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Tanssiinkutsusta syntyi Koko Suomi tanssii -hanke, 
joka kasvoi yhdeksi juhlavuoden ilmiöksi. Tanssi ta-
voitti yli 2,5 miljoonaa ihmistä. Hankkeen menestys 
kertoo tanssin suosion kasvusta. Tanssi on yhdessä-
olon ja yhdessä tekemisen muoto, joka lisää hyvin-
vointia monella tasolla. “Tanssi on ihmisen riemua 
olemassaolostaan ja koko maailmankaikkeuden ole-
massaolosta. Tanssissa oleminen selättää ei-olemi-
sen!”, kirjoitti Juha Hurme kolumnissaan “Tanssi-
maa” helmikuussa 2017. 

Eri-ikäiset ihmiset osallistuivat tanssiopetuksiin ja 
-tapahtumiin sekä haastoivat toisiaan tanssimaan 
ja julkaisemaan omia tanssihaastevideoitaan. Vuo-
den aikana lukuisat seurat ja työporukat, koulut ja 
harrastajat, kaupunginjohtajat ja seurakunnat sekä 
suurlähetystöt ulkomailla ottivat haasteen vastaan. 
Tanssia vietiin sairaaloihin, päiväkoteihin ja viras-
toihin ympäri Suomea. Tanssihaasteeseen osallis-
tui joulupukki tonttujen kanssa ja kesällä tanssit-
tiin Kauppatorilla pohjoismaisille valtionpäämiehille. 
Koko Suomen humppaa tanssimalla rikottiin Turus-
sa humpan epävirallinen maailmanennätys. Hyvän 
mielen kampanja toi ihmisiä yhteen niin sosiaalises-
sa mediassa kuin kaduilla ja toreillakin. 

Koko Suomi tanssii oli Tanssin tiedotuskeskuksen 
suursatsaus tanssin näkyvyyden vahvistamiseksi 
ja lisäämiseksi. Tämä loppuraportti avaa hankkeen 
taustoja ja esittelee tapahtumia, joissa tanssihaas-
te oli mukana sekä arvioi hankkeen eri osien toteu-
tumista. Ilmiön synty ei olisi ollut mahdollista ilman 
laajaa yhteistyöverkostoa ja mukana olleita tanssin-
opettajia ja koreografeja sekä jokaista yksittäistä ih-
mistä, joka innostui opettelemaan yhden kampanjan 
kuudesta tanssista. 

Suomi täytti 100 vuotta näyttävästi vuonna 2017. Tanssi on olennainen osa 
suomalaista juhlaperinnettä ja Tanssin tiedotuskeskus toi tanssin osaksi 
itsenäisyyden juhlavuoden virallista ohjelmaa haastamalla  
kaikki suomalaiset tanssimaan.

JOHDANTO
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Hankkeen teemana oli tanssikulttuurin merkitys 
suomalaisen yhteisöllisyyden ylläpitäjänä ja tulkkina. 
Kampanjassa yhdistyivät juhlavuoden teemat yhdes-
sä tekemisestä, moniarvoisuudesta ja tasa-arvosta, 
yhteisistä kokemuksista ja elämysten jakamisesta. 
Koko Suomi tanssii tarjosi taiteellista ja liikunnallis-
ta yhdessä tekemistä kaikille ikäryhmille erityisryh-
mät huomioiden.

Koko Suomi tanssii -hankkeen perusta oli kuusi eri 
tanssia ja tanssihaaste. Kuka tahansa pystyi opet-
telemaan koreografiat verkossa olleiden opetus-
videoiden avulla tai yhdessä paikan päälle tilatta-
van tanssihaasteopettajan kanssa. Kuvaamalla oman 
tanssinsa, lataamalla videon sosiaaliseen mediaan 
ja haastamalla seuraavan mukaan oli mukana kam-
panjassa. Tanssituokioihin oli mahdollista osallis-
tua myös eri puolilla Suomea järjestetyissä lukuisis-
sa tapahtumissa.

Hankkeen laajuus syntyi verkostomaisesta toimin-
tatavasta. Tanssin tiedotuskeskus koordinoi Koko 
Suomi tanssii -hanketta ja vastasi sisältöjen toteut-
tamisesta yhdessä tanssin aluekeskusverkoston ja 
muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

TAUSTA

Tanssin Tiedotuskeskus ry on vuonna 1980 perus-
tettu tanssin alan asiantuntijaorganisaatio. Tiedo-
tuskeskuksen tehtävä on edistää tanssitaiteen ase-
maa, toimintaedellytyksiä ja tunnettuutta Suomessa 
sekä tehdä suomalaista tanssitaidetta tunnetuksi 
ulkomailla. 

Tanssi on oleellinen osa suomalaista kulttuuria. 
Tanssi on perinteisesti yhdistänyt ihmisiä: se on luo-
nut yhteenkuuluvuuden tunnetta ja toiminut sosiaa-
lisen elämän keskuksena esimerkiksi tanssilavoilla 
ympäri Suomea. Tanssi on mahdollista kaikille iäs-
tä, kielestä, kulttuuritaustasta, asuinpaikasta, talou-

Koko Suomi tanssii oli Tanssin tiedotuskeskus ry:n Suomen itsenäisyyden 
juhlavuoden tanssin tapahtumakokonaisuus ja viestintäkampanja 
vuonna 2017. Hanke oli osa virallista Suomi 100 -ohjelmaa. Koko Suomi 
tanssii oli laajuudeltaan suurin Tiedotuskeskuksen koskaan toteuttama 
hankekokonaisuus.

KOKO SUOMI TANSSII

dellisesta tai muusta elämän erityistilanteesta riip-
pumatta. Tanssissa  yhdistyy ainutlaatuisella tavalla 
luova itseilmaisu ja liikkumisen riemu.

Tanssin merkitys henkisen, sosiaalisen ja fyysi-
sen hyvinvoinnin edistäjänä on todentunut erilais-
ten selvitysten, projektien ja yksittäisten toimijoiden 
kokemusten myötä. 

Tanssin Tiedotuskeskus näki tanssin yhteisöllise-
nä toimintana sopivan hyvin juhlavuoden teemaan 
ja halusi Koko Suomi tanssii -hankkeen avulla tuoda 
tanssin suuren potentiaalin kaikkien suomalaisten 
ulottuville. Tiedotuskeskus valmisteli hanketta vuo-
desta 2014 lähtien. Hankkeesta käytiin vuonna 2014 
ja 2015 useita neuvotteluja valtioneuvoston Suomi 
100 -sihteeristön kanssa. Lokakuussa 2015 saatiin 
Suomi 100  -hankkeen hallituksen päätös 100 000 
euron tuesta Koko Suomi tanssii -kampanjalle. 

Hanketta tehtiin ennakkoon tunnetuksi Tiedotus-
keskuksen verkostoissa, tiedotusvälineissä, sosi-
aalisessa mediassa, oppilaitoksissa, erilaisissa ti-
laisuuksissa ja festivaaleilla jo vuoden 2016 aikana. 
Virallisesti hanke käynnistyi 6.1.2017 ja jatkui koko 
vuoden 31.12.2017 saakka. 

HANKKEEN TAVOITTEET

Tanssin tiedotuskeskuksen päätavoite Koko Suo-
mi tanssii -hankkeelle oli tanssin  näkyminen juhla-
vuonna ja näin jatkaa ja vahvistaa tanssin viime vuo-
sina muun muassa erilaisissa tv-ohjelmissa saamaa 
näkyvyyttä. Lisäksi hankkeella oli tiedotuskeskuksen 
omaan toimintaan ja kotimaiseen tanssin kenttään 
liittyviä tavoitteita kuten yhteistyön kehittäminen 
tanssin aluekeskusverkoston kanssa sekä tanssin 
kentän erilaisten toimijoiden yhteentuominen.

Koko Suomi tanssii -hankkeen lähtökohtana oli 
haastaa kaikki suomalaiset tanssimaan ja ihmisten 
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oman osallistumisen avulla kiinnittää huomio tans-
sin hyvinvointivaikutuksiin. Samalla kampanja tarjosi 
erilaisille koulu-, harrastus- ja työryhmille helpon ja 
uuden yhdessätekemisen muodon sekä hauskan ta-
van osallistua juhlavuoteen. 

Hankkeen pitkän aikavälin vaikuttavuudelle oli viisi 
tavoitetta:

1. Suomalaisten henkisen, sosiaalisen ja fyysisen 
hyvinvoinnin lisääminen tanssin ja kehonhuol-
lon keinoin. 

2. Syrjäytymisvaarassa olevien ryhmien ja yhtei-
söjen houkuttelu tanssin pariin ja sitä kautta 
syrjäytymisen ehkäisy.

3. Yhteisöllisyyden kasvattaminen yhdessä teke-
misen myötä. 

4. Tanssin näkyvyyden ja kiinnostuksen lisäämi-
nen ja sitä kautta tanssin yleisö- ja harrastaja-
pohjan kasvattaminen.

5. Tietoisuus tanssin myönteisistä vaikutuksista 
hyvinvointiin kasvaa ja tanssihaaste-opettajat 
jatkavat työtä erilaisissa yhteisöissä.

Koko Suomi tanssii -hankkeen uskottiin saavan 
myös kansainvälistä huomiota, sillä verkostomaiset 
toimintatavat ja yhteisölliset projektit kiinnostavat 
kulttuurin alalla. Tiedotuskeskuksen tavoitteena oli 
myös saada Suomen suurlähetystöjä sekä kulttuuri- 
tiedeinsituutteja osallistumaan tanssihaasteeseen.

Hankkeen tavoitteisiin, sisältöön ja toteutustapaan 
vaikuttivat myös valtioneuvoston asettamat kritee-
rit juhlavuoden ohjelmille. Kaikkien Suomi 100-oh-
jelmaan valittavien hankkeiden tuli täyttää Valtio-
neuvoston ohjelmille asettamat perusedellytykset. 
Laajemman yhteistyön ohjelmahankkeilta, joka Ko-
ko Suomi tanssii oli, edellytettiin perusedellytysten 
ja valtakunnallisuuden lisäksi suomalaisten yhteen-
kuuluvuuden tunteen vahvistamista, hankkeen tuli 
olla jotain uutta ja erityistä tai uudella tavalla tehtyä 
sekä hankkeen keskeisen sisällön oli oltava mahdol-
lisimman laajasti käytettävissä esimerkiksi verkossa. 
(Valtioneuvosto 2015)

SUOMI 100

Suomen satavuotista itsenäisyyttä juhlittiin läpi vuo-
den kaikkialla Suomessa ja myös maailmalla. Juhla-
vuoden valmistelusta ja koordinoinnista vastasi val-
tioneuvoston kanslian asettama Suomi 100 -hanke. 
Juhlavuoden teema oli yhdessä.

Suomi 100 -juhlavuosi jää Valtioneuvoston mu-
kaan historiaan Suomen kaikkien aikojen laajimpa-
na ja monimuotoisimpana juhlavuotena. Valtioneu-
voston avoimeen ohjelmaan liitettiin 5 000 erilaista 
hanketta, ja yli 600 000 suomalaista ja Suomen ystä-
vää osallistui ohjelman rakentamiseen. Tapahtumia 
hankkeissa oli kymmeniä tuhansia. Avoin ohjelma, 
sen laajuus ja tekemisen tapa olivat ainutlaatuisia 
myös kansainvälisesti. Suomalaisten tahto juhlia it-
senäisyyttä ylitti Valtioneuvoston odotukset ja juh-
lavuodesta kasvoi suomalaisten näköinen, vertaan-
sa vailla oleva kokonaisuus. Juhlavuoden tavoitteena 
oli vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja nos-
taa Suomen kansainvälistä profiilia. Valtioneuvoston 
mukaan nämä molemmat tavoitteet saavutettiin. 

Valtioneuvoston Suomi 100 -hanke myönsi tukea 156 
hankkeelle. Myönnetyt summat vaihtelivat 1 500 eu-
rosta aina 295 000 euroon saakka. Koko Suomi tans-
sii -hankkeelle myönnettiin 100 000 euroa. Muut 
vähintään 100 000 euroa saaneet hankkeet ja to-
teuttajat olivat:

• Valoparta Oy 295 000 €. Luminous
• ELO – Suomalaisen ruokakulttuurin edistämis-

säätiö 200 000 €. Syödään yhdessä
• Elokuvaosakeyhtiö Suomi 2017 200 000 €. Tun-

tematon sotilas
• Aalto-yliopisto 150 000 €. Suomi 100 

-satelliitti
• Phoenix ry / Startup Refugees 150 000 €. Star-

tup Refugees
• Suomen Tukholman suurlähetystö 150 000 € 

(määrärahojen käyttöoikeus). Tukholman Suo-
mi 100 -kaupunkijuhla

• Metsähallitus 125 000. Luonnon päivät
• Tulevaisuuden Valtiopäivät ry 120 000 €. Tule-

vaisuuden valtiopäivät Porvoossa
• Valo ry 120 000 €. Lisää liikettä – liikkumisen 

unelmavuosi 2017
• Helsinki-filmi Oy 100 000 €. Tom of Finland
• Valo ry / Suomen Olympiakomitea ry / Para-

olympiakomitea ry 100 000 €. Urheilun super-
vuosi 2017 – sisulla ja sydämellä

(Valtioneuvoston kanslia, 2017)
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Koreografit saivat itse valita käyttämänsä musiikin. 
Ainoa edellytys oli, että musiikin tuli olla kotimais-
ta. Artistit ja heidän kappaleensa olivat Elastisen 
feat. Anna Puu Kesä ‘99 (katutanssi), Siru Airisto-
lan Läpikulkumatkalla (showtanssi), Panu Aaltion 
Forgiveness (baletti), Chisun Onni (nykytanssi), Kor-
suorkesterin Jimmy Banjoaan hän soittaa (pari- ja 
kansantanssi) sekä Milja Viljamaan Neiti Marplen 
tango (oma tanssi).

Tanssihaastetanssien tuli olla helposti ja nopeas-
ti opittavia ilman aiempaa tanssitaustaa. Tansseja 
suunniteltaessa koreografit ottivat huomioon myös 
iän ja liikuntakyvyn tuomat rajoitteet. Tanssien saa-
vutettavuutta lisäsi niistä kuvatut selkeät opetusvi-
deot, jotka olivat kaikkien katsottavissa hankkeen 
kotisivuilla, YouTubessa sekä Facebook-ryhmäs-
sä. Opetusvideoiden lisäksi tanssit oli mahdollista 
opetella tilaamalla kampanjan koulututetun tanssi-
haasteopettajan. Koreografit opettivat vuoden aika-
na tansseja myös itse erilaisissa tilaisuuksissa, työ-
yhteisöissä ja osana omaa työtään. 

Hankkeen tanssit koettiin yleisesti helposti opitta-
viksi. Kuudessa tanssissa jokaisessa oli oma tunnel-
mansa ja osallistujat löysivätkin niistä mieleisensä. 
Vuoden 2017 alussa suosituin tanssi oli pari- ja kan-
santanssi eli Koko Suomen humppa. Vuoden aikana 
kuvatuimmiksi tansseiksi nousivat katutanssi ja ny-
kytanssi. Myös tilatuista opetuksista suosituin tans-
si oli katutanssi.

Koko Suomi tanssii -kampanjan ydin oli kuusi eri tanssia ja niistä tehdyt 
minuutin mittaiset koreografiat. Tanssihaaste-koreografiat tilattiin vuonna 
2016 seitsemältä koreografilta: Akim Bakhtaoui (katutanssi), Ida Jousmäki 
(showtanssi), Marina Tirkkonen (baletti), Panu Varstala (nykytanssi), Petri 
Kauppinen ja Marjukka Koivuniemi (pari- ja kansantanssi) sekä Pia Lindy 
(oma tanssi). Valittavien tanssien haluttiin olevan lajeina jo ennestään tuttuja 
suurelle osalle ihmisiä ja näin helposti lähestyttäviä.

SEITSEMÄN KOREOGRAFIA, KUUSI TANSSIA

Koko Suomi tanssii innoitti ihmisiä osallistumaan 
myös itse valituilla musiikeilla ja niihin tehdyillä 
tansseilla. Yksi suosituimmista tansseista, jota kam-
panjaan tarjottiin toistuvasti, oli letkajenkka. Lisäksi 
muutamat kaupungit osallistuivat tanssihaasteeseen 
omalla tanssilla ja musiikilla, jotka olivat useimmi-
ten tunnettujen kaupunkilaisten tekemiä tai liittyi-
vät muulla tavalla kaupunkiin. 

Hankkeen ajatuksena oli esitellä kuuden tanssin 
avulla tanssin suuri potentiaali sekä erilaisuus ja siksi 
muita tansseja ei kampanjaan otettu mukaan. Sään-
nöstä pidettiin kiinni, mikä loikin hankkeelle vuoden 
aikana selkeän rakenteen. Hankkeen ulkopuoliseen 
musiikkiin tehtyjen videoiden jakaminen ei ollut 
mahdollista myöskään tekijänoikeussopimusten ta-
kia. Poikkeuksena olivat kaupungit ja kunnat, joil-
la on omat voimassa olevat tekijänoikeussopimuk-
set. Lisäksi monet kaupungit ja kunnat osallistuivat 
hankkeeseen monella muullakin tavalla ja siksi sään-
töjen rikkomista katsottiin läpi sormien.

Tanssihaastekoregrafit: Marjukka Koivuniemi, Pia Lindy, Akim 
Bakhtaoui, Ida Jousmäki, Panu Varstala, Marina Tirkkonen ja Petri 
Kauppinen.

Osallistujan kommentti koreografi Panu Varstalan  
Facebook-sivulla, 2017

Onni on niin sydäntä lämmittävä, ihanan herkän 
olon luova. Mua itketti kun sen opin ja itkettää 
aina kun katson näitä. Itkettää sillai hyvällä taval-
la. Kiitos Onnista!

“
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Vuoden aikana aihetunnisteella #tanssihaaste löytyi 
myös lukuisia eri toimijoiden tekemiä videoita, jot-
ka olivat selvästi saaneet alkunsa Koko Suomi tanssii 
-kampanjan innoittamana.

TANSSIN MONIKASVOISEN KENTÄN 
YHTEISPONNISTUS

Tätä loppuraporttia varten koreografit vastasi-
vat kyselyyn, jossa kartoitettiin hankkeen vaikutus-
ta heidän omaan työhönsä. Kyselyyn vastasi kuu-
si koreografia. Koreografit olivat erittäin tyytyväisiä 
hankkeeseen ja siihen, että heillä oli mahdollisuus ol-
la mukana. Viisi vastaajaa koki, että hanke joko vah-
visti osaamista tai toi uusia ideoita omaan työhön. 
Hankkeen kautta koreografit tutustuivat uusiin toi-
mijoihin ja kollegoihin. Osalle hanke avasi uusia yh-
teistyömuotoja ja työtilaisuuksia. Omia henkilökoh-
taisia tuloksia tärkeämmäksi he kokivat kuitenkin 
hankkeen tanssille laajemmin tuoman näkyvyyden. 

Koreografit opettivat tansseja itse erilaisissa tilan-
teissa ja pääsivät näin suoraan kosketuksiin osallis-
tujien kanssa. Koreografit kokivat omat opetustilan-
teensa merkityksellisiksi ja tärkeiksi. Koreografien 
omasta työstään ja koko hankkeesta saama palaute 
on ollut pelkästään positiivista.

Koreografi, kyselypalaute 2017

En koe Koko Suomi tanssii -kampanjan olevaan 
kenenkään yksittäisen taiteilijan/tekijän 
ponnahduslauta, vaan tanssin monikasvoisen 
kentän yhteisponnistus. Eri näkökulmat tanssiin 
tukivat toisiaan ja vahvistivat monimuotoisen 
kehollisuuden eetosta mieluummin kuin 
pönkittivät yksilökeskeistä taiteilijakulttia.

“
Koreografi, kyselypalaute 2017

Kampanja toi runsaasti lisää työtilaisuuksia 
ja todisti sen, että laaja näkyvyys synnyttää 
joukkovoimaa, tarvetta ja toinen toistaan 
erikoisempia lieveilmiöitä. Työyhteisöt ovat 
voimaantuneet, kollektiivinen itsetunto kohenee 
ja rentous sekä kyky heittäytyä uskaliaaseen 
leikkiin on parantunut.

“

Koreografi, kyselypalaute 2017

Olen saanut vastaanottaa runsain mitoin 
positiivista energiaa. Olen todistanut itsensä 
ylittämistä ja rohkeuden fyysistymistä. Olen 
myös todistanut joukon voimaa ja jaettua 
riemua. En ole juurikaan kokenut lannistamista, 
toisen arvostelua tai epätasa-arvoista kohtelua. 
Tanssin mahdollisuudet yleisen hyvinvoinnin 
lisäämiseen ovat lukemattomat.

“

Koreografi, kyselypalaute 2017

Itsestäni tuli varmempi ja uskon enemmän 
siihen, mitä teen. Luotan omiin taitoihin, sillä 
positiivinen palaute tekee ihmiselle ihmeitä :)“
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Tanssihaaste käynnistyi 6.1.2017. Heti kampanjan al-
kamisen jälkeen se lähti osallistujien toimesta vauh-
dilla liikkeelle ja muovautui osallistujien näköisek-
si. Suomitanssii.fi -sivustolla olleen laskurin mukaan 
kampanja tavoitti vuoden 2017 aikana eri tavoin 2 
532 822 ihmistä. Lopullisesta luvusta puuttuvat kui-
tenkin muun muassa kaikki hankkeesta kirjoitettu-
jen artikkelien lukijat, julkaistuilla tanssihaastevide-
oilla tanssineiden määrä sekä muut tanssivideot ja 
-tilaisuudet, jotka olivat selvästi saaneet innoituk-
sensa kampanjasta. On myös mahdotonta arvioida 
kuinka laajalle tieto hankkeesta levisi osallistuneiden 
ja sitä seuraavien ihmisten kertoessa siitä eteenpäin. 

Leikkimielinen tanssihaaste otettiin innolla vastaan 
ja lumipallon lailla se kasvoi juhlavuoden yhdeksi il-
miöksi. Ilmiön syntyyn on monia syitä: Ihmisiä osal-
listavalle ja yhdistävälle kampanjalle oli selvä tilaus. 
Tanssin tiedotuskeskuksen hankkeen näkyvyydel-
le tekemä pohjatyö tuotti tulosta heti alkuvuodesta 
ja vuoden aikana hanke kasvatti positiivista mainet-
taan. Suomi 100 -juhlavuosi antoi hankkeelle arvok-
kaan kehyksen ja tanssihaasteeseen osallistuminen 
oli monelle mieleinen tapa ottaa osaa juhlavuoteen. 
Sen perusidea oli tarpeeksi yksinkertainen ja se oli 
helposti toteutettavissa erilaisissa tilanteissa. Tans-
sihaaste sai ihmiset heittäytymään, ja mukaan lähti-
vät myös kaupungit, lähetystöt ja muut organisaa-
tiot, joita on totuttu pitämään etäisinä ja virallisina. 
Lisäksi tanssi on tällä hetkellä hyvin suosittu niin tai-
teen lajina kuin harrastuksenakin. Harrastajamäärät 
ovat olleet kasvussa jo pitkään ja tanssi on näkynyt 
erilaisissa tv-ohjelmissa.

Tanssin tiedotuskeskus haastoi suomalaiset tanssimaan Suomen 
itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi. Tanssihaasteen vastaanottaminen oli 
helppoa. Koko Suomi tanssii -hanke oli selkeästi rakennettu kokonaisuus, 
joka perustui kuuteen tanssiin ja niihin kuuluviin musiikkeihin. Haasteen 
vastaanottajan tarvitsi vain valita yksi kuudesta tanssista ja opetella se. 
Kun tanssi oli itsellä hallussa, hanke kannusti kuvaamaan oman tanssin ja 
jakamaan sen sosiaalisessa mediassa. Lisäksi piti haastaa mukaan seuraava 
osallistuja. Tanssin pystyi opettelemaan joko itse harjoitusvideon avulla 
tai tanssihaasteopettajan kanssa. Tanssinopetusta oli myös mahdollista 
lahjoittaa haluamalleen taholle.

