mm. 
opetus- ja kulttuuriministeriön v.2013-14 myöntämän 50 000 euron avustukset Tanssin talon 
palvelujen kehittämistyöhön. Varsinainen työ toteutettiin vuoden 2014 aikana. Vuodelle 2014 
tuloutui myös vuoden 2013 aikana saatu 50 000 euron lump sum -rahoitus Uudenmaan ELY:ltä.

Avustuksia saatiin seuraavasti: Helsingin kaupungin kulttuurikeskus 15 000 euroa (HOP 
Helsinki -tapahtuma), Jane ja Aatos Erkon säätiö 130 000 euroa (HOP Helsinki -tapahtuma), 
Suomen Kulttuurirahasto 120 000 euroa ja Uudenmaan ELY -keskuksen esr -rahoitus 42 473 
euroa, josta Helsingin kaupungin kulttuuripalvelujen myöntämä kuntarahaosuus 7500 euroa 
(tilapankki-projekti).

Yhdistyksen varsinaiset toiminnan kulut olivat 406 909,63 euroa. Henkilöstökulut olivat 181 
546,42 euroa. Määräaikaisia palkkoja ja palkkioita maksettiin yhteensä 65 henkilölle. Muut 
toiminnan kulut olivat 224 740,82 euroa, josta suurimmat kulut olivat ostopalvelut 78 629,84 
euroa, palkkiot y-tunnuksella 58 529,04 euroa ja markkinointi 27 078,67 euroa.
Vuodelle 2015 siirretään 67.236,50 e siirtomäärärahana, se sisältää mm. seuraavat avustuk-
set: Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus mentoroinnin kehittämiseen (35 000 
e). Hankkeen sisällöt toteutuvat kokonaisuudessaan vuoden 2015 aikana ja suunnittelutyö 
on toteutettu vuoden 2014 aikana yhdistyksen muulla rahoituksella. Myös Uudenmaan ELY 
-keskuksen myöntämä esr-rahoitus varattiin vuoden 2015 toimintaan lump sum -maksatuspe-
riaatteiden takia. Maksatus suoritetaan vasta loppuraportoinnin jälkeen. 

Tilikauden tulos oli 303, 59 euroa. Yhdistyksen hankinnat kohdentuvat toimistotilan varuste-
luun ja niiden arvo on 1867,15 euroa. 
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LIITE 1 Jäsenistö 



 TANSSIN TALO RY / henkilöjäsenet
Aaltonen Jonna, Aho Emilia, Auterinen Iiro, Gripenberg Sinikka, Hiltunen Sami, Kallela Marko, 
Kallinen Outi, Karaspuro Pia, Karjalainen Sakari, Kauppila Ari, Keränen Katja, Kesti Jussi-Mik-
ko, Kuokkala Terhi, Kuusela Marjo, Lamberg Veera, Lampinen Mikko, Lehmus Jarkko, Linnanen 
Mirjam, Mäkilä Elli, Masalin Heidi, Niiranen Hannele, Nordberg Samuli, Omars Mari, Ortiz 
Favela Vera, Pajala-Assefa Hanna, Pentti Liisa, Pirinen Elina, Raekallio Valtteri, Rajakangas 
Janina, Risu Liisa, Saikkonen Sami, Silvennoinen Pauliina, Soini Katri, Stråhlmann Marianna, 
Talonen Virva, Tenhula Ari, Tiili Arja, Tujunen Satu, Tuomisto Satu, Virtanen Milla, Vuorio Raija 

 
 TANSSIN TALO RY / yhteisöjäsenet

Aurinkobaletin kannatusyhdistys ry, DCA / Anifin Oy, Edistyksellinen nykytanssi ja -baletti 
yhdistys ry (SLC), FDO ry, Flow-productions , Glims & Gloms tanssiteatterin kannatusyhdistys 
ry, Hämeenlinnan Tanssin Tehdas ry, Into Liikkeessä ry, Itäinen tanssin aluekeskus / Tanssitai-
teen tuki ry, Jaakko Peltomäki Oy, Kansallisbaletin tanssijat ry, Keski-Suomen Tanssinkeskus 
ry, Kiltit ihmiset ry, Läntinen Tanssin aluekeskusyhdistys ry, Liikekieli.com, Liikkeen puolesta 
kannatusyhdistys ry / Petri Kekoni co, M.A.D, Mr&Mrs Feel It Oy, Nomadi ry, Osuuskunta Api-
natarha, Pirkanmaan tanssin keskus ry, Pyhäsalmen tanssi ry, Routa - Kajaanin Tanssin edistä-
miskeskus, StepUp Oy, STOPP ry Tanssioppilaitosten liitto, Suomen Kansallisoopperan balet-
tioppilaitos, Suomen Katutanssiliitto ry, Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat ry, Taideosuuskunta 
Tsuumi, Tanssiareena ry, Tanssikaari ry / Compania Kaari Martin, Tanssille ry, Tanssin Tiedotus-
keskus ry, Tanssin Voima ry, Tanssiteatteri Mobita/Danscon kannatusyhdistys ry, Tanssiteatteri 
Raatikko, Tanssiteatteri Rimpparemmi, Zodiak Presents ry



LIITE 2 Elinkeinopalvelujen 
lausunto 
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LIITE 3 KOY Kaapelitalon 
lausunto 







LIITE 4 Kirjasto- ja kulttuuri- 
lautakuntapäätös 
10.6.2014 
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..��.2%$�.��-.�.���$�����$����%���%4��$��'������$�����$��$%�
)�������6�2���������4���/�/$�$����4%$�.2%$�����

-��$$%����������/�$%���$��%$%$�.��������'%$%$����%%���%$�1)�����%$��6���%���
#��$%��%%���.��.�)������.�$����%��������������&%�������'%���'�$��'���$�
������..����/���)4.�������'%���2�������%��%���$����6���$�%����%����
����%$%�2��$�����%����$�������'%���������'��$��������%��.����%��
��$��$���%'��$����'������2%$..�1$���)4..��$/�$/��.�������4���
������2����$$.������&%���)��������������������2%��%��1�,�09�'/+��
��$%����%�������')��$���2�)4���%$�$���'����%$�2���%$����-�%4�2�$����
��������&%�2�$����������2�� �������$�'��%��%��$��$��������
2�$��%4���)����������0����)����������������������%���2%.���%�
��$���2�'�%��.�.$�%����$����22�����$����%������$�������

-��$$%������� )����������������$$%����.����)%��/2%$�������������.'��.�
)��������$%��������%����#��$%�&%$$.��-��$$%���������������$��%����
2�'�%�/$����$$%����.����)%��/2%$��$%�2�%�����%�������������$���������
��$������9���2�%����$��4����$%2�'�%����'�����6����.����$$%��%�������
�2%$��������������2�'�%��.�.$�%��4%$�.�/����%�������%���$�2������
�'��$��$��6���%�����%$�����)%�/$�.6����$�%��.�%$�.�/)��%$�/1�.�$��.�/��%$1��
������$$%����)���2%$����#������$$���%���$�%�/�.�������2�����%���$�����
$�%�%.6������������%$�����%$���2����$�����������$$%��%��������

-��$$%������� )������$$��$����������������&%�)���%���$���
�%��)�����%4����)��%����-%��)�����%����'�%�%���$$�������&%�������4���
�.'���.�)�%����4���/��..���'�����)�'�%�����$��.��%��'����%$���������%%4���
�����������4������.��'%�/%$�$�%���$�����$����$�)�����

-��$$%������� )������$��������)�/���'��$���%�/$��-�'��$���%�/�$�$$.����
�'�$������)����������'����%$��$�$��.����$$%�������%2%���$$�����
����.��.����)������2�����$��6���%�������$$%������)���������'�$�������
-��$$%������� )������$$����%2%�����$%$.��1���%��������%�����'��$�������
�./����.�%$$.���������%����2..'%��.�.����%2%�����$%$.��1.��-.2.������$%�
���$$%����������%2%���2���%��%�������%������������2%$���'��$���%�/$�.�
��)�.�$$.�����2�$�2�'�%��.�.�2������������./��1�����$��-����4���%$���
'�����2..'%��.�.����%2%����6��������%��������%���)���2�����0�)4���%$%$$��
�����$���%�/�$%$$.��./��1�����4��������%�..�������)��2%����
2�)4���%$%22����%��%$�$$����%)��$$�����2�)4���%$%22���'���%$�%$�$�%�

-��$$%������� )������%�'�$%��������&%��%���$��%��%'��2%�6�2%�.�%�$..�%1 �
�������%�'�)�%���$����������%����%���$��%��%���)4..���%%���%$�1�3/�
�����%��������%2�$��������&%�������2�������%������

$����������	���������

-�%2%������$�2�
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����������� ������������ ������� �������� �������
������� ������������� �������������� ������� � !"����������������
������#��$%�&%��������% #��$%��%��� ��
�� �������
�������'%()���*% )��+���������'%�)���*%� ��������������� !"��������

8��2���%�������$$%�����.������)%��/�/����%2�����$�%��%%2��
���$%�/22��%�.����$�����%�����%������$��������$$���������������������
��������$%�����%�1%�.6��$%�/$2..'.�6�*�$�%����%��������$$%���)��2��������
�%$..��/����6���%�����%$����/1��$��.�%�2�%$���%������$%$.��1�������
��)%��/������-��$$%����%2%���/2.'%$�1�������$�%��.�%$�/�/�����
2������������%$�.�2��%2����%$�22��$%���%%���$��$��'%��%$%����)���%$%��
2������2%.������'��&'�*%$����$��2%$�����)���������%%2�����$%���
��%2%$������2/1$��'%���%$�����%4�����.�����������������/).�
�$��22�����%��%�%�����/1$��������.�����$$%��$�����������./�1���'%$$���

-����������$�'���&%���

-��$$%��2�'�%�/$������$������%�2%1�.������%������������#�'��%��$ 6�
�������� �����$%�/$�%�������$��������$$%��%��%�%��%4���
�/1$������/���$�)��%4�������.)�/��..�����2�'�%��.�.$�%��.������2�%4���
��%������������%������$����-��$$%���$�2������%��/'%��/��4%$�.2..��
�%%2�����$%����-��$$%��2������������'%�����..�)�%��22���
��%2%����4���/�/�$��������$�������$%%���'%��%$%$$��$�'���&%�%$$�����
$���%�/�$%$$.��

#��$%�&%���������'%��$���$��������%$�2�$$��8���%�/$����$$%��%��%�%��%4���
�/1 �����$%%��/2%$�%��%$���#��$%�&%$$.������	����
��$%����%%�������$�%�
���$$%���%���/$/2/�$%%���%%��/�..����2%$����)%$��'%���$��.����$$%��
�/�/�%����#��$%�&%$$.���%$.�$%��%'����%%�����$$%���22���%��%$������'�%���
�/1$������/�%��%)%���%%��/����8���%�/�$�$$.��./�%%���.%��'%��%����)��%4���
$�������������-��$$%�������$%���-���%�������%�������%����22��;.��.$��'���
>�����'%6���$%�����������6�8��%��)�%�$��.�!�'4%��������

5���%������$$%��%4���%2%�������-��$$%$$�����������%$��$�@�-��$$%��
�%$%�����$�'���&%������ ����� $�'���&%�$$���	����
���'��$����%%��
���$$%����.����%2%�����������%$������6��%�����%%������������������)%�/$�.�
�����)�%%���)4����$%�����$$%����%2%����4���/�/$�����'����2%$��$%��
-�%2��%��%�.��)4�����%%��22��-��$$%���������'�$��2%$��6�
��4����%$�������$$%��$������������./��11����'��%���������
'�)�%��$'����%$�������)%��.2%$�.�$��.����$$%������$$����%���2���
�'�$��%4�������%2%$����'�$�����%����

0/1$�#��$%�&%���������'%$�'���&%�$$������ �����	����
���$����%%���$%%��
���$$%���$�2����.������..��%$//$��-�%2��%4� �)4����$�����$%����%%�6�
���.�������%���'��������%2%���$$�������$$%����������������2%$�����
8�'���&%�$$����'�$����%%�6����.��.)�1��)�������6����.��������%$�����)���
	�%�$%%$�������%
������)������$$��..��%2%��%�����%$.�$%��)4�����%%�6�
���.����$$%���$�2�����������2/1$�'�*%��%2�����"�. #��$%�&%��
�������'%��$��$�8��������%$�.���%2�����22%�����$$%���������

#��$%�&%��������$��$�'���&%�������@�����/)���.���%2��%����.�
�$%����%%�6����.����$$%��%������.�/�//��.������%2%����4���/�/�$%.�
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����������� ������������ ������� �������� �������
������� ������������� �������������� ������� � !"����������������
������#��$%�&%��������% #��$%��%��� ��
�� �������
�������'%()���*% )��+���������'%�)���*%� ��������������� !"��������

�����&%$$���'���������/)��%$�/1$$.��������%2%��%4������$$�6�
2�)4���%$�$�%�-��$$%������� )���������4%$�.2.��.�

-�%2%�������)%�/$

8��2�$$����%2%%���%��������$$%������'%����� '/)2..��-�����'% ����
�'��$��'%��%��%%'%%��������������$$%������'%���������������$���$���$��.�
���$$%��������$���$��������$��2���%$������$$%��%�*'�$�'�����'%��/4%���
5�����������%$�$�%���%2%%�/�$%��%$���������'% �����'��$��'%��%��%%'%%��
������������$$%������'%��������$$%������������$��$��6�������������
���%����$$�����$$%�������$��$��'��$��$$��������$%����$$%����%2%�����
#��$%�&%$$.�$%��%�$������%$.�$%�8��2������$���%$>�����%�$��.�#��$%��%�
A��B��=�2��/6�������%������$��2���%$�������$$%'/)2.�.���%2%%�
�)�������'%��	#��$%�&%�������&%�������'%
�/)��/4�$$.��#��$%��%�
���$�������2�����$ ���$$%������'%����%$.�$%���%2%��� ���$��$���
2/1����..����+�����������'/)2.�����������.�������$$%*�$�%����%����
	����
����)4����$���$%�����$$%�������2/1�����/����@�������$%���%���

5���������.

5����$%������.���%�������'% �����'��$��'%��%����������������%2%����'/)2.��
�����%��%�%���6�������.'��.��$��$��2���%$������$$%��%4������5���������.�
��'��%������22���%��%��%�%��%$������$���������������������'/)2..6�������
��%2%�����%�.����������%���$��$�.'��$���2.��%%'%$$.��-�%2%��%��������22��
'��%$��'1%4/���22���%��%$'/)2.�6�/�$%��.%$����/1'/)2.�6�/)��%$1��$��.�
*'�����B���%��%�%�����

5��%4������$$%'/)2%���2..'.�����%%4�$$.��%$������4�$$����$������
��+$�����+..���:��$��$����������$������$$%'/)2.$�.�������$��	������
��
���%2%%�..������%$��4����6�2%��.��%$.�$%�#��$%�&%$$.�$��.�/2.'%�
8��2����/1$����������/22��%.�*'�����B���'��&'�*�����

-/1$�)����

��%��%����8��2�$$�������%�����������$$%��%��%�%���6���%$�����%������
���$$%���������'��&'�*%���/1$������������%��%$�$$���/1$�)���$$���
5���������.��$��'����$������$��%��..��22��%��%$�����������$���
�%$..��/2%$����)������������������'������%4�����)%��/2.��12//$��
-��$$%����������%�����$��'%%�������$�%$��'%%���)�������'�%)%����''�����%��
�/1������%���5�����$��$��2���%$%$������$$%��%$��������'��&'�*�%$���
���$$%$���>�����%�������������2������/1$���������������������.��.��

!�$�%����%��

8��2����������� ���������'�$�������$�%�����$%��*�$�%�����������
���$$%%���%%��/�%.����)��2%���-��$$%*�$�%����%���2..'.�������� ��������
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����������� ������������ ������� �������� �������
������� ������������� �������������� ������� � !"����������������
������#��$%�&%��������% #��$%��%��� ��
�� �������
�������'%()���*% )��+���������'%�)���*%� ��������������� !"��������

��$�������+$�����+����������$$%���.)4..��2/1$�2��%���
/��%$*�$�%����%����)���2%$��%$$���

�������$

8��2�$$����%2%%�/�$%��%$������$$%���22��%��%$����������$�����'�������
�%��%��$��6����$%����$$%������'�$����%�������'��������%��%��$��6�
����.����$$%������������$�)���2�����'���������'���������6����2��
���$$%��������%2%���%��������%��./4���/$�������$�����'�������
��'���������������������2%$������%��%�%��%���2/1$�����2�%$%$���
�%��%���$%$����8��2���%$%$����%��%���$%$�������������2%$�������$%���%��
��%��������$$%��%��%�%����

#�''�$���%����$�������������$$%�����$������������
2�$%%��%�%��%���$%$$�����/�$%�/%$%$$.����$$%�����%$$��

,$%�/�$������/��%$1

5�����������%$�$�%����$$%��������$%�/$����2..'.�������$$���
�%%4�$$.��%$������4�$$����%�����+$���������+�����,$%�/$����2..'.����
���$$�����%�����+���6�����+$����������������$��%��$��2���%$�����
���$$%������%�������������������������$���2..'.����/$/�/���.)�$�
$�2�������$������%%$%��%$�����������#�%����������������$$%���$��%����%�
���������5�����������%$�$�%���$�%2..'.%�����%��)%������%�
..$/�%�������2//�/.��%���	����
���%������$ ���$$%������'�%�����6���C6�
����$��$��'%���������$�%$��'%����������'�'%����	��$������$���%$������'%
���%�
��6���C����'/)2%��.����%��������'�%����	��$
���%���6���C��0//�/�.��%����
�$%�/$�.���)�%���$ ���$$%������'�%������%����6�������$�����������$��'%�������
��$�%$��'%����������'%��	��$������$���%$������'%
���%��������'/)2%��.����
%��������'�%����	��$
�����

;���%�������%

-�����'% �����'��$��'%���%%���'�$���������%���$��$�.'��$���2.��%�����
�/���/����$���2��������$�%���$���������$$%�����.��
���$��$��'�%$%%�����%��%%'%%�����..$$/������ ���������%���$��������2��
������'/)2..��5�����$�����$$%��%��%�%��%$����/1��%$�//��/)/��.��%���%$�$�%�
'�)�%�����������������������.���6���$$�����$��$$�22��������
)��2������$�%�%���2%.�����$���$����%�.������$��'���������%��%�%��%4���
���������������2..'.����$�����%�.��������������'%�������)4��������
������������.���6���$$��$��'%����$���������)�������

538 ���$$%������'�%������� ����������$���$%���6����$$%��������$���$%����
$��.����$$%������������.����%2%��%����$�������������%������%�������$$���
�6��2%������$�����'�$���	����
���%���6��2%�����������'����	����6��%�
$%$�����$���%$���'������#��$%��%�A��B��=�2��/�����$���$%�
��
5���������.����%2%����4���/�/�$����%�.��$%��%�����2�'�%��.�.$�%�
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����������� ������������ ������� �������� �������
������� ������������� �������������� ������� � !"����������������
������#��$%�&%��������% #��$%��%��� ��
�� �������
�������'%()���*% )��+���������'%�)���*%� ��������������� !"��������

�'�����������-�����$��$���%�%$������$$%������)4%$����%$������$���$%$���
���/$/�/����������� ��������%�����'�$���%$$���%�.�2/1�����/����
���$��$����2..'.��������$$���'/)2%���2..'.�����$�$���)���%2������
,$%2�'�%�$%���������������%2%��� ���$��$���2/1�����%%�����'/)2.����
'/)2%���������%$2..'.������$$����%�����

0/1$������ ���$���$������$$%������'�%���������������������%$�$�%�
�.������..��%�.������� ���$��$������%���$ ���$$%������'�%4���2���%$���
��$�%2..'%�����D�	����
6���������� ���$���$����$��$��$%2��'/)2. ����
%��������'�%4���2���%$�����%����D����$��'���������$�%$��'����������'%���
2���%$������D��-./$�������%$%$$��������'�%$$�������'�)�%��$������%����
D�2���%$���	����
��

5.).%$�������%$�����������%��/�$%�/%$����'�)�$���������$..�%1%4������%����
������2�'�%��.�..����$$%��������%$'�)�%���$�$$��
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$//�.��.$2���..��%���/�.��%���/$/2/�$%.6��$%2��)�'��%������%������2..'.����
$%��%��������������%$��4������������2/1$�2�%4��������%��)�����
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LIITE 5 KOY Kaapelitalon  
lausunto investointi-
hakemukseen





LIITE 6 Jane ja Aatos  
Erkon säätiön  
avustuspäätös







LIITE 7 Lehdistötiedote  
28.10.



