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YLEISTÄ

Tanssin talo ry:n toiminnan tavoitteet

Tanssin talo ry perustettiin vuonna 2010 edistämään ja tukemaan tanssitaiteen harras-
tustoimintaa, tanssitaiteen toimitilojen kehittämistä, tanssin esitys- ja harjoitustilojen li-
säämistä sekä tanssille soveltuvan tilakokonaisuuden saamista Suomeen. 
Näitä tavoitteita yhdistys edistää tanssin talo -hankkeen avulla. Yhdistys järjestää tanssi-
taiteen esitystoimintaa, seminaareja ja keskustelutilaisuuksia ja harjoittaa tiedotus-, tut-
kimus- ja julkaisutoimintaa tavoitteidensa edistämiseksi. 

Tanssin talo -hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on edistää uudenlaisen ja innovatiivisen tanssitaiteelle ja -kult-
tuurille soveltuvan toiminta- ja tilakokonaisuuden syntymistä Helsinkiin. Tulevan tanssin 
talon välitön vaikutusalue on pääkaupunkiseutu, mutta sillä on vahva kansallinen ja kan-
sainvälinen rooli. 



ORGANISAATIO

Henki lökunta ja toimiti lat

Yhdistyksen palveluksessa työskenteli Hanna-Mari Peltomäki kokopäiväisenä projek-
tipäällikkönä. Työsuhde muutettiin helmikuussa toistaiseksi voimassa olevaksi. Pelto-
mäen työtehtäviin kuului mm. projektihallinta ja -koordinointi, viestinnän suunnittelu ja 
toteutus yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa, sidosryhmäyhteistyö sekä hallituksen 
sihteerinä toimiminen. 

Kuluneena vuonna asiantuntijayhteistyötä tehtiin seuraavien tahojen kanssa: JKMM Ark-
kitehdit Oy, St. Bond Consulting, Diges ry ja CreaMentors. Tuotannollista ja / tai viestin-
nällistä yhteistyötä tehtiin Tero Saarinen Companyn, alpo aaltokoski companyn, Tanssin 
Tiedotuskeskuksen, Itäisen tanssin aluekeskuksen ja Zodiak – Uuden tanssin keskuksen 
kanssa.

Riitta Aittokallion opinnäytetyö ”Tilavuokraus osana Tanssin talon ansaintalogiikkaa. 
Strategisen kumppanuuden merkitys.” valmistui tammikuussa. Se käsitteli tanssin talon 
potentiaalisten toimijoiden tehtävän aiesopimuspohjan sisältöä ja sen testausta. Liite 1. 

Yhdistyksen toimitilat sijaitsevat Aleksanterin teatterissa, osoitteessa Bulevardi 23-27, 
00180 Helsinki.

Hal l into

Yhdistyksen toiminnasta vastaa kymmenhenkinen hallitus. Kaudella 2011-12 toiminut 
hallitus valittiin yhdistyksen vuosikokouksessa 14.5. uudestaan kaudelle 2012-13. Halli-
tuksen puheenjohtajana jatkoi toiminnanjohtaja Sanna Rekola ja varapuheenjohtajaksi 
valittiin koreografi  Samuli Nordberg.  Jäseninä jatkoivat toiminnanjohtaja Iiris Autio, joh-
tava asiantuntija Tuomo Hahl, johtaja, kaupunginvaltuutettu Tuuli Kousa, akateemikko 
Marjo Kuusela, toiminnanjohtaja Raija Ojala, taiteellinen johtaja Tuomo Railo, ylijohtaja 
Risto Ruohonen ja rehtori Paula Tuovinen. 

Hallitus kokoontui vuoden aikana 8 kertaa, joista virallisia kokouksia oli 7 ja iltakouluja 
yksi. Vuoden aikana hallitusjäsenet osallistuivat aktiivisesti eri suunnittelukokouksiin ja 
työryhmiin. Vuoden tärkeimpiä teemoja olivat tanssin talon toimintakonsepti ja tilaohjel-
ma sekä viestintä ja siihen liittyvät paneeli- ja esitystilaisuudet.

