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TANSSIN TIEDOTUSKESKUS JA VUOSI 2017

Vuonna 2017 Suomessa tanssittiin suloisena suvipäivänä Ahvenanmaan 
rantahiekalla ja lumiloskaisessa Oulussa. Helsingin kaupunginjohtajat haastoivat 
tyylikkäästi muut kaupungit tanssimaan. Tanssi oli osa monenlaisia tapahtumia 
aina MTK:n satavuotisjuhlasta opetus- ja kulttuuriministeriön Sivistys 
100-juhlaan. Näimme luovuutta ja hauskanpitoa lukuisissa tanssihaastevideoissa, 
ja niitä levitettiin, kommentoitiin ja kehuttiin sosiaalisessa mediassa.

Malmin seurakunnan kirkkoherra Heikki Arikka ker-
toi kertoi kauniin ja monia katsojia liikuttaneen seu-
rakunnan Onni-tanssivideon tekemisen yhdistä-
neen työyhteisöä ja tuoneen iloa niin työntekijöille 
kuin seurakuntalaisillekin. 

Malmin seurakunta ja monet, monet muut pait-
si tanssivat myös kertoivat vuoden mittaan tanssin 
merkityksestä kauniisti, omakohtaisesti ja omin sa-
noin. Näimme, että Koko Suomi tanssii -kampanja 
todella toteuttaa Suomen 100-vuotisjuhlan yhdes-
sä-teemaa ja tuo konkreettisesti esille tanssin mo-
net mahdollisuudet tuoda iloa, hyvinvointia ja sisäl-
töä ihmisten arkeen ja juhlaan sekä yhteiskuntaan 
laajemmin.

Koko Suomi tanssii -kampanjasta tuli ilmiö, jon-
ka myötä tanssi sai näkyvyyttä ehkä enemmän ja 
monipuolisemmin kuin koskaan ennen. Kampan-
ja oli suurin Tiedotuskeskuksen koskaan toteutta-
ma verkostoyhteistyö ja tapahtumaviestinnällinen 

kokonaisuus. Tavoitteena on jatkossa hyödyntää 
kampanjan myötä opittua, synnytettyjä suhteita ja 
positiivista ilmapiiriä. 

Vaikka Tiedotuskeskuksen strategiakausi 2014–2018 
ei vielä ollut loppumassa, tuntui tärkeältä aloittaa 
uuden strategian työstäminen jo syksyllä 2017. Ko-
ko Suomi tanssii -kampanja oli merkittävä ja eni-
ten resursseja vienyt toiminnan osa-alue vuosina 
2016–2017. Kun se päättyisi vuoden 2018 alussa teh-
tävään loppuarviointiin, olisi aika asemoida toiminta 
ja strategiset painopisteet uudelleen.

Tiedotuskeskuksen hallitus pyrittiin osallistamaan 
prosessiin monin tavoin. Syksyllä osana strategia-
prosessia toteutettiin palvelukysely, jonka tulok-
sia hyödynnetään toiminnan painopisteitä määri-
teltäessä. Strategiaprosessi viedään loppuun talvella 
2018.

Osa prosessista päätettiin toteuttaa yhdessä saman-
aikaisesti omaa strategiatyötään tekevän Sirkuksen 
tiedotuskeskuksen kanssa. Tiedotuskeskukset ko-
koontuivat yhdessä analysoimaan toimintaympäris-
töä ja tekivät yhteistyössä sekä toimintaympäristön 
että tiedotuskeskusten toiminnan SWOT-analyysin. 
Yhteiset keskustelut toivat selkeästi esille taiteena-
lojen rakenteiden ja toimintaympäristöjen saman-
kaltaisuuden, mikä avaa luontevia mahdollisuuksia 
yhteistyölle.

Kirkkoherra Heikki Arikka

Se, että voi tanssin ja musiikin kautta puhutella 
näin syvällisesti ihmisen eksistenssiä ja tuoda 
toivoa, avaa evankeliumiin ja kirkon sanoman 
’sanoittamiseen’ sekä ihmisten kohtaamisiin 
aivan uuden näkökulman.

“
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Yhteistyö Sirkuksen tiedotuskeskuksen kanssa on 
tehokas ja hedelmällinen tapa tuottaa palveluja ken-
tälle. Yhteistyötä tehtiin aikaisempaa enemmän esi-
merkiksi kansainvälisissä asioissa, verkostoitumisti-
laisuuksissa ja tilastoinnissa. 

Kansainvälisessä toiminnassa oli verkostoitumisen 
ja valmistelun vuosi. Venäjä-ohjelman myötä yh-
teistyö Suomen ja Venäjän tanssin välillä on lisään-
tynyt. Kansainvälistymisvalmiuksien kehittämistä 
pohdittiin paljon, kehittämissuunnitelmia laadit-
tiin ja opintomatkoja ja yhteistyöprojekteja toteu-
tettiin. Tyytyväisinä voitiin olla mukana esimerkiksi 
eurooppalaisissa Szenefrei- ja TelepArt-hankkeissa, 
joiden avulla saadaan hieman lisää resursseja esittä-
vien taiteilijoiden kansainväliseen liikkuvuuteen.

Yleistä kulttuurialan keskustelua vuonna 2017 hallit-
si esittävän taiteen ja museoalan rahoitusuudistus, 
jota seurattiin tarkoin ja jonka työpajoihin Tiedo-
tuskeskus osallistui. Tiedotuskeskuksen keräämällä 

tiedolla, tilastoilla ja asiantuntemuksella oli käyttöä, 
kun tanssin kenttä pohti omaa esitystään rahoituk-
sen kehittämiseksi. 

Kaiken kaikkiaan vuosi 2017 osoitti monella tavalla, 
miten paljon kenttä on kasvanut. Tilastotietoja ke-
rättiin ennätyksellisiltä yli 100 toimijalta, kun pari-
kymmentä vuotta sitten toimijoita oli 30. Tanssi-
ryhmien toiminta on laajentunut sisältämään myös 
muuta kuin esitystoimintaa. Yhteisötanssia, yleisö-
työtä tai tanssielokuvia tilastoitiin enemmän kuin 
aikaisemmin. Tämä asettaa haasteita Tiedotuskes-
kukselle ja sen palveluille.  

Nyt kun katsomme taaksepäin, kirjoitamme vuosi-
kertomusta ja pitkiä, perusteellisia raportteja kai-
kesta tehdystä, haikeana huomaan, että vähän kai-
paamme viime vuoteen. Niin paljon tekemisen 
meininkiä, iloa, hämmästystä ja muitakin tunteita, 
oppimista, positiivista palautetta, uusia kumppanei-
ta ja yhteistyötä vuosi 2017 sisälsi.

Sanna Rekola 
Toiminnanjohtaja

Kuva: Uupi Tirronen



1. VIESTINTÄ

Viestinnän tärkeimpiä tavoitteita vuonna 2017 
olivat tanssin yleisen näkyvyyden lisääminen 

julkisuudessa, toimialaa koskevan tiedon 
lisääminen ja levittäminen laajalti  sekä  

tanssille myönteisen ilmapiirin luominen. 
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Koko Suomi tanssii -kampanjan rinnalla Tiedo-
tuskeskuksen viestintäkanavissa tuotiin esil-

le laajaa tanssialaa eri näkökulmista: tanssitaiteen 
lisäksi esimerkiksi kilpatanssia ja kansantanssia, 
tanssin hyvinvointivaikutuksia ja tanssialan ilmiöitä.

Yhä suurempi osa viestinnästä tapahtui sosiaali-
sessa mediassa, jonka hyödyntämistä kehitettiin 
suunnitelmallisemmaksi.

Toimialaa koskevia muutoksia, suunnitelmia ja pää-
töksentekoa, erityisesti esittävien taiteiden ra-
hoitusuudistusta ja Tanssin talon suunnitelmien 
etenemistä, seurattiin tiiviisti. Ammattilaisille, mie-
lipidevaikuttajille ja päättäjille pyrittiin tarjoamaan 
tietoa suunnitelmien ja niiden vaikutusten arvioin-
nin tueksi.

Loppuvuodesta toteutettiin strategiatyötä tuke-
va palvelukysely, jonka tulokset julkistetaan vuoden 
2018 aikana.

Tiedotuskeskuksen viestinnän kohderyhmiä oli 
vuonna 2017 viisi: 

1. Tanssin ammattilaiset ja asiantuntijat

2. Mielipidevaikuttajat, media

3. Virkamiehet, päättäjät, poliitikot

4. Ulkomaiset ammattilaiset ja verkostot

sekä Koko Suomi tanssii -hankkeen myötä

5. Kampanjan laajat kohderyhmät ja ns. uudet 
yleisöt

VERKKOSIVUSTO

Verkkosivusto on Tiedotuskeskuksen ”oma me-
dia”, paikka ja palvelu, joka kokoaa tanssin toimi-
alatietoa laajasti ja johon tuotetaan jatkuvasti omaa 
sisältöä. Se palvelee kaikkia Tiedotuskeskuksen 
kohderyhmiä.

Vuonna 2016 uudistettua sivustoa täydennettiin vie-
lä esimerkiksi tilastojen ja niiden visualisoinnin osal-
ta, mutta pääosin sivusto oli nyt kokonaisuudessaan 
toimiva. Kehitystarpeitakin vuoden aikana tunnis-
tettiin, muutamia korjauksia tehtiin (esityskalente-
rilomakkeeseen ja hakutoimintoihin) ja osa toteute-
taan seuraavan toimintavuoden aikana. 

Www.danceinfo.fi -sivuston rinnalla Tiedotuskes-
kuksella oli erillinen Koko Suomi tanssii -kampanja-
sivusto, joka oli suunnattu kampanjan kohderyhmil-
le. Sinne tuotettiin omaa sisältöä. Kampanjasivuston 
kävijämäärät eivät näy seuraavalla sivulla olevassa 
taulukossa.

Koko Suomi tanssii -kampanja oli keskeisin ja näkyvin osa Tiedotuskeskuksen 
viestintää vuonna 2017. Se tuotti Tiedotuskeskuksen työlle ja koko tanssialalle 
paljon julkisuutta, vei tanssia uusiin paikkoihin ja tilanteisiin sekä tavoitti 
uusia ja laajoja yleisöjä. Ennätysmäisen suuri osa viestinnästä tapahtui 
sosiaalisen median kanavissa.
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VERKKOSIVUJEN KÄYTTÖ
(vuoden 2016 luvut ovat arvioita)

2017 2016 * 2015

Yksittäisten sivujen katselut 215 000 290 000 327 000

Käynnit sivuilla (istunnot) 86 000 93 000 114 000

Ilmoitustaulu 90 000 (42 %) 100 000 (34 %) 94 000 (32 %)

Etusivu 26 000 (12 %) 35 000 (12 %) 37 000 (11 %)

Uutiset ja artikkelit yhteensä 22 000 (10 %) - 39 000 (12 %)

Esityskalenteri 17 000 (8%) 20 000 (7 %) 24 000 (7 %)

Englanninkieliset sivut 16 400 (8 %) 11 000 (4 %) -

Tietopankki 7 500 (3 %) 4 500 (1 %) -

Tanka 3 600 (2 %) 25 000 (9 %) 39 000 (12 %)

Koulutus 3 200 (2 %) - 14 500 (4 %)

Tilastot 2 500 (1 %) - -

Tuloliikenne some-kanavista 12 % 13 % 7 %

Helsinkiläisten osuus käynneistä 55 % 56 % 57 %

 Verkkosivuston käyttö ja sivujen katselut. * Vuoden 2016 luvut ovat arvioita.

Verkkosivujen katselukerrat ovat jonkin verran 
vähentyneet. Vähenemiseen on saattanut vaikuttaa 
se, että osa kävijöistä ohjautui suomitanssii.fi-sivus-
tolle sekä Tankan kävijämäärän pudotus. Myös ylei-
sen tendenssin mukaan kuluttajat ovat todennä-
köisesti siirtyneet seuraamaan tiedonvälitystä yhä 
enemmän Tiedotuskeskuksen sosiaalisen median 
kanavissa. 

Sivuston mobiilikäyttö lisääntyy vuosi vuodelta, ja 
oli vuonna 2017 jo lähes 50 % käynneistä. Tiedo-
tuskeskuksen sivusto on täysin mobiilioptimoitu. 
Sosiaalisen median linkkien kautta verkkosivuille 
tuleva liikenne on pysynyt suunnilleen samana kuin 
viime vuonna.

Noin 15 % sivujen katseluista tuli ulkomailta; kärjes-
sä olivat käyttäjät Yhdysvalloissa, Saksassa, Iso-Bri-
tanniassa ja Ruotsissa.

Englanninkielisillä sivuilla oli reilut 16 000 katselua. 
Vuoden 2017 aikana täydennettiin englanninkielis-
ten sivujen sisältöä erityisesti tietopankin osalta. 
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TANSSIALAN UUTISET

Ajankohtaispalsta toimii ikään kuin omana tanssia-
lan mediana. Se on suunnattu ihmisille, jotka ha-
luavat saada yhteen paikkaan koottuna tietoa siitä, 
mitä tanssialalla tapahtuu ja millaiset asiat ovat pu-
heenaiheina. Kohderyhmiä ovat tanssiammattilai-
set, mielipidevaikuttajat, kulttuurialojen asiantunti-
jat, toimittajat, virkamiehet ja päättäjät.

Laadukkaaseen uutisointiin ja omaan sisällöntuo-
tantoon on erityisesti panostettu parin vuoden ajan, 
ja se on tuottanut tulosta. Itse tuotetut laajat ja 
taustoittavat artikkelit olivat ajankohtaispalstan lue-
tuimpia juttuja. Ne keräsivät myös eniten liikennettä 
sivustolle sosiaalisesta mediasta.

Suosituimmat artikkelit:

1. Tanssin talon arkkitehtuuri uhmaa  
painovoimaa (17.8.2017)

2. Kilpatanssi ei ole vain kilpailua (6.10.2017)

3. Tanssi lähtee kiertämään (26.5.2017)

4. Malmin seurakunta osallistui Koko Suomi 
tanssii -kampanjaan (10.4.2017)

Uutisten ja artikkeleiden voi arvioida kiinnostavan 
lukijoita aikaisempaa enemmän myös niiden luke-
miseen keskimäärin käytetyn ajan perusteella (2 mi-
nuuttia 13 sekuntia), joka on lähes kaksinkertaistu-
nut parin vuoden takaisesta (2015: 01’10).

Kaiken kaikkiaan tanssia koskevia uutisia ja artikke-
leita julkaistiin 200, joista 143 oli suomeksi ja 57 eng-
lanniksi (2016: 138 suomeksi ja 50 englanniksi). Joka 
viikko tuotettiin siis keskimäärin neljä uutista. Omaa 
sisällöntuotantoa oli puolet suomenkielisistä jutuis-
ta (70), ja niistä 21 oli laajoja artikkeleita. Lisäksi Ko-
ko Suomi tanssii -kampanjan sivustolle tuotettiin 43 
artikkelia.

200
22 000
22
2 000

uutista

lukukertaa

uutiskirjettä

vastaanottajaa

”Tulossa on kone, jonka täytyy pyörittää jouhevasti esityksiä, ihmisiä, 
rekkoja, tekniikkaa ja lavasteita päivästä toiseen”, arkkitehti Teemu 
Kurkela kuvailee haasteita. © JKMM Arkkitehdit Oy.
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UUTISKIRJE

Kun palvelukyselyssä 2017 kysyttiin, millä kanaval-
la mieluiten seuraa Tanssin tiedotuskeskusta, uu-
tiskirje nousi selkeästi suosituimmaksi kaikissa 
vastaajaryhmissä. 

Uutiskirje kokoaa kolmen viikon välein yhteen pa-
kettiin Tiedotuskeskuksen sivuilla julkaistut toimi-
alan uutiset, 2–4 esitysnostoa eri puolilta Suomea 
(esityskalenterista), otteita ilmoitustaululta sekä 
Instagramissa julkaistuja kuvia. 

Uutiskirje lähetettiin kuusitoista (16) kertaa loppu-
vuodesta jo noin 2 000 vastaanottajalle (2016: 1 700 
vastaanottajaa). Keskimäärin 41 % vastaajista avasi 
uutiskirjeen, ja avanneista noin kolmannes klikkasi 
lukemaan koko uutisen. Uutiskirje on vakiinnutta-
nut paikkansa: luvut olivat suunnilleen samat edel-
lisenä vuonna.

Uutiskirjeen sisältö on toteutettu siten, että pelkäs-
tään sen silmäilemällä pysyy ajantasalla tanssialan 
asioista. Sitä on pidetty palautteessa hyvänä asiana, 
mutta toisaalta silloin lukijat eivät välttämättä koe 
tarvetta klikata Tiedotuskeskuksen verkkosivuille. 

UUTISIA ENGLANNIKSI KANSAINVÄLISELLE 
KOHDERYHMÄLLE

Vuonna 2017 englanniksi julkaistiin 57 uutista, joista 
kahdeksan oli pidempiä artikkeleita (2016: yhteen-
sä 50 uutista tai artikkelia). Englanninkielinen sisäl-
tö tuotettiin kokonaan itse. Englanninkielisiä uuti-
sia luettiin noin 3 500 kertaa (2016: 5 000 ja 2015: 
noin 4 000).

Lukijamäärän laskua selittänee se, että vuonna 2017 
ei järjestetty isoja kansainvälisiä tanssialan messu-
ja tai muita tapahtumia, esimerkiksi Ice Hot -kat-
selmusta, joissa Tiedotuskeskus ja suomalaiset 
tanssitoimijat olisivat näkyneet kansainvälisissä yh-
teyksissä. Toisaalta myös kansainvälisesti tietoa saa-
daan ja seurataan entistä enemmän sosiaalisen me-
dian kanavilla, joihin Tiedotuskeskus tuottaa myös 
englanninkielistä sisältöä.

Englanninkielisistä uutisista ja artikkeleista Maija 
Karhusta (When you don’t conform to bodily norms 
on stage), Tanssin taloa ja Koko Suomi tanssii -kam-
panjaa koskevat aiheet olivat suosituimpia.

Englanninkielinen sisältö on suunnattu kansainväli-
sille ammattilaisille ja asiantuntijoille, presenttereil-
le ja yhteistyökumppaneille. Se kertoo suomalaisten 
tanssin tekijöiden kansainvälisestä toiminnasta se-
kä nostaa sellaisia suomalaisen tanssikentän aihei-
ta ja ilmiöitä, joiden arvellaan kiinnostavan kansain-
välisiä toimijoita. 

Englanninkielinen uutiskirje lähetettiin joka toi-
nen kuukausi noin 1 400 vastaanottajalle. Määrä on 
suunnilleen sama kuin edellisenä vuonna. Uutiskir-
jeen otsikoista eniten klikattiin artikkeleita ja suo-
malaisten tanssiryhmien ulkomaanvierailuja sekä 
linkkiä Suomessa tarjolla oleviin residensseihin.
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SOSIAALINEN MEDIA

Sosiaalisesta mediasta on tullut tärkeä kanava le-
vittää tanssialan uutisia ja tapahtumatietoja sekä 

olla yhteydessä kohderyhmiin. Sitä kautta on mah-
dollisuus tavoittaa nopeasti ja säännöllisesti laajem-
pia yleisöjä kuin omien sivujen lukijat tai uutiskir-
jeen tilaajat.  

Somen käytölle luotiin vuonna 2017 suunnitelma, jo-
ka tarkensi kunkin kanavan kohderyhmiä, tavoittei-
ta ja tapoja viestiä niissä. Some-kanaville tuotettiin 
ja siellä välitettiin huomattavasti enemmän sisältöä 
kuin edellisenä vuonna.

600 (320)

557 (478)

256 (214)

Julkaisuja vuonna 2017 (2016):

Facebook-postauksista 1/6 oli linkkejä omille 
www-sivuille tuotettuun sisältöön ja loput muihin 
tanssialan ajankohtaisiin sisältöihin, mediajuttuihin 
sekä esityksiin, festivaaleihin ja muihin tapahtumiin. 
Videot olivat selvästi suosituinta FB-sisältöä – Tie-
dotuskeskuksen oman tanssihaastevideon näki yli 6 
000 käyttäjää ja video Koko Suomi tanssii -lansee-
raustapahtumasta Kampin keskuksessa näkyi 5 400 
Facebook-käyttäjälle. Facebook-postauksemme sai-
vat keskimäärin 30 000 näyttökertaa kuukaudessa.

Twitterissä välitettiin tanssiammattilaisia koske-
vaa ilmoitussisältöä, esimerkiksi tietoa avoimista 
hauista, apurahoista, seminaareista ja työpaikois-
ta. Lisäksi siellä jaettiin toimialaa, kulttuuripolitiik-
kaa ja rahoitusuudistusta koskevia juttuja. Osa Twit-
ter-julkaisuista oli englanninkielisiä ja suunnattu 
kansainväliselle tanssikentälle. Parhaimmillaan jul-
kaisut näkyivät 3 000 – 5 000 Twitterin käyttäjälle.

15.9.2017  Ilmainen some-työpaja tanssin ja sirkuksen 
ammattilaisille pe 13.10. Vetäjänä Someco Oy:n Marko 
Suomi.

Suosittu twiitti näytettiin Twitterissä noin 3000 
käyttäjälle.24.11.2017  Tanssitaiteen valtionpalkinto on myönnetty 

Sisä-Suomen tanssin aluekeskuksen koordinoimalle 
esitys- ja harjoitustila Liikelaiturille. Sydämelliset 
onnittelut!

