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YLEISTÄ
Tanssin talo ry:n toiminnan tavoitteet

Tanssin talo ry perustettiin vuonna 2010 ”edistämään ja tukemaan tanssitaiteen har-
rastustoimintaa, tanssitaiteen toimitilojen kehittämistä, tanssin esitys- ja harjoitustilojen 
lisäämistä sekä tanssille soveltuvan tilakokonaisuuden saamista Suomeen.” Näitä ta-
voitteita yhdistys edistää tanssin talo -hankkeen avulla. Yhdistys järjestää tanssitaiteen 
esitystoimintaa, seminaareja ja keskustelutilaisuuksia ja harjoittaa tiedotus-, tutkimus- 
ja julkaisutoimintaa tavoitteidensa edistämiseksi. 

Tanssin talo -hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on, että Helsinkiin syntyvästä tanssin talosta tulee kansainväli-
sesti 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 esitystoimin-
nalle. Tanssin talo tulee ratkaisemaan vuosikymmeniä jatkuneen tanssin harjoitus- ja 
esitystilaongelman pääkaupunkiseudulla.



ORGANISAATIO
Henki lökunta ja toimiti lat

Yhdistyksen palveluksessa työskenteli kokopäiväinen projektipäällikkö 1.5.2011 alkaen. 
Hanna-Mari Peltomäen (os. Kokkonen) työtehtäviin kuului mm. projektihallinta ja -koor-
dinointi, viestinnän eri muotojen suunnittelu ja toteutus yhteistyössä asiantuntijoiden 
kanssa, sidosryhmäyhteistyö sekä hallituksen sihteerinä toimiminen. Merkittävin tehtä-
väkokonaisuus kuluneena vuonna oli työstää yhteistyössä Pink Eminence Oy:n kanssa 
selvitystyö tanssin taloon kohdentuvista odotuksista sekä mahdollisuuksista.
Vuoden lopulla hanketyöhön toi oman panoksensa myös tuottaja Riitta Aittokallio, jon-
ka opinnäytetyön aihe ”Tilavuokraus osana Tanssin talon ansaintalogiikkaa. Strategisen 
kumppanuuden merkitys” käsitteli tanssin talon potentiaalisten toimijoiden kanssa teh-
tävän aiesopimuspohjan sisältöä ja sen testausta. Opinnäytetyö valmistuu tammikuus-
sa 2012. 

Yhdistys sai 1.6. alkaen toimitilan Aleksanterin teatterilta, mikä sijaintinsa ja toimijoiden 
verkottumisen näkökulmasta palveli hanketta erinomaisesti.

Hal l into

Yhdistyksen toiminnasta vastaa kymmenhenkinen hallitus. 
Yhdistyksen ensimmäisessä hallituksessa toimivat toukokuussa pidettyyn vuosikoko-
ukseen saakka koreografi  Tuomo Railo (puheenjohtaja), koreografi  Alpo Aaltokoski (va-
rapuheenjohtaja), toiminnanjohtaja Iiris Autio, akateemikko Marjo Kuusela, koreografi  
Samuli Nordberg, toiminnanjohtaja Raija Ojala, tanssija Valtteri Raekallio, toiminnan-
johtaja Sanna Rekola, professori Ari Tenhula sekä järjestötoimitsija Sami Hiltunen, joka 
toimi myös yhdistyksen sihteerinä. Yhdistyksen rahastonhoitajana toimi Riitta Aittokal-
lio. 

Vuosikokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2011-12 toiminnanjoh-
taja Sanna Rekola ja varapuheenjohtajaksi taiteellinen johtaja Tuomo Railo. Vanhoista 
hallituksen jäsenistä jatkoivat puheenjohtajien ohella toiminnanjohtaja Iiris Autio, toi-
minnanjohtaja Raija Ojala, koreografi  Samuli Nordberg ja akateemikko Marjo Kuusela. 
Hallitustyöskentelyä kehitettiin laajentamalla sen kokoonpanoa ja asiantuntijuutta tans-
sin kentän toimijoiden ulkopuolelle. Uusina jäseninä valittiin kaupunginvaltuutettu Tuu-
li Kousa, ylijohtaja Risto Ruohonen, johtava asiantuntija Tuomo Hahl ja rehtori Paula 
Tuovinen.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa. Kokouksissa kuultiin myös asiantuntijoita, 
muun muassa Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta. Hallituksen jäsenet osallistuivat 
myös aktiivisesti kokousten ulkopuolella hankkeen edistämiseen kukin oman asiantun-
temuksensa kautta.