Jäsenistö muodostuu yhdistys- ja henkilöjäsenistä, joita on yhteensä 57. 
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.

TANSSIN TALO -HANKKEEN 
EDISTÄMINEN 2O12

Taustaa ja johtopäätöksiä

Vuoden aikana toteutettu sidosryhmä- ja toimijayhteistyö vahvisti toimintaympäristön ja 
tanssitaiteen rakenteiden tuntemusta sekä näkemystä tanssin talon välittäjä- ja kehittä-
jätoimijan roolista. Alan heikkouksia ovat  mm. tuotantorakenteiden kehittymättömyys, 
perusrahoituksen niukkuus ja lyhytkestoiset projektirahoitukset. Vahvuuksia ovat onnis-
tuneet ja kiinnostavat sisällöt, kansainvälinen yhteistyö sekä kytkeytyminen moniin eri 
yhteiskunnan alueisiin kuten nuoriso- ja vanhustyöhön sekä sosiaalityöhön. 

Yhdistysmuotoisten ja freelance-toimijoiden yhteen kokoaminen on ollut haastava ja hi-
das prosessi. Yhteinen tahtotila vaatii yhteistyöhön mukaan lähtevien yhdistysten oman 
toiminnan evaluointia ja tavoitteenasettelun muutosta suhteessa mahdolliseen toimin-
taan tanssin talossa esim. vuokralaisena, kumppanina tai palvelun tarjoajana. 

Merkittävää hankevalmistelussa toimintavuonna on ollut vapaan kentän tarpeiden kuu-
leminen VOS -ryhmien ja muuta valtion tukea saavien toimijoiden rinnalla. Se on suo-
raan vaikuttanut talon palvelujen kehittämisprosessiin sekä tilatarpeiden määrittelyyn. 
Vaikka liiketoimintamallia rakennettaessa olisi ollut helpointa edetä rahoituksellisesti 
vakiintuneiden toimijoiden varaan laskien, sen ei nähty tuovan ratkaisua toimijoiden pal-
velutarpeeseen. 

Perinteisen vierailunäyttämötoiminnan rinnalle pyrittiin määrittelemään alaa vahvistavia 
ja tanssitaiteen ammattilaisten työllistymistä ja työskentelyä edistäviä palveluja. Valmis-
telussa asetettiin tavoitteeksi uudenlaisten kumppanuuksien ja toimintaa rahoittavien 
mallien kehittäminen. Kehitystyössä mukana olivat alan sidosryhmien lisäksi Helsingin 
kaupungin edustajat kulttuuri- ja elinkeinohallinnosta. 

Tanssin talo -hankkeen merkittävimpiä saavutuksia vuoden 2012 aikana oli monipuolis-
tunut vuoropuhelu ja yhteistyö Helsingin kaupungin eri hallintokuntien (Kulttuurikeskus, 
Tilakeskus, Elinkeinopalvelut) kanssa. Ilman poikkihallinnollista virkamiesvalmistelua 
hanke ei etene.



Tilahanke

Yhdistys oli vuoden 2011 aikana mukana Hernesaaressa sijaitsevan Fordin talon kulttuu-
rikäyttöselvitystyöryhmässä. Yhdistystä edustivat projektipäällikön lisäksi hallituksesta 
Risto Ruohonen. Selvitys julkaistiin tammikuussa 2012. Fordin talosta käyty keskuste-
lu tanssin talo -hankkeen yhteydessä päättyi vuoden aikana johtuen mm. rakennuksen 
kansainvälisestä omistuksesta. Kaupungin tavoitteena on ensisijaisesti hyödyntää ole-
massa olevaa rakennuskantaansa kulttuurihankkeissa, ei investoida uusiin rakennuksiin.

Strategista tilaohjelmaa varten yhdistys kilpailutti kevään aikana yhteistyökumppanik-
si JKMM Arkkitehdit Oy:n, yhteyshenkilönä Teemu Kurkela. Toimiston eduksi katsottiin 
mm. vastaavanlaisten kulttuurirakennusprojektien valmistelu- ja toteutushankkeet (mm. 
Armi-projekti Helsingissä, Verkatehdas Hämeenlinnassa). 