Lehdistötiedote 28.10.2014 
Julkaisuvapaa klo 15 
	  
 
Jane ja Aatos Erkon säätiö on myöntänyt 15 miljoonan euron 
avustuksen ehdollisena tanssin talo -hankkeelle 
Säätiön alustava avustuspäätös luo edellytykset hankkeen etenemiselle 
Helsingin kaupungin päätöksenteossa 
 
 
Vuonna 2010 perustettu Tanssin talo ry on vuosina 2011-14 vienyt eteenpäin tanssin talo -
hanketta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tanssin talon tehtävä on kehittää yleisön ja tanssin 
monipuolista kohtaamista sekä tanssin alan toimintaedellytyksiä. Yhdistyksen jäsenistö on 
laajentunut valtakunnallisesti merkittävästi. 
 
Helsingin kaupungin tilakeskuksen vuonna 2013 toteuttama tarveselvitys esittää Tanssin taloa 
sijoitettavaksi osaksi Kaapelitehtaan kokonaisuutta rakennuksesta vapautuviin tiloihin ja 
uudisrakennusosaan. Investoinnin alustava kustannusarvio on noin 35 miljoonaa.  
 
Helsingin kaupungin kirjasto- ja kulttuurilautakunta linjasi 10.6.2014 päätöksessään hankkeen 
etenevän päätöksenteossa vasta investointia koskevien yksityisen rahoituksen päätösten 
varmennettua ehdollisinakin. Myös toiminta- ja hallintomallia sekä heijastusvaikutuksia 
tarkastellaan yhteistyössä kulttuurikeskuksen kanssa.  
 
Säätiön avustus kohdentuu uudisrakennukseen 
 
Uudisrakennusosan alustava kustannusarvio on noin 28 miljoonaa euroa, josta Jane ja Aatos 
Erkon säätiön avustus kattaa yli puolet. Avustus on säätiön mittakaavassa suuri ja se on tarkoitettu 
myös kunnianosoitukseksi säätiön perustajille.  
 
Alustavana ja ehdollisena myönnetyn avustuksen ehtona on, että hankkeen toteutuksesta sovitaan 
keskeisten rahoittajien kesken säätiön erikseen hyväksymällä puitesopimuksella vuoden 2015 
loppuun mennessä.  
 
Tanssin talo on kirjattu Helsingin kaupungin kulttuuri- ja valtuustostrategioihin, joissa talon toteutus 
nähdään mahdollisena kaupungin, valtion ja yksityisten tahojen kolmikantahankkeena. 
 
Säätiöiden tuki tanssin talo -hankkeelle on ollut merkittävä 
 
Tanssin talo ry on olemassa olonsa aikana kehittänyt yhteistyörakenteita ja lisännyt työtilaisuuksia 
merkittävän säätiötuen avulla.  -  ”Suomen Kulttuurirahaston pitkäjänteinen usko työhömme sekä 
Jane ja Aatos Erkon säätiön merkittävä tuki toimintaamme ja nyt investointiin on vahvistanut uskoa 
siihen, että olemme oikealla tiellä. Tanssi on mieletön resurssi yhteiskunnallemme monessa 
mielessä ja tehtävämme on tuoda alan osaaminen näkyväksi. Olemme menneet toiminta edellä – 
henkinen Tanssin talo toimii, keskusteluttaa ja yhdistää tanssin toimijoita jo tänä päivänä. 
Toivottavasti tuloksillamme on painoarvoa päätöksiä tehtäessä” kommentoi yhdistyksen 
projektipäällikkö Hanna-Mari Peltomäki.  
 
 
Lisätietoja 
 
Projektipäällikkö Hanna-Mari Peltomäki puh. 044 5131 069 
Hallituksen puheenjohtaja Sanna Rekola puh. 050 4136 123 
 



LIITE 8 Tilapankin  
lähtötasokartoitus



TARJOUSPYYNTÖ,TANSSIN,TALO,RY:N,
TILANVARAUSJÄRJESTELMÄSTÄ,

Tilaajasta,
Vuonna&2010&perustetun&yhdistyksen&tavoitteena&on&edistää&korkeatasoisen&
taidetanssin&ja&7kulttuurin&tarjontaa&alueellisesti,&valtakunnallisesti&ja&
kansainvälisesti.&Näitä&tavoitteita&yhdistys&edistää&tanssin&talo&7hankkeen&avulla.&
Hankkeen&tavoitteena&on,&että&Helsinkiin&syntyvästä&tanssin&talosta&tulee&
kansainvälisesti&ainutlaatuinen&tilakokonaisuus,&jossa&ovat&laajasti&mukana&
tanssikulttuurin&eri&muodot.&Tanssin&talo&tarjoaa&yleisölle&avoimen,&helposti&
lähestyttävän&kohtauspaikan&ja&samalla&edellytykset&myös&muiden&esittävien&
taidealojen&korkeatasoiselle&esitystoiminnalle.&Tanssin&talo&tulee&osaltaan&
ratkaisemaan&vuosikymmeniä&jatkuneen&tanssin&harjoitus7&ja&esitystilaongelman&
pääkaupunkiseudulla.&
Yhdistyksen&toimintaa&tukee&Suomen&Kulttuurirahasto.&Harjoitustilapankki&
rahoitetaan&Uudenmaan&ELY:n&myöntämällä&esr7rahoituksella,&kumppanina&
Helsingin&kaupunki.&

Vaikka&hankkeen&alkuperäisenä&tarkoituksena&on&ollut&luoda&fyysinen&Tanssin&
talo,&sen&toteutuminen&ei&ole&lyhyellä&tähtäimellä&kovinkaan&todennäköistä,&
mutta&toteutuessaankaan&se&ei&tule&vähentämään&nyt&rakennettavan&
tietojärjestelmän&tarvetta,&päin&vastoin.&Siksi&Tanssin&talo&ry&etsii&muita&keinoja&
helpottaa&tanssikentän&polttavaa&harjoitustilaongelmaa.&
Lisätietoa&Tanssin&talo&ry:stä&löytyy&osoitteesta&http://tanssintalo.fi/.&

Ongelma,,johon,tilanvarausjärjestelmä,pyrkii,vastaamaan,
Kuten&jo&tilaajaesittelyssä&todetaan,&suomalaisilla&tanssitoimijoilla&on&
tilaongelma,&joka&koskee&varsinkin&harjoitustiloja.&&Ongelmassa&on&kyse&osittain&
sopivien&tilojen&puutteesta,&mutta&vielä&keskeisemmin&kohtaamisongelmasta:&
tilat&ja&toimijat&eivät&helpostikaan&löydä&toisiaan.&
Yksi&keskeinen&osa&ongelmaa&on&se,&että&tanssikentän&toimijat&ovat&keskenään&
varsin&erilaisia.&On&suuria,&laitosmaisia&kokonaisuuksia,&kuten&vaikkapa&
Aleksanterin&teatteri&Helsingissä,&sekä&pieniä&yksityisiä&tanssikouluja,&kuten&
dance.fi.&Kaikkien&näiden&toimijoiden&erilaiset&interssit&pitäisi&jotenkin&voida&
yhdistää.&

Tilanne&kohenisi&huomattavasti,&jos&kaikki&tilat&olisivat&jaettu&resurssi,&joiden&
etsimiseen,&varaamiseen&ja&käyttöön&olisi&yhteiset&menetelmät.&Juuri&tätä&
tarkoitusta&varten&Tanssin&talo&ry&on&luonut&harjoitustilapankki7hankkeen.&

Tavoite,
Tarkoituksena&on&siis&luoda&verkossa&toimiva&tietojärjestelmä,&johon&kaikki&
tanssikentän&toimijat&voisivat&osallistua&itselleen&hyödyllisellä&tavalla.&&



Jokainen,&jolla&on&hallussaan&tanssiin&soveltuva&tila,&voisi&syöttää&tilansa&tiedot&
järjestelmään,&ja&saada&vuokrattua&muille&niitä&aikoja,&jolloin&oma&tila&on&
tyhjillään.&

Jokainen,&joka&tarvitsee&harjoitustiloja&(ja&myöhemmin&ehkä&myös&esitystiloja),&
voisi&järjestelmän&kautta&etsiä&ja&varata&vapaana&olevia&tiloja&käyttöönsä.&
Järjestelmä&tulisi&samalla&luoneeksi&tietynlaiset&standardit&tilojen&esittämiselle&ja&
vuokraamisen&ehdoille.&Tästä&syntyy&varmasti&alan&sisäistä&keskustelua,&jolle&
Harjoitustilapankki&voisi&myös&mahdollisesti&tarjota&puitteet.&
Vähintään&tiettyjen&ydintoimintojen&olisi&oltava&käyttäjäystävällisesti&
käytettävissä&myös&mobiilisti.&Tuskin&vaikkapa&yksikään&vuokranantaja&tulee&
hallinnoimaan&kaikkien&tilojensa&kokonaistilannetta&puhelimen&ruudulta,&mutta&
yksittäisiä&varauksia&ja&tilannetarkistuksia&pitäisi&voida&tehdä&kätevästi&myös&
mobiililaitteilla.&Uskomme&että&syventymällä&oheisdokumentteihin&ymmärrätte&
mihin&rajat&kannattaa&vetää.&

Tarjouspyyntöön,vastaamisen,ja,työn,toteuttamisen,aikataulu,
Tarjouspyyntö&on&esitetty&yhteensä&viidelle&taholle,&jotka&ovat&yhdessä&valinneet&
Tanssin&talo&ry&ja&esiselvityksen&tehnyt&tuottaja&Ville&Kiiski.&
Odotamme&mahdollisia&tarkentavia&kysymyksiänne&viikoilla&23724&ja&
tarjoustanne&viikon&24&loppuun&mennessä.&Valitsemme&toteuttajan&viimeistään&
viikolla&26.&Toivoisimme&työn&varsinaisen&toteuttamisen&tapahtuvan&kesän&ja&
alkusyksyn&aikana.&Projektiaikataulumme&mukaan&työn&pitäisi&valmistua&sisäisen&
pilottiryhmämme&testattavaksi&viimeistään&lokakuun&aikana.&Silloin&myös&
järjestetään&työpaja&sekä&vuokralleantajille,&jotta&he&oppivat&syöttämään&tietonsa&
järjestelmään&että&vuokraajille,&jotta&he&oppivat&käyttämään&järjestelmää.&Idea&on&
saada&testaaminen&käyntiin&hallitusti&ja&valvotusti.&

Työn,hinnoittelusta,ja,jatkokehityksen,rahoittamisesta,
Tanssin&talo&ry&on&suhteellisen&hyvin&tuettu,&mutta&kuitenkin&luonteeltaan&
selkeästi&kulttuurihanke,&jolla&on&esimerkiksi&vain&muutama&vakituinen&
työntekijä.&

Tästä&seuraa,&että&hankkeeseen&on&kyllä&budjetoitu&rahaa,&mutta&kehitys&tulee&
tapahtumaan&vaiheittain&ja&askel&kerrallaan.&Esisuunnitteluun&on&panostettu&
melko&paljon,&koska&niukahko&kehitysbudjetti&on&haluttu&kohdentaa&täsmälleen&
oikean&asian&tekemiseen.&Esisuunnittelu&on&suurelta&osin&tarkoittanut&erilaisista&
tanssin&toimijoista&kootun&pilottiryhmän&kuuntelemista&viidessä&erillisessä&
kehitystyöpajassa.&Tässä&tarjouspyynnössä&määritelty&järjestelmä&on&varsin&
tarkasti&sitä,&mitä&kenttä&toivoisi&järjestelmän&olevan.&

Olemme&selvillä&siitä,&että&kokonaisuutena&järjestelmä&on&varsin&monitasoinen&ja&
ensisilmäyksellä&kovin&monimutkaisenkin&oloinen.&Pohjimmiltaan&se&on&
kuitenkin&looginen;&kerroksia&vain&on&melko&paljon.&Tarjouksen&tekijöiltä&
vaaditaan&siis&jonkin&verran&syventymistä&rakenteiden&hahmottamiseen.&Olemme&
yrittäneet&parhaamme&mukaan&helpottaa&tätä&työtä&laatimalla&mm.&sivunäkymiä&
ja&määrittelemällä&jo&valmiiksi,&millaisissa&paloissa&systeemiä&kannattaisi&
rakentaa.&



Valitettavasti&hankkeella&on&ensi&vaiheeseen&käytettävissä&melko&kireä&budjetti,&
koska&työtä&aloitettaessa&kentän&tarpeista&ei&ollut&vielä&tarkempaa&tietoa.&
Hyvä&uutinen&on&kuitenkin&se,&että&projekti&tullaan&toteuttamaan&useamassa&
kehitysportaassa,&joihin&tullaan&hankkimaan&lisärahoitusta&(mikä&työ&on&jo&
alkanut&ja&osa&toisesta&rahoituskierroksesta&on&jo&saatu).&Hankkeen&alku&vaatinee&
siis&projektiosaamista&sekä&erittäin&tiukkaa&ja&tarkkaa&budjetointia,&mutta&
valitulle&kumppanille&riittänee&jatkokehitystöitä&useamman&vuoden&ajalle.&
Projektin&jatkovaiheita&tullaan&käsittelemään&valitun&kumppanin&kanssa&hyvässä&
yhteistyössä&ja&avoimesti.&
Hankkeen&ja&varsinkin&jatkorahoituksen&kannalta&tiedämme&jo&nyt,&että&tulemme&
suosimaan&tarjoajia,&joiden&osalta&täyttyvät&kaikki&tai&osa&seuraavista&
vaatimuksista:&

1. mahdollisuus&myydä&kesän&löysiä&resursseja&edullisempaan&tuntihintaan&
(esim.&suhtautumalla&hankkeeseen&täytehankkeena,&jota&voidaan&tehdä&
muiden&töiden&välissä&laadun&tietysti&kärsimättä&7&tätä&ajatellen&olemme&
venyttäneet&hankkeen&aikataulua&lokakuulle&asti)&

2. mahdollisuus&osoittaa,&että&hankkeeseen&osallistuu&vähintään&yksi&alle&307
vuotias&nuori&koulutettava&henkilö&(joka&voi&olla&esimerkiksi&harjoittelija&
tai&nuori&työntekijä)&

3. mahdollisuus&osallistua&myös&lanseerauksen&ja&markkinoinnin&
suunnitteluun&pelkän&koodaamisen&lisäksi&(yksi&erikseen&rahoitettavista&
jatkokehityshankkeista&nimittäin&tulee&olemaan&lanseerauksen&
suunnittelu&ja&toteuttaminen)&

Toiveemme,ratkaisun,toteuttamiskeinoista,
Visuaalisesti&järjestelmälle&ei&luoda&erillistä&ulkoasua,&vaan&se&noudattelee&
väreiltään&ja&yleisilmeeltään&suurin&piirtein&Tanssin&talo&ry:n&nykyisen&sivuston&
ilmettä&(www.tanssintalo.fi).&

Tähän&dokumenttiin&on&kirjattu&järjestelmän&minimivaatimukset&sekä&joitakin&
näkemyksiä&tulevaisuuden&kehityssuunnista.&Paikoitellen&määrittelyt&ovat&
hyvinkin&tarkkoja,&ja&jopa&tarvittavia&ruutuja&ja&näkymiä&on&piirretty&auki&
yksityiskohtia&myöten.&Toisissa,&jopa&hyvinkin&keskeisissä&ominaisuuksissa,&
asioita&on&jätetty&tarkoituksellisesti&auki,&lähinnä&siinä&toivossa,&että&tarjoajalla&
olisi&ehdottaa&vaikkapa&kalenterin&ratkaisemiseksi&valmis&ohjelmamoduli.&
Tällaisissa&tapauksissa&emme&ole&halunneet&määritellessämme&kuvitella&
keinotekoisesti&ominaisuuksia,&joiden&ratkaiseminen&toisella&tavalla&olisi&
yhdentekevää&tai&jopa&toivottavaa.&

Tarjouspyynnön&määrittely&on&siis&yhdistelmä&tarkkoja&minimivaatimuksia&sekä&
joillekin&osioille&asetettuja&tavoitteita,&jotka&toimittaja&voi&ratkaista&parhaan&
näkemyksensä&ja&näppärimpien&käytössään&olevien&keinojen&mukaisesti.&
Tarjoajilta&toivomme&erityisesti&seuraavia&ominaisuuksia.&

1. Kyky&ymmärtää&vaiheisiin&perustuvaa&kehitystyötä&ja&sietää&siihen&
vääjäämättä&liittyvää&epävarmuutta&sekä&ristiriitaa&suurten&odotusten&ja&
pienten&askelten&välillä.&Vaikka&visio&on&suuri&ja&järjestelmältä&halutaan&



paljon,&on&käytännössä&pakko&olla&realistinen&sen&suhteen,&ettei&kaikkea&
voi&saada&toteutettua&kerralla.&Arvostamme&siksi&suuresti&toimittajan&
kykyä&määritellä&rajansa&ja&pystyä&seuraamaan&yhdessä&sovittua&
suunnitelmaa&yllätyksettömästi.&

