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YLEISTÄ

Tanssin talo ry. perustettiin Helsingissä 9.6.2010. Yhdistyksen perustamiskokouksessa 
oli läsnä 16 henkilöä, jotka edustivat laajasti suomalaista tanssin kenttää. Yhdistys hy-
väksyttiin yhdistysrekisteriin 29.10.2010.

Yhdistys pyrkii toiminnallaan edesauttamaan korkeatasoisen esitys- ja harjoitustila-
kokonaisuuden, Tanssin talo -vierailuteatterin syntymistä Suomeen. Tanssin talo on 
Euroopassa laajalle levinnyt toimintakonsepti, joka on parantanut tanssitaiteen saavu-
tettavuutta ja samalla merkittävästi parantanut tanssitaiteen toimintaedellytyksiä ja ko-
hottanut tanssitaiteen arvostusta toimintamaissaan. Lähimmät Tanssin talot löytyvät 
Ruotsista, Tanskasta ja Norjasta.

Yhdistyksen toiminta keskittyi ensimmäisenä toimintavuonna Tanssin talo -hankkeen 
suunnitteluun, jäsenpohjan laajentamiseen, virkamiesten ja muiden päättäjien kontak-
tointiin, varainhankintaan ja tiedottamiseen. 
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HISTORIAA

Ensimmäinen merkintä tanssijoiden haaveista saada oma talo löytyy suomalaisista his-
toriankirjoista vuodelta 1937.

1990-luvulla Suomen Tanssitaiteilijain liitto pyrki saamaan Tanssin talon Vallilaan, VR:n 
entiseen konepajaan. Hanke ei kuitenkaan saanut tuolloin tuulta alleen, sillä konepaja 
koettiin jo tuolloin liian pieneksi tanssin esitystilatarpeisiin nähden.

Toukokuussa 2007 taiteilijaprofessori Alpo Aaltokoski käynnisti jälleen keskustelun 
Tanssin talosta kutsumalla koolle alan ammattilaisia. Kenttä aktivoitui perustamalla 
Tanssin talo -työryhmän (Iiris Autio, Sanna Rekola, Sari Lakso. Raija Ojala, Kai Le-
hikoinen, Ari Tenhula, Alpo Aaltokoski), joka laati mm. esityksen Helsingin kaupungin 
kulttuurilautakunnalle tilaselvityksen teettämiseksi. 

Vuonna 2007 asia eteni siten, että Helsingin kaupunginvaltuustossa hyväksyttiin val-
tuustoaloite, minkä velvoittamana kaupunki kokosi työryhmän tutkimaan Tanssin talon 
erilaisia toteuttamismahdollisuuksia Helsingissä. Työryhmän vuonna 2008 valmistunut 
loppuraportti: ”Selvitys Tanssitaiteen esiintymis- ja työtiloista Helsingissä” esitteli katta-
vasti pääkaupunkiseudun tanssin toimijoita ja näiden tilatarpeita sekä muutamia kohtei-
ta Tanssin talon mahdollisina sijaintipaikkoina Helsingissä.

Vuoden 2009 lopussa valmistui tanssin kentän yhteinen strategia vuosille 2010-2020.  
Siinä Tanssin talon saaminen Suomeen mainitaan yhtenä ajanjakson keskeisistä tavoit-
teista.

Vuonna 2010 tanssinalan toimijat kokoontuivat Marjo Kuuselan ja Kenneth Kvarnströ-
min kutsumina 1.3.2010 Teatterikorkeakoululla. Runsaan yleisön keränneen tilaisuuden 
päätteeksi perustettiin Tanssin talo -työryhmä. Työryhmän koollekutsujaksi valittiin 
Tuomo Railo, jonka ehdotuksesta työryhmä perusti edelleen kolme jaostoa pohtimaan 
hankkeen etenemistä: tila- ja sisältöjaos, tiedotusjaos sekä rahoitus- ja toimintamalli-
jaos. Näistä viimeksi mainittu esitti toukokuussa 2010 työryhmän järjestäytymistä yh-
distykseksi varainhankinnan mahdollistamiseksi.