Tilaohjelmaa prosessoitiin eri toimintamalleja avaamalla ja laskemalla näiden avulla kul-
lekin versiolle yhden vuoden toimintabudjetti. Suunnittelutyössä arvioitiin mm. eri saliko-
konaisuuksien ja vakituisesti taloon ehdolla olevien toimijoiden tilatarpeiden vaikutusta 
talon kokoluokkaan ja ylläpitokustannuksiin sekä toimijoiden vuokratasoon. Alustavien 
mallien avulla edettiin neuvotteluihin Helsingin kaupungin kanssa. Liite 3. 

Neuvottelujen tavoitteena oli sitouttaa kaupunkia yhteistyöhön tilahankkeen osalta sekä 
havainnollistaa mm. Musiikkitalo-mallin haasteellisuus tanssin kentän toimijoille.

Helsingin kaupungin kanssa käytiin apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljasen johdolla jou-
lukuussa neuvottelu, jonka tuloksena selvitysvastuu Helsingin kaupungin rakennuskan-
nan tarjoamista peruskorjaus- ja lisärakentamismahdollisuuksista siirtyi Tilakeskukselle. 
Tilakeskus teki työtilauksen joulukuussa JKMM Arkkitehdit Oy:lle. 

Yhdistyksen kannalta tilaselvitysprojektin siirtyminen Tilakeskuksen vetämäksi oli mer-
kittävä edistysaskel. Työnjako tilaselvityksen osalta toi yhdistykselle myös merkittävää 
taloudellista etua. Vuodelle 2012 varatusta tilaohjelmabudjetista vapautui varoja toimin-
tamallin edelleen kehittämiseen sekä pilotoimiseen. Tilaselvitysprojektin valmistelu jat-
kuu heti vuoden 2013 alussa yhdessä Kulttuurikeskuksen ja Tilakeskuksen kanssa. 

Tanssin talon toimintamall i

Vuoden aikana pääpaino siirtyi tulevan tanssin talon toiminnan ja sen painopisteiden 
tarkasteluun. Toiminnan sisältöjen vaikutus tilaohjelmaan konkretisoitui. 

Suurin haaste toimintakonseptia rakennettaessa on ollut löytää tasapaino toimijoiden 
olemassa olevan rahoituksen, vuokranmaksukyvyn ja tilan sekä palvelujen tarpeen vä-
lille. Tilaohjelman kasvaessa lisääntyvät myös arvioidut vuokra- ja ylläpitokustannuk-
set. Toimijoiden avustukset eivät kasva toiminnan edellyttämälle tasolle muutamassa 
vuodessa, eikä lisääntyvän rahoituksen ohjautuminen pelkästään kiinteisiin kuluihin ole 
suotavaa. 



Tanssin talon toiminnan vaiheistaminen olemassa olevia tiloja hyödyntäen todettiin ra-
kennushankkeen rinnalla oikeaksi etenemismalliksi. Vaiheistuksen selkeitä etuja ovat 
toiminnan ja asiakkuuksien kehittäminen ennen lopullisen “rakennuksen” käyttöönottoa 
sekä toimijoiden rahoituksen kasvattaminen vähitellen.

Vuoden aikana eri työryhmien ja hallituksen työskentelyn tuloksena kuvattiin tanssin ta-
lon toimintaa eri asiakasnäkökulmista. Tanssin talon palvelut voidaan jakaa kolmeen eri 
osa-alueeseen: 1) tilat ja resurssit, 2) tanssiyhteisölle tuotettavat palvelut ja 3) tanssiläh-
töiset palvelut muille asiakasryhmille. 

Keskeisiksi toiminnan muodoiksi nimettiin mm. 1) esitys-, koulutus- ja tapahtumatuo-
tantojen mahdollistaminen, 2) neuvonta- sekä tuotantopalvelut, 3) harjoitustilapankki, 
residenssi- ja kiertuetoiminta, 4) yritys- ja yhteiskuntasuhteet ja
5) kansainvälinen yhteistyötoiminta.

