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TANSSIN TIEDOTUSKESKUS JA VUOSI  2018 
Vuoden 2018 toiminta painottui toisella tapaa kuin edellisvuonna, jolloin 
keskityttiin kotimaan toimintaan ja tanssin näkyvyyden lisäämiseen ennen 
kaikkea viestintäkampanjana toteutuneen Koko Suomi tanssii -hankkeen takia. 
Nyt Tiedotuskeskuksen työtä leimasivat kansainvälinen toiminta, lukuisat 
koulutus- ja muut ammattilaistilaisuudet sekä erityisesti kehitystyö, 
hankevalmistelu ja -hakemukset. Vuonna 2017 aloitettu strategiatyö saatiin 
valmiiksi, ja sen linjaukset näkyivät jo vuoden 2018 toiminnassa.

Tiedotuskeskuksen vuosikokous hyväksyi uuden 
strategian huhtikuussa 2018.  Strategiaa pohjus-
ti laaja taustatyö, jota tehtiin osin yhdessä Sirkuk-
sen tiedotuskeskuksen kanssa, ja  muun muas-
sa kentälle suunnattu palvelukysely. Tavoitteena 
oli määritellä edellistä strategiaa tiiviimmin Tie-
dotuskeskuksen perustehtävä, arvot ja toimin-
nan osa-alueet. Lisäksi strategiaan haluttiin kirja-
ta muutamia asioita, joihin tullaan tulevina vuosina  
erityisesti kiinnittämään huomiota. 

Tanssin tiedotuskeskuksen perustehtävä on edis-
tää tanssitaiteen asemaa, toimintaedellytyksiä ja 
tunnettuutta Suomessa sekä suomalaisen tanssi-
taiteen tunnettuutta ulkomailla. Se parantaa tans-
sin asemaa myös lisäämällä tanssikulttuurin näky-
vyyttä ja arvostusta. Työ kohdistuu ensisijaisesti 
tanssiammattilaisiin, päättäjiin ja vaikuttajiin.

Toimintaa ohjaavia periaatteita ovat läpinäky-
vyys, avoimuus, moniarvoisuus ja kestävä kehi-
tys. Toimintakäytäntöjä ovat pyrkimys yhteistyö-
hön, vaikuttavuus ja resurssiviisaus.

Tiedotuskeskus toteuttaa edistämistehtäväänsä 
perustoiminnalla, jota erillishankkeet tukevat. Pe-
rustoiminta-alueita ovat: tietopalvelu, vaikuttami-
nen ja viestintä sekä yhteistyö ja verkostot koti-
maassa ja kansainvälisesti.

Strategian mukaisesti tulevina vuosina tullaan kiin-
nittämään huomiota seuraaviin asioihin:

• Uusien kenttää vahvistavien toimintatapojen ja
yhteistyömallien edistäminen.

• Viestinnän jatkuvaan muutokseen vastaaminen.
Tanssin kentän viestintävalmiuksien kehittäminen
tanssin näkyvyyden, tunnettuuden ja saavutetta-
vuuden parantamiseksi.

• Toiminnan valtakunnallisen ulottuvuuden vahvis-
taminen, erityisesti lisäämällä yhteistyötä aluekes-
kusten kanssa.

• Tiedotuskeskuksen mahdollisuuksien ja resurs-
sien turvaaminen kentän muuttuviin palvelutar-
peisiin vastaamiseksi. Kirkastetaan työnjakoa Tie-
dotuskeskuksen ja Tanssin talon välillä. Tutkitaan
erilaisia yhteistyömuotoja ja yhdistymistä esimer-
kiksi Sirkuksen tiedotuskeskuksen kanssa.

Edellä mainitut asiat näkyivät Tiedotuskeskuksen 
toiminnassa jo vuonna 2018. Kentän toimintaa vah-
vistetaan ja uusia yhteistyömalleja kehitetään muun 
muassa Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskusten yh-
teisessä välittäjäportaan, viennin ja kansainvälisen 
toiminnan kehittämishankkeessa, jota valmisteltiin 
keväästä 2018 alkaen. Myönteinen rahoituspäätös 
saatiin joulukuussa ja kaksivuotinen hanke käyn-
nistyy keväällä 2019.

Toiminnan valtakunnallista ulottuvuutta ja aluekes-
kusyhteistyötä toteutettiin muun muassa valmis-
telemalla yhdessä Läntisen tanssin aluekeskuksen 
kanssa vuonna 2019 toteutuvaa Stretch-tapahtu-
maa ja järjestämällä koulutuksia sekä aluekeskuk-
sille että muille toimijoille pääkaupunkiseudun 
ulkopuolella. 

Tiedotuskeskuksen omaa viestintää vahvistet-
tiin lisäämällä henkilöstöresurssia. Viestinnän si-
sällöissä, esimerkiksi uutis- ja artikkelituotannos-
sa, esiteltiin entistä monipuolisemmin tanssia sekä 
tanssitoimintaa eri puolilla maata. 

Resurssiviisautta toteutettiin muun muassa poh-
joismaista yhteistyötä tekemällä. ICE HOT Nor-
dic Dance -platform on pohjoismaisen tanssiyh-
teistyön lippulaiva, mutta myös Nordic Combined 
-yhteistyöllä saavutetaan enemmän näkyvyyttä
esimerkiksi kansainvälisillä messuilla. Asioita to-
teutetaan tehokkaammin ja laajennetaan verkosto-
ja paremmin kuin mitä yksin voitaisiin tehdä.

Yhteistyö Sirkuksen tiedotuskeskuksen kans-
sa tiivistyi ja laajeni. Sirkuksen tiedotuskeskus on 
mukana Nordics Combined -yhteistyössä, johon 
osallistumista vuosina 2019-2020 valmisteltiin  
yhdessä. Tilastointia ja sen kehittämistä toteutet-
tiin samoin edelleen yhteistyössä ja yhteisen tilas-
tonlaatijan toimesta. Lisäksi järjestettiin yhdessä 
useita kansainväliseen toimintaan liittyviä koulu-
tuksia. Kaiken kaikkiaan Tiedotuskeskus järjesti 
toimintavuonna 18 tanssin ammattilaisille tarkoi-
tettua koulutus- ja muuta tilaisuutta.

Sanna Rekola 
Toiminnanjohtaja

Kuva: Uupi Tirronen
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1. VIESTINTÄ

Vuonna 2018 viestinnän tavoitteina oli lisätä 
tanssin monipuolista esilläoloa julkisuudessa 

ja mediassa, parantaa tanssin, esitysten ja 
tapahtumien näkyvyyttä, tukea kentän 

viestintää ja tuoda esiin koko 
toimialan moniulotteisuutta.

Verkkosivusto on Tanssin tiedotuskeskuk-
sen viestinnän solmukohta. Oma sisällön- ja 

tiedontuotanto keskittyy sinne, ja sieltä sisällöt  
leviävät erilaisiin kanaviin ja erilaisia reittejä pit-
kin vastaanottajille.

Laaja sivusto uudistettiin vuonna 2016 ja uusien 
sivujen käyttö alkaa olla vakiintuneella tasolla. 
Suomeksiy ja englanniksi toteutettu sivusto on 
tarkoitettu tanssin ammattilaisille ja asiantuntijoille 
Suomessa ja ulkomailla, mielipidevaikuttajille ja 
toimittajille, virkamiehille, päättäjille ja poliitikoille 
sekä kenelle tahansa, joka etsii tietoa suomalaisesta 
tanssialasta.

Sivusto pitää sisällään tietoa kotimaisesta ja kansain-
välisestä tanssialasta ja -tapahtumista, suomalaisista 
tanssiryhmistä ja koreografeista, tiedotuskeskuksen 
hankkeista sekä ajankohtaisia uutisia ja artikkeleita 
sekä koko Suomen kattavan esityskalenterin.

Verkkosivuille tuotettavasta, päivitetystä ja ajankoh-
taisesta sisällöstä lähetetään säännöllisesti tietoa 
uutiskirjeiden ja ilmoitustaulukoosteen muodos-
sa tanssiammattilaisille ja muille tilaajille suoraan  

sähköpostiin. Vuoden 2017 lopussa tehdyn palvelu-
kyselyn tulosten mukaan lähes 80 % tanssin kentäl-
lä toimivista vastaajista vieraili Tanssin tiedotuskes-
kuksen verkkosivuilla ainakin silloin tällöin.

Verkkosivuston käytössä oli yli 15 % kasvu edellis-
vuoteen verrattuna. Kokonaiskävijämäärä kasvoi 
(2018: 51 015, 2017: 44 643), kuten myös käynnit  
sivustolla (2018: 100 009, 2017: 85 517).

Yhä suurempi määrä kävijöistä tulee sivustolle  
somen kautta (2018: 16 %, 2017: 12 %) ja jo selväs-
ti yli puolet sivustolla vierailleista käytti selailuun 
mobiililaitetta.

Vuonna 2018 Tanssin tiedotuskeskus osallistui usei-
siin kansainvälisiin tapahtumiin, mikä toi englannin-
kieliselle sivustolle lähes 20 % enemmän katseluja 
kuin edellisvuonna. Mutta kasvua ei ollut ainoastaan 
Suomen ulkopuolelta tulleiden käyntien määräs-
sä: myös Tampereella ja Turussa sivuston selaajien 
määrä kasvoi hieman.

VERKKOSIVUSTO

Vuonna 2018 viestinnässä tuotiin esiin tanssin monipuolisuutta ja kerrottiin 
tanssista niin ammattilaisten ja tanssitaiteen kuin tanssikulttuurin 
ja tanssin hyvinvointivaikutusten näkökulmista. Esittävien taiteiden 
rahoitusuudistuspyrkimyksiä ja muita taidepoliittisia ajankohtaisia aiheita 
seurattiin tarkoin ja niistä raportoitiin tanssin näkökulmasta. Tuotettu 
sisältö kiinnosti: Tiedotuskeskuksen verkkosivuston käyttö lisääntyi selvästi. 
Myös sosiaalisen median kanavat vakiintuivat tärkeäksi osaksi viestintää ja 
sisällöntuotantoa; niiden seuraajamäärä kasvoi merkittävästi. Tanssin kentällä 
toimivien viestintäosaamista pyrittiin tukemaan koulutuksin ja omalla viestinnällä.



6 7

WWW.DANCEINFO.FI KÄYTTÖ 2018 2017

Käynnit sivuilla (istunnot) 100000 86000

Yksittäisten sivujen katselut 230000 215000

Ilmoitustaulu 101000 (44 %) 90000 (42 %)

Uutiset ja artikkelit yhteensä 22000 (10 %) 22000 (10 %)

Esityskalenteri 18000 (8 %) 17000 (8 %)

Englanninkieliset sivut 20000 (9 %) 16400 (8 %)

Helsinkiläisten osuus käynneistä 40 % 55 %

Käyttäjiä kuukaudessa 3000–6500 3000-6000

 

AJANKOHTAISTA – UUTISET JA ARTIKKELIT 

Ajankohtaista-palstalla kirjoitettiin uutisia ja ar-
tikkeleita tanssitaiteesta, tanssikulttuurista, 

tanssitapahtumista eri puolilla Suomea, koulutuk-
sesta, tanssin soveltavasta käytöstä, yhteisötans-
sista, tanssia koskevista tutkimuksista ja ilmiöistä 
sekä kulttuuripolitiikasta. Lisäksi julkaistiin Tiedo-
tuskeskuksen hankkeisiin ja opintomatkoille osal-
listuneiden taiteilijoiden ja tuottajien blogimaisia 
kirjoituksia tarkoituksena jakaa kokemuksia laa-
jemmankin joukon hyödyksi. 

Myös oma henkilökunta kirjoitti blogeja ajankoh-
taisista, omaa työtä koskevista aiheista (Sanna Re-
kola, Riitta Aittokallio, Anita Parri ja Anni Leino); 
suurin osa näistä julkaistiin myös englanniksi. Fin-
nish Dance in Focus -lehteen tilattuja juttuja jul-
kaistiin verkkosivuilla suomeksi ja/tai englanniksi 
sopivissa tilanteissa.

Tavoitteena on ollut, että tanssitoimijat voisivat it-
se tuoda tiedotteitaan ja lyhyitä uutisia ”tapahtuu 
alalla” -palstalle, samaan tapaan kuin he voivat nyt 
itse syöttää oman ilmoituksensa tai esityksensä 
Tiedotuskeskuksen verkkosivuille. Toistaiseksi il-
moitustaulun ja esityskalenterin tietojen syöttölo-
make on ollut hankala käyttää, ja tämä on tuottanut 
paljon virheitä. Lomakkeita pyritään kehittämään 
paremmiksi, ennen kuin tiedotteiden syöttömah-
dollisuus avataan kentälle.

 
Uutisia ja artikkeleita  200
suomeksi  140
in English  60
 
Uutisten lukukertoja 

suomeksi  22 000  

in English  5 700  

Klikkausmäärien perusteella lukijoita kiinnosti-
vat eniten esittävien taiteiden rahoitusuudistusta 
ja ajankohtaista taidepolitiikkaa koskeneet uutiset 
ja artikkelit. Vuonna 2018 tanssin kentällä tapah-
tui paljon henkilömuutoksia johtopaikoilla, ja niihin 
liittyviä uutisia luettiin myös tarkoin.

Vuoden 2018 luetuin artikkeli käsitteli esittävien 
taiteiden valtionrahoituksen uudistamista. 
Luetuin uutinen oli Matti Nummisen valinta 
Tanssin talon johtajaksi.

ILMOITUSTAULU

Tanssin ammattilaisille suunnattu ilmoitustaulu on 
edelleen suosituin Tiedotuskeskuksen palveluista 
ja käytetyin www-sivujen osa. Jopa 44 % verkko-
sivujen kaikesta liikenteestä tulee ilmoitustaululle.

Ilmoitustaululle ammattilaistahot voivat itse viedä 
ilmoituksensa, jonka Tiedotuskeskus käsittelee ja 
hyväksyy ennen julkaisua. Tiedotuskeskus myös et-
sii ja vie itse paljon ilmoituksia sivustolle, erityises-
ti kansainvälistä tanssialaa sekä apurahoja koskien.

Ilmoitusten määrä kasvoi selvästi ja ilmoituksia 
luettiin 13 % enemmän kuin edellisvuonna. Eniten 
katsottiin työpaikkailmoituksia ja avoimia hakuja 
sekä kursseja ja leirejä. 

2018 2017

Ilmoitusten määrä 640 520

Ilmoitustaulukoosteen tilaajia 840 780

Käynnit ilmoitustaululla 101000 89000
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Englanninkielisistä uutisista suosituin oli Tanssin 
talon johtajahaun avautuminen helmikuussa. Se 
luettiin yli 1 000 kertaa. 

Vuoden 2017 lopussa tehdystä palvelukyselystä 
käy ilmi, että uutiskirje on se väline, jonka avulla 
Tiedotuskeskuksen toimintaa ja tanssialan uutisia 
mieluiten seurataan. Uutiskirjettä tuotiin uudella 
aikaisempaa visuaalisemmalla tavalla esille sosiaa-
lisessa mediassa. Uutiskirjeelle saatiin reilut 250 
uutta tilaajaa.

Suomenkielinen uutiskirje lähetettiin noin joka kol-
mas viikko (15 kertaa vuoden 2018 aikana)  ja eng-
lanninkielinen joka toinen kuukausi (6 kertaa). 
Lisäksi lähetettiin kolme kansainvälistä ns. messu- 
uutiskirjettä, jossa kerrottiin suomalaisten näky-
misestä ja osallistumisesta eri esittävän taiteen 
messuilla.