#TANSSIHAASTE

OSALLISTU JA OPETTELE

Koko Suomi tanssii oli ennen kaikkea sosiaalisessa 
mediassa leviävä kampanja ja hankkeessa panostet-
tiin visuaalisuuteen sekä tyylikkäisiin ja tunnelmal-
lisiin kampanjavideoihin. Videoiden tehtävänä oli 
minuutissa kertoa tanssin ja kuvin mistä tanssihaas-
teessa on kyse. Kuudesta tanssista tehtiin syksyllä 
2016 korkeatasoiset videot. Videot julkaistiin hank-
keen avajaispäivänä 6.1.2017. 

Videoiden käsikirjoituksesta vastasi markkinointi- ja 
mainostoimisto Huvila Brand & Design. Videot kuva-
si ja leikkasi tuotantoyhtiö Kala Production Oy. Vi-
deoilla tanssi lapsia, ikäihmisiä, kehitysvammaisia, 
tanssin harrastajia ja tavallisia ihmisiä työpaikoillaan. 
Videot kuvattiin paikoissa joissa ei ole totuttu näke-
mään tanssia, kuten sairaalassa ja ruokakaupassa. 
Näin haluttiin näyttää, että tanssia voi kuka tahan-
sa, missä tahansa. Videoiden toivottiin myös anta-
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van ideoita ja kannustavan ihmisiä kuvaamaan omia 
haastevideoita erilaisissa ympäristöissä. Kampan-
javideoita on katsottu vuoden 2018 helmikuun lop-
puun mennessä YouTubessa yhteensä 55 409 kertaa. 
Koko Suomi tanssii Facebook-ryhmässä videoita on 
katsottu yhteensä 52 019 kertaa. 

Kampanjavideoiden lisäksi tansseista kuvattiin har-
joitusvideot, joissa koreografit opettivat tanssit askel 
askeleelta. Videot tekstitettiin suomeksi ja englan-
niksi. Opetusvideot madalsivat kynnystä osallistua 
kampanjaan ja suurin osa vuoden aikana julkaistuis-
ta 1935 tanssihaastevideosta perustuikin yksin tai 
ryhmässä itseopeteltuihin tansseihin. Harjoitusvi-
deoita on katsottu vuoden 2018 helmikuun loppuun 
mennessä YouTubessa yhteensä 109 943 kertaa, jos-
ta kampanjan suosituimmaksi tanssiksi noussut-
ta katutanssin harjoitusvideota 41 885 kertaa. Face-
bookissa harjoitusvideoita on katsottu 9 824 kertaa.

Videoiden kuvauspaikat jat muut tiedot on lueteltu 
tämän raportin liitteessä.

JAA JA HAASTA

Koko Suomi tanssii -kampanjaan osallistu-
neet julkaisivat vuoden aikana yhteensä 1935 vi-
deota sosiaalisessa mediassa aihetunnisteil-
la #tanssihaaste, #suomitanssii #dansutmaning, 
#dancechallenge  #finlanddansar ja #dancingfin-
land. Vuoden aikana kampanja sai osallistujien kään-
täminä myös saamenkielisen #tanssâhástu ja venä-
jänkielisen #финляндиятанцует tunnisteen. 

Tanssihaastevideoita julkaistiin Facebookissa, Twit-
terissä, Instagramissa ja YouTubessa. Videoilta näkee 
kuinka kampanja onnistui tavoittamaan suomalai-
set ja Suomen ystävät iästä, sukupuolesta, kulttuuri-
taustasta tai asuinpaikasta riippumatta. Videoita jul-
kaisivat niin päiväkodit, koulut, erilaiset työporukat, 
virastot, lähetystöt kuin virkamiehetkin. 

Tanssivideoita julkaistiin kaikkialta Suomesta ja 
kymmenestä muusta maasta. Kansainvälisesti tun-
netuin haasteeseen osallistunut oli Joulupukki. Ke-
säkuussa julkaistulla videolla Joulupukki ja tontut 
tanssivat Akim Bakhtaouin katutanssia Korvatuntu-
rilla ja eri puolilla Rovaniemeä. Myös Tanssin tiedo-
tuskeskus osallistui tanssihaasteeseen helmikuussa 
koreografi Pia Lindyn ohjauksessa. Oma tanssi to-
teutettiin osana työpäivää ja kuvattiin Tiedotuskes-
kuksen toimistolla.  

Vuoden aikana julkaistuilla videoilla näkyy tanssin 
ilo ja osallistujien heittäytyminen. Koko Suomi tans-

sii onnistui tavoitteessaan kasvattaa yhteisöllisyyttä 
yhdessä tekemisen myötä. Yhteisöllisyys näyttäytyi 
monin eri tavoin. Tanssi yhdisti samanaikaisesti sekä 
tanssihaasteeseen osallistuneita sekä sitä seuraavia.

Helsingin kaupunginkanslia haastoi kaupungit ja 
kunnat

Helsingin kaupunginkanslian osallistuminen tanssi-
haasteeseen tammikuun lopussa antoi kampanjal-
le näyttävän alun sosiaalisessa mediassa. Kaupungin 
tanssivideo sai heti julkaisunsa jälkeen suuren näky-
vyyden ja se on edelleen kaikkien aikojen katsotuin 
Helsingin kaupungin julkaisema video. Helmikuus-
sa 2018 videolla oli pelkästään Facebookissa jo yli 86 
000 katselukertaa. 

Hankkeen yksi tanssinopettajista, Hannu Hyttinen, 
työskenteli kaupunginkansliassa ja hän innosti yh-
dessä Tanssin tiedotuskeskuksen kanssa kaupun-
gin osallistumaan haasteeseen. Videolla tanssivat 
kaupunginkanslian työntekijöiden Helsinki City Hall 
Dancers -tanssiryhmän lisäksi kaupungin ylin joh-
to: kaupunginjohtaja Jussi Pajunen sekä apulaiskau-
punginjohtajat Ritva Viljanen, Anni Sinnemäki ja 
Pekka Sauri. 

Koko Suomi tanssii, 9.5.2017

Valitsimme Marina Tirkkosen balettikoreografian 
sen liikekielen ja Panu Aaltion upean musiikin 
vuoksi. Päätimme tehdä kaupunginjohtajista 
baletin solistit ja kuvata videon kaupungintalon 
upeassa Empire-salissa lounastunnin yhteydessä, 
kertoo kaupunginsihteeri Hannu Hyttinen  
Helsingin kaupunginkansliasta.

“

Helsingin kaupunginkanslian videolla ovat mukana työntekijöistä 
koostuvan Helsinki City Hall Dancers -tanssiryhmän lisäksi kaupun-
gin ylin johto. Kuva: Helsingin kaupunki.
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Tyylikkäästi toteutetulla videolla Helsingin kaupun-
ki haastoi kaikki muut Suomen kunnat ja kaupun-
git mukaan kampanjaan. Muiden mukaan lähtemi-
sen kannalta oli varmasti tärkeää, että ensimmäisen 
haasteen heitti Suomen pääkaupunki. Helsingin kau-
pungin viestintä osallistui myös aktiivisesti videos-
ta tiedottamiseen. Kaupunki julkaisi videon omalla 
Helsinki-kanavallaan, Twitterissä sekä Facebook-si-
vulla. Facbook-sivulla video sai välittömästi satoja 
positiivisia kommentteja, jakoja ja reaktioita. 

Video herätti Facebookissa myös kielikeskustelun, 
koska kaupungin videon tekstitys oli vain suomek-
si ja englanniksi. Kaupunki reagoi palautteeseen no-
peasti ja julkaisi uuden videon muutaman päivän 
kuluttua suomen-, ruotsin- ja englanninkielisillä 
teksteillä.

Kaupunkien videoilla työhyvinvointia ja 
heittäytymistä

Helsingin lisäksi tanssihaasteeseen lähti mukaan 
17 kaupunkia ja kuntaa. Videoilla virkamiehet ei-
vät todellakaan pönöttäneet. Kaupungit sekä kun-
nat näyttäytyivät rohkeina, elävinä ja huumorinta-
juisina. Kaupunkien “virallisten” videoiden lisäksi 
tanssihaasteen ottivat vastaan useat valtuustot ja 
lautakunnat sekä päiväkodit, oppilaitokset ja muut 
toimialat.

Osa kaupunkien ja kuntien videoista on selvästi tehty 
markkinointimielessä, mutta osallistuminen vaikutti 
myös työyhteisöjen sisällä. Osallistuneiden mukaan 
tanssihaaste lisäsi työhyvinvointia ja yhteishenkeä 
kaupungin organisaatioissa. Videot saivat positii-
vista palautetta kaupunkilaisilta, jotka olivat ylpei-
tä oman kaupunkinsa osallistumisesta. Kaupunkien 
videoita katsottiin sosiaalisessa mediassa kymmeniä 
tuhansia kertoja ja niitä jaettiin ahkerasti.

Porvoon ja Oulun kaupungit ottivat varaslähdön 
tanssihaasteeseen jo 31.12.2016, kun kaupungeissa 
tanssittiin toreilla uudenvuodenaaton vastaanotolla. 

Kommentti videoon, 01/2017

Tämä video sai minut tuntemaan jälleen ylpeyttä 
kotikaupungistani. Upea juttu - kiitos tästä!  
Mun Stadi.“

Kommentti videoon, 01/2017

TACK, Helsingfors stad! Nu skall det dansas.“

Nykytanssikoreografian tehnyt Panu Varstala opet-
ti noin 4 000 porvoolaiselle Onni-tanssin ja pari- ja 
kansantanssikoreografian yhdessä Marjukka Koivu-
niemen kanssa tehnyt Petri Kauppinen puolestaan 
tanssitti arviolta 20 000 oululaista. 

Molemmissa kaupungeissa kampanja ja tanssi itses-
sään oli näkyvästi mukana läpi juhlavuoden. Por-
voossa 3. -luokkalaiset tanssivat Onni-nykytanssin 
vuosittain koululaisille järjestettävissä valtiopäi-
vätanssiaisissa. Porvoo julkaisi vielä vuoden lopuksi 
tanssihaastevideonsa, jossa he antoivat Porvoon val-
tuustosalin Panu Varstalan ja mediataiteilija Raimo 
Uunilan käyttöön. Oulun tanssihaastevideo julkais-
tiin huhtikuussa ja siinä tanssivat kaupungin johto-
ryhmä yhdessä pienten kaupunkilaisten kanssa. 

Kouvolan kaupungin videolla lajina oli Akim Bakh-
taouin katutanssi. Videolla kaupunginjohtaja Ma-
rita Toikka lähettää viisi kouvolalaista maskottia 
viemään tanssin ilosanomaa kaupunkiin. Kouvolan 
kaupunki haluaa panostaa liikunnan edistämiseen ja 
tanssihaasteeseen osallistuminen oli yksi kaupungin 
toimenpiteistä, millä Kouvola haki tunnustusta val-
takunnallisesta Suomen liikkuvin kunta -kilpailusta 
(Keskilaakso, 21.11.2017). Kaupungin tiedottajan Eva 
Forsmanin mukaan kaupungin videoon haluttiin yh-
teisöllisyyttä. Mukana on koko ikähaitari päiväkoti-
lapsista ikäihmisiin. (Kouvolan Sanomat, 13.12.2017

Marraskuussa Koko Suomi tanssii järjesti leikki-
mielisen äänestyksen mieleenpainuvimmasta tans-
sihaastevideosta. Äänestykseen valittiin jokaises-
ta tanssilajista kaksi videota. Valinnan teki Tanssin 
tiedotuskeskuksen henkilökunta. Kouvolan kaupun-
ki oli toinen katutanssi-videoista. Kouvolalaiset in-
nostuivat äänestyksestä siinä määrin, että ykköspai-
kasta kisasi nopeasti vain kaksi ehdokasta: Kouvola 
ja oululaisen Liikuntakeskus Hukan showtanssi-vi-
deo. Väärinkäytöksiltäkään ei vältytty, vaan hank-
keen tekninen tuki joutui poistamaan äänestyksestä 
selvät bottiäänet. Lopulta Kouvolan kaupungin video 
voitti ja sai 20 042 ääntä. Kaikkiaan ääniä annettiin 
kahdelletoista videolle 30 104. 

Koko Suomi tanssii, 9.5.2017

Oulu on ollut tanssikaupunki jo pitkään. Nyt 
juhlavuoden kunniaksi olemme kehittäneet en-
tisestään yhteistyötä yksityisten tanssikoulujen, 
tanssiseurojen ja tanssinopettajan ammatillista 
koulutusta tarjoava ammattikorkeakoulun vä-
lille”, kommentoi kaupungin liikuntakoordinaat-
tori Tiina Pekkala.

“
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Katutanssi oli suosittu laji kaupunkien videoilla. Sen 
valitsivat myös Mikkelin kaupungin johto ja hämeen-
linnalaiset sekä porilaiset, joiden videolla on muka-
na muun muassa jääkiekkojoukkue Porin Ässät. Es-
poossa kaupunginjohtajalle tuli viime hetken este, 
mutta katutanssin kuvauksiin saatiin mukaan hänen 
pahvihahmonsa soittamaan ilmakitaraa. 

Tanssihaasteen ottivat lisäksi vastaan omilla ko-
reografeillaan ja musiikeillaan Tampere, Lappeen-
ranta, Joensuu, Sastamala, Lempäälä, Muhos, Lah-
ti ja Liminka. Tanssihaasteen sääntöjä venyttämällä 
kaupungit halusivat nostaa esiin paikallisia ohjaajia, 
muusikoita ja tarinoita. Joensuun kaupungin videon 
on ohjannut elokuvaohjaaja Markku Pölönen. Sasta-
malan kaupungin videolla tanssitaan sastamalalaisen 
kirjailijan Mauri Kunnaksen luoman hahmon, Herra 
Hakkaraisen kanssa ja Muhoksen videolla soi puo-
lestaan oman kylän hevibändin Sentencedin musiik-
ki ja Lappeenrannan kaupunki valitsi musiikikseen 
Erkki Junkkarisen Lappeenrantaan-humpan. Li-
mingan kunnan video on tehty kunnan markkinoin-
titarkoitukseen ja se esittelee liminkalaisia yrityksiä 
ja muita toimijoita. Lahti yhdisti tanssihaasteeseen 
vuoden 2017 Salpausselän MM-kisojen kisatangon.

Yhdessä tanssiminen ja nauraminen avasi lukkoja 
myös ministeriössä

Tanssihaasteeseen lähtivät mukaan kaupunkien ja 
kuntien lisäksi myös kaksi ministeriötä sekä lukuisat 
valtion virastot ja organisaatiot. Näin tanssi valtasi 
työpaikat ja toi työhyvinvointia tuhansille suomalai-
sille. Samalla työkaverit näkivät toisensa erilaisessa 
roolissa kuin normaalisti arkena. Yhdessä tekeminen 
ja tanssiminen tiivisti työyhteisöjä. Monille itse osal-
listuminen tuntuikin olevan lopulta tärkeämpää kuin 
videon saama näkyvyys. 

Valtioneuvoston Suomi 100 -hankkeen sihteeristö ja 
aluekoordinaattorit kuvasivat oman katutanssivide-
onsa huhtikuisessa räntäsateessa Oulun torinran-
nassa ja haastoivat samalla kaikki Suomen edus-
tustot ympäri maailmaa mukaan. Haasteen ottivat 
vastaan myös muun muassa Ateneumin taidemuseo, 
Eläketurvakeskus, Etelä-Suomen aluehallintoviras-

Koko Suomi tanssii, 9.5.2017

Lahden kaupunki halusi olla ehdottomasti 
mukana, joten kuvasimme tanssihaaste-videon 
Lahden hiihdon MM-kisojen hengessä”, kertoo 
Juha-Pekka Huotari Lahden kaupungin- 
kansliasta.

“

to, HUS kuntayhtymä, Kansaneläkelaitos, Kilpailu- 
ja kuluttajavirasto, maa- ja metsätalousministeriö, 
Maanmittauslaitos, Suomi 100-vuoden ensimmäi-
nen Maanpuolustuskurssi 220, Suomen ympäristö-
keskus, Taiteen edistämiskeskuksen Kaakkois-Suo-
men ja Hämeen aluetoimipisteet, Varsinais-Suomen 
liitto ja Viestintävirasto. Lisäksi ainakin Liikenteen 
turvallisuusvirasto Trafi ja Teollisuuden Voima vas-
tasivat tanssihaasteeseen valitsemalla hankkeen ul-
kopuolisen musiikin ja koreografian.

Joidenkin osallistujien kanssa Koko Suomi tanssii te-
ki tiedotuksellista yhteistyötä. Tällainen oli muun 
muassa opetus- ja kulttuuriministeriön videon yh-
teydessä julkaistu artikkeli.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tanssihaastevideo 
julkaistiin joulukuun alussa juuri ennen itsenäisyys-
päivää. Ministeriö on edistänyt aktiivisesti Merkityk-
sellinen Suomessa –toimintaohjelmaansa vihapu-
heen ja rasismin estämiseksi sekä yhteiskunnallisen 
osallisuuden edistämiseksi. Toimintaohjelman peri-
aatteiden mukaisesti ministeriö halusi ensisijaisesti 
maahanmuuttajataustaisen tanssinopettajan. Minis-
teriö valitsi tanssinopettajaksi ja videon tuottajak-
si Madagascarilta Suomeen muuttaneen koreogra-
fi-tanssinopettaja Ndjara Rasolon, joka muokkasi 
hankkeen kuusi koreografiaa yhdeksi kokonaisuu-
deksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön videolla näh-
dään peräti 200 ministeriön työntekijää. Myös mi-
nisteriön osallistujat kehuivat tanssin lähentäneen ja 
tiivistäneen työyhteisöä.

Koko Suomi tanssii, 4.12.2017

Tunnemme toisemme paremmin! Nekin, 
jotka eivät tee muuten töitä keskenään ovat 
tutustuneet. Yhdessä tanssiminen ja nauraminen 
avaa lukkoja kummasti. Iloinen ja innostava 
ilmapiiri on ollut ihan parasta kaamosterapiaa 
syksyn pimentyessä.

“
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Koko Suomi tanssi myös maan rajojen ulkopuolella

Suomi 100-juhlavuosi ei ollut tarkoitettu vain suo-
malaisille vaan mukaan oli kutsuttu myös kaikki 
Suomen ystävät niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. 
Myös Koko Suomi tanssii -kampanjan toivottiin le-
viävän ulkomaille ja saavan kansainvälistä näkyvyyt-
tä. Tanssin avulla haluttiin välittää maailmalle ku-
vaa Suomesta virkeänä, tasa-arvoisena maana, jossa 
kaikki ihmiset voivat osallistua yhteiseen tapahtu-
maan kykyjensä ja mahdollisuuksiensa mukaan. Ko-
ko Suomi tanssii mainittiinkin vuoden aikana yh-
teensä 29 kansainvälisessä mediassa. 

Hankkeesta tiedotettiin aktiivisesti jo vuonna 2016 
Suomen edustustoille sekä tiede- ja kulttuuri-insti-
tuuteille. Eri toimijoita kannustettiin ottamaan osaa 
tanssihaasteeseen ja järjestämään mahdollisuuksien 
mukaan omia tanssitapahtumia. Tanssihaaste vie-
raili neljässä maanosassa. Sen otti vastaan kahdek-
san lähetystöä ja edustustoa sekä kolme instituuttia. 
Tanssihaasteeseen osallistui myös muita yksittäisiä 
ulkomaisia  toimijoita. 

Ensimmäisenä haasteen otti vastaan Suomen Can-
berran-suurlähetystö Australiassa. Lähetystön huh-
tikuussa julkaistulle balettivideolle tallentui myös 
kenguru. Heti Australian jälkeen vuorossa oli Suo-
men Buenos Airesin suurlähetystö Argentiinassa. 
Lähetystö kutsui tanssihaasteeseen mukaan Buenos 
Airesissa asuvat suomalaiset ja paikan päälle saatiin 
opettajaksi myös maassa samaan aikaan vieraillut 
tanssinopettaja Tuulikki Lankio. Haasteeseen vas-
tasivat myös Washingtonin ja Pekingin suurlähetys-
töt. Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionis-
sa sekä Suomen suurlähetystö Brysselissä tanssivat 
katutanssia Brysselissä puistoissa ja Euroopan par-
lamentin tiloissa. Omilla musiikeilla ja koreografeil-
la varustetut tanssitervehdykset puolestaan saatiin 
suurlähetystöiltä Rio de Janeirosta ja Tokiosta sekä 
pääkonsulaatilta Los Angelesista.

Juhannuksena Koko Suomi tanssi Roomassa, Villa 
Lantessa, kun Rooman-instituutti järjesti suomalai-
sen kulttuurin ja tieteen juhlan. Kaksipäiväisen ta-
pahtuman molemmat illat huipentuivat lavatans-
seihin. Tanssiteatteri Tsuumin toiminnanjohtaja 
Salla Korja-Paloniemi parinaan tanssihaasteopet-
taja, tanssija Sampo Kerola opettivat vieraille Koko 
Suomen humpan. 

FinnAgora, Suomen instituutti Budapestissa puo-
lestaan juhli 100-vuotiasta Suomea yhdessä suur-
lähetystön ja Bartok Béla -katutoimikunnan 
kanssa Budapestin XI. kaupunginosan syysfestivaa-

leilla. Tanssihaasteen lisäksi tapahtumassa oli muun 
muassa valokuvaaja Jussi Puikkosen Saunakan-
sa-näyttely, mobile-saunan turnauskestävyystes-
ti ja suomalaista elokuvaa, lasitaidetta, designia ja 
arkkitehtuuria.

Suomen Viron-instituutin kanssa Koko Suomi tans-
sii -hanke teki yhteistyötä syksyllä, kun varmistui, 
että Eesti Tantsuagentuur toteuttaa tanssihaas-
teen vuonna 2018 Eesti Tantsib -nimellä osana Viron 
100-vuotisjuhlaa. Kampanja luovutettiin eteenpäin 
Eesti Tantsuagentuurille Suomen Viron-instituu-
tin järjestämässä tilaisuudessa Tallinnassa 28.11.2017. 
Tapahtumassa kuvattiin myös tanssihaastevideo, 
jossa tanssivat Suomen Viron-instituutti, Suomen 
suurlähetystö Virossa ja Viru-hotelli sekä kampanjan 
projektipäällikkö ja tiedottaja. Video julkaistiin 29.12. 
ja se oli viimeinen Koko Suomi tanssii -kampanjan 
myötä julkaistu tanssihaastevideo. Samalla se siirsi 
kampanjan virallisesti lahden toiselle puolen. Video 
esitettiin uuden vuoden aattona Viron televisiossa, 
kun Eesti Tantsib käynnistyi.

Euroopan Unionin keskeisillä paikoilla tanssittiin 
enemmänkin, kun syksyllä ilmestyivät vielä Euroo-
pan parlamentin suomalaisten tulkkien videot Brys-
selistä ja Strasbourgista. 

Tanssihaasteopettaja Noora Korpelainen osallis-
tui alkuvuodesta Pohjoismaisen Kesäyliopiston se-
minaariin Wroclawissa, Puolassa. Korpelainen piti 
alustuksen otsikolla ”The Utopia of Dancing Finland” 
seminaarin Appearances of the political -opintopii-
rin symposiumissa. Esitelmässään Noora esitteli aja-
tuksiaan poliittisen suhteesta Koko Suomi Tanssii 
-kampanjaan ja opetti seminaariyleisölle Panu Vars-
talan Onni-nykytanssin.

Pohjois-Amerikasta tuli lähetystöjen lisäksi tanssi-
haastevideot yksityisistä kesäjuhlista Californiasta 
sekä Fairbort Harborisssa Ohiossa sijaitsevasta Fin-
nish Heritage Museumista. Koreografi Pia Lindyn lii-
keohjeiden pohjalta Milla Viljamaan Neiti Marplen 
tangoon tehty oma tanssi oli osa museon CREATE/
MAKE/PERFORM -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on 
tarjota taiteen tekemisen ja osallistumisen mahdolli-
suuksia ikäihmisille. Tanssihaasteeseen osallistumi-
sen alullepanijana oli suomalaistaustainen teatteri-
taiteilija Park Cofield.