Jäsenistö muodostuu yhdistys- ja henkilöjäsenistä, joita on yhteensä noin 50.Yhdistys-
jäsenissä on mukana mm. useampi tanssin aluekeskusverkoston toimija, Tanssiareena 
ry., tanssioppilaitosten ja tanssitaiteilijain liitot sekä Tanssin tiedotuskeskus. Valtakun-
nallisesti toimivien kattojärjestöjen mukana olo yhdistyksessä on tärkeää. 
Jäsenmaksukategoriat ja hinnat olivat henkilöjäsenille 30 euroa, yhdistysjäsenille 100 
euroa ja kannatusjäsenille 500 euroa. Kannatusjäseniä yhdistyksellä ei toistaiseksi ole.

Yhdistyksen kirjanpidosta vastasi espoolainen tilitoimisto Merokas Ky ja toiminnantar-
kastajana toimi Jussi-Mikko Kesti sekä varatoiminnantarkastajana Iiro Auterinen.
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Taustaa

Vuoden 2011 aikana tehty laaja taustakartoituskysely  (liite 1) toteutettiin yhteistyössä 
Pink Eminence Oy:n kanssa. Aineisto kerättiin toukokuussa sähköisen kyselyn sekä tou-
ko-elokuussa toteutettujen haastattelujen avulla. Kohderyhmänä olivat tanssin eri alojen 
ammattilaiset, järjestöt ja oppilaitokset, Helsingin kaupungin ja valtion virkamiehet, eri 
kulttuuriorganisaatioiden ja -keskusten johtajat, tekniikan- ja tv-tuotantoalojen sekä mat-
kailun ja markkinoinnin ammattilaiset. Kartoitus sisälsi myös tiiviin vertailun kansainvä-
liseen tanssin talojen verkostoon. 

Johtopäätöksiä tehdystä selviyksestä

Tanssin talo -hanketta tulee viedä eteenpäin toiminta-, sisältö- ja toimijalähtöisesti, ne 
määrittelevät reunaehdot rakennuksen suunnittelulle. Tilaohjelma ja tulevan tanssin ta-
lon henkilöstöpolitiikka palvelevat toimintakonseptia, ei toisin päin. Laadukas sisältö ja 
toimijoiden monimuotoisuus takaavat laajan asiakaskunnan, mikä edesauttaa mielen-
kiintoisen ja vetovoimaisen toimintakeskuksen syntymistä. 

Tanssin talon toivotaan olevan kansallinen inspiroija ja verkostojen luoja, moderni toi-
minta- ja kokeilualusta toimijoilleen. Roolin saavuttamiseksi itse hankevaihetta tulee 
hyödyntää johdonmukaisesti tanssin talon imagon rakentamiseen.

Vuoden aikana toteutettu selvitys sekä verkostoitumistyö lisäsivät ymmärrystä hank-
keen eri vaiheiden merkityksestä,  sen eri osa-alueiden syy-seuraussuhteista ja etenemi-
sen kannalta oleellisista asioista.  



Tilan ja si ja innin kartoitusta

Selvitystyön ohella tutustuttiin Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston me-
neillään oleviin projekteihin. Se merkitsi myös muiden (esim. ELMU, Stadion-säätiö, Gug-
genheim) toimijoiden hankkeisiin tutustumista mahdollisten synergiaetujen tai päällek-
käisyyksien tunnistamiseksi. 

Merkittävimmiksi vaihtoehdoiksi nousivat vuoden aikana mm. seuraavat kolme vaihto-
ehtoa, jotka linkittyvät oleellisesti Helsingin kaupungin aluekehittämissuunnitelmiin:

1) Hernesaari / Fordin talo
Olemassa olevaa rakennusta halutaan kehittää kulttuurikeskukseksi, jolloin alueen ve-
tovoima niin tuleville asukkaille mutta myös risteilymatkailijoille vahvistuisi. Vanhojen 
rakennusten käyttöönottoa painotettiin myös vuoden lopulla hyväksytyssä kaupungin 
kulttuuristrategiassa. Tanssin talo ry:n projektipäällikkö sekä hallituksen jäsen Risto 
Ruohonen olivat mukana Fordin talon kulttuurikäyttöä selvittävässä ohjausryhmässä. 
Selvitys valmistui joulukuussa. 
 
2) Keski-Pasila
Meneillään oleva hankevalmistelu Keski-Pasilaan tarjoaisi yhdistykselle mahdollisuuden 
linkittyä olemassa olevaan rakennusprojektiin.  
 
