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1. YLEISTÄ 
 
Tanssin Tiedotuskeskuksen tehtävä on edistää suomalaisen tanssitaiteen ja 
tanssikulttuurin kehitystä ja parantaa niiden yhteiskunnallista asemaa ja 
toimintaedellytyksiä.  
 
Tätä tehtävää toteuttaakseen Tiedotuskeskus toimii laaja-alaisena 
asiantuntijaorganisaationa, jonka toiminnot jakaantuvat palvelu- ja neuvontatyöhön, 
tiedotus-, julkaisu- ja promootiotoimintaan, tutkimus-, koulutus- ja kehityshankkeisiin 
sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Tehtävää toteutetaan sekä kotimaassa että 
kansainvälisesti. 
 
Tiedotuskeskuksen toimintaa ohjaa vuosittain hyväksyttävä toimintasuunnitelma sekä 
vuonna 2007 hyväksytty strategia vuosille 2007–2012. Uutena elementtinä toiminnan 
strategisessa ohjauksessa on vuoden 2011 lopussa valmistunut Tanssin 
Tiedotuskeskuksen viestintästrategia vuosille 2011–2015.  
 
Syksyllä 2010 aloitetun viestintästrategiatyön lähtökohta oli tarkastella 
Tiedotuskeskuksen koko toimintaa viestinnän näkökulmasta. Prosessin myötä 
evaluoitiin Tiedotuskeskuksen viestinnän käytäntöjä ja painopisteitä sekä luotiin 
suuntaviivat viestinnän kehittämiselle. Strategia- ja kehitystyötä tehtiin koko 
toimintavuoden ajan. Hallitus hyväksyi viestintästrategian kokouksessaan 1.11.2011. 
 
Aiempien viestinnän käytäntöjen ja viestinnän onnistumisen arvioinnin lisäksi keskeistä 
kehitystyössä oli strategisten linjausten tekeminen sekä Tiedotuskeskuksen tulevien 
vuosien viestinnän ja sen kehittämisen painopistealueiden määritteleminen. 
 
Viestintästrategiaprosessi ja viestinnän evaluointi vaikuttivat käytännön tiedotustyöhön 
jo vuoden 2011 aikana. Viestinnän prosesseja kehitettiin, uusia viestintätapoja ja -
välineitä otettiin käyttöön. Uusia sisältöjä tuotettiin sekä englanninkielisille että 
suomenkielisille verkkosivuille. Myös verkkopalvelun toimivuutta pyrittiin parantamaan. 
 
Tärkeä resurssi ja edellytys viestinnän kehitystyölle oli nuorten työllistämis- ja 
kansainvälistymishankkeen kautta saatu henkilökuntalisäys. Hankkeen kautta saatiin 
kolme viestinnän ammattilaista osallistumaan kotimaan ja kansainväliseen viestintään, 
viestinnän kehittämiseen ja kansainväliseen promootiotyöhön.  
 
Viestinnän evaluoinnin lisäksi vuoden 2011 aikana pyrittiin arvioimaan myös muita 
toiminnan osa-alueita. Kansainvälisen toiminnan kohdalla tarkasteltiin erityisesti 
messuprojekteja ja verkostoitumista. Kansainväliseen toimintaan liittyi myös TAIVEX-
vientivalmennus, jonka loppuvaiheeseen kuului laaja arviointiosuus. Tätä kautta myös 
Tiedotuskeskus sai arvokasta tietoa paitsi hankkeen onnistumisesta ja 
Tiedotuskeskuksen osuudesta ja panostuksesta myös kentän koulutustarpeista.  
 
Tiedotuskeskuksen kansainvälisen toiminnan pohjoismainen painotus jatkui. 
Alkuvuodesta keðja-hankkeen pääpartneri jätti EU:lle loppuraportin ja selvityksen 
kolmivuotisesta 2008–2010 hankekaudesta. Niin sanottua keðja2-hanketta valmisteltiin 
ja EU:lle jätettiin tukihakemus vuosina 2012–2015 toteutettavaan hankkeeseen. Keðja-
verkosto jatkoi toimintaansa myös hankekausien välissä Århusin syyskuisessa keðja	  -
tapaamisessa. 
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ICE HOT – Nordic Dance Platform -yhteistyö jatkui, ja jo vuoden 2011 aikana 
valmisteltiin vuoden 2012 Helsingin tapahtumaa sekä myös muissa yhteyksissä 
tehtävää ICE HOT -yhteistyötä.  
 
