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1 .  YLEISTÄ

1.1 .  Tanssin talo ry:n toiminnan tavoitteet

Tanssin talo ry perustettiin vuonna 2010 edistämään ja tukemaan tanssitaiteen harras-
tustoimintaa, tanssitaiteen toimitilojen kehittämistä sekä tanssille soveltuvan tilakoko-
naisuuden saamista Suomeen. Yhdistys edistää tavoitteitaan tanssin talo -hankkeen 
kautta.

1 .2. Tanssin talo -hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on edistää tanssitaiteelle ja -kulttuurille soveltuvan toiminta- ja 
tilakokonaisuuden syntymistä Helsinkiin. Tulevan tanssin talon välitön vaikutusalue on 
pääkaupunkiseutu, mutta sillä on vahva kansallinen ja kansainvälinen rooli. 

Hanketyön sisältöjä ovat mm. esitystoiminta, seminaarit ja keskustelutilaisuudet yhteis-
työssä alan muiden yhdistysten ja järjestöjen kanssa toteutettuna.

2. ORGANISAATIO

2.1 . Henki lökunta ja toimiti lat

Yhdistyksen palveluksessa työskenteli Hanna-Mari Peltomäki kokopäiväisenä projekti-
päällikkönä. Peltomäen työtehtäviin kuului mm. projektihallinta ja -koordinointi, viestin-
nän suunnittelu ja toteutus yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa, sidosryhmäyhteistyö 
sekä hallituksen sihteerinä toimiminen. 

Kuluneena vuonna yhdistyksessä työskentelivät määräaikaisesti tuottaja Satu Tujunen 

(1.5.-15.12.) ja osa- ja määräaikaisesti Marjo Pyykönen (1.-30.9.13, 15.11.-15.12.) ja Hanna 

Nyman (10.9.-8.11) sekä ostopalvelusopimuksella Johanna Rajamäki (05-06/13).

Tujunen toimi vastaavana tuottajana HOP Helsinki -tapahtumassa sekä osallistui mm. 
Tanssi kiertää- ja mentorointiprojektien valmisteluun, Pyykönen oli mukana sekä HOP 



Helsinki että Tanssi kiertää -projektien tuotantotyössä ja Nyman vastasi HOP Helsingin 
markkinointiviestinnästä. Johanna Rajamäki osallistui Tanssi kiertää -projektin haku-
kierroksen koordinointiin. 

Raisa Rauhamaa työskenteli yhdistyksen osa- ja määräaikaisena tiedottajana 1.3.-30.11. 
)TCCƒUGUVC�UWWPPKVVGNWUVC�GTK�RTQLGMVKGP�[JVG[FGUUȇ�XCUVCUKXCV�Marjo Hannukainen ja 
Marko Mäkinen. Internet-sivustojen teknisestä toteutuksesta vastasi Juha Järvinen.

Budapestiläinen tuottaja Andrea Kovács suoritti kansainvälisen työvaihtojaksonsa yh-
distyksen palveluksessa 1.8.-30.11. Kovács vastasi mm. HOP Helsingin viestinnästä so-
siaalisessa mediassa. Metropolia Ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon opiskelija 
Kaisa Kukkonen suoritti 1.10.-8.11. välisenä aikana tuotantoharjoittelujaksonsa.

Sisältöasiantuntemusta hanketyöhön toi kesäkuussa kaudelle 2013-14 hallituksen ni-
OGȇOȇ� V[ȘT[JOȇ��,ȇUGPKMUK� MWVUWVVKKP� MQTGQITCƒ�VCKVGGNNKPGP� LQJVCLC�Alpo Aaltokoski, 
läänintaiteilija Anniina Aunola��MQTGQITCƒ�VCPUUKLC�Satu Herrala��MQTGQITCƒ�VCPUUKLC�So-

nya Lindfors ja yliopistonlehtori Kai Lehikoinen. Työryhmä kokoontui syksyn aikana yh-
teensä  4 kertaa.

Asiantuntijayhteistyötä tehtiin Helsinki Arts Managementin ja Viestintätoimisto Creati-
kan kanssa. 

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

2.2. Hal l into

Yhdistyksen toiminnasta vastaa kymmenhenkinen hallitus. Kaudella 2012-13 toiminut 
hallitus valittiin yhdistyksen vuosikokouksessa 15.5. uudestaan kaudelle 2013-14. Hal-
lituksen puheenjohtajana jatkoi toiminnanjohtaja Sanna Rekola ja varapuheenjohtaja-
PC�MQTGQITCƒ�Samuli Nordberg. Jäseninä jatkoivat toiminnanjohtaja Iiris Autio, johtava 
asiantuntija Tuomo Hahl, kaupunginvaltuutettu Tuuli Kousa, akateemikko Marjo Kuuse-

la, toiminnanjohtaja Raija Ojala, taiteellinen johtaja Tuomo Railo, ylijohtaja Risto Ruoho-

nen ja dekaani Paula Tuovinen. 

Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Hallitusjäsenet osallistuivat myös aktiivises-
ti eri suunnittelukokouksiin ja työryhmiin. Vuoden tärkeimpiä teemoja olivat tarveselvi-
tys, palvelujen kehittämistyö sekä syksyn tapahtuma HOP Helsinki.

Jäsenistö muodostuu yhdistys- ja henkilöjäsenistä, joita on yhteensä 73 (liite 1). 
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.

3. TANSSIN TALO -HANKKEEN 

 EDISTÄMINEN 2O13

3.1 .  Ti ivistelmä

Tanssin talo -hanketta edistettiin tilaa koskevan selvitystyön lisäksi kehittämällä Tans-
sin talon toimintamallia ja palveluja. Painotus oli ammattilaisille suunnattujen palvelujen 
määrittelyssä ja yhteistyöverkostojen kehittämisessä. Tanssin talon välittäjäorganisaa-
tiomallin avulla on mahdollista edistää työllistymistä sekä kehittää palveluja erilaisille 
kohderyhmille.

Helsingin kaupungin tilakeskuksen koordinoima tarveselvitys valmistui vuoden 2013 lo-
pussa. Selvitys esittää Tanssin talon sijainniksi Ruoholahdessa sijaitsevaa Kaapeliteh-
dasta ja tilojen käyttöönottoa kolmivaiheisesti. Investointisuunnitelma sisältää sekä pe-
ruskorjausta että uudisrakentamista. 

Tanssin talon toiminnan merkitys liittyy tanssin infrastruktuurin kehittämiseen, työllis-
tämisen edistämiseen sekä vierailu- ja kiertuetoiminnan aktivoimiseen. Kansainvälisten 
ja kotimaisten esitysvierailujen ja tapahtumien toteuttaminen on sen yksi keskeinen toi-
mintamuoto. Toiminnan perusta on monipuolisessa yhteistyössä ja tuotantokumppa-
nuuksissa. 

Tanssin talon toiminnan kehittämistä edistettiin toteuttamalla selvitys tanssin ammatti-
laisten palvelutarpeista.  Palvelukäsikirjassa kuvataan palvelut, joita kukaan ei vielä tuota 
tai koordinoi, mutta joille on vahva tilaus. Tanssin talon tavoitteena on luoda toimijoille 
erilaisia työkaluja heidän oman toimintansa kehittämiseksi ja vahvistamiseksi.Tanssin 
ammattilaisten työllistämisen ja kiertuetoiminnan edistämiseksi rakennettiin yhteistyö-
verkostoa sekä pääkaupunkiseudulla että valtakunnallisesti. 

Tanssitaiteen ja -kulttuurin toimijoiden yhteistyö ja moninaisuus konkretisoituivat sekä 
palvelukäsikirjaprojektissa että marraskuussa 2013 järjestetyssä HOP Helsinki - tapah-
tumassa.

3.2. Ti lahanke

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskus toteutti vuoden 2013 aikana tanssin 



talo -hankkeesta tarveselvityksen. Tarveselvitys esittää Tanssin talon sijainniksi Kaape-
litehdasta.

Työn tilaajana oli Helsingin kaupungin kulttuurikeskus. Tarveselvityksen tavoitteena oli 
käydä läpi kaupungin olemassa oleva rakennuskanta ja löytää Tanssin talolle sijainti. 
Selvitystyön lähtökohtana käytettiin Tanssin talo ry:n hyväksymää strategista tilaohjel-
maa. Työn tavoitteena oli myös selvittää investoinnin laajuus, aikataulutavoite, alustavat 
kustannukset sekä vuokravaikutus. 

Vuoden aikana yhteensä 11 kertaa kokoontuneen työryhmän vetäjänä  toimi projektijoh-
taja Tarja Lehto tilakeskukselta. Työryhmässä kulttuurikeskusta edustivat vs. kulttuuri-
johtaja (31.10.asti), osastopäällikkö Veikko Kunnas, kulttuurijohtaja (1.11. alkaen) Stu-

ba Nikula ja kulttuurisuunnittelija Satu Silvanto, tilakeskusta edustivat hankepäällikkö 
Irmeli Grundström ja vuokrauspäällikkö Risto Heikkinen, kaupunkisuunnitteluvirastoa 
edusti arkkitehti Jari Huhtaniemi, elinkeinopalveluja edustivat kehityspäällikkö Minna 

Maarttola ja erityissuunnittelija Taina Seitsera, Tanssin talo ry:n edustajia olivat projek-
tipäällikkö Hanna-Mari Peltomäki ja hallituksen puheenjohtaja Sanna Rekola. Kiinteistö 
OY Kaapelitaloa työryhmässä edustivat 31.10. saakka toimistusjohtaja Stuba Nikula ja 
1.11. alkaen vt. toimitusjohtaja Jaakko Antti-Poika. Suunnittelijoina työryhmässä muka-
na olivat arkkitehtuurin osalta arkkitehti Teemu Kurkela ja projektiarkkitehti Salla Oik-

konen Arkkitehtitoimisto JKMM:stä, esitystekniikan ja akustiikan asiantuntijana Ilkka 

Paloniemi Kokos Oy:stä, liikennesuunnittelun osalta apulaisosastopäällikkö Mikko Vuo-

rinen ja DI Tero Rahkonen Sito Oy:stä. 

Varsinaisten kokousten lisäksi työryhmän jäsenet kokoontuivat pienryhmissä erilaisten 
teemojen (kaupunkisuunnittelu, parkkipaikat, tilatekniset ratkaisut) parissa. Muistiot 
toimitettiin tiedoksi kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäiselle opetus- ja kulttuuriministe-
riöön.