3) Kalasatama / Suvilahti
Alue tarjoaa kehittyessään vapaita rakennettavia tontteja ja viehättää jo valmiiksi kult-
tuuri-imagollaan. Myös Hakaniemen alueelta löytyy julkiselle rakentamisella varattuja 
tontteja.

Sijaintiin kiinnittyminen tulee ratkaisemaan myös kysymyksen olemassa olevan raken-
nuksen hyödyntämisen ja uudisrakentamisen välillä.  Em. sijaintivaihtoehtoja tarkastel-
laan ja vertaillaan saavutettavuuden, asukasmäärän, profi loitumisen, alueen tuoman sy-
nergia- ja imagohyödyn sekä toteutuksen aikataulun näkökulmista. 

Viestintä

Viestinnällisesti pääpainopiste oli toimialan sisäisessä tiedotuksessa. Tavoitteena tans-
sikentän yhteisen tahtotilan luominen. Selvitystyön yhteydessä toteutetut noin 70 henki-
lön haastattelut ja työryhmäesittelyt toimivat samalla hankkeen viestintänä. 

Vuoden aikana järjestettiin neljä avointa info- ja keskustelutilaisuutta tanssitaiteen 
ammattilaisille ja opiskelijoille. Projektipäällikkö osallistui myös yhdessä Tanssitaide-
toimikunnan kanssa tanssin aluekeskusverkoston tulevaisuuskeskusteluun toimien ti-
laisuuden puheenjohtajana Oulussa 15.09.2011. Jäsentiedotusta ryyditettiin sähköisillä 
jäsenkirjeillä,  tanssin ammattilaisia tiedotettiin mm. tarjoamalla artikkeleita säännölli-



sesti Liitos-lehteen. Alan medioista mm. Liikekieli.com ja Tanssi-lehti nostivat hanketta 
esille vuoden mittaan. Myös Helsingin Sanomat tarttui aiheeseen joulukuussa.

Yhdistyksen projektipäällikön ja hallituksen rooli hankkeen viestinnällisenä resurssina oli 
vuoden aikana merkittävä. Toimialan sisäisen viestinnän ohella aktiivista vuoropuhelua 
on käyty Helsingin kaupungin eri toimialojen ja valtion suuntaan niin virkamies- kuin luot-
tamushenkilötasolla. Vuoden lopulla Helsingin kaupungin kulttuuristrategian valtuusto-
käsittelyssä tanssin talo nousi useissa puheenvuoroissa positiivisesti esille.

Esiystoiminta

Vuoden 2011 toimintasuunnitelmassa oli päätetty toteuttaa yhteistyössä Helsingin kau-
punginteatterin kanssa gaalailta, jonka taiteelliseksi johtajaksi ja juontajaksi oli lupautu-
nut taiteilijaprofessori Kenneth Kvarnström. Gaalan tavoitteena oli toimia tanssin talo 
-hankkeen lanseerauksena laajalle yleisölle sekä yhdistyksen suhdetoiminta- ja varain-
hankintatilaisuutena.

Gaalasta luovuttiin, koska todettiin päätöksen teon viivästyvän mm. sijainnin suhteen. 
Päätettiin hyödyntää ainutkertainen gaalatoteutus mm. lobbauksen välineenä vasta fak-
tojen ollessa tiedossa. Lisäksi gaalatoteutus olisi ollut riski yhdistyksen talouden kannal-
ta. 

Sen sijaan hyödynnettiin olemassa olevaa esitystoimintaa, yhdistys järjesti yhteistyössä 
Tanssin tiedotuskeskuksen kanssa kutsuvierastilaisuuden Aleksanterin teatterilla 23.11. 
Tero Saarinen Companyn ensi-illan yhteydessä. Tilaisuuteen osallistui kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön korkeita virkamiehiä.

TALOUS
Suomen kulttuurirahasto tuki yhdistyksen toimintaa 80.000 eurolla. Lisäksi yhdistys ke-
räsi vuoden 2011 aikana varainhankinnan tuottoja jäsenmaksuina 2720 euroa. Yhdistyk-
sellä oli kuluja 79.978,88 euroa. Tilikauden tulos oli ylijäämäinen 21,12 euroa. Yhdistys ei 
tehnyt vuoden aikana hankintoja, joten tilinpäätökseen ei merkitty poistoja vaan tilikau-
den tulos merkittiin sellaisenaan yhdistyksen taseeseen. 

 



LIITE 1

LI ITTEET

1. Taustakartoitus (Pink Eminence Oy)






















