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TANSSIN TIEDOTUSKESKUS JA VUOSI 2016

Tanssin Tiedotuskeskus on yksi kahdeksasta opetus- ja kulttuuriministeriön 
rahoittamasta taiteen tiedotuskeskuksesta. Se on yksi harvoista tanssin 
kenttää laajasti edustavista ja alan toiminnan kehittämiseksi toimivista 
organisaatioista. Tiedotuskeskus osallistuu tanssin, taiteen ja kulttuurin 
aloihin liittyviin keskusteluihin, antaa lausuntoja ja kommentoi  
kehittämistyötä ja politiikkaa. Asema keskeisenä, joskaan ei ainoana  
tanssin alan puolestapuhujana ja äänitorvena on vastuullinen.

Tiedotuskeskus toimii valtakunnallisesti ja tekee 
yhteistyötä sekä kotimaassa että kansainvälises-

ti. Usein kansainvälinen työ integroituu kotimaahan 
suuntautuvaan työhön niin, ettei niitä voi välttämät-
tä erottaa toisistaan.

Tiedotuskeskuksen toimintaperiaatteita ovat vai-
kuttavuus ja kestävyys. Vaikuttamistyössä pyritään 
tanssin kentän kannalta kestäviin ratkaisuihin. Kan-
sainvälisessä toiminnassa tavoitteena on kehittää 
toimijoiden kansainvälistä osaamista ja verkostoja 
eli antaa heille välineitä oman toiminnan kehittämi-
seen. Yhteistyösuhteissa ja -projekteissa pyritään 
pitkäjänteisyyteen ja sitä kautta vaikuttavuuteen, 
jonka tulokset ulottuvat moniin ja pitkälle tulevai-
suuteen.

Vuoden 2016 toiminnassa painottui kotimaan toi-
minta ja siinä erityisesti tanssin näkyvyyden lisää-
minen ja tietopohjan laajentaminen. 

Tiedotuskeskuksen uudet entistä selkeämmät ja 
erilaisia kohderyhmiä paremmin palvelevat verkko-
sivut avautuivat kesäkuussa. Tilastointia kehitettiin 
yhteistyössä Sirkuksen Tiedotuskeskuksen kanssa. 
Tiedonkeruun kattavuutta laajennettiin esitys- ja 
katsojatilastoista kattamaan muun muassa yleisö-
työtä ja yhteisötanssia. 

Koko Suomi tanssii -hanke on suurin Tiedotuskes-
kuksen koskaan toteuttama verkostoyhteistyö ja 
tapahtumaviestinnällinen kokonaisuus. Kampanjan 
myötä tanssi ja sen monimuotoisuus, yhteisöllisyys 
ja erilaiset hyvinvointivaikutukset saavat laajaa nä-
kyvyyttä. Oli ilo huomata miten innokkaasti erilaiset 
toimijat lähtivät mukaan kampanjaan ja miten help-
poa sen kautta on saada tanssille näkyvyyttä.

Koko Suomi tanssii -hankkeen vuosi alkoi yhteis-
työverkoston rakentamisella ja tanssihaastekoreo-
grafien rekrytoinnilla. Koreografioiden tekeminen, 
opettajien koulutus ja tanssihaastevideoiden to-
teuttaminen tiivistivät hanketyötä vuoden loppua 
kohden.  Kampanjasta tiedottaminen laajeni ke-
sällä kampanjavideon, Suomitanssii.fi –sivuston ja  
sosiaalisen median eri kanavien käyttöönoton  
myötä.

Kansainvälisen toiminnan vuoteen mahtui sekä  
uusia yhteistyöhankkeita että pitkäaikaisen yhteis-
työn jatkumista. Pohjoismainen ICE HOT –yhteistyö 
jatkui Kööpenhaminan katselmuksella marras-jou-
lukuussa. Katselmukseen osallistuville taiteilijoille 
tarjottiin mahdollisuus osallistua valmennusohjel-
maan, jossa annettiin eväitä kansainväliseen toimin-
taan, verkostoitumiseen ja oman taiteellisen työn 
esittelyyn. 
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ICE HOT -katselmuksen lisäksi suomalaista tanssia 
esiteltiin neljässä eri messu- ja verkostoitumista-
pahtumassa. Vuonna 2014 käynnistynyt, menestyk-
sekkääksi osoittautunut Venäjä-ohjelma jatkui sekä 
uusien että vanhojen kumppanien kanssa.

Uusi yhteistyöprojekti Creative Meeting Point: 
Hong Kong x Finland käynnistyi marraskuussa 2016.  
Näkyvyyttä ja työtilaisuuksia suomalaiselle esitys-, 
sirkus- ja tanssitaiteelle saksankielisissä maissa 
hakevaa SZENEfrei 2017-2019 -hanketta valmis-
teltiin Suomen Saksan instituutin johdolla. Lapsil-
la ja nuorille suunnattuun taiteeseen keskittyvän  
Korea-Nordic Connection -yhteistyön valmistelua 
jatkettiin. Tässäkin Tiedotuskeskuksen onnistu-
nut yhteistyö Korean kanssa vuosina 2010–2012 on  
synnyttämässä tulevaisuuden yhteistyötä eli pitkä-
jänteistä vaikuttavuutta.

Tyytyväisenä voi todeta myös sen, että pohjois-
mais-balttilainen Keðja-verkosto jatkoi toimintaan-
sa. Vilnassa järjestettiin jo kahdestoista verkosto-
tapaaminen. Lisäksi vuoden aikana valmisteltiin 
Movement Matters –yhteistyötä, jolle haettiin loka-
kuussa EU-kulttuuriohjelman rahoitusta.

Tiedotuskeskuksen henkilökunnan käyntikorteis-
sa lukee Working for Finnish Dance since 1980, 
Putting Finnish Dance in Focus ja Opening New  
Horizons for Finnish Dance. 

Seuraavilla sivuilla kerromme miten tätä toteutet-
tiin vuonna 2016.

Sanna Rekola 
Toiminnanjohtaja

Kuva: Uupi Tirronen



1. VIESTINTÄ

Viestintä on keskeinen osa Tanssin 
Tiedotuskeskuksen toimintaa. Se kuuluu niin 

ammattilaisten toiminnan tukemiseen kuin 
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, tanssialan 

vahvistamiseen ja suomalaisen tanssitaiteen 
kansainvälistymiseen.
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Vuonna 2016 viestinnän suurimmat kokonai-
suudet perustyön ohella olivat: verkkosivu- 

uudistuksen loppuunsaattaminen ja uusien sivujen 
käyttöönotto, Koko Suomi tanssii -kampanjan suun-
nittelu, tilastojen keruun ja esittämisen uudistami-
nen. 

Viestinnän resursseja suunnattiin edellisvuotta 
enemmän kehittämisprojekteihin (uudet verkko-
sivut ja tilastouudistus) sekä uudenlaiseen, valta-
kunnalliseen Koko Suomi tanssii -kampanjaan, sen 
suunnitteluun, sisältöihin ja kampanjan omien verk-
kosivujen ja viestintäkanavien rakentamiseen.

Tanssin Tiedotuskeskuksen viestinnässä on  
neljä osa-aluetta: 

1. toimialaa koskeva uutisointi – oma ”media”

2. tanssialan ammattilaisille ja asiantuntijoille 
suunnattu viestintä

3. vaikuttajaviestintä

4. kansainvälinen viestintä

VERKKOSIVUSTO

T iedotuskeskuksen tärkein viestintäkanava on 
verkkosivusto, joka kävi toimintavuonna läpi 

perusteellisen uudistuksen. Sivujen uudistamisen 
tärkeimmät periaatteet olivat käytettävyyden pa-
rantaminen ja visuaalisen kiinnostavuuden lisäämi-
nen. Uudet sivut avattiin 22.6.2016.

Uusilla verkkosivuilla pyritään aikaisempaa parem-
min kasvattamaan tanssialan näkyvyyttä ja tavoitta-
maan vaikuttajia, korostamaan positiivista mieliku-
vaa tanssista ja tukemaan ammattilaisten toimintaa 
sekä parantamaan tiedon saatavuutta.

Verkkosivuille tuotettiin Tiedotuskeskuksen  
videomateriaalia (ns. brändivideo) sekä uudet kuvi-
tuskuvat, joita voidaan käyttää myös muissa kana-
vissa ja painotuotteissa.

Verkkosivuston käyttö on pysynyt suunnilleen aikai-
sempien vuosien tasolla. Uusien sivujen uudenlaisen 
rakenteen vuoksi sivukohtaisia kävijämääriä ei pys-
tytä sellaisenaan vertailemaan aikaisempiin vuosiin 
nähden (mm. sivuja on nimetty uudella tavalla). 

Täsmälliset vertailuluvut puuttuvat myös kokonais-
kävijämääristä, sillä teknisten ongelmien vuoksi 
erittäin käytetty osa sivustosta (ilmoitustaulu, esi-
tyskalenteri, hankkeet, tietopankki, Tanka sekä ryh-
mät ja koreografit -osio) oli lähes viiden kuukauden 
ajaksi pudonnut pois automaattisesta analytiikasta. 
Vuoden 2016 kohdalla luvut ovat saatuihin lukui-
hin perustuvia varovaisia arvioita, mutta kaikkien  
esiteltyjen vuoden 2016 käyttölukujen voi olettaa 
todellisuudessa olevan suurempia.

Suomen ulkopuolelta eniten käyntejä sivustolle  
tulee Isosta-Britanniasta, Ruotsista, Alankomaista, 
Yhdysvalloista, Kanadasta ja Ranskasta.

Tiedotuskeskuksen strategisista tavoitteista viestinnän painopiste 
vuonna 2016 oli tanssin näkyvyyden lisäämisessä ja tanssialaa koskevan 
asiantuntijatiedon (mm. tilastot, tietopankki) tehokkaassa välittämisessä 
ammattilaisille ja vaikuttajille.
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VERKKOSIVUJEN KÄYTTÖ
(vuoden 2016 luvut ovat arvioita)

2014 2015 2016 *

Kaikki yksittäisten sivujen katselut 322 853 326 627 292 000*

Ilmoitustaulu 94 200  (29 %) 104 237  (32 %) 100 000  (34 %)

Tanka 40 500 (13 %) 39 205  (12 %) 25 000  (9 %)

Esityskalenteri 26 300  (8 %) 24 423 (7 %) 22 000  (7 %)

Mobiilikäyttö 27 % 37 % 42 %

Suomalaisten osuus käynneistä 88 % 88 % 84 %

Helsinkiläisten osuus käynneistä 54 % 57 % 56 %

Verkkosivuston käyttö ja sivujen katselut. * Koska sivuston rakenne uudistui keskellä vuotta 2016 ja osa uusista toiminnoista ei ollut tilastoinnin 
piirissä, vuoden 2016 kävijäluvut ovat noin 7 kk:n käytön perusteella tehtyjä arvioita.

TANSSIALAN UUTISET

A jankohtaispalsta kokoaa toimialaa koskevat uu-
tiset ja tiedotteet yhteen paikkaan sekä am-

mattilaisten että laajemman kulttuuriyleisön ja 
toimittajien luettavaksi. Laadukkaaseen uutisoin-
tiin ja omaan sisällöntuotantoon panostetaan, sillä  
Tiedotuskeskuksen ajankohtaispalsta toimii taval-
laan omana tanssialan mediana, jonka sisällöstä lä-
hetetään säännöllisesti uutiskirjeitä tilaajille.

Tanssia koskevia uutisia, tiedotteita ja artikkeleita 
julkaistiin verkkosivuston uutispalstalla 138 kap-
paletta (vuonna 2015 uutisia oli 172) - keskimäärin 
kolme uutista viikossa lomat pois lukien. Uutistuo-
tannossa erotettiin lyhyet, tiedotemaiset uutiset ja 
pidemmät artikkelit, joissa käsiteltiin asioita syvem-
min ja laajemmasta näkökulmasta.

Uutisista lähes puolet (65) oli omaa sisällöntuotan-
toa, jossa panostettiin taustatyöhön, haastatteluihin 
yms (edellisenä vuonna omaa tuotantoa oli uutisista 
noin kolmannes). 

Lukijatkin kiinnittivät huomiota sisällöntuotannon 
parantumiseen. Saadussa palautteessa kiitettiin 
mm. sitä, miten tanssialaa koskevassa uutisoinnissa 
ei tyydytty pelkästään muiden tiedotteiden julkai-
semiseen sellaisenaan, vaan esimerkiksi pyydettiin 
kommentteja asianosaisilta.

Uusien, kesäkuussa 2016 julkaistujen verkkosivujen 
myötä ajankohtaispalsta sai houkuttelevamman ja 
visuaalisemman ilmeen, joka edesauttaa jäsentä-
mään uutisia aikaisempaa paremmin. 

Teknisten ongelmien vuoksi uutisten ja artikkelien 
lukijamääriä ei pystytty jäljittämään vuonna 2016. 
Edellisenä vuonna (vanhan sivuston) uutispalsta oli 
koko sivuston toiseksi käytetyin osio (uutisia katsot-
tiin 2015 lähes 40 000 kertaa), ja parannusten myötä 
voi olettaa uutisilla olevan edelleen vähintään yhtä 
paljon lukijoita.
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UUTISKIRJE

Myös uutiskirjeen ilme uudistui uusien verkkosi-
vujen myötä. Uutiskirje kootaan verkkosivuilla jul-
kaistuista ajankohtaisista uutisista ja artikkeleista.  
Uudessa uutiskirjeessä näkyvyyttä saa aina myös 
pari ajankohtaista esitystä, jotka nostetaan verkko-
sivujen esityskalenterista. 

Vuonna 2016 uutiskirje lähetettiin kuusitoista  
kertaa, eli noin joka kolmas viikko, yli 1 700:lle vas-
taanottajalle. Uutiskirjeen tilaajien määrässä oli 
pientä kasvua. Edellisenä vuonna uutiskirjeitä lähti 
21, noin joka toinen viikko. Uutiskirjeiden määrään 
vaikutti sekä uutisten väheneminen että resurssien 
suuntaaminen uudella tavalla.

Uusi uutiskirje ja sen sisällöt kiinnostivat lukijoita 
hieman enemmän kuin vanha versio: kevään aika-
na vanhanmallisen uutiskirjeen avasi keskimäärin  
36 % vastaanottajista, kun syksyllä uuden uutiskir-
jeen avasi keskimäärin 41 % vastaanottajista.

UUTISIA ENGLANNIKSI KANSAINVÄLISELLE 
KOHDERYHMÄLLE

Suomalaisen tanssialan uutisia tuotettiin ja jul-
kaistiin myös englanniksi. Näissä keskityttiin kan-
sainväliselle ammattilais- ja asiantuntijakohderyh-
mälle relevantteihin asioihin: suomalaisten tanssin  
tekijöiden kansainväliseen työhön ja näkyvyyteen, 
kansainväliseen yhteistyöhön ja vaihtoon sekä  
Tiedotuskeskuksen omiin hankkeisiin. Suomalais-
ten tanssitaiteilijoiden vierailuesityksiä ulkomailla 
listattiin uutisiin säännöllisesti. Englanninkielinen 
sisällöntuotanto hoidettiin itse.

Vuonna 2016 englanniksi julkaistiin noin 50 uutista, 
artikkelia tai tiedotetta (edellisenä vuonna 56 uu-
tista ja 12 omaa tiedotetta). Englanninkielistä uutis-
sivua katsottiin reilusti yli 5 000 kertaa (edellisenä 
vuonna 4 280).

Kansainväliselle kohderyhmälle suunnattu englan-
ninkielinen uutiskirje lähetettiin joka toinen kuu-
kausi yli 1 500 vastaanottajalle. Määrä on suunnil-
leen sama kuin edellisenä vuonna (2015: seitsemän 
englanninkielistä newsletteriä 1 494:lle vastaanotta-
jalle).

ART AND CULTURE TO BECOME PART  
OF HEALTH CARE IN FINLAND

Luetuin englanninkielinen uutinen koski hallituksen 
kärkihanketta, jossa taide ja kulttuuri otetaan osaksi  
sosiaali- ja terveyssektorin työtä.

Uutinen danceinfo.fi-sivuilla 5.4.2016

“
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SOSIAALINEN MEDIA

Sosiaalisen median kanavat ovat nousseet tär-
keäksi uutisviestinnän välineiksi, joissa pysty-

tään levittämään sekä omilla sivuilla ja uutiskirjeissä 
julkaistua sisältöä että muunlaisia, toisten toimijoi-
den tuottamia sisältöjä, jotka suoraan tai välillisesti 
koskevat tanssialaa. Sosiaalinen media on noussut 
myös julkisen keskustelun foorumiksi, jossa noste-
taan ajankohtaisia asioita esille. 

Sosiaalisen median kanavat toimivat nopeammin 
kuin omat uutiskirjekanavat – ja niillä on mahdolli-
suus tavoittaa laajempia yleisöjä kuin omien sivujen 
lukijat tai uutiskirjeen tilaajat. Sosiaalisen median 
kanavien kautta Tiedotuskeskuksen verkkosivuille 
tuli yli 13 000 vierailua vuoden 2016 aikana (vuonna 
2015 noin 8 000).

Sisällön tuottaminen sosiaaliseen mediaan on li-
sääntynyt vuoden 2016 aikana, ja osin myös saatta-
nut vähentää omilla verkkosivuilla ja uutiskirjeissä 
julkaistujen sisältöjen määrää. Koko Suomi tanssii 
-kampanjalle perustettiin omat sosiaalisen median 
kanavat, ja osa sisällöistä tuotettiin sinne.