Fuengirolassa Espanjassa oli mahdollisuus osallistua 
tanssihaasteeseen marraskuussa ilmaisissa opetuk-
sissa sekä myöhemmin Sofia-opiston joulugaalassa.
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Tanssikoulut

Koko Suomi tanssii -kampanjan aktiivisin osallis-
tujaryhmä oli odotetusti tanssikoulut. Haasteeseen 
osallistuminen antoi tanssikouluille näkyvyyttä ja 
nosti esiin tanssikoulujen monipuolisen kirjon. Tans-
sikoulut haastoivat toisiaan ja haasteisiin myös vas-
tattiin nopeasti. Monista kouluista julkaistiin useita 
videoita, kun eri kurssit ottivat tanssihaasteen osak-
si opetustuntejaan. Kesällä mukaan lähtivät eri-ikäi-
sille suunnatut tanssileirit ja -kurssit.  

Malmin seurakunnan video toi lohtua

Koko Suomi tanssii oli hyvän mielen kampanja ja se 
antoi paljon sekä tanssiin osallistuneille että kam-
panjaa aktiivisesti seuranneille. Jotkut videot ja het-
ket nousivat ylitse muiden. Yksi tällainen oli ensim-
mäisenä seurakuntana mukaan lähteneen Malmin 
seurakunnan video. 

Seurakunta osallistui maaliskuussa tanssihaastee-
seen yhdessä Tanssiteatteri Glims & Glomsin kans-
sa tuotetulla videolla, jossa seurakunnan 27 työnte-
kijää tanssi koreografi Tuomo Railon Panu Varstalan 
Onni-koreografian pohjalta käsikirjoittaman ja oh-
jaaman nykytanssin. Herkkä video levisi nopeas-
ti sosiaalisessa mediassa ja puhutteli ja kosketti sen 
tekemiseen osallistuneiden lisäksi laajalti seurakun-
talaisia ja muita katsojia. 

Syntynyt keskustelu nosti esiin yksinäisyyden tee-
man, mutta samaan aikaan se teki todeksi myös 
tanssin yhteisöllisyyden ja kehollisuuden merkityk-
sen.  Kirkkoherra Heikki Arikan mukaan hän sai 
toistakymmentä yhteydenottoa heti videon julkai-
sun jälkeen. Illalla moni ihminen oli yksin netin ää-
rellä ja video oli tuonut toivoa ja lohtua.

Kirkko ja kaupunki, 13.3.2017

Muutamassa yksityisviestissä on kerrottu, että 
video on koskettanut, ollut henkilökohtainen ja 
sopinut juuri omaan, tiettyyn elämäntilantee-
seen. Se on koettu hyvin hengelliseksi jutuksi, 
mikä on tietysti hyvä kuulla. 

Kirkossa puhutaan puhuvasta hiljaisuudesta ja 
liturgiasta, siitä miten eleillä ja liikkeillä pysty-
tään puhuttelemaan ja puhutaan. Minusta tämä 
sama ajatus toteutuu videossa ja koreografiassa, 
tanssin keinoin puhutaan siinä paljonkin.

“
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Tanssin tiedotuskeskus neuvotteli jo vuonna 2016 
yhteistyökokonaisuuksista ja varmisti näin, että 
tanssihaaste leviää sosiaalisessa median lisäksi eri-
laisissa tapahtumissa. Tiedotuskeskus tuotti myös 
omia tapahtumia. Osa yhteistöistä syntyi hankkeen 
jo käynnistyttyä toimijoiden ottaessa yhteyttä ja eh-
dottaessa tanssihaasteen ottamista mukaan omiin 
tapahtumiinsa. 

Erilaisten toimijoiden halu ottaa tanssihaaste mu-
kaan osaksi omia tapahtumiaan oli yksi syy miksi 
Koko Suomi tanssii -kampanjasta tuli juhlavuoden 
ilmiö. Yhteistyössä toteutettuja tapahtumia oli odo-
tettua enemmän ja yhteistyö oli laajaa. Moninaiset 
tapahtumat eri puolilla Suomea tarjosivat yllättäviä-
kin ympäristöjä tanssille. Ne tavoittivat uusia yleisö-
jä ja vauhdittavat hankkeen viestin ja brändin leviä-
mistä sekä innostivat uusia ihmisiä osallistumaan 
tanssihaasteeseen. Kaikille avoimiin tapahtumiin 
osallistui vuoden aikana yli 70 000 ihmistä. Tapahtu-
mia ilmoitettiin hankkeen ylläpitämään tapahtuma-
kalenteriin 82 kappaletta. 

Tapahtumien runsaus ja erilaisuus osoitti kuinka hy-
vin osallistava tanssi sopii erilaisiin tilanteisiin ja ti-
laisuuksiin. Useissa tapahtumissa ei ollut aikaisem-
min ollut tanssia. Koko Suomi tanssii -hankkeen 
työntekijät auttoivat suunnittelemaan tanssihaas-
teen toetuttamista järjestämällä tilaisuuksiin opet-
tajan ja antamalla käytännön neuvoja ja ideoita. Li-
säksi hanke antoi tapahtumille näkyvyyttä osana 
omaa viestintäänsä.

Tanssihaaste oli vaivatonta ja edullista ottaa mu-
kaan festivaaleille, tapahtumiin ja erilaisiin tilaisuuk-
siin. Ainoa kulu oli tanssinopettajan palkkio. Tans-
situokioihin oli helppo osallistua: opetukset olivat 
lyhyitä - lyhyimmillään vain 15 minuuttia. Opetuk-
sia järjestettiin paikoissa, jotka olivat helposti saa-
vutettavissa (kauppakeskus, tori, kävelykatu yms.). 
Osallistuminen ei vaatinut aiempaa tanssikokemus-
ta. Saavutettavuutta lisäsi vielä opetustuokioiden 
maksuttomuus.

Tanssin aluekeskusverkoston kanssa tehdyn yhteistyön ja julkaistujen 
videoiden lisäksi Koko Suomi tanssii -hankkeen valtakunnallisuus toteutui 
paikallisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa tehdyn yhteistyön sekä 
yksittäisten ihmisten ja toimijoiden oman aktiivisuuden kautta. 

TAPAHTUMAT JA KUMPPANIT

TANSSIN TIEDOTUSKESKUKSEN OMAT 
TANSSIHAASTE-TAPAHTUMAT

Tanssin tiedotuskeskus tuotti itse avajaisten li-
säksi kolme tanssihaastetapahtumaa osana erilai-
sia tapahtumia. Useampaa tapahtumaa ei olisi ol-
lut mahdollista toteuttaa, sillä hankkeen tiedotus ja 
yhteistyökumppaneiden tapahtumat veivät suuren 
osan työntekijöiden työajasta.

Avajaiset

Koko Suomi tanssii käynnistyi virallisesti loppiaisena 
6.1.2017. Avajaispäivänä tanssihaasteopetuksia järjes-
tettiin Helsingissä, Turussa, Ylöjärvellä ja Oulussa. 
Kampanja alkoi samalla myös sosiaalisessa medias-
sa, kun viralliset kampanjavideot julkaistiin suomi-
tanssii.fi-sivustolla, YouTubessa ja Facebookissa.

Avajaisten suunnittelu aloitettiin kesällä 2016. Mu-
kana suunnittelussa oli Conbalance Oy, joka vasta-
si avajaispäivän yrityskumppanuuksista. Kumppa-
nuudet tarkoittivat yritysten puolelta sekä rahallista 
panosta että tilojen tarjoamista tapahtuman käyt-
töön. Vastineeksi yritykset saivat näkyvyyttä hank-
keen omassa tiedotuksessa ja omiin tiloihinsa asiak-
kaita osallistavaa ohjelmaa, mikä oli saanut mediassa 
hyvin näkyvyyttä jo ennen hankkeen alkamista.

Avajaiset haluttiin toteuttaa arkisessa paikassa, mis-
sä liikkuu paljon vapaapäivää viettäviä ihmisiä. Näin 
paikoiksi valikoituivat kauppakeskukset. Helsingis-
sä avajaistapahtumia suunniteltiin ensin kolmeen 
eri pisteeseen: Keskuskadulle, Kauppakeskus Kamp-
piin ja Hakasalmen huvilaan. Keskuskadun ulkoilma-
tapahtumasta luovuttiin, koska se koettiin säiden 
puolesta liian riskialttiiksi. Samalla luovuttiin Kes-
kuskadulla sijaitsevien yritysten kanssa alustavasti 
neuvotelluista kumppanuuksista. 
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Koko Suomi tanssii esittäytyi Kauppakeskus Kam-
pin keskusaukiolla loppiaisena kolmen tunnin ajan. 
Kampanjan koreografit esittelivät lyhyesti tanssinsa, 
minkä jälkeen ostoskeskuksen yleisöllä oli mahdol-
lista osallistua opetuksiin. Tapahtuman juonsi Ko-
ko Suomen humpan toinen koreografi Petri Kauppi-
nen. Tapahtuma sai ohikulkijat pysähtymään ja jopa 
osallistumaan tansseihin. Paikalla kävi myös MTV3 
ja avajaisista nähtiin pieni pätkä illan uutisissa. Ta-
pahtuman yrityskumppanina toimi Kauppakeskus 
Kamppi.

Samaan aikaan Kampin avajaisten kanssa Hakasal-
men huvila Finlandia-talon vieressä täyttyi tanssi-
haastetansseja opettelemaan tulleista. Huvilan sa-
lissa tansseja opetti Mervi Märkälä. Tapahtuman oli 
tilannut Hakasalmen huvila, joka on osa osa Helsin-
gin kaupunginmuseota.

Myös Ylöjärvellä sijaitseva Kauppakeskus Elo toi-
mi avajaisten yrityskumppanina. Elossa järjestettiin 
loppiaistanssit, jossa Karoliina Siimes ja Lotta Kaar-
la opettivat tansseja ennen kauppakeskustanssiais-
ten alkua.

Lisäksi Länsi-Suomen tanssin aluekeskus järjesti 
avajaispäivänä tanssihaasteopetusta Kauppakeskus 
Skanssissa. Lajina oli Koko Suomen humppa. Ope-
tustuokiosta lähti koko kevään ja kesän mittainen 
valmistautuminen heinäkuun Europeade 2017 ta-
pahtumaan, jossa tanssittiin humpan epävirallinen 
maailmanennätys. Oulussa oli mahdollista opetel-
la humppaa koreografi Maikki Koivuniemen kanssa 
Terminaalin Loistava Loppiainen -tapahtumassa.

Kansainvälinen tanssin päivä Kaapelitehtaalla

Kansainvälistä tanssin päivää vietetään vuosittain 
29.4. Tanssihaaste oli mukana Helsingin Kaapeli-
tehtaan tanssitoimijoiden kolmatta kertaa järjestä-
mässä Kaapelin tanssin päivässä. Tarkoituksena oli 
tanssia Koko Suomen humppaa Kaapelitehtaan sisä-
pihalla tanssihaasteopettaja Riina Hosion johdolla. 
Sää kuitenkin pilasi suunnitelmat suuresta yleisöta-
pahtumasta, sillä ilma oli kylmä ja koko päivän satoi 
lumiräntää. Lopulta hyiselle sisäpihalle uskaltautui 
parikymmentä tanssin ystävää ja turvapaikanhakija-
ryhmä, jotka osallistuivat myös tanssin päivän muu-
hun tarjontaan. 

Koko Suomi tanssii sai tanssin päivänä hyvin näky-
vyyttä televisiossa, kun hankkeen projektipäällikkö 
Riitta Aittokallio oli kutsuttu Ylen aamu-tv:hen kes-
kustelemaan tanssista. Tanssinopettaja Riina Hosio 

ja hankkeen tuotantoassistentti Jarkko Hänninen 
tanssivat suorassa lähetyksessä Koko Suomen hum-
pan, jonka Hosio opetti myös ohjelman juontajille.

Kaapelitehtaalla tanssittiin myös elokuussa. Kaape-
litehdas täytti 25 vuotta, ja perinteisessä Kaapeli-
tehtaan Taiteiden Yössä tanssinopettaja Hannu Hyt-
tinen opetti Kaapelitehtaan sisäpihalla humppaa. 
Musiikista vastasivat Teemu Eerola ja Juska Ojajärvi. 

Toritapahtuma Kuopio tanssii ja soi -festivaalilla

Kuopio tanssii ja soi -festivaalin virallisen ohjelmis-
ton lisäksi Kuopion kauppatorin valtaa aina festi-
vaalin oheisohjelma, joka tuo tanssin ilon kaikkien 
ulottuville ja osaksi katukuvaa. Koko Suomi tanssii 
-kampanja juhlisti 48-vuotiasta festivaalia torstai-
na 15. kesäkuuta järjestämällä Kuopion kauppatori-
lle tanssiopetustuokiot. Tanssinopettaja Salla Paka-
rinen-Räsänen opetti aurinkoisessa säässä täydelle 
torille sekä katutanssin että koreografi Ida Jousmäen 
showtanssin. Lavalla nähtiin kaksi paikallista DJ-kuu-
luisuutta, Nite ja Ismo, tanssittamassa toriyleisöä.

KOKO SUOMI TANSSI POHJOISMAIDEN 
VALTIONPÄÄMIEHILLE

Laajasti valtakunnallista ja kansainvälistäkin nä-
kyvyyttä saanut tapahtuma oli Koko Suomi tanssii 
-esitys Kauppatorilla Pohjoismaiden kuninkaallisille 
ja presidenttipareille 1. kesäkuuta. 

Yhteistyö sai alkunsa Helsingin kaupungin elinkei-
no-osaston yhteydenotosta huhtikuun lopussa. Hel-
singin kaupunki ja tasavallan presidentin kanslia 

Pohjoismaiden valtionpäämiehille tanssi katutanssia ja Koko Suomen 
humppaa 131 tanssin harrastajaa.
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halusivat tarjota valtionpäämiehille arvokkaan oh-
jelman lisäksi jotain kevyempää. Koko Suomi tans-
sii oli luonteva valinta, koska se oli jo kevään aikana 
noussut suosituksi ja seuratuksi juhlavuoden kam-
panjaksi ja Helsingin kaupunkikin oli siihen itse osal-
listunut videollaan. Lisäksi hanke edusti juhlavuoden 
iloista yhdessä-teemaa tuomalla tanssin keinoin yh-
teen eri-ikäisiä ja -taustaisia ihmisiä.

Tanssilajeiksi valittiin Akim Bakhtaouin katutans-
si sekä Petri Kauppisen ja Maikki Koivuniemen Ko-
ko Suomen humppa. Tanssihaasteopettaja Riina Ho-
sio ja koreografi Akim Bakhtaoui keräsivät omista 
tanssioppilaistaan 131 vapaaehtoista. Esitystä harjoi-
teltiin kaksi kertaa ennen h-hetkeä. Tanssinumero 
oli vuorossa vieraiden siirryttyä Presidentinlinnas-
ta Kaupungintalon parvekkeelle tervehtimään to-
rille kerääntynyttä yleisöä. Juhlapäivän ohjelmaa oli 
mahdollista seurata suorana lähetyksenä Ylen kana-
valta ja tv-katsojien lisäksi Kauppatorilla oli paikan 
päällä arviolta 3 000 ihmistä. 

Edellisenä iltana Kauppatorilla pidetyssä kenraali-
harjoituksessa kuvattu ja julkaistu video levisi ym-
päri maailmaa. Video sai Facebookissa 146 jakoa ja 
keräsi hyväntuulisia reaktioita ja kommentteja muun 
muassa Yle Newsin jaettua videon sivuillaan.

Kauppatorilla oli mukana tanssijoita seuraavis-
ta tanssiryhmistä ja –seuroista: Helsinki City Hall 
Dancers, DCA Street Crew, Helsingin kansantans-
sin ystävät, Karjalan Nuoret (Nuorisoseura Karjalan 
Nuoret ry:n helsinkiläiset ryhmät Jippo, Säihke, Kär-
ri ja Lykky), Keravan kansantanssijat, Matit ja Mai-
jat (Hollola), Pörriäiset (Nurmijärven Tanssi- ja mu-
siikkiyhdistys ry), Pääkaupungin Karjalaiset Nuoret, 
Seurasaaren kansantanssijat, Soukan kansantanssi-
jat, Tanssin Ilo ry (Kirkkonummi), Vinteliska (Kuorta-
ne), Nuorisoseura Motora (Joensuu) ja ISO Tanhuu-
jat (Jyväskylä).

Katsojakommentti Facebookissa, 2017

Did these people mistake the 1st of June with 
the 1st of May? All the happiness on the streets!“

NUORI KULTTUURI -SÄÄTIÖ

Nuori Kulttuuri -säätiön joka kolmas vuosi järjestet-
tävä valtakunnallinen tanssitapahtumakokonaisuus 
järjestettiin vuonna 2017. Yhteistyöstä Art Moves 
-tapahtuman kanssa sovittiin syksyllä 2016. Tavoit-
teena oli, että tanssihaaste leviää nuorien tanssin-
harrastajien pariin. Yhteistyö näkyi myös sosiaali-
sessa mediassa molemminpuolisessa tiedotuksessa. 

Alueellisissa Art Moves-tapahtumissa esiintyvät ryh-
mät saavat esityksestään ammattilaisraadin palaut-
teen, kouluttautuvat työpajoissa, pääsevät katso-
maan muiden ryhmien esityksiä sekä osallistumaan 
tanssiin liittyvään oheisohjelmaan. Tanssihaaste-
opetusta tilattiin oheisohjelmaksi kahdeksaan pai-
kalliseen katselmukseen ja Rovaniemellä toukokuus-
sa järjestettyyn päätöstapahtumaan. Kaikissa Art 
Moves-aluetapahtumissa oli yhteensä mukana lähes 
600 tanssiryhmää ja yli 5000 tanssijaa.

SUOMEN VAMMAISURHEILUN JA 
-LIIKUNNAN YHDISTYS VAU RY

Suomen Vammaisurheilun ja -liikunnan yhdistys 
VAU ry:n kanssa sovittiin yhteistyöstä syksyllä 2016. 
VAU:n valtakunnallinen toiminta keskittyy vammais-
urheilun ja -liikunnan harrastus- ja kilpailumahdolli-
suuksien kehittämiseen ja liikunnan saavutettavuu-
den edistämiseen. 

VAU ry järjestää ja on mukana vuosittain erilaisis-
sa tapahtumissa, joiden tavoitteena on tarjota ma-
talan kynnyksen mahdollisuuksia tutustua eri liikun-
talajeihin ja paikallisten urheiluseurojen toimintaan. 
Koko Suomi tanssii oli mukana lokakuussa Helsingin 
Liikuntamyllyssä Tyttöjen Tie Tähtiin -tapahtumas-
sa ja marraskuussa Tampereella Apuvälinemessujen 
yhteydessä järjestettävässä Liikuntamaa -tapahtu-
massa. Katutanssia tapahtumissa opettivat tanssin-
opettajat Laura Humppila ja Anna Kuulusa.

Koko Suomi tanssii, 6.10.2017

Tanssilla on positiivinen vaikutus niin fyysiseen 
kuin henkiseen hyvinvointiin, se on sosiaalinen 
ja esteetön liikunnan muoto, josta kaikki voivat 
nauttia. Eri tanssilajit tarjoavat monipuolista lii-
kuntaa, jossa vammaisuudella ei ole merkitystä”, 
koulutuskoordinaattori Piia Korpi korostaa.

“
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Koko Suomi tanssii -kampanjan katutanssikoreo-
grafi Akim Bakhtaoui teki VAU:n tapahtumiin osal-
listuville oman videotervehdyksensä. Videolla Akim 
esitteli muutamia liikkeitä koreografiastaan, jota 
opetettiin tulevissa tapahtumissa. Näin osallistujat 
pystyivät harjoittelemaan liikkeitä ja virittäytymään 
tunnelmaan jo etukäteen.

VANTAAN KAUPUNKI

Vantaan kaupunki järjesti kaikille 4.-luokkalaisil-
le ensimmäistä kertaa itsenäisyyspäiväjuhlat Ener-
gia Areenalla ja kaupungin itsenäisyysjuhlatyöryhmä 
halusi tanssihaasteen mukaan ohjelmaan. Toteutus-
ta suunniteltiin yhdessä syksyllä 2016. Koko Suomi 
tanssii -hankkeen tanssinopettaja Riina Hosio pe-
rehdytti Vantaan koulujen opettajat keväällä kam-
panjan tansseihin. Tämän jälkeen opettajat opettivat 
tanssit oppilaille ja lopulta yhteensä 2 500 lasta ja 
opettajaa tanssivat 5.12.2017 pidetyssä juhlassa Koko 
Suomen humpan, katutanssin sekä Onni-nykytans-
sin. Vantaan kaupungin on tarkoitus jatkaa hyvin su-
junutta yhteistyötä tanssinopettajan kanssa myös 
vuonna 2018.

Laura Humppila opetti kampanjan katutanssia Tyttöjen tie tähtiin 
-tapahtumassa. Tanssiin osallistui myös Maija Heino, jolle koreografia 
oli tuttu jo katutanssin kampanjavideon kuvauksista Kiasmasta.

MAASEUDUN SIVISTYSLIITTO

Maaseudun sivistysliiton kanssa yhteistyöstä so-
vittiin syksyllä 2016. MSL:n kautta kumppaniksi tu-
li myös Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliit-
to MTK, jonka kahdessa tapahtumassa oli mukana 
tanssituokiot. 

Karhufestivaali 

Maaseudun Sivistysliiton ja Ilomantsin kunnan yh-
dessä tuottama, elokuussa järjestettävä Karhufesti-
vaali on yksi Suomen erikoisimmista kesätapahtu-
mista. Samalla se on myös itäisin kulttuurifestivaali. 
Festivaali juhlistaa ITE-taidetta, luovuutta, uudistu-
vaa kansanperinnettä ja nimensä mukaisesti Suomen 
kansalliseläintä, karhua. Festivaalilla järjestetään 
myös karhunveiston mestaruuskisat. Tanssihaaste-
opetus oli mukana kahtena päivänä kolmipäiväisel-
lä festivaalilla.

MTK 100

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on 
ammatti- ja etujärjestö maanviljelijöille, metsän-
omistajille ja maaseutuyrittäjille. MTK ja valtaosa 
sen jäsenliitoista ja yhdistyksistä viettivät 100-vuo-
tisjuhliaan vuonna 2017. Juhlat näkyivät lukuisina ta-
pahtumina ympäri Suomen.

Historiallinen työkonekavalkadi

Perjantaina 9.6. Helsingin Rautatientori täyttyi trak-
toreista sekä historiallisista työkoneista, kun MTK 
järjesti kaikille avoimen toritapahtuman ja työko-
nekavalkadin. Torilla toimintaansa esittelivät MT-
K:n yhteistyökumppanit, joiden kojuissa oli mah-
dollisuus maistella kotimaisia herkkuja. Koko Suomi 
tanssii -kampanja oli mukana toriohjelmassa ja ko-
reografi Akim Bakhtaouin vetämät tanssituokiot ke-
räsivät etenkin torilla vierailleita päiväkotiryhmiä. 

Koko Suomi tanssii, 5.12.2017

Kampanjan tanssit ovat toimineet tähän 
tarkoitukseen aivan loistavasti! On ollut aivan 
mahtavaa, että kaikki on voineet harjoitella 
tansseja sekä opettajan johdolla että omilla 
tahoillaan”, Vantaan kaupungin kulttuurituottaja 
Nyman kehuu.

“
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Herkkujen Suomi ja Syystober

Lähiruokatapahtuma Herkkujen Suomi ja kotimais-
ten oluiden Syystober -tapahtumakokonaisuus jär-
jestettiin Helsingin Rautatientorilla 3.-5.8. seitse-
mättä kertaa ja MTK halusi jatkaa yhteistyötä myös 
tässä tapahtumassa. Kolmen päivän aikana torivie-
railla oli mahdollisuus osallistua viisi kertaa tanssi-
tuokioihin. Opetuksia säesti avajaisissa ja päätöspäi-
vänä ennen toritanssien alkamista Kahden Pennin 
Orkesteri.

Herkkujen Suomen pääjärjestäjänä ja yhteistyö-
kumppaneiden koolle kutsujana toimivat Maa- ja 
metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Svens-
ka lantbruksproducenternas centralförbund (SLC), 
Lammin Sahti ja Pienpanimoliitto.

EUROPEADE 2017

Turun kaupunki osallistui juhlavuoteen tanssien lä-
pi vuoden. Läntisen tanssin aluekeskuksen kanssa 
toteutetun Tanssi valtaa koulut -yhteistyön lisäk-
si muun muassa kaupungin liikunta- ja nuorisolau-
takunnat osallistuivat omilla videoillaan tanssihaas-
teeseen. Turku isännöi myös ensimmäistä kertaa 
Suomessa järjestettyä kansainvälistä Europeade 
-kansankulttuuritapahtumaa, joka kokosi Turkuun 
300 ryhmää 24 Euroopan maasta. 