Linkki Danceinfo.fi-sivujen uutiseen tavoitti yli 4 200 
ihmistä.
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Instagramissa aloitettiin syksyllä teemoitettujen si-
sältökokonaisuuksien tuottaminen. Tarkoituksena 
oli tehdä suomalaisia tanssiryhmiä ja esityksiä tun-
netuiksi laajemmalle kohderyhmälle, esimerkiksi 
tanssiharrastajille. 

#viikontaiteilija-teeman alla tanssiammattilaiset 
saivat viikon ajan tuottaa itse kuvia tai videota Tie-
dotuskeskuksen DanceFinland-tilille. 13 taiteilijaa 
tai ryhmää käytti tätä mahdollisuutta syyskuusta 
alkaen.

#tanssikiertää nosti esiin tanssivierailuja eri puolilla 
Suomea, #enskarivinkit ja #katsomossa toivat nä-
kyvyyttä esityksille. 

#tutustutiekkariin esitteli omaa henkilökuntaa ja 
teki Tiedotuskeskusta helpommin lähestyttäväksi. 

Instagramin käytöstä alkoi kertyä tarkempia lukuja 
vasta loppuvuodesta, kun otettiin käyttöön yritystili.

7.11.2017  @etnogaala Tavastia-klubi Vuoden 
tanssintekijä -palkinnon saa … Petri Kauppinen!!! #etnosoi 
#suomitanssii

Suosittu julkaisu näkyi 750 käyttäjälle ja sai 72 tykkäystä. 

Tämän lisäksi Koko Suomi tanssii -kampanjassa so-
siaalinen media oli keskeisessä roolissa sisältö-
jen levityksessä ja koko kampanjan toteutumisessa. 
Kampanjan omissa kanavissa julkaistiin suunnil-
leen saman verran sisältöä kuin Tiedotuskeskuksen 
kanavissa. 

Sosiaalisen median kautta Tiedotuskeskuksen verk-
kosivuille tuli yli 10 000 vierailua vuoden 2017 aikana.

Seuraajia vuonna 2017 (2016):

2 930 (2 761)

1 186 (854)

873 (798)
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MEDIATIEDOTUS JA -SEURANTA

Medialle tiedotetaan Tiedotuskeskuksen omis-
ta hankkeista, oman toiminnan, tiedonkeruun 

ja tilastoinnin tuloksista sekä tanssikentän yhteisis-
tä asioista, esimerkiksi kannanotoista. Lisäksi tans-
sille pyritään saamaan näkyvyyttä tiedotusvälineissä 
nostamalla itse esiin erilaisia teemoja. Vuonna 2017 
tätä tehtiin Koko Suomi tanssii -kampanjan avulla 
sekä Kansainvälisenä tanssin päivänä.

Tiedotuskeskuksen medialistalla on noin 300 toi-
mittajaa Suomessa ja noin 100 tanssitoimittajaa eri 
puolilla maailmaa. Tiedotepalvelua ei ole käytössä, 
mutta Meltwaterin vaikuttajatietokannan kautta ta-
voitettiin lisäksi hyvinvoinnista, kulttuurista, liikun-
nasta ja musiikista kirjoittavia toimittajia Koko Suo-
mi tanssii -kampanjan tueksi. 

Uutiskirje lähtee joka kolmas viikko myös 170 toimit-
tajalle tai tiedotusvälineelle.

Vuonna 2017 tehtiin seitsemän mediatiedotetta Ko-
ko Suomi tanssii -kampanjasta sekä viisi muista ai-
heista. Muita aiheita olivat mm. tanssin kentän yh-
teinen kannanotto rahoitusuudistukseen (8.2.2017), 
kansainvälinen tanssin päivä, tanssielokuva sekä ti-
lastoaiheinen tiedote ”Tanssivienti kasvoi”.

Tiedotuskeskuksen henkilökuntaa haastateltiin ra-
dioon tai televisioon viisi kertaa vuoden aikana, lä-
hinnä Koko Suomi tanssii -kampanjan aiheista. 

Suomalainen tanssi sai näkyvyyttä kansainvälisissä 
tiedotusvälineissä 48 kertaa seurannan mukaan. Ko-
ko Suomi tanssii -kampanjan lisäksi osumia keräsi 
Tero Saarinen Company, Zodiak, Ice Hot sekä Hong 
Kong x Finland -hanke.

Lisäksi mediaseurantapalvelun avulla pystyimme ai-
kaisempaa paremmin seuraamaan, mitä toimialasta 
ylipäänsä puhutaan julkisuudessa, kuinka paljon ja 
missä medioissa erityisesti. Tanssista puhutaan pal-
jon: jos tanssitaiteen lisäksi seurataan, miten tanssi 
puheenaiheena liitetään harrastamiseen, tanssikou-
luihin, hyvinvointiin, seuratanssiin ja viihteeseen, 
osumia on valtavasti. Eniten tanssiaiheita esiintyi 
odotetusti sosiaalisen median kanavissa, mutta esi-
merkiksi hyvinvointiin ja tanssiin liittyviä toimituk-
sellisia artikkeleita julkaistiin viime vuonna reilusti 
yli kolmekymmentä.

23
44

mediassa

jutussa (joista 33 liittyi Koko Suomi 
tanssii -kampanjaan)

Tanssin Tiedotuskeskus mainittiin:

387
37

juttua

kotimaisessa mediassa

Tiedotuskeskuksen Koko Suomi tanssii 
-hankkeesta julkaistiin vuoden aikana:

29 kansainvälisessä mediassa

(Käytössä olleen mediaseurannan mukaan)
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Kansainvälistä tanssin päivää vietetään 29.4. 
Tanssin Tiedotuskeskus suomensi ja välitti tans-

sitoimijoille päivään liittyvän Kansainvälisen teatte-
ri-instituuttin ITI:n tilaaman julistuksen, jonka oli 
koonnut Susan Rosenberg postmodernin tanssin 
edelläkävijän Trisha Brownin kirjoituksista.

Tiedotuskeskus keräsi ja julkaisi tiedot tanssin päi-
vän tapahtumista eri puolella Suomea ja koordinoi 
päivään liittyvää viestintää valtakunnallisesti. 

Tanssin päivän kunniaksi Ylen Aamu-tv:ssa Jark-
ko Hänninen ja Riina Hosio olivat tanssimassa Ko-
ko Suomen humppaa ja projektipäällikkö Riitta Ait-
tokalliota haastateltiin. 

Tiedotuskeskus koordinoi jo kolmatta kertaa jär-
jestettyä Kaapelin tanssin päivää, hoiti tapahtuman 
markkinointiviestinnän sekä teki tapahtumasta flye-
rin ja julisteen. Lisäksi järjestimme Koko Ruoholah-
ti humppaa -tapahtuman Kaapelitehtaan sisäpihalle 
osana Koko Suomi tanssii -hanketta. 

Kaapelin tanssin päivässä oli Kaapelitehtaalla toimi-
vien ja esiintyvien tanssitoimijoiden tuottamaa oh-
jelmaa klo 11–02: avoimia ovia, tanssitunteja, esityk-
siä, elokuvia ja iltajuhlat, yhteensä parikymmentä 
erilaista tapahtumaa.

Kansainvälinen tanssin päivä mainittiin 26:ssa toimi-
tuksellisessa jutussa Etelä-Suomesta Pohjois-Poh-
janmaalle (juttujen potentiaalinen tavoittavuus oli 
yli 3 miljoonaa ihmistä). 

KANSAINVÄLINEN TANSSIN PÄIVÄ

Kaapelin tanssin päivässä 29.4.2017 tanssittiin Koko Suomen 
humppaa Kaapelitehtaan sisäpihalla, vaikka sää ei ollut suosiollinen!

50
20

listattua tapahtumaa

tapahtumaa Facebook-eventissä

Kansainvälinen tanssin päivä vuonna 2017:

Trisha Brown (1937–2017),  
Kansainvälisen tanssin päivän julistus 2017

Tanssi on tehty ihmisistä ja ideoista. Tanssies-
ityksen katselija voi viedä tämän luovuuden 
voiman kotiin ja soveltaa sitä jokapäiväisessä 
elämässään. 

“
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VIESTINTÄ AMMATTILAISILLE

ILMOITUSTAULU

Tiedotuskeskuksen verkkosivuilla olevalla ilmoitus-
taululla julkaistaan tanssin ammattilaisille suun-
nattuja ilmoituksia apurahahauista, esityshauista, 
avoimista työpaikoista, koulutuksesta ja kursseista, 
residensseistä, tapahtumista, seminaareista ja tut-
kimuksista. Uusien ilmoitusten otsikoista lähetetään 
kerran viikossa kooste tilaajille sähköpostitse. 

Ilmoitustaulu on edelleen verkkosivuston ehdotto-
masti käytetyin osa. Loppuvuoden palvelukyselyssä 
tanssiammattilaiset arvioivat sen kahden tärkeim-
män tiedotuskeskuksen palvelun joukkoon.

Suosituimmat ilmoitukset koskivat työtarjouksia ja 
niitä katsottiin jopa 750 kertaa.

ILMOITUSTAULUN KÄYTTÖ 2017 2016 2015

Ilmoitusten määrä 517 502 533

Ilmoitustaulukoosteen vastaanottajia 784 644 619

Käynnit ilmoitustaululla 89 000 yli 100 000 * 104 000

* Vuoden 2016 luku on arvio.
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TIETOPANKKI JA  
KANSAINVÄLISTYMINEN-OSIO

Tanssialan tietopankki on tarkoitettu ammattilai-
sille ja muille tiedon etsijöille, esimerkiksi toimit-
tajille. Tietopankkiin on koottu linkkejä seitsemäl-
tä aihealueelta: aluekeskukset, apurahat, esitystilat, 
koulutus, residenssit, tapahtumat sekä yhdistykset 
ja liitot. 

Tietopankki oli kesällä 2016 luotu uusi kokonai-
suus verkkosivuille. Vuonna 2017 sitä käytettiin noin  
7 500 kertaa. Käytetyimmät alueet olivat koulutus, 
tapahtumat ja rahoitus Suomessa.

Vuonna 2017 täydennettiin tietopankin osa-aluei-
ta myös englanniksi. Nyt koko tietopankki apuraho-
ja lukuunottamatta on selailtavassa molemmilla kie-
lillä. Englanniksi käytetyimmät osat olivat festivaalit 
ja residenssimahdollisuudet Suomessa.

Tanssialan tietoja muista maista koottiin Kansainvä-
listyminen-osioon. Tieto on jaettu maittain neljään 
kategoriaan: keskeisiin organisaatioihin, tuotanto-
tahoihin, tapahtumiin ja residensseihin. Osion mai-
ta täydennettiin vuonna 2017 ja tällä hetkellä tietoja 
on 18 maasta. Kansainvälistyminen-osiota katsottiin 
1 600 kertaa.

Tietopankilla ja kansainvälisellä osalla pyritään te-
kemään läpinäkyväksi ja avaamaan kaikkien hyö-
dynnettäväksi Tiedotuskeskuksen kontakteja ja 
verkostoja. Kansainvälisen tanssikentän osalta on 
mahdotonta edes pyrkiä täydelliseen kattavuuteen, 
mutta tietoja päivitetään jatkuvasti ja vinkkejä lisät-
tävistä tiedoista otetaan vastaan.

TIEDOTTEET TANSSIN KENTÄLLE

Tiedotuskeskuksen asiakasrekisterissä on yli 700 
tanssin kentällä toimivan ammattilaisen sähköpos-
tiosoitteet. Heille lähetettiin vuonna 2017 suoraan 
16 tiedotetta, jotka koskivat opintomatkoja ja hank-
keita, omia tai yhteistyökumppanien avoimia ha-
kuja, seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja mui-
ta Tiedotuskeskuksen ammattilaisille tarjoamia 
mahdollisuuksia.

Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat ry:n Liitos-lehden 
1/2017 -numerossa julkaistiin ”Tanssin tiedotuskes-
kuksen kuulumisia”.

AMMATTILAISTILAISUUDET
Sisä-Suomen aluekeskustapaaminen Koko Suomi tanssii 
-hankkeesta 
Tampere 
2.2.2017 
8 osallistujaa

Tuottajatapaaminen, aiheena joukkorahoitus 
Sirkuksen tiedotuskeskus 
4.4.2017  
Yhteistyössä: Sirkuksen ja teatterin tiedotuskeskusten kanssa 
Vetäjä: Outi Järvinen, Arts Management Helsinki 
17 osallistujaa

Kahvia ja kansainvälistymistä 
Aiheena ajankohtaiset hankkeet ja messut, haut ja tulevat 
opintomatkat 
30.5.2017 
16 osallistujaa

Verkottumistilaisuus saksalaisten ja brittiläisten tanssin ja 
esittävien taiteiden kuraattorien kanssa 
Suvilahti, Eskus 
11.9.2017 
Yhteistyössä: Sirkuksen ja Teatterin tiedotuskeskukset, Eskus 
ja Szenefrei-hanke. 
Mukana: Sabine Gehm (Tanz Bremen), Anke Euler (Steptext 
/ Schwankhalle, Bremen), Cath James (South East Dance, 
Brighton), Julia Carruthers (Warwick Arts Centre, UK) 
20 osallistujaa

Some-työpaja sirkus- ja tanssialalle 
Sirkuksen tiedotuskeskus  
13.10.2017  
Vetäjänä Marko Suomi, Someco 
14 osallistujaa

Johdanto kansainvälistymiseen  
Miniseminaari It starts with a conversation (Ice Hot) -oppaan 
aiheista 
7.11.2017 
Puhujana Ása Richardsdottir 
15 osallistujaa

Kiinnostaako saksankielinen Eurooppa? 
SZENEfrei-hankkeen infotilaisuus 
Suvilahti, Eskus 
14.11.2017 
Yhteistyössä: Sirkuksen ja teatterin tiedotuskeskusten sekä 
Eskuksen kanssa 
25 osallistujaa (enimmäkseen tanssin ja esitystaiteen alalta)

Lisäksi oltiin mukana järjestämässä verkostoitumistilaisuuk-
sia Szenefrei-hankkeen asiantuntijavierailujen yhteydessä 
16.5.2017 ja 20.5.2017.
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JULKAISUT JA PAINOTUOTTEET

Vuonna 2017 julkaistiin Finnish Dance in Focus 
-lehden 18. vuosikerta (painos 2 500 kpl).

Lehden toimitusneuvostoon kuuluivat Sanna Kan-
gasluoma, Katarina Lindholm ja Sanna Rekola. Ar-
tikkeleita tilattiin viideltä ulkopuoliselta toimitta-
jalta, lisäksi oma henkilökunta kirjoitti muutamia 
juttuja. Käännöksiä tilattiin kolmelta kääntäjältä. 
Taiton teki Inka Kosonen.

Focus -lehti postitettiin 870 ammattilaiselle ulko-
mailla ja 330 osoitteeseen kotimaassa. Lisäksi lehteä 
jaettiin kansainvälisillä messuilla ja muissa tilaisuuk-
sissa, ja ulkomailla vierailleita tanssitaiteilijoita kan-
nustettiin viemään Focuksia mukanaan.

Lisäksi tehtiin Kaapelin tanssin päivän flyereita sekä 
Koko Suomi tanssii -esitteitä ja -jättilakanoita.

TEATTERI&TANSSI+SIRKUS-LEHTI

Tiedotuskeskus teki vuonna 2016 päätöksen tu-
kea vuosina 2017–2018 lehden sisällöntuotantoa 10 
000 eurolla vuodessa. Keskeisenä omistajana Tie-
dotuskeskus osallistuu lehden toimintaan hallitus-
työn kautta, mutta ei esimerkiksi toimitusneuvos-
ton työhön.

Can we tackle society’s problems through dance? oli Focuksen 2017 
teema. Kansikuva © Aino Huovio.

Lokakuussa järjestettiin ilmainen some-työpaja tanssi- ja sirkusalalle 
yhteistyössä Sirkuksen tiedotuskeskuksen kanssa.



18

2. TIETOPALVELU

Tanssialaa koskevan tiedon kerääminen, 
tuottaminen ja jalostaminen ovat Tanssin 

tiedotuskeskuksen oman viestinnän ja 
vaikuttamistyön perusta. Tiedolla palvellaan 

sekä tanssin ammattilaisia, tutkijoita ja 
kulttuuripoliittisia asiantuntijoita  

että erityisesti päättäjiä,  
virkamiehiä ja mediaa.
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T iedotuskeskuksen verkkosivuille on koottu suu-
ri osa tietotyön tuloksista. 

Sivustolla on yleistietoa ja avainlukuja tanssialasta, 
lyhyesti suomalaisen tanssin historian merkkipaalu-
ja, tanssin tietopankki, ammattilaisille suunnattu il-
moitustaulu, kansainvälistä toimijakenttää esittele-
vä tietopankki sekä ajankohtaisten asioiden palsta. 

Tiedotuskeskus kerää tilastotietoa tanssitaidekentältä, ylläpitää suomalaisen 
tanssin tietokantaa ja julkaisee valtakunnallista tanssin esityskalenteria. 
Tiedotuskeskus myös kokoaa tiedot tanssitapahtumista, tanssialan 
työpaikoista ja ammattikoulutuksesta Suomessa.

Suomalaisia tanssiryhmiä ja koreografeja on listat-
tu sivustolle, samoin tanssialan aikakausjulkaisuja ja 
alaa koskevia muita julkaisuja. 

Tietoa havainnollistetaan infograafein ja tilastogra-
fiikalla, joita päivitetään vuosittain. 

Tanssin kokonaisesitysmäärän kehitys 2010–2016.
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TILASTOINTI JA TIEDONKERUU

T iedotuskeskus toimitti tanssin kokonaistilastot 
yhdistämällä Teatterin tiedotuskeskuksen ko-

koamien valtionosuuslain piiriin kuuluvien tanssi-
ryhmien ja tuotantokeskusten tilastot ja Tiedotus-
keskuksen itsensä keräämien muun tanssin alan 
tilastotiedot. Yhteensä tilastot kattoivat 100 toimi-
jan toimintaa kuvaavat luvut vuodelta 2016.

Tilastoitavien tanssitoimijoiden määrä osoittaa, että 
parissakymmenessä vuodessa tanssiala on kasvanut 
yli kolminkertaiseksi. Kaksikymmentä vuotta sitten 
tilastoitiin noin 30 tanssitoimijan lukuja.

Tiedotuskeskus keräsi esitys- ja katsojaluvut vuo-
delta 2016 ynnä muita tilastotietoja 46 vapaalta 
tanssiryhmältä (2015: 40) ja lähes 50 yksittäiseltä ko-
reografilta (2015: yli 20). Lisäksi koottiin seitsemän 
tanssin aluekeskuksen esitys- ja katsojatilastot. Ta-
loustiedot kerättiin ja julkaistiin 20:lta harkinnanva-
raista toiminta-avustusta saavalta ryhmältä. Tiedo-
tuskeskus keräsi myös luettelon vuoden kotimaisista 
tanssin kantaesityksistä. 

Tanssin kokonaiskatsojamäärä laski edellisvuodes-
ta parillakymmenellä tuhannella. Tanssiesityksillä 
oli vuonna 2016 yhteensä noin 434 000 katsojaa, 365 
000 näistä kotimaassa.

Tanssitaiteilijat tekevät yhä enemmän monenlais-
ta yleisölle suunnattua taidelähtöistä toimintaa, jo-
ta ei kutsuta esityksiksi. Vuonna 2017 kerättiin toista 
kertaa tiedot tanssielokuvanäytösten yleisömääris-
tä sekä vapaan kentän tekemästä yleisötyöstä ja yh-
teisötanssista. Sekä rahoittajat että taiteilijat pitävät 

osallistavan toiminnan merkitystä yhä tärkeämpä-
nä. Tilastoissa tämä näkyy osallistujamäärien voi-
makkaana kasvuna: vapaiden tanssiryhmien yleisö-
työhön ja yhteisötanssiprojekteihin osallistui yli 65 
000 ihmistä (edellisenä vuonna noin 50 000), ja Tin-
fon tilastomien VOS-ryhmien yleisötyötilaisuuk-
sien voi arvioida tavoittaneen lähes saman verran 
osallistujia. 

Toista kertaa koottiin tilastotietoja myös ulkomai-
sista tanssivierailuista Suomeen: festivaaleilla ja 
isoissa esitystaloissa oli yli 60 ulkomaista esitystä, 
joita kävi katsomassa noin 40 000 ihmistä.

Vuonna 2017 tiedonkeruuta ja tilastointia kehitet-
tiin edelleen teknisesti ja sisällöllisesti, ja tässä teh-
tiin yhteistyötä Sirkuksen tiedotuskeskuksen kans-
sa. Tiedotuskeskukset palkkasivat yli puolen vuoden 
työsuhteeseen yhteisen tilastojen tekijän, joka osal-
listui syksyllä myös tilastoinnin tekniseen kehitys-
työhön. Tilastointiin keskittyvä henkilö, joka vuonna 
2017 tuotti tilastot jo toisen kerran, toi kehitystyö-
hön sekä tilastojen keräämiseen lisää asiantemusta. 

Tilastotietoa havainnollistaa vuosittain päivitettä-
vä grafiikka, joka kuvaa tanssin rahoitusta, katsojia 
ja esitystoimintaa sekä niiden kehitystä viimeisten 
5–10 vuoden aikana.

Tanssin tilastot 2016 ja lukuja analysoiva teksti jul-
kaistiin Tiedotuskeskuksen www-sivuilla ja Teatte-
rin tiedotuskeskuksen Teatteritilastot 2016 -kirjassa. 

www.danceinfo.fi -> Tietoa alasta -> Tilastot

Tanssin avainlukuja vuodelta 2016.
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TANKA – SUOMALAISEN TANSSIN TIETOKANTA

Tanka on verkossa oleva suomalaisen tanssin ar-
kistotietokanta, joka sisältää tietoja suomalai-

sista tanssitaiteilijoista, teoksista ja tanssiryhmistä. 
Tiedotuskeskus päivittää sitä ympäri vuoden. Tieto-
kannan ensisijainen kohderyhmä ovat tanssin asian-
tuntijat ja tutkijat.