Tarveselvitys valmistui vuoden 2013-14 vaihteessa (liite 2) ja se etenee kevään 2014 aika-
na kulttuurilautakuntakäsittelyyn. 

Selvitys esittää Tanssin taloa sijoitettavaksi osaksi Kaapelitehtaan kokonaisuutta, ra-
kennuksesta vapautuviin tiloihin ja uudisrakennusosaan. Investointisuunnitelma on 
kolmivaiheinen: rakennusvaiheessa 1 mahdollistetaan peruskorjauksella harjoitustiloja, 
rakennusvaiheessa 2A peruskorjataan pienempi esitystila ja sitä palvelevat tilat ja raken-
nusvaiheessa 3A uudisrakennetaan isompi esitystila ja sitä palvelevat tilat. Investoinnin 
bruttoala on yhteensä 7640 m2 ja alustava kustannusarvio on yhteensä 34 490 000 e 
(alv 0). Alustava aikataulutavoite rakennusvaiheelle 1 on v. 2016 ja rakennusvaiheille 2A 
ja 2 B v. 2020.

Yhdistys toteaa lausunnossaan (liite 3) esityksen Kaapelitehtaasta Tanssin talon sijainti-
paikaksi olevan toteutuskelpoinen. Vaiheittainen eteneminen on myös toiminnan kehittä-
misen näkökulmasta järkevää. Selvitys on hyvä työkalu yhdistykselle jatkoneuvotteluihin 



rahoittajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Sijaintiehdotus asettaa suunnittelulle 
uusia haasteita; kokonaisuuden kannalta myös muiden Kaapelitehtaalla olevien toimi-
joiden tila- ja kehitystarpeita on kuultava.
 

3.3. Tanssin ammatti laisi l le suunnattujen palvelujen 
�����P¦¦ULWWHO\Ȇ\¸�NLWH\Ȇ\L�SDOYHOXN¦VLNLUMDNVL

Palvelukäsikirja priorisoi seuraavat palvelut ammattilaisille: toimistohotelli, tietopankki 
(sisältäen mm. treenitila-, tieto- ja tekijäpankin), neuvontapalvelut, sparraus ja mento-
rointi, tietoklinikka ja ammattilaistapahtumat. Lisäksi selvitys tuotti ehdotuksen Tanssin 
talon osaamiskeskustoiminnan jäsenyysmalleista sekä liiketoimintasuunnitelmasta.

Tarve ammattilaisille suunnattujen palvelujen kuvaukseen todettiin vuoden 2012 aikana. 
Samankaltaiset teemat ja tarpeet toistuivat yhdistyksen ja muiden alan toimijoiden jär-
jestämissä keskustelu-, tapaamis- ja infotilaisuuksissa. Toisaalta tarpeille on tunnistet-
tavissa myös palvelujen tarjoajia. Palvelujen ja asiakkaiden kohtaaminen ei kuitenkaan 
ole riittävällä tasolla. Onko syynä vanhentuneet palvelut vai puutteellinen viestintä?

Käsikirja (liite 4) on kuvaus Tanssin talon palveluehdotuksista tanssikentän eri toimijoil-
le. Selvitystyössä haettiin vastauksia siihen, mitä taiteilijat, ryhmät ja organisaatiot tar-
vitsevat oman toimintansa kehittämiseen ja vahvistamiseen? Millaisia palveluja toivo-
taan, minkälaisia tarpeita alan ammattilaisilla on? Mitä tanssikentän infrastruktuurista 
puuttuu, mihin tarpeeseen organisaatio voisi vastata?

Projektin lähtökohtana oli avoimuus ja joukkoistaminen. Projekti sisälsi neljä erilaista 
kentän ammattilaisia osallistavaa vaihetta: ideointiseminaari ja arvoverkon määrittely 
(3.4.), fokusryhmätyöskentely (8.-22.4.), arviointiseminaari (4.6.) ja verkkokysely yhteis-
työssä Liikekieli.comin kanssa. Seminaarien ja työryhmien muistiot julkaistiin yhdistyk-
sen fb -sivustolla kommentoitavaksi. 

Palvelukäsikirjaprojektin toteutti ostopalveluna yhteistyössä yhdistyksen kanssa Outi 

Järvinen Arts Management Helsinki Oy:stä. Ideointiseminaarin fasilitoinnista vastasi 
Miikka Penttinen, Grape People Finland Oy:stä.
 
Fokustyöryhmä koostui eri tanssilajien ja organisaatioiden edustajista. Työryhmissä oli-
vat mukana FDO ry:n edustajana Jari Saarelainen (8.4. ja 22.4.), Katutanssiliiton Jouni 

Janatuinen ja Step Up Oy:n Tiina Kaivola (15.4. ja 22.4.), Yhteisö tanssii ry:n edustajina 
Marjo Hämäläinen (8.4.) ja Kirsi Heimonen (15.4. ja 22.4.), Kansallisbaletin tanssijat 



ry:n edustajina Jani Talo (15.4.) ja Riina Laurila-Castren (15.4. ja 22.4.), tanssin vapaan 
kentän edustajina Satu Tujunen, Jarkko Lehmus (8.4. ja 15.4.) ja Sonya Lindfors (22.4.). 

Kukin organisaatio valitsi edustajansa fokusryhmään. Tanssin vapaa kenttä valitsi edus-
tajat avoimella verkkoäänestyksellä. Lisäksi fokusryhmätapaamisissa olivat mukana 
Hanna-Mari Peltomäki, Outi Järvinen ja Isabel González Arts Management Helsinki 
Oy:sta ja tiedottaja Raisa Rauhamaa.

Palveluideoiden priorisoinnissa kiinnitettiin huomiota siihen, että palvelut ovat koko kent-
tää palvelevia, asioita edistäviä sekä toteutuskelpoisia. Palvelujen ei ole tarkoitus kilpail-
la olemassa olevien toimijoiden kanssa, vaan toimia nykyistä infrastruktuuria täyden-
tävänä. Tanssin talo koordinoi, mahdollistaa, tuottaa ja kehittää palvelukokonaisuuksia 
yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa. Tavoitteena on tanssin ammattilaisten 
toimintaedellytysten parantaminen.

Palvelukäsikirjaprosessi toteutti jo itsessään Tanssin talon tehtävää. Se verkostoi, yhdis-
ti, kysyi ja kyseenalaisti, nosti esille ja viesti teemoista. Itse tekemisen prosessi oli yhtä 
tärkeä kuin lopputulos.

��� ��<KWHLVȆ\¸YHUNRVWRȇ�S¦¦NDXSXQNLVHXGXO OD

Osana palvelukäsikirjaprojektia käynnistettiin keskustelu Helsingin kaupungin eri hallin-
tokuntien kanssa tarpeista ja ajatuksista Tanssin talon toiminnalle. Kaupungit ja kunnat 
saavuttavat eri palvelujensa ja ammattiryhmiensä kautta kaiken ikäisiä ihmisiä. Luovien 
alojen merkitystä voidaan pohtia elinkeinon, vetovoiman ja hyvinvoinnin näkökulmasta. 
Tanssitaiteen toimijoilla on useita erilaisia kokemuksia onnistuneista yhteistyöprojek-
teista eri ammattiryhmien kanssa – voisiko Tanssin talo olla kehittämässä toimintaa 
tavoitteellisemmaksi? 

Yhteistyöneuvotteluja käytiin kulttuurikeskuksen ja kaupungin kulttuuritalojen, nuoriso-
asiainkeskuksen ja elinkeinopalvelujen kongressi- ja matkailupalvelujen kanssa. Kulttuu-
ritaloista valikoituivat Annantalo, Stoa ja Malmitalo jatkoneuvotteluihin vuodelle 2014.

Tanssin talon yhtensä roolina nähtiin tanssitaiteen ja -kulttuurin tietoisuuden lisääminen 
erilaisille verkostoille. Esimerkkinä tästä toteutettiin ja käynnistettiin jo erilaista yhteis-
työtä. Kulttuurikeskuksen kanssa järjestettiin yhteistyössä syksyn 2013 aikana Hanna 

Brotheruksen työpajat Kulttuurikaveriverkostolle. Nuorisoasiainkeskuksen kanssa to-
teutettiin ohjelmistoyhteistyötä HOP Helsinki -tapahtuman yhteydessä. 

Tanssin talo ry. pyydettiin mukaan myös Espoossa ja Helsingissä toimivien taidelaitos-
ten yhteisprojektiin nuorten TET -harjoittelujakson kehittämiseksi. Tavoitteena on toteut-
taa uudenlainen kulttuurin työharjoitteluohjelma vastaamaan nuorisotakuuseen, lisätä 
nuorten osallisuutta kulttuuriin, paikallisuuteen ja vaikuttamisen mahdollisuuksiin. Oh-



jelman valmistelun koordinoijana toimii EMMA, yhteistyössä ovat mukana Tanssin talo 
ry:n lisäksi Musiikkitalo, Ooppera, Kansallisteatteri sekä Helsingin nuorisoasiankeskus, 
Helsingin opetusvirasto ja Espoon opetustoimi. Hanke pilotoidaan kumppanien kesken 
vuonna 2015. 

Yhteistyöneuvottelujen tuloksena voidaan todeta, että Tanssin talon asemoituminen 
asiantuntijaorganisaationa vaatii toiminnallisen ytimen kirkastamista, palvelujen ja osaa-
misen tuotteistamista, verkostojohtamisen taitoja sekä vahvaa viestintää.

 
�����9DOWDNXQQDO O LQHQ�\KWHLVȆ\¸�NLWH\Ȇ\L�
     Tanssi kiertää -projektissa

Tanssin talo ry. käynnisti keväällä pitkään suunnitellun valtakunnallisen kiertueyhteis-
työn järjestelyt. Merkittävänä yhteistyökumppanina työn edistämisessä oli Suomen 

Teatterit ry. 