Turun kaupunki, 30.7.2017

Hullusta ideasta syntyi jotain ihan mahtavaa, 
iloitsi koordinaattori Hilu Toivonen-Alastalo 
kyyneleet silmissä katsellessaan Varvintorin  
10 000 -päistä tanssijaporukkaa.

“

Lauantai-iltana 29.7.2017 Europeade-väki tavoitte-
li epävirallista humpan maailmanennätystä tanssi-
malla Koko Suomen humppaa. Ennätyksen tekemi-
seen osallistui järjestäjien laskujen mukaan 20 181 
henkilöä. Humppaa tanssittiin Varvintorin lisäksi 
myös Vaakahuoneella, Espositolla, Suomen Joutse-
nen luona sekä dbtl-festivaalialueella. Ennätyshum-
pasta julkaistiin myös video. Ulkomaalaisten Euro-
peade-vieraiden mukana humppa levisi eri puolille 
Eurooppaa ja vielä joulukuun lopussa julkaistiin Puo-
lasta paikallisen kansanmusiikki- ja tanssiryhmän 
tekemä tanssihaastevideo.

Varvintorilla ennätyshumppaan osallistui arviolta 10 000 ihmistä.
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SIVISTYS 100 -JUHLASEMINAARI

Opetus- ja kulttuuriministeriö kunnioitti 100-vuo-
tiasta itsenäistä Suomea 4.12. Helsingin Yliopiston 
juhlasalissa kutsuvieraille järjestetyssä sivistyksen 
juhlaseminaarissa. Juhlaseminaari kokosi yhteen si-
vistyksen parissa vaikuttavia sidosryhmien edusta-
jia. Presidentti Tarja Halonen kunnioitti läsnäolol-
laan seminaaria. Paikalla oli myös entisiä opetus- ja 
kulttuuriministereitä sekä opetusministeri Sanni 
Grahn-Laasonen sekä Eurooppa-, kulttuuri- ja ur-
heiluministeri Sampo Terho.

Juhlaohjelmaan kuului Koko Suomi tanssii. Koreografi 
Panu Varstala opetti juhlayleisölle Onni-nykytanssin 
ja lavalla olivat mukana jo vuosi aikaisemmin nyky-
tanssin kampanjavideolla tanssineet lapset helsinki-
läisestä päiväkoti Saukosta sekä tanssijoita Zodiak – 
Uuden tanssin keskuksen senioritanssiryhmästä.

TANSSI LIIKUTTAA! -KIERTUEHANKE

Tanssi liikuttaa! on keväästä 2016 lähtien valmisteltu 
tanssin kiertuetoiminnan kehittämishanke jota vetä-
vät Taiteen edistämiskeskus, Tanssin talo ry ja Suo-
men Teatterit ry.  Hankkeen tavoitteena on edistää 
eri toimijoiden välistä yhteistyötä tanssin yleisöjen 
kasvattamiseksi yhdeksällä paikkakunnalla kymme-
nen VOS-toimijan kesken.

Koko Suomi tanssii -hankkeen ja Tanssi liikuttaa! 
-kiertuehankkeen alkuperäinen suunnitelma oli, et-
tä ammattilaisesitysten yhteydessä toteutetaan tie-
dotusta, yleisötyötä ja tanssihaastetapahtumia. 
Tammikuussa 2017 Tanssin talon toimistolla järjes-

tetyssä tapaamisessa Koko Suomi tanssii -hankkeen 
projektipäällikkö esitteli hanketta ja sen mahdolli-
suuksista esimerkiksi lyhyinä tanssituokioina teat-
terin lämpiössä ennen esitystä tai osana teatterin 
muita tapahtumia. Osallistumalla tanssihaasteeseen 
teatterit saisivat myös näkyvyyttä esityksilleen Koko 
Suomi tanssii -hankkeen kanavissa. 

Yhteistyö jäi suurimmalta osin toteutumatta. Ko-
ko Suomi tanssii -hankkeen tanssihaaste oli muka-
na vain kolmessa Tanssi Liikuttaa! -kiertuehankkeen 
tapahtumassa. Elokuun alussa Hämeenlinnan Tans-
sin Tehdas ry:n tuottamalla Tehdas tanssii -festi-
vaalilla Hämeenlinnassa oli mahdollisuus ottaa osaa 
tanssihaasteeseen Kauppapaikka Tavastilassa. Tans-
siryhmä Kinetic Orchestra vieraili osanan kiertuet-
ta turkulaisen Aurinkobaletin kotinäyttämöllä Ma-
nillassa elokuussa ja koreografi Jarkko Mandelinin 
työpajoissa opeteltiin myös Onni-nykytanssi. Syys-
kuun puolessa välissä JoJo – Oulun Tanssin Keskuk-
sen tuottamalla OuDance-festivaalilla tanssituokioi-
ta järjestettiin Kauppakeskus Valkeassa.

Yhteistyön toteutumatta jäämistä ei ole vielä tä-
tä raporttia kirjoitettaessa analysoitu yhdessä kier-
tuehankkeen kanssa, mutta syitä voi arvella olevan 
muutamia: Kiertuehankkeessa mukana olevat teat-
terit ja muut toimijat eivät nähneet tanssihaasteen 
tarjoamaa tiedotuksellista ja sisällöllistä lisäarvoa 
vaan hanke jäi heille vieraaksi, se koettiin hankalak-
si järjestää tai sitä ei koettu tarpeeksi kiinnostavaksi.

YLEISRADIO

Eri tapahumajärjestäjien lisäksi Tanssin tiedotuskes-
kus kävi syksyllä 2016 yhteistyöneuvotteluja Yleis-
radion kanssa. Loppuvuodesta Yleisradio ilmoit-
ti, että se tuottaisi keväällä 2017 oman, kuusiosaisen 
tanssiohjelman ilman Koko Suomi tanssii -sisältö-
jä. Tuottamalla Hulahula-sarjan Yle otti tanssihaas-
teen vastaan ja toi Yle TV1:n primetimeen tv-sar-
jan tanssista. Hulahula Suomi päättyi juhannusaaton 
suoraan lähetykseen, jossa seurattiin juhannuksen 
viettoa eri puolella Suomea ja pyrittiin rikkomaan 
tanssin maailmanennätys Robinin keväällä julkais-
tun Hula hula -hitin tahtiin. Hulahula -sarja toi tans-
sia tutuksi tuhansille suomalaisille ja se korosti Ko-
ko Suomi tanssii -kampanjan hengessä kuinka kaikki 
osaavat tanssia.

Koko Suomi tanssii -kampanjan sisällöt olivat osa Yle 
Puheen kuusiosaista radio-ohjelmaa, jonka jokaises-
sa jaksossa vieraili yksi Koko Suomi tanssii -hank-
keen koreografi puhumassa tanssista ja opettamassa 
toimittaja Mikko “Peltsi” Peltolalle oman tanssi-

Presidentti Tarja Halonen osallistui tanssihaasteeseen opetus- ja 
kulttuuriministeriön Sivistys 100 -juhlaseminaarissa 4.12.2017. Kuva: 
Otto Turunen.
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haastetanssinsa. Ohjelmat tulivat ulos radiosta sa-
mana päivänä kuin Hulahula -ohjelma.

Hulahula -sarja työllisti kevään aikana etenkin Koko 
Suomi tanssii -hankkeen tiedotusta, kun tanssihaas-
teeseen osallistuvat olettivat tv-ohjelman olevan osa 
Koko Suomi tanssii -hanketta. Hankkeelle lähetettiin 
lisäksi tv-ohjelman katsojapalautetta sekä kyselyjä 
kuinka juhannuksen ennätystanssiin voi osallistua. 
Mediassa Hulahula ja Koko Suomi tanssii yhdistet-
tiin virheellisesti muutaman kerran. Lisäksi Meltwa-
ter Finland Oy:n Koko Suomi tanssii -kampanjasta 
tekemän mediaanalyysin pohjalta on perusteltua sa-
noa, että sosiaalisessa mediassa kaksi samankaltais-
ta haastekampanjaa sekoitettiin toisiinsa.

Tanssin tiedotuskeskus ja Koko Suomi tanssii -han-
ke hyötyivät Hulahula-ohjelmasta, vaikka alkuperäi-
set yhteistyöehdotukset Yleisradion kanssa eivät to-
teutuneet: Ylen kanavissa potentiaalinen näkyvyys ja 
kuuluvuus oli yhteensä yli 2 miljoonaa ihmistä.

Tanssin aluekeskuksia on seitsemän: Itäinen tanssin 
aluekeskus, Läntinen tanssin aluekeskus, Sisä-Suo-
men tanssin aluekeskus, Keski-Suomen tanssin kes-
kus, Pohjanmaan tanssin aluekeskus, pääkaupunki-
seudulla toimiva Zodiak – Uuden tanssin keskus sekä 
Pohjoinen tanssin aluekeskus, joka koostuu neljästä 
toimijasta: JoJo – Oulun Tanssin Keskus, Pyhäsalmen 
Tanssi ry, Routa Company ja Tanssiteatteri Rimppa-
remmi. Tanssin alueverkoston toiminnan tavoittee-
na on edistää tanssitaiteen saavutettavuutta ja tans-
sin ammattilaisten työllistymistä. Aluekeskukset 
ovat pieniä toimijoita, joissa työskentelee 1-9 työn-
tekijää sekä projektityöntekijöitä erimittaisissa työ-
suhteissa. Aluekeskusten toiminta käynnistyi vuon-
na 2004 opetus- ja kulttuuriministeriön aloitteesta.

Tanssin tiedotuskeskuksen pääyhteistyökumppanina Koko Suomi tanssii 
-hankkeessa oli tanssin aluekeskusverkosto. Yhteistyö mahdollisti osaltaan 
hankkeen valtakunnallisuuden.

YHTEISTYÖ TANSSIN 
ALUEKESKUSVERKOSTON KANSSA

Tiedotuskeskus on tehnyt aiemminkin yhteistyö-
tä yksittäisten aluekeskusten kanssa, mutta Koko 
Suomi tanssii -hanke oli ensimmäinen Tiedotuskes-
kuksen ja koko aluekeskusverkoston välinen yhteis-
työ. Yhteistyön tavoitteena oli ennen kaikkea saada 
tanssille näkyvyyttä, mutta hanke toimi myös pohja-
na Tiedotuskeskuksen ja aluekeskusten välisen yh-
teistyön kehittämiselle. 
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PAIKALLISET OPETUKSET TEKIVÄT 
TANSSISTA HELPOSTI LÄHESTYTTÄVÄN

Tanssin tiedotuskeskuksen ja aluekeskusten väli-
nen yhteistyö onnistui tavoitteessaan saada ihmi-
set mukaan tanssimaan, sillä aluekeskusten järjestä-
miin 265 tanssihaasteopetukseen osallistui yhteensä 
18 669 ihmistä. 

Tanssin aluekeskukset toimivat työnantajina oman 
alueensa tanssihaasteopettajille. Ilman aluekeskuk-
sia hankkeessa mukana olleiden 87 opettajan koor-
dinointi olisi ollut Tiedotuskeskukselle lähes mah-
dotonta. Aluekeskukset ottivat vastaan hankkeen 
tilausjärjestelmän kautta omalle alueelleen tulleet 
tanssihaasteopetusten tilaukset, järjestivät opetta-
jan ja huolehtivat opetuksen laskutuksen sekä opet-
tajan palkanmaksun. Tämän lisäksi alukeskukset ot-
tivat tanssihaasteen osaksi omaa toimintaansa eri 
tavoin. 

Tanssihaasteopetusten tuntihinnat haluttiin pitää 
maltillisina. Yksityisille henkilöille, julkiselle ja kol-
mannen sektorin toimijoille yhden tanssitunnin hin-
ta oli 80 € ja yrityksille 160 €. Opetuksen hintaan 
lisättiin matkakulut edullisimman liikennevälineen 
mukaan sekä mahdolliset pyhä- ja viikonlopputyö-
korvaukset. Tanssiopetusten myynti oli arvonlisä-
verotonta. Aluekeskuksille jäi tanssitunnin hinnas-
ta pieni hallintopalkkio, kun tanssinopettajan palkka 
ja muut työnantajakulut oli maksettu. Vuoden aika-
na tanssinopetusta tilattiin varausjärjestelmän kaut-
ta aluekeskuksilta yli 21 000 euron arvosta. Yritys-
myynnistä saatava pieni voitto oli olla osa hankkeen 
oman toiminnan tuottoa. 

Tanssihaasteopetuksia tilasivat muun muassa erilai-
set järjestöt, tapahtumat, koulut ja päiväkodit. Ope-
tukset tavoittivat hyvin erilaisia erityisryhmiä kuten 
maahanmuuttajat, ikäihmiset ja kehitysvammaiset. 
Aluekeskuksille tehdyn kyselyn mukaan osa aluekes-
kuksista sai hankkeen kautta uusia asiakasryhmiä ja 
kontaktit oman alueen kouluihin paranivat. Joiden-
kin toimijoiden kanssa orastava yhteistyö konkre-
tisoitui kampanjan kautta ja sen toivotaan jatkuvan 
tulevaisuudessa.

Aluekeskusten saama palaute osallistujilta oli hyvin 
innostunutta. Kampanjaa pidettiin hauskana ja siihen 
suhtauduttiin positiivisesti. Osallistujien antaman 
palautteen mukaan Koko Suomi tanssii teki tanssista 
saavutettavamman sekä helposti lähestyttävän.

OPPILAISTA KIVOINTA OLI TANSSIEN 
OPPIMINEN

Tanssiopetustilauksia tuli kaikille aluekeskukselle. 
Määrissä oli suuria eroja. Eniten tilauksia tuli Poh-
janmaalle, yhteensä 85. Erot selittyvät aluekeskuk-
sen koolla, sijainnilla sekä kampanjan sisältöjen so-
pivuudella aluekeskuksen vuoden 2017 toimintaan. 
Eroihin vaikuttaa varmasti myös aluekeskusten si-
toutuminen hankkeeseen. Kolme aluekeskusta sai 
hankkeessa mukana olemiseen alueellista rahoitusta. 
Erillistuen saaminen edesauttoi huomattavasti alue-
keskuksen mahdollisuuksia itse järjestää ja tarjota 
opetuksia oman alueensa kouluille ja päiväkodeille.

Pohjanmaan liitto myönsi 4 000 euroa ja Etelä-Poh-
janmaan liitto 2 000 euroa Suomi 100 -tukea Poh-
janmaan tanssin aluekeskukselle. Sisä-Suomen tans-
sin aluekeskus sai Pirkanmaan liitolta 6 500 euroa 
Tanssihaaste Pirkanmaa -kokonaisuuden toteutta-
miseen. Turun kaupunki puolestaan myönsi Länti-
sen tanssin aluekeskukselle Suomi 100 -hankerahaa 
7 000 euroa. 

Sisä-Suomen tanssin aluekeskus työllisti saamallaan 
avustuksella tanssihaasteopettaja Lotta Kaarlan hel-
mi-huhtikuun väliseksi ajaksi. Kaarla haastoi Pirkan-
maan kunnat mukaan tanssihaasteeseen ja 15 kuntaa 
tarttui haasteeseen (Akaa, Hämeenkyrö, Juupajoki, 
Kangasala, Kihniö, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkka-
la, Pälkäne, Sastamala, Urjala, Vesilahti, Virrat ja Ylö-
järvi). Lotta Kaarla vieraili kahden kuukauden aikana 
yhteensä 27 koulussa ja 14 päiväkodissa opettamas-
sa katutanssia. Tanssituokioihin osallistui 2 054 las-
ta. Kaarlan arvion mukaan Elastisen ja Anna Puun 
Kesä ´99 kappale soi kevään aikana ainakin 340 ker-
taa. Lotta Kaarla opetti myös Pohjanmaalla lukuisis-
sa kouluissa.

Koko Suomi tanssii, 28.4.2017

Juupajoen Kirkonkylän koulun alakoulun pojat 
kehuivat Akimin koreografiaa. Lempiliikkeeksi 
nimettiin ”haja, haja”-liike, jossa kädet halkovat 
ilmaa karateliikkeitä vapaasti mukaillen. 

Kahdeksanvuotias Liinu kertoi puolestaan, että 
parasta koulun tanssituokioissa on ollut oppi-
minen. ”Katutanssi oli helppo oppia ja ollaan 
opeteltu sitä myös kotona videolta. Oon myös 
yrittänyt opetella sitä showtanssia, Liinu kertoo.

“



23

Tanssi valtaa koulut oli puolestaan Läntisen tanssin 
aluekeskuksen ja Turun kaupungin Suomi 100 –yh-
teistyöhanke. Hankkeen myötä aluekeskuksen Tans-
sikummit ja Koko Suomi tanssii -kampanjan Turun 
alueen tanssinopettajat vierailivat keväällä 29 Tu-
run alakoulussa ja ”valtasivat” koulun päivän ajak-
si tanssille. Kouluissa opetettiin mm. Koko Suomen 
humppaa ja samalla valmistettiin oppilaita ja opetta-
jia heinäkuun kansainväliseen Europeade 2017 -kan-
santanssitapahtumaan, jossa tanssittiin humpan 
epävirallinen maailmanennätysyritys. 

Aluekeskus Tilaukset Lahjoitukset Osallistujat Opettajat

Itä-Suomi 13 0 1 486 8 (3)

Kainuu 2 0 40 3 (1)

Keski-Suomi 2 0 20 2 (2)

Lappi 4 0 500 4 (1)

Pirkanmaa, Häme ja Kymenlaakso 55 1 3 006 13 (7)

Pohjanmaa 85 0 1 909 5 (5)

Pohjois-Pohjanmaa 10 0 1 111 3 (1)

Uusimaa 46 5 4 947 38 (17)

Varsinais-Suomi ja Satakunta 42 0 5 650 11 (5)

YHTEENSÄ 259 6 18 669 87

 

Oulussa kampanja näkyi Tanssin toukokuu -tapah-
tumissa. Jojo - Oulun tanssin keskus tarjosi osa-
na omaa toriohjelmaansa tanssin opetustuokioita. 
Tanssin torin ja muiden tanssitapahtumien lisäk-
si Oulun kaupunki lahjoitti avoimen haun kaut-
ta valituille yhteisöille haastetanssien opetusta. 
Lahjoituksen saivat yhteisöt, joille osallistuminen 
toritapahtumaan oli vaikeaa tai mahdotonta. Lisäk-
si tanssihaasteopetus oli osana Jojon tuottaman Ou-
Dance-festivaalin kaikille avointa ohjelmaa.

Koreografi Panu Varstala opetti Onni-koreogra-
fin Pyhäsalmen Tanssi ry:n vuosittain järjestämällä 
Täydenkuun Tanssit -festivaalilla ja Itäinen tanssin 
aluekeskus järjesti tanssituokioita ostoskeskuksessa 
Kuopiossa. Uudenmaan alueen tilaukset olivat hy-
vin erilaisia verrattuna muuhun Suomeen. Tanssi-
tunteja tilasivat etenkin erilaiset julkishallinnolliset 
organisaatiot.

Tanssihaasteopetuksia järjestettiin aluekeskusten kautta yhteensä 265 ja niihin osallistui 18 669 ihmistä.  
Suluissa opettaneiden opettajien määrä alueittain.
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ALUEKESKUSYHTEISTYÖN ARVIOINTI

Yhteistyön suunnittelu aloitettiin Tiedotuskes-
kuksen toimesta vuonna 2015. Yhteistyösopimuk-
set allekirjoitettiin syksyllä 2016. Sopimus koski 
tanssihaasteopetuksien hallinnointia ja opettajien 
palkkioita. Sopimuksessa määriteltiin kaikille opet-
tajille alueesta riippumatta sama opetuspalkkio sekä 
aluekeskuksen velvollisuudet opettajien työnantaji-
na. Lisäksi määriteltiin myös yritysmyyntiin ja lah-
joituksiin liittyvistä asioista. 

Yhteistyön toteuttamisessa otettiin huomioon alue-
keskusten rajalliset henkilöstöresurssit, keskinäinen 
erilaisuus sekä alueelliset erot. Yhteistyö haluttiin 
pitää yksinkertaisena, koska kyseessä oli ensimmäi-
nen ja kestoltaan sekä laajuudeltaan iso yhteistyö. 
Aluekeskuksilta ei edellytetty esimerkiksi hankkeen 
aktiivista tiedottamista ja markkinointia. Aluekes-
kukset saivat itse päättää kuinka hanke näkyi kun-
kin toiminnassaan. 

Koko Suomi tanssii -hankkeen päätyttyä Tanssin tie-
dotuskeskus lähetti kymmenelle toimijalle kyselyn 
hankkeen toteutumisesta. Kyselyyn tuli kahdeksan 
vastausta.  Kahdeksasta vastaajasta seitsemän oli si-
tä mieltä, että yhteistyö Tiedotuskeskuksen ja alue-
keskuksen välillä toteutui hyvin tai erittäin hyvin. 
Yhden vastaajan mukaan yhteistyö toteutui tyydyt-
tävästi. Aluekeskukset kokivat saavansa Tiedotus-
keskukselta tarvittaessa hyvin neuvoja ja apua. Ylei-
sesti ottaen yhteistyön koettiin olleen hyvä kokemus 
sekä tanssin aluekeskusverkostolle että aluekeskus-
ten ja Tiedotuskeskuksen väliselle yhteistyölle.

Hanke työllisti aluekeskusten työntekijöitä 1-2 tuntia 
viikossa. Puolet kyselyyn vastaajista oli sitä mieltä, 
että työmäärä oli odotetun mukainen. Kolme vastaa-
jaa ei osannut arvioida työmäärä toteutumista. Ko-
ko Suomi tanssii näkyi vaihtelevasti aluekeskusten 
tiedotuksessa. Seitsemän aluekeskuksen edustajaa 
vastasi kertoneensa hankkeesta suullisesti erilaisis-
sa tapahtumissa ja tapaamisissa. Kuusi aluekeskus-
ta kertoi hankkeesta omissa uutiskirjeissään sekä ja-
koi kampanjan flyereitä ja julisteita sekä laittoi niitä 
esille omiin tiloihinsa. Suurin osa vastaajista kertoi 
myös tiedottaneensa hankkeesta sosiaalisen median 
kanavissa. Ainoastaan kahdella hankkeen logo, linkki 
tai esittely näkyi aluekeskuksen kotisivuilla. Kyselyn 
vastauksista ilmeni, että moni olisi halunnut tehdä 
enemmän, mutta aikaa aluekeskuksen perustoimin-
nalta ja muilta töiltä ei jäänyt. Osa olisikin toivonut 
enemmän tukea ja ohjeistusta hankkeesta tiedotta-
miseen ja markkinointiin.

Kyselyn vastauksissa mainittiin yritysmyynnin to-
teutumatta jääminen. Tanssin tiedotuskeskuksella 
oli alkuperäisen suunnitelman mukaan tarkoitus pa-
nostaa tanssihaasteopetusten yritysmyyntiin ja näin 
auttaa osaltaan aluekeskuksia saamaan uusia kon-
takteja. Hankkeen käynnistyttyä ulkopuolelta tule-
vien yhteistöiden ja tapahtumien määrä kuitenkin 
yllätti ja Tiedotuskeskuksella ei ollut enää resurs-
seja toteuttaa yritysmyyntiä suunnitelman mukai-
sesti. Lisäksi vuonna 2016 yritysmyynnin ja -kump-
panuuksien ensimmäisistä vaiheista vastanneen 
yrityksen kanssa ei jatkettu yhteistyötä enää vuon-
na 2017. 

Mikäli yritysmyyntiin olisi pystytty ohjaamaan hen-
kilöresursseja suunnitelman mukaisesti, olisi myynti 
kuitenkin kohdentunut enimmäkseen pääkaupunki-
seudulle, koska Tiedotuskeskus sijaitsee Helsingis-
sä ja myös hankkeen työntekijöiden alueellinen tun-
temus oli pääkaupunkikeskeistä. Kustannustehokas 
ja tuloksellinen valtakunnallinen yritysmyynti oli-
si edellyttänyt aluekeskuksilta mukanaoloa alueel-
lisena asiantuntijana ja jopa ensisijaisena myyjänä. 
Lisäksi hankkeessa olisi pitänyt olla yksi vähintään 
osa-aikainen, pelkästään tanssinopetusten yritys-
myyntiin keskittyvä työntekijä.