Palvelu- ja asiakasnäkökulman työstämisessä tukena olivat St. Bond Consulting / Ilkka 
Heiskanen ja Ville Ailio sekä Diges ry / Helena Pekkarinen. Työ- ja elinkeinopalvelujen 
Rikastamo-sparrauksessa mukana olivat Helsingin kaupungin Elinkeinopalvelut ja Kult-
tuurikeskus. Tanssitaiteen edustajina valmennuksessa olivat mukana hallitusjäsenten 
Iiris Aution, Tuomo Railon ja Raija Ojalan lisäksi Arts Management Helsinki / Outi Järvi-
nen ja Isabel Gonzales, Osuuskunta Apinatarha / Isto Turpeinen, Tanssin Tiedotuskes-
kus / Pirjetta Mulari sekä Teatterikorkeakoulu / Kai Lehikoinen. Mukana olleet henkilöt 
edustavat paitsi oman taustayhteisönsä myös oman työkokemuksensa, luottamusteh-
täviensä ja verkostojensa kautta toimialan toimintaa mahdollistavaa ja/tai kehittävää 
asiantuntemusta. Valmennusta järjestettiin syys-marraskuussa viisi kertaa ja sen aikana 
tutustuttiin mm. yhteiskunnallisen yrittäjyyden käsitteeseen sekä Studio + -toimintaan.

 Viestintä

Tapaamiset, info- ja keskustelutilaisuudet ja seminaarit muodostivat tanssin talo -hank-
keen viestinnällisen rungon jäsentiedotuksen ja eri ammattilehtien (Liitos, Meteli) sään-
nöllisten artikkelien ohessa.  Yhdistykselle avattiin www-sivut keväällä ja loppuvuodesta 
fb-sivut.

Kaapelilla 2.10. yhteistyössä Zodiak – Uuden tanssin keskuksen kanssa järjestetyn pa-
neelitilaisuuden tavoitteena oli aktivoida kunnallisvaaliehdokkaita keskusteluun tanssin 
talon ja tanssitaiteen merkityksestä kaupunkikulttuurissa. Tiedotus puolueille aloitettiin 
jo kesäkuussa. Päättäjille suunnattua viestintää tehtiin myös yhdessä alpo aaltokoski 
companyn ensi-illan yhteydessä huhtikuussa.

Ensimmäinen askel suuren yleisön suuntaan otettiin 28.-30.11. Aleksanterin teatterilla 
järjestetyllä Tanssin juhlaa -tapahtumalla. Iltojen esiintyjiksi haettiin ja valittiin esiinty-
jiä tanssin eri lajeista valtakunnallisesti. Ohjelmiston valinnasta vastasi työryhmä, johon 
kuuluivat Marjo Kuusela, Tero Saarinen, Alpo Aaltokoski, Harri Kuorelahti, yhdistyksen 



edustajana Hanna-Mari Peltomäki sekä tuotannosta vastanneen Tero Saarinen Com-
panyn edustajana Iiris Autio. Illoissa esiintyi noin 90 esiintyjää ja ne keräsivät kaiken 
kaikkiaan 1145 katsojaa. Tapahtuma sai kiitosta niin esiintyjien kuin yleisön parissa, se 
viesti onnistuneesti suomalaisen tanssin monimuotoisuudesta sekä yhteishengestä. 
Tapahtuma sai julkisuutta etenkin sähköisissä medioissa. Liite 4.

Toimintavuoden aikana järjestettiin avoimia info- ja keskustelutilaisuuksia yhteistyössä 
tanssin aluekeskusverkoston jäsenten kanssa Jyväskylässä 2.2., Oulussa 29.3., Tam-
pereella 20.4., Kuopiossa 26.4. ja Turussa 11.9. Tilaisuuksissa oli läsnä aluekeskusten 
hallinnon työntekijöitä ja hallituksen jäseniä sekä alueen ammattilaisia. Tilaisuuksista 
on julkaistu alueiden kommentteja niin www.tanssintalo.fi  kuin www.liikekieli.com sivus-
toilla. Valtakunnallisen tanssioppilaitosten liiton (STOPP ry) kanssa verkostoiduttiin 27.1. 
Tilaisuudessa oli läsnä oppilaitosten edustajia eri puolelta Suomea. 