HANKESUUNNITTELUA JA VARAINHANKINTAA

Vastaperustettu yhdistys laati Tanssin talo -hankkeesta vision, jossa esitellään hankkeen 
missio ja tavoitteet, sekä listataan hankkeen tavoitteet koskien Tanssin talon valmistu-
misen aikataulua, tilatarpeita, sijaintia, toiminnan sisältöjä ja rahoitusta. Hankevisio on 
tämän vuosikertomuksen liitteenä. 

Tanssin talon hankevisio esiteltiin Suomen Kulttuurirahaston hallituksen edustajille 
15.10.2010. Sen pohjalta tehtiin hankehakemus, jonka perusteella Kulttuurirahaston hal-
litus myönsi yhdistykselle 80 000 euroa apurahaa vuodelle 2011 Tanssin talo -hankkeen 
taustakartoituksen teettämiseen ja projektipäällikön palkkaamiseen. 



Työn toteuttajaksi valittiin Pink Eminence Oy, joka käynnisti kartoitustyön maaliskuus-
sa 2011. Kartoitustyö valmistuu kesäkuussa 2011. Projektipäälliköksi yhdistys palkkasi 
1.5.2011 alkaen FM Hanna-Mari Kokkosen.

TILAN JA SIJAINNIN KARTOITUSTA

Tanssin talon toteuttamismahdollisuuksia jo olemassa olevissa rakennuksissa samoin 
kuin mahdollisen uudisrakennuksen sijaintia kartoitettiin yhteistyössä Helsingin kaupun-
gin kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. Kaupunkisuunnitteluvirasto ehdotti tutkittavak-
si mahdollisuutta sijoittaa Tanssin talo Helsingin Hernesaareen, joka tulee muuttumaan 
telakka-alueesta 5000 hengen asuinalueeksi tulevan 15 - 20 vuoden aikana. Hernesaa-
ren risteily- ja pienvenesatama tulevat korostamaan alueen matkailullista ulottuvuutta.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toivoo Hernesaareen sijoittuvan myös kulttuuripalveluja. 
Hernesaaressa Tanssin talo olisi mahdollista toteuttaa uudisrakennuksena tai se voitai-
siin sijoittaa Henry Fordin katu 6:n kiinteistöön, joka on aiemmin toiminut mm. Suomen 
Fordin pääkonttorina ja teollisuustilana. 

Neuvottelut Tanssin talo ry:n ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa johtivat siihen, että 
kaupunki tilasi Fordin talon kulttuurikäyttöä silmälläpitäen Arkkitehtitoimisto Talli Oy:ltä 
ensin rakennushistoriallisen selvityksen ja sitten kulttuurikäyttöselvityksen, joista sel-
viää kuinka paljon ko. kiinteistöä tulisi laajentaa, jotta se soveltuisi esim. Tanssin taloksi. 
Fordin talon rakennushistoriallinen selvitys valmistui huhtikuussa 2011 ja kulttuurikäyt-
töselvitys valmistuu elokuussa 2011.  

Helsingin kiinteistöviraston tonttiosaston osastopäällikkö Juhani Tuuttila vieraili yhdis-
tyksen hallituksen kokouksessa syksyllä 2010 kertomassa näkemyksiään muista Helsin-
gissä sijaitsevista tonteista, jotka voisivat tulla kysymykseen Tanssin talon uudisraken-
nuspaikkoina.  