Koko Suomi tanssii -hanke nosti aluekeskuksten 
rooli esiin useissa eri yhteyksissä. Tiedottaja An-
ni Leino kirjoitti vuoden aikana jokaisesta aluekes-
kuksesta esittelyartikkelin, jotka julkaistiin sekä 
hankkeen kotisivuilla, Twitterissä että Facebook-si-
vulla. Artikkelien tarkoituksena oli esitellä alue-
keskusten toimintaa ja ne tavoittivatkin varmasti 
lukijoita, joille aluekeskusverkosto oli aiemmin tun-
tematon. Artikkelien kautta lukijat saivat katsauk-
sen alueelliseen tanssitoimintaan sekä -tarjontaan ja 
näin kattavamman kuvan kotimaisen tanssin kentän 
monipuolisuudesta.

Koko Suomi tanssii -hankkeen tuotantoassistentti 
huolehti Sisä-Suomen tanssin aluekeskuksen alueel-
le tulleiden tilausten vastaanotosta ja järjestelyistä 
laskutusta ja palkanmaksua lukuunottamatta. Zodiak 
– Uuden tanssin keskuksen kanssa yhteydenpito oli 
tiiviistä, sillä sekä Zodiak että Tiedotuskeskus sijait-
sevat Kaapelitehtaalla Helsingissä. 

Tanssin tiedotuskeskuksen ja tanssin aluekeskus-
verkoston välisen yhteistyön voi katsoa onnistuneen 
hyvin. Määrällisiä tavoitteita yhteistyölle ei asetettu, 
mutta lähes 19 000 ihmisen tavoittaminen on merkit-
tävä tulos. Koko Suomi tanssii näkyi ja toteutui alu-
eellisesti hyvin eri tavoin. Hankkeen suunnitteluvai-
heessa olisi ollut hyvä miettiä ja sopia keskinäiseen 
yhteydenpitoon liittyvistä asioista ja suunnitella yh-
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dessä toteutettavia paikallisia tapahtumia ja alueel-
lisesti kohdennettuja viestintätoimenpiteitä. Näin 
aluekeskukset olisivat voineet ottaa ne osaksi vuo-
den 2017 toimintaansa. Tällaiset toimenpiteet olisi-
vat vaatineet aluekeskuksilta sitoutumista hankkee-
seen enemmän kuin 1-2 viikkotunnin verran, mutta 
olisivat varmasti lisänneet alueellista näkyvyyttä ja 
tunnettavuutta. Hankkeen alettua Tiedotuskeskuk-
sella ei ollut enää suunnata henkilöstöresursseja tu-
kemaan aluekeskusten toimintaa. Tämän takia jäi 
varmasti potentiaalisia ihmisiä ja mahdollisia uusia 
yhteistyötahoja tavoittamatta.

Yhteistyö tuotti Tiedotuskeskukselle paljon alueel-
lista tietoa ja toimii hyvänä lähtökohtana yhteis-
työn kehittämiselle. Yhteistyö nosti esiin tiedo-
tuskeskuksen ja aluekeskuksen väliseen sisäiseen 
viestintään liittyviä puutteita, mutta myös eten-
kin ulkoiseen viestintään liittyviä kehittämistarpei-
ta. Yhteistyö vahvisti, että toimivalla tanssin alue-
keskusverkostolla on tärkeä rooli kotimaisen tanssin 
kentän asiantuntijana yhdessä Tanssin tiedotuskes-
kuksen kanssa.

Hankkeen päätyttyä kaikille opettajille lähetettiin 
palautekysely. Vastauksia tuli yhteensä 38. Vastan-
neista 34 ilmoitti hakeneensa mukaan hankkee-
seen, koska se vaikutti kiinnostavalta. 21 toivoi hank-
keen tarjoavan lisätöitä. Vapaista vastauksista nousi 
esiin myös opettajien halu edistää tanssin asemaa 
omalla alueellaan, hanke sopi yksiin omien ajatus-
ten kanssa tanssista ja sen kuulumisesta tasa-arvoi-
sesti kaikille. Muutama vastaaja koki, että Koko Suo-
mi tanssii tarjosi tilaisuuden toteuttaa omia arvojaan 
työntekijänä. 

Tanssihaasteopettajien mukaan yhteistyö Tanssin 
tiedotuskeskuksen ja opettajien työnantajana toi-
mineen aluekeskuksen kanssa sujui hyvin. Tanssin-
opettajien koulutukset järjestettiin elokuussa 2016 
Kuopiossa ja Helsingissä. Tammikuussa 2017 järjes-
tettiin vielä lisähaku ja opetus Helsingissä. Koulu-
tuspäivässä koreografit opettivat omasta tanssistaan 
kolme eri vaikeusastetta. Lisäksi päivän aikana käy-
tiin läpi hankkeen toteutukseen liittyviä käytännön 
asioita. Yksipäiväinen koulutus yhdessä harjoitusvi-
deoiden kanssa koettiin pääsääntöisesti riittäväksi 
tanssien oppimiseen. 

Koko Suomi tanssii -hankkeessa oli mukana 87 tanssinopettajaa. 
Opettajaverkosto kattoi koko Suomen. Opettajat valittiin keväällä 2016 
järjestetyn avoimen haun kautta. Hakemuksia tuli yhteensä 136. Valinnoissa 
painotettiin alan koulutusta ja opetuskokemusta. Valinnan teki Tanssin 
tiedotuskeskus yhteistyössä Suomen tanssioppilaitosten liiton ja tanssin 
aluekeskusverkoston kanssa.

TANSSIHAASTEOPETTAJAT

Opettajilta ei edellytetty tanssinopetusten myymis-
tä. Kyselyyn vastanneista viisi opettajaa olisi toivo-
nut käytännön neuvoja ja vinkkejä opetusten myyn-
nin edistämisestä. Tanssinopettajille toimitettiin 
kampanjan käynnistyttyä myynnin tueksi esite, jo-
ta he voivat  lähettää  kontakteilleen ja käyttämään 

Koreografit opettivat tanssinsa  tanssinopettajille elokuussa 2016 
Kuopiossa ja Helsingissä sekä tammikuussa 2017 Helsingissä. Ope-
tuksiin osallistui 87 tanssinopettajaa eri puolilta Suomea.
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apuna kampanjasta puhuessaan. Hankkeelle ei ollut 
mahdollista järjestää aika- ja työvoimaresurssien ta-
kia erillisiä koulutuspäiviä aluekeskuksissa.

Opettajat sitoutuivat hankkeeseen kukin aikataulu-
jensa mukaan. Hankkeen alkaessa vastanneista 11 oli 
kokopäiväisessä ja 16 osa-aikaisessa. Satunnaisesti 
töissä ilmoitti olleensa 10 ja ainoastaan kaksi oli ko-
konaan ilman töitä joko työttömyyden, opiskelun tai 
jonkin muun syyn takia.

KEIKKATÖITÄ TANSSINOPETTAJILLE

Suomitanssii.fi -sivuston kautta tulleet opetustila-
ukset työllistivät vuoden aikana 42 opettajaa, joista 
30 vastasi kyselyyn. Eri alueille tulleissa tilausmää-
rissä oli suuria eroja. Suurin osa tanssinopettajista 
opetti 1-6 kertaa, 10-15 kertaa opettaneita oli neljä ja 
yksi yli 20 kertaa opettanut. Moni kyselyyn vastan-
neista toivoikin enemmän opetustilaisuuksia. 

Tanssinopettajien työllistymiseen vaikuttivat alueen 
lisäksi myös opettajien omat aikataulut ja tilatut 
tanssilajit. Uudesta tilauksesta lähti automaatti-
sesti ilmoitus opettajille ja he ilmoittivat järjestel-
mään, olivatko käytettävissä. Tämän jälkeen tanssin 
aluekeskus valitsi opetukseen parhaiten soveltuvan 
opettajan. Opettajia oli hankkeen alussa pyydetty 
kertomaan tanssilajit, joita olivat valmiit opettamaan 
sekä se, millaisten ryhmien ja erityisesti erityis-
ryhmien opettamisesta heillä oli kokemusta. Tämä 
helpotti aluekeskusten työtä opettajaa valittaessa. 
Suurin osa opettajista oli myös ennakkoon tuttuja 
aluekeskuksille. 

Kyselyn mukaan suurin syy (57%) opettamattomuu-
teen oli se, että tulleet tilaukset eivät sopineet opet-
tajien omaan aikatauluun. Toiseksi yleisin syy oli se, 
että tanssinopettajan opettamia tanssilajeja ei tilat-
tu. Kolmanneksi yleisin syy oli muutokset omassa 
elämässä (mm. opiskelujen aloittaminen, varusmies-
palvelu ja äitiysloma).

Alueellisista eroista kertoo myös se, että esimer-
kiksi Uudenmaan alueella oli kevään ja syksyn aika-
na tilanteita, joissa tanssihaasteopetuksiin oli vaikea 
löytää opettajaa, koska tilatut opetukset eivät sopi-
neet opettajien aikatauluihin. Opetukset saatiin kui-
tenkin järjestettyä koreografien toimiessa tarvit-
taessa myös opettajina. Vuoden aikana ainoastaan 
yksi opetustilaus jouduttiin peruuttamaan, kun Poh-
jois-Pohjanmaalle ei saatu opettajaa.

IKIMUISTOISIA HETKIÄ JA UUSIA IDEOITA 
OMAAN TYÖHÖN

Tanssihaasteopettajat opettivat hankkeen tansse-
ja ahkerasti myös vapaa-ajallaan sekä osana omaa 
opetustyötään. Vastaajista 64% kertoi opettaneen-
sa tanssihaastetansseja osana omaa palkkatyötään. 
Tällaisiin, hankkeen ulkopuolisiin opetustilantei-
siin opettajat arvioivat osallistuneen yhteensä 9 368 
ihmistä.

Koko Suomi tanssii tavoitti tanssinopettajien an-
siosta eri ikäryhmiä sekä laajasti eritaustaisia ih-
misiä erilaisissa tilanteissa. Suurin osallistujaryh-
mä oli alakoululaiset. Toiseksi suurin ryhmä koostui 
vastausten perusteella tanssi- ja harrastusryhmis-
tä sekä erilaisissa julkisissa paikoissa toteutetuista 
opetustuokioista, jotka tavoittivat myös niitä, joille 
tanssiin osallistuminen ei välttämättä ollut ennes-
tään tuttua. Kolmanneksi suurimman osallistujaryh-
män muodostivat erilaiset työyhteisöt. 

Yhteistyö opettajien ja asiakkaiden välillä toimi hy-
vin. Ainoastaan muutamassa vastauksessa mainittiin 
asiakkaalla olleen ylimitoitetut ennakko-odotukset 
opetustilanteesta ja opettajan resursseista. 32 vas-
taajaa kertoi saaneensa vain positiivista palautetta.

Tanssinopettaja, kyselypalaute 2017

Ihania hetkiä sellaiset, kun todella saa nähdä 
tanssin riemun. Myös se on jäänyt mieleen kun 
luokan villit pojat innostuvat tekemään omaa 
tanssia. Hymyt niiltä, jotka eivät ehkä täysin 
osallistu, mutta elävät mukana julkisemmis-
sa tapahtumissa. Baby showerissa ystäväni 
kyynelehtivä kiitos onnitanssin jälkeen. 

Sekin oli ihana hetki, kun työporukasta joku 
katsoo itseään videolta ja toteaa, että wau me-
hän tanssitaan tosi hienosti! Omalla tunnilla se 
fiilis kun lapset oikeasti haluaa haastaa jonkun 
tanssimaan omalla videollaan. Ja se hyvä olo 
kun katsomollinen ihmisiä elehtii istuen mukana 
tanssiliikkeitä samalla, kun lavalla tanssitaan.

“
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Vastaajista puolet ilmoittivat saaneensa opetus-
ten kautta uusia kontakteja. Opettajat toivoivat uu-
sien kontaktien tuovan yhteistyömahdollisuuksia ja 
työtilaisuuksia. Kolme vastaaja kertoi tanssihaaste-
opetusten tuomista työtilaisuuksista vuodelle 2018. 
Kyselyyn vastanneista opettajista 44 % kertoi saa-
neensa uusia ideoita omaan työhön.

Hanke on myös antanut muita valmiuksia: opettajat 
ovat avanneet omia Instagram-tilejä sekä opetelleet 
videoiden editointia. Lisäksi opettajat ovat tutustu-
neet uusiin kollegoihin.

Tanssinopettaja, kyselypalaute 2017

Eri lajien törmäyttäminen yhteen tuntui todella 
vaivattomalta, kynnys tutustua ja tutustuttaa 
omia oppilaitani uuteen ”liiketodellisuuteen” 
madaltui huomattavasti.

“

Tanssinopettaja, kyselypalaute 2017

Tämä kampanja oli minusta tosi tärkeä ja koin, 
että olemalla tanssihaasteopettaja pystyin vielä 
paremmin omassa työssäni viemään kampanjaa 
kentälle kertomalla siitä ja opettamalla 
haastetansseja. 

Tästä jotenkin välittyi ilo, lämpö ja yhteisöllisyys 
ja kaikki sellainen tärkeä, joka minulle tanssissa 
on tärkeää.

“
Tanssinopettaja, kyselypalaute 2017

Kaiken kaikkiaan projekti ja sen idea oli 
mielestäni mahtava ja toi varmasti tanssia yhä 
enemmän esille Suomessa. 

Henkilökohtaisesti minua häiritsi kampanjan 
helsinkikeskeisyys: toki Tanssin tiedotuskeskus 
ja väki siellä päässä oli paljon vastuussa 
projektissa, mutta myös muut keskukset ja väki 
ympäri Suomen oli vastuussa projektissa - ehkä 
sitä olisi voinut korostaa vielä enemmän. Myös 
Ylen hula hula- projekti oli hieman sekoittava, 
sillä monet luulivat sen liittyvän Koko suomi 
tanssii -projektiin.

“

Tanssinopettaja, kyselypalaute 2017

Oli inspiroivaa opettaa omaa tanssia sekä 
showtanssikoreografiaa. Osaamiseni 
kummankinlaisessa opetuksessa vahvistui. 
Itseluottamukseni ohjaajana vahvistui.

“

Koko Suomi tanssii -hanke onnistui opettajien pa-
lautteen mukaan hyvin. Kritiikkiä annettiin Helsin-
ki-keskeisyydestä, oman koreografian puuttumi-
sesta ihan pienimmille lapsille sekä markkinoinnin 
näkymättömyydestä. Yhden vastaajan mukaan han-
ke oli liian kaupallinen. Kritiikkiä useammin palaut-
teet nostivat esiin sen, kuinka hanke oli tuonut käy-
täntöön ajatuksen tanssin kuulumisesta kaikille.

Tanssinopettaja, kyselypalaute 2017

Palaute tanssitunnista: “Tämä oli just meille  
sopiva!” Toinen palaute: “Sinulla on ihana tapa 
houkutella meidät mukaan liikkeeseen.” 

Kolmantena mieleen muistuu se, miten annettiin 
musiikin viedä ja tanssittiin yhdessä ihan 
alakoululaisesta eläkeläiseen - eräs iäkkäämpi 
rouva totesi ylpeänä, miten hänkin vielä 
katutanssia tanssi!

“
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Sosiaalinen media oli hankkeen viestinnässä kes-
keisessä roolissa ja vei sen luontevasti lähelle ihmi-
siä. Koko Suomi tanssii oli haastekampanja ja Ihmisiä 
kannustettiin itse tuottamaan ja jakamaan sisältöä 
sekä haastamaan muita mukaan. Sosiaalista mediaa 
hyödyntämällä ihmiset jakoivat yhteensä 1935 tans-
sihaastevideota. Hankkeen rakenne mahdollisti, et-
tä osallistujat ja seuraajat tunsivat olevansa mukana 
samassa tapahtumassa paikasta riippumatta. Han-
ke tuotti lisäksi itse monipuolista sisältöä sosiaalisen 
median eri kanaviin. Verkkosisällön lisäksi hankkeen 
verkostomainen toimintatapa ja lukuisat tapahtumat 
eri puolilla Suomea osallistivat ihmisiä kokeilemaan 
tanssia. 

HANKKEEN SUUNNITTELUVAIHE

Koko Suomi tanssii -hankkeen viestinnän suunnitte-
lu aloitettiin vuonna 2015 ja se eteni samaan aikaan 
hankkeen konseptisuunnittelun kanssa. 

Helmikuussa 2016 valittiin markkinointi ja mainos-
toimisto Huvila Brand & Designin toteuttamaan 
kampanjan visuaalinen ilme. Huvila Brand & De-
sign vastasi myös verkkosivujen toteutuksesta sekä 
hankkeen itse tuottamista videosisällöistä. Lisäksi 
Huvila suunnitteli viestinnän toimenpiteitä yhdes-
sä Tiedotuskeskuksen kanssa ja toimi strategisena 
tukena sekä verkkosivuston teknisenä tukena ko-
ko hankkeen ajan. Yhteistyö toimi hyvin ja vahvisti 
myös Tiedotuskeskuksen omaa viestintäosaamista.

Hankkeen suunnitteluun käytetty aika tuotti tulosta: 
Koko Suomi tanssii hankkeesta kasvoi hyvän mielen 
kampanja ja juhlavuoden ilmiö, joka säilytti positiivi-
suutensa läpi koko vuoden. 

Koko Suomi tanssii oli viestintäkampanja, jonka tavoitteena oli lisätä tanssin 
näkyvyyttä ja tunnettuutta. Hankkeen tavoittavuuslukuja tarkastelemalla 
voidaan sanoa, että hanke tapahtui pääosin verkossa. Hankkeen 
saavutettavuus verkossa oli myös yksi Suomi 100-ohjelman laajemman 
yhteistyön edellytyksistä.

IDEASTA ILMIÖKSI

VISUAALINEN ILME

Kampanjan visuaalisen ilmeen haluttiin olevan iloi-
nen, liikkeellinen, energinen ja värikäs. Koko Suomi 
tanssii kampanjan tunnus oli eri kokoisista kolmiois-
ta rakentuva tanssiva hahmo. Jokaisella tanssilajilla 
oli oma väri ja hahmo. Logot ja ulkoasu koostuivat 
erillisistä elementeistä, joita pystyttiin hyödyntä-
mään ja käyttämään monipuolisesti erilaisiin tarkoi-
tuksiin. Kampanjan pääväri oli oranssi. Yhtenäinen 
ilme näkyi suomitanssii.fi-sivuston lisäksi flyereis-
sä, julisteissa, mainosseinissä, videoissa ja tiedosto-
pohjissa. Visuaalinen ilme oli raikas ja se tuki hyvin 
tanssihaasteen ideaa helposta lähestyttävyydestä ja 
tanssin kuulumisesta kaikille. 

Kampanjan ensimmäinen video kuvattiin alkukesällä 
2016. Videolla tanssivat kaikki koreografit, tavallisia 
ihmisiä sekä tanssitaiteilijat Alpo Aaltokoski, Min-
na Tervamäki ja Maija Karhunen. Kuvausten yhtey-
dessä otettiin myös valokuvat, joita käytettiin koko 
kampanjan ajan. Aurinkoisena alkukesän päivänä ku-
vatuista kuvista välittyy energisyys ja värikkyys.

Onnistunutta ilmettä kuvaa myös se, että paritans-
sin eli Koko Suomen humpan logo ikuistettiin keski-
suomalaisen kansantanssiopettajan opetustunikaan. 
Opettaja otti yhteyttä kampanjaan ja pyysi lupaa lo-
gon käyttöön. Kankaan kuosi on Etelä-Pohjanmaan 
naisten kansallispuvun liivikankaan mallinnos.
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ENNEN H-HETKEÄ

Kampanjaa tehtiin tunnetuksi jo vuonna 2016 eri-
laisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa, verkostoissa, 
sosiaalisessa mediassa ja oppilaitoksissa. Siitä ker-
rottiin erityisesti yhteistyökumppaneille ja sidos-
ryhmille, eri kohderyhmien edustajille ja mediaan. 
Ensimmäinen tiedote hankkeesta julkaistiin tammi-
kuussa 2016. 

Vuoden 2016 aikana käydyissä yhteistyö- ja kump-
panuusneuvotteluissa Koko Suomi tanssii otettiin 
hyvin vastaan. Siitä oltiin aidosti kiinnostuneita ja 
monet toimijat näkivät jo silloin kuinka sen sisältö 
sopisi heidän juhlavuoden suunnitelmiin ja muuhun 
toimintaan. Kaikki neuvottelut eivät konkretisoitu-
neet yhteistyönä tai kumppanuuksina. Yksi syy tä-
hän on toimijoiden suunnitelmien muuttuminen, 
mutta myös hankkeen suunnitteluvaiheen muut kii-
reet joilta ei jäänyt aikaa viimeistellä alustavia suun-
nitelmia kumppaneiden kanssa.

Suomitanssii.fi-sivusto avattiin kesäkuussa 2016. Sa-
maan aikaan avattiin myös Facebook-sivu sekä Ins-
tagram- ja Twitter-tilit. Kampanjasta ei tiedotettu 
suurelle yleisölle vaan tietoisuutta kasvatettiin pik-
kuhiljaa syksyn aikana. 

Facebook-sivulla keskityttiin tanssin hyvinvointi-
vaikutusten esiin nostamiseen erilaisten lehtiartik-
kelien, julkaisujen ja videoiden avulla. Päivitysten 
sisältö pidettiin kevyenä ja niiden tarkoitus oli le-
vittää positiivista ja iloista tanssiasennetta. Pieneen 
seuraajamäärän nähden Facebook-sisällöt saivat jo 
tuolloin paljon näkyvyyttä sekä positiivisia reaktioi-
ta. Seuraajamäärä kasvoi tasaisesti ilman maksettua 
mainontaa. Facebook-ryhmässä järjestettiin erilaisia 
arvontoja yhteistyössä Lautapelit Oy:n kanssa. Tans-
sihaasteen säännöistä, osallistumisesta ja muista 
käytännön asioista kerrottiin vasta lähempänä vuo-
denvaihdetta kotisivujen viimeisen version julkaise-
misen yhteydessä.

Syksyllä 2016 hankkeen Instagram-tili annettiin ko-
reografien ja tanssihaasteopettajien käyttöön ja he 
saivat itse esitellä omaa työtään, kehonhuoltovink-
kejä sekä ajatuksiaan tanssista. Facebookissa ke-
honhuolto-ohjeita jaettiin yhteistyössä tähtitanssija 
Minna Tervamäen kanssa tuotetun Minna Live -vi-
deosarjan myötä. Tervamäen videoita julkaistiin en-
nen kampanjan alkamista sekä vuoden 2017 aikana 
yhteensä 13. 

Koko Suomi tanssii -hankkeen suunnitteluvaihees-
sa mukana oli myös ajatus julkisuuden henkilön mu-
kaan saamisesta kampanjan keulakuvaksi. Alustavia 
tunnustelujakin tehtiin, mutta lopulta suunnitel-
ma jäi toteutumatta. Koko Suomi tanssii onnistui ta-
voitteissaan levittää tanssitietoutta ilman tunnettua 
kasvoakin, joten on vaikea arvioida millainen lisäar-
vo julkisuuden henkilöllä olisi hankkeelle ollut ja mi-
ten se olisi vaikuttanut ihmisten osallistumiseen ja 
hankkeen omaksi ottamiseen.

2014 
Tanssin Tiedotuskeskus valmisteli han-
ketta ja aloitti neuvottelut valtioneu-
voston Suomi 100 -työryhmän kanssa.

2015 
Tiedotuskeskus sai valtioneuvoston 
Suomi 100 -hankkeen päätöksen tukea 
Koko Suomi tanssii -kampanjaa 100 000 
eurolla. 