Projektin lähtökohtana oli tarve kehittää useamman eri kaupungin välistä esityskiertue-
toimintaa kustannushyötyjen aikaansaamiseksi ja esitysten elinkaarten pidentämiseksi. 
Tanssin talo ry:n tavoitteena on edistää eri rahoituspohjilla toimivien tanssiryhmien ja 
MQTGQITCƒGP�GUKV[UVGP�MKGTTȇVVȇOKUVȇ�VCUCXGTVCKUGUVK��

Jo aloitusneuvotteluissa eri toimijoiden kesken nousivat esille toiveet paitsi valmiiden 
esitysten kierrättämisestä myös erilaisista yhteistuotantomalleista ja osaamisen jaka-
misesta.

Starttiprojektin tavoitteeksi asetettiin kuitenkin valmiiden esitystuotantojen kierrättä-
minen yhteistyössä kaupunginteattereiden ja aluetoimijoiden kanssa sekä keväällä että 
syksyllä 2014. Kiertuetoiminnan mahdollistamiseksi kumppanuusmallien luominen ja 
yhteistyön vakiinnuttaminen todettiin isoimmaksi haasteeksi. Pilottikiertueiden tavoit-
teiksi asetettiin myös Tanssin talon roolin tutkiminen kiertuekoordinoinnissa, uusien 
yleisöjen tavoittaminen sekä tanssin monimuotoisuuden esille tuominen tapahtuma-
maisuuden keinoin. Alueellisella yhteistyöllä on merkittävä rooli projektin onnistumiselle.

Kiertuepilotteihin haettiin esitykset avoimella haulla 29.5.-9.6. Hakemuksia tuli yhteensä 
����VCPUUKT[JOȇNVȇ�VCK�MQTGQITCƒNVC��;JVGKUV[ȘMWORRCPGKFGP�XCNKVUGOC�TCCVK��LQJQP�MWW-
luivat Seinäjoen kaupunginteatterin johtaja Vesa-Tapio Valo, akateemikko Marjo Kuu-

sela�� VCPUUKVCKVGNKLC�MQTGQITCƒ�Petri Kauppinen ja kriitikko Hannele Jyrkkä, kokoontui 
14.6. Kuopio Tanssii ja Soi -festivaalin aikana Kuopiossa. Joensuun kaupunginteatterin 
johtaja Vihtori Rämä ja Oulun kaupunginteatterin edustajana Jojon taiteellinen johtaja 
Satu Tuomisto kommentoivat 17.6. valintoja. 

Vuoden 2014 koreografeiksi valittiin Sonya Lindfors, Jarkko Mandelin, Reija Wäre, Alpo 

Aaltokoski, Elina Pirinen ja Joona Halonen. (Liite 5) Tiedote valinnoista.



Infotilaisuus kaupunginteattereille niin ohjelmistosta kuin kiertuejärjestelyistä järjestet-
tiin 10.8. Tampereen Teatterikesän yhteydessä. Valittujen työryhmien kanssa pidettiin 
elokuussa tuotantopalaverit, jonka jälkeen toteutettiin markkinointiesite tilaajien käyt-
töön (liite 6). Työryhmien yhteisiltojen teknisestä evaluoinnista vastasi tekniikan asian-
tuntija Janne Teivainen. 

Tanssin talo ry:n marraskuussa toteuttaman HOP Helsinki -tapahtumakonseptin toivot-
tiin tuovan myös ideoita paikkakuntakohtaiseen suunnitteluun. HOP Helsingin ohjelmis-
tosuunnittelussa hyödynnettiin myös kiertuehakemuksia ja valittuja teoksia. 

Kansainväliset askeleet tutustumismatkojen ja verkostoitumisen keinoin
Tanssin talo ry:n European Dance House -verkoston tarkkailijajäsenyys vahvistettiin. 
Projektipäällikkö suoritti osana Taivex2 -koulutusohjelmaa 1.-15.5. välisenä aikana kan-
sainvälisen työvaihdon Australiassa Sydneyssä ja Melbournessa. Tutustumiskohteiksi 
valikoituivat toimijat, jotka tarjosivat vertailukohtia tilan, toimintatapojen tai rahoituksen 
suhteen. Sydneyssä projektipäällikkö tutustui Carriageworksin sekä Critical Pathin toi-
mintaan, Cambelltow Art Centre’n toimintaan ja Melbournessa Moriaty’s Projectin ja 
Arts Housen toimintaan. Liitteenä 7 matkaraportti.

Lisäksi projektipäällikkö osallistui Sibelius-Akatemian JOHDE -hankkeen toteuttamalle 
tutustumismatkalle Lyoniin 9.-12.4. Matkan tavoitteena oli tutustua Lyonin kaupungin 
kulttuuriyhteistyömalliin. Matkan aikana tutustuttiin teatterin, oopperan, tanssin sekä 
aluerakentamisen kohteisiin. Matkalle osallistui kulttuurilaitosten ja oppilaitosten henki-
löstöä sekä kaupungin ja valtion virkamiehiä sekä päättäjiä. (Liite 8) Matkaohjelma.

��� ��2KMHOPLVWRȇXRȇDQWR

Vuonna 2013 Tanssin talo ry tuotti yleisölle vapaapääsyisen HOP Helsinki -tapahtuman 
8.11. Kaapelitehtaan Merikaapelihallissa. Viiden tunnin tapahtuma innosti paikalle yh-
teensä 1716 kaikenikäistä osanottajaa: runsaasti lapsiperheitä, ikäihmisiä ja tanssin har-
rastajia sekä ammattilaisia. Tapahtumassa nähtiin lähes 180 esiintyjää, kaksikymmen-
tä esitystä ja kymmenen eri tanssilajia. Tapahtumatori ja messuosasto täyttyivät noin 
40:stä näytteilleasettajasta. Kokonaisuus oli kattava kooste koko pääkaupunkiseudun 
tanssin toimijoista. Tapahtuman suojelija oli Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen. 
(Liite 9). 

Ohjelmistoa varten järjestettiin avoin haku touko-kesäkuun vaihteessa ja hakemuksia 
saatiin noin 40. Hakijoilta pyydettiin ehdotuksia tapahtuman esitys- ja opetussisällöiksi. 
Myös Tanssi kiertää -projektin hakemuksia ja valintoja päätettiin hyödyntää ohjelmiston 
ideoinnissa. 

Tapahtuman suunnittelutyössä mukana olivat Marjo Kuusela, Harri Kuorelahti, Samuli 

Nordberg, Sonya Lindfors, Kaari Martin, Hilkka Toivonen-Alastalo, Reija Wäre, Minna 





Tervamäki ja Katja Koukkula. Suunnittelutyöryhmän panos oli erityisesti tapahtuma-
konseptin ideoinnissa sekä eri lajien kontaktiverkostojen asiantuntemuksessa. Tuotan-
totiimi kutsui työryhmän jäseniä ohjelmistoon valituista työryhmistä ja haastatteli myös 
useita eri tanssin lajin edustajaa ohjelmiston suunnitteluvaiheessa.

Tapahtuman sisältö koostui kolmesta eri osiosta: tapahtumatorista ja messualueesta, 
pienen ja suuren lavan ohjelmistosta. 

Tapahtumatori kokosi yhteen 38 tanssialan toimijaa. Mukana olivat StepUp School, Af-

roahjo, SAIFFA, Nuorikulttuuri -säätiö, Tanssiryhmä Tsuumi, Bolly Beat Dance School, 
Studio Aloe, Suomen pyörätuolitanssi ry, Zarifet, Tanssikoulu DCA, Susanna Leinonen 

Company, Helsingin Tanssiopisto, Tanssitarvike Tanssiva Enkeli, Cleva Crew, Apina-

tarha, Compania Kaari ja Roni Martin, Vantaan Tanssiopisto, Tanssikoulu Footlight, 
Fabricia Flamenca, Nomadi, Suomen Tanssitarvike, MAD Tanssimaisterit ry, Willman 

Dance Company, Suomalaisen kansantanssin ystävät, Tanssille ry, Arja Tiili Compa-

ny, Tanssiteatteri Raatikko, Petri Kekoni Company, As2Wrists Dance Company, Dance 

Health Finland, Tanssiseura Blue & White ry, Fiesta Flamenca, Kansanmusiikin edis-

tämiskeskus sekä Pieni Suomalainen Balettiseurue.

Messualueen toimijat olivat Tanssin talo ry, Tanssiteatteri Glims & Gloms, Teatterimu-

seo ja Zodiak - Uuden tanssin keskus. Lisäksi messualueen yhteydessä järjestettiin 
Favela Vera Ortizin�MQTGQITCƒP�XCUVCCPQVVQ�LQUUC���KJOKUVȇ�UCK�OWMCCPUC�QOCP�MQTGQ-
ITCƒCP�

Pikkulavalla järjestettiin ohjelmaa klo 16.00-19.30. Juonnoista vastasi Paavo Kerosuo.
Lajeina olivat FolkJam, Flamenco, Afrikkalainen tanssi, Break, Nykytanssi, Voguing, Kil-
patanssi, baletti sekä Bollywood. Opetusta tarjosivat Tanssiryhmä Tsuumi, Compania 

Kaari ja Roni Martin, Afroahjo, SAIFFA, Katve (blind spot) -ryhmä, Virpi Kurki Hovi, 
Katja Koukkula & Jussi Väänänen, Marco Bjurström sekä Pieni Suomalainen Baletti-

seurue.

2KMMWNCXCNNC�PȇJVKKP�O[ȘU�MQTGQITCƒ�Riku Immosen lapsille suunnattu teos Liikemiehet. 
Liikemiehet järjestivät pienemmille katsojille myös työpajan. Viimeisenä ohjelmanume-
rona arvottiin Tanssi tähden kanssa, jossa yksi onnekas voitti tanssin Katja Koukkulan 
kanssa.

Päälavalla järjestettiin ohjelmaa klo 16.00-21.00. Juonnoista vastasivat Jorma Uotinen 

ja Marko Keränen. Esiintymässä olivat Danceaction Team, Suomen Kansallisoopperan 

balettioppilaitos, Pieni Suomalainen Balettiseurue, StepUp School, Vantaan tans-

siopisto, Compania Kaari ja Roni Martin, SAIFFA, Tanssiteatteri Tsuumi, Katja Kouk-

kula & Jussi Väänänen, Kinetic Orchestra, Helsinki Dance Company, Kansallisbaletti 
ja Aira Samulin & Rytmikkäät. Illan päätti Reija Wäreen teos Of(f) Course. Ohjelmistoon 
suunniteltu Murhakollektiivin teos jouduttiin perumaan tapaturman johdosta, tilalla 
esiintyi Jarkko Mandelinin luotsaama Kinetik Orchestra.