YHDISTYKSEN HALLINTO

Tanssin Talo ry:n hallituksen muodostivat puheenjohtaja koreografi  Tuomo Railo (Glims 
& Gloms company), varapuheenjohtaja koreografi  Alpo Aaltokoski (Nomadi-tuotanto), 
toiminnanjohtaja Iiris Autio (Tero Saarinen Company), akateemikko, koreografi  Marjo 
Kuusela, koreografi  Samuli Nordberg (Tsuumi), toiminnanjohtaja Raija Ojala (Zodiak Uu-
den tanssin keskus), tanssija Valtteri Raekallio (Helsinki Dance Company), toiminnan-
johtaja Sanna Rekola (Tanssin tiedotuskeskus), professori Ari Tenhula (Teatterikorkea-
koulu) sekä järjestötoimitsija Sami Hiltunen (Suomen tanssitaiteilijain liitto), joka toimi 
myös yhdistyksen sihteerinä. Yhdistyksen rahastonhoitajana toimi Riitta Aittokallio.



Hallitus kokoontui vuonna 2010 neljä kertaa. Kokousten lisäksi hallituksen jäsenet oli-
vat tiiviisti yhteydessä toisiinsa raportoiden kirjallisesti käymistään neuvotteluista hank-
keen mahdollisten rahoittajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kesken. Hallitus käytti 
myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Toiminnantarkastajana toimi Jussi-Mikko Kesti ja hänen varamiehenään Iiro Auteri-
nen. Kirjanpitäjänä toimi Esko Vilkman.

JÄSENISTÖ

Yhdistyksen jäseneksi liittyi toimintavuoden aikana 23 henkilöä ja 16 yhdistystä. Jäsen-
maksukategoriat ja hinnat olivat henkilöjäsen 30 euroa, yhdistysjäsen 100 euroa ja kan-
natusjäsen 500 euroa. Kannatusjäseniä yhdistyksellä ei toistaiseksi ole.

JÄSENTILAISUUDET

Tanssin talo ry järjesti Teatterikorkeakoululla 29.11.2010 avoimen tilaisuuden, jossa esi-
teltiin Tanssin talo -hanketta, sen visiota ja strategiaa. Tilaisuuteen osallistui 22 henkeä.

TIEDOTUS

Perustamisensa jälkeen yhdistys tiedotti valtakunnan mediaa tavoitteistaan. Tiedotteen 
pohjalta yhdistyksen perustaminen uutisoitiin mm. Helsingin Sanomissa ja YLE:n verk-
kosivuilla. Marraskuussa Helsingin Sanomien poliittinen toimitus teki artikkelin tanssitai-
telijoiden toiveista liittyen tulevan hallituksen hallitusohjelmaan. Artikkelissa haastatel-
tiin yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Railoa.

ESITYSTOIMINTA

Vuoden 2010 aikana aloitettiin Helsingin kaupunginteatterin suurella näyttämöllä joulu-
kuussa 2011 toteutettavan Tanssin talo -gaalan suunnittelu. Gaalan taiteelliseksi johta-
jaksi ja juontajaksi pyydettiin Kenneth Kvarnströmiä. Gaalan tavoitteena on toimia Tans-
sin talo -hankkeen lanseerauksena laajalle yleisölle sekä yhdistyksen suhdetoiminta- ja 
varainhankintatilaisuutena.



TALOUS

Yhdistys keräsi vuoden 2010 aikana varainhankinnan tuottoja jäsenmaksuina 1480 eu-
roa. Yhdistyksellä oli kuluja 130,32 euroa. Tilikauden tulos oli 1349,78 euroa ylijäämäinen. 
Yhdistys ei tehnyt vuoden aikana hankintoja, joten tilinpäätökseen ei merkitty poistoja 
vaan tilikauden tulos merkittiin sellaisenaan yhdistyksen taseeseen. Vuoden lopussa yh-
distyksellä oli 290 euroa jäsenmaksusaamisia ja pankkisaamisia 1059,78 euroa.

 

LI ITTEET

1. Tanssin talo -hankkeen visio



TANSSIN TALO -HANKKEEN 
VISIOTI IVISTELMÄ
Tanssin talo ry:n hallitus tiivisti jo vuonna 2010 tanssin talo -hankkeen missiota ja ta-
voitteita sekä tulevan tanssin talon toimintaa.