2016 
Hanketta tehtiin tunnetuksi tiedotus-
keskuksen verkostoissa, tiedotusväli-
neissä, sosiaalisessa mediassa, oppi-
laitoksissa, erilaisissa tilaisuuksissa ja 
festivaaleilla 

• Toteuttaja- ja yhteistyöverkoston  
rakentaminen

• Yhteistyöneuvottelut ja -sopimukset

• Koreografien valinta

• Kampanja- ja opetusvideot: suunnittelu & 
kuvaaminen eri puolilla Suomea

• Tanssinopettajien haku ja  
koulutustilaisuudet

• Visuaalinen ilme, sosiaalisen median kanavat, 
suomitanssii.fi -verkkosivujen rakentaminen 
ja lanseeraus

2017 
Koko Suomi tanssii -kampanja  
käynnistyi 6.1.2017 ja kesti koko  
vuoden 31.12.2017 saakka.
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SUOMITANSSII.FI

Suomitanssii.fi -sivuston ensimmäinen vaihe avattiin 
kesäkuussa 2016. Sivusto toimi kampanjan portaali-
na ja kokosi sekä välitti tietoa hankkeen sisällöistä. 
Sivusto valmistui kolmivaiheisesti ja viimeisessä vai-
heessa tammikuun alussa 2017 avautui tanssihaaas-
teopetusten tilausjärjestelmä. Sivusto toteutettiin 
suomeksi ja englanniksi (dancingfinland.fi). 

Kotivujen ajankohtaista-osiossa julkaistiin yhteen-
sä 43 Koko Suomi tanssii -aiheista artikkelia. Ar-
tikkeleissa esiteltiin muun muassa jokainen ko-
reografi ja tanssin aluekeskus. Lisäksi tiedottaja 
Anni Leino kirjoitti raportteja erilaisista tilaisuuk-
sista. Artikkelien avulla kampanja antoi lisänäky-
vyyttä mukana olleille taiteilijoille, aluekeskuksille ja 
yhteistyökumppaneille.

Puolentoista vuoden aikana, 1.7.2016-31.12.2017, suo-
mitanssii.fi-sivustolla oli yhteensä 107 570 kävijää. 
Katseltujen sivujen kokonaismäärä oli 354 067. Suo-
situin sivu oli etusivun jälkeen odotetusti tanssi-
haaste-sivu jossa esiteltiin hankkeen viralliset tans-
sit videoineen ja niiden koreografit. Kolmanneksi 
suosituimmaksi nousi kampanjan loppuvaiheessa 
pidetty leikkimielinen äänestys mieleenpainuvim-
masta videosta. Neljänneksi suosituin sivu oli katu-
tanssin oma sivu. Tanssihaasteen osallistumisohjeet 
oli viidenneksi vierailluin sivu ja kuudenneksi nou-
si tapahtumakalenteri, josta löytyivät tanssihaaste-
tapahtumat ympäri Suomen. 

Suomenkielisen sivuston innokkain kävijä oli 
35-44-vuotias nainen. Kaikista sivuston käyttäjis-
tä 81% oli naisia. Eniten kävijöitä tuli Helsingistä, 
Tampereelta, Turusta, Vantaalta, Oulusta, Espoos-
ta, Lappeenrannasta, Kouvolasta, Porista ja Jyväsky-
lästä. Kotisivujen kävijäprofiili tukee myös eri tapah-
tumissa ja tanssihaastevideoilla esiintyvistä tehtyä 
havaintoa siitä, että kampanjan aktiivisin osallistuja-
ryhmä oli Uudellamaalla asuva, keski-ikää lähestyvä 
tai keski-ikäinen nainen. 

Englanninkielinen dancingfinland.fi -sivustolla oli 
odotetusti vähemmän kävijöitä. Sivuilla vieraili yh-
teensä 3014 kävijää. Katseltujen sivujen kokonais-
määrä oli 6708.

Kävijä oli useimmiten 25-34 nainen ja Suomen jäl-
keen useimmiten sivuilla käytiin Yhdysvalloista, Ka-
nadasta, Belgiasta, Virosta, Saksasta, Ruotsista, Eng-
lannista, Japanista ja Etelä-Koreasta.

SOSIAALINEN MEDIA 

Koko Suomi tanssii tapahtui sosiaalisessa mediassa. 
Aktiivinen, kiinnostava ja osallistava sisällöntuotan-
to kannusti ihmisiä jakamaan ja tuottamaan itse si-
sältöjä. Tanssihaasteen näkyminen sosiaalisessa me-
diassa teki tanssia tunnetuksi eri toimijoiden – niin 
ammattilaisten, harrastajien kuin ensikertalaisten – 
kautta. Yhdessä tuotettu sisältö ja viestinnän moni-
kanavaisuus mahdollistivat uusien ihmisten tavoit-
tamisen tanssin pariin.

Kampanjan sosiaalisen median kanavat avattiin ke-
säkuussa 2016. Youtube, Facebook, Twitter ja Insta-
gram edistivät valtakunnallisen ilmiön syntymistä. 
Kanavilla oli merkittävä rooli kampanjan saavutetta-
vuudessa: sosiaalisen median kautta ihmiset jakoivat 
kokemuksiaan ja olivat mukana kampanjassa ja eri-
laisissa tapahtumissa paikasta riippumatta. 

Kampanjan sisältö perustui lähes kokonaan muiden 
tuottamaan sisältöön. Jokainen kampanjaan osallis-
tunut oli tärkeässä roolissa tekemässä kampanjaa 
ja ohjaamassa sen suuntaa. Heti tammikuusta läh-
tien oli selvää, että kampanja lähtee muotoutumaan 
tanssihaasteeseen osallistuvien näköiseksi. Kam-
panjatiimin tehtäväksi jäi sosiaalisessa mediassa si-
sällön koordinointi ja innostuksen ylläpitäminen lä-
pi vuoden.

Huvila Brand & Designin vuonna 2016 tekemissä so-
siaalisen median sisältösuunnitelmissa  on laitet-
tu seuraajatavoitteeksi 16 000 ihmistä. Tavoitteisiin 
nähden eri kanavien seuraajia oli kampanjan päät-
tyessä alle puolet, yhteensä 7 147. Pieni seuraajajouk-
ko oli kuitenkin aktiivinen ja heidän jakojen ja reak-
tioiden ansiosta kampanjan sisällöt levisivät laajalle. 

Meltwater Finland Oy:n toimittaman loppuraportin 
mukaan kampanja näkyi sosiaalisessa mediassa vuo-
den 2017 aikana 5 166 maininnan verran. Vilkkaim-
mat kuukaudet olivat tammi-, kesä- ja marraskuu. 
Näihin kuukausiin osuvat kampanjan sisällölliset 
huippukohdat. 

Eniten näkyvyyttä sai päivitykset eri tahojen osallis-
tumisesta tanssihaasteeseen sekä kesäkuussa Yleis-
radion Hulahula Suomi -ohjelma, joka ei ollut osa 
Koko Suomi tanssii -kampanjaa. Juhannuksen maa-
ilmaennätystanssin rikkomisyritys sai kansan ja-
kamaan hulahula-videoita ja niissä käytettiin usein 
#suomitanssii-aihetunnistetta, joka oli myös Koko 
Suomi tanssii -kampanjan yksi tunnisteista. Muita 
näkyvyyttä saaneita aiheita olivat muun muassa Koko 
Suomi tanssii aloitus tammikuussa, kansainvälinen 
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tanssin päivä huhtikuussa ja mieleenpainuvimman 
tanssivideoäänestyksen alkaminen marraskuussa.

Hulahula Suomen ja Koko Suomi tanssii -kampan-
joiden sekoittuminen toisiinsa ei työllistänyt kam-
panjan työntekijöitä muutamia väärinymmärryk-
siä enempää, mutta Meltwaterin loppuraportista on 
nähtävissä, että sosiaalisessa mediassa ihmiset ovat 
luulleet virheellisesti kahden tanssihaasteen olevan 
yhteydessä toisiinsa. Tämän raportin liitteenä oleva 
Meltwaterin Finland Oy:n analyysi sosiaalisen medi-
an näkyvyydestä eroaa Tanssin tiedotuskeskuksen 
keräämistä luvuista. Viereisen kuvan yhteenvedosta 
on poistettu Hulahula Suomea koskevat luvut. 

Pitkäkestoiselle kampanjalle on tunnusomaista, et-
tä ihmisten osallistumisaktiivisuus vaihtelee. Ko-
ko Suomi tanssii kampanjan hiljaisinta aikaa oli ylei-
sen kesälomakuukauden eli heinäkuun lisäksi elo- ja 
syyskuu. Kesälomien lisäksi pieni notkahdus johtuu 
varmasti myös Hulahula Suomesta. Ne, jotka olivat 
sekoittaneet kampanjat keskenään olettivat  tans-
sihaasteen päättyneen juhannukseen. Kampanjas-
sa nähtiin kuitenkin vielä loppukiri, kun aktiivisen 
tiedottamisen ja tanssivideoäänestyksen lisäksi lo-
ka-marraskuussa julkaistiin vielä lukuisia eri tahojen 
tekemiä videoita. 

Koko Suomi tanssii -kampanjan aktiivisin osallis-
tuja, keski-ikää lähestyvä tai keski-ikäinen nainen 
on myös Facebookin yleisin käyttäjäryhmä. Face-
bookista muodostuikin kampanjan vilkkain kanava. 
Siellä jaettiin eniten tanssihaastevideoita ja paljon 
muuta kampanjaan liittyvää sisältöä kuten omia ja 
muiden tuottamia artikkeleita ja tiedotteita sekä tie-
toa tapahtumista joissa tanssihaasteeseen oli mah-
dollista osallistua. 

Facebookin lisäksi Instagram oli tärkeä kanava. Ka-
navalla jaettiin aktiivisesti tunnelmia kampanjan 
eri vaiheista sekä tapahtumista, joissa kampanjatii-
mi vuoden aikana vieraili. Nuorille osallistujille Ins-
tagram oli puolestaan luontevin kanava osallistua 
haasteeseen ja tämän vuoksi suurin osa tanssikoulu-
jen videoista julkaistiin ensimmäisenä Instagramissa.

Instagramiin ilmestyi myös kampanjan ainoaksi jää-
nyt kriittinen palaute. Huhtikuussa lahtelainen tans-
siseura julkaisi Koko Suomen humppa -videon, jossa 
tanssi seuran pienimmät jäsenet. Koko Suomi tans-
sii jakoi videon omalla sivullaan ja se sai pian nega-
tiivista palautetta. Korsuorkesterin esittämän Jimmy 
banjoaan hän soittaa -laulun on säveltänyt Georg 
Malmsténin ja sanoittanut Bengt Wistrand 1920-lu-
vun lopussa. Laulun sanat eivät edusta enää nyky-
päivää ja niitä kommentointiin rasistisiksi. Kampan-

Seuraajia yhteensä:

4 985

1 841

321

281

Julkaisuja yhteensä:

539

549

426

55
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ja myönsi, että laulun valinnassa ei oltu kiinnitetty 
huomiota tarpeeksi sanojen sisältöön. Virhe kor-
jattiin  ja kappaleesta tilattiin instrumentaaliversio 
Lasse Paasikon Orkesterilta. 

Twitter-tilillä jaettiin vuoden aikana juttuja ajankoh-
taisista ilmiöistä ja uutisista. Twitterissä  kannustet-
tiin kaupunkeja ja organisaatioita mukaan kampan-
jaan. Myös Joulupukki tavoitettiin Twitterin kautta 
ja saatiin yhteistyössä Visit Rovaniemen kanssa mu-
kaan tanssimaan.

Kampanjan omalla YouTube -kanavalla julkais-
tiin tanssilajien esittely- ja opetusvideot sekä muu 
oma videotuotanto kuten lahjoituskampanjan vi-
deot sekä Minna Tervamäen kanssa tehdyt Min-
na Live -kehonhuoltovideot. Kampanjan edetes-
sä YouTube-tilille ladattiin myös tanssihaasteeseen 
osallistuneiden videoita, joilla ei ollut omaa sosiaali-
sen median profiilia.

MEDIANÄKYVYYS

Koko Suomi tanssii -kampanja näkyi digitaalisen toi-
mituksellisen median uutisissa vuoden 2017 aikana 
yhteensä 387 julkaistun uutisen ja artikkelin verran. 
Kampanja lähetti vuosien 2016 ja 2017 aikana 11 eri 
kohderyhmille suunnattua tiedotetta. 

Vilkkaimmat kuukaudet olivat tammi-, touko- ja ke-
säkuu. Tammikuussa uutisoitiin Koko Suomi tanssii 
-kampanjan avauksesta ja Helsingin kaupunginkans-
lian osallistumisesta tanssihaasteeseen. Touko-
kuussa uutisoitiin pohjoismaiden valtionpäämies-
ten tulevasta vierailusta ja ohjelmasta, johon kuului 
katutanssin ja Koko Suomen humpan seuraaminen 
kaupungintalon parvekkeelta. Itse vierailu tapahtui 
kesäkuussa, jolloin siitä uutisoitiin eniten. 

Meltwater Finland Oy:n tuottaman raportin media-
osumissaa näkyy kesäkuussa jälleen Hulahula Suo-
mi –haaste. Raportissa on mainittu myös virheelli-
sesti, että Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto 
MTK:n 100-vuotisjuhlan yhtenä ohjelmanumerona 
oli tanssiesitys osana Koko Suomi tanssii -haastetta. 
MTK 100 -juhlanäytelmä ”Maan ja metsän laulu” ei 
liittynyt tanssihaasteeseen vaikka esityksen koreo-
grafian teki kampanjassa opettajana mukana ollut 
Laura Humppila. MTK oli yksi kampanjan yhteistyö-
kumppaneista ja tanssihaasteeseen oli mahdollista 
osallistua kesäkuussa Rautatientorilla järjestetyssä 
työkonekavalkadissa.

Koko Suomi tanssii näkyi televisiossa kolme kertaa: 
MTV Uutiset vieraili kampanjan avajaisissa Kauppa-

keskus Kampissa ja siitä nähtii pieni kooste illan uuti-
sissa. Projektipäällikkö Riitta Aittokallio vieraili kan-
sainvälisenä tanssin päivänä 29.4. Ylen Aamu-tv:ssä 
keskustelemassa kampanjasta ja tanssista laajem-
minkin yhdessä tanssinopettaja Riina Hosion kans-
sa. Lähetyksessä nähtiin myös Hosion ja kampan-
jan tuotantoassistentin Jarkko Hännisen humppa ja 
Hosio opetti askeleet juontajille. Toisen kerran Ait-
tokallio vieraili televisiossa lokakuussa. Yleisradio 
näytti suorana Kansallisoopperan ja -baletin juhla-
vuoden Kalevalanmaa-teosken jonka väliajalla Ait-
tokallio keskusteli juhlavuodesta yhdessä Suomen 
tanssi- ja sirkustaiteilijoiden liiton puheenjohtajan 
Outi Kallisen ja Suomen Kansallismuseon projekti-
päällikön Hanna Forssellin kanssa.

Vuonna 2017 radiohaastattelun tekivät Radio No-
va sekä Ruotsin Sveriges Radion suomenkielinen 
Sisuradio.

Ennen virallista alkamista Koko Suomi tanssii mai-
nittiin lukuisissa juhlavuodesta kertovissa artik-
keleissa etenkin marras-joulukuussa 2016. Lisäksi 
Tanssin tiedotuskeskuksen viestintäpäällikkö San-
na Kangasluoma oli kaksi kertaa radiossa kertomas-
sa tulevasta tanssihaasteesta.

387
37

juttua

kotimaisessa mediassa

Koko Suomi tanssii -hankkeesta julkaistiin 
vuoden aikana:

29 kansainvälisessä mediassa

3 tv-haastattelua

3 radiohaastattelua
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MARKKINOINTI JA YRITYSMYYNTI

Koko Suomi tanssii -hankkeen saama laaja näkyvyys 
syntyi suurimmaksi osaksi aktiivisella viestinnällä, il-
man maksettua markkinointia. Budjetti oli hankkeen 
laajuuteen nähden pieni ja maksettuun mainontaan 
ei ollut mahdollisuutta. Tanssihaaste levisi heti alus-
ta lähtien hyvällä volyymillä ja sen pääsisältöön mak-
settu mainonta ei sopinut. Ihmisiä ja organisaatioita 
houkuteltiin mukaan suorilla kontakteilla.

Suurin näkyvyydestä maksettu kampanja oli Verkko-
mainonta Sanoma Oyj:n medioihin suunnattu ban-
nerimainonta alkuvuodesta 2017. Sanoman eri me-
dioissa Koko Suomi tanssii -bannerit saivat 1 975 073 
näyttökertaa. Näyttöjen tuloksena oli 1 895 klikka-
usta, joka ohjasi ihmiset suomitanssii.fi-sivustolle. 
Facebookiin tehtiin omat kampanjat tukemaan yri-
tys- ja lahjoitusmyyntiä ja mainonta tavoittikin hy-
vin kohderyhmänsä, mutta se ei kuitenkaan realisoi-
tunut toteutuneiksi myynneiksi. 

Hankkeen markkinointimateriaaliksi tehtiin flyerit ja 
julisteet joita jaettiin erilaisissa tapahtumissa kesäs-
tä 2016 alkaen. Tanssin tiedotuskeskuksen itse jär-
jestämiä tapahtumia varten tehtiin isommat ständit 
ja bannerit sekä tanssinopettajille t-paidat.  

Hankkeen suunnitteluvaiheessa, vuonna 2016, yri-
tysmyyntiä ja sponsorointia oli suunnittelemassa ja 
käynnistämässä Conbalance Oy. Conbalance vasta-
si kampanjan avajaispäivän yritysyhteistyösopimuk-
sista Kauppakeskus Kampin ja Kauppakeskus Elon 
kanssa. Yhteistyötä Conbalance Oy:n kanssa ei jat-
kettu enää hankkeen käynnistymisen jälkeen. Ava-
jaisia lukuun ottamatta muita yrityskumppanuuksia 
ei hankkeella ollut vaan yhteistyöt perustuivat Ko-
ko Suomi tanssii -hankkeelta ostettuihin sisältöihin 
erilaisissa tapahtumissa sekä viestintäyhteistyöhön.

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli saada yritykset ot-
tamaan tanssi osaksi työhyvinvointia. Tavoitteena 
oli myös työllistää tanssinopettajia ja tarjota heil-
le mahdollisuus työskennellä tanssinopettajana eri-
laisten ryhmien kanssa harjoitussalien ulkopuolel-
la sekä tavoittaa uusia asiakkaita aluekeskuksille. 
Osa aluekeskuksista ja opettajista saivat kyllä uusia 
kontakteja ja työtilaisuuksia, mutta yritysmyynti jäi 
vähäiseksi. 

Yritysmyynnin suunnitteluun ja toteutukseen oli-
si pitänyt käyttää hankkeen suunnitteluvaihees-
sa enemmän aikaa. Tanssituokioiden myynti uusille 
kohderyhmille vaatii henkilökohtaista yhteydenot-
toa. Tanssin aluekeskukset ja halukkaat tanssinopet-

tajat olisi pitänyt sitouttaa myyntiin mukaan ja 
järjestää heille myös myyntikoulutusta. Lisäksi tu-
loksellinen yritysmyynti olisi vaatinut yhden hen-
kilön, vähintään osa-aikaisen työpanoksen. Lisä-
työvoiman palkkaaminen ei ollut taloudellisesti 
mahdollista ja hankkeen työntekijöillä ei ollut oman 
työajan puitteissa aikaa keskittyä yritysmyyntiin. 

Koko Suomi tanssii osoitti kuitenkin, että ihmiset in-
nostuvat tanssista ja tunnistavat sen aikaansaamat 
niin fyysiset kuin sosiaalisetkin hyvinvointivaikutuk-
set. Tanssin näkyminen ja mahdollisuus osallistua 
erilaissa paikoissa madaltaa kynnystä tanssin kokei-
lemiseen. Tämä avaa tulevaisuudessa varmasti uu-
denlaisia työtilaisuuksia tanssinopettajille.

LAHJOITA 

Koko Suomi tanssii -hankkeen tanssihaasteen osal-
listumisen haluttiin olevan kaikille mahdollista riip-
pumatta osallistujan sijainnista, omasta tanssitaus-
tasta, liikuntakyvystä tai taloudellisesta tilanteesta. 
Helposti opittavat tanssit pystyi opettelemaan ne-
tistä harjoitusvideoiden avulla, tapahtumissa sekä 
erilaisissa tilaisuuksissa järjestetyt tanssituokiot oli-
vat maksuttomia ja tanssinopettajan tilaaminen pai-
kalle oli myös tehty mahdollisimman edulliseksi. 

Tanssihaasteeseen oli mahdollista osallistua myös 
lahjoittamalla tanssitunti sitä tarvitsevalle. Tavoit-
teena oli, että yritykset, erilaiset organisaatiot ja yk-
sityiset ihmiset lahjoittaisivat tanssia esimerkiksi 
palvelutaloihin, sairaaloihin ja tahoille, joilla ei itse 
ole taloudellisia tai muita mahdollisuuksia ostaa eril-
lisiä hyvinvointipalveluita. Samalla lahjoittajat veisi-
vät tanssin lähettiläänä tanssihaastetta eteenpäin. 

Lahjoittamisen innostamiseksi tuotettiin yhteis-
työssä Huvila Brand & Designin kanssa kolme video-
ta, joissa vierailtiin viemässä tanssin iloa Malmilla si-
jaitsevaan palvelutaloon, Lyhty Ry:n ja Mieletöntä 
valoa -hankkeen nuorille sekä päiväkoti Saukon lap-
sille. Videoista tehtiin kampanjat sosiaaliseen me-
diaan. Tanssitunnin omalle yhteisölleen jo ostaneita 
kannustettiin lahjoittamaan ja laittamaan näin hy-
vän kiertämään.  Lahjoitusmahdollisuus ei kuiten-
kaan tavoittanut heitä ja muita kampanjaa aktiivi-
sesti seuranneita. Lahjoittaminen saatettiin kokea 
irralliseksi osaksi ja sitä ei osattu yhdistää kampan-
jan sisällöksi.

Myynti jäi vähäiseksi ja lahjoituksia tuli vuoden aika-
na vain kuusi. Lahjoitusmahdollisuutta olisi pitänyt 
pitää näkyvästi esillä näkyvästi läpi vuoden ja yritys-
ten mukaan saamiseksi olisi tarvittu myyntiin kes-
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kittyvä työntekijä, jonka tehtävä olisi ollut myydä 
tanssihaastetunteja yrityksille sekä kannustaa yri-
tyksiä toteuttamaan yhteiskuntavastuutaan tanssin 
avulla.

Kuusi lahjoitusta tavoitti kuitenkin ison joukon eri-
taustaisia ihmisiä joista monille tunti oli ensimmäi-
nen kosketus tanssiin. Viimeinen lahjoitus vietiin 
nuorisoryhmälle huhtikuussa 2018 ja tanssinopetta-
ja kertoi tunnista seuraavaa:

Lotta Kaarla opetti balettia Lyhty Ry:n ja Mieletöntä Valoa -hankkeen 
nuorille lahjoitusvideon kuvauksissa.

Tanssinopettajan palaute, 2018

En usko, että täälläkään on ennen tanssittu. Yks 
niistä pojista sulatti mun sydämen ja oli ihan 
mahtava liikkuja! Ei halunnut lopettaa! Ja yks 
toinen, joka oli niin kovis ja joka toinen sana oli 
kirosana, veti breikkiä ja voltteja ihan fiilareissa. 

Lopuksi kolmas poika oli huolissaan omista 
tanssitaidoistaan kun pitäis osata discossa 
tanssia hitaita, että sais tyttöjä. <3

“
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KOTISIVUT

Suomitanssii.fi -sivusto suunniteltiin ja toteutettiin 
yhteistyössä Huvila Brand & Designin kanssa. Huvi-
la toimi lisäksi koko kampanjan ajan teknisenä tu-
kena. Yhteistyö toimi hyvin. Sivusto julkaistiin kol-
mivaiheisesti. Ensimmäisen vaiheen sivut avattiin 
kesäkuussa 2016 ja kolmas vaihe, joka sisälsi muun 
muassa tilausjärjestelmän avattiin kampanjan käyn-
nistyttyä 6.1.2017. Sivusto suunniteltiin huolella ja 
niihin ei tarvinnutkaan tehdä vuoden aikana suuria 
korjauksia. 

Sivut toteutettiin suomeksi ja englanniksi (dancing-
finland.fi). Hankkeen alussa palautetta saatiin ruot-
sinkielisen sivuston puuttumisesta. Hankkeella ei 
ollut taloudellisia resursseja toteuttaa sivuja kolmi-
kielisenä. Englannin kieli valittiin siksi, että sen kat-
sottiin palvelevan useampia käyttäjiä kuin ruotsin-
kielisen sivuston. 

