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TANSSI TIEDOTUSKESKUKSEN VUOSI 2019 
– JA KETKÄ SEN TEKIVÄT
Yleensä sanomme, että Tiedotuskeskus tekee, edistää, viestii, parantaa ...
Tanssin tiedotuskeskus on paitsi yhdistys, joka puhuu omistajiensa äänellä ja 
edustaa kenttäänsä, myös joukko ihmisiä, työntekijöitä, ammattilaisia, jotka 
tekevät, edistävät, kehittävät. Tässä vuosikertomuksen johdannossa kytken 
vuoden 2019 toiminnan heihin, jotka sen toteuttivat.

Kun katson vuoden 2019 toimintaa, voin vain häm-
mästyä siitä, miten paljon me taas tulimme vuoden 
aikana tehneeksi. Tuntuukin tärkeältä kiittää kaik-
kia, jotka työn tekivät ja joiden kanssa sitä teimme. 

Kiitos myös keskusteluista ja ajattelusta. Vuoden 
aikana meitä puhuttivat kestävän kehityksen kysy-
mykset ja konkretisoiminen, välittäjäportaan toi-
minnan kehittäminen ja kansainvälisen toiminnan 
edellytykset. Vuoden mittaan myös pohdittiin hen-
kilökuntien ja hallitusten kesken mahdollista yhdis-
tymistä Sirkuksen tiedotuskeskuksen kanssa. 

Kiitos Minna Luukko asiantuntevasta asiakaspal-
velusta, tietokantatyöstä, suositun ilmoitustaulun 
koostamisesta, talouteen ja hallintoon liittyvien lu-
kuisten asioiden kärsivällisestä hoitamisesta.

Tiedotuskeskus tuotti ennätysmäärän viestinnän 
sisältöjä ja ne tavoittivat ennätysmäärän lukijoi-
ta. Kiitos viestintäpäällikkö Sanna Kangasluoma 
viestinnän rauhallisesta ja paneutuvasta johtami-
sesta, Focuksen toimitustyöstä, asiantuntevista 
artikkeleista. 

Kiitos tiedottaja-tuottaja Anni Leino moniamma-
tillisuudesta, avarakatseisesta ja uteliaasta viestin-
nästä, kriittisistä kysymyksistä, joustavasta tuotta-
jarooliin hyppäämisestä lukuisissa tuotannoissa. 

Riitta Aittokallio, kiitos monesta: Sirkuksen ja 
tanssin välittäjäportaan, kansainvälisen toimin-
nan ja viennin kehittämishankkeen projektipääl-
likkönä Riitta vastasi sekä Performing HEL -katsel-
muksen toteutuksesta että tuotanto-, manageri- ja 
agentuuritoimijan määrätietoisesta kehitystyös-
tä. Vuoden alussa Riitta hoiti kansainvälisiä asioi-
ta Katarina Lindholmin vanhempainvapaan aikana 
ja vuoden lopussa  vs. toiminnanjohtajan työtä. Pa-
rin kuukauden etäisyydenotto työpöytään oli itsel-
leni mahdollista, kun hommat jäivät päteviin käsiin.

Kansainvälisten asioiden päällikkö Katarina Lind-
holm otti vanhempainvapaalta palatessaan tonttin-
sa monine hankkeineen, yhteistyökumppaneineen, 
verkostoineen, tapahtumineen nopeasti jälleen 
haltuun ja vei asioita pätevästi eteenpäin. Katari-
nan panos Läntisen tanssin aluekeskuksen kanssa 
toteutetussa Stretch-tapahtumassa oli keskeinen. 
Hän vastasi tapahtuman puhe- ja workshop-ohjel-
masta ja tuki monin tavoin tapahtuman paikallista 
tuotantoa ja johtamista. Kiitos Katarina.

Tanssin Venäjä-ohjelmaa on toteutettu vuodesta 
2014. Ilman molempien maiden kulttuuria ja tanssi-
kenttää tuntevaa, paneutuvaa ja kielitaitoista koor-
dinaattoria ei ohjelmaa toteutettaisi. Kiitos Anita 
Parri.

Kiitos Emma Vainiolle tilastojen laatimisesta. Nii-
den kasaaminen ei suinkaan ole rutiinihomma. Se  
vaatii kärsivällisyyttä, tarkkuutta, kentän toimin-
nan ymmärtämistä – ja välillä metsän näkemistä 
puilta.

Kiitos tuottajat Anni Hiekkala, Nea Grandlund ja 
Sanja Kulomaa, jotka hyppäsivät hienosti sirkuk-
sen ja tanssin välittäjäportaan kehittämishankkee-
seen. Vauhdikkaasti siinä syntyi Pragma Helsinki, 
jota he yhdessä projektipäällikön kanssa kehittävät.

Kiitos kuuluu myös osaavalle harjoittelijalle Julia 
Leppäselle, joka astui jo liikkeellä olleeseen Perfor-
ming HEL -junaan, venyi Stretch-tapahtuman so-
metuotantoon ja tuki hienosti viestintää.

Yhteistyötä on tehty monien kanssa niin kotimaas-
sa kuin kansainvälisestikin. Tärkeimpänä kump-
panina pitää mainita Sirkuksen tiedotuskeskus. 
Olemme vuoden mittaan tehneet monenlaista yh-
teistyötä ja toteuttaneet yhteisiä hankkeita: välit-

Takarivissä vas. Sanna Rekola, Riitta Aittokallio, Katarina Lindholm, Sanna Kangasluoma, Anni Hiekkala, Sanja Kulomaa, Nea Granlund.
Edessä vas. Anita Parri, Minna Luukko ja Anni Leino. © Uupi Tirronen

täjäportaan kehittäminen, Performing HEL, Nor-
dics Combined, Korea Nordic, useat koulutukset, 
tilastointi ja moni muu asia. Olemme jakaneet tie-
toa, osaamista, vertaistukea, tulevaisuuskeskustelu-
ja. Kiitos Lotta Nevalainen, Johanna Mäkelä, Miika 
Sillanpää, Lotta Vaulo. 

Tiedotuskeskuksen väki on sitoutunutta ja ammatti-
taitoista. Kukin hoitaa omaa tonttiaan vastuullisesti 
ja itsenäisesti. Ja kun tarve vaatii, ammatillinen osaa-
minen venyy moneen ja kaikki osallistuvat yhteisten 
asioiden tekemiseen, olipa kyse viestinnän sisällöis-
tä tai tapahtumien, kuten Turun Stretch-tapah-
tuman ja Performing HEL -showcasen tuotantoon 
osallistumisesta.

Ja kiitos tanssiväki: teille, teidän kanssanne, teitä 
varten!

Sanna Rekola 
Toiminnanjohtaja
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1. VIESTINTÄ

Tanssin tiedotuskeskuksen viestintä lisää 
tanssialan näkyvyyttä julkisuudessa, nostaa 

esille kulttuuripoliittisia kysymyksiä ja 
kertoo tanssin yhteyksistä ja positiivisista 

vaikutuksista yhteiskunnassa.

Verkkosivusto on Tanssin tiedotuskeskuksen 
viestinnän tukikohta. Oma sisällön- ja tiedon-

tuotanto keskittyy sinne, ja sieltä sisältöä jaetaan 
vastaanottajille eri kanavissa.

Suomenkielinen sivusto on ensisijaisesti suunnattu 
kotimaan ammattilaisille, muille tanssi- ja esittävien 
taiteiden aloja seuraaville sekä medialle, päättäjil-
le ja vaikuttajille. Se tarjoaa ajankohtaisia uutisia ja 
artikkeleita tanssista, tilastotietoa, tietoa tiedotus-
keskuksen hankkeista ja palveluista, kulttuuripolitii-
kasta, alan tapahtumista sekä koko Suomen katta-
van esityskalenterin.

Tärkeimpiä ammattilaisille suunnattuja palvelu-
ja ovat ilmoitustaulu sekä kaksi tietopankkia: yksi 
kotimaan tanssialasta ja toinen kansainvälistymisen 
mahdollisuuksista.

Englanninkielinen sivusto palvelee ulkomailla toimi-
via tanssialan ammattilaisia, asiantuntijoita ja pre-
senttereitä. Sen kautta tehdään suomalaista tanssia 
tunnetuksi ympäri maailmaa uutisoimalla vierailuis-
ta ja suomalaisista taiteilijoista, kertomalla ilmiöis-
tä suomalaisella tanssin kentällä sekä tarttumalla 
aiheisiin, jotka ovat ajankohtaisia myös kansainväli-
sesti. Sivustolla on suomalaisen tanssin tietopankki, 
Suomessa toimivien ryhmien ja koreografien kuval-
linen listaus ja esityskalenteri.

Vuonna 2016 uudistettu sivusto palvelee edelleen 
Tiedotuskeskuksen tarkoituksia ja käyttäjän tarpeita 
melko hyvin. Kehitystyötä tehdään jatkuvasti, vuon-
na 2019 parannettiin muun muassa esityskalenterin 
täyttölomaketta ja lisättiin ”usein kysytyt kysymyk-
set” -sivu.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta ja saavu-
tettavuudesta (digipalvelulaki, WCAG) tuli voimaan 

vuonna 2019, ja se koskee myös Tiedotuskeskus-
ta. Saavutettavuusarviointi aloitettiin, ja joitakin toi-
menpiteitä tullaan tekemään vuonna 2020 siirtymä-
ajan päättymiseen mennessä. On todennäköistä että 
sivusto vaatii uudistusta parin vuoden kuluttua, ja 
isoimmat korjausliikkeet on järkevintä sijoittaa sinne.

Verkkosivuston käyttö kasvoi selvästi edellisvuo-
teen verrattuna (2019: 60 430, 2018: 51 015, 2017: 
44 643). Parissa vuodessa kävijämäärä on kasva-
nut huimat 30%. Käyntimäärät (istuntojen määrä) 
sivustolla on kasvanut vuodessa 8% ja parissa viime 
vuodessa noin 20% (katso taulukko Verkkosivuston 
käyttö seur. sivulla).

Vuoden 2019 Performing HEL -tuotanto toi lisää 
käyttäjiä Tiedotuskeskuksen verkkosivuille, joka 
näkyi kävijämäärien kasvuna sekä suomenkielisellä 
että englanninkielisellä sivustolla. Helsingin lisäksi 
sivustolla käydään ahkerasti Tampereella ja Turussa. 

Joulukuussa 2019 tehtiin verkkosivun kävijäennätys 
(eniten kävijöitä per kuukausi), kun sivustolla vierai-
li 8 880 käyttäjää. Sumaa selittävät uutis- ja artik-
keliaiheet, jotka huomioitiin laajasti myös muissa 
medioissa.

Suosituimmat artikkelit 2019:

• Mitä yleisön aivoissa tapahtuu tanssiesityksen 
aikana? Suomalainen tutkimus saa jatkoa Kanadassa 
(1061 klikkausta)

• Vuoden 2019 tanssin mainetekopalkinto Jarkko 
Mandelinille ja Kinetic Orchestralle (693 klikkausta)

• Tämän takia tanssi on tärkeää - nappaa argumentit 
keskusteluun (631 klikkausta)

www.danceinfo.fi  

Vuonna 2019 Tanssin tiedotuskeskus tuotti ja levitti ennätysmäärän sisältöä tanssista 
Suomessa. Tanssialasta ja tanssin merkityksestä kerrottiin eri näkökulmista: Jutuissa 
käsiteltiin niin tanssitaidetta kuin soveltavaa tanssia ja tanssielokuvaa, tanssitaiteilijan 
ja tuottajan ammatillisia kysymyksiä, kulttuuripolitiikkaa ja rahoitusta, alan 
kansainvälistymistä, tanssin tuottamaa hyvinvointia ja tanssikulttuurin ilmiöitä. Vaalien 
alla tarjottiin argumentteja tanssialan puolesta puhumiseen. Uutisia ja artikkeleita 
kirjoitettiin aikaisempaa enemmän, sosiaalisessa mediassa oltiin aktiivisia ja verkkosivuston 
käyttö lisääntyi selvästi. Erityisesti artikkeleiden laatuun panostettiin. Se kannatti, 
ajankohtaispalstaa luettiin yli 50 % enemmän kuin edellisvuonna.
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VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖ 2019 2018 2017

Käynnit sivuilla (istunnot) 108000 100000 86000

Yksittäisten sivujen katselut 246000 230000 215000

Ilmoitustaulu 105000 101000 90000
Uutiset ja artikkelit yhteensä 34000 22000 22000
Esityskalenteri suomeksi 23000 18000 17000
Englanninkieliset sivut 22500 20000 16400

Helsinkiläisten osuus käynneistä 54 % 40 % 55 %

Käyttäjiä kuukaudessa 3000-9000 3000–6500 3000-6000

ESITYSKALENTERI

Tanssin tiedotuskeskuksen esityskalenterin tarkoi-
tuksena on, että yhdestä osoitteesta löytyvät kaikki 
ajankohtaiset tanssiesitykset Suomessa – sekä suo-
malaisten tanssiryhmien vierailut ulkomailla. Tans-
sitoimijat vastaavat itse siitä, että heidän esityksen-
sä tulee kalenteriin. Tätä varten verkkosivuilla on 
avoin esityksen täyttölomake, jonka käytettävyyttä 
parannettiin 2019. Kalenteriin viedyistä esityksistä 
tehdään nostoja esimerkiksi uutiskirjeeseen ja so-
siaaliseen mediaan. 

Englanninkielisten kalenterisivujen käytössä oli 
hiukan kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Tä-
hän vaikuttivat elokuussa järjestetty Performing 
HEL -tapahtuma sekä muu suomalaisten taiteilijoi-
den kansainvälinen aktiivisuus Tiedotuskeskuksen 
hankkeissa.

ILMOITUSTAULU

Tanssin ilmoitustaulu on edelleen suosituin Tiedo-
tuskeskuksen palveluista. Verkkosivujen kaikesta 
liikenteestä 42,5 % tulee ilmoitustaululle. Ilmoitus-
taululla julkaistaan keskimääri 15 ilmoitusta viikos-
sa. Ilmoituksista lähtee viikoittain kooste tilaajien 
sähköpostiin. Eniten katsottiin työpaikkailmoituk-
sia ja avoimia hakuja, avustuksia ja koetansseja. 

Tanssialan ilmoittajat syöttävät itse sivuille il-
moituksensa, jonka Tiedotuskeskus tarvittaessa 
käsittelee ja hyväksyy ennen julkaisua. Tiedotus-
keskus myös etsii ja vie itse ilmoituksia sivustol-
le, erityisesti kansainvälistä tanssialaa sekä apu-
rahoja koskien.

Esityksiä kalenterissa  546
391 suomeksi  

155 englanniksi 

 
Esityskalenteria su + en katsottiin

27 000 kertaa  

124  uutista suomeksi

33  artikkelia suomeksi

 

52 uutista englanniksi

13 artikkelia englanniksi 

 

Lukukertoja 

34 000 suomeksi (2018: 22 000)

6 000 englanniksi (2018: 5 700)

Lukukerroissa kasvua 50 % (vrt. 2018)

Uutiskirjeitä 21
2 000 tilaajaa suomeksi

1 400 tilaajaa in English 

Käyntejä ilmoitustaululla  105 000
Ilmoituksia  695
Koosteen tilaajia  870

Ajankohtaista-palstalle kirjoitettiin 215 uutista 
tai artikkelia tanssitaiteesta, tanssikulttuuris-

ta, alan tapahtumista eri puolilla Suomea, koulutuk-
sesta, tanssin soveltavasta käytöstä, tutkimuksista 
ja ilmiöistä sekä kulttuuripolitiikasta – suomeksi tai 
englanniksi. Lisäksi julkaistiin 7 Tiedotuskeskuksen 
hankkeisiin tai opintomatkalle osallistuneen taiteili-
jan tai tuottajan blogimaista kirjoitusta. Eduskunta-
vaalien alla tarjottiin argumentteja tanssialan puo-
lesta puhumiseen otsikolla ”Miksi tanssi on tärkeää”. 
Myös esityskalenteri on osa ajankohtaispalstaa.

Lisäksi tiedotuskeskuksen henkilökuntaa kannus-
tettiin kirjoittamaan blogikirjoituksia omasta näkö-
kulmastaan. Ulkopuolisilta kirjoittajilta juttuja ei ti-
lattu. Finnish Dance in Focus -lehden artikkeleita 
julkaistiin verkkosivuilla suomeksi ja/tai englannik-
si sopivissa tilanteissa.

Erityisesti artikkeleiden laatuun panostettiin vuon-
na 2019. Se kannatti, artikkeleita luettiin kaksi ker-
taa useammin kuin edellisvuonna.

Englanninkielisiä uutisia luettiin suunnilleen saman 
verran kuin edellisenä vuonna. Englanniksi kirjoi-
tetut tai käännetyt artikkelit sen sijaan eivät ilmei-
sesti löydy verkkosivuilta yhtä hyvin kuin lyhyem-
mät uutiset – ensin mainittujen lukijamäärät jäivät 
vähäisiksi. 

Verkkosivujen uudesta sisällöstä lähetetään sään-
nöllisesti tietoa uutiskirjeissä ja ilmoitustaulukoos-
teessa. Uutiskirjettä luetaan edelleen hyvin: Keski-
määrin 42 % vastaanottajista avasi kirjeen, ja noin 
kolmannes heistä klikkasi johonkin uutiseen. Luku-
tavaksi vaikuttaa vakiintuneen ainakin otsikoiden ja 
ingressien lukeminen, jolloin saadaan käsitys siitä, 
missä alalla mennään.

Kolmen viime vuoden tarkastelujaksolla voi havai-
ta, että kiinnostavimpia, eniten klikkauksia saanei-
ta aiheita uutiskirjeissä ovat olleet avustukset ja pal-
kinnot, tukipäätökset ja kulttuuripolitiikan uutiset. 
Seuraavaksi suosituimmat aiheet liittyivät hyvin-
vointiin. Myös Tanssin taloa koskeneet uutiset ta-
voittivat suunnilleen samoja lukijamääriä.

AJANKOHTAISTA – UUTISET JA ARTIKKELIT 

Myös nämä artikkelit puhuttivat vuonna 2019:

• ”Same-sex-kilpatanssi – yhdenvertaisuuden suun-
nannäyttäjä tanssiurheilussa”: 470 klikkausta, artik-
kelia siteerattiin Helsingin Sanomissa ja sillä oli 
lukuisia somejakoja

• ”WHO:n hyvinvointiraportissa tanssin terveys-
vaikutukset tulevat esiin lukemattomin tavoin”: 576 
klikkausta, artikkelia siteerattiin Iltalehdessä ja se 
sai runsaasti somejakoja ja -reaktioita

• Tuottajan työtä pohtivat artikkelit: Katja Sonne-
manin haastattelu (387 klikkausta) sekä Pragman 
Sanja Kulomaan blogi (276 klikkausta) - lukijat jakoi-
vat näitä aktiivisesti kaikissa somekanavissa.
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Sosiaalisen median kanavista on tullut kiinteä 
osa Tiedotuskeskuksen viestintää. Somekanavi-

en kautta tulee merkittävä määrä liikennettä Tie-
dotuskeskuksen verkkosivuille, vuonna 2019 noin 
18 % kaikista istunnoista. 

 
Seuraajia 2019

Facebook 3 831 (+ 13%)

Instagram 1 990 (+ 15%)

Twitter 1 051 (+ 7%)

 
Julkaisuja 2019

          371
          147
          161

Finnish Dance in Focus -lehti on yksi Tiedotus-
keskuksen parhaista käyntikorteista ulkomail-

la ja tärkeä promootiotyön väline. Vuonna 2019 il-
mestyi lehden 21. numero, jonka teema oli ”Tanssi 
voi muuttaa ihmistä ja maailmaa”. Lehdessä puhut-
tiin myös inklusiivisesta taiteen tekemisestä. Kuusi 
Tiedotuskeskuksen ulkopuolista ammattikirjoitta-
jaa tai -toimittajaa kirjoitti artikkeleita ja haastat-
teluja lehteen, uutiset ja lyhyemmät jutut kirjoitet-
tiin itse.

Focus-lehti postitettiin 830 ammattilaiselle ulko-
mailla ja 240 osoitteeseen kotimaassa. Lisäksi leh-
teä jaettiin kansainvälisillä messuilla, tapahtumis-
sa ja verkostoitumistilanteissa (IETM, Performing 
HEL, Stretch Turku, Womex, PAMS). Focuksen pai-
nosta pienennettiin 2 000 kappaleeseen – lehti on 
helposti luettavissa myös verkossa. 

Vuonna 2019 Tiedotuskeskus ei käyttänyt rahaa 
maksettuihin somekampanjoihin vaan kaikki näky-
vyys ansaittiin orgaanisesti. Kuten muutamana ai-
empana vuonna, myös vuoden 2019 luetuimpien 
artikkeleiden ja uutisten aiheet liittyivät tanssin 
hyvinvointivaikutuksiin, jaettuihin palkintoihin ja 
johtajanimityksiin.

Vuonna 2019 yhteistuotannot, kuten Performing 
HEL, toivat Tiedotuskeskuksen somekanaville uu-
sia seuraajia. Twitterin kautta tavoitettiin edelleen 
parhaiten vaikuttajat ja yhteiskunnallisia asioita 
seuraavat kohderyhmät, ja siellä Tiedotuskeskus 
keskittyi asiapitoisen sisällön julkaisemiseen.

PerformingHEL-tapahtumaan tuotettiin ohjel-
maesite, joka sisälsi mukana olleiden taiteilijoiden 
esittelyt. 

TEATTERI&TANSSI+SIRKUS-LEHTI 

Tiedotuskeskus tuki Teatteri&Tanssi+Sirkus-
lehden sisällöntuotantoa 5 000 eurolla vuonna 
2019. Yhtenä lehden pääomistajista Tiedotuskeskus 
osallistuu lehden toimintaan hallitustyön kautta, 
mutta ei esimerkiksi toimitusneuvoston työhön. 
Tiedotuskeskuksen hallitus teki päätöksen tukea 
lehteä 5 000 eurolla myös vuonna 2020.

SOSIAALINEN MEDIA 

JULKAISUT JA PROMOOTIOMATERIAALIT 

Finnish Dance in Focus 2019-2020 vol. 21. Kannessa Hanna Brotheruksen Oodi metsälle © Janne Lehtinen, UPM…..
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Ammattilaisille suunnattuja tilaisuuksia järjes-
tettiin 12, joista 11 Helsingissä ja yksi Kokkolassa. 
Niihin osallistui osallistui 376 henkilöä. Tilaisuuksia 
järjestettiin yhteistyössä Sirkuksen tiedotuskes-
kuksen, Performing HEL-kumppaneiden, Suomen 
Tanssi- ja sirkustaiteilijoiden liiton, Teatterimuse-
on, Kokkolan Talvitanssien  ja Helsingin Annanta-
lon kanssa. Suurin osa tilaisuuksista livestriimattiin 
Tiedotuskeskuksen Facebook-sivun kautta. 

Tanssialan ammattilaisille oli suunnattu myös koko 
Stretch Turku 2019 -tapahtuma, jonka toinen pää-
järjestäjä Tanssin tiedotuskeskus oli. Stretch Tur-
kuun osallistui yli 250 henkilöä.

Kansainvälistä tanssin päivää vietetään 29. huh-
tikuuta. Taustalla on kansainvälinen teatteri-insti-
tuutti (ITI), jonka tanssikomitea pyytää vuosittain 
valitsemaltaan tanssitaiteilijalta tanssin päivän ju-
listuksen. Vuonna 2019 julistuksen kirjoitti egypti-
läinen Karima Mansour. Tiedotuskeskus suomensi 
tekstin lyhennelmän ja välitti sen tanssitoimijoil-
le, jotka voivat halutessaan lukea julistuksen tans-
sin päivänä ennen esitysten tai harjoitusten alkua.

Tiedotuskeskuksen rooli tanssin päivän viettämi-
sessä oli lähinnä tiedon kokoaminen ja välittämi-
nen. Tanssin päivästä tehtiin oma uutiskirje ja me-
diatiedote. Mediaosumia tuli kymmenkunta. Lisäksi 
sosiaalisessa mediassa Tanssin päivä oli hyvin esillä, 
kun tanssin ystävät ja harrastajat jakoivat omaa si-
sältöään ja satoja hyvän tanssinpäivän toivotuksia.

Tiedotusvälineissä Tanssin tiedotuskeskus tai sen 
hankkeet mainittiin 10 kertaa vuoden 2019 aikana, 
kahdeksassa eri mediassa. Tiedotuskeskuksen kir-
joittamista artikkeleista uutismedian (HS, IL) huo-
mion herätti erityisesti kaksi aihetta: paritanssin 
sukupuolirajojen murtuminen ja tanssin terveys-
vaikutukset WHO:n raportin mukaan. 

Kaiken kaikkiaan tanssi mainittiin tiedotusvälinei-
den otsikoissa vuonna 2019 yli 3 000 kertaa Melt- 
waterin mediaseurannan mukaan. Eniten tanssista 
kirjoittivat Helsingin Sanomat ja Yle.fi. Kansainväli-
sessä mediassa suomalaisia tanssitaiteilijoita mai-
nittiin mediaseurannan osumien mukaan 70 kertaa.

Tiedotteita kotimaiselle ja kansainväliselle medial-
le Tiedotuskeskus lähetti kahdeksan: Stretch Tur-
ku -tapahtumasta, Performing HEL:istä, Taiteen 
tiedotuskeskusten yhteisestä hallitusohjelmaesi-
tyksestä sekä vuoden 2018 tilastoluvuista. Myös 
uutiskirje lähetetään valikoiduille toimittajille ja 
tiedotusvälineille. 

Tiedotuskeskuksen omalla medialistalla on noin 
300 toimittajaa Suomessa ja noin 100 tanssitoi-
mittajaa eri puolilla maailmaa. Tiedotuskeskuksen 
asiantuntijarooli tunnetaan: yhteydenottoja, eri-
laisia tietopyyntöjä ja kysymyksiä tulee toimitta-
jilta säännöllisesti.

MUU VIESTINTÄ JA TIEDOTUS TILAISUUDET KOTIMAAN AMMATTILAISILLE 
Yhteensä 376 osallistujaa

It Starts With A Conversation -kansainvälistymistyöpaja
Kokoustila, Kaapelitehdas
7.2.2019
Vetäjä: Lene Bang Henningsen
9 osallistujaa

Ammattilaisten verkostoitumistilaisuus 
Kokkolan Talvitanssit
9.2.2019
Sanna Kangasluoma esitteli Tiedotuskeskusta
11 osallistujaa

Go West & Go East -kansainvälistymishankkeen info
Sirkuksen tiedotuskeskus
15.5.2019
Vetäjät: Katarina Lindholm ja Lotta Nevalainen
14 osallistujaa

Performing HEL -koulutuspäivä esittävän taiteen ammattilaisille
Cirko - Uuden sirkuksen keskus
29.5.2019
Yhteistyö: Sirkuksen tiedotuskeskus
45 osallistujaa

Aerowaves-info ja taiteilijatapaaminen
Annantalo
11.6.2019
Puhujina: Bek Berger ja James Batchelor
Yhteistyössä: Pirjetta Mulari / Annantalo 
8 osallistujaa

Accessibility in performing arts -seminaari
TING-sali, Pohjoismainen kulttuuripiste
20.8.2019
Osa Korea-Nordic Connection -yhteistyöohjelmaa
30 osallistujaa

FROM GATEKEEPING TO OPEN PLATFORMS? 
Curatorial practices in the landscape of performing arts
Tiivistämö
31.8.2019
Yhteistyössä: Sirkuksen tiedotuskeskus
100 osallistujaa

Tanssin tiedotuskeskus ja Tanssitaide Suomessa
Metropolia Ammattikorkeakoulu
6.9.2019
Puhuja: Riitta Aittokallio
30 osallistujaa

Yhdysvaltojen viisumikäytännöt - työpaja
Sirkuksen tiedotuskeskus
23.10.
Vetäjä: Matthew Covey Tamizdat -järjestöstä
Yhteistyössä: Sirkuksen tiedotuskeskus, TINFO
3 osallistujaa

Esittävä taide osallistaa
Teatterimuseo
18.11.2019
60 osallistujaa

Vientivalmennus: Työkaluja kansainvälisen toiminnan vahvistamiseen
19.-20.11.
Vetäjät: Yohann Floch & Marie Le Sourd
Yhteistyössä: Sirkuksen tiedotuskeskus
13 osallistujaa

Työhyvinvointi ja epäterveen toimintakulttuurin ennaltaehkäisy
Tanssiteatteri Hurjaruuth
2.12.2019
Puhuja: Tutkija, työnohjaaja, tanssitaiteilija Kirsi Törmi
Yhteistyössä: STST ry, Sirkuksen tiedotuskeskus
53 osallistujaa
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2. TIETOPALVELU

Tanssialaa koskevan tiedon kerääminen, 
tuottaminen ja jalostaminen ovat 

Tanssin tiedotuskeskuksen viestinnän ja 
vaikuttamistyön perusta. Tietojen avulla 

pystytään osoittamaan alan kehittymistä eri 
aikoina ja analysoimaan kehitystarpeita. 

Tiedotuskeskus kerää tilastotietoa tanssitaidetoiminnasta, esityksistä ja katsojista, 
ylläpitää suomalaisen tanssin tietokantaa ja kokoaa omaan tai muiden tarpeisiin tietoa, 
joka julkaistaan verkkosivuilla. Tiedotuskeskuksen tuottamat tiedot ovat avoimia ja 
kaikkien alan toimijoiden, päättäjien tai esimerkiksi median käytettävissä. 

Vuonna 2019 Tiedotuskeskus toimitti tanssin ko-
konaistilastot vuodelta 2018 yhdistämällä Teatterin 
tiedotuskeskuksen kokoamat vos-tanssiryhmien ja 
-tuotantokeskusten tilastot ja Tiedotuskeskuksen 
itsensä keräämät muut tanssin alan tilastotiedot. 
Tilastot julkaistiin Tiedotuskeskuksen www-si-
vuilla ja Teatterin tiedotuskeskuksen Teatteritilas-
tot-kirjassa. Tanssitilastoihin kerättiin tietoja 140 
toimijalta.

Tanka on suomalaisen tanssin digitaalinen arkisto-
tietokanta, joka sisältää dataa suomalaisista tanssi-
taiteilijoista, teoksista ja tanssiryhmistä. Tiedotus-
keskus ylläpitää sitä. 

Tietokantaan lisättiin tiedot 63 kantaesityksestä 
vuodelta 2018 ja myös aikaisempia tietoja täyden-
nettiin. Tiedot kerättiin osin tilastokyselyjen yh-

TILASTOINTI JA TIEDONKERUU

TANKA - SUOMALAISEN TANSSIN TIETOKANTA

Tilastoinnissa ja tilastojen kehittämisessä on teh-
ty yhteistyötä Sirkuksen tiedotuskeskuksen kanssa. 
Jo muutaman vuoden ajan Tanssin ja Sirkuksen tie-
dotuskeskuksilla on ollut yhteinen tilastonlaatija. 

Tilastot kertovat, että vapailla, valtion toimin-
ta-avustusta saavilla ryhmillä lipputulojen ja mui-
den omien tulojen kasvu oli voimakasta, ja niiden 
omarahoitusosuus oli 2018 jo 35 % tuloista. Julki-
nen pysyi ennallaan viime vuosiin verrattuna. 

teydessä, lisäksi niitä tarkistettiin suoraan toimi-
joilta. Taiteilijakorttien päivittämisestä perittiin 
vuosimaksu, 17 euroa, jonka vuonna 2019 maksoi 56 
taiteilijaa. 

Tankassa oli vuonna 2019 noin 10 000 käyttäjää, 
joista valtaosa satunnaisia kävijöitä.

Tanssin avainlukuja vuodelta 2018. Valtion tuki ei sisällä taiteilija-apurahoja, matka-avustuksia 
eikä Suomen Kansallisbaletin tai Helsingin kaupunginteatterin tanssiryhmän määrärahoja.
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3. YHTEISKUNNALLINEN 
VAIKUTTAMINEN

Tiedotuskeskus osallistuu tanssiin, taiteeseen ja 
kulttuuriin liittyviin keskusteluihin, antaa lausuntoja 

ja kommentoi kehittämistyötä ja politiikkaa.

Tiedotuskeskuksen edistämistehtävä ja kentän tuntemus luovat pohjaa vaikuttamistyölle, 
jonka tarkoituksena on tanssin aseman ja toimintaedellytysten parantaminen. Työ 
toteutuu lausuntoina, kannanottoina ja viestintänä sekä osallistumisena työryhmiin, 
seminaareihin, kyselyihin ja asiantuntijakuulemisiin.

PYYDETYT LAUSUNNOT 

Helmikuussa Tiedotuskeskus antoi lausuntonsa 
syksyllä 2018 valmistuneesta Taide- ja taiteilija-
politiikan suuntaviivat -raportista ja siihen sisäl-
tyvistä esityksistä. Lausunnossa kiitettiin hyvästä 
toimintaympäristöanalyysistä ja oikeansuuntai-
sista johtopäätöksistä. Ekosysteemiajattelua pi-
dettiin kannatettavana ja sen implementoimis-
ta taide- ja taiteilijapolitiikan kehittämistyöhön 
välttämättömänä.

Raportin keskeiset hyvät esitykset nostettiin lau-
sunnossa esiin, tosin osaa esityksistä pidettiin haas-
teellisina toteuttaa. Puutteena tuotiin esiin se, että 
työryhmän varsinaisissa esityksissä kansainvälisty-
minen ei nouse riittävästi esille – toisin kuin työ-
ryhmän tehtäväksiannossa ja taustapohdinnassa.

Lokakuussa Tiedotuskeskus antoi kirjallisen lau-
sunnon hallituksen esityksestä valtion vuoden 
2020 talousarvioksi. Poikkeuksellisesti lausun-
nossa voitiin iloita tulossa olevista määrärahako-
rotuksista. Tanssin talon rahoitus nostettiin esille 
pitäen tarpeellisena valtion rahoituksen alkamista 
jo vuonna 2020 sekä rahoituksen saamista riittä-
välle tasolle toiminnan alettua. Taiteen edistämis-
keskuksen tulevaa rahoitusta toivottiin voitavan 
korottaa jatkossakin, niin että positiivinen kehitys 
vapaan kentän rahoituksessa voisi jatkua huolimat-
ta Tanssin talon rahoittamisesta.

Veikkausvoittotuottojen tiedossa oleva lasku ai-
heuttaa huolta, varsinkin kun jatkuvasti kasvanut 
osa lakisääteisistäkin menoista on rahoitettu ko. 
tuloista. Lausunnossa esitettiinkin nopeasti laadit-
tavaksi suunnitelma tilanteen korjaamiseksi.

MUU VAIKUTTAMINEN 

Opetus- ja kulttuuriministeriön selvitys taiteen 
perusopetuksen rahoitusjärjestelmän uudista-
misesta valmistui kesällä 2019. Elokuussa anta-
massaan lausunnossa Tiedotuskeskus näki sel-
vityksessä tanssitaiteen kannalta paljon hyvää ja 
taiteen alojen tasa-arvoa sekä saatavuutta edis-
tävää. Taiteen perusopetukseen osoitetun määrä-
rahan korottamista kannatettiin ja todettiin myös 
sen edistävän taiteenalojen yhdenvertaisuutta.

Syksyllä 2019 OKM asetti esittävän taiteen val-
tionosuuslain uudistamista jatkamaan työryh-
män. Työryhmän kokoonpanossa ei ollut tanssin 
eikä vapaan kentän edustajia. Tästä syystä Tiedo-
tuskeskus yhdessä muiden toimijoiden (Cirko – 
uuden sirkuksen keskus, Sirkuksen tiedotuskeskus 
ry, Tanssin talo ry, Teatterikeskus ry, Vapaat tans-
siryhmät ry) kanssa evästi työryhmää kannanotol-
la. Uudistuksen lähtökohdaksi toivottiin otettavan 
esittävän taiteen kentän rahoittaminen ja kehittä-
minen kokonaisuutena sekä rahoitusjärjestelmän 
joustavuus.  Muun muassa tuotantoalustoille so-
veltuvan rahoitusinstrumentin luomista esitettiin. 
Keskeisenä pidettiin myös sitä, että Taiteen edis-

tämiskeskuksen rahoituskriteerit ja valtionosuus-
rahoituksen kriteerit olisivat jollain tavalla yhteis-
mitalliset. Ehdotukset toimitettiin myös tiede- ja 
kulttuuriministeri Hanna Kososelle.

Työryhmä avasi työnsä tueksi keskustelu- ja kom-
menttifoorumin verkkoon. Kommentissaan Tie-
dotuskeskus kannatti harkinnanvaraisten tukien 
säilyttämistä, eri yksikköhintaa teattereille ja or-
kestereille sekä tuen ja arvioinnin määräaikaisuut-
ta. Painokertointen pitäisi olla riittävän suuria eikä 
niitä saisi olla liian monta. Lisäksi ehdotettiin tut-
kittavaksi keskipalkkakertoimen irrottamista va-
kinaisen henkilöstön palkoista ja taidealakohtaista 
kiinteää ja indeksiin sidottua kerrointa.

Muiden taiteen tiedotuskeskusten kanssa tehtiin 
yhteiset hallitusohjelmatavoitteet 2019–2023. Kes-
keinen viesti oli, että taiteen ja kulttuurin rahoitus 
on nostettava 1 prosenttiin valtion talousarviosta.

Vaikuttamistyötä kuului myös tanssin talo -hank-
keeseen. Toiminnanjohtaja Rekola jatkoi Tanssin 
talo ry:n hallituksessa. 
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4. VÄLITTÄJÄPORTAAN, 
KANSAINVÄLISEN 

TOIMINNAN JA VIENNIN 
KEHITTÄMISHANKE 

2019–2020

Tavoitteena on luoda toimija, jolla on 
monialaista ammatillista osaamista ja 

kestävät toimintaedellytykset.

Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskusten yhteisessä kaksivuotisessa 
hankkeessa kehitetään tuotanto-, managerointi- ja agentuuripalveluita 
taiteilijoille ja ryhmille. 

Vuonna 2019 Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskuk-
set käynnistivät kaksivuotisen välittäjäportaan ke-
hittämishankkeen, joka pyrkii muun muassa vas-
taamaan kentän kansainvälistymiseen liittyviin 
haasteisiin luomalla sille tuotanto-, manageroin-
ti- ja agentuuripalveluita tarjoavan toimijan. Ke-
hittämishanke sai kulttuuriviennin laajoille yhteis-
hankkeille tarkoitettua erityisavustusta opetus- ja 
kulttuuriministeriöstä. 

Tiedotuskeskusten perustoiminnasta irrallaan toi-
mivaan kehittämishankkeeseen rekrytoitiin kol-
me tuottajaa alkuvuodesta 2019. Hakemuksia tu-
li 40. Kaksivaiheisen valintaprosessin tuloksena 
hankkeeseen palkattiin tuottajat Anni Hiekkala,  
Sanja Kulomaa ja Nea Granlund. Tuottajat aloitti-
vat työnsä huhtikuussa.

PRAGMA HELSINKI 

Kesän ja syksyn ajan kehitettiin uudenlaista palve-
lutarjontaa taiteilijoille ja ryhmille käyttäen hyväk-
si aiempia kokemuksia sekä kansainvälisiä malle-
ja. Palvelut jaettiin kolmeen alueeseen: agentuuri, 
managerointi ja tuotanto. Tarjottavia palvelui-
ta ovat mm. kansainvälinen ja kotimainen esitys-
myynti, markkinointi ja tiedotus sekä erilaiset hal-
linto- ja tuotantopalvelut. 

Uuden toimijan palvelusisältöjä ja ansaintalogiik-
kaa kehitettiin syksyn aikana ulkopuolisen mark-
kinointiviestinnän asiantuntijan kanssa. Toimin-
taa ja sisäisiä prosesseja työstettiin  työnohjaajan 
ja yritysvalmentajan avulla.

Heinäkuussa toimija sai nimekseen Pragma Hel-
sinki. Pragman toimitilat sijaitsevat Kaapeliteh-
taan 5. kerroksessa. 

Pragma Helsinki sai ensimmäiset asiakkaansa hei-
näkuussa. Syksyn aikana eri mittaisia ja  eri sisäl-
töisiä sopimuksia tehtiin neljän tanssi- ja kolmen 
sirkustoimijan kanssa. 

Lokakuussa Tanssin tiedotuskeskus rekisteröityi 
Kaupparekisteriin ja hakeutui arvonlisäverovel-
volliseksi Pragma Helsingin liiketoiminnasta.

Osa Välittäjäportaan, kansainvälisen toiminnan ja 
viennin kehittämishanketta 2019-20 oli myös Hel-
singissä elokuussa 2019 järjestetty esittävän taiteen 
showcase-tapahtuma, Performing HEL.

Pragma Helsinki 2019: Nea Granlund, Sanja Kulomaa 
ja Anni Hiekkala © Uupi Tirronen
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5. KANSAINVÄLINEN 
TOIMINTA

Tiedotuskeskuksen kansainvälisellä toiminnalla 
lisätään suomalaisen tanssin tunnettuutta ja 

työtilaisuuksia sekä kehitetään tanssin kentän 
valmiuksia kansainväliseen toimintaan.

Kansainvälinen toiminta on olennainen osa tanssitaiteilijoiden toimintaa ja tanssitaiteen 
kehitystä. Se on keskeinen osa Tiedotuskeskuksen työtä eikä sitä aina voi erottaa 
kotimaassa tapahtuvasta yhteistyöstä tai toimintaedellytysten 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 tunnettuut-
ta lisätään viestinnän ja erilaisten tapahtumien eli 
promootion avulla. Englanninkielinen uutiskirje ja 
verkkosivusto sekä Finnish Dance in Focus -leh-
ti palvelevat alan ammattilaisia. Vuonna 2019 osal-
listuttiin useisiin messu- ja verkostoitumistapah-
tumiin ja järjestettiin yhteistyössä kotimaisten 
kumppanien kanssa suomalaisen esittävän taiteen 
showcase-tapahtuma Helsingissä.

PROMOOTIO

ICE HOT 

Pohjoismainen yhteistyö on Tiedotuskeskuksen 
kansainvälisen toiminnan keskeinen voimavara 
ja toimintatapa. Yhteistyöllä saavutetaan kustan-
nustehokkuutta, synergiaetuja ja suurempaa nä-
kyvyyttä kuin yksin toimimalla saavutettaisiin. ICE 
HOT Nordic Dance -yhteistyö on tärkein pohjois-
maisen promootioyhteistyön muoto.

ICE HOT Nordic Dance -katselmus on järjestet-
ty kerran jokaisessa Pohjoismaassa: ensimmäinen 
tapahtuma järjestettiin vuonna 2010 Tukholmas-
sa, Helsinki oli vuorossa vuonna 2012, Oslo 2014, 
Kööpenhamina 2016 ja Reykjavik 2018. 

Tapahtumaa ja yhteistyön jatkamista pidetään 
tärkeänä, se on löytänyt paikkansa kansainvälisen 
tanssiyhteisön kalentereissa, ja partnerit ovatkin 
sitoutuneet jatkamaan sen toteuttamista ja ke-
hittämistä. ICE HOT partnerit ovat: Dansens Hus 
Tukholmassa, Dansehallerne Kööpenhaminassa, 
Dansens Hus Oslossa, Ice Hot Reykjavik -yhteen-
liittymä sekä Tanssin tiedotuskeskus.

Reykjavikin katselmukseen 2018 osallistuneiden 
suomalaisten taiteilijoiden ja tuottajien kanssa 
käytiin palautekeskustelu, jota hyödynnetään ta-
pahtuman kehittämisessä.

Partnerit tekivät alkusyksystä 2019 tahoillaan 
myös seurantakyselyn Reykjavikin ohjelmistossa 
mukana olleille. Tapahtuma oli puolen vuoden ku-
luessa tuottanut monelle vierailu- ja residenssi-
kutsuja tai muita yhteistyömahdollisuuksia.

Ice Hot -partnerikokoukset pidettiin 11.6. Helsin-
gissä ja 9.-10.9. Kööpenhaminassa. Kööpenhaminan 
kokouksessa päätettiin ryhtyä valmistelemaan seu-
raavaa Helsingissä alkuvuodesta 2022 järjestettävää 
katselmusta.Tiedotuskeskus toimii katselmuksen 
pääjärjestäjänä ja Tanssin talo yhteistyökumppanina. 
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PERFORMING HEL 

Performing HEL showcase on Suomen ainoa sirkuk-
sen, tanssin ja teatterin yhteinen myyntitapahtuma. 
Se on suunnattu kansainvälisten sekä kotimaisten 
festivaalien ja esitystalojen ohjelmistovastaaville.

Performing HEL järjestettiin ensimmäisen kerran 
pienimuotoisena vuonna 2018. Hyvien kokemusten 
pohjalta tapahtumaa päätettiin kehittää ja järjestää 
heti seuraavana vuonna uudestaan samaan aikaan 
Helsingin juhlaviikkojen kanssa eli 29.-1.9. Tanssin 
ja Sirkuksen tiedotuskeskukset ottivat pääjärjestä-
jän roolin vuoden 2019 tapahtumassa.

Tapahtumassa esiteltiin 27 kotimaista teatterin, 
tanssin ja sirkuksen kansainvälisesti kiinnostavaa 
tekijää ja teosta. Katselmuksen ohjelmisto koos-
tui koko illan esityksistä, demoesityksistä ja teos-
pitchauksista, jotka valittiin tapahtumaan avoimen 
haun kautta. 

Tavoitteena oli saada Helsinkiin 30 laajasti esittä-
vää taidetta ohjelmistossaan esittelevää kansainvä-
listä ostajaa. Tavoite ylittyi reilusti: Performing HEL 
2019 showcaseen osallistui lopulta 52 henkilöä 23 
eri maasta. Kotimaisia osallistujia oli lähes 20.

Yhteistyökumppanit olivat Helsingin juhlaviikot, 
Kansallisteatteri, Svenska Teatern, Espoon kau-
punginteatteri ja Teatterin tiedotuskeskus TINFO. 
Lisäksi yhteistyötä tehtiin Zodiak - uuden tans-
sin keskuksen sekä Helsingin kaupungin kanssa. 
Performing HEL 2019 showcase tuotettiin osa-
na Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskusten Kan-
sainvälisen toiminnan ja viennin kehittämishan-
ketta, jonka kautta tapahtumaa tuki opetus- ja 
kulttuuriministeriö. 

Päätapahtumapaikat olivat Svenska Teatern ja Tii-
vistämö. Esityksiä ja demoja nähtiin myös Kansallis-
teatterissa, Kulttuurikeskus Stoassa, Cirko - Uuden 
sirkuksen keskuksessa, Zodiak - uuden tanssin kes-
kuksessa sekä Tero Saarinen Companyn studiolla.

Pääyhteistyökumppanit tarjosivat oman asiantun-
temuksensa tapahtuman suunnitteluvaiheessa se-
kä esitysvalinnoissa. Svenska Teatern antoi tapah-
tuman käyttöön tiloja ja henkilökuntaa. Helsingin 
Juhlaviikot osallistui katselmukseen ottamalla oh-
jelmistoonsa kolme kotimaista esitystä, ja vastaa-
malla niiden tuotantokuluista. Kansainvälisten 
vieraiden matkoja tukivat useat lähetystöt ja kon-
sulaatit sekä Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit 
eri maissa.

Performing HEL 2019:n saama palaute oli kokonai-
suudessaan hyvää, erityistä kiitosta saivat tapah-
tuman koko ja tunnelma. Sekä taiteilijat että vie-
raat kokivat tapahtuman tärkeänä esittävän taiteen 
myynti- ja verkostoitumistapahtumana ja toivoivat 
sille jatkoa tulevina vuosina. Palautekyselyyn vas-
tasi 25 vierasta ja 16 taiteilijaa tai tuottajaa. 

Osana katselmusta järjestettiin kaikille esittä-
vän taiteen ammattilaisille avoin koulutustilaisuus 
29.5.2019 Cirko – uuden sirkuksen keskuksessa ja 
siihen osallistui 45 henkeä. Koulutuspäivän puhu-
jat ja aiheet olivat: Johanna Tirronen – Kuvallinen 
viestintä, Jere Mönkkönen – Tekninen kiertueval-
mius, Elsa Ervasti – Oman työn pitchaus.

Performing Helin ohjelmaan kuului myös kaikil-
le esittävän taiteen ammattilaisille avoin seminaa-
ri FROM GATEKEEPING TO OPEN PLATFORMS? 
-curatorial practices in the landscape of performing 
arts. Seminaarin puhujat olivat Vigdís Jakobsdóttir 
(Reykjavik Arts Festival, Islanti), Helen Lannaghan 
(London International Mime Festival, Iso-Britan-
nia), Craig Peterson (Abrons Art Center, USA) and 
Anamarta de Pizarro (Festival Iberoamericano de 
Teatro de Bogotá, Kolumbia). Teatteriohjaaja-ku-
raattori Hili Iivanainen toimi moderaattorina. 

Performing HEL 2019. Kuvassa mm. Johanna Nuutinen 
Tiivistämöllä. © Jeremy Bengts

OHJELMISTO 

Pitchaukset

Johanna Nuutinen +Co: ANON – The Act of Waiting
Liisa Pentti +Co: The Body 
Sari Palmgren: Lame Tamer
Dance Theatre Minimi: Elämä
Agit-Cirk: 2+2+2
Salla Hakanpää: Funis
Recover Laboratory: 10000000% – Concerto for hoops and drums
Race Horse Company: O’DD
Espoo kaupunginteatteri: Flash, Flash
Red Nose Company: Babylon 
Oblivia: Verdrängen, Verdrängen, Verdrängen 
Toisissa tiloissa: Suuri koralliriutta

Demoesitykset
Kinetic Orchestra: I’m Liquid 
Raekallio Corp.: Muistikuvia - Recollections
Laura Pietiläinen/Michaela-The Queen of Fucking Everything: Blondit 
Tero Saarinen Company: Third Practice
Circo Aereo: Lion
Sirkum Polaris: Kulovalkea
Turunen Company: Medusan huone
Rossi, Holopainen and Riikonen: Johnny Got His Gun
WAUHAUS: Sapiens – The story of a storytelling species 
Wusheng Company: Trog 

Esitykset
Petri Kekoni Company: Möhkäle
Susanna Leinonen Company: Nasty
Ilmatila: Atlas (Helsingin juhlaviikot)
Kalle Nio: The Green (Helsingin juhlaviikot)
Sivuhenkilöt: Mun siivet ei mahdu kahvihuoneeseen (Helsingin juhlaviikot)
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TANSSIN JA SIRKUKSEN 
KANSAINVÄLISTYMISHANKE 2019–2020  

Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskukset käynnis-
tivät yhteisen opetus- ja kulttuuriministeriön ra-
hoittaman kaksivuotisen hankkeen, jolla vahviste-
taan tanssin ja sirkuksen kansainvälistä näkyvyyttä, 
vientiä ja verkostoja Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa 
sekä kehitetään taiteilijoiden ja tuottajien kansain-
välistä osaamista. Hankeavustus mahdollistaa usei-
den messumatkojen järjestämisen, taiteilijoiden ja 
tuottajien matkojen tukemisen sekä vientivalmen-
nuksen järjestämisen. Verkostoitumismatkoilla tu-
etaan dialogia taiteilijoiden ja esitysten ostajien 
välillä.

Kansainvälistymishanke toteutetaan Nordics Com-
bined -yhteistyökehyksen sisällä. Tämän lisäk-
si tehdään tiivistä yhteistyötä ulkoministeriön ja 
hankkeen kohdemaiden edustustojen sekä kulttuu-
ri-instituuttien asiantuntijoiden kanssa. Vuonna 
2019 järjestettiin hankkeen ensimmäinen verkos-
toitumismatka PAMS-messuille Souliin lokakuussa.

MESSUT JA VERKOSTOITUMINEN   

Tiedotuskeskus osallistui vuonna 2019 neljään eri 
kansainväliseen messutapahtumaan. Niissä esitel-
tiin suomalaista tanssia laajasti. Tapahtumat ovat 
paljon muutakin kuin esitysten markkinointitilai-
suuksia; kumppanuuksia luodaan, kansainvälinen 
toimintaympäristö tulee tutuksi ja erilaisia työs-
kentelymahdollisuuksia avautuu.

IPAY International Performing Arts for Youth 
Philadelphia, Yhdysvallat | 15.-19.1.2019

Matkan tavoitteena oli tutustua tapahtumaan ja 
kartoittaa sen soveltuvuutta suomalaisille tanssi-
toimijoille. Tuloksena päätettiin osallistua messuil-
le vuonna 2020 yhdessä Sirkuksen tiedotuskeskuk-
sen kanssa ja aloitettiin suunnittelu IPAY-verkoston 
johtajan Jeremy Boomer Staceyn kanssa. 

TPAM Performing Arts Meeting in Yokohama 
Jokohama, Japani | 9.-17.2.2019

Osana tapahtumaa järjestettiin Performing Arts 
Hub Norwayn kanssa yhteistyössä Meet Artists 
from Norway and Organizations from Nordic 
Countries: Norway, Finland and Iceland, jossa suo-
malaista tanssia esiteltiin.

Työkaluja kansainvälisen toiminnan vahvistami-
seen -vientivalmennus järjestettiin 19.-20.11. Val-
mennus oli suunnattu kokeneemmille tanssin ja 
sirkuksen taiteilijoille ja tuottajille, jotka haluavat 
syventää kansainvälisen toiminnan osaamistaan. 
Avoimen haun kautta valittiin 14 osallistujaa. Val-
mennuksen vetivät ranskalaiset esittävän tai-
teen kansainvälisen työn konkarit Yohann Floch 
ja Marie Le Sourd. Valmennuksessa pohdittiin 
motivaatiotekijöitä ja kansainvälisen toiminnan 
strategiaa, rahoitusmahdollisuuksia, kiertuetoi-
mintaa, omia markkinointimateriaaleja sekä Poh-
jois-Amerikan ja Aasian kohdemarkkinoita.

Vuonna 2020 hanke jatkuu verkostoitumismat-
koilla Philadelphiaan, Jokohamaan sekä Montrea-
liin. Myös vientivalmennus saa jatkoa. Hankkeelle 
ryhdyttiin vuoden 2019 puolella myös suunnittele-
maan omaa visuaalista ilmettä, joka olisi sama kai-
killa messuilla.

Tanssin kentän kansainvälistymisvalmiuksia eli 
ymmärrystä kansainvälisestä toimintaympäris-
töstä, ammatillisia taitoja ja verkostoja kehite-
tään opintomatkoilla ja erilaisissa keskustelu- ja 
koulutustilaisuuksissa.

Toimintavuoden aikana toteutettiin verkostoitu-
mismatka PAMSiin (ks. tarkemmin edellä Messut ja 
verkostoituminen) ja  IETM-tapahtumaan Hulliin.

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 2019 järjestettiin 
Hullissa, Isossa-Britanniassa. Tapahtuman teema-
na oli inklusiivisuus ja saavutettavuus. Opintomat-
kalle järjestettiin avoin haku ja matkalle valittiin: 
tanssitaiteilijat Riina Hannuksela ja Anna-Maria 
Väisänen, Pohjanmaan tanssin aluekeskuksen toi-
minnanjohtaja Annika Sillander sekä tuottaja Mer-
vi Leivo.

OPINTOMATKAT

PAMS Performing Arts Market Seoul  
Soul, Etelä-Korea | 7.-10.10.2019

PAMS-tapahtumaan osallistuttiin yhteisellä Nor-
dics Combined -messuosastolla ja järjestämällä yh-
teinen pitchaus-tilaisuus muiden Pohjoismaiden 
kanssa. Lisäksi järjestettiin Nordic Night -ilta, jon-
ka kustannuksista vastasivat pohjoismaiset suurlä-
hetystöt Soulissa. Messumatkalle valittiin avoimella 
haulla taiteilijat Valtteri Raekallio ja Riikka Siirala. 
Elli Isokoski osallistui matkalle Korea-Nordic Con-
nection -hankkeen kautta.

WOMEX World Music Expo 2019 
Tampere | 24.-26.10.2019

Womex on suurin maailmanmusiikin kansainväli-
nen konferenssi, joka kokoaa yhteen vuosittain yli  
2 500 ammattilaista 90 maasta – vuonna 2019 Tam-
pereelle. Tapahtuman Dance from Finland -osas-
tolla esittäytyivät Tanssiteatteri Tsuumi, Compañía 
Kaari & Roni Martin sekä Väkevä Collective. Tiedo-
tuskeskus tuki rahallisesti ryhmien osallistumista 
sekä tarjosi heille messuasiantuntemustaan. Tie-
dotuskeskusta osastolla edusti Pragma Helsinki.

Anna-Maria Väisänen (keskellä) osallistui IETM-opintomatkalle, jota 
vetivät Tanssin tiedotuskeskuksen Sanna Rekola ja Riitta Aittokallio. 
© Thomas Arran

Suomalaista tanssia Womexissa 2019.
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Suomalaista tanssitaidetta esitellään kansainväli-
sille festivaalijohtajille, taiteellisille johtajille ja ku-
raattoreille myös järjestämällä vierailuja Suomeen. 
Asiantuntijavierailuja järjestetään usein yhteis-
työssä festivaalien, Suomen kulttuuri- ja tiedeins-
tituuttien ja ulkoministeriön kanssa. Vuonna 2019 
asiantuntijavierailut keskitettiin Venäjä-ohjelmaan 
liittyviä vierailuja lukuun ottamatta pitkälti elokui-
seen Performing HEL -katselmukseen.

Tiedotuskeskus toteuttaa itse kansainvälisiä hank-
keita sekä on mukana yhteistyökumppanina eri-
laisissa kansainvälisissä yhteistyöprojekteissa. Ta-
voitteena on luoda työtilaisuuksia ja suhteita, 
kokemuksia kansainvälisestä työskentelystä ja li-
sätä ymmärrystä kansainvälisestä toimintaympä-
ristöstä. Pyrkimyksenä on, että projektien vaikutus 
osallistujien toimintaan on pitkäaikaista ja ulottuu 
myös osallistujia laajempaan joukkoon.

ASIANTUNTIJAVIERAILUT YHTEISTYÖPROJEKTIT

ASIANTUNTIJAVIERAAT PERFORMING 
HEL -KATSELMUKSEEN 29.8.-1.9.2019: 
(Vierailun yhteistyökumppani mainittu 
suluissa, jos kattanut kuluja.)

Katya Alekseyenko
Meyerhold Centre, Moskova, Venäjä 
(Ulkoministeriö)

Pernilla Appelqvist
Göteborgs Dans och Teater Festival / 
Stora Teatern, Göteborg, Ruotsi (Suomen 
Tukholman instituutti)

Neil Armfield
Adelaide Festival, Australia

Nathalie Bonjour
Harbourfront Centre, Toronto, Kanada 
(Ulkoministeriö)

Karen Cheung
West Kowloon District Cultural Authority, 
Hong Kong (Ulkoministeriö)

Klára Lujza Csikós
Trafo - House of Contemporary Arts, 
Budapest, Unkari

José Ramon Dosal
Auditorium / Fondazione Musica 
per Roma, Italia (Suomen Rooman 
suurlähetystö)

Daniel Favier
La Briqueterie, Pariisi, Ranska (Suomen 
Ranskan-instituutti)

Camilla Gurtler
Cut the Cord, Lontoo, Iso-Britannia 
(Suomen Lontoon suurlähetystö)

Audronis Imbrasas
New Baltic Dance, Vilna, Liettua (Suomen 
Viron-instituutti)

Vikram Iyengar
Pickle Factory Theatre, Kalkutta, Intia

Vigdís Jakobsdóttir 
Reykjavik Arts Festival, Islanti

Ib Jensen
Baltoppen LIVE, Ballerup, Tanska (Suomen 
Tanskan-instituutti)

Chika Kawai
Festival Tokyo, Japani (Ulkoministeriö)

Vadim Kasparov
Kannon Dance, Pietari (Suomen Pietarin 
instituutti)

Gaurav Kripalani
Singapore International Arts Festival, 
Singapore (Ulkoministeriö)

Helen Lannaghan
London International Mime Festival, Iso-
Britannia (Suomen Lontoon instituutti)

Andrew Loretto
Hat Fair Festival, Winchester, Iso-
Britannia (Suomen Lontoon instituutti)

Craig Peterson
Abrons Art Center, New York, USA 
(Ulkoministeriö)

Anamarta de Pizarro
Festival Iberoamericano de Teatro de 
Bogota, Kolumbia (Ulkoministeriö)

Sergei Pronin
Petroskoin Konservatorion teatteriosaston 
johtaja, Venäjän Karjala

Brian Rogers
The Chocolate Factory, New York, USA 
(Suomen New Yorkin konsulaatti)

Josefin Rosales & Jenny Kialt
Stockholms stadsteater, Ruotsi (Suomen 
Tukholman instituutti)

Jay Wahl
Kimmel Centre for the Performing Arts, 
Philadelphia, USA (Ulkoministeriö)

MUUT VIERAAT: 

Dina Khussein
The Caucus of Contemporary Dance 
-tapahtuman kuraattori
Moskova, Venäjä
Stretch Turku 16-20.10

Paul Russ
Dance 4 & Nottdance
Nottingham, Iso-Britannia
7.-9.11. Helsinki, Liikkeellä Marraskuussa 
-festivaali

Natalia Sannikova
Jeltsin-keskuksen teatteri- ja 
tanssiohjelmiston kuraattori
Jekaterinburg,Venäjä 
8-12.11. Helsinki 

Nika Parkhomovskaya
Tutkija, toimittaja ja kuraattori
Moskova, Venäjä
9-12.11. Helsinki

VENÄJÄ-OHJELMA    

Tanssin tiedotuskeskuksen Venäjä-ohjelma sai al-
kunsa vuonna 2014. Viidessä vuodessa tanssitoimi-
jat ovat vierailleet Venäjällä 213 kertaa ja suomalaista 
nykytanssia on esitetty siellä 39 kertaa. Laborato-
rioita, luentoja, festivaaleja, työpajoja, residenssejä, 
tanssielokuvia, opintomatkoja ja muuta yhteistyö-
tä on toteutettu Moskovassa, Pietarissa, Jekaterin-
burgissa, Kostromassa, Krasnodarissa, Petroskois-
sa, Kazanissa, Tsheljabinskissa ja Omskissa.  

Venäjä-ohjelma on ensimmäinen tavoitteellinen, 
pitkäkestoinen ja laaja suomalaisen ja venäläisen 
tanssin kentän toimijoita yhdistävä ja yhteistyötä 
kehittävä hanke. Ohjelma on kasvanut vuosi vuo-
delta ja yhteistyöverkosto on laajentunut. Venä-
jä-ohjelmalle on saatu vuosittain erityisavustusta 
opetus- ja kulttuuriministeriöltä. 

Vuonna 2019 Venäjä-ohjelmaan otettiin mukaan 
myös sirkustoimijoita. Sirkuskenttä hyötyy ohjel-
man kokemuksista ja jo luoduista verkostoista. Sir-
kuksen Venäjä-yhteistyö käynnistettiin keväällä 
2019 toteutuneen Moskovan opintomatkan aikana. 
Myöhemmin kutsuttiin asiantuntijoita Performing 
Hel -katselmukseen.

Anni Puuperän työskentelyjakso Petroskoissa huipentui 
demoesitykseen Luova työpaja -teatterissa © Anni Puuperä

RESIDENSSIT JA LABORATORIOT

Luova Työpaja -teatteri 
Petroskoi  
Anni Puuperän laboratorio 28.10.–3.11.2019

Koreografi Anni Puuperä ohjasi paikallisten tanssi-
taiteilijoiden ja -harrastajien laboratoriotyösken-
telyä. Osallistujat valmistivat demoesityksen pai-
kalliseen Taiteiden yöhön. Laboratorion aiheena 
oli tarpeettomien materiaalien ja objektien paris-
sa työskentely. 

Smena nykytaiteen keskus 
Kazan 
Taneli Törmä, työpaja-laboratorio 18.–30.11.2019 

Tanssitaiteilija Taneli Törmä ohjasi audiovisuaali-
sen taiteen pioneerin Bulat Galejevin  teoksia tutki-
van laboratorion. Siihen osallistui viisi kazanilaista 
taiteilijaa ja sen tuloksia esiteltiin work in progress 
-muodossa yleisölle.

Sdvig -nykytanssikeskus 
Pietari 
Annamari Keskinen, residenssityöskentely 
1.4.–13.4.2019

Koreografi ja tanssija Annamari Keskinen työsken-
teli kahden viikon ajan Pietarissa. Residenssin ai-
kana hän esitti THAR BE DRAGONS -projektinsa ja 
oman soolonsa, piti tekniikka- ja improvisaatiotyö-
pajat sekä veti laboratorion paikallisille tanssijoil-
le ja esiintyjille.
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ESITYSVIERAILUT 

Tendency-nykytanssifestivaali
Krasnodar 18-21.4 2019 
Alpo Aaltokoski Company: Ali & Alpo

Vapaan Taiteen Tila
Helsinki 12.5.2019 
Anna Shchekleina ja Ville Nylen: 
Playground For The Brave

Itä-Suomen Tanssin keskus
Kuopio 16.5.2019
Zonk’a: Essence

Nord Dance festival
Petroskoi 12.6.2019
Compania Kaari & Roni Martin: 
Kill Carmen

Nord Dance festival
Petroskoi 13.6.2019
Susanna Leinonen Company: 
Touch of Gravity

TYÖPAJAT JA LUENNOT

Kvartira-tapahtumatila
Pietari 20.-23.4.2019
Koreografi, liiketerapeutti Elli Isokoski 
ja tanssielokuvaohjaaja Kati Kallion  
taiteilijatapaaminen ja oman työn esittely 
(30 kuulijaa) sekä tanssielokuvatyöpaja 
kehitysvammaisille nuorille. 

KEYNOTE-PUHEENVUOROT

● Expanding Professionalism - Kai Lehikoinen, johtaja, 
CERADA / Taideyliopisto, Helsinki

● System Change. Do It Together - Nikol Wellens, 
practice researcher and developer at Flanders Arts 
Institute, Belgia

● What is the point of it all? Working internationally 
in the age of ecological crisis - Ben Twist, director of 
Creative Carbon Scotland

OPINTOMATKAT 

ZIL-kulttuurikeskus, Moskova 
21.-25.3.2019

ZIL-kulttuurikeskus järjesti moskovalaisten nuor-
ten koreografien What If They Went To Moscow 
-teoskatselmuksen suomalaisille ja kansainvälisil-
le nykytanssifestivaalien ja -organisaatioiden tai-
teellisille johtajille. Katselmuksen aikana ryhmä 
tutustui Moskovan tärkeimpiin taidealan organi-
saatioihin ja festivaaleihin: Tsehov-festivaali, Ter-
ritoria-festivaali, Meyerhold-keskus, Stanislavsky 
Elektroteatteri, Antique Circus, Garage-nykytaide-
museo. Vierailun aikana nähtiin 9 venäläistä nyky-
tanssiesitystä, seurattiin pitchauksia ja osallistut-
tiin keskusteluihin.

ASIANTUNTIJAVIERAILUT 

Asiatuntijavierailut ovat osoittatuneet  tehokkaaksi 
suomalaisten ja venäläisten tanssintoimijoiden yh-
teistyömahdollisuuksien luojaksi. Venäjä-ohjelman 
Suomeen suuntautuvissa vierailuissa tarkoitukse-
na oli perehdyttää venäläisiä toimijoita suomalai-
seen tanssiin ja yleisötyöhön. Vieraat näkivät usei-
den taiteilijoiden ja ryhmien esityksiä ja tapasivat 
laajasti toimijoita.  

Vuoden 2019 vierailujen tuloksena syntyi yhdeksän 
konkreettista yhteistyöehdotusta, joista osa toteu-
tetaan jo kevään 2020 aikana, ja osalle haetaan tu-
kea seuraavalle Venäjä-ohjelman kaudelle. 

Sergei Pronin - Petroskoin Konservatorion teatte-
riosaston johtaja 
Performing Hel 28.8-1.9.2019

Katya Aleksejenko - Meyerhold keskuksen toi-
minnanjohtaja, Moskova 
Performing Hel 28.8-1.9.2019

Vadim Kasparov - Kannon Dance keskuksen toi-
minnanjohtaja, Pietari 
Performing Hel 28.8-1.9.2019

Natalia Kasparova - Kannon Dance keskuksen tai-
teellinen johtaja, Pietari 
Performing Hel 28.8-1.9.2019

Dina Khussein - koreografi, The Caucus of Con-
temporary Dance -tapahtuman kuraattori, Moskova 
Stretch Turku 16.-20.10.2019

Natalia Sannikova - Jeltsin-keskuksen teatteri- ja 
tanssiohjelmiston kuraattori, Jekaterinburg  
8.-12.11.2019 

Nika Parkhomovskaya - tutkija, toimittaja ja ku-
raattori, Moskova 
9.-12.11.2019

Matkalle osallistuivat:
Harri Kuorelahti - Zodiak- uuden tanssin keskuksen 
taiteellinen johtaja 
Mikael Aaltonen - Tanssin Talon ohjelmasuunnittelija
Jonna Strandberg - Kiasma-teatterin vastaava tuottaja
Hanna Parry - Baltic Circle festivaalin taiteellinen johtaja
Katarina Lindholm - Tanssin tiedotuskeskus
Lotta Nevalainen - Sirkuksen tiedotuskeskus

KEÐJA    

Keðja on Baltian ja Pohjoismaiden tanssin ammatti-
laiskentän kehitystä ja verkostoitumista tukeva yh-
teisö. Kansainväliset Stretch-tapahtumat jatkavat 
2008 alkaneiden Keðja-tapahtumien sarjaa. Tans-
sin tiedotuskeskus on ollut tiiviisti mukana yhtei-
sön toiminnassa alusta asti.

Loppuvuodesta 2017 Tiedotuskeskus aloitti seu-
raavan Suomessa toteutettavan Keðja-tapahtu-
man suunnittelun. Tavoitteena oli lisätä muualla 
kuin pääkaupunkiseudulla toimivien tanssin am-
mattilaisten kansainvälisiä yhteyksiä ja sitouttaa 
alan organisaatioita Keðja-verkoston toimintaan 
sekä jakaa järjestämisvastuuta toisen organisaation 
kanssa. Läntinen tanssin aluekeskus innostui eh-
dotuksesta ja valmisteluihin ryhdyttiin 2018.

KEÐJA PRESENTS: STRETCH TURKU

Stretch-tapahtuma järjestettiin 17.-20.10.2019 Tu-
russa. Teemana oli Expanding Professionalism, 
jonka kautta käsiteltiin työelämän murrosta, uu-
sia toimintamalleja, kestävää kehitystä sekä pa-
rempaa tanssista viestimistä. Tapahtuma oli suun-
nattu koko tanssin kentälle taiteilijoista tuottajiin, 
tiedottajiin, johtajiin, tutkijoihin, pedagogeihin ja 
opiskelijoihin. 

Runsaaseen ohjelmaan kuului kolme keynote- ja 
paneelikeskustelua, 17 työpajaa ja pienryhmäkes-
kustelua, viisi erilaista aamutuntia, 11 paikallises-
ti tuotettua tanssiesitystä, sekä New Performance 
Turku -festivaaliohjelma, tanssielokuvia, juhlia ja 
kokoontumisia.

Stretch 2019 Turku -tapahtuma keräsi 254 osallistu-
jaa, joista noin kaksi kolmasosaa oli Suomesta. Muut 
osallistujat tulivat Pohjoismaista ja Baltiasta, Skot-
lannista, Sloveniasta, Belgiasta, Saksasta, Ranskas-
ta, Iso-Britanniasta ja Yhdysvalloista. Keynote- ja 
paneelikeskustelut livestriimattiin Keðja-verkoston 
Facebook-sivulla.

Tanssin tiedotuskeskus vastasi tapahtuman puhe- ja 
workshop-ohjelmasta ja kokonaisviestinnästä sekä 
tuki tuotannollista työtä eri tavoin. Läntinen tanssin 
aluekeskus toimi paikallisena pääjärjestäjänä, vasta-
si tapahtuman tuotannosta, taloushallinnosta ja pai-
kallisesta yhteistyöstä. Muut Keðja-partnerit osal-
listuivat sisällön suunnitteluun ja viestintään; useat 
tukivat omien alueidensa taiteilijoiden osallistumis-
ta tapahtumaan.

Paikallisyhteistyöllä oli merkittävä rooli tapahtuman 
toteutuksessa, ja se tuottikin uusia yhteistyömalleja 
ja ideoita toiminnan kehittämiseen. Paikalliset tuot-
tivat esitysohjelmiston yhteistyössä Läntisen tans-
sin aluekeskuksen kanssa. Yhteistyökumppanina oli 
myös esitystaiteen festivaali New Performance Tur-
ku. Tapahtumapaikkoina toimivat Vierailu- ja inno-
vaatiokeskus Joki sekä Manillan kulttuuritehdas. 

Tanssi sai tapahtuman myötä runsaasti paikallis-
ta näkyvyyttä, ja turkulaisten toimijoiden järjestä-
mää Tanssin viikkoa on tarkoitus jatkaa myös tu-
levina vuosina. Läntinen tanssin aluekeskus jatkaa 
Keðja-verkoston partnerina, mikä kehittää läntisen 
alueen kansainvälisiä yhteyksiä myös jatkossa. Seu-
raava Stretch-tapahtuma järjestetään Göteborgissa 
20.–23.8.2020.

The Work Room matkusti Glasgowsta Stretch Turkuun 2019 
© Aleksi Telilä
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SZENEfrei 2017–2019     

SZENEfrei 2017–2019 oli Suomen Saksan-instituu-
tin koordinoima hanke, jonka tavoitteena oli lisä-
tä tanssi-, sirkus- ja esitystaiteiden näkyvyyttä ja 
taiteilijoiden työmahdollisuuksia saksankielisessä 
Euroopassa. Yhteistyökumppaneina olivat Tanssin 
ja Sirkuksen tiedotuskeskukset sekä Esitystaiteen 
keskus ja tämän tilalle vuonna 2019 tullut Teatte-
rin tiedotuskeskus TINFO. Instituutin tukea saivat 
tanssin osalta Sonya Lindfors ja Elina Pirinen.

Hankkeen avulla toteutettiin vuosina 2017-2019: 
● 197 vapaan kentän sirkus-, tanssi- ja esitystaiteen 
esitystä, joissa oli mukana 208 taiteilijaa 
● 24 asiantuntijavierailua ja verkostoitumis- 
tapahtumaa 
● SZENEfrei -opas verkostoitumiseen saksankieli-
sessä Euroopassa 
● SZENEfrei Open Call vuonna 2017

CREATIVE MEETING POINT: HONG KONG X 
FINLAND 2016–2019      

Hong Kong x Finland oli vuosina 2016-2019 toteu-
tettu suomalais-hongkongilainen yhteistyöhanke. 
Vuosina 2016–2018 toteutettiin kuuden taiteilijan 
kuusi residenssijaksoa. Tavoitteena oli luoda kon-
takteja ja tunnettuutta laajemmin suomalaiselle ja 
hongkongilaiselle tanssikentälle ja pohjaa yhteis-
työlle tulevaisuudessa.

Hongkongista yhteistyökumppanina oli West Ko-
wloon Cultural District Authority. Suomesta kump-
panit olivat  Zodiak - uuden tanssin keskus, Tanssin 
talo ja Tanssin tiedotuskeskus, joka toimi hankkeen 
suomalaisena koordinaattorina. 

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

Vuonna 2019 yhteistyökumppanit avustivat resi-
denssitaiteilijoita hankkeen aikana syntyneen yh-
teistyön ja projektien edistämisessä. Wayson Poo-
nin teos nähtiin Täydenkuun tanssit -festivaalin 
ohjelmistossa ja Ivy Tsui jatkoi yhteistyötä suo-
malaisen Mamia Companyn kanssa. Tuloksia suo-
malaistaiteilijoiden osalta on odotettavissa mm. 
ensi-iltoina vuosina 2020-2022. Suomalaisten ja 
hongkongilaisten tanssitoimijoiden välisiä verkos-
toja pyritään edelleen vahvistamaan ja laajenta-
maan lähivuosina.

NORDICS COMBINED -YHTEISTYÖ  

Nordics Combined on pohjoismaalainen yhteistyö-
verkosto, johon kuuluvat suomalaisten, Sirkuksen 
ja Tanssin tiedotuskeskusten lisäksi Svenska Kul-
turrådet, PAHN Performing Arts Hub Norway ja 
The Danish Agency for Culture and Palaces/ Da-
nish Arts Foundation. Nordics Combined -verkos-
tokumppaneita yhdistää pohjoismaisten esittävien 
taiteiden kansainvälisen viennin edistäminen. 

Vuonna 2019 verkoston tapaaminen järjestettiin 
7.3. Helsingissä. Tapaamisessa suunniteltiin ver-
koston toiminnan syventämistä vuosina 2019 ja 
2020, etenkin yhteisiä messuosallistumisia sekä 
Korea–Nordic Connection -hanketta.

KOREA–NORDIC CONNECTION   

Korea–Nordic Connection  -ohjelman tavoitteena 
on luoda pohjaa yhteistyölle pohjoismaisten ja ko-
realaisten esittävän taiteen toimijoiden välille se-
kä synnyttää konkreettisia projekteja. Vuonna 2019 
käynnistyi uusi, kolmivuotinen ohjelma, jonka tee-
mat ovat saavutettavuus ja inklusiivisuus (2019), 
taide ja teknologia (2020) ja ikääntyvä väestö (2021). 

Koreassa yhteistyökumppani on Korea Arts Mana-
gement Service (KAMS). Suomesta kumppaneina 
ovat Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskukset. Poh-
joismaiset yhteistyökumppanit ovat Performing 
Arts Hub Norway, Swedish Arts Council, Danish 
Arts Foundation.

Vuonna 2019 ohjelmaan valittiin avoimen haun 
kautta kaksi suomalaista osallistujaa: tanssitaiteili-
ja Elli Isokoski (Myrskyryhmä) sekä sirkustaiteili-
ja Silja Kyytinen (Sirkus Magenta). Kaikki ohjelman 
osallistujat Pohjoismaista ja Koreasta tekivät mat-
kan Helsinkiin 19.–20.8., jossa järjestettiin avoin se-
minaari Accessibility in performing arts. Seminaarin 
moderaattorina ja asiantuntija-apuna toimi Kult-
tuuria Kaikille -palvelun Outi Salonlahti.

Osallistujat tapasivat toisen kerran Performing Art 
Market in Seoul (PAMS) -tapahtumassa 7.-10.10. 
Soulissa. Elli Isokoski osallistui Mobility develop-
ment for diversity and inclusion in the performing 
arts -paneelikeskusteluun tapahtuman avajaisse-
minaarissa. Lisäksi osallistujat pitchasivat teok-
siaan PAMS-messujen ohjelmassa sekä tutustuivat 
paikallisiin toimijoihin.

Elli Isokoski

Korea-Nordic Connection ohjelmaan osal-
listuminen oli virkistävä ja voimaannuttava 
kokemus. Minun työni kiinnostaa muitakin. 
Pienellä avulla ja tuella on suuri merkitys.

“

Elli Isokoski tapasi Etelä-Koreassa NamSam Centerissa ikäihmisten 
parissa työskenteleviä taiteilijoita © Kyung Ae Ro

Kotimaassa:
Cirko - Uuden sirkuksen keskus 
Espoon kaupunginteatteri  
Helsingin juhlaviikot 
Helsingin kaupunki, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Nuoriso 
Itä-Suomen Tanssin keskus, Kuopio 
Suomen Kansallisteatteri 
Liikkeellä Marraskuussa 
Läntinen tanssin aluekeskus 
Sirkuksen tiedotuskeskus ry 
Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijoiden liitto STST ry 
Svenska Teatern 
Taiteen tiedotuskeskusten TAIVE-verkosto 
Tanssin talo 
Teatterimuseo 
Teatterin tiedotuskeskus TINFO 
Ulkoministeriö 
Zodiak - uuden tanssin keskus
 
Ulkomailla:
Suomen Lontoon-instituutti 
Suomen Pietarin instituutti 
Suomen Ranskan instituutti  
Suomen Saksan-instituutin 
Suomen Tanskan kulttuuri-instituutti 
Suomen Tukholman-instituutti 
Suomen Viron-instituutti 
Suomen suurlähetystö, Rooma 
Suomen suurlähetystö, Lontoo 
Suomen suurlähetystö, Soul  
Suomen New Yorkin konsulaatti 

Bora Bora, Tanska 
Contemporary Dance Association, Latvia 
Dance Theater Ljubljana, Slovenia 
The Danish Agency for Culture and Palaces 
Danish Arts Foundation 
Dansearena Nord, Norja 
Danseatelier, Islanti 
Dansens Hus Tukholma 
Dansens Hus Oslo 
Dansehallerne Kööpenhamina 
Estonian Dance Agency, Viro 
Fish Eye Artist’s Group, Liettua 
Kultur i Väst, Ruotsi 
Norrlandsoperan, Ruotsi 
Performing Arts Hub Norway (PAHN ) 
Svenska Kulturrådet 
Tanzfabrik Potsdam, Saksa 
The Work Room, Skotlanti 
Jeltsin-keskus, Jekaterinburg 
Kannon Dance, Pietari 
Kvartira, Pietari 
Luova Työpaja -teatteri, Petroskoi  
Nord Dance festival, Petroskoi 
Smena nykytaiteen keskus, Kazan 
Sdvig -nykytanssikeskus, Pietari 
Tendency-nykytanssifestivaali, Krasnodar 
ZIL-kulttuurikeskus, Moskova 
Korea Arts Management Service (KAMS), Soul 
Tamizdat and Covey Law, USA 
West Kowloon District Cultural Authority, Hong Kong

TANSSIN TIEDOTUSKESKUKSELLA OLI LÄHES 60 
YHTEISTYÖKUMPPANIA VUONNA 2019



30 31

6. 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 
Suomen Tanssiurheiluliitto STUL ry 
Suomen Teatterit ry 
Teatterikeskus ry 
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu TeaK 
Zodiak Presents ry

Tiedotuskeskuksen hallitus kokoontui vuoden ku-
luessa kuusi kertaa ja piti lisäksi kaksi sähköposti-
kokousta. Puheenjohtajana toimi Merja Snellman.

Tanssin Tiedotuskeskus ry:n vuosikokous pidettiin 
25.4.2019. 

Hallitus vuosikokoukseen saakka (varajäsenet 
suluissa): 

Sanna Meska (Hannele Niiranen) 
Anniina Kumpuniemi (Pirjo Kainu) 
Metsälintu Pahkin (Anna Veijalainen) 
Mammu Rankanen (Raija Vuorio) 
Maija Eränen (Piia Ahonen) 
Sami Helenius (Jukka Haapalainen) 
Antti Seppänen (Katja Jokinen) 
Riina Hosio (Riia Niemelä)

Vuosikokous valitsi uusiksi hallituksen jäseniksi seu-
raavaksi kaksivuotiskaudeksi:

Kati Kivilahti-Fagerudd (Hannele Niiranen) 
Anniina Kumpuniemi (Sanna Meska) 
Metsälintu Pahkin (Pirjo Kainu) 
Sanna Myllylahti (Salli Berghäll)

Toista vuotta hallituksen jäsenenä jatkoivat:

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

JÄSENYYDET JÄRJESTÖISSÄ JA 
VERKOSTOISSA 

Tiedotuskeskus on jäsen seuraavissa järjestöissä ja 
verkostoissa:

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

Tiedotuskeskus kuuluu taiteen tiedotuskeskusten 
muodostamaan Taive-verkostoon. Tiedotuskeskuk-
sen johtajat ja muu henkilökunta  kokoontuvat kes-
kustelemaan ja vaihtamaan tietoja ja kokemuksia 
yhteisistä aiheista. Tiedotuskeskukset tapaavat sään-
nöllisesti myös Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutte-
ja, joista moni on tärkeä yhteistyökumppani kansain-
välisessä toiminnassa.



32 33

TOIMISTO JA HENKILÖKUNTA 

Tiedotuskeskuksen toimisto sijaitsee Kaapeliteh-
taalla, Helsingin Ruoholahdessa. Toimintavuon-
na tiedotuskeskuksen vakinaisessa palveluksessa 
oli neljä henkilöä. Määräaikaisessa työsuhteessa oli 
kuusi henkilöä, joista kolme välittäjäportaan kehit-
tämishanke/Pragma Helsingissä. Palkkoja ja palk-
kioita maksettiin keskimäärin 10 tuntipalkkaiselle 
henkilölle.  

Vakituinen henkilökunta:

Sanna Kangasluoma, viestintäpäällikkö 
Katarina Lindholm, kansainvälisten asioiden  
päällikkö  
Minna Luukko, tiedotus- ja toimistosihteeri, 
osa-aikainen 
Sanna Rekola, toiminnanjohtaja, toimivapaalla 
1.11.-31.12.

Määräaikaiset työntekijät:

Riitta Aittokallio, projektipäällikkö Välittäjäpor-
taan kehittämishanke ja Performing HEL, 1.1. al-
kaen, vs. toiminnanjohtaja 1.11.-31.12. 
Anni Leino, tuottaja-tiedottaja, 1.1. alkaen 
Anita Parri, tuottaja, Venäjä-hanke, 31.4. asti ja 
22.7.2019 alkaen 
Nea Granlund, tuottaja, PRAGMA Helsinki, 1.4. al-
kaen 
Anni Hiekkala, tuottaja, PRAGMA Helsinki, 1.4. al-
kaen 
Sanja Kulomaa, tuottaja, PRAGMA Helsinki, 1.4. 
alkaen

Harjoittelijat: 

Julia Leppänen, Helsingin yliopisto, 
30.8.-30.11.2019 

Ostopalveluja mm. seuraavilta:

Luovan talouden agentit ja managerit AGMA ry, 
Pragma Helsinki, konsultointi 
Crop Agency Oy, verkkosivut, ylläpito ja kehittä-
minen 
Dextella Oy, kirjanpito 
Eudoxia ky, it-tuki 
Flo Apps Oy, Tanka-tietokanta 
Gruppo Software Oy, Gruppo-kontaktitietojärjes-
telmä  
Hook Finland Oy, Performing HEL 
Inka Asikanius, graafinen suunnittelu ja taitto 
Katja Sonnemann, Pragma Helsinki, konsultointi 

LUOTTAMUSTOIMET JA 
ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT  

Kustannus Oy Teatteri (Teatteri & Tanssi + Sir-
kus -lehti), Sanna Rekola, hallituksen jäsen, Sanna 
Kangasluoma, varajäsen

Tanssin talo ry, hallitus: Sanna Rekola, hallituksen 
puheenjohtaja 16.5. asti, varapuheenjohtaja 16.5. 
alkaen

Teatterimuseo, tanssin tallennustyöryhmä, San-
na Rekola

TelepArt-matkatukiohjelma: Tanssin alan hake-
muksia tuli vuoden aikana yhteensä 17. Katarina 
Lindholm toimi arvioijana. Ko. instituutti teki lo-
pulliset päätökset.

Katarina Lindholm osallistui Pohjoismaisen minis-
terineuvoston Nordic Cultural Cooperation of the 
Future -konferenssiin 12.6. Kööpenhaminassa. 

Katarina Lindholm osallistui Northern Dimension 
-instituutin vuosittaiseen Nordic Dimension Fu-
ture Forum 2020 -seminaariin 28.11. Aalto-yliopis-
tossa, Dipolissa Espoossa. 

Sanna Rekola kutsuttiin mukaan Northern Dimen-
sion Partnership for Culture -asiantuntijaryhmään.

Kulttuuria kaikille, asiantuntijapalvelut 
Kunstkomma / Neil Wallace, Performing HEL 
KuvaUnit / Uupi Tirronen, valokuvaus 
Makasiini / Inka Kosonen, Finnish Dance in Focus 
-julkaisun taitto 
Ritant Oy / Ritva Weckström, tilintarkastus 
Sirkuksen tiedotuskeskus, tilastointipalvelut 
Storybound Oy, Pragma Helsinki, koulutus 
Tmi Esko Matikainen, Pragma Helsinki, verkko-
asennuspalvelut 
Tmi Helmi Saksala, Pragma Helsinki, koulutus 
Tmi Satu Silvanto, Pragma Helsinki, työhyvinvoin-
tipalvelut 
Toimi Tytti, Performing HEL, DJ-palvelut 
TW Dickenson Claire, Performing HEL, käännös-
palvelut 
Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry, Ko-
rea-Nordic, asiantuntijapalvelut 
Zodiak Presents ry, Performing HEL, 
tuotantopalvelut

HENKILÖKUNNAN KOULUTUKSET 

Sanna Kangasluoma 
31.10.2019–8.4.2020 Järjestöalan viestintäpäälliköi-
den sparrausryhmä / Noon Kollektiivi

Anni Leino 
23.–29.6.2019 IETM Campus Eleusis  
2.11.–7.12.2019 Nykytanssista esseeksi -kurssi / 
Nuoren Voiman liitto & Liikkeellä marraskuussa

Katarina Lindholm 
16.1.–28.2.2019 Yhteistyön johtaminen verkostota-
loudessa -kurssi (Johtamisen opintokokonaisuus) 
/ Helsingin Yliopisto, Avoin

MATKAT 2019 

Riitta Aittokallio
8.-15.2. TPAM 2019 messut, Jokohama, JAPANI *
27.-31.3. IETM-tapaaminen/opintomatka, Hull, ISO-BRITANNIA 
9.-10.9. ICE HOT -kokous, Kööpenhamina, TANSKA
5.-11.10. PAMS-messut, Soul, ETELÄ-KOREA
16.-18.10. Stretch-tapahtuma, Turku

Nea Granlund
5.-11.10. PAMS-messut, Soul, ETELÄ-KOREA
16.-20.10. Stretch-tapahtuma, Turku
23.-27.10. Womex-tapahtuma, Tampere

Anni Hiekkala
6.-12.7.  International market of contemporary circus 
-tapahtuma, Montreal, Kanada
16.-20.10. Stretch-tapahtuma, Turku

Julia Leppänen
16.-19.10. Stretch-tapahtuma, Turku

Sanna Kangasluoma 
8.-10.2. Kokkolan Talvitanssit 2019, Kokkola
13.-14.6. Kiertoliike -tapahtuma ja Kuopio tanssii ja Soi, Kuopio
16.-20.10. Stretch-tapahtuma, Turku

Sanja Kulomaa
16.-20.10. Stretch-tapahtuma, Turku
                                                          
Anni Leino 
16.-18.10. Stretch-tapahtuma, Turku

Katarina Lindholm 
1.-4.3. Stretch-tapahtuman valmistelu, Turku
21.-25.3. Verkostoitumismatka, Moskova, VENÄJÄ
23.4. Stretch-tapahtuman valmistelu, Turku
12.6. Pohjoismainen ministerineuvoston konferenssi, 
Kööpenhamina, TANSKA
9.-10.9. ICE HOT partnerikokous, Kööpenhamina, TANSKA
2.-3.10. Stretch-tapahtuman valmistelut, Turku
17.-20.10. Stretch-tapahtuma, Turku
22.11. Stretch-tapahtuman purkupalaveri, Turku

Anita Parri
25.1.-30.1. Petroskoin kulttuuritoimijoihin tutustuminen, 
VENÄJÄ
21.-25.3. What If They Went To Moscow -katselmus, Moskova, 
VENÄJÄ
16.-20.10. Stretch-tapahtuma, Turku
24.11.-1.12. Na Grani -festivaali ja IETM Caravan, Jekaterinburg, 
VENÄJÄ
 
Sanna Rekola 
27.-31.3. IETM-verkoston tapaaminen/opintomatka, Hull, ISO-
BRITANNIA
9.-10.9. ICE HOT partnerikokous, Kööpenhamina, TANSKA
16.-20.10. Stretch-tapahtuma, Turku

* tapahtuman järjestäjät vastasivat osasta matkakustannuksia
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7. TALOUS 

Tanssin Tiedotuskeskuksen toiminta 
rahoitetaan valtion toiminta-avustuksella, 

projektiavustuksilla sekä oman 
toiminnan tuotoilla.

Vuoden 2019 kokonaiskulut olivat 622 694,94 eu-
roa. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä 
toiminta-avustus oli 450 000 euroa, josta 25 000 
euroa siirrettiin ministeriön päätöksellä käytettä-
väksi ICE HOT Nordic Dance -yhteistyöhön vuo-
sina 2020–2021. Näin ollen vuoden 2019 kokonais-
tulot olivat 627 376,11 euroa, ja vuoden 2019 tulos  
4 681,17 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. 

Vuoden 2019 henkilöstö- ja tilakulujen merkittä-
vää kasvua edelliseen vuoteen verrattuna selittä-
vät Pragma Helsingin toimiston sekä Performing 
HEL -tapahtuman tilavuokrat. Välittäjäportaan ke-
hittämishanke selittää muiden avustusten ja omien 
tuottojen kasvun. Opetus- ja kulttuuriministeriön 
toiminta-avustus vuodelle 2019 oli 450 000, jos-
ta 25 000 siirrettiin käytettäväksi vuosina 2020 ja 
2021 ICE HOT Nordic Dance kuluihin. Vuoden 2019 
toimintaan käytettiin siis 425 000 euroa.

Toiminta-avustuksella katettiin myös muun muas-
sa Teatteri&Tanssi+Sirkus -lehdeltä ostettava sisäl-
löntuotanto (5 000 euroa) ja Finnish Dance in Fo-
cuksen alijäämä. Myös tilastoinnin henkilökulut 
katettiin toiminta-avustuksesta. Vuonna 2019 Sir-
kuksen ja Tanssin tiedotuskeskusten yhteinen ti-
lastonlaatija oli työsuhteessa Sirkuksen tiedotus-
keskukseen ja Tanssin tiedotuskeskuksen osuus 
kuluista näkyy ostopalveluissa.

Lokakuussa Tanssin tiedotuskeskus rekisteröityi 
Kaupparekisteriin ja hakeutui arvonlisäverovelvol-
liseksi Pragma Helsingin liiketoiminnasta.

TULOT 2019 2018 2017 2016 2015 2014
OKM toiminta-
avustus 425 000 440 000 430 000 430 000 430 000 430 000

Muut avustukset 145 594 43 664 63 550 286 051 202 217 417 454

Oman toiminnan 
tuotot 56 782 14 621 25 221 20 188 64 595 53 963

YHTEENSÄ 627 376 498 285 518 771 736 239 696 812 901 417

MENOT

Henkilöstökulut 363 839 287 044 310 181 322 449

Tilakulut 39 574 28 676 29 414 28 256

Ostopalvelut 69 886 111 676 85 125 260 375

Muut kulut 149 396 69 008 92 236 121 324

YHTEENSÄ 622 695 496 494 516 957 732 404 696 329 899 146

TULOS 4 681 1 880 1 814 3 835 483 2 271
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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 6 300 euroa. Kokonaiskus-
tannukset olivat 14 621,27 euroa ja alijäämä 8 321,27 
euroa. Toimitussihteerin ja päätoimittajat palkka-
kustannukset sisältyivät vakituisen henkilökunnan 
palkkoihin, joten kustannuspaikkaan kohdistuvat 
kulut olivat kirjoitus- ja käännöspalkkioita, taitto-, 
paino- ja postituskuluja.

TPAM

Tokyo Performing Arts Meeting in Yokohama -ta-
pahtumaan osallistumisen matka- ja majoitusku-
luihin käytettiin 1 676,85  euroa. Tapahtuman jär-
jestäjät vastasivat osasta matkakuluja.

INTERNATIONALE  TANZMESSE NRW

Vuoden 2020 Saksan Düsseldorfissa järjestettävän 
International Tanzmesse NRW -tapahtumaan osal-
listumisen valmisteluun eli messuosaston ennak-
komaksun käytettiin 2 632,74 euroa. 

PAMS

Performing Arts Market Seoul -tapahtumaan osal-
listumiseen käytettiin 1 879,86 euroa. Kustannukset 
koostuivat pääosin matka- ja majoituskuluista sekä 
messuosaston kustannuksista.

IPAY

Yhdysvalloissa järjestetyn IPAY-tapahtumaan osal-
listumiskustannukset olivat 1 933,01 euroa, jotka 
koostuivat lähinnä matka-ja majoituskustannuksista.

PROJEKTIT JA JULKAISUT 

ICE HOT

Tanssin tiedotuskeskuksen toiminta-avustukses-
ta ICE HOT -Nordic Dance yhteistyöhön käytettiin 
933,28 euroa, joka sisältää kahden partnerikokouk-
sen järjestämis- ja osallistumiskustannukset.

KANSAINVÄLISTYMINEN, KOULUTUKSET, 
OPINTOMATKAT

Kustannukset koostuivat opintomatkojen matka- ja 
majoituskuluista sekä koulutustilaisuuksien kuluis-
ta, yhteensä 6 643,87 euroa.

ASIANTUNTIJAVIERAILUT

Asiantuntijavierailuihin käytettiin 257,00 euroa.  
Muuten vuoden 2019 asiantuntijavierailut keskitet-
tiin Venäjä-ohjelmaan liittyviä vierailuja lukuunot-
tamatta Performing HEL -katselmukseen.

KEÐJA / STRETCH - EXPANDING 
PROFESSIONALISM

Turussa järjestetyn Stretch-tapahtuman / Keð-
jan  kustannuksista Tiedotuskeskuksen osuus oli 
22 662,88 euroa. Kulut koostuivat matka- ja majoi-
tuskuluista, palkka- ja palkkiokustannuksista se-
kä muista tapahtuman tuotantokuluista. Lisäksi in-
kind kuluja oli noin 35 000 euroa. Tämä muodostui 
Tiedotuskeskuksen henkilökunnan tapahtumaan 
käyttämästä työajasta. 

Tapahtuman kokonaisbudjetti oli 93 300 euroa, joka 
katettiin pääosin Pohjoismaisen kulttuurirahaston 
tuella, Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suo-
men rahaston, Turun kaupungin ja Suomalais-tans-
kalaisen kulttuurirahaston avustuksilla sekä em. 
Tanssin tiedotuskeskuksen ja Läntisen tanssin 
aluekeskuksen toiminta-avustuksilla. Tämän lisäk-
si Läntisellä tanssin aluekeskuksella oli henkilöstö- 
ja muita kuluja.

VENÄJÄ-OHJELMA

Venäjä ohjelman toteuttamiseen käytettiin  
47 088,49 euroa. Vuodelta 2018 siirtyi 16 817,37 eu-
roa vuodelle 2019. Opetus- ja kulttuuriministeri-
öltä saatiin ohjelman toteuttamiseen vuonna 2019  
40 000 euron avustus, jolla katetaan myös alku-
vuonna 2020 toteutuvia kustannuksia.  Venäjä-oh-
jelman rahoituspäätökset tulevat yleensä lop-
pukeväästä tai alkukesästä. Rahoitusta haetaan 
hankekaudelle, joka ulottuu keväästä/kesästä seu-
raavan vuoden kevääseen. Tästä syystä vuosittain 
siirtyy määrärahaa vuodelta seuraavalle. Pääosa 
kustannuksista on hankekoordinaattorin ohjelman 
toteutukseen liittyviä matka-, majoitus-yms. kuluja 
sekä hankekoordinaattorin palkkaa.

MUUT YHTEISTYÖPROJEKTIT

Muihin yhteistyöprojekteihin käytettiin 500 euroa, 
mikä oli Tiedotuskeskuksen osuus tanssin osasto-
vuokrasta Womex-tapahtumassa.

TANSSIN JA SIRKUKSEN 
KANSAINVÄLISTYMISHANKE 2019–2020 / 
NORDICS COMBINED -YHTEISTYÖ

Sirkuksen ja tanssin pohjoismaiseen messuyhteis-
työhön ja Korea-yhteistyöhön käytettiin 1 483,80 
euroa. Hankkeeseen saatiin ministeriön 98 000 eu-
ron erityisavustus vuosille 2019–2020. Avustusta  
hallinnoi Sirkuksen tiedotuskeskus, jonka kirjanpi-
dossa näkyy suurin osa hankkeen kustannuksista. 

PERFORMING HEL

Sirkuksen ja tanssin välittäjäportaan, kansainvä-
lisen toiminnan ja viennin kehittämishankkee-
seen käytettiin ministeriön vuosille 2019–2020 
myöntämästä erityisavustuksesta Performing 
HEL -tapahtumaan noin 40 000 euroa. Tapahtu-
man kokonaiskustannukset olivat 57 600 euroa. 
Sirkuksen tiedotuskeskuksen varsinainen oma-
rahoitusosuus oli 5 000 euroa, in kind-rahoitus 
eli henkilökunnan työpanos noin 11 000 euroa. 
Muut yhteistyökumppanit vastasivat lähinnä tila- 
ja henkilöstökuluista. Tanssin tiedotuskeskuksen 
omarahoitusosuus oli yhteensä 44 465 €, joka si-
sälsi projektipäällikön ja tuottajan sekä muun 
henkilökunnan palkkakulut. 

VÄLITTÄJÄPORTAAN KEHITTÄMINEN / 
PRAGMA HELSINKI

Sirkuksen ja tanssin välittäjäportaan, kansainväli-
sen toiminnan ja viennin kehittämishankkeeseen 
käytettiin ministeriön vuosille 2019–2020 myön-
tämästä erityisavustuksesta 61 210 euroa. Sirkuk-
sen tiedotuskeskuksen rahoitusosuus oli 8 266 
euroa. Myyntituotot olivat yhteensä 18 966,38 eu-
roa. Tanssin tiedotuskeskuksen omarahoitusosuus 
muodostui projektipäällikön palkkakustannuksista.
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8. TOIMINNAN 
ARVIOINTI

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

Toimintaa voi arvioida myös sen vaikuttavuuden 
kannalta. Tämä on kuitenkin haastavaa. Tiedotus-
keskuksen edistämistehtävän vaikuttavuus riippuu 
sekä toiminnan toteutuksesta että toimintaym-
päristön luomista mahdollisuuksista ja haasteis-
ta. Tiedotuskeskus edistää toimintaa, jota se ei itse 
tuota eikä rahoita. Vaikuttavuus toteutuu välillises-
ti ja pitkällä aikavälillä. Toimintaympäristö, kuten 
esimerkiksi julkisen rahoituksen kehitys, on vähän 
tai ei ollenkaan riippuvainen Tiedotuskeskuksen 
toimista. 

Suomalaisen tanssin kansainvälinen tunnet-
tuus liittyy Tiedotuskeskuksen toimiin, mutta 
työn varsinainen tavoite eli kansainvälinen liik-
kuvuus, yhteistyö ja vienti liittyvät ja riippuvat 
kansainvälisestä toimintaympäristöstä, taitees-
ta itsestään ja rahoituksesta sekä kotimaassa et-
tä kansainvälisesti. 

Vaikuttavuuden arvioinnin haasteet on todettu 
myös Cuporen taiteen tiedotuskeskusten vaikut-
tavuuden arviointia koskevassa tutkimushankkees-
sa. Siinä kartoitetaan tiedotuskeskusten toimintaa 
ja niiden merkitystä aloillaan muun muassa itsear-
vioinnin sekä eri taiteenalojen toimijoiden näke-
mysten kautta. Cuporen työn on tarkoitus valmis-
tua vuoden 2020 alussa.

Itsearvioinnin lisäksi Tiedotuskeskuksen toimintaa 
arvioivat ja kommentoivat toiminnan eri kohderyh-
mät, erilaisten projektien yhteistyökumppanit se-
kä esimerkiksi Tiedotuskeskuksen toimintamallis-
ta kiinnostuneet tahot.

TIEDOTUSKESKUKSEN STRATEGIA  
2018–2021

Tiedotuskeskus toteuttaa vuonna 2018 valmistunut-
ta strategiaa vuosille 2018–2021. Siinä painotetaan 
esimerkiksi viestinnän sisältöjen monipuolisuuden 
lisäämistä, valtakunnallisen yhteistyön kasvattamis-
ta sekä alaa vahvistavien toimintatapojen, yhteistyö-
mallien ja välittäjäportaan kehittämistä.

Vuonna 2019 strategian linjaukset konkretisoituivat 
esimerkiksi Sirkuksen ja tanssin välittäjäportaan, 
kansainvälistymisen ja viennin kehittämishank-

keessa, Läntisen tanssin aluekeskuksen kanssa to-
teutetussa Stretch-tapahtumassa sekä viestinnän 
toteutuksessa. 

Strategia painottaa yhteistyötä ja resurssiviisautta. 
Yhteistyö on Tiedotuskeskuksen keskeinen toimin-
tatapa sekä kansainvälisessä toiminnassa että koti-
maassa. Sirkuksen tiedotuskeskuksen kanssa tehty 
yhteistyö lisää toiminnan vaikuttavuutta. Kansain-
välisessä toiminnassa yhteistyön kautta luodaan 
alalle työtilaisuuksia ja yhteistyömahdollisuuksia.

Paitsi yhteistyön tekemisen strategia nostaa esil-
le myös mahdollisen yhdistymisen esimerkiksi Sir-
kuksen tiedotuskeskuksen kanssa. Asiaa työstettiin 
toimintavuoden aikana monin tavoin.

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN 
RAHOITUSPERUSTEET 

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee taiteen tiedo-
tuskeskuksia tavoitteenaan edistää taiteen, kult-
tuurin ja kulttuuriperinnön merkitystä, arvostusta 
ja vaikutusta yhteiskunnassa, toimialan kehittymis-
tä ja osaamista sekä toimialan kansainvälistymis-
tä. Tiedotuskeskus toteuttaa toiminnassaan kaikkia 
näitä tavoitteita samoin kuin ministeriön kulttuu-
ripolitiikan strategiassa vuoteen 2025 asettamia 
strategisia tavoitteita. 

Tiedotuskeskus edustaa tanssin alaa laajasti, se toi-
mii valtakunnallisesti ja tekee yhteistyötä sekä ko-
timaassa että kansainvälisesti. 

Kestävän kehityksen edistäminen kuuluu minis-
teriön yleisiin tavoitteisiin ja rahoituskriteereihin. 
Tiedotuskeskuksen toimintaperiaatteita ovat vai-
kuttavuus ja kestävyys. Vaikuttamistyössä pyri-
tään tanssin kentän kannalta kestäviin ratkaisuihin. 
Kansainvälisessä toiminnassa tavoitteena on kehit-
tää toimijoiden kansainvälistä osaamista ja verkos-
toja eli antaa heille välineitä oman toiminnan ke-
hittämiseen. Yhteistyösuhteissa ja -projekteissa 
pyritään pitkäjänteisyyteen ja sitä kautta vaikutta-
vuuteen, jonka tulokset ulottuvat moniin ja pitkäl-
le tulevaisuuteen.
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VUODEN 2019 TOIMINTASUUNNITELMA

Vuoden 2019 toiminta toteutui pääosin syksyllä 
2018 suunnitellun ja keväällä 2019 päivitetyn toi-
mintasuunnitelman mukaisesti.

Vuoden 2019 talousarvio toteutui suunnitellusti ja 
tulos eli noin 4 681 euroa kirjataan tilinpäätöksessä 
omaan pääomaan. Tavoitteena on edelleen kasvat-
taa oma pääoma vähintään yhden kuukauden palk-
ka- ja kiinteiden kulujen suuruiseksi, jotta maksu-
valmius vuoden alussa turvataan.

Toimintasuunnitelmassa painotettiin valtakun-
nallisen ulottuvuuden ja aluekeskusyhteistyön 
kehittämistä. Stretch-tapahtuman tuotanto yh-
dessä Läntisen tanssin aluekeskeskuksen kans-
sa toteutti tätä. Tanssialan toimintaedellytyksiä 
kehitettiin esimerkiksi Sirkuksen ja tanssin välit-
täjäportaan, kansainvälisen toiminnan ja viennin 
kehittämishankkeessa.

Toimintasuunnitelmassa painotettiin myös yhteis-
työn kehittämistä Sirkuksen tiedotuskeskuksen 
kanssa. Yhteistyötä toteutettiin useissa hankkeis-
sa ja projekteissa ja järjestämällä koulutus- ja muita 
tilaisuuksia. Toimintavuotta leimasi myös mahdol-
lisen yhdistymisen pohtiminen ja erilaisen materi-
aalin tuottaminen keskustelun tueksi.

Seuraavassa muutamia huomioita toiminnan eri 
osa-alueiden toteutumisesta.

KESTÄVÄ KEHITYS

Vuoden 2019 toiminnassa kestävään kehitykseen ja 
sen taloudellisiin, sosiaalisiin, ekologisiin ja kult-
tuurisiin ulottuvuuksiin kiinnitettiin entistä enem-
män huomiota. Vuoden lopussa Tiedotuskeskus 
maksoi kompensaation vuoden lentojen hiilipääs-
töistä. Yhdessä muiden tiedotuskeskusten kans-
sa tehtiin aloite valtion matkustussäännön muut-
tamisesta, niin että se mahdollistaisi ekologisesti 
nykyistä kestävämmän matkustamisen. Aloite toi-
mitettiin pääministerille, tiede- ja kulttuuriminis-
terille, opetusministerille, ilmasto- ja ympäristömi-
nisterille sekä ulkoministerille. 

Vuoden mittaan mietittiin Keðja-hankkeen puit-
teissa tuotetun Recommendations for a Sustai-
nable Nordic Baltic Dance Field -raportin (2015) 
päivittämistä ja muita tapoja edistää keskuste-
lua ja kestävän toiminnan käytäntöjen syntymistä 
tanssin alalle. Pyrittiin esimerkiksi löytämään kei-
noja edistää kiertuetoimintaa, jonka voi toteuttaa 

ekologisesti kestävällä tavalla ja joka edistää myös 
taiteen tuotannon kestävyyttä.

Stretch-tapahtuman puhe- ja keskustelusisällöis-
sä keskityttiin kestävän tanssitoiminnan eri ulot-
tuvuuksiin ja konkreettisten toimien miettimiseen. 

Seuraavan ICE HOT Nordic Dance Platformin 
suunnittelu aloitettiin. Tarkoituksena on noudat-
taa jo olemassa olevia tapoja toteuttaa ekologisesti 
kestävä tapahtumatuotanto ja kehittää uusia tapo-
ja tuottaa kansainvälinen katselmus entistä kestä-
vämmällä tavalla.

SIRKUKSEN JA TANSSIN 
TIEDOTUSKESKUSTEN YHDISTYMINEN

Vuoden 2019 aikana yhdistymisestä keskusteltiin 
kummassakin tiedotuskeskuksessa sisäisesti sekä 
yhteisesti henkilökuntien kesken että hallitusten 
kokouksissa. Henkilökunnat työstivät yhdessä 
materiaalia keskustelun pohjaksi ja hallitukset 
pohtivat asiaa yhteisessä kokouksessa. 

Kun tarkasteltiin molempien tiedotuskeskusten 
sääntöjä, strategiaa, visiota, missiota, arvoja, todet-
tiin niiden olevan jokseenkin yhdenmukaiset. Myös 
toimintamalli ja toiminnot ovat lähellä toisiaan. 
Erona lähinnä Tanssin tiedotuskeskuksen pidem-
män historian ja suuremman toimijakentän muka-
naan tuomat suuremmat resurssit ja siten mahdol-
lisuus tuottaa laajempia palveluja.

Uhkia ja mahdollisuuksia käsiteltiin useaan ottee-
seen. Syksyllä pohdittiin, voitaisiinko saavuttaa 
lisäetuja yhteistyötä entisestään tiivistämällä, mut-
ta ilman varsinaista yhdistymista. Lisäksi hallituk-
set antoivat tehtäväksi tuottaa aiempaa perusteel-
lisemman arvion synergiaeduista ja mahdollisista 
kustannussäästöistä sekä niiden kautta saavutet-
tavista hyödyistä. Työ aloitettiin loppuvuodesta ja 
tehtiin loppuun vuoden 2020 alussa.

VIESTINTÄ 

Vuonna 2019 Tiedotuskeskus tuotti ja levitti ennä-
tysmäärän sisältöä tanssista Suomessa. Strategian 
mukaisesti pyrittiin tanssialasta ja tanssin merki-
tyksestä kertomaan entistä monipuolisemmin ja eri 
näkökulmista - ja näin tavoittamaan uusia tai laa-
jempia kohderyhmiä.

Uutisia ja artikkeleita kirjoitettiin aikaisempaa 
enemmän, sosiaalisessa mediassa oltiin aktiivisia ja 
verkkosivuston käyttö lisääntyi selvästi: Ajankoh-
taispalstaa eli uutisia, artikkeleita ja esityskalente-
ria luettiin yli 50 % enemmän kuin edellisvuonna. 
Ilmoitustaulu oli edelleen verkkosivuston luetuin 
sivu. Se ja viikottain lähetettävä ilmoitustaulukoos-
te tavoittavat ammattilaiskohderyhmän hyvin.

Viestinnän merkitystä, vaikuttavuutta ja tavoitta-
vuutta seurataan ja arvioidaan jatkuvasti kriitti-
sesti, sillä viestinnän toteuttamiseen kohdistetaan 
merkittävästi henkilötyöaikaa. Esimerkiksi eng-
lanninkielisten artikkelien lukijamäärä ei ole ko-
vin korkea, toisin kuin vaikkapa Finnish Dance in 
Focus -lehden saamasta positiivisesta palautteesta 
voisi olettaa. Toisaalta verkosta ja mobiililaitteista 
luetaan sisältöä eri tavoin kuin printtimateriaalista.

TIETOPALVELU

Yhteistyö tilastotietojen keräämisessä Sirkuksen 
tiedotuskeskuksen kanssa jatkui. Tiilastonlaatija oli 
kuuden kuukauden työsuhteessa Sirkuksen tiedo-
tuskeskukseen, jolta Tanssin tiedotuskeskus osti 
palvelun. Tilastonlaatija oli uusi, ja oli tärkeää, et-
tä hän työskenteli fyysisesti molemmissa tiedotus-
keskuksissa. Näin tilastojen laatimiseen liittyvät ra-
janvedot ja päätökset voitiin tehdä aina kysymysten 
noustessa esiin.

Tilastoinnin piirissä olevien toimijoiden määrä kas-
vaa koko ajan. Vuonna 2019 tehdyissä vuoden 2018 
tilastoissa mukana oli 140 toimijaa. Tanssialan ja 
muun esittävän taiteen toiminta on edelleen moni-
muotoistunut ja esityksiä on entistä vaikeampi mää-
ritellä yhden taiteen alan piiriin kuuluvaksi. Tämä 
luo kasvavan haasteen tilastoinnille. Yhtäältä on ke-
hitettävä tilastointia niin, että se antaa oikean kuvan 
muuttuvasta ja laajenevasta toiminnasta. Toisaalta 
tilastoinnin toteutuksessa on oltava sekä jatkuvuut-
ta että yhdenmukaisuutta muiden taiteiden tilas-
tointikriteerien kanssa. Sirkuksen, Tanssin ja Teatte-
rin tiedotuskeskukset kokoontuivat vuoden mittaan 
useaan kertaan keskustelemaan aiheesta.

Tanka-tietokannan vanhanaikaisuus syö sen käy-
tettävyyttä ja kattavuutta. Toistaiseksi suuritöisen 
ja kalliin uudistustyön vaatimaa aikaa ja tarvittavaa 
rahoitusta ei ole arvioitu, eikä päätöstä uudistus-
työhön ryhtymisestä lähivuosina ole tehty.  

SIRKUKSEN JA TANSSIN 
VÄLITTÄJÄPORTAAN, KANSAINVÄLISEN 
TOIMINNAN JA  VIENNIN 
KEHITTÄMISHANKE 2019–2020
Sirkuksen ja tanssin välittäjäportaan, kansainvä-
lisen toiminnan ja viennin kehittämishanke 2019–
2020 muodostui kahdesta kokonaisuudesta: Per-
forming HEL -showcasesta, jota tarkastellaan osana 
kansainvälistä promootiota, sekä välittäjäportaan 
toiminnan ja tuotanto-, manageri- ja agentuuritoi-
mijan kehitystyöstä.

Välittäjäportaan toimijan kehitystyö lähti suunni-
teltuakin vauhdikkaammin liikkeelle, kun kevääl-
lä 2019 oli rekrytoitu mukaan kolme tuottajaa. Pal-
velujen, prosessien ja toimintamallin kehittäminen 
eteni nopeasti. Jo syksyllä Pragma Helsinki -nimen 
ottanut toimija sai ensimmäiset asiakkaansa, mikä 
kertoo sekä tarpeesta että positiivisesta vastaan-
otosta sirkuksen ja tanssin kentällä. 

Tiedotuskeskus sijoitti em. kokonaishankkeeseen 
hankerahoituksen ohella merkittävästi henkilöre-
sursseja. Toiminta-avustuksestaan tiedotuskeskus 
kattoi projektipäällikön palkkauksen sekä Perfor-
ming HEL -tuottajan palkan. Myös muiden työnte-
kijöiden aikaa käytettiin kehittämishankkeeseen ja 
showcaseen. Molemmat vastaavat Tiedotuskeskuk-
sen strategian linjauksiin ja toiminnan tavoitteisiin, 
joten merkittävä panostus nähtiin perustelluksi.
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KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Kansainvälinen toiminta oli monipuolista ja run-
sasta. Tiedotuskeskus järjesti yhteistyössä mui-
den kanssa showcase-tapahtuman kotimaassa, 
osallistui useisiin messutapahtumiin ulkomailla, 
toimi yhteistyökumppanina Suomen kulttuuri- ja 
tiedeinstituuttien hankkeissa, koordinoi residens-
sihanketta, toteutti asiantuntijavierailuja, opinto-
matkoja ja järjesti vientivalmennusta. Kansainväli-
seen toimintaan luetaan myös Stretch -tapahtuma 
ja yhteistyö Läntisen tanssin aluekeskuksen kans-
sa. Lisäksi viestintää toteutettiin kansainväliselle 
kohderyhmälle mm. verkkosivujen, uutiskirjeen ja 
Finnish Dance in Focus -julkaisun avulla. 

Vuonna 2019 kansainvälistä toimintaa toteutettiin 
edeltäviä vuosia paremmin resurssein ja entis-
tä tiiviimmin yhteistyössä Sirkuksen tiedotuskes-
kuksen kanssa. Kaksivuotinen Tanssin ja sirkuk-
sen kansainvälistymishanke alkoi, ja sillä saatiin 
messuihin ja verkostoitumiseen lisää resursseja 
ja mahdollisuuksia kentän osallistumisiin. Perfor-
ming HEL -showcasen järjestäminen mahdollis-
tui Sirkuksen ja tanssin välittäjäportaan, kansain-
välisen toiminnan ja viennin kehittämishankkeen 
resursseilla.

Performing HEL -tapahtuman tuotanto onnistui 
hyvin. Kansainvälisiltä osallistujilta saatiin positii-
vista palautetta tapahtumasta, samoin suomalai-
silta sirkus-, tanssi- ja teatteritaiteilijoilta ja -ryh-
miltä. Syksyllä kuultiin näiltä uutisia tapahtuman 
tuottamista esiintymistilaisuuksista, neuvotteluista 
yms. Kotimaisilta kumppaneilta saatiin positiivista 
palautetta tapahtuman ammattimaisesta järjestä-
misestä. Tapahtuman järjestämiseksi jatkossakin 
tehdään työtä.

Tiedotuskeskus seuraa tiiviisti, miten nyt promoo-
tiotyöhön saadut lisäresurssit vaikuttavat taiteili-
joiden ja ryhmien työtilaisuuksiin. Edellä kuvatul-
la työllä saadaan ryhmille ja taiteilijoille näkyvyyttä, 
mutta jatko on haastavampaa. Kansainvälisen yh-
teistyön, kiertueiden tai matkojen rahoitus on Suo-
messa jokseenkin olematonta. Kun suomalaisilta 
esityksiltä puuttuu kiertuerahoitus, ovat esimer-
kiksi muut pohjoismaiset esitykset paremmassa 
kilpailuasemassa.

Venäjä-ohjelmaa on toteutettu jo viisi vuotta. 
Vuonna 2019 ohjelmaan otettiin mukaan sirkus-
toimijat. Tätä pyritään jatkamaan tulevaisuudes-
sakin. Ohjelman jatkuminen pitkään näkyy yhteis-
työn syvenemisenä, yhteistyömahdollisuuksien 
monipuolisuutena, dialogin kehittymisenä yhteis-
työkumppanien kesken sekä suomalaisen tanssin 
tunnettuuden kasvuna Venäjällä.

KEDJA PRESENTS: STRETCH TURKU 

Tiedotuskeskus osallistui Läntisen tanssin aluekes-
kuksen yhteistyökumppanina Turussa  lokakuussa 
järjestetyn Stretch-tapahtuman toteutukseen. Tie-
dotuskeskus panosti tapahtuman tuotantoon se-
kä taloudellisesti että henkilöstöresurssein usean 
vuoden ajan. Tavoitteena oli sisällöllisesti kiinnos-
tava, kohderyhmälle antoisa ja tuotannollisesti on-
nistunut tapahtuma. Tässä onnistuttiin. Lisäksi ta-
voitteena oli tehdä alueellista yhteistyötä ja edistää 
kansainvälistymisvalmiuksia ja ammatillista osaa-
mista pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Länti-
sen tanssin aluekeskuksen tavoitteena oli kehittää 
yhteistyötä alueen toimijoiden välillä sekä kau-
punkiorganisaation kanssa. Aluekeskuksen näke-
myksen mukaan nämä tavoitteet saavutettiin. Ta-
pahtuman toteuttaminen oli kahden organisaation 
yhteinen oppimisprosessi, jossa Tiedotuskeskus sai 
paremman ymmärryksen aluekeskuksen toimin-
nasta ja sen haasteista. 

ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ 

Henkilöstömenot muodostivat suurimman osan eli 
58,5 % Tiedotuskeskuksen menoista. Viestintä, tie-
totyö, vaikuttaminen, kehittäminen ja kansainväli-
nen työ ovat kaikki asiantuntijatyötä, joka perustuu 
asiantuntevaan ja motivoituneeseen henkilöstöön. 
Toimintavuonna 2019 vakituisen henkilökunnan 
työpanoksen lisäksi määräaikaisten työntekijöiden 
avulla vahvistettiin viestintää, kansainvälistä työtä 
sekä välittäjäportaan kehittämistyötä. 

Tiedotuskeskuksen vuodesta 2017 samana pysynyt 
henkilökunta on hioutunut yhteen, tekemisen pro-
sessit ovat kehittyneet ja sisäinen viestintä toimii. 
Tämän seurauksena jo useita vuosia samana pysy-
neillä resursseilla (henkilöstö ja toiminta-avustus) 
tehdään entistä enemmän ja paremmin. Tuotta-
vuus on siis parantunut, voidaan talouden kielel-
lä todeta.

Henkilökunnan työajan jakautuminen 2019 (2018) %

• Viestintä 19 % (29 %) 
• Kentän kehittäminen ja ammattilaisten palvelu 6 % (14 %) 
• Kansainväliset yhteistyöhankkeet 15 % (16 %) 
• Vienti, liikkuvuuden edistäminen ja promootio 15 % (14 %) 
• Tilastointi ja muu tiedontuotanto 6 % (8 %) 
• Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 % (9 %) 
• Hallinto 9 % (8 %) 
• Välittäjäportaan kehittämishanke / Pragma 25 %

Henkilökunnan kokonaistyöajan jakautumista ku-
vaavassa kaaviossa nähdään työajan jakautuminen 
eri toiminnan osa-alueiden kesken vuonna 2019 ja 
vertailuvuotena 2018. Kyse on suhteellisista osuuk-
sista, eli vaikka johonkin osa-alueeseen laitettai-
siin sama tai jopa hiukan enemmän työaikaa kuin 
edeltävänä vertailuvuonna, sen osuus kokonaistyö-
ajasta voi pienentyä. Selityksenä on tällöin toiselle 
osa-alueelle tullut lisäresurssi (avustus ja sitä kaut-
ta henkilötyöaikaa). Vuonna 2019 välittäjäportaan 
kehittämishankkeen alkaminen ja siihen saatu re-
surssi näkyvät kokonaistyöajan jakautumisessa em. 
tavalla.  

Kansainväliseen yhteistyöhön, vientiin ja promoo-
tioon on mennyt työajasta suhteellisesti yhtä pal-
jon kuin edellisenä vuonna. Käytännössä tämä tar-
koittaa, että niihin käytettiin enemmän työaikaa 
kuin vuonna 2018. Viestinnän, tilastoinnin ja vai-
kuttamistyön volyymi vuonna 2019 oli suunnilleen 
edellisvuoden tasolla, vaikka niiden suhteellinen 
osuus kokonaistyöajasta on pienentynyt.
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29  
asiantuntijavierasta ulkomailta

 
833  
osallistujaa valmennuksiin, työpajoihin,  
opintomatkoihin, tilaisuuksiin, tapahtumiin

 
32 
taiteilijaa tai ryhmää esiintyi Tiedotuskeskuksen  
koordinoimissa katselmuksissa tai ohjelmissa 

 
17 + 41 = 58 
yhteistyökumppania Suomessa + ulkomailla

 
140 
toimijaa tanssitilastoissa

 
8 
maassa hankkeita ja tapahtumia

 
20  
järjestettyä valmennusta, työpajaa,  
opintomatkaa, tilaisuutta
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