Facebookissa julkaistiin vuoden aikana 320 pos-
tausta. Suosituimmat ja eniten yleisöä tavoittaneet  
julkaisut liittyivät Koko Suomi tanssii -kampanjaan 
ja tanssihaasteopettajien hakuun. 

Twitteriä ryhdyttiin käyttämään huomattavasti  
aikaisempaa aktiivisemmin: siellä julkaistiin tai jaet-
tiin 478 tviittiä, mikä oli yli kaksi kertaa enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Twitterin kautta tavoitetaan 
hyvin myös kansainvälisiä tanssialan ammattilaisia 
ja voidaan edelleenjakaa tanssitaiteilijoiden liikku-
vuutta ja kansainvälistymistä tukevaa sisältöä.

Myös Instagramia alettiin käyttää aktiivisemmin. 
Siellä julkaistiin kuvia erityisesti omaan toimintaan 
liittyvistä asioista ja Koko Suomi tanssii -kampan-
jan valmistelusta. DanceFinland-kanavalla Instagra-
missa oli vuoden loppuun mennessä yhteensä 214  
julkaisua. 

Seuraajien määrä kaikissa kanavissa kasvoi vuoden 
aikana. Instagramissa Tiedotuskeskuksen seuraajien 
määrä peräti kolminkertaistui edellisestä vuodesta.

9.3.2016  Psst, Koko Suomi tanssii etenee! Kannattaa 
pysyä kuulolla, lisätietoa luvassa kevään aikana! 
#tanssihaaste #kokosuomitanssii

Suosittu julkaisu on tavoittanut yli 7500 ihmistä Tanssin 
Tiedotuskeskuksen Facebook-sivujen kautta.

2 761

798

854

Sosiaalisen median seuraajia  
vuonna 2016:
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MEDIATIEDOTUS JA -SEURANTA

Tanssin Tiedotuskeskus tiedottaa medialle kes-
keisistä valtakunnallisista tanssialan uutisista 

ja ajankohtaisista tapahtumista. Vuonna 2016 koti-
maisille tiedotusvälineille tarjottiin juttuaiheita tie-
dotteita lähettämällä ja kontaktoimalla suoraan eri 
medioita ja toimittajia. 

Tiedotteita lähetettiin yhdeksän: kansainvälisen 
tanssin päivän teemoista ja tapahtumista, suoma-
laisten osallistumisesta Saksan Tanzmesseen, ICE 
HOT Nordic Dance Platformin suomalaisohjelmis-
tosta, Koko Suomi tanssii -kampanjasta ja Pietarin 
Skorohodin Finnish Festistä ynnä muista ajankoh-
taisasioista.

Tiedotuskeskuksella on omalla mediatiedotuslis-
tallaan noin 300 toimittajaa Suomessa ja noin 100 
tanssista kirjoittavaa toimittajaa eri puolilla maail-
maa.

Yksittäisistä aiheista eniten näkyvyyttä sai Kansain-
välinen tanssin päivä sekä valtakunnallisissa että 
erityisesti paikallisissa medioissa: toimituksellisen 
median osumia kertyi 18.

Myös Koko Suomi tanssii -kampanja sai paljon  
mediahuomiota jo vuonna 2016: hanke mainittiin ja 
sitä käsiteltiin yhteensä 35 uutisessa. Merkittävim-
pinä voidaan mainita Koko Suomi tanssii -esittely- 
video, joka esitettiin Yleisradion uudenvuoden  
aaton Suomi100-juhlalähetyksessä. Lähetyksellä oli 
parhaimmillaan yli 800 000 katsojaa. 

Vuoden 2016 loppupuolella Tiedotuskeskus otti 
käyttöön Meltwaterin mediaseurannan ja tiedote-
palvelun – aikaisemmin mediaseuranta tehtiin “kä-
sin” itse, jolloin voi olettaa osan osumista jääneen 
meiltä huomiotta. Meltwaterin palvelun avulla saa-
daan myös laajennettua toimittaja-vaikuttaja-kon-
takteja omien listojen ulkopuolelle, haluttujen  
aihealueiden mukaan.

Kansainvälistä tanssin päivää vietetään 29.4. 
Tanssin Tiedotuskeskus suomentaa ja välittää 

tanssitoimijoille päivään liittyvän julistuksen, jonka 
Kansainvälinen teatteri-instituutti ITI on vuosittain 
tilannut tunnetulta tanssitaiteilijalta. Vuonna 2016 
julistuksen kirjoittaja oli samoalainen koreografi 
Lemi Ponifasio. 

Tiedotuskeskus keräsi tietoa eri puolella Suomessa 
tapahtuneista tanssin päivän tapahtumista, koordi-
noi päivään liittyvien tapahtumien viestintää valta-
kunnallisesti, julkaisi koko Suomen kattavan ohjel-
man, teki aiheesta tiedotteen ja kontaktoi median 
edustajia tanssiaiheiden nostamiseksi tiedotusväli-
neisiin juuri tuona päivänä. 

Kaapelitehtaalla järjestettiin jo toista kertaa Kaa-
pelin tanssin päivä -tapahtuma yhteistyössä Tans-
sin talon, Zodiak - Uuden tanssin keskuksen, Tans-
siteatteri Tsuumin, Tanssiteatteri Hurjaruuthin, 
Tamara Rasmussen opiston, Susanna Leinonen  
Companyn, Teatterimuseon, Haapalainen Suu-
tari-Jääskö Dance Studion, Loikka-festivaalin ja 
Hima&Sali-ravintolan kanssa. Tapahtumassa oli 
monenlaista ohjelmaa, avoimia ovia, tanssitunte-
ja, esityksiä, pop-up-esiintymisiä eri puolilla taloa 
ja vappuetkot, yhteensä 20 erilaista tapahtumaa.  
Tiedotuskeskus hoiti tapahtuman markkinoinnin ja 
tiedotuksen ja teki tapahtumasta flyerin ja julisteen.

KANSAINVÄLINEN TANSSIN PÄIVÄ
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Tanssin Tiedotuskeskus tiedotti ja markkinoi Kaapelin tanssin päivän tapahtumasta ja loi tapahtumalle ilmeen, jota hyödynnettiin muun muassa 
tapahtuman Facebook-sivuilla, flyreissa ja julisteessa.

Kansainvälinen tanssin päivä 2016: 

30 listattua tapahtumaa ympäri Suomea

25 tapahtumaa Tiedotuskeskuksen Facebook- 
tapahtumassa

18 osumaa toimituksellisessa mediassa

230 sosiaalisen median postausta

VIESTINTÄ AMMATTILAISILLE

T iedotuskeskus tukee tanssiammattilaisten työtä 
välittämällä tanssialaa koskevaa tietoa ja am-

matinharjoittamiseen liittyviä ilmoituksia ja viestejä 
suoraan tanssin kentälle. Ammattilaisille järjestettiin 
säännöllisesti keskustelutilaisuuksia, joilla pyrittiin 
parantamaan heidän valmiuksiaan toimia ammatissa 
kotimaassa ja kansainvälisesti. Neuvontaa annettin 
myös henkilökohtaisesti mahdollisuuksien mukaan.

ILMOITUSTAULU

Verkkosivuston ilmoitustaulua kehitettiin vuonna 
2016 siten, että nykyisin tanssitoimijoilla on mah-
dollisuus itse viedä oma ilmoituksensa ilmoitustau-
lulle. Suuri osa ilmoituksista kuitenkin välitetään 
ja julkaistaan edelleen itse. Ilmoitustaululle luotiin 
seitsemän kategoriaa, jotka helpottavat ilmoitusten 
etsimistä aiheen mukaan (Apurahat, Avoimet haut, 
Koulutus, Residenssit, Tapahtumat, Työ, Muut). 

Ilmoituksista lähetetään viikoittain kooste tilaajille. 
Koosteen kokoamista helpotettiin siten, että uudet 

ilmoitukset ilmestyvät automaattisesti aina seuraa-
van koosteen pohjaan, mutta lähettäjä voi myös itse 
editoida sitä.

Ilmoitustaulun voi edelleen arvioida olevan verkko-
sivuston katsotuin osa. Vaikka ilmoitustaulun vuo-
den 2016 kävijätilastoinnista puuttuvat käynnit noin 
viiden kuukauden ajalta, analytiikka antaa pelkäs-
tään seitsemän kuukauden käyntien yhteismääräksi 
noin 70 000.

Suosituimmat ilmoitukset koskivat työtarjouksia ja 
niitä katsottiin noin 450 kertaa – “Suomen kansal-
lisooppera etsii tanssijoita TANGO!-produktioon” 
-ilmoitusta klikattiin jopa yli 1 400 kertaa (toukokuu 
2016).
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ILMOITUSTAULUN KÄYTTÖ 2014 2015 2016

Ilmoitusten määrä 448 533 502

Ilmoitustaulukoosteen vastaanottajia 603 619 644

Käynnit ilmoitustaululla 94 000 104 000 yli 100 000 *

TIETOPANKKI JA  
KANSAINVÄLISTYMINEN-OSIO

Uusille verkkosivuille luotiin suomalaisen tanssialan 
tietopankki palvelemaan ensisijaisesti tanssin am-
mattilaisia kotimaassa. Tietopankkiin ohjattiin myös 
median edustajia ja muita tanssikentän tietoja etsi-
viä.

Tietopankissa on seitsemän kategoriaa: Aluekes-
kukset, Apurahat, Esitystilat, Koulutus, Residenssit, 
Tapahtumat ja Yhdistykset ja liitot. Tietopankin käy-
tetyimmät alueet olivat Koulutus, Aluekeskukset ja 
Tapahtumat. Tanssin opiskeluun liittyviä tietoja et-
sitään selvästi paljon: opiskeluun liittyvät sivut ovat 
olleet 5-6 katsotuimman joukossa jo neljän vuoden 
ajan.

Kansainvälisen tanssialan tiedot koottiin toiseen 
tietopankkiin, jonka nimeksi annettiin Kansainvä-
listyminen. Tieto on jaettu maittain neljään katego-
riaan: keskeisiin organisaatioihin, tuotantotahoihin, 
tapahtumiin ja residensseihin. Tietoja voi tarkastella 
myös maittain luokiteltuna.

Tietopankin luominen oli kunnianhimoinen projek-
ti, jolla Tiedotuskeskukselle kertynyttä asiantunte-
musta pyrittiin tekemään läpinäkyväksi ja helposti 
hyödynnettäväksi. Tietopankki vaatii jatkuvaa päi-
vittämistä. Erityisesti kansainvälisen tanssikentän 
osalta täydentämistä seuraaville vuosille jäi paljon. 
Tanssin kenttää on myös pyydetty antamaan vink-
kejä tietopankista puuttuvista relevanteista organi-
saatioista Suomessa tai ulkomailla. 

Tarkkoja sivujen katsomismääriä tietopankeista-
kaan ei vuonna 2016 saatu uusien sivujen analytiikan 
käyttöönotossa ilmenneiden ongelmien vuoksi.

TIEDOTTEET TANSSIN KENTÄLLE

Tiedotuskeskuksen asiakasrekisterissä on yli 700 
tanssin kentällä toimivan ammattilaisen sähköposti-
osoitteet. Heille lähetettiin vuonna 2016 yli 20 suo-
raviestiä, jotka koskivat Tiedotuskeskuksen opinto-
matkoja ja hankkeita, omia tai yhteistyökumppanien 
avoimia hakuja, seminaareja, keskustelutilaisuuk-
sia ja muita Tiedotuskeskuksen ammattilaisille  
tarjoamia mahdollisuuksia.

Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat ry:n Liitos-lehteä 
käytettiin myös kanavana tanssin ammattilaisken-
tän tavoittamiseksi. Lehden kolmessa numerossa 
julkaistiin “Tanssin Tiedotuskeskuksen kuulumisia”.

* Vuoden 2016 käyntiluvut ovat arvioita.
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AMMATTILAISTILAISUUDET
Venäjä-yhteistyön päiväkahvit  
31.3.2016 
6 osallistujaa

Kansainväliset yhteistuotannot  
(tuottajatapaaminen) 
Suvilahden Tiivistämö  
6.4.2016  
Yhteistyössä: Sirkuksen ja Teatterin  
tiedotuskeskukset 
Puhujavieraat: Eeva Bergroth (Klockriketeatern)  
ja Satu Herrala (Baltic Circle) 
20 osallistujaa

Koko Suomi tanssii -aamukahvit 
19.4.2016 
31 osallistujaa

Miten/Mistä löydät kansainvälisen  
yhteistyökumppanin osatuottajaksi?  
Sirkuksen tiedotuskeskus 
9.5. 2016 
Yhteistyössä: Sirkuksen ja Teatterin  
tiedotuskeskukset 
Puhujavieraat: Jean-Marc Broqua  
(La Granerie, Toulouse) 
20 osallistujaa

Tanzmesse-infotilaisuus konkareille 
20.5. 2016 
4 osallistujaa

Tanzmesse ABC ekakertalaisille 
25.5.2016  
4 osallistujaa

Kansainvälistymiskeskustelu 
25.10.2016  
30 osallistujaa  
(ks. ICE HOT Coaching)

Näkökulmia kansainvälisen festivaalin  
kuratointiin (tuottajatapaaminen) 
Tanssiteatteri Hurjaruuth 
29.11.2016 
Yhteistyössä: Sirkuksen ja Teatterin  
tiedotuskeskukset 
Puhujavieraat: Adam Hayward (Hyde Productions)  
ja Jeremy Boomer Stacey (IPAY) 
16 osallistujaa

Lisäksi Koko Suomi tanssiin -kampanjasta järjestettiin useita 
ammattilaistilaisuuksia sekä omissa tiloissa  
että muualla Suomessa. (ks. Koko Suomi tanssii)
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JULKAISUT

Tanssin Tiedotuskeskus tekee lähinnä kansain-
välistä toimintaa tukevia julkaisuja, esitteitä tai 

promootiovideoita. Vuonna 2016 julkaistiin Finnish 
Dance in Focus -lehden 17. vuosikerta (painos 2 500 
kpl). 

Lehden toimitusneuvostoon kuuluivat Hanne-
le Jyrkkä, Sanna Kangasluoma, Pirjetta Mulari, 
Inka Reijonen ja Sanna Rekola. Artikkeleita tilat-
tiin neljältä ulkopuoliselta toimittajalta, lisäksi oma 
henkilökunta kirjoitti muutamia juttuja. Käännök-
siä tilattiin neljältä kääntäjältä. Taiton ja graafisen 
suunnittelun teki Inka Kosonen.

Finnish Dance in Focus -lehti postitettiin noin 800 
ammattilaiselle ulkomailla ja yli 400 osoitteeseen 
kotimaassa. Lisäksi lehteä jaettiin kansainvälisil-
lä messuilla (esimerkiksi tanzmessessa) ja muissa 
tilaisuuksissa ulkomailla (kuten ICE HOT, Venäjä- 
ohjelma, PAMS).

Tiedotuskeskus teki 29.8.2016 päätöksen vuo-
sien 2017-2018 rahoituksesta Teatteri&Tanssi+ 
Sirkus-lehdelle. Lehden sisällöntuotantoa tullaan 
tukemaan 10 000 eurolla vuodessa.

Finnish Dance in Focus -lehden 17. vuosikerran kannessa oli kuva 
Jarkko Partasen teoksesta Fields of Glory.
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2. TIETOPALVELU

Tanssialaa koskevan tiedon kerääminen, 
tuottaminen ja tietopalvelu ovat Tanssin 

Tiedotuskeskuksen asiantuntijuuden ja 
vaikuttamistyön perusta. Tiedolla palvellaan 

koko toimialaa, tanssin ammattilaisia, 
tutkijoita, kulttuuripoliittisia asiantuntijoita 

sekä erityisesti päättäjiä,  
virkamiehiä ja mediaa.
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Sivustolla on yleistietoa tanssialasta (tilastot, histo-
riaa lyhyesti, julkaisuja, suomalaisia tanssiryhmiä ja 
koreografeja, valtakunnallinen tanssin esityskalen-
teri), tanssin tietopankki, ammattilaisille suunnat-
tu ilmoitustaulu ja kansainvälinen tietopankki sekä 
ajankohtaisten asioiden palsta. 

Loppuvuodesta tilastosivuilla julkaistiin infograafeja 
ja tilastografiikkaa, jotka kuvaavat havainnollisesti ja 
moniulotteisesti tanssin rahoitusta, katsojia ja esi-
tystoimintaa sekä kehitystä viimeisten 5–10 vuoden 
aikana.

Danceinfo.fi-sivuilla on tanssialan avainlukuja ja tietoa mm. toiminnan levittäytymisestä sekä ammattilaiskentän rakenteesta ja rahoituksesta. 

Tietopalvelu toteutuu pääosin Tiedotuskeskuksen verkkosivuilla. Vuonna 
2016 uudistettujen sivujen myötä tarjolla on entistä nopeammin löytyvää 
ja paremmin hahmottuvaa tietoa tanssin kentästä sekä Tiedotuskeskuksen 
toiminnasta ja hankkeista. 
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0,5 milj. 
ihmistä 

seurasi kotimaista taidetanssia 
Suomessa tai ulkomailla 

vuonna 2015

TILASTOINTI JA TIEDONKERUU

T iedotuskeskus keräsi ja toimitti vapaiden ryh-
mien ja freelancekoreografien edellisen vuoden 

esitys- ja katsojatilastot – jo kahdennenkymmenen-
nen kerran. Lisäksi koottiin kuuden tanssin aluekes-
kuksen esitys- ja katsojatilastot.

Esitys- ja katsojalukuja ynnä muita tilastotietoja 
kerättiin 40 vapaalta tanssiryhmältä ja yli 20 yksit-
täiseltä koreografilta. Taloustiedot kerättiin ja jul-
kaistiin 18:lta harkinnanvaraista toiminta-avustusta 
saavalta ryhmältä. Tiedotuskeskus keräsi myös luet-
telon vuoden kotimaisista tanssin kantaesityksistä. 
Kun nämä tilastot yhdistettiin Tinfon kokoamien 
valtionosuuslain piiriin kuuluvien tanssiryhmien ja 
tuotantokeskusten tilastoihin, tanssialan tilastoihin 
oli koottu kaikkiaan lähes 80 toimijan lukuja vuodel-
ta 2015.

Tilastoinnin piirissä olevien ryhmien ja tietojen 
määrä on vuosien mittaan moninkertaistunut - kak-
sikymmentä vuotta sitten tanssitilastot perustuivat 
noin 30 tanssitoimijan lukuihin

Tanssin tilastot 2015 -kokonaisuus julkaistiin Tie-
dotuskeskuksen www-sivuilla ja Teatterin tiedotus-
keskuksen Teatteritilastot 2015 -kirjassa. 

Suomalaista tanssia näki Suomessa ja ulkomailla 
vuonna 2015 yli 450 000 katsojaa. Kun näihin lukui-
hin yhdistetään ulkomaisten vierailujen katsojaluvut 
ja tanssielokuvien katsojat, taidetanssia seurasi yli 
puoli miljoonaa ihmistä.

Vuonna 2016 tiedonkeruuta ja tilastointia kehitettiin 
teknisesti ja sisällöllisesti, ja tässä tehtiin yhteistyötä 
Sirkuksen tiedotuskeskuksen kanssa. Tiedotuskes-
kukset palkkasivat yli puolen vuoden työsuhteeseen 
yhteisen tilastojen tekijän, joka osallistui myös tilas-
toinnin kehitystyöhön. Vain tilastointiin keskittyvä 
henkilö toi kehitystyöhön sekä tilastojen keräämi-
seen ja esittämiseen tuoreen, kriittisen näkökulman.

Molemmat tiedotuskeskukset laajensivat tilastoin-
nin kattavuutta ja molemmille tuotettiin uusi säh-
köinen lomake tilastotietojen keräämistä varten. 
Verkkosivuille tuotettiin tilastokuvioita ja -grafiik-
kaa lukujen ja tietojen havainnollistamiseksi, ja tilas-
tot ovat ladattavissa avoimen datan muodossa.

Vuonna 2016 kerättiin ensimmäistä kertaa tiedot va-
paan kentän tekemästä yleisötyöstä ja yhteisötans-
sista sekä tanssielokuvanäytösten yleisömääristä. 
VOS-toimijoiden tekemästä yleisötyöstä tiedot ke-
räsi Teatterin Tiedotuskeskus. Erityisesti yleisötyön 
ja yhteisötanssin kohdalla oli haastavaa löytää oikea 
tapa esittää toiminta numeerisesti ja siten, että lu-
vut ovat vertailukelpoiset muiden esittävien taitei-
den kesken.

Tiedonkeruuta laajennettiin myös tanssin vapaan 
kentän ulkopuolisiin toimijoihin, kun kulttuuritalo-
jen ja muiden tapahtumajärjestäjien tuottamat ul-
komaiset tanssivierailut koottiin omaan tilastoonsa.

Tiedonkeruuta ja tilastointia laajentamalla saadaan 
entistä kattavampi kuva tanssitaiteen esittämisestä, 
katsomisesta ja tanssitaiteilijoiden työstä Suomessa. 
Tilastointia kehitettäessä on syytä pohtia, mitä on 
perusteltua ottaa mukaan tilastoihin ja mitä rajata 
sen ulkopuolelle. 

Tilastot ja niiden analyysi löytyvät Tiedotuskeskuk-
sen verkkosivuilta: www.danceinfo.fi > Tietoa alasta 
> Tilastot.



19

TANKA – SUOMALAISEN TANSSIN TIETOKANTA

T anka on verkossa oleva avoin suomalaisen tans-
sin arkistotietokanta, joka sisältää tietoja suo-

malaisista tanssitaiteilijoista, teoksista ja tanssiryh-
mistä. Tiedotuskeskus päivittää sitä ympäri vuoden. 
Tietokannan kohderyhmä ovat tanssin asiantuntijat 
ja tutkijat.

Toimintavuonna kerättiin ja päivitettiin tietokan-
taan noin 100 vuoden 2015 kantaesitystä, joiden 
tiedot kerättiin tilastokyselyjen yhteydessä. Kerran 
vuodessa päivitetään tanssiryhmät ja taiteilijakortit, 
viime mainitusta peritään vuosimaksu. Taiteilijakor-
tin vuosimaksun maksaa tällä hetkellä noin 75  tai-
teilijaa. Maksaneiden määrä on vähentynyt merkit-
tävästi viime vuosien aikana, eikä uusia taiteilijoita 
liity palveluun.

Verkkosivujen uudistuksen yhteydessä 2015–2016 
päätettiin, että Tankan uudistamiseen ei toistaiseksi 
ohjata resursseja. Tanka jäi toimimaan vanhalla oh-
jelmistolla ja palvelimella eikä sitä integroitu uusil-
le verkkosivuille, vaikkakin sivuilta on sinne suora  
pääsy.  

Tankan kävijämäärää ei vuonna 2016 pystytä tark-
kaan sanomaan, sillä verkkosivujen analytiikka kos-
kee vain varsinaista sivustoa. Asia korjattiin vuoden 
2017 alussa. 

Aikaisempina kahtena vuotena käynnit Tankassa 
vähentyivät noin 20 %. Toisaalta huomattiin, että 
Tankaan tulee hakukoneiden kautta selvästi paljon 
virhevierailuja tai satunnaiskävijöitä, jotka klikkaa-
vat itsensä nopeasti ulos. 

ESITYSKALENTERI

Uusilla verkkosivuilla myös esityskalenteri sai 
uuden muodon. Hakutoimintoa ja esitysten 

luokittelua selkeytettiin, uusia toiminnallisuuksia li-
sättiin ja visuaalisuutta parannettiin.

Tanssiryhmät ja esitysten tuottajat vievät itse tie-
dot kalenteriin, joka kattaa koko maan. Tiedotus-
keskuksen on hyväksyttävä vienti ennen julkaisua. 
Vuonna 2016 kalenterissa julkaistiin 351 esitystietoa 
suomeksi ja 146 englanniksi (2015: 381 suomeksi, 142 
englanniksi). 

Esityskalenteri on ensisijaisesti suunnattu tanssis-
ta kiinnostuneelle yleisölle ja medialle. Parannusten 
myötä esityskalenterin käytön toivotaan lisäänty-
vän ja sen toivotaan ohjaavan yleisöä myös suoraan  
lipunmyynteihin. 

Kävijämäärien tilastoinnissa myös esityskalenterin 
kohdalla oli puutteita, mutta esityskalenteria voi-
daan arvioida käytetyn vuonna 2016 suunnilleen 
saman verran kuin edellisenä vuonna (2015: noin  
24 000 katselua).
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3. YHTEISKUNNALLINEN 
VAIKUTTAMINEN

Tiedotuskeskuksen tehtävä ja toiminta sekä 
asiantuntijarooli kiteytyvät yhteiskunnallisessa 

vaikuttamisessa. Tiedotuskeskus vaikuttaa 
aktiivisesti tanssin toimintaedellytysten 

kehittämiseen ja ottaa kantaa tanssitaidetta 
koskeviin kulttuuripoliittisiin kysymyksiin.
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ANNETUT LAUSUNNOT

Lokakuussa Tanssin Tiedotuskeskus antoi lausun-
non hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion 
talousarvioksi vuodelle 2017. Lausunnossa todettiin 
muun muassa, että valtiontalouden tasapainotta-
minen ja taide- ja kulttuurirahoituksen kohdalla 
jo vuodesta 2012 lähtien jatkuneet leikkaukset ja 
määrärahakehitys kohdistuvat erityisen rankkoi-
na pieniin toimijoihin ja ei-institutionalisoituneil-
le taiteenaloille, joihin tanssitaidekin kuuluu. Sekä 
vos-toimijoiden että vapaan kentän tilannetta luon-
nehdittiin huolestuttavaksi.

Vuonna 2016 opetus- ja kulttuuriministeriö val-
misteli vuoteen 2025 ulottuvaa kulttuuripolitiikan 
strategiaansa. Tiedotuskeskus antoi lausunnon  
strategialuonnoksesta syyskuussa:

 ”Kulttuurin kestävän kehityksen kytkeminen ensi-
sijaisesti kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristöpo-
litiikkaan on kapea ja vanhentunut käsitys kulttuu-
risesti kestävästä kehityksestä. Kestävän kehityksen 
käsitteen kautta taide- ja kulttuurialaa, niiden toi-
mintaa ja rahoitusta voidaan tarkastella tavalla, joka 
synnyttää impulsseja toiminnan uudenlaiseen orga-
nisoitumiseen ja rahoituksen kohdentamiseen sekä 
toiminnan vaikuttavuuden kehittämiseen. Tällöin ei 
enää puhuta ”kestävän elämäntavan vaatimuksista” 
vaan nähdään kestävässä kehityksessä myös mah-
dollisuuksia ja strategisia välineitä toiminnan kehit-
tämiseen”.

Kommentoidessaan esitystä kansalliseksi taide- ja 
kulttuuritapahtumaohjelmaksi toiminnanjohtaja 
Sanna Rekola nosti esille esimerkiksi Loikka-festi-
vaalin ongelmallisen tilanteen.

 

TANSSIN TALO -HANKE

Loppuvuodesta 2015 Tanssin talo sai sekä valtion 
että kunnan investointi- ja toimintarahoituspäätök-
set. Vuoden 2016 alussa siirryttiin ns. hankevaihee-
seen ja Tanssin talo ry:n yhteistyö Kaapelitehtaan 
kanssa tiivistyi. 

Toiminnanjohtaja Rekola toimi Tanssin talo ry:n 
hallituksen puheenjohtajana vuosikokoukseen 9.5. 
saakka. Vuosikokouksessa hänet valittiin jatkokau-
delle. Tanssin talo ry:n hallitus kokoontui toimin-
tavuoden aikana yhdeksän kertaa. Lisäksi hallitus 
järjesti useita workshoppeja. Hankkeen edistyessä 
hallitus jakaantui kolmeen työryhmään, hallituksen 
puheenjohtajana toiminnanjohtaja Rekola osallistui 
tilatyöryhmän työskentelyyn.

MUU VAIKUTTAMINEN

Opetus- ja kulttuuriministeriö teki valtionavus-
tuspolitiikkansa uudistustyötä ja osallisti taiteen 
kenttää kyselyin ja keskustelutilaisuuksin. Uudistus 
vaikuttaa monien, myös Tiedotuskeskuksen,  val-
tionrahoituksen myöntöperusteisiin. Tiedotuskes-
kus vastasi ministeriön tekemään kyselyyn ja toi-
minnanjohtaja Rekola osallistui tilaisuuksiin.

Museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionra-
hoituksen uudistustyö käynnistyi kesäkuussa. Ope-
tus- ja kulttuuriministeriö ja työhön mukaan otettu 
Sitra osallistivat taiteen kentän toimijoita laajasti 
uudistustyöhön ja järjestivät vuoden kuluessa nel-
jä työskentelypäivää, joissa työstettiin vos-järjes-
telmää laajemmin taiteen ja kulttuurin rahoituksen 
tavoitteita ja periaatteita. Ennen varsinaisen uudis-
tustyön alkua Sitra toteutti pohjustavan kyselyn, jo-
hon myös Tiedotuskeskus vastasi. Toiminnanjohtaja 
Rekola osallistui työskentelypäiviin ja tapasi Sitran 
edustajia myös muuten.

Tiedotuskeskus tuo tanssin kentän toimintaa, erityispiirteitä ja resursointia 
esille eri yhteyksissä. Tiedotuskeskuksen viestintä ja tanssin näkyvyyden 
edistäminen luovat pohjaa kohdennetulle vaikuttamistyölle. Vaikuttamistyö 
toteutuu lausuntoina, kannanottoina ja esimerkiksi tanssin talo -hankkeen 
edistämisenä. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen kohdistuu päättäjien, 
virkamiesten ja vaikuttajien lisäksi asiantuntijoihin ja mediaan. 

Kaiken vaikuttajaviestinnän perustana on tanssin alan tuntemus, 
tiedonkeruu ja tiedon esittäminen sekä analysointi luotettavassa ja helposti 
ymmärrettävässä muodossa.
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4. KOKO SUOMI TANSSII

Koko Suomi tanssii tarjoaa taiteellista ja 
liikunnallista yhdessä tekemistä kaikille 
ikäryhmille erityisryhmät huomioiden. 

Tavoitteena on lisätä hyvinvointia ja 
yhteisöllisyyttä sekä ehkäistä syrjäytymistä 

tanssin keinoin. Tanssi on mahdollista kaikille 
riippumatta iästä, kielestä, kulttuuritaustasta, 

asuinpaikasta, taloudellisesta tai muusta 
elämän erityistilanteesta. Kutsumalla ihmiset 

tanssimaan itse ja yhdessä Koko Suomi tanssii 
2017 -hanke tekee tanssin tasa-arvoisuuden 

todeksi ja kiinnittää huomion tanssin 
hyvinvointivaikutuksiin yhteiskunnassa.
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Koko Suomi tanssii on Suomen itsenäisyyden juhlavuonna toteutettava 
tanssin ohjelma- ja tapahtumakokonaisuus, jota Tanssin Tiedotuskeskus on 
valmistellut vuodesta 2014 lähtien. Valtioneuvoston Suomi 100 -hankkeen 
hallituksen päätös kampanjan tukemisesta 100 000 eurolla saatiin 
lokakuussa 2015. Vuonna 2016 Koko Suomi tanssii -kampanja oli aktiivisessa 
toteutusvaiheessa. Kampanja käynnistyy tammikuussa 2017.

Ohjelma- ja tapahtumakokonaisuus koostuu 
seuraavista osioista:

1. tanssihaaste 
2. juhannus- ja itsenäisyystanssit 
3. kaikkitanssii  
(tanssihaasteopettajat tilattavissa ja lahjoitettavissa) 
4. tanssikiertue (tanssitapahtumat eri puolilla 
Suomea)

Sosiaalisella medialla on merkittävä rooli kampanjan 
saavutettavuudessa. Tanssiinkutsun lisäksi suoma-
laisia kannustetaan jakamaan videoita omista tans-
sihaasteistaan. Näin jokainen kampanjaan osallis-
tuva on sekä tekemässä että luomassa kampanjalle 
suuntaa. Tanssihaasteen näkyminen sosiaalisessa 
mediassa tekee tanssia tunnetuksi eri toimijoiden 
– niin ammattilaisten, harrastajien kuin ensikerta-
laistenkin – kautta. Tällainen näkyvyys ja yhdessä 
tuotettu sisältö mahdollistavat uusien yleisöjen ja 
harrastajien tavoittamisen tanssin pariin.

VUODEN 2016 KESKEISET TAPAHTUMAT

Koko Suomi tanssii kampanjan valmistelu aloitettiin 
alkuvuodesta 2016 toteuttaja- ja yhteistyökumppa-
niverkoston kokoamisella ja tanssihaaste-koreogra-
fien rekrytoinnilla. Samalla myös tiedotettiin tule-
vasta kampanjasta ensimmäistä kertaa. 

Tanssihaaste-koreografioita on kuusi erilaista. Ko-
reografioista vastaavat omien lajiensa taiturit ja 
tanssipedagogit: Akim Bakhtaoui (katutanssi), Ida 
Jousmäki (showtanssi), Marina Tirkkonen (balet-
ti), Panu Varstala (nykytanssi), Petri Kauppinen ja 
Marjukka Koivuniemi (seuratanssi ja kansantanssi) 
sekä Pia Lindy (oma tanssi).

Keväällä etsittiin avoimella haulla tanssi- 
haaste-opettajia. Hakemuksia tuli yhteensä 
136. Opettajat valittiin koulutuksen ja opetus- 
kokemuksen perusteella. Valinnan tekivät tanssin 
aluekeskukset yhteistyössä Suomen tanssioppilai-
tosten liiton ja Tanssin Tiedotuskeskuksen kanssa. 

Koko Suomi tanssii logo ja ilme julkis-
tettiin samalla kun avattiin kampanjan 
sosiaalisen median kanavat (Facebook, 
Twitter, Instagram). Kampanjan visuaa-
lisen ilmeen ja verkkosivut on suun-
nitellut helsinkiläinen Huvila Brand & 
Design, jonka kanssa tehtiin tiivistä 
viestintäyhteistyötä koko vuosi. Suomi-
tanssii.fi-sivuston ensimmäinen vaihe 
avattiin kesäkuussa. Silloin julkistettiin 
myös kampanjavideo.

Tanssihaaste-opettajien koulutukset 
järjestettiin elokuussa Kuopiossa ja 
Helsingissä. Koulutuksiin osallistui yh-
teensä 87 opettajaa eri puolilta Suomea.

Kampanjavideolla tanssihaaste-koreografit innostavat ohikulkijoita tanssiin. Kuvassa 
avustajat Joel Mulari ja Maija Karhunen sekä nykytanssikoreografi Panu Varstala.



24

Kampanjan kuusi tanssihaaste-tanssia musiikkei-
neen valmistuivat myös elokuussa. Kampanjavi-
deoita päästiin kuvaamaan loka- ja marraskuussa. 
Kampanjavideoissa haluttiin tuoda esiin tanssin 
saavutettavuus. Kaikki videot on kuvattu erilaisissa 
ympäristöissä ja niissä on mukana monipuolisesti 
eri-ikäisiä ja -taustaisia ihmisiä.

Loppuvuosi painottui kampanjan verkkosivujen 
toisen ja kolmannen vaiheen toteuttamiseen sekä 
sosiaalisen median kampanjoihin yleisön kasvatta-
miseksi. Verkkosivuille luotiin mahdollisuus tilata 
ja lahjoittaa tanssinopetusta. Varausjärjestelmästä 
pyrittiin tekemään mahdollisimman käyttäjäystä-
vällinen sekä hallinnoijien että tilaajien kannalta. 
Järjestelmän kautta on myös mahdollista tarkastella 
tilastoja mm. opetuksista alueittain sekä opetuksiin 
osallistuneista (lukumäärä). Opetusten koordinoin-
nissa ja käytännön järjestelyissä tehdään tiivistä 
yhteistyötä tanssin aluekeskusten kanssa. Tilaus-
ten vastaanotosta ja käsittelystä vastaavat aluekes-
kukset, mutta myös Tanssin Tiedotuskeskus pys-
tyy seuraamaan tilauksia. Tanssihaaste-opettajien 
työnantajana toimii opettajan oman alueen tanssin 
aluekeskus.

Yleisradion kanssa käytiin keskusteluja mahdolli-
sesta yhteistyöstä koko syksyn ajan. Loppuvuodes-
ta varmistui, että Yleisradio tuottaa keväällä 2017 
kuusiosaisen tanssiohjelman, joka huipentuu juhan-

nusaaton suoraan lähetykseen, jossa seurataan ju-
hannuksen viettoa eri puolella Suomea. Koko Suomi 
tanssii -kampanjan sisältöjen näkyminen ohjelma-
sarjassa selviää ohjelmasarjan tuotantoprosessin 
edetessä. 

Syksyn aikana neuvoteltiin ja sovittiin myös yh-
teistyöstä mm. Helsingin kaupungin nuorisoasiain- 
keskuksen, Vantaan kaupungin ja Nuori Kulttuuri 
-säätiön kanssa. 

Loppiaisena 6.1.2017 käynnistyneen kampanjan ava-
jaispäivän tapahtumatuotanto painottui loka-jou-
lukuulle. Kampin kauppakeskuksen päätapahtuman 
lisäksi Koko Suomi tanssii -tanssitunteja tuotettiin 
myös Ylöjärvelle kauppakeskus Eloon sekä Turun 
Skanssiin.  

Tanssihaaste-artistit julkistettiin joulukuussa. Sa-
mana päivänä ilmestyi myös Siru Airistolan Lä-
pikulkumatkalla-kappale, joka on musiikkina  
showtanssissa. Muut artistit ja kappaleet ovat Chi-
sun Onni (nykytanssi), Korsuorkesterin Jimmy ban-
joaan hän soittaa (pari- ja kansantanssi), Panu Aal-
tion Forgiveness (baletti), Elastisen ja Anna Puun 
Kesä ´99 sekä Milla Viljamaan Neiti Marplen tango. 

Tanssihaaste-opetusten tilausjärjestelmä avattiin 
joulukuussa ja tilauksia tulikin jo ennen kampanjan 
virallista käynnistymistä. Myös tanssihaaste-lahjoi-
tuksia ostettiin joulukuussa kaksi. Kolmannen lah-
joitti Tanssin Tiedotuskeskus joululahjana Kohtaus 
ry:lle. 

Uuden vuoden aattona Koko Suomi tanssii näkyi 
Oulun ja Porvoon kaupunkien uudenvuodenvas-
taanotoilla. Porvoossa lähes 4 000 ihmistä osallistui 
koreografi Panu Varstalan vetämään nykytanssiin ja 
Oulussa 20 000 ihmistä tanssi Koko Suomen hump-
paa koreografi Petri Kauppisen johdolla. Lisäksi 
kampanjan lyhyt - Yleisradion lokakuussa kuvaama 
- esittelyvideo näkyi Yleisradion uudenvuoden aa-
ton Suomi100-juhlalähetyksessä.

6.10.2016  Tässä tunnelmia tanssihaasteen pari- ja 
kansantanssivideon kuvauksista viime lauantailta. Kirpeä 
syyssää ei haitannut iloisia tanssijoitamme Kiikelin 
saaressa Oulussa. Kaikki tanssihaaste-videot julkaistaan 
6.1.2017!
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TYÖNTEKIJÄT

Kampanjan työllistävä vaikutus kasvoi läpi vuoden. 
Kampanja työllisti Tiedotuskeskuksen vakituisesta 
henkilökunnasta tiedottajan sekä puolipäiväisesti 
projektipäällikön syyskuun loppuun saakka. Tiedo-
tuskeskuksessa aloitti elokuussa siviilipalvelusvel-
vollinen, joka toimii kampanjan tuotantoassistent-
tina heinäkuuhun 2017 saakka. Loka-joulukuussa 
tammikuun avajaisten tuotannosta vastasi koko-
päiväinen tuottaja. Syksyllä kampanjaan palkattiin 
määräaikainen projektipäällikkö, joka aloitti koko-
päiväisenä työntekijänä marraskuussa. Lisäksi Tie-
dotuskeskuksen koko henkilökunta on ollut mukana 
kampanjan valmistelutöissä.

TOTEUTTAJAT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT

Hanke toteutetaan laajana tanssin kentän verkos-
toyhteistyönä. Keskeiset yhteistyökumppanit ovat 
Tanssin talo ry ja tanssin aluekeskukset. Pääosan 
ohjelmasta toteuttavat tanssialan toimijat, koulut ja 
oppilaitokset, tanssiryhmät, järjestöt ja taiteilijat eri 
puolilla Suomea.

Tanssin Tiedotuskeskuksen jäsenyhteisöjen lisäksi 
yhteistyökumppaneiksi ja toteuttajiksi vahvistuivat 
vuonna 2016 mm. Maaseudun Sivistysliitto, Nuori 
Kulttuuri -säätiö, Suomen lastenkulttuurikeskus-
ten liitto, Oulun ammattikorkeakoulun tanssilin-
ja, Tanssin talo ry, Esteetön taide ja kulttuuri ry,  
Europeade 2017, Vantaan kaupunki, Helsingin  
nuorisoasiainkeskus, Kokkolan Talvitanssit -  
Vinterdans i Karleby, Kuopio Tanssii ja Soi, Täyden-
kuun tanssit, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 
Porvoon kaupunki, Oulun kaupunki, Kauppakes-
kus Kamppi, Hakasalmen huvila, Kauppakeskus Elo, 
Kauppakeskus Skanssi sekä Hurraa! Lasten ja nuor-
ten festivaali.

Kampanjan tunnuksen, visuaalisen ilmeen ja verkkosivut suunnitteli 
Huvila Brand & Design.
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5. KANSAINVÄLINEN 
TOIMINTA

Kansainväliset verkostot ovat keskeinen 
suomalaisen tanssin kansainvälistymisen 

edellytys. Niissä lisätään kansainvälisen 
toimintaympäristön tuntemusta, viestitään 

suomalaisesta tanssista ja luodaan uusia 
yhteistyöhankkeita.
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PROMOOTIO

Suomalaista tanssia ja tanssin tekijöitä tehdään 
kansainvälisesti tunnetuiksi erilaisten tapah-

tumien ja viestinnän avulla eli promootiolla. Työn 
tueksi toteutetaan digitaalista ja painettua promoo-
tiomateriaalia. Vuonna 2016 tätä työtä tehtiin ICE 
HOT -yhteistyön kautta sekä osallistumalla erilaisiin 
messu- ja verkostoitumistapahtumiin.

ICE HOT

ICE HOT on pohjoismainen tanssitaiteen yhteistyö-
verkosto ja tapahtumakonsepti, jonka tavoitteena on 
kasvattaa pohjoismaisen tanssin tunnettuutta maa-
ilmalla, lisätä taiteilijoiden ja ryhmien työtilaisuuksia 
sekä yhteistyömahdollisuuksia ja kehittää verkosto-
ja niin Pohjoismaissa kuin eri puolilla maailmaa. 

Yhteistyökumppanit ovat Tukholman Dansens Hus, 
Oslon Dansens Hus, Kööpenhaminan Dansehaller-
ne, Performing Arts Iceland Islannista sekä Tanssin 
Tiedotuskeskus. 

Ensimmäinen ICE HOT -katselmus järjestettiin 
Tukholmassa 2010 ja sen jälkeen tehtiin vuosille 
2011–2018 ICE HOT Nordic Dance -yhteistyösuunni-
telma, johon sisältyivät ICE HOT Nordic Dance Plat-
form -tapahtumat Helsingissä (2012), Oslossa (2014), 
Kööpenhaminassa (2016) ja Reykjavikissa (2018) sekä 
Pohjoismaiden ulkopuolella tapahtuvaa promootio- 
ja muuta yhteistyötä. 

Hankkeen päärahoittaja on ollut Pohjoismainen mi-
nisterineuvosto. Kunkin katselmuksen toteuttaja 
kokoaa tapahtuman loppurahoituksen kansallisista 
ja muista pohjoismaisista lähteistä. 

Tiedotuskeskuksen kansainvälisen toiminnan tavoitteena on edistää 
suomalaisen tanssin kansainvälistymistä: lisätä tanssin ammattilaisten 
kansainvälistä liikkuvuutta sekä kasvattaa esiintymis- ja muita työtilaisuuksia 
eri puolilla maailmaa.  
 
Tavoitteita toteutetaan lisäämällä suomalaisen tanssin tunnettuutta 
maailmalla sekä luomalla yhteistyöprojekteja suomalaisten ja kansainvälisten 
partnerien välille. Kotimaisen tanssin kentän kansainvälistymisvalmiuksia 
kehitetään esimerkiksi järjestämällä opintomatkoja, antamalla neuvontaa 
sekä jakamalla tietoa ja kokemuksia.
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330 festivaalijohtajaa, 
esitystalojen edustajaa ja 
muuta ammattilaista

165 taiteilijaa ja 
muuta esiintyvien ryhmien 
jäsentä

ICE HOT Nordic Dance Platform Copenhagen 

Nyt jo neljäs ICE HOT Nordic Dance Platform järjes-
tettiin Kööpenhaminassa 30.11.-4.12.2016. Katselmus 
keräsi noin 500 osallistujaa. 

Ohjelmiston valintaprosessia uudistettiin. Nyt 
kunkin maan kansallinen kolmen hengen jury teki 
esikarsinnan, ja pohjoismainen raati, yksi edusta-
ja kustakin maasta, vastasi lopullisista valinnoista. 
Aiemmin raadin jäsenet olivat kaikki Pohjoismaiden 
ulkopuolelta.  Tavoitteena oli, että valintoja tekevät 
tuntisivat aiempaa paremmin taiteilijat ja teokset, 
joita katselmuksen ohjelmistossa esitetään.

Suomen esiraadin jäsenet olivat Mikael Aaltonen, 
Harri Kuorelahti ja Pirjo Yli-Maunula. Pohjoismai-
sessa raadissa Suomea edusti Yli-Maunula. 

Kööpenhaminan katselmukseen haettiin 82 suoma-
laisteoksella. Kaiken kaikkiaan hakemuksia saapui 
248. Hakijamäärä on kasvanut katselmuksesta toi-
seen.

Esitysohjelmistoon valittiin neljä teosta Suomes-
ta: Milla Koistisen Cloud of Milk, Elina Pirisen ja 
työryhmän Meadow, meadow, meadow, Liisa Risun 
Tanssiteatteri Hurjaruuthille tekemä Peukaloliisa 
sekä Carl Knifin Red. MoreMoreMore -presentaa-
tio-ohjelmassa esittäytyivät Tero Saarinen Compa-
ny, Petri Kekoni Company ja Jarkko Partanen.

Katselemuksen järjestelyistä vastasi Kööpenhami-
nan Dansehallerne. Partneriorganisaationa Tie-
dotuskeskus osallistui tapahtuman konseptin ke-
hittämiseen, tiedottamiseen sekä Suomessa että 
kansainvälisesti ja juryn työskentelyn järjestämi-
seen. Tiedotuskeskuksen henkilökunta osallistui 
myös seuraavien ohjelmaan kuuluneiden tilaisuuk-
sien toteuttamiseen:

• Tapahtuman aloituspäivänä 30.11. käytiin noin 
40 osallistujan kesken keskustelu pohjoismai-
sesta promootioyhteisyötä ja sen tulevaisuu-
desta, Future of Nordic Dance Promotion. 

• Reykjavikin katselmukseen ja ICE HOTin tule-
vaisuuteen sen jälkeen keskityttiin 1.12. keskus-
telussa, jossa mukana oli virkamiehiä kaikista 
Pohjoismaista sekä Pohjoismaisen kulttuuri-
rahaston ja Pohjoismaisen kulttuuripisteen 
edustajat.

• Katarina Lindholm koordinoi Roundtable 
about young audiences -keskustelun 1.2. sekä 
East Asian Dance Platformin lanseeraustilai-
suuden 2.12.

• Lisäksi ennen tapahtuman alkua Nordens Hu-
sissa pidettiin 30.11. Korea-Nordic Connection 
-hankkeen valmistelukokous, mukana edustajia 
Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Etelä-Koreas-
ta. Tiedotuskeskuksesta kokouksessa mukana 
oli Katarina Lindholm.

ICE HOT Asia

Pohjoismainen ICE HOT -yhteistyömalli herätti 
laajaa kiinnostusta jo Helsingin ICE HOT -tapahtu-
massa vuonna 2012. Yhteistyötä erityisesti kansain-
välisessä promootiossa ja markkinoinnissa pidettiin 
erityislaatuisena, ja esille nousi ajatus Korean, Japa-
nin ja Kiinan tanssialan vastaavasta yhteistyöstä. 

Vuosina 2015–2016 toteutettiinkin ICE HOT Asia: 
pohjoismaisten ja itäaasialaisten tanssiorganisaati-
oiden välinen osaamisen ja tiedon jakamisprosessi. 
Samalla on luotu yhteistyösuhteita ja rakennettu 
verkostoja sekä organisaatioiden että taiteilijoiden 
välille. ICE HOT -partnereiden lisäksi mukana ovat 
olleet Seoul International Dance Festival SIDance 
(Etelä-Korea), Guangdong Dance Festival (Kiina) ja 
Yokohama Dance Collection (Japani).

Vuosina 2015 ja 2016 järjestettiin useita tapaamisia 
ja workshoppeja, joissa käsiteltiin yhteistyöhön ja 
promootioon liittyviä teemoja. Tiedotuskeskuksesta 
työhön osallistuivat Pirjetta Mulari, Katarina Lind-
holm ja Sanna Rekola.

Viimeisessä workshopissa Jokohamassa Japanissa 
12.2.2016 käsiteltiin konkreettisia aiheita kuten Aa-
sian verkoston brändi ja nimi, projektisuunnitelma 
ja -aikataulu, rahoitus ja budjetti. 
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HOT POT East Asia Dance Platform lanseerattiin 
Kööpenhaminan ICE HOT -katselmuksessa 2.12. Aa-
sialainen tapahtuma lainaa ICE HOTilta eri maissa 
kiertävän katselmuksen idean.

ICE HOT Coaching -ohjelma

Edellisten ICE HOT-katselmusten palautteiden  
perusteella on todettu, että useimmat taiteilijat ja 
ryhmät tarvitsevat tukea kansainvälistymiseen liit-
tyvässä työssä. Vuonna 2016 toteutettiin valmen-
nusohjelma, jotta ICE HOT -osallistujat saisivat ta-
pahtumasta parhaan mahdollisen hyödyn.

Valmennusohjelmaan kuului kaksi osaa: oman tai-
teellisen työn presentoimiseen liittyvä henkilökoh-
tainen valmennus sekä yleisesti ICE HOTiin, verkos-
toitumiseen ja MoreMoreMore-esittelyyn liittyvä 
sparraus.

Henkilökohtaiset valmennukset ICE HOTiin lähte-
ville taiteilijoille piti Bush Hartshorn Helsingissä 
25.–26.10. 

Ása Richardsdottir sparrasi osallistujia Skypen vä-
lityksellä loka-marraskuussa. Kaikki ICE HOT -osal-
listujat saivat etukäteen Tips for Networking -listan.

Valmennusohjelmaan liittyen Tiedotuskeskus jär-
jesti Mitä kansainvälistyminen tänään vaatii? -kes-
kustelutilaisuuden 25.10.2016 Kaapelitehtaalla. 

Keskustelijoina: 

• Virve Sutinen, Tanz im August –festivaalin 
taiteellinen johtaja

• Bush Hartshorn, joka vastaa Sardegna Teatron 
tanssiohjelmistosta ja skotlantilaisen Dance 
Base Catalystin toiminnasta

• Pirjetta Mulari, Tanssin Tiedotuskeskuksen 
entinen kansainvälisten asiain päällikkö

Keskustelun vetivät Sanna Rekola ja Katarina Lind-
holm ja siihen osallistui noin 30 henkeä. Vilkkaan 
keskustelun jälkeen useat osallistujat toivoivat sille 
jatkoa.

Virve Sutinen

Vastuullinen kuratointi alkaa kontekstin  
tuntemisesta – sen sosiaalisen, poliittisen ja 
historiallisen kontekstin ymmärtämisestä, johon 
haluat teoksia ja esityksiä tuoda.

“

Jarkko Partanen esitteli Fields of Glory -teostaan ICE HOT -katsemuksen More More More -sarjassa.
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Miten ICE HOT jatkuu vuoden 2018 jälkeen?