2. Halu&sitoutua&hankkeeseen&pitkäjänteisesti.&Vaikka&ensimmäinen&askel&ei&
valtavan&suuri&varmasti&olekaan,&näyttää&erittäin&todennäköiseltä,&että&
saman&toimijan&kanssa&voidaan&jatkaa&kehitystyötä&pitkään,&kun&nyt&vasta&
häämöttävät&ominaisuudet&alkavat&tulla&toteutettaviksi.&Tämänhetkisten&
tietojemme&mukaan&nyt&aloitettavaa&yhteistyötä&riittää&vuosikausiksi.&

3. Kyky&hyödyntää&ketterän&ohjelmistokehityksen&keinoja&sekä&
mahdollisesti&jo&olemassa&olevia&resurssien&varaukseen&liittyviä&
ohjelmakirjastoja.&Hankkeessa&on&tarpeen&ottaa&kaikki&keinot&käyttöön&
mahdollisimman&nopean&ja&tehokkaan&lopputuloksen&saavuttamiseksi,&
kuitenkin&tietysti&siten,&että&varsinkin&julkisesti&rahoitetulle&hankkeelle&
välttämättömät&eettiset&vaatimukset&täyttyvät.&Suhtaudumme&erittäin&
positiivisesti&mm.&avointen&ja&vapaiden&ohjelmistojen&hyödyntämiseen&
hankkeessa.&

4. Avoimmuus.&Jo&julkisesta&rahoituksestakin&johtuen&vaadimme,&että&
ohjelmakehityksessä&kaiken&tulee&olla&avointa&ja&tarkasteltavissa.&Vaikka&
haemmekin&pitkäkestoista&kumppania,&joudumme&edellyttämään,&että&
kumppania&voidaan&tarvittaessa&myös&vaihtaa,&esimerkiksi&kumppanin&
tullessa&toisen&yrityksen&ostamaksi&tai&hinnoittelun&yhtäkkiä&muuttuessa.&
Tällöin&meidän&pitää&voida&suhtautua&siihen&mennessä&syntyneeseen&
ohjelmistoratkaisuun&omanamme,&ja&jonkin&toisen&kumppanin&pitää&voida&
kohtuullisen&vaivattomasti&jatkaa&työtä&ilman&ylimääräisiä&hankaluuksia.&

Projektin,rakenne,karkeasti,
Nimensä&mukaisesti&harjoitustilapankkihankkeen&keskiössä&on&tilojen&esittely&ja&
niihin&kohdistuvien&varausten&tekeminen.&
Karkeasti&järjestelmän&keskeisimmät&osat&ovat&siis&seuraavat:&

1. Järjestelmän&käyttäjien&hallinta.&Tällä&ohjelmiston&osalla&määritellään&
käyttäjät,&heidän&roolinsa,&sekä&mahdollisuutensa&tehdä&erilaisia&
toimenpiteitä&järjestelmän&puitteissa.&Koska&tanssikentän&ihmiset&
useinkin&esiintyvät&erilaisissa&rooleissa&samanaikaisesti,&olemme&
lähteneet&siitä,&että&perusyksikkö&on&ihminen,&käyttäjä,&joka&voi&sitten&
liittyä&useisiin&erilaisiin&rooleihin.&Tärkeimpinä&näistä&ovat&tietysti&
vastuulliset&jäsenyydet&vaikkapa&vuokralleantajan&edustajana,&jolloin&
henkilöllä&on&mahdollisuus&luoda&ja&muokata&tarjolle&annettavia&tiloja,&tai&
vaikkapa&vastuullinen&asema&jonkin&työryhmän&jäsenenä,&jolloin&henkilö&
voi&tehdä&sitoumuksia&ryhmänsä&nimissä.&Näistä&asioista&on&olemassa&
tarkahkot&toiminnallisuusnäkymiin&menevät&kuvaukset&liitteissä.&

2. Tilojen&hallinta.&Jokainen&järjestelmään&sijoitettava&tila&pitää&tietysti&
kuvata&riittävällä&tarkkuudella,&jotta&sen&voi&uskottavasti&verkosta&varata&
käyttöönsä&myös&tanssija&tai&tanssiryhmä,&joka&ei&ole&koskaan&tilaa&
aiemmin&nähnyt.&Tämä&tarkoittaa&paitsi&vapaan&kuvailun&mahdollisuutta,&
myös&järjestelmää,&jonka&avulla&järjestelmään&voidaan&syöttää&kaikille&
tiloille&yhteisiä&parametreja.&Nämä&ominaisuudet&ja&niiden&ratkaiseminen&
on&määritelty&varsin&tarkasti&liitteissä.&



3. Kalenteri.&Molempien&edelläkuvattujen&ydintoimintojen&liittyminen&
kalenteriin&on&tietysti&aivan&järjestelmän&ydintä.&Tälle&osiolle&olemme&
asettaneet&lähinnä&toivomuksia,&emme&ehdottomia&vaatimuksia,&lähtien&
siitä&toiveesta,&että&tarjoajalla&olisi&ehdottaa&kalenteriksi&toimiva&valmis&
tai&puolivalmis&ratkaisu.&Oleellista&olisi,&että&ratkaisu&olisi&
mahdollisimman&selkeästi&käytettävä&sekä&tilojen&varaajan,&että&varsinkin&
kymmeniä&saleja&useissa&eri&lokaatioissa&hallinnoivan&vuokralleantajan&
kannalta.&

Edellä&mainitut&kolme&ominaisuutta&ovat&järjestelmän&keskeisin&sisältö.&
Toivomme,&että&ensimmäistä&vaihetta&koskeva&tarjous&kattaisi&ne&niin&
minimitasolla&kuin&suinkin&on&mahdollista.&&
Monelta&osin&on&selvästi&niin,&että&kentältä&koottua&pilottiryhmää&kuunnellessa&
on&jo&nyt&noussut&esiin&tulevaisuuden&tarpeita,&jotka&on&suorastaan&välttämätöntä&
huomioda&jo&tässä&vaiheessa&tekemistä.&Osa&niistä&on&sellaisia,&että&on&oikeastaan&
sama&asia&huomioida&ne&ja&toteuttaa&ominaisuudet&heti.&Olemme&hyvin&selvillä&
tästä&ongelmasta&hankkeessa.&Toivomme&silti,&että&tarjoaja&pystyisi&
määrittelemään&minimitason,&jolla&ensimmäinen&vaihe&olisi&suinkin&
toteutettavissa,&ja&pitämään&siitä&kiinni,&jotta&järjestelmä&ylipäänsä&saataisiin&
aikaan.&

Projektin,nähtävillä,olevat,laajenemissuunnat,
Jo&tässä&vaiheessa&on&selvästi&näkyvillä&useampia&jatkokehityssuuntia.&
Ensimmäiset&nähtävissä&olevat&laajenemissuunnat&koskevat&yksinkertaisesti&
peruspalvelujen&laajentamista&ja&syventämistä.&Kuten&liitteenä&olevista&
wireframeista&käy&ilmi,&järjestelmään&kohdistuu&runsaasti&lisätoiveita,&joita&ei&
vielä&ensimmäisessä&pilottiversiossa&voida&mitenkään&toteuttaa.&Niinpä&
järjestelmällä&on&ikään&kuin&sisäänrakennettuna&jo&useita&jatkokehityshankkeita.&
Toinen&päivänselvä&jatkokehitysprojekti&on&kieliversiot:&niiden&toteuttaminen&
tuntuu&lähes&varmalta&vaatimukselta,&vaikkei&sitä&millään&voidakaan&sisällyttää&
vielä&ensimmäiseen&vaiheeseen.&Asiaan&kannattaa&kuitenkin&varautua&
tietokantaistamalla&aivan&kaikki&termit&ja&sisällöt.&
Yksi&erittäin&merkittävä&ja&kentän&vahvasti&toivoma&ominaisuus&olisi&organisoida&
tilavarausten&maksaminen&suoraan&järjestelmästä&sekä&sen&liittäminen&joidenkin&
tanssikoulujen&omiin&taustajärjestelmiin.&Tämä&on&selvästi&oma&
jatkokehityshankkeensa,&joka&voidaan&hinnoitella&erikseen.&
Selkeästi&pitkälle&tulevaisuuteen&sijoittuva,&mutta&varsin&mielenkiintoinen&
kehityssuunta&on&pääsyn&järjestäminen&vuokrattuihin&tiloihin.&Se&on&selvästi&
kaikille&tilojen&haltijoille&yhteinen&ongelma,&johon&saattaisi&olla&pitkällä&
tähtäimellä&löydettävissä&tietotekninen&ratkaisu.&Tällöin&järjestelmästä&saisi&
esimerkiksi&kertakäyttöisen&pääsykoodin&tiloihin&(Omenahotellin&tyyliin).&
Tiiviisti&todettuna:&on&erittäin&todennäköistä,&että&järjestelmän&pilottivaihe&
johtaa&suoraan&seuraaviin,&mielenkiintoisiin&ja&melko&laajoihinkin&
kehitysvaiheisiin,&jotka&toteutetaan&suoraan&ensimmäisen&vaiheen&jatkoksi.&



Lopuksi,
Toivomme,&että&syvennytte&kieltämättä&monimutkaiseen&ja&monitasoiseen&
järjestelmään&kunnolla&voidaksenne&tehdä&siitä&mahdollisimman&
kilpailukykyisen&tarjouksen.&Vaikka&järjestelmä&ensisilmäyksellä&vaikuttaakin&
valtavan&suurelta&ja&monimutkaiselta,&sen&läpi&kulkee&kuitenkin&selvä&logiikka,&
joka&tekee&siitä&hallittavissa&olevan.&Lopultakaan&siinä&ei&ole&loputonta&määrää&
poikkeuksien&poikkeuksia,&vaikka&aluksi&siltä&saattaa&vaikuttaakin.&
Käymme&mielellään&läpi&ongelmakohtia&kanssanne.&

Liitteet,
Liitteenä&on&hankkeen&wireframeja&ja&muita&määrittelyyn&liittyviä&selventäviä&
dokumentteja.&

Lisätiedot,
Lisätietoja&antaa&tässä&vaiheessa&järjestelmän&esiselvityksen&toteuttanut&&
Ville&Kiiski&&
ville.kiiski@zeepio.com&

040&5033897&



Tilanvarausjärjestelmän virallinen nimi

Tervetuloa Tanssin talo ry:n “XXX“-tilanvarausjärjestelmään!
Järjestelmän tavoite on bla bla bla lyhyt tehtäväkuvaus

Jos olet uusi käyttäjä, kannattaa heti rekisteröityä. Rekisteröityneet 
käyttäjät voivat tehdä varmennettuja varauksia ja luoda esimerkiksi 
oletushakuja, jotka järjestelmä muistaa automaattisesti.

(tämän tekstikentän oltava päivitettävissä kannasta)

Alla on tilaa erilaisille ilmoituksille - tähän voidaan kerätä niitä (sisäisiä) 
mainoksia ja Tanssin talon omaa ilmoittelua. [EI ENSIVAIHEESEEN]

YHTEISÖ [EI ENSIVAIHEESEEN]

Tähän listataan keskusteluryhmän etusivu. Tarkoitus on käyttää 
jotakin valmista foorumiohjelmaa, joten tässä on yksinkertaisesti 
kyseisen foorumin uusimpien keskustelujen ja kommenttien listaus.

logo
Kielivalinta (pudotusvalikko)Kirjaudu sisään!

HAE!

Rekisteröidy käyttäjäksi

TILAHAKU
Mistä haet tiloja?

Milloin?

KLO

PVÄ

KESTO

TOISTUVUUS

TUNTIA

Kaupunki [pudotusvalikko]

Vain kerran [pudotusvalikko]

05

12

1

00

12 2014

Kielivalinnat [EI ENSIVAIHEESEEN]

Käyttäjien oletetaan aloittavan 
istunto aina täyttämällä 
ensimmäisen haun. 
Yksinkertaisimmillaan haku 
voi sisältää vain kaupungin, 
ajankohdan ja keston. Tässä 
vaiheessa ainut optionaalinen 
lisävalinta on “Toistuvuus”, 
joka näyttäytyy vapaaehtoisena 
pudotusvalikkona. Oletusarvona 
on “vain kerran”.
Toistuvuuden vaihtoehtojen 
sisällettävä ainakin “joka päivä”, 
“joka arkipäivä”, “viikoittain”, 
“kuukausittain”
Lisäksi: jos käyttäjä on 
valinnut toistuvuuden, 
vaikkapa “kuukausittain”, 
esille tulee tarkentava valinta 
“toistuvuuden kesto” (muodoltaan 
loppupäivämäärä) - vasta sen 
jälkeen haku on tehtävissä.
Toistuvuudet kannattanee 
rakentaa jo tuotantovaiheessa, 
niiden luomista ja ylläpitoa 
ei luultavasti kannata 
tietokantaistaa.
Epäsäännölliset tilavaraukset 
täytyy tehdä ajankohta kerrallaan.

[EI ENSIMMÄISESSÄ 
VAIHEESSA] Samalla aloitussivu 
myös tarjoaa uutisia, ilmoituksia, 
yhteisöllistä aktivointia ja 
(sisäisiä) mainoksia. Se on 
näkymä siihen, mitä juuri nyt on 
meneillään.

Kuten ylläolevasta havaitaan, 
kannattaa järjestelmä rakentaa 
mm. myöhemmässä vaiheessa 
toteutettavia kieliversiointeja 
varten jo valmiiksi siten, 
että kaikki tekstit on 
tietokantaistettu..

Mobiililaitteissa käytön 
mahdollistaminen on 
perustoimintojen osalta erittäin 
toivottavaa.
Kaikkien toimintojen ei tarvitse 
olla mobiilioptimoituja: tuskin 
esimerkiksi kymmeniä tiloja 
hallinnoiva vuokralleantaja 
hallinnoi kokonaisuuksia 
puhelimesta. Perusvaraukset 
ja tilannetarkistukset sen sijaan 
ovat tärkeitä mobiilistikin.

Visuaalisesti ei tehdä 
kovinkaan ihmeellisiä: värit ja 
yleinen asettelu toteutetaan 
muistuttamaan löyhästi Tanssin 
talon nykyistä sivustoa (www.
tanssintalo.fi)

Jos kirjautuja tunnistetaan 
ylläpitäjäksi, hän saa 
näkyvilleen ylläpitäjän 
työkalut (myöhemmin tässä 
dokumentissa esitellyt alasivut, 
mm. vuokralleantajien muokkaus, 
järjestelmän pääasetusten 
muokkaus).
Jos kirjautuja tunnistetaan 
vuokralleantajaksi, hän saa 
näkyvilleen asianmukaiset admin-
näkymät, joilla voi hallinnoida 
omia tietojaan, omistamiensa 
tilojen tietoja sekä tietysti 
ajanvarauskalenteria.
Jos käyttäjä on ns. tavallinen 
käyttäjä, hänelle näytetään 
vain julkinen puoli, jossa tietysti 
pystyy tekemään varauksia ja 
selailemaan sisältöjä. Tavallisille 
käyttäjille näytetään varatut 
ajat, muttei tietenkään niiden 
varaajatietoja.

SPLASH SCREEN eli saapumissivu / tilanvarausjärjestelmä wireframe / Tanssin talo ry 



Tilanvarausjärjestelmän virallinen nimilogo
Kielivalinta (pudotusvalikko)Kirjaudu sisään!

HAE!

Rekisteröidy käyttäjäksi

Tutustu kohteeseen tarkemmin Tee haun mukainen varaus!

TILAHAKU HAKUASI PARHAITEN VASTAAVAT TULOKSET

TULOSTEN TARKENTAMINEN

Mistä haet tiloja?

TILAN NELIÖMÄÄRÄ

TILAN MITAT

LATTIAMATERIAALI

m2

Milloin?

Kohteen omistaja (esim. Tanssikoulu Foo Oy)

Kohteen nimi (esim. Tanssisali 2)
Kohteen 
pääkuva 
(1. kuva) Kohteen ingressiteksti (eli lyhyt kuvaus) suoraan 

hallintasivulta. Omistaja kertoo lyhyesti, mihin tila 
hänen käsittääkseen soveltuu parhaiten.

Sijainti ja osoitetiedot

Kaikki hakuun ja rajauksiin sopivat kohteet listattuna allekkain. 
[ENSIVAIHEESSA VAIN yksinkertainen sorttaus: hinnaltaan halvin 
ensin] 

[Jatkokehitysvaiheissa] monipuolisemmat sorttausvaihtoehdot, 
jolloin käyttäjä voi itse vaikuttaa siihen, minkä ominaisuuden tai 
ominaisuuksien mukaan osumat järjestetään

Mahdolliset rajoitukset

Tuntihinta

KLO

PVÄ

KESTO

TOISTUVUUS

TUNTIA

Kaupunki pudotusvalikko

5

5

X

X

X

X

7
2

28

28

19
5

Toistuvuuden pudotusvalikko

05

12

1

00

12 2014

pituus m
m
m

–

–

–
–

leveys
korkeus

tanssimatto

puu

betoni

linoleum

peilit

tangot

Jos käyttäjä on kirjautuneena, 
hänelle mahdollisesti henkilönä 
tai ryhmän kautta määritellyt 
alennukset näkyvät hinnoissa.

Uusia hakuja voi tehdä 
alasivuilla ensihaun jälkeen 
yksinkertaisesti muuttamalla 
antamiaan alkutietoja suoraan 
tähän päävalintaan.

“Tulosten tarkentaminen” 
ilmestyy heti ensihaun jälkeen 
samaan aikaan ensimmäisten 
osumien kanssa. Se on 
yksinkertaisesti listaus 
erilaisista tarkennuksista, joilla 
hakulöydöstä voidaan rajata.
Tarkennusmetodeja on kahta 
lajia, ja niitä pitää voida luoda 
ylläpitojärjestelmän kautta.
Ensimmäinen metodi on 
hakupuolella numeerinen 
vaihteluväli, jota tilan tiedoissa 
vastaa numeroarvo. Sen 
oletusarvot ovat kyseisen arvon 
tietokannasta löytyvät ääripäät.
Toinen metodi on monivalinta, 
joka on siis otsikko + vapaa 
määrä arvoja. Hakupuolella 
ne ovat rastitettavia, eli 
monivalinnassa voi olla yhtä 
aikaa valittuna monia arvoja. 
Mikäli metodille on annettu vain 
yksi arvo, se ilmaisee jonkin 
asian (kuten vaikkapa peilien) 
ON/OFFtilaa.
Tarkennusmetodit ja niiden 
arvot on luonnollisesti sidottu 
tilojen ominaisuuksiin - jos 
joku luo uuden metodin, siitä 
tulee myös automaattisesti tilojen 
ominaisuus. Aluksi sen arvo on 
“null”, kunnes tilan omistaja on 
ottanut asiaan kantaa. Tämä on 
huomioitava hakuja tehdessä. 
On luultavasti viisasta, että “null”-
arvot jätetään pois löydöksistä, 
tai listataan erilliseen listaansa 
(“ei varmuutta tilanteesta”).