Toimintavuonna kerättiin ja päivitettiin tietokan-
taan 98 vuoden 2016 kantaesitystä, joiden tiedot ke-
rättiin tilastokyselyjen yhteydessä. Vuoden mittaan 
täydennettiin myös edeltävien vuosien teostieto-
ja. Kerran vuodessa päivitetään tanssiryhmät ja tai-
teilijakortit, viime mainitusta peritään vuosimaksu. 
Taiteilijakortin vuosimaksun maksaa tällä hetkel-
lä noin 75  taiteilijaa. Maksaneiden määrä on vähen-
tynyt merkittävästi viime vuosien aikana, eikä uusia 
taiteilijoita liity palveluun.

Verkkosivujen uudistuksen yhteydessä 2015–2016 
päätettiin, että Tankan uudistamiseen ei toistaisek-
si ohjata resursseja. Tanka jäi toimimaan vanhalla 
ohjelmistolla ja palvelimella, johon ohjataan uusil-
ta verkkosivuilta. Tietokannan sisältö on melko pel-
kistettyä verrattuna kuvia ja mediaa hyödyntävään 
tietoon, jota käyttäjät ovat nykyään tottuneet löytä-
mään verkosta hakukoneiden kautta.

Tankan kävijämäärä putosi 3 600 käyttäjään (2016 
arvioitiin 25 000 vierailua). Teknisen palveluntarjo-
ajan mukaan suuri syy tähän on se, että Tanka toimii 
eri palvelimella kuin muu verkkosivusto. Aikaisem-
min on todettu, että Tankaan on tullut paljon virhe-
vierailuja ja satunnaiskävijöitä, jotka ovat klikanneet 
itsensä sieltä välittömästi ulos. Näyttäisi, että tällai-
set käynnit ovat nyt karsiutuneet tilastoista, ja kä-
vijämäärä kertoo todellisesta tietokannan käytöstä.

ESITYSKALENTERI

Esityskalenterin tavoitteena on tulla koko tanssia-
lan valtakunnalliseksi kalenteriksi, josta käyttäjät 

pystyvät helposti löytämään ajankohtaiset tanssiesi-
tykset ja ohjautuvat suoraan lipunmyynteihin.

Tanssiryhmät ja esitysten tuottajat vievät itse tiedot 
esityskalenteriin, joka kattaa koko maan. Tiedotus-
keskus hyväksyy viennin ennen julkaisua. Vuonna 
2017 kalenterissa julkaistiin 356 esitystietoa suo-
meksi ja 173 englanniksi (2016: 351 suomeksi, 146 
englanniksi). 

Kalenteriin vietyjä esityksiä levitetään myös Tiedo-
tuskeskuksen sosiaalisen median kanavissa ja tuo-
daan esiin uutiskirjeessä.

Vuonna 2017 esityskalenteria katsottiin noin 17 000 
kertaa (vuonna 2016 arvioitiin noin 20 000 käyntiä). 
Kalenterin käyttö ei ole kehittynyt aivan toivotulla 
tavalla. Toimintavuoden aikana todettiin, että kalen-
terin hakukoneoptimointia on parannettava, kalen-
terin löytymistä verkkosivuilta voidaan helpottaa ja 
muutamia teknisiä parannuksia tarvitaan. Nämä on 
toteutettava seuraavan vuoden aikana.
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3. YHTEISKUNNALLINEN 
VAIKUTTAMINEN

Tanssin tiedotuskeskus on yksi kahdeksasta 
opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta 
taiteen tiedotuskeskuksesta. Tiedotuskeskus 
osallistuu tanssin, taiteen ja kulttuurin alaan 

liittyviin keskusteluihin, antaa lausuntoja ja 
kommentoi kehittämistyötä ja politiikkaa. 

Asema keskeisenä, joskaan ei ainoana,  
tanssin alan puolestapuhujana ja  

äänitorvena on vastuullinen.
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Koko Suomi tanssii  -hanke oli vuonna 2017 kes-
keinen osa Tiedotuskeskuksen viestintää, tans-

sin näkyvyyden kasvattamista ja sen yhteiskunnal-
lisen merkityksen esiintuomista. Myös Tanssin talo 
-hankkeen edistäminen oli edelleen merkittävä osa 
Tiedotuskeskuksen tanssin toimintaedellytysten 
kehittämiseen liittyvää työtä.

ANNETUT LAUSUNNOT

Huhtikuussa Tiedotuskeskus antoi opetushallituk-
selle lausunnon taiteen perusopetuksen laajan ja 
yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perustei-
den uudistamisesta. Lausunnossa esitettiin perus-
opetuksen laajuuden pitämistä 540 tunnissa ja sy-
ventävien opintojen 760 tunnissa. 

Marraskuussa Tiedotuskeskus antoi lausunnon 
eduskunnan valtionvarainvaliokunnan sivistys- ja 
tiedejaostolle hallituksen esityksestä eduskunnal-
le valtion talousarvioksi vuodelle 2018. Lausunnos-
sa nostettiin esiin tanssin jälkeenjäänyt rahoitus yli-
päätään ja esittävien taiteiden rahoitusuudistuksen 
mahdollisuus korjata tilanne. Tanssin talon akuutti 
rahoitustarve vuosina ennen talon toiminnan käyn-
nistymistä ja varsinaisen toimintarahoituksen al-
kua tuotiin myös esille, ja esitettiin valtionrahoituk-
sen aloittamista vuonna 2018, kun talon toimintaa 
valmistellaan.

”Tanssin julkinen rahoitus on marginaalista verrat-
tuna toiminnan määrään, laatuun tai muihin tai-
demuotoihin. Valtiontalouden tasapainottaminen 
ja viime vuosina toteutuneet leikkaukset ovat enti-
sestään pahentaneet tilannetta alalla, jonka toimijat 
ovat pieniä ja siksi haavoittuvaisia.”

TANSSIN TALO -HANKE

Tiedotuskeskus osallistui edelleen aktiivisesti tans-
sin talo -hankkeen edistämiseen. Toiminnanjohtaja 
Rekola jatkoi Tanssin talo ry:n hallituksen puheen-
johtajana. Hallitus kokoontui vuoden aikana kahdek-
san kertaa. Varsinaisten hallituskokousten lisäksi 

Tiedotuskeskuksen viestintä ja tanssin näkyvyyden edistäminen luovat pohjaa 
kohdennetulle vaikuttamistyölle, joka toteutuu lausuntoina, kannanottoina ja 
esimerkiksi tanssin talo -hankkeen edistämisenä. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 
kohdistuu päättäjien, virkamiesten ja vaikuttajien lisäksi asiantuntijoihin ja mediaan. 
Tiedotuskeskuksen asiantuntijaroolin merkitys näkyy kasvavana määränä  
erilaisia kyselyjä sekä arviointi- ja kommentointipyyntöjä.

hallituksen jäsenet osallistuivat hanketyöhön ja ta-
lon toiminnan valmisteluun eri työryhmien ja work-
shop-työskentelyn kautta. Vuoden alussa  tehtiin 
merkittävä päätös talon suunnittelijoista. Keväällä 
tehtiin päätös talon arkkitehtonisesta ilmeestä. Vuo-
den 2017 lopulla alettiin valmistautua talon tulevan 
henkilökunnan ja erityisesti johtajan rekrytointiin.

MUU VAIKUTTAMINEN

Tanssin näkökulman esille tuominen ja sen puoles-
ta puhuminen tapahtuu usein erilaisissa keskustelu-
tilaisuuksissa, työryhmissä, seminaareissa ja asian-
tuntijakuulemisisssa. Viime aikoina ovat yleistyneet 
erilaiset sähköpostitse tai verkossa toteutettavat 
kyselyt, joilla hankkeet tai kehittämistyö selvittävät 
sidosryhmien näkemyksiä.

Vuoden mittaan toiminnanjohtaja Rekola osallistui 
tanssin ja muun esittävän taiteen toiminnan kes-
keiseen kehitystyöhön eli rahoituksen uudistuspro-
sessiin opetus- ja kulttuuriministeriön ja Sitran jär-
jestämissä työpajoissa. Tiedotuskeskus oli mukana 
vuoden mittaan tiivistyneessä tanssin kentän yhtei-
sessä vaikuttajaviestinnässä, esimerkiksi yhteisessä 
esityksessä alan rahoituksen kehittämiseksi.

Lokakuussa (9.10.) toiminnanjohtaja Rekola osal-
listui kulttuuriministeri Terhon koolle kutsumaan 
keskustelutilaisuuteen kulttuuriyrittäjyydestä. Ti-
laisuuteen kutsutuilta pyydettiin etukäteen näke-
myksiä kulttuuriyrittäjyyden vahvuuksista ja heik-
kouksista sekä sen vahvistamiseksi tarvittavista 
toimista. Tiedotuskeskus nosti esiin muun muas-
sa seuraavaa: Tanssin alan tuotteet ja palvelut ovat 
pääsääntöisesti ei-monistettavia ja alalle mahdol-
lisesti syntyvät yritykset pieniä. Tarvitaan erilaisia 
toimia monistettavia ja skaalautuvia tuotteita sisäl-
tävien alojen ja ei-monistuvien taiteen ja kulttuurin 
aloille. Oma haasteensa on myös luovien alojen toi-
mijoiden koko: yksinyrittäjät ja mikroyritykset koh-
taavat osin toisenlaisia haasteita kuin suuret ja kas-
vuyritykset. Välittäjäportaan kehittämistä pidettiin 
keskeisenä niin tanssin kuin muidenkin luovien alo-
jen toiminnan kehittymiselle.
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4. KOKO SUOMI TANSSII

”Tanssi on ihmisen riemua olemassaolostaan 
ja koko maailmankaikkeuden olemassaolosta. 

Tanssissa oleminen selättää ei-olemisen!”  
Juha Hurme, Yle Kulttuuricocktail 1.2.2017.
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Koko Suomi tanssii 2017 oli Tanssin tiedotuskeskuksen  koordinoima 
ja toteuttama Suomen itsenäisyyden juhlavuoden valtakunnallinen 
tapahtumakokonaisuus ja viestintäkampanja. Hanke oli osa virallista Suomi 
100 -ohjelmaa. Koko Suomi tanssii -hankkeen tavoitteena oli tuoda tanssi 
näkyväksi osaksi juhlavuoden ohjelmaa positiivisella ja yhteisöllisellä tavalla, 
lisätä tanssin näkyvyyttä ja tuoda esille tanssin monia myönteisiä vaikutuksia 
ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointiin. Kampanja tavoitti yli 2,5 miljoonaa 
ihmistä. Koko Suomi tanssii oli laajuudeltaan suurin Tiedotuskeskuksen 
koskaan toteuttama hankekokonaisuus.

Kampanjan kautta haluttiin tarjota kaikille  suo-
malaisille iästä,  asuinpaikasta, kulttuuritaus-

tasta, osaamisesta tai muusta seikasta riippumatta 
mahdollisuus osallistua juhlavuoteen tanssien sekä 
kokea tanssin ilo ja yhteisöllisyys.  Lisäksi hankkeel-
la oli Tiedotuskeskuksen omaan toimintaan ja koti-
maiseen tanssin kenttään liittyviä tavoitteita kuten 
yhteistyön kehittäminen tanssin aluekeskusverkos-
ton kanssa, tanssin kentän erilaisten toimijoiden yh-
teen tuominen ja tanssin näkyvyyden kasvattami-
nen eri medioissa. 

Hankkeen tavoitteisiin, sisältöön ja toteutustapaan 
vaikuttivat valtioneuvoston asettamat linjaukset 
juhlavuoden ohjelmalle. Laajemman yhteistyön oh-
jelmahankkeilta, joka Koko Suomi tanssii oli, edelly-
tettiin valtakunnallisuuden lisäksi suomalaisten yh-
teenkuuluvuuden tunteen vahvistamista, hankkeen 
tuli olla jotain uutta ja erityistä tai uudella taval-
la tehtyä sekä hankkeen keskeisen sisällön oli olta-
va mahdollisimman laajasti käytettävissä esimerkik-
si verkossa. (Valtioneuvosto 2015)

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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SEITSEMÄN KOREOGRAFIA, KUUSI TANSSIA 
SUOMALAISEEN MUSIIKKIIN 

Koko Suomi tanssii -kampanjan ydin oli kuu-
si eri tanssia ja niistä tehdyt minuutin mittai-

set koreografiat. Tanssihaaste-koreografiat tilattiin 
vuonna 2016 seitsemältä koreografilta: Akim Bakh-
taoui (katutanssi), Ida Jousmäki (showtanssi), Mari-
na Tirkkonen (baletti), Panu Varstala (nykytanssi), 
Petri Kauppinen ja Marjukka Koivuniemi (pari- ja 
kansantanssi) sekä Pia Lindy (oma tanssi). Mukaan 
valittujen tanssilajien haluttiin olevan monille jo en-
nestään tuttuja ja näin helposti lähestyttäviä. Valit-
tujen tanssilajien katsottiin myös edustavan läpi-
leikkausta suomalaistesta tanssikulttuurista.

Koreografit valitsivat itse musiikin koreografiaansa. 
Ohjeistuksena oli, että musiikin tuli olla kotimaista. 
Artisteiksi ja kappaleiksi valikoituivat katutanssiin 
Elastisen feat. Anna Puu Kesä ‘99, showtanssiin Si-
ru Airistolan Läpikulkumatkalla, balettiin Panu Aal-
tion Forgiveness, nykytanssiin Chisun Onni, pari- ja 
kansantanssiin Korsuorkesterin Jimmy Banjoaan 
hän soittaa sekä Milja Viljamaan Neiti Marplen tan-
go omaan tanssiin.

Haastetanssien tuli olla helposti ja nopeasti opit-
tavia ilman aiempaa tanssitaustaakin. Koreogra-
fioita suunniteltaessa huomioitiin mahdolliset iän 
ja liikuntakyvyn tuomat rajoitteet. Videoiden käsi-
kirjoituksesta vastasi hankkeen viestintäyhteistyö-
kumppani markkinointi- ja mainostoimisto Huvila 
Brand & Design. Videot kuvasi ja leikkasi tuotanto-
yhtiö Kala Production Oy. Videoilla kampanjakoreo-
grafien johdolla tanssi lapsia, ikäihmisiä, kehitys-
vammaisia, tanssin harrastajia ja ihmisiä työpaikoilla. 
Kuvauspaikoiksi valittiin paikkoja, joissa ei välttä-
mättä muuten nähdä tanssia, kuten sairaala ja ruo-
kakauppa. Valinnoilla korostettiin kampanjan vies-
tiä: tanssia voi kuka tahansa, missä tahansa. 

Kampanjavideoiden lisäksi tansseista kuvattiin ope-
tusvideot, joissa koreografit opettivat tanssit askel 
askeleelta. Opetusvideot tekstitettiin suomeksi ja 
englanniksi. Kampanjan videot olivat kaikkien kat-
sottavissa suomitanssii.fi-sivulla, YouTubessa sekä 
Facebookissa. 

Seitsemän koreografin suunnittelemat tanssit saivat Suomen 
tanssimaan juhlavuonna. Koreografien suhdetta tanssiin avattiin 
vuoden aikana mm. henkilöartikkelein kampanjan verkkosivuilla. 

Koreografit opettivat tanssinsa  tanssinopettajille elokuussa 2016 
Kuopiossa ja Helsingissä sekä tammikuussa 2017 Helsingissä. 
Opetuksiin osallistui 87 tanssinopettajaa eri puolilta Suomea.
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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 vah-
vistivat monimuotoisen kehollisuuden eetosta 
mieluummin kuin pönkittivät yksilökeskeistä 
taiteilijakulttia.

“

#TANSSIHAASTE, #DANSUTMANING, 
#DANCECHALLENGE, #TANSSÂHÁSTU

Koko Suomi tanssii -kampanjan toteutumisen 
myötä sen keskiöön asettui tanssihaaste, jo-

hon kuka vain pystyi osallistumaan opettelemal-
la yhden kampanjan kuudesta tanssista, kuvaamal-
la tanssin ja jakamalla kuvan/videon sosiaalisessa 
mediassa kampanjan aihetunnistein #tanssihaas-
te ja #suomitanssii tai ruotsin- ja englanninkieli-
sin tunnistein #dansutmaning ja #dancechallenge. 
Vuoden aikana jaettiin muutamia videoita myös saa-
men- ja venäjänkielisin tunnistein #tanssâhástu ja 
#финляндиятанцует.

Kampanjan tanssit olivat opeteltavissa netistä löy-
tyvien opetusvideoiden avulla. Kampanjan verkko-
sivujen kautta oli myös mahdollista tilata tanssien 
opettamiseen erikseen perehdytetty tanssinopetta-
ja. Tanssinopetusta oli mahdollista tilata itselle tai 
lahjoittaa haluamalleen taholle.

Hankkeen tanssit koettiin yleisesti helposti opitta-
viksi. Kaikissa kuudessa tanssissa oli oma tunnel-
mansa. Vuoden 2017 alussa suosituin tanssi oli pa-
ri- ja kansantanssi. Vuoden aikana kuvatuimmiksi 
tansseiksi nousivat katutanssi ja nykytanssi. Myös 
tilatuista opetuksista suosituin tanssi oli katutanssi. 

Kampanjan sosiaalisen median kanavissa jaet-
tiin vain kampanjan koreografioihin ja kappalei-
siin tehtyjä tanssihaastevideoita lukuun ottamatta 
kaupunkien ja kuntien videoita. Linjauksen myö-
tä kampanjan viestintä pysyi selkeänä, joka edes-
auttoi tanssihaaste-ilmiön syntymistä kampanjan 
ympärille. Tekijänoikeussyistä hankkeen ulkopuoli-
seen musiikkiin tehtyjen videoiden jakaminen ei ol-
lut mahdollista.

Tanssin tiedotuskeskuksen henkilökunta osallistui 
tanssihaasteeseen Pia Lindyn omalla tanssilla. Video 
kuvattiin helmikuussa Tiedotuskeskuksen toimis-
tossa ja siihen valmistauduttiin Lindyn ohjauksessa.
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KAUPUNGIT JA KUNNAT

Helsingin kaupunginkanslian osallistuminen tanssi-
haasteeseen heti tammikuun lopussa antoi kampan-
jalle näyttävän alun sosiaalisessa mediassa. Kaupun-
gin tanssihaastevideo sai heti julkaisunsa jälkeen 
suuren näkyvyyden. Tyylikkäästi toteutetulla vide-
olla Helsingin kaupunki haastoi kaikki muut Suomen 
kunnat ja kaupungit mukaan tanssihaasteeseen. 

Helsingin lisäksi oman tansihaastevideonsa julkaisi-
vat Kouvola, Oulu, Pori, Hämeenlinna, Mikkeli, Es-
poo, Turku ja Porvoo. 

Kaupunkien virallisten videoiden lisäksi tanssihaas-
teen ottivat vastaan useiden kaupunkien ja kunti-
en valtuustot ja lautakunnat sekä päiväkodit, oppi-
laitokset ja muut toimialat. Osallistuneiden mukaan 
tanssihaasteeseen osallistuminen lisäsi työhyvin-
vointia ja yhteishenkeä kaupungin organisaatioissa. 
Videot saivat positiivista palautetta kaupunkilaisilta 
ja niitä jaettiin ahkerasti.

Koko Suomi tanssii innoitti ihmisiä osallistumaan 
myös itse valitsemillaan musiikeilla ja niihin tehdyillä 
tansseilla. Tampere, Lahti, Joensuu, Lappeenranta, 
Sastamala, Muhos, Liminka ja Lempäälä osallistuivat 
tanssihaasteeseen videoilla, joissa soi kampanjan ul-
kopuolinen musiikki ja joissa tanssittiin itse tehtyjä 
tansseja. Monet videot olivat tunnettujen kaupunki-
laisten tekemiä tai esimerkiksi niiden musiikki liittyi 
jollain tavalla kaupunkiin.  

KANSAINVÄLISYYS

Tanssihaaste vieraili neljässä maanosassa. Sen ot-
ti vastaan kahdeksan lähetystöä ja edustustoa sekä 
kolme instituuttia. Ensimmäisenä haasteen otti vas-
taan Suomen Canberran-suurlähetystö Australias-
sa. Videon julkaisivat myös Buenos Airesin suurlähe-
tystö Argentiinassa sekä Washingtonin ja Pekingin 
suurlähetystöt sekä Suomen pysyvä edustusto Eu-
roopan unionissa yhdessä Suomen Brysselin suurlä-
hetystön kanssa. Omilla musiikeilla ja koreografeil-
la varustetut tanssihaastetervehdykset puolestaan 
saatiin suurlähetystöiltä Brasiliasta ja Japanista se-
kä pääkonsulaatilta Los Angelesista.

26.1.2017  Helsinki osallistuu Koko Suomi tanssii 
-kampanjan tanssihaasteeseen ja haastaa muut kunnat 
mukaan! Empiresalissa kuvatulla videolla kaupunginjohtaja 
ja apulaiskaupunginjohtajat tanssivat yhdessä kanslian 
oman tanssiryhmän Helsinki City Hall Dancersin kanssa.

Helsingin kaupungin tanssivideo herätti yli 1400 reaktiota 
Facebookissa.