Yleisötilaisuudet tavoittivat yhteensä 1362 henkilöä vuoden 2013 aikana. 

Kansainväl isyys

Tanssin talon kansainvälinen toimijarooli on ollut itsestään selvä, mutta se ei ole ollut 
hankkeen painopiste alkuvaiheessa. Benchmarkkausta on tehty hallituksen ja sidosryh-
mien verkostoja hyödyntäen. 
Kuopiossa 16.6. järjestettyyn seminaariin kutsuttiin alustajaksi projektijohtaja Sophie 
Travers (Australia Council IETM) Brysselistä ja johtaja Natasa Georgiou (Dance House 
Lemesos) Kyprokselta. Seminaari järjestettiin yhteistyössä Itäisen tanssin aluekeskuk-
sen (ITAK) ja Tanssin Tiedotuskeskuksen kanssa. Tilaisuus keräsi osallistujia eri puolel-
ta Suomea ja se toimi hyvänä keskustelu- ja verkostoitumisalustana osallistujilleen. Se-
minaarin alustajat toivat omien esimerkkiensä kautta esille toiminnan kehittämismalleja 
taiteilijoiden, organisaatioiden ja rakenteiden näkökulmista.
Helsingissä joulukuussa pidetyn ICE HOT -tapahtuman aikana järjestettiin yhteistyössä 
Tanssin Tiedotuskeskuksen kanssa European Dancehouse Network -verkoston tapaa-
minen. Tilaisuudessa pidettiin Tanssin talo ry:n toiminnan esittely, jonka yhteydessä yh-
distys otettiin verkoston tarkkailijajäseneksi.

Koulutus

Projektipäällikkö valittiin esittävien taiteenalojen Taivex2 kansainväliseen vaihto-ohjel-
maan. Vuoden 2013 työsuunnitelmassa on toteuttaa 2 viikon kestoinen tutustumis- ja 
työharjoittelumatka tanssin talo -hankkeen kannalta merkittävään kohteeseen. 



TALOUS
Yhdistyksen kokonaistulot vuonna 2012 olivat 153 709 euroa. Suomen Kulttuurirahas-
ton avustus oli 150 000 euroa, jäsenmaksut 3 265 euroa ja toiminnan tuotot 444 euroa 
Tanssin juhlaa -gaalasta.

Uudenmaan ELY -keskus myönsi yhdistykselle konsultointitukea liiketoimintasuunnitel-
maa varten. Lisäksi yhdistys toteutti Työ- ja elinkeinoministeriön tuella Rikastamo-spar-
rausjakson, josta ei aiheutunut yhdistykselle kuluja.

Yhdistyksen varsinaiset toiminnan kulut olivat 113 372, 41 euroa. Henkilöstökulut olivat 
59 170, 66 e ja muut toiminnan kulut 54 645, 75 euroa, josta suurimmat kulut olivat os-
topalvelut 28 086,08 euroa ja gaalatuotanto 10 907,10 euroa. 
Suomen Kulttuurirahaston avustuksesta siirretään 40 083, 16 euroa vuoden 2013 toi-
mintaan. 

Tilikauden tulos oli 0 euroa. Yhdistys ei tehnyt vuoden aikana hankintoja. 
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LIITE 1  Ri itta Aittokal l ion opinnäyteyön 
  ti ivistelmä

Riitta Aittokallio: 

KUMPPANUUDEN MERKITYS TANSSIN TALOLLE 

 

Tämä artikkeli on tiivistelmä tammikuussa 2012 julkaistusta opinnäytetyöstäni ”Tilavuokraus 

osana Tanssin talon ansaintalogiikkaa. Strategisen kumppanuuden merkitys”. Työn 

tavoitteena oli kartoittaa Tanssin talon pitkäaikaisten vuokralaisten konkreettisia 

tilavaatimuksia ja maksukykyä sekä tällaisen yhteistyön tuomaa synergiaetua. Tässä 

tiivistelmässä keskityn tuomaan esiin juuri tuon strategisen kumppanuuden merkitystä osana 

Tanssin talon toimintamallia.  