 
2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ 
 
Tanssin Tiedotuskeskuksen palvelutoiminnan keskeiset kohderyhmät kotimaassa ovat 
tanssin alan ammattilaiset, kulttuuripolitiikan toimijat ja päättäjät sekä tiedotusvälineet. 
Tiedotuskeskus palvelee myös alan harrastajia ja tanssista kiinnostunutta yleisöä. 
 
Verkkosivut ovat Tiedotuskeskuksen palvelu- ja neuvontatyön keskeisin väline. Vuoden 
2011 viestinnän kehitystyössä pyrittiin sekä lisäämään ja kehittämään verkkopalvelun 
sisältöjä että parantamaan sen käytettävyyttä. 
 
Vuoden 2011 aikana verkkosivuja tarkasteli noin 34 000 yksittäistä kävijää, jotka kävivät 
sivuilla noin 80 000 kertaa. Yksittäisiä sivuja on katsottu noin 250 000 kertaa.  Kävijöiden 
määrä on vähentynyt edellisvuodesta. Sen sijaan verkkopalvelussa keskimäärin käytetty 
aika on kasvanut, ja kävijät myös käyvät useammilla sivuilla käyntikertaa kohti.  
 
Hakukoneiden kautta sivuille osuneiden satunnaiskävijöiden osuus käyttäjistä on 
vähentynyt ja suuri osa kävijöistä etsiytyy tietoisesti sivuille ja käyttää niiden palveluja 
monipuolisemmin.  
 
Suosituimpia sisältöjä olivat verkkopalvelun etusivun ajankohtaiset uutiset ja ilmoitukset, 
tanssin opiskeluun liittyvät sivut, suomalaisen tanssin tietokanta Tanka ja linkkilistat. 
Englanninkielisen verkkopalvelun käyttäjiä oli reilut 10 % kokonaiskävijämäärästä. 
 
Tanka-tietokannan kävijämäärät eivät ilmeisesti ole koko toimintavuoden ajan olleet 
kävijäseurannan piirissä, mikä selittää osaltaan alentuneita kävijämäärälukuja. 
Verkkopalvelun kävijöitä ja käytön kohdentumista analysoidaan pääasiassa Google 
Analytics -palvelun avulla. 
 
Verkkopalvelun etusivulta kävijä löytää Uutiset, Ilmoitustaulun, Tiedotuskeskuksessa nyt 
-palstan sekä Esityskalenterin. Suomenkielisillä sivuilla julkaistiin vuonna 2011 noin 200 
tanssin kentän ja Tanssin Tiedotuskeskuksen uutista. Tiedotuskeskuksessa nyt -palstan 
avulla on entistä enemmän pyritty kertomaan Tiedotuskeskuksen hankkeista ja muusta 
toiminnasta. 
 
Ilmoitustaululla julkaistiin noin 260 ensisijaisesti tanssin kentän toimijoille suunnattua 
ilmoitusta, jotka liittyvät ammatilliseen toimintaan ja käsittelevät esimerkiksi työpaikkoja, 
kursseja ja residenssimahdollisuuksia. 
 
Tiedotuskeskuksen henkilökunta tuottaa ja päivittää verkkopalvelun uutiset, 
Ilmoitustaulun ilmoitukset ja Tiedotuskeskuksessa nyt -palstan sisällöt. Tanssin kentän 
toimijat päivittävät suoraan Esityskalenterin esitystiedot. Vuoden 2011 aikana kalenteriin 
syötettiin 410 esitystietoa. Luku sisältää 128 ensi-iltaa. 
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Suurin osa verkkopalvelun vierailijoista käytti palvelua Suomesta käsin, seuraavaksi 
eniten vierailuja tuli Saksasta, Ruotsista, Englannista ja Hollannista. Suurin osa 
kävijöistä saapui verkkopalveluun joko Google-hakukoneen kautta tai suoraan. Myös 
Facebookin kautta verkkopalveluun saapui jonkin verran kävijöitä.  
 
Verkkopalvelua kehitettiin toimintavuonna myös teknisesti. Alkuvuodesta se siirrettiin 
uudelle palvelimelle ja ylläpitoalustalle. Esityskalenteria kehitettiin muun muassa 
lisäämällä mahdollisuus linkittää videomateriaalia esitystietojen oheen sekä 
mahdollisuudella syöttää tiedot myös englanniksi. Käyttöliittymää pyrittiin selkeyttämään. 
Uudistusvaiheessa teknisessä ylläpidossa oli ongelmia, jotka on sittemmin saatu 
korjatuksi. 
 
Tanka-tietokannan hakutoiminto on ollut pitkään ongelmallinen, mistä on tullut paljon 
palautetta. Joulukuussa 2011 Tankan hakutoimintoa ja hakukonenäkyvyyttä 
parannettiin. Tehtyjen korjausten ja uudistusten jälkeen sähköpostitse saadun 
palautteen perusteella haku toimii nyt riittävän hyvin.  
 
Verkkopalvelun kehittämisen on tehnyt haasteelliseksi muun muassa se, että käytössä 
on neljä eri ylläpitojärjestelmää. Ne on otettu käyttöön eri aikoina ja eri tarkoitukseen, ja 
ne kommunikoivat keskenään puutteellisesti. 
 
Tiedotuskeskuksen palvelutoimintaan kuuluu verkkopalvelun ylläpidon lisäksi myös 
henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatoiminta, joka pitää sisällään pääasiassa 
vastaamista puhelin- ja sähköpostikyselyihin. Suorat kyselyt ovat yksityiskohtaisia ja 
koskevat asioita, joihin verkkopalvelusta ei löydy suoraa vastausta.  
 
Vuoden 2011 aikana tanssin kentän toimijoille tiedotettiin myös muutaman kerran 
kuukaudessa suoraan sähköpostitse erilaisista tapahtumista, apurahoista, projekteista ja 
vastaavista ammatilliseen toimintaan liittyvistä mahdollisuuksista. Tiedottaja Piia 
Ahosen tanssin kentän toimijoille tekemän kyselytutkimuksen mukaan tanssitoimijat 
ovat tyytyväisiä myös tähän suoraan sähköpostiviestintään.  
 
Tiedotuskeskuksen henkilökunta pyrkii antamaan neuvoja ja apua myös kansainvälisen 
toiminnan toteuttamisessa aika- ja muiden resurssien puitteissa. Tarve erilaisille 
tuotanto- ja neuvontapalveluille on suuri. Tiedotuskeskuksella ei kuitenkaan nykyisillä 
resursseilla tai nykyisellä toimintakonseptilla ole mahdollisuutta varsinaisesti tarjota 
kyseisiä palveluja tanssin kentälle. 
 
 
3. TIEDOTUS 
 
Edellä käsitelty palvelutoiminta ja erityisesti verkkopalvelu ovat osa Tiedotuskeskuksen 
viestintää. Seuraavassa käydään läpi viestintästrategiaprosessia ja strategian 
toteuttamista keskittyen muuhun viestintään kuin verkkopalveluun ja sen 
kehittämiseen. 
 
Viestintästrategiaprosessi  
 
Vuonna 2010 käynnistynyt viestintästrategiaprosessi vietiin loppuun vuoden 2011 
aikana. Strategiatyössä oli mukana koko Tanssin Tiedotuskeskuksen henkilökunta. 
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Marraskuussa 2011 julkaistiin Tanssin Tiedotuskeskuksen viestintästrategia, joka löytyy 
verkkopalvelusta www.danceinfo.fi > Asiakirjat. 
 
Strategiatyön taustalla käytettiin seuraavia selvityksiä ja raportteja: Piia Ahosen 
kyselytutkimus tiedotuskeskuksen viestinnästä kotimaan tanssin kentän toimijoille 
(3/2011), Maarit Kakkosen tutkimus tiedotuskeskuksen kansainvälisestä viestinnästä 
(5/2011) ja Antti Isokankaan (Nonparole Oy) raportti tiedotuskeskuksen viestinnän 
tehostamisesta (6/2011) 
 
Viestintästrategiassa todetaan, että viestintä kuuluu kiinteänä osana kaikkiin Tanssin 
Tiedotuskeskuksen toiminnan osa-alueisiin, ja kaikkea työtä suunnitellaan ja arvioidaan 
viestinnän näkökulmasta. Tiedotuskeskuksen viestinnän arvoiksi määriteltiin 
asiantuntemus, ammattitaito ja aktiivisuus.  
 
Erityisiksi viestinnän kehittämisen painopistealueiksi vuosille 2011–2015 nostettiin  
 

• Tanssia koskevan tietopohjan vahvistaminen 
• Tiedotuksen aihepiirien laajentaminen 
• Sosiaalisen median käyttöönotto  
• Englanninkielisen viestinnän vahvistaminen 
• Visuaalisen viestinnän lisääminen 
• Sisäisen viestinnän käytäntöjen vakiinnuttaminen 

 
Strategian toteuttaminen 
 
Osa strategiassa tehdyistä linjauksista on tullut toiminnan osaksi jo strategiaprosessin 
aikana. Muun muassa tiedotuksen aihepiirejä on aktiivisesti pyritty laajentamaan, mikä 
näkyy erityisesti uutiskirjeiden sisällössä. Uutiskirje on saanut kiittävää suullista 
palautetta muun muassa sisällön monipuolisuudesta ja helposta silmäiltävyydestä.   
 
Viestinnän kehitystyön myötä myös uutiskirjeiden ilmestymistiheyttä lisättiin: 
suomenkielinen uutiskirje lähetettiin vuoden 2011 aikana 27 kertaa. Uutiskirjelistalle on 
lisätty tai sille on ilmoittautunut vuoden 2011 aikana yli 130 uutta henkilöä. 
Vastaanottajia on tällä hetkellä lähes 1000. 
 
Suomenkielinen uutiskirje koostuu verkkosivuilla julkaistuista uutisista. Sen ensisijainen 
tavoite on tuoda tanssin alan toiminnalle lisää näkyvyyttä tiedottamalla kootusti kentän 
uutisista. Uutiskirje lähetetään tanssin kentän toimijoiden lisäksi muun muassa 
Tiedotuskeskuksen sisarorganisaatioille, kulttuuripolitiikan toimijoille ja päättäjille, 
Suomen kulttuuri-instituuteille, kulttuurivastaaville lähetystöissä sekä medialle. 
 
Englanninkielinen uutiskirje (newsletter) on suunnattu Tiedotuskeskuksen 
kansainvälisille sidosryhmille, kuten tuottajille, promoottoreille ja festivaalien edustajille. 
Uutiskirjeessä kerrotaan suomalaisten tanssiryhmien kansainvälisestä toiminnasta, 
muista kansainvälisesti kiinnostavista suomalaisen tanssin kentän uutisista sekä 
Tiedotuskeskuksen omista kansainvälisistä projekteista.  
 
Englanninkielinen uutiskirje lähetetään kansainvälisten toimijoiden lisäksi Suomen 
kulttuuri- ja tiedeinstituutteihin, Suomen lähetystöjen kulttuurivastaaville sekä 
Tiedotuskeskuksen kansainvälisen toiminnan kannalta keskeisille kotimaisille 
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sidosryhmille. Englanninkielinen uutiskirje lähetettiin vuoden 2011 aikana 8 kertaa. 
Uutiskirjeen vastaanottajia oli vuoden lopussa 1160 henkilöä. Vuoden aikana lista kasvoi 
43  henkilöllä. Uutiskirjeiden ja newsletterien vastaanottajien yhteystietojen jatkuva 
ylläpito Gruppo-yhteystietokannassa on keskeinen edellytys kohderyhmien 
saavuttamiseksi. 
 
Myös mediaa on pyritty palvelemaan entistä paremmin. Tiedotuksen aihepiirien 
laajentaminen, mediakontaktilistan päivittäminen ja mediaa varten kootun 
tapahtumakalenterin ylläpito edesauttavat yleistä tanssin näkyvyyden lisäämisen 
tavoitetta sekä parantavat median ja Tiedotuskeskuksen yhteistyötä. 
 
Tanssin Tiedotuskeskuksen Facebook-ryhmä perustettiin helmikuussa 2011. Vuoden 
loppuun mennessä siihen oli liittynyt 460 jäsentä ja määrä kasvaa jatkuvasti.  
 
Viestinnän kehitysprosessin yhteydessä Tiedotuskeskuksen viestinnän arvioitiin olevan 
varovaista ja konservatiivista muun muassa välineiden ja tyylilajien käytön suhteen. 
Facebook-ryhmän perustamistakin harkittiin pitkään ja pyrittiin ennakoimaan sen 
työllistävyyttä.  
 
Se on kuitenkin osoittautunut ylläpidoltaan kevyeksi ja vastaanottajat nopeasti 
saavuttavaksi viestintävälineeksi, joka on lisännyt interaktiivisuutta tanssin kentän ja 
Tiedotuskeskuksen välillä. Tiedotuskeskuksen verkkopalvelua on myös linkitetty 
Facebookiin palvelun etusivulle, uutisten ja ilmoitusten yhteen lisättyjen ”Tykkää”-
painikkeiden avulla.  
 
Tiedotuskeskuksen visuaalista viestintää on vahvistettu muun muassa linkittämällä 
verkkopalvelun esityskalenteriin videoita, lisäämällä uutisten yhteyteen kuvia ja 
julkaisemalla Facebookissa kuvia matkoilta ja tapahtumista. Sisäistä viestintää on 
vuonna 2011 vahvistettu muun muassa kirjoittamalla Tiedotuskeskuksen keskeisistä 
työtehtävistä ohjeistuksia ja kokoamalla uusille työntekijöille suunnattu 
perehdytyskansio.  
 
Viestintästrategiaa jalkautetaan edelleen vuoden 2012 aikana muun muassa laatimalla 
Tiedotuskeskuksen työntekijöille keskeisiä työtehtäviä koskevia yhteisiä aikatauluja ja 
konkreettisia viestintäsuunnitelmia.  
 
Osa verkkopalvelun ja tiedotustyön uudistuksista on edellyttänyt ensisijaisesti 
henkilöstöresurssia, aikaa ja ammattitaitoa. Osa on edellyttänyt taloudellista panostusta 
ja ulkopuolelta ostettua palvelua. Uudistustyötä tehtäessä on pyritty ottamaan huomioon 
toimintojen ylläpidon vaatima resurssi myös tulevaisuudessa. 
 
Yleisötyö 
 
Tanssin Tiedotuskeskuksen yleisötyö on ensisijassa yleistä tanssitietoisuuden 
lisäämistä, ei varsinaista yleisötyötä. Tiedotuskeskuksen keskeinen kontaktipinta  
tanssiyleisöön on verkkopalvelu. Esimerkiksi Voiko hiipiminen olla tanssia – Opas 
tanssin katsomiseen Tiedotuskeskuksen verkkosivuilla toimii yleisötyön välineenä. 
Sivuilta löytyy myös muuta materiaalia, kuten tanssia käsitteleviä artikkeleita. 
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Esityskalenteri palvelee yleisöä siinä missä ammattilaisiakin, mutta ei esitysten 
markkinointivälineenä voi olla yhtä tehokas kuin varsinaiset markkinointikanavat. 
 
Kansainvälistä tanssin päivää vietettiin 29.4. Tanssin Tiedotuskeskus aktivoi tanssita-
hoja viettämään tanssin päivää ja kokosi tiedotusta muiden tahojen toteuttamista tanssin 
päivän ja siihen liittyvän viikon tapahtumista.  
  
 
4. JULKAISUT   
 
Tanssi-lehti 
 

Vuonna 2011 Tanssi-lehti ilmestyi 4 kertaa. Vuoden 
viimeinen marraskuun lopussa ilmestynyt lehti oli 
kaksoisnumero. Samalla se oli viimeinen Tanssi-
lehden numero, sillä vuoden 2012 alusta Teatteri- ja 
Tanssi-lehti yhdistyvät uudeksi Teatteri&Tanssi -
lehdeksi. 
 
Teatteri- ja Tanssi-lehtien varsinainen 
yhdistymisprosessi oli ollut käynnissä jo vuoden 
2010 ajan. Sitä ennen oli käyty lehtien yhteisiä 
kehittämiskeskusteluja ja Tanssi-lehden kohdalla oli 
kartoitettu eri mahdollisuuksia jatkaa itsenäisenä 
tanssiin keskittyvänä julkaisuna. Tanssin 
Tiedotuskeskuksen hallitus hyväksyi 
kokouksessaan 15.3. vuosikokoukselle esitettäväksi 
aiesopimuksen Teatteri- ja Tanssi-lehtien 
yhdistämisestä. Tiedotuskeskuksen vuosikokous 
hyväksyi sopimuksen 18.4.2011.  

 
Yhdistymissopimuksen mukaisesti Kustannus Oy Teatteri, Tanssin Tiedotuskeskus ja 
Sirkuksen Tiedotuskeskus perustavat vuoden 2012 alusta uuden lehden, joka palvelee 
teatterin, tanssin ja sirkuksen ammattilaisia, harrastajia ja näistä aloista kiinnostuneita 
lukijoita. Tarkoituksena on, että lehti viiden vuoden siirtymäkauden jälkeen pystyy 
toimimaan taloudellisesti itsenäisesti, eli omalla tulonhankinnallaan peittämään lehden 
toimittamisesta, painamisesta ja levittämisestä aiheutuvat kustannukset.  
 
Yhdistymissopimus on voimassa kolme plus kaksi vuotta. Kolmen vuoden kuluttua 
sopimusta voidaan tarkistaa osapuolten yhteisellä päätöksellä. Viiden vuoden jälkeen eli 
vuoden 2017 alusta lähtien lehti pyrkii toimimaan oman tulonhankintansa varassa. 
Tanssin Tiedotuskeskus ostaa uudesta lehdestä journalistista materiaalia ja näkyvyyttä 
25 000 eurolla vuodessa vuosina 2012–2016.  
 
Sopimuksen mukaisesti uuden lehden vastaavaksi päätoimittajaksi valittiin Annukka 
Ruuskanen ja toiseksi päätoimittajaksi Minna Tawast. Vastaava päätoimittaja on 
vastuussa lehden taloudesta ja sisällöstä sekä toimii henkilökunnan esimiehenä. 

 
Yhdistäminen toteutettiin Teatteri-lehteä kustantavan Kustannusosakeyhtiö Teatterin 
suunnatulla osakeannilla, joka toteutettiin 10.–15.11.2011. Tanssin Tiedotuskeskus 
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merkitsi 100 nimellisarvoltaan 25,23 euron arvoista osaketta. 
 
Tanssi-lehden tilaajamäärä pysyi lähes samana kuin edellisenä vuonna. Merkittävää 
tilaajamäärän laskua ei tapahtunut huolimatta Teatteri- ja Tanssi-lehtien 
yhdistämispäätöksestä. Yhdistämispäätöksen jälkeen syksyllä tehtiin kaksi Tanssi-
lehden markkinointikampanjaa, jotka olivat samalla myös uuden lehden markkinointia. 
Tanssi-lehden mainostuotot vähenivät merkittävästi. Tähän oli vaikuttamassa 
yhdistämispäätöksen lisäksi varmasti myös yleinen taloudellinen tilanne. 
 
Vuonna 2011 Tanssi-lehden toimitusneuvostoon kuuluivat päätoimittaja Tawastin lisäksi 
Outi Kallinen, Katja Keränen, Leena Rouhiainen, Tuomo Railo ja Maija Hirvanen.  
 
Finnish Dance in Focus 
 
Suomalaista tanssia englanniksi esittelevä Finnish Dance in Focus 2011–2012  toimi 
keskeisenä osana Tiedotuskeskuksen kansainvälistä viestintää. Sen tarkoituksena on 
lisätä suomalaisen tanssin kansainvälistä tunnettuutta ja tukea Tiedotuskeskuksen ja 
tanssin kentän kansainvälisiä hankkeita. Lehden sisältöä suunniteltaessa painotetaan 
journalistisia kriteereitä enemmän kuin promootiotavoitteita. Muun muassa tästä syystä 
julkaisu saa usein kiitosta kansainvälisiltä toimijoilta. 
 
2011–2012 Finnish Dance in Focuksessa käsiteltiin muun muassa ruohonjuuritason  
poliittisuutta tämän päivän suomalaisessa tanssitaiteessa sekä esiteltiin kolme keskeistä 
suomalaista tanssifestivaalia niiden taiteellisten johtajien linjausten kautta. Petri Kekoni 
ja Ervi Sirén esiteltiin laajemmissa artikkeleissa. 
 
Julkaisu ilmestyi vuoden 2011 elokuussa. Julkaisun valmistelu aloitetaan yleensä 
edellisen numeron postituksen jälkeen, tässä tapauksessa vuoden 2010 syksyllä. 
Toimitusprosessi on siis varsin pitkä. Tavoitteena on ollut varmistaa työprosessin 
aikatauluttaminen pitkällä aikajänteellä muiden työtehtävien lomaan ja toisaalta olla 
ajankohtainen eli jättää osa jutuista tuotettavaksi keväällä.  
 
Finnish Dance in Focuksen painos oli 3000 kappaletta. Painos jaetaan ja postitetaan 
vuoden aikana lähes kokonaan kansainvälisille sidosryhmille ja eri tapahtumien 
osanottajille. Myös muut suomalaiset tanssin alan toimijat saavat julkaisua omaan 
käyttöönsä. Ulkoministeriön Viestintä- ja kulttuuriyksikkö tilasi julkaisua levitettäväksi 
omien kanaviensa kautta. 
 
Vuoden 2011 aikana muunnettiin pdf-tiedostoiksi vuosien 2008–2011 Focusten 
keskeinen sisältö ja ne julkaistiin Tiedotuskeskuksen verkkosivuilla.   
 
 
5. PROMOOTIOTYÖ 
 
Promootiotyöksi voidaan määritellä ne käytännön toimet, joiden ensisijainen tarkoitus 
on lisätä suomalaisen tanssitaiteen ja taiteilijoiden kansainvälistä tunnettuutta. 
Promootiotyön kautta voidaan lisätä esiintymis- ja työtilaisuuksia, mutta myös muun 
kansainvälisen yhteistyön edistäminen tapahtuu usein samoissa yhteyksissä. Edellä 
esitelty Finnish Dance in Focus on osa kansainvälistä viestintää ja promootiotyötä. 
Tarkoitukseen tuotetaan myös muuta materiaalia. 
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Vuoden 2011 aikana Tiedotuskeskus osallistui kaksille esittävän taiteen messuille, 
tuotti uutta promootiomateriaalia sekä valmisteli vuoden 2012 tapahtumia. Vuoden 
2012 joulukuussa Helsingissä toteutettavan ICE HOT – Nordic Dance Platformin 
valmistelu aloitettiin keväällä 2011.  
 
ICE HOT – Nordic Dance Platform 
 

Ensimmäinen ICE HOT – Nordic Dance Platform 
järjestettiin Tukholmassa joulukuussa 2010. 
Yhteistyöpartnereina olivat tapahtuman toteuttajan 
Tukholman Dansens Husin lisäksi Norjan Dansens 
Hus, Tanskan Dansescenen sekä Tanssin 
Tiedotuskeskus.  
 
Hyvin toimineen yhteistyön, onnistuneen tapahtuman ja 