Tapahtuma onnistui tapahtumajärjestelyiltään hyvin. Tuotantotiimin lisäksi tapahtuma-
järjestelyissä mukana olivat Jaakko Peltomäki Oy (tapahtumatekniikka), Capital Cate-

ring Oy (kahvio, catering), Exesec Oy ( järjestysmiespalvelut), Kopijyvä (painotuotteet, 
banderollit, info- ja messuosasto rakenteet), Thomas Freundlich (tapahtumataltiointi) ja 
Emil Sallinen (mainosvideo).

Tapahtuma sai positiivista palautetta kävijöiltään eri lajien monipuolisuudesta, mahdolli-
suudesta osallistua ja nähdä sekä keskustella tekijöiden kanssa, toiminnan esittelystä ja 
messutunnelmasta sekä maksuttomuudesta. Kehittämisehdotuksina palautteissa esille 
nousivat mm. toive paneelikeskusteluista, katsomosta, useammasta esityksestä ja la-
jista. 

4. VIESTINTÄ
Jäsentiedotuksen ja uutiskirjeiden rinnalla tanssin talo -hankkeen viestinnällisen rungon 
muodostivat erilaiset tapaamiset ja infotilaisuudet sekä etenkin vuonna 2013 työryh-
mä- ja seminaarityöskentely. Eri projektien osalta pyrittiin mahdollisemman avoimeen 
ja osallistavaan vuoropuheluun järjestämällä avoimia hakuja, avaamalla tuotantoproses-
seja työryhmille ja jakamalla muistioita yhdistyksen fb:ssa kommentoitavaksi. Liitos-leh-
den vuoden jokaisessa numerossa on hankkeen ajankohtaista tietoa.

Yhteistyöverkostoa rakennettaessa tiedotettiin samalla tanssin talo -hankkeesta ja ta-
voitteista. Yhteistyöneuvottelut myös konkretisoituivat hyvänä viestinnällisenä yhteis-
työnä HOP Helsinki -tapahtuman osalta. Tapahtumatietoa jaettiin kulttuuritaloissa, 
päiväkodeissa, kouluissa, nuorisotaloissa sekä eri verkostoissa mm. opettajille, kulttuu-
rikavereille, teatterien johtajille, virkamiehille ja päättäjille. Tapahtuma nostettiin myös 
kaupungin omaan koteihin jaettavaan Helsinki-info-lehteen.

HOP Helsinki -tapahtumatuotannon yksi tavoite oli saada myös suuren yleisön huomio 
hankkeeseen ja alan toimijoiden volyymiin pääkaupunkiseudulle. Tapahtuma ja 7.11. pi-
detyssä tiedotustilaisuudessa julkaistu uutinen Tanssin talon sijoittumisesta Kaapeliteh-
taalle sai hyvin valtakunnallista näkyvyyttä. Liitteenä 10 yhteenveto tapahtuman media-
näkyvyydestä.

4 .1 .  Vaikuttajaviestintä

Tanssin talon tarveselvitystyön osalta yhteydenpito Helsingin kaupungin virkamiesten 
kanssa oli tiivistä. Vuoden aikana tavattiin myös opetus- ja kulttuuriministeriön virkamie-
hiä (ylijohtaja Riitta Kaivosoja, kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila, kulttuuriasiainneu-
vos Kirsi Kaunisharju, neuvotteleva virkamies Kimmo Aulake, neuvotteleva virkamies 
Merja Niemi, kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäinen, rakennusneuvos Liisa Munster-

hjelm) sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä (neuvotteleva virkamies Petra Tarjanne). Hel-



singin kaupungin valtuustoryhmille toteutettiin infotilaisuudet huhti- ja toukokuussa. 
Projektipäällikkö ja puheenjohtaja vierailivat myös kulttuurilautakunnan kokouksessa 
toukokuussa.

5. KOULUTUS
Projektipäällikkö suoritti vuoden 2013 aikana loppuun tiedotuskeskusten järjestämän 
Taivex2 -koulutuksen. Osana koulutusta toteutettiin kansainvälinen työvaihtojakso.

6. TALOUS
Yhdistyksen kokonaistulot vuonna 2013 olivat 387 071,05 euroa. Suomen Kulttuurira-
haston avustus oli 200 000 euroa, jäsenmaksut 4250 euroa ja toiminnan tuotot 3331,89 
euroa. Varsinaisia oman toiminnan tuottoja saatiin tapahtuman messuosion osallistu-
mismaksuista sekä Kopijyvän kanssa toteutetusta yritysyhteistyöstä. Vuodelta 2012 
siirtomäärärahana vuoden 2013 toimintaan siirtyi 40 083,16 euroa.

Muita avustuksia saatiin seuraavasti: Helsingin kaupungin kulttuurikeskus 10 000 euroa 
(HOP Helsinki -tapahtuma), Jane ja Aatos Erkko -säätiö 30 000 euroa (HOP Helsinki 
-tapahtuma), Uudenmaan ELY -keskuksen esr -rahoitus 49 406 euroa, josta Helsingin 
kaupungin elinkeinopalvelujen myöntämä kuntarahaosuus 7906 euroa (Palvelukäsikir-
ja-projekti), opetus- ja kulttuuriministeriö 50 000 euroa (Tanssin talon palvelujen kehit-
täminen). 

Yhdistyksen varsinaiset toiminnan kulut olivat 276 667,73 euroa. Henkilöstökulut olivat 
116 560 euroa ja muut toiminnan kulut 160 106,99 euroa, josta suurimmat kulut olivat 
ostopalvelut 76 544,01 euroa, palkkiot y-tunnuksella 32 917,12 euroa ja markkinointi 26 
527,79 euroa.

Vuodelle 2014 siirretään 110 000 e siirtomäärärahana, se sisältää mm. seuraavat avus-
tukset:

Opetus- ja kulttuuriministeriön v.2013-14 myöntämä avustus 50 000 e. Hankkeen sisäl-
löt toteutuvat kokonaisuudessaan vuoden 2014 aikana (kiertuetuotannot ja kaupunki-
osataiteilijaprojektit) ja suunnittelutyö on toteutettu vuoden 2013 aikana yhdistyksen 
muulla rahoituksella. 

Uudenmaan ELY -keskuksen myöntämä esr -rahoitus 49 406 euroa tuloutui yhdistyksel-
le joulukuussa lump sum -rahoitusperiaatteiden mukaisesti. Maksatus suoritetaan vasta 
loppuraportoinnin jälkeen. 

Tilikauden tulos oli 448,29 euroa. Yhdistys ei tehnyt vuoden aikana hankintoja. 
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JÄSENLUETTELO



LI ITE 1

TANSSIN TALO RY / henkilöjäsenet

Aaltonen Jonna, Aho Emilia, Auterinen Iiro, Gripenberg Sinikka, Hiltunen Sami, Kallela 
Marko, Kallinen Outi, Karjalainen Sakari, Keränen Katja, Kesti Jussi-Mikko, Kuokkala 
Terhi, Kuusela Marjo, Lamberg Veera, Lampinen Mikko, Lehmus Jarkko, Masalin Heidi, 
Niiranen Hannele, Nordberg Samuli, Omars Mari, Ortiz Favela Vera, Pajala-Assefa Han-
na, Pentti Liisa, Pirinen Elina, Raekallio Valtteri, 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

#WTKPMQDCNGVKP�MCPPCVWU[JFKUV[U�T[��&%#���#PKƒP�1[��'FKUV[MUGNNKPGP�P[M[VCPUUK� LC��DC-
letti yhdistys ry (SLC), Flow-productions , Glims & Gloms tanssiteatterin kannatusyh-
distys ry, Into Liikkeessä ry, Itäinen tanssin aluekeskus / Tanssitaiteen tuki ry, Jaakko 
Peltomäki Oy, Kansallisbaletin tanssijat ry, Keski-Suomen Tanssinkeskus ry, Kiltit ihmiset 
ry, Kokos Oy, Läntinen Tanssin aluekeskusyhdistys ry, Liikekieli.com, Liikkeen puolesta 
kannatusyhdistys ry / Petri Kekoni co, M.A.D, Mr&Mrs Feel It Oy, Nomadi ry, Osuuskun-
ta Apinatarha, Pirkanmaan tanssin keskus ry, Pyhäsalmen tanssi ry, Routa - Kajaanin 
Tanssin edistämiskeskus, StepUp Oy, STOPP ry Tanssioppilaitosten liitto, Suomen Kan-
sallisoopperan balettioppilaitos, Suomen Katutanssiliitto ry, Suomen tanssi- ja sirkus-
taiteilijat ry, Taideosuuskunta Tsuumi, Tanssiareena ry, Tanssikaari ry / Compania Kaari 
Martin, Tanssille ry, Tanssin Tiedotuskeskus ry, Tanssin Voima ry, Tanssiteatteri Mobita/
Danscon kannatusyhdistys ry, Tanssiteatteri Raatikko, Tanssiteatteri Rimpparemmi, Zo-
diak Presents ry



LI ITE 2

TARVESELVITYS
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LI ITE 3

TANSSIN TALO RY:N

LAUSUNTO

TARVESELVITYKSESTÄ



Helsingin kaupunki
Kiinteistövirasto
Tilakeskus

Tanssin talo ry:n lausunto Tanssin talon tarveselvityksestä 

Tanssin talo ry. on perustettu vuonna 2010 edistämään tanssitaiteelle ja -kulttuurille soveltuvan 
toiminta- ja tilakokonaisuuden syntymistä Helsinkiin. Tanssitaiteen ammattilaisista yli 65% toimii 
pääkaupunkiseudulla. Ammattilaisista 80% on freelancereita. Tanssin toimijat ovat pieniä, eikä suuria 
työllistäjiä ole. 

Tanssin potentiaali taiteena ja yhteiskunnassa laajemmin hyvinvoinnin ja luovan kehityksen 
edistäjänä jää pääkaupunkiseudulla, mutta myös valtakunnallisesti toteutumatta. Tanssin talon 
toiminnan merkitys liittyy tanssin infrastruktuurin kehittämiseen sekä aktiiviseen yhteiskunnalliseen 
vuoropuheluun alan toimintaedellytysten kehittämiseksi. Tilat ja palvelut ovat välineitä toimialan ja 
yleisösuhteen kehittämiseksi.