Suomen Viron-instituutin kanssa Koko Suomi tans-
sii -hanke teki yhteistyötä syksyllä, kun varmis-
tui, että Eesti Tantsuagentuur toteuttaa hankkeen 
vuonna 2018 Eesti Tantsib-nimellä osana Viron 
100-vuotisjuhlallisuuksia. Instituutti toimi viralli-
sena välittäjänä marraskuussa Tallinnassa järjeste-
tyssä tilaisuudessa, jonka yhteydessä kuvattiin vii-
meisenä julkaistu ja samalla hankkeen päättänyt 
tanssihaastevideo. Videolla tanssivat Koko Suo-
mi tanssii -hankkeen tiedottaja ja projektipäällik-
kö, instituutin työntekijät sekä henkilökuntaa Ees-
ti Tantsuagentuurista, Tallinnan suurlähetystöstä ja 
Sokos Hotel Virusta.

Tanssihaasteeseen vastasivat myös Rooman-insti-
tuutti Villa Lante sekä FinnAgora Budapestissa. Li-
säksi tanssihaasteeseen osallistuttiin yksittäis-
ten toimijoiden aloitteesta Puolassa, Espanjassa ja 
Yhdysvalloissa.
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YHTEISTYÖ TANSSIN ALUEKESKUSTEN KANSSA

Tanssin tiedotuskeskuksen pääyhteistyökump-
panina Koko Suomi tanssii -hankkeessa oli tans-

sin aluekeskusverkosto. Yhteistyö toteutti osaltaan 
hankkeen valtakunnallisuutta. Koko Suomi tanssii 
-hanke oli ensimmäinen Tiedotuskeskuksen ja kaik-
kien aluekeskusten välinen yhteistyö. 

Yhteistyön valmistelu aloitettiin jo vuonna 2015. Yh-
teistyösopimukset allekirjoitettiin syksyllä 2016. Yh-
teistyön toteutuksessa huomioitiin alueelliset erot 
sekä erot aluekeskusten toiminnassa ja resursseis-
sa. Tanssihaasteopetusten ja -opettajien koordi-
noinnin lisäksi jokainen aluekeskus sai itse päättää 
kuinka hanke näkyi toiminnassa. 

Tanssin aluekeskukset toimivat työnantajina oman 
alueensa tanssihaasteopettajille. Aluekeskukset ot-
tivat vastaan hankkeen tilausjärjestelmän kautta 
omalle alueelle tulleet opetustilaukset, järjestivät 
opettajan ja huolehtivat opetuksen laskutuksen ja 
opettajan palkanmaksun. Koko Suomi tanssii -hank-
keen työntekijät huolehtivat Sisä-Suomen tanssin 
aluekeskuksen alueelle tulleiden tilausten vastaan-
otosta ja järjestelyistä laskutusta ja palkanmaksua 
lukuun ottamatta.

Aluekeskusten järjestämiin 265 tanssihaasteope-
tukseen osallistui 18 669 ihmistä. Vuoden aikana 
tanssinopetuksia tilattiin varausjärjestelmän kautta 
aluekeskuksilta yli 21 000 euron arvosta.

Tanssihaasteopetusten tuntihinnat haluttiin pi-
tää maltillisina. Yksityisille henkilöille, julkiselle ja 
kolmannen sektorin toimijoille yhden tanssitun-
nin hinta oli 80 € ja yrityksille 160 €. Aluekeskuk-
sille jäi tanssitunnin hinnasta pieni hallintopalkkio, 
kun tanssinopettajan palkka ja muut työnantajaku-
lut oli maksettu. 

Tanssihaasteopetuksia tilasivat erilaiset järjestöt, 
tapahtumat, koulut ja päiväkodit. Opetukset tavoit-
tivat hyvin erilaisia erityisryhmiä kuten maahan-
muuttajat, ikäihmiset ja kehitysvammaiset. Aluekes-
kuksille tehdyn kyselyn mukaan osa aluekeskuksista 
sai hankkeen kautta uusia asiakasryhmiä ja muun 
muassa kontaktit oman alueen kouluihin parani-
vat. Joidenkin toimijoiden kanssa orastava yhteis-
työ konkretisoitui kampanjan kautta ja sen toivo-
taan myös jatkuvan tulevaisuudessa.

Tanssin tiedotuskeskuksella oli alkuperäisen suun-
nitelman mukaan tarkoitus panostaa tanssihaas-
teopetusten yritysmyyntiin ja näin auttaa osaltaan 
aluekeskuksia saamaan uusia kontakteja. Hankkeen 
käynnistyttyä ulkopuolelta tulevien yhteistöiden ja 
tapahtumien määrä kuitenkin yllätti ja Tiedotuskes-
kuksella ei ollut enää resursseja toteuttaa yritys-
myyntiä suunnitelman mukaisesti. Kustannusteho-
kas ja tuloksellinen valtakunnallinen yritysmyynti 
olisi edellyttänyt tanssin aluekeskuksilta mukana-
oloa alueellisena asiantuntijana ja jopa ensisijaise-
na myyjänä. Lisäksi hankkeessa olisi pitänyt olla yksi 
vähintään osa-aikainen, pelkästään tanssinopetus-
ten yritysmyyntiin keskittyvä työntekijä.

Kolme aluekeskusta sai alueellista Suomi 100 -tu-
kea  yhteensä 19 500 euroa tanssihaasteopetus-
ten järjestämiseen alueen kouluille ja päiväkodeille. 
Erillistuen saaminen vaikutti huomattavasti alue-
keskuksen mahdollisuuksiin itse järjestää ja tarjota 
opetuksia.

Vuoden aikana jokaisesta aluekeskuksesta kirjoi-
tettiin niiden toimintaa esittelevä artikkeli. Ne jul-
kaistiin hankkeen kotisivuilla ja jaettiin sosiaalisen 
median kanavissa. Artikkelien kautta lukijat saivat 
katsauksen alueelliseen tanssitoimintaan ja kuvan 
kotimaisen tanssin kentän monipuolisuudesta.
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TANSSIHAASTEOPETTAJAT

Keväällä 2016 kampanjaan etsittiin tanssihaaste-
opettajia avoimella haulla, johon tuli 136 hakemusta. 
Valintaperusteina olivat koulutus ja opetuskokemus, 
ja valinnan tekivät tanssin aluekeskukset yhteis-
työssä Suomen tanssioppilaitosten liiton ja Tanssin 
tiedotuskeskuksen kanssa. Tanssihaasteopettajien 
koulutukset järjestettiin elokuussa 2016 Kuopiossa 
ja Helsingissä. Tammikuussa 2017 järjestettiin vie-
lä lisähaku ja opetustilaisuus Etelä-Suomen alueel-
le. Koulutuksiin osallistui yhteensä 87 opettajaa eri 
puolilta Suomea.

Tanssihaaste-opettajat veivät tanssihaastetta ja 
tanssin iloa päiväkoteihin, kouluihin, sairaaloihin, 
palvelutaloihin sekä erilaisiin yhteisöihin. 

Tanssihaasteopetukset työllistivät vuoden aikana 
42 opettajaa. Opettajille lähetetystä kyselystä kävi 
ilmi, että moni opettajista olisi toivonut enemmän 
opetustilaisuuksia kuin kampanja tarjosi. Suurin osa 
tanssihaasteopettajista opetti 1-6 kertaa. Kyselyn 
mukaan suurin syy opettamattomuuteen oli se, että 
tulleet tilaukset eivät sopineet opettajien omaan ai-
katauluun. Tämän lisäksi opettajien työllistymiseen 
vaikutti alue, jolla opettaja toimi sekä tilatut tanssi-
lajit. Alueellisista eroista kertoo se, että esimerkik-
si Uudenmaan alueella oli kevään ja syksyn aikana 
tilanteita, jolloin tanssihaasteopetuksiin oli vaikea 
löytää opettajaa.

Osa tanssihaasteopettajista opetti kampanjan tans-
seja myös vapaa-ajallaan ja oman opetustyönsä osa-
na. Tällaisiin, hankkeen ulkopuolisiin opetustilan-
teisiin tanssihaasteopettajat arvioivat osallistuneen 
yhteensä yli 9 000 ihmistä.

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

Ihania hetkiä sellaiset, kun todella saa nähdä 
tanssin riemun. Kun luokan villit pojat innostu-
vat tekemään omaa tanssia. Hymyt niiltä, jotka 
eivät ehkä täysin osallistu, mutta elävät mukana 
julkisemmissa tapahtumissa. 

Baby showerissa ystäväni kyynelehtivä kiitos 
onnitanssin jälkeen. Kun työporukasta joku 
katsoo itseään videolta ja toteaa, että wau 
mehän tanssitaan tosi hienosti! Ja se hyvä olo, 
kun katsomollinen ihmisiä elehtii istuen mukana 
tanssiliikkeitä samalla, kun lavalla tanssitaan.

“

Seitsemän koreografin suunnittelemat tanssit saivat Suomen 
tanssimaan juhlavuonna. Koreografien suhdetta tanssiin avattiin 
vuoden aikana mm. henkilöartikkelein kampanjan verkkosivuilla. 
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TAPAHTUMAT JA KUMPPANIT

Koko Suomi tanssii -hankkeesta tuli aidosti valta-
kunnallinen aluekeskusyhteistyön lisäksi myös 

muiden alueellisten toimijoiden kanssa tehdyn yh-
teistyön ja erilaisten toimijoiden oman aktiivisuu-
den kautta. Ensimmäisiä yhteistyökumppanuuksia 
solmittiin jo hankkeen suunnitteluvaiheessa, mut-
ta osa yhteistyöstä syntyi kampanjan aikana, kun 
eri tahot olivat yhteydessä ja halusivat ottaa tanssi-
haasteen osaksi omia tapahtumiaan.

OMAT TAPAHTUMAT

Tanssin tiedotuskeskus tuotti vuoden aika-
na kampanjan avajaiset ja kolme muuta omaa 
tanssihaastetapahtumaa. 

Avajaiset

Avajaisten suunnittelu aloitettiin kesällä 2016. Ko-
ko Suomi tanssii käynnistyi virallisesti loppiaise-
na 6.1.2017. Avajaispäivänä tanssihaasteopetusta oli 
yleisötilaisuuksissa Kauppakeskus Kampissa ja Ha-
kasalmen huvilassa (Helsinki), Kauppakeskus Elos-
sa (Ylöjärvi), Kauppakeskus Skanssissa (Turku) ja 
Elämyskeskus Terminaalissa (Oulu). Kampanja al-
koi samalla myös sosiaalisessa mediassa, kun tans-
sihaasteen kampanjavideot julkaistiin suomitanssii.
fi -sivustolla, YouTubessa ja Facebookissa. 

Koko Ruoholahti humppaa

Kansainvälistä tanssin päivää vietetään vuosittain 
29.4. Tanssihaaste oli mukana Helsingin Kaapeliteh-
taan tanssitoimijoiden järjestämässä Kaapelin tans-
sin päivässä. Tapahtumassa tanssittiin Koko Suomen 
humppaa Kaapelitehtaan sisäpihalla tanssihaaste-
opettaja Riina Hosion johdolla. 

Toritapahtuma Kuopio tanssii ja soi -festivaalilla

Koko Suomi tanssii juhlisti 48-vuotiasta Kuo-
pio tanssii ja soi -festivaalia torstaina 15. kesäkuu-
ta järjestämällä Kuopion kauppatorille tanssihaaste-
tanssien opetustuokiot. Tanssihaasteopettaja Salla 
Pakarinen-Räsänen opetti täydelle torille sekä ka-
tutanssin että koreografi Ida Jousmäen showtanssin. 

Kaapelin Taiteiden yö

Kaapelitehdas täytti 25 vuotta, ja juhlan kunniak-
si perinteisessä Kaapelitehtaan Taiteiden yön oh-
jelmassa oli tarjolla jokaiselle kaupunkilaiselle 
entistäkin enemmän nähtävää ja koettavaa. Tanssi-
haasteopettaja Hannu Hyttinen opetti Kaapeliteh-
taan sisäpihalla Koko Suomen humppaa. Musiikista 
vastasivat Teemu Eerola ja Juska Ojajärvi. 

TAPAHTUMAYHTEISTYÖ

Koko Suomi tanssii -kampanjasta tuli ilmiö, kun mo-
net erilaiset tahot halusivat ottaa tanssihaasteen 
mukaan omiin tapahtumiinsa. Useissa tapahtumissa 
ei ollut aikaisemmin ollut tanssia. Moninaiset tapah-
tumat tarjosivat yllättäviäkin ympäristöjä tanssille, 
ne tavoittivat uusia yleisöjä, vauhdittivat hankkeen 
viestin leviämistä sekä innostivat uusia ihmisiä osal-
listumaan tanssihaasteeseen.

Koko Suomi tanssii -hankkeen työntekijät auttoivat 
suunnittelemaan tanssihaasteen toetuttamista ta-
pahtumissa järjestämällä tilaisuuksiin opettajan ja 
antamalla käytännön neuvoja ja ideoita. Lisäksi han-
ke antoi tapahtumille näkyvyyttä omassa viestin-
nässään. Yhteistyössä toteutettujen tapahtumien 
määrä toteutui odotettua suurempana ja laaja-alai-
sempana. Suomitanssii.fi -sivuston tapahtumaka-
lenteriin ilmoitettiin vuoden aikana yhteensä 82 
tapahtumaa.

Kuopio Tanssii ja Soi -festivaalin toiminnanjohtaja Anna Pitkänen 
osallistui aurinkoisessa säässä katutanssiin.
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Tapahtumia järjestettiin eri puolella Suomea ja nii-
hin osallistui eri-ikäisiä ja taustaisia ihmisiä. Nä-
mä tapahtumat osoittivat, kuinka hyvin osallista-
va tanssi sopii erilaisiin tilanteisiin ja tilaisuuksiin. 
Tällaisia tapahtumia olivat muun muassa seuraavat 
tilaisuudet.

Koko Suomi tanssii Pohjoismaiden 
valtionpäämiehille

Kesäkuun ensimmäisenä päivänä Tanssin tiedotus-
keskuksen henkilökunta ja 131 vapaaehtoista, eri 
ikäistä tanssijaa esittivät Koko Suomi tanssii -kam-
panjan katutanssi- ja humppakoreografiat Helsin-
gin kauppatorilla pohjoismaisille kuninkaallisille ja 
valtionpäämiehille. 

Tanssinumero oli vuorossa vieraiden siirryttyä pre-
sidentinlinnasta kaupungintalon parvekkeelle ter-
vehtimään torille kerääntynyttä yleisöä. Sateiselle 
Kauppatorille kokoontui arviolta 3 000 ihmistä seu-
raamaan valtiovierailua. Yle lähetti juhlapäivän oh-
jelmaa koko päivän. Tapahtuma keräsi myös laajaa 
huomiota kansainvälisissä medioissa. 

Nuori Kulttuuri

Tanssihaasteopetusta tilattiin oheisohjelmaksi kah-
deksaan valtakunnallisen Art Moves -tanssikatsel-
muksen paikalliskatselmukseen sekä Rovaniemel-
lä toukokuussa järjestettyyn päätöstapahtumaan. 
Kaikkiin Art Moves -aluetapahtumiin osallistui yh-
teensä 600 tanssiryhmää ja yli 5 000 nuorta tanssi-
jaa. Koko Suomi tanssii -kampanja viesti aktiivises-
ti aluetapahtumista sosiaalisen median kanavissaan.

Vantaan kaupunki

Vantaan kaupunki järjesti 4.-luokkalaisille kaikkien 
aikojen ensimmäiset itsenäisyyspäiväjuhlat Ener-
gia Areenalla, ja kaupungin juhlatyöryhmä halu-
si tanssihaastekoreografian mukaan ohjelmaan. 
Toteutusta suunniteltiin yhdessä jo syksyllä 2016. 
Tanssihaasteopettaja Riina Hosio perehdytti koreo-
grafioihin koulujen opettajat, jotka puolestaan opet-
tivat tanssit oppilaille käyttäen tukenaan kampanjan 
opetusvideoita.

Vantaan 4.-luokkalaisten itsenäisyysjuhlassa 
5.12.2017 tanssi 2 500 lasta pari- ja kansantanssin, 
katutanssin sekä nykytanssin. 

Suomen Vammaisurheilun ja -liikunnan yhdistys 
VAU ry

VAU ry järjestää ja on mukana vuosittain erilaisis-
sa tapahtumissa, joiden tavoitteena on tarjota mata-
lan kynnyksen mahdollisuuksia tutustua eri liikun-
talajeihin ja paikallisten urheiluseurojen toimintaan. 
Koko Suomi tanssii oli mukana 11.10. Helsingin Lii-
kuntamyllyssä järjestetyssä Tyttöjen Tie Tähtiin -ta-
pahtumassa ja 9.11. Tampereella Apuvälinemessujen 
yhteydessä järjestetyssä Liikuntamaa-tapahtumas-
sa. Katutanssia tapahtumissa opettivat tanssinopet-
tajat Laura Humppila ja Anna Kuulusa. Koko Suo-
mi tanssii -kampanjan katutanssikoreografi Akim 
Bakhtaoui teki VAU:n tapahtumiin osallistuville vi-
deotervehdyksen, jossa hän sovelsi koreografiaa is-
tuen tanssittavaksi.

Idea tanssiesityksestä sai alkunsa Helsingin kaupungin suunnitellessa 
valtiovierailuun kevyempää ohjelmaa.
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Maaseudun sivistysliitto MSL ja Maa- ja 
metsätaloustuottajain keskusliitto MTK

Tanssihaasteen opetustuokio oli kahtena päivä-
nä mukana MSL:n Ilomantsissa järjestettävällä 
Karhufestivaalilla. 

Tanssihaaste oli mukana myös Maa- ja metsäta-
loustuottajain keskusliitto MTK:n jäsenliittojen ja 
-yhdistysten 100-vuotisjuhlien kunniaksi järjeste-
tyissä tapahtumissa. Koko Suomi tanssii -kampan-
ja oli osa Helsingin rautatientorilla kesäkuussa jär-
jestettyä MTK-100 -työkonekavalkadia koreografi 
Akim Bakhtaouin katutanssikoreografian opetuksil-
la.   Lähiruokatapahtuma Herkkujen Suomi ja koti-
maisten oluiden Syystober -tapahtumakokonaisuu-
dessa elokuussa järjestettiin viisi Koko Suomi tanssii 
-opetustuokiota. 

Europeade 2017

Ensimmäistä kertaa Suomessa järjestetty, kansain-
välinen Europeade -kansankulttuuritapahtuma ko-
kosi heinäkuussa Turkuun 300 kansantanssiryhmää 
24 Euroopan maasta. Lauantai-iltana 29.7.2017 Euro-
peade-väki tavoitteli epävirallista humpan maailma-
nennätystä tanssimalla Koko Suomen humppaa. En-
nätyksen tekemiseen osallistui järjestäjien laskujen 
mukaan 20 181 henkilöä. Humppaa tanssittiin Varvin-
torin lisäksi myös Vaakahuoneella, Espositolla, Suo-
men Joutsenen luona sekä dbtl-festivaalialueella.

Turun kaupunki, 30.7.2017

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

“

Tanssi liikuttaa -yhteistyö

Koko Suomi tanssii -tanssihaaste oli mukana Taiteen 
edistämiskeskuksen, Tanssin talo ry:n ja Suomen 
Teatterit ry:n Tanssi liikuttaa! -tanssin kiertuetoi-
minnan kehittämishankkeen tapahtumissa vuon-
na 2017 seuraavasti: Tehdas tanssii -festivaalilla Hä-
meenlinnassa, turkulaisessa Aurinkobaletissa ja JoJo 
– Oulun Tanssin Keskuksen OuDance-festivaalilla.

Yleisradio

Tanssin tiedotuskeskus kävi yhteistyöneuvotteluja 
Yleisradion kanssa syksyllä 2016. Vuoden vaihtees-
sa Yleisradio ilmoitti ottavansa tanssihaasteen vas-
taan tuottamalla keväällä 2017 kuusiosaisen Hulahu-
la-tanssiohjelman mutta ilman Koko Suomi tanssii 
-sisältöjä. Hulahula Suomi -sarja päättyi juhannus-
aaton suoraan lähetykseen, jossa pyrittiin rikko-
maan tanssin maailmanennätys Robinin keväällä jul-
kaistun Hula hula -hitin tahtiin. 

Koko Suomi tanssii -kampanjan sisällöt olivat osa 
Yle Puheen kuusiosaista radio-ohjelmaa, jossa jo-
kaisessa jaksossa vieraili yksi Koko Suomi tanssii 
-hankkeen koreografi puhumassa tanssista ja opet-
tamassa toimittaja Mikko ”Peltsi” Peltolalle oman 
tanssihaastetanssinsa. 

Tanssi ja Koko Suomi tanssii -hanke saivat näky-
vyyttä Hulahula-ohjelman myötä, vaikka kaksi pääl-
lekkäistä tanssihaastetta sekoittuivat ajoittain kes-
kenään. Ylen kanavissa potentiaalinen näkyvyys ja 
kuuluvuus oli yhteensä yli 2 miljoonaa ihmistä.
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VIESTINTÄ

Koko Suomi tanssii -hanketta tehtiin tunnetuksi 
vuodesta 2016 alkaen tapahtumissa ja tilaisuuk-

sissa, verkostoissa, sosiaalisessa mediassa ja oppilai-
toksissa. Kampanjasta tiedotettiin alussa erityises-
ti yhteistyökumppaneille, sidosryhmille ja medialle. 
Näin varmistettiin, että kampanjan tanssihaasteella 
on vastaanottajia heti juhlavuoden 2017 alussa.

Koko Suomi tanssii oli viestintäkampanja, jon-
ka sisällöt levisivät tehokkaasti sosiaalisessa me-
diassa. Kesällä 2016 avatut kampanjan sosiaalisen 
median kanavat, Youtube, Facebook, Twitter ja Ins-
tagram, edistivät valtakunnallisen ilmiön syntymis-
tä. Kanavilla oli lisäksi merkittävä rooli kampanjan 
saavutettavuudessa. 

