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1. JOHDANTO

Tanssin Tiedotuskeskus on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää tanssi-
taiteen asemaa, toimintaedellytyksiä ja tunnettuutta Suomessa sekä suomalaisen tanssi-
taiteen tunnettuutta ulkomailla. Se parantaa tanssin asemaa myös lisäämällä tanssikult-
tuurin näkyvyyttä ja arvostusta. 

Tanssin Tiedotuskeskuksen toiminnan perustana on tanssin merkitys ja arvo yhteiskun-
nassa sekä taiteena että tanssikulttuurina. Tanssilla on voima lisätä sekä yksilön että 
yhteiskunnan hyvinvointia. 

Tiedotuskeskus toteuttaa tehtäväänsä Tanssin Tiedotuskeskuksen strategian vuosille 
2014–2018 mukaisesti. Strategiassa toiminnan kehittämisen painopisteiksi on määritel-
ty: 

• asiantuntijuuden kehittäminen ja ylläpitäminen
• tietopohjan laajentaminen
• tanssin näkyvyyden lisääminen 
• yhteiskunnallinen vaikuttaminen tanssin toimintaedellytysten parantamiseksi
• tanssitaiteen ja tanssin ammattilaisten toiminnan tukeminen

Strategiassa Tiedotuskeskuksen toiminta jaetaan kolmeen osa-alueeseen:
• Tiedontuotantoon ja asiantuntijatyöhön
• Tanssin kentän toimintaa tukevaan ja kehittävään työhön 
• Viestintään

Vuosikertomuksessa esitetään Tiedotuskeskuksen toiminta toimintasuunnitelman esi-
tystapaa ja jaottelua noudattaen. Kutakin toiminnan osa-aluetta ja siihen liittyviä toi-
menpiteitä esiteltäessä on pyritty löytämään toiminnan arviointia edesauttavia tunnus-
lukuja tai muita indikaattoreita. Sellaisissa toiminnan osa-alueissa, joissa numeraaliset 
indikaattorit ja muutoksen esittäminen ovat relevantteja, on tuotu esille vertailukuja 
edelliseltä tai edellisiltä vuosilta. 

Vuosikertomuksen viimeiseen Toiminnan arviointi- lukuun on kerätty tiivistelmä toimin-
nan eri osa-alueiden arviointiin liittyvistä huomioista sekä nostettu esiin joitakin toimin-
nan kehityksen ja strategian kannalta huomionarvoisia seikkoja.

Vuosikertomus ja erityisesti kansainvälinen toiminnan esittely sisältää huomattavan 
määrän nimiä ja muuta yksityiskohtaista tietoa. Tästä syystä osa yksityiskohtaisesta tie-
dosta on kerätty kahteen liitteeseen.
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2. TIIVISTELMÄ

Tanssin Tiedotuskeskuksen vuoden 2015 toimintaa leimasivat uudistaminen ja kehit-
täminen, tulevan valmistelu sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Näihin kaikkiin koh-
dennettiin merkittävästi erityisesti henkilöstöresursseja. Tästä huolimatta perustoimin-
ta ja erilaisten projektien toteuttaminen oli erittäin aktiivista.

Vuonna 2015 kohdennettiin Tiedotuskeskuksen viestintätyöhön lisää henkilöresursse-
ja, minkä ansiosta sitä pystyttiin tekemään aiempaa proaktiivisemmin: tuottamaan itse 
enemmän sisältöjä, nostamaan tärkeitä asioita valokeilaan, tarjoamaan juttuaiheita suo-
raan tiedotusvälineille ja toimimaan aktiivisemmin sosiaalisessa mediassa.

Vuonna 2015 Tiedotuskeskuksen viestinnässä tehtiin aikaisempaa enemmän vaikuttaja-
viestintää ja mediatiedotusta, erityisesti Tanssin talo -hankkeen edistämisen yhteydes-
sä.

Vuonna 2015 aloitettiin laajamittainen verkkosivu-uudistus, jolla pyritään tukemaan Tie-
dotuskeskuksen strategisia tavoitteita: kasvattamaan tanssialan näkyvyyttä, lisäämään 
yhteiskunnallista vaikuttajaviestintää, korostamaan tanssin positiivista mielikuvaa, tuke-
maan ammattilaisten toimintaa, kertomaan kansainvälisistä toimintamahdollisuuksista ja 
parantamaan suomalaisen tanssin kansainvälistä tunnettuutta.

Osaa toimenpiteistä, kuten uudistuksia uutistuotannossa, ryhdyttiin toteuttamaan jo 
vuonna 2015 eli ennen uuden sivuston valmistumista. Ajankohtaista- ja uutissivujen 
kävijämäärät nousivatkin edellisvuodesta.

Paljon viestintäresursseja vaati lisäksi Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmistoon valitun 
Koko Suomi tanssii 2017 -kampanjan suunnittelu. Hankkeen valmistelu oli muutenkin 
yksi toimintavuoden keskeisistä tehtävistä.

Tanssialan vuoden 2014  tilastotietojen lisäksi Tiedotuskeskus julkaisi sivustollaan ajan-
kohtaisia lukuja ja faktoja tanssin kentästä Suomessa ja kokosi linkkilistoja kotimaisen 
ja kansainvälisen tanssialan toimijoista ja tapahtumista sekä ylläpiti suomalaisen tanssin 
tietokantaa Tankaa. Tietopalvelua ovat myös tanssivideosivut ja esityskalenteri, jotka 
toimivat myös tanssin markkinointivälineinä. 

Vuoden 2015 aikana päätettiin ryhtyä kehittämään tilastojenkeruuta ja tilastojen ha-
vainnollisempaa esittämistä yhdessä Sirkuksen Tiedotuskeskuksen kanssa. Uudistukset 
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toteutuvat  vuonna 2016. Uudistuksen yhteydessä päätettiin jatkossa sisällyttää tilastoi-
hin esitys- ja katsojatilastojen lisäksi myös muuta taidelähtöistä  toimintaa, josta aiem-
min on kerätty tietoja ns. tiedonkeruun laajennuskyselyillä.

Yhteiskunnallisen vaikuttamistyön keskiössä oli työ tanssin talo -hankkeen edistämisek-
si. Lisäksi vuonna 2015 pyrittiin muun muassa vaikuttamaan uuden hallituksen ohjel-
maan yhdessä muiden taiteenalojen tiedotuskeskusten ja Suomen kulttuuri- ja tiedeins-
tituuttien kanssa. 

Ajankohtaista kestävän kehityksen teemaa lähestyttiin Keðja-hankkeen Sustainability 
Think Tankin Recommendations for a Sustainable Nordic and Baltic Dance Field -lop-
puraportin avulla. Raporttia ja sen kautta tanssin kentän kehittämistä käsiteltiin sekä 
kansainvälisissä että kotimaisissa yhteyksissä. 

Tiedotuskeskuksen kansainvälinen toiminta voidaan karkeasti jakaa kansainvälisiin yh-
teistyöprojekteihin ja promootioon. Toimintavuonna Tiedotuskeskus osallistui kolmeen 
messutapahtumaan: New Yorkissa vuosittain toteutettavaan APAP -konferenssi ja -mes-
sutapahtumaan,  Tokyo Performing Arts Meeting -tapahtumaan sekä Performing Arts 
Market Seouliin Koreassa. 

ICE HOT Nordic Dance -yhteistyö on keskeinen osa Tiedotuskeskuksen sekä kansain-
välistä yhteistyötä että promootiota. Toimintavuonna Tiedotuskeskus osallistui joulu-
kuussa 2016 tapahtuvan Kööpenhaminan ICE HOT -katselmuksen valmisteluun ja to-
teutti ICE HOT -konseptiin kuuluvaa kansainvälistä yhteistyötä muun muassa ICE HOT 
Asia- projektin, Pohjoismaiden ja USA:n välisen residenssiohjelman sekä Scotland-Ice-
land-Finland -residenssiohjelman avulla.

Muita kansainvälisen yhteistyön projekteja olivat muun muassa toimintavuonna 2015 
laajaksi kasvanut Venäjä-ohjelma ja Suomen ja Australian välinen Exploring the Edges 
vaihto-ohjelma. Uusi yhteistyökumppani oli O espaco do tempo -keskus Portugalin Mon-
temorissa, joka on yksi Euroopan yksi arvostetuimmista tanssiresidenssikeskuksista. 

Opintomatkat ovat osoittautuneet kestäväksi tavaksi edistää suomalaisen tanssin kan-
sainvälistymistä. Vuoden 2015 aikana Tiedotuskeskus järjesti kolme opintomatkaa: 
Aerowaves Spring Forward -festivaalille, IETM-verkoston kevätkokoukseen sekä keð-
ja-verkoston tapaamiseen Hammerfestiin.

Tanssin Tiedotuskeskuksen toiminta rahoitetaan valtion toiminta-avustuksella, hanke-
kohtaisilla projektiavustuksilla sekä oman toiminnan tuotoilla. Opetusministeriön myön-
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tämä toiminta-avustus oli 430 000 euroa. Vuoden 2015 kokonaistulot olivat 696 811,80 
euroa. Kun kokonaismenot olivat 696 329,18 euroa, oli vuoden 2015 tulos 482,62 euroa. 

Kuva 1. Toiminnan ja hankkeiden jatkuvuus esitett ynä aikajanalla. 
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3. VIESTINTÄ

Tanssin Tiedotuskeskuksen viestinnän keskeinen tehtävä on levittää tietoa tanssin ken-
tän ilmiöistä, suomalaista tanssialaa koskevista tapahtumista, kehityshankkeista ja pää-
töksistä vaikuttajille, päättäjille, tanssin ammattilaisille, medialle ja kansainväliselle tans-
siyhteisölle. Suuri yleisökin saa tietoa tiedotuskeskuksen verkkosivujen ja sosiaalisen 
median kanavien kautta, vaikka se ei olekaan ensisijainen kohderyhmä.

Tiedotuskeskus toimii tanssisektorin uutisten kokoajana ja välittäjänä sekä tuottaa itse 
artikkeleita alaa koskevista ilmiöistä ja tapahtumista. Tanssin ammattilaiset saavat Tie-
dotuskeskuksen ilmoitustaululta ja www-sivujen ammattilaisosiosta ajankohtaista tietoa 
työ- ja muista ammatillisen toiminnan mahdollisuuksista. 

Toimintavuonna lisättiin aktiivista läsnäoloa ja vuorovaikutusta sosiaalisessa mediassa, 
joka on viestintäkentän tämän hetken nopeimmin kehittyvä alue. Sosiaalisen median ka-
navien lisääntynyt käyttö vaatii Tiedotuskeskukselta aikaisempaa enemmän strategisia 
viestinnän painotuksia.

Vuonna 2015 Tiedotuskeskuksen viestinnässä tehtiin aikaisempaa enemmän vaikuttaja-
viestintää ja mediatiedotusta, erityisesti tanssin talo -hankkeen edistämisen yhteydessä.

Tavoitteena on ollut saada tanssialalle enemmän tilaa julkisessa keskustelussa mm. nos-
tamalla esiin tanssin positiivisia vaikutuksia niin yksilöön kuin yhteiskunnan eri sektorei-
hin ja kehittämällä moniulotteista kuvaa tanssista. Samalla on pyritty siihen, että Tiedo-
tuskeskuksen keskeinen asiantuntija-asema tunnistetaan aikaisempaa laajemmin. 

Vuonna 2015 tiedotukseen saatiin lisää henkilöresursseja, minkä ansiosta pystyttiin to-

AKTIVINEN 
ASIANTUNTIJUUS

Ammattilaisille tietoa
Vaikuttaminen 

Tanssin julkisuuskuva

Kansainvälisyys
Kehittäminen 
Innostaminen 

Mahdollisuudet

Kuva 2. Tanssin Tiedotuskeskuksen toiminnan keskiössä on aktiivinen asiantuntijuus. Toiminnan eri osa-
alueet määrittävät myös viestinnän toimenpiteitä ja kohderyhmiä.  
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teuttamaan aikaisempaa proaktiivisempaa viestintäotetta: tuottamaan itse enemmän 
sisältöjä, nostamaan tärkeitä asioita valokeilaan, tarjoamaan juttuaiheita suoraan tiedo-
tusvälineille ja toimimaan aktiivisemmin sosiaalisessa mediassa.

Vuotta 2015 voi pitää viestinnän kannalta onnistuneena, sillä tanssiala sai paljon nä-
kyvyyttä mediassa monesta eri näkökulmasta. Tähän vaikutti erityisesti Tanssin talo 
-hanke, mutta myös Tiedotuskeskuksen oma asiantunteva sisällöntuotanto, joka syötti 
juttuaiheita medialle ja sai omia tanssialan uutisia leviämään yhä laajemmalle.

VERKKOSIVUSTO 

Tanssin Tiedotuskeskuksen verkkosivusto on eräänlainen tanssialan kattomedia ja tieto-
pankki. Sivusto kokoaa erittäin laajasti tietoa suomalaisesta tanssialasta. Tieto palvelee 
tanssin ammattilaisia monenlaisissa kysymyksissä, mutta tietoa on suunnattu myös päät-
täjien ja kulttuurihallinnon tarpeisiin sekä medialle. Myös suurelle yleisölle on tarjolla 
monenlaisia lähestymistapoja tanssiin.

Vuonna 2015 aloitettiin laajamittainen verkkosivu-uudistus, jolla pyritään tukemaan Tie-
dotuskeskuksen strategisia tavoitteita: kasvattamaan tanssialan näkyvyyttä, lisäämään 
yhteiskunnallista vaikuttajaviestintää, korostamaan positiivista mielikuvaa tanssista, tu-
kemaan ammattilaisten toimintaa, kertomaan kansainvälisistä toimintamahdollisuuksista 
ja parantamaan suomalaisen tanssin kansainvälistä tunnettuutta. Www-sivujen lisäksi 
suunniteltiin uutta visuaalista ilmettä.

Osaa toimenpiteistä ryhdyttiin toteuttamaan jo ennen uuden sivuston valmistumista. 
Esimerkiksi uutistuotannossa ryhdyttiin tekemään aikaisempaa enemmän omia, pidem-
piä artikkeleita, joissa nostettiin tanssin kenttää puhuttavia asioita taustoittaen esiin. 
Ajankohtaista- ja uutissivujen kävijämäärät nousivatkin edellisvuodesta.

Uusi sivusto tulee tuomaan esiin Tanssin Tiedotuskeskuksen asiantuntijaroolia toimin-
nan eri osa-alueilla, ja kertoo aikaisempaa selkeämmin Tiedotuskeskuksen omista hank-
keista.

Sivuston sisältö säilyy pääosin yhtä laajana kuin aiemmin, mutta käytettävyyttä paran-
netaan ja asioiden löytymistä helpotetaan uusilla toiminnallisuuksilla. Visuaaliseen kiin-
nostavuuteen on erityisesti panostettu.

Uusia ominaisuuksia ovat mm. ammattilaisia, mediaa ja muitakin palveleva tanssin tie-
topankki sekä ammattilaisille suunnattu kansainvälistymisosio. Uusi esityskalenteri kan-
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Kuva 3. Yleiskatsaus verkkosivujen käyttöön 2012 - 2015. Lähde: Google Analytics.

nustaa ostamaan lippuja ja Ryhmät ja koreografit -sivu toimii suomalaisten tanssiammat-
tilaisten promootiosivuna.

Ajankohtaista-osioon on kehitetty uusi palsta, jossa pääsee esiin Tiedotuskeskuksen oma 
artikkelituotanto. Tarkoituksena on luoda ajankohtaisia keskustelunaiheita ja avauksia 
mediankin suuntaan.
Tiedotuskeskuksen uudet verkkosivut julkaistaan kevään 2016 aikana.

Verkkosivuston käyttö

Tiedotuskeskuksen www-sivuja katseltiin 2015 suunnilleen yhtä paljon kuin edellisenä 
vuonna. Tanssin Venäjä-ohjelma on tuonut sivuille uusia kävijöitä erityisesti Venäjältä, 
mutta myös  Saksasta, Espanjasta ja Yhdysvalloista yhä useampi on vieraillut Tiedotus-
keskuksen sivuilla.

2015 2014 2013 2012
Yksittäisiä kävijöitä 60 108 58 906 54 841 56 411
Yksittäisten sivujen katselut 326 627 322 853 324 310 311 123
Käynnin keskimääräinen kesto 2 min 31 s 2 min 28 s 2 min 37 s 2 min 37 s
Mobiilikäyttö 37 % 27 %
Suomalaisten osuus 88 % 88,3 % 86,8 % 87,4 %

Helsinkiläisten osuus 57 % 54 % 52,6 % 52,0 %

Hakukoneiden kautta Tiedotuskeskuksen sivuille tuli yli 60 % kaikista sivujen katse-
luista. Luvussa on kasvua pariin edelliseen vuoteen verrattuna (2013: 53 %); tanssiin 
liittyvien hakujen lisääntyminen saattaa johtua tanssin kasvaneesta näkyvyydestä jul-
kisuudessa 2015. Suoraan www.danceinfo.fi -osoitteeseen tai jollekin alasivuista tulee 
jopa neljännes käynneistä. 

Sivuston mobiilikäyttö (puhelin, iPad tai muu tabletti) lisääntyy jatkuvasti. Jo yli yksi 
kolmesta vierailuista sivustolle tehdään mobiililaitteilla, mikä on otettu huomioon sivus-
touudistusta suunnitellessa. 