Helsingin kaupungin vuonna 2013 koordinoima tarveselvitys toi ratkaisun vuosia kestäneeseen 
sijaintikeskusteluun. Kaupungin olemassa olevan rakennuskannan tarkastelu olisi ollut yhdistyksen 
omin voimin mahdotonta. Selvitys ottaa kantaa myös usein julkisessa keskustelussa esille 
nousseisiin vaihtoehtoihin, joita on nyt tarkasteltu realistisesti paitsi tilojen soveltuvuuden myös 
saavutettavuuden ja investointikustannusten näkökulmista. 

Tarkastelun lähtökohtana käytettiin yhdistyksen vuonna 2012 tuottamaa strategista tilaohjelmaa. 
Tilaohjelma palvelee yhdistyksen tavoittelemaa toimintamallia, ja selvitystyössä sitä kunnioitettiin. 
Tilahankkeen rinnalla yhdistys on vienyt aktiivisesti eteenpäin sekä ammattilaisille että yleisölle 
suunnattujen palvelujen kehittämistyötä.  Tuloksia on hyödynnetty myös tiloja koskevassa 
selvitystyössä.

Tarveselvityksen esitys Kaapelitehtaasta Tanssin talon sijaintipaikaksi on toteutuskelpoinen. 
Vaiheittainen eteneminen on myös toiminnan kehittämisen näkökulmasta järkevää. Kaapelitehtaan 
imago kulttuurikeskittymänä soveltuu hankkeelle ja Kaapelitehtaan muiden toimijoiden kanssa on 
mahdollista synnyttää yhteistyötä sekä tilojen käytön että toiminnan osalta.  KOY Kaapelitalon kanssa 
on mahdollista neuvotella synergiaeduista mm. tilojen ulosvuokrauksessa. Yhteistyöllä saavutetaan 
hyötyjä paitsi talouden myös asiakkaiden näkökulmasta. Liikennejärjestelyjen osalta yhdistys pitää 
tärkeänä raitiovaunureittien poikittaisliikenteen parantamista Kaapelitehtaalle osana tulevien vuosien 
raitiovaunujen reitityksen uudistamisprosessia.

Tarveselvityksen esittämää eri tilojen sijoittelua on kehitettävä hankesuunnitteluvaiheessa. 
Kokonaisuuden kannalta myös muiden Kaapelitehtaalla olevien toimijoiden tila- ja kehitystarpeita on 
kuultava. Tarveselvitystyössä nousi esille mm. museoiden tarve yleisötiloille. 

Tarveselvityksessä käsitellään hyvin toiminnallinen, erityisesti esitystiloihin liittyvä tarve sekä 
hankkeen tekniset ja taloudelliset ulottuvuudet.  Harjoitustilojen määrää, keskinäisiä kokoja ja 
sijoitteluja tulee voida jatkovalmistelussa vielä kehittää ja täsmentää. Sen sijaan talon tai tavoitellun 
uuden toimijan kehittäjä-, palveluntuottaja- tai välittäjäroolit - joiden 

kautta tuotetaan palveluja niin taideyhteisölle, yleisölle kuin taidelähtöisten muiden palvelujen 
käyttäjille - eivät nouse riittävän selvästi esille itse tiivistelmässä. 



Ennen hankesuunnitteluvaihetta tulee hallinto- ja toimintamallia ja niiden vaikutusta talouteen 
selvittää lisää. 

Esitystekninen tarveselvitys viittaa kuvauksellaan enemmän perinteiseen
repertuaariteatterimalliin, jollaista yhdistys ei tavoittele. Teknisen varustetason kuvaus on kuitenkin 
riittävä tässä vaiheessa ja se tulee tarkentumaan hankesuunnitteluvaiheessa.

Tarve hahmottaa hankkeen kokonaiskustannukset kaupungille on ymmärrettävä. Yhdistys ei 
kuitenkaan pidä perusteltuna Hotelli- ja ravintolamuseon siirtymisestä aiheutuvien kulujen 
esille nostamista tanssin talo -hankkeen yhteydessä. Museolla on vahva oma intressi siirtyä 
Tukkutorin yhteyteen.

Yhdistys haluaa nostaa myös esille selvityksessä esitetyn neliövuokrahinnan peruskorjattujen 
tilojen osalta. Jos peruskorjauksessa noudatetaan selvityksessäkin viitattua Kaapelistandardia 
tulisi sen näkyä myös Tanssin talon vuokrahinnoittelussa.

Helsinki 10.3.2014

Tanssin talo ry:n psta,

Hanna-Mari Peltomäki   Sanna Rekola
Projektipäällikkö   Hallituksen puheenjohtaja 



LI ITE 4

PALVELUKÄSIKIRJA



PALVELU KÄSIKIRJA
KUVAUS TANSSIN AMMATTILAISILLE SUUNNATUISTA PALVELUISTA TANSSIN TALOSSA













































































































































































LI ITE 5

TIEDOTE TANSSI 

KIERTÄÄ -VALINNOISTA



TIEDOTE 28.6.2013
Julkaistavissa heti

KUUSI TEOSTA ODOTETULLE 

KOTIMAISELLE TANSSIKIERTUEELLE 2014

Tanssin talo ry.käynnisti toukokuussa pitkään suunnitellun valtakunnallisen tanssikiertueen järjestelyt. 
Merkittävänä yhteistyökumppanina työn edistämisessä on ollut Suomen Teatterit ry. Parhaillaan 
kiertueelle rakennetaan konseptia, jonka myötä eri puolilla Suomea voidaan esitellä vuosittain kiitettyjä 
tanssiteoksia ja järjestää tapahtumien yhteyteen esiintyjien pitämiä kursseja, paikallisten ryhmien töitä ja 
muuta oheisohjelmaa. Alueellisella yhteistyöllä tulee olemaan merkittävä rooli. Alueellisia asiantuntijoita 
ovat mm. tanssin aluekeskusverkoston jäsenet sekä tanssiryhmät ja -koulut. 

Pilottikierrokselle haki peräti 118 tanssiryhmää tai yksittäistä taiteilijaa valmiilla teoksellaan. 
Ensimmäisen vuoden ohjelmistoon valittiin kesäkuussa kuusi tanssiteosta, jotka tullaan tarjoamaan 
kaupunginteattereiden vuoden 2014 ohjelmistoon. Tanssin esitys- ja kiertuetoimintatyötä ovat olleet 
mukana kehittämässä Joensuun, Jyväskylän, Oulun ja Seinäjoen kaupunginteatterit. 

0GNKJGPMKPGP�TCCVK��LQJQP�MWWNWKXCV�CMCVGGOKMMQ��MQTGQITCƒ�/CTLQ�-WWUGNC��VCPUUKLC�MQTGQITCƒ�Petri 

Kauppinen, teatterinjohtaja, ohjaaja Vesa-Tapio Valo ja toimittaja-kriitikko Hannele Jyrkkä, päätti 
teemoittaa tanssi-illat, jotta nähtäville saataisiin runsaasta valikoimasta tiivis paketti monisyistä 
taidetanssia.

Ensimmäinen teemakiertue tarjoaa monipuolisia tanssielämyksiä haastavalle kohderyhmälle, yläaste- 
LC�NWMKQKMȇKUKNNG�PWQTKNNG��6QWMQMWWUUC������VCTLQNNC�QP�VCPUUKLC�MQTGQITCƒ�Sonya Lindforsin ja Jarkko 

Mandelinin erityisesti nuorille katsojille koostama yhteisilta. Lindforsin mukaan hänen töitään voi kutsua 
yhtä lailla nykytanssiksi kuin urbaaniksi tanssiksi tai räp-keikaksi. Mandelin on yhdistänyt teoksissaan 
nykytanssiin breakia, capoeiraa ja akrobatiaa. Nuoret halutaan tutustuttaa tanssin maailmaan niin 
katsojina kuin osallistujina, joten taiteilijat pitävät esityskaupungeissa myös työpajoja nuorille. Samalla 
tanssintekijöille avautuu uusia työskentelyfoorumeja.

Lokakuun kiertueohjelmistossa tarjotaan läpileikkaus moniääniseen taidetanssin kirjoon 2000-luvulla. 
6CPUUKLC�MQTGQITCƒ�Reija Wäreen Of(f) Course -teos (2007) tuo lavalle seitsemän tanssijaa ja samalla yhtä 
monta erilaista tanssilajia. Niin nykytanssin, baletin, katutanssin, capoeiran kuin kilpatanssin maailmoihin 
sukeltava esitys on oivallinen johdanto myös niille katsojille, joille tanssi ei ole entuudestaan tuttua. 
Samassa illassa nähdään Ervi Sirénin�MQTGQITCƒQKOC�LC�Alpo Aaltokosken tanssima soolo Taikuri, jota on 
esitetty niin Suomessa kuin maailmalla vuodesta 2007 lähtien.

8CKJVQGJVQKUGUVK�VGCVVGTKV�XQKXCV�XCNKVC�NQMCMWKUGNNG�MKGTVWGGNNG�VCPUUKLC�MQTGQITCƒ�Joona Halosen suositun, 
maskuliinisuutta vauhdikkaasti kartoittavan teoksen Straight (2013) viidelle miestanssijalle. Samaan 
KNVCCP�QP�[JFKUVGVV[�MCJFGP�RGTUQQPCNNKUGP�VCPUUKLC�MQTGQITCƒP�UQQNQV[ȘV��Kaari Martinin Korppi ja kello 

������RCNMKVVKKP�/CFTKFKP�HNCOGPEQMQTGQITCƒCMKNRCKNWUUC�MQNOGUUC�UCTLCUUC�XWQPPC�������-CPUCKPXȇNKUGP�
#GTQYCXGU�RCTVPGTKXGTMQUVQP����MQTGQITCƒP�UWQUKVWUNKUVCNNG������XCNKVWP�Elina Pirisen Lover of the Pianist 
-soolossa (2011) liikutaan niin tanssien kuin soittaen performanssitaiteen rajapinnoilla.

Infotilaisuus kaupunginteattereille niin ohjelmistosta kuin kiertuejärjestelyistä järjestetään Tampereen 
Teatterikesän yhteydessä la 10.8. Valittujen työryhmien kanssa pidetään elokuussa tuotantopalaverit, 
jonka jälkeen tuotetaan teattereille eteenpäin toimitettavat markkinointiaineistot. Kiertueaikataulujen 
valmistumisen aikataulutavoite vuodelle 2014 on syyskuu 2013.