Tanssin talon perustoiminnan on oltava sellaista, että se mahdollistaa kannattavuuden ja 

kilpailukyvyn, mutta vastaa samalla talolle asetettuihin kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin 

odotuksiin. Työtä varten haastattelin kolmea potentiaalista pitkäaikaisen vuokrasopimuksen 

tekemisestä  kiinnostunutta toimijaa, jotka toimivat tanssin kentällä tai joiden toiminta on 

muuten tanssia tukevaa. Pitkäaikaisilla vuokrasuhteilla Tanssin talo saa säännöllisiä 

vuokratuloja kattamaan kiinteistön vuokra- ja ylläpitomenoja. Tarkkaan valituilla kumppaneilla 

talo pystyy lisäksi profiloitumaan strategiansa mukaisesti ja vastaamaan sille asetettuihin 

tavoitteisiin.  

Millainen on Tanssin talon hyvä kumppani? 

Onnistuneen kumppanuuden rakentamisen perusedellytys on, että tulevat vuokralaiset ja 

muut toimijat kokevat Tanssin talon strategian omakseen. Erilaiset sponsori- ja 

yritysyhteistyömuodot puolestaan synnyttävät luontevia, eri alojen kumppanuuksia. 

Yhteistyöverkostojen ja erilaisten kumppanuuksien hyödyntäminen näin suuressa hankkeessa 

tarkoittaa, että oman alan toimijoita ei nähdä kilpailijoina vaan ymmärretään 

verkostoituminen mahdollisuutena kehittää omaa ja kentän yleisiä toimintaolosuhteita. Sekä 

yrityksiltä että taiteen toimijoilta vaaditaankin avarakatseisuutta.  

Pitkäaikaisten vuokralaisten toiminnan tulee olla tanssitaidetta tukevaa tai siihen läheisesti 

liittyvää. Vuokralaisen on toimittava myös ympärivuotisesti, jotta talo profiloituisi aktiiviseksi 

ja koko ajan avoinna olevaksi kulttuuritaloksi. Tanssin ja sen lähellä olevien toimialojen 

ammattilaiset tuovat taloon myös erilaisia kävijöitä, luovat talon ohjelmaprofiilia sekä talon 

perusyleisöpohjan. 

Opinnäytetyötäni varten haastattelemani kumppaniehdokkaat ovat pitkäaikaisia, jo 

toimintansa vakiinnuttaneita ammattilaisia, joka nauttivat sekä tanssin kentän, katsojien, 

kaupungin kuin valtakunnallistakin luottamusta. Toimijoiden julkinen perusrahoitus luo 

vakautta ja uskottavuutta. Jokaisella kumppaniehdokkaalla on myös hyvä maine ja selkeät 

tulevaisuuden toimintasuunnitelmat ja kehityssuunnat.  









LIITE 2  JKMM Arkkitehtien 
  alustavat ti laohjelmaluonnokset 
  s , m ja l 























Tanssin juhlaa! -gaalat tarjoavat ainutlaatuisen 
kattauksen ko imaista huipputanssia

04.10.2012

Suomalainen tanssi kokoaa voimansa Helsinkiin valmisteilla olevan Tanssin talon tuek-
si marraskuussa (28.–30.11.) järjestettävissä Tanssin juhlaa! -gaaloissa. Aleksanterin 
teatterin näyttämölle nousee joka ilta peräti 60 urbaanien tanssien, baletin, nykytanssin, 
tanssiteatterin, nykykansantanssin, flamencon ja kilpatanssin suomalaista kärkinimeä.