Jokaisen ICE HOT -katselmuksen jälkeen on tehty 
palautekysely osallistujille ja arvioitu tapahtuman 
onnistumista. Partnerit ovat pyrkineet arvioimaan 
katselmuksen vaikutusta seuraamalla taiteilijoiden 
saamia esiintymiskutsuja ja työtilaisuuksia. Täl-
lä tavoin voidaan saada oikeansuuntainen käsitys 
katselmuksen tuloksista lyhyellä aikavälillä, mutta 
todelliset vaikutukset näkyvät usein vasta pitkällä 
aikavälillä, jolloin tuloksiin vaikuttavat myös monet 
muut tekijät. 

Vuonna 2016 valmistui HALF WAY – a Nordic dan-
ce collaboration project. An evaluation of ICE HOT 
Nordic Dance Platform and Network 2010-2014. Arvi-
ointiraportin tuottivat Amy Fee, Maria Härenstam 
ja Irene Ramilli, apuna oli pääosin ruotsalainen tut-
kijatyöryhmä. 

Alkuvuodesta 2016 valmistui myös Riitta Heinämaan 
raportti pohjoismaisesta promootioyhteistyöstä:  
A report on Nordic dance promotion. Tehtyjen haas-
tattelujen kautta raportti tuli kuvanneeksi pro-
mootiota laajemmin tanssialan pohjoismaista yh-
teistyötä. Koska ICE HOT on suurin ja näkyvin 
yhteistyömuoto, raportti ja siihen sisältyvät tulevai-
suusskenaariot kiinnittivät huomiota erityisesti ICE 
HOT -yhteistyöhön.

Vuoden 2016 aikana partnerit keskustelivat yhteis-
työn ja erityisesti ICE HOT -katselmuksen tulevai-
suudesta. Katselmusta on kehitetty tapahtumasta 
toiseen, mutta silti tärkeä kysymys on, miten sitä 
uudistetaan ja kehitetään Reykjavikin jälkeen. Poh-
joismaiden ministerineuvoston rahoitus tapahtu-
malle loppunee, joten myös tulevaisuuden rahoituk-
sesta on keskusteltava.

Vuoden aikana asiaa pohdittiin sekä partnerikoko-
uksissa että Kööpenhaminan katselmuksen aikana 
järjestetyissä keskusteluissa pohjoismaisten virka-
miesten ja rahoittajatahojen sekä tanssitoimijoiden 
kanssa.

MESSUOSALLISTUMISET

Tanssi- ja esittävien taiteiden messutapahtumissa 
ulkomailla Tanssin Tiedotuskeskus tekee suomalais-
ta tanssia ja tanssin tekijöitä kansainvälisesti tunne-
tuiksi ja verkostoituu alan ammattilaisten kanssa. 

Vuonna 2016 Tiedotuskeskus osallistui neljään mes-
su- tai verkostoitumistapahtumaan. Kahdessa ta-
pahtumassa tanssialaa edusti joku muu kuin Tiedo-
tuskeskuksen oma henkilökunta.

Tokyo Performing Arts Meeting TPAM 
Jokohama JAPANI  
6.–14.2.2016

Tiedotuskeskuksen kansainvälisten asiain päällikkö 
Pirjetta Mulari osallistui messuille ja veti  ICE HOT 
Asia -opintomatkan, jonka osallistujat tulivat tällä 
kertaa Ruotsista, Norjasta ja Islannista. Aiemmille 
matkoille Kiinaan ja Koreaan 2015 on osallistunut 
myös suomalaisia. Mulari oli vieraana myös samaan 
aikaan järjestetyllä Yokohama Dance Collection EX 
2016 -festivaalilla.

Internationale tanzmesse NRW 
Düsseldorf SAKSA  
31.8.–3.9.2016 

Tiedotuskeskus kustansi ja suunnitteli Suomen 
messuosaston, jonka kautta suomalaiset osallistujat 
saattoivat rekisteröityä messuille ja jota osallistujat 
saattoivat käyttää oman työnsä esittelyyn. Mukana 
oli yhteensä 26 tanssitaiteilijaa, tuottajaa tai muuta 
tanssitoimijaa. Ennen matkaa lähtijöille järjestettiin 
info-tilaisuuksia, ja messuosaston toteutuksesta ja 
osallistumiskonseptista oli keskusteltu kentän toi-
mijoiden kanssa. 

Susanna Leinonen Company oli mukana messu-
jen Open Studios -ohjelmassa tanzhaus nrw:ssä.  
Pohjoismaiden yhteinen vastaanotto järjestettiin 1.9. 
Tiedotuskeskuksen näyttelyosastolla.

Suomalaisosallistujille lähetettiin tapahtuman jäl-
keen palautekysely, johon vastasi 80 % osallistuneis-
ta. Tiedotuskeskuksen henkilökunnan järjestelyihin 
ja ohjaukseen sekä ennen tapahtumaa että paikan 
päällä oltiin lähes poikkeuksetta tyytyväisiä. Näyt-
telyosaston toteutus sen sijaan sai ristiriitaisemman 
palautteen. Tapahtumaan osallistumiselta toivotaan 
eniten uusia kontakteja ja verkostoitumista, ja ne 
koetaan myös tärkeimmäksi tulokseksi.
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Performing Arts Market Seoul PAMS 
Soul ETELÄ-KOREA 
4.–8.10.2016

Tiedotuskeskus osallistui yhteisellä näyttelyosas-
tolla ACCAC Accessible Arts and Culture -yhdistyk-
sen kanssa. ACCAC järjesti messuilla Finnish Partyn 
7.10.2016.

Tiedotuskeskusta edusti tuottaja Riitta Aittokallio, 
joka neuvotteli Korea Arts Management Servicen ja 
Swedish Arts Councilin kanssa valmisteilla olevasta 
Korea-Nordic Connection-ohjelmasta. 

CINARS 
Montreal KANADA 
14.–20.11.2016

Pohjoismaisena Nordics Combined -yhteistyönä 
toteutettiin yhteinen näyttelyosasto sekä Nordic 
Party. Sirkuksen Tiedotuskeskuksen kansainvälisten 
asiain päällikkö Lotta Nevalainen edusti myös Tans-
sin Tiedotuskeskusta ja osallistui yhteispohjoismai-
seen tapaamiseen Place des Arts -teatterin johtajan 
Clothilde Cardinalin kanssa, liittyen teatterin ke-
vään 2018 pohjoismaiseen ohjelmistoon.Tanzmessen näyttelyosaston somistuksissa hyödynnettiin Vallila 

Interiorin koivukuosisia kankaita.

tanzmesseen osallistunut suomalainen

Olen tyytyväinen ja odotukseni ylittyivät  
roimasti. Pelkäsin pinnallisuutta ja  
kaupallisuutta aivan turhaan.“
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ASIANTUNTIJAVIERAILUT JA -VERKOSTOT

Suomalaista tanssia tehdään tunnetuksi myös tuo-
malla asiantuntijoita ulkomailta Suomeen. Asian-
tuntijavierailuilla esitellään suomalaista tanssia kan-
sainvälisille ammattilaisille ja luodaan uusia suhteita 
niin taiteilijoille kuin Tiedotuskeskuksellekin.

Asiantuntijavierailut järjestetään lähes aina yhteis-
työssä muiden tahojen kanssa, esimerkiksi ulko-
asianministeriön, lähetystöjen, kulttuuri-instituut-
tien ja festivaalien kanssa.  

Verkostoissa toimimisen kautta lisätään kansain-
välisen toimintaympäristön tuntemusta, viestitään 
suomalaisesta tanssista ja luodaan uusia yhteistyö-
hankkeita.

Asiantuntijavieraat 2016

Barykina Larisa 
taiteellinen johtaja, Na Grani -festivaali  
Jekaterinburg VENÄJÄ 
24.-27.7.2016 Täydenkuun Tanssit, Pyhäjärvi

Deyes Morag 
taiteellinen johtaja, Dance Base Edinburgh -keskus 
Edinburgh SKOTLANTI 
24.–28.7.2016 Täydenkuun Tanssit, Pyhäjärvi 
Yhteistyössä: Täydenkuun tanssit

Estegneev Ivan  
toiminnanjohtaja, Dialogue Dance 
Kostroma VENÄJÄ 
15.–21.6.2016 Kuopio Tanssii ja Soi 

Hayward Adam 
kuraattori ja tuottaja, Hyde Productions  
Christchurch UUSI-SEELANTI 
25.11.-8.12.2016 Helsinki  
30.11.-4.12. ICE HOT -katselmus, Kööpenhamina 
Vierailun järjesti Tanssin Tiedotuskeskus

Maeda Keizo  
viestintäjohtaja, Tokyo Metropolitan Theatre  
Tokio JAPANI 
24.–28.8.2016 Helsinki, EARS on Helsinki  
-tapahtuma 
Yhteistyössä: ulkoasiainministeriö

Petrov Oleg 
taiteellinen johtaja TanzTeater  
Jekaterinburg VENÄJÄ 
24.-27.7.2016 Täydenkuun Tanssit, Pyhäjärvi

Raeyemaekers Samme 
taiteellinen johtaja, Concertgebouw Brugge 
Brugge BELGIA 
23.–26.7.2016 Täydenkuun Tanssit, Pyhäjärvi 
Yhteistyössä: Täydenkuun Tanssit, Suomen  
Benelux-instituutti, Tero Saarinen Company

Seonghee Kim 
esittävien taiteiden kuraattori 
Soul ETELÄ-KOREA 
24.–28.8.2016 Helsinki, EARS on Helsinki  
-tapahtuma 
Yhteistyössä: ulkoasiainministeriö

Stacey Jeremy Boomer 
toiminnanjohtaja, yhdysvaltalainen International Performing 
Arts for Youth (IPAY) -verkosto  
Toronto KANADA 
26.11.–30.11.2016 Helsinki 
30.11.–4.12. ICE HOT -katselmus, Kööpenhamina 
Yhteistyössä: Sirkuksen tiedotuskeskus, Suomen Ottawan 
suurlähetystö ja ulkoasiainministeriö

Lisäksi Tanssin Tiedotuskeskus osallistui noin kymmenen 
kansainvälisen vieraan kutsumiseen ja osallistumisen järjestä-
miseen Kööpenhaminan ICE HOT -katselmukseen 30.11.-
4.12.2016 yhteistyössä ICE HOT -partnereiden, ulkoasiain-
ministeriön ja Suomen Benelux-instituutin kanssa. 

Lisäksi Helsingissä vieraili 19.-20.2.2016 Lontoon Southbank 
Centren pohjoismaista kulttuuria esittelevän Nordic Matters 
2017 -ohjelmiston suunnittelutiimi, jonka tapaamisiin ja 
ohjelmaan Tiedotuskeskus osallistui. 

Tiimin jäsenet:

Jude Kelly, Artistic Director

Georgia Ward, Head of Festival Site Design

Rupert Thomson, Senior Programmer  
Performance and Dance

Hannah Morrison, Grants and Trusts Manager
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3.11.2016  Opintomatkan ohjelma käyntiin lounaalla 
ja kuulemalla Virve Sutisen IETM-urasta #IETMValencia 
#dancefinland #finnishdelegation #dance

EARS -yhteistyö

EARS on Helsinki -tapahtuma järjestettiin 25.-
28.8.2016, Maria Start-up Hubissa (entinen Marian 
sairaala). Europe Asia Roundtable Sessions järjestet-
tiin nyt jo yhdeksättä kertaa. Tanssin Tiedotuskes-
kus on tapahtuman yhteistyökumppani ja konsultoi 
sitä esittävien taiteiden ohjelmaan ja vieraisiin liit-
tyen. Katarina Lindholm koordinoi Creative Cities ja 
Hubs sekä Art for Kids -paneelikeskusteluja ja jäl-
kimmäisen hän myös moderoi. 

Eurooppalainen kiertueverkosto AEROWAVES

Vuonna 2016 valintaprosessiin haki lähes 600 teos-
ta, joista neljä Suomesta. Kahdenkymmenen teok-
sen suosituslistalle pääsi Tanskassa asuva ja työs-
kentelevä suomalaistaiteilija Taneli Törmä Location 
X -teoksellaan. Tiedotuskeskuksen kansainvälisten 
asiain päällikkö Pirjetta Mulari toimi Aerowaves- 
verkoston jäsenenä, myös siirryttyään lokakuussa 
muihin tehtäviin.

OPINTOMATKAT 

Tiedotuskeskus järjestää vuosittain muutaman tans-
si- tai esittävän taiteen alan tapahtumaan suuntau-
tuvan opintomatkan. Tavoitteena on osanottajien 
kansainvälisten verkostojen lisääminen, taiteilijoi-
den ja muiden ammatillisten valmiuksien kehittä-
minen sekä kansainvälisen toimintaympäristön ja 
tanssitaiteen tuntemuksen kasvattaminen.

Vuonna 2016 järjestettiin kaksi opintomatkaa.  
Tiedotuskeskus tuki opintomatkalaisten matka- ja 
majoituskuluja. Matkoille järjestettiin avoin haku. 
Hakijoiden tuli hakemuksessa perustella, miksi juuri 
tämä kohde olisi hakijalle sopiva. 

keðja-verkoston tapaaminen  
Vilna LIETTUA   
12.-16.10. 2016 

Osallistujat: tanssitaiteilija Lotta Halinen, tanssitaiteilija 
Laura Jantunen, tanssitaiteilija ja TaikaBoxin taiteellinen 
johtaja Tanja Råman, tanssinopettaja Sari Tuunanen,  
tanssitaiteilija Pia Liski

Vetäjä: Katarina Lindholm, Tanssin  
Tiedotuskeskus

Keðja-ohjelmaan osallistumisen lisäksi matkalla tutustut-
tiin mm. Arts Printing House -talon toimintaan.

IETM-verkoston syyskokous 
Valencia ESPANJA  
2.-6.11.2016 

Osallistujat: Maria Nurmela, tanssitaiteilija Hanna Paja-
la-Assefa, K&C Kekäläinen Companyn toiminnanjohtaja 
Lilja Lehmuskallio, tanssitaiteilija Vera Lapitskaya

Vetäjät: Katarina Lindholm ja Sanna Rekola,  
Tanssin Tiedotuskeskus

Hanna Pajala-Assefa, IETM-opintomatkan osallistuja

Kaikkiaan hyvä kombo verkottumista ja oman 
hankkeen edistämistä sekä omien taitojen  
kehittämistä. Yleisesti tunnelma oli hyvin  
kannustava ja tukeva.  
 
Monet sessiot olivat sisällöllisesti kiinnostavia ja 
inspiroivia, mikä antaa voimaa jatkaa eteenpäin.

“
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YHTEISTYÖPROJEKTIT

T iedotuskeskus rakentaa suomalaisten ja kan-
sainvälisten toimijoiden välille yhteistyöpro-

jekteja, joiden tarkoituksena on paitsi luoda työti-
laisuuksia ja yhteistyösuhteita, antaa kokemuksia 
kansainvälisestä työskentelystä myös lisätä ymmär-
rystä toisista tanssikulttuureista ja kulttuureista yli-
päätään. Nämä ovat tärkeitä päämääriä itsessään. 

VENÄJÄ-OHJELMA

Suomen ja Venäjän välisen tanssiyhteistyön kehit-
tämisohjelma aloitettiin vuonna 2014 Suomen Mos-
kovan suurlähetystön kanssa. Tavoitteena on lisä-
tä Suomessa ja Venäjällä toimivien tanssiryhmien,  
organisaatioiden ja tanssitaiteilijoiden välistä yh-
teistyötä. Ohjelmassa on toteutettu esitysvierailuja, 
yhteistyötapahtumia, asiantuntijavierailuja, yhteis-
tuotantoja ja erilaisia työpajoja. 

Tiedotuskeskuksen tehtävänä on ollut yhteistyö-
suhteiden luominen ja tapahtumien, vierailujen ja 
muun toiminnan koordinoiminen. Tiedotuskeskus 
on vastannut osin suomalaisten matka- ja muista 
kustannuksista sekä osa-aikaisen projektituottajan 
palkkakustannuksista. Venäjän kieltä osaava ja Ve-
näjän kulttuuria tunteva henkilö on ollut edellytys 
ohjelman onnistuneelle toteuttamiselle. Venäjä-oh-
jelmaa on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön 
erityisavustuksella.

Vuonna 2016 Venäjä-ohjelma on saavuttanut useita 
ohjelman keskeisiä tavoitteita. Ohjelman kautta on 
syntynyt kahdenvälisiä suomalais-venäläisiä projek-
teja, joiden tavoitteena on yhteistuotantojen teke-
minen. Suomalainen tanssi on tullut entistä tutum-
maksi sekä yleisölle että ammattilaisille.

Muutamien kumppanien kanssa yhteistyötä on teh-
ty jo useana vuonna ja yhteistyön on huomattu pait-
si helpottuvan, myös kehittyvän ja syvenevän.

Monet suomalaiset taiteilijat tunnistavat Venäjä-yh-
teistyön realiteetit ja haasteet, mutta silti ovat ha-
lukkaita yhteistyöhön, koska työ venäläisten taiteili-
joiden kanssa on ollut saadun palautteen perusteella 
antoisaa. Molemmin puolin tunnistetaan myös yh-
teistyön tärkeys aikana, jolloin kansalaisyhteiskunta 
Venäjällä on haastavassa tilanteessa ja kansainväli-
nen ilmapiiri muutenkin kiristynyt.

Yhteistyöprojektit

Lost Voices of Humdrum

Tammikuun 29. päivä  2016 sai ensi-iltansa Pie-
tarissa, Skorohod-keskuksessa, Lost Voices of  
Humdrum-teos. Tuotannon venäläinen tuotan-
tokumppani oli Bye Bye Ballet, suomesta teoksen 
toteutukseen osallistuivat koreografi Mikko Lam-
pinen, valosuunnittelija Anssi Ruotanen, äänisuun-
nittelija Kristian Merilahti ja runoilija Brian Pierce. 
Teoksen kuusi tanssijaa valittiin syksyllä 2015 järjes-
tetyn työpajan osallistujista. Tammikuussa teos sai 
kaksi täyttä esitystä Skorohodin 100-paikkaisessa 
salissa. Vuoden lopussa joulukuussa se esitettiiin 
uudestaan SkoroFinnish-tapahtumassa.

Pelin säännöt -nykytanssilaboratorio 
Jekaterinburg 18.8.–22.8.2016 
Yhteistyössä: National Center for Contemporary 
Arts -keskus

Laboratorio oli osa ensimmäistä kertaa järjestettyä 
Pavel Bažov-festivaalia. Työpajaan osallistui tanssi-
joita, esiintyjiä, muusikoita, säveltäjiä, teknikoita.

Festivaalin teemana olivat Uralin alueen myytit ja 
legendat, ja laboratoriossa niitä tarkasteltiin uu-
sista näkökulmista. 10-päiväisen laboratorion ai-
kana suomalaiskoreografit Mikko Hyvönen, Ismo- 
Pekka Heikinheimo ja Kimmo Alakunnas valmisti-
vat kukin teemaa käsittelevän teoksen venäläisten 
taiteilijoiden kanssa. Teokset esitettiin festivaalin 
huipentuessa Jekaterinburgin kaupungin vuosittai-
sena juhlapäivänä.

SkoroFinnish Fest 
Pietari 8.-14.12.2016

Skorohod-keskuksessa järjestettiin jo toinen suo-
malaista tanssia esittelevä minifestivaali, Skoro- 
Finnish Fest. Tapahtumassa nähtiin Ima Iduozeen 
This Is The Title, Mikko Lampisen Bye Bye Balletille 
tekemä koreografia Lost Voices of HumDrum, Com-
pañía Kaari & Roni Martinin teokset Korppi ja Punai-
nen Nainen sekä Tanssiteatteri Tsuumin teos Vintti. 

Esitysvalinnat teki Skorohodin taiteellinen joh-
tajisto, joka on tutustunut suomalaiseen tanssiin  
Venäjä-ohjelman myötä.
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Kimmo Alakunnas loi yhdessä uralilaisten 
tanssitaiteilijoiden kanssa Bažovin 
tarinoiden inspiroiman lyhytelokuvan 
nykytanssilaboratoriossa Jekaterinburgissa.

Vierailut tanssifestivaaleille

Tendency-nykytanssifestivaali 
Krasnodar 8.1.2016 
Tanssiteatteri Glims & Gloms: Arka Paikka

Diversia-festivaali 
Kostroma 19.9.2016 
Valtteri Raekallio ja Karoliina  
Kauhanen: Where Does The Light Go

Molemmille festivaaleille suomalaisvieraat valittiin  
avoimen haun kautta. Päätökset teki festivaalien  
taiteellinen johto.

Workshopit

Dialogue Dance -koulu Kostromasta ja Pohjois-Karjalan  
Ammattiopisto Outokumpu toteuttivat työpajavaihto- 
ohjelman, joka tuotti myös suunnitelman jatkoyhteistyöstä:

9-16.10. Kostroma 
Katarina Vähäkallio ja Elina Ikonen pitivät  
Dialogue-festivaalin yhteydessä kolme työpajaa ammattilaisil-
le ja opiskelijoille. Työpaja keräsi ennätysmäärän osallistujia.

30.10-5.11. Outokumpu 
Ivan Estegneev ja Maria Kachalkova pitivät viisipäiväisen 
työpajan. Työpajan tuloksena syntyi suunnitelma yhteistuo-
tannosta, jolle toimijat hakevat itsenäisesti rahoitusta.

Muut työpajat

Tendency-festivaali, Krasnodar 9.–10.1.2016 
Katri Soini

Finnish Dance Weekends, Pietari 16.–17.1.2016 
Janina Rajakangas

Finnish Dance Weekends, Pietari 6.–7.2.2016 
Marjaterttu Willman

Finnish Dance Weekends, Pietari 26.–27.2.2016 
Diina Bukareva

SkoroFinnish Fest, Pietari 7.12.2016  
Ima Iduozee

TanzTeater, Jekaterinburg 11.–13.12.2016 
Alpo Aaltokoski

Sasu Paakkunainen, Glims & Gloms -kiertuemanageri

Arka Paikka otettiin erittäin  
innostuneesti vastaan. Väliajalla monet 
tulivat kiittelemään ja kehumaan koko 
työryhmää loistavasta esityksestä.

“
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Asiantuntijavierailut Suomeen ja Venäjälle

Vierailut Venäjälle

Taideyliopiston tanssitaiteen laitoksen maisterioh-
jelmaa esiteltiin marraskuussa Moskovan ZIL-kes-
kuksessa ja professori Kirsi Monni luennoi suoma-
laisesta nykytanssista.Tilaisuus keräsi 60 hengen 
yleisön, jossa oli sekä tanssin ammattilaisia että 
tanssista kiinnostuneita. Lisäksi ohjelmaan kuului 
Sara Gurevitschin ja Jenni-Elina von Baghin soolo-
teosten esitykset sekä kaksi ryhmädemoa. 

Matkalle osallistui professori Kirsi Monnin ja tuotta-
ja Nina Nummisen lisäksi yhdeksän opiskelijaa. 

Anna Pitkänen, Sirpa Miettinen Kuopio Tanssii 
ja Soi -festivaalilta sekä  Tomi Paasonen Itäises-
tä tanssin aluekeskuksesta osallistuivat Pietarissa 
Open Look International Summer Dance -festivaa-
lille 1.7-9.7.2016

Vierailut Suomeen

Ivan Estegneev Dialogue Dance koulusta Kost-
romasta vieraili Kuopio Tanssii ja Soi festivaalilla 
15.–21.6.2016. Vierailun aikana keskusteltiin Milla 
Virtasen ja Jaakko Toivosen Blackpool -esityksen 
vierailusta Diversia-festivaalilla. Vierailu toteutuu 
mahdollisesti vuonna 2018. 

Oleg Petrov, TanzTeaterin taiteellinen johtaja, ja La-
risa Barykina, Na Grani -festivaalin taiteellinen joh-
taja, Jekaterinburgista vierailivat Täydenkuun Tans-
sit -festivaalilla Pyhäjärvellä 24.-27.7.2016.

Vierailun tuloksena TanzTeater on aloittanut yh-
teistyön Alpo Aaltokosken kanssa. Tavoittee-
na on toteuttaa Aaltokosken uusi koreografia  
TanzTeater-ryhmälle. Tälle hankkeelle ollaan hake-
massa itsenäisesti rahoitusta.

Vierailun jälkeen Barykina on keskustellut  
Johanna Nuutisen kanssa yhteistyöstä ja vierailusta 
Na Grani -festivaalilla marraskuussa 2017.

Venäjä-ohjelman jatko

Vuoden 2016 aikana valmisteltiin yhteistyöohjelman 
jatkoa. Venäjä-ohjelmaan vuodelle 2017 tuli 21 pro-
jektiehdotusta kymmeneltä venäläiseltä potentiaali-
selta yhteistyökumppanilta. Hyviä yhteistyösuhteita 
pyritään jatkamaan, mutta vuoden 2017 aikan tavoit-
teena on laajentaa yhteistyötä myös uusiin Venäläi-
siin kaupunkeihin. 

Toimintavuoden aikana Venäjä-ohjelman koor-
dinaattori teki kolme matkaa Venäjälle. Heinä-
kuussa Kazaniin  tehdyllä matkalla hän tutustui 
kaupungin nykytanssikenttään ja esitystiloihin.  
Telovidenie-nykytanssifestivaalin kanssa käytyjen 
neuvottelujen tuloksena Valtteri Raekallio vierailee 
Kazanissa toukokuussa 2017. 

Tunnelmia Elina Ikosen työpajasta Kostromasta.

Työpajan osallistuja Kostromassa

Mitään vastaavaa ei ole ollut  
contemporary tunneilla! 

Eilisen opettajan Elina Ikosen  
kanssa järjestettiin kunnon  
“taistelu” ja “työntäminen”, mutta 
se näytti siltä vain ensi silmäyksellä. 
Todellisuudessa yritimme rakentaa 
yhteyden kehon ja mielen välille.

“
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Joulukuussa Pietarin Skoro Finnish Festin yhteydes-
sä neuvoteltiin mahdollisesta yhteistyöstä Kanon 
Dance -koulun Open Look -tapahtuman taiteellisen 
johtajan Vadim Kasparovin kanssa. Tavoitteena on 
järjestää yhteistyössä festivaali vuonna 2018. Kes-
kusteluja käytiin myös myös Suomen Pietarin-insti-
tuutin kanssa suomalais-venäläisen kulttuurifooru-
min yhteydessä järjestettävästä ohjelmasta.

HONG KONG X FINLAND

Tiedotuskeskus ja West Kowloon -kulttuurikes-
kus ovat jo pari vuotta valmistelleet Hongkongin 
ja Suomen välistä yhteistyöohjelmaa. Vuoden 2016 
aikana ohjelman sisältö ja kumppanuudet sovittiin.  
Marraskuussa aloitettiin Creative Meeting Point: 
Hong Kong x Finland, residenssivaihto-ohjelma 
2016–2019. Yhteistyökumppaneina ovat West Ko-
wloon Cultural District Authority, Zodiak – Uuden 
tanssin keskus, Tanssin talo sekä Tanssin Tiedotus-
keskus. Tiedotuskeskus toimii suomalaispartnerien 
yhteistyökoordinaattorina.

Residenssitaiteilijoiksi valittiin kolme suomalais-
ta ja kolme hongkongilaista taiteilijaa: Carl Knif,  
Linda Martikainen, Sari Palmgren, Justyne Li,  
Wayson Poon, Ivy Tsui. Ensimmäinen residenssi-
jakso toteutui 5.-18.12.2016 Helsingissä. Tänä aikana 
taiteilijat tutustuivat toistensa työskentelyyn ja tai-
teelliseen ajatteluun.

Taiteilijat työskentelevät kummassakin maassa ja 
työskentelyyn kutsutaan mukaan myös muita pai-
kallisia koreografeja ja tanssijoita. Ohjelman kautta 
haetaan tanssitaiteilijoille tulevaisuuden työmah-
dollisuuksia ja kontakteja, mukana oleville organi-
saatioille uusia kumppanuuksia ja toimintatapoja. 

Marraskuussa 2016 allekirjoitettu aiesopi-
mus on rakenteilla olevan West Kowloon  
-kulttuurikompleksin ensimmäinen kansainvälinen 
yhteistyösopimus.

EXPLORING THE EDGES – SUOMI-
AUSTRALIA VAIHTO-OHJELMA

Exploring the Edges – Suomi Australia vaihto-ohjel-
ma, jota on Tiedotuskeskuksen ja Australia Council 
for the Artsin johdolla toteutettu vuodesta 2013, 
siirtyi vuonna 2016 vaiheeseen, jossa yhteistyö to-
teutuu suoraan toimijoiden välillä. Esimerkiksi Itäi-
nen tanssin aluekeskus ITAK aloitti monivuotisen 
yhteistyön australialaisten Salamanca Arts Centren, 
Junction Arts -festivaalin ja Stompin kanssa.

KEÐJA 

Pohjoismais-balttilaisen yhteistyöverkosto Keðjan 
vuosina 2012-2015 toteutetun EU-hankkeen loput-
tua verkosto ryhtyi suunnittelemaan uutta EU-ra-
hoitteista hanketta.  Movement Matters -nimen 
myöhemmin saanutta hanketta valmisteltiin syk-
systä 2015 alkaen useissa partnerikokouksissa sekä 
Skype-kokouksissa. EU-hankehakemus jätettiin 
marraskuussa 2016.

Movements Matters keskittyy yleisötyöhön, kohde-
ryhmänä nuoret yleisöt. Hankkeen eri osaprojek-
teissa kohderyhmiä osallistetaan niin katsojina, ko-
kijoina kuin tekijöinäkin. Tarkoitus on sekä hankkia 
tanssille uusia, seuraavan sukupolven yleisöjä että 
lisätä tanssin ammattilaisten yleisötyöosaamista.

Hankkeessa on mukana 12 partneria Pohjoismaista, 
Baltiasta ja nyt myös muualta Euroopasta. Hankkeen 
vetäjänä, pääpartnerina, toimii Uumajassa sijaitseva 
Norrlandsoperan. Tanssin Tiedotuskeskus vastaa 
MM Dialogues -osahankkeesta, jossa kehitetään 
yleisötyön osaamista ammattilaisille suunnattujen 
seminaarien ja työpajojen avulla. Tavoitteena on 
tuottaa työkalupakki tai julkaisu, joka jakaa osaamis-
ta laajemmin.

Mikäli hanke saa rahoitusta, se käynnistyy syksyllä 
2017 ja jatkuu vuoden 2020 loppuun. Rahoituspäätös 
tulee keväällä 2017. 

Vilnassa järjestettiin 13.–16. lokakuuta 12. keðja-ta-
paaminen, jonka teema oli Digesting Dance. Tiedo-
tuskeskus järjesti tapahtumaan opintomatkan, jo-
hon osallistui viisi suomalaista tanssiammattilaista. 
Katarina Lindholm osallistui tapahtuman paneeli-
keskusteluun.

16.10.2016  Opintomatka KedjaVilnius-tapahtuma ja 
iloiset tunnelmat! #kedja #kedjavilnius #dancefinland 
#nordic #baltic
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SZENEFREI 2017–2019 

SZENEfrei 2017–2019 on Suomen Saksan-instituu-
tin koordinoima hanke, jonka tavoitteena on lisä-
tä tanssi-, sirkus- ja esitystaiteiden näkyvyyttä ja 
taiteilijoiden työmahdollisuuksia saksankielisessä 
Euroopassa. Yhteistyökumppaneina ovat Tanssin 
ja Sirkuksen tiedotuskeskukset sekä Esitystaiteen 
keskus.

Hanketta valmisteltiin vuoden 2016 aikana.  30.9. 
järjestettiin hankkeesta ja saksankielisestä Euroo-
pasta kiinnostuneille taiteilijoille ja toimijoille in-
fotilaisuus 30.9.2016 Sirkuksen tiedotuskeskukses-
sa. Tilaisuuden vieraana oli Hampurissa sijaitsevan 
Kampnagel-tuotantotalon kuraattori Anna Teuwen.

Koneen Säätiöltä saatiin hankkeelle osarahoitus 
vuoden 2016 lopulla. Lisä- ja jatkorahoitusta hae-
taan vuoden 2017 alussa.

RESIDENSSIYHTEISTYÖ

Suomen Japanin instituutti ja Tanssin Tiedostuskes-
kus käynnistivät vuonna 2016 residenssiyhteistyön.  
Vuoden 2016 residenssi toteutui Kôchin taidemuse-
ossa. Tarkoituksena oli, että residenssitaiteilijoiden 
ja paikallisten asukkaiden yhteistyö toisi uusia vai-
kutteita alueen kulttuuriin.

Residenssiin valittiin kaksi suomalaistaiteilijaa: 
tanssija-koreografi Virva Talonen ja valosuunnitte-
lija Nanni Vapaavuori. Taiteilijat viettivät Kôchissa 
yhteensä viisi viikkoa loka-marraskuussa ja esittivät 
3.11. yhdessä paikallisten kanssa toteutetun esityk-
sen. 

Pyrkimyksenä on tulevaisuudessa jatkaa residens-
siyhteistyötä Suomen ja Japanin välillä. 

Suomen kulttuurirahasto aloitti vuonna 2016 yh-
teistyön neljän kansainvälisen residenssikeskuksen 
kanssa. Tiedotuskeskuksen Pirjetta Mulari konsultoi 
Kulttuurirahastoa vuosina 2015 ja 2016 tanssitaiteen 
residenssiyhteistyökumppanin löytämiseksi. Kump-
paniksi valikoitui Portugalin Montemorissa oleva  
O espaco do tempo -keskus. Ensimmäinen haku 
suomalaisille tanssitaiteilijoille avautui 2016.

UUDET YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET

Vuosina 2010-2012 toteutetun onnistuneen Ko-
rea-Finland Connection –hankkeen jälkeen alettiin 
Korea Arts Managementin aloitteesta suunnitella 
uutta yhteistyöohjelmaa, jossa mukana olisivat kaik-
ki Pohjoismaat ja joka keskittyisi lapsille ja nuorille 
suunnattuun esittävään taiteeseen. 

Vuonna 2016 pohdittiin pohjoismaisen yhteistyö-
kumppanuuden sekä hankkeen rakennetta ja koor-
dinointivastuita. Hanketta valmisteltiin edelleen 
Soulissa lokakuussa. 30.11. pidettiin hankkeen seu-
raava valmistelukokous Kööpenhaminassa.

Hankkeen on määrä käynnistyä 2017 opinto- ja 
verkostoitumismatkoilla. Tavoitteena on toteut-
taa vuonna 2018–2019 yhteistuotantoja. Yhteistyö-
kumppanit ovat Korea Arts Management Service, 
Swedish Arts Council, Performing Arts Hub Norway 
sekä suomalaisina partnereina alustavasti Tanssin ja 
Sirkuksen Tiedotuskeskukset.

TANSSIN KENTÄN KANSAIN-
VÄLISTYMISVALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN

Tanssin Tiedotuskeskus järjesti toimintavuoden ai-
kana yhteistyössä Sirkuksen ja Teatterin tiedotus-
keskusten kanssa kolme kansainvälisen toiminnan 
kehittämiseen liittyvää tuottajatapaamista. Kussakin 
osallistujia oli noin parikymmentä. Lisäksi Tiedotus-
keskus järjesti omia kansainvälistymiseen liittyviä 
keskusteluja ja seminaareja taiteilijoille ja tuottajille 
Venäjä-ohjelmasta, tanzmessesta sekä kansainvälis-
tymisestä yleensä.

Näistä tilaisuuksista lisää kohdassa Ammattilaistilai-
suudet. (ks. Viestintä ammattilaisille)
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6. ORGANISAATIO  
JA HALLINTO
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TIEDOTUSKESKUKSEN JÄSENYHTEISÖT  
JA HALLITUS

Tiedotuskeskuksen jäsenyhteisöt ovat: 

Suomen Kansallisbaletti 
Suomen Nuorisoseurat ry 
Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry 
Suomen Tanssinopettajain Liitto STOL 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 ku-
luessa 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) 
Anniina Kumpuniemi (Martti Surakka) 
Arja Pettersson (Ville Sormunen) 
Mammu Rankanen (Sanna Suonsyrjä) 
Sanna Meska (Minna Palokangas)

Tanssin Tiedotuskeskus ry:n vuosikokous pidettiin 
23.4. Vuosikokous valitsi uusiksi hallituksen  
jäseniksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi: 

Maija Eränen (Piia Ahonen) 
Outi Kallinen (Hannaleena Markkanen) 
Sami Helenius (Jukka Haapalainen) 
Tuomas Mikkola (Riia Niemelä)

Toista vuottaan hallituksen jäsenenä jatkoivat:

Anniina Kumpuniemi (Martti Surakka) 
Arja Pettersson (Ville Sormunen) 
Mammu Rankanen (Sanna Suonsyrjä) 
Sanna Meska (Minna Palokangas)

JÄSENYYDET JÄRJESTÖISSÄ JA 
VERKOSTOISSA

Tiedotuskeskus on jäsen seuraavissa kansainvälisis-
sä järjestöissä ja verkostoissa: 

IETM (International Network for Contemporary 
Performing Arts)

ENICPA (European Network for Information Cent-
res 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 hallituksen puheen-
johtajana Tanssin talo ry:n vuosikokoukseen 9.5. 
saakka. Vuosikokouksessa hänet valittiin jatkamaan 
puheenjohtajana kauden 2016-2017.

Tiedotuskeskus kuuluu taiteen tiedotuskeskusten 
muodostamaan Taive-verkostoon. Tiedotuskeskuk-
sen johtajat kokoontuvat säännöllisesti keskustele-
maan ja vaihtamaan tietoja ja kokemuksia yhteisistä 
aiheista. Myös tiedotuskeskusten muu henkilökunta 
tapaa toisiaan yhteistyön tai kollegiaalisen ajatus-
tenvaihdon merkeissä.
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TOIMISTO JA HENKILÖKUNTA 

Tiedotuskeskuksen toimisto sijaitsee Kaapeliteh-
taalla, Helsingin Ruoholahdessa.

Tiedotuskeskuksen vakituiseen henkilökuntaan 
kuului vuoden alussa viisi henkeä: toiminnanjohtaja, 
kansainvälisten asiain päällikkö, viestintäpäällikkö, 
tuottaja ja tiedotus- ja toimistosihteeri. Kansain-
välisten asiain päällikkö Pirjetta Mularin lopetettua 
työnsä Tiedotuskeskuksessa syyskuun lopussa va-
kituisessa työsuhteessa olevia oli neljä. Lokakuun 
alusta alkaen kansainvälistä toimintaa koordinoi  
Katarina Lindholm.

Toimintavuoden aikana Tiedotuskeskuksessa työs-
kenteli myös määräaikaisia- ja projektityöntekijöitä. 

Vakituinen henkilökunta

Sanna Kangasluoma, viestintäpäällikkö

Katarina Lindholm, tuottaja/kansainvälisten asiain 
koordinaattori

Minna Luukko, tiedotus- ja toimistosihteeri, 
osa-aikainen

Pirjetta Mulari, kansainvälisten asiain päällikkö 
30.9. saakka

Sanna Rekola, toiminnanjohtaja

Määräaikainen henkilökunta:

Riitta Aittokallio, projektipäällikkö,  
Koko Suomi tanssii -hanke, 31.10.-

Anita Parri, tuottaja, Venäjä-hanke, 17.5.- 

Inka Reijonen, tiedottaja

Marija Skara, tiedottaja, 20.1.–20.4.

Kaisa Tiainen, tilastonlaatija, 1.2. -11.8.  
(yhteinen Sirkuksen Tiedotuskeskuksen kanssa)/
tuottaja, 1.10. -10.12. Koko Suomi tanssii -hanke

Anastasia Trizna, tuottaja, Venäjä-hanke, -31.3. 

Jarkko Hänninen, tuotantoassistentti, Koko  
Suomi tanssii -hanke 22.8.–  
(Tanssin talo ry:n kanssa yhteinen siviilipalvelus- 
velvollinen)

Harjoittelijat

Johan Björkman, viestinnän harjoittelija, Arcada 
ammattikorkeakoulu

Aliisa Kokko, viestintä- ja tuottajaharjoittelija, Hu-
manistinen ammattikorkeakoulu

Sointu Pere, tuottajaharjoittelija, kansainväliset 
asiat, Humanistinen ammattikorkeakoulu

Tanssin Tiedotuskeskuksessa on tilikaudella 2016 
ollut vakituista palkattua henkilökuntaa keskimäärin 
6 henkilöä, lisäksi satunnaisia palkkoja ja palkkioita 
on maksettu 43 henkilölle. 

 
Ostopalveluja mm. seuraavilta 

• Conbalance Oy, Koko Suomi tanssii yritysyhteistyö, tanzmesse 
-messuosasto

• Crop Agency Oy, Verkkosivu-uudistus

• E-Tilipalvelut Oy Merac, kirjanpito ja palkkahallinto

• Eudoxia ky, it-tuki

• Flo Apps Oy, Tiedotuskeskuksen verkkopalvelu / Tanka

• Gruppo Software Oy, Gruppo-kontaktitietojärjestelmä

• Huvila Brand & Design, Koko Suomi Tanssii -viestintä

• Kala Productions, Koko Suomi Tanssii -videotuotanto

• KuvaUnit / Uupi Tirronen, Focuksen kuvat

• Makasiini / Inka Kosonen, Finnish Dance In Focus -julkaisun 
taitto

• Tmi Ambidekstria Kimmo Lehtonen, tilastointikaavakkeen 
suunnittelu

• Tmi Pertti Sundqvist, tilintarkastus

• VHS - masters of the movies/ Jaakko Vuorenmaa, brändivideo 
ja valokuvat www-sivuille
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ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT

Tiedotuskeskuksen henkilökunta osallistuu kes-
kusteluihin eri yhteyksissä ja esittelee suomalaista 
tanssia tai Tiedotuskeskuksen toimintaa sekä ko-
timaassa että kansainvälisissä yhteyksissä. Lisäksi 
Tiedotuskeskuksen henkilökunta toimii erilaisten 
työryhmien tai yhteisöjen asiantuntijajäsenenä.

Kansainvälisten asiain päällikkö Pirjetta Mulari toimi 
APAP International Members Advisory Committeen 
jäsenenä. APAP on New Yorkissa vuosittain tammi-
kuussa järjestettävä esittävien taiteiden messuta-
pahtuma. 

Mulari toimi vuoden 2016 alun EARS-hankkeen oh-
jausryhmässä. Katarina Lindholm koordinoi esit-
tävän taiteen osuutta tapahtumassa ja osallistui 
moderaattorina sen toteuttamiseen. Sekä Katarina 
Lindholm että Pirjetta Mulari olivat TelepArt-hank-
keen asiantuntijaraadissa.

Katarina Lindholm oli asiantuntijana Pohjois- 
maisen Ministerineuvoston strategiaa arvioivassa 
fokusryhmässä, joka kokoontui Kööpenhaminassa. 
Lindholm osallistui myös Vilnan keðja-tapaami-
sessa järjestettyyn paneelikeskusteluun ”Digesting 
dance. Discussion about challenges that choreo-
graphers, dancers and audience face in contempo-
rary dance trying to understand each other in the 
post-postmodern age of changeable values”. 

Toiminnanjohtaja Sanna Rekola puhui aiheesta 
“Sustainable development of culture and art: dance 
case” Liettuan kulttuuriministeriön ja Pohjoismai-
sen Ministerineuvoston järjestämässä Nordic-Baltic 
Mobility programme -seminaarissa.

MATKAT 2016
Riitta Aittokallio

2.  –9.10. PAMS, Soul KOREA

Sanna Kangasluoma

30.8.–1.9. tanzmesse, Düsseldorf SAKSA 
4.10. Kulttuuri ja tiedeinstituuttien syyspäivät, Tallinna VIRO 
30.11. –4.12. ICE HOT -katselmus, Kööpenhamina TANSKA 
11.–13.12. Skoro Finnish Dance Festival, Pietari VENÄJÄ

Katarina Lindholm

20.4. Pohjoismaisen Ministerineuvoston fokusryhmä,  
Kööpenhamina, TANSKA 
13.–14.6. keðja-partnerikokous, Umeå RUOTSI 
12.-16.10. keðja-tapaaminen, opintomatka, partnerikokous, Vilna, 
LIETTUA 
2.–6.11. IETM-kokous, opintomatka, Valencia ESPANJA 
30.11.–4.12. ICE HOT -katselmus, Kööpenhamina TANSKA

Pirjetta Mulari

6.–14.2 TPAM Yokohama dance platform, ICE HOT Asia *,  
Jokohama JAPANI 
25.–26.1. ICE HOT -partnerikokous, Kööpenhamina TANSKA 
2.3. Koko Suomi tanssii -aluekeskustapaaminen, Jyväskylä 
16.3. Koko Suomi tanssii -aluekeskustapaaminen, Kuopio 
17.3. Koko Suomi tanssii -aluekeskustapaaminen, Oulu 
30.3. Koko Suomi tanssii -aluekeskustapaaminen, Tampere 
1.4. Koko Suomi tanssii -aluekeskustapaaminen, Jyväskylä 
7.–8.4. ICE HOT -partnerikokous, Kööpenhamina TANSKA 
11. –12.6. Pispalan Sottiisi, Tampere 
13.–15.8. tanssihaaste-opettajien koulutus, Kuopio 
31.8–4.9. tanzmesse, Düsseldorf, SAKSA  
27.9. Koko Suomi tanssii, tanssihaaste-opettajien tapaaminen, Turku

Anita Parri

18.–21.7.  Verkottumismatka, Kazan VENÄJÄ 
18.–22.8. Pelin säännöt-nykytanssilaboratorio, Jekaterinburg  
VENÄJÄ 
23.–28.7. Täydenkuun Tanssit, Pyhäsalmi 
8–15.12. Skoro Finnish Dance Festival, Pietari VENÄJÄ

Inka Reijonen

16.3. Koko Suomi tanssii -aluekeskustapaaminen, Kuopio 
17.3. Koko Suomi tanssii -aluekeskustapaaminen, Oulu 
30.3. Koko Suomi tanssii -aluekeskustapaaminen, Tampere 
13.–15.8. tanssihaaste-opettajien koulutus, Kuopio

Sanna Rekola

7.–8.1. ICE HOT -partnerikokous, Kööpenhamina TANSKA  
25.–26.1. ICE HOT -partnerikokous, Kööpenhamina TANSKA 
17.3. Nordic-Baltic Mobility Programme *, Vilna LIETTUA 
31.8.–4.9. tanzmesse, Düsseldorf SAKSA 
1.–5.10. ICE HOT -partnerikokous, Reykjavik, ISLANTI 
2.–6.11. IETM-kokous, Valencia ESPANJA 
30.11.–4.12. ICE HOT Nordic Dance Platform, Kööpenhamina 
TANSKA

Anastasia Trizna

24.–30.1. Venäjä-ohjelma, Pietari VENÄJÄ

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

Tanssin Tiedotuskeskuksen toiminta 
rahoitetaan valtion toiminta-avustuksella, 
hankekohtaisilla projektiavustuksilla sekä 

oman toiminnan tuotoilla.
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Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä  
toiminta-avustus oli 430 000 euroa. Kun vuo-

den 2016 kokonaistulot olivat 736 238,71 euroa ja ko-
konaiskulut 732 404,20 euroa, oli vuoden 2016 tulos 
3 834,51 euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustus 
muodosti  58 % vuoden kokonaistuotoista. Loppu-
osa eli yli 40% koostui muista avustuksista ja oman 
toiminnan tuotoista.

TULOT 2012 2013 2014 2015 2016
OKM  
toiminta-avustus 475 000 475 000 430 000 430 000 430 000

Muut avustukset 176 455,94 18 108 417 453,90 202 216,90 286 050,71

Oman toiminnan 
tuotot 67 763,59 12 542,07 53 963,32 64 594,9 20 188

YHTEENSÄ 719 219,53 505 650,07 901 417,22 696 811,80 736 238,71

MENOT 718 614,93 502 459,09 899 146,45 696 329,18 732 404,20

Tulos + 604,60 + 3 190,98 + 2 270,77 + 482,62 3 834,51

Perustoiminta

Valtion toiminta-avustuksella katettiin vakinaisen ja 
osittain määräaikaisen henkilökunnan palkat sekä 
muut varsinaisen toiminnan kulut. Niihin kuuluivat 
toimiston ylläpitokustannukset: vuokra, puhelimet, 
internet, tietokoneet, digitaaliset työvälineet yms. 
kulut. Toiminta-avustuksella katettiin myös muun 
muassa Teatteri&Tanssi+Sirkus -lehdeltä ostettava 
sisällöntuotanto (25 000 euroa) ja Finnish Dance in 
Focuksen kustannukset. Verkkosivu-uudistukseen 
käytettiin noin 12 000 euroa.

Sekä kustannusseurannan että avustustilitysten 
vuoksi eri projektien menoja ja tuloja seurataan kus-
tannuspaikkakohtaisesti. 

Julkaisut

Vuosittain ilmestyvää englanninkielistä Finnish 
Dance in Focus -julkaisua rahoitetaan mainostuo-
toilla sekä Tiedotuskeskuksen toimintamäärära-

hasta tarkoitukseen osoitetulla osuudella. Julkaisun 
tuotot olivat yhteensä 6 125 euroa. Kokonaiskustan-
nukset olivat 14 639 euroa, ja tulos -8 514 euroa, joka 
katettiin Tiedotuskeskuksen toiminta-avustuksesta. 
Toimitussihteerin ja päätoimittajan palkkakustan-
nukset sisältyivät vakituisen henkilökunnan palk-
koihin, joten kustannuspaikkaan kohdistui lähinnä 
kirjoitus- ja käännöspalkkioita, taitto-, paino- ja 
postikuluja.

Koko Suomi tanssii 2017

Toimintavuonna 2016 käytettiin Koko Suomi tanssii 
-hankkeeseen 151 123 euroa. Valtioneuvoston kans-
lian hankeavustuksella kuluista katettiin 75 000 eu-
roa, muilla tuotoilla 270 euroa ja Tiedotuskeskuksen 
omarahoitusosuudella noin 76 000 euroa. Hankkeen 
kustannukset koostuivat viestintä- ja henkilöstö-
kustannuksista, tanssihaasteen toteutuskuluista 
(koreografien palkkiot, musiikkikustannukset, ope-
tustilaisuuksien kulut jne).

MENOT 2016

Henkilöstökulut 322 449,09

Tilakulut 28 256,20

Ostopalvelut 260 374,66

Muut kulut 121 324,25

YHTEENSÄ 732 404,20
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ICE HOT 

Tanssin Tiedotuskeskus hallinnoi ICE HOT -hank-
keelle myönnettyä 900 000 Tanskan kruunun eli 
noin 120 400 euron avustusta. Hankkeen Tiedotus-
keskuksen kautta kulkeneet kulut vuonna 2016 olivat 
120 745 euroa. Määrärahaa käytettiin Kööpenhami-
nan ICE HOT katselmuksen kuluihin, coaching-oh-
jelmaan, ICE HOT Asia-ohjelman kuluihin, Reykja-
vikin vuonna 2018 toteutettavan katselmuksen 
valmisteluun sekä hallintokuluihin.

Tanssin Tiedotuskeskuksen erillinen ICE HOT -yh-
teistyöhön kohdistuva rahoitus oli 13 230 euroa, joka 
sisältää toisen maksuerän Kööpenhaminan katsel-
muksen partnerimaksusta sekä matka- ja majoitus-
kuluja partnerikokouksiin. 

TPAM

Tokyo Performing Arts -tapahtumaan osallistumi-
sen matka- ja majoituskuluihin käytettiin 366 euroa. 
Osin matkakulut katettiin ICE HOT Nordic Dance 
-yhteistyön kautta.  

tanzmesse

Vuonna 2016 Saksan Düsseldorfissa järjestettävän 
tanzmesse-tapahtumaan osallistumiseen käytettiin 
9 230 euroa. Kustannukset koostuivat henkilökun-
nan matka- ja majoituskuluista, messuosastokuluis-
ta ja markkinointikuluista.

PAMS

Performing Arts Market Seoul -tapahtumaan osal-
listumiseen käytettiin 2 437 euroa. Kustannukset 
koostuivat pääosin matka- ja majoituskuluista.