MISSIO
.edistää korkeatasoisen taidetanssin tarjontaa ja tanssikulttuuria alueellisesti, 
    valtakunnallisesti ja kansainvälisesti

.luoda erilaisille yleisöille avoin, helposti lähestyttävä kohtaamispaikka Helsingin 
    keskustaan

.tarjota edellytykset myös muiden esittävän taiteen muotojen korkeatasoiselle 
   esittämiselle Helsingissä

TAUSTA
.näyttämö- ja katsomokapasiteetiltaan kunnollisen vierailuteatterin puuttuminen  
   Helsingistä - sekä tanssilta kuin muiltakin esittäviltä taiteilta

.tanssin voimakas nousu viime vuosikymmeninä

.julkisen rahoituksen jälkeenjääneisyys; alisteinen asema puheteatteriin nähden

.kunnollisten esitystilojen puute lisännyt riippuvuutta julkisista tuista
     yleisöjen voimakas kasvu

.”tulevaisuuden taidemuoto”: innovatiivisuus, myös nuorten suosio

.tanssin kehollisuus ja terveysvaikutukset

.monikulttuurisuus, kansainvälisyys

.tanssin potentiaali luovan talouden alana (sosiaali- ja terveyspalvelut, matkailullinen           
   tuotteistus, peliteollisuus, kulttuurivienti jne.)
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TAVOITTEET
.suunnitella kansainvälisesti ainutlaatuinen tilakokonaisuus ja toimintakonsepti, jossa                   
   laajasti mukana tanssikulttuurin eri muodot

.ennakoida tila- ja toimintakonseptia luotaessa tanssin ja sen yleisöjen, taiteen 
   ansaintalogiikkojen sekä toimintaympäristön kehittymistä

.palvella laajasti eri käyttäjäkohderyhmien - myös ei-suomea puhuvien yleisöjen – 
   tarpeita

.tarjota ratkaisu vuosikymmeniä jatkuneeseen tanssin harjoitustilaongelmaan 
   pääkaupunkiseudulla

.mahdollistaa myös suuren kokoluokan kansainvälisten ja kotimaisten tanssi- ja 
   muiden esittävän taiteen tuotantojen esittäminen Helsingissä

.edistää Helsingin tavoitteita profi loitua merkittävänä kaupunkimatkailukohteena, 
   tapahtumakaupunkina ja luovan talouden keskuksena

TOIMINNAN SISÄLLÖT

 .ympärivuotinen esitys- ja harjoitustoiminta

 .pääkaupunkiseudun festivaalit (Helsingin juhlaviikot, URB, Liikkeellä marraskuussa,     
    Tanssiareena jne.) tärkeä vakituinen käyttäjäryhmä

.ohjelmistoyhteistyö koti- ja ulkomaisten festivaalien kanssa

.ohjelmistossa laajasti tanssin eri muotoja; suurella näyttämöllä myös muuta 
    esittävää taidetta kuten uutta sirkusta, musiikkiteatteria, oopperaa jne.

.residenssitoiminta

.tanssin ns. soveltava käyttö

.yleisötyön eri muodot

.media- ja muun teknologian hyödyntäminen talon toiminnassa

.talolla taiteellinen johtaja, tuotanto- ja markkinointihenkilökunta sekä tekninen 
   henkilökunta



RAHOITUS

.edellytyksenä rahoituksen ns. kolmikantamalli: hankeen valmistelu 
   Helsingin kaupungin, valtion sekä yksityisten tahojen yhteistyönä

.rakennuttajana tilaratkaisusta riippuen yksityinen rakennusyhtiö tai 
   Helsingin kaupunki

.toiminnan julkinen perusrahoitus valtiolta ja Helsingin kaupungilta

.toiminnan omarahoitusosuus tuntuva; ansaintalogiikassa suuren salin 
   toiminta ja vuokraus merkittävässä osassa

.keskeinen sijainti, korkea profi ili ja kiinnostavat yleisösegmentit 
   mahdollistavat myös kunnolliset yritysyhteistyösopimukset