Lisätiedot:

Tanssin talo ry.
Hanna-Mari Peltomäki, puh. 044 5131069 
(Lomalla 29.6.-31.7.)



LI ITE 6

TANSSI KIERTÄÄ-

MARKKINOINTIAINEISTO



tanssitaanko?

Tanssin kärki kiertämään
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LI ITE 7

MATKARAPORTTI 

TAIVEx2 -KOULUTUKSESTA



Hanna-Mari Peltomäki

Taivex2 -matkaraportti / Sydney, Melbourne 29.4.-13.5.2013

TYÖVAIHDON TAVOITTEET

Oma taustaorganisaationi Tanssin talo ry edistää suomalaisen, tanssille pyhitetyn tuo-
tanto- ja tilakokonaisuuden syntymistä Helsinkiin. Se tarkoittaa tila- tai rakennushank-
keen rinnalla myös toimintamallin kehittämistä sekä tavoitteiden tarkentamista, nykyis-
ten toimijoiden kanssa verkostoitumista ja yhteisten toimintatapojen luomista. Tanssin 
talolla tulee olemaan paitsi alueellinen, myös valtakunnallinen ja kansainvälinen rooli. 
Taivex koulutuksen aloitettuani ajatukseni oli lähteä tutustumaan Lyoniin jo 30 vuotta 
toimineeseen tanssin taloon. Minulle tarjoutui kuitenkin mahdollisuus osallistua viikon 
mittaiselle tutustumismatkalle kaupunkiin.  Matkan aikana pääsin tutustumaan kau-
pungin eri kulttuurikohteisiin ja organisaatioihin, myös tanssin taloon, ja heidän yh-
teistoimintamalliin kaupungin kanssa. Em. malli oli mielestäni tutustumisen arvoinen, 
onhan oman työni onnistumisen yksi edellytyksistä edistää vuoropuhelua ja yhteistyö-
tä Helsingin kaupungin eri hallintokuntien kanssa. 

Kuluneen vuoden aikana myös tanssin talo hankkeen sisältö kehittyi valtavasti, ydin-
kysymykseksi nousivat erilaiset palvelut sekä taiteen ammattilaisten työskentelyolo-
suhteiden kehittäminen. Erilaisten näkökulmien saaminen oman työn kehittämiseksi 
meni jo perinteisten mallien tutustumisen edelle. Niinpä keskusteltuani Tanssin Tiedo-
tuskeskuksen Pirjetta Mularin kanssa, päädyimme kokoamaan Australian eri kohteista 
mielenkiintoisen ohjelman nimenomaan antamaan vertailukohtia tanssin talon palvelu-
jen kehittämiseen (tilojen ulosvuokraus versus oma toiminta, kehittämistyö, yleisö- ja 
yhteisötyö). Olin myös kesällä 2012 toteuttanut seminaarin yhteistyössä Sophie Traver-
sin kanssa – hänen kauttaan olin jo tutustunut Critical Pathin perustamiseen liittyviin 
kysymyksiin. Sophien ja Pirjetan avustuksella sainkin ohjelman kasaan hyvin lyhyellä 
varoitusajalla toukokuun alkuviikoille.

Työvaihtojakso tarjosi mahdollisuuden valikoida kohteita, jotka antoivat vertailukohtia 
niin tilan, toimintatapojen tai rahoituksen suhteen. Myös yhteistyömahdollisuuksien 
kartoittaminen tai kiinnostusta ylipäätään suomalaista tanssikulttuuria kohtaan oli 
mielenkiintoista. Useamman kohteen valinta auttoi myös vertailemaan australialaista 
toimintakulttuuria, toimijoita keskenään. Pääisäntäorganisaationi Carriageworks, Syd-
neyssä valikoitui sekä tila- että toimintakonseptinsa takia; v. 2007 perustettu tuotanto-
talo on myös kohdannut ensimmäisten vuosiensa aikana toiminnallisia haaksirikkoja, 
joista oppiminen oli hyödyllistä omaan työhöni.
Henkilökohtaisella tasolla työvaihto kasvatti yhteistyöverkostoa ja tiedonvaihto tulee 
jatkossa olemaan huomattavasti helpompaa molemmin puolisesti. Kaikkien kehit-
tämishankkeiden tavoin myös tanssin talo –hankkeen kohdalla kollegojen tarjoama 
sparraus ja mentorointi antavat uusia näkökulmia ajatteluun ja näin vievät eteenpäin 
osaamista, jopa työssä jaksamista.



TYÖSKENTELYTAVAT

Työvaihdon aikana pääsin haastattelemaan talojen johtajia sekä muuta henkilökuntaa, 
tutustumaan toimintakertomuksiin, -suunnitelmiin, talousfaktoihin sekä mm. useampi 
vuotuiseen strategiseen suunnitelmaan Carriageworksin muutosjohtamistilanteessa. 
Tiedon jakamisen runsaudesta ja avoimuudesta kiitokset kaikille mukana olleille orga-
nisaatioille, jotka esittelen myöhemmin. Lisäksi seurasin esityksiä, avoimia harjoituk-
sia, workshoptapahtumaa, tuotantotiimin työskentelyä sekä yleisötyötä. Pääsin myös 
keskustelemaan erilaisista yhteistyön tavoista ja mahdollisuuksista sekä kartoittamaan 
kiinnostuksen kohteista kansainvälistä esitysvaihtoa ajatellen. 

KOHTEET

Esittelen seuraavaksi tiivistetysti toimijat, joihin tutustuin työvaihtoni aikana. 

Carriageworks, Sydney

Carriageworks on vuonna 2007 avattu, vanhaa kunnioittaen ja säilyttäen peruskorjat-
tu rakennus vanhalla rautatiealueella. Kansainvälisesti modernilla otteella toteutettu 
tilakokonaisuus sijaitsee melko urbaanilla, pikkuhiljaa siistiytyvällä alueella. Ydinkeskus-
tasta matkaa on vain yhden junapysäkin verran.
Työnohjauksestani vastasi Lisa Ffrench, joka vastaa tanssiohjelmistosta yhdessä 
tiiminsä kanssa. Carriageworks tuottaa paitsi tanssia, myös teatteria, kuvataidetta, 
musiikkia ja elokuvia. Se toimii myös ryhmien harjoituspaikkana ja mm. gallerian 
kotipaikkana sekä erilaisten yhteistyökumppaneiden järjestämien tapahtuma-alustana 
(muotimessut).

Toiminnan käynnistyessä v. 2007 ajatuksena oli ylläpitää sekä rakennusta että toimin-
taa pelkästään tilojen ulosvuokraustuotoilla. Talon tilaresursseja ovat 1) 800 paikkainen 
muunneltava sali, 2) 300 paikkainen sali, 3) 150 ja 100 paikkaiset salit, toimistotilat 
��T[JOȇNNG��[NGKUȘVKNCV��ICNNGTKCVKNC��DQZ�QHƒEG��MCJXKNC�LC�TCXKPVQNC��XCTCUVQ��CWVQRCTMMK��
Pienemmät salit toimivat harjoitustiloina. Isoin sali rakennetaan kullekin produktiolle 
sopivaksi, mm. katsomon rakennetta tai suuntaa voidaan muuttaa. Ratkaisu on tuotan-
nollisesti kalliimpi kuin perinteinen kiinteä katsomo, mutta mahdollistaa tilan monipuoli-
semman käytön.

Muutaman vuoden toiminnan jälkeen todettiin, että ulosvuokraus ohjaa talon toimintaa 
väärään suuntaan ja että talon brändi on hämärtynyt asiakkailta. Isoin sali oli puhtaasti 
vain kaupallisessa käytössä. Talon toimintaa ei oltu linjattu tavoitteellisesti. Myöskään 
taloudellisesti ajateltuna malli ei toiminut, se pakotti kehittämään ulosvuokrausta tai-
teellisen toiminnan kustannuksella. Johtaja Lisa Havallah käytännössä kutsuttiin muut-
tamaan talon kurssia. Hänet tunnetaan taitavana muutosjohtajana ja toimintamallien 
kehittäjänä. Työvaihtoni aikana sekä Lisa Ffrench että Havallah olivat työskennelleet 



Carriageworksissa noin kahden vuoden ajan ja muutos oli edelleen käynnissä.  
Nykyään Carriageworks saa perusavustuksen, joka kohdentuu ja riittää tilojen vuok-
raan. Tilojen vuokraustuotot pystytään ohjaamaan paremmin toimintaan sekä henki-
lökuntakustannuksiin. Talossa toimivat residenssiryhmät tarkoittavat talon vakituisia 
vuokralaisia. Heidät on jaettu taiteellisiin sekä kaupallisiin (mm. galleria) toimijoihin. 
Jotta tilojen käyttöä omaan toimintaan on helpompi hallita, residenssiryhmien kanssa 
on tehty sopimukset esityskiintiöistä. Sen lisäksi on haettu ja neuvoteltu määräaikaisia, 
mutta vakituisia yhteistyökumppaneita tilojen käyttäjiksi. Tämä suuntaa työaikare-
surssia ulosvuokrauksesta toimintaan, pienten kumppanien haalinta on työläämpää 
eikä tuota suhteessa kovinkaan hyvää tuottoa. Jotta talolle muodostuu selkeä brändi 
asiakkaiden näkökulmasta, vuokralaisiksi ei oteta toimijoita, joiden tuottamat tapahtu-
mat eivät ole linjassa talon toiminnan kanssa. Tilojen ollessa vapaana niitä annetaan 
vuokralle tässäkin tapauksessa mikäli ei ole kyseessä julkinen tilaisuus (lipunmyyntiä). 
Käytännössä talon oman ohjelmiston valmistuttua tilat varataan ensin omaan tarpee-
seen ja sen jälkeen loput vapautetaan myyntiin. 