PÄÄSIVU / tilanvarausjärjestelmä wireframe / Tanssin talo ry 
Kielivalinnat [EI ENSIVAIHEESEEN]

[ENSIVAIHEESSA] varaus 
toimii yksinkertaisesti:
Käyttäjä näkee listattuna tilat, 
jotka ovat hänen valitsemaansa 
aikaan vapaana. Jos käyttäjä 
tekee varauksen, 1) varaus 
luodaan käyttäjälle, eli tila 
poistuu kyseisenä ajankohtana 
markkinoilta, 2) tilan omistajalle 
lähtee tieto varauksesta, 
jolloin omistaja voi vahvistaa tai 
peruuttaa varauksen.



Tilanvarausjärjestelmän virallinen nimilogo
Kielivalinta (pudotusvalikko)Kirjaudu sisään!

HAE!

Rekisteröidy käyttäjäksi

Tee varaus! Muuta aikoja

TILAHAKU VALITSEMASI TILAN TIEDOT

TULOSTEN TARKENTAMINEN

Mistä haet tiloja?

TILAN NELIÖMÄÄRÄ

TILAN MITAT

LATTIAMATERIAALI

m2

Milloin?
Kalenteri-ikkuna: emme tässä määrittele kalenteria kovin tarkasti, koska oletamme toimittajan käyttävän jotakin (puoli)valmista 
ohjelmakirjastoa. Toivoisimme ratkaisua, jossa aika kulkee ylhäällä vasemmalta oikealle ja eri tilojen varaustilanne näytetään vaakasuorina 
janoina. Kuuntelemme toki muitakin ratkaisuehdotuksia, varsinkin mitä tulee mobiililaitteiden tukemiseen. Yksittäisten päivien sisällä 
aikajanaongelman voisi ratkaista vaikkapa jakamalla vuorokauden kahdelle riville. Graafissa voitaisiin näin pitää mukana koko vuorokautta, 
mutta sen vähemmän käytetyt osat (yö) sijoittuisivat kakkosriville. Ratkaistava on myös, mitä järjestelmä näyttää kun tila on suljettuna.

Alle listataan siististi kaikki muu mitä kohteesta tiedetään: ominaisuudet vasemmalla, pidempi kuvailuteksti (jos 
on), kuvat, pohjapiirrokset, videot jne.

Varaustilanne tällä hetkellä KUUKAUSINÄKYMÄ
<< VIIKKO 21 >>
PÄIVÄNÄKYMÄ

MA TI KE TO PE LA SU
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Toistuvuuden pudotusvalikko
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pituus m
m
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–
–

leveys
korkeus

tanssimatto

puu

betoni

linoleum

peilit

tangot

Kohteen omistaja (esim. Tanssikoulu Foo Oy)

Kohteen nimi (esim. Tanssisali 2)
Kohteen 
pääkuva 
(1. kuva) Kohteen ingressiteksti (eli lyhyt kuvaus) suoraan 

hallintasivulta. Omistaja kertoo lyhyesti, mihin tila 
hänen käsittääkseen soveltuu parhaiten.

Sijainti ja osoitetiedot

06 06 06 06 06 06 06

18 18 18 18 18 18 18

18 18 18 18 18 18 18

06 06 06 06 06 06 06

Tuntihinta

Mahdolliset rajoitukset

Kalenteri näyttää oletuksena 
mahdollisimman vastaavan 
tuloksen kuin käyttäjä on 
valinnut. 
Kalenterinäkymän jyvitystä 
voi vaihtaa päivä-, viikko, 
ja kuukausinäkymien välillä 
kalenterin yläpuolelta.
Jos siis käyttäjä esim on valinnut 
yhden päivän, näytetään 
päivänäkymä. Jos taas viikon, 
näytetään viikkonäkymä, jne.
Kalenterinäkymät on luultavasti 
kannattavinta rakentaa 
vaakasuoraan siten, että aika 
etenee vasemmalta oikealle 
ja tilojen tiedot ovat palkkeina 
allekkain. Tämä toimii erityisesti 
admin-puolella, kun samassa 
kalenterinäkymässä voi olla 
useita tiloja päällekkäin.
Tavallinen asiakas näkee 
kohteen kalenterista ainoastaan, 
onko se varattu tai vapaana. 
Hän ei näe, kenelle tiloja on 
varattu.

Näkymä kun käyttäjä valitsee 
listauksesta yhden tarkempaan 
tarkasteluun.

HUOM! 
Ehdota vapaasti 
mielestäsi toimivinta 
tapaa rarkaista 
kalenteri – tässä 
esitetyt esimerkit 
EIVÄT ole jotakin 
sellaista, jota pitäisi 
tavoitella yksi yhteen. 
Arvostamme aktiivista 
ehdottamista!

Tilan sivu varaajalle / tilanvarausjärjestelmä wireframe / Tanssin talo ry 
Kielivalinnat [EI ENSIVAIHEESEEN]



ADMIN: vuokralleantajan tietojen hallinta
Kirjaudu ulos

Muokkaa sivun sisältöä

Lisää alennusprosentti

edit X

edit X

Lisää alennusprosentti

Lisää alennusporras

Lisää tila

Lisää sijainti

Vuokralleantajan nimi Vapaamuotoinen esittelysisältö sivulla

Vuokralleantajan hallitsemat sijainnit ja tilat Alennusprosentit taiteilijoille

Alennusprosentit ryhmille

Suurasiakkaiden alennusporrastukset (listahinnoista)

Päätoimipisteen osoite

Verkkosivut

Vuokralleantajan ensisijainen vastuuhenkilö

Sähköposti

Sähköposti

Puhelin

Puhelin

Päätoimipisteen postinumero ja toimipaikka

Hei, ja tervetuloa Tanssikoulu Foon esittelyyn!  
 
 
 
 
 
 
Nämä sivut on tarkoitettu tilojemme varaamiseen, joten kerromme täällä lähinnä tiloihin liittyvää perustietoa. 
Paljon kattavamman kuvan toiminnastamme saat vierailemalla varsinaisilla sivuillamme osoitteessa 
tanssikoulufoo.fi tai Facebookissamme facebook.com/tanssikoulufoo

saa näkyä asiakkaille

saa näkyä asiakkaille

saa näkyä asiakkaille

Lisää vastuuhenkilöitä...

Lisää toimipisteitä...

Tanssisali 1

Tanssisali 1

Tanssisali 1

Sijainti A (Helsinki) Teukka Tanssija
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Tilaa lisättäessä järjestelmä 
kysyy, minkä sijainnin alle se 
kuuluu. Tilaa ei voi olla ilman 
sijaintia.

Jokaisella vuokralleantajalla 
täytyy olla yksi päätoimipiste. 
Sen lisäksi voi luoda saman 
vuokralleantajan alle muita 
toimipisteitä, jos hallinto on 
järjestetty keskitetysti. 
Jos taas samalla toimijalla 
on hyvin itsenäisesti toimivia 
paikallistoimipisteitä, kannattanee 
luoda jokaiselle omat 
vuokralleantajatiedot. Tällöin 
kyselyt ohjautuvat suoraan 
oikealle taholle! Ne voi tällöin 
nimetä vaikkapa “Foo Helsinki” 
ja “Foo Rovaniemi”. Jos on 
kuitenkin selvää, että kaikkia 
johdetaan samasta paikasta, on 
viisainta tehdä yksi “Foo” ja sen 
alle useita toimipisteitä.
Toimipisteet ovat siis 
hallinnollinen asia - ne ovat 
toimisto-osoitteita. Niissä ei 
välttämättä sijaitse vuokrattavaa 
tilaa, vaikka niinkin voi olla.
Sijainnit ovat sitten oma 
lukunsa. Ne tarkoittavat 
osoitteita, joissa 
vuokralleantajalla on 
vuokrattavia tiloja. Vuokrattavaa 
tilaa varten pitää siis ensin 
luoda “sijainti” ja sen alle sitten 
vuokrattavia tiloja. Järjestelmä 
tosin avustaa täyttämään oikeat 
asiat oikeassa järjestyksessä.
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Muokkaa sivun sisältöä

Tallenna muutokset Lisää tila
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Sijainti on maantieteellinen 
paikka, osoite, jonka alle 
voidaan lisätä tiloja (eli tavallisesti 
tanssisaleja).
Sijainnilla on aina omistaja, 
eli vuokralleantaja. Sijainnilla 
voi olla eri vastuuhenkilö kuin 
vuokralleantajalla. Sijainnilla ei 
kuitenkaan ole pakko olla erillistä 
vastuuhenkilöä.
Vastuuhenkilö luodaan ja sitä 
ylläpidetään “ihmiset”-taulussa. 
Se vain linkitetään tähän.
Vastuuhenkilöiden tietoja voi 
lisätä samalla periaatteella 
useampiakin.
Ensisijaisen vastuuhenkilön 
sähköposti- ja puhelintiedot 
voivat toki olla ihmisen omat 
ensisijaiset tiedot, mutta pääasia 
on voida päättää tässä tai 
ihmistaulussa, saako niitä näyttää 
asiakkaille.
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Muokkaa sivun sisältöä

Liitä tilaan uusi lisäpalveluLisää kuva

Lisää uusi ominaisuus

Lisää video

Tallenna muutokset

Tallenna muutokset
Vuokrattavan tilan nimi

Pääsyn järjestäminen

Mahdolliset rajoitukset (näkyy varauslistauksessa)

Tilakohtaiset lisäykset sopimusehtoihin

Vuokralleantaja
Sijainti
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[EI ENSIMMÄISEEN 
VERSIOON]

Vuokrattavan tilan vapaamuotoinen esittelysisältö
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Ei kuvausryhmille

Tilojen siivoaminen ja roskiksen tyhjennys kuuluu vuokraajalle.

Tanssisali 1 on Sijainti A:n suurin sali. Siinä on myös sijainnin paras varustelu ja runsaimmat erikseen 
vuokrattavat lisäpalvelut: on kiinteä äänentoisto, oma pukuhuone, oma pieni välinevarasto pidempiä 
vuokrauksia varten sekä mahdollisuus käyttää kokoushuonetta ja keittiönurkkausta. 
 
Huomaathan, että lisätilojen vuokraus pitää tehdä erikseen alta!
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Tilaa luotaessa järjestelmään, 
tekijä käy läpi kaikki eri 
vaihtoehdot, joita muut käyttäjät 
ovat tiloille aiemmin syöttäneet. 
Tämä on tärkeää, koska 
vain yhtenäisin hakuehdoin 
tilat ovat vertailukelpoisia. 
Jos nämä ominaisuudet 
jätetään täyttämättä, tilat eivät 
listaannu hakuihin kunnolla (tai 
näkyvät vain erittäin yleisissä, 
tarkentamattomissa hauissa).
Tilan ominaisuudet-
esimerkissä nähdään, että 
lattiamateriaaleja on vain neljä. 
Jos tilaa luotaessa törmättäisiin 
tilanteeseen, jossa tarvittaisiin 
uusi lattiamateriaali, se 
lisättäisiin oheista työkalua 
käyttäen, minkä jälkeen se 
näkyisi vaihtoehtona kaikille 
muillekin vuokralleantajille 
– ja haussa valittavana 
vaihtoehtona tilojen 
vuokraajille.
Ominaisuuksien luominen 
järjestelmään on ensisijaisesti 
valintakysymys.
Hyvin luultavasti olisi viisasta, että 
esimerkiksi “Äänentoisto” olisi 
rakennettu monivalintatyökalulla 
eikä yksittäisillä valinnoilla, kuten 
esimerkissä. Järjestelmän tasolla 
ei oteta kantaa tähän, vaan se 
on ensimmäisten testaajien asia. 
Järjestelmä vain mahdollistaa 
metodit; numeroarvo (eli haun 
puolella vaihteluväli), sekä 
monivalinta sen yksirivisine on/
off-vaihtoehtoineen.

Lisäpalvelut ovat vain 
yksinkertaisesti omia tilojaan, 
joiden ylläpitäjä on päättänyt 
olevan mahdollisesti tämän 
tilan lisäpalveluita. Niillä on siis 
omat tilakorttinsa, jotka on vain 
linkitetty tämän tilan mahdollisiksi 
lisäpalveluiksi.

Käyttäjä voi lisätä videoita, mutta 
ne ovat vain linkkejä Youtubeen 
tai Vimeoon.

Käyttäjä voi lisätä kohtuullisen 
määrän kohtuullisen kokoisia 
kuvia. Serveri valvoo niiden 
kokoa ja määrää.

Kun ylläpitäjä päättää lisätä 
uuden ominaisuuden, siitä 
tulee ominaisuus, joka näkyy 
koko järjestelmän läpi. Toisin 
sanoen, jokainen tilaa lisäävä 
tulee näkemään myös tämän 
luodun, uuden ominaisuuden 
ja päättämään, miten hänen 
tilansa siihen suhtautuu. 
Samoin ominaisuus ilmestyy 
vaihtoehdoksi asiakkaiden 
tekemiin hakuihin.
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Tee uusi varaus
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HALLINNOIMIESI TILOJEN VARAUSTIEDOT

Kalenteri-ikkuna: emme tässä määrittele kalenteria kovin tarkasti, koska oletamme toimittajan käyttävän jotakin (puoli)valmista 
ohjelmakirjastoa. Toivoisimme ratkaisua, jossa aika kulkee ylhäällä vasemmalta oikealle ja eri tilojen varaustilanne näytetään vaakasuorina 
janoina. Kuuntelemme toki muitakin ratkaisuehdotuksia, varsinkin mitä tulee mobiililaitteiden tukemiseen. Yksittäisten päivien sisällä 
aikajanaongelman voisi ratkaista vaikkapa jakamalla vuorokauden kahdelle riville. Graafissa voitaisiin näin pitää mukana koko vuorokautta, 
mutta sen vähemmän käytetyt osat (yö) sijoittuisivat kakkosriville. Ratkaistava on myös, mitä järjestelmä näyttää kun tila on suljettuna.
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Kalenterit listataan mitä 
ilmeisimmin siten, että aika 
kulkee vaakasuorassa 
vasemmalta oikealle. 
Luultavasti on selvyyden 
vuoksi järkevää, että sijianteja 
ja tiloja voi piilottaa ja klikkailla 
esiin. Tämä ei kuitenkaan ole 
ainoa mahdollinen ratkaisutapa, 
ja kuulemme mieluusti muitakin 
ehdotuksianne!
Sekä vuokrattavan tilan nimi 
että sijainti ovat klikattavissa, ja 
johtavat tietysti kyseisen tilan tai 
sijainnin tietokorttiin.
Logiikka on se, että ensin 
näytetään kaikki sijainnit, ja 
jokaisen sijainnin alla siihen 
kuuluvat tilat. Sijaintien edessä 
on + ja - -nappulat, joilla niiden 
alaiset tilat voi kääntää piiloon tai 
näkyville.
Kun hiirtä pidetään 
varausblokin yllä, adminille 
näytetään alt tekstinä, kuka 
tilan on varannut ja mistä 
mihin. Tavallinen käyttäjä ei 
tietenkään koskaan näe kuin 
tiedon siitä, että tila on varattuna.
Päivänäkymään voi 
luonnollisesti hypätä suoraan, 
yksinkertaisesti klikkaamalla 
jotakin tiettyä päivää.

HUOM! 
Ehdota vapaasti 
mielestäsi toimivinta 
tapaa rarkaista 
kalenteri – tässä 
esitetyt esimerkit 
EIVÄT ole jotakin 
sellaista, jota pitäisi 
tavoitella yksi yhteen. 
Arvostamme aktiivista 
ehdottamista!
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Tanssikoulu Foo Oy - päävastuuhenkilö

Tanssikoulu Foo Oy - päävastuuhenkilö

FooFoo Dance Company - jäsen
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[ENSIMMÄISESSÄ VERSIOSSA 
TUPAS-TUNNISTUS ON VAIN 
MANUAALISESTI TEHTÄVÄ 
RASTITUS]
Jatkokehitysversiossa järjestelmä 
valvoo TUPAS-tunnistusta. 
Statuksen saa, jos käy erikseen 
tunnistautumassa tai kun asiakas 
on ensimmäisen kerran maksanut 
jotakin verkon kautta.

Listataan vuokralleantajat, 
yritykset ja yhteisöt (y-tunnus) 
sekä työryhmät, joissa ihminen 
on mukana.



ADMIN: yrityksen tai yhteisön hallinta
Kirjaudu ulos

Muokkaa sivun sisältöä

Lisää vastuuhenkilöitä

Lisää vastuuhenkilöitä

Päävastuuhenkilö (nimenkirjoitusoikeus)

Yrityksen tiedot luotu
5.5.2014

Muut vastuuhenkilöt (oikeus toimia yrityksen tai yhteisön nimissä)

Järjestelmää käyttävää muuta henkilöstöä

Vapaamuotoinen esittelysisältö

Osoite

Sähköposti

Yrityksen tai yhteisön virallinen nimi

Y-tunnus

WWW-sivut

Puhelin

Postinumero ja toimipaikka

Tanssikoulu Foo Oy on pääkaupunkiseudulla blah blah blah…
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Yrityksen tai yhteisön tiedot voi 
luoda, jos tietää sen Y-tunnuksen 
ja on itse järjestelmään 
kirjautunut henkilö. 
Yritystietojen luojasta ei tarvitse 
tulla luomansa yrityksen 
vastuuhenkilöä, mutta hänen 
tietonsa kirjautuvat silti 
yritystiedon tekijäksi.