Cinars

Cinars-tapahtumaan osallistumisen kustannukset 
olivat 500 euroa. Kulujen pienuus johtuu siitä, että 
osallistuminen toteutettiin yhteistyössä Sirkuksen 
Tiedotuskeskuksen kanssa.

Kansainvälisten yhteistyövalmiuksien 
kehittäminen/opintomatkat

Toimintavuonna 2016 järjestettiin kaksi opintomat-
kaa, joiden kustannukset olivat 6 828 euroa.

Asiantuntijavierailut

Asiantuntijavierailuihin käytettiin 4 559 euroa. Kus-
tannukset aiheutuivat kansainvälisten vieraiden 
matka- ja majoituskuluista sekä vierailuohjelman 
toteuttamisen muista kuluista. 

Keðja 

Vuonna 2016 keðja-hankkeen kustannukset olivat 
878 euroa. Kustannukset koostuivat partnerikoko-
uksiin osallistumisen kuluista.

Venäjä-ohjelma

Venäjä ohjelman toteuttamiseen käytettiin 53 730 
euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä tarkoituk-
seen saatiin 50 000 euron avustus vuonna 2016 ja 
vuoden 2015 hankeavustuksesta siirtyi 10 441 euroa 
toimintavuodelle. Lisäksi ulkoministeriö osallistui 
ohjelman toteutukseen 1 500 eurolla. 

Muut yhteistyöprojektit

Syksyllä 2016 aloitettuun Hongkong-yhteistyöhön 
käytettiin 4 105 euroa. 

Tilastoinnin kehittäminen

Tilastoinnin kehittämiseen käytettiin 28 477 euroa. 
Pääosa kuluista katettiin opetus- ja kulttuuriminis-
teriön hankeavutuksella. Sirkuksen tiedotuskeskus 
osallistui kuluihin 5 500 eurolla.
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8. TOIMINNAN 
ARVIOINTI



49

Tanssin alalla organisaatiokenttä on pieni ja ohut. 
Tiedotuskeskus on yksi harvoista organisaati-

oista, joka edustaa tanssialaa valtakunnallisesti ja 
tekee työtä koko laajan alan kehityksen eteen. Sii-
nä työssä monipuolinen yhteistyö tanssi- ja muiden 
kulttuurialojen toimijoiden kanssa on keskeistä.

Tiedotuskeskuksen kansainvälinen toiminta ja ver-
kostot ovat laajat ja monipuoliset. Myös kansain-
välisessä toiminnassa tehdään yhteistyötä sekä 
kotimaisten että ulkomaisten kumppanien kanssa. 
Yhteistyön kautta saadaan lisää sekä taloudellisia 
että osaamiseen, asiantuntijuuteen, verkostoihin 
ja erilaisiin toimintamahdollisuuksiin liittyviä re-
sursseja. Pitkäaikaisilla yhteistyösuhteilla saadaan 
aikaan kestäviä vaikutuksia, jotka ulottuvat useisiin 
tanssin kentän toimijoihin. 

Tiedotuskeskuksen toiminnan, niin viestinnän, tie-
totyön, promootion kuin erilaisten yhteistyöhank-
keidenkin varsinaiset vaikutukset ovat kuitenkin 
välillisiä, ja siksi niiden mittaaminen on haastavaa.

Tanssin Tiedotuskeskuksen toimintaa tarkastellaan tässä sekä suhteessa 
omaan strategiaan ja toimintasuunnitelmaan että suhteessa päärahoittajan, 
opetus- ja kulttuuriministeriön, päivitettyihin avustuskriteereihin. 

VIESTINTÄ

Viestinnän resursseja suunnattiin toimintavuonna 
erityisesti kehittämisprojekteihin: uusiin verkko-
sivuihin, tilastouudistukseen ja Koko Suomi tanssii 
-kampanjaan.

Verkkosivu-uudistus ja sisältöjen tuottaminen si-
vuille sekä Koko Suomi tanssii –kampanjan suunnit-
telu veivät paljon henkilöstöresursseja. Vaikka aivan 
kaikki sisällöt eivät olleet valmiina uuden verkkosi-
vuston avautuessa, palaute oli positiivista. Verkko-
sivuja pidetään selkeinä, tieto löytyy helposti ja on 
entistä havainnollisempaa. 

Sanna Kangasluoma, 
viestintäpäällikkö

Vuosi oli täynnä innostusta uusien asioiden 
edessä. Avokonttorissa on katto korkealla ja tilaa 
huikeille ideoille – ja kyllä niitä sitten lentelikin 
puolelta toiselle!

“

PALVELU JA NEUVONTA AMMATTILAISILLE

Erityisesti verkkosivujen ilmoitustaulu ja viikoittain 
lähetettävä ilmoitustaulukooste ovat tanssitoimi-
joiden arvostama palvelu. Koosteen tilaajamäärä on 
kasvanut jatkuvasti ja sillä tavoitetaan tanssiammat-
tilaisten keskeinen kohderyhmä.

Neuvontaa annetaan myös henkilökohtaisesti  
sähköpostitse ja tapaamisissa. Vuonna 2016 järjes-
tettiin myös useita tiedotus- ja keskustelutilaisuuk-
sia mm. kansainväliseen toimintaan liittyen. Palaute 
tilaisuuksista on ollut positiivista ja niitä toivotaan 
järjestettävän lisää.

Tarve neuvonta-, koulutus- ja mentorointipalve- 
luille on suurempi kuin mihin Tiedotuskeskus pys-
tyy vastaamaan.
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TIETOPALVELU 

Tanssialan toiminnan laajentumisen myötä tilas-
toitavan esitys-, katsoja- ja taloustiedon määrä on  
lisääntynyt huomattavasti viimeisen parinkymme-
nen vuoden aikana. Kun lisäksi vuonna 2016 tiedon-
keruun alaa laajennettiin, tilastotiedon keräämiseen 
ja tuottamiseen tarvittiin aiempaa enemmän henki-
lötyöaikaa. 

Tilastointia helpottamaan suunniteltiin sähköinen 
lomake, joka otetaan käyttöön vuonna 2017. Loma-
ke vaatinee jatkokehittämistä. Tilastoinnin alan laa-
jentaminen ei myöskään ole täysin ongelmatonta 
ja vaatii edelleen työstämistä. Tilastoinnin kehittä-
misessä tehtiin Sirkuksen tiedotuskeskuksen kans-
sa onnistunutta yhteistyötä, jota jatketaan vuonna 
2017.

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN

Lähes kaikki Tiedotuskeskuksen toiminta voidaan 
tavalla tai toisella nähdä vaikuttamistyönä. Lisää-
mällä eri yhteyksissä ja erilaisin keinoin virkamies-
ten, poliitikkojen ja muiden vaikuttaja-asemassa 
olevien tietoa tanssista, sen tuotanto-olosuhteista 
ja vaikutuksista, vaikutetaan tanssitaiteen ja -kult-
tuuriin asemaan.

Osallistumalla taide- ja kulttuuripolitiikkaa koske-
vaan keskusteluun, kommentoimalla ja antamal-
la lausuntoja Tiedotuskeskus on suoraan mukana 

tanssitaiteen toimintaedellytysten kehittämisessä. 
Tiedotuskeskus antaa myös ehdotuksia jäseniksi 
erilaisiin työryhmiin ja päätöksentekoelimiin, kuten 
taidetoimikuntiin ja taideneuvostoon. 

Tanssin talo -hankkeen edistäminen on tässä vuo-
sikertomuksessa kirjattu osaksi yhteiskunnallista 
vaikuttamista ja tanssitaiteen toimintaedellytysten 
parantamista. Kun hanketyö menee eteenpäin ja ra-
kennuksen suunnitteluvaihe lähestyy, voi vaikutta-
mistyötä pitää tältä osin tuloksellisena.

KOKO SUOMI TANSSII 

Koko Suomi tanssii -kampanja on Tiedotuskeskuk-
sen tähän asti suurin viestinnällinen panostus tans-
sin näkyvyyden lisäämiseen suuren yleisön keskuu-
dessa. Varsinainen kampanja toteutuu vuonna 2017, 
mutta yhteistyöverkoston rakentaminen, toimien 
suunnittelu ja viestinnän välineiden ja kanavien  
rakentaminen tehtiin jo vuonna 2016. 

Yhteistyösuhteita kehitettiin esimerkiksi aluekes-
kuksiin ja tanssitoimijoihin eri puolilla Suomea. 
Hyvää palautetta saatiin hankeideasta ylipäätään ja 
erityisesti kampanjan tanssihaastevideoista. Positii-
viseksi asiaksi koettiin tanssin eri lajien esittelemi-
nen tasa-arvoisesti – tämä nousi esiin myös tanssi-
haasteopettajien koulutuspalautteessa.

Inka Reijonen, tiedottaja

Vuonna 2016 tehtiin paljon!  

Verkkosivu-uudistus saatiin maaliin ja uudet 
hienot sivut auki. Koko Suomi tanssii -hanketta 
valmisteltiin vauhdilla  – luotiin ilme ja sivusto, 
toteutettiin kampanjavideot, koulutettiin  
opettajia. 

Yhdessä saatiin hienoja juttuja aikaan!

“

Riitta Aittokallio, 
projektipäällikkö

Tulin kampanjaan mukaan marraskuussa ja 
minut yllätti se, miten innostuneita eri tahot 
olivat jo osallistumaan, vaikka me rakensimme 
vasta verkkosivuja ja varausjärjestelmiä. 

Yhteistyöneuvotteluja oli kiva käydä, koska 
kaikki olivat niin täysillä mukana.

“
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KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Kansainvälisessä toiminnassa painottuu tällä het-
kellä selvästi yhteistyön ja vaihdon luominen ulko-
maisten organisaatioiden kanssa sekä verkostoissa 
toimiminen. Perinteistä promootiotakin tehdään 
edelleen, mutta sen rinnalle on tullut uusia kansain-
välistymisen tapoja.

Vuonna 2016 promootiotyö keskittyi ICE HOT Nor-
dic Dance -verkostoon ja Kööpenhaminan pohjois-
maiseen tanssikatselmukseen sekä Saksassa jär-
jestettävään tanzmesseen. Suomalaiset osallistujat 
kokivat uuden ICE HOT coaching -ohjelman erittäin 
hyödylliseksi. Onnistuneena voi pitää myös ICE HOT 
Asia -ohjelmaa, sen avulla luotuja suhteita ja HOT 
POT East Asia Dance Platformin syntymistä.

Düsseldorfin tanzmesse on laajin kansainväli-
nen tanssialan messutapahtuma, johon kotimaiset  
tanssitoimijat osallistuivat runsaslukuisina. Osal-
listujien palaute tapahtuman jälkeen oli positiivis-
ta ja useimmat kokivat saaneensa hyviä kontakteja 
tai vahvistaneensa entisiä. Muihin esittävän taiteen 
messuihin Tiedotuskeskus osallistui pienimuotoi-
sesti, sillä suomalaisilla tanssiryhmillä ei ole mah-
dollisuuksia osallistua Euroopan ulkopuolella järjes-
tettäviin tapahtumiin korkeiden matkakustannusten 
vuoksi.  

Yhteistyöprojekteista laajin oli vuosina 2015 ja 2016 
Venäjä-ohjelma. Ohjelman tarjoamat resurssit ja ve-
näjänkielentaitoinen koordinaattori ovat mahdollis-
taneet sen, että suomalainen tanssi on tullut tutuksi 
useille keskeisille nykytanssitoimijoille Venäjällä ja 
suomalaisten tietämys venäläisestä tanssikentäs-
tä ja venäläisestä kulttuurista on kasvanut. Hyvänä 
tuloksena voi pitää useita kahdenvälisiä projekteja, 
jotka hankkivat itsenäisesti rahoitusta sekä sitä, että 
kummankin maan tanssitaiteilijoille on syntynyt 
mahdollisuuksia työskennellä naapurimaassa.

On kuitenkin todettava, että tanssin kenttä voi-
si hyötyä Tiedotuskeskuksen promootiotyöstä,  
verkostoista ja hankkeista nykyistä enemmän, mikäli 
taiteilijoiden ja ryhmien kansainväliseen toimintaan, 
yhteistyöhön ja esiintymismatkoihin olisi saatavissa 
nykyistä enemmän tukea. 

TALOUS

Vuoden 2016 talousarvio toteutui suunnitellusti. 
Tavoitteena on vähitellen kasvattaa oma pääoma 
vähintään yhden kuukauden kiinteiden kulujen suu-
ruiseksi, jotta maksuvalmius vuoden alussa turva-
taan. 

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä saatavan toimin-
ta-avustuksen ja muiden tuottojen suhde vaihtelee 
vuodesta toiseen suuresti. Vuonna 2016 omarahoi-
tuksen osuus oli 42 %. Iso osa tästä oli Pohjoismai-
sen ministerineuvoston rahoitusta ICE HOT-yhteis-
työhön. 

Tiedotuskeskuksen taloutta usean vuoden pers-
pektiivillä tarkasteltaessa voi todeta omarahoitus-
osuuden olleen huomattavan suuri noin joka toinen 
vuosi ja joka toinen vuosi melko pieni. Tämä johtuu 
mm. erilaisten hankerahoitusten jaksottumisesta.  
Opetus- ja kulttuuriministeriön edellyttämä omara-
hoitusosuus on vähintään 20 % kokonaisbudjetista. 
Kun Tiedotuskeskus ei myy palveluja eikä järjestä 
esitystoimintaa, oman toiminnan tuottojen osuuden 
saaminen em. tasolle joka vuosi on haastavaa.

Katarina Lindholm, 
kansainvälisen toiminnan 
koordinaattori

Mahdollisuuksien määrä ja kirjo ovat valtavat. 
Koko ajan syntyy uusia yhteistyöavauksia, nyt 
mm. Hongkongiin ja Keski-Eurooppaan. Olen-
naista on kehittää asiantuntijuutta ja verkostoja, 
sillä ne ovat kv-toimintamme ytimessä.

“

Henkilökunnan kuvat: Uupi Tirronen
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ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ

Asiantuntijatyö ja viestintä ovat henkilöstövaltaista 
työtä. Henkilöstökulut muodostavatkin suurimman 
osan Tiedotuskeskuksen menoista. Toimintavuonna 
2016 pystyttiin hankkeiden erillisrahoituksen avul-
la palkkaamaan projektityöntekijöitä. Näin saatiin 
vakinaisen henkilökunnan tueksi sekä lisäresurssia 
että lisäasiantuntemusta ja -ammattitaitoa.

Toimintavuoden aikana henkilökunnassa oli tavallis-
ta enemmän vaihtuvuutta ja erilaisia osa-aikaisuus-, 
sairaslomasijaisuus- ja muita järjestelyjä. Pitkäaikai-
nen kansainvälisten asiain päällikkö Pirjetta Mu-
lari siirtyi lokakuun alusta toisiin tehtäviin. Vastuu 
kansainvälisestä toiminnasta siirtyi Katarina Lind-
holmille, joka oli jo ennen keväällä 2016 loppunutta 
äitiyslomaansa vastannut mm. keðja-hankkeesta. 

Pienessä asiantuntijaorganisaatiossa henkilökunnan 
vaihtuvuus ja tilapäisjärjestelyt tuovat erityishaas-
teen. Vuoden 2016 toimintaa, sen volyymia ja laa-
tua tarkasteltaessa voi kuitenkin todeta, että näistä 
haasteista selvittiin hyvin.

Henkilökunnan kokonaistyöaikaa tarkasteltaes-
sa suhteellisesti eniten työaikaa käytettiin Koko 
Suomi tanssii -työhön. Sen osuus myös lisääntyi 
edellisvuodesta huomattavasti. Vaikka viestinnän  
kehittäminen oli yksi vuoden painopistealueista, sen 
suhteellinen osuus pieneni. Samoin hallinnon ja yh-
teiskunnallisen vaikuttamisen osuus.

Oheisessa tarkastelussa ei ole otettu mukaan kol-
men harjoittelijan eikä elokuussa aloittaneen Tans-
sin talon kanssa jaettavan siviilipalvelushenkilön 
työpanosta. Jälkimmäisen työtehtävät liittyvät ko-
konaan Koko Suomi tanssii –hankkeeseen. Valtaosa 
harjoittelijoiden työstä kohdistui viestintään ja eri-
tyisesti verkkosivu-uudistukseen.

21 %

10 %

12 %

12 %
9 %

6 %

22 %

8 %

Viestintä 21 % (24 %)

Palvelu, neuvonta ja tiedotus ammattilaisille  
10 % (16 %)

Kansainväliset yhteistyöhankkeet 12 % (19 %)

Vienti, liikkuvuuden edistäminen ja promootio  
12 % (9 %)

Tilastointi ja muu tiedontuotanto 9 % (4 %)

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 6 % (11 %)

Koko Suomi tanssii 2017 22 % (4 %)

Hallinto 8 % (13 %)

Henkilökunnan työajan  
jakautuminen 2016 (2015):

Jarkko Hänninen, siviilipalvelushenkilö

Tanssin Tiedotuskeskus on osoittautunut 
erinomaiseksi siviilipalveluspaikaksi: haasteita ja 
upeita onnistumisen hetkiä mahtavan työporu-
kan kanssa!

“
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2012 2013 2014 2015 2016

Palvelu ja neuvonta

Viestintä

Yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen

Tilastointi ja 
tiedontuotanto

Koko Suomi tanssii

ICE HOT Nordic 
Dance

Messut ja promootio

Keðja

Muut 
yhteistyöprojektit

Työajan määrä asteikolla 1–4 PERUSTOIMINTA PROMOOTIO YHTEISTYÖ

Työajan määrä osa-alueittain asteikolla 1–4:
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