Lokakuussa 2018 sivustolle tehtiin sivu mieleenpai-
nuvimman tanssihaastevideon äänestystä varten. 
Äänestäjille annettiin tietoisesti mahdollisuus ää-
nestää useamman kerran omaa suosikkiaan ja tämä 
johti siihen, että kahdelle videolle oli asennettu bo-
tit huolehtimaan äänestämisestä. Botit ja niiden an-
tamat äänet poistettiin ja samalla äänestysmahdolli-
suus evättiin tietyistä IP-osoitteista.

Koko Suomi tanssii -hanke näyttäytyi monelle ainoastaan sosiaalisessa 
mediassa leviävinä videoina. Lähes reaaliaikaisen videoiden jakamisen 
mahdollisti käytössä ollut mediaseurantapalvelu. Videoiden lisäksi 
kampanjaan osallistui lähes 80 000 ihmistä osana erillisiä tapahtumia 
ja tanssihaasteopetuksia. Nämä ihmiset tavoittettiin muun muassa 
hankkeen kotisivuilta löytyvän tapahtumakalenterin lisäksi tanssiopetusten 
tilausjärjestelmän avulla.

TEKNINEN TOTEUTUS

VARAUSJÄRJESTELMÄ

Suomitanssii.fi -sivustolle suunniteltiin opetus-
ten tilausjärjestelmä, joka oli pitkälle automatisoitu. 
Varausjärjestelmän tavoitteena oli helpottaa tans-
sin aluekeskusten yhteydenpitoa opettajiin. Tanssi-
haasteopetuksia tilaaville haluttiin puolestaan tehdä 
tilaaminen mahdollisimman yksinkertaiseksi ja no-
peaksi. Tilauksia järjestelmään tuli vuoden aikana 
yhteensä 259.

Varauslomakkeeseen piti täyttää tanssilaji, ajankoh-
ta ja paikka. Tilaus ohjautui paikkatiedon perusteel-
la oikealle aluekeskukselle. Tilauksen saapumisesta 
meni automaattisesti viesti myös alueen opettajil-
le, jotka vastasivat linkin kautta olivatko käytettä-
vissä opetukseen. Tämän jälkeen aluekeskus valit-
si opetukseen parhaiten soveltuvan opettajan ja oli 
yhteydessä tilaajaan käytännön asioiden sopimisek-
si. Opetuksen jälkeen aluekeskus merkitsi tilauksen 
laskutetuksi ja lähetti järjestelmän kautta palauteky-
selyn sekä opettajalle että tilaajalle. 

Järjestelmä keräsi koko hankkeen ajan tilastoja 
muun muassa eri alueiden opetusmääristä, kestoista 
ja osallistujamääristä. Hankkeen tuotantoassistentti 
seurasi tilausjärjestelmää päivittäin ja oli tarvittaes-
sa yhteydessä aluekeskuksiin. Ajantasainen tilas-
tointi auttoi seuraamaan hankkeen etenemistä so-
siaalisen median ulkopuolella.

Tanssihaasteopettajille ja tanssin aluekeskuksille lä-
hetetyn kyselyn mukaan järjestelmä toimi hyvin. 
Vastaavanlaisen varausjärjestelmän käyttö ei ollut 
opettajille entuudestaan tuttua.  Avointen palauttei-
den perusteella opettajat kokivat, että nopeimmat ja 
sähköpostiaan aktiivisesti tarkistavat olivat etusijalla 
valittaessa opettajaa kuhunkin tilaukseen. 



36

TEKIJÄNOIKEUDET

Musiikin käyttöluvista tehtiin sopimukset tekijänoi-
keusjärjestö Teoston kanssa. Sopimus kattoi kam-
panjan kuuden kappaleen käytön tapahtumissa sekä 
kampanjan omien videoiden ja kampanjaan lähetet-
tyjen videoiden musiikkien käyttöluvan ja levityk-
sen sosiaalisessa mediassa. Tanssinopettajille teh-
tiin lisäksi sopimus musiikkien käytöstä vaihtelevissa 
opetustilanteissa ja -paikoissa Gramexin ja Teoston 
omistamien Musiikkiluvat.fi -palvelun kanssa.

MEDIASEURANTA

Koko Suomi tanssii -kampanjaa koskevat uutiset ke-
rättiin Meltwater Finland Oy:n  mediaseurantapalve-
lun kautta. Lisäksi tanssihaasteeseen osallistuneiden 
YouTubeen ja Instagramiin lataamat videot poimit-

tiin palvelun kautta kotisivujen kuvavirtaan. Meltwa-
terin palvelu etsi YouTubeen ja Instagramiin lada-
tut videot ja kuvat palveluun syötettyjen tunnusten 
avulla. Videot ja kuvat ladattiin manuaalisesti päivit-
täin Suomitanssii.fi -sivustolle. Näin sivuston kuva-
virtaan ei päässyt hankkeen ulkopuolista sisältöä.

Meltwaterin tarjoama mediaseurantapalvelu oli 
YouTuben osalta vielä vuoden 2017 alussa kehitys-
vaiheessa, eikä palvelu aina löytänyt kaikkia haku-
sanoja sisältäviä videoita. Vika jatkui koko hankkeen 
ajan ja sen johdosta kärsi hankkeen valmius jakaa vi-
deot niiden ilmestymishetkellä. Videoiden etsiminen 
YouTubesta oli haastavaa ja aikaavievää ilman medi-
aseurantapalvelua. Ajoittaiset ongelmat osoittivat 
kuinka innostuneita tanssihaasteeseen osallistuneet 
olivat: ihmiset lähestyivät kampanjatiimiä usein säh-
köpostilla tai Facebook-viestein, mikäli oman videon 
ilmestymisessä kampanjan verkkosivuille kesti odo-
tettua pidempään. 

Tanssin tiedotuskeskus aloitti Koko Suomi tanssii 
-hankkeen suunnittelun vuonna 2015. Vuonna 2016 
hankkeen projektipäälliköksi nimettiin tiedotuskes-
kuksen kansainvälisten asioiden päällikkö Pirjetta 
Mulari ja tiedottajaksi Inka Reijonen. 

Marraskuussa hankkeen kokopäiväisenä projekti-
päällikkönä aloitti Riitta Aittokallio Mularin siirryt-
tyä toisiin tehtäviin. Anni Leino aloitti Reijosen ti-
lalla tiedottajana tammikuussa 2017. Anni Leino 
työskenteli kevään ja kesän 60 prosentin työajalla 
ja kokopäiväisenä syyskuusta joulukuuhun. Tiedo-
tuskeskuksella siviilipalvelustaan suorittanut Jark-
ko Hänninen toimi hankkeen tuotantoassistenttina 
elokuusta 2016 heinäkuuhun 2017 saakka. Siviilipal-
veluksen jälkeen Hänninen jatkoi tuntityöntekijä-
nä hankkeen loppuun saakka. Lisäksi Kaisa Tiainen 
toimi hankkeen osa-aikaisena tuottajana lokakuusta 
joulukuuhun 2016.

TYÖNTEKIJÄT

Anni Leino, 2017

Välillä “all over the place” ja varmaan 
ärsyttäväkin, mutta kuitenkin rakastettavalla 
tavalla. Näin ainakin haluan uskoa! Aito innostus 
ja tiimihenki tuntuu jokapäiväisessä työssä, 
vaikka välillä vähän valitettaisiinkin.

“
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Kolmen hengen kokonaistyöaika vastasi enimmillään 
2,5 henkilön työaikaa eikä taloudellisia resursseja li-
sätyövoiman palkkaamiseen ollut. Hankkeen omat 
tapahtumatuotannot sekä eri sidosryhmien kanssa 
toteutetut yhteistyöt, hankkeen hallinta ja tiedotus 
työllistivät tuotantotiimin eikä yritysmyynnin ja lah-
joituskampanjan toteuttaminen alustavien suunni-
telmien mukaisesti ollut mahdollista. Yritysmyyntiin 
olisi tarvittu yksi vähintään osa-aikainen työntekijä. 

Koko Suomi tanssii työllisti hanketiimin lisäksi kah-
den vuoden aikana yhteensä 18 ihmistä eri mittaisin 
jaksoin. Erilaisia osto- ja muita palveluita ostettiin 
yhteenä 13 yritykseltä. Tanssin aluekeskusten kautta 
hanke työllisti aluekeskusten omien työntekijöiden 
lisäksi keikkaluontoisesti 42 tanssinopettajaa.

Hankkeen suunnnittelussa ja toteutuksessa oli mu-
kana Tiedotuskeskuksen koko henkilökunta. Lisäk-
si tanssihaasteopettajia valittaessa asiantuntijoina 
toimivat Tiedotuskeskuksen lisäksi tanssin aluekes-
kusverkosto ja Suomen tanssioppilaitosten liitto. 
Koreografi Petri Kauppinen toimi hankkeen suun-
nitteluvaiheessa taiteellisena neuvonantajana.

Kampanjatiimi juhli 2 miljoonan rajan rikkoutumista syyskuussa. 
Kuvassa projektipäällikkö Riitta Aittokallio, tuotantoassistentti Jarkko 
Hänninen ja tiedottaja Anni Leino.
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MENOT

Koko Suomi tanssii -hankkeen kokonaismenot 
1.1.2016-31.12.2017 olivat 290 050,17 euroa. Lisäksi 
Tiedotuskeskus käytti hankkeen suunnitteluun 1 807 
euroa vuonna 2015.

Suurin yksittäinen kuluerä oli henkilöstökulut, yh-
teensä 64,05% kokonaismenoista. Henkilöstökulut 
toteutuivat 10,51% korkeampina kuin alkuperäises-
sä hankebudjetissa. Tämä johtui muun muassa siitä, 
että hanke tuotti itse tapahtumia joita ei alkuperäi-
sessä suunnitelmassa ollut ja työllisti näin oletet-
tua enemmän sekä koreografeja että tanssihaaste-
opettajia. Hankkeen työntekijöiden lisäksi palkkoja 
ja palkkioita maksettiin yhteensä 18 ihmiselle.

Toiseksi suurin kuluerä, 25,34 % kokonaiskuluista, oli 
viestintäkulut. Erilaisia osto- ja muita palveluita os-
tettiin kahden vuoden aikana yhteenä 13 yritykseltä.

Koko Suomi tanssii tavoitti 290 050,17 euron budjetilla yli 2,5 miljoonaa 
ihmistä. Hanke pysyi sille asetetussa budjetissa hyvin. Hankkeen 
verkostomainen rakenne mahdollisti, että tavoittavuudeltaan ja laajuudeltaan 
iso kampanja oli mahdollista toteuttaa suhteellisen pienellä budjetilla. Myös 
Suomi 100 -juhlavuosi toi hankkeelle näkyvyyttä ja on vaikea arvioida kuinka 
paljon enemmän vastaavanlaisen viestintäkampanjan toteuttaminen ja saman 
ihmismäärän tavoittaminen maksaisi juhlavuoden ulkopuolella.

TALOUS

TULOT

Koko Suomi tanssii -hankkeen tulot koostuivat Val-
tioneuvoston 100 000 euron Suomi 100 -hanke-
rahasta, erilaisista yhteistyötuotoista sekä Tans-
sin tiedotuskeskuksen omasta rahoituksesta. Muita 
avustuksia hankkeelle ei myönnetty.

Hankkeen tuotot jäivät tavoitetta pienemmiksi. Eri-
laisten yritys- ja yhteistyökumppanuuksien arvo oli 
yhteensä 10 181 euroa. Tiedotuskeskuksen omara-
hoitusosuus oli kahden vuoden aikana yhteensä 140 
684,81 euroa. Summasta oli luontoissuorituksia (in 
kind) yhteensä 39 684,81 euroa.

Lisäksi Tanssin tiedotuskeskuksen lisäksi kolmen 
tanssin aluekeskusta sai yhteensä 19 500 euroa pai-
kallista Suomi 100 -tukea hankkeessa mukana olemi-
seen. Tanssihaasteopetuksia tilattiin aluekeskuksilta 
suoraan noin 21 000 euron arvosta. Niistä makset-
tiin opettajien palkat sivukuluineen. Aluekeskuksille 
jäi hallintokuluihin alle 10 euroa / tilaus. 



39

Tanssi kuuluu olennaisena osana suomalaisten juh-
laperinteeseen ja ihmiset ottivatkin kampanjan kuu-
si tanssia omakseen ja näin siitä tuli yksi juhlavuoden 
ilmiöistä. Ilmiön synty ei olisi ollut mahdollista ilman 
yksittäisten ihmisten kykyä innostaa ja houkutella 
oma työyhteisö tai harrastusporukka mukaan tans-
sihaasteeseen. Jokainen osallistuja vei  kampanjaa 
eteenpäin ja antoi sille suunnan. Koko Suomi tanssii 
-kampanjasta muodostui oma positiivinen yhteisö, 
jonka aktiiviset jäsenet jaksoivat läpi vuoden innos-
tua aina uusista videoista ja levittivät näin tanssin 
yhteisöllisyyttä eteenpäin.

Tanssin tiedotuskeskuksen yhtenä tavoitteena oli 
suomalaisten henkisen, sosiaalisen ja fyysisen hy-
vinvoinnin lisääminen tanssin ja kehonhuollon kei-
noin. Osallistujat kiittelivät läpi vuoden kampan-
jan tuoneen erilaisia ihmisiä yhteen sekä lisänneen 
ryhmähenkeä ja työhyvinvointia. Kampanja kosketti 
myös syvemmin. Malmin seurakunnan tanssihaaste-
videosta noussut keskustelu nosti esiin yksinäisyy-
den teeman, mutta samaan aikaan se osoitti todeksi 
tanssin moninaisen yhteisöllisyyden ja kehollisuu-
den merkityksen. Seurakunnan videon tuoma lohtu 
näytti myös sosiaalisen median positiivisen puolen 
ihmisiä yhdistävänä paikkana.

Kaksitoista kuukautta käynnissä ollut valtakun-
nallinen hanke vältti kaikki riskit. Ennakkoon suu-
rimmaksi riskiksi arvioitiin ihmisten mukaan läh-
teminen, mutta hankkeen konseptin huolellinen 
rakentaminen sekä monitahoinen ja laaja yhteis-
työverkosto pitivät huolen, että tanssihaaste tavoit-
ti juuri oikeat ihmiset ja haaste tuntui etenevän kuin 
itsestään.  

Kampanjan alkuperäinen suunnitelma sisälsi neljä 
osa-aluetta: tanssihaaste, kaikki tanssii, tanssikier-
tue ja itsenäisyystanssit. Kaksi ensimmäistä toteu-
tuivat yli odotusten. Tanssikiertue eli Tanssi liikut-
taa! -hankkeen kanssa toteutettu yhteistyö toteutui 
suunniteltua pienimuotoisemmin. Itsenäisyystans-
sien tavoitteena puolestaan oli saada Tasavallan pre-

Koko Suomi tanssii -kampanja saavutti tavoitteensa: tanssi näkyi ja sai 
positiivista huomiota laajasti. Suomen itsenäisyyden juhlavuosi, Suomi 100, 
antoi kampanjalle arvokkaan kehyksen. Kampanjassa toteutuivat juhlavuoden 
teemat yhdessä tekemisestä, moniarvoisuudesta ja tasa-arvosta, yhteisistä 
kokemuksista ja elämysten jakamisesta.

TAVOITELTUJA JA ENNAKOIMATTOMIA 
TULOKSIA

sidentti mukaan kannustamaan ihmisiä tanssimaan 
itsenäisyyspäivänä. Ideasta oltiin yhteydessä Ta-
savallan presidentin kansliaan keväällä 2016, mutta 
suunnitelma ei edennyt ideatasoa pidemmälle.

Yritysmyynti ja tanssituntien lahjoitusmahdollisuus 
jäi toteutumatta tavoitteiden mukaisesti. Syy oli kui-
tenkin positiivinen: yritys- ja lahjoitusmyyntiin ei ol-
lut henkilöstöresursseja, koska kampanjan tapahtu-
mia oli ennakoitua enemmän ja niihin keskittyminen 
arvioitiin tärkeämmiksi kuin yritysmyynti. 

Ennakoimaton tulos oli kampanjan siirtyminen Vi-
roon osaksi Viron 100-vuotisjuhlia vuonna 2018. Ko-
ko Suomi tanssii -kampanjan Viroon siirtymisen 
myötä pala Suomi 100 -vuoden virallista ohjelmaa jäi 
elämään vielä juhlavuoden päätyttyä.

2 373 699 videoiden  
katselukertaa

354 067 verkkosivujen katselujen 
kokonaismäärä

70 007 tapahtumiin  
osallistunutta

18 669 tanssihaasteopetuksiin 
osallistunutta

7 147 sosiaalisen median  
kanavien seuraajaa

1 935 julkaistua tanssihaaste-
videota



40

Eri puolilla Suomea ja ulkomailla järjestettyihin ta-
pahtumiin osallistui yli 70 000 ihmistä ja tanssi näkyi 
sosiaalisen median lisäksi yllättävissäkin paikoissa - 
ostoskeskuksissa, kaduilla ja toreilla, sairaaloissa ja 
työpaikoilla. Koko Suomi tanssii todisti tanssin sopi-
van sisällöksi moneen: se ryhmäyttää ihmisiä ja tuo 
hyvinvointia, se sopii erilaisiin tapahtumiin ja tiloihin 
sekä yritysten ja organisaatioiden markkinoinnin vä-
lineeksi. Tärkeimpiä huomioita on, että erilaiset toi-
mijat ovat valmiita tanssimaan. He eivät vain välttä-
mättä ole ennen ajatelleet asiaa, eivätkä näin osaa 
itse etsiä tanssisisältöjä. Ensimmäisen yhteydenoton 
täytyy tulla tanssin puolelta ja yhteydenoton pitää 
olla huolella valmisteltu.

Koko Suomi tanssii -hankkeen myötä syntyi toimi-
va ja monipuolinen, koko Suomen kattava tanssin-
opetusten varausjärjestelmä, jossa on mukana  87 
tanssinopettajaa. Järjestelmän hyödyntäminen myös 
tulevaisuudessa olisi kestävää ja lisäisi tanssinopet-
tajan työtilaisuuksia ja laajentaisi opettajien asiakas-
verkostoa julkiseen sektoriin ja yritysmaailmaan.

Hankkeen ennakoimaton tulos hankkeen Viroon 
siirtymisen lisäksi oli uuden tanssiin ja tanssikasva-
tukseen keskittyvän lehden syntyminen, kun Oulun 
Ammattikorkeakoulun OAMK:n tanssinopettajaopis-
kelijat vastasivat tanssihaasteeseen perustamalla 3-4 
kertaa vuodessa ilmestyvän Pedanssi-verkkolehden. 

Koko Suomi tanssii -hankkeen voi sanoa jääneen etäi-
seksi tanssitaiteilijoille. Tanssihaasteeseen osallis-
tui vain harva tanssitaiteilija. Hankkeen ulkopuoliset 
tanssinopettajat olivat puolestaan tanssihaastees-
ta selvästi innostuneita. Myös Tiedotuskeskuksen ja  
tanssin aluekeskusten saama palaute tukee huomio-
ta. Aluekeskusten mukaan tanssitaiteilijat suhtautui-
vat ristiriitaisesti hankkeeseen: osa on ollut hyvin-
kin innoissaan, osa ei ole ollut lainkaan kiinnostunut. 

Tanssin tiedotuskeskuksen tavoitteena oli Koko Suomi tanssii -hankkeen 
avulla tuoda yhteen erilaisia tanssin toimijoita, niin harrastajia kuin 
ammattilaisiakin. Hanke oli myös ensimmäinen laaja yhteistyö tanssin 
aluekeskusverkoston ja muiden tiedotuskeskuksen yhteistyökumppaneiden 
kanssa.

MITÄ HANKE ANTOI TANSSIN KENTÄLLE

Hanke kuitenkin tavoitti “vastahakoisetkin”. Taiteili-
joiden antama palaute on ollut varsin neutraalia. Ai-
noa kritiikki koski Hulahula-ohjelman ja Koko Suomi 
tanssii -hankkeen päällekkäisyyttä.

Syitä, miksi hanke ei tavoittanut taiteilijoita voi vain 
arvailla, koska niitä ei tätä loppuraporttia varten tai-
teilijoilta kysytty. Yksi syy voi olla, että tanssitai-
teilijat eivät kokeneet olevansa Koko Suomi tanssii 
-hankkeen kohderyhmää vaan he näkivät, että hanke 
on suunnattu tanssin harrastajille ja ihmisille joilla ei 
ole aiempaa kokemusta tanssista. Koko Suomi tans-
sii oli ensimmäinen laaja tanssihanke ja mukaan läh-
temisen ei kenties uskottu tuovan positiivista lisänä-
kyvyyttä tai uusia katsojia omiin esityksiin. 

Tanssin tiedotuskeskuksen omaan toimintaan liitty-
vät tavoitteet täyttyivät. Tiedotuskeskuksella on tar-
vittavaa osaamista isojen hankkeiden toteuttami-
seen. Se on aiemminkin ollut mukana toteuttamassa 
laajoja projekteja, mutta Koko Suomi tanssii oli en-
simmäinen kestoltaan näin iso hanke. Hanke ei oli-
si onnistunut näin laajasti ellei Tiedotuskeskus oli-
si onnistunut sitouttamaan jo suunnitteluvaiheessa 
mukaan erilaisia toimijoita. Hankkeen tulokset osoit-
tavat, että Tiedotuskeskus osaa johtaa erilaisia ver-
kostoja sekä isoja ja pitkäkestoisia kokonaisuuksia.

Koko Suomi tanssii oli osa Tiedotuskeskuksen toi-
mintaa vuodesta 2014 lähtien ja sen osuus toimin-
nasta kasvoi vuosi vuodelta. Hankkeeseen palkattiin 
ja nimettiin oma kolmihenkinen työryhmä vuodeksi 
2017. Tiedotuskeskuksen koko henkilökunta osallis-
tui kuitenkin eri tavoin juhlavuoden toteuttamiseen 
ja Koko Suomi tanssii vaikutti myös Tiedotuskeskuk-
sen omaan työyhteisöön. Erilaiset tuotantotyöt toi-
vat vaihtelua normaalin työhön ja kampanjan saama 
suosio vaikutti positiivisesti ja lisäsi yhteishenkeä 
myös Tanssin tiedotuskeskuksella.
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Tanssin tiedotuskeskuksen ja tanssin aluekeskus-
verkoston välisen yhteistyön voi katsoa onnistuneen 
hyvin. Koko Suomi tanssii -yhteistyö tavoitti lähes 19 
000 ihmistä ympäri Suomen ja tuotti Tiedotuskes-
kukselle paljon valtakunnalista tietoa. Hanke toimi 
hyvänä lähtökohtana tulevaisuuden yhteistyölle. Yh-
teistyö nosti esiin Tiedotuskeskuksen ja aluekeskuk-
sen väliseen sisäiseen viestintään liittyviä puutteita 
sekä ulkoiseen viestintään liittyviä kehittämistarpei-
ta. Yhteistyö vahvisti ymmärrystä siitä, että toimi-
valla tanssin aluekeskusverkostolla on tärkeä roo-
li kotimaisen tanssin kentän asiantuntijana yhdessä 
Tanssin tiedotuskeskuksen kanssa.

Koko Suomi tanssii toi uusia kontakteja Tanssin tie-
dotuskeskuksen lisäksi tanssin aluekeskusverkos-
tolle, tanssinopettajille ja koreografeille. Hankkeen 
kautta tehty yhteistyö on poikinut yksittäisille opet-
tajille ja koreografeille uusia työtilaisuuksia. Osal-
listujille tehdyn kyselyn vastauksissa kiiteltiin 
hankkeen lisänneen ammatillista itsevarmuutta ja 
tuoneen uusia ideoita muun muassa oman työn ja 
osaamisen myyntiin. 

Koko Suomi tanssii hanke avasi uusia ovia ja mah-
dollisuuksia tanssille. Joillekin osallistujista tanssi-
haaste oli ensimmäinen kosketus tanssiin. Vasta pi-
demmällä aikavälillä voidaan arvioida, minkälaisia 
vaikutuksia hankkeella on ollut esimerkiksi tans-
sin harrastajamääriin tai laajempaan kiinnostukseen 
tanssia kohtaan. 