ADMIN: työryhmän tai tuotannon hallinta
Kirjaudu ulos

Muokkaa sivun sisältöä

Lisää henkilöitä

Vastuuhenkilö

Työryhmän tai tuotannon tiedot luotu
5.5.2014

Työryhmän tai tuotannon muut henkilöt

Vapaamuotoinen esittelysisältö

Osoite

Sähköposti

Työryhmän tai tuotannon nimi

WWW-sivut

Puhelin

Postinumero ja toimipaikka

FooFoo Dance Company on työryhmä, joka blah blah…

Tiina Pasdechat

Helena Demiplie

Ron Dejambe

Tiina Pasdechat

edit

edit X

edit X

[EI ENSIMMÄISEEN 
VERSIOON]

ADMIN: vuokralleantajan sijainnin hallinta / tilanvarausjärjestelmä wireframe / Tanssin talo ry 

Työryhmän tai tuotannon voi 
luoda kuka tahansa järjestelmään 
kirjautunut ihminen. 
Jokaisella työryhmällä tai 
tuotannolla on oltava yksi 
vastuuhenkilö, mutta sen ei 
välttämättä tarvitse olla sama 
kuin tietojen luojan. Pääasia että 
siihen liitetään vastuuhenkilö, 
joka on järjestelmästä löytyvä 
henkilö. Työryhmän luojan tiedot 
kirjautuvat korttiin.
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1 Johdanto 

 

Tähän dokumenttiin on koostettu Tanssin Talo ry:n tilanvarausjärjestelmän tekninen 

rakenne pääpiirteittäin. Järjestelmä kuvataan määrittelytasolta teknisten 

tietokantarakenteiden tasolle asti. 

 

Dokumentti pohjautuu alkumäärittelyyn, johon on suunnitteluvaiheessa tehty joitakin 

muutoksia palaveritapaamisten sekä teknisten valintojen perusteella. 

Suunnittelukaaviot jäsentävät järjestelmän rakenteen toimijoihin sekä toimijoiden 

välisiin suhteisiin. 

 

Luku kaksi esittelee eri käyttäjäroolit ja tasot käyden läpi rekisteröitymisen, 

kirjautumisen ja käyttäjäryhmiin liittymisen. 

 

Luvussa kolme määritellään tanssitila ja sen ominaisuudet suhteessa tilan 

varaukseen. Varaukselle olennaisia tilan ominaisuuksia ovat varauskalenteri, hinta ja 

tilaa kuvaavat ominaisuudet. 

 

Kolmannessa osiossa käydään läpi tilanvarausprosessi hausta varauksen 

vahvistamiseen ja peruuttamiseen. 

 

Neljäs luku kuvaa sanallisesti varausprosessin kulun ja määrittää varaukseen 

kuuluvat tekijät. Varausprosessi mallinnetaan graafisesti luvussa viisi. 

 

Tietorakenne ja relaatiot kuvataan graafisesti luvuissa kuusi ja seitsemän 

ERkaavioilla ja UMLmallinnuksella. 
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2 Käyttäjät ja käyttäjäroolit 

 

Tilanvarausjärjestelmän käyttäjät voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään käyttäjän 

toimien mukaisesti: järjestelmän pääkäyttäjät, vuokralleantajat sekä tilojen 
vuokralaiset. 
 

Järjestelmän pääkäyttäjiä ovat Tanssin talo ry:n henkilöstöä, jotka seuraavat ja 

ylläpitävät järjestelmän sisältöä ja hyväksyvät rekisteröitymisiä sekä valvovat sisällön 

oikeellisuutta. 

 

Vuokralleantajat syöttävät tietoja vuokralle annettavista tiloistaan ja sijainneista sekä 

päivittävät kalentereitaan. 

 

Vuokralaiset ovat käyttäjiä, jotka edustavat työryhmiä sekä yrityksiä, ja vuokraavat 

näiden nimissä tiloja. 

 

Poislukien järjestelmän pääkäyttäjät, yksi käyttäjä voi edustaa sekä vuokranantajaa 

että vuokralaista. Seuraavassa esitellään käyttäjien toimintaa roolien perusteella 

 

2.1 Järjestelmän pääkäyttäjä 

 

Järjestelmän pääkäyttäjä poikkeaa muista käyttäjärooleista siten, että pääkäyttäjällä 

on pääsy kaikkiin järjestelmän tietoihin. Hän voi muokata, poistaa sekä lisätä 

tarvittaessa tietoja. Pääkäyttäjän tunnuksilla ei voi toimia vuokralleantajana taikka 

vuokralaisena. Pääkäyttäjää ei myöskään rekisteröidä järjestelmään, vaan uuden 

pääkäyttäjän lisääminen tapahtuu järjestelmän hallintapaneelista toisen pääkäyttäjän 

toimesta. 

 

2.2 Käyttäjä vuokralleantajana 

 

Vuokralleantaja ylläpitää omia vuokrattavia tiloja, jotka voivat sijaita useissa eri 

kohteissa eli sijainneissa. Toisin sanoen vuokralleantaja on yritys tai yksityinen 

henkilö, jossa yksi tai useampi käyttäjä voi toimia vastuuhenkilönä. Yksi 

vastuuhenkilöistä on vuokralleantajan päävastuuhenkilö, jonka oikeudet poikkeavat 

muista vastuuhenkilöistä siten, että hän voi lisätä vuokralleantajalle uusia 

vastuuhenkilöitä. 

 

Vuokranantajayrityksen nimiin voi tehdä myös tilavarauksia. Jos vuokranantaja varaa 

oman tilan, kutsutaan tätä omavaraukseksi. 
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2.2.1 Käyttötapauksia: 

● Uuden vastuuhenkilön lisääminen (vain pääkäyttäjä) 

● Vastuuhenkilön poisto (vain pääkäyttäjä) 

● Vuokralle antajan tietojen ylläpito (vain pääkäyttäjä ja ylläpitäjä) 

● Toimipisteen perustaminen, muokkaus ja poisto (vain pääkäyttäjä ja ylläpitäjä) 

● Tilan perustaminen toimipisteelle, muokkaus ja poisto (vain pääkäyttäjä ja 

ylläpitäjä) 

● Tilojen ohjeellisen tuntihinnan määritys sekä muiden sisältötietojen muokkaus 

ja poisto (vain pääkäyttäjä ja ylläpitäjä) 

● Tilan aukioloaikojen määritys (kts. kalenteri) 

● Tilojen varaustilanteiden tarkastelu 

 

2.3 Käyttäjä vuokralaisen edustajana 

 

Peruskäyttäjä voi varata tiloja järjestelmästä. Mikäli hänet on liitetty yhteen tai 

useampaan vuokralaisena toimivaan yritykseen, yhteisöön, työryhmään tai 

tuotantoon, voi hän tehdä tilavarauksia vuokralaisryhmänsä nimissä.  
 

Käyttäjä on liitetty vuokralaisryhmäänsä yhdellä seuraavista käyttäjätasoista: 

pääkäyttäjä, ylläpitäjä, henkilökunta tai sopimusjäsen. Pääkäyttäjä sekä ylläpitäjä 

voivat nähdä ryhmänsä varauksia sekä muokata ryhmän tietoja. Pääkäyttäjällä on 

oikeus luoda uusia käyttäjiä järjestelmään. Pääkäyttäjällä, ylläpitäjällä sekä 

henkilökunnalla on oikeus tehdä varauksia ryhmänsä nimiin järjestelmän kautta. 

 

2.3.1 Käyttötapauksia 

● Omien tietojen hallinta 

● Vuokralaisryhmän tietojen hallinta (vain pääkäyttäjä sekä ylläpitäjä) 

● Vuokralaisryhmän pääkäyttäjän vaihtaminen (vain pääkäyttäjä ) 

● Vuokralaisryhmän ylläpitäjän lisääminen ja poisto (vain pääkäyttäjä) 

● Vuokralaisryhmän henkilökuntalaisen lisääminen ja poisto (vain pääkäyttäjä) 

● Vuokralaisryhmän sopimusjäsenten lisääminen ja poisto (vain pääkäyttäjä) 

● Vuokrattavien tilojen tarkastelu 

● Varauksen tekeminen 

● Omien (ja ryhmän) varauksien tarkastelu. 

 

2.4 Rekisteröityminen järjestelmään 

 

Järjestelmään rekisteröidytään aina henkilökohtaisilla tunnuksilla. 
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2.4.1 Järjestelmän Pääkäyttäjä 

Järjestelmän pääkäyttäjäksi ei voi rekisteröityä vaan uusi järjestelmän pääkäyttäjä 

luodaan olemassa olevan pääkäyttäjän toimesta. 

 

2.4.2 Vuokralleantaja 

Käyttäjä rekisteröityy aina henkilökohtaisilla tiedoilla. Rekisteröitymisen jälkeen 

käyttäjä voi kirjautuneena luoda uusia yrityksiä / yhteisöjä, jotka voivat toimia 

vuokralleantajina. Käyttäjästä tulee luomansa vuokralleantajan ensisijainen 

vastuuhenkilö ja hän pääsee luomaan toimipaikkoja ja tiloja. Jotta vuokranantajan 

tilat tulevat julkisiksi, järjestelmän pääkäyttäjän on vahvistettava uusi vuokranantaja 

“luotettavaksi” tahoksi.  

 

2.4.3 Vuokralaisen edustaja 

Käyttäjä rekisteröityy aina henkilökohtaisilla tiedoilla. Rekisteröitymisen jälkeen 

käyttäjä voi kirjautuneena luoda uusia yrityksiä / yhteisöjä 

 

2.4.4 Yksityinen peruskäyttäjä 

Käyttäjä antaa yhteystietonsa. Yksityinen peruskäyttäjä voidaan liittää myöhemmin 

vuokralleantajaan tai vuokralaisryhmään kyseisen ryhmän vastuuhenkilön toimesta. 

 

2.4.5 Prosessi 

Rekisteröitymissivulla käyttäjä täyttää nimensä, yhteystietonsa ja 

sähköpostiosoitteensa. Sähköpostiosoite toimii käyttäjätunnuksena ja sen on oltava 

uniikki  järjestelmässä ei voi olla kahdella käyttäjällä samaa sähköpostiosoitetta. 

 

Onnistuneen rekisteröitymisen jälkeen käyttäjälle lähetetään sähköpostiviesti jossa 

on uniikki linkki sivulle, jossa asiakkaalle kerrotaan hänen salasanansa. Salasanaa 

ei voi itse päättää ja sitä ei lähetetä sähköpostiin selkokielisenä. Tämän jälkeen 

käyttäjä voi kirjautua järjestelmään. 

 

2.5 Kirjautuminen palveluun 

 

Käyttäjä, jolla on aktiivinen käyttäjätili kirjautuu järjestelmään käyttäjätunnuksella ja 

salasanalla. Sähköpostiosoite toimii käyttäjätunnuksena. Mikäli käyttäjä on 

unohtanut salasanansa, hän voi tilata itselleen uuden salasananvaihtolinkin 

sähköpostiinsa. 

 

2.6 Uuden jäsenen lisääminen ryhmään 
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Vuokralleantajan tai vuokralaisyhteisön pääkäyttäjä voi lisätä uusia käyttäjiä 

ryhmäänsä. Tässä vaiheessa pääkäyttäjä valitsee käyttäjän järjestelmässä olevista 

käyttäjistä. Lisäämisvaiheessa valitaan myös käyttäjän oikeustaso ryhmässä 

(pääkäyttäjä, ylläpitäjä, henkilökunta tai sopimusasiakas). 
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3 Vuokrattava tila 

 

Vuokrattava tila edustaa fyysistä tilaa esim. tanssisalia, jota vuokrataan 

tanssikäyttöön. Järjestelmään tehtävät varaukset tehdään aikaperusteisesti koskien 

tiettyä tilaa. 

 

3.1 Toimipaikka 

Tila kuuluu aina yhteen toimipaikkaan. Toimipaikalla voi olla useampi tila esim. 

monta tanssisalia. Vuokranantajan edustaja määrittää toimipaikan perustiedot ja 

lisää sille tiloja. 

 

Toimipaikalla voi olla vastuuhenkilöitä, jotka voivat lisätä tiloja ja toimivat myös 

toimipaikan yhteyshenkilöinä. Vuokrattavan tilan osoite ja yhteystiedot saadaan tilan 

toimipaikalla. Yrityksen päävastuu ja vastuuhenkilöillä ovat automaattisesti myös 

yrityksen toimipaikkojen päävastuu sekä vastuuhenkilöitä. 

 

3.2 Kalenteri 

Jokaisella tilalla on oma kalenteri. Kalenterista käy ilmi tilan varaustilanne ja milloin 

on vapaita varattavissa olevia aikoja.  

 

3.2.1 Varattava aika 

Pienin varattava aika on 1 tunti. Varauksen pienin yksikkö on 15 minuuttia. 

Varauksen voi tehdä niin pitkäksi ajaksi kuin kalenterissa on yhtenäistä aikaa 

vapaana. 

 

3.2.2 Toistuvasti varattava aika 

Tilan voi myös varata toistuvasti seuraavilla aikamääreillä “joka päivä”, “joka 

arkipäivä”, “viikoittain” ja “kuukausittain”. Toistuva aika lasketaan alkuajankohdasta 

ja kestosta. Lisäksi käyttäjä määrittää kuinka monta kertaa valittu aika toistetaan. 

Mikäli tila on vapaana kaikkina toistuvaksi valittuina aikoina, varaus on mahdollinen. 

Muuten toistuvaa varausta ei voi tehdä. 

 

3.2.3 Tilan aukioloajat 

Vuokranantaja määrittää tilalle yleiset aukioloajat viikonpäivä perusteisesti. Esim. 

ma 917, ti 1012, ke suljettu jne. Vuokraaja voi varata tilan vain aukioloaikana. 

Mikäli tilaa ei haluta vuokrata tiettynä yksittäisenä ajanhetkenä, voi vuokranantaja 

itse tehdä varauksen kalenteriin ns. “omavarauksena” ilman veloitusta. 
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3.3 Hinta 

Tilalle määritellään yksi ohjeellinen tuntihinta. Varauksen ohjeellinen hinta määräytyy 

kertolaskulla “varattava tuntimäärä” * “tuntihinta”. Vuokralainen ja vuokranantaja 

sopivat keskenään mahdollisista alennuksista ja yksilöllisistä hinnoista järjestelmän 

ulkopuolella. 

 

3.4 Tilan valinnaiset ominaisuudet 

Tiloilla on erilaisia ominaisuuksia, joiden arvot toimipisteiden vastuuhenkilöt 

määrittävät tilakohtaisesti. Ominaisuudet muodostuvat hierarkisesti seuraavasti: 

Ominaisuusryhmä (vain esittämistä varten), ominaisuus, ominaisuuden arvo. 

 

Ominaisuuden arvot ovat  joko numeerisia tai valintoja. Numeerinen arvo 

määritellään syöttämällä arvoksi numeerinen arvo. Mikäli arvo on jäänyt täyttämättä, 

kyseinen ominaisuus ei ole määritelty tilalle. Myös arvo “0” pitää olla syötettävissä. 

Esimerkiksi tilan neliömäärä on numeerinen, suihkuja voi olla 0 kpl. 

Valintaperusteinen ominaisuus koostuu aina kolmesta arvosta: ei määritelty(oletus), 

kyllä ja ei. 
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4 Varausprosessi 

 

4.1 Haku 

Varausprosessi lähtee yleensä liikkeelle vapaan tilan etsimisellä. Hakukriteerit ovat 

kaupunki, päivämäärä ja kellonaika sekä varauksen kesto tunteina. Myös toistuvuus 

voidaan valita haussa. 

 

Tulosten tarkentaminen perustuu vuokralleantajien määrittämiin ominaisuuksiin. 

Kaikki ominaisuudet näkyvät hakukriteereissä. Haun käyttöliittymä on riippuvainen 

ominaisuuden arvon tyypistä: 

● numeerinen arvo  käyttäjälle annetaan mahdollisuus syöttää minimi ja 

maksimiarvot 

○ Jos minimiarvo on tyhjä, saa tilan ominaisuuden arvo olla 0 tai sitä ei 

ole määritelty 

○ Jos maksimiarvo on tyhjä, haussa ei rajoiteta arvon ylärajaa. 

○ Jos sekä minimi että maksimiarvo ovat tyhjiä, ei kyseistä hakukriteeriä 

oteta huomioon haussa 

● Valinnainen arvo (checkbox) 

○ Jos hakukriteeri on valittu, tilasta on löydyttävä kyseinen ominaisuus. 

○ Jos hakukriteeriä ei ole valittu, tilassa ei tarvitse olla kyseistä 

ominaisuutta tai sitä ei ole määritelty. Tämä kriteeri ei myöskään rajaa 

niitä tiloja pois, joista ominaisuus löytyy 

 

Hakutuloksissa esitellään hakukriteerit täyttävät tilat. Kirjautumaton käyttäjä voi 

tutustua tilaan, mutta vain kirjautunut käyttäjä voi varata tilan. Hakutulosten järjestys 

määräytyy hinnan mukaan. 

 

4.2 Varaaminen 

Kun kirjautunut käyttäjä päätyy tilan varaussivulle, hänen varauksensa on 

esitäytettynä haussa määritetyllä ajanjaksolla. Tässä vaiheessa käyttäjä voi vielä 

vaihtaa varattavaa aikaa. Käyttäjä voi myös tarkastella tilan varauskalenteria, jossa 

näytettään varattavissa olevat ajat. 

 

4.3 Varaaja 

Varaukselle tallennetaan aina varaavan käyttäjän tiedot. Mikäli käyttäjä on yhden tai 

useamman vuokralaisryhmän edustaja, hänelle tarjotaan mahdollisuus valita minkä 

vuokralaisryhmän nimiin hän varauksensa tekee. Varaajan yhteystiedot on 

esitäytetty varaavan käyttäjän tiedoista. Mikäli varaus tehdään vuokralaisryhmän 
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nimiin, laskutusosoite ja tiedot määräytyvät ryhmän tiedoista. Viitteenä toimii itse 

varaava käyttäjä. 

 

4.4 Varausaika 

Yksi varausprosessi sisältää yhden tilanvarauksen tietylle hetkelle (alkuaika  ja 

loppuaika). Tässä vaiheessa toki otetaan huomioon valittu toistuvuus. Toistuvassa 

varauksessa käyttäjälle esitellään kaikki ajat, jota toistuvuus koskee. 

 

4.5 Varauksen hinta 

Varauksen loppusumma määräytyy varattavan tilan hinnan ja varauksen 

kokonaistuntimäärän tulosta: [tuntihinta] €/h * [varauksen tuntimäärä] h = [varauksen 

loppusumma] € 

 

4.6 Varauksen vahvistaminen 

Varaavan käyttäjän vahvistettua varauksensa, tila tulee varatuksi kyseisenä aikana. 

Varausvahvistussähköposti lähtee varaavalle henkilölle, tilan sijainnin ensisijaiselle 

vastuuhenkilölle sekä vuokralaisryhmälle mikäli varaus on tehty sen nimissä. 

 

Varausvahvistussähköpostin sisältää varaajan tiedot, varaavan yhteisön tiedot, 

vuokranantajan tiedot, tilan tiedot, varauksen ajankohdan sekä loppusumman. 

 

4.7 Tehtyjen varausten tarkastelu 

Varauksen tarkastelu riippuu käyttäjän tasosta ja roolista: 

● Kirjautumaton käyttäjä ei näe tilojen kalentereita 

● Kirjautunut peruskäyttäjä näkee tilan kalenterista milloin tila on varattavissa. 