Carriageworks tuottaa ohjelmistoa siis itse, yhteistyössä residenssiryhmien kanssa 
sekä yhteistyössä isoimpien festivaalien ja tapahtumien kanssa. Tänä vuonna talolla 
on 6 omaa tuotantoa, 5 yhteistuotantoa, 12 yhteistyössä tuotettua tapahtumaa (fes-
tivaalien ohjelmistoa, joihin Carriageworks osallistuu tiloja tarjoamalla). Tuotannolla 
tarkoitetaan vierailuja, ei uuden teosten tuottamista. Esitysjaksot tuotannoittain ovat 
melko lyhyitä. Varsinaista koulutus- ja workshoptoimintaa ei ole. Jatkossa tavoitteena 
on kehittää yhteistyötä residenssiryhmien kanssa, ryhmien valintaan sekä vuokrasuh-
teen kestoon tullaan kiinnittämään huomiota. Myös yhden toimiston vapauttaminen 
freelance kentän käyttöön on ollut keskusteluissa. 

Johtuen ehkä muutosvaiheesta, tilojen jakaminen ei näyttänyt tuottavan siellä toimivil-
le ryhmille merkittävää lisäarvoa tai ns. yhteisöllisyyttä. Soraääniä kuului mm. tilojen 
hinnoittelusta, monet talossa vuokralla olevat esim. harjoittelevat muualla. Sijaintinsa 
takia talo ei vaikuttanut päiväsaikaan kovinkaan elävälle keskukselle, tämä on vaikutta-
nut mm. ravintolatoimijan vaihtuvuuteen. Ravintolayrittäjän suurin tuotto tullee tapah-
tumien catering-toiminnasta.

Henkilökunta on tällä hetkellä noin 30 henkinen, mm. tekniikasta suurin osa tekee 
osa-aikaisena. Myyntiin ja markkinointiin on haettu koulutettuja alan osaajia eikä niin-
kään taidealan ammattilaisia, samoin hallitukseen on haluttu sitouttaa verkostoituneita 
ja monialaisia ammattilaisia. 

Suomalaisen tanssikentän näkökulmasta Carriageworks on varmasti oiva vierailunäyt-
tämö. Kiinnostusta esitysten tuottamiseen varmastikin löytyy, mutta luulen isoimpien 
kansainvälisten tuotantojen olevan vielä tässä vaiheessa haastavaa talouden näkökul-
masta. Taiteellinen tavoite ja toiminta kiteytyy sanoihin contemporary + aborginal + 
CUKCP�RCUKƒE��OWNVK�CTVU��WTDCP�



Critical Path, Sydney

Tutustuin myös Sydneyssä sijaitsevaan, vuonna 2005 perustettuun Critical Path 
-nimiseen, erilaisia taiteellisia prosesseja fasilitoivaan, edistävään ja alueen omia sekä 
kansainvälisiä taitelijoita törmäyttävään keskukseen. Jo budjettiero kertoo mm. Car-
riageworksin (5 milj. AUD) ja Critical Pathin (0.5 milj. AUD) eron. Keskuksen tavoitteena 
on tukea taiteilijoiden omaa tutkimus- ja kehittämistyötä eri mittaisilla residenssituilla, 
kehittää mentorointia ja uusia verkostoja sekä aktivoida keskustelua tanssitaiteen 
parissa. Johtaja Margie Medlin kuvasikin hienosti, että heidän tehtävänään on myös 
mahdollistaa erilaisten tutkimustapojen löytäminen. Keskuksen tilat ohjataan taitelijoi-
den käyttöön, mutta tuilla mahdollistetaan myös työskentelyä ulkomailla. Henkilökunta 
on pieni, yksi kokopäiväinen ja kaksi osa-aikaista. 

Vaikka ammattilaisia ei kaupungista löydy pilvin pimein (Medlin arvioi varovasti aktii-
XKUGUVK�VQKOKXKGP�MQTGQITCƒGP�OȇȇTȇMUK�PQKP����JGPMKNȘȇ��QP�JKGPQC��GVVȇ�PU��GUKV[UVQK-
minnasta vapaaseen ideoiden kehittelyyn ja tutkimiseen on resurssoitu. Critical Pathin 
kaltainen toimintamalli on kannatettava ja selkeästi toiveissa mm. Suomessa, mutta 
ensi-ilta- ja esitysmäärien ollessa yksi rahoituksen saamisen kriteeri, sellaiseen ei ke-
nellekään ole tällä hetkellä varaa.

Cambelltown Art Centre, Cambelltown

Viimeiseksi ennen siirtymistä Melbourneen, vierailin Cambelltownin taidekeskuksessa. 
Tunnin junamatka vei minut pieneen kaupunkiin, jossa ainoa kulttuuritoiminta keskittyi 
kunnan omistamaan keskukseen. Satsaus on niin suuri, että mm. musiikkia, teatteria 
ja tanssia tuottavan talon johtaja Michael Dagostino kertoi siirtyvänsä tuottamaan itse 
ohjelmistoa vanhojen teosten kierrättämisen sijaan. More fun! - kuului vastaus kysyes-
säni syytä tähän. Vakavammin ottaen teosten tuottaminen työllistää alueen taiteilijoita 
enemmän. Taidekeskuksen merkittävin anti oli minulle heidän huikea oman alueen pa-
rissa kehitetty yhteisötyönsä. Teemat nousevat aina kaupungin eri alueiden yhteisöistä 
ja taiteilijat valitsevat tavan toteuttaa projektinsa, jotkut osallistavat alueiden asukkaita 
itse esityksiinsä, jotkut pelkästään valmisteluprosessiin. Tapa, jolla projekteja suunni-
tellaan eri kaupungin osien asukkaiden kanssa ja mahdollistetaan kuitenkin taiteellinen 
vapaus, on hieno. 

Kunnan taatessa tilojen toimivuuden, tekniikan ja henkilökunnan, energia voidaan suun-
nata toiminnan kehittämiseen. Henkilöstö voi hyödyntää kaupungin omaa henkilöstö-
koulutusohjelmaa, työskentelyolosuhteet ovat erilaiset verrattuna esim. avustuksista 
riippuvaisiin toimijoihin. Valitettavasti minulla ei ollut mahdollisuutta haastatella tanssia 
kuratoivaa työntekijää; uusi työntekijä ei ollut vielä aloittanut tehtävässään.

Moriaty’s Project, Melbourne

Moriaty’s Project tuottaa freelancetaiteilijoille taloushallinnan tukipalveluja muutaman 
osa-aikaisen työntekijän turvin. Myös täällä vallitsee pula tuotantopalveluista, mutta 
niitä ei Moriatyskaan pysty tarjoamaan. Tehtävät painottuvat apurahahakemusten 



valmisteluun ja etenkin budjetin hallintaan sekä maksuliikenteen hoitamiseen. Vero-
tusasioiden, vakuutusten ja muiden lakisääteisten maksujen huolehtimiseen taiteilijan 
puolesta.  

Toiminnan kulut katetaan taitelijoiden maksamilla palkkioilla. Apurahan valmistelusta 
otetaan 50 AUD ja rahoituksen toteutuessa budjetin hallinnasta veloitetaan 5-10% koko-
naisbudjetista. Lisärahoitus toimintaan tulee muutaman harjoitussalin vuokraustoimin-
nasta. Hakemuksista, joita Moriaty’sin avustuksella haetaan, toteutuu vuodessa noin 
25%. Moriaty’s sen sijaan ei hae avustuksia omaan toimintaansa. 

MP on priorisoinut taiteen aloista tanssin, asiakaskunta on vakio. Projekteihin, joiden 
työsuunnitelma ja budjetti on epärealistinen – esim. liian pieni, ei lähdetä ollenkaan mu-
kaan. MP ei halua toimia pelkkänä taloustoimistona, mikä olisi myös mahdollista, vaan 
pyrkii antamaan kullekin asiakkaalle aikaa hakemuksen valmisteluvaiheessa, mm. eri 
apurahalähteiden pohdintaan liittyen. Projektien sisältöihin ei puututa.
Tulevaisuudessa tavoitteena on keskittää toimistopalvelut harjoitussalien kanssa 
samaan tilaan sekä mahdollisesti kehittää esim. residenssitoimintaa. Tällä hetkellä 
toimisto sijaitsee Blue Bottle -nimisen yrityksen tiloissa. Tekniseen suunnitteluun suun-
tautunut yritys on myös MP:n perustamisen takana.

Tapasin Moriaty’sin nykyisen toiminnanjohtajan tai -vetäjän Krista Horbatiukin, en toi-
minnan perustamisprosessissa mukana ollutta Helen Herbertsonia. 

ARTS HOUSE, Melbourne

Kuten Cambelltownin taidekeskus, myös Melbournen Arts House, on osa kaupungin 
organisaatiota. Tilanne rahoituksen suhteen on vain huomattavasti erilainen Melbour-
nessa kuin pienessä Cambelltownissa. Vanha kaupungintalo, kuten niin monet muutkin 
kaupungissa, on otettu kulttuurin käyttöön. Kaunis ajatus, mutta tilojen sopivuus ja 
ylläpito jää valitettavasti usein resursoimatta toiminnan vaatimalle tasolle. Keskustel-
tuani Angharad Wynne-Jonesin kanssa totesin Melbournessa olevan hyvin suomalaisil-
lekin tutun sisäisen laskutuksen mallin eli kaupungin ns. tilahallinto laskuttaa toimijoita 
tiloista. Arts Housen kohdalla tilat vievät isoimman osan budjetista. Kaupungintalora-
kennuksen lisäksi kokonaisuuteen kuuluu entinen Meat Market, suojeltu ja ronski tila, 
jonka muuttaminen esitystilaksi on aina myös oma prosessinsa. Joka tapauksessa 
sinne voidaan tuottaa esityksiä noin 140 katsojalle ja lisäksi rakennuksessa sijaitsee 
toimistoja taiteilijoille.

Ohjelmistokausia on kaksi ja merkille pantavaa oli niiden kesto. Ohjelmaa selaillessani 
huomasin kauden kestojen vaihtelevan, se saattoi olla vaikkapa kuukauden mittainen. 
Ohjelmakaudet suunnitellaan rahoituksen mukaisesti, sen lisäksi satsataan Art Lab 
-toimintaa. Kausien kesto on tietoinen valinta, halutaan ennemmin toteuttaa valitut 
projektit hyvin, kuin satsata määrään. 