9

Ajankohtaista-osio, johon sisältyvät ilmoitustaulu, uutiset ja tiedotuskeskuksessa nyt 
-palsta, keräsi 45 % yksittäisten sivujen katseluista (vuonna 2014: 42 %).

Ilmoitustaulu on edelleen kaikkein suosituin osa, ilmoitustaululla käytiin yli 10 000 ker-
taa useammin kuin edellisenä vuonna. Uutiset nousivat vuonna 2015 sivuston toiseksi 
käytetyimmäksi osaksi (aik. neljänneksi luetuin osa). Uutisten laatuun ja ajankohtaisai-
heisiin panostettiinkin toimintavuonna aikaisempaa enemmän.

Tanka-käynneissä on ollut laskua viimeisen kolmen vuoden ajan (vuonna 2015 yli 
9 000 käyntiä vähemmän kuin 2013).

Tanssialan ilmiöiden ja tapahtumien uutisointi

Tanssin Tiedotuskeskus kokoaa ja toimittaa sekä yhä enenevässä määrin myös tuottaa 
itse tanssialan uutisia ja ajankohtaisia sisältöjä verkkosivuilleen ja välittää niitä joka toi-
nen viikko lähetettävässä uutiskirjeessä. Suurin osa uutisista koskee ammattitanssikent-
tää tai tanssikulttuuria, mutta myös kulttuuripoliittisia kysymyksiä käsitellään tanssialan 
näkökulmasta. Uutisaiheita välitetään myös sosiaalisessa mediassa. 

Uutisten tärkeimmät kohderyhmät ovat taide- ja kulttuurialojen ammattilaiset, tanssia-
lan asiantuntijat sekä toimittajat. 

Omaa sisällöntuotantoa kehitettiin ja siihen ohjattiin lisää resursseja vuonna 2015. Tar-
koituksena on kertoa kiinnostavasti tanssista, tarttua nopeasti pinnalla oleviin aiheisiin 
ja nostaa tanssin näkyvyyttä yhteiskunnassa. Erityisesti laatuun panostettiin: tavoittee-
na oli, että yhä useampi tanssista ja kulttuurista kiinnostunut lukisi ja jakaisi eteenpäin 

2015 2014 2013 2012
käyntiä osuus 

kaikista
käyntiä osuus 

kaikista
käyntiä osuus 

kaikista
käyntiä osuus 

kaikis-
ta

Ilmoitustaulu 104 200 32 % 94 200 29% 82 000 25 % 63 000  20 %
Uutiset 39 800 12 % 36 700 11% 35 000 11 % 38 000 12 %
Tanka 39 200 12 % 40 500 13% 48 300 15 % 43 400 14 %
Etusivu 36 900 11 % 42 400 13%
Esityskalenteri 24 400 7 % 26 300 8% 24 900 8 % 29 000  9 %
Opiskelu 14 500 4 % 13 700 4% 11 900 3 % 9 900 3 %
Muut 22 % 22%

Kuva 4. Sivut joilla käytiin eniten 2012 - 2015 www.danceinfo.fi. Lähde: Google Analytics.
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Tiedotuskeskuksen julkaisemaa sisältöä. Omalla asiantuntevalla sisällöntuotannolla py-
rittiin myös syöttämään juttuaiheita medialle, ja tässä onnistuttiinkin mm. Tanssin talo 
-hankkeen, Kansainvälisen tanssin päivän sekä soveltavan tanssin kohdalla (katso kohta 
Mediatiedotus s. 13).

Uutisointia kehittämällä Tiedotuskeskus pyrkii vaikuttamaan ammattitanssin ja koko 
tanssikulttuurin puolesta ja edistämään tanssialan kehittymistä. Oma sisällöntuotanto 
koetaan tärkeäksi tilanteessa, jossa tanssitaiteen saama näkyvyys perinteisissä tiedo-
tusvälineissä kutistuu jatkuvasti ja samalla monenlainen tieto ja mielipiteet leviävät sosi-
aalisessa mediassa nopeasti ja laajasti.

Verkkosivujen ajankohtaispalstalla julkaistiin vuoden 2015 aikana suomeksi 172 uutista 
ja tiedotuskeskuksessa nyt -otsikon alla 28  tiedotetta (vuonna 2014 uutisia oli 168 ja 
tiedotteita 25). 

Uutisista 52 oli uudenlaista, omaa, journalistisempaa tuotantoa: artikkeleita, joissa oma 
sisällöntuotanto, taustatyö ja haastattelut olivat merkittävässä roolissa. Tiedotuskes-
kuksen omia hankkeita (mm. Keðja, Venäjä-ohjelma) esiteltiin laajasti ja Tanssin talo 
-hankkeen vaiheiden seuraamisen ja edistämisen myötä artikkeleissa käsiteltiin myös 
kulttuuripoliittisia näkökulmia.

Uutispalsta kohosikin verkkosivujen toiseksi käytetyimmäksi osaksi. Suomenkielisiä uu-
tissivuja katsottiin vuoden 2015 aikana 39 800 kertaa (2014: 36 700).

Sisältöä tuotetaan myös englanniksi. Englanninkielisissä uutisissa painottuivat suoma-
laisten tanssin tekijöiden kansainvälinen työ ja näkyvyys, kansainvälinen yhteistyö ja 
vaihto sekä Tiedotuskeskuksen omat hankkeet. Suomalaisten tanssitaiteilijoiden vierai-
luesityksiä ulkomailla nostettiin uutisiin säännöllisesti. Englanniksi julkaistiin 56 uutista 
ja 12 tiedotetta Tiedotuskeskuksen omasta toiminnasta. Englanninkielinen sisällöntuo-
tanto hoidettiin pääosin itse.

Uutiset olivat englanninkielisten sivujen katsotuin osa: uutissivuja luettiin reilut 4 200 
kertaa (2014: 3 600).

Uutiskirjeet

Tanssin uutiskirjeeseen kootaan www-sivujen ajankohtaista-osion aiheista otsikot ja tii-
vistelmät noin joka toinen viikko. Uutiskirjeissä oli keskimäärin kahdeksan juttuaihetta.
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Uutiskirje lähetettiin vuoden 2015 aikana 21 kertaa, vuoden lopussa 1 658 sähköposti-
osoitteeseen (2014: 21 kertaa 1 430 osoitteeseen). Vastaanottajat ja tilaajat ovat muun 
muassa tanssin toimijoita, kulttuuripolitiikan päättäjiä ja muita kulttuuriammattilaisia, 
median edustajia sekä Suomen kulttuuri-instituutteja ja lähetystöjä. 

Uutiskirjettä levitettiin myös Facebookissa ja Twitterissä. Uutistuotantoon panostaminen 
näkyi tässäkin: aiheet ilmeisesti kiinnostivat, sillä uusia uutiskirjetilaajia saatiin reilusti. 

Englanninkielinen newsletter lähetettiin noin joka toinen kuukausi (7 kertaa) 1 494 hen-
kilölle (2014: 9 kertaa 1 374 vastaanottajalle). Vastaanottajat ovat kansainvälisiä festi-
vaaleja ja esitystaloja, tanssialan ammattilaisia, tuotanto- ja messuorganisaatioita, kult-
tuuritoimittajia sekä Suomen kulttuuri-instituutteja ja lähetystöjä.

VIESTINTÄ TANSSIN AMMATTILAISILLE

Tanssialan ammattilaiset ovat Tiedotuskeskuksen keskeinen sidosryhmä, jota kaikki Tie-
dotuskeskuksen toiminta palvelee. Tanssin Tiedotuskeskus edistää koko alan toiminta-
mahdollisuuksia, mutta toisaalta myös pyrkii tukemaan ja kehittämään ammatinharjoit-
tamisen mahdollisuuksia yksittäisen tanssiammattilaisen kohdalla.

Viestinnässä ammattilaiskentälle on suunnattu erityisesti ilmoitustaulu, joka on seu-
ratuin verkkosivuston osa. Ammattilaisille on tarjolla paljon tietoa Tiedotuskeskuksen 
verkkosivujen ammattilaisosioissa, jota kehitetään verkkosivu-uudistuksessa tanssin tie-
topankin suuntaan. Mahdollisuuksista osallistua Tiedotuskeskuksen hankkeisiin ja pro-
jekteihin tiedotetaan sähköpostilla suoraan tanssin ammattilaisille, joita on asiakasrekis-
terissä (Gruppo) noin 700. 

Ammattilaisviestintää on myös Tiedotuskeskuksen Kuulumisia-palsta Suomen tanssi- ja 
sirkustaiteilijat ry:n LiitoS-lehdessä, jossa se ilmestyi neljä kertaa vuoden 2015 aikana.

Ilmoitustaulu

Ilmoitustaululla julkaistaan Tiedotuskeskukselle lähetettyjä työpaikka- ja koulutusilmoi-
tuksia, tietoa harjoitustiloista, koetansseista, apurahoista, teoshauista, kilpailuista, resi-
densseistä, seminaareista, uusista tutkimuksista, julkaisuista jne. Lisäksi ilmoitustaululle 
etsitään ja valitaan ulkomaisten organisaatioiden ilmoituksia, jotka saattavat kiinnostaa 
myös suomalaisia ammattilaisia. 

Vuonna 2015 ilmoitustaululla julkaistiin 533 ilmoitusta – enemmän kuin koskaan aiem-
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min (2014: 448). Joka viikko palstalle vieti in yli 10 ilmoitusta.

Ilmoituksista lähetetti  in kerran viikossa sähköposti tse kooste sen ti lanneille ammatti  lai-
sille. Vuonna 2015 ti laajia oli 619 (2014: 603). Ilmoitustaululle oli myös linkki uuti skir-
jeessä.

Ilmoitustaulu on verkkosivuston katsotuin osa. Ilmoituksia katsotti  in toimintavuoden 
aikana noin 104 200 kertaa. Kasvua käynti määrissä oli noin 10 %  edelliseen vuoteen 
verratt una (2014: 94 000 kertaa).

Neuvonta ja tilaisuudet ammattilaisille

Tiedotuskeskuksen henkilökunta jakaa asiantuntemustaan, ti etoja ja apua tanssialan 
ammatti  laisille myös henkilökohtaisesti . Erityisesti  freelancetaiteilijat kaipaavat neuvon-
taa ja kääntyvät muiden palvelujen puutt eessa helposti  Tiedotuskeskuksen puoleen. 
Neuvonnasta vastasi pääosin kansainvälisten asiain päällikkö, joka tapasi vuonna 2015 
joka viikko keskimäärin kaksi tanssitaiteilijaa tai tanssiryhmän edustajaa. Kansainvälisten 
asiain päällikkö toimi myös Tanssin talon mentorointi ohjelman yhtenä mentorina. Myös 
ti edotus- ja toimistosihteeri neuvoi monia kyselijöitä henkilökohtaisesti  puhelimitse tai 
sähköposti lla.

Kuva 5. Instagram-kuvissa näkyvät muun muassa Tiedotuskeskuksen ti laisuudet ja tapahtumat, hank-
keet ja kansainvälinen toiminta.
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Tiedotuskeskuksen puoleen kääntyvät myös lukuisat muut kotimaiset ja ulkomaiset 
tanssi- ja kulttuurialan toimijat sekä media halutessaan tietoa suomalaisesta tanssin ken-
tästä ja kansainvälisestä toimintaympäristöstä. Tanssin talo -hankkeen ollessa ajankoh-
tainen vuonna 2015 monenlaiset kyselyt erityisesti median taholta lisääntyivät. 

Tiedotuskeskus on järjestänyt ns. aamukahveja ammattilaisille jo parin vuoden ajan, ja 
vuonna 2015 niitä järjestettiin myös muualla ja myös iltapäiväkahveina. Osa tilaisuuk-
sista järjestettiin yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa tai heidän aloitteestaan.

Tilaisuuksien tavoite on tehdä Tiedotuskeskus helposti lähestyttäväksi asiantuntijata-
hoksi, joka jakaa avoimesti tietoa ja palvelee ammattilaisia. Vuonna 2015 järjestettiin 
seuraavat keskustelutilaisuudet:

26.3. Miten kehittää tanssin kenttää kestävämmäksi -aamukahvit, osallistujia 27
28.4. Luova Eurooppa ja esittävät taiteet -neuvontailtapäivä yhteistyössä CIMOn, Teat-
terin ja Sirkuksen tiedotuskeskusten kanssa, Ting-sali, Helsinki - osallistujia 30
27.5. Aerowaves-verkoston teoshakuinfo, osallistujia 8
19.8. Kansainvälistymis-info Tampereen Liikelaiturilla, yhteistyössä Sisä-Suomen tanssin 
aluekeskuksen kanssa, osallistujia 5
17.9. Tilastointi, osallistujia 6
6.10. Vapaan kentän ammattilaisten tapaaminen Taiken tanssitaiteen jaoston kanssa, 
osallistujia 30
8.12. Messuglögit - tulevat 2016 messuhankkeet, osallistujia 15

MEDIATIEDOTUS 

Mediatiedotuksen tavoitteena oli nostaa tiedotusvälineisiin ja julkiseen keskusteluun 
enemmän tanssia koskevia aiheita. Lisäämällä tanssin näkyvyyttä ja merkitystä julkisuu-
dessa pyritään vaikuttamaan tanssin aseman vahvistumiseen yhteiskunnassa.

Vuonna 2015 tehtiin aikaisempaa aktiivisempaa suoraa mediakontaktointia ajankohtai-
sista aiheista: erityisesti Kansainvälisen tanssin päivän ja Tanssin talo -hankkeen yh-
teydessä. Perinteisiä tiedotteita lähetettiin kolme: Keðja Sustainability-ajatushautomon 
Recommendations for a Sustainable Dance Field -aiheesta suomeksi ja englanniksi, kan-
sainvälisen tanssin päivän tapahtumista ja tanssialan edellisen vuoden tilastoista. Lisäksi 
tehtiin omia uutisjuttuja sellaisista aiheista, joiden arveltiin kiinnostavan myös mediaa.

Tanssi oli vuonna 2015 mediassa esillä tavallista enemmän varsinkin Tanssin talo -hank-
keen edistymisen myötä. Tiedotuskeskuksen tiedottajat tukivat Tanssin talo ry:n vies-
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ti ntää osallistuen ti edott eiden, lausuntojen, kannanott ojen, mielipidekirjoitusten ja ko-
lumnien kirjoitt amiseen sekä kontaktoimalla median edustajia. 

Tiedotuskeskuksella ei ole käytössä mediaseurantapalvelua, mutt a oman seurannan pe-
rusteella mediasuhteissa onnistutti  in ja näkyvyytt ä tanssille saati in aikaisempaa enem-
män. Kansainvälisen tanssin päivän yhteydessä läpi saati in kolme haastatt elua ja seit-
semän muuta toimituksellista nostoa (katso tarkemmin Kansainvälinen tanssin päivä, s. 
18). Tanssin talosta tehti in lukuisia jutt uja sanomalehti in, tv-uuti siin ja radioon. 

Keðjan suositukset kestävämmälle tanssin kentälle noteeratti  in ainakin 12:n kansainvä-
lisen kultt uurialan asiantunti jaorganisaati on uuti skirjeessä ja www-sivuilla, ja aihe poiki 
yhden toimituksellisen jutun koti maassa (Satakunnan Kansa).

Tiedotuskeskuksen omat uuti set poikivat jutut mediaan ainakin suomalaisesta break-
dancen opetusportaalista (Ylex) ja tanssin soveltavasta käytöstä hyvinvointi työssä (Yle 
uuti set/ kultt uuri). Näistä aiheista toimitt ajat olivat yhteydessä suoraan Tiedotuskes-
kukseen. Toimitt ajat kyselivät myös hyvin erilaisista aiheista, Maja Plitsetskajasta syk-
syn tanssitarjonnan tapauksiin. Tiedotuskeskuksen asiantunti juus on selvästi  tunnistet-
tu mediassa.

Tiedotuskeskus tuotti   myös itse sisältöä mediaan. Kansainvälisten asioiden päällikkö 
kirjoitti   Vancouverin The Dance Centren sivuille blogikirjoituksen kansainvälisistä suh-
teista. Tiedotuskeskuksen toiminnanjohtaja kirjoitti   syksyn aikana Turun Sanomiin ns. 
aliokirjoituksen ja Teatt eri&Tanssi+Sirkus-lehteen kolumnimaisen “Ponnen”; molempien 
aiheena oli taiteen ja kultt uurin rahoitus. 

SOSIAALINEN MEDIA 

Tiedotuskeskus tuotti   toimintavuonna akti ivisesti  sisältöä sosiaaliseen mediaan: Face-
bookiin, Twitt eriin ja Instagramiin. Eri kanavat tavoitt avat erilaisia vastaanott ajia, ja siksi 
kullekin kanavalle tehti in pääosin omanlaisia viestejä ja käytetti  in hieman erilaisia vies-
ti nnän sävyjä. 

Sosiaalinen media on tällä hetkellä nopeimmin muutt uva viesti nnän alue, ja siihen pa-
nostetti  in toimintavuonna aikaisempaa enemmän. 

Facebook-viesti ntä suuntautuu melko laajalle yleisölle ja Tiedotuskeskus pyrki siellä 
tavoitt amaan monenlaisista taidemuodoista kiinnostuneet kultt uurin kulutt ajat ja har-
rastajat, tanssiharrastajat kärjessä. Facebookissa pystytti  in myös luontevasti  ja laajalla 
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skaalalla nostamaan esiin ajankohtaisia tanssiesityksiä koko tanssikultt uurin kirjosta.

Suosituimmissa Facebook-päivityksissä oli linkki Ylen tai HS:n tanssia koskevaan uu-
ti seen tai videosisältöön; tällaiset “postaukset” tavoitti  vat jopa 9 000 käytt äjää. Face-
book-postauksia tehti in lähes 500, keskimäärin 2 per työpäivä.

Tiedotuskeskuksen Facebook-sivulla oli vuoden 2015 lopussa 2 381 seuraajaa (vuonna 
2014: 1 810).  Seuraajien määrä nousi jo toisena vuonna peräkkäin yli 30 %. Seuraajien 
enemmistö oli suomalaisia (1 864), suurin osa helsinkiläisiä; 83 % seuraajista oli naisia. 

Facebookin linkkien kautt a www.danceinfo.fi  -sivuille tulevan liikenteen määrä on pysy-
nyt suunnilleen samana, vaikka FB-seuraajien määrä on kasvanut. Tässä näkynee ylei-
sempi trendi, jossa eri kanavien välillä ei vältt ämätt ä enää liikuta kovin paljon, vaan käyt-
täjät seuraavat lähinnä omaksi koetun sosiaalisen median sisältöjä.

Muita Tiedotuskeskuksen viesti nnän some-kanavia olivat Twitt er ja Instagram. Twiiteillä 
viesti tti  in lyhyitä, ajan hermolla olevia uuti sia ja asiasisältöjä, jotka kohdistuivat ammat-
ti laisille, vaikutt ajille ja medialle sekä Suomessa ett ä ulkomailla. Twitt erissä käytetti  in 
kielenä usein englanti a. Vuoden 2015 aikana ti edotuskeskus lähetti   yli 200 twiitti  ä ja 
seuraajien määrä kasvoi yli puolella (2015: 485 seuraajaa, 2014: 214).

Kuva 6. Facebookin kautt a jaetti  in esimerkiksi uuti sia ajankohtaisista tanssin aiheista. 
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Instagram-ti li lanseeratti  in vuonna 2015, mutt a sitä hyödynnetään paremmin vasta 
seuraavan vuoden verkkosivu-uudistuksen yhteydessä. Instagramin kautt a tavoitetaan 
kuvaviesti en kautt a monenlaista yleisöä, erityisesti  muita kanavia nuorempaa kohde-
ryhmää, ja sitä käytetti  in toimintavuonna erityisesti  omasta toiminnasta kertomiseen 
ti lannekuvien avulla. Tällä hetkellä Tiedotuskeskuksen Instagram-ti lillä DanceFinland on 
seuraajia 291.

JULKAISUT JA PROMOOTIOMATERIAALIT

Tanssin Tiedotuskeskus tekee lähinnä kansainvälistä toimintaa tukevia julkaisuja, esitt ei-
tä tai promooti ovideoita. Toimintavuonna ei ollut isoja kansainvälisiä tapahtumia, joten 
ainoa toteutett u painotuote oli jo 16. kerran ilmestynyt Finnish Dance in Focus -lehti . 

Koti maassa merkitt ävin julkaisu on Teatt eri&Tanssi+Sirkus-lehti , jonka sisällöntuotantoa 
Tiedotuskeskus tuki edelleen taloudellisesti  vuonna 2015. Lehden kanssa suunnitelti in 
ja kokeilti in hieman aikaisempaa läheisempää sisältö- ja markkinointi yhteistyötä toimin-
tavuoden aikana. Tavoitt eena on vältt ää päällekkäistä sisällöntuotantoa.

Vuoden 2015 aikana toiminnanjohtaja Rekola osallistui Teatt eri&Tanssi+Sirkus -lehden  
mahdollisia uusia rahoitustapoja ja rahoituspohjaa kartoitt aneen työryhmän työskente-
lyyn. Työryhmän tehtävänä oli myös keskustella lehden suurimpien omistajien vuodesta 
2017 alkavista mahdollisista uusista rahoitussopimuksista.

Finnish Dance in Focus 2015–2016 

Englanninkielinen Finnish Dance in Focus -lehti  kertoo suomalaisesta tanssitaiteesta ja 
taiteilijoista, ajankohtaisista ilmiöistä ja tapahtumista kansainväliselle, heterogeeniselle 
lukijakunnalle. Tavoitt eena on edistää suomalaisen tanssin kansainvälistymistä. 

Lehti  ilmestyy kerran vuodessa, syksyllä. Sisältö, jutt uaiheet ja teemat valitaan journa-
listi sin kriteerein. Tarkoituksena on laadukkaan sisällön ja visuaalisen ilmeen ansiosta 
erott ua positi ivisella tavalla messuilla ja muissa kansainvälisissä tapahtumissa jaett avas-
ta markkinointi - ja muusta materiaalista. Saadun palautt een perusteella tavoitt eessa on 
onnistutt u. 

2015–2016-julkaisun arti kkeleissa käsitelti in muun muassa immersiivisyytt ä ja kestävää 
kehitystä tanssin sisällöissä ja tekemisen tavoissa. New Faces -sarjassa esitelti in neljä 
ammatti  laiskentällä tuorett a  koreografi a: Johanna Nuuti nen, Ima Iduozee, Taneli Törmä 
ja Maija Mustonen. 
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Focuksen toimitussihteeri 2015–2016 oli Sanna Kangasluoma, päätoimitt aja Sanna Re-
kola. Toimitusneuvostoon kuului myös toimitt aja Hannele Jyrkkä. Kirjoitt ajia lehdessä oli 
kahdeksan.

Vuonna 2015 lehden painos oli 2 500 kappalett a. Lehteä posti tetti  in suoraan lähes 
800:lle kansainväliselle kontakti lle sekä noin 450:lle suomalaiselle tanssin alan kansain-
väliselle toimijalle, organisaati olle, kultt uuri-insti tuuti lle tai lähetystölle. Lisäksi julkaisua 
jaetti  in erilaisissa kansainvälisissä tapahtumissa. 

Lehdestä tehti in myös verkossa selailtava näköisversio: 
htt ps://issuu.com/danceinfofi nland

Focus-lehden arti kkelien uskotti  in kiinnostavan yleisöä myös Suomessa, ja lehden jake-
lua ja saatavuutt a parannetti  in pienimuotoisesti . Focusta oli saatavilla tai selailtavissa 
loppusyksyllä noin 10 pisteessä eri puolilla Helsinkiä, painott aen trendikkäitä alueita, 
joilla liikkuu paikallisten lisäksi turisteja (muutama taidegalleria ja -museo, kahviloita, esi-
tysti loja).

Viime vuosina on käyty keskustelua siitä, kannatt aako tuott aa painett ua lehteä, kun suu-
rin osa viesti nnästä tapahtuu jo verkossa tai muuten digitaalisesti . Saadun palautt een 
perusteella näytt ää siltä, ett ä painett u laadukas julkaisu on keino erott ua joukosta. Ai-
nakin toistaiseksi voidaan pitää painotuott een kustannuksia kohtuullisena investointi na.

Kuva 7. Kuvakaappaus Focus-lehden näköisversiosta. 
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Dance Finland -sovellus 

Vuonna 2014 julkaistun tablettisovelluksen verkko- ja mobiiliversion kehittämisestä luo-
vuttiin lähinnä sen kalleuden vuoksi. Mukaan ei olisi saatu riittävästi kustannuksiin osal-
listuvia ryhmiä, jotta resurssit olisivat riittäneet sovelluksen ajanmukaistamiseen. Pel-
kästään tablettilaitteella toimiva sovellus taas on auttamatta tekniikaltaan vanhentunut.

Kun sovelluksesta päätettiin luopua, sen tilalle kehitettiin uusille verkkosivuille toteutet-
tava ryhmien ja koreografien promootio-osio, joka on avoin kaikille aktiivisille ammatti-
laisryhmille ilman lisäkustannuksia. Mobiilioptimoitu verkkoversio toimii nykyisin hyvin 
kaikilla päätelaitteilla. 

KANSAINVÄLINEN TANSSIN PÄIVÄ 

Perinteistä Kansainvälistä tanssin päivää vietettiin 29.4.2015. Päivän tarkoitus on juhlia 
tanssia taiteenlajina ja parantaa tanssin näkyvyyttä julkisuudessa. Tiedotuskeskus levit-
tää joka vuosi tanssikentälle, oppilaitoksiin ja medialle Kansainvälisen teatteri-instituutin 
ITI:n tunnetulta tanssitaiteilijalta tilaamaa tanssin päivän julistusta. Vuonna 2015 julistus 
oli espanjalaisen Israel Galvánin käsialaa, ja Tiedotuskeskus käänsi sen suomeksi.

Toimintavuonna panostettiin erityisesti tanssin päivän tapahtumallisuuteen, tavoitteena 
saada julkisuutta tanssille sekä Kaapelitehtaalle sijoittuvalle Tanssin talo -projektille. 

Tiedotuskeskus tuotti yhteistyössä Tanssin talo ry:n, Zodiakin ja Glims&Glomsin kanssa 
Kaapelin tanssin päivä -tapahtuman, joka kokosi yhteisen viestintäkampanjan alle Kaa-
pelilla toimivien ryhmien, järjestöjen, tanssikoulujen ja studioiden sekä Teatterimuseon 
ohjelmaa, avoimia ovia ja esityksiä. 

Tiedotusvälineille tarjottiin juttuaiheita tanssista sekä haastatteluja kontaktoimalla suo-
raan toimittajia sekä lähettämällä taustamateriaaliksi laaditun tiedotteen, jossa koros-
tettiin tanssin kasvavaa merkitystä yhteiskunnassa, tanssin harrastamisen ja ammatti-
maisen esittämisen lisääntymistä ja katsojalukujen nousua. Tiedotteeseen koottiin myös 
tanssin päivän tapahtumia kaikkialla Suomessa (noin 30 tapahtumaa yli 20 paikkakun-
nalla). Tapahtumatiedot julkaistiin myös verkkosivuilla ja Facebookissa. 

Tanssin päivän kampanja tuotti tulosta: Radio Helsinki haastatteli Tuomo Railoa, Yle Suo-
mi Ajantasa-ohjelmassa kuultiin Sanna Rekolaa ja Johanna Tuukkasta, Ylen Aamu-tv:ssa 
jututettiin Kati Kalliota ja Tuomo Railoa, Yle Pohjois-Suomi (tv) teki ohjelmaa tanssin 
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päivästä Kajaanissa, Kaleva-lehti , Ilkka, Metro, Hs.fi  ynnä muut nosti vat Kansainvälisen 
tanssin päivän esiin sivuillaan.

Kaiken kaikkiaan tanssin päivän ti edotuskampanja poiki ainakin 10 toimituksellista jut-
tua sekä 40–50 kirjoitusta blogeissa, menopalstoilla ja paikallislehdissä.

Kuva 8. Kansainvälisen tanssin päivänä Yle Aamu-TV:n haastateltavana olivat koreografi  ja Glims & 
Gloms tanssiteatt erin taiteellinen johtaja Tuomo Railo ja koreografi , elokuvantekijä ja Loikka-festi vaalin 
taiteellinen johtaja Kati  Kallio.
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4. TIETOPALVELU

Asiantuntijuus, tiedon kerääminen, tuottaminen ja jalostaminen sekä tietopalvelu ovat 
Tanssin Tiedotuskeskuksen vaikuttamistyön perusta. Asiantuntijuuteen perustuvan 
tiedon tuottaminen ja jakaminen palvelevat ensisijaisesti päättäjiä ja virkamiehiä sekä 
mediaa, mutta myös tanssin ammattilaisia, tutkijoita, kulttuuripoliittisia asiantuntijoita ja 
muita sidosryhmiä. 

Tanssialan 2014  tilastotietojen lisäksi Tiedotuskeskus julkaisi sivustollaan ajankohtaisia 
lukuja ja faktoja tanssin kentästä Suomessa ja kokosi linkkilistoja kotimaisen ja kansain-
välisen tanssialan toimijoista ja tapahtumista sekä ylläpiti suomalaisen tanssin tietokan-
taa Tankaa. Tietopalvelua ovat myös tanssivideosivut ja esityskalenteri, jotka toimivat 
myös tanssin markkinointivälineinä. 

Osa sivustolle kootusta tiedosta on ammattilaisille suunnattua erikoisinformaatiota, osa 
taas vaikuttajille, medialle ja muulle laajemmalle yleisölle tarkoitettua yleistietoa, josta 
saa helposti käsityksen koko kotimaisesta tanssikentästä. 

Tiedon ja tilastojen esittämistä entistä havainnollisemmassa muodossa työstettiin vuoden 
2015 aikana, ja tulokset näkyvät mm. uusilla, vuonna 2016 julkaistavilla verkkosivuilla. 

TILASTOINTI JA TIEDONKERUU

Vuonna 2015 Tiedotuskeskus keräsi ja toimitti vapaiden ryhmien ja freelancekoreogra-
fien vuoden 2014 esitys- ja katsojatilastot. Lisäksi koottiin tanssin aluekeskusten esitys- 
ja katsojatilastot. Nämä tilastot yhdistettiin valtionosuuslain piiriin kuuluvien tanssiryh-
mien ja tuotantokeskusten tilastoihin ja julkaistiin Tanssin tilastot 2014 -kokonaisuutena 
Tiedotuskeskuksen www-sivuilla. Tilastot julkaistiin myös Teatterin tiedotuskeskuksen 
Teatteritilastot-kirjassa. 

Omilla verkkosivuilla julkaistiin myös luettelo vuoden kotimaisista tanssin kantaesityk-
sistä. Lisäksi Tiedotuskeskus keräsi ja julkaisi taloustiedot niiltä rahoituslain ulkopuolisilta 
tanssiryhmiltä, jotka saavat Taiteen edistämiskeskuksen myöntämää toiminta-avustusta.

Vuoden 2014 tilastoluvut osoittavat sekä vapaiden ryhmien lukumäärän että niiden esi-
tys- ja katsojamäärien kasvaneen huomattavasti viime vuosien aikana. Tanssin kokonais-
katsojaluvuissa oli myös pientä kasvua. Julkinen rahoitus tanssitaiteelle ei kuitenkaan 
kasvanut.
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Tilastot ja niiden analyysi löytyvät Tiedotuskeskuksen verkkosivuilta: www.danceinfo.fi 
-> Tanssitilastot.

Vuoden 2015 aikana päätettiin ryhtyä kehittämään tilastojenkeruuta ja tilastojen ha-
vainnollisempaa esittämistä yhdessä Sirkuksen Tiedotuskeskuksen kanssa. Uudistukset 
toteututuvat seuraavana vuonna. Uudistuksen yhteydessä päätettiin jatkossa sisällyttää 
tilastoihin myös muu taidelähtöinen toiminta (ei esitykset), josta aiemmin on kerätty tie-
toja ns. tiedonkeruun laajennuskyselyillä.

TANKA - SUOMALAISEN TANSSIN TIETOKANTA 

Tanka on Tiedotuskeskuksen www-sivujen yhteydessä oleva avoin suomalaisen tanssin 
arkistotietokanta, joka sisältää tietoja suomalaisista tanssitaiteilijoista, teoksista ja tans-
siryhmistä. Tiedotuskeskus päivittää ja ylläpitää sitä ympäri vuoden. 

Vuonna 2015 kerättiin ja päivitettiin tietokantaan noin 170 vuoden 2014 kantaesitystä, 
joiden tiedot kerättiin tilastokyselyjen yhteydessä. Kerran vuodessa päivitetään tans-
siryhmät ja ns. taiteilijakortit, joka on maksullinen palvelu. Vuonna 2015 Tankaan liittyi 
yksi uusi tanssitaiteilija; 11 taiteilijaa halusi tietojaan päivitettävän. Taiteilijakortin vuosi-
maksun maksoi 72 taiteilijaa vuoden loppuun mennessä. Maksaneiden määrä on vähen-
tynyt merkittävästi viime vuosien aikana.

Tankassa oli vuonna 2015 noin 39 000 käyntiä. Sivuston analytiikka osoittaa, että Tan-
kaan tulee selvästi paljon satunnaiskävijöitä, jotka klikkaavat itsensä nopeasti ulos. On 
huomattu, että Googlen hakukoneessa Tanka nousee usein tuloksissa korkealle esimer-
kiksi silloin, kun hakija etsii ajankohtaisia esitystietoja antaen hakusanaksi vain taiteilijan 
tai ryhmän nimen.
Tankan sivujen katselut ovat vähentyneet noin 20 % kahdessa vuodessa. 

Toimintavuonna päätettiin, että Tankan uudistamiseen ei toistaiseksi ohjata resursseja, 
vaan Tanka jätetään verkkosivu-uudistuksen ulkopuolelle, ja se jää toistaiseksi toimi-
maan vanhalla ohjelmistolla ja palvelimella.

TIETOPANKKI

Www-sivuilla olevia lukuisia lukuja, faktoja ja tietoja suomalaisesta tanssin kentästä 
alettiin vuonna 2015 kutsua yhteisnimityksellä tietopankki. Se sisältää suuren määrän 
avainlukuja ja informaatiota tanssialan toimijoista ja toimintamahdollisuuksista, mutta 
tietojen esittämistapa ei vastaa nykykäyttäjän tarpeita. Tietojen esittämistapaa kehitet-
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tiin toimintavuoden aikana, tavoitteena luoda uusille verkkosivuille aikaisempaa help-
pokäyttöisempi, selkeämpi, visuaalisempi ja paremmin sekä tanssin ammattilaista että 
esimerkiksi mediaa tai päättäjiä palveleva toiminnallinen kokonaisuus, joka on enemmän 
kuin linkkilista.

Tietopankin uudenlainen jäsentäminen vaati suuren työpanoksen loppuvuonna 2015. 
Työstämisen yhteydessä päätettiin luoda sivustolle ammattilaisia varten uusi osio, Kan-
sainvälistyminen, jota myös kehitettiin jo vuonna 2015. Uudet ominaisuudet julkaistaan 
vuoden 2016 aikana.

TANSSIVIDEOSIVUT 

Tiedotuskeskuksen kotisivuille on koottu eräänlainen videohakemisto suomalaisista 
tanssiryhmistä ja koreografeista. Videosivujen avulla on esitelty suomalaisten tanssitai-
teilijoiden työtä erityisesti kansainvälisesti. Tanssivideosivuilla oli vuonna 2015 noin 3 
300 katselua (2014: 4 000) suomenkielisessä versiossa ja noin 750 englanninkielisessä 
(2014: 800). 

Vuonna 2015 tutkittiin, miten ryhmiä voisi esitellä houkuttelevammin ja visuaalisemmin 
verkossa. Päädyttiin toteuttamaan uusille sivuille Ryhmät ja koreografit -osio, jossa jo-
kaiselta mukanaolijalta on hyvä PR-kuva, lyhyt kuvaus ja linkit suoraan videotileille ja 
omille kotisivuille. Tämä korvaa myös Dance Finland -sovellusta; uusi verkkosivujen pal-
velu on ammattilastoimijoille maksuton ja kaikille avoin. Uusi palvelu julkaistaan vuoden 
2016 aikana.

ESITYSKALENTERI

Tanssialan toimijoiden itsensä päivittämä esityskalenteri on myös tietopalvelua tanssista 
kiinnostuneille. Tiedossa ei ole, että mitään muuta kautta saisi kerralla kalenterimuo-
dossa tiedot koko maan tanssiesityksistä. Esityskalenteria katsottiin vuonna 2015 yli 24 
000 kertaa (2014: noin 26 000).
Näiden tietojen ajankohtaisuus ja kattavuus olivat toimijoiden itsensä vastuulla. Tanssi-
ryhmät ja -tuottajatahot syöttävät itse tiedot ja kuvat esityksistään kalenteriin. Englan-
ninkielisillä sivuilla esitykset näkyvät vain, jos niiden tiedot on viety myös englanniksi. 
Englanninkielisiä esityskalenteritietoja katsottiin yli 2 200 kertaa (2014: noin 2000).
Vuonna 2015 kalenterissa julkaistiin 381 esitystietoa suomeksi ja 142 englanniksi (2014: 
365 suomeksi, 145 englanniksi). Julkaistuista esityksistä 106 oli ensi-iltoja (2014: 143).

Esityskalenterin käyttö oli hienoisessa laskussa vuonna 2015. Esityskalenteria kehite-
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tään verkkosivu-uudistuksessa visuaalisempaan suuntaan ja hakutoimintoa ja esitysten 
luokittelua selkeytetään. Pyrkimyksenä on lisätä kalenterin käyttöä ja palvella entistä 
paremmin myös lipunmyyntiä. 

5. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN

Tiedotuskeskus vaikuttaa tanssin näkyvyyden lisäämiseen ja toimintaedellytysten ke-
hittämiseen viestinnän keinoin, tuomalla tanssin kentän toimintaa, erityispiirteitä ja re-
sursointia esille eri yhteyksissä. Tiedotuskeskus ottaa kantaa tanssialaa koskeviin sekä 
muihin kulttuuri- ja taidepoliittisiin kysymyksiin sekä omissa nimissään että yhteistyössä 
muiden tanssin alan tai esittävän taiteen järjestöjen ja toimijoiden kanssa.

Tiedotuskeskuksen viestintätyö ja tanssin yleinen näkyvyyden edistäminen luovat poh-
jaa kohdennetulle vaikuttamistyölle, joka toteutuu lausuntoina, kannanottoina ja esimer-
kiksi tanssin talo -hankkeen edistämisenä.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen kohdistuu päättäjien, virkamiesten ja vaikuttajien lisäk-
si asiantuntijoihin ja mediaan. Vuonna 2015 eniten vaikuttamistyötä tanssialan toiminta-
edellytysten parantamiseksi tehtiin tanssin talo -hankkeen puitteissa.

Vuonna 2015 pyrittiin vaikuttamaan mm. uuden hallituksen ohjelmaan yhdessä muiden 
taiteenalojen tiedotuskeskusten ja Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien kanssa. 

Ajankohtaista kestävän kehityksen teemaa lähestyttiin keðja-hankkeen Sustainability 
Think Tankin Recommendations for a Sustainable Nordic and Baltic Dance Field -loppu-
raportin levittämisen kautta. Raporttia ja sen kautta tanssin kentän kehittämistä käsitel-
tiin sekä kansainvälisissä että kotimaisissa yhteyksissä. 

ANNETUT LAUSUNNOT 

Tanssin Tiedotuskeskus antoi 5.11.2015 lausunnon hallituksen esityksestä valtion ta-
lousarvioksi vuodelle 2016. Toiminnanjohtaja Rekola oli eduskunnan valtiovarainvalio-
kunnan sivistys- ja tiedejaoston kuultavana 6.11. Lausunnossa kiinnitettiin huomiota 
esitettyjen leikkausten vaikutuksiin alan toimintaedellytyksiin ja työllisyyteen. Lausunto 
julkaistiin myös Tiedotuskeskuksen verkkosivuilla.

Lausunnossa esitettiin valtionosuusrahoituksen leikkausten kohdistamista siten, että 
työllisyysvaikutukset olisivat mahdollisimman pienet. Vapaan kentän toimintaedel-
lytysten turvaamiseksi tanssitaiteen edistämisen määrärahaan esitettiin 100 000 eu-
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ron korotusta. Lisäksi esille nostetti  in tanssin talo -hanke ja esitetti  in Tanssin talo ry:lle 
100 000 toimintamäärärahaa. 

KESTÄVÄ KEHITYS TANSSIN ALALLA 

Tanssin Tiedotuskeskuksen vastuulla keðja-hankkeessa olleen Sustainability Think 
Tankin loppuraportti   Recommendati ons for a Sustainable Nordic and Balti c Dance Field 
julkaisti in keväällä 2015. Tiedotuskeskus vastasi raporti n levitt ämisestä partneriorgani-
saati oille ja yhteistyökumppaneille, rahoitt ajille ja muille toimijoille partnerimaissa. 

Suomessa raportti   lähetetti  in sekä opetus- ja kultt uuriministeriön ett ä ulkoministeriön 
keskeisille virkamiehille, Taiteen edistämiskeskukseen, sääti öille, tanssin kentän toimi-
joille jne. Raportti  a levitetti  in myös kansainvälisesti  tanssin ja esitt ävän taiteen toimijoille 
ja verkostoille. Tiedotuskeskuksen henkilökunta esitt eli raportti  a tai käytti   sitä aineis-
tona yhteensä yhdessätoista eri seminaarissa ja keskusteluti laisuudessa, muun muassa 
IETM:n kevätkokouksessa ja Pohjoismaisen kultt uuripisteen asiantunti jatapaamisessa. 
Raportti   julkaisti in sekä keðjan ett ä Tiedotuskeskuksen verkkosivuilla, ja siitä kerrotti  in 
uuti skirjeissä ja lehdistöti edott eissa.

Raportti   herätti   kiinnostusta ja sai myönteistä palautett a sekä kansainvälisesti  ett ä Suo-
messa, ja sen avulla saati in tanssin asemaa ja kehitt ämisehdotuksia nostett ua esille te-
hokkaasti  eri yhteyksissä.

TANSSIN TALO -HANKE

Tanssin talo -hankkeen edistäminen oli vuonna 2015 Tiedotuskeskuksen yhteiskunnalli-
sen vaikutt amisen keskeisin osa-alue. Hankkeen edistämiseen osallistui vuoden mitt aan 
toiminnanjohtaja Rekolan lisäksi myös muu Tiedotuskeskuksen henkilökunta, ja työhön 
kohdennetti  in merkitt ävästi  henkilöresursseja.  Sekä valti on ett ä Helsingin kaupungin 
päätökset osallistumisesta Tanssin talon rakennusinvestointi in ja tulevan toiminnan ra-
hoitukseen syntyivät joulukuussa. Tiedotuskeskus vaikutti   osaltaan myönteisen päätök-
sen syntyyn. 

Tiedotuskeskuksen toiminnanjohtaja Sanna Rekola toimi yhdistyksen hallituksen pu-
heenjohtajana. Hallitus kokoontui vuoden 2015 aikana 9 kertaa. Lisäksi hallitus työsti  
talon toimintamallia useissa workshopeissa.

Joulukuussa 2014 Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen asetti   tanssin talo -työ-
ryhmän selvitt ämään Tanssin talon toteutumisen edellytyksiä. Työryhmään kutsutti  in 
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edustajat opetus- ja kultt uuriministeriöstä, Helsingin kaupungin kultt uurikeskuksesta, 
kaupungin kansliasta, Kiinteistö OY Kaapelitalosta sekä Tanssin talo ry:stä. Työryhmässä 
yhdistystä edusti vat projekti päällikkö Hanna-Mari Peltomäki ja hallituksen puheenjoh-
taja Sanna Rekola. Työryhmä työskenteli lokakuun 2015 loppuun saakka, jolloin se jätti   
loppuraportti  nsa.

Elokuussa 2015 todetti  in, ett ä hankkeen menestyksellinen eteenpäin vieminen edellyt-
tää erilaisen mediajulkisuuden hyödyntämistä, mielipidekirjoitusten  ja muun materiaalin 
tuott amista enemmän kuin mitä Tanssin talo ry:n resurssit mahdollisti vat. Niinpä Tie-
dotuskeskus kohdensi toiminnanjohtajan työpanoksen lisäksi erityisesti  viesti nnällisiä 
resurssejaan tanssin talo -hankkeen avuksi. 

Tanssin talo -hankkeen yhteydessä erityisesti  syksyllä 2015 käydyssä vilkkaassa julki-
sessa keskustelussa saati in nostett ua esille Tanssin talon lisäksi tanssin asemaan, rahoi-
tukseen ja merkitykseen liitt yviä kysymyksiä laajemminkin. Julkisella keskustelulla oli 
oma vaikutuksensa esimerkiksi poliiti kkojen mielipiteen muodostukseen ja myönteisen 
päätöksen syntyyn.

Kuva 9. Tanssin talo -päätöksen uuti sointi  Tiedotuskeskuksen Twitt er-ti lissä
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YHTEISTYÖ TAIVE-VERKOSTON JA SUOMEN KULTTUURI- JA  
TIEDEINSTITUUTIT RY:N KANSSA 

Taive-verkoston eli taiteen tiedotuskeskusten sekä Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituut-
tien ja instituuttiyhdistyksen kanssa toteutettiin yhteistä vaikuttajaviestintää:

Tammikuussa 2015 Taive-verkoston ja instituuttien edustajat tapasivat eduskunnas-
sa  eduskuntapuolueiden edustajat, joille luovutettiin kummankin omat hallitusohjelma-
tavoitteet. Tiedotuskeskusten tavoitteet olivat:
•  Panostuksen kasvattaminen taiteen ja kulttuurin kansainvälistymiseen ja vientiin 
• Taiteenalojen tiedotuskeskusten aseman vahvistaminen kansainvälistymisen tukijoi-

na
• Tiedotuskeskusten perusrahoituksen ja roolin toimialojensa parhaina asiantuntijoina 

turvaaminen
• Veikkausvoittovarojen nykyisten jakosuhteiden säilyttäminen sekä  taiteen ja kult-

tuurin harkinnanvaraisen rahoituksen turvaaminen

Taiteen tiedotuskeskusten yhteiset tavoitteet löytyvät Tiedotuskeskuksen verkkosivuil-
ta. 

Heinäkuussa tiedotuskeskukset ja instituutit järjestivät Porin SuomiAreenassa keskus-
telun siitä, mikä on kulttuurin ja luovien alojen merkitys yhteiskunnassa ja miksi Suomi 
tarvitsee näiden alojen kansainvälistymistä. 

Kiinnostavampi Suomi - Raskasta metallia ja vihaisia lintuja? -keskustelua Porin Jazz-
kadun lavalla 14.7. veti toimittaja Roman Schatz, ja mukana olivat ohjaaja Klaus Härö, 
kansanedustajat Juhana Vartiainen ja Outi Alanko-Kahiluoto,  tietokirjailija Elina Lappa-
lainen sekä Music Finlandin toiminnanjohtaja Tuomo Tähtinen.  

Jazzkadulla toteutettua keskustelua seurasi täysi katsomo kuulijoita. Tanssin Tiedotus-
keskus uutisoi keskustelun toteutumisesta omilla verkkosivuillaan ja sosiaalisen median 
eri kanavilla. Keskustelun merkitys ja vaikutus tulikin vähintään yhtä paljon uutisoinnin 
kautta kuin paikalla keskustelua seuranneiden kuulijoiden välityksellä. 
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6. KOKO SUOMI TANSSII 2017

Koko Suomi tanssii 2017 on Suomen itsenäisyyden juhlavuotena toteutettava tanssin 
ohjelma- ja tapahtumakokonaisuus, jota Tanssin Tiedotuskeskus on valmistellut vuodes-
ta 2014 lähtien. Hankkeesta käytiin vuonna 2014 ja 2015 useita neuvotteluja valtio-
neuvoston Suomi 100-työryhmän kanssa. Hankesuunnitelmaa ja sen esittelymateriaalia 
kehitettiin selkeämmäksi. Lokakuussa 2015 saatiin Suomi 100  -hankkeen hallituksen 
päätös Koko Suomi tanssii 2017 -hankkeen tukemisesta 100 000 eurolla. Hankkeen 
valmistelu siirtyi aktiiviseen toteutusvaiheeseen.

Hankkeen teemana on tanssikulttuurin merkitys suomalaisen yhteisöllisyyden ylläpi-
täjänä ja tulkkina. Tavoitteena on, että jokainen suomalainen tanssii tai kokee tanssia 
vuonna 2017. Tanssi on mahdollista kaikille riippumatta iästä, kielestä, kulttuuritaustas-
ta, asuinpaikasta, taloudellisesta tai muusta elämän erityistilanteesta. Kutsumalla ihmi-
set tanssimaan itse ja yhdessä Koko Suomi tanssii 2017 tekee tanssin tasa-arvoisuuden 
todeksi ja kiinnittää huomion tanssin hyvinvointivaikutuksiin yhteiskunnassa.

Hanke toteutetaan laajana tanssin kentän ja muiden toimijoiden verkostoyhteistyönä. 
Käynnistäjänä ja koordinaattorina toimii Tanssin Tiedotuskeskus. Keskeinen yhteistyö-
kumppani on Tanssin talo ry, joka vastaa tanssikiertuekokonaisuuden toteuttamisesta. 
Pääosan ohjelmasta toteuttavat tuhannet tanssialan toimijat, koulut ja oppilaitokset, 
tanssiryhmät, järjestöt, taiteilijat ja ihmiset eri puolilla Suomea.

Ohjelma- ja tapahtumakokonaisuus koostuu seuraavista osioista:
1) #tanssihaaste
2) #itsenaisyystanssit
3) #kaikkitanssii
4) #tanssikiertue

Tiedotuskeskuksen rooli hankkeessa on ensisijaisesti viestinnällinen ja koordinoiva.  Suo-
mi 100 -hankkeen taloudellinen tuki ei kata läheskään kaikkia hankkeen kustannuksia 
ja syksyllä 2015 aloitettiinkin jo muiden rahoitusmahdollisuuksien kartoittaminen, avus-
tusten hakeminen ja yritysyhteistyön valmistelu.
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7. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Tiedotuskeskuksen kansainvälisen toiminnan tavoitteena on suomalaisen tanssin kan-
sainvälisten toimintaedellytysten ja -mahdollisuuksien kehittäminen,  työtilaisuuksien ja 
yhteistyömahdollisuuksien lisääminen sekä taiteellisen työskentelyn edellytysten kehit-
täminen kansainvälistymisen avulla. Kansainvälistä toimintaa tehdään viestinnän ja pro-
mootion sekä erilaisten yhteistyöprojektien avulla. Kehittämällä suomalaisten tanssitoimi-
joden kansainvälisiä verkostoja ja kansainvälisen toimintakentän tuntemusta esimerkiksi 
opintomatkojen avulla luodaan pohjaa tulevaisuuden kansainväliselle toiminnalle.

Toimintavuoden aikana yhteensä 74  suomalaista tanssialan ammattilaista oli mukana 
Tiedotuskeskuksen yhteistyöprojekteissa, opintomatkoilla tai messuilla.

PROMOOTIO

Promootiolla eli erilaisilla tapahtumilla ja viestinnällä edistetään suomalaisen tanssin 
ja tanssin tekijöiden kansainvälistä tunnettuutta. Promootiotyön tavoitteena on lisätä 
esiintymis- ja työtilaisuuksia sekä kehittää ja edistää monenlaisen kansainvälisen yhteis-
työn syntymistä. Tanssin Tiedotuskeskuksen verkostojen ansiosta promootiotyöllä ta-
voitetaan keskeiset toimijat ympäri maailman.

Promootiotyö koostuu itse järjestetyistä tapahtumista ja kansainvälisiin tapahtumiin 
osallistumisesta, asiantuntijavierailujen järjestämisestä sekä promootiomateriaalien jul-
kaisemisesta ja levittämisestä. Nämä on esitelty edellä luvussa Julkaisut ja promootio-
materiaalit.

ICE HOT

ICE HOT on pohjoismainen tanssitaiteen yhteistyöverkosto ja tapahtumakonsepti. Yh-
teistyökumppaneina ovat Tukholman Dansens Hus,  Oslon Dansens Hus, Kööpenhami-
nan Dansehallerne, Performing Arts Iceland Islannista sekä Tanssin Tiedotuskeskus. 

Ensimmäinen ICE HOT -katselmus järjestettiin Tukholmassa 2010, ja sen jälkeen ICE 
HOT Nordic Dance -hankekokonaisuutta ja rahoitussuunnitelmaa jatkettiin vuosille 
2011–2018. Hankekokonaisuus sisältää ICE HOT Nordic Dance Platform -tapahtumat 
Helsingissä (2012), Oslossa (2014), Kööpenhaminassa (2016) ja Reykjavikissa (2018) 
sekä yhteistyömallin Pohjoismaiden ulkopuolella tapahtuvasta promootio- ja muusta 
yhteistyöstä. 
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Tanssin Tiedotuskeskus vastasi hankkeen taloushallinnosta ja koordinoi hankkeen mui-
ta projekteja paitsi Kööpenhaminan katselmuksen valmisteluja. ICE HOT Nordic Dance 
-kokonaisuuden projektipäällikkönä toimi vuonna 2015 islantilainen Ása Richardsdottir.

Rahoitusta kokonaishankkeelle on saatu Pohjoismaisesta ministerineuvostosta. Kunkin 
platformin toteuttaja kokoaa tapahtuman rahoituksen kansallisista ja pohjoismaisista 
lähteistä. 

Vuonna 2015 valmisteltiin 30.11.-4.12.2016 järjestettävää Kööpenhaminan ICE HOT 
Nordic Dance -katselmusta sekä toteutettiin seuraavat kansainväliset projektit:

• ICE HOT US: Residenssiohjelma pohjoismaiden ja USAn välillä
• ICE HOT Scotland-Iceland-Finland: Residenssiohjelma Ice Breakers
• ICE HOT Asia: Pohjoismaisen osaamisen vientiprojekti

Tarkemmat kuvaukset em. projekteista  ja tiedot osallistujista liitteessä 1.

ICE HOT Nordic Dance Platform Copenhagen

Vuonna 2015 valmisteltiin Kööpenhaminassa 30.11.-4.12.2016 järjestettävää ICE HOT 
Nordic Dance -katselmusta. Katselmuksen tuottajana toimii tanskalainen Dansehaller-
ne, ja Tiedotuskeskus osallistui muiden ICE HOT -partnereiden tavoin katselmuksen 
konseptin ja sisällön suunnitteluun. Tiedotuskeskus osallistui vuoden mittaan neljään 
partnerikokoukseen ja avusti Kööpenhaminan katselmuksen valmistelua ja  Dansehal-
lernen henkikökunnan työtä myös muuten.

Haku Kööpenhaminan katselmuksen ohjelmistoon avautui 1.12.2015. Tällä kertaa ha-
kuohjeissa korostettiin sitä, että ohjelmistoon tavoitellaan nykytanssia sen kaikessa mo-
ninaisuudessa, perinteisten näyttämöesitysten lisäksi esimerkiksi paikkasidonnaisia ja 
yleisöä osallistavia teoksia. 

Messuosallistumiset

Tanssin Tiedotuskeskus osallistui vuoden 2015 aikana kolmeen messutapahtumaan. Yh-
teen tapahtumaan osallistuttiin yhdessä pohjoismaisten partnereiden kanssa, Nordics 
Combined -yhteistyönä. Yhteistyökumppanit olivat Tanskan Danish Arts Council, Ruot-
sin Kulturrådet ja Norjan Performing Arts Hub Norway. 

Toimintavuoden aikana aloitettiin myös vuoden 2016 messujen suunnittelu.
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Kaikista messutapahtumista on tarkempi kuvaus vuosikertomuksen liitteessä 1.

APAP - NYC 2015 Global Performing Arts Conference and Marketplace / USA

Tiedotuskeskus osallistui New Yorkissa 9.–13.1.2015 järjestettyyn APAP NYC 2015 Glo-
bal Performing Arts Conference and Marketplace -tapahtumaan, joka keräsi yhteen 3 
600 ammattilaista eri puolilta maailmaa. Matkan tarkoituksena oli verkottuminen osal-
listujien kanssa, New Yorkin pohjoismaalaiselle tanssille relevanttien kontaktien päivit-
täminen sekä yhteistyömahdollisuuksien löytäminen suomalaisen tanssin toimijoille ja 
ICE HOT Nordic Dance -hankkeelle. Tiedotuskeskuksella ei ollut tapahtumassa omaa 
näyttelyosastoa. 

Tokyo Performing Arts Meeting in Yokohama 7.-15.2.2015 (TPAM) / JAPANI

Tiedotuskeskus osallistui Japanin Jokohamassa vuosittain helmikuussa järjestettävään 
Tokyo Performing Arts Meetingiin yhdeksättä kertaa. Tanssin Tiedotuskeskuksen tuot-
taja Katarina Lindholm oli kutsuttu osallistumaan myös Yokohama Dance Collection 
EX 2015 -festivaalille. Matkalla oli useita tavoitteita, tärkeimpinä niistä verkottuminen, 
Tiedotuskeskuksen olemassa olevien suhteiden ylläpito, suomalaisen tanssin promootio 
sekä ICE HOT Asia –hankesuunnitelman edistäminen. 

Tiedotuskeskus järjesti TPAM-messujen ohjelmassa round table -keskustelun aiheesta 
Sustainable Thinking in the Dance Field. Keskusteluun osallistui noin 15 henkeä; rahoit-
tajia, taiteilijoita, tutkijoita, tuottajia Aasiasta ja Euroopasta. 

Performing Arts Market Seoul (PAMS) / KOREA

Soulin esittävän taiteen messut, Performing Arts Market Seoul, järjestettiin 6.-9.10.2015 
ja Tiedotuskeskus osallistui tapahtumaan jo yhdeksännen kerran.  Tanssin Tiedotuskes-
kuksen kansainvälisten asiain päällikkö Pirjetta Mulari veti ICE HOT Asia työpajan, jossa 
työskenneltiin aasialaisten yhteisen tanssikatselmuskonseptin kehittämiseksi. Tiedo-
tuskeskuksella ja suomalaisella Accessible Arts and Culture eli ACCACilla oli yhteinen 
messuosasto, ja yhdessä organisaatiot vastasivat pohjoismaisen verkottumistilaisuuden 
järjestelyistä.

Tilaisuus järjestettiin Soulin vasta avatussa Able Arts -keskuksessa. Tilaisuuden järjes-
telyissä yhteistyökumppanina olivat Soulissa toimivat pohjoismaiset suurlähetystöt sekä 
Nordics Combined -partnerit (Danish Agency for Arts and Culture, Performing Arts Hub 
Norway ja Swedish Arts Council). Tilaisuuteen osallistui 120 kansainvälistä vierasta.
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Matkan aikana osallistuttiin Suomen Soulin edustuston järjestämään Team Finland -ilta-
tilaisuuteen sekä keskusteltiin Korea Arts Management Servicen kanssa uudesta Con-
nection-ohjelmasta. Tällä kertaa Connection-ohjelma olisi pohjoismainen, ja sen tee-
maksi on ehdolla lapsille ja nuorille suunnattu esittävä taide.

Vuoden 2016 messujen suunnittelu

Vuosi 2016 on ns. messuvuosi, jolloin järjestetään tiedotuskeskuksen kannalta tär-
keät  Düsseldorfin tanzmesse ja Montrealin CINARS. Tapahtumiin osallistuminen edel-
lyttää pitkäjänteistä suunnittelua, joka aloitettiin jo vuoden 2015 keväällä.

Tanssin kentälle järjestettiin vuoden mittaan kaksi tilaisuutta (4.5. ja 8.12.2015), joissa 
keskusteltiin messuille osallistumisen tavoista ja kartoitettiin kentän toimijoiden mah-
dollisuuksia osallistua vuoden 2016 messuille. Vuoden 2016 messujen suunnitteluun 
käytettiin niin kansainvälisen asiain päällikön kuin tiedottajan työaikaa.

Messuosalllistumisten suunnittelun yhteydessä arvioitiin myös Nordics Combined -yh-
teistyötä sekä kotimaan esittävän taiteen tiedotuskeskusten yhteistyötä erityisesti 
CINARSissa.

Asiantuntijavierailut ja verkostot 

Tanssin Tiedotuskeskus tuo Suomeen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kansain-
välisiä tanssin avaintoimijoita. Tiedotuskeskus myös avustaa vierailuohjelman tuottami-
sessa muiden tahojen, esimerkiksi ulkoministeriön, Suomeen tuomille vieraille.  Myös 
muuten kuin festivaalien ja tapahtumien yhteydessä toteutetut räätälöidyt vierailut ovat 
osoittautuneet tulokselliseksi ja  toimivaksi tavaksi palvella sekä kansainvälisiä toimijoita 
että suomalaisia tanssin ammattilaisia. 

Kolumbialaisen Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá -tapahtuman johtaja 
Anamarta de Pizarro vieraili Helsingissä 16.-18.2.2015. Pohjoismaisia esittävän taiteen 
ryhmiä festivaalilleen etsivä de Pizarro oli Helsingissä Tanssin, Teatterin ja Sirkuksen 
tiedotuskeskusten vieraana. Tanssin Tiedotuskeskus vastasi osaltaan de Pizarron vierai-
luohjelmasta sekä osasta hotellikustannuksia.

Yhteistyössä Suomen Ottawan suurlähetystön kanssa järjestettiin kolme asiantuntijavie-
railua: torontolaisen Harbourfront Centren tanssivastaavan Lynanne Sparrown vierailu 
Helsingissä ja Tampereella 20.-23.5.2015 , montrealilaisen Place des Arts -keskuksen 
ohjelmajohtajan Clothilde Cardinalin vierailu Helsingissä 23.-24.5.2015 sekä vancouve-
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rilaisen The Dance Centre -keskuksen johtajan Mirna Zagarin vierailu Pyhäjärven Täy-
denkuun Tanssit -festivaalilla ja Helsingissä 29.7.-1.8.2015. Tanssin Tiedotuskeskus vas-
tasi kanadalaisten vieraiden ohjelmasta, ulkoasiainministeriö kustannuksista.

Yhteistyössä Täydenkuun Tanssit -festivaalin kanssa järjestettiin 25.-29.7.2015 
• ranskalaisen Festival Avignonin tanssiohjelman asiantuntijan, William Petitin vierailu
• japanilaisen Kochin taidemuseon johtajan, Naoyoshi Fujitan vierailu yhteistyössä 

Suomen Japanin instituutin kanssa
• neljän venäläisen asiantuntijan, Maria Gorohovan (Bye Bye Ballet, Pietari), kriitikko 

Ekaterina Vaseninan (Moskova), Elena Tupysevan (Ballet Moskva) ja Anastasia Pros-
hutinskayan (ZIL-kulttuurikeskus, Moskova) vierailu osana Finnish-Russian Dance 
Exchange -ohjelmaa

Elokuisen EARS-tapahtuman yhteyteen 27.-30.8.2015 kutsuttiin yhteistyössä ulko-
asiainministeriön ja EARSin kanssa seuraavat asiantuntijat:
• Anna Chan, tanssialan johtaja, West Kowloon, Hong Kong
• Austin Wang, johtaja, Taipei Performing Arts Centre
• Jisun Park, vastaava tuottaja, Producers’ Group DOT, Soul
• Keizo Maeda, viestintäjohtaja, Tokyo Metropolitan Theatre
• Ahram Gwak, tuottaja, SIDance Festival, Soul 

Tanssin Tiedotuskeskus vastasi näiden vieraiden ohjelmasta sekä osasta vierailuohjel-
man kustannuksia.

EARS-tapahtuman yhteydessä vierailivat myös seuraavat asiantuntijat, joille Tanssin Tie-
dotuskeskus teki ohjelman:
• Carin Mistry, tanssialan johtaja, Australia Council for the Arts
• Katsuhiro Nakatomi, Yokohama Dance Platform
• Karen Cheung, johtaja, Guangdong Dance Festival

Tanssin Tiedotuskeskuksessa vieraili edellisten 18 henkilön lisäksi parikymmentä kan-
sainvälistä tanssialan ammattilaista, jotka vierailivat Suomessa omalla kustannuksellaan.

EARS -yhteistyö 

Tanssin Tiedotuskeskus on ollut vuodesta 2012 lähtien yhteistyökumppanina 
EARS-hankkeessa, jonka koordinaattorina toimii Pluto Finland Oy. EARS on eurooppa-
lais-aasialaista luovan alan yhteistyötä edistävä verkostohanke, jossa järjestetään tapah-
tumia ja muiden tapahtumien yhteyteen sijoittuvia keskustelutilaisuuksia. 
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EARS on Helsinki järjestettiin 27.-30.8.2015. Tapahtuman yhteistyökumppanina Tiedo-
tuskeskus vastasi seminaarin aiheena New Venues – New Possibilities: Spotlight on Perfor-
ming Art Venues in Asia järjestämisestä 28.8.2015. Lisäksi kansainvälisten asiain päällikkö 
Pirjetta Mulari veti Antti Silvennoisen One-to-One -haastattelusession 27.8.2015.

Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskukset järjestivät EARS-vieraille taiteilijatapaamisen 
29.8.2015. Paikalle kutsuttiin 12 tanssi- ja 7 sirkusryhmää esittelemään toimintaansa 
kansainvälisille vieraille. 

OPINTOMATKAT

Tanssin Tiedotuskeskuksen opintomatkat ovat olleet suosittu ja hyväksi havaittu kan-
sainvälistymisen väylä. Opintomatkojen menestys perustuu Tiedotuskeskuksen hyvään 
maineeseen ja laajoihin verkostoihin, joiden avulla matkojen ohjelmaan saadaan tärkeitä 
ja hedelmällisiä tapaamisia. Hyvä matkaohjelma ja sen toteutus edellyttävät perusteellis-
ta ennakkovalmistelua sekä Tiedotuskeskukselta että opintomatkalaisilta. 

Tanssin Tiedotuskeskus järjesti vuoden 2015 aikana kolme opintomatkaa:
• Aerowaves Spring Forward -festivaalille Espanjan Barcelonaan 17.-20.4.2015
• IETM-verkoston kevätkokoukseen Italian Bergamoon 23.-26.4.2015
• keðja-verkoston tapaamiseen Norjan Hammerfestissa 4.-8.11.2015

Tarkempi kuvaus opintomatkoista ja osallistujista liitteessä 1.

YHTEISTYÖPROJEKTIT

Tanssin Tiedotuskeskus toimii kansainvälisessä yhteistyössä asiantuntijana, koordinaatto-
rina, toimijoiden yhdistäjänä tai yhteistyökumppanina. (Se on haluttu yhteistyökumppani, 
jonka kansainväliseen osaamiseen luotetaan). Kansainvälisillä projekteilla Tiedotuskeskus 
edistää suomalaisen tanssin kansainvälistymistä, taiteilijoiden ja ryhmien esiintymis- ja 
työskentelymahdollisuuksia ulkomailla, taiteellisten yhteistyöprojektien toteutumista 
sekä residenssivaihtoa. Välillä sen on tarpeen olla mukana itse partnerina, vaikka tavoit-
teena voi olla, että toiminta muuttuu myöhemmin kentän toimijoiden väliseksi.
 
Ovien avaajan rooli vaatii lähinnä työaikaa, joten kaikki projektit eivät näy omana kohta-
na Tiedotuskeskuksen budjetissa.
 
Kansainvälisen yhteistyön ja vaihdon muotona ovat usein residenssit. Residensseissä 
taiteilijat työstävät projektejaan sekä luovat yhteyksiä residenssipaikkakunnan yleisöön 
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ja taiteilijoihin. Residenssien välityksellä taiteilijat verkostoituvat laajemminkin ja niiden 
kautta syntyy uusia työmahdollisuuksia.
 
Tanssin Tiedotuskeskuksen yhteistyöprojektit suuntautuvat usein Euroopan ulkopuolel-
le. Monilla suomalaisilla toimijoilla on jo hyvät yhteydet eurooppalaisiin toimijoihin. Tie-
dotuskeskuksen projekteilla mm. Aasiassa ja Australiassa laajennetaan kansainvälisen 
toiminnan mahdollisuuksia.

Exploring the Edges – Suomi-Australia vaihto-ohjelma

Tanssin Tiedotuskeskus ja Australian Council for the Arts käynnistivät vuonna 2013 
pitkäkestoisen yhteistyöohjelman. Tarkoituksena on tukea maiden tanssitaiteilijoiden 
ammatillista kehittymistä sekä lisätä tanssin ammattilaisten työllistymis- ja yhteistyö-
mahdollisuuksia. 

Australia-Finland Dance Exchange -yhteistyötä koordinoivat ja osin rahoittavat Tans-
sin Tiedotuskeskus ja Australia Council for the Arts. Suomalaisia yhteistyökumppaneita 
ovat ITAK – Itäinen tanssin aluekeskus, JoJo – Oulun tanssin keskus, Routa ja Zodiak 
– Uuden tanssin keskus. Australialaisia yhteistyökumppaneita ovat Campbelltown Arts 
Centre, Critical Path ja Strut. Vuonna 2015 uudeksi yhteistyökumppaniksi oli ehdolla 
tasmanialainen Junction Arts Festival.

Toimintavuonna 2015 yhteistyö toteutui seuraavasti:
Zodiak – Uuden tanssin keskuksen, Campbelltown Arts Centerin ja Critical Pathin resi-
denssivaihto-ohjelma Picnic on the Edge jatkui kolmen viikon residenssijaksolla Campbel-
ltownissa maaliskuussa 2015. Residenssiin osallistuivat Picnic on the Edgen vastuu-
taiteilijat Jane McKernan Australiasta ja Maija Hirvanen Suomesta, Jarkko Partanen 
Suomesta sekä Lizzie Thompson ja Tim Darbyshire Australiasta. Residenssi päättyi tai-
teilijoiden vierailuun Dance Massive -festivaalilla Melbournessa 10.-22.3.2015.

Tanssin Tiedotuskeskus järjesti yhdessä Australia Council for the Artsin kanssa verkottu-
mismatkan Melbourneen Dance Massive -festivaalille 12.-21.3.2015. Matkalle osallistu-
vat Harri Kuorelahti Zodiak - Uuden tanssin keskuksesta, Tomi Paasonen ITAK - Itäisen 
tanssin aluekeskuksesta ja Kira Riikonen Routa-ryhmästä. Tanssin Tiedotuskeskus tuki 
suomalaisosallistujien matkakustannuksia. Matkalla oli mukana myös Johanna Tuukka-
nen Tanssin talo ry:stä.

Kajaanilaisen Routa-ryhmän ja Lucy Guerin Incin yhteistuotanto I’m trying to tell you 
sai ensi-iltansa Kajaanissa 13.6.2015. Produktion yhteistuottajana oli Joensuun kaupun-
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ginteatteri. Tanssin Tiedotuskeskus ja Routa-ryhmä järjestivät ensi-iltapäivänä Kestävää 
kansainvälistymistä -seminaarin. Seminaarissa oli alustajana ja kommentaattorina muun 
muassa europarlamentaarikko Merja Kyllönen. Seminaarissa oli parikymmentä osallistu-
jaa.

Australia-yhteistyö on poikinut useita taiteilijoiden välisiä yhteistyöprojekteja: kontaktit 
ovat syntyneet Tanssin Tiedotuskeskuksen ja Australia Council for the Arts -yhteistyön 
tuloksena, mutta itse projektit toteutuvat  itsenäisesti, ilman yhteistyöohjelman tukea. 
Esimerkkinä australialaistaiteilija Liz Lean vierailu Helsingissä syksyllä 2015. Vierailun 
tuloksena Lea on organisoimassa usean suomalaisen tanssiryhmän vierailua Australiaan 
vuonna 2017. Tässäkin projektissa Tanssin Tiedotuskeskus on toiminut kontaktien vä-
littäjänä.

Tanssin Venäjä -ohjelma 

Suomen ja Venäjän välisen tanssiyhteistyön kehittämisohjelma aloitettiin vuonna 2014 
yhteistyössä Suomen Moskovan suurlähetystön kanssa. Tavoitteena on lisätä Suomessa 
ja Venäjällä toimivien tanssiryhmien, organisaatioiden ja tanssitaiteilijoiden välistä yh-
teistyötä, esimerkiksi tiedon ja osaamisen jakamista, koulutusta, yhteistuotantoja, tans-
sitapahtumia, yleisötyötä ja koulutusyhteistyötä. 
Tanssin Tiedotuskeskus on käynnistänyt ohjelman projekteja ja osin rahoittanut suo-
malaistaiteilijoiden kustannuksia. Ohjelman toteuttamisen edellytys on ollut opetus- ja 

Kuva 10. Skorohod-festivaalin aikana järjestettiin suomalaisten ja venäläisten tanssiammattilaisten aa-
miaistapaaminen pietarilaisessa kahvilassa.
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kulttuuriministeriön erityisavustus. Ohjelmaa on vetänyt Tanssin Tiedotuskeskuksessa 
tehtävään palkattu koordinaattori Anastasia Trizna.

Hankkeen toteuttamisen myötä sen maantieteellinen laajuus on kasvanut. Vuoden 2015 
loppuun mennessä yhteistyötä toteutettiin kuudessa eri kaupungissa: Pietarissa, Mos-
kovassa, Kostromassa, Jekaterinburgissa, Omskissa ja Krasnodarissa.

Vuoden 2015 aikana:
• esitettiin 16 suomalaista tanssiteosta eri festivaaleilla
• toteutettiin viisi työpajaa (Pietari, Moskova, Krasnodar) 
• järjestettiin neljä suomalaisten asiantuntijoiden tutustumismatkaa Venäjälle 
• toteutettiin venäläisten asiantuntijoiden tutustumismatka Suomeen 
• pidettiin Venäjä-ohjelmaa käsittelevä seminaari Moskovassa Territory-festivaalin yh-

teydessä 
• pidettiin neljä alustusta Suomen nykytanssin historiasta, tanssin infrastruktuurista 

ja - suomalais-venäläisestä yhteistyöstä (Moskova, Jekaterinburg, Pietari) 
• toteutettiin suomalais-venäläinen yhteistuotanto (ensi-ilta 29.1.2016 Pietarissa) 
• kolme venäläistä tanssiryhmää esiintyi Suomessa 
• toteutettiin yhteistyöohjelman www-sivut (http://www.finrusdance.com), jotka si-

sältävät tietoa ohjelman projekteista sekä potentiaalisista yhteistyökumppaneista 
Suomessa ja Venäjällä 

Yhteistyön jatko ja sen laajuus vuonna 2016 riippuu haettavasta opetus- ja kulttuuri-
ministeriön erityisavustuksesta. Venäjällä halukkuus yhteistyöhön on suuri, ja projek-
teja olisi tarjolla enemmän kuin mitä voidaan toteuttaa. Suunnitellut yhteistyöprojektit 
ovat valikoituneet venäläistahojen sitoutumisasteen mukaan: jokainen projekti pyritään 
rahoittamaan mahdollisimman tasapuolisesti suomalaisella ja venäläisellä rahoituksella. 
Tosiasia kuitenkin on, että Venäjän taloustilanne on tällä hetkellä niin huono, että venä-
läistahojen rahoitusmahdollisuudet ovat rajalliset.

LIITE 2 Venäjä-ohjelma
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Yhteistyö-, verkostoitumis- ja kehittämishanke KEĐJA 2012–2015 

Yhdentoista pohjoismaisen ja balttilaisen toimijan EU:n Kulttuuri-ohjelmasta tukea saa-
nut keðja 2012–2015 -hanke päättyi loppuraportointiin ja EU-tilityksen tekoon keväällä 
2015. Hanke oli jatkoa ensimmäiselle, vuosina 2008–2010 toteutetulle keðja-hankkeel-
le. Vuoden 2015 aikana käytiin eri pohjoismaisten ja balttilaisten tahojen  kanssa kes-
kusteluja mahdollisesta uudesta  EU-hankkeesta, ns. keðja3-hankkeesta,  jonka EU-ra-
hoitushakemus jätettäisiin syksyllä 2016.

5.-8.11. Dansarena Nord järjesti Hammerfestissa jo 11. keðja-tapaamisen, nyt ilman 
EU-hankerahoitusta. Tapahtuman teemana oli Aesthetic and Power ja se toteutettiin 
Dance Festival Barentsin yhteydessä. Tiedotuskeskus järjesti opintomatkan tapahtu-
maan ja tuki taloudellisesti matkalle valittujen viiden henkilön matkakustannuksia.

Koko Keðja-hankkeen evaluaation tekeminen aloitettiin jo syksyllä 2014. Arvioinnin to-
teuttivat Judith Staines ja Mary Ann De Vlieg. Raportti julkaistiin keväällä 2015 ja se 
löytyy sekä hankkeen verkkosivuilta: www.kedja.net että Tiedotuskeskuksen verkkosi-
vuilta.

Recommendations for a Sustainable Nordic and Baltic Dance Field

Alkuvuonna 2015 Tiedotuskeskus viimeisteli Sustainability Think Tankin loppurapor-
tin Recommendations for a Sustainable Nordic and baltic Dance Field. Se julkaistiin 
sekä printtiversiona (500 kappaleen painos)  että pdf:nä Tiedotuskeskuksen ja hankkeen 
verkkosivuilla. 

Tiedotuskeskus vastasi raportin levittämisestä Suomessa ja Pohjois- ja Baltian maissa 
sekä erilaisissa kansainvälisissä tapahtumissa ja verkostoissa maailmanlaajuisesti. Ra-
portti herätti kiinnostusta ajankohtaisen kestävään kehitykseen kytkeytyvän tarkas-
telukulmansa takia. Aihepiiriä käsiteltiin muun muassa kulttuuripolitiikan Culture(s) in 
Sustainable Future -konferenssissa  toukokuussa Helsingissä. Myös Pohjoismainen kult-
tuuripiste nosti aiheen ja raportin esille syksyllä oma toimintaansa tarkastellessan. Toi-
minnanjohtaja Rekola alusti Recommendations and reflection on sustainable funding 
structures - with adjustments in Culture and Art Programme in Mind -aiheesta kulttuu-
ripisteen vuosittaisessa asiantuntijatapaamisessa.

Raportti sai positiivista palautetta esittävän taiteeen ammattilaisilta ympäri maailmaa. 
Tanssin ja erityisesti sen vapaan kentän olosuhteet ovat haastavat kaikkialla, raportin 



38

analyysit ja kehittämisehdotukset löysivät vastakaikua monenlaisten toimijoiden parissa:
On the Move- liikkuvuusverkosto; ”Start your weekend with some #sustainability rea-
ding! Delve into this inspiring publication: ”Recommendations for a Sustainable Nordic 
and Baltic Dance Field”. Thanks to the Keðja project and Tanssin Tiedotuskeskus-Dance 
Info Finland”

Louis Yu, Executive Director, Performing Arts, West Kowloon: “Tämän raportin pitäisi 
olla rahoittajatahoille ja esittävän taiteen kentälle uusi dogma.”

Eurooppalainen kiertueverkosto AEROWAVES

Pääasiassa eurooppalaisten festivaalien ja esitystilojen edustajista koostuvan Aerowa-
ves-verkoston keskeinen tehtävä on valita vuosittain kaksikymmentä esitystä partneri-
organisaatioiden sekä kansallisten tuotantopartnereiden ohjelmistoon. Verkostoon kuu-
luu 35 jäsentä 34 maasta ja verkostoa johtaa John Ashford Englannista. 

Verkoston ja valintaprosessin kautta tieto taiteilijoista ja esityksistä leviää tehokkaasti. 
Vuonna 2015 prosessiin haki lähes 600 teosta, joista 19 Suomesta, ennätysmäärä. Kah-
denkymmenen teoksen suosituslistalle pääsi Suomesta tanssija-koreografi Ima Iduozeen 
teos This is the Title.

Kuva 11. Tanssin kentän ekosysteemi. Raportin kuvitusta © Kuvitellen. 
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Tiedotuskeskuksen kansainvälisten asiain päällikkö Pirjetta Mulari jatkoi Aerowaves-ver-
koston jäsenenä. Mulari toimi lokakuussa 2015 Aerowaves-haun esikarsintaraadissa 
verkoston johtaja John Ashfordin ja kolmen muun Aerowaves-partnerin kanssa. Harri 
Kuorelahti Zodiak – Uuden tanssin keskuksesta toimii verkostossa suomalaisena esityk-
siä vastaanottavana partnerina. Keväällä 2014 Aerowaves-verkosto sai EU:n kulttuuri-
ohjelmasta eurooppalaisille foorumeille tarkoitetun nelivuotisen rahoituksen.

Uudet yhteistyömahdollisuudet

Uusi yhteistyökumppani Tiedotuskeskukselle oli tunnettu ja arvostettu portugalilainen 
O espaco do tempo –keskus. Keskuksen johtaja Pia Kramer vieraili ICE HOT Oslo -ta-
pahtumassa, ja halusi kutsua kaksi taiteilijaa työryhmineen residenssiin: Jarkko Parta-
sen ja Liisa Risun. Heinäkuussa 2015 tapahtuneissa residensseissä työskenteli yhteensä 
kymmenen suomalaistaiteilijaa. O espaco do tempo -keskuksella on kiinnostusta löytää 
suomalaispartneri, jonka kanssa rakennettaisiin residenssivaihto-ohjelma suomalaisille ja 
portugalilaisille tanssitaiteilijoille.

Neuvotteluja yhteistyöprojektista hongkongilaisen West Kowloon Cultural Districtin 
kanssa jatkettiin ja tavoitteena on laatia yhteistyösopimus alkuvuodesta 2016. Kyseessä 
on kolmen suomalaisen ja kolmen hongkongilaisen taiteilijan residenssi- ja yhteistuotan-
to-ohjelma 2016-2019.

Kuva 12. Kedja Hammarfest 
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8. ORGANISAATIO JA HALLINTO

TIEDOTUSKESKUKSEN JÄSENYHTEISÖT JA HALLITUS 
Tiedotuskeskuksen jäsenyhteisöt ovat: 
• Suomen Kansallisbaletti
• Suomen Nuorisoseurat ry
• Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry
• Suomen Tanssinopettajain Liitto ry
• Suomen Tanssioppilaitosten Liitto STOPP ry
• Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat STST ry
• Suomen Tanssiurheiluliitto ry
• Teatterikeskus ry, Suomen Teatterit ry
• Taideyliopisto/Teatterikorkeakoulu
• Zodiak – Uuden tanssin keskus. 

Tiedotuskeskuksen hallitus kokoontui vuoden kuluessa neljä kertaa. Puheenjohtajana 
toimi Merja Snellman.

Hallituksen jäsenet vuosikokoukseen saakka (varajäsenet suluissa): 
• Maija Eränen (Raija Ojala)
• Sami Helenius (Jukka Haapalainen)
• Outi Kallinen (Hannaleena Markkanen)
• Tuomas Mikkola (Riia Niemelä)
• Arja Pettersson (Kalevi Lystimäki)
• Anniina Kumpuniemi (Timo Sokura)
• Hannele Niiranen (Sanna Meska)
• Sanna Suonsyrjä (Jan-Peter Kaiku)

Tanssin Tiedotuskeskus ry:n vuosikokous pidettiin 23.4. Vuosikokous valitsi uusiksi hal-
lituksen jäseniksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi: 
• Anniina Kumpuniemi (Martti Surakka)
• Arja Pettersson (Ville Sormunen)
• Mammu Rankanen (Sanna Suonsyrjä)
• Sanna Meska (Minna Palokangas)

Toista vuottaan hallituksen jäsenenä jatkoivat:
• Maija Eränen (Raija Ojala)
• Sami Helenius (Jukka Haapalainen)
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• Outi Kallinen (Hannaleena Markkanen)
• Tuomas Mikkola (Riia Niemelä)

JÄSENYYDET JÄRJESTÖISSÄ JA VERKOSTOISSA

Tiedotuskeskus on jäsen seuraavissa kansainvälisissä järjestöissä ja verkostoissa: 
• IETM (International Network for Contemporary Performing Arts)
• ENICPA (European Network for Information Centres of the Performing Arts)
• NOFOD (Nordisk Forum för Dansforskning)
•  APAP - Global Performing Arts Conference and Marketplace

Tanssin Tiedotuskeskus on Tanssin talo ry:n jäsen. Sanna Rekola toimi yhdistyksen hal-
lituksen puheenjohtajana.

Tiedotuskeskus kuuluu taiteen tiedotuskeskusten muodostamaan Taive-verkostoon. 
Tiedotuskeskuksen johtajat kokoontuvat useita kertoja vuodessa keskustelemaan ajan-
kohtaisista aiheista ja vaihtamaan tietoja ja kokemuksia yhteisistä aiheista. Myös tiedo-
tuskeskukset kokoontuvat vähintään kerran vuodessa kollegiaaliseen ajatustenvaihtoon.

ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT

Tiedotuskeskuksen henkilökunta osallistuu keskusteluihin eri yhteyksissä ja esittelee 
suomalaista tanssia tai Tiedotuskeskuksen toimintaa sekä kotimaassa että kansainväli-
sissä yhteyksissä. Lisäksi Tiedotuskeskuksen henkilökunta toimii erilaisten työryhmien 
tai yhteisöjen asiantunijajäsenenä.

Kansainvälisten asiain päällikkö Pirjetta Mulari toimii APAP International Members Ad-
visory Committeen jäsenenä. APAP on New Yorkissa vuosittain tammikuussa järjestet-
tävä esittävien taiteiden messutapahtuma. 

Mulari toimi myös EARS-hankkeen sekä Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n Kan-
sainväliset rahoitusinstrumentit instituuttien käyttöön -hankkeen ohjausryhmässä. 

Kansainvälisten asiain päällikkö Pirjetta Mulari
7.1.   Round Table –moderaattori On-the-Moven ja The Martin E. Segal 
  Theatre Centren järjestämän  Cultural Mobility: Symposium + Internatio- 
  nal Funding Guide -tapahtumassa  New Yorkissa
9.1.   APAP-messujen pre-session Our Global Community moderaattori New 
  Yorkissa yhdessä yhden The National Endowment for the Arts johtajista,  



42

  Michael Orloven, kanssa
23.4.  Keðja Sustainability Think Tank –työn esittely IETM-sessiossa Skills 
  and Tools for Regeneration
25.4.   IETM Showroom: keðja2-hankkeen esittely, Sustainability Think Tank –
  -työ keskiössä 
20.-22.5.  Puhuja Hong Kongin West Kowloon Cultural Districtin järjestämässä 
  symposiumissa Producers’ Network Meeting and Forum: luennon ja   
  work shopin teemoina TAIVEX 2 –hanke sekä keðja Sustainability Think  
  Tank –raportti
18.-22.11.  Dance in Vancouver -festivaalin kuraattori, alustus Tanssin Tiedotuskes- 
  kuksen toiminnasta ja ICE HOTista

Viestintäpäällikkö Sanna Kangasluoma 
7.5.   Kulttuurikeskus Caisa: Get to know the Finnish dance field and 
  institutions - suomalaisen tanssikentän ja tiedotuskeskuksen esittely

Toiminnanjohtaja Sanna Rekola
5.5.   Helsinki, Pohjoismainen kulttuuripiste: Introduction to Culture(s) in 
  Sustainable Futures -tilaisuus. Recommendations for a Sustainable Nor- 
  dic and Baltic Dance Field -raportin esittely ja osallistuminen paneelikes- 
  kusteluun
9.6.   Vilna: key note Liettuan tanssin tiedotuskeskuksen  
  20-vuotisjuhlaseminaarissa: Dance Info Finland as a Vehicle for Dance  
  Policy in Finland 
24.9.   Helsinki: alustus Nordic Culture Point, Joint Annual Experts’ Meeting: 
  Recommendations and reflection on sustainable funding structures -  
  with adjustments in Culture and Art Programme in Mind
23.11.   Helsinki: ENICPA-kokous, presentaatio TAIVEX2-koulutusohjelmasta

Tuottaja Katarina Lindholm
12.2.   Yokohama: TPAM Exchange: Sustainability in the Dance Field 
16.5.  Sustainability Think Tank -raportin esittely, Circostrada-kokous, Cirko,  
  Helsinki

TOIMISTO JA HENKILÖKUNTA 

Tiedotuskeskuksen toimisto muutti maaliskuussa Aleksanterin teatterista Kaapeliteh-
taalle. Muuton syynä oli  Aleksanterin teatteriin suunnitteilla oleva remontti ja sen jäl-
keinen todennäköinen vuokrankorotus. Myös Tanssin talon toteutumisen ennakointi ja 
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Kaapelin tulevan tanssiyhteisön rakentuminen olivat motivaationa.

Tiedotuskeskuksen vakituiseen henkilökuntaan kuuluu toiminnanjohtaja, kansainvälis-
ten asiain päällikkö, viestintäpäällikkö, tuottaja ja tiedotus- ja toimistosihteeri. Lisäksi 
vuoden kuluessa toimistossa työskenteli määräaikaisia- ja projektityöntekijöitä. 

Vakituinen henkilökunta:
• Sanna Kangasluoma, viestintäpäällikkö
• Katarina Lindholm, tuottaja, äitiyslomalla 27.5. alkaen
• Minna Luukko, tiedotus- ja toimistosihteeri, osa-aikainen
• Pirjetta Mulari, kansainvälisten asiain päällikkö
• Sanna Rekola, toiminnanjohtaja
 
Määräaikainen ja projektihenkilökunta:
• Elina Manninen, Tanka ja Finnish Dance in Focus-työtä
• Inka Reijonen, tiedottaja, osa-aikainen 1.–30.4., kokoaikainen 1.5. alkaen
• Laura Norppa, tuotantoassistentti 30.4. saakka
• Anastasia Trizna, tuottaja, Venäjä-hanke, jaettu työntekijä Aleksanterin teatterin 

kanssa 10.5.2015 saakka, osa-aikainen 11.5. lähtien
• Suvi Toivonen, projektityöntekijä 30.11.-23.12.

Harjoittelijat
• Henna Hietala, 17.8.–30.10., Metropolia Ammattikorkeakoulu
• Suvi Toivonen, 3.6.–31.7., Savonia-ammattikorkeakoulu
• Emma Heinonen, 16.3.–26.4., Turun ammattikorkeakoulu

Vuonna 2014 alkaneen Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n hallinnoiman nuorten 
kansainvälistymis- ja työllisyyshankkeen kautta Tiedotuskeskus rahoitti yhtä täysiai-
kaista määräaikaista työntekijää 15.4. asti ja yhtä määräaikaista osa-aikaista työntekijää 
10.5. asti. Tiedotuskeskus toimi virallisena työnantajana viiteen muuhun organisaatioon 
sijoitetuille työntekijälle, joista neljän työsuhde jatkui vuoden 2015 puolelle.

Työllistettävät työskentelivät Susanna Leinonen Companyn, Nomadi-tuotannon, ANTI 
Contemporary Art Festivalin sekä Zodiak – Uuden tanssin  keskuksen palveluksessa. 
Edellä mainittu Tiedotuskeskuksen osa-aikainen työntekijä jaettiin Aleksanterin teatte-
rin kanssa 10.5. saakka. Työsuhteet olivat Tiedotuskeskuksessa työskentelevän työsuh-
detta lukuun ottamatta yhdeksän kuukauden mittaisia ja ANTI-festivaalia lukuun otta-
matta työsuhteet jatkuivat vuoden 2015 puolelle.
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Tanssin Tiedotuskeskuksessa on tilikaudella 2015 ollut vakituista palkattua henkilökun-
taa keskimäärin 8 henkilöä, lisäksi satunnaisia palkkoja ja palkkioita on maksettu 20 hen-
kilölle. Tämän lisäksi on hankittu ostopalveluina työvoimaa eri tarkoituksiin, mm. seu-
raavilta:
• Gruppo Software Oy: Gruppo-kontaktitietojärjestelmä 
• Etsuro Design / Etsuro Endo: graafinen suunnittelu 
• Flo Apps Oy: Tiedotuskeskuksen verkkopalvelu 
• Kuvitellen Oy: Sustainability Think Tank -raportin kuvitus
• KuvaUnit / Uupi Tirronen
• Inka Kosonen: Focuksen taitto

Toiminnanjohtaja Rekola aloitti talvella 2014 puolitoista vuotta kestävän Helsingin yli-
opiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian järjestämän viestinnän johtamiskoulu-
tuksen. Koulutus päättyi keväällä 2015. 

Matkat 2015 

Sanna Kangasluoma
19.–20.5. Joensuu   Lucy Guerinin ja Kira Riikosen haastattelu 
 
Katarina Lindholm
9.–11.3. Århus, Tanska  Keðja Parner’s Meeting         
8.–16.2.  Yokohama, Japani    TPAM2015, Yokohama dance collection*         
 
Pirjetta Mulari
6.–12.1.  New York, USA On-the -move seminaari, APAP*
11.–22.3.  Melbourne, Australia
     Australia-Finland Dance Exchange, ICE HOT, Dance  
     Massive ja National Dance Forum*
22.–26.4.  Bergamo, Italia IETM-kokous, opintomatka,  seminaarit
17.-22.5.  Hong Kong  Producers’ Network Meeting*
12.–14.6.  Kuopio, Kajaani Paikallisliike (Kuopio), seminaari ja Lucy 
     Guerin ja Routa -yhteistuotanto (Kajaani)
1.–2.6.  Kööpenhamina, Tanska   
     ICE HOT  partnerikokous
19.8.   Tampere  Tanssin Tiedotuskeskuksen infotilaisuus
5.–11.10.  Soul, Etelä-Korea ICE HOT Asia workshop, PAMS-messut*
21.–25.10.  Pariisi, Ranska Aerowaves-partnerikokous*         
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4.–8.11  Hammerfest, Norja    KeðjaHammerfest, opintomatka
17.-22.11. Vancouver, Kanada  Dance in Vancouver -festivaalin kuratointi*

Inka Reijonen
13.–14.7.  Pori                   Porin SuomiAreena       
 4.–7.12. Pietari    Skoro-Finnish Dance -festivaali
 
Sanna Rekola
17.–18.2.  Kööpenhamina, Tanska ICE HOT -partnerikokous
1.-2.6.         Kööpenhamina, Tanska ICE HOT  -partnerikokous
9.6.  Vilna, Liettua   Liettuan tanssin tiedotuskeskuksen       
       20-vuotisjuhlaseminaari *
Anastasia Trizna
18.–24.2. Pietari, Moskova, Venäjä Skorohod-festivaali, Swiss week
9.–19.4.  Moskova, Venäjä          Golden Mask –festivaali         
26.–31.5. Moskova, Venäjä         Yhteisprojekteista neuvottelu          
6.–9.7.       Pietari, Venäjä           Open look -festivaali, Russian case         
13.–18.7. Moskova, Venäjä          Zil-festivaali         
25.-29.7.  Pyhäsalmi                   Täydenkuun tanssit      
4.–8.10.         Moskova, Venäjä         Territory-festivaali         
24.–26.10.     Joensuu                    Yksin sateessa –festivaali         
4–7.10.         Pietari, Venäjä           BuyBuyBallet
24.–29.11.      Jekaterinburg, Venäjä         Na Grani Contemporary Dance festival
2.12.–7.12     Pietari, Venäjä           SKORO Finnish Days -festivaali
 
Henna Hietala 
19.8.          Tampere                Tanssin Tiedotuskeskuksen infotilaisuus

* matkan maksoi osin tai kokonaan muu taho kuin Tiedotuskeskus
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9. TALOUS

Tanssin Tiedotuskeskuksen toiminta rahoitetaan valtion toiminta-avustuksella, hanke-
kohtaisilla projektiavustuksilla sekä oman toiminnan tuotoilla. 

Vuoden 2015 toteutuneet kokonaiskulut olivat  696 329,18  euroa. Opetus- ja kulttuuri-
ministeriön myöntämä toiminta-avustus oli 430 000 euroa. Kun vuoden 2015 kokonais-
tulot olivat 696 811,80 euroa, oli vuoden 2015 tulos 482,62 euroa. 
 

TULOT 2011 2012 2013 2014 2015
OKM 
toiminta-avustus

450 000 475 000 475 000 430 000 430 000

Muut avustukset 91 750,40 176 455,94 18 108 417 453,90 202 216,9
Oman toiminnan 
tuotot

51 830,82 67 763,59 12 542,07 53 963,32 64 594,9

Yhteensä 593 580,82 719 219,53 505 650,07 901 417,22 696 811,8
Menot 593 918,90 718 614,93 502 459,09 899 146,45 696 329,18
Tulos - 338,08 + 604,60 + 3 190,98 + 2 270,77 +482,62

 
Perustoiminta

Valtion toiminta-avustuksella katettiin viiden vakinaisen ja yhden määräaikaisen työn-
tekijän palkat sekä muut varsinaisen toiminnan kulut. Toiminta-avustuksella katettiin li-
säksi toimiston ylläpitokustannukset: vuokra, puhelimet, internet, tietokoneet ja niiden 
ylläpito, posti- yms. kulut. Toimintamäärärahalla katettiin myös  muun muassa Teatte-
ri&Tanssi+Sirkus -lehdeltä ostettava sisällöntuotanto (25 000 euroa) ja Finnish Dance in 
Focuksen kustannukset. Verkkosivu-uudistukseen käytettiin noin 23 000 euroa.
 
Sekä kustannusseurannan että avustustilitysten vuoksi eri projektien menoja ja tuloja 
seurataan kustannuspaikkakohtaisesti. 

Julkaisut

Vuosittain ilmestyvää englanninkielistä Finnish Dance in Focus -julkaisua rahoitetaan 
mainostuotoilla sekä Tiedotuskeskuksen toimintamäärärahasta tarkoitukseen osoitetul-
la osuudella. Julkaisun tuotot olivat yhteensä 4800 euroa. Kokonaiskustannukset olivat 
14 547   euroa, ja tulos -9747  euroa, joka katettiin Tiedotuskeskuksen toiminta-avus-
tuksesta. Edeltävistä vuosista poiketen toimitussihteerin palkkaa ei kohdennettu julkai-
sun kustannuksiin. Näin julkaisun kustannukset näyttävät aiempaa pienemmältä ja tulos 
paremmalta.
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ICE HOT 
Tanssin Tiedotuskeskus hallinnoi ICE HOT -hankkeelle myönnettyä 900 000 Tanskan 
kruunun eli noin 120 000 euron avustusta. Hankkeen kokonaiskulut vuonna 2014 olivat 
121 127 euroa. Määrärahaa käytettiin Kööpenahminassa vuonna 2016 järjestettävä ICE 
HOT katselmuksen valmisteluun sekä muuhun kansainväliseen  ICE HOT -yhteistyöhön
Tanssin Tiedotuskeskuksen omarahoitusosuus oli 12 544  euroa, joka sisältää osan Köö-
penhaminan platformin partnerimaksuosuudesta  sekä matka- ja majoituskuluja partne-
rikokouksiin. 

APAP I NYC 2014 Global Performing Arts Conference and Marketplace 
APAP-tapahtumaan osallistumiseen käytettiin 1 394 euroa, joka muodostui lähinnä mat-
ka- ja majoituskuluista. Kustannukset jaettiin Tiedotuskeskuksen, ICE HOTin ja APAPin 
kesken. 

TPAM
Tokyo Performing Arts -tapahtumaan osallistumisen matka- ja majoituskuluihin käytet-
tiin 1819 euroa. Osin matkakulut katettiin ICE Nordic Dance -yhteistyön kautta.  

tanzmesse
Vuonna 2016 Saksan Düsseldorfissa järjestettävän tanzmesse -tapahtumaan osallistu-
miseen valmistautumiseen käytettiin 4226 euroa.

PAMS
Performing Arts Market Seoul -tapahtumaan osallistumiseen käytettiin 2179 euroa. 
Kustannukset koostuivat matka- ja majoituskuluista sekä yhteispohjoismaisen ohjelman 
toteuttamiskuluista ja ne katettiin osin ICE HOT-budjetista.

Kansainvälisten yhteistyövalmiuksien kehittäminen/opintomatkat
Toimintavuonna 2015 järjestettiin kolme opintomatkaa, joiden kustannukset olivat 
9 227  euroa.

Asiantuntijavierailut
Asiantuntijavierailuihin käytettiin 2470  euroa. Kustannukset aiheutuivat kansainvälis-
ten vieraiden matka- ja majoituskuluista sekä vierailuohjelman toteuttamisen muista ku-
luista. 

Keðja 2012–2015
Vuonna 2014  keðja-hankkeen kustannukset olivat 5333  euroa. Kustannukset aiheu-
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tuivat Sustainability Think Tank -raportin paino-, kuvitus- ja taittokustannuksista sekä 
Hammerfestin -tapaamisen osallistumiskustannuksista.

Venäjä-ohjelma
Venäjä-ohjelman toteuttamiseen käytettiin 66 567  euroa. Vuodelta 2014 siirtyi vuodel-
le 2015 hankeavustusta 27 192 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä tarkoitukseen 
saatiin vuonna 2015 45 000  euron avustus. Hankkeen muut tuotot olivat  4 816 eu-
roa.  Vuodelle 2016 siirtyy 10 441 euroa. 

Suomi–Australia -yhteistyö
Australia-yhteistyöhön käytettiin 19 132 euroa. Tiedotuskeskus tuki ohjelmaan osallis-
tuvien suomalaisten taiteilijoiden matka- ja majoituskuluja.
 
Muut yhteistyöprojektit
Muihin yhteistyöprojekteihin käytettiiin 6397 euroa. 

Markkinointi ja promootio
Vuonna 2014 digitaaliseen markkinointiin ja promootioon saatiin opetus- ja kulttuurimi-
nisteriöltä 28 000 euron erityisavustus, josta vuodelle 2015 siirtyi 24 152 euroa. Vuon-
na 2015 opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi avustukselle käyttötarkoituksen muutok-
sen ja määräraha siirretään vuodelle 2016 käytettäväksi tilastoaineistojen digitaalisen 
esittämisen kehittämiseen.

Koko Suomi tanssii 2017

Toimintavuonna 2015 käytettiin Koko Suomi tanssii 2017-hankkeen yritysyhteistyön 
valmisteluun 1807 euroa.

Työllistämishanke

Työllistämishankkeen muualle kuin Tiedotuskeskukseen sijoitettujen henkilöiden palk-
kakustannukset olivat 28 620 euroa. Työllistämiskauden lopussa laskutettiin hanketta 
vetävältä Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:ltä sekä 15 %:n omarahoitusosuus or-
ganisaatioilta, joissa työllistettävät työskentelivät, yhteensä 27 440 euroa. Vuonna 2015 
työllistämishankkeen tulos oli -1180, koska vuonna 2014 se oli ylijäämäinen. Palkkoja 
ja niiden sivukuluja sekä niiden laskutusta ei vuodenvaihteessa jaettu kalenterivuoden 
mukaan.
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10. TOIMINNAN ARVIOINTI
 
Vuoden 2013 lopussa valmistunut Tiedotuskeskuksen strategia vuosille 2014–2018 oh-
jaa Tiedotuskeskuksen toimintaa ja sen painopisteitä.
 
Edellä olevassa vuosikertomustekstissä ja liitteissä on pyritty aiempaa enemmän ja sel-
keämmin tuomaan esille toiminnan osa-alueiden ja eri toimenpiteiden tavoitteita, tapah-
tunutta muutosta ja tuloksia. Tässä luvussa tarkoitus on tarkastella toimintaa yleisellä 
tasolla sekä tarkastella toimintavuotta suhteessa strategiaan, toimintasuunnitelmaan ja 
resursseihin.
 
Strategiaa laadittaessa lähdettiin siitä, että toimintaresurssit eivät kasva, mutta eivät 
myöskään vähene. Vuoden 2014 opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta kuitenkin 
leikattiin lähes 10 %. Vuonna 2015 määräraha pysyi edellisvuoden tasolla. Sekä vuon-
na  2014 että vuonna 2015 opetus- ja kulttuuriministeriö kompensoi leikkausta 20 000 
euron kansainväliseen toimintaan osoitetulla erillismäärärahalla. Toimintaa jouduttiin 
kuitenkin supistamaan ja toiminnan osa-alueiden strategisen tarkastelun jälkeen aiem-
min vilkas ja lisäresurssejakin tuonut koulutustoiminta (esimerkiksi Taivex -hankkeet) on 
lopetettu.
 
Strategian arvojen mukaisesti toiminnassa on painotettu asiantuntijuutta ja sen hyödyn-
tämistä erityisesti viestinnässä ja vaikuttamistyössä. Avoimuuden periaatteen mukaises-
ti Tiedotuskeskus on pyrkinyt edustamaan ja palvelemaan laajasti tanssin kenttää sekä 
tiedottamaan entistä paremmin omasta toiminnastaan. Kestävän toiminnan periaatteita 
toteutetaan niin, että entistä tarkemmin mietitään resurssien tehokasta käyttöä ja oikein 
kohdentamista. Toiminnalla haetaan pitkäkestoista vaikuttavuutta – oikein rakennetut 
yhteistyöhankkeet ja esimerkiksi opintomatkat tuottavat kansainvälistymisvalmiuksia ja 
verkostoja, jotka kantavat pitkälle tulevaisuuteen.

Tiedotuskeskuksen vuoden 2015 toiminnassa keskeistä olivat uudistaminen ja kehittä-
minen, tulevan valmistelu sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Näihin kaikkiin koh-
dennettiin merkittävästi erityisesti henkilöstöresursseja. Tästä huolimatta perustoimin-
ta ja erilaisten projektien toteuttaminen oli erittäin aktiivista.

Ammattilaisten toimintaa pyrittiin tukemaan sekä kansainvälisen toiminnan että vies-
tinnän ja palvelu- ja neuvontatyön avulla. Toimintavuoden työssä toteutettiin entistä 
vahvemmin myös strategiassa esiin nostettua yhteistyötä tanssin koko laajan ja moni-
muotoisen kentän kanssa.
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Vuoden 2015 toimintasuunnitelmaa on toteutettu suunnitellusti muutamia pieniä poik-
keuksia lukuun ottamatta.  Muutamien projektien ja suunnitelmien kohdalla sopeutettiin 
toimintaa, pyrittiin asetettuun päämäärään toisin tai muutettiin aikataulua.

Tiedonkeruuta esitysten ja niiden katsojien lisäksi muusta taidelähtöisestä toiminnasta 
ei toteutettu vuonna 2015. Sen sijaan päätettiin aloittaa tilastointiin ja tietojen esittä-
miseen liittyvä kehitys- ja yhteistyö Sirkuksen Tiedotuskeskuksen kanssa ja laajentaa 
tiedonkeruuta vuonna  2016.
 
Tanssin markkinointiin soveltuvaa sisältöä kehitetään osaksi uudistuvia verkkosivuja, 
niinpä DanceFinland -sovellusta ei enää päivitetty. Vuonna 2015 toteutettavaksi suun-
niteltu opintomatka New Yorkiin toteutuu mahdollisesti keväällä 2016. Myöskään kaikki 
toimintasuunnitelmassa mainitut yhteistyö- tai residenssihankkeet, joista oli käyty alus-
tavia keskusteluja, eivät toteutuneet. 

Viestintä
 
Vuotta 2015 voi pitää viestinnän kannalta onnistuneena, sillä tanssiala sai paljon nä-
kyvyyttä mediassa monesta eri näkökulmasta. Tähän vaikutti erityisesti Tanssin talo 
-hanke, jonka myötä tanssiala sai erityisesti syksyllä laajemminkin huomiota mediassa 
ja julkisessa keskustelussa. Myös Tiedotuskeskuksen oma sisällöntuotanto, joka syötti 
juttuaiheita medialle ja sai omia tanssialan uutisia leviämään eri kanavia myöten laajasti.
 
Osaa verkkosivu-uudistuksen sisällöntuotannon linjauksista alettiin toteuttaa jo vuonna 
2015. Omaa sisällöntuotantoa lisättiin ja kehitettiin, ja siihen ohjattiin aiempaa enemmän 
henkilöresursseja. Esimerkiksi uutistuotannossa ryhdyttiin tekemään aikaisempaa enem-
män omia artikkeleita, joissa nostettiin tanssin kenttää puhuttavia asioita taustoittaen 
esiin. Tällä vastattiin vuonna 2014 tehdyn uutiskirjekyselyn esiin nostamaan tarpeeseen.
 
Tavoitteena oli, että yhä useampi tanssista ja kulttuurista kiinnostunut lukisi ja jakaisi 
eteenpäin Tiedotuskeskuksen julkaisemaa sisältöä. Ajankohtaista- ja uutissivujen sekä 
uutiskirjeen sisältöihin panostaminen ja sosiaalisen median kanavien entistä laajempi 
käyttö tuottivat tulosta. Uutiskirjeiden ja verkkosivujen uutispalstan lukijakunta kasvoi. 
Myös sosiaalisen median tunnusluvut osoittivat myönteistä kehitystä.

Tiedotuskeskuksen www-sivuja katselukertoja ja yksittäisiä kävijöitä oli 2015 hiukan 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Tässä kohtaa kiinnostavaa on kuitenkin muutos verk-
kosivujen eri osien kävijämäärien suhteissa.
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Ilmoitustaulu on edelleen kaikkein suosituin osa. Ilmoitustaululla käytiin yli 10 000 ker-
taa useammin kuin edellisenä vuonna ja kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli noin 
10 %. Ilmoituksia julkaistiin enemmän kuin koskaan. Tästä voi vetää johtopäätöksen, 
että palvelu toimii edelleen hyvin: ilmoitustaulun ja siitä laaditun koosteen sisältö vastaa 
tanssiammattilaisten tarpeisiin.
 
Uutiset nousivat vuonna 2015 sivuston toiseksi käytetyimmäksi osaksi (aikaisemmin 
neljänneksi luetuin osa). Uutiset olivat englanninkielisten sivujen katsotuin osa: uutissi-
vuja luettiin reilut 4 200 kertaa.
 
Sosiaalinen media on tällä hetkellä nopeimmin muuttuva viestinnän alue, ja siihen pa-
nostettiin toimintavuonna aikaisempaa enemmän. Uutiskirjettä levitettiin myös Face-
bookissa ja Twitterissä ja näin perinteisempää viestintää tuettiin sosiaalisen median 
keinoin. Uutistuotantoon panostaminen näkyi tässäkin: aiheet kiinnostivat, sillä uusia 
uutiskirjetilaajia saatiin reilusti.

Verkkosivujen Tanka-käynneissä on ollut laskua viimeisen kolmen vuoden ajan, viimei-
sen kahden vuoden aikana ne ovat vähentyneet noin 20%. Taiteilijoiden kiinnostus mak-
saa oman ns. taiteilijakortin ylläpitämisestä tai päivittää sitä on vähentynyt merkittävästi 
viime vuosina. Tanka on ensisijaisesti arkistopalvelu, taiteilijat ylläpitävät nykyään omia 
kotisivujaan ja Tankan taiteilijakortti on taiteilijan näkökulmasta muuttunut tarpeetto-
maksi. Palvelun kehittämisestä jatkossa päätetään myöhemmin.
 
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
 
Tiivistetysti Tiedotuskeskuksen yhteiskunnallisen vaikuttamistyön tarkoituksena on 
tanssin näkyvyyden lisääminen ja toimintaedellytysten parantaminen. Vuonna 2015 
eniten vaikuttamistyötä tehtiin tanssin talo-hankkeen edistämiseksi – kun talon rahoitus 
sai myönteiset päätöksen joulukuussa, voidaan katsoa työn olleen tuloksellista.

Näkyvyyttä tanssille toi muun muassa kedja-hankkeen Sustainability Think Tankin Re-
commendations for a Sustainable Nordic and Baltic Dance Field -loppuraportti. Ajan-
kohtaisen kestävän kehityksen teeman kautta tanssin asemaa ja kehittämistä käsiteltiin 
useissa sekä kansainvälisissä että kotimaisissa yhteyksissä, ja raportti sai runsaasti posi-
tiivista palautetta.
 
Muiden taiteen tiedotuskeskusten ja Suomen eri puolilla maailmaa toimivien kulttuuri- 
ja tiede-instituuttien kanssa tehtiin yhteistyötä entistä enemmän. Nyt pyrittiin vaikut-
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tamaan muun muassa uuden hallituksen ohjelmaan. Yhteisellä vierailulla eduskuntaan 
nostettiin esille erityisesti kansainvälisen toiminnan merkitystä, tavoitteena vaikuttaa 
siten kansainvälisen toiminnan resursseihin. Ainakin tanssin kohdalla kyseiset määrära-
hat ovat viime vuosina supistuneet eikä kehityssuunta näytä muuttuvan.
 
Sekä tanssin talo -hankkeen myötä että muuten tanssi oli paljon esillä eri yhteyksissä. 
Suomen kireän taloudellisen tilanteen vuoksi ei taloudellisia lisäresursseja tanssille tul-
lut, mutta näkyvyys ja kasvanut ymmärrys tanssin mahdollisuuksista ja vaikutuksista 
yhteiskunnassa tuottanevat tuloksia ja edistävät tanssin asemaa myöhemmin.
 
Koko Suomi tanssii 2017
 
Koko Suomi tanssii 2017 -hanke on laaja verkostohanke, jossa eri tyyppinen tanssitoi-
minta ja erilaiset yleisöt, kokijat ja tekijät kohtaavat. Hanke vastaa strategiassa esitettyi-
hin taidetanssikenttää laajemman toiminnan esille nostamiseen, yhteistyön tekemiseen ja 
uusien yhteistyömallien kehittämiseen. Tavoitteena onkin sekä nostaa tanssia esille itse-
näisyyden juhlavuotena että luoda käytäntöjä ja malleja tulevaisuuden yhteistyölle. Stra-
tegiatyön yhteydessä käytiin keskusteluja myös siitä, miten kotimaan toimintaa voitaisiin 
välillä painottaa enemmän. Koko Suomi tanssii -hanke toteuttaa myös tätä tavoitetta.
 
Tiedotuskeskus oli valmistellut hanketta jo vuodesta 2014 saakka. Valtioneuvoston 
kanslia teki päätöksen sen taloudellisesta tukemisesta vasta lokakuussa 2015. Hank-
keen toteutuksen ja muun rahoituksen hankkimisen kannalta päätös tuli melko myöhään. 
Käytännössä viestintä ja muu työ pääsi alkamaan vasta vuoden 2016 alussa. Monille 
yhteistyökumppaneille olisi varhaisempi aikataulu ollut oman toiminnan suunnittelun tai 
rahoituksen hankinnan kannalta parempi.

Kansainvälinen toiminta
 
Tiedotuskeskuksen kansainvälistä toimintaa kehitettäessä tavoitteena on jo pitkään ol-
lut yhä suurempi vaikuttavuus. Tähän on pyritty sekä resurssien tehokkaalla käytöllä, 
resurssien oikein suuntaamisella  että painottamalla pitkäkestoisia, laaja-alaisia projek-
teja. Tarkastelemalla sekä yhden että useamman toimintavuoden kansainvälisen toimin-
nan, projektien ja yhteistyöhankkeiden määrää ja niihin osallistuneiden määrää, voidaan 
nähdä, että yhä useammalla suomalaisella tanssitoimijalla on ollut mahdollisuus olla osa 
sitä. Sekä edellä olevassa tekstistä että vuosikertomuksen liitteistä löytyy tähän liittyviä 
tunnuslukuja.
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Projekteihin, messuhankkeisiin ja opintomatkoihin osallistuneiden neuvonta- ja muita 
palveluja saaneiden määrä sekä saatu positiivinen palaute ovat lyhyen aikavälin ja vä-
littömiä tuloksia. Varsinaisen vaikuttavuuden, joka ilmenisi pidempää aikaväliä ja tans-
sin toimijoiden toimintaa tarkasteltaessa, tarkasteluun tarvittaisiin enemmän resursseja 
kuin mitä nyt on toiminnan arviointiin kohdistettu.
 
Kansainvälisen toiminnan kehittyessä ja verkostojen laajentuessa erilaiset yhteistyöp-
rojektit ovat tulleet yhä keskeisemmäksi osaksi Tiedotuskeskuksen toimintaa. Vuonna 
2015 eräitä keskeisiä kansainvälisen toiminnan projekteja olivat keðja 2012-2015 -hank-
keen loppuun saattaminen, ICE HOT -yhteistyössä Aasia-yhteistyön toteuttaminen ja 
Kööpenhaminan katselmuksen valmistelu. Näihin ei enää tai vielä sisältynyt laajaa ken-
tän osallistumista. Sen sijaan Venäjä-ohjelman projekteihin, opintomatkoihin, messupro-
jekteihin sekä asiantuntijavierasohjelman tapaamisiin osallistui laaja joukko tanssitoimi-
joita.

Yhteistyöprojekteista pyritään rakentamaan pitkäkestoisia, jolloin niiden vaikutukset-
kin voivat olla laajempia ja pidempiaikaisia. Vuonna 2013 aloitettu yhteistyö Australian 
tanssitoimijoiden kanssa jatkuu, osin jo ilman Tiedotuskeskuksen osallisuutta. Residens-
sihankkeista pyritään luomaan useampivuotisia, näin niiden kehittämiseen laitettu työ 
hyödyttää useampia toimijoita ja mahdollistaa myös kehitystyön.
 
Välttämättömyydestä on tullut tavallaan hyve myös Tiedotuskeskuksen pohjoismaisessa 
yhteistyössä: yhteistyö tuottaa mahdollisuuksia ja resursseja kansainvälistymiseen sekä 
taiteilijoille että Tiedotuskeskukselle. Sekä keðja-hanke että ICE HOT -yhteistyö ovat to-
teuttaneet näitä tavoitteita. Molemmat ovat pitkäkestoisia hankkeita, joihin liittyy sekä 
pohjoismaista että laajempaa kansainvälistä yhteistyötä ja verkostoja. 
 
Yhteistyöprojektien ja niissä luotujen verkostojen ja kontaktien sekä esimerkiksi opinto-
matkojen kautta Tiedotuskeskus pyrkii käyttämään niukat resurssit mahdollisimman laa-
jan toimijakentän hyväksi ja luomaan valmiuksia kansainväliseen toimintaan myös ilman 
Tiedotuskeskuksen tukea. 

Venäjä-ohjelma on kasvanut nopeasti laajaksi ja varsin suurta suomalaisjoukkoa osallis-
tavaksi projektikokonaisuudeksi, jolla on potentiaalia olla sitä myös jatkossa. Ohjelma on 
jo nyt tuottanut myös itsenäisiä hankkeita suomalaisten ja venäläisten toimijoiden välille. 
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Henkilöstöresurssit
 
Keskimäärin Tiedotuskeskuksessa työskenteli vuonna 2015 kahdeksan henkeä. Vuonna 
2014 vastaava henkilömäärä oli kuusi. Lyhytaikaisia projekti työsuhteita oli 20, mikä oli 
huomatt avasti  vähemmän kuin vuonna 2014, jolloin niitä oli 38. Jälkimmäinen ero joh-
tuu siitä, ett ä vuonna 2014 Tiedotuskeskus toteutti   Maarianhaminan kedja-tapahtuman, 
vuonna 2015 taas vastaavaa ei ollut.
 
Pidempien määräaikaisten työsuhteiden suurempi määrä vuonna 2015 mahdollistui 
muun muassa nuorten kansainvälistymis- ja työllisyyshankkeen kautt a saatuun palkka-
tukeen sekä Venäjä-ohjelman tukeen, joka mahdollisti  hankekoordinaatt orin palkkauk-
sen.
 

Huomatt avan paljon henkilöstön työaikaa kohdennetti  in sekä viesti nnän tekemiseen 
ett ä verkkosivujen kehitt ämistyöhön. Samoin yhteiskunnallinen vaikutt aminen painot-
tui aiempaa enemmän, sekä tanssin talo -hankkeen ett ä erilaisen vaikutt ajaviesti nnän 
myötä. Koko Suomi tanssii -hanke taas oli toimintavuonna 2015 vielä tulevan toiminnan 
valmistelua.
 
Edellä mainitut painotukset ja muutos vuodesta 2014 näkyvät alla olevassa henkilökun-
nan työajan jakautumista kuvaavassa esityksessä. 

Kuva 13.Henkilökunnan työajan jakautuminen 2015 (vuoden 2014 luku suluissa).
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Tanssin talo ry:n toimintaan osallistuminen ja sen tavoitteiden edistäminen on määritel-
ty Tiedotuskeskuksen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen kuuluvaksi. Yhdistyksen hal-
lituksen puheenjohtajuus ja talo-hankkeen edistäminen olivat toimintavuonna iso osa 
toiminnanjohtaja Rekolan työnkuvaa.

Hallintoon on määritelty kuuluvaksi talous- ja henkilöstöhallinto, yhdistyksen ja hallituk-
sen työskentelyyn ja  päätöksentekoon kuuluvien materiaalien tuottaminen sekä  yleis-
avustusten ja -tilitysten teko sekä yleiset toimiston ylläpitoon kuuluvat työt. 

Liitteet

1. MESSUPROJEKTIT, OPINTOMATKAT JA YHTEISTYÖPROJEKTIT
2. VENÄJÄ-OHJELMA
3. TASE JA TULOSLASKELMA 2015, TILINTARKASTUSKERTOMUS
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