● Varauksen tekijä näkee omat varauksensa. 

● Vuokranantajan edustaja näkee omien tilojensa varaukset ja kuka ne on 

tehnyt. 

● Vuokralaisryhmä näkee sen nimissä tehdyt varaukset ja kuka ne on tehnyt. 

 

4.8 Varauksen muuttaminen ja peruuttaminen jälkikäteen 

Varauksen muuttaminen riippuu varauksen tilasta.  

● Jos vuokranantaja ei ole vielä vahvistanut varausta, voi varaaja tai 

vuokranantaja muuttaa varausta tai peruuttaa sen. 

● Kun vuokranantaja on vahvistanut varauksen, voi vain vuokranantaja muuttaa 

varauksen sisältöä tai peruuttaa sen. 

● Mikäli varauksen tila on laskutettu tai peruutettu, ei sen sisältöä voi enää 

muuttaa  ainoastaan peruuttaa. 
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5 Prosessikaaviot 

 

Järjestelmän pääprosessit on kuvattu prosessikaavioin. Prosessikaavioiden tarkoitus 

on selvittää käyttäjien ja järjestelmien välisten toimintojen tapahtumajärjestys, ei 

niinkään teknistä ratkaisua. Tämän dokumentin prosessikaaviot mallintavat 

tilanvarausprosessia käyttäjän rekisteröitymisestä varauksen käsittelyyn. Lisäksi 

käydään läpi omien tietojen ja oman käyttäjäryhmän hallinta 

 

Kaaviot: 

● Rekisteröityminen 

● Kirjautuminen 

● Salasana unohtunut 

● Omien tietojen muokkaus ja salasanan vaihto 

● Yrityksen / yhteisön luonti 

● Käyttäjän lisääminen yritykseen / yhteisöön 

● Tilan vuokraaminen 

● Tilavarauksen peruuttaminen / muuttaminen 
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6 Relaatiomallinnokset 

 

ERmallin avulla kuvataan tietorakenteena mallinnettavat toimijat ja niiden väliset 

suhteet ja suhdeluvut. Entiteettien ominaisuudet eli attribuutit määritellään 

entiiteettikohtaisesti. ERmallinnoksesta saadaan luotua järjestelmän tietokannan 

rakenne. Tanssin talon ERmallissa on kaksi käsitetasoa: ylätasolla esitellään 

järjestelmän päätoimijat, joita toisella tasolla tarkennetaan projektille tarvittavalla 

tasolla. 

 

ERkaaviot: 
● Ylätason kuvaus 

● Alataso 

○ Käyttäjät 

○ Tanssitilan ominaisuudet 

○ Varaus 

 

 

   

 



Tanssin talo ry  tilanvarausjärjestelmän tekninen suunnitteluvaihe 20 / 27 

Primeo Oy marraskuu 2014 

 

 

   

 



Tanssin talo ry  tilanvarausjärjestelmän tekninen suunnitteluvaihe 21 / 27 

Primeo Oy marraskuu 2014 

 

 

   

 



Tanssin talo ry  tilanvarausjärjestelmän tekninen suunnitteluvaihe 22 / 27 

Primeo Oy marraskuu 2014 

 

 

 

   

 



Tanssin talo ry  tilanvarausjärjestelmän tekninen suunnitteluvaihe 23 / 27 

Primeo Oy marraskuu 2014 

 

 

 

 

   

 



Tanssin talo ry  tilanvarausjärjestelmän tekninen suunnitteluvaihe 24 / 27 

Primeo Oy marraskuu 2014 

 

7 Tietokannan rakenne 

 

Tanssin talon tietokannan rakenne kuvataan UMLkaavioin. UMLkaavio sisältää 

Tanssin talolle ominaiset ja kehitettävät tietokantataulut. Kaikki järjestelmän 

tietokantataulut eivät ole mallinnettu tässä kuvauksessa. 

 

UMLkaaviot: 
● user/company 

● location/speciality 

● booking/event 

 

 

   

 



Tanssin talo ry  tilanvarausjärjestelmän tekninen suunnitteluvaihe 25 / 27 

Primeo Oy marraskuu 2014 

 

 

   

 



Tanssin talo ry  tilanvarausjärjestelmän tekninen suunnitteluvaihe 26 / 27 

Primeo Oy marraskuu 2014 

 

 

   

 



Tanssin talo ry  tilanvarausjärjestelmän tekninen suunnitteluvaihe 27 / 27 

Primeo Oy marraskuu 2014 

 

 

 



LIITE 10 Annantalon 
taiteilijaresidenssi 
-juliste



annantalo.fi | Annankatu 30    

Maanantaisin klo 16 - 19.30
2. kerroksen lasipäädyssä avoimet ovet!

Annantalon residenssitaiteilija
Riku Immonen

Tapaa tanssija!



LIITE 11 Itä-Helsingin  
tapahtumaviikko  
–juliste



ONKO BALETTITANSSIJA NOPEAMPI
KUIN BBOY? SAAKO MUSIKAALISTA NOPEAMMAT
JALAT KUIN NYKYTANSSISTA? PITÄÄKÖ
KILPATANSSIJAN POKKA PARHAITEN?

MENOSSA MUKANA • AURI AHOLA 
SARA HIRN • TEEMU KYYTINEN • JUSSI VÄÄNÄNEN 
JIMI KETTUNEN • JEFFREY KAM • REIJA WÄRE
SEREMONIAMESTARINA SARI SIIKANDER • LIVE-DJ DESTO!

TUTUSTU KOKO VIIKON OHJELMAAN: WWW.TANSSINTALO.FI
SU 21.9. KLO 15 + YLEISÖKESKUSTELU • LIPUT: PE 5 €, LA-SU 13/9 €
STOA • PE 19.9. KLO 14 + YLEISÖKESKUSTELU • LA 20.9. KLO 19 

 -tanssipeli
Of(f) Course

• koreografia Reija Wäre •
TSEKKAA 
KILPAILU 
ITIKSEN 

FACEBOOK-
SIVULLA 

VIIKOLLA 38!

Muutokset mahdollisia.



LIITE 12 Turun Sanomat 
arvio



 
      Kuva: Pekka Mäkinen 
 
 
Kulttuurienvälinen osallistava tanssi ja yhteisön voima 
TANSSI | Turun Sanomat 19.10.2014 03:31 | 1 
 
Hanna Brotherus: International Faces of Dance in Helsinki -videoteos. Ohjaus ja 
haastattelut koreografi Hanna Brotherus. Compañía Sharon Fridman ¿Hasta Dónde…?: 
Koreografia ja tanssi Sharon Fridman yhdessä Arthur Bernard-Bazinin kanssa. Caída 
Libre: Koreografia Sharon Fridman yhdessä esiintyjien kanssa.  
 
HOP Helsinki, Tanssin talo, 17.10. 
 
HOP Helsinki -tapahtuma luo pohjaa Tanssin talo ry:n toimintamallia rakennettaessa. 
Yhdistyksen tavoitteena on saada Kaapelitehtaalle tanssin oma tila. Toiminnan tähtäin on 
alueellisen ja valtakunnallisen tanssitaiteen edistämisen lisäksi kansainvälistymisessä. 
Toisen kerran toteutetun tapahtuman teemoina ovat nyt kulttuurienvälisyys, osallistuvuus 
ja muuntuvat tilat. 
 
Tapahtumassa sai kantaesityksensä koreografi Hanna Brotheruksen videoteos Tanssin 
kansainväliset kasvot, jossa ulkomailta Helsinkiin muuttaneet taiteilijat kertovat, millaisia 
unelmia heillä on Tanssin talon suhteen ja minkälaista yhteiskunnallista vaikutusta he 
näkevät tanssilla voivan olla Suomessa. 
 
VIDEOTEOS TEKEE näkyväksi, miten tanssi on jo perusteiltaan vankan kansainvälistä. 
Se on kieli, jolla kommunikoidaan kaikkialla maailmassa, kuten tanssija Njara 



Rasolomanana toteaa. Teos kuvaa tanssin monialaisuutta ja antaa sille punaisen tuvan 
idyllin näyttämörakenteessa omat vaikuttavat hetkensä. 
 
Tapahtumaa on tehty yhteistyössä Kansainvälinen kulttuurikeskus Caisan kanssa. 
Toiminnassa pyritään vastaamaan taide- ja kulttuurilaitosten tarpeeseen muuttua 
monimuotoistuvan yhteiskunnan mukana. Usein erilliseksi jäävää monikulttuurista 
toimintaa suunnataan nyt kulttuurienvälisyyteen, jonka ytimenä on valtakulttuurin ja eri 
vähemmistöjen tiivis vuorovaikutus. 
 
Tanssijoiden puheessa piirtyy kulttuurienvälisyyden keskeisimpiä tavoitteita: avoimuus, 
laaja-alaisuus, yhdenvertaisuuden kehittäminen ja syrjinnän vastustaminen sekä yhteistyö. 
Näitä todellisuudessa hyvinkin haasteellisia edellytyksiä voidaan kehittää vain 
konkreettisen toiminnan kautta. Kuten parantamalla työskentelyn ja osallistumisen 
mahdollisuuksia, sillä niiden epätasa-arvoisuus on yksi rakenteellisen syrjinnän muodoista. 
 
KULTTUURIEN VÄLISYYDEN teeman oivaltavaa mallia edustaa tapahtuman 
kansainvälisen kutsutaiteilijan Madridissa toimivan israelilaiskoreografi Sharon Friedmanin 
esitys-konsepti. Caída Libre (Vapaa pudotus, 2014) -teos toteutettiin yhteistyössä hänen 
oman kokoonpanonsa sekä suomalaisten tanssijoiden ja tanssista kiinnostuneiden 
vapaaehtoisten kanssa. 
 
Friedmanin illan kahdessa esityksessä ollaan kuin luonnonvoimien äärellä. Sellaisten, 
jotka vaikuttavat ihmisissä ja heidän välillään. Kahden miehen keskinäisen kontaktin 
intensiteettiin perustuvassa duetossa ¿Hasta Dónde…? (Kuinka pitkälle?, 2011) toteutuu 
samaa kuin Caída Libre -teoksen kuuden ydintanssijan vaihtelevissa muodostelmissa. 
Paikallisten esiintyjien osuus muodostaa jälkimmäisen teoksen sosiaalisen maiseman. 
Tunnelma on kuin voimakkaiden koettelemusten paineessa, jossa yksilö on yhtä 
yhteisönsä kanssa. Orgaanisissa muodostelmissa toteutuva ydintanssijoiden yhteys 
toisiinsa on virtuoosinen. Toistaan kannattelevat tai kannateltavana olevat tanssijat 
vuorottelevat huimassa vauhdissa toteutuvissa syöksyissä, heittäytymisissä, heitoissa, 
nostoissa – putoamisessa ja nousemisessa. 
 
Tanssin sisäinen elämismaailma vertautuu sosiaalisen todellisuuden 
vuorovaikutussuhteisiin. Vapaan pudotuksen loppukohtauksessa uupunut mies jää yksin 
näyttämölle. Tämän lohduttoman kuvan sijasta koen läpi teoksen ilmenevän yhteyden 
toisiin valtavana voimavarana. 
 
Mia Hannula 
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ANTAKAA 
TANSSIN 
LÖYTÄÄ TEIDÄT



2 ANTAKAA TANSSIN LÖYTÄÄ TEIDÄT ANTAKAA TANSSIN LÖYTÄÄ TEIDÄT 3

Tanssiin humpsahtanut  
Sari Siikander

Sambastakin nauttivat päivätanssijat tanssivat valssia. _ROOSA

Huikeiden päivätanssien jälkeen oli olo tanssittunut mutta edelleen 
aamuisa. Päivätanssit olivat osa Itä-Helsingin tanssiviikkoa, jonka 
loppuhuipentuma on Reija Wäreen Of(f) Course -tanssipeli, jota Sari 
Siikander selostaa. Kutsuimme ihanan Sarin haastatteluun Stoan teat-
terisaliin. Istahdimme penkeille ja haastattelu alkoi reippaasti.

Sari yllättyi positiivisesti päivätanssien innostuksesta sekä kävijämää-
rästä. ”Oletin että paikalla olisi noin 5-7 ihmistä mutta kun tulin 45 
minuuttia etuajassa ensimmäiset odottelivat jo into piukeana. Yh-
dessä tanssimisen riemu näkyi selvästi ja Stoassa harjoitteleva kan-
santanssiryhmä päätti yhteistuumin tulla opettajansa kanssa meidän 
tunnillemme mieluummin kuin mennä omalleen.” 

Tanssin talo järjesti tanssin tapahtumaviikon Itä-Hel-
singissä ja sen keskus oli Stoassa. Ympäri viikon pyöri eri 
ikäisten flash mobbeja Itiksen kauppakeskuksessa, jär-
jestettiin päivätanssit, työpaja ja perjantaina pyörähti 
käyntiin Reija Wäreen Of( f ) Course -tanssipeli. Siihen 
on osallistunut paljon alansa huippuja ja me saimme 
mahiksen jututtaa muutamia heistä.

Itä-Helsingin tanssintapahtumaviikko
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Seuraavaksi utelimme Sarilta miten hän oli päätynyt mukaan tähän 
projektiin.

”Olen tehnyt Reijan kanssa yhteistyötä teatterin puolella ja olen an-
sainnut Reijan luottamuksen. Senpä takia Reija pyysi minua paik-
kaamaan Maria Ylipäätä kerran, mutta maailma veti Mariaa muualle 
joten rooli jäi minulle. Nyt tunnen kuuluvani ryhmän ensembleen. 
Kiinnostavinta tässä prokkiksessa on ollut varmaankin se, että on 
päässyt tapaamaan niin mielettömiä tanssitaiteilijoita. Haastavinta on 
ollut löytää näyttelijänä paikka tanssiteoksesta niin, että ei ole siinä 
näyttelemässä vaan osa ensemblea”, Sari kertoo.

Sari humpsahti tanssin sieluun Tanssii Tähtien Kanssa tv-sarjan 
kautta. ”Olen wanna be dancer”, Sari nauraa. Siitä lähtien tanssi on 
vaikuttanut paljon hänen elämäänsä. Kamalien työaikojensa takia 
Sari ei pysty sitoutumaan viikoittaisiin tanssitunteihin vaan bongaa 
erillisiä tanssikursseja. ”Olen niin sanottu kurssiluuta”, Sari nauraa.

Kysyimme Sarin lempielokuvaa ja -tv-sarjaa. ”Koska olen freelancer 
-näyttelijä, joudun katsomaan paljon laaduttomia gibaleita tv:stä.” 
Mutta se ei Saria tunnu haittaavan. ”Suurimman muistijäljen on var-
maankin jättänyt Kauriinmetsästäjät ja tv-sarja Twin Peaks.” 

Taitavat, taiteelliset tanssijat  
Jeffrey Kam & Reija Wäre

”Tällasii kuvauksii pitäis olla enemmänkin” _ELISA

Oli hiukan yli keskipäivän kun odottelimme Jeffrey Kamia sekä Reija 
Wärettä Stoan aulassa. Eipä aikaakaan kun Jeffrey saapui paikalle 
runsaiden eväittensä kanssa. Siinä jutustelimme punaisella tekonah-
kaisella sohvaryhmällä.  Aloitimme juuri haastattelun kun Reija pel-
mahti ovesta sisään. Kirjoittaisimme jotain letkeästä meiningistämme 
mutta se tulee haastattelussa esiin. 

Interviewer: Mikä meininki?
Reija & Jeffrey: Ihan hyvä. 
Leveä hymy levisi heidän kasvoilleen.

Itä-Helsingin tanssintapahtumaviikko



6 ANTAKAA TANSSIN LÖYTÄÄ TEIDÄT ANTAKAA TANSSIN LÖYTÄÄ TEIDÄT 7

I: Mikä motivoi teitä tanssimaan, varsinkin päivinä kun on näivä?
J: Se, että tietää aina voivansa parantaa ja oppia jotain uutta. Myös se, 
että melkein kaikki kaverini tanssivat, motivoi.

I: Reija, mistä ja milloin lähti idea tähän prokkikseen?
R: Tein koreografian Tampereen konservatoriolle ja mietin että siitä 
olisi kiva tehdä pelin ja leikin oloinen biisi ja että siinä olisi yhtymäkoh-
tia game show – juttuihin.  Tanssija Sara Hirn, joka on mukana Of(f) 
Course -esityksessä, näki tämän ja sanoi, että olisi kiva jos siinä olisi eri 
lajien tanssijoita. Sitten me kasattiin tämmönen. Näätte sitten -

I: Mikä on suosikki kohtanne Of(f) Coursessa?
J&R: Kaveri Korjaa – kohta, improjuttu, jossa tanssijat antavat ohjeita 
toisilleen, kuten balettitanssijaa hytkymään.

I: Mitkä sitten ovat huonoja puolia tanssijan ammatissa?
R: Sattuu kokoajan jonnekin päin kehoa.
J: Kun on tämmöisiä prokkiksia, joutuu esiintymään ja antamaan 
parhaansa vaikka olisi kuinka sairas.

I: Mitä tanssi merkitsee teille?
R: Ammattia, identiteettiä sekä ilmaisukeinoa.

I: Onko jotain tanssilajia mitä ette ole kokeilleet mutta tahtoisitte?
J: Ukrainalainen kansantanssi, koska on makeeta kun ne pyörii sika 
lujaa ja tekee himmeitä hyppyjä.
R: Olisi kiva käydä hip hop – tunneilla koska olen käynyt niillä vain 
kolme kertaa elämässäni. 

Ihana & Tanhuisa,  
Raili Kaateri, 76 – vuotias

Pirtsakka Raili, synnynnäinen Stadilainen. _VILMA

Olimme Itiksessä katsomassa Kontulan eläkeikäisten yllättävän remp-
seää flash mob – esitystä. Kaikilla oli punaiset paidat, mustat pöksyt 
ja innostuneet ilmeet. Kaikesta päätellen ryhmän henki oli todella 
tiivis ja hyvä ja kaikki ovat asiansa osaavia. Esityksen jälkeen saimme 
jututtaa innokasta tanssin harrastajaa, Raili Kaateria, jonka tanssin 
kirjoon sisältyy zumba, folk jam sekä tanhu, 12 -vuotiaasta asti.

Kun kysyimme miltä esiintyminen tuntui, vastasi hän muitta mutkit-
ta: ”Ihanalta! Asteikolla 1-10  jännitti vain sen pienen hetken ennen 
esitystä, silleen kuin näyttelijöillä, mikä on vain hyvä, esiintymiskoke-
musta kuitenkin on aika paljon. Ykkösen verran siis.”

Itä-Helsingin tanssintapahtumaviikko



Itä-Helsingin tanssintapahtumaviikko
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”Tämän esityksen harjoittelu tuntui välillä raskaalta mutta sitten 
menee sillä fiiliksellä että MINÄHÄN MENEN! Jos virheitä tulee niin 
virheitä tulee jokaiselle.”

Puhe siirtyi tanhutanssiin jota Raili rakastaa. ”Tanhut ovat tosi 
mielekkäitä, kun siinä on näitä askelikkoja, otteita ja tällasta. Ne ovat 
antoisia ja muistokkaita, kun kävin töissä en voinut aktiivisesti käydä 
tanssimassa mutta aina välillä viikonloppuisin mentiin tyttöporukalla 
tanssimaan.”

Keskustelu kehittyi kehittymistään, lopulta nuorison tansseihin, katu-
tansseihin.
Railin mielestä on tärkeää että nuoriso harrastaa jotakin. ”Hip hop 
on luustolle, lihaksille ja koko kropalle tosi hyvä asia. Se on tosi hieno 
juttu.” 

Lopuksi Raili toivotti hyvää syksyä kaikille tanssin harrastajille.  Upea Jenni Sainio.  
Nous adorons.
Haastattelimme Jenni Sainiota, Tanssin talon työntekijää. Lapsena 
Jenni halusi eläinlääkäriksi tai näytelmäkirjailijaksi, mutta nyt hän on 
kuitenkin tuottaja.  

Pyysimme ensin häntä kertomaan hieman Tanssin talosta ja sen 
synnystä. ”Tanssin Talo on kehittämishanke, johon idea tuli siitä, että 
taidetanssilta ja tanssikulttuurilta puuttuu yhteinen kokoava tila Hel-
singistä missä voi nähdä esityksiä ja olla monenlaista muuta tanssitoi-
mintaa. Suomeen tarvitaan sellainen.” 



Itä-Helsingin tanssintapahtumaviikko
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”Tanssin talo on nyt tärkeässä vaiheessa. Joitakin vuosia on tehty 
aktiivisesti työtä, että se saadaan tanssille ja nyt tänä syksynä ratkeaa 
vastauksia semmoisista isoista rahoituksista ja tehdään isoja päätök-
siä”, Jenni kertoo kun kysymme, missä vaiheessa Tanssin talo on tällä 
hetkellä.

Jennillä riittää työtä, joten päätimme tiedustella hänen tyytyväisyyt-
tään työhönsä. ”Työni on tosi monipuolista ja saan käyttää omaa 
osaamistani, mutta välillä saattaa olla liiankin kiireistä. Hoidankin 
stressiä liikkumalla. Käyn tanssillisemmilla tunneilla ja venyttelyissä, 
pace-tunneilla ja kahvakuulatunneilla. Hoidan stressiä myös olemalla 
kivojen ihmisten kuten poikaystäväni kanssa, nukkumalla ja kuunte-
lemalla musiikkia.”

”Tanssin talo on tärkeä koska tanssi on tärkeää. Tanssilla taiteenlajina 
on tosi paljon annettavaa ihmisille; sitä voi harrastaa, jotkut tekee sitä 
ammatikseen ja siinä on paljon lisäetuja; pysyy paremmassa kunnossa 
ja on paremmalla tuulella koska tanssiminen on kivaa.” 

Tanssiiko sitten Jenni itse? ”Nyt työ on niin kiireistä etten oikein ehdi 
tanssia, mutta olen tanssinut lyrical hip hopia, afroa ja nuorempana 
showjazzia sekä jazzia. Parasta tanssimisessa on tanssimisen riemu ja 
se, että saa ilmasta itseään ja tuntea olevansa oikeasti elossa.”

By Vilma, Elisa, Roosa

Kulttuuri-TET -projekti
Vilma Sippola, Elisa Granholm & Roosa Nurmela

Tanssin talossa harjoittelussa viikon 38 syyskuussa 2014

Työn huumaa. _ROOSA
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T E R V E T U L O A 
B I L E S P E K T A A K K E L I I N !
Lokakuussa Kaapelitehtaan Merikaapelihalli 
muuntuu jättimäiseksi discoksi mm. The Knife-
yhtyettä lämmittäneen newyorkilaiskoreografi 
Miguel Gutierrezin johdolla. DEEP AEROBICS 
kutsuu sinut yhteiseen ilonpitoon henkeä, mieltä 
ja kehoa virvoittavaan spektaakkeliin led-
valojen välkkeeseen.
Pukeudu teemaan sopivasti - stailaustiimi 
viimeistelee yleisön neonväreillä ja glitterillä.

M I G U E L  G U T I E R R E Z ( U S )

 D E E P  A E R O B I C S
la 18.10.2014 klo 19.00 
Kaapelitehdas
Hiki virtaamaan!
“His political and creative restlessness - his 
refusal to settle and to settle down – makes 
him one of our most provocative and necessary 
artistic voices.” Dance Magazine, 2009.

Liput 25 € / 15 € , kahden illan lippu 40 € / 30 €
Ryhmäliput á 20/10 € (min 10 hlö)
+ Tiketin palvelumaksu.
Kesto 60 min.

www.tiketti.fi
www.tanssintalo.fi/hophelsinki2014



C O M P A Ñ I A  S H A R O N  F R I D M A N  ( E S / I L )

 ¿ H A S T A  D Ó N D E … ?  
  &  C A Í D A  L I B R E

pe 17.10.2014 klo 19.00 Kaapelitehdas
Palkittu israelilaiskoreografi Sharon Fridman tuo 
näyttämölle espanjalaisen huipputanssiryhmänsä 
ohella suomalaisia tanssin ammattilaisia ja 
harrastajia.

¿Hasta Dónde…? on kymmenissä kaupungeissa eri 
puolilla maailmaa esitetty nykytanssiduetto. Caida 
Libre on suurnäyttämöteos, joka sai ensi-iltansa 
Torinossa toukokuussa 2014.

Liput 30 € / 20 € , kahden illan lippu 40 € / 30 €
Ryhmäliput á 25/15 € (min 10 hlö)
+ Tiketin palvelumaksu.
Kesto 80 min.

www.tiketti.fi
www.tanssintalo.fi/hophelsinki2014

E N S I  K E R T A A  S U O M E S S A !
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Heikinjuttuja.blogspot.fi 
 
lauantai 18. lokakuuta 2014 
 
Tanssii tähtien kanssa, niin ja tähdille myös 
 
Pimeää. Yleisö on jo salissa ja kuulen sieltä tulevan kohinan. Viimeiset olkapäiden kierrot, 
jalkojen ravistukset ja pään pyöräytykset. Sitten lavan puolelta alkaa kuulua kävelyaskelia 
ja hetken päästä juoksua. Jono edessäni lähtee liikkeelle eli siis pian pääsen juoksemaan 
henkeni edestä. Tai siis ainakin niin kovaa kun noin pienellä lavalla voi lentämättä ulos. Ja 
tietysti muiden kanssa, toisia tukien ja tukea saaden. Esitys alkaa ja pääsen lavalle.  
 
Mitä sitten? Ei oikeastaan paljon mitään ihmeellistä. Yleisön kyllä aistii ja siitä saa voimaa. 
Muut tanssijat ovat minulle hyvin läsnä ja saan heiltäkin voimaa. Niin ja siis osaanhan 
minä tämän ainakin tarpeeksi hyvin. Ja niinhän se meni, että ainakin minun 
perspektiivistäni, joka tosin on välillä lattiatasosta ja jonkun selän, kyljen tai reiden 
rajoittama, esitys meni hyvin. Taas olin muutamassa kohdassa aivan uudessa paikassa 
suhteessa kansatanssijoihin. Siellä päin, mutta en aivan "vakiopaikassanikaan".  Sitten 
vaan säätämään ja improvisoimaan. Hassua, ettei tuo tunnu tavallaan lainkaan 
kummalliselta. Siis tässä esityksessä. Hassua myös, että juuri tuo epämääräisyys ja 
jatkuva vuorovaikutus teki tästä minulle mielenkiintoisen. Tai ei oikeastaan lankaan 
hassua vaan luonnollista. Ei tässä elämässä yleensäkään asiat tapaa mennä juuri kuten 
toivoi tai suunnitteli. Vähän sinne päin on jo hyvin. 
 
Ja sitten puut olivatkin jo kaatuneet ja joki virrannut lavalta pois. Niin äkkiä, että ihmetyttää 
vieläkin. Kumarrukset ja kukat ja katse kohti sitä kohtaa, jossa tietää rakkaittensa olevan. 
Eihän niitä näe, mutta haluaa kuitenkin katsoa heitä kohti. Rakkaitaan. Kaikkia heitä.  
 
On aika poistua lavalta. Äkkiä bäkkäriin ja halaukset kaikille, jotka vaan käden ulottuvissa 
olivat. Ja onneksi noita oli ja sitten aulaan ja omaisten ihailtavaksi ja kehuttavaksi. 
Lankomies oli kuulemma luullut minun olleen se kaatunut juoksija. Lähemmät sukulaiset 
olivat kuitenkin osanneet tunnistaa tarkemmin. Hyvältä oli kuulemma näyttänyt ja ihailuja 
saivat kaikki osallistuneet. Kukka itseäni parempaan hoitoon, lupaus kotiintulosta "jossain 
vaiheessa" ja sitten nokka kohti karonkkaa.  
 
Viralliset puheet pidettiin kuten kuuluukin ja kiitoksia jaeltiin. Ruokaa ja juomaakin oli 
tarjolla. Olihan siellä joitain julkkiksiakin, mutta minulle tärkeintä oli saada vielä jakaa hetki 
kanssatanssijoiden kanssa. Puhuttiin itse teoksesta, sen valmistamisesta, 
ryhmädynamiikasta ja siitä ilmapiiristä, jonka olimme yhdessä rakentaneet. Ja ties mistä. 
 
Kun satuimme Liisan kanssa olemaan vapaaehtoisten vanhimmat niin pääsimme vielä 
puoliviralliseen lahjojen luovuttajan tehtävään eli sinivalkoiset t-paidat Suomi Finland 
tekstillä (jos jollain on kuva niin laittaisin tähän). Evi pääsi kaikkein nuorimpana 
ojentamaan Finlandia karkkia ulkkaritanssijoille ja Reijo ja Ronja  ammattilaisryhmän 
vanhimpana ja nuorimpana sitten tuottajille Jallua. Ulrikalle tietysti se isompi pullo. 
 
Väki sitten kukin tahtiinsa veti takkia päälle ja halausten ja hyvästien jälkeen lähti 
tahoilleen. Häntäpää = ne jotka aikoivat juhlia ehkä vielä vähän putsasi ensin pöydän ja 
sitten valitsi seuraavan paikan. Tässä kohtaa ikä, flunssa ja seuraavan aamun herätys 
saivat minut järkiini ja lähdin kotiin. 



Caida Libre konkreettisena teoksena ja sitä varten syntyneenä joukkona oli ohi. 
 
Jaa että mitäkö tuo otsikko tarkoitti? Se on helppo selittää. Me olimme kaikki lavalla olijat 
tähtiä. Ihan jokainen meistä. Vaikka se lattialla ryömiessään ei ehkä ainakaan koko aikaa 
siltä tuntunut. Niin ja perheen havaintojen perusteella olen nyt esiintynyt tanssijana muiden 
muassa Jorma Uotiselle ja Tero Saariselle. Olikin jo aika että he vuorostaan tulivat 
katsomaan minua lavalla! 
 
- 
Voi olla, että juuri nämä olivat tärkeintä minulle: 
 
- uudet tavat käyttää, kokea ja ymmärtää omaa kroppaani. Erityisesti kahden (tai 
useamman) kropan yhteyttä ja vuorovaikutusta. Hengitys yhdessä, "solmujen" teko, paino-
vastapaino harjoitukset 
- olla sisällä - olla ulkona; olin tuon kyllä kokenut, mutta en koskaan ennen ollut oikein 
ymmärtänyt mistä on kyse.  
- mielenkiintoinen kokoelma erilaisia tanssijoita. Ikä, tausta... luonne. Ammattilaisuus ja 
harrastajat 
- mahdollisuus nähdä miten tämänkaltainen teos koostetaan ja erityisesti näin nopeasti 
- ilo siitä, että uskalsin heittäytyä tuntemattomiin vesiin ja sitä kautta saada itselleni uusi 
mielenkiintoinen kokemus. Kokemus, jonka sain vielä kokea yhdessä monen muun kanssa 
jakaen 
- koska me suomalaiset muodostimme lähinnä taustan tai maiseman "pääesiintyjille", oli 
meillä henkilökohtaisella tasolla aika vaatimattomat raamit missä toimia. Olikin antoisaa 
keskittyä tekemään se vähä niin hyvin ja välillä suorastaan nautiskellen kuin vain kykeni. 
- kroppa kesti (kiristyksistä ja kolotuksista huolimatta) ja pää ei vain kestänyt vaan nautti. 
Hieno homma. 
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Tanssin talon askelmerkit  

- Yksi vaihe vie aina vuoden, sanoo Tanssin talo ry:n projektipäällikkö Hanna-Mari 
Peltomäki.  Tehdessä tuntuu, että kaikki etenee tuskaisen  hitaasti, mutta kun 
jälkeenpäin tarkastelee muutoksen vauhtia, se onkin yllättävän nopea. Jo vuodessa 
tapahtuu hurjasti. 

Tultuaan nykyisen pestiinsä Kuopion Sotkulta l. Itäisen tanssin aluekeskuksesta, uusi 
työtila löytyi Aleksanterin teatterin erään sivukäytävän perältä olevasta 
pikkuruisesta huoneesta.  -  Oli aika yksinäinen olo, hän muistelee.  Silloisen työtilan 
matto kuvastaa hyvin hankkeen kolmevuotista kasvuvauhtia.   Maaliskuun alusta 
matto muutti Hanna-Marin mukana Kaapelitehtaan  uuteen valoisaan toimistoon, 
mutta nyt se riittää enää kynnysmatoksi. - Toimisto on niin hulppea, että täällä voi 
vaikka järjestää Tanssin talon kuukausittaisia avoimia keskustelutilaisuuksia, visioi 
Hanna-Mari.   

Kun Hanna-Mari Peltomäki aloitti Tanssin talo ry:n projektipäällikkönä 2011, niin 
kaikki alkoi kirjaimellisesti alusta, sillä mitään varsinaista työsuunnitelmaa ei ollut 
olemassa.  Se, että vuosikausia tanssille oli  vaadittu omaa taloa ei vielä tarkoittanut 
konkreettisesti yhtään mitään.  Tarvittiin tekoja,  laskemia, virkamiestyötä, suhteita ja 
ennen kaikkea määrätietoista tanssin talo -hankkeen ylösrakentamista pala palata.  

Maaston kartoitus 

 Ensimmäinen konkreettinen teko oli suunnittelu- ja toteutustoimisto  Pink 
Eminence´ltä tilattu taustakartoitus, jossa haastateltiin tanssin kenttää, päättäjiä ja 
virkamiehiä. Siihen päivitettiin toiveita ja pelkoja talon suhteen ja  haarukoitiin, millä 
tahdilla asiat voisivat alkaa tapahtua. Kartoituksessa otettiin mm. vertailukohteeksi jo 
olemassa olevien talojen, kuten Verkatehdas Hämeenlinnassa ja  Logomo Turussa, 
rahoituspohjia.  -  Päättäjien vastaukset pelkän kartoituksen pohjalta olivat 
ystävällisen kohteliaita, hymyilee Hanna-Mari. Niin kauan, kun tällaiset suurhankkeet 
ovat vailla strategisia päätöksiä, mistään sen konkreettisemmasta on turha elätellä 
toiveita.  Hyvällä tarkoittavalla yleismyönteisyydellä ei ole paljoakaan käyttöä niin 
kauan, kun hanke on vailla poliittista päätöstä.  

- Ensimmäisen vuoden haaste oli järjestellä omassa päässä oikea reitti, mitä pitkin 
hanketta voi lähteä edistämään.   Piti luoda askelmerkit ja tutkia maasto, muistelee 
Hanna-Mari.  Tajusin, että yhdistys ei voi saada yksin mitään aikaan: kumppaniksi on 
saatava aluksi Helsingin kaupungin kulttuurikeskus. Eläkkeelle jäävä Helsingin 
Kulttuuriasiainkeskuksen osastopäällikkö  Marianna Kajantie ja vs. kulttuurijohtaja 
Veikko Kunnas olivat ensimmäisiä keskeisiä yhteistyökumppaneita. Seuraavaksi 
tanssin talo -hanke otettiinkin mukaan kaupunkisuunnittelun työryhmään, jossa 
pohdittiin Jätkäsaaressa olevaa Henry Fordin talon mahdollista  kulttuurikäyttöä. – 
Huomasin suunnitelmassa heti epäloogisuuden: kiinteistö ei ollut kaupungin 
omistama, jolloin sen vuokrasopimus olisi pitkällä tähtäimellä mahdoton.  

Yksi suurimmista  haasteista tanssin talo -hankkeen etenemisessä on kyky kestää 
muutoksia.  Lopulta Henry Fordin talon suunnitelmat, joista oli ehditty tehdä jo 
alustavat piirustuksetkin, hylättiin epärealistisena.  Mutta harharetkestä opittiin paljon. 



Pelkän ison tilan sijasta ensiksi on mietittävä tarkkaan, mitä talon toiminta tulisi  
olemaan. Vasta toiminnan kautta tilan reunaehdot voivat piirtyä esiin.    

Tilasta toimintaan 

  Tilahaaveen sijasta ykkösasiaksi jalostui kysymys: mitä kaikkea Tanssin talossa 
pitää ja voi tapahtua? Voiko talo tarkoittaa muutakin kuin seiniä, lattiaa ja kattoa? 
Vaikuttavuus on ajan sana.  Kulttuurissa se tarkoittaa katsojan ja kokijan 
huomioonottamista. Vaikuttavuus tarkoittaa myös sitä, että näkökulma hankkeeseen 
ei voi olla enää yksinomaan työtilaa vailla olevan taiteilijan toiveiden täyttämistä. 
Tänään rahoittajat kysyvät saman tien: mitä me kaupunkilaiset siitä saamme? Miten 
talo vaikuttaa käyttäjiensä ja muidenkin kuin taiteilijoiden hyvinvointiin? Vasta kun 
näihin kysymyksiin löytyy vastauksia, voidaan lähteä hahmottelemaan tilaa, joka 
sopisi vaikuttavuustavoitteisiin. 

- Kannattaa muistaa, että virkamiehet ja päättäjät tekevät työtään kansalaisten 
hyväksi.  Meidän ei tarvitse aina olla puolustusasemissa, sillä he ovat lähtökohtaisesti 
meidän puolellamme. Mutta meidän on kyettävä perustelemaan, miten tuomme 
hankkeen kautta kuntalaisille uudenlaisia palveluja, joilla on taiteen sisäistä kenttää 
laajempaa merkitystä.  Se ei ole kuitenkaan mikään ongelma, koska taiteen kentällä 
on paljon erilaista osaamista, joka pitäisi vaan saada nostettua  esiin. 