ESITYSKALENTERI

Esityskalenteriin pyritään saamaan kaikkialla Suo-
messa nähtävät taidetanssiesitykset sekä suoma-
laisten tanssiryhmien ulkomaanvierailut. Näin pal-
vellaan tanssin katsojia, olivatpa he ammattilaisia, 
mediaa, harrastajia tai kulttuurinkuluttajia.

Tanssitoimijat vievät esityksensä itse kalenteriin 
ja tiedotuskeskus julkaisee ne. Kalenteriin viedyis-
tä esityksistä tehdään nostoja esimerkiksi uutiskir-
jeeseen ja sosiaaliseen mediaan. Esityskalenterin 
täyttölomakkeen käytettävyydessä olisi parantami-
sen varaa, mutta toistaiseksi sen parantaminen oli-
si vaatinut enemmän resursseja kuin on käytettä-
vissä. Kehittämisvaihtoehtoja tutkitaan edelleen.

Vuonna 2018 esityskalenteriin (suomenkielisille si-
vuille) vietiin hieman enemmän esityksiä kuin edel-
lisenä vuonna, ja esityksiä katsottiin suunnilleen 
saman verran kuin aikaisempina vuosina (18 000 
kertaa). 

Kansainvälisen messunäkyvyyden ja ICE HOTin 
vaikutus näkyy englanninkielisen esityskalente-
rin käyttömäärässä: Sitä katsottiin noin kaksi ker-
taa useammin kuin edellisenä vuonna (3 900 kertaa 
2018), vaikka esityksiä vietiin kalenteriin englannik-
si hieman vähemmän. 

Esityskalenterissa

362  esitystä suomeksi

150  esitystä englanniksi 

Uutiskirjeitä  24
Uutiskirje suomeksi  2 000 tilaajaa

Newsletter in English  1 400  tilaajaa

Keskimäärin noin 42 % uutiskirjeen vastaanottajis-
ta avasi kirjeen, ja noin kolmannes heistä klikkasi 
johonkin uutiseen. Luvut ovat pysyneet samoina jo 
kolme vuotta.

SOSIAALINEN MEDIA

Sosiaalisen median – Facebookin, Instagramin 
ja Twitterin – merkitys tanssialan ja Tiedotus-

keskuksen omien sisältöjen välittämisessä erilaisil-
le yleisöille on kasvanut entisestään. Tiedotuskes-
kuksen kanaville on tullut paljon uusia seuraajia. 
Somen kautta tulee myös merkittävä määrä liiken-
nettä verkkosivuille, noin 10 % kaikista istunnois-
ta (11 000).

Tiedotuskeskuksen Facebook-yleisöä on mahdo-
tonta rajata vain tanssin ammattilaisiin tai har-
rastajiin. Sisältöä tuotettiin Tiedotuskeskuksen 
viestinnän kohderyhmiä ajatellen, mutta parhaim-
millaan päivitykset levisivät reaktioiden, komment-
tien ja jakojen myötä tanssiyhteisöä paljon laajem-
malle. Facebook-sivulle tuli 300 uutta seuraajaa 
vuonna 2018. 

Vuonna 2018 Tiedotuskeskus ei käyttänyt rahaa 
maksettuihin somekampanjoihin vaan kaikki näky-
vyys ansaittiin orgaanisesti. Algoritmiuudistuksen 
myötä Facebook-päivitysten näkyvyys on riippu-
vainen seuraajien reaktioista. Vuonna 2018 eniten 
huomiota herättäneet sisällöt liittyivät esimerkiksi 
tanssiin ja hyvinvointiin, ja näiden aiheiden voidaan 
nähdä koskettavan tanssiyhteisöä laajempaa Face-
book-käyttäjien joukkoa. 

Tiedotuskeskuksen seuraajien määrä kasvoi eni-
ten Instagramissa (470 uutta seuraajaa). Instagra-
min käytön lisääntyminen on yleisestikin havaittu 
trendi, mutta Tiedotuskeskuksen viestinnässä on 
myös panostettu visuaalisesti laadukkaaseen, mo-
nipuoliseen ja runsaaseen IG-sisältöön. Tiedotus-
keskuksen Instagram-tilillä julkaistiin itse tuotetun 
sisällön lisäksi #viikontaiteilija / #viikonryhmä 
-kuva- ja videomateriaalia antamalla tili aina vii-
koksi kerrallaan yhden alan toimijan käyttöön.

Twitterin kautta tavoitetaan parhaiten vaikutta-
jat ja yhteiskunnallisia asioita seuraavat kohde-
ryhmät, ja siellä Tiedotuskeskus keskittyy asiapi-
toisen sisällön julkaisemiseen. Twitterin käyttö ei 
ylipäänsä Suomessa ole niin laajaa kuin muiden so-
me-kanavien. Tiedotuskeskuksen kansainvälisessä 
viestinnässä se taas toimii paremmin kuin muut ka-
navat, joten sinne tuotetaan sisältöä myös englan-
niksi esimerkiksi ulkomailla vierailevista suomalai-
sista tanssiryhmistä.

3 232 (+ 10 %) 470

1 657 (+ 40 %) 360

975 (+ 10 %) 200

Seuraajia 
2018

Julkaisuja 
2018
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JULKAISUT JA PROMOOTIOMATERIAALIT 

Vuonna 2018 julkaistiin Finnish Dance in Focus 
-lehden 20. vuosikerta. ”Samaan aikaan toi-

saalla – Millaista on tehdä taidetta metropolien ul-
kopuolella” oli lehden teema. Teemaan liittyvissä 
jutuissa haastateltiin tanssitaiteilija ja koreogra-
fi Pirjo Yli-Maunulaa, koreografi Tomi Paasosta 
Itä-Suomen tanssin aluekeskuksen johtajana se-
kä Lapissa tanssitaiteilijana toimivaa Auri Aholaa. 
Toisessa pääjutussa pohdittiin yleisön uudenlaista 
roolia Sari Palmgrenin ja Valtteri Raekallion teok-
sissa. Artikkeleita tilattiin kuudelta ulkopuoliselta 
toimittajalta, ja oma henkilökunta kirjoitti muuta-
mia juttuja. Tekstit käänsi kolme ammattikääntäjää, 
ja taitosta vastasi Inka Kosonen.

Focus-lehti postitettiin 830 ammattilaiselle ulko-
mailla ja 300 osoitteeseen kotimaassa. Lisäksi lehteä 
jaettiin kotimaan vierailuilla ja kansainvälisillä mes-
suilla, tapahtumissa sekä verkostoitumistilaisuuk-
sissa (IETM, tanzmesse, Performing HEL, Cinars, 
Pietarin Look@Dance Finland, ICE HOT Reykjavik, 
TPAM, PAMS). Focuksen painosta pienennettiin 
hieman (2 200 kpl), koska lehti on helposti luetta-
vissa myös verkossa. 

Promootiomateriaaliksi messuille tuotettiin Focus- 
lehden lisäksi flyereita, videokooste sekä uudet 
monivuotiseen käyttöön tarkoitetut seinälakanat. 

Meanwhile elsewhere oli Focuksen 2018 teema. Kannessa Auri Aholan Jotteeh 
© Hannu Mällinen

TEATTERI&TANSSI+SIRKUS-LEHTI 

Tiedotuskeskus teki vuonna 2016 päätöksen tukea 
Teatteri&Tanssi+Sirkus-lehden sisällöntuotantoa 
vuosittain 10 000 eurolla vuosina 2017–2018. Yhte-
nä lehden pääomistajana Tiedotuskeskus osallis-
tuu lehden toimintaan hallitustyön kautta, mutta ei 
esimerkiksi toimitusneuvoston työhön.

Vuonna 2018 neuvoteltiin tuesta lehdelle jatkossa. 
Lehden hallitus samoin kuin lehteä tukevat tiedo-
tuskeskukset ja muut pääomistajat ovat edellyttä-
neet tukipäätöksiä tehdessään lehden uudistuvan. 
Lehden toimitus teki lukijakyselyn ja ryhtyi suun-
nittelemaan resurssiensa puitteissa mahdollisia 
uudistuksia. Tiedotuskeskuksen hallitus teki pää-
töksen tukea lehteä 5 000 eurolla vuonna 2019.
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TILAISUUDET AMMATTILAISILLE 

Kansainvälisyyskahvit 
16.1.2018  
Tiekkarin kv-toiminta ja suunnitelmat vuodelle 2018
8 osallistujaa

Venäjä-kahvit
Arvioinnin tulosten esittely
8.3.2018
9 osallistujaa

Messusuunnittelutapaaminen tanssitoimijoiden kanssa
11.4.2018
6 osallistujaa

Tietosuojauudistus: Mitä nyt on tehtävä?
Sirkuksen tiedotuskeskus
17.4.2018
Puhuja: Tietosuoja-asiantuntija Liisa Holopainen
Yhteistyössä: Sirkuksen tiedotuskeskuksen kanssa
20 osallistujaa (+striimaus)

Viestintäkoulutus
WHS teatteri Union
12.6.2018
Viestinnän perusteet ja suullinen viestintä.
Asiantuntijat: Elina Kilkku, teatteriohjaaja ja 
näytelmäkirjailija, Mari Kellokumpu 
Markkinointiviestintätoimisto Kuulu Oy ja Nick Vertigans 
Ajan Consulting
Yhteistyössä: Sirkuksen tiedotuskeskus
42 (+striimaus, 4-8)

Kansainvälisyys tanssin kentällä
Tampereen taiteilijatoimisto
18.5.2018
Puhuja: Riitta Aittokallio
6 osallistujaa

Viestintäkoulutus aluekeskusverkostolle (0sa 1)
Läntinen tanssin aluekeskus, Turku
4.6.2018. 
Kouluttaja: Jonna Muurinen, Kuulu Oy
9 osallistujaa

Tanzmesse-kahvit
14.8.2018
Asiantuntija: Johanna Rajamäki
6 osallistujaa

Suullisen viestinnän 2. koulutuspäivä
14.8.2018
Oman pitchauksen esittäminen
Asiantuntija: Nick Vertigans / Ajan Consulting
6 osallistujaa

Viestintäkoulutus
Oulu, Valve
14.9.2018
Asiantuntija: Mari Kellokumpu, Kuulu Oy
Yhteistyössä: Jojo - Oulun tanssin keskus & OuDance Festival
16 osallistujaa

GAP INFO Breakfast meeting 
10.10.2018
Yhteistyössä: Globe Art Point 
6 osallistujaa

Tanssin tiedotuskeskuksen esittely
Metropolia Ammattikorkeakoulu
22.10.2018
Millaista apua tiedotuskeskus voi antaa tuottajille?
Asiantuntija: Riitta Aittokallio
25 osallistujaa

Strategia kansainvälistymisen tukena
Sirkuksen tiedotuskeskus
24.–25.10.2018
Asiantuntijat: Sari Lakso, tuottaja, Heli Lampi Music Finland, 
Karen Toftegaard ja Gitte Nielsen / Wildtopia (Tanska)
Yhteistyössä: Sirkuksen tiedotuskeskus
15 osallistujaa +striimaus

Viestintäkoulutus aluekeskusverkostolle (osa 2)
Kaapelitehdas
6.11.2018
Kouluttaja: Laura Ylitalo, Kuulu Oy
9 osallistujaa

Tanssitaide Suomessa ja Tanssin tiedotuskeskuksen toiminta 
Metropolia Ammattikorkeakoulu
8.11.2018 
Puhuja: Riitta Aittokallio
30 osallistujaa

Soveltava tanssi Venäjällä
23.11.2018
Asiantuntija: Nika Parkhomovskaja, kriitikko, tutkija, tuottaja 
(Moskova, Pietari)
6 osallistujaa

CINARS-kahvit
Sirkuksen tiedotuskeskus
29.11.2018
Asiantuntija: Johanna Rajamäki
Yhteistyössä: Sirkuksen tiedotuskeskus
5 osallistujaa

The meaning of art residencies for the work of a dance artist
– Creative Meeting Point: Hong Kong x Finland 2016–2019
Kaapelitehdas
10.12.2018
Puhujat: Anna Cy Chan, West Kowloon Cultural District, 
Anna Talasniemi, Koneen säätiö, Johanna Ruohonen, 
Suomen Kulttuurirahasto, Harri Kuorelahti, 
Zodiak - Uuden tanssin keskus sekä residenssiohjelmaan 
osallistuneet taiteilijat.
Yhteistyössä: Zodiak - Uuden tanssin keskus
Residenssihankkeessa mukana olleet + 8 osallistujaa

MUU VIESTINTÄ JA TIEDOTUS 

Tanssiammattilaisille lähetettiin uutiskirjeen ja 
ilmoitustaulukoosteen lisäksi sähköpostitse usei-
ta suoraviestejä tai tiedotteita. Tiedotuskeskuk-
sen asiakasrekisterissä on noin 700 tanssin kentällä 
toimivan ammattilaisen yhteystiedot. Vuoden 2017 
lopussa tehdyssä palvelukyselyssä ammattilaiset 
pitivät suoraa sähköpostitiedotusta lähes yhtä tär-
keänä tapana seurata Tiedotuskeskuksen toimintaa 
kuin uutiskirjettä. 

Kentälle lähetettiin suoraan 10 tiedotetta, jot-
ka koskivat opintomatkoja ja hankkeita, omia 
tai yhteistyökumppanien avoimia hakuja, kou-
lutuksia ja työpajoja, tilastointia, seminaareja, 
keskustelutilaisuuksia.

Kentälle suunnattua viestintää tehtiin myös levittä-
mällä sosiaalisessa mediassa aktiivisesti tietoa kou-
lutuksista, työpajoista ja keskustelutilaisuuksista.

Ammattilaisille suunnattuja tilaisuuksia järjes-
tettiin 18 – Helsingissä, Tampereella, Oulussa ja 
Turussa. Osa tilaisuuksista järjestettiin yhteistyös-
sä Sirkuksen tiedotuskeskuksen kanssa. Ammatti-
laistilaisuuksiin osallistui noin 240 henkilöä ja lisäk-
si osa tilaisuuksista striimattiin.

Tanssin kentän viestintäosaamisen kehittäminen 
oli yksi toimintavuoden tavoitteista. Viestinnän ja 
välittäjäportaan kehittämiseen haettiin erillistukea 
yksityiseltä säätiöltä, mutta sitä ei saatu. OKM:n 
korvamerkityn lisäavustuksen turvin pystyttiin to-
teuttamaan joitakin toimenpiteitä. Tällaisia olivat 
kentälle ja aluekeskuksille suunnatut maksuttomat 
viestintäkoulutukset, joita toteutettiin Helsingissä, 
Oulussa ja Turussa.

Kansainvälistä tanssin päivää on vietetty 29.4. jo 
vuodesta 1981. Suomessa sitä vietettiin koko viikon 
ajan 23.–29.4.2018. Päivän takana on kansainväli-
nen teatteri-instituutti (ITI), jonka 70-vuotispäivän 
kunniaksi ITI:n tanssikomitea pyysi viideltä tanssi-
taiteilijalta ns. tanssin päivän julistukset. Niitä on 
ollut tapana lukea julkisesti tanssin päivän aikoihin 
esityksissä ja tanssikouluissa.

Tiedotuskeskus käänsi julistukset suomeksi ja vä-
litti ne tanssitoimijoille Suomessa. Medialle lähe-
tettiin tiedote päivän viettämisestä Suomessa ja 
tanssin päivästä tehtiin oma uutiskirje, johon nos-
tettiin 14 tapahtumaa eri puolilla Suomea. Tiedo-
tuskeskuksen esityskalenteriin vietiin yli 20 tanssin 
päivän esitystä. Tanssin päivää tuotiin esiin myös 
sosiaalisessa mediassa. 