Yhdellä kaudelle toteutettiin esim. 4 osatuotantoa, joihin talon panostus tilan lisäksi oli 
noin 30.000 AUD per ryhmä. Lab toimintaan otettiin 10-12 hanketta tai ryhmää, joiden 
rahoitus on noin 12.000 AUD per ryhmä. Lab rahoitus takaa noin 3 viikon työskentelyn 
kullekin toimijalle ja niihin ei sisälly esityksen tuottamisen pakkoa. Pääohjelmistoon 
valituille ryhmille annetaan tuen lisäksi lipputuloista 70% ja talolle 30%. Kaikkia valintoja 
ohjaa ”advisor board”. Talon toimintaan on selkeä kiinnostus, esim. yhden kauden lab 
toimintaa hakemuksia saapui 180, joista 4% sai rahoituksen. Ollessani Melbournessa 
Meat Marketin tiloissa järjestettiin ensimmäisen kerran show case tyylinen tapahtuma, 
jossa Lab työskentelyssä mukana olleet toimijat esittelivät projektejaan. 

Muut kohteet

Edellä esiteltyjen virallisten kohteiden lisäksi tutustuin erilaisiin kulttuurikohteisiin 
esityksiä katsomalla tai näyttelyihin tutustumalla. Mm. Sydney Oopperatalo oli mie-
lenkiintoinen kohde useine salikokonaisuuksineen ja kaupungin turismille merkittävällä 
sijainnillaan. Tutustuin myös Melbournessa useamman näyttämön teatteritilaan Malt-
houseen, jossa oli hauskalla tavalla peruskorjattu sympaattinen ja kutsuva ravintola- ja 
teatterin vastaanottotila samaan kokonaisuuteen. Kortteliin rakentui kokonainen kult-
tuurialue teatteritilan, museoiden, alan oppilaitosten ja konserttitalon avulla.

YHTEENVETOA

Oli mielenkiintoista saada tietoa australialaisesta tanssista ja sen tekijöistä eri rahoi-
tuspohjilla toimivien keskusten näkökulmista. Kohteiden valinta onnistui tanssin talo 
-hankkeen näkökulmasta etenkin eri toimintamallien benchmarkkauksessa, tilojen suh-
teen ainoastaan Carriageworks oli mielenkiintoinen kohde. Toisaalta oman työni näkö-
kulmasta tärkeintä on ollutkin saada erilaisia ajatuksia toimintamallien kehittämiseen, 
siihen mitä rakennuksen sisällä tapahtuu. Carriageworks toi esille tilojen ulosvuokra-
uksen ja toiminnan painotusten problematiikan hyvin esille. Itseäni kiinnostivat etenkin 
em. toimijoiden painotukset oman alueen taiteilijoiden työllistämiseen ja tukemiseen, 
kehittämiseen tekemät painotukset ja satsaukset. Mm. Melbournen Arts Housen johta-
ja kertoi paikallisten esiintyjien vetävän yleisöä aina eniten – ”Yleisö rakastaa omiaan”. 
Rahoituksen ohjaaminen toimintaan koettiin tärkeäksi ja tiloja pyrittiin käyttämään 
resurssina taiteilijoiden työskentelyn tueksi. Eli niitä annettiin osana toimintatukea 
käyttöön tai rahoituksen sijaan. Eri taiteenalojen kohtaaminen ja sen tukeminen myös 
tuottajien arjessa koettiin toimintaa monella tavalla monipuolistavaksi. ”Laatu, ei mää-
rä” oli myös monella tapaa kuvaava määrite tapaamilleni toimijoille. 
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HOP Helsinki / linkit ja artikkelit:
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JVVR���YYY�COWUC�ƒ�ƒP�HQQTWOK�!PKF����
JVVR���YYY�FCPEGKPHQ�ƒ�CLCPMQJVCKUVC�WWVKUGV�VCPUUKVCCPMQ�GJFQVVCC�JQR�JGNUKPMK���OCTTCUMWWVC�
JVVR���YYY�FCPEGKPHQ�ƒ�CLCPMQJVCKUVC�WWVKUGV�OGTKMCCRGNKJCNNK�VCG[V[[�VCPUUKUVC�
JVVR���EWNV���ƒ�VCPUUK�DCNGVVK�
JVVR���EWNV���ƒ�JQR�JGNUKPMK�MWVUWW�VCPUUKOCCP�
JVVR���JGNUKPMKƒ�GVCRCJVWOC�ƒ�&GHCWNV�CURZ!VCDKF�����KF������������
JVVR���YYY�JU�ƒ�MWNVVWWTK�6CPUUKPVCNQCRWWJCVCCP-CCRGNKVGJVCCNNG�C�������������
JVVR���YYY�MCNGXC�ƒ�WWVKUGV�MWNVVWWTK�VCPUUKP�VCNQC�UWWPPKVGNNCCP�MCCRGNKVGJVCCNNG��������
JVVR���YYY�UCXQPUCPQOCV�ƒ�WWVKUGV�MWNVVWWTK�VCPUUKP�VCNQC�UWWPPKVGNNCCP�MCCRGNKVGJVCCNNG��������
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JVVR���YYY�OCCUGWFWPVWNGXCKUWWU�ƒ�VCPUUKP�VCNQC�UWWPPKVGNNCCP�MCCRGNKVGJVCCNNG���������
JVVR���YYY�MCNGXC�ƒ�WWVKUGV�MWNVVWWTK�VCPUUKP�VCNQC�UWWPPKVGNNCCP�MCCRGNKVGJVCCNNG���������
JVVR���YYY�JGNUKPIKPWWVKUGV�ƒ�CTVKMMGNK��������LQTOC�WQVKPGP�VCPUUKLCV�VCTXKVUGXCV�VCNQP
JVVR���YYY�NCPUKXC[NC�ƒ�CTVKMMGNK��������LQTOC�WQVKPGP�VCPUUKLCV�VCTXKVUGXCV�VCNQP
JVVR���YYY�MKTMMQLCMCWRWPMK�ƒ�MWNVVWWTK�LQMC�KKMMC�VCPUUKOCCP
JVVR���EWNV���ƒ�VCPUUKP�VCNQMUK�GJFQVGVCCP�MCCRGNKVGJFCUVC�
JVVR���EWNV���ƒ�VCPUUKOCCP�VCPUUKOCCP�KJCP�KVUG�
JVVR���[NG�ƒ�WWVKUGV�VCPUUKPAVCNQAJCCOQVVCCAXWQFGUUCA�������������
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JVVR���YYY�FCPEGKPHQ�ƒ�CLCPMQJVCKUVC�WWVKUGV�VCPUUKP�VCNQP�VKNCMUK�GJFQVGVCCP�MCCRGNKVGJFCUVC�
JVVR���YYY�VGCVVGTKVCPUUK�ƒ������VCPUUKP�VCNQMUK�GUKVGVCCP�MCCRGNKVGJFCUVC��
JVVR���JDN�ƒ�������������������MCDGNHCDTKMGP�MCP�DNK�FCPUGPU�JWU�

Tapahtumakalenterit:



JVVR���OGPQXKPMMK�ƒ�OGPQV�OGPQXKPMMK�WWUKAVCRCJVWOC
JVVR���YYY�JGNUKPIKPWWVKUGV�ƒ�VCRCJVWOCV��������VCPUUKP�UWWTVCRCJVWOC�JQR�JGNUKPMK�
JVVR���JGNUKPMKƒ�GVCRCJVWOC�ƒ�&GHCWNV�CURZ!VCDKF�����KF������������
JVVR���YYY�XKUKVJGNUKPMK�ƒ�LWWTK�P[V�VCRCJVWOKC�JQR�JGNUKPMK�
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JVVR���YYY�VCRCJVWOKC�ƒ�!R�PC[VC�COR�QR�����
JVVR���YYY�FCPEGKPHQ�ƒ�CLCPMQJVCKUVC�WWVKUGV�OGTKMCCRGNKJCNNK�VCG[VV[[�VCPUUKUVC�
JVVR���PWQTKMWNVVWWTK�ƒ�PGYU�VCPUUKVCCPMQ�M[U[[�JQR�JGNUKPMK��
http://mtmeno.bootti.net
JVVR���YYY�VCPCCP�ƒ�*GNUKPMK�RJR
JVVR���YYY�NCUVGPNKPMKV�ƒ�MWNVVWWTKCANCRUKNNG�JQRAJGNUKPMKPDUR����
JVVR���YYY�MCCRGNKVGJFCU�ƒ�GP�VCRCJVWOCV������JQR�JGNUKPMK
JVVR���YYY�MWNVVWWTKXGIC�ƒ�!RCIGAKF����
JVVR���YYY�JGNUKPIKPWWVKUGV�ƒ�CTVKMMGNK��������LQTOC�WQVKPGP�VCPUUKLCV�VCTXKVUGXCV�VCNQP
JVVR���YYY�NCPUKXC[NC�ƒ�CTVKMMGNK��������LQTOC�WQVKPGP�VCPUUKLCV�VCTXKVUGXCV�VCNQP
JVVR���YYY�XCPVCCPUCPQOCV�ƒ�CTVKMMGNK��������LQTOC�WQVKPGP�VCPUUKLCV�VCTXKVUGXCV�VCNQP

Blogit:

JVVR���YYY�MKXCCVGMGOKUVC�ƒ�MQJFG!KF�����
JVVR���YYY�XCWXC�ƒ�CTVKMMGNK�DNQIKV�NCUVGPAOCVMCUUC�VCRCJVWOCMCNGPVGTKA����

Muut:

JVVR���YYY�XCPVCCPVCPUUKQRKUVQ�ƒ�!Z������������
JVVR���RQJLCPOCCPVCPUUK�ƒ�UKVG�PGYU�!NCPI�UX
http://www.vinha.net/1013Vinhatuutiset.pdf
JVVR���YYY�KMQPKLCKPFGMUK�ƒ�

Radio:

YLE RADIO Kultakuume 7.11 kohdassa 00:40 - 04 :25
JVVR���[NG�ƒ�TCFKQ��MWNVVWWTK�MWNVCMWWOG�QJLGNOCV�JKOCUGPAVWVMKOWUTCRQTVVKAU[[PKUUCA������JVON�

TV:



;.'�776+0'0������MQJFCUUC���������������JVVR���CTGGPC�[NG�ƒ�VX��������
MTV 3 klo 19:00 uutiset  to 7.11.
YLE aamu tv to 7.11. 

Video:

JVVR���YYY�ENWVEJ�RTQFWEVKQPU�PGV�!R�����




