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1.	  JOHDANTO	  
	  
Tanssin	  Tiedotuskeskus	  on	  asiantuntijaorganisaatio,	  jonka	  tehtävänä	  on	  edistää	  tanssitaiteen	  
asemaa,	  toimintaedellytyksiä	  ja	  tunnettuutta	  Suomessa	  sekä	  suomalaisen	  tanssitaiteen	  
tunnettuutta	  ulkomailla.	  Sen	  pyrkimyksenä	  on	  parantaa	  tanssin	  asemaa	  myös	  tukemalla	  
tanssikulttuurin	  kehittymistä.	  
	  
Tehtävää	  toteutetaan	  viidellä	  toiminnan	  alueella:	  
	  

• suomalaisen	  tanssin	  kentän	  käytännön	  toiminnan	  tukeminen	  
• suomalaisesta	  tanssista	  tiedottaminen	  	  
• tiedonkeruu	  ja	  -‐tuotanto	  
• yhteiskunnallinen	  vaikuttaminen	  	  
• kansainvälinen	  promootiotyö	  

	  
Käytännön	  tasolla	  toiminta	  jakaantuu	  palvelu-‐	  ja	  neuvontatyöhön,	  tiedotus-‐,	  julkaisu-‐	  ja	  
promootiotoimintaan,	  tutkimus-‐,	  koulutus-‐	  ja	  kehityshankkeisiin	  sekä	  yhteiskunnalliseen	  
vaikuttamiseen.	  
	  
Tiedotuskeskus	  toteuttaa	  tehtäväänsä	  vuonna	  2007	  hyväksytyn	  Tanssin	  Tiedotuskeskuksen	  
strategian	  (vuosille	  2007–2012)	  mukaisesti.	  Syksyllä	  2011	  valmistunut	  Tiedotuskeskuksen	  
viestintästrategia	  päivittää	  viestinnän	  osalta	  yleisstrategiaa	  ja	  linjaa	  tulevien	  vuosien	  
viestintää	  ja	  sen	  kehittämistä.	  Vuoden	  2013	  aikana	  valmistellaan	  Tiedotuskeskukselle	  uusi	  
strategia	  vuosille	  2013-‐2017.	  
	  
Tanssin	  Tiedotuskeskuksen	  kansainvälisen	  työn	  yksi	  painopistealue	  on	  ollut	  vuodesta	  2008	  
alkaen	  pohjoismainen	  ja	  Baltian	  alueen	  yhteistyö.	  Vuonna	  2013	  painotus	  näkyy	  
tiedotuskeskuksen	  toiminnassa	  Keðja	  2	  –	  2012–2015	  -‐hankkeen	  ja	  ICE	  HOT	  Future	  -‐hankkeen	  
toteutuksina.	  Keðja2	  	  jatkaa	  vuonna	  2008–2010	  toteutetun	  keðja	  Dance	  Encounters-‐	  
hankkeen	  aikana	  aloitettua	  työtä.	  Uuden	  hankkeen	  tavoitteena	  on	  muun	  muassa	  lisätä	  
pohjoismaisten	  ja	  balttilaisten	  tanssitaiteilijoiden	  työmahdollisuuksia	  ja	  liikkuvuutta.	  
	  
Suomalaisten	  tanssin	  toimijoiden	  verkottumisen	  tukeminen	  toteutuu	  vuonna	  2013	  useissa	  
Tiedotuskeskuksen	  projekteissa	  ja	  hankkeissa.	  Vuonna	  2013	  käynnistyy	  esimerkiksi	  
residenssivaihtoprojekti	  suomalaisten	  ja	  australialaisten	  toimijoiden	  välillä.	  Verkottumista	  
tuetaan	  myös	  järjestämällä	  opintomatkoja	  ja	  Suomeen	  suuntautuvia	  asiantuntijavierailuja.	  
	  
Tiedotuskeskuksen	  asiantuntijaroolin	  vahvistaminen	  ja	  tanssin	  alan	  toimintaan	  liittyvän	  
tietopohjan	  laajentaminen	  määrittyivät	  viestintästrategiatyössä	  entistä	  tärkeämmäksi	  osaksi	  
Tiedotuskeskuksen	  toimintaa.	  Vuonna	  2013	  tanssin	  kentän	  toimintaa	  koskevan	  tiedon	  
keruuta	  laajennetaan.	  Pitkäjänteinen	  kehitystyö	  jatkaa	  pääosin	  vuonna	  2011	  toteutetun	  
Toimialan	  arvonmääritys	  -‐pilottihankkeen	  aikana	  aloitettua	  työtä.	  
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2.	  PALVELU-‐	  JA	  NEUVONTATYÖ	  
	  
Tiedotuskeskuksen	  tekemän	  palvelu	  -‐	  ja	  neuvontatyön	  tarkoituksena	  on	  tanssin	  kentän	  
käytännön	  työn	  tukeminen.	  Sen	  keskeinen	  kohderyhmä	  kotimaassa	  ovat	  tanssin	  alan	  
ammattilaiset.	  Tiedotuskeskus	  pyrkii	  myös	  palvelemaan	  tiedotusvälineitä	  ja	  tutkijoita	  
Suomessa	  ja	  ulkomailla.	  Palvelutoiminta	  toteutuu	  pitkälti	  verkossa	  olevina	  palveluina,	  
puhelimitse	  ja	  sähköpostitse.	  
	  
Tanssin	  Tiedotuskeskuksen	  verkkopalvelun	  rakenteen	  selkiyttäminen	  aloitettiin	  syksyllä	  2012.	  
Työ	  saatetaan	  loppuun	  toimintavuonna	  2013.	  Lisäksi	  jatketaan	  olemassa	  olevien	  
verkkopalvelujen	  ylläpitoa	  ja	  kehittämistä.	  Huolehtimalla	  palvelun	  sisältöjen	  ajantasaisuudesta	  
ja	  laadukkuudesta	  kuukausittainen	  kävijämäärä	  pyritään	  säilyttämään	  noin	  6	  000	  yksittäisessä	  
käyttäjässä.	  	  
	  
Keskeisiin	  verkossa	  oleviin	  palveluihin	  kuuluvat	  mm.	  
	  

• Ilmoitustaulu	  ja	  sähköpostitse	  lähetettävä	  ilmoitustaulukooste	  ammattilaisille	  
• Ammattilaisille	  suunnatut	  linkkilistat	  
• Medialle	  suunnattu	  tanssivuoden	  tapahtumakalenteri	  
• Tanka	  –	  suomalaisen	  tanssin	  tietokanta	  

	  
Ilmoitustaulua,	  linkkilistoja,	  tapahtumakalenteria,	  Tanka-‐tietokantaa	  ja	  muuta	  verkkopalvelun	  
sisältöä	  ylläpidetään	  järjestelmällisesti	  ja	  tietoa	  jaetaan	  eteenpäin	  eri	  kanavia	  pitkin.	  	  
	  
Vuosina	  2009	  ja	  2010	  toteutetun	  verkkotietokantojen	  integroimishankkeen	  tavoitteiden	  
mukaisesti	  verkkopalveluja	  ja	  verkkosivuilla	  olevan	  tiedon	  linkittymistä	  kehitetään	  edelleen.	  
Verkkopalvelua	  pyritään	  jatkuvasti	  kehittämään	  niin,	  että	  se	  vastaa	  parhaalla	  mahdollisella	  
tavalla	  tietoa	  etsivien	  asiakkaiden	  kysymyksiin.	  Tiedotuskeskuksen	  henkilökunta	  vastaa	  myös	  
puhelimitse	  ja	  sähköpostitse	  tuleviin	  tiedusteluihin	  ja	  kyselyihin.	  
	  
Palvelu-‐	  ja	  neuvontatyön,	  kuten	  kaiken	  tiedotuskeskuksen	  viestinnän	  pohjana	  on	  hyvin	  toimiva	  
yhteystietorekisteri.	  Tiedon	  välitystä	  ja	  keruuta	  tehostetaan	  toimintavuoden	  aikana	  
ylläpitämällä	  Tanssin	  Tiedotuskeskuksen	  yli	  5	  000	  keskeistä	  kontaktia	  sisältävää	  Gruppo-‐
yhteystietokantaa	  entistä	  säännöllisemmin	  ja	  suunnitelmallisemmin.	  
	  
Tiedotuskeskuksen	  mediapalvelua	  kehitetään	  ja	  Tiedotuskeskuksen	  tunnettuutta	  toimittajien	  
parissa	  pyritään	  lisäämään.	  ICE	  HOT	  –	  Nordic	  Dance	  Platformin	  sekä	  Kedja	  /	  Writing	  Movement	  
-‐hankkeen	  kautta	  syntyviä	  toimittajakontakteja	  ylläpidetään	  muun	  muassa	  lähettämällä	  
tiedotteita	  ja	  juttuvinkkejä,	  välittämällä	  asiantuntija-‐	  ja	  taiteilijakontakteja	  sekä	  mainostamalla	  
tapahtumakalenteria.	  Kotimaisia	  ja	  kansainvälisiä	  mediajakelulistoja	  ylläpidetään	  ja	  käytetään	  
aktiivisesti.	  
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3.	  TIEDOTUS	  JA	  JULKAISUT	  
	  
Tanssin	  Tiedotuskeskus	  tiedottaa	  suomalaisesta	  tanssista	  ja	  omasta	  toiminnastaan.	  
Tiedotuksen	  keskeiset	  kohderyhmät	  ovat	  kotimaassa	  tanssin	  ja	  taiteen	  ammattilaiset,	  
kulttuuripolitiikan	  toimijat	  ja	  päättäjät,	  media	  sekä	  tanssin	  harrastajat	  ja	  tanssista	  kiinnostunut	  
yleisö.	  Kansainvälisen	  viestinnän	  keskeisiä	  kohderyhmiä	  ovat	  kansainvälisen	  tanssin	  kentän	  
toimijat	  ja	  media.	  Tiedotuksen	  piiriin	  kuuluu	  myös	  sisäinen	  viestintä,	  joka	  koskee	  
Tiedotuskeskuksen	  omaa	  henkilöstöä	  ja	  hallitusta.	  
	  
Tanssin	  Tiedotuskeskuksen	  tiedotus-‐	  ja	  julkaisutoiminta	  koostuu	  pääasiassa	  suomen-‐	  ja	  
englanninkielisistä	  uutisista	  ja	  sähköpostitse	  välitettävistä	  uutiskirjeistä,	  verkkopalvelun	  ja	  
Facebook-‐sivun	  suomen-‐	  ja	  englanninkielisistä	  sisällöistä	  kuten	  esityskalenterista	  ja	  
tanssivideoista,	  vuosittain	  julkaistavasta	  Finnish	  Dance	  in	  Focus	  -‐lehdestä,	  Liitos-‐lehdessä	  
julkaistavista	  jutuista	  ja	  henkilökohtaisesta	  viestinnästä.	  
	  
Toimintavuoden	  aikana	  jatketaan	  säännöllistä	  uutiskirjeiden	  lähettämistä	  sekä	  suomeksi	  että	  
englanniksi.	  Suomenkielinen	  uutiskirje	  lähetetään	  vuoden	  aikana	  2–4	  kertaa	  kuukaudessa,	  
englanninkielinen	  Newsletter	  kerran	  kuukaudessa.	  Vuoden	  2012	  aikana	  verkkopalvelun	  
sisältöjen	  visuaalisuutta	  on	  lisätty	  ja	  uutisoinnin	  aihepiirejä	  laajennettu;	  näitä	  
viestintästrategian	  mukaisia	  suuntauksia	  vahvistetaan	  entisestään.	  
	  
Facebookia	  käytetään	  edelleen	  aktiivisesti	  kevyempänä	  välineenä	  ajankohtaisen	  tanssitiedon	  ja	  
Tiedotuskeskuksen	  kuulumisten	  jakelussa.	  Vuoden	  aikana	  seurataan	  mitkä	  aiheet	  erityisesti	  
kiinnostavat	  ryhmän	  jäseniä	  ja	  Facebook-‐viestintää	  kehitetään	  tämän	  perusteella.	  Tavoitteena	  
on,	  että	  Facebook-‐ryhmän	  jäsenmäärä	  on	  vuoden	  2013	  loppuun	  mennessä	  1500	  henkeä.	  
	  
Henkilökohtaista	  viestintää	  vahvistetaan	  muun	  muassa	  osallistumalla	  aktiivisesti	  tanssin	  
kentän	  tapahtumiin	  myös	  Helsingin	  ulkopuolella	  sekä	  järjestämällä	  keväällä	  toisen	  kerran	  
vuonna	  2012	  ensimmäisen	  kerran	  järjestetty	  avoimet	  ovet	  -‐tapahtuma	  kaikille	  Tanssin	  
Tiedotuskeskuksesta	  kiinnostuneille.	  	  
	  
Sisäisen	  viestinnän	  keskeisten	  välineiden,	  kuten	  sähköisen	  kalenterin,	  tehokasta	  käyttöä	  
jatketaan.	  
	  
Opas	  tanssin	  katsomiseen	  -‐verkkojulkaisun	  päivitystä	  jatketaan	  syksyllä	  2012	  laaditun	  
suunnitelman	  mukaisesti.	  Oppaan	  sisältöjä	  täydennetään	  muun	  muassa	  linkitysten	  kautta	  sekä	  
yhdellä	  laajemmalla	  artikkelilla.	  Lisäksi	  tutkitaan	  mahdollisuutta	  kehittää	  opasta	  niin,	  että	  se	  
toimisi	  joustavammin	  tanssin	  tekijöiden	  oman	  yleisötyön	  tukena.	  
	  
Lisäksi	  Tiedotuskeskus	  tukee	  Teatteri&Tanssi-‐lehden	  sisällöntuotantoa	  ostamalla	  journalistista	  
materiaalia	  ja	  näkyvyyttä. 
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Finnish	  Dance	  in	  Focus	  
	  
Tiedotuskeskus	  tuottaa	  entiseen	  tapaan	  kerran	  vuodessa	  ilmestyvän	  englanninkielisen	  Finnish	  
Dance	  in	  Focus	  	  -‐julkaisun.	  	  	  
	  
Vuoden	  2012	  Finnish	  Dance	  in	  Focus	  -‐lehden	  toimitussihteerinä	  toimi	  tiedottaja	  Elina	  
Manninen	  ja	  päätoimittajana	  toiminnanjohtaja	  Sanna	  Rekola.	  Sisältöjä	  oli	  suunnittelemassa	  ja	  
toteuttamassa	  toimitusneuvoston	  jäsenenä	  myös	  toimittaja	  Hannele	  Jyrkkä.	  Finnish	  Dance	  in	  
Focus	  2013–2014	  ilmestyy	  alkusyksystä	  2013.	  Vuonna	  2013	  lehden	  toimituksen	  vastuut	  ovat	  
samat.	  
	  
Finnish	  Dance	  in	  Focuksen	  painos	  on	  vakiintunut	  3000	  kappaleeksi.	  Julkaisun	  jakelu	  tapahtuu	  
alan	  tapahtumissa	  sekä	  keskeisille	  sidosryhmille	  ja	  henkilöille	  postittamalla.	  Yhteystietokanta	  
Grupon	  jatkuva	  päivittäminen	  ja	  täydentäminen	  on	  tärkeää	  myös	  Focuksen	  kohderyhmän	  
tavoittamiseksi.	  Keskeisiltä	  kohderyhmiltä	  pyritään	  saamaan	  entistä	  enemmän	  palautetta	  
julkaisun	  kiinnostavuudesta,	  aiheista	  ja	  luettavuudesta.	  
	  
Finnish	  Dance	  in	  Focuksen	  keskeinen	  materiaali	  julkaistaan	  englanniksi	  pdf-‐tiedostoina	  
Tiedotuskeskuksen	  verkkosivuilla.	  Lisäksi	  Focuksen	  henkilöhaastatteluja	  julkaistaan	  suomeksi	  
Tankan	  artikkelikokoelmassa.	  
	  
	  
4.	  TUTKIMUS	  JA	  TIEDONKERUU	  
	  
Tiedotuskeskus	  pyrkii	  lisäämään	  tietoa	  ja	  tutkimusta	  tanssin	  alan	  toiminnasta	  sekä	  omalla	  
toiminnallaan	  että	  edistäen	  muiden	  tahojen	  tutkimus-‐,	  selvitys-‐	  ja	  kehityshankkeita.	  
Asiantuntijaroolin	  vahvistaminen	  ja	  tanssin	  alan	  toimintaan	  liittyvän	  tietopohjan	  
laajentaminen	  määrittyi	  viestintästrategiatyössä	  entistäkin	  tärkeämmäksi	  osaksi	  
Tiedotuskeskuksen	  toimintaa.	  Asiantuntijuus	  ja	  tiedontuotanto	  ovat	  Tiedotuskeskuksen	  
yhteiskunnallisen	  vaikuttamistyön	  perusta.	  
	  
Tiedotuskeskuksen	  perustoiminnassa	  keskeisiä	  tiedonkeruun	  osa-‐alueita	  ovat	  tilastotietojen	  
kerääminen,	  analysointi	  ja	  julkaiseminen	  verkkosivuilla	  sekä	  Tanka-‐tietokannan	  ylläpitäminen	  
ja	  kehitystyö.	  	  
	  
Vuonna	  2013	  Tiedotuskeskus	  tilastoi	  yhteistyössä	  Teatterin	  tiedotuskeskuksen	  kanssa	  
ammattilaistuotantojen	  katsoja-‐	  ja	  esitystilastot	  sekä	  vapaiden	  tanssiryhmien	  taloustilastot	  
Teatteritilastot	  2012	  -‐kirjaan	  sekä	  Tiedotuskeskuksen	  verkkosivuille.	  Lisäksi	  tuotetaan	  
ammattilaisesitysten	  kantaesitysluettelo.	  
	  
Vuonna	  2013	  Tiedotuskeskus	  pyrkii	  kokoamaan	  erilaisista	  tanssin	  alaa	  koskevista	  
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tilastolähteistä	  yhteenvetoja	  ja	  vertailuja	  yhteiskunnallisen	  vaikuttamisen	  tueksi.	  
	  
Vuonna	  2012	  jatkettiin	  tanssin	  kentän	  toimintaa	  koskevan	  tiedonkeruun	  laajentamista.	  Työ	  
jatkuu	  edelleen	  vuonna	  2013.	  	  
	  
Laajentaminen	  koskee	  muun	  muassa	  esitystoiminnan	  ulkopuolelle	  jäävää	  taidelähtöistä	  
toimintaa	  sekä	  kansainvälistä	  toimintaa.	  Kehitystyö	  jatkaa	  pääosin	  vuoden	  2011	  aikana	  
toteutetun	  pilottihankkeen	  aikana	  aloitettua	  työtä.	  Pilottihankkeessa	  kartoitettiin	  olemassa	  
olevia	  tiedonlähteitä	  sekä	  kehitettiin	  välineitä	  tiedon	  keräämiseen	  ja	  jäsentämiseen	  erityisesti	  
taidealoilla,	  joissa	  pääosa	  toiminnasta	  tapahtuu	  ei-‐monistuvana	  ja	  usein	  muuten	  kuin	  
yritysmuotoisena.	  
	  
Syksyllä	  2012	  tehtiin	  kaksi	  koekyselyä	  tanssin	  alan	  toimijoille.	  Uudet	  kyselylomakkeet	  
viimeistellään	  vuonna	  2013	  koekyselyjen	  antamien	  tietojen	  pohjalta.	  Toimintavuoden	  aikana	  
tehdään	  ensimmäiset	  uudet	  kyselyt	  koko	  kotimaiselle	  tanssin	  kentälle	  (taiteilijat,	  ryhmät,	  
tuotantokeskukset,	  muut	  tuotantotahot,	  festivaalit,	  ammattioppilaitokset,	  yksityiset	  
tanssikoulut).	  Tiedonkeruun	  laajentamista	  tehostetaan	  myös	  vuoden	  aikana	  tanssin	  
toimijoille	  suunnatuilla	  informaatio-‐	  ja	  verkottumistilaisuuksilla.	  Tilaisuudet	  järjestetään	  
mahdollisuuksien	  mukaan	  yhteistyössä	  tanssin	  aluekeskusten	  kanssa.	  	  
	  
Tavoitteena	  on,	  että	  uudet	  tiedonkeruun	  kyselylomakkeet	  tulevat	  tulevaisuudessa	  
muodostamaan	  yksittäisten	  toimijoiden	  toimintakirjanpidon.	  Tähän	  tarvittavan	  
verkkopohjaisen	  järjestelmän	  toteuttamista	  valmistellaan	  vuonna	  2013.	  
	  
Teatterin	  tiedotuskeskus	  on	  käynnistänyt	  tahollaan	  tilastoinnin	  kehittämistyön.	  Tanssin	  
Tiedotuskeskus	  osallistuu	  kehitystyöhön.	  
	  
Suomalaisen	  tanssin	  tietokanta	  Tanka	  on	  ensisijaisesti	  digitaalinen	  arkisto.	  Vuonna	  2013	  
Tankan	  sisältöjä	  ylläpidetään	  edelleen	  säännöllisesti	  ja	  mahdollisimman	  kattavasti.	  
Päivityksessä	  hyödynnetään	  jatkossa	  aktiivisesti	  Tanssin	  Tiedotuskeskuksen	  verkkosivujen	  
esityskalenteria.	  Teostietoja	  kerätään	  myös	  tilastoinnin	  yhteydessä.	  Tankan	  systemaattinen	  ja	  
kattava	  päivitys	  vaatii	  ennen	  kaikkea	  henkilöresursseja.	  Tietokannan	  arkistoluonteen	  
ylläpitäminen	  edellyttää	  muun	  muassa,	  että	  kaikki	  tallennettava	  tieto	  tarkistetaan.	  	  
	  
	  
5.	  YHTEISKUNNALLINEN	  VAIKUTTAMINEN	  
	  
Tiedotuskeskuksen	  tehtävä	  ja	  toiminta	  sekä	  asiantuntijarooli	  kiteytyvät	  sen	  
yhteiskunnallisessa	  vaikuttamisessa.	  Tanssitaiteen	  aseman	  ja	  toimintaedellytysten	  
parantaminen	  edellyttää	  palvelu-‐	  ja	  neuvontatyötä,	  tiedottamista,	  julkaisujen	  tuottamista	  ja	  
promootiota,	  perustiedon	  tuottamista	  alan	  toiminnasta	  sekä	  koulutusta.	  	  
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Tiedotuskeskus	  vaikuttaa	  aktiivisesti	  tanssin	  toimintaedellytysten	  kehittämiseen	  ja	  ottaa	  
kantaa	  tanssitaidetta	  koskeviin	  kulttuuripoliittisiin	  kysymyksiin	  yhteistyössä	  muiden	  tanssin	  
alan	  järjestöjen	  kanssa.	  Yhteiskunnallisen	  vaikuttamisen	  sisällöissä	  ja	  tavoitteissa	  
noudatetaan	  vuonna	  2009	  valmistuneen	  Tanssissa	  on	  tulevaisuus	  –	  Tanssin	  visio	  ja	  strategia	  
2010–2020	  sisältöjä.	  	  
	  
Suuri	  osa	  Tiedotuskeskuksen	  yhteiskunnallisesta	  vaikuttamisesta	  kanavoituu	  tanssin	  talo-‐	  
hankkeeseen.	  Tanssin	  talo	  -‐hanke	  on	  tanssin	  kentän	  lähitulevaisuuden	  suurin	  yksittäinen	  
kehittämishanke,	  jota	  Tiedotuskeskus	  edistää	  omalla	  toiminnallaan	  muiden	  tanssin	  alan	  
strategian	  tavoitteiden	  joukossa.	  Hankkeen	  edistyessä	  käydään	  ajankohtaista	  keskustelua	  
tanssin	  kentän	  rakenteista,	  toimijoista	  ja	  rooleista	  liittyen	  tehtävänjakoon	  tanssin	  talon	  ja	  
muiden	  toimijoiden	  kesken.	  
	  
Erilaiset	  asiantuntijatehtävät	  ja	  jäsenyydet	  työryhmissä	  ovat	  merkittävä	  osa	  yhteiskunnallista	  
vaikuttamista.	  	  
	  
	  
6.	  KOULUTUS	  
	  
Tiedotuskeskus	  edesauttaa	  tanssin	  alan	  kehittymistä	  järjestämällä	  sekä	  itse	  että	  yhteistyössä	  
muiden	  toimijoiden	  kanssa	  erilaisia	  seminaareja	  ja	  koulutustapahtumia.	  Yhteistyötä	  muiden	  
taiteen	  alan	  toimijoiden	  kanssa	  tehdään	  myös	  laajemmissa	  koulutusprojekteissa.	  
	  
TAIVEX2	  Work	  attachment	  programme	  for	  Finnish	  performing	  arts	  professionals	  2012–2013 
	  	  
TAIVEX2	  on	  vuosina	  2009–2011	  toteutuneen	  TAIVEX-‐vientivalmennuksen	  erillinen	  
jatkohanke.	  Vuoden	  2012	  alusta	  käynnistyneen	  hankkeen	  toteuttajina	  ovat	  teatterin,	  tanssin	  
ja	  sirkuksen	  tiedotuskeskukset.	  Hankkeen	  keskeisenä	  sisältönä	  ovat	  ulkomailla	  tapahtuvat	  
pitkät	  työssäoppimisjaksot.	  Lisäksi	  hankkeeseen	  kuuluu	  kansainvälistymiseen	  liittyviä	  
opintokokonaisuuksia	  kotimaassa.	  Koulutukseen	  osallistuu	  30	  tuottajaa,	  joista	  11	  on	  tanssin	  
alalta.	  
	  
Työssäoppimisjaksot	  toteutuvat	  vuonna	  2013	  ja	  usein	  sellaisissa	  organisaatioissa,	  joiden	  
kanssa	  tiedotuskeskukset	  ovat	  tehneet	  yhteistyötä	  tai	  muuten	  olleet	  läheisessä	  
kanssakäymisessä.	  Tiedotuskeskukset	  ovat	  toimineet	  koulutettavien	  apuna	  
työssäoppimisjaksoista	  ja	  paikoista	  sovittaessa.	  Tanssin	  Tiedotuskeskus	  toimii	  hankkeessa	  
myös	  koulutussisältöjen	  suunnittelijana.	  	  
	  
Opintomatkat	  
	  
Tanssin	  Tiedotuskeskus	  järjestää	  opintomatkoja	  suomalaisten	  tanssitaiteilijoiden	  ja	  muiden	  
ammattilaisten	  kansainvälisen	  verkostoitumisen	  tukemiseksi	  ja	  asiantuntijuuden	  lisäämiseksi.	  
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Vuosina	  2011	  ja	  2012	  painopisteinä	  olivat	  suomalaiset	  aluekeskustoimijat	  ja	  heidän	  
kansainvälisten	  verkostojensa	  kehittäminen	  samoin	  kuin	  nuorten	  taiteilijoiden	  ja	  tuottajien	  
kansainvälistyminen.	  	  
	  
Vuonna	  2013	  jatketaan	  pienimuotoisten	  opintomatkojen	  järjestämistä.	  Kokemukset	  kahdelta	  
edelliseltä	  vuodelta	  ovat	  osoittaneet	  tämän	  onnistuneeksi	  toimintamuodoksi.	  Vuoden	  2013	  
opintomatkat	  suunnataan	  koreografeille	  ja	  kohteina	  ovat	  Aerowaves	  Spring	  Forward	  –festivaali	  
Zürichissa	  3.-‐6.5.2013	  sekä	  syksyn	  IETM-‐kokous	  Ateenassa.	  Lisäksi	  tutkitaan	  mahdollisuutta	  
järjestää	  yksi	  opintomatka,	  jonka	  tavoitteena	  olisi	  yleisempi	  tanssikulttuurin	  edistäminen.	  
	  
Opintomatkoille	  on	  avoin	  haku,	  josta	  tiedotetaan	  laajasti	  Tiedotuskeskuksen	  omien	  
tiedotuskanavien	  (www-‐sivu,	  sähköposti,	  Facebook)	  kautta.	  Opintomatkalaiset	  valitaan	  
kullekin	  matkalle	  hakemusten	  perusteella.	  
	  
	  
7.	  PROMOOTIO	  	  
	  
Promootion	  eli	  erilaisten	  tapahtumien	  ja	  viestinnän	  avulla	  edistetään	  suomalaisen	  tanssin	  ja	  
tanssin	  tekijöiden	  kansainvälistä	  tunnettuutta.	  
	  
ICE	  HOT	  	  
	  
ICE	  HOT	  on	  pohjoismaisen	  tanssin	  yhteistyöverkosto,	  brändi	  ja	  tapahtumakonsepti,	  johon	  	  
liittyy	  suunnitelma	  pitkäaikaisesta	  ja	  laajasta	  yhteistyöstä.	  ICE	  HOT	  -‐nimikkeen	  alla	  voidaan	  
toteuttaa	  eri	  paikoissa,	  eri	  sisällöin,	  eri	  kumppanien	  kanssa	  itsenäisiä	  tapahtumia	  tai	  
tapahtumasarjoja.	  ICE	  HOT	  -‐partnerit	  ovat	  Tanssin	  Tiedotuskeskuksen	  lisäksi	  Dansens	  Hus	  
Stockholm,	  Dansens	  hus	  Oslo,	  Dansehallerna	  Kööpenhaminassa	  sekä	  Performing	  Arts	  Iceland.	  
	  
Toimintavuoden	  2013	  aikana	  käynnistetään	  ICE	  HOT	  -‐kokonaisuuden	  tulevaisuusprojektit,	  
jotka	  kohdistuvat	  Pohjois-‐	  ja	  Etelä-‐Amerikkaan.	  Tavoitteena	  on	  lisätä	  pohjoismaisten	  ryhmien	  
esitys-‐	  ja	  yhteistyömahdollisuuksia	  kyseisillä	  alueilla.	  
	  
Toimintavuoden	  2013	  aikana	  valmistellaan	  myös	  ICE	  HOT	  Oslo	  2014	  -‐nykytanssikatselmusta,	  
jonka	  toteutuksessa	  Tanssin	  Tiedotuskeskus	  toimii	  konsultoivana	  tahona	  sekä	  
yhteistyökumppanina.	  
	  
Messuosallistumiset	  
	  
Tanssin	  Tiedotuskeskus	  osallistuu	  vuonna	  2013	  kolmeen	  messutapahtumaan.	  
	  
Tammikuussa	  2013	  toteutuva	  APAP	  –	  Global	  Performing	  Arts	  Marketplace	  and	  Conference	  
New	  Yorkissa	  on	  tapahtuma,	  johon	  Tiedotuskeskus	  osallistuu	  toista	  kertaa.	  Vuoden	  2013	  
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osallistuminen	  tapahtuu	  pienimuotoisesti.	  Tiedotuskeskuksen	  kansainvälisten	  asiain	  päällikkö	  
Mulari	  on	  kutsuttu	  APAP-‐tapahtuman	  International	  Members	  Advisory	  Committee’hin.	  
Tiedotuskeskuksen	  osallistuminen	  tapahtumaan	  toteutuu	  hänen	  läsnäolollaan.	  
	  
Tiedotuskeskus	  on	  osallistunut	  Japanin	  TPAM	  tapahtumaan	  Yokohamassa	  jo	  vuodesta	  2006	  
lähtien.	  Vuoden	  2013	  tapahtumapäivät	  ovat	  9.–17.2.	  Säännöllinen	  messuosallistuminen	  ja	  
sen	  yhteydessä	  tapahtuva	  pitkäjänteinen	  verkostoituminen	  ovat	  tuottaneet	  muun	  muassa	  
kolme	  eri	  yhteistyöprojektia	  suomalaisten	  ja	  japanilaisten	  tanssitoimijoiden	  välille.	  
Pienimuotoiseksi	  kaavaillun	  messuosallistumisen	  yhteydessä	  ylläpidetään	  verkostoja	  ja	  
luodaan	  uusia	  kontakteja	  sekä	  tuetaan	  yhteistyöprojektien	  toteutusta.	  
	  
Tiedotuskeskus	  osallistuu	  lokakuiseen	  Performing	  Arts	  Market	  Seouliin	  jo	  seitsemättä	  kertaa.	  
Osallistumiset	  ovat	  tuottaneet	  Korea–Finland	  Connection	  -‐hankkeen,	  joka	  on	  sisältänyt	  
asiantuntija-‐	  ja	  koulutusvaihtoa	  mm.	  Taivex-‐koulutusohjelmiin	  liittyen,	  sekä	  useita	  
yhteistyöprojekteja	  suomalaisten	  ja	  korealaisten	  välillä.	  Soulin	  messutapahtuman	  yhteydessä	  
järjestetään	  Korea-‐Finland	  Connection	  –yhteistyöohjelmaa	  esittelevä	  tilaisuus.	  
	  
Asiantuntijavierasohjelma	  
	  
Tanssin	  Tiedotuskeskus	  toteuttaa	  asiantuntijavierasohjelmaansa	  tuomalla	  Suomeen	  
yhteistyössä	  muiden	  toimijoiden	  kanssa	  kansainvälisiä	  avaintoimijoita	  tai	  avustamalla	  
ohjelman	  tuottamisessa	  muiden	  tahojen,	  esimerkiksi	  ulkoministeriön,	  Suomeen	  tuomille	  
vieraille.	  Asiantuntijoita	  on	  tuotu	  myös	  Tiedotuskeskuksen	  järjestämiin	  keskustelutilaisuuksiin	  
ja	  seminaareihin.	  Yhteistyötä	  muiden	  toimijoiden,	  kuten	  esimerkiksi	  festivaalien,	  kanssa	  
jatketaan.	  	  
	  
Ohjelmaltaan	  räätälöidyt	  vierailut	  myös	  muuten	  kuin	  festivaalien	  ja	  tapahtumien	  yhteydessä	  
ovat	  osoittautuneet	  tulokselliseksi	  ja	  	  toimivaksi	  tavaksi	  palvella	  sekä	  kansainvälisiä	  toimijoita	  
että	  suomalaisia	  tanssitoimijoita.	  Tätä	  toimintamallia	  jatketaan	  resurssien	  mukaan.	  
	  
	  
8.	  YHTEISTYÖPROJEKTIT	  
	  
Kansainvälisten	  yhteistyöprojektien	  kautta	  Tiedotuskeskus	  edistää	  suomalaisen	  tanssin	  
kansainvälistymistä,	  taiteilijoiden	  ja	  ryhmien	  esiintymis-‐	  ja	  työskentelymahdollisuuksia	  
ulkomailla,	  taiteellisten	  yhteistyöprojektien	  toteutumista	  ja	  residenssivaihtoa.	  Tiedotuskeskus	  
ei	  pääsääntöisesti	  osallistu	  taiteellisten	  yhteistyöprojektien	  toteuttamiseen	  tai	  edistämiseen	  
kotimaassa.	  Kotimaassa	  tehdään	  kuitenkin	  erilaista	  koulutukseen,	  viestintään	  ja	  
kulttuuripoliittiseen	  tai	  muuhun	  kentän	  kehittämiseen	  liittyvää	  yhteistyötä	  eri	  toimijoiden	  
kanssa.	  
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Tanssiareena-‐yhteistyö	  	  
	  
Tanssiareena	  ry	  on	  vuonna	  2000	  perustettu	  yhdistys,	  jonka	  jäseniä	  ovat	  Tanssin	  
Tiedotuskeskus,	  Sisä-‐Suomen	  tanssin	  aluekeskus	  /	  Pirkanmaan	  tanssin	  keskus	  ry,	  Zodiak	  –	  
Uuden	  tanssin	  keskus	  ja	  JoJo	  –	  Oulun	  tanssin	  keskus.	  Tällä	  hetkellä	  sen	  kautta	  toteutetaan	  tai	  
rahoitetaan	  kahta	  festivaalia:	  yhdistyksen	  omaa	  Liikkeellä	  Marraskuussa	  -‐festivaalia	  ja	  Zodiak	  –	  
Uuden	  tanssin	  keskuksen	  Sivuaskel/Sidestep	  -‐festivaalia.	  Viime	  vuosina	  yhdistyksen	  toiminta	  
suomalaisen	  tanssitaiteen	  kansainvälistymisessä	  on	  laajentunut	  kattamaan	  myös	  festivaalien	  
ulkopuolista	  toimintaa,	  kuten	  Aerovawes-‐kiertueen	  (Fall	  for	  Dance)	  järjestämisen	  ja	  
kiertuetoiminnan	  kehittämiseen	  liittyvää	  työtä.	  	  Erityisesti	  tätä	  työtä	  Tiedotuskeskus	  pyrkii	  
omalla	  asiantuntemuksellaan	  tukemaan.	  

Keðja2	  –	  2012–2015	   	  
	  
Yksitoista	  pohjoismaista	  ja	  balttilaista	  toimijaa	  sai	  vuonna	  2012	  tukipäätöksen	  EU:n	  
kulttuuriohjelmasta	  kolmivuotiselle	  Keðja2	  –	  	  2012–2015	  -‐hankkeelle.	  Suomesta	  mukana	  on	  
partnerina	  Tiedotuskeskuksen	  lisäksi	  MAD	  Tanssimaisterit	  ry.	  Pääpartnerina	  jatkaa	  Tanskan	  
Tanssin	  Tiedotuskeskus	  /	  Dansehallerna.	  Hanke	  koostuu	  tapaamisista	  Tallinnassa	  vuonna	  
2012,	  Klaipedassa	  vuonna	  2013,	  Maarianhaminassa	  vuonna	  2014,	  Writing	  Movement	  	  ja	  
Wilderness	  -‐projekteista,	  mentorointi-‐ohjelmasta	  sekä	  Think	  Tank	  -‐keskustelu-‐	  ja	  workshop	  -‐
sarjasta.	  	  
	  
Keðja2	  –	  2012	  –	  2015	  on	  tulevina	  vuosina	  Tanssin	  Tiedotuskeskuksen	  keskeisin	  
kansainvälinen	  projekti,	  jonka	  kautta	  on	  mahdollista	  lisätä	  myös	  tanssin	  alan	  kotimaista	  
verkottumista.	  Vuosina	  2008–2010	  toteutetun	  ensimmäisen	  keðja-‐hankkeen	  evaluaatiossa	  
nousivat	  esiin	  toiveina	  tanssitaiteilijoiden	  tarpeet	  ja	  taiteelliset	  projektit.	  Keðja2	  –	  2012–2015	  
-‐hankkeen	  tavoitteissa	  on	  painotettu	  erityisesti	  pohjoismaisten	  ja	  balttilaisten	  
tanssitaiteilijoiden	  työmahdollisuuksien	  ja	  liikkuvuuden	  lisäämistä.	  
	  
Tanssin	  Tiedotuskeskuksen	  kotimaisena	  yhteistyökumppanina	  Maarianhaminan	  tapaamisen	  
toteutuksessa	  toimivat	  ainakin	  Läntinen	  tanssin	  aluekeskus	  ja	  Pohjanmaan	  tanssin	  
aluekeskus.	  Maarianhaminan	  tapaamisen	  lisäksi	  Tiedotuskeskus	  vastaa	  Think	  Tank	  -‐
toiminnoista.	  Think	  Tankeissä	  keskustellaan	  kahdesta	  teemasta:	  Sustainable	  Strategies	  for	  the	  
Dance	  Field	  sekä	  Touring	  Network	  for	  the	  Nordic-‐Baltic	  region.	  Think	  Tank	  -‐toimintojen	  
toteutus	  alkoi	  keväällä	  2012,	  samoin	  Maarianhaminan	  tapahtuman	  rahoituksen	  hakeminen	  ja	  
muu	  valmistelu.	  Maarianhaminan	  tapahtuman	  suunnitteluun	  liittyen	  järjestetään	  kolme	  
yhteistyöfoorumia.	  Yhteistyöfoorumit	  järjestetään	  Maarianhaminassa,	  Turussa	  ja	  Vaasassa.	  
	  
Wilderness-‐projekti,	  jossa	  MAD	  Tanssimaisterit	  on	  mukana,	  koostuu	  muuan	  muassa	  
residensseistä	  viidessä	  maassa.	  Writing	  Movement	  -‐projektissa,	  jota	  vetää	  Norjan	  Tanssin	  
tiedotuskeskus,	  on	  Suomesta	  mukana	  verkkolehti	  Liikekieli.com.	  	  
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Muut	  yhteistyöprojektit	  
	  
Tiedotuskeskuksen	  pitkäjänteisen	  kansainvälisen	  verkostoitumisen	  ansiosta	  erilaisia	  
kumppanuus-‐	  ja	  yhteistyömahdollisuuksia	  tarjoutuu	  runsaasti	  joko	  suoraan	  
Tiedotuskeskukselle	  tai	  sen	  kautta	  suomalaisille	  tanssitoimijoille.	  Osassa	  Tiedotuskeskus	  voi	  
toimia	  mahdollisuuksien	  luojana,	  ovien	  avaajana	  tai	  luottamuksellisen	  yhteistyösuhteen	  
synnyttäjänä.	  Osassa	  sen	  on	  tarpeen	  olla	  mukana	  itse,	  vaikka	  tavoitteena	  voi	  olla,	  että	  
toiminta	  muuttuu	  myöhemmin	  kentän	  toimijoiden	  väliseksi.	  Residenssiprojektit	  ovat	  
tyypillisesti	  tällaisia,	  mutta	  myös	  muunlainen	  tuotanto-‐,	  asiantuntija-‐	  ja	  kehitystoiminta	  vaatii	  
alkuun	  tunnettuuteen	  ja	  luottamukseen	  perustuvia	  suhteita.	  
	  
Vuoden	  2013	  aikana	  toteutetaan	  seuraavia	  yhteistyöprojekteja:	  
	  
Vuoden	  2012	  aikana	  on	  valmisteltu	  Suomi–Australia-‐yhteistyötä,	  joka	  toteutuu	  useampana	  
residenssivaihto-‐ohjelmana.	  Suomalaisina	  yhteistyökumppaneina	  Australia-‐yhteistyössä	  ovat	  
muun	  muassa	  Zodiak	  –	  Uuden	  tanssin	  keskus,	  Routa,	  JoJo	  –	  Oulun	  tanssin	  keskus	  sekä	  Itäinen	  
tanssin	  aluekeskus.	  Vuoden	  2013	  maaliskuussa	  suomalaistoimijat	  osallistuvat	  
verkottumistapahtumaan	  Melbournessa,	  Australiassa.	  Suomalaiset	  yhteistyökumppanit	  
vastaanottavat	  australialaistaiteilijoita	  residenssiin	  Suomeen	  toimintavuonna	  2013,	  ja	  
vastaavasti	  australialaisyhteistyökumppanit	  vastaanottavat	  suomalaistaiteilijoita	  residenssiin	  
Australiaan	  toimintavuonna	  2014.	  Tanssin	  Tiedotuskeskus	  toimii	  yhteistyötä	  koordinoivana	  ja	  
osin	  rahoittavana	  tahona.	  
	  
Suomen	  ja	  Japanin	  välinen	  residenssiprojekti	  jatkuu	  vuonna	  2013	  JoJo	  –	  Oulun	  tanssin	  
keskuksen	  sekä	  Yokohama	  Red	  Brick	  Warehousen	  välisenä	  yhteistyönä.	  Projektissa	  
toteutuneet	  suomalaisen	  ja	  japanilaisen	  koreografin	  teokset	  esitetään	  Yokohama	  Dance	  
Collection	  -‐tapahtumassa	  helmikuussa	  2013.	  Tanssin	  Tiedotuskeskus	  toimii	  projektissa	  
yhteistyötahona.	  
	  
Tiedotuskeskus	  on	  yhteistyötahona	  myös	  Zodiak	  –	  Uuden	  tanssin	  keskuksen	  ja	  Japan	  
Contemporary	  Dance	  Networkin	  välisessä	  esitysvaihtoprojektissa.	  Tiedotuskeskus	  on	  ollut	  
mukana	  yhteistyön	  luomisessa	  ja	  seuraa	  projektin	  toteutumista.	  Projektin	  kautta	  syntyneille	  
teoksille	  haetaan	  kiertuemahdollisuuksia	  Japanissa	  vuosille	  2013	  ja	  2014.	  
	  
Korea–Finland	  Connection	  -‐yhteistyöohjelma	  jatkuu	  vuonna	  2013	  hankkeessa	  toteutettujen	  
yhteistuotantojen	  esitystoiminnalla.	  Toimintavuonna	  2013	  tutkitaan	  mahdollisuuksia	  jatkaa	  
ohjelmaa	  joko	  entisellään	  tai	  uusimuotoisena,	  esimerkiksi	  tuottajavaihtona.	  
 
Yhteistyön	  kehittämistä	  Iso-‐Britannian	  ja	  suomalaisten	  tanssitoimijoiden	  välille	  jatketaan.	  
Usea	  Iso-‐Britannian	  tanssin	  aluekeskus	  on	  kiinnostunut	  pohjoismaisen	  ohjelman	  
tuottamisesta,	  ja	  tämän	  edistämiseksi	  yhdeksän	  brittitoimijaa	  osallistui	  ICE	  HOT	  Helsinki	  -‐
tapahtumaan	  joulukuussa	  2012.	  Pohjoismaiset	  suurlähetystöt	  Lontoossa	  ovat	  kiinnostuneet	  
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toimimaan	  yhteistyökumppaneina	  mahdollisessa	  yhteistyöprojektissa.	  
	  
Vuonna	  2010	  aloitettua	  verkostoitumista	  kiinalaisten	  toimijoiden	  kanssa	  jatketaan.	  
Painopisteen	  oltua	  Shanghaissa	  vuosina	  2010	  ja	  2011,	  vuonna	  2012	  toteutettiin	  ensimmäinen	  
tutustumismatka	  China	  International	  Performing	  Arts	  Fair	  -‐tapahtumaan	  Guangzhoussa.	  
Toimintavuonna	  2013	  kartoitetaan	  mahdollisuudet	  varsinaiseen	  vientiprojektiin	  Kiinassa,	  
esimerkiksi	  yhteistyössä	  kanadalaisen	  CINARS-‐organisaation,	  pohjoismaisten	  organisaatioiden	  
tai	  suomalaistoimijoiden	  kanssa.	  	  
	  
Tiedotuskeskus	  on	  mukana	  Aerowaves-‐verkoston	  toiminnassa	  kansainvälisten	  asian	  päällikkö	  
Pirjetta	  Mularin	  kautta.	  Verkoston	  tavoitteena	  on	  luoda	  yhteistyökumppanuuksia	  muun	  
muassa	  Japaniin,	  Koreaan	  ja	  Taiwaniin	  sekä	  Pohjois-‐Amerikkaan	  ja	  Australiaan.	  Aasiaan	  
suuntautuvien	  yhteistyökumppanuuksien	  luomisessa	  käytetään	  apuna	  Tanssin	  
Tiedotuskeskuksen	  tietotaitoa.	  Tanssin	  Tiedotuskeskuksen	  Aasia-‐osaaminen	  on	  herättänyt	  
kansainvälisesti	  huomiota,	  ja	  sen	  hyödyntämistä	  taloudellisesti	  tutkitaan.	  	  
	  
	  
9.	  ORGANISAATIO	  JA	  HALLINTO	  
	  
Tiedotuskeskuksen	  jäsenyhteisöt	  
	  
Tiedotuskeskuksen	  jäsenyhteisöt	  ovat	  Suomen	  Kansallisbaletti,	  Suomen	  Nuorisoseurojen	  
Liitto	  ry,	  Suomen	  Seuratanssiliitto	  ry,	  Suomen	  Tanssinopettajain	  Liitto	  ry,	  Suomen	  
Tanssioppilaitosten	  Liitto	  ry,	  Suomen	  Tanssitaiteilijain	  Liitto	  ry,	  Suomen	  Tanssiurheiluliitto	  ry,	  
Suomen	  Teatterit	  ry,	  Teatterikeskus	  ry,	  Teatterikorkeakoulu	  ja	  Zodiak	  –	  Uuden	  tanssin	  keskus.	  	  
	  
Jäsenyydet	  järjestöissä	  ja	  verkostoissa	  
	  
Tiedotuskeskus	  on	  jäsen	  seuraavissa	  kansainvälisissä	  järjestöissä	  ja	  verkostoissa:	  IETM	  
(International	  Network	  for	  Contemporary	  Performing	  Arts),	  ENICPA	  (The	  European	  Network	  
of	  Information	  Centres	  for	  the	  Performing	  Arts),	  NOFOD	  (Nordisk	  Forum	  för	  Dansforskning),	  
On-‐the-‐move	  (OTM,	  Cultural	  Mobility	  Information	  Network).	  Toimintavuoden	  aikana	  
osallistutaan	  IETM:n	  ja	  ENICPAn	  kokouksiin	  
	  
Kotimaassa	  Tiedotuskeskus	  on	  Tanssin	  talo	  ry:n	  ja	  	  Tanssiareena	  ry:n	  jäsen.	  
Hallitustyöskentelyn	  kautta	  Tiedotuskeskus	  osallistuu	  yhdistysten	  toimintaan	  ja	  niiden	  
tavoitteiden	  edistämiseen.	  	  
	  
Tanssin	  Tiedotuskeskus	  on	  osa	  Taiteen	  verkostot	  -‐nimistä	  verkostoa.	  Verkostoitumista	  ja	  
yhteistyötä	  muiden	  taiteen	  ja	  kulttuurin	  alojen	  kanssa	  kehitetään.	  Tiedotuskeskus	  osallistuu	  
myös	  kulttuuriviennin	  tukiverkoston	  toimintaan.	  Opetus-‐	  ja	  kulttuuriministeriön	  aloitteesta	  
syntyneeseen	  verkostoon	  kuuluvat	  eri	  taiteiden	  tiedotuskeskusten	  ja	  vientikeskusten	  lisäksi	  
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muun	  muassa	  Suomen	  kulttuuri-‐	  ja	  tiedeinstituutit	  sekä	  Suomen	  lähetystöt	  ulkomailla.	  
Verkoston	  tarkoituksena	  on	  kehittää	  ja	  ylläpitää	  taiteen	  ammattilaisten	  yhteistyösuhteita.	  
Toiminta	  pyrkii	  edistämään	  suomalaisen	  kulttuurin	  vientiä	  ja	  näkyvyyttä	  ulkomailla.	  
	  
Toimisto	  ja	  henkilökunta	  	  
	  
Tiedotuskeskuksen	  vakituiseen	  henkilökuntaan	  kuuluu	  neljä	  henkilöä.	  Tanssi-‐lehden	  
yhdistyminen	  Teatteri-‐lehden	  kanssa	  uudeksi	  Teatteri&Tanssi-‐lehdeksi	  vuoden	  2012	  alussa	  
vaikutti	  Tiedotuskeskuksen	  henkilökunnan	  toimenkuviin.	  Toimenkuvissa	  tapahtui	  vuoden	  
2012	  aikana	  muutosta	  myös	  äitiys-‐	  ja	  opintovapaasijaisuuksien	  myötä.	  	  
	  
Vuoden	  2013	  strategiaprosessin	  yhteydessä	  tarkastellaan	  vakituisen	  henkilökunnan	  
toimenkuvia.	  Lisäksi	  henkilökunnalle	  järjestetään	  vuoden	  aikana	  työnohjausta	  sekä	  erilaista	  
ammatillista	  koulutusta.	  Vuoden	  2012	  aikana	  tiedotuskeskuksen	  viestintään	  pohjautuva	  
perustyö	  on	  saatu	  viestintästrategiassa	  määritellylle	  tasolle	  siksi,	  että	  henkilökuntaan	  on	  
kulunut	  kaksi	  määräaikaista	  työntekijää.	  Saavutettua	  toiminnan	  tasoa	  ja	  volyymia	  ei	  pystytä	  
ylläpitämään	  pelkästään	  vakinaisen	  henkilökunnan	  voimin.	  Tavoitteena	  on,	  että	  viestintään	  
käytettävää	  ammattitaitoista	  henkilökuntaa	  on	  riittävästi	  myös	  vuonna	  2013.	  Samalla	  
pidetään	  huolta	  siitä,	  että	  myös	  tiedonkeruuseen	  ja	  -‐tuotantoon	  on	  käytettävissä	  
ammattitaitoista	  työvoimaa.	  
	  
	  
10.	  TALOUS	  
	  
Tanssin	  Tiedotuskeskuksen	  toiminta	  rahoitetaan	  valtion	  toiminta-‐avustuksella,	  
hankekohtaisilla	  vienti-‐	  ja	  muilla	  projektiavustuksilla	  sekä	  oman	  toiminnan	  tuotoilla.	  	  Vuoden	  
2013	  kokonaistulojen	  arvioidaan	  olevan	  532	  300	  euroa.	  	  
	  
Valtion	  toiminta-‐avustuksella	  katetaan	  toimiston	  vakinaisen	  henkilökunnan	  (neljä	  henkilöä)	  
palkat	  sekä	  muut	  varsinaisen	  toiminnan	  kulut.	  Toiminta-‐avustuksella	  toteutetaan	  valtaosa	  
palvelu-‐	  ja	  neuvontatyöstä,	  tiedotustyöstä	  ja	  tiedonkeruusta.	  Talousarvio	  vuodelle	  2013	  on	  
tehty	  niin,	  että	  se	  mahdollistaa	  1–2	  määräaikaisen	  henkilön	  palkkauksen.	  Opetus-‐	  ja	  
kulttuuriministeriön	  tuki	  Tanssin	  Tiedotuskeskukselle	  on	  475	  000	  euroa.	  	  
	  
Perustoimintaan	  kuuluvat	  oman	  toiminnan	  tuotot	  koostuvat	  jäsenmaksuista,	  Tanka-‐
tietokantamaksuista	  ja	  tanssikouluhakemiston	  tuotoista.	  Muut	  oman	  toiminnan	  tuotot	  
liittyvät	  projekteihin.	  
	  
Tanssi-‐	  ja	  Teatteri-‐lehden	  yhdistymissopimuksen	  mukaisesti	  Tiedotuskeskus	  rahoittaa	  vuoden	  
2013	  Teatteri&Tanssi-‐lehden	  sisällöntuotantoa	  	  25	  000	  eurolla.	  
	  
Projektit	  	  
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Yllä	  eritellyn	  perustoiminnan	  lisäksi	  Tiedotuskeskus	  toteuttaa	  projekteja,	  joilla	  on	  oma	  
kustannusarvio	  ja	  kustannuspaikka.	  Osa	  näistä	  katetaan	  lähinnä	  opetus-‐	  ja	  
kulttuuriministeriön	  toiminta-‐avustuksella	  ja	  siihen	  sisältyvällä	  vientihanke-‐	  ja	  viennin	  
edistämistuella.	  Osaan	  projekteista	  saadaan	  tukea	  myös	  muista	  rahoituslähteistä	  ja	  
yhteistyökumppaneilta.	  Projektien	  toteutukseen	  kuuluu	  usein	  myös	  niin	  sanottua	  in	  kind	  -‐
rahoitusta	  tai	  yhteistyökumppanien	  rahoituspanoksia,	  jotka	  eivät	  näy	  Tiedotuskeskuksen	  
talousarviossa.	  
	  
Finnish	  Dance	  in	  Focus	  -‐julkaisun	  kustannukset	  katetaan	  Tiedotuskeskuksen	  
perustoimintamäärärahasta	  sekä	  mainostuotoilla.	  Kulut	  sisältävät	  määräaikaisen	  
toimitussihteerin	  palkkakulut.	  	  	  
	  
Keðja-‐hanke	  jatkuu	  vuonna	  2013.	  Vuoden	  2013	  rahoitus	  koostuu	  siirtomäärärahasta	  vuodelta	  
2012	  sekä	  säätiö-‐	  ja	  opetus	  ja	  kulttuuriministeriön	  tuesta.	  Vuoden	  2013	  aikana	  haettavat	  ja	  
mahdollisesti	  saatavat	  koko	  hankkeen	  Suomen	  osuuden	  ensisijaisesti	  vuonna	  2014	  
tapahtuvaan	  toteutukseen	  kohdistettavat	  määrärahat	  eivät	  näy	  vuoden	  2013	  talousarviossa.	  
Vuonna	  2013	  kulujen	  arvioidaan	  olevan	  45	  000	  euroa.	  
	  
ICE	  HOT	  Helsinki	  -‐tapahtuman	  toteutukseen	  kuuluu	  vuonna	  2013	  tapahtuman	  rahoituksen	  	  
lopputilitykset	  ja	  muut	  jälkityöt.	  Tähän	  tarkoitukseen	  on	  talousarviossa	  varattu	  10	  000	  euroa.	  
ICE	  HOT	  Nordic	  Dance	  (ent.	  Future)	  -‐hankkeeseen	  on	  varattu	  12	  000	  euroa.	  
	  
Messuprojekteihin	  käytetään	  vuonna	  2013	  yhteensä	  21	  000	  euroa.	  Kiinaan	  suuntautuvaan	  
verkostoitumiseen	  5	  000	  euroa.	  Suomalaisten	  ja	  japanilaisten	  toimijoiden	  väliseen	  
residenssiyhteistyöhön	  käytetään	  4000	  euroa	  ja	  Australian	  kanssa	  aloitettavaan	  yhteistyöhön	  
15	  000	  euroa.	  Muihin	  yhteistyöhankkeisiin	  varataan	  5	  000	  euroa.	  
	  
Tiedonkeruun	  kehittämiseen	  varataan	  10	  000	  euroa.	  
	  
TAIVEX2-‐koulutuksen	  kustannukset	  katetaan	  ESR-‐rahoituksella,	  jota	  hallinnoi	  Teatterin	  
tiedotuskeskus,	  yhteistyökumppanien	  eli	  kaupunkien	  rahoitusosuuksilla,	  osallistujamaksuilla	  
sekä	  tiedotuskeskusten	  rahoitusosuudella.	  Ainoastaan	  viimeinen	  näkyy	  Tanssin	  
Tiedotuskeskuksen	  osalta	  vuoden	  2013	  talousarviossa.	  Samalla	  kustannuspaikalla	  näkyvät	  
opintomatkoihin	  ja	  muuhun	  kansainvälistymisen	  edistämiseen	  suunnattavat	  määrärahat.	  
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11.	  TOIMINTA	  JA	  TAVOITTEET	  KESKIPITKÄLLÄ	  TÄHTÄIMELLÄ	  2013–2016	  
	  
Tanssin	  Tiedotuskeskuksen	  voimassa	  oleva	  strategia	  ulottuu	  vuoden	  2012	  loppuun.	  Uusi	  
strategia	  valmistuu	  vuoden	  2013	  aikana.	  Tiedotuskeskuksella	  on	  vuoden	  2015	  loppuun	  asti	  
voimassa	  oleva	  viestintästrategia.	  Sen	  mukaisesti	  Tanssin	  Tiedotuskeskuksen	  tehtävänä	  on	  
edistää	  tanssitaiteen	  asemaa,	  toimintaedellytyksiä	  ja	  tunnettuutta	  Suomessa	  sekä	  suomalaisen	  
tanssitaiteen	  tunnettuutta	  ulkomailla.	  Se	  pyrkii	  parantamaan	  tanssin	  asemaa	  myös	  tukemalla	  
tanssikulttuurin	  kehittymistä.	  
	  
Strategiassa	  määritellyn	  vision	  mukaisesti	  Tiedotuskeskus	  edesauttaa	  työllään	  sitä,	  että	  	  
vuonna	  2015	  suomalainen	  tanssitaide	  on	  entistä	  näkyvämpää	  sekä	  Suomessa	  että	  
kansainvälisesti.	  Se	  nähdään	  korkealaatuisena,	  tyylilajeiltaan	  rikkaana	  ja	  kiinnostavana	  
taidemuotona.	  Tanssin	  ymmärretään	  myös	  lisäävän	  sekä	  yksilön	  että	  yhteiskunnan	  
hyvinvointia.	  
	  	  
Tanssin	  Tiedotuskeskus	  tunnetaan	  organisaationa,	  joka	  tarjoaa	  suomalaiselle	  tanssin	  kentälle	  
ja	  päättäjille	  luotettavaa	  tietoa	  toiminnan	  ja	  päätöksenteon	  tueksi.	  Se	  tuottaa	  yleisölle	  ja	  
medialle	  sekä	  kansainvälisille	  toimijoille	  ajankohtaista	  tietoa	  tanssin	  kentän	  tapahtumista	  ja	  
toimijoista	  
	  
Tehtävää	  toteutetaan	  viidellä	  toiminnan	  alueella:	  
	  

• suomalaisesta	  tanssista	  tiedottaminen	  	  
• suomalaisen	  tanssin	  kentän	  käytännön	  toiminnan	  tukeminen	  
• yhteiskunnallinen	  vaikuttaminen	  
• kansainvälinen	  promootiotyö	  
• tiedonkeruu	  ja	  -‐tuotanto	  	  

	  
Tanssin	  kentän	  kehittyminen	  ja	  laajeneminen	  ja	  tanssin	  alan	  toiminnan	  merkityksen	  kasvu	  
asettavat	  kasvavia	  vaatimuksia	  myös	  Tiedotuskeskuksen	  toiminnalle	  ja	  sen	  laadukkuudelle.	  
Viestintästrategiassa	  korostetaan	  Tiedotuskeskuksen	  asiantuntijaroolia	  ja	  siihen	  liittyvän	  
tietopohjan	  tärkeyttä.	  	  
	  
Henkilöstön	  määrä	  ja	  ammattitaito	  ovat	  keskeisiä	  tekijöitä	  Tiedotuskeskuksen	  toiminnassa	  ja	  
kehittämisessä.	  Kansainvälinen	  toiminta,	  erilaiset	  yhteistyöprojektit	  ja	  verkostoissa	  
työskentely	  ja	  vaikuttaminen	  sekä	  tuovat	  uusia	  resursseja	  että	  vaativat	  paljon	  henkilöstöä	  ja	  
erityistä	  ammattitaitoa.	  Myös	  tiedontuotannon	  ja	  -‐keruun	  sekä	  tiedottamisen	  kehittäminen	  
ja	  uusien	  viestintäkeinojen	  hallitseminen	  vaativat	  panostusta	  työntekijöiden	  määrään,	  
ammattitaitoon	  ja	  täydennyskoulutukseen.	  	  
	  
Tiedotuskeskuksen	  toimintatapa	  on	  jatkossakin	  yhteistyötä	  ja	  verkostoitumista	  korostava.	  
Tiedotuskeskus	  pyrkii	  edistämään	  tanssin	  kentän	  toimintaedellytyksiä	  ja	  kansainvälistymistä	  
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tukemalla	  toimijoiden	  verkostoitumista.	  Myös	  erilaiset	  kansainväliset	  yhteistyöprojektit	  
tukevat	  tätä	  tavoitetta.	  Tiedotuskeskuksen	  oma	  toiminta	  sekä	  kansainvälisesti	  että	  
kotimaassa	  toteutuu	  yhteistyössä	  muiden	  toimijoiden	  kanssa.	  	  
	  
Yksi	  tiedotuskeskuksen	  toimintaa	  ohjaava	  seikka	  on	  pitkäjänteisen	  toiminnan	  merkitys	  –	  
nopeastikaan	  muuttuvassa	  maailmassa	  kaikki	  tulokset	  eivät	  näy	  muutamassa	  vuodessa.	  
Esimerkiksi	  promootiotyön	  vaikuttavuutta	  arvioitaessa	  on	  muistettava	  myös	  sen	  vaikutukset	  
tanssin	  kentän	  kansainvälistymisessä	  ja	  yhteistyöverkostojen	  kasvussa	  eikä	  pelkästään	  
esitystoiminnan	  lisääntymisessä.	  
	  
Pitkäjänteinen	  yhteistyön	  kehittäminen	  toteutuu	  sekä	  Tiedotuskeskuksen	  omassa	  
toiminnassa	  että	  tanssin	  kentän	  toiminnan	  ja	  yhteistyön	  tukemisessa.	  Keðja-‐hankkeen	  
kakkosvaihe	  ulottuu	  vuoteen	  2015.	  Tavoitteena	  on	  pohjoismais–balttilainen	  tanssiyhteisö,	  
jossa	  yhteistyö	  lisääntyy	  ja	  tietoa	  ja	  osaamista	  vaihdetaan	  eri	  toimijoiden	  kesken.	  	  
	  
Toinen	  lähivuosien	  keskeinen	  kansainvälinen	  yhteistyöhanke	  on	  ICE	  HOT	  2011–2016	  -‐
hankekokonaisuus,	  joka	  sisältää	  muun	  muassa	  joka	  toinen	  vuosi	  toteutuvan	  Nordic	  Dance	  
Platform	  -‐tapahtuman.	  Hankkeen	  puitteissa	  toteutetaan	  pohjoismaisen	  tanssin	  promootiota	  
ja	  näkyvyyttä	  edistäviä	  projekteja	  myös	  muissa	  yhteyksissä.	  
	  
Toiminta	  ja	  tavoitteet	  keskipitkällä	  tähtäimellä	  -‐luku	  päivittyy	  kun	  Tanssin	  Tiedotuskeskuksen	  
uusi	  strategia	  vuosille	  2013–2017	  valmistuu.	  
 