Medialle tiedotettiin Tanssin tiedotuskeskuksen 
omista hankkeista ja tilastoinnin tuloksista. Media-
tiedotteita lähetettiin viisi (tilastotiedote, ICE HOT 
-tiedote, tanssin päivän tiedote, tanzmesse-tiedo-
te ja Pietarin Look@Dance Finland -tapahtuman 
tiedote). Myös uutiskirje lähetetään valikoiduille 
toimittajille.

Tiedotuskeskuksen omalla medialistalla on noin 
300 toimittajaa Suomessa ja noin 100 tanssitoi-
mittajaa eri puolilla maailmaa. Käytössä ei ole  
tiedotepalvelua tai ulkopuolista mediatietokantaa. 
Tiedotuskeskuksen asiantuntijarooli tunnetaan 
mediassa: yhteydenottoja, erilaisia tietopyyntöjä ja 
kysymyksiä tuli toimittajilta useita.

Mediaseuranta hankittiin vuonna 2018 Koodivii-
dakolta. Internetistä sekä toimituksellisen median 
että sosiaalisen median osumia hakeva mediaseu-
rantapalvelu auttoi Tiedotuskeskuksen sisällön-
tuotannossa eri kanaviin. 

Vuonna 2018 tanssista puhuttiin mediassa paljon. 
Erityistä huomiota saivat tanssin tutkitut vaikutuk-
set kehoon ja mieleen sekä vaikutukset esimerkiksi 
aivoterveyteen. Tanssiaiheisia osumia tuli vuoden 
aikana yli 5 000. Tiedotusvälineistä eniten tanssista 
kirjoittivat Helsingin Sanomat ja Yle.fi.

Tanssin tiedotuskeskus tai sen hankkeet mainittiin 
tiedotusvälineissä 12 kertaa vuoden 2018 aikana - 
yhdeksässä eri mediassa.

EU:n uusi tietosuoja-asetus (GDPR) astui voimaan 
25.5.2018 ja sen myötä Tiedotuskeskuksen käytän-
töjä tarkennettiin ja asiakasrekisteriä uudistet-
tiin asetuksen mukaiseksi. Tiedotuskeskus järjesti 
myös tanssin ja sirkuksen kentän toimijoille tilai-
suuden, jossa tietosuoja-asetuksen vaatimuksis-
ta ja periaatteista kertoi lakimies Liisa Holopainen.
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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.

Vuonna 2018 Tiedotuskeskus toimitti tanssin 
kokonaistilastot vuodelta 2017 yhdistämällä 

Teatterin tiedotuskeskuksen kokoamat vos-tans-
siryhmien ja -tuotantokeskusten tilastot ja Tiedo-
tuskeskuksen itsensä keräämät muun tanssin alan 
tilastotiedot. Tanssitilastoihin kerättiin tietoja 138 
toimijalta.

Tanssin tilastot 2017 julkaistiin Tiedotuskeskuksen 
www-sivuilla ja Teatterin tiedotuskeskuksen Teat-
teritilastot 2017 -kirjassa. 

Vuonna 2017 tanssia tehtiin ja koettiin yhä moni-
muotoisemmin. Yleisötyön ja yhteisötanssin kasvu ja 
kiertuetoiminnan lisääntyminen, erityisesti Taide- 
testaajat-hankkeen edesauttamana, sekä suoma-
laisten tanssielokuvien menestys maailmalla näky-
vät myös  tanssivuoden 2017 tilastoissa.

MITÄ TILASTOITIIN?
Tanssin esitys- ja katsojamäärät

Tanssin kantaesitykset

Suomalaiset tanssivierailut ulkomaille

Yleisötyön ja yhteisötanssin  
määrät ja osallistujat

Tanssielokuvien näytännöt ja katsojat

Ulkomaiset tanssivierailut Suomeen

Vapaiden, toiminta-avustusta  
saavien ryhmien tulot ja menot

Tiedotuskeskus kerää tilastotietoa tanssitaidetoiminnasta, ylläpitää suomalaisen 
tanssin tietokantaa ja kokoaa omaan tai muiden tarpeisiin tietoa eri yhteyksiin. 
Tiedotuskeskuksen verkkosivuilta löytyy yleistietoa ja avainlukuja tanssialasta, 
tiivis yleisesitys suomalaisen tanssin historiasta, ammattilaisille suunnattu 
ilmoitustaulu,  esityskalenteri, tanssin tietopankki, tanssialan tilastot ja niitä 
selventävät graafiset esitykset ja paljon muuta suomeksi ja osin englanniksi. Osa 
sisällöistä edellyttää jatkuvaa päivittämistä.

TILASTOINTI JA TIEDONKERUU 
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Vuoden 2017 tilastojen keruun ja julkaisun ohel-
la jatkettiin yhdessä Sirkuksen tiedotuskeskuksen 
kanssa tilastoinnin sähköisen lomakkeen ja taus-
tajärjestelmän kehittämistä tavoitteena helpot-
taa tiedonkeruuta sekä tiedon käsittelyä ja hal-
lintaa kentän toimijoiden lukumäärän kasvettua 
merkittävästi.

Tanssin ja sirkuksen kentät ovat hyvin samankal-
taiset ja yhteistyö tilastoinnin toteuttamiseksi ja  
kehittämiseksi on perusteltua. Yhteinen tilaston-
laatija oli tammi-kesäkuussa työsuhteessa Sirkuk-
sen tiedotuskeskukseen. Syksyllä rekrytoitiin uusi  
tilastojen laatija, joka aloitti työnsä vuoden 2018  
tilastojen parissa jo loppusyksystä.

Tanssin avainlukuja vuodelta 2017. Valtion tuki ei sisällä taiteilija-apurahoja, matka-avustuksia eikä SKOB:n ja HDC:n määrärahoja.

TANKA - SUOMALAISEN TANSSIN TIETOKANTA 

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

sista tanssitaiteilijoista, teoksista ja tanssiryhmistä. 
Tiedotuskeskus ylläpitää ja päivittää sitä. 

Toimintavuonna kerättiin ja päivitettiin tietokan-
taan 112 kpl vuoden 2017 kantaesitystä, joiden tie-
dot kerättiin tilastokyselyjen yhteydessä tai muu-
ten. Vuoden mittaan täydennettiin myös edeltävien 
vuosien teostietoja. 

Kerran vuodessa päivitetään tanssiryhmät ja tai-
teilijakortit, viime mainitusta peritään vuosimak-
su, 17 euroa. Taiteilijakortin vuosimaksun vuodelta 
2018 on maksanut 58 taiteilijaa. Maksaneiden mää-
rä on vähentynyt viidessä vuodessa yli 40 % (vuon-
na 2013 Tanka-vuosimaksun maksoi 106 taiteilijaa). 
Uusia taiteilijoita ei palveluun liity.

Useilla taiteilijoilla on nykyään omat erilaista medi-
asisältöä sisältävät portfoliot verkossa eivätkä tai-
teilijat tunnista Tankan tarpeellisuutta. Tanka on 
sisällöllisesti pelkistetty ja eikä sisällä visuaalis-
ta materiaalia. Lisäksi Tanka on teknisesti käytet-
tävyydeltään jäykkä ja vanhanaikainen. Sen tieto-
jen keruu- ja esitystapa on haasteellinen - teosten 
ja tekijöiden luokittelu on osittain vanhanaikais-
ta. Tanka vaatii perusteellista uudistamista. Se vaa-
tii huomattavia resursseja sekä suunnitteluun että  
toteutukseen. Tätä aika- ja taloudellista resurssia ei 
ole toistaiseksi voitu työlle osoittaa.

Tankan käyttömäärästä ei ole tietoa vuodelta 2018 
teknisten ongelmien vuoksi.

• Suomessa 372 000
• Ulkomailla 56 000
• Yleisötyö ja yhteisötanssi 126 000
• Tanssielokuvat 17 000
• Ulkomaiset vierailut Suomeen 27 000

Tanssin katsojat ja kokijat, yhteensä noin 600 000

62%

9%

21%

3% 5%
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3. YHTEIS-
KUNNALLINEN 

VAIKUTTAMINEN 
Tiedotuskeskus osallistuu tanssiin, taiteeseen 

ja kulttuuriin liittyviin keskusteluihin, 
antaa lausuntoja ja kommentoi 

kehittämistyötä ja politiikkaa.

Tiedotuskeskuksen edistämistehtävä ja kentän tuntemus luovat pohjaa vaikuttamistyölle, 
joka toteutuu lausuntoina, kannanottoina ja viestintänä sekä osallistumisena työryhmiin, 
seminaareihin,  kyselyihin ja asiantuntijakuulemisiin.

Vuonna 2018 tehtiin aiempaa enemmän tanssin 
kentän yhteistä vaikuttajaviestintää. Laajan yhteis-
työn ja yhteisen näkemyksen tarpeen taustalla oli 
tammikuussa 2018 julkaistu esitys esittävän taiteen 
ja museoiden valtionrahoituksen uudistamisesta.

Keskusteluissa mukana olivat Suomen tanssi- 
ja sirkustaiteilijat STST, Suomen teatterit ry:n 
tanssiorganisaatiot, Tanssin aluekeskusverkosto, 
Tanssin talo ry ja Vapaat ryhmät ry. Vuoden mittaan 
kokoonnuttiin useaan otteeseen ja keskustelua 
käytiin sekä yksittäisistä kannanotoista että siitä, 
miten yhteistä vaikuttamistyötä tulisi tehdä.

ANNETUT LAUSUNNOT

Seuraavassa on listattu Tiedotuskeskukselta pyy-
detyt lausunnot. Yleensä nämä lausunnot käsitel-
lään tai linjataan Tiedotuskeskuksen hallituksessa.

Lausunto esittävän taiteen ja museoiden valtion-
rahoituksen uudistamisesta annettiin Tiedotus-
keskuksen lausuntona, mutta taustakeskusteluja  
käytiin kentän kanssa. Keskeisenä ongelmana  
nähtiin se, että uudistus ei tuo ratkaisevaa muutosta 
tanssin jo pitkään jatkuneeseen alirahoitukseen suh-
teessa muihin esittäviin taiteisiin. Lisäksi kiinnitet-
tiin huomiota mm. siihen, että henkilötyövuosipe-
rusteinen rahoitus ei sovi Tanssin talon eikä monien 
muiden toimintamalliin. Uudistuksen eteenpäin vie-
mistä pidettiin kuitenkin tärkeänä.

Kesällä annettiin lausunto kuntien kulttuuritoi-
minnasta annetun lain uudistamisesta. Lakiesitystä  
pidettiin huomattavana parannuksena entiseen 
niukkaan lakiin. Lain tavoitteiden saavuttamiseksi, 
tulisi ehdotuksissa kuitenkin selvemmin huomioida 
taiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten työs-
kentelyedellytysten kehittäminen.

Toukokuussa Tiedotuskeskus oli kuultavana edus-
kunnan valtionvarainvaliokunnan sivistys- ja  
tiedejaostossa valtioneuvoston selonteosta julki-
sen talouden suunnitelmaksi vuosille 2019–2022.  
Lausunnossa oli pyydetty huomioimaan ennen kaik-
kea valtionosuusjärjestelmän uudistuksen merki-
tys museoille, teattereille ja orkestereille. Kirjal-
lisessa lausunnossa, jonka allekirjoittajiksi saatiin 

myös kaikki aikaisemmin mainitut toimijat, pidettiin  
tärkeänä, että lakiuudistusta viedään eteenpäin. Se 
nähtiin mahdollisuutena uudistaa rahoitusrakentei-
ta ja -kriteereitä ja korjata taiteenalojen rahoituksen 
epätasa-arvoa. Tärkeänä pidettiin myös, että tanssin 
kentän edustajien esittämät lain sisältöä ja lisärahoi-
tusta koskevat kommentit huomioidaan.

Lokakuussa Tiedotuskeskus antoi kirjallisen 
lausunnon eduskunnan valtionvarainvalio-
kunnan sivistys- ja tiedejaostolle hallituksen 
esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 
2019. Siinä todettiin talousarvion sekä jatkavan 
jo vuosia jatkunutta leikkauslinjaa että avaavan 
mahdollisuuden tanssin rahoituksen pienelle 
paranemiselle, jolla viitattiin miljoonan euron 
lisäykseen vapaan kentän rahoitukseen.

MUU VAIKUTTAMINEN

Keväällä tuotettiin alan yhteinen kannanotto tans-
sin määrärahoista julkisen talouden rahoitus-
suunnitelmassa 2019–2022. Tärkeänä pidettiin, 
että lakiuudistus esittävän taiteen ja museoiden 
rahoituksesta toteutetaan ja uudistukseen osoite-
taan sen tarvitsema lisärahoitus. Tanssin rahoituk-
seen esitettiin yli 6 miljoonan määrärahalisäystä, 
siitä noin 4,2 miljoonaa VOS-järjestelmän ulkopuo-
lisille toimijoille.

Syksyllä tanssitoimijat aloittivat keskustelun tans-
sin yhteisistä hallitusohjelmatavoitteista. Ylei-
sellä tasolla yhteiset tavoitteet saatiin määriteltyä 
nopeasti, mutta niiden tarkemmasta muotoilusta 
käytiin keskustelua koko loppuvuosi. Yhteisymmär-
rykseen päästiin vasta tammikuun lopulla. Haas-
teena näyttää olevan toimijoiden erilaiset toiminta- 
ja kommunikointitavat. Tulevaa yhteistyötä varten 
on syytä kehittää sekä yhteisiä että kunkin omia 
prosesseja.  

Vaikuttamistyötä kuului myös tanssin talo -hank-
keeseen. Toiminnanjohtaja Rekola jatkoi Tans-
sin talo ry:n 14.4. pidetyn vuosikokouksen jälkeen 
yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana. Reko-
la osallistui hallitustyöskentelyn lisäksi mm. talon 
henkilörekrytointeihin.
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4. KOKO 
SUOMI TANSSII

Koko Suomi tanssii 2017 oli Tanssin tiedotuskeskuksen  koordinoima ja 
toteuttama Suomen itsenäisyyden juhlavuoden valtakunnallinen tapahtuma-
kokonaisuus ja viestintäkampanja. Hanke oli osa virallista Suomi 100 -ohjelmaa. 

Hankkeen loppuraportti valmistui toukokuus-
sa 2018 ja siitä käy ilmi, että Koko Suomi tanssii 
-hankkeen tavoite tuoda tanssi näkyväksi osaksi 
juhlavuoden ohjelmaa positiivisella ja yhteisöllisellä 
tavalla onnistui monin tavoin yli odotusten. Loppu-
raportti on luettavissa Tiedotuskeskuksen sivuilta 
www.danceinfo.fi > hankkeemme > menneet hank-
keet. Kampanja lisäsi tanssin näkyvyyttä ja toi esil-
le tanssin monia myönteisiä vaikutuksia ihmisten ja 
yhteisöjen hyvinvointiin. Vasta pidemmällä aikavä-
lillä voidaan arvioida, minkälaisia vaikutuksia kam-
panjalla on ollut esimerkiksi tanssin harrastajamää-
riin tai laajempaan kiinnostukseen tanssia kohtaan.

Valtioneuvoston Suomi 100-loppuraportti julkais-
tiin syyskuun lopussa, ja Koko Suomi tanssii -kam-
panja on nostettu raportissa yhdeksi ”Yhdessä ko-
ettua” -esimerkiksi. 

Koko Suomi tanssii -kampanja annettiin loppu-
vuodesta 2017 syntymäpäivälahjaksi Eesti Tant-

suagentuurille. Vuonna 2018 toteutettu Eesti Tant-
sib -kampanja nostettiin Virossa yhdeksi Viron 
100-vuotisjuhlavuoden merkittävimmistä tapah-
tumista. Kuten Suomessa vuosi sitten, myös Viron 
kampanja kasvoi juhlavuoden aikana suuremmak-
si kuin mitä sen järjestäjät Eesti Tantsuagentuur ja 
Viron televisio ETV uskalsivat odottaa. 

EESTI TANTSIB 

Eesti tantsib huipentui 31.12.2018 ympäri Viroa järjestetyissä tapahtumissa. 

Kuvassa tuottaja Kerttu Kaldoja, Eesti Tantsuagentuurin johtaja Raido Bergstein ja 
projektipäällikkö Riitta Aittokallio. © Siim Lõvi/ERR

https://www.danceinfo.fi/hankkeet/koko-suomi-tanssii-2017/
https://www.danceinfo.fi/hankkeet/koko-suomi-tanssii-2017/
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5. KANSAINVÄLINEN 
TOIMINTA

Tiedotuskeskuksen kansainvälisellä 
toiminnalla lisätään suomalaisen tanssin 

kansainvälistä tunnettuutta, lisätään 
työtilaisuuksia ja kehitetään tanssin kentän 

valmiuksia kansainväliseen toimintaan.

Kansainvälinen toiminta on nykyään olennainen osa tanssitaiteilijoiden 
toimintaa ja tanssitaiteen kehitystä. Samalla tavalla kansainvälinen toiminta 
on integroitunut osaksi Tiedotuskeskuksen työtä tanssin tunnettuuden 
kasvattamiseksi ja toimintaedellytysten kehittämiseksi eikä sitä aina voi 
erottaa kotimaassa tapahtuvasta yhteistyöstä tai kehittämisestä.

Kansainvälistä toimintaa toteutetaan yhteistyöprojekteina, koulutuksina, 
opintomatkoina, tapahtumia järjestämällä ja niihin osallistumalla, 
asiantuntijavierailuilla sekä viestinnällä. Erilaisten verkostojen kautta 
Tiedotuskeskus luo pohjaa kentän kansainvälistymiselle.

Suomalaisen tanssin kansainvälistä tunnet-
tuutta lisätään viestinnän ja erilaisten ta-

pahtumien eli promootion avulla. Viestintään 
kuuluvat muun muassa englanninkielinen uutis-
kirje ja verkkosivusto sekä Finnish Dance in Focus  
-lehti. Vuonna 2018 osallistuttiin useisiin messu- ja 
verkostoitumistapahtumiin.

ICE HOT

Pohjoismainen yhteistyö on Tiedotuskeskuksen 
kansainvälisen toiminnan keskeinen voimavara ja 
toimintatapa. Yhteistyöllä saavutetaan kustannus-
tehokkuutta, synergiaetuja ja suurempaa näky-
vyyttä kuin mitä yksin toimimalla saavutettaisiin. 
ICE HOT Nordic Dance -yhteistyö on tärkein poh-
joismaisen promootioyhteistyön muoto.

Vuonna 2018, joulukuun 12.–16. päivä järjestettiin 
viides ICE HOT Nordic Dance Platform, tällä 
kertaa Reykjavikissa. Katselmus on nyt järjestetty 
kerran jokaisessa Pohjoismaassa:  ensimmäinen 
tapahtuma järjestettiin vuonna 2010 Tukholmassa, 
Helsinki oli vuorossa vuonna 2012, Oslo 2014 ja 
Kööpenhamina 2016. 

Keskusteluja ICE HOT Nordic Dance -katselmuk-
sen jatkamisesta on käyty jo usean vuoden ajan se-
kä partnereiden, rahoittajien että pohjoismaisten 
tanssitoimijoiden kanssa. Tapahtumaa ja yhteistyön 
jatkamista pidetään tärkeänä, se on löytänyt paik-
kansa kansainvälisen tanssiyhteisön kalentereis-
sa, ja partnerit ovatkin sitoutuneet jatkamaan sen 
toteuttamista ja kehittämistä. ICE HOT partnerit  

ovat: Dansens Hus Tukholmassa, Dansehallerne 
Kööpenhaminassa, Dansens Hus Oslossa, Perfor-
ming Arts Iceland sekä Tanssin tiedotuskeskus.

Reykjavikin katselmuksen järjestelyistä vastasi 
Performing Arts Iceland yhteistyössä paikallisten 
kumppanien kanssa. Pohjoismaiset partnerit osal-
listuivat tapahtuman rahoitukseen, sen sisältöjen 
ja konseptin kehittämiseen sekä viestivät tapahtu-
masta kansainväliselle tanssiyhteisölle. Kukin part-
neri viesti avoimesta hausta oman maansa tanssi-
taiteilijoille ja ryhmille. Viestintä onnistuikin hyvin, 
sillä hakemuksia tuli ennätysmäärä 351, niistä 103 
Suomesta. Hakemusmäärän kasvu kertonee sekin 
tapahtuman tarpeellisuudesta ja merkityksestä.

PROMOOTIO

Tiedotuskeskuksen Tanzmesseosastolla jääkarhun (Valtteri 
Raekallio) kainaloon pääsivät Lene Bang Henningsen ja ICE HOT 
Reykjavikin johtaja Ása Richardsdottir. © Anni Leino
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Tiedotuskeskus vastasi Suomen esikarsintaraadin 
rekrytoinnista ja valintaprosessissa avustamises-
ta. Islanti puolestaan vastasi lopulliset valinnat teh-
neet pohjoismaisen raadin työskentelyn organisoi-
misesta ja kustannuksista. 

Katselmuksessa nähtiin 22 live-esitystä ja 19 More 
More More -presentaatiota. Suomesta tapahtuman 
esitysohjelmassa mukana olivat Raekallio corp.,  
Kekäläinen & Company, Maija Hirvanen sekä Wau-
haus. 15 minuutin teosesittelyt  pitivät Susanna  
Leinonen Company, Sonya Lindfors, Elina Pirinen 
ja TaikaBox.

Islannin kulttuuriministeriö isännöi 14.12. aamiais-
tapaamista, jossa ICE HOT partnerit ja virkamiehet 
kustakin partnerimaasta keskustelivat katselmuk-
sen tulevaisuudesta.verkostoitumistapahtumiin.

Tokyo Performing Arts Meeting TPAM
Jokohama Japani
9.-16.2.2018

Projektipäällikkö Riitta Aittokallio osallistui joka- 
vuotiseen TPAM-tapahtumaan, jossa hän muun 
muassa piti yhdessä Zodiakin taiteellisen johta-
ja Harri Kuorelahden kanssa ”Gateway to Fin-
nish Dance” -infotilaisuuden.  Paikalla olivat myös  
Tokion Suomen suurlähetystöstä lehdistösihteeri 
Markus Kokko ja Suomen Japanin instituutin oh-
jelmapäällikkö Suvi Laakso, joiden kanssa käytiin 
keskusteluja tulevasta yhteistyöstä. Aittokallio oli 
kutsuvieraana samaan aikaan järjestetyllä Yoko-
hama Dance Collection -festivaalilla. Tapahtuman 
järjestäjät kattoivat osan matkakustannuksista.

MESSUT JA VERKOSTOITUMINEN 

Vuosi 2018 oli jälleen ns. messuvuosi, mikä tarkoit-
ti Tiedotuskeskukselle osallistumista ICE HOTin li-
säksi neljään eri tapahtumaan. Niissä esiteltiin suo-
malaista tanssia laajasti, kuitenkin niin että tuetaan 
erityisesti tapahtumassa mukana olevien toimijoi-
den näkyvyyttä ja verkostoitumista. Tapahtumat 
ovat paljon muutakin kuin esitysten markkinoin-
titilaisuuksia; kumppanuuksia luodaan, kansainvä-
linen toimintaympäristö tulee tutuksi ja erilaisia 
työskentelymahdollisuuksia avautuu.

Yhteensä 17 suomalaista tanssin ammattilaista oli mukana 
esittelemässä omaa työtään Tiedotuskeskuksen osastolla. Ennen 
matkaa lähtijöille järjestettiin infotilaisuuksia.

Internationale tanzmesse NRW
Düsseldorf Saksa
29.8.-1.9.2018

Tiedotuskeskus osallistui joka toinen vuosi järjes-
tettävään maailman suurimpaan tanssiin keskitty-
vään messu- ja verkostoitumistapahtumaan omal-
la osastolla. Osaston kautta suomalaiset toimijat 
pystyivät hakemaan osaksi tapahtuman show- 
case-ohjelmistoa. Tanzmessen ohjelmistoon valit-
tiin Susanna Leinonen Companyn Dreams of Replay 
ja Open Studio-ohjelmassa esiteltiin Alpo Aalto-
kosken Ali & Alpo -teos. 

Tanzmessessä suomalaisosallistujille järjestettiin 
erillinen Get together -tilaisuus australialaistoimi-
joiden kanssa. Pohjoismaisena yhteistyönä toteu-
tettiin jälleen iltatilaisuus, Nordic Night, Tanzhaus 

NRW:ssä. ICE HOT Reykjavik esiteltiin Tiedotuskes-
kuksen osastolla tapahtuman johtajan Ása Richards- 
dottirin ja jääkarhun toimesta. 

Suomalaisosallistujille lähetettiin tapahtuman jäl-
keen palautekysely, johon vastasi 50 % osallistu-
neista. Yhteiseen osastoon oltiin tyytyväisiä. Osas-
tolla suomalaiset tutustuivat toisiinsa, keskustelivat 
osastolla vierailleiden kanssa ja levähtivät. Vastan-
neista lähes 90 % oli saanut uusia kontakteja, vah-
vistanut jo olemassa olevia verkostoja sekä saa-
nut uusia esiintymis- ja yhteistyömahdollisuuksia.  
Kyselyyn vastanneet toivoivat jatkossakin Tiedo-
tuskeskukselta messu- ja opintomatkoja.

Performing Arts Market Seoul PAMS
Soul Etelä-Korea
8.-12.10.2018

Jokavuotiseen PAMS-tapahtumaan osallistuttiin 
jälleen Nordics Combined yhteistyönä toteute-
tulla yhteisellä messuosastolla. Vuosina 2017–2018   
toteutetun Korea-Nordic Connection -hankkeen 
tuloksia esiteltiin tapahtuman asiantuntijaohjel-
massa. Pohjoismaiset suurlähetystöt vastasivat yh-
dessä Nordic Night -iltatilaisuuden kustannuksista. 
Projektipäällikkö Aittokallion matkaohjelmaan kuu-
lui myös tapaaminen Suomen suurlähetystön Jenni 
Kataisen ja Hanne Ristevirran kanssa.

Cinars Biennale
Montreal Kanada
12.-17.11.2018

Cinars on joka toinen vuosi järjestettävä esittä-
vien taiteiden tapahtuma, johon osallistui lähes  
2 000 ammattilaista eri puolilta maailmaa. Tanssin 
ja Sirkuksen tiedotuskeskukset toteuttivat messuille 
osallistumisen oheen yhteisen opintomatkan. 

Opintomatkalle järjestettiin avoin haku. Hakemus-
ten perusteelle tanssin opintomatkalaisiksi valit-
tiin Hanna Pajala-Assefa, Maria Nurmela ja Elina 
Tanskanen. Valinnoissa painotettiin matkatuen ja 
Cinarsiin osallistumisen merkitystä hakijan omal-
le työlle sekä jo olemassa olevia suunnitelmia työl-
le Pohjois-Amerikassa. Määräaikaan mennessä tu-
li 14 hakemusta. 

Nordics Combined -yhteistyönä toteutettiin jälleen 
yhteispohjoismainen messuosasto, jossa osallistujia 
oli lähes 80, suomalaisia 16. Suomalaisille järjestet-
tiin verkostoitumislounas viidentoista pohjoisame-
rikkalaisen presentterin kanssa. Lounaan tarjo-
si Suomen Ottawan suurlähetystö yhdessä Suomen 
Washingtonin suurlähetystön ja New Yorkin konsu-
laatin kanssa. Lisäksi opintomatkalaisille järjestettiin 
tutustumiskäynnit Cirque de Soleiliin, Les 7 doigts 
de la main -sirkusryhmän tiloihin ja École nationa-
le de cirque -kouluun. Pohjoismaiset suurlähetystöt 
tekivät yhteistyötä Nordic partyn järjestämisessä.

tanssitaiteilija Maria Nurmela

[Cinars] saa minut todella ymmärtämään, 
kuinka tietynlainen sarjallisten kohtaamisten 
jatkumo on ensiarvoisen tärkeää, jos halajaa 
kansainvälistymistä. Toisaalta osallistuminen 
kansainväliseen keskusteluun taiteen tilasta on 
korvaamatonta.

“

Hanna Pajala-Assefa esitteli tuottamaansa VR-tanssielokuvaa 
Cinars Biennalessa. © Riitta Aittokallio



26 27

Suomalaista tanssitaidetta esitellään kansainvä-
lisille festivaalijohtajille, taiteellisille johtajille ja 
kuraattoreille myös järjestämällä vierailuja Suo-
meen. Vierailut toteutetaan usein yhteistyössä 
festivaalien, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituut-
tien ja ulkoministeriön kanssa. Vuonna 2018 asian-
tuntijavierailut keskitettiin Reykjavikin ICE HOT 
-katselmukseen sekä Venäjä-ohjelmaan.

Craig Peterson
Abrons Arts Center
New York, YHDYSVALLAT 
Yhteistyössä: Suomen New Yorkin konsulaatti 

Erin Boberg Doughton
Portland Institute for contemporary art / TBA festival 
Portland,  YHDYSVALLAT 
Yhteistyössä: Suomen Washingtonin suurlähetystö 

Juliet Reiko Knapp 
Kyoto Experiment: Kyoto International Performing Arts 
Festival, JAPANI 
Yhteistyössä: Suomen Japanin suurlähetystö

Anita Mathieu
Rencontres chorégraphiques internationales de 
Seine-Saint-Denis, RANSKA

Noemi Kovacs
L1-festivaali, 
Budapest, UNKARI 
Yhteistyössä Finnagoran kanssa

Reja Teba
The City of Women International Festival of Contemporary Arts
Ljubljana, SLOVENIA 

Lee Jong-Ho
Seoul International Dance Festival
Soul, ETELÄ-KOREA 

Karen Cheung 
Beijing Dance Festival
Peking, KIINA

VIERAILUT SUOMEEN, VENÄJÄ-OHJELMA

Natalia Kasparova, Vadim Kasparov 
Kanon dance -keskus ja Open Look -festivaali
24.-25.3 Helsinki

Olga Pona 
Tcheljabinskin nykytanssiteatterin taiteellinen johtaja 
Nika Parkhomovskaja 
Tutkija, toimittaja, kuraattori
20.11.-24.11. Helsinki

ASIANTUNTIJAVIERAAT ICE HOT NORDIC DANCE 
KATSELMUKSEEN 12.-16.12.2018

Tanssin kentän kansainvälistymisvalmiuksia eli 
tietoja kansainvälisestä toimintaympäristöstä, 

ammatillisia taitoja ja verkostoja kehitetään muun 
muassa opintomatkoilla ja erilaisissa keskustelu-, 
koulutus- ja tiedotustilaisuuksissa.

Toimintavuoden aikana toteutettiin opintomatkat 
Cinarsiin (ks. tarkemmin edellä) ja  IETM-tapahtu-
maan Portoon.

IETM eli International Network for Contempora-
ry Performing Arts järjestää yhteistyössä jonkin 
maan tai kaupungin esittävän taiteen toimijoiden 
kanssa kaksi kertaa vuodessa tapahtuman, joka ko-
koaa esittävän taiteen ammattilaisia Euroopasta ja 
muualta maailmasta keskustelemaan ajankohtai-
sista aiheista, kuulemaan tapahtuman teemaan liit-
tyviä alustuksia ja paneeleja, katsomaan esityksiä, 
tutustumaan ja verkostoitumaan. 

IETM:n kevätkokoontuminen 2018 järjestettiin 
Portossa, Portugalissa. Tapahtuman teemana oli 
toimiminen ja taiteen tekeminen keskustojen ul-
kopuolella. Opintomatkalle järjestettiin avoin haku, 
ja valinnoissa painotettiin muiden kriteerien lisäk-
si toimimista muualla kuin pääkaupunkiseudul-
la. Alun perin matkalle valittiin neljä henkeä, mut-
ta yksi lähtijöistä joutui perumaan osallistumisensa 
viime hetkellä. Matkalla olivat mukana Lotta Kaarla 
Tampereelta, Mira Laakkonen Joensuusta ja Emmi 
Venna Helsingistä.

OPINTOMATKAT ASIANTUNTIJAVIERAILUT 

Mira Laakkonen, Sanna Rekola, Lotta Kaarla ja Emmi Venna IETM-
tapaamisessa Portossa. © Riitta Aittokallio

tanssitaiteilija Mira Laakkonen

IETM-opintomatka toimi minulle ajatuksia, 
tuntemuksia ja aisteja herättävänä sekä inspi-
roivana tapahtumana. Oli hienoa ymmärtää 
kuuluvansa johonkin isoon kollektiiviseen 
kansainväliseen ihmisryhmään, minkä me eri 
esittävän taiteen ammattilaiset yhdessä tässä 
maailmassa luomme.

“
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Tiedotuskeskus kehittää ja toteuttaa itse kan-
sainvälisiä hankkeita sekä on mukana yhteis-

työkumppanina erilaisissa kansainvälisissä yhteis-
työprojekteissa. Yhteistyöprojektien tavoitteena on 
luoda työtilaisuuksia ja yhteistyösuhteita, antaa ko-
kemuksia kansainvälisestä työskentelystä ja lisätä 
ymmärrystä kansainvälisestä toimintaympäristös-
tä. Pyrkimyksenä on myös, että projektien vaikutus 
osallistujien toimintaan on pitkäaikaista ja vaikutus 
ulottuu myös osallistujia laajempaan joukkoon.

YHTEISTYÖPROJEKTIT 

suomalainen Venäjä-ohjelman osallistuja

Tavoitteeni ovat toteutuneet yli odotusten. 
Uusia projekteja on syntymässä yhteistyössä ve-
näläisten tahojen kanssa. Olen myös tutustunut 
hieman muuhun taiteen kenttään kuin tanssiin. 
Olen erityisesti tutustunut joihinkin muusikoi-
hin, koreografien ja tanssijoiden lisäksi.

“

VENÄJÄ-OHJELMA 

Vuodesta 2014 alkaen toteutetun Venäjä-ohjelman 
tavoitteena on lisätä Suomessa ja Venäjällä toimivi-
en tanssiryhmien, organisaatioiden ja tanssitaitei-
lijoiden välistä yhteistyötä ja vaihtoa sekä kasvattaa 
naapurimaiden tanssikulttuurien ja toimijakentän 
tuntemusta. Erityisesti on haluttu synnyttää kestä-
vää yhteistyötä, joka tapahtuu suoraan toimijoiden 
välillä. Yhteistyön on haluttu olevan monipuolista 
ja siksi mukaan on otettu erilaisia toimintamuotoja, 
kuten esitykset, yhteistuotannot, workshopit, labo-
ratoriot, asintuntijavierailut jne. Tanssin tiedotus-
keskuksen Venäjä-ohjelma on kasvanut vuosi vuo-
delta ja yhteistyöverkosto on laajentunut.

Venäjä-ohjelmalle haetaan vuosittain erityisavus-
tusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

 
Ohjelman arviointi  

Vuonna 2017 aloitettiin siihen asti toteutetun ohjel-
man arviointityö. Raportti valmistui maaliskuussa 
2018. Raportti on luettavissa Tanssin tiedotuskes-
kuksen verkkosivuilla www.danceinfo.fi > hank-
keemme > Venäjä-ohjelma. Evaluaation ja rapor-
tin toteutti Tiedotuskeskuksen henkilökunnan ja 
erityisesti Venäjä-ohjelman koordinaattori Anita 
Parrin ohjauksessa Venäjän kielen ja kirjallisuuden 
opiskelija Maria Tissari Helsingin yliopistosta osa-
na opintojaan. 

Arviointikysely lähetettiin vuoden 2017 lopussa 
146:lle ohjelmaan osallistuneelle, joista 55 vasta-
si kyselyyn. Kyselytutkimuksen lisäksi toteutettiin 
neljä haastattelua.

Arvioinnin tuloksista käy ilmi, että Venäjä- ohjelma 
on kolmen vuoden aikana tarjonnut useille tans-
sin toimijoille uusia kontakteja ja ensikosketuksen 
naapurimaan tanssin kenttään. Tanssin Tiedotus-
keskuksen roolia kuvattiin tärkeäksi nimenomaan 
uusien kontaktien synnyttämisessä ja yhteistyön 
toteuttamisessa. Tämän lisäksi merkittäväksi koet-
tiin kustannusten rahoitus. Merkittävimmiksi yh-
teistyön muodoiksi hedelmällisen ja pitkäjänteisen 
yhteistyön kannalta koettiin pitkäkestoiset vie-
railut, esimerkiksi residenssityöskentely naapuri-
maassa. Vastaajat korostivat myös esitysvierailujen 
ja yhteistuotantojen tärkeyttä. 

Halukkuus yhteistyön jatkamiseen oli kummankin 
maan vastaajilla suurta. Neljäsosalla suomalaisista 
vastaajista oli jo jatkosuunnitelmia ja puolet harkit-
si yhteistyön jatkamista venäläisten kanssa.

Yhteistyöprojektit 

Look@Dance Finland -festivaali 
Pietari 1-2.12.2018

Suomalaista nykytanssia esittelevä festivaali Look 
@ Dance Finland järjestettiin Pietarissa 1.-2.12.  
Aleksandrinski-teatterin uudella näyttämöllä. Ta-
pahtuma  toteutettiin yhteistyössä Kannon Dance- 
tanssikeskuksen/Open Look St. Petersburg Inter-
national Dance Festivalin ja Suomen Pietarin pää-
konsulaatin kanssa.

Festivaalin ohjelmassa olivat syksyllä ensi-iltan-
sa saanut Susanna Leinonen Companyn Nasty se-
kä Compañía Kaari & Roni Martinin Anna Karenina. 
Tapahtuman taiteellinen johtaja Vadim Kasparov 
oli valinnut teokset niiden aiheiden ja ajankohtai-
suuden vuoksi. Tapahtumaan kuului lisäksi kaksi 
suomalaisten pitämää työpajaa, keskustelu suoma-
laisesta nykytanssista sekä suomalaisten tanssielo-
kuvien näytös.

Tapahtuma ja esitykset saivat hyvän vastaanoton 
sekä yleisöltä että medialta. Yhteistyötä on tarkoi-
tus jatkaa.

Residenssit ja laboratoriot  

ZIL-kulttuurikeskus
Moskova 
Elina Pirisen residenssi  10-19.4.2018 

Residenssissä koreografi Elina Pirinen, dramatur-
gi Heidi Väätänen, äänisuunnittelija Ville Kabrell 
ja valosuunnittelija Mateus Manninen tutkivat ve-
näläisen säveltäjän Viktor Suslinin (1942–2012) mu-
siikkiteosten kulttuurista taustaa. Säveltäjän ur-
kusonaatti oli keskeinen osa Pirisen syksyllä 2018 
ensi-iltansa saaneen Brume de Mer -teoksen ääni-
maailmaa. Residenssin aikana taiteilijat pitivät  
yleisökeskustelun kokemuksistaan koreografin ja 
dramaturgin yhteistyöstä.

Jeltsin-keskus  
Jekaterinburg
Sara Gurevitsch, työpaja-laboratorio 14.- 22.11.2018 

Tanssitaiteilija Sara Gurevitsch ohjasi postindustri-
aalisia tiloja tutkivaa laboratoriotyöskentelyä Jeka-
terinburgissa. Laboratorio toteutettiin yhteistyössä 
Jeltsin-keskuksen ja MINOGA-tanssiryhmän kans-
sa. Siihen osallistui 16 jekaterinburgilaista taiteilijaa 
ja sen tuloksia esiteltiin laboratorion lopuksi work in 
progress -muodossa.

Tanssija Carlos Chamorro tanssitti yleisöä Compañia Kaari & Roni 
Martinin teoksessa Anna Karenina Pietarin Look@Dance Finland 
-festivaalilla joulukuussa. @ Roman Stetskov

Sara Gurevitschin laboratorio Jeltsin-keskuksessa Jekaterinburgissa. 
© Sara Gurevitsch

Anna Galaida (Russian newspaper, federal issue 6.12)

Kaksi esitystä, joiden sisäiset teemat leikkaavat 
toisensa oudolla tavalla samalla romuttivat aja-
tuksen, että suomalainen tanssi olisi monoliitti ja 
virtaisi vain yhteen suuntaan.

“

https://www.danceinfo.fi/hankkeet/tanssin-venaja-ohjelma/
https://www.danceinfo.fi/hankkeet/tanssin-venaja-ohjelma/
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Dance4Kids -festivaali
Pietari 31.3.2018
Kinetic Orchestra: Rohkeat

Dialogue Dance -tanssikoulu ja Diversia, 
Kansainvälinen duettofestivaali  
Kostroma 6.10.2018
Jaakko Toivonen ja Milla Virtanen: Blackpool

STANTSIA ja Dialogue dance 
Kostroma 16.-19.2.2018 
Virpi Juntti, työpaja

Dance4Kids -festivaali 
Pietari 25.3-1.4.2018
Urmas Poolamets ja Patric Di Quirico, työpaja

ZIL - kulttuurikeskus 
Moskova 4.-7.5.2018 
TeaKin tanssitaiteen laitoksen maisteriohjelman esittely. 
Neljän opiskelijan lopputyöesittelyt. 
Kirsi Monnin luento: Mitä tapahtuu nykytanssissa

VIERAILUT TANSSIFESTIVAALEILLA TYÖPAJAT JA LUENNOT

Milla Virtanen esiintyi Diversia-duettofestivaalilla 
Kostromassa

Matka oli erittäin onnistunut. Sali oli täynnä 
ja yleisö nousi seisomaan lopussa raikuviin 
suosionosoituksiin. Ollaan todella tyytyväisiä ja 
kiitollisia matkasta.

“

Asiatuntijavierailut

Venäjä-ohjelman Suomeen suuntautuvissa asian-
tuntijavierailuissa tarkoituksena oli perehdyttää 
venäläisiä toimijoita suomalaiseen tanssiin ja 
yleisötyöhön. Vieraat näkivät useiden taiteilijoiden 
ja ryhmien esityksiä ja tapasivat laajasti toimijoita. 
Natalia Kasparovan ja Vadim Kasparovin vierailut 
liittyivät joulukuussa 2018 toteutuneen Look@
Dance Finlandin suunnitteluun sekä vuonna 2019 
toteutuvaan Open Look-festivaaliin.

Olga Pona, Tcheljabinskin nykytanssiteatterin tai-
teellinen johtaja, ja Nika Parkhomovskaja, tutki-
ja, toimittaja ja kuraattori, näkivät useita esityksiä 
ja tapasivat taiteilijoita monipäiväisen vierailunsa  
aikana. Nika Parkhomovskaja oli kiinnostunut eri-
tyisesti suomalaisesta yleisötyöstä. 

KEÐJA  / STRETCH

Vuodesta 2008 lähtien toiminut pohjoismais-balt-
tilainen yhteistyöverkosto Keðja kokoontui tammi-
kuussa Potsdamiin keskustelemaan verkoston tule-
vaisuudesta ja suunnittelemaan tulevia tapaamisia. 
Pienimuotoiseen Keðja encounteriin osallistuivat 
Sanna Rekolan lisäksi Läntisen tanssin aluekes-
kuksen toiminnanjohtaja Sanna Meska ja tanssitai-
teilija Sari Palmgren. 

Tiedotuskeskuksen verkostotyön vuoden 2018 pää-
paino oli vuonna 2019 toteutettavan Stretch Turku  
-tapahtuman suunnittelussa ja rahoitushauis-
sa. Tapahtuman pääjärjestäjä on Läntinen tans-
sin aluekeskus, Tiedotuskeskuksen rooli on toimia 
pääyhteistyökumppanina ja asiantuntijana. Kolmi-
päiväisen Keðja presents Stretch Turku -tapahtu-
man teema on ”Expanding professionalism”.

SZENEFREI 2017–2019  

SZENEfrei 2017–2019 on Suomen Saksan-instituu-
tin koordinoima hanke, jonka tavoitteena on lisä-
tä tanssi-, sirkus- ja esitystaiteiden näkyvyyttä ja 
taiteilijoiden työmahdollisuuksia saksankielises-
sä Euroopassa. Yhteistyökumppaneina ovat Tans-
sin  ja Sirkuksen tiedotuskeskukset sekä Esitystai-
teen keskus.

Vuonna 2018 SZENEfrei -ohjelma toteutettiin Suo-
men Saksan-instituutin perusrahoituksella. Insti-
tuutin tukea saivat taiteilijat Minna Tervamäki ja 
Hannaleena Heiska sekä Sonya Lindfors. Lisäksi 
SZENEfrei -ohjelman tanssitaiteen asiantuntijavie-
railuna toteutui Flori Gugger (brut Wien) vierailu 
Liikkeellä Marraskuussa festivaalille. Asiantuntija-
vierailu rahoitettiin Koneen Säätiön vuonna 2016 
SZENEfrei-hankkeelle myöntämällä tuella. 

SZENEfrei -hankkeen ansiosta käynnistyi instituu-
tissa myös TelepART-tukiohjelma saksankieliseen 
Eurooppaan. 

Hankkeen yhteistyökumppaneiden tapaaminen 
järjestettiin Berliinissä 5.-6.6.2018. Tapaamiseen 
osallistuivat myös Lontoon instituutin Jaakko Nou-
siainen, Jackson Lanen taiteellinen johtaja Ade 
Berry sekä tanssitaiteilija Tomi Paasonen. Matkan 
ohjelmaan kuului myös Berlin performing arts fes-
tival ja muun muassa vapaiden ryhmien omistamiin 
esiintymispaikkoihin tutustuminen. 

Tomi Paasonen suunnitteli suomalaisille tanssi-
taiteilijoille Berlin Crash Course -residenssioh-
jelmaa, jossa on mukana Berliinin instituutin ja 
Tanssin tiedotuskeskuksen lisäksi osa tanssin alue-
keskuksista. Ohjelmalle haettiin rahoitusta Suomen 
kulttuurirahastolta.
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CREATIVE MEETING POINT:  
HONG KONG X FINLAND 2016–2019   

Hong Kong x Finland on vuonna 2016 aloitettu suo-
malais-hongkongilainen yhteistyöhanke. Vuosina 
2016–2018 toteutettiin kuuden taiteilijan kuusi re-
sidenssijaksoa. Tavoitteena on residenssitaiteilijoi-
den lisäksi luoda kontakteja ja tunnettuutta laajem-
min suomalaiselle ja honkongilaiselle tanssikentälle 
ja yhteistyötä myös tulevaisuudessa.

Hongkongista yhteistyökumppanina on West Ko-
wloon Cultural District Authority. Suomesta kump-
panit ovat  Zodiak - uuden tanssin keskus, Tanssin 
talo ja Tanssin tiedotuskeskus, joka toimii hank-
keen suomalaisena koordinaattorina.

Residenssitaiteilijat ovat suomalaiset Sari Palm-
gren, Carl Knif ja Linda Martikainen sekä hong-
kongilaiset Wayson Poon, Ivy Tsui ja Justyne Li. 

Taiteilijoiden viides residenssijakso toteutui  Hong-
kongissa, 11.-25.5.2018. Kuudes residenssi pidettiin 
Suomessa 28.11.-12.12.2018. Joulukuun residenssin 
päätteeksi järjestettiin seminaari The meaning of 
art residencies for the work of a dance artist – Crea-
tive Meeting Point: Hong Kong x Finland 2016–2019. 
Seminaarissa residenssiohjelman taiteilijat kertoi-
vat ohjelman toteutumisesta ja pohtivat yhdessä 
rahoittajien kanssa residenssien merkitystä tans-
sitaiteelle ja taiteilijoille. Seminaarin puhujat oli-
vat Anna Cy Chan West Kowloon Cultural Distric-
tistä, Anna Talasniemi Koneen säätiöstä, Johanna 
Ruohonen Suomen Kulttuurirahastosta sekä Har-
ri Kuorelahti Zodiak - Uuden tanssin keskuksesta 
sekä tanssitaiteilijat Sari Palmgren, Linda Martikai-
nen ja Carl Knif sekä Wayson Poon ja Ivy Tsui.  

Helsingin residenssijakson jälkeen taiteilijat osal-
listuivat myös Reykjavikissa järjestettyyn ICE HOT 
Nordic Dance Platformiin.

Hong Kong x Finland -residenssihankkeen tulok-
sia suomalaistaiteilijoiden osalta on odotettavis-
sa lokakuussa 2020, kun ensi-iltansa saa Sari Palm-
grenin teos jossa mukana on sekä suomalaisia että 
hongkongilaisia taiteilijoita. Teos nähdään Hong-
kongissa tammikuussa 2021. Carl Knifin yhteisilta 
Wayson Poon kanssa saa ensi-iltansa Helsingissä 
vuonna 2021. Hong Kong x Finland -residenssi-
hankkeen loppuraportti valmistuu keväällä 2019. 

NORDICS COMBINED -YHTEISTYÖ  

Nordics Combined on pohjoismaalainen yhteis-
työverkosto, johon kuuluvat suomalaisten kump-
paneiden, Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskusten  
lisäksi Svenska Kulturrådet, PAHN Performing Arts 
Hub Norway ja The Danish Agency for Culture and  
Palaces/Danish Arts Foundation. Nordics Combined  
-verkostokumppaneita yhdistää pohjoismais-
ten esittävien taiteiden kansainvälisen viennin 
edistäminen. 

Vuonna 2018 verkoston tapaamiset järjestettiin ke-
väällä Oslossa ja syksyllä Tukholmassa. Tapaamisis-
sa suunniteltiin verkoston toiminnan syventämistä 
vuosina 2019 ja 2020 ja vuoden 2018 yhteisiä mes-
suosastoja PAMSiin, CINARSiin sekä Korea–Nordic 
Connectionin jatkoa.

PERFORMING HEL   

Vuonna 2018 järjestettiin ensimmäistä kertaa Hel-
singissä suomalaisen esittävän taiteen kansainvä-
linen katselmus Performing HEL. Katselmuksen 
pääjärjestäjät olivat Helsingin juhlaviikot ja Suo-
men Kansallisteatteri yhteistyössä Svenska Teater-
nin sekä Sirkuksen, Teatterin ja Tanssin tiedotus-
keskusten kanssa. Katselmus järjestettiin 31.8.-2.9.

Projektipäällikkö Aittokallio osallistui Performing 
HELin suunnittelupalavereihin. Tiedotuskeskuk-
sella ei ollut mahdollisuutta olla tapahtuman järjes-
tämisessä mukana taloudellisesti, koska kansain-
väliset asiantuntijavierailut suunnattiin ICE HOT 
Reykjavikiin joulukuussa. Lisäksi Performing HEL 
tapahtui samana viikonloppuna kuin tanzmesse. 

Syyskuussa Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskuk-
set ilmoittivat olevansa valmiit ottamaan vuoden 
2019 katselmuksen pääjärjestäjän roolin. Tapah-
tuman yhteistyökumppanit ovat Helsingin juhla-
viikot, Suomen Kansallisteatteri, Svenska Teatern, 
Espoon kaupunginteatteri ja Teatterin tiedotus-
keskus. Performing HEL 2019 on osa Sirkuksen ja 
tanssin välittäjäportaan, kansainvälisen toimin-
nan ja viennin kehittämishanketta, jolle opetus- 
ja kulttuuriministeriö myönsi rahoituksen joulu-
kuussa 2018.

KOREA–NORDIC CONNECTION   

Korea–Nordic Connection on vuonna 2017 käyn-
nistynyt yhteistyöohjelma, jonka tavoitteena on 
luoda pohjaa yhteistyölle pohjoismaisten ja korea-
laisten nuorten yleisöjen esittävän taiteen toimijoi-
den välille sekä synnyttää konkreettisia projekteja. 

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

Korea–Nordic Connectionin seuraavan vaiheen 
suunnittelu aloitettiin syksyllä yhdessä KAMSin 
kanssa. Tavoitteena on käynnistää vuonna 2019 
kolmivuotinen hanke, jossa jokaiselle vuodelle on 
oma teemansa. Teemat ovat saavutettavuus, tek-
nologia ja ikääntyvä yhteiskunta.

Loiske Ensemblen taiteellinen johtaja Riikka Siirala osallistui vuonna 2018 Korea-Nordic Connection -hankkeeseen 
ja Soulin Assitej-festivaaleille yhdessä sirkustaiteilija Kalle Lehdon kanssa. 
Piirros © Yun Pubit 

Riikka Siirala

Omalla kohdallani hanke sysäsi liikkeelle 
monenlaisia yhteistyön aihioita ja ideoita, sekä 
pohjoismaisten että korealaisten kanssa, joita 
nyt voin lähteä jalostamaan eteenpäin. Lisäksi 
oli mahtavaa tutustua niin moneen uuteen 
kollegaan ympäri maailmaa!” 

“



34 35

6. ALUEKESKUSYHTEISTYÖN 
JA VIESTINTÄOSAAMISEN 
SEKÄ VÄLITTÄJÄPORTAAN 

KEHITTÄMINEN

Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskukset 
kehittävät yhdessä alan toimijoiden viestintä- 

ja vientiosaamista, kansainvälistymistä 
sekä tanssi- ja sirkustaiteen ammattilaisten 

keskinäistä verkostoa. 

Sekä tanssin että sirkuksen aloilla on tunnistettu tarve kehittää kentän 
viestintäosaamista ja välittäjäportaan toimintaa. Aluekeskusten kanssa 
tehtiin yhteistyötä viestintäkoulutuksissa ja kentän toimijoille järjestettiin 
omia viestintä- ja kansainvälistymiskoulutuksia.

VÄLITTÄJÄPORTAAN KOULUTUS JA 
KEHITTÄMINEN

Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi Tanssin ja Sir-
kuksen tiedotuskeskuksille osana vuoden 2018 toi-
minta-avustusta kertaluonteisen kansalliseen ja 
kansainväliseen välittäjäportaan kehittämiseen 
tarkoitetun 10 000 euron avustuksen. 

Tiedotuskeskukset järjestivät kaksi tanssi- ja sir-
kustoimijoille suunnattua, viestintäalan ammatti-
laisten vetämää viestintä- ja kansainvälistymiskou-
lutusta, kesäkuussa ja elokuussa 2018. Koulutuksissa 
osallistujat saivat konkreettisia eväitä oman vies-
tinnän suunnitteluun ja toteutukseen sekä opas-
tusta suulliseen viestintään kansainvälisessä ym-
päristössä. Kansainvälisten messujen osallistujille 
järjestettiin omat tilaisuudet.

Kolmannen koulutuksen aihe oli Strategia kan-
sainvälistymisen tukena. Kaksipäiväisen koulutuk-
sen sisällöstä vastasi tanskalainen tuotantoyhtiö 
Wildtopia.

ALUEKESKUSYHTEISTYÖ

Tanssin tiedotuskeskus on tiivistänyt yhteistyötään 
aluekeskusten kanssa Koko Suomi tanssii -hank-
keen myötä, ja vuonna 2018 aluekeskuksille järjes-
tettiin kaksi viestintäkoulutusta, joiden sisällöstä 
vastasi Kuulu Oy. 

Lisäksi järjestettiin alueellinen viestintäkoulutus 
Oulussa OuDance-festivaalin aikaan. Koulutus oli 
suunnattu alueen tanssitaiteilijoille ja tuottajille. 

Vuonna 2018 käynnistettiin yhteistyössä Läntisen 
tanssin aluekeskuksen kanssa Keðja Presents Stretch 
Turku 2019 tapahtuman tuotantosuunnittelu. Län-
tinen tanssin aluekeskus on hankkeen pääjärjestäjä 
ja Tiedotuskeskus on pääyhteistyökumppani.

SIRKUKSEN JA TANSSIN VÄLITTÄJÄ-
PORTAAN, KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN 
JA VIENNIN KEHITTÄMISHANKE  
2019–2020

Vuonna 2018 Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskuk-
set suunnittelivat hankkeen, jossa kehitetään vuo-
sina 2019–2020 yhteistyössä alan taiteilijoiden/
ryhmien ja tuottajien kanssa uudenlaista välittäjä-
portaan toimintamallia. Kehittämistyön tavoittee-
na on käynnistää uusi toimija, joka tuottaa tuotan-
to-, managerointi- ja agentuuripalveluita tanssin ja 
sirkuksen toimijoille. Opetus- ja kulttuuriministe-
riö myönsi hankkeelle 220 000 euroa joulukuussa 
2018 erityisavustuksena kulttuuriviennin laajoille 
yhteishankkeille. Kesäkuun sirkuksen ja tanssin yhteisessä viestintäkoulutuksessa 

puhumassa oli mm. Mari Kellokumpu Kuulu Oy:stä.



36 37

7. ORGANISAATIO
JA HALLINTO

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 kuusi kertaa. Puheenjohtajana toimi Merja 
Snellman.

Tanssin Tiedotuskeskus ry:n vuosikokous pidettiin 
19.4.2018. 

Hallitus vuosikokoukseen saakka 
(varajäsenet suluissa):

Sanna Meska (Hannele Niiranen)
Anniina Kumpuniemi (Pirjo Kainu)
Metsälintu Pahkinen (Anna Veijalainen)
Mammu Rankanen (Raija Vuorio)
Maija Eränen (Piia Ahonen)
Outi Kallinen (Hannaleena Markkanen)
Sami Helenius (Jukka Haapalainen)
Tuomas Mikkola (Riia Niemelä)

Vuosikokous valitsi uusiksi hallituksen jäseniksi 
seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi:

Maija Eränen (Piia Ahonen)
Sami Helenius (Jukka Haapalainen)
Antti Seppänen (Katja Jokinen)
Riina Hosio (Riia Niemelä)

Toista vuotta hallituksen jäsenenä jatkoivat:

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

JÄSENYYDET JÄRJESTÖISSÄ JA 
VERKOSTOISSA

Tiedotuskeskus on jäsen ja toimii seuraavissa järjes-
töissä ja verkostoissa:

IETM (International Network for Contemporary 
Performing Arts)
ENICPA (European Network for Information 
Centres of the Performing Arts)
NOFOD (Nordisk Forum för Dansforskning)

Tanssin talo ry
Sanna Rekola toimi yhdistyksen hallituksen puheen-
johtajana Tanssin talo ry:n vuosikokoukseen 14.5. 
saakka. Vuosikokouksessa hänet valittiin jatkamaan 
puheenjohtajana kaudeksi  2018-2019.

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, joista 
moni on tärkeä yhteistyökumppani kansainvälises-
sä toiminnassa.
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TOIMISTO JA HENKILÖKUNTA

Tiedotuskeskuksen toimisto sijaitsee Kaapeliteh-
taalla, Helsingin Ruoholahdessa. Toimintavuon-
na tiedotuskeskuksen vakinaisessa palvelukses-
sa oli neljä henkilöä. Määräaikaisessa palveluksessa 
oli keskimäärin kolme henkilöä. Palkkoja ja palk-
kioita maksettiin keskimäärin 11 tuntipalkkaiselle 
henkilölle. 

Vakituinen henkilökunta:

Sanna Kangasluoma, viestintäpäällikkö
Katarina Lindholm, kansainvälisten asiain päällikkö, 
äitiys- ja vanhempainvapaalla 2.2. - 13.12.2018
Minna Luukko, tiedotus- ja toimistosihteeri, 
osa-aikainen
Sanna Rekola, toiminnanjohtaja

Määräaikaiset työntekijät: 

Riitta Aittokallio, projektipäällikkö
Anni Leino, tuottaja-tiedottaja
Anita Parri, tuottaja, Venäjä-hanke, -30.3. asti ja 
11.6.2018 alkaen
Laura Kujala, tiedottaja, 1.4.-30.6.2018

Harjoittelijat:

Laura Kujala, työkokeilija 2.1.-31.3.2018 
Maria Tissari, Venäjä-hankkeen evaluaatio, Hel-
singin yliopisto, 14.2.2018 asti

Ostopalveluja mm. seuraavilta:

Crop Agency Oy, verkkosivut, ylläpito ja kehittäminen
Dextella Oy, kirjanpito 1.11.2018 alkaen 
Eudoxia ky, it-tuki
Flo Apps Oy, Tanka-tietokanta
Gruppo Software Oy, Gruppo-kontaktitietojärjes-
telmä ja tilastointilomakkeen kehitystyö
Inka Asikanius, graafinen suunnittelu ja taitto
Kirjanpito JaMarKos Oy / Marja-Leena Koskelin, 
kirjanpito ja palkkahallinto 
KuvaUnit / Uupi Tirronen, valokuvaus
Makasiini / Inka Kosonen, Finnish Dance in Focus 
-julkaisun taitto
Ritant Oy / Ritva Weckström, tilintarkastus
Sirkuksen tiedotuskeskus, tilastointipalvelut

LUOTTAMUSTOIMET JA 
ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT

TelepArt-matkatukiohjelma: Katarina Lindholm/
Sanna Rekola toimi arvioijana. Ko. instituutti teki lo-
pulliset päätökset.

Teatterimuseo, tanssin tallennustyöryhmä: Sanna 
Rekola

Kustannus Oy Teatteri (Teatteri & Tanssi + Sirkus 
-lehti),  hallitus: Sanna Rekola, jäsen, Sanna Kan-
gasluoma, varajäsen

Tanssin talo ry, hallitus: Sanna Rekola, hallituksen 
puheenjohtaja

MATKAT 2018

Riitta Aittokallio 
9.-16.2. TPAM, Yokohama, JAPANI
9.4. Nordics Combined –kokous, Oslo, NORJA
25.-29.4. IETM-kokous, Porto, PORTUGALI
18.5. Tampereen taiteilijatoimisto, kv-toiminnan esittely, 
TAMPERE
5.-7.6. Szenefrei verkottumis- ja workshop, Berliini, SAKSA
27.8. Stretch Turku 2019 -kokous, Turku
28.8.-2.9. internationale tanzmesse nrw, Düsseldorf, SAKSA
13.9. Nordics Combined -kokous, Tukholma, RUOTSI
7.-14.10. PAMS, Soul, KOREA
12.-19.11. CINARS, Montreal, KANADA
10.-16.12. ICE HOT 2018 Reykjavik, ISLANTI

Sanna Kangasluoma 
30.11.-3.12. Look@dance Finland festival, Pietari, VENÄJÄ 
                                                          
Anni Leino 
24.-26.5. Kiertoliike 2018 –tapahtuma, Tampere
24.-26.8. Outokummun tanssin koulutus 20v, Outokumpu
28.8.-2.9. internationale tanzmesse nrw  2018, Düsseldorf, 
SAKSA
14.-15.9. JoJo Oulun tanssin keskus 20v + Oulun viestintä-
koulutus, Oulu

Anita Parri
30.11.-3.12. Look@dance Finland Festival, Pietari, VENÄJÄ
 
Sanna Rekola 
10.-13.1. KedjaPotsdam-kokous, Potsdam, SAKSA
25.-30.4. IETM-kokous, Porto, PORTUGALI
27.8. Stretch Turku 2019 –kokous, Turku
29.8.-1.9. internationale tanzmesse nrw, Düsseldorf, SAKSA
30.11.-3.12. Look@dance Finland Festival, Pietari, VENÄJÄ
12.-16.12. ICE HOT 2018, Reykjavik, ISLANTI
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8. TALOUS 

Vuoden 2018 toteutuneet kokonaiskulut olivat 
496 404,47 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön 
myöntämä toiminta-avustus oli 440 000 euroa, 
josta 10 000 euroa oli korvamerkitty käytettäväk-
si kansalliseen ja kansainväliseen välittäjätoimin-
nan kehittämiseen. Vuoden 2018 kokonaistulot oli-
vat 498 285,03 euroa, ja vuoden 2018 tulos 1 880,56 
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 
yms. kulut sekä viestinnän yleiskulut, kuten verk-
kosivujen ylläpito ja kehittäminen. 

Toiminta-avustuksella katettiin myös Teatteri&-
Tanssi+Sirkus -lehdeltä ostettava sisällöntuotanto 
(10 000 euroa) ja Finnish Dance in Focuksen alijää-
mä. Myös tilastoinnin kehittämis- ja henkilöku-
lut katettiin toiminta-avustuksesta. Vuonna 2018 
Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskusten yhteinen  
tilastonlaatija oli työsuhteessa Sirkuksen tiedotus-
keskukseen ja Tanssin tiedotuskeskuksen osuus 
kuluista näkyy ostopalveluissa.

Sekä kuluseurannan että avustustilitysten vuok-
si eri projektien menoja ja tuloja seurataan 
kustannuspaikkakohtaisesti.

Tanssin Tiedotuskeskuksen toiminta 
rahoitetaan valtion toiminta-avustuksella, 

projektiavustuksilla sekä oman 
toiminnan tuotoilla.

TULOT 2018 2017 2016 2015 2014 2013
OKM  
toiminta-avustus 440 000 430 000 430 000 430 000 430 000 475 000

Muut avustukset 43 664 63 550 286 051 202 217 417 454 18 108

Oman toiminnan 
tuotot 14 621 25 221 20 188 64 595 53 963 12 542

YHTEENSÄ 498 285 518 771 736 239 696 812 901 417 505 650

MENOT

Henkilöstökulut 287 044 310 181 322 449

Tilakulut 28 676 29 414 28 256

Ostopalvelut 111 676 85 125 260 375

Muut kulut 69 008 92 236 121 324

YHTEENSÄ 496 404 516 957 732 404 696 329 899 146 502 459

TULOS +1 881 + 1 814 + 3 835 + 483 + 2 271 + 3 191
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FINNISH DANCE IN FOCUS

Vuosittain ilmestyvää englanninkielistä Finnish 
Dance in Focus -julkaisua rahoitetaan mainostuo-
toilla sekä Tiedotuskeskuksen toiminta-avustuk-
sesta tarkoitukseen osoitetulla osuudella. Julkaisun 
tuotot olivat yhteensä 6 450 euroa. Kokonaiskustan-
nukset olivat 13 036,90 euroa ja alijäämä 6 586,90 
euroa. Toimitussihteerin ja päätoimittajan palkka-
kustannukset sisältyivät vakituisen henkilökunnan 
palkkoihin, joten kustannuspaikkaan kohdistuvat 
kulut olivat kirjoitus- ja käännöspalkkioita, taitto-, 
paino- ja postituskuluja.

ICE HOT

Tanssin tiedotuskeskuksen toiminta-avustuksesta 
ICE HOT -Nordic Dance katselmuksen järjestämi-
seen Reykjavikissa kohdistuva rahoitus oli 13 159,14 
euroa, joka sisältää 2. erän  partnerimaksusta sekä 
henkilökunnan ja kotimaisen juryn jäsenten tapah-
tumaan  matka- ja majoituskuluja sekä joitain kat-
selmukseen valittujen taiteilijoiden kulukorvauksia.

TPAM

Tokyo Performing Arts Meeting in Yokohama -ta-
pahtumaan osallistumisen matka- ja majoituskului-
hin käytettiin 1 453,30  euroa. Tapahtuman järjestä-
jät vastasivat osasta matkakuluja.

INTERNATIONALE  TANZMESSE NRW

Vuonna 2018 Saksan Düsseldorfissa järjestetyn in-
ternational tanzmesse nrw -tapahtumaan osallistu-
miseen käytettiin 8 202,90 euroa. Vuonna 2017 ko. 
osallistumisen valmisteluun käytettiin 2 856,91 eu-
roa, joten kokonaiskustannukset olivat 11 060 euroa. 
Summalla katettiin mm. messuosaston vuokra- ja 
tekniikkakuluja, materiaalin taitto- ym. kuluja, mat-
ka- ja majoituskuluja.

PAMS

Performing Arts Market Seoul -tapahtumaan osal-
listumiseen käytettiin 2 367,35 euroa. Kustannukset 
koostuivat pääosin matka- ja majoituskuluista sekä 
messuosaston kustannuksista.

CINARS

CINARS -tapahtumaan osallistumisen kustannuk-
set olivat 3 644,80. Kulut olivat pääosin messuosas-
ton vuokraa, printtimateriaalien tuotantokuluja sekä 
matka- ja majoituskuluja. 

KANSAINVÄLISTEN YHTEISTYÖ-
VALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN / 
OPINTOMATKAT

Toimintavuonna 2018 järjestettiin kaksi opinto-
matkaa. Toinen matka järjestettiin IETM-kokouk-
seen ja toinen CINARS -tapahtumaan. Pääosin kus-
tannukset olivat matka- ja majoituskuluja, yhteensä  
10 711,90 euroa.

ASIANTUNTIJAVIERAILUT

Asiantuntijavierailuihin käytettiin 965,77 euroa. Kus-
tannukset aiheutuivat kansainvälisten vieraiden 
matka- ja majoituskuluista ICE HOT Nordic Dance 
-katselmukseen Reykjavikiin. 

KEÐJA 

keðja-kustannukset olivat Potsdamissa tammi-
kuussa pidetyn verkostokokouksen osallistumisen 
matka- ja majoituskuluja sekä vuonna 2019 Turus-
sa järjestettävän Stretch-tapahtuman valmisteluun 
liittyviä kuluja.

VENÄJÄ-OHJELMA

Venäjä ohjelman toteuttamiseen käytettiin 43 664,63  
euroa. Vuodelta 2017 siirtyi vuodelle 2018 hankeavus-
tusta 20 482 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriöl-
tä tarkoitukseen saatiin vuonna 2018 50 000 euron 
avustus, jolla on tarkoitus kattaa myös alkuvuonna 
2019 toteutuvia kustannuksia.  Venäjä-ohjelman ra-
hoituspäätökset tulevat yleensä loppukeväästä tai 
alkukesästä. Rahoitusta haetaan hankekaudelle, jo-
ka ulottuu keväästä/kesästä seuraavan vuoden ke-
vääseen. Tästä syystä vuosittain siirtyy määrära-
haa vuodelta seuraavalle. Pääosa kustannuksista on 
hankekoordinaattorin ohjelman toteutukseen liitty-
viä matka-, majoitus- yms. kuluja sekä hankekoordi-
naattorin palkkaa.
 

HONG KONG X FINLAND

Hong Kong x Finland -hankkeen residenssikus-
tannuksiin käytettiin 12 434,46 euroa. Kustannuk-
set koostuivat pääosin matka-, päiväraha yms. 
kustannuksista. 

MUUT YHTEISTYÖPROJEKTIT

Muihin yhteistyöprojekteihin käytettiin 2 032,07 eu-
roa. Kustannukset olivat Korea Nordic Connection 
hankkeen matka- ja majoituskuluja.

KOKO SUOMI TANSSII 2017

Toimintavuonna 2018 käytettiin Koko Suomi tanssii 
-hankkeeseen 2 959,95. Varsinaisesti hanke päättyi 
vuonna 2017 lopussa, mutta vuoden 2018 alussa to-
teutettiin vielä muutamia tanssiopetuksia, joista oli 
sekä tuloja että kuluja. Lisäksi hankkeen loppura-
portti tuotettiin ja taitettiin.

KANSAINVÄLISTYMINEN / 
VÄLITTÄJÄPORTAAN KEHITTÄMINEN

Kansainvälistymis- ja viestintäkoulututuksiin käy-
tettiin toimintavuonna 10 989,12 euroa. Kustannuk-
set olivat mm. koulutuksiin liittyviä tilavuokria ja  
ostopalveluina toteutettujen koulutusten kuluja. 
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatiin tarkoituk-
seen 10 000 euron avustus osana toiminta-avustusta.

PROJEKTIT JA JULKAISUT 
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9. TOIMINNAN 
ARVIOINTI

Tiedotuskeskuksen toimintaa arvioidaan suhteessa sen strategiaan ja 
toimintasuunnitelmaan, suhteessa käytettävissä olleisiin resursseihin ja suhteessa 
esimerkiksi päärahoittajan, opetus- ja kulttuuriministeriön, rahoituskriteereihin.

Toimintaa voi pyrkiä arvioimaan myös sen vaikutta-
vuuden kannalta. Tämä on monestakin syystä haasta-
vaa. Tiedotuskeskuksen tanssialan edistämistehtävän 
vaikuttavuus riippuu sekä toiminnan toteutukses-
ta että toimintaympäristöstä, sen luomista mahdol-
lisuuksista ja haasteista. Tiedotuskeskus edistää toi-
mintaa, jota se ei itse tuota eikä rahoita. Vaikuttavuus 
toteutuu usein välillisesti ja pitkällä aikavälillä. Toi-
mintaympäristö, kuten esimerkiksi julkisen rahoituk-
sen kehitys ja kohdentuminen, on vähän tai ei ollen-
kaan riippuvainen Tiedotuskeskuksen toimista. 

Kansainvälisessä toiminnassa puolestaan suomalai-
sen tanssin tunnettuus on enemmän kiinni Tiedo-
tuskeskuksen toimista kuin sen varsinainen tavoi-
te eli kansainvälinen liikkuvuus, yhteistyö ja vienti. 
Nämä ovat kiinni kansainvälisestä toimintaympä-
ristöstä, taiteesta itsestään, rahoituksesta sekä ko-
timaassa että kansainvälisesti. 

Edellä mainituista syistä toiminnan vaikuttavuuden 
arviointi on haastavaa. Lisäksi se vie huomattavan 
paljon resursseja. Nämä seikat todettiin myös kes-
kusteluissa Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cu-
poren kanssa.

Cupore aloitti vuonna 2018 opetus- ja kulttuu-
riministeriön toimeksiannosta taiteen tiedotus-
keskusten vaikuttavuuden arviointia koskevan 
tutkimushankkeen. Siinä kartoitetaan taiteen tie-
dotuskeskusten toimintaa ja niiden merkitys-
tä toimialoillaan muun muassa tiedotuskeskusten 
itsearvioinnin sekä eri taiteen toimialojen toimijoi-
den näkemysten kautta. Cuporen työn on tarkoitus 
valmistua vuoden 2020 alussa.

Itsearvioinnin lisäksi muiden alan toimijoiden nä-
kemys toiminnasta on arvokasta. Tämä koskee 
myös kansainvälisiä tahoja. Tiedotuskeskuksen toi-
mintaa arvioivat ja kommentoivat erilaisten pro-
jektien yhteistyökumppanit, ne jotka seuraavat sen 
viestintää sekä esimerkiksi Tiedotuskeskuksen toi-
mintamallista kiinnostuneet tahot. 

Lisäksi Tiedotuskeskus esittelee vuosittain toimin-
taansa ja toimintamallia useissa yhteyksissä, vuon-
na 2018 kotimaan lisäksi muun muassa Japanissa, 
Venäjällä ja Islannissa. Toimintaa pidetään tehok-
kaana ja vaikuttavana, toimintamallia toteuttamis-
kelpoisena ja tarpeellisena muissakin maissa.

TIEDOTUSKESKUKSEN STRATEGIA  
2018–2021 

Tiedotuskeskus otti tavallaan varaslähdön kevääl-
lä 2018 valmistuneen strategian toteutuksessa. Mo-
nia strategiassa asioita esiin nostettuja asioita to-
teutettiin jo vuoden 2018 toiminnassa. Näitä olivat 
esimerkiksi oman viestinnän sisältöjen monipuoli-
suuden lisääminen sekä kentän viestinnän kehittä-
minen, valtakunnallisen yhteistyön kasvattaminen 
sekä alaa vahvistavien toimintatapojen, yhteistyö-
mallien ja välittäjäportaan kehittäminen.

Yhteistyö on Tiedotuskeskuksen keskeinen toimin-
tatapa sekä kansainvälisessä toiminnassa että koti-
maassa. Sirkuksen tiedotuskeskuksen kanssa teh-
ty yhteistyö on resurssiviisasta ja lisää toiminnan 
vaikuttavuutta; yhdessä teemme enemmän ja ta-
voitamme useampia. Kansainvälisessä toiminnas-
sa yhteistyön kautta luodaan alan työtilaisuuksia ja 
yhteistyömahdollisuuksia, jotka muuten eivät toteu-
tuisi. Yhteistyön kautta saavutetaan kustannuste-
hokkaasti suurempaa näkyvyyttä ja laajempaa vai-
kuttavuutta kuin mitä yksin voitaisiin tehdä.

Strategian on tarkoitus auttaa priorisoimaan toi-
mintaa ja toimenpiteitä ja suuntaamaan käytettä-
vissä olevat resurssit viisaasti. Strategia määrittää 
toiminnan kohdistuvan ensisijaisesti tanssiammat-
tilaisiin, päättäjiin ja vaikuttajiin. Toisaalta alan mo-
net tarpeet ja niiden kuunteleminen tekevät asioi-
den poisrajaamisen haastavaksi.
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OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN 
RAHOITUSPERUSTEET 

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. 

Kuten edellä on todettu, toiminnan vaikuttavuut-
ta on haastavaa arvioida. Kuitenkin voidaan tode-
ta, että toiminta olisi vaikuttavampaa, jos taide- ja 
kulttuuripolitiikkaa ja taiteen rahoitusta kehitettäi-
siin systeemisesti ja alaa kokonaisuutena tarkastel-
len. Tavoitellut tulokset yhtäällä edellyttävät toimia 
ja rahoitusta toisaalla.

Tiedotuskeskus edustaa tanssin alaa laajasti, se 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 ratkaisui-
hin. Kansainvälisessä toiminnassa tavoitteena on 
kehittää toimijoiden kansainvälistä osaamista ja 
verkostoja eli antaa heille välineitä oman toimin-
nan kehittämiseen. Yhteistyösuhteissa ja -projek-
teissa pyritään pitkäjänteisyyteen ja sitä kautta 
vaikuttavuuteen, jonka tulokset ulottuvat moniin 
ja pitkälle tulevaisuuteen.

VUODEN 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 

Tiedotuskeskus toteuttaa jatkuvasti kysely-
jä ja raportteja liittyen sekä toimintaansa yleises-
ti että eri hankkeisiin ja projekteihin. Vuoden 2017 
lopulla tehtiin strategiatyön osana laaja kysely liit-
tyen Tiedotuskeskuksen palveluihin ja toiminnan 
osa-alueisiin. Kyselyn tulokset vaikuttivat sekä stra-
tegiaan että konkreettisesti vuoden 2018 toiminnan 
toteutukseen. 

Vuonna 2018 valmistuivat Koko Suomi tans-
sii –hankkeen loppuraportti ja Venäjä-ohjelman  
toteutuksen arviointi vuosilta 2014–2017. Jokai-
sesta Tiedotuskeskuksen vuosittain toteuttamasta 
koulutuksesta, opintomatkasta, messu- tai muus-

VIESTINTÄ

Vuonna 2018 viestinnän sisällöt toteutuivat entistä 
monipuolisempina. Tämä näkyi muun muassa verk-
kosivujen kävijämäärien ja uutiskirjeen lukijoiden 
määrän kasvussa. Tämä voidaan päätellä esimerkik-
si, kun verkkoanalytiikalla ja muilla työkaluilla seu-
rataan tarkasti mikä lukijoita tai seuraajia kiinnostaa.

Sosiaalisen median kanavien merkitys Tiedotuskes-
kuksen omien ja tanssialan sisältöjen välittämisessä 
erilaisille yleisöille kasvoi entisestään. Monikanavai-
suus ja nopeat muutokset sosiaalisen median toteu-
tuksessa ja seuraajien käyttäytymisessä edellyttävät 
nopeaa reagointia ja riittävää henkilöstöpanostusta 
viestintään.

Ilmoitustaulu ja tilaajille lähetetty ilmoitustaulu-
kooste olivat edelleen kohderyhmänsä hyvin saa-
vuttava ja arvostettu palvelu: ilmoitustaulu oli 
verkkosivujen eniten vierailtu sivu, ilmoitusten ja  
ilmoitustaulukoosteen tilaajien määrä kasvoivat.

Esityskalenterin käytettävyyden parantaminen siir-
tyi vuodelle 2019.

TIETOPALVELU

Yhteistyö tilastotietojen keräämisessä Sirkuksen 
tiedotuskeskuksen kanssa jatkui. Tilastot kokosi nyt 
kolmatta kertaa peräkkäin sama henkilö, joka kes-
kittyi puolen vuoden ajan tilastotyöhön. Tämä edes-
auttoi ja nopeutti työtä ja toi asiantuntemusta myös 
tilastolomakkeen edelleen kehittämiseen. 

Tilastoinnin piirissä olevien toimijoiden määrä on 
kasvanut huomattavasti. Samaa aikaan tanssialan 
toiminta on jatkuvasti monimuotoistunut. Tilastoin-
nin alaa onkin viime vuosina laajennettu. Silti mo-
nimuotoinen toiminta on edelleen haaste tilastoin-
nille. Yhtäältä on kehitettävä tilastointia niin, että se 
antaa oikean kuvan muuttuvasta ja laajenevasta toi-
minnasta. Toisaalta tilastoinnin toteutuksessa on ol-
tava sekä jatkuvuutta että yhdenmukaisuutta mui-
hin esittäviin taiteisiin. 

Tanka-tietokannan vanhanaikaisuus syö sen käytet-
tävyyttä ja kattavuutta. Toistaiseksi suuritöisen ja 
kalliin uudistustyön vaatimaa aikaa ja tarvittavaa ra-
hoitusta ei ole pystytty arvioimaan, saati toteutta-
maan uudistusta. 

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN

Vuonna 2018 tehtiin aiempaa enemmän yhteistyötä 
vaikuttajaviestinnässä tanssin kentän muiden toimi-
joiden kanssa. Yhteistyön taustalla oli tammikuus-
sa 2018 valmistunut esitys esittävän taiteen ja mu-
seoiden valtionrahoituksen uudistamisesta. Kentän 
yhteisen vaikuttajaviestinnän tarpeesta ja kehittä-
misestä on puhuttu pitkään, ajatuksena yhteisten 
tavoitteiden ja viestien suurempi vaikuttavuus. Vuo-
den 2018 aikana toteutetut toimenpiteet osoittavat, 
että yhteistä näkemystä ei ole aina helppo saavuttaa. 
On tarve kehittää sekä yhteistä että kunkin toimijan 
omaa viestintää ja mielipiteen muodostamisen pro-
sessia, mikäli yhteistyötä aiotaan jatkaa tai toteuttaa 
entistä paremmin.

ta projektista tehdään osallistujille kysely. Kentällä 
on näin mahdollisuus suoraan vaikuttaa esimerkik-
si koulutusten sisältöön. Osallistujilta saadaan ylei-
sellä tasolla positiivista palautetta. Myös konkreet-
tisia parannusehdotuksia ja kritiikkiä saadaan, ja ne 
otetaan huomioon tulevaa suunniteltaessa. Haas-
teena on tietysti ottaa huomioon niiden tarpeet, 
jotka eivät em. toimintoihin osallistu.

Vuoden 2018 toiminta toteutui pääosin syksyllä 2017 
suunnitellun ja keväällä 2018 päivitetyn toiminta-
suunnitelman mukaisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittainen toi-
minta-avustuspäätös tuli helmikuussa 2018. Päätös- 
aikataulu vaikuttaa jonkin verran toiminnan toteu-
tukseen ja rytmitykseen. Alkuvuosi on useimmi-
ten toiminnassa hiljaisempaa. Vasta kun rahoitus-
päätös on tullut, voidaan toiminnan laajuus päättää 
tai osa projekteista aloittaa. Loppuvuosi on sekä tä-
män takia että esimerkiksi kansainvälisten tapahtu-
mien ajoittumisen vuoksi kiireisempi. Tämä luo tiet-
tyä tempoilevuutta toimintaan.

Seuraavassa muutamia huomioita toiminnan eri 
osa-alueiden totetumisesta.

KOKO SUOMI TANSSII

Koko Suomi tanssii oli laajin ja tanssin näkyvyydel-
lä mitattuna suurin Tiedotuskeskuksen koskaan to-
teuttama hanke. Tanssin näkyvyys vuonna 2017 oli 
Koko Suomi tanssii -kampanjan ansiosta laajempaa 
ja monipuolisempaa kuin koskaan ennen. 

Tiedotuskeskus oppi hankkeen aikana paljon ja sai 
tietoa tanssialan toiminnasta ympäri Suomen. Tä-
tä on pystytty osin hyödyntämään viestinnän to-
teuttamisessa vuonna 2018. Resurssien rajallisuus 
ja strategiankin edellyttämä toiminnan priorisoin-
ti eivät kuitenkaan anna mahdollisuutta toteuttaa 
viestintää tai muuta toimintaa ottaen huomioon ko-
ko laajan tanssikulttuurin, suuren yleisön tai tans-
sin harrastajat.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Vuoden 2018 kansainvälinen toiminta oli monipuo-
lista ja runsasta. Tiedotuskeskus osallistui ICE HOT 
Nordic Dance Platform -katselmuksen lisäksi nel-
jään messutapahtumaan, toimi yhteistyökump-
panina Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien 
hankkeissa, koordinoi residenssihanketta, toteutti 
asiantuntijavierailuja, opintomatkoja ja kansainvä-
liseen toimintaan liittyvää koulutusta. Lisäksi vies-
tintää toteutettiin kansainväliselle kohderyhmälle 
mm. verkkosivujen, uutiskirjeen ja Finnish Dance in 
Focus -julkaisun avulla. 

Kentän palvelukyselyvastausten mukaan Tiedotus-
keskuksen suomalaiselle tanssille luoma kansain-
välinen näkyvyys ja verkostot ovat tärkeitä. Erilaisia 
yhteistyömahdollisuuksia arvostetaan ja pääsään-
töisesti messuilla ja opintomatkoilla mukana olleil-
ta saadaan positiivista palautetta. 

Kansainvälisen yhteistyön ja kiertueiden tai matko-
jen rahoitus on Suomessa jokseenkin olematonta. 
Varmuudella voi sanoa, että Tiedotuskeskuksen kan-
sainvälinen toiminta olisi vaikuttavampaa, jos koko 
kansainvälisen toiminnan rahoitus olisi lähelläkään 
muiden maiden tasoa. Kun suomalaisilta esityksiltä 
puuttuu kiertuerahoitus, ovat esimerkiksi pohjois-
maiset esitykset paremmassa kilpailuasemassa.

Suomalaisosallistujien More More More -presentaa-
tiot ICE HOTissa onnistuivat erinomaisesti ja kaik-
ki kävivät heti tapahtuman aikana useita keskuste-
luja mahdollisista esiintymisistä. Myös suomalaiset  



48 49

TALOUS

Vuoden 2018 talousarvio toteutui suunnitellusti ja 
tulos eli noin 1 880,56 euroa kirjataan tilinpäätök-
sessä omaan pääomaan. Tavoitteena on edelleen 
kasvattaa oma pääoma vähintään yhden kuukauden 
kiinteiden kulujen suuruiseksi, jotta maksuvalmius 
vuoden alussa turvataan.

ALUEKESKUSYHTEISTYÖ JA 
VIESTINTÄOSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Tanssin alalla toimijat ovat pieniä. Niiden resurssit, 
sekä käytettävissä oleva aika että osaaminen, eivät 
aina ole riittäviä alan toimintaa näkyväksi tekevän 
viestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseksi. Tämä 
on käynyt selväksi esimerkiksi Koko Suomi -hank-
keen kautta ja yleisemmin kentän toimintaa ja vies-
tintää seuraamalla.

Tiedotuskeskuksen tavoitteena oli toteuttaa laa-
ja viestinnän kehittämishanke, jossa mm. tanssin 
aluekeskusten viestintää olisi kehitetty kullekin so-
pivia kehittämistoimenpiteitä räätälöimällä. Kehit-
tämissuunnitelmaa tehtiin yhteistyössä aluekes-
kusten kanssa. Haettua suurta hankeavustusta ei 
saatu, mutta Tiedotuskeskus päätti toteuttaa muu-
tamia koulutuksia toiminta-avustuksensa puitteis-
sa. Koulutusten toteutuksessa päädyttiin ristiriitai-
siin näkemyksiin toisaalta aluekeskusten viestinnän 
kehittämispyrkimysten ja aluekeskusverkoston 
määrittämän verkoston viestintätarpeen välillä.

VÄLITTÄJÄPORTAAN KEHITTÄMINEN

Välittäjäportaan puuttuminen tai ainakin toimijoi-
den pienuuden tuomat haasteet ovat jo pitkään ol-
leet tiedossa. Selvityksiä ja aloitteita on vuosien mit-
taa toteutettu useita, mutta ne eivät ole johtaneet 
uusien toimijoiden syntymiseen tai uudenlaisen toi-
mintakulttuurin kehittymiseen. Yksin työskentele-
vien tuottajien problematiikka on tuttu sekä tanssin 
että sirkuksen kentällä. 

Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskukset toteutti-
vat vuonna 2018 useita koulutuksia, joiden tarkoi-
tuksena oli vahvistaa alan toimijoiden viestintä- ja 
muuta osaamista, erityisesti kansainvälisen toimin-
nan osalta. Samaan aikaan tehtiin suunnitelmaa uu-
denlaisen tuotanto-, manageri- ja agentuuritoimi-
jan synnyttämiseksi. Tanssin ja sirkuksen kentällä 
havaittu tarve, tiedotuskeskuksen edistämistehtävä 
ja ministeriön rahoituslinjaukset kohtasivat: joulu-
kuussa kaksivuotinen kehittämishanke sai myöntei-
sen rahoituspäätöksen, yhtenä viidestä hankkeesta.

live-esitykset saivat hyvää palautetta. Reykjavikin 
ICE HOT Nordic Dance Platformin loppuraport-
ti, joka sisältää mm. taiteilijoiden vastaukset katsel-
mukseen osallistumisen tuloksellisuudesta, valmis-
tuu keväällä 2019. 

Venäjä-ohjelmaa on toteutettu pitkäjänteisesti jo 
neljä vuotta. Tämä näkyy yhteistyön syvenemise-
nä, yhteistyömahdollisuuksien monipuolisuutena, 
dialogin kehittymisenä yhteistyökumppanien kes-
ken sekä suomalaisen tanssin tunnettuuden kasvu-
na Venäjällä.

ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ 

Henkilöstömenot muodostavat suurimman osan eli 
58 % Tiedotuskeskuksen menoista. Viestintä, tieto-
työ, vaikuttaminen ja kansainvälinen työ ovat kaik-
ki asiantuntijatyötä, joka perustuu asiantuntevaan 
ja motivoituneeseen henkilöstöön. Toimintavuonna 
2018 vakituisen henkilökunnan työpanoksen lisäk-
si määräaikaisten työntekijöiden avulla vahvistettiin 
viestintää, kansainvälistä työtä sekä tulevan kehittä-
mis- ja hanketyön suunnittelua. 

Vuoteen 2017 verrattuna työajan jakautumisessa on 
merkittävä painopisteen muutos. Koko Suomi tans-
sii – hanke ei vienyt enää merkittävää osaa työajasta. 
Hankkeen lopputyöt, tilitysten tekeminen ja rapor-
tin tuottaminen veivät kevätkaudella jonkin verran 
työaikaa, muuten kansainvälinen toiminta, promoo-
tio ja yhteistyö, viestintä, yhteiskunnallinen vaikut-
taminen ja hallinto lisäsivät suhteellista osuuttaan 
kokonaistyöajasta. 

Henkilöstön määrän ja muiden resurssien, käytettä-
vissä olevan työajan, kentän tarpeiden ja erilaisten 
kehittämis- ja muiden projektimahdollisuuksien yh-
teensovittaminen on haastavaa. Tarvitaan jatkuvaa 
itsekriittisyyttä toiminnan määrän ja moninaisuu-
den suhteen. Tämä on tärkeää henkilöstön jaksami-
sen ja työhyvinvoinnin vuoksi, mutta myös toimin-
nan laadun varmistamiseksi.

• Viestintä 29 % (17 %)
• Kentän kehittäminen ja ammattilaisten palvelu 14 % (10 %)
• Kansainväliset yhteistyöhankkeet 16 % (13 %)
• Vienti, liikkuvuuden edistäminen ja promootio 14 % (4 %)
• Tilastointi ja muu tiedontuotanto 8 % (10 %)
• Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 9 % (6 %)
• Koko Suomi tanssii 2017 2 % (32 %)
• Hallinto 8 % (8 %)

Henkilökunnan työajan jakautuminen 2018 (2017) %
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