Kesällä 2012 apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen  otti hankkeeseen aktiivisen 
kannan.  Iso harppaus oli, kun hanke kirjattiin valtuustossa osaksi kaupungin 
kulttuuristrategiaa.  Samalla sille asetettiin selkeä tavoite: Tanssin talolle tullaan 
etsimään sopiva tila olemassa olevasta rakennuskannasta.  Seuraava loikka olikin 
kaupungin kiinteistöviraston tilakeskuksen päätös tarveselvityksestä joulukuussa 
2012.  Tämä päätös oli projektin varsinainen lähtölaukaus.  

 – Järjestys meni nappiin, sanoo Hanna-Mari. Ilman tilakeskuksen virkamiestyötä  
pienellä yhdistyksellä ei olisi ollut sellaiseen mitään mahdollisuuksia. Nytkin oltiin jo 
oman osaamisen äärirajoilla, sanoo Hanna-Mari.   Tilakartoituksen  jälkeen valmistui   
tarveselvitys-asiakirja vuoden 2013 lopussa.   Siinä esitetään Tanssin taloksi 
Kaapelilla sijaitsevia tiloja. Tarveselvitys pitää sisällään kolmivaiheisen 
investointisuunnitelman, sillä tila vaati toimiakseen olemassa olevien tilojen 
peruskorjausta sekä uudisrakennuksen.  – Nyt kun hanke  on mustaa valkoisella,  sitä 
ei voi hävittää tai unohtaa.  Sen pohjalta homma etenee, vaikka aikaa lopulliseen h-
hetkeen kuluu vielä muutama vuosi, summaa Peltomäki.  

Vaikuttamista ja vakuuttamista 

  Tähän mennessä hanke on edennyt määrätietoisesti ja yhdistyksen vuosibudjetti 
kasvanut lähelle puolta miljoonaa euroa.  Se vaatii ankaraa lobbausta, moneen 
suuntaan etenevää säätiöiden, poliittisen- ja kulttuurikentän yhteistyön ja verkostojen 
virittelyä. Miten kaikki onnistuu? – Tarvitaan realismia ja kemiaa, vastaa Hanna-
Mari.  Hankkeen tulee olla mahdollisuuksien rajoissa, eikä siinä kannata esittää 
epärealistisia odotuksia, sillä kaiken tiedon takana on pystyttävä seisomaan. 
Taustamateriaalien ja laskelmien on hyvä olla selkeitä.  Kannattaa myös muistaa, että 
virkamiehet ja poliitikot ovat myös ihmisiä, joita on osattava lähestyä avoimesti, 
vaikeitakaan asioita piilottelematta, hän sanoo.    



- Mutta  ammattilobbaukseen verrattuna me olemme  kevytsarjalaisia. Meillä ei ole 
resursseja kalliisiin viestintätoimistoihin, kuten esimerkiksi Guggenheim-hankkeella 
tai isoa taustaorganisaatiota kuten keskustakirjasto-hankkeella.  Silti joudumme 
taistelemaan mediassa samalla viivalla niiden kanssa. Säännölliset uutiskirjeet ja 
kutsut tapahtumiin ovat viestinnän perusrunko. Henkilökohtaiset  säännölliset 
keskustelut kaupungin virkamiesten ja  valtuustoryhmien kanssa sekä tapaamiset 
säätiöiden asiamiesten kanssa luovat perustaa luottamuksellisille suhteille, joiden 
tärkeyttä ei voi yliarvioida, hän kertoo työstään. Aktiivinen vuoropuhelu päättäjien 
kanssa on tärkeää, mutta se vaati hienosäätöä ja sosiaalisia taitoja. Vapaamuotoisissa 
tilaisuuksissa pitää pystyä juttelemaan muutakin, kuin rasittaa kuulijaa hankkeellaan.   

- Meidän lobbaus on myös sitä, että viestitään tekojen kautta, sanoo Hanna-Mari. 
Viime marraskuun suuren yleisön ja matalan kynnyksen suurtapahtuma HOP 
Helsinki veti 1700 kävijää Merikaapelihalliin, jossa parisataa esiintyjää näyttivät, 
mitä kaikkea Tanssin talo voi olla. - Kyllä tanssin monimuotoisuuden ja hauskuuden 
viesti meni samalla hyvin perille sidosryhmille ja poliitikoille, vakuuttaa Peltomäki. 

- Rahoituksen hankkimisessa kaikkea ei tarvitse  pähkäillä yksin, sillä kannattaa 
muistaa, että esimerkiksi EU-rahoituksen kohdalla apua voi pyytää kaupungin  
elinkeinoasiamiehen toimistolta, nehän ovat ihan sitä varten olemassa, hän muistuttaa.  
Tanssin talo -hanke on saanut jo neljä vuotta Suomen kulttuurirahaston 
huomattavaa kehittämishanke-rahoitusta.  Vähäisin syy ei liene säätiön käsitys 
hankkeesta esimerkkinä hyvin valmistellusta prosessista, jota viedään oikealla lailla 
eteenpäin. 

Kysymykseen, mikä työssä on vaativinta, Peltomäki vastaa kolme asiaa. Arjen 
pyörittämisen keskellä on nähtävä muutama askelmerkki eteenpäin ja myös oltava 
valmis vaihtamaan suunnitelmia.  Vaikka kokonaisuus olisivat kristallinkirkkaana 
projektipäällikön päässä, niin päättäjien vakuuttaminen on eri asia.  Viimeinen haaste 
on viestintä: miten saada kaikki osapuolet pysymään ajan tasalla projektissa, joka on 
etenee koko ajan?  – Mutta kun päämäärät selkiytyvät askel kerrallaan, niin työn 
tekeminen myös helpottuu, muistuttaa Peltomäki. 

Raisa Rauhamaa 

 

Välitilinpäätös 

- Vielä ei olla ihan puolessa välissä matkaa kohti harjannostajaisia, sanoo Hanna-
Mari Peltomäki.  Nyt sijainnista Kaapelilla on hyvä yhteisymmärrys ja myös 
toiminnan pääpiirteet alkavat hahmottua, runko saa lihaa luiden päälle.   

Paljon on vielä päätettävää ja kilpailutilanne  monen kulttuuritalohankkeen 
Helsingissä ei voisi olla kovempi. Perinteistä vierailunäyttämöä talosta ei ainakaan 
tule, vaan Tanssin talon tulee olla aktiivinen osapuoli ja välittäjä ammattilaisten 
työolojen kohentamisessa ja sen pitää pystyä myös kansainväliseen toimintaan.  

Ketkä/mitkä tanssialan järjestöt ovat aktiivisimpia  tällä hetkellä? Viime vuoden 
Palvelukäsikirjan yksi konkreettinen tulos on ensi syksynä avattavan sähköisen 
harjoitustilapankin perustaminen. Siinä ovat mukana mm. Aleksanterin teatteri, 
Footlight, StepUp, DCA, Saiffa, Dance.fi ja Tamara Rasmussenin opisto. Tanssin 



Tiedotuskeskuksen roolina on ollut aktiivinen edunvalvonta.  Suomen Teatterit ry 
on lähtenyt mukaan  tämän vuoden Tanssi kiertää valtakunnalliseen hankkeeseemme 
ilahduttavan aktiivisesti. 

Keitä toivoisit lisää mukaan? Tanssin talo on kaikkien yhteinen hanke, johon 
yhteisö tai yksilö on vapaa ottamaan yhteyttä, olemaan aktiivinen, antamaan suoraa 
palautetta ja uusia ideoita. Yhteistyön rakentamisessa oppilaitokset voisivat olla uusi 
aluevaltaus ja  yhteistyö Taideyliopiston kanssa olisi hieno juttu.  

Ketkä loistavat poissaolollaan? Tätä en pysty erittelemään, sillä jäsenistömme 
kasvaa koko ajan. Voiko koskaan tavoittaa kaikkia, ja onko se tekemisen 
tarkoituskaan? 

Mitä yksittäinen tanssitaiteilija/ kansalainen voi tehdä tanssin talon hyväksi?   
Liittyä jäseneksi, osallistua tapahtumiin ja ottaa kantaa. Suomessa harvoin noustaan 
barrikadeille. Tämä on luova ala: kuka estää taiteilijoita tekemästä kampanjoita ja 
pitämään mekkalaa koko tanssin alan puolesta.  Yksi esimerkki oli koreografi Riku 
Immosen residenssi Annantalossa alkuvuodesta.  Se oli yhteistyönä toteutettu 
tanssiprojekti, josta sana ja vaikutukset kiirivät sadoille koululaisille ja tanssista 
kiinnostuneille. 

Kesäkuussa hanke saa taiteellisen sisältöasiantuntijan. Mitä odotat häneltä? 
Odotan innolla työparia ja vastuun jakajaa.  Toimeen etsitään ensisijaisesti taiteilijaa, 
jonka oma kokemus ja verkostot vahvistavat sisällön suunnittelua. Henkilö ei voi 
suosia ketään, vaan tehtävä tulee nähdä eräänlaisena verkostojohtajan työnä. Hänen 
tulee hahmottaa realistisesti ja laaja-alaisesti tehtävän moniäänisyyden vaatimus.  

Vuoden 2014 tanssin talo -toiminnan tärpit? Syksyn kaupunginosataiteilijat  Reija 
Wäreen Of(f)Course-työpajaviikko Stoassa  ja Riku Immosen  Meidän luokka-
projekti Malmitalolla. Kansainvälinen esitysvierailu Merikaapelihallissa viikolla 42. 
Kuopio Tanssii ja Soi -viikon aikana torilla kahden päivän pop up -tapahtuma  Liike 
Lounge. Keväällä Tanssi kiertää Joona Halosen ja Jarkko Mandelinin esityksillä 
Seinäjoen ja Jyväskylän kaupunginteattereissa.  Tämä on merkittävä  alku pitkään ja 
hartaasti toivotulle  valtakunnalliselle kiertuetoiminnalle. Vierailuesitykset ovat osa 
alueellista tanssin tapahtumakokonaisuutta, jossa paikalliset teatterit, ryhmät ja 
tanssin aluekeskukset ovat tehneet hienoa työtä.  Idea jatkaa näin eri puolella Suomea 
onnistuneen  HOP Helsingin perinnettä. 

Raisa Rauhamaa 
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Tuloslaskelma (EUR) 
01.01.2014 01.01.2013 

 31.12.2014 31.12.2013 

Varsinainen toiminta   

       Varsinainen toiminta tuotot 31 302,44 3 331,89 

       Varsinainen toiminta kulut   

         Henkilöstökulut -181 546,42 -116 560,74 

         Poistot -622,39  

         Muut kulut -224 740,82 -160 106,99 

       Varsinainen toiminta kulut -406 909,63 -276 667,73 

Varsinainen toiminta kulujäämä -375 607,19 -273 335,84 

Varsinainen toiminta -375 607,19 -273 335,84 

Kulujäämä -375 607,19 -273 335,84 

   

Varainhankinta   

       Tuotot 4 360,00 4 250,00 

Varainhankinta 4 360,00 4 250,00 

Kulujäämä -371 247,19 -269 085,84 

   

Sijoitus- ja rahoitustoiminta   

       Tuotot 50,78 44,97 

Sijoitus- ja rahoitustoiminta 50,78 44,97 

Kulujäämä -371 196,41 -269 040,87 

   

Yleisavustukset 371 500,00 269 489,16 

Tilikauden ylijäämä 303,59 448,29 

Tilikauden ylijäämä 303,59 448,29 
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Tase vastaavaa (EUR) 
31.12.2014 31.12.2013 

Pysyvät vastaavat   

Aineelliset hyödykkeet   

         Koneet ja kalusto 1 867,15  

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 1 867,15  

Pysyvät vastaavat yhteensä 1 867,15  

Vaihtuvat vastaavat   

Lyhytaikaiset saamiset   

         Myyntisaamiset  520,00 

         Muut saamiset 2 928,82 59,10 

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 2 928,82 579,10 

Rahat ja pankkisaamiset 83 019,36 122 040,40 

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 85 948,18 122 619,50 

Tase vastaavaa 87 815,33 122 619,50 
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Tase vastattavaa (EUR) 
31.12.2014 31.12.2013 

Oma pääoma   

Toimintapääomat   

         Edellisten tilikausien ylijäämä 1 819,19 1 370,90 

Toimintapääomat yhteensä 1 819,19 1 370,90 

Tilikauden ylijäämä 303,59 448,29 

Oma pääoma yhteensä 2 122,78 1 819,19 

Vieras pääoma   

Lyhytaikaiset velat   

         Ostovelat 345,68 422,71 

         Muut velat 85 346,87 120 377,60 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 85 692,55 120 800,31 

Vieras pääoma yhteensä 85 692,55 120 800,31 

Tase vastattavaa 87 815,33 122 619,50 
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Liitetiedot (EUR) 
01.01.2014 01.01.2013 

 31.12.2014 31.12.2013 

Oma pääoma   

Edellisten tilikausien ylijäämä   

             Tilikauden alkusaldo 1 819,19 1 370,90 

Edellisten tilikausien ylijäämä 1 819,19 1 370,90 

Tilikauden ylijäämä 303,59 448,29 

Oma pääoma 2 122,78 1 819,19 

   

   

 

Henkilökunta 
Tilikaudella on ollut yksi palkattu vakituinen työntekijä ja lisäksi määräaikaisia palkkoja ja 
palkkioita on maksettu yhteensä 65 henkilölle. 
 
Hallituksen esitys voiton käsittelystä 
Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitto siirretään Edellisten tilikausien ylijäämä tilille. 
 

Luettelo käytetyistä tilikirjoista 

 
- Päiväkirja 
- Pääkirja 
- Tuloslaskelmat ja taseet 
- Tasekirja 
 
Tasekirja (KPL 3:8.1 §) on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden 
päättymisestä (KPL 2:10.1 §). 
Tilikauden kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta 
sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt (KPL 2:10.2 §). 
 
Kirjanpidossa käytetyt tositelajit: 
 
2 = Pankki- ja kassatositteet 1 - 497 paperitositteina 
9 = Muistiotositteet 1 - 28 paperitositteina 
 
 
 





Tanssin talo ry                      TULOSLASKELMA (EUR)                  SIVU 1
TulostusAika: 23.03.2015/09:59                    01.01.2013          01.01.2014
                                                  31.12.2013          31.12.2014
================================================================================

Varsinainen toiminta                                                            
  Varsinainen toiminta tuotot                                                   
      3010 Lipputulot                                    ---            7 262.44
      3030 Muut tuotot                              3 331.89           24 040.00
  Varsinainen toiminta tuotot                       3 331.89           31 302.44
  Varsinainen toiminta kulut                                                    
    Henkilöstökulut                                                             
      5000 Palkat vakituiset                      -95 180.86          -55 592.32
      5001 Palkat määräaikaiset                          ---          -90 573.98
      5010 Palkkiot                                -1 520.00           -2 640.00
      5080 Lomapalkkavaraus                        -3 710.00             -610.00
      5085 Sairasajan palkka                        4 418.71                 ---
      5090 Sosiaaliturvamaksut                     -1 872.76           -3 004.69
      5092 Eläkevakuutusmaksut                    -22 177.00          -33 736.34
      5093 Tyel-vähennys                            4 901.84            7 744.34
      5096 TTR-vakuutukset                         -1 175.77           -3 693.10
      5097 TTR-vähennys                               571.10              693.67
      5098 Sos.kulut palkkavarauksis                 -816.00             -134.00
    Henkilöstökulut                              -116 560.74         -181 546.42
    Poistot                                                                     
      5730 Poistot koneista ja kalus                     ---             -622.39
    Poistot                                              ---             -622.39
    Muut kulut                                                                  
      4000 Vuokrat                                 -2 665.32          -11 024.05
      4001 Siivouskulut                              -186.00           -1 062.41
      4003 Puhelin ja Netti                        -1 127.23           -1 301.91
      4007 Ohjelmistotuotanto                      -1 229.04                 ---
      4008 Markkinointi                           -26 527.79          -27 078.67
      4010 Edustus                                 -1 755.09           -1 056.85
      4100 Toimistokulut                           -3 353.32           -6 332.09
      4102 Pankin kulut                              -181.35             -242.78
      4103 Kirjanpito                              -2 032.90           -3 699.31
      4105 Kokouskulut                             -2 392.86           -4 583.02
      4110 Matkakulut                              -5 086.09          -16 836.87
      4111 Päivärahat                              -1 499.00           -7 459.50
      4115 Työterveyshuolto                          -357.32             -842.89
      4116 Henkilökunna virkistys                        ---             -267.00
      4120 Tapahtumat                              -1 493.60                 ---
      4130 Viestintä                                 -165.04                 ---
      4135 Vakuutukset                               -100.01             -200.12
      4150 Ostopalvelut                           -76 544.01          -78 629.84
      4155 Jäsenmaksut                                   ---             -600.00
      4160 Palkkiot y-tunnus                      -32 917.12          -58 529.04
      4300 Muut kulut                                -493.90           -4 994.47
    Muut kulut                                   -160 106.99         -224 740.82
  Varsinainen toiminta kulut                     -276 667.73         -406 909.63
--------------------------------------------------------------------------------
  Varsinainen toiminta kulujäämä                 -273 335.84         -375 607.19
--------------------------------------------------------------------------------
Varsinainen toiminta                             -273 335.84         -375 607.19
--------------------------------------------------------------------------------
Kulujäämä                                        -273 335.84         -375 607.19
================================================================================
Varainhankinta                                                                  
  Tuotot                                                                        
      6100 Jäsenmaksut                              4 250.00            4 360.00
  Tuotot                                            4 250.00            4 360.00
Varainhankinta                                      4 250.00            4 360.00
--------------------------------------------------------------------------------
Kulujäämä                                        -269 085.84         -371 247.19
================================================================================
Sijoitus- ja rahoitustoiminta                                                   
  Tuotot                                                                        
      7300 Korkotuotot                                 44.97               50.78
  Tuotot                                               44.97               50.78
Sijoitus- ja rahoitustoiminta                          44.97               50.78
--------------------------------------------------------------------------------
Kulujäämä                                        -269 040.87         -371 196.41
================================================================================
Yleisavustukset                                                                 
      9500 Suomen kulttuurirahasto                230 083.16          119 000.00
      9510 Muut avustukset                         39 406.00          252 500.00
Yleisavustukset                                   269 489.16          371 500.00
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden ylijäämä                                   448.29              303.59
================================================================================
Tilikauden ylijäämä                                   448.29              303.59
================================================================================
Maestro//                                                                       