Näin laajasti tanssia ei ole ennen tehty tunnetuksi 
ja täyden hyödyn saamiseksi pitää jokaisen toimijan 
- tanssitaiteilijoiden, aluekeskusten, tanssikoulu-
jen ja muiden alan organisaatioiden - miettiä kuinka 
he voivat omassa toiminnassaan hyödyntää hank-
keen tuomaa näkyvyyttä tanssille. Koko Suomi tans-
sii osoitti, että se onnistuu parhaiten laaja-alaisella 
yhteistyöllä ja yllättävillä avauksilla.
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LÄHTEET

Linkkien toimivuus tarkistettu huhtikuussa 2018.

Juha Hurme: Tanssimaa. Yle Kulttuuricocktail. 1.2.2017. 

Kouvola tavoittelee Suomen liikkuvin kunta -palkintoa.  
Keskilaakso. 21.11.2017.

Malmin kirkossa tehtiin tanssivideo.  
Helsingin seurakunnat. 13.3.2017

Malmin seurakunta lähti mukaan Koko Suomi tanssii -haasteeseen. 
Kirkko ja kaupunki. 13.3.2017. 

Maskotit veivät nuoret ja vanhat tanssiin — Kouvolan kaupungin 
tanssivideolle ylivoimainen voitto äänestyksessä.  
Kouvolan Sanomat. 13.12.2017.

Opetus- ja kulttuuriministeriö innostui tanssihaasteesta – työyh-
teisö tiivistyi koreografi Ndjara Rasolon ohjauksessa.  
Koko Suomi tanssii. 4.12.2017

Paraati ja humppa kruunasivat Europeaden lauantain.  
Turun kaupunki. 30.7.2017.

Positiivista kaupunkikuvaa luodaan tanssilla.  
Koko Suomi tanssii. 9.5.2017.

Tampere juhli kansainvälistä tanssin päivää ja Tapparan voittoa to-
rilla. Koko Suomi tanssii. 28.4.2017.

Tanssin ilo kuuluu kaikille! VAU ry kehittää Suomen vammaisurhei-
lun ja -liikunnan mahdollisuuksia. Koko Suomi tanssii. 6.10.2017.

Vantaan Energia Areena täyttyi itsenäisyyspäivän juhlahumusta –
Kaupunginjohtaja Kari Nenonen kiitti juhlapuheessaan vantaalaisia 
4.luokkalaisia tanssihaasteen vastaanottamisesta.  
Koko Suomi tanssii. 5.12.2017.

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/02/01/juha-hurme-tanssimaa
https://www.keskilaakso.fi/2017/11/21/kouvola-tavoittelee-suomen-liikkuvin-kunta-palkintoa/
http://vanha.helsinginseurakunnat.fi/seurakunnat/malmi/uutiset/2017/03/AfIRgNmDT.html
https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/malmin-seurakunnassa-tyoyhteiso-tiivistyi-tanssien
https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/d949de58-618d-4dab-80d9-243d86fa82e1
https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/d949de58-618d-4dab-80d9-243d86fa82e1
http://www.suomitanssii.fi/2017/12/opetus-ja-kulttuuriministerio-innostui-tanssihaasteesta-tyoyhteiso-tiivistyi-koreografi-ndjara-rasolon-ohjauksessa/
http://www.suomitanssii.fi/2017/12/opetus-ja-kulttuuriministerio-innostui-tanssihaasteesta-tyoyhteiso-tiivistyi-koreografi-ndjara-rasolon-ohjauksessa/
https://www.turku.fi/uutinen/2017-07-30_paraati-ja-humppa-kruunasivat-europeaden-lauantain
http://www.suomitanssii.fi/2017/05/positiivista-kaupunkikuvaa-luodaan-tanssilla/
http://www.suomitanssii.fi/2017/04/tampere-juhli-kansainvalista-tanssin-paivaa-ja-tapparan-voittoa-torilla/
http://www.suomitanssii.fi/2017/04/tampere-juhli-kansainvalista-tanssin-paivaa-ja-tapparan-voittoa-torilla/
http://www.suomitanssii.fi/2017/10/tanssin-ilo-kuuluu-kaikille-vau-ry-kehittaa-suomen-vammaisurheilun-ja-liikunnan-mahdollisuuksia/
http://www.suomitanssii.fi/2017/10/tanssin-ilo-kuuluu-kaikille-vau-ry-kehittaa-suomen-vammaisurheilun-ja-liikunnan-mahdollisuuksia/
http://www.suomitanssii.fi/2017/12/vantaan-energia-areena-tayttyi-itsenaisyyspaivan-juhlahumusta-kaupunginjohtaja-kari-nenonen-kiitti-juhlapuheessaan-vantaalaisia-4-luokkalaisia-tanssihaasteen-vastaanottamisesta/
http://www.suomitanssii.fi/2017/12/vantaan-energia-areena-tayttyi-itsenaisyyspaivan-juhlahumusta-kaupunginjohtaja-kari-nenonen-kiitti-juhlapuheessaan-vantaalaisia-4-luokkalaisia-tanssihaasteen-vastaanottamisesta/
http://www.suomitanssii.fi/2017/12/vantaan-energia-areena-tayttyi-itsenaisyyspaivan-juhlahumusta-kaupunginjohtaja-kari-nenonen-kiitti-juhlapuheessaan-vantaalaisia-4-luokkalaisia-tanssihaasteen-vastaanottamisesta/
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LIITTEET
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LIITE 1: KOKO SUOMI TANSSII KAMPANJAVIDEOIDEN TIEDOT

Linkkien toimivuus tarkistettu huhtikuussa 2018.

BALETTI

Koreografia: Marina Tirkkonen  
Musiikki: Panu Aaltio – Forgiveness (elokuvasta 
Tummien perhosten koti) säv. Panu Aaltio,  
kustantaja Apician Audio Oy.  
Kuvaus ja tuotanto: Kala Productions ja  
Huvila brand & design 
Kuvauspaikka: HUS - Meilahden  
kolmiosairaala, Helsinki. 
Kiitos avustajat! 

KATUTANSSI

Koreografia: Akim Bakhtaoui  
Musiikki: Elastinen – Kesä ’99 (feat Anna Puu)  
säv. Jukka Immonen, Kimmo Laiho, Anna Puu, Knipi, 
Lasse Kurki, san. Kimmo Laiho, Anna Puu  
Kuvaus ja tuotanto: Kala Productions ja  
Huvila brand & design  
Kuvauspaikka: Nykytaiteen museo Kiasma, Helsinki. 
Kiitos Annantalon Dancehearts -tanssiryhmä, Johan 
Höegsten ja Eemi Snicker! 

NYKYTANSSI

Koreografia: Panu Varstala  
Musiikki: Chisu – Onni säv. san. Christel Sundberg, 
kustantaja Hear Kitty Oy Ltd  
Kuvaus ja tuotanto: Kala Productions ja  
Huvila brand & design  
Kuvauspaikka: Suomen Kansallisteatteri, Helsinki 
Kiitos Saukon päiväkoti ja Zodiak - Uuden tanssin 
keskuksen senioriryhmä!

OMA TANSSI

Koreografia: Pia Lindy  
Musiikki: Milla Viljamaa – Neiti Marplen tango  
säv. Milla Viljamaa  
Kuvaus ja tuotanto: Kala Productions ja  
Huvila brand & design  
Kuvauspaikka: S-Market Ruoholahti, Helsinki 
Kiitos avustajat! 

PARI- JA KANSANTANSSI

Koreografia: Marjukka Koivuniemi ja Petri  
Kauppinen  
Musiikki: Lasse Paasikon Orkesteri – Jimmy  
banjoaan hän soittaa säv. Georg Malmsten, sov.  
Lasse Paasikko  
Kuvaus ja tuotanto: Kala Productions ja  
Huvila brand & design  
Kuvauspaikka: Oulu 
Kiitos avustajat! 

SHOWTANSSI

Koreografia: Ida Jousmäki  
Musiikki: Siru Airistola: Läpikulkumatkalla  
säv. Siru Airistola, Samuli Turunen,  
san. Siru Airistola, sov Mikko Partanen,  
Juho Sillanpään  
Kuvaus ja tuotanto: Kala Productions ja  
Huvila brand & design  
Kuvauspaikka: Savate Club, Helsinki 
Kiitos avustajat!

https://www.youtube.com/watch?v=MMgja_Q2x0U&list=PLKiDytfWJkB4xtywuN98Ud2Nu3D0BBvfB&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=UGWsubofd7k&list=PLKiDytfWJkB4xtywuN98Ud2Nu3D0BBvfB
https://www.youtube.com/watch?v=ORwgD1U01A0&list=PLKiDytfWJkB4xtywuN98Ud2Nu3D0BBvfB&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=tl6Fne3FLBU&index=4&list=PLKiDytfWJkB4xtywuN98Ud2Nu3D0BBvfB
https://www.youtube.com/watch?v=ZIOy8vNXPxc&list=PLKiDytfWJkB4xtywuN98Ud2Nu3D0BBvfB&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=EYtfbJBa9_k&list=PLKiDytfWJkB4xtywuN98Ud2Nu3D0BBvfB&index=7
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LIITE 2: YHTEISTYÖKUMPPANIT

Tanssin aluekeskukset: 

Itäinen tanssin aluekeskus,

Läntinen tanssin aluekeskus,

Sisä-Suomen tanssin aluekeskus,

Keski-Suomen tanssin keskus,

Pohjanmaan tanssin aluekeskus,

Pohjoinen tanssin aluekeskus, joka koostuu neljästä 
toimijasta: JoJo – Oulun Tanssin Keskus, Pyhäsal-
men Tanssi ry, Routa-ryhmä, Tanssiteatteri Rimp-
paremmi,

Tanssin aluekeskus Helsinki / Zodiak – Uuden 
tanssin keskus.

Tanssin talo ry,

Nuori Kulttuuri -säätiö,

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto,

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry

Maaseudun sivistysliitto,

Oulun ammattikorkeakoulu,

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK

Helsingin kaupunki

Vantaan kaupunki

Espoon kaupunki

Porvoon kaupunki

Turun kaupunki

Oulun kaupunki

Kaapelitehdas
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LIITE 3: MELTWATER FINLAND OY:N RAPORTTI



Medianäkyvyyden analyysi 2017
Koko Suomi tanssii



2

Tavoitteet

Analyysissä on tarkasteltu Tanssin tiedotuskeskuksen Koko Suomi tanssii -kampanjan näkyvyyttä digitaalisessa toimituksellisessa 
mediassa ja sosiaalisessa mediassa. 

Lähteet

230 000 globaalia toimituksellista medialähdettä, joista yli 3600 kotimaisia: sanomalehdet, lehdistötiedotteet, uutistoimistot, 
ammattilehdet, eTV & eRadio

300 miljoonaa sosiaalista lähdettä globaalisti: blogit, foorumit, Twitter, Facebook (julkiset sivut), Youtube & Instagram

Taustatiedot

Aikaväli

1.1.2017 - 31.12.2017

Hakusanat

Koko Suomi tanssii uutisissa (kaikissa tavutusmuodoissa): Koko Suomi tanssii, Dancing Finland, Hela Finland dansar
TAI tanssihaaste LÄHELLÄ SANOJA suomi100, suomi 100, suomi, Panu Varstala, Marina Tirkko, Petri Kauppinen, Marjukka 
Koivuniemi, Pia Lindy TAI Akim Bakhtaoui

Koko Suomi tanssii sosiaalisessa mediassa (kaikissa taivutusmuodoissa ja hashtageilla): Koko Suomi tanssii, Dancing Finland, Hela 
Finland dansar, suomitanssii, tanssihaaste, kokosuomitanssii TAI tanssihaaste LÄHELLÄ SANOJA suomi100, suomi 100, suomi, Panu 
Varstala, Marina Tirkko, Petri Kauppinen, Marjukka Koivuniemi, Pia Lindy TAI Akim Bakhtaoui
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Digitaalinen toimituksellinen media

• Uutisten määrä kuukausittain

• Uutisten määrä viikoittain ja uutispiikit

• Teemapilvi

• Nostot

• Top mediat

Sisällys

Sosiaalinen media

• Näkyvyyden määrä kuukausittain

• Näkyvyyden määrä viikoittain ja keskustelupiikit

• Näkyvyys eroteltuna Instagramin, YouTuben ja 
muiden kanavien osalta

• Teemapilvi

• Nostot

• Kanavajakauma

• Aktiivisimmat ja seuratuimmat Instagramissa

• Aktiivisimmat ja seuratuimmat Twitterissä



Yhteenveto
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Yhteenveto

Aktiivisimmat 
uutismediat

Kaleva
Karjalainen

Yle

Aktiivisimmat 
twiittaajat
@suomitanssii

@DanceFinland
@SuomiFinland100

Top SoMe-kanavat
Instagram 48%

Twitter 32 %
Facebook 12 %

Aktiivisimmat 
Instagramissa

@suomitanssii
@DanceFinland

@tampereenbalettiopisto
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Digitaalinen uutismedia



7

Digitaalinen uutismedia
Uutisten määrä kuukausittain

• Koko Suomi tanssii -kampanja näkyi vuoden 2017 aikana 
digitaalisen toimituksellisen median uutisissa yhteensä 387
julkaistun uutisen ja artikkelin verran.

• Tammikuussa uutisoitiin Koko Suomi tanssii -kampanjan 
avauksesta. Useampi uutinen julkaistiin mm. Helsingin 
kaupunginjohtajien osallistumisesta kampanjaan.

• Maaliskuussa uutisoitiin Joensuun virkamiesten vastanneen Koko 
Suomi tanssii –haasteeseen. Joensuun virkamiehet kuvasivat 
tanssiesityksensä videolle, mikä lähti leviämään myös sosiaalisessa 
mediassa.

• Huhtikuussa uutisoitiin Ylen vastaavan Koko Suomi tanssii -
haasteeseen Hulahula Suomi -hankkeella, joka huipentui 
kesäkuussa.

• Toukokuussa uutisoitiin kuninkaallisten tulevasta vierailusta ja 
ohjelma-aikataulusta, johon kuului mm. Koko Suomi tanssii -
tapahtuman seuraaminen. Itse vierailu tapahtui kesäkuussa, jolloin 
siitä uutisoitiin eniten.

• Kesäkuussa uutisoitiin myös Hulahula Suomi –haasteen 
huipentumisesta sekä MTK:n 100-vuotisjuhlasta, jossa yhtenä 
ohjelmanumerona oli tanssiesitys osana Koko Suomi tanssii -
haastetta. 
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Digitaalinen uutismedia

Uutisten määrä viikoittain ja uutispiikit

Kuninkaalliset tulossa Suomeen – ohjelmassa mm. 

Koko Suomi tanssii –esitys.

Kuninkaallisten vierailu Suomessa.

Hulahula tanssiennätyksen yritys 

juhannuksena.

Japanilaisia tiedotteita Koko Suomi 

tanssii -kampanjasta ja suurlähetystön 

kampanjaan liittyvästä videosta.

Oheisessa kuvaajassa on esitetty uutisten määrä viikoittain ja avattu suurimpien viikkopiikkien suurimmat yksittäiset aiheet.
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Digitaalinen uutismedia
Teemapilvi

Teemapilvi kuvastaa eri aiheiden painotuksia uutisissa. 
Suurimpana ovat ne sanat, jotka uutisissa näkyivät 
eniten
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Digitaalinen uutismedia
Nostoja paljon näkyneistä uutisaiheista
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Digitaalinen uutismedia
Top mediat aktiivisuuden mukaan

• Kuvaajassa on listattu eniten Koko Suomi tanssii -
kampanjasta uutisia julkaisseet verkkomediat.

• Eniten uutisia julkaisivat Kaleva, Karjalainen ja Yle.

• Helsingin Sanomiin on huomioitu myös Päivän lehden 
artikkelit.
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Sosiaalinen media
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Sosiaalinen media
Näkyvyyden määrä kuukausittain

• Koko Suomi tanssi -kampanja näkyi sosiaalisessa mediassa 
vuoden 2017 aikana 5 166 maininnan verran. 

• Eniten näkyvyyttä sai päivitykset eri tahojen 
osallistumisesta tanssihaasteeseen sekä Hulahula-
tanssiennätys juhannuksena.

• Muita näkyvyyttä saaneita yksittäisiä aiheita olivat mm. 
kampanjan aloitus tammikuussa, Kansainvälinen tanssin 
päivä huhtikuussa ja Koko Suomi tanssii 
tanssivideoäänestyksen alkaminen marraskuussa.

• Uutisissa eniten näkynyt kuninkaallisten vierailu Suomessa 
ei juurikaan näkynyt sosiaalisen median puolella.

Näkyvyydellä tarkoitetaan sosiaalisen median päivityksiä, joissa on 
mainittu Koko Suomi tanssii tai jokin muista hakusanoista (ks. 
hakusanat sivulta 2). Näkyvyys on yhtä kuin päivitysten kappalemäärä.
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Sosiaalinen media
Näkyvyyden määrä viikoittain ja keskustelupiikit

Koko Suomi tanssii –
kampanja alkaa.

Lahti, Espoo ja Seta vastasivat 
tanssihaasteeseen.

Tanssin päivä
& Moni otti osaa Hulahula

tanssihaasteeseen
& Oulu vastasi tanssihaasteeseen.

Tampere vastasi 
Helsingin 
tanssihaasteeseen ja 
haastoi Turun ja 
Pirkanmaan.

Oheisessa kuvaajassa on esitetty sosiaalisen median näkyvyyden määrä viikoittain ja avattu suurimpien viikkopiikkien suurimmat aiheet. Suurimpien 
viikkopiikkien lisäksi on avattu loppuvuoden viikkopiikkejä, vaikka ne eivät yltäneet näkyvyyden määrässä vuoden ensimmäisen puoliskon tasolle.

Humppahaaste Turussa. Kainuun liitto ja 
Viestintävirasto vastasivat 

tanssihaasteeseen.

Koko Suomi tanssii 
tanssivideoäänestys on 

avattu.

Tekes otti 
tanssihaasteen vastaan.

HulaHula tanssiennätyksen 
yritys.
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Muut (N=2366) Instagram (N=2500) YouTube (N=300)

Sosiaalinen media
Näkyvyys eroteltuna Instagramin, YouTuben ja muiden kanavien osalta

Koko Suomi tanssii –
kampanja alkaa.

Lahti, Espoo ja Seta vastasivat 
tanssihaasteeseen.

Tanssin päivä
& Moni otti osaa Hulahula

tanssihaasteeseen
& Oulu vastasi tanssihaasteeseen.

Tampere vastasi 
Helsingin 
tanssihaasteeseen ja 
haastoi Turun ja 
Pirkanmaan. Humppahaaste Turussa. Kainuun liitto ja 

Viestintävirasto vastasivat 
tanssihaasteeseen.

Koko Suomi tanssii 
tanssivideoäänestys on 

avattu.

Tekes otti 
tanssihaasteen vastaan.HulaHula tanssiennätyksen 

yritys.

Oheisessa kuvaajassa on esitetty sosiaalisen median näkyvyyden määrä viikoittain, mutta Instagram ja YouTube on erotettu muista kanavista.



16

Sosiaalinen media
Teemapilvi – kaikki sosiaalisen median kanavat

Teemapilvi kuvastaa eri aiheiden painotuksia sosiaalisessa 
mediassa. Suurimpana ovat ne sanat, jotka sosiaalisessa mediassa 
näkyivät eniten.
Oheisessa teemapilvessä on huomioitu näkyvyys kaikista 
sosiaalisen median kanavista.



17

Sosiaalinen media
Teemapilvi – Instagram

Teemapilvi kuvastaa eri aiheiden 
painotuksia sosiaalisessa mediassa. 
Suurimpana ovat ne sanat, jotka 
sosiaalisessa mediassa näkyivät eniten.
Oheisessa teemapilvessä on huomioitu 
näkyvyys Instagramissa.
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Sosiaalinen media
Nostoja 

Sosiaalisen median nostoiksi on pyritty 
valitsemaan päivityksiä, joilla on ollut suuri 
potentiaalinen tavoittavuus sivun tai tilin 
suuren seuraajamäärän myötä ja jotka ovat 
keränneet paljon reaktioita.
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Sosiaalinen media
Nostoja
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Sosiaalinen media
Nostoja
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Sosiaalinen media
Kanavajakauma

2500 Instagram-päivitystä. 

• Instagramissa yleisimpiä hashtageja olivat mm. 
#suomitanssii, #kokosuomitanssii, #tanssihaaste ja 
#suomi100.

1676 twiittiä.

• Yleisempiä hashtageja olivat #suomitanssii, #suomi100 ja 
#tanssihaaste.

617 Facebook-päivitystä.

• Facebookissa on huomioitu julkiset organisaatio- ja 
yrityssivut.

300 YouTube-videota.

48 blogikirjoitusta.

25 foorumi-kirjoitusta, tarkoittaen keskustelupalstoja ja 

uutisten kommenttiosioita. 

Blogs
1 %

Facebook
12 %

Forums
1 %

Instagram
48 %

Twitter
32 %

YouTube
6 %
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Sosiaalinen media
Aktiivisimmat ja seuratuimmat Instagramissa

• Aktiivisimmat postaajat tarkoittaa 
Instagram-tilejä, joilta postattiin 
määrällisesti eniten Koko Suomi tanssii -
kampanjasta. 

• Aktiivisimman kolmen joukossa olivat 
Suomi tanssii –tili, Dance Finland -tili ja 
Tampereen balettiopisto.

• Seuratuimmat postaajat tarkoittaa 
Instagram-tilejä, joilla on eniten seuraajia 
ja joilta postattiin vähintään kerran 
kampanjaan liittyen.

• Kolmen seuratuimman joukossa olivat 
latinotansseja mainostava ja niihin liittyviä 
vaatteita myyvä Gwepa, 
SuomiFinland100-tili ja Universal Music -
tili.
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@rsdc_break

@lapin.tanssiopisto

@mustaajavalkoista

@aurinkobaletti

@tanssikoulu_pirjokarna

@kalamukki

@europeade2017

@kuvauspalvelusalopino

@lottakdance

@finlanders_official

@lambazoukfinland

@LehmusWorks

@tampereenbalettiopisto

@DanceFinland

@suomitanssii

Aktiivisimmat

10177

11048

11251

11917

13266

13695

15562

16750

17688

17782

19364

19667

20266

22356

128248

@ihanhelmet

@lolaodusoga

@yleisradio

@vilmajosefiinak

@Voimistelu

@turkukaupunki

@mikkopeltola

@santaclausoffice

@nellimatula

@radionovasuomi

@lainesusanna

@kirsistahlberg

@universalmusicfin

@SuomiFinland100

@gwepa

Seuratuimmat
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Sosiaalinen media
Aktiivisimmat ja seuratuimmat Twitterissä

8

8

8

9

10

10

10

10

13

14

15

22

25

31

188

@Taikusydan

@YleKulttuuri

@KuopioDanceFest

@suomi100tampere

@Suomi100pp

@MotoraFolkdance

@KarenLauraKr

@Balettiopisto

@rapeka

@RAittokallio

@helviestinta

@Tamperekaupunki

@SuomiFinland100

@DanceFinland

@suomitanssii

Aktiivisimmat

15646

15919

20503

22265

22403

23899

24243

25243

25671

31569

36946

42817

47521

50218

134396

@helviestinta

@k009034

@HelsinkiKymp

@DanzadanceOrg

@Tekesfi

@CatarinaCabral

@Kulttuurisi

@ylepuhe

@YleTV1

@akiriihilahti

@DaaD01

@robinpackalen

@Somevaari

@AnniSinnemaki

@FinEmbTokyo

Seuratuimmat

• Aktiivisimmat twiittaajat tarkoittaa 
Twitter-tilejä, joilta twiitattiin määrällisesti 
eniten Koko Suomi tanssii –kampanjasta. 

• Aktiivisimman kolmen joukossa olivat 
Suomi tanssii –tili, Dance Finland –tili ja 
SuomiFinland100-tili.

• Seuratuimmat twiittaajat tarkoittaa 
Twitter-tilejä, joilla on eniten seuraajia ja 
joilta twiitattiin vähintään kerran 
kampanjaan liittyen.

• Kolmen seuratuimman joukossa olivat 
Suomen suurlähetystö Tokiossa, Helsingin 
apulaispormestari Anni Sinnemäki ja 
someaktiivi Somevaari.



Kiitos!





@ Tanssin Tiedotuskeskus 2018