Tanssiinkutsun lisäksi suomalaisia kannustettiin ja-
kamaan videoita omista tanssihaasteistaan. Jokainen 
kampanjaan osallistunut oli tärkeässä roolissa teke-
mässä kampanjaa ja ohjaamassa sen suuntaa. Tans-
sihaasteen näkyminen sosiaalisessa mediassa teki 
tanssia tunnetuksi eri toimijoiden – niin ammatti-
laisten, harrastajien kuin ensikertalaisten – kautta. 
Yhdessä tuotettu sisältö ja viestinnän monikanavai-
suus mahdollistivat uusien ihmisten tavoittamisen 
tanssin pariin.

Pian kampanjan alkamisen jälkeen oli selvää, että 
kampanja muotoutuu sen tekijöiden - tanssihaas-
teeseen osallistuvien näköiseksi. Kampanjatiimin 
tehtävänä oli pitää innostusta yllä sosiaalisessa me-
diassa koko vuoden ja viestiä uusimpien osallistuji-
en videoista. 

Tanssihaasteeseen osallistuneiden YouTubeen ja 
Instagramiin lataamat videot poimittiin Meltwa-
ter-mediaseurantapalvelun kautta kampanjan verk-
kosivujen kuvavirtaan. Mediaseurantapalvelun 
avulla seurattiin myös muita tanssiin ja tanssihaas-
teeseen liittyviä julkaisuja mediassa. Kampanjaa tu-
kevia lehtijuttuja, uutisia ja artikkeleita jaettiin so-
siaalisen median kanavissa.

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

387
37

juttua

kotimaisessa mediassa

Koko Suomi tanssii -hankkeesta julkaistiin 
vuoden aikana:

29 kansainvälisessä mediassa

3 tv-haastattelua

3 radiohaastattelua
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”Olisipa siistiä, jos Joulupukki osallistuisi 
tanssihaasteeseen” -ajatuksesta se lähti. Joulupukki 
tavoitettiin twiittaamalla, pukin ja tonttujen 
katutanssivideo julkaistiin Korvatunturilla kesäkuussa.

Haluaisimme haastaa Joulupukin mukaan 
Koko Suomi tanssii -tanssihaasteeseen. 
Keneen olla yhteydessä?  
@VisitRovaniemi @JoulupukkiOikea

Kampanjaan osallistuneiden tanssihaastevideoi-
den pääasiallinen jakokanava, jossa jaettiin paljon 
myös muuta kampanjaan liittyvää sisältöä (omat ja 
muiden tuottamat artikkelit, uutiset, tiedotteet, 
tapahtumat). 

Facebookin lisäksi tärkeä tanssihaastevideoiden 
ja kuvien jakokanava. Kanavalla jaettiin aktiivises-
ti tunnelmia kampanjan eri vaiheista sekä tapahtu-
mista, joissa kampanjatiimi vuoden aikana vieraili.

4 985 seuraajaa

539 postausta

1 841 seuraajaa

549 postausta

Ajankohtaisten ilmiöiden ja uutisten jakaminen, 
kaupunkien ja organisaatioiden kannustaminen mu-
kaan kampanjaan.

321 seuraajaa

426 twiittiä ja kommenttia

Pääasiallinen kampanjan videosisältöjen jakoka-
nava; lajien esittely- ja opetusvideot, muu oma vi-
deotuotanto kuten lahjoituskampanjan videot ja 
Minna Tervamäen kanssa tehdyt Minna Live -ke-
honhuoltovideot. Kampanjan edetessä YouTube-ti-
lille ladattiin myös tanssihaasteeseen osallistunei-
den videoita, joilla ei ollut omaa sosiaalisen median 
profiilia.

281 tilaajaa

190 914 katselukertaa
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TALOUS JA HENKILÖSTÖ

Hankkeen verkostomainen rakenne mahdollis-
ti, että tavoittavuudeltaan ja laajuudeltaan iso 

hanke voitiin toteuttaa suhteellisen pienellä budje-
tilla. Koko Suomi tanssii -hankkeen kokonaismenot 
olivat vuosina 2015–2017 yhteensä 291 900 euroa. 

Suurin yksittäinen kuluerä oli henkilöstökulut, yh-
teensä 64 % kokonaismenoista. Henkilöstökulut to-
teutuivat korkeampina kuin alkuperäisessä hanke-
budjetissa. Hankkeen työntekijöiden lisäksi palkkoja 
ja palkkioita maksettiin yhteensä 18 ihmiselle.

Koko Suomi tanssii -hankkeen tulot koostuivat val-
tioneuvoston 100 000 euron Suomi 100 -hankera-
hasta, erilaisista yhteistyötuotoista sekä Tanssin 
tiedotuskeskuksen omasta rahoituksesta.

Hankkeen tuotot jäivät tavoitetta pienemmiksi. Eri-
laisten yritys- ja yhteistyökumppanuuksien arvo 
oli yhteensä 10 181 euroa. Tiedotuskeskuksen oma-
rahoitusosuus oli vuosina 2015–2017 yhteensä 142 
491,81 euroa. Summasta oli luontoissuorituksia (in 
kind) yhteensä 39 684,81 euroa.

Marraskuussa 2016 hankkeen kokopäiväisenä pro-
jektipäällikkönä aloitti Riitta Aittokallio ja tam-
mikuussa 2017 tiedottajana Anni Leino. Tiedotus-
keskuksella siviilipalvelustaan suorittanut Jarkko 
Hänninen toimi hankkeen tuotantoassistenttina 
elokuusta 2016 heinäkuuhun 2017 saakka ja tunti-
työntekijänä hankkeen loppuun saakka. 

IDEASTA ILMIÖKSI

Koko Suomi tanssii -kampanjassa yhdistyivät 
Suomen itsenäisyyden juhlavuoden teemat yh-

dessä tekemisestä, moniarvoisuudesta ja tasa-ar-
vosta, yhteisistä kokemuksista ja elämysten jakami-
sesta. Leikkimielinen tanssihaaste otettiin innolla 
vastaan ja lumipallon lailla se kasvoi itsenäisyyden 
juhlavuoden yhdeksi ilmiöksi. Ilmiön syntyyn on 
monia syitä.

Hankkeen suunnitteluun käytetty aika tuotti tulos-
ta: Koko Suomi tanssii hankkeesta muotoutui hyvän 
mielen kampanja, joka säilytti positiivisuutensa lä-
pi koko vuoden. Tällä hetkellä etenkin sosiaalisessa 
mediassa vallitsevassa keskustelukulttuurissa kam-
panjan saamia pelkästään positiivisia reaktioita voi-
daan pitää ainutkertaisena. 

Tanssihaasteen perusidea oli tarpeeksi yksinkertai-
nen ja se oli helposti toteutettavissa erilaisissa tilan-
teissa ja tapahtumissa. Suomi 100 -juhlavuosi antoi 
kampanjalle arvokkaan kehyksen ja tanssihaastee-
seen osallistuminen oli monelle mieleinen tapa ot-
taa osaa juhlavuoteen. Koko Suomi tanssii -hank-
keen kaltaiselle, ihmisiä osallistavalle ja yhdistävälle 
kampanjalle oli selvä tilaus. 

Sosiaalinen media oli kampanjan viestinnässä kes-
keisessä roolissa ja vei hankkeen luontevasti lähel-
le ihmisiä. Hankkeen rakenne mahdollisti sen, et-
tä osallistujat ja seuraajat tunsivat olevansa mukana 
samassa tapahtumassa paikasta riippumatta. Kam-
panjan visuaalinen ilme oli iloinen, energinen ja vä-
rikäs, mikä tuki hyvin hyvin tanssihaasteen ideaa 
helposta lähestyttävyydestä. Hanke tuotti myös itse 
monipuolista tanssin positiivisia vaikutuksia koros-
tavaa sisältöä sosiaalisen median eri kanaviin. 

Verkkosisällön lisäksi hankkeen verkostomainen 
toimintatapa ja lukuisat tapahtumat eri puolel-
la Suomea osallistivat ihmisiä kokeilemaan tanssia. 
Tanssihaasteen leviämisen ja kampanjan kannalta 
tärkeäksi linkiksi muodostuivat yksittäiset tanssis-
ta ja tanssihaasteesta innostuneet ihmiset ympäri 
Suomen. Ihmiset ottivat kampanjan omakseen. Il-
miön syntyyn vaikuttikin olennaisesti ihmisten kyky 
innostaa ja houkutella työyhteisö tai harrastuspo-
rukka mukaan tanssihaasteeseen.
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TAVOITELTUJA JA ENNAKOIMATTOMIA 
TULOKSIA

Koko Suomi tanssii -kampanja ja sen luoma haas-
teilmiö saavutti tavoitteensa: tanssi näkyi ja sai po-
sitiivista huomiota laajasti.

Koko Suomi tanssii -kampanja toteutui myös mo-
nin ennakoimattomin tavoin. Malmin seurakunnnan 
yhdessä Tanssiteatteri Glims & Glomsin kanssa to-
teuttama tanssihaastevideo puhutteli ja kosketti sen 
tekemiseen osallistuneiden lisäksi laajalti seurakun-
talaisia ja muita katsojia. Videosta syntynyt keskus-
telu nosti esiin yksinäisyyden teeman, mutta samaan 
aikaan se osoitti todeksi myös tanssin moninaisen 
yhteisöllisyyden ja kehollisuuden merkityksen. 

Tanssin kentälle syntyi myös uusi lehti, kun Oulun 
Ammattikorkeakoulun OAMK:n tanssinopettaja-
opiskelijat vastasivat tanssihaasteeseen perustamal-
la 3-4 kertaa vuodessa ilmestyvän Pedanssi-verkko-
lehden. Myöskään kampanjan jatkuminen Virossa 
vuonna 2018 ei ollut ennakoitua.

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 
vain kolmena tapahtumana. Itsenäisyystanssien ta-
voitteena oli saada Tasavallan presidentti mukaan 
kannustamaan ihmisiä tanssimaan itsenäisyyspäivä-
nä. Ideasta oltiin yhteydessä Tasavallan presidentin 
kansliaan keväällä 2016, mutta suunnitelma ei eden-
nyt ideatasoa pidemmälle.

Myöskään yritysmyynti ja lahjoitusmahdollisuus ei 
toteutunut tavoitteiden  mukaisesti. Yritysmyyntiin 
ei ollut henkilöstöresursseja, koska kampanjan ta-
pahtumat veivät enemmän työaikaa kuin oli enna-
koitu. Lisäksi vuonna 2016 yrityskumppanuuksien ja 
-myynnin ensivaiheista vastanneen yrityksen kans-
sa ei jatkettu yhteistyötä vuonna 2017. Lahjoitus-
kampanja olisi vaatinut myös aktiivisempaa myyntiä. 
Tanssihaastetuntien lahjoitusmahdollisuus jäi ihmi-
sille vieraaksi ja irralliseksi kampanjan sisällöstä.

Koko Suomi tanssii -hankkeen voi myös sanoa jää-
neen etäiseksi tanssitaiteilijoille. Yksi syy voi olla, 
että tanssitaiteilijat eivät kokeneet olevansa Koko 
Suomi tanssii -hankkeen kohderyhmää vaan, et-
tä hanke on suunnattu tanssin harrastajille ja ih-
misille, joilla ei välttämättä ole aiempaa kokemus-
ta tanssista. 

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 tietoa. Näin se toimii hyvänä lähtö-
kohtana tulevaisuuden yhteistyölle. Yhteistyö nosti 
esiin Tiedotuskeskuksen ja aluekeskuksen väliseen 
sisäiseen viestintään liittyviä puutteita sekä ulkoi-
seen viestintään liittyviä kehittämistarpeita. Yhteis-
työ vahvisti ymmärrystä siitä, että toimivalla tans-
sin aluekeskusverkostolla on tärkeä rooli kotimaisen 
tanssin kentän asiantuntijana yhdessä Tanssin tie-
dotuskeskuksen kanssa.

Kampanjan myötä syntyi uusia kontakteja niin Tans-
sin tiedotuskeskukselle, tanssin aluekeskusverkos-
tolle, kampanjan tanssinopettajille ja koreografeille. 
Kampanjan kautta tehty yhteistyö on poikinut yk-
sittäisille opettajille ja koreografeille uusia työtilai-
suuksia. Kampanjan kiiteltiin lisänneen ammatillista 
itsevarmuutta ja tuoneen uusia ideoita muun muas-
sa oman työn ja osaamisen myyntiin. Vastavuoroi-
sesti kampanja onnistui herättämään kiinnostusta 
tanssia kohtaan yhteyksissä, joissa sitä ei ole aiem-
min ollut. 

Vasta pidemmällä aikavälillä voidaan arvioida, min-
kälaisia vaikutuksia kampanjalla on ollut esimerkik-
si tanssin harrastajamääriin tai laajempaan kiinnos-
tukseen tanssia kohtaan.

Presidentti Tarja Halonen osallistui tanssihaasteeseen opetus- ja 
kulttuuriministeriön Sivistys 100 -juhlaseminaarissa 4.12.2017. 
Kuva: Otto Turunen.
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5. KANSAINVÄLINEN 
TOIMINTA

Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on 
kasvattaa suomalaisen tanssin kansainvälistä 

tunnettuutta, lisätä kansainvälisiä 
työtilaisuuksia ja kehittää tanssin kentän 

valmiuksia kansainväliseen toimintaan.
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PROMOOTIO

Suomalaisen tanssin kansainvälistä tunnettuut-
ta lisätään viestinnän ja erilaisten tapahtumien 

avulla eli promootiolla. Vuonna 2017 tätä työtä teh-
tiin julkaisemalla Finnish Dance in Focus -lehteä, 
osallistumalla erilaisiin messu- ja verkostoitumis-
tapahtumiin, toteuttamalla Suomeen suuntautu-
via asinatuntijavierailuja sekä Ice Hot -yhteistyön 
kautta.

ICE HOT

Ice Hot Nordic Dance -yhteistyönä toteutetaan 
pohjoismaisen tanssin kansainvälistä promootiota. 
Yhteistyön partnerit ovat Tanssin Tiedotuskeskuk-
sen lisäksi Dansens Hus Tukholmassa, Dansens Hus 
Oslossa, Dansehallerne Kööpenhaminassa ja Perfor-
ming Arts Iceland Reykjavikissa.

Yhteistyön keskeisin muoto on vuodesta 2010 läh-
tien joka toinen vuosi järjestetty Ice Hot Nordic 
Dance Platform. Joulukuun 2016 Kööpenhaminan 
katselmusta evaluoitiin tapahtuman järjestämises-
tä vastanneen partnerin eli Dansehallernen joh-
dolla. Evaluaatio pohjautui muun muassa tapahtu-
man osallistujille, sekä taiteilijoille ja ryhmille että 
kansainvälisille vieraille, suunnattuun palautekyse-
lyyn. Palautteesta keskusteltiin ja suuntaviivat tu-
levaan Reykjavikin tapahtumaan asetettiin maalis-
kuun partnerikokouksessa. 

Tiedotuskeskus järjesti Suomesta tapahtumaan 
osallistuneiden taiteilijoiden ja ryhmien kanssa pa-
lautekeskustelun 27.2. Myös suomalaisten jury-jä-

senten kanssa käytiin keskustelu tapahtuman on-
nistumisesta ja ohjelmiston valintaprosessista.

Ice Hot -yhteistyön tarkoituksena on edistää poh-
joismaisen tanssin näkyvyyttä ja lisätä kansainvälisiä 
työtilaisuuksia. Osana tätä työtä julkaistiin keväällä 
Ása Richardsdottírin ja Lene Bang Henningsenin 
It Starts With a Conversation -opas kansainväliseen 
yhteistyöhön. Opas julkaistiin netissä ja tekijät ovat 
valmistelleet siihen pohjaavia koulutuspaketteja. 

Kansainvälisellä toiminnallaan Tiedotuskeskus toteuttaa samaa tanssin 
toimintaedellytysten edistämisen ja tunnettuuden kasvattamisen tehtävää 
kuin muullakin toiminnallaan. Tavoitteena on edistää suomalaisen tanssin 
kansainvälistymistä: lisätä tanssin ammattilaisten kansainvälistä liikkuvuutta 
sekä kasvattaa esiintymis- ja muita työtilaisuuksia eri puolilla maailmaa.

Tavoitteita toteutetaan viestinnällä, toteuttamalla yhteistyöprojekteja sekä 
lisäämälla toimijakentän kansainvälistymisvalmiuksia ja kansainvälisen 
toimintaympäristön tuntemusta. Ylläpitämällä ja toimimalla erilaisissa 
verkostoissa Tiedotuskeskus luo pohjaa kentän verkostoitumiselle ja 
kansainväliselle toiminnalle.
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Tiedotuskeskus osallistui muiden partnereiden 
kanssa  Reykjavikissa joulukuussa 2018 järjestettä-
vän  viidennen katselmuksen valmisteluun. Partne-
rit keskustelivat kuukausittain Skype-kokouksissa 
tapahtuman järjestelyistä, talousarviosta, valinta-
menettelystä jne. Kukin maa valitsi kansallisen ju-
ryn jäsenet ja partnerit tekivät yhdessä päätöksen 
pohjoismaisen juryn jäsenistä. Haku katselmuksen 
ohjelmistoon avautui joulukuussa 2017. Tiedotus-
keskus vastasi tiedotuksesta suomalaiselle tanssiyh-
teisölle ja osallistui myös tapahtumasta viestimiseen 
kansainvälisesti. 

Keskustelu Ice Hotin tulevaisuudesta jatkui syys-
kuun partnerikokouksessa. Pohjoismaisen ministe-
rineuvon rahoitus Ice Hot -yhteistyölle loppuu  Re-
ykjavikin katselmuksen jälkeen. Kaikki partnerit ovat 
sitoutuneet tavoitteeseen jatkaa yhteistyötä ja ovat 
kukin aloittaneet keskustelut mahdollisuudesta li-
sätä kansallisen rahoituksen osuutta. Oslon tanssin 
talo on jo tehnyt Ice Hot -varauksen tulevien vuo-
sien talousarvioonsa.

Ice  Hot -partnerit ja erityisesti Tanssin Tiedotus-
keskus ovat viimeisten vuosien aikana auttaneet Kii-
nan, Japanin ja Korean keskeisiä tanssitoimijoita ja 
festivaaleja rakentamaan pohjoismaisen yhteistyön 
ja Ice Hot -katselmuksen mallin mukaisesti toteu-
tettavaa East Asia Dance Platformia. Ensimmäinen 
Hot Pot -katselmus toteutui marraskuussa Hong-
kongissa City Contemporary Dance Festivalin yh-
teydessä. Yhteistyö Hot Pot -katselmuksen syn-
nyttämisessä vahvisti suhteita pohjoismaisten ja 
aasialaisten tanssitoimijoiden välillä. Pohjoismaisen 
tanssin lisäksi Ice Hot on nyt vienyt Aasiaan pohjois-
maisia arvoja ja tavan tehdä yhteistyötä.

MESSUT JA VERKOSTOITUMINEN

Kansainvälisiin messu- ja verkostoitumistapah-
tumiin osallistumalla lisätään suomalaisen tans-
sin kansainvälistä tunnettuutta sekä luodaan ja yl-
läpidetään kansainvälisiä verkostoja. Tavoitteena 
on lisätä kansainvälisiä työtilaisuuksia ja yhteis-
työmahdollisuuksia. Suomalaisen tanssin tunnet-
tuutta kasvatetaan myös Suomeen suuntautuvilla 
asiantuntijavierailuilla. 

Tokyo Performing Arts Meeting TPAM 
Jokohama JAPANI 
11.–19.2.2017

Tiedotuskeskuksen kansainvälisten asiain päällikkö 
Katarina Lindholm osallistui TPAM -verkostoitumis-
tapahtumaan, jonka yhteydessä hän tapasi paikalli-
sia residenssitahoja ja keskusteli yhteistyösuunni-
telmista Suomen Japanin instituutin kanssa. Hän oli 
kutsuvieraana myös samaan aikaan järjestetyssä Yo-
kohama Dance Collection EX 2017 -festivaalilla. Ison 
osan matkakustannuksista kattoivat EU-Japan Fest 
Japan Committee, Yokohama Dance Collection se-
kä TPAM.

Performing Arts Market Seoul PAMS 
Soul ETELÄ-KOREA 
14.–19.10.2017

Tiedotuskeskus osallistui PAMS-tapahtumaan Sou-
lissa yhteistyössä Sirkuksen tiedotuskeskuksen 
kanssa. Yhteisestä messuosastosta vastasivat Kata-
rina Lindholm ja Sirkuksen tiedotuskeskuksen Lot-
ta Nevalainen. Suomen Soulin suurlähetystö tuki 
messuille osallistumista.

Tapahtumassa järjestettiin Nordic PAMS Night 
-verkottumistilaisuus pohjoismaisena yhteistyönä, 
jonka kumppaneita ovat Tanssin ja Sirkuksen tiedo-
tuskeskusten lisäksi Performing Arts Hub Norway, 
Swedish Arts Council, Danish Arts Foundation (ns. 
Nordics Combined).

Messujen aikana käynnistettiin Korea–Nordic Con-
nection -hanke aiesopimuken allekirjoitustilaisuu-
della ja järjestettiin myös pienimuotoinen verkot-
tumisohjelma. Tiedotuskeskus on yksi hankkeen 
yhteistyökumppaneista. 

Internationale tanzmesse NRW 
Düsseldorf SAKSA 
(tulossa 2018)

Syksyllä 2017 aloitettiin vuoden 2018 messuihin val-
mistautuminen. Tanzmesse muutti showcase -oh-
jelmiston hakukäytäntöjä: yhden messuosaston 
kautta ohjelmistoon sai nyt hakea korkeintaan kym-
menen esitystä, joten Tiedotuskeskuksen oli suori-
tettava esikarsinta.

Lopulliset ohjelmistovalinnat tekee Tanzmesse- 
organisaatio.
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ASIANTUNTIJAVIERAILUT JA -VERKOSTOT

Myös kansainvälisten festivaalijohtajien, talo-
jen taiteellisten johtajien ja kuraattorien tuo-

minen Suomeen on tapa esitellä suomalaista tanssia 
kansainväliselle tanssiyhteisölle. Vierailujen aikana 
luodaan suhteita ja vahvistetaan niin tanssitaiteili-
joiden kuin Tiedotuskeskuksenkin verkostoja.

Asiantuntijavierailut järjestetään useimmiten yh-
teistyössä muiden tahojen, kuten ulkoministeriön, 
lähetystöjen, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituut-
tien ja festivaalien kanssa. Hyvin toteutettu ja juuri 
kyseisille vierailijoille suunniteltu ohjelma on teho-
kas tapa antaa lyhyessä ajassa paljon tietoa ja kon-
takteja. Tiedotuskeskuksen henkilökunta osallistuu 
satunnaisesti vastaaviin vierailuohjelmiin.

Keväällä toteutui jo vuosia suunniteltu verkostoi-
tumismatka New Yorkiin. Matkaan osallistuivat Sir-
kuksen ja Tanssin tiedotuskeskusten kansainvälisten 
asiain päälliköt Lindholm ja Nevalainen. Matkaoh-
jelmaan kuului muun muassa yhteistyössä Suomen 
New Yorkin pääkonsulaatin kanssa toteutettu, pai-
kallisille esittävien taiteiden toimijoille suunnattu 
verkottumistilaisuus, johon osallistui noin 30 hen-
keä, sekä vierailuohjelma esitys- ja tuotantotaloi-
hin (Brooklyn Academy of Music, Abrons Art Center, 
New Victory Theater).

Hong Kong x Finland -yhteistyöohjelman allekir-
joitustilaisuuden yhteydessä  keväällä 2017 toimin-
nanjohtaja Rekola tutustui laajasti  Hongkongin 
tanssikenttään.

Asiantuntijavierailut Suomeen 2017

Alicia Adams ja Gilda Almeida 
Kansainvälisen ohjelmiston päälliköt, Kennedy Center 
Washington D.C., USA  
13.–17.5.2017 Helsinki 
Yhteistyössä Suomen Washingtonin suurlähetystön ja Sirkuk-
sen tiedotuskeskuksen kanssa

Vadim Kasparov 
Johtaja, Kannon Dance 
Pietari, VENÄJÄ 
19.–20.5.2017 osana tanssin Venäjä-ohjelmaa

Tatiana Baganova 
Johtaja, Provincial Dances 
Jekaterinburg, VENÄJÄ 
19.–20.5.2017 osana tanssin Venäjä-ohjelmaa

Sujay Saple 
Taiteellinen johtaja, Shapeshift Collective -tanssiteatteri 
Mumbai, INTIA 
23.–27.7.2017 
Yhteistyössä Täydenkuun Tanssit -festivaalin kanssa

Sabine Gehm 
Johtaja, Tanz Bremen -festivaali 
Bremen, SAKSA 
10.–14.9.2017 osana SZENEfrei-hanketta 
Yhteistyössä Suomen Saksan-instituutin kanssa

Anke Euler 
Dramaturgi, Steptext-ryhmä / Schwankhalle 
Bremen, SAKSA 
10.–14.9.2017 osana SZENEfrei-hanketta 
Yhteistyössä Suomen Saksan-instituutin kanssa

Cath James 
Ohjelmapäällikkö, South East Dance 
Brighton, ISO-BRITANNIA  
9.–14.9.2017  
Yhteistyössä Suomen Lontoon suurlähetystön kanssa

Julia Carruthers 
Ohjelmapäällikkö, Warwick Arts Centre 
Coventry, ISO-BRITANNIA 
9.–13.9.2017 
Yhteistyössä Suomen Lontoon suurlähetystön kanssa

Bram Cohen 
Tuotantopäällikkö, Kunstencentrum BUDA 
Kortrjik, BELGIA 
1.–4.10.2017 
Yhteistyössä Suomen Benelux-instituutin kanssa

Rainer Hofmann 
Johtaja, SPRING Festival 
Utrecht, ALANKOMAAT 
2.–4.10.2017 
Yhteistyössä Suomen Benelux-instituutin kanssa

Anastasia Proshutinskaya 
Kuraattori, ZIL-kulttuurikeskus 
Moskova, VENÄJÄ 
7.–11.11.2017 osa tanssin Venäjä-ohjelmaa

Masashi Kishimoto 
Vastaava tuottaja, OWL Spot Theatre 
Tokio, JAPANI 
13.–16.12.2017 
Yhteistyössä Suomen Japanin-instituutin ja Sirkuksen  
tiedotuskeskuksen kanssa
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YHTEISTYÖPROJEKTIT

T iedotuskeskuksen toteuttamat tai suomalaisten 
ja kansainvälisten toimijoiden välille kehittämät 

yhteistyöprojektit syntyvät kansainvälisissä verkos-
toissa. Tarkoituksena on luoda työtilaisuuksia ja yh-
teistyösuhteita, antaa kokemuksia kansainvälisestä 
työskentelystä ja lisätä ymmärrystä kansainvälisestä 
toimintaympäristöstä.

VENÄJÄ-OHJELMA

Tiedotuskeskus on toteuttanut tanssin Venäjä oh-
jelmaa vuodesta 2014 saakka. Tavoitteena on ollut 
lisätä Suomessa ja Venäjällä toimivien tanssitaitei-
lijoiden, -ryhmien ja organisaatioiden välistä yhteis-
työtä ja molemminpuolista maiden tanssikulttuuri-
en tuntemusta. Ohjelmassa on ollut esitysvierailuja, 
tapahtumia, asiantuntijavierailuja, yhteistuotantoja, 
residenssejä ja työpajoja.

Ohjelmaa on toteutettu opetus- ja kulttuuriminis-
teriön erityisavustuksella sekä suomalaisten ja ve-
näläisten kumppanien rahoituksella. Alusta lähtien 
ohjelman suunnittelusta ja koordinoinnista on vas-
tannut venäjänkielentaitoinen ja Venäjän toiminta-
kulttuuria tunteva koordinaattori. Tämä on ollut eh-
doton edellytys ohjelman toteuttamiselle. Vuosina 
2016 ja 2017 koordinaattorina on toiminut tuottaja 
Anita Parri.

Tiedotuskeskuksen tehtävänä on ollut yhteistyösuh-
teiden luominen ja yhteistyön, vierailujen, tapahtu-
mien ja muun toiminnan koordinoiminen. Tiedotus-
keskus on vastannut osittain suomalaisten matka- ja 
muista kustannuksista sekä venäläisten Suomeen 
suuntautuvien asiantuntijavierailujen kustannuk-
sista. Kaikki venäläiset kumppanit ovat osallistuneet 
esitysvierailujen ja yhteistyön kustannuksiin, vaikka 
kustannuksiin osallistumisen aste on vaihdellut. Ny-
kytanssiorganisaatiot Venäjällä ovat huonosti rahoi-
tettuja ja rahoituspäätökset tulevat hyvin myöhään. 
Tämä on tuonut haasteita ohjelman toteuttamiselle.

Osa venäläisistä kumppaneista on ollut mukana oh-
jelmassa jo useana vuonna. Tämä tuo yhteistyön to-
teuttamiseen tiettyä vakautta ja ennustettavuutta.

Venäjä-ohjelman kautta on syntynyt itsenäisiä, ilman 

Tiedotuskeskuksen osoittamaa rahoitusta toteutet-
tavia projekteja. Vuonna 2017 näistä toteutuivat Alpo 
Aaltokoski Companyn vierailut Jekaterinburgiin ja 
Pietariin. Toimintavuonna suunniteltiin kahta muu-
ta projektia vuodelle 2018.

Ohjelmaan osallistuneilta on saatu poikkeukset-
ta positiivista palautetta. Kritiikkiä on tullut eni-
ten aikatauluihin ja paikallisiin olosuhteisiin ja nii-
den ennakointiin liittyen. Useimmiten nämä ovat 
seikkoja, jotka ovat kiinni venäläisten kumppanien 
olosuhteista. 

Loppuvuodesta 2017 tehtiin laajalle joukolle venäläi-
siä tanssitoimijoita kysely yhteistyöhalukkuudesta ja 
-ehdotuksista vuodelle 2018. 

Vuodenvaihteessa 2017–2018 toteutettiin kysely Ve-
näjä-ohjelmaan tähän asti osallistuneille suomalai-
sille ja venäläisille osapuolille. Saadun palautteen ja 
kommenttien perusteella vuoden 2018 alussa toteu-
tetaan arviointi ohjelman tähänastisesta toteutumi-
sesta ja kehittämisestä tulevaisuudessa.

Ohjelmaa pyritään jatkamaan ja sille haetaan ope-
tus- ja kulttuuriministeröstä jatkorahoitusta talvel-
la 2018. 

Ismo-Pekka Heikinheimo, joka osallistui opintomatkalle 
Jekaterinburgiin marraskuussa 2017

Toiveeni yhteistyöstä venäläisten tanssin- 
tekijöiden kanssa ovat nyt mahdollisia. Sain  
kahden eri tahon kanssa alulle yhteistyöhank-
keet – yhden tanssija-koreografin ja yhden 
tanssiryhmän kanssa.

“
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Kati Kallio, joka työskenteli Jekaterinburgissa kesällä 2017

Nykytanssi on varsin nuori taidelaji Venäjällä, 
sillä Neuvostoliiton aikana sitä ei oikeastaan 
ollut, sen tekeminen oli lähes mahdotonta. 

Nyt Jekaterinburgissa on useita toimivia ryhmiä, 
jotka tekevät ammattimaisesti ja intohimoisesti 
työtänsä – mutta usein ilman palkkaa.

“

Tanssitaiteilija ja tanssielokuvantekijä Kati Kallio työskenteli kesällä 
2017 Jekaterinburgissa paikallisten taiteilijoiden kanssa. 

Yhteistyöprojektit

Tanssielokuvaa Jekaterinburgissa

Kesällä 2017 tanssitaiteilija ja tanssielokuvantekijä 
Kati Kallio työskenteli kolme viikkoa Jekaterinbur-
gissa paikallisten taiteilijoiden kanssa. Tuloksena oli 
tanssidokumenttielokuva Searching for Flow. Epi-
sode Jekaterinburg ja kolme lyhyttä tanssielokuvaa, 
joista Zonk’a-tanssiryhmän kanssa toteutettu Time 
Subjectives in Objective Time valittiin hollantilaiselle 
Cinedans -tanssielokuvafestivaalille.

Elokuvat saivat ensi-iltansa Na Grani -nykytanssi-
festivaalilla Jekaterinburgissa 1.12.2017. Residens-
si- ja elokuvatuotannoissa yhteistyökumppanina 
oli National Center of Contemporary art ja Ural In-
dustrial Biennale.

Vierailut tanssifestivaaleilla

Dance4kids-festivaali 
Pietari 27.3.2017  
Aurinkobaletti: Kaunotar ja peto

Telovidenie-festivaali 
Kazan 13.5.2017  
Valtteri Raekallio ja Karoliina Kauhanen: Where Does The 
Light Go?

Suomalais-Venäläinen kulttuurifoorumi / Suomi 100-juhla-
vuoden ohjelma 
Pietari 22.9.2017 
Alpo Aaltokoski Company: Aina joku vie  

Tanssikuu-festivaali 
Pori 21.11.2017 
Ivan Estegneev, Evgeny Kulagin, Maria Kachalkova, Tatiana 
Karavanova: Pastime Paradise 
Vierailu toteutettiin yhteistyössä Dialogue Dance -festivaalin 
kanssa

Na Grani -nykytanssifestivaali 
Jekaterinburg 2.12.2017 
Alpo Aaltokoski Company: Aina joku vie

Työpajat 

Urmas Poolamets, Patrick Di Quirico (Aurinkobaletti) 
Dance4Kids 
Pietari 27.3.–2.4.2017

Valtteri Raekallio 
Panthera chamber ballet -ryhmä 
Kazan 14.5.2017

Arja Tiili Company 
Break The Fight -työpajat  
Pietari 9.9.2017

LeBarDance -klubi-ilta

Heinäkuussa Pietarissa toteutettiin osana Open 
Look festivaalia Kannon Dance -tanssikeskuksen 
ja Tanssin talon yhteistyönä suomalaisten ja ve-
näläisten artistien yhteinen LeBarDance -klubi-il-
lan. Social Clubilla toteutettu tapahtuma perustui 
Cruising for Art - konseptiin, jossa tanssijat toteut-
tavat henkilökohtaisen tanssin katsojalle. Koreogra-
fi Kaari Martin veti työpajat, joissa valmisteltiin ta-
pahtumaa. Suomesta mukana olivat myös tanssijat 
Auri Ahola, Simo Heiskanen ja Sade Kamppila. Klu-
bi-ilta toteutettiin kaksi kertaa, ensimmäisellä ker-
taa yleisölle avoimena ja toisella kertaa festivaalin 
päätösiltana.
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Asiatuntijavierailut ja opintomatkat

Tatiana Baganova, Jekaterinburg Provincial dances 
-ryhmän koreografi ja taiteellinen johtaja sekä Va-
dim Kasparov, Pietarin Kannon Dance koulun joh-
taja ja Open Look festivaalin taiteellinen johtaja vie-
railivat Helsingissä 18.5.–20.5. Vierailuohjelmassa oli 
muun muassa neljän koreografin Voima-ilta Suo-
men Kansallisoopperassa.

Marraskuussa Anastasia Proshutinskaya, Mos-
kovan ZIL -kulttuurikeskuksen nykytanssikuraat-
tori, vieraili Helsingissä Liikkeellä Marraskuussa 
-festivaalin aikaan. Hän piti myös kiitosta saa-
neen venäläistä tanssikuttuuria käsittelevän luen-
non Overview of Russian contemporary dance 
Teatterikorkeakoulussa.

Marraskuussa järjestettiin Jekaterinburg Na Gra-
ni - nykytanssifestivaalille Venäjä-ohjelman opinto-
matka. Matkalle valittiin avoimen haun kautta  Is-
mo-Pekka Heikinheimo, Nadja Pärssinen, Riina 
Hannuksela ja Toni Ledentsa. Opintomatkaa ve-
ti Venäjä-ohjelman koordinaattori Anita Parri. Fes-
tivaalin aikana matkalaisilla oli mahdollisuus nähdä 
mm. 25 venäläistä tanssiesitystä seitsemästä eri kau-
pungista ja tavata laajasti venäläisiä tanssitoimijoita.

Riina Hannuksela,  joka osallistui opintomatkalle 
Jekaterinburgiin marraskuussa 2017

Opintomatka Jekaterinburgiin oli hieno 
kokemus. Festivaalin ohjelmistossa oli yli kaksi-
kymmentä teosta, joten katsomiskokemuksesta 
tuli melkoinen istumismaratoni. 

Opintomatkalaisista muodostui mahtava poruk-
ka, jossa oli mahdollisuus pohtia venäläisen 
tanssin erityispiirteitä ja estetiikkaa sekä avata 
omaa katsomiskokemusta. Parasta antia olivat 
keskustelut paikallisten toimijoiden kanssa.

“

Venäjä-ohjelman koordinaattori Anita Parri sekä opintomatkalaiset 
Riina Hannuksela, Nadja Pärssinen, Toni Ledentsa ja Ismo-Pekka 
Heikinheimo Svoboda (Vapaus) -teoksen äärellä Jekaterinburgin 
Jeltsin -keskuksessa.

HONG KONG X FINLAND

Hong Kong x Finland on vuonna 2016 aloitettu suo-
malais-hongkongilainen yhteistyöhanke. Vuosi-
na 2016–2018 toteutetaan kuuden taiteilijan kuu-
si residenssijaksoa. Tavoitteena on kuitenkin 
luoda laajemmalle suomalaiselle ja honkongilaisel-
le tanssikentälle molemminpuolista tunnettuutta  ja 
yhteistyötä myös tulevaisuudessa.

Hongkongista yhteistyökumppanina on West Ko-
wloon Cultural District Authority, Suomesta kump-
panit ovat  Zodiak - uuden tanssin keskus, Tans-
sin talo ja Tanssin tiedotuskeskus, joka toimii 
hankkeen suomalaisena koordinaattorina. Hank-
keen Memorandum of understanding -sopimus al-
lekirjoitettiin Hongkongissa maaliskuussa, Suo-
mesta allekirjoittajina Tiedotuskeskuksen Sanna 
Rekola ja Zodiakin Harri Kuorelahti. Tiiviiseen vie-
railuohjelmaan mahtui tutustumista niin paikalli-
seen tanssitaidekenttään, koulutukseen kuin tans-
sin harrastustoimintaankin.

Residenssitaiteilijat ovat suomalaistaiteilijat Sa-
ri Palmgren, Carl Knif ja Linda Martikainen se-
kä hongkongilaistaiteilijat Wayson Poon, Ivy Tsui ja 
Justyne Li. 

Taiteilijoiden toinen residenssijakso toteutui  Hong- 
kongissa, 9.–24.3.2017 Hong Kong Arts Festiva-
lin aikana. Kolmas residenssi toteutui Suomes-
sa heinä-elokuun vaihteessa. Siihen sisältyi muun 
muassa Täydenkuun tanssit ja URB -festivaaleille 
osallistuminen. 



45

Neljäs residenssijakso tapahtui jälleen Hongkon-
gissa, 21.11.–9.12.2017 City Contemporary Dance 
Festivalin  ja HOT POT East Asia Dance Platformin 
yhteydessä. 

Yhtenä ohjelman tavoitteena on ollut tutustuttaa 
taiteilijoita paitsi toisiinsa myös laajempaan tans-
siyhteisöön: Helsingissä Wayson Poon ja ja Justyne 
Li pitivät aamutunnit osana Tanssille ry:n toimin-
taa. Hongkongissa Sari Palmgren ja Carl Knif piti-
vät kumpikin master class -tunnin Hong Kong Aca-
demy of Performing Arts -oppilaitoksen tanssin 
opiskelijoille.

Neljän residenssijakson myötä ohjelma on vuoden 
2017 aikana edennyt yli puolivälin. Taiteilijat ovat 
vuoden aikana työstäneet omia teoksiaan, tutustu-
neet toistensa kulttuuriin ja sekä seuranneet mui-
den työskentelyä. Partnerit pyrkivät seuraavaksi 
auttamaan taiteilijoita löytämään yhteistyökumppa-
neita sekä tuotanto- ja esitysmahdollisuuksia Suo-
mesta ja Hongkongista.

Hong Kong x Finland -taiteilijat Pyhäjärvellä Täydenkuun Tanssit 
-festivaalilla.

KEÐJA

Vuodesta 2008 lähtien toiminut pohjoismais-balt-
tilainen yhteistyöverkosto keðja haki syksyllä 2016 
Movement Matters -hankkeeseen tukea EU:n Luo-
va Eurooppa -ohjelmasta. Hanketta oli vahvistettu 
neljällä partnerilla muualta Euroopasta. Hankeha-
kemus sai keväällä 2017 kielteisen päätöksen ja ke-
säkuussa kokoonnuttiin Helsinkiin keskustelemaan 
verkoston tulevaisuudesta.

Partnerit pitivät tärkeänä keskittyä verkoston ydin-
toimintaan eli keðja-tapahtumien jatkamiseen ja ke-
hittämiseen. Lisäksi päätettiin palata edistämään 
edellisen EU-hankkeen Think tankin tuottaman 
Recommendations for a Sustainable Nordic and  
Baltic Dance Field -julkaisun tavoitteita. Seuraava 
tapaaminen sovittiin pidettäväksi tammikuussa 2018  
Potsdamissa ja sitä valmistelemaan sekä verkoston 
tehtävää määrittelemään asetettiin työryhmä.

Kokoukselle esitettiin myös ajatus keðja-tapahtu-
man järjestämisestä Turussa vuonna 2019. Keðja-
Turku -suunnitelmaa lähdettiin edistämään yh-
teistyössä Läntisen tanssin aluekeskuksen kanssa, 
ja ensimmäinen keskustelutilaisuus aiheesta mui-
den paikallisten toimijoiden kanssa järjestettiin 
marraskuussa. 

SZENEFREI 2017–2019

Szenefrei on Suomen Saksan-instituutin vetä-
mä hanke, jonka tavoitteena on edistää suomalai-
sen sirkus-, tanssi- ja esitystaiteen vapaan kentän 
ammattilaisten tunnettuutta, työllistymistä ja ver-
kostoitumismahdollisuuksia Saksassa, Itävallassa ja 
Sveitsissä. Tanssin tiedotuskeskuksen lisäksi yhteis-
työkumppaneita ovat Sirkuksen tiedotuskeskus ja 
Esitystaiteen keskus. Hanke sai vuodelle 2017 tukea 
Koneen Säätiöltä.

Hankkeen tukemissa esitysvierailuissa painot-
tui vuonna 2017 sirkustaide. Tanssin alan tuettu-
ja vierailuesityksiä nähtiin Bremenissä (Milla Kois-
tinen, Sonja Jokiniemi) ja Chemnitzissä (Carl Knif 
Company).

Vuonna 2017 toteutui yhdeksän tanssin, sirkuksen 
tai esitystaiteen alan asiantuntijavierailua Suomeen. 
Näistä kahdessa Tanssin tiedotuskeskus vastasi vie-
railuohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta (ks. 
asiantuntijavierailut). 
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Asiantuntijavierailujen yhteydessä järjestettiin neljä 
verkostoitumistilaisuutta esittävien taiteiden am-
mattilaisille ja tuottajille:  

• 16.5. Cirko-festivaalien yhteydessä  
(järjestäjänä Sirkuksen tiedotuskeskus)

• 20.5. Esitystaiteen keskuksessa (järjestäjänä 
Eskus)

• 11.9. tilaisuus osana laajempaa tanssin asian-
tuntijavierailua (vetovastuussa Tanssin tiedo-
tuskeskus, ks. Viestintä / Ammattilaistilaisuu-
det)

• 14.11. tilaisuus Baltic Circlen yhteydessä  
(tiedotuskeskukset yhdessä)

 
Alkukesästä järjestettiin matka-avustushaku. Hake-
muksia tuli 15, joista 4 tanssialalta. Tanssille myön-
nettiin yhteensä 1 600 euroa, 35 % koko myönne-
tystä avustussummasta. Päätökset teki Suomen 
Saksan-instituutti, konsultoiden Tanssin ja Sirkuk-
sen tiedotuskeskuksia sekä Eskusta.

KOREA–NORDIC CONNECTION

Korea–Nordic Connection on vuonna 2017 käynnis-
tynyt yhteistyöohjelma, jonka tavoitteena on luoda 
pohjaa yhteistyölle pohjoismaisten ja korealaisten 
nuorten yleisöjen esittävän taiteen toimijoiden vä-
lille sekä synnyttää konkreettisia projekteja. 

Yhteistyö syntyi Korea Arts Management Servicen 
(KAMS) ja Tanssin tiedotuskeskuksen Korea–Fin-
land Connection (2010–2012) -yhteistyöhankkeen 
pohjalta.

Koreassa yhteistyön osapuolet ovat KAMS sekä As-
sitej. Suomesta kumppaneina ovat Tanssin ja Sir-
kuksen tiedotuskeskukset sekä Suomen Assitej. 
Pohjoismaiset yhteistyökumppanit ovat Performing 
Arts Hub Norway, Swedish Arts Council, Danish 
Arts Foundation sekä Scenekunstbruket ja Ruotsin 
Assitej.

Hanke käynnistettiin PAMS-messutapahtuman ai-
kana Soulissa syksyllä 2017, jolloin toteutettiin pie-
nimuotoinen vierailuohjelma partnereille ja paikalla 
oleville pohjoismaisille taiteilijoille ja tuottajille.

Hankkeen ensimmäinen opinto- ja verkottumis-
matka pohjoismaihin toteutui Osloon  27.–30.11.2017. 
KAMS valitsi matkalle avoimen haun kautta seitse-
män esittävien taiteiden taiteilijaa ja tuottajaa. Jo-
kaisesta pohjoismaasta valittiin mukaan taiteilijoita, 
tuottajia tai taiteellisia johtajia, kunkin maan part-
neri vastasi omista valinnoistaan.

Tanssin tiedotuskeskus valitsi Suomen tanssin alan 
osallistujan avoimen haun kautta syksyllä 2017. Ha-
kemuksia tuli kuusi, ja ohjelmaan valittiin tanssitai-
teilija ja Loiske Ensemblen taiteellinen johtaja Riikka 
Siirala. Valinnassa painottuivat konkreettiset ta-
voitteet, kokemus kansainvälisestä työstä, kiinnos-
tus ja valmius yhteistyöhön korealaisten toimijoiden 
kanssa sekä verkottumiseen pohjoismaisten kolle-
gojen kanssa.

Seuraava opintomatka Koreaan on kansainväliselle 
Assitej-festivaalille heinäkuussa 2018.
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Maria Junno, Petri Kekoni Co:n tuottaja, joka osallistui IETM-
opintomatkalle marraskuussa 2017

IETM:ssä arvostin erityisesti sitä, että  
tapahtuma ja koko verkosto tuntuu  
kollegiaaliselta, ei niinkään myyntiin  
tähtäävältä tapahtumalta. 

“

KANSAINVÄLISTYMISVALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN

Tanssin kentän kansainvälistymisvalmiuksia eli 
tietoa, ammatillisia taitoja ja verkostoja kehi-

tetään muun muassa opintomatkoilla ja erilaisissa 
keskustelu-, seminaari - ja tiedotustilaisuuksissa. 

Suomessa taiteen kansainvälisen toiminnan julki-
nen rahoitus on riittämätöntä suhteessa tarpeisiin 
ja niihin mahdollisuuksiin, mitä tanssin alalla yh-
teistyönä, kiertueina ja muina työmahdollisuuksi-
na olisi. Siitä huolimatta on tärkeää kehittää kentän 
osaamista ja ylläpitää alan toimijoiden kansainväli-
siä verkostoja ja mahdollistaa ja edistää siten edes 
muutamien  kansainvälistä toimintaa.

Kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen liit-
tyviä tilaisuuksia ammattilaisille järjestettiin neljä, 
monet niistä yhteistyössä muiden esittävien taitei-
den tiedotuskeskusten kanssa. Kolmessa tilaisuu-
dessa oli mukana ulkomaisia kuraattoreita tai mui-
ta asiantuntijoita eri maista. Lisää tilaisuuksista 
taulukossa ”Ammattilaistilaisuudet” (ks. Viestintä 
ammattilaisille).

Syksyllä suunniteltiin yhteistyössä Sirkuksen tie-
dotuskeskuksen kanssa hankerahoituksella toteu-
tettavaa kansainvälistymiskoulutusta, joka päättyisi 
osallistumiseen Cinars - esittävien taiteiden mes-
suille syksyllä 2018. Kielteisten avustuspäätösten 
jälkeen pohdintaan jäi, voidaanko jotakin suunnitel-
masta toteuttaa tiedotuskeskusten toiminta-avus-
tusten puitteissa.

OPINTOMATKAT

Opintomatkoja järjestettiin toimintavuonna kaksi, 
toinen Jekaterinburgin Na Grani -festivaalille (katso 
tarkemmin Venäjä-ohjelman opintomatkat) ja toi-
nen IETM-kokoukseen Brysseliin. 

Osallistujat opintomatkoille valittiin avoimen haun 
kautta. Valinnat perustuivat hakemuksissa esitet-
tyihin perusteluihin siitä, miten juuri kyseinen mat-
kakohde palvelisi hakijan (ja mahdollisesti tämän 
edustaman ryhmän) kansainvälistymistä, sekä mat-
kalle asetettuihin tavoitteisiin. Opintomatkalle va-
littujen matka- ja majoituskuluja tuettiin ja heille 
laadittiin matkaohjelma, joka sisälsi tapaamisia, esi-
tyksiä, verkostoitumista ja luentoja matkakohteen 
mukaan.

IETM (International network for contemporary per-
forming arts) järjesti 800 osallistujaa eri puolilta 
maailmaa keränneen kokouksen 23.–26.11.2017 Brys-
selissä. Ajankohtainen teema oli Art in the Age of 
Populism.

Avoimen haun kautta opintomatkalle valittiin tans-
sitaiteilijat Annika Sillander ja Hanna Brotherus 
sekä tuottajat Maria Junno ja Inari Pesonen. Opin-
tomatkaa veti kansainvälisten asiain päällikkö Kata-
rina Lindholm ja IETM-kokoontumiseen osallistui 
myös lähes koko Tiedotuskeskuksen henkilökunta.

Tapahtuman runsaan ohjelman lisäksi opintomat-
kalaiset osallistuivat verkottumisillalliseen austra-
lialaisdelegaation kanssa (Australia Council for the 
Arts) sekä tapasivat lounaalla Suomen Benelux-ins-
tituutin johtajan Aleksi Malmbergin ja koordinaat-
torin Emma Metherin. Tanssin Venäjä-hankkeen 
koordinaattori Anita Parri esitteli hanketta kokouk-
sessa Newsround-ohjelmassa.
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6. ORGANISAATIO  
JA HALLINTO
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TIEDOTUSKESKUKSEN JÄSENYHTEISÖT  
JA HALLITUS

Jäsenyhteisöt: 

Suomen Kansallisooppera ja -baletti 
Suomen Nuorisoseurat ry 
Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry 
Suomen Tanssinopettajain Liitto STOL ry 
Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry 
Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat STST ry 
Suomen Tanssiurheiluliitto STUL ry 
Suomen Teatterit ry 
Teatterikeskus ry 
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu TEAK 
Zodiak Presents ry.

Tiedotuskeskuksen hallitus kokoontui vuoden ku-
luessa neljä kertaa. Puheenjohtajana toimi Merja 
Snellman.

Hallitus vuosikokoukseen saakka  
(varajäsenet suluissa):

Maija Eränen (Piia Ahonen) 
Outi Kallinen (Hannaleena Markkanen) 
Sami Helenius (Jukka Haapalainen) 
Tuomas Mikkola (Riia Niemelä) 
Anniina Kumpuniemi (Martti Surakka) 
Arja Pettersson  
Mammu Rankanen (Sanna Suonsyrjä) 
Sanna Meska (Minna Palokangas)

Tanssin tiedotuskeskus ry:n vuosikokous pidettiin 
19.4.2017 Vuosikokous valitsi uusiksi hallituksen jä-
seniksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi:

Sanna Meska (Hannele Niiranen) 
Anniina Kumpuniemi (Pirjo Kainu) 
Metsälintu Pahkinen (Anna Veijalainen) 
Mammu Rankanen (Raija Vuorio)

Toista vuotta hallituksen jäsenenä jatkoivat: 

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

JÄSENYYDET JÄRJESTÖISSÄ JA 
VERKOSTOISSA

Tiedotuskeskus on jäsen seuraavissa kansainvälisis-
sä järjestöissä ja verkostoissa: 

IETM (International Network for Contemporary 
Performing Arts)

ENICPA (European Network for Information Cent-
res of the Performing Arts)

NOFOD (Nordisk Forum för Dansforskning)

Tanssin tiedotuskeskus on Tanssin talo ry:n jäsen.
Sanna Rekola toimi yhdistyksen hallituksen pu-
heenjohtajana Tanssin talo ry:n vuosikokoukseen 
24.4. saakka. Vuosikokouksessa hänet valittiin jatka-
maan puheenjohtajana kauden 2017-2018.

Tiedotuskeskus kuuluu taiteen tiedotuskeskusten 
muodostamaan Taive-verkostoon. Tiedotuskeskuk-
sen johtajat kokoontuvat säännöllisesti keskustele-
maan ja vaihtamaan tietoja ja kokemuksia yhteisistä 
aiheista. Tiedotuskeskukset tapaavat säännöllisesti 
myös Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutteja, jois-
ta monet ovat tärkeä yhteistyökumppani kansainvä-
lisessä toiminnassa.
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TOIMISTO JA HENKILÖKUNTA 

Tiedotuskeskuksen toimisto sijaitsee Kaapeliteh-
taalla, Helsingin Ruoholahdessa. Tiedotuskes-
kuksen vakinaisessa palveluksessa on ollut nel-
jä henkilöä. Määräaikaisessa palveluksessa on ollut 
keskimäärin neljä henkilöä. Palkkoja ja palkkioita on 
lisäksi maksettu keskimäärin tuntipalkkaiselle 23 
henkilölle.

Vakituinen henkilökunta:

Sanna Kangasluoma, viestintäpäällikkö 
Katarina Lindholm, kansainvälisten asiain päällikkö 
Minna Luukko, tiedotus- ja toimistosihteeri, 
osa-aikainen 
Sanna Rekola, toiminnanjohtaja

Määräaikaiset työntekijät: 

Riitta Aittokallio, projektipäällikkö, Koko Suomi 
tanssii –hanke 
Anni Leino, tiedottaja, Koko Suomi tanssii -hanke 
Anita Parri, tuottaja, Venäjä-hanke 
Inka Reijonen, tiedottaja 
Kaisa Tiainen, tilastonlaatija (yhteinen Sirkuksen 
Tiedotuskeskuksen kanssa) 
Jarkko Hänninen, tuotantoassistentti,  
Koko Suomi tanssii -hanke (Tanssin talo ry:n kanssa 
yhteinen siviilipalvelusvelvollinen 6.7. asti.)

Harjoittelijat:

Linda Wang, viestintäharjoittelija, kansainväliset 
asiat, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 
Maria Tissari, Venäjä-hankkeen evaluaatio, Helsin-
gin yliopisto

Ostopalveluja mm. seuraavilta: 

• Crop Agency Oy, verkkosivut, ylläpito ja  
kehittäminenE-tilipalvelut Oy Merac kirjanpito 
ja palkkahallinto, 31.3. saakka

• Eudoxia ky, it-tuki
• Flo Apps Oy, Tanka-tietokanta
• Gruppo Software Oy, Gruppo-kontaktitieto-

järjestelmä ja tilastointilomakkeen kehitystyö
• Huvila Brand & Design, Koko Suomi tanssii 

verkkosivut ym.
• Kala Productions, Koko Suomi tanssii videotu-

otanto
• Kirjanpito JaMarKos Oy / Marja-Leena Koskel-

in, kirjanpito ja palkkahallinto 1.4. alkaen
• KuvaUnit / Uupi Tirronen, valokuvaus
• Makasiini / Inka Kosonen, Finnish Dance in 

Focus -julkaisun taitto
• Ritant Oy / Ritva Weckström, ICE HOT -erity-

istilintarkastus
• Tmi Pertti Sundqvist, tilintarkastus

 
LUOTTAMUSTOIMET JA 
ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT

TelepArt-matkatukiohjelma: Katarina Lindholm toi-
mi arvioijana. Tanssin hakemuksia oli vuoden 2017 
aikana kahdeksan. Benelux Instituutti teki lopulliset 
tukipäätökset.

Teatterimuseo, tanssin tallennustyöryhmä: Sanna 
Rekola

Kustannus Oy Teatteri (Teatteri & Tanssi + Sirkus 
-lehti),  hallitus: Sanna Rekola, jäsen, Katarina Lind-
holm, varajäsen

Tanssin talo ry, hallitus : Sanna Rekola, hallituksen 
puheenjohtaja
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MATKAT 2017
Riitta Aittokallio  
14.6.-16.6. Kuopio tanssii ja soi, Kuopio                                
29-30.7. KST (Koko Suomi tanssii), Europaede 2017, Turku 
25.9.  KST, Tampere 
23-26.11. IETM-tapahtuma, Bryssel, BELGIA 
28.11. KST, tanssihaastevideon kuvausmatka, Tallinna, VIRO

Sanna Kangasluoma  
23.-26.11. IETM-tapahtuma, Bryssel, BELGIA           

Katarina Lindholm 
11-17.2. TPAM Yokohama dance collection, Jokohama, 
JAPANI * 
1.-6.3. Verkottumismatka, New York, USA 
23-26.7. Täydenkuun tanssit –festivaali, Pyhäjärvi 
26.-27.9. Ice Hot -partnerikokous, Tukholma, RUOTSI 
14.-20.10. PAMS-messut, Soul, ETELÄ-KOREA 
8.11. keðjaTurku suunnittelutapaamiset, Turku 
23-26.11. IETM -tapahtuma, Bryssel, BELGIA

Anni Leino  
29.4. KST, Tanssinpäivä Tampereella, Tampere 
26.-29.5. Moves-päätöstapahtuma, Rovaniemi 
14.-17.6. Kuopio tanssii ja soi, Kuopio                                
29-30.7. KST, Europaede 2017, Turku 
23-26.11. IETM -tapahtuma, Bryssel, BELGIA 
28.11. KST, tanssihaastevideon kuvausmatka, Tallinna, VIRO

Minna Luukko 
23.-26.11. IETM-tapahtuma, Bryssel, BELGIA

Anita Parri 
5.-10.7. Open look -festivaali, Pietari, VENÄJÄ 
23.-26.11. IETM-tapahtuma, Bryssel, BELGIA 
27.11.-3.12. Na Grani -festivaalin opintomatka,  
Jekaterinburg, VENÄJÄ

Sanna Rekola  
6.-7.3. Ice Hot -partnerikokous, Kööpenhamina, TANSKA 
17-24.3. Tutustumismatka, MOU:n allekirjoittaminen,  
Hong Kong, KIINA 
26.-27.9. Ice Hot -partnerikokous, Tukholma, RUOTSI 
25.-28.8. Tanz im August -festivaali, Berliini, SAKSA                 
20-26.11. Hot Pot -tapahtuma, Hong Kong, KIINA  *     

* matka osin tai kokonaan kutsujan tai  jonkun muun  
maksama 
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7. TALOUS

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

oman toiminnan tuotoilla.
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Vuoden 2017 toteutuneet kokonaiskulut oli-
vat 516 956,60  euroa. Vuoden 2017 kokonais-

tulot olivat 518 770,99 euroa, eli vuoden 2017 tulos 
oli 1 814,39 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön 
myöntämä toiminta-avustus oli 430 000 euroa.

Valtion toiminta-avustuksella katettiin vakinaisen 
ja osittain määräaikaisen henkilökunnan palkat se-
kä muut varsinaisen toiminnan kulut. Niihin kuului-
vat toimiston ylläpitokustannukset: vuokra, puheli-
met, internet,  tietokoneet, digitaaliset työvälineet 

TULOT 2017 2016 2015 2014 2013
OKM  
toiminta-avustus 430 000 430 000 430 000 430 000 475 000

Muut avustukset 63 550 286 051 202 217 417 454 18 108

Oman toiminnan 
tuotot 25 221 20 188 64 595 53 963 12 542

YHTEENSÄ 518 771 736 239 696 812 901 417 505 650

MENOT

Henkilöstökulut 310 181 322 449

Tilakulut 29 414 28 256

Ostopalvelut 85 125 260 375

Muut kulut 92 236 121 324

YHTEENSÄ 516 957 732 404 696 329 899 146 502 459

TULOS + 1 814 + 3 835 + 483 + 2 271 + 3 191

yms. kulut sekä viestinnän yleiskulut, kuten verkko-
sivujen ylläpito ja kehittäminen. Toiminta-avustuk-
sella katettiin myös muun muassa Teatteri&Tanssi+-
Sirkus -lehdeltä ostettava sisällöntuotanto (10 000 
euroa) ja Finnish Dance in Focuksen alijäämä. 

Sekä kustannusseurannan että avustustilitysten 
vuoksi eri projektien menoja ja tuloja seurataan 
kustannuspaikkakohtaisesti.

PROJEKTIT JA JULKAISUT

Finnish Dance in Focus

Vuosittain ilmestyvää englanninkielistä Finnish 
Dance in Focus -julkaisua rahoitetaan mainostuo-
toilla sekä Tiedotuskeskuksen toimintamäärära-
hasta tarkoitukseen osoitetulla osuudella. Julkaisun 
tuotot olivat yhteensä 6 750 euroa. Kokonaiskustan-
nukset olivat 12 967 euroa ja alijäämä 6 217 euroa, 
joka katettiin Tiedotuskeskuksen toiminta-avus-

tuksesta. Toimitussihteerin ja päätoimittajat palkka-
kustannukset sisältyivät vakituisen henkilökunnan 
palkkoihin, joten kustannuspaikkaan kohdistuvat 
kulut olivat kirjoitus- ja käännöspalkkioita, taitto-, 
paino- ja postituskuluja.
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ICE HOT

Tanssin tiedotuskeskus hallinnoi ICE HOT -hank-
keelle vuonna 2016 myönnettyä 900 000 Tanskan 
kruunun eli noin 120 400 euron avustusta sekä par-
tnereiden hankehallintoon osoittamaa määrärahaa. 
Jälkimmäisestä vuodelle 2017 siirtyi 12 105,78 euroa. 
Määrärahasta maksettiin Pohjoismaisen ministeri-
neuvoston rahoituksen edellyttämä  erillistilintar-
kastus sekä muita hallintokuluja.

Tanssin tiedotuskeskuksen toiminta-avustukses-
ta ICE HOT -katselmuksen järjestämiseen kohdis-
tuva rahoitus oli 13 763,17 euroa euroa, joka sisäl-
tää osan vuonna 2018 toteutettavan katselmuksen 
partnerimaksusta sekä partnerikokousten matka- ja 
majoituskuluja.

TPAM

Tokyo Performing Arts Meeting in Yokohama -ta-
pahtumaan osallistumisen matka- ja majoituskului-
hin käytettiin 628,21 euroa. Tapahtuman järjestäjät 
vastasivat pääosasta matkakuluja.

tanzmesse

Vuonna 2018 Saksan Düsseldorfissa järjestettävän 
tanzmesse -tapahtumaan osallistumisen valmiste-
luun käytettiin 2 856,91 euroa. 

PAMS

Performing Arts Market Seoul -tapahtumaan osal-
listumiseen käytettiin 2 700,18 euroa. Kustannukset 
koostuivat pääosin matka- ja majoituskuluista sekä 
messuosaston kustannuksista.

Kansainvälisten yhteistyövalmiuksien kehittäminen 
/ opintomatkat

Toimintavuonna 2017 järjestettiin kaksi opintomat-
kaa, joista toisen kustannukset näkyvät Venäjä-oh-
jelman kuluissa. Toinen matka järjestettiin IETM-ko-
koukseen, ja sen kustannukset olivat 7 168,73 euroa.

Asiantuntijavierailut

Asiantuntijavierailuihin käytettiin 2 435,19 euroa. 
Kustannukset aiheutuivat kansainvälisten vieraiden 
matka- ja majoituskuluista sekä vierailuohjelman 
toteuttamisen muista kuluista.

Venäjä-ohjelma

Venäjä ohjelman toteuttamiseen käytettiin 37 728,76  
euroa. Vuodelta 2016 siirtyi vuodelle 2017 hankea-
vustusta 8 210,97 euroa. Opetus- ja kulttuuriminis-
teriöltä tarkoitukseen saatiin vuonna 2017 50 000 
euron avustus, jolla on tarkoitus kattaa myös alku-
vuonna 2018 toteutuvia kustannuksia. Pääosa kus-
tannuksista on hankekoordinaattorin palkkakulu-
ja sekä ohjelman toteutukseen liittyviä matka- yms. 
kuluja.

Hong Kong x Finland

Hong Kong x Finland -hankkeen residenssikus-
tannuksiin käytettiin 20  872,97 euroa. Kustan-
nukset koostuivat pääosin matka-, päiväraha yms. 
kustannuksista.

Muut yhteistyöprojektit

Muihin yhteistyöprojekteihin käytettiin 479,62 eu-
roa. Kustannukset liittyivät Korea Nordic Connec-
tion hankkeen -kustannuksiin.

Koko Suomi tanssii 2017

Toimintavuonna 2017 käytettiin Koko Suomi tans-
sii -hankkeeseen 99 371,45 euroa. Valtioneuvoston 
kanslian hankeavustuksella kuluista katettiin 25 000 
euroa, muilla tuotoilla 9 991 euroa ja Tiedotuskes-
kuksen omarahoitusosuudella noin 64 380,45 eu-
roa. Tämän lisäksi Tiedotuskeskus käytti hankkeen 
johto-, hallinto- ym. yleiskuluhin 20 471,46 euroa. 
Hankkeen kustannukset koostuivat pääosin viestin-
tä- ja henkilöstökustannuksista. 
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8. TOIMINNAN 
ARVIOINTI
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T iedotuskeskuksen strategiassa vuosille 2014–
2018 on määritelty toiminnan painopistealueiksi 

asiantuntijuuden kehittäminen ja ylläpitäminen, tie-
topohjan laajentaminen, tanssin näkyvyyden lisää-
minen, yhteiskunnallinen vaikuttaminen tanssin toi-
mintaedellytysten parantamiseksi sekä tanssitaiteen 
ja tanssin ammattilaisten toiminnan tukeminen. 

Lista ennemminkin kattaa koko Tiedotuskeskuk-
sen toiminnan kuin määrittelee painopisteitä. Näi-
tä kaikkia toiminnan osa-alueita on toteutettu myös 
vuoden 2017 toiminnassa. 

Strategiassa todetaan tanssitaiteen, alan ammatti-
laisten ja taiteen tekijöiden olevan toiminnan kes-
kiössä. Laaja-alaisempaa tanssin kenttää hyödyt-
tävää toimintaa ei suljeta pois ”silloin kun resurssit 
antavat siihen mahdollisuuden”. Laajan tanssikult-
tuurikentän toiminnan arvo ja mahdollisuudet tun-
nistetaan. Strategiakauden yli ulottuvalla pitkällä 
tähtäimellä tavoitteeksi asetetaan uusien yhteistyö- 
ja toimintamuotojen kehittäminen koko tanssin 
kentällä. Näistä hyötyvät niin taiteen tekijät, muut 
tanssin alan ammattilaiset kuin tanssin kokijat, kat-
sojat ja harrastajatkin. 

Edellä linjattua Tiedotuskeskus on toteuttanut en-
nen kaikkea Koko Suomi tanssii -hankkeen kautta – 
ja sen voi sanoa olleen vahvasti toiminnan painopis-
te sekä vuonna 2016, jolloin kampanjaa valmisteltiin, 
että vuonna 2017.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee taiteen tiedo-
tuskeskuksia avustusmuodolla, jonka tavoitteena 
on edistää taiteen, kulttuurin ja kulttuuriperinnön 
merkitystä, arvostusta ja vaikutusta yhteiskunnas-
sa, toimialan kehittymistä ja osaamista sekä toimi-
alan kansainvälistymistä. Tiedotuskeskus toteuttaa 
toiminnassaan kaikkia näitä tavoitteita samoin kuin 
ministeriön kulttuuripolitiikan strategiassa vuoteen 
2025 asettamia strategisia tavoitteita.

Tiedotuskeskus edustaa tanssin alaa laajasti, toi-
mii valtakunnallisesti ja tekee yhteistyötä sekä koti-
maassa että kansainvälisesti. 

Tiedotuskeskuksen toimintaperiaatteita ovat vai-
kuttavuus ja kestävyys. Vaikuttamistyössä pyri-
tään tanssin kentän kannalta kestäviin ratkaisuihin. 

Tanssin tiedotuskeskuksen toimintaa tarkastellaan tässä sekä suhteessa sen 
strategiaan ja toimintasuunnitelmaan että suhteessa päärahoittajan, opetus- 
ja kulttuuriministeriön, rahoituskriteereihin.

Kansainvälisessä toiminnassa tavoitteena on kehit-
tää toimijoiden kansainvälistä osaamista ja verkos-
toja eli antaa heille välineitä oman toiminnan ke-
hittämiseen. Yhteistyösuhteissa ja -projekteissa 
pyritään pitkäjänteisyyteen ja sitä kautta vaikutta-
vuuteen, jonka tulokset ulottuvat moniin ja pitkäl-
le tulevaisuuteen.

VIESTINTÄ

Vuoden 2017 viestinnän painopisteitä suunnitelta-
essa tehtiin päätös, että Koko Suomi tanssii -kam-
panja näkyy myös Tiedotuskeskuksen viestinnän 
eri kanavilla, vaikka kampanja toteutui vankasti sen 
oman viestinnän kautta.

Edellä mainitusta huolimatta Tiedotuskeskus to-
teutti suunnitellusti myös omaa viestintäänsä. Si-
sältöä verkkosivuille, uutiskirjeisiin ja tiedotteisiin 
tuotettiin jopa enemmän kuin aikaisemmin, ja yhä 
suurempi osa viestinnästä ja sisältöjen levittämises-
tä toteutui sosiaalisen median kanavien kautta.

Verkkosivujen sisällöt täydentyivät muun muassa ti-
lastografiikoilla. Vuoden mittaan analysoitiin vuon-
na 2016 uudistettua verkkosivustoa, puutteita ja ke-
hityskohteita havaittiin ja näihin paneuduttaneen 
vuonna 2018.

PALVELU JA NEUVONTA AMMATTILAISILLE

Tanssialan ammattilaisille suunnattu palvelu- ja 
neuvontatyö toteutuu muun muassa verkkosivuilla 
julkaistavan ilmoitustaulu ja sähköpostitse lähetet-
tävän ilmoitustaulukoosteen kautta. Koosteen saa-
jamäärä on kasvanut edelleen, mikä kertoo palve-
lun tarpeellisuudesta sekä siitä, että kohderyhmä 
tavoitetaan.

Henkilökohtaista neuvontaa annetaan erityises-
ti kansainvälisiin kysymyksiin liittyen. Tiedotus-
keskuksen verkkosivuilta tai muilta toimijoilta saa-
dun tiedon ja avun lisäksi tarvitaan henkilökohtaista 
kohtaamista. Saadun palautteen perusteella sekä 
henkilökohtaista neuvontaa että laajemmalle jou-
kolle järjestettäviä keskustelu- ja infotilaisuuksia 
kaivataan lisää. 
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Tilasto- ja muuta tietoa jaettiin säännöllisesti. Li-
säksi kysymyksiä mitä erilaisimmista tanssiin liitty-
vistä asioista tulee kaikille työntekijöille. Kysymyk-
siin joko vastattiin itse tai kysyjä ohjattiin eteenpäin.

TIETOPALVELU

Yhteistyö tilastotietojen keräämisessä Sirkuksen 
tiedotuskeskuksen kanssa jatkui. Sekä tilastojen laa-
tija että kentän toimijat pitivät vuonna 2017 käytös-
sä ollutta tietojen keruulomaketta  huonona. Kun 
vuoden 2016 tilastot oli koottu ja prosessi analysoi-
tu,  päätettiin vaihtaa palveluntuottajaa ja kehittää 
uusi lomake. Tilastot koosti nyt toista kertaa peräk-
käin sama henkilö, joka keskittyi puolen vuoden ajan 
tilastotyöhön. Tämä edesauttoi ja nopeutti työtä 
ja toi asiantuntemusta myös syksyllä toteutettuun 
kehitystystyöhön. 

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN

Merkittävimpiä tanssin alan kehitykseen  vaikutta-
via asioita vuonna 2017 olivat tanssin talo -hankkeen 
eteneminen, esittävien taiteiden ja museoiden val-
tionrahoituksen uudistustyö sekä näkyvyyttä lisän-
nyt Koko Suomi tanssii -hanke.

Minna Luukko, tiedotus- ja toimistosihteeri

On mukava tuottaa ilmoitustaulua ja  
ilmoitustaulukoostetta, kun tietää, että viestejä 
luetaan ja palvelulle on tarvetta!“

Kaisa Tiainen, tilastonlaatija

Kentän toimijat tunnistavat tilastojen arvon 
tanssialan näkyväksi tekemisessä ja suhtautuvat 
lukuihin intohimoisesti. Useimmilla on kuitenkin 
käytettävissään vain vähän aikaa ilmoituksen 
tekemiseen. 

Helpon ja kevyen tilastointilomakkeen lu-
ominen oli iso haaste. Toivon, että  tuotimme  
työvälineen, joka helpottaa kaikkien  
tilastointitaakkaa.

“
Tiedotuskeskuksen toiminnassa vaikutukset ovat 
usein välillisiä ja toteutuvat pitkällä aikavälillä. Näin 
vaikuttavuuden arvioiminen on haastavaa. Rahoi-
tusuudistus oli vielä loppuvuodesta 2017 eikä lop-
putuloksesta ole tietoa. Tanssin talo -hanke etenee 
aikataulussa. Jo hanketyön aikana on tehty erilais-
ta kehittämistyötä, mutta talon toiminnan varsi-
naiset vaikutukset alkavat näkyä vasta toiminnan 
käynnistyttyä.

Koko Suomi tanssii -hankkeen pysyvämmät vaiku-
tukset tanssin arvostukseen tai näkyvyyteen, Tie-
dotuskeskuksen toimintaan tai tanssialan toimin-
taan laajemmin jäävät nähtäväksi ja tulevaisuudessa 
arvioitaviksi.

KOKO SUOMI TANSSII

Koko Suomi tanssii oli ajallisesti laajin ja tanssin 
näkyvyydellä mitattuna suurin Tiedotuskeskuk-
sen koskaan toteuttamana hanke. Tanssin näky-
vyys vuonna 2017 oli Koko Suomi tanssii -kampanjan 
ansiosta laajempaa ja monipuolisempaa kuin kos-
kaan ennen. Kampanja tavoitti uusia kohderyhmiä ja 
tanssia toteutettiin ympäristöissä ja tapahtumissa, 
joissa tanssia ei ennen ole nähty.

Kampanja ei kaikilta osin toteutunut alkuperäisen 
suunnitelman mukaisesti. Tämä johtui osin resurs-
seista, eikä esimerkiksi yritysyhteistyöhön tai tans-
siopetusten yritysmyyntiin pystytty panostamaan 
suunnitellulla tavalla. Kampanjan luonne, ennakoi-
mattomiin kumppanuuksiin ja tarpeisiin reagoimi-
nen, sen osin itseohjautuva ja vuoden mittaan osal-
listujien myötä kehittyvä muoto vaikuttivat siihen, 
mihin henkilöresurssi käytettiin. 



59

Suunnitteluvaiheessa kampanja muodostui neljästä 
eri osa-alueesta. Tanssihaasteesta muodostui kui-
tenkin kampanjan keskeinen osa – mikä ei suinkaan 
vähentänyt kampanjan merkitystä tai onnistumis-
ta. Sen myötä kampanjasta tuli ilmiö, jonka myös vi-
rallinen Suomi 100 -ohjelman toteuttaja eli valtio-
neuvoston kanslia aikoo omassa raportissaan nostaa 
yhdeksi vuoden keskeiseksi tapahtumaksi.

Koko Suomi tanssii -kampanjan onnistumista edes-
auttoi ja ilmiön syntymistä edisti muun muassa: 

• Suomen itsenäisyyden juhlavuosi ja sen teema
• Tanssi toteutti juhlavuoden ”yhdessä”-teemaa 

konkreettisesti ja saavutettavasti
• Osallistavalle ja positiiviselle kampanjalle oli 

tilaus 
• Tanssilla jo entuudestaan laaja harrastajakunta 

ja monilla muutenkin kosketuspintaa tanssiin
• Kampanjaan osallistuminen oli tehty helpoksi
• Haastekoreogafiat olivat toisaalta yksinkertaisia 

ja helposti omaksuttavia, toisaalta tarjosivat 
mahdollisuuden tulkintaan ja omaan luovuu-
teen

• Tanssihaasteeseen osallistuminen sopi moneen 
tarkoitukseen: työyhteisöjen virkistyspäiviin, 
tapahtumien sisällöksi, organisaatioiden ima-
goviestintään jne

• Hankkeen suunnittelu aloitettiin riittävän ajois-
sa

• Toteutusta suunniteltiin yhdessä kumppanien 
kanssa

• Jokainen osallistuja oli luomassa kampanjalle 
suuntaa

Anni Leino, tiedottaja

Vuosi 2017 oli täynnä tanssin riemua ja rohkeaa 
heittäytymistä! Koko Suomi tanssii -kampanja 
muistutti, kuinka perustavanlaatuisten asioiden 
äärellä saamme työskennellä päivittäin:  
luovuuden, kehollisuuden, tanssin monipuolisen 
lajikirjon ja ilmenemismuotojen kanssa. 

Oli kyse sitten taiteesta tai silkasta liikkumisen 
ilosta – tanssi todellakin kuuluu kaikille ja tekee 
perhanan hyvää!

“

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Leimallista vuoden 2017 kansainväliselle toimin-
nalle oli yhteistyö, tulevien projektien valmistelu ja 
hankerahoituksen haku sekä pitkään toteutettujen 
hankkeiden syveneminen ja jatkuminen.

Sirkuksen tiedotuskeskuksen kanssa tehtiin yh-
teistyötä myös kansainvälisessä toiminnassa. PAMS 
-messuille osallistuttiin yhteisellä messuosastol-
la. Vuoden 2018 toimintaa, messuille osallistumista 
ja kansainvälistymiskoulutusta suunniteltiin yhdes-
sä. Näihin haettiin yhdessä myös rahoitusta. Vali-
tettavasti hakemukset eivät johtaneet  myönteisiin 
avustuspäätöksiin, mutta suunnitelmat pyritään to-
teuttamaan tulevina vuosina jossain laajuudessa jo-
ka tapauksessa. 

Yhteistyö Suomen ulkomailla toimivien kulttuu-
ri- ja tiedeinstituuttien kanssa lisääntyi. Tiedotus-
keskus oli mukana toteuttamassa TelepArt- ja Sze-
nefrei -ohjelmia. Suomen Viron-instituutin kanssa 
tehtiin yhteistyötä Koko Suomi tanssii -hankkeen 
loppuhuipennuksiin kuuluneen Eesti Tantsib -haas-
teen käynnistämisessä: Tanssihaastekonsepti lah-
joitettiin Virolle, joka vuonna 2018 juhlii 100-vuotis-
ta itsenäisyyttään.
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Vuonna 2018 toteutuvia ICE HOT katselmusta, in-
ternationale tanzmesse- ja Cinars-tapahtumiin 
osallistumista valmisteltiin. Kedja-yhteistyötä pää-
tettiin jatkaa. Hyvin käynnistynyt Hong Kong x Fin-
land jatkui, samoin kuin Venäjä-ohjelma, jota on to-
teutettu ja kehitetty jo useita vuosia.

Suomalaista tanssikenttää pyritään kansainvälistä-
mään monin keinoin. Verkostoja, osaamista, kon-
takteja, kansainväliseen toimintaympäristön tunte-
mista lisätään muun muassa opintomatkoilla, joista 
saadaan jatkuvasti hyvää palautetta:

Anita Parri, Venäjä-ohjelman 
koordinaattori

Tärkeä vuosi Venäjä-ohjelmalle! Hienoa seurata 
kuinka yhteistyö syvenee ja ohjelman myötä 
rakennetut verkostot toimivat ja tuottavat 
tanssitoimijoiden välille dialogia, jota ei koskaan 
aikaisemmin ole  näin laajasti käyty.

“

Tanssitaiteilija Hanna Brotherus

Opintomatka Brysseliin oli innostava ja  
virkistävä kokemus. Kohtasin hienoja ihmisiä; 
tanssintekijöitä ja tuottajia ympäri maailmaa. 

Tutustuin myös Tanssin tiedotuskeskuksen 
väkeen. Heillä on hyvä henki ja hyvä meininki 
– tämän reissun jälkeen on helppo olla heihin 
yhteydessä missä asiassa vaan. Näin mielenkiin-
toisia esityksiä. Sain omaan tekemiseen peilin, 
jonka kautta näen oleellisen; etuoikeuden ja 
loputtoman kipuilun taiteilijuudessa.

“

Toimintavuonna saatiin tieto, että kedja 2012–2015 
-hanke sai EU:n Success Story -maininnan. Komis-
sion palkkaama ulkopuolinen arvioitsija valmisteli 
raporttia hankkeen vaikutuksista ja tulosten (kuten 
Sustainability Think Tankin tuottaman Recommen-
dations for a Sustainable Nordic-Baltic Dance Field 
-raportin) levittämisestä. Tämäkin kertoo siitä, mi-
ten onnistumisia tai vaikutusten arviointia on syytä 
tehdä pidemmällä kuin yhden vuoden perspektiivillä.

TALOUS 

Vuoden 2017 talousarvio toteutui suunnitellusti ja 
tulos eli noin 1 800 euroa kirjataan tilinpäätöksessä 
omaan pääomaan. Tavoitteena on edelleen kasvat-
taa oma pääoma vähintään yhden kuukauden  kiin-
teiden kulujen suuruiseksi, jotta maksuvalmius vuo-
den alussa turvataan.

ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ

Henkilöstömenot muodostavat suurimman osan eli 
60 % Tiedotuskeskuksen menoista. Tämä on ym-
märrettävää, kun on kysymys asiantuntija- ja vies-
tintäorganisaatiosta. Henkilökunnan työajan ja-
kautumisessa toiminnan eri osa-alueille näkyy 
luonnollisesti Koko Suomi tanssii -kampanja. Kai-
kesta Tiedotuskeskuksen henkilötyöajasta Koko 
Suomi tanssii -kampanjaan käytettiin vuonna 2017 
kolmannes. Kampanjaan kokonaan keskittyneiden 
työntekijöiden ohella myös Tiedotuskeskuksen muu 
henkilökunta osallistui toimenkuvansa puitteissa tai 
ajoittain muuten kampanjan toteutukseen.

Tarkastelussa työajan jakautumisesta ei ole otettu 
huomioon harjoittelijoiden eikä Tanssin talon kans-
sa yhteisen siviilipalvelushenkilön työpanosta.

Toimintavuonna Koko Suomi tanssii -hankkeen kus-
tannuksistakin henkilöstökulut muodostivat suu-
rimman osan. Vuonna 2016 painopiste oli viestinnän 
muissa kuluissa, kun toteutettiin verkkosivuja, vi-
deoita ja muuta kampanjamateriaalia. Marraskuus-
sa 2016 Koko Suomi tanssii -kampanjan kokopäi-
väisenä projektipäällikkönä aloitti Riitta Aittokallio. 
Anni Leino aloitti kampanjan tiedottajana tammi-
kuussa 2017. Leino työskenteli tammikuusta heinä-
kuun loppuun 60 prosentin työajalla ja kokopäiväi-
senä syyskuusta joulukuuhun. Tiedotuskeskuksessa 
siviilipalvelustaan suorittanut Jarkko Hänninen toi-
mi hankkeen tuotantoassistenttina elokuusta 2016 
heinäkuuhun 2017 saakka. Siviilipalveluksen jälkeen 
Hänninen jatkoi tuntityöntekijänä hankkeen lop-
puun saakka.
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Henkilökunnan työaikaa tarkasteltaessa voi huomi-
oida myös sen, että esitysten katsomiseen käytettyä 
aikaa ei pääsääntöisesti lasketa työajaksi. Esitysten 
katsominen  on kuitenkin keskeinen osa asiantun-
tijuutta ja kentän toiminnan tuntemusta. Tämä sekä 
tuo haasteita työn ja muun elämän välisen tasapai-
non rakentamiseen että lisää työn kuormittavuutta.

Tiedotuskeskuksen henkilökunnan ammattitaidon 
ylläpitämiseen ja koulutukseen on yleensä käytet-
ty melko vähän resursseja. Toisaalta itse työ sisäl-
tää sellaista tekemistä ja asioihin perehtymistä, että 
asiantuntijuus kasvaa, kunhan sille vain osataan an-
taa aikaa. Myös erilaisiin kansainvälisiin tapahtumiin 
osallistuminen lisää  paitsi verkostoja myös tietoa ja 
osaamista. Toimintavuonna koko henkilökunta lu-
kuunottamatta toiminnanjohtaja Rekolaa osallistui 
IETM -tapahtumaan Brysselissä. 

Viestintä 17 % (21 %)

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

Kansainväliset yhteistyöhankkeet 13 % (12 %)

Vienti, liikkuvuuden edistäminen ja promootio  
4 % (12 %)

Tilastointi ja muu tiedontuotanto 10 % (9 %)

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 6 % (6 %)

Koko Suomi tanssii 2017 32 % (22 %)

Hallinto 8 % (8 %)
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Henkilökunnan työajan jakautuminen 2017 
(2016):





@ Tanssin Tiedotuskeskus 2018