Jokaisena kolmena iltana on mukana vakio-ohjelmiston lisäksi myös eri vierailijoita. Kak-
si ensimmäistä iltaa juontaa Jorma Uotinen, päätösillan juontaa Marco Bjurström. Esi-
tykset tuottaa Tanssin talo ry yhteistyössä Tero Saarinen Companyn kanssa.

Avajaisiltaa juhlistaa ulkomainen tähtivierailija, suomalaisen tanssin ”kummitäti”, tans-
sitaiteilija ja koreografi  Carolyn Carlson. Carlson esittää sooloteoksensa Immersion 
(2010), jonka lisäksi hän vastaanottaa gaalassa Suomen Leijonan I luokan ritarimerkin 
merkittävistä henkilökohtaisista ja pitkäaikaisista ansioistaan suomalaisen tanssitai-
teen hyväksi.

Tanssiryhmät tuovat iltoihin valtakunnallista ulottuvuutta. Helsinkiläisten Suomen Kan-
sallisbaletin, Susanna Leinonen Companyn ja Tanssiteatteri Tsuumin lisäksi gaaloissa 
vierailevat vuoroiltoina turkulaiset Aurinkobaletti ja Tanssiteatteri Eri, Pori Dance Com-
pany sekä Tanssiteatteri Rimpparemmi Rovaniemeltä.

Kilpatanssijoista lavalle nousevat kansainvälisesti menestyneet tanssiparimme Juk-
ka Haapalainen ja Sirpa Suutari-Jääskö sekä Katja Koukkula ja Jussi Väänänen. 
Urbaanien tanssilajien edustajista gaaloissa esiintyvät monissa kilpailuissa ansioitu-
neet Sathis Hettithantri, Lock Kids Finland ja Ima Iduozee sekä showtanssista Team 
F. Dance-ohjelman voiton myötä yleisön suosikiksi noussut Sam Vaherlehto nähdään 
gaalassa Susanna Leinosen nykytanssiteoksessa.

Mukana ovat myös suomalaisen flamencon kärkinimet Kaari Martin ja Katja Lundén, 
tähtitanssija Minna Tervamäki sekä nykytanssin eri ikäpolvia ja tyylisuuntia edustavat 
Ervi Sirén, Johanna Keinänen, Elina Pirinen ja Carl Knif. Kenneth Kvarnströmin rakas-
tettu Carmen?! (1993) tekee paluun lähes alkuperäisellä miehityksellä. Koreografi n itsen-
sä lisäksi teoksessa tanssivat Sampo Kivelä, Tuomo Railo ja Tero Saarinen. Perjantain 
gaalan päättää Jyrki Karttusen ja säveltäjä, pianisti Eero Hämeenniemen esittämä teos 
Lacrimae, joka nähdään Helsingissä ensimmäistä kertaa.

LIITE 3  Tanssin juhlaa -gaalatiedoe



Askel kohti Tanssin taloa

“Gaalailtojen tavoitteena on nostaa esiin suomalaisen tanssin eri lajien korkeaa 
tasoa ja ilmaisuvoimaa”, Tanssin talo ry:n projektipäällikkö Hanna-Mari Peltomäki 
kertoo. ”Talon liiketoimintasuunnitelma esitellään rahoittajille vuoden lopulla, jo-
ten marraskuu on hyvä hetki tarjota parasta tanssia katsojien piristykseksi sekä 
kertoa päättäjille siitä, mitä kaikkea Helsinkiin syntyvä Tanssin talo voi pitää konk-
reettisesti sisällään”.

Tanssin juhlaa! -ohjelmiston ovat koonneet akateemikko Marjo Kuusela, professo-
ri Jorma Uotinen, tanssitaiteilija Alpo Aaltokoski, Zodiak – Uuden tanssin keskuk-
sen taiteellinen johtaja Harri Kuorelahti ja tanssitaiteilija Tero Saarinen. 

Tanssin juhlaa! Aleksanterin teatterissa ke 28.11., to 29.11. ja pe 30.11. klo 19.00, 
esitysten kesto n. 2,5 tuntia (sisältää väliajan). Muutokset mahdollisia.
Liput 48–18 €  aleksanterinteatteri.fi  ja lippu.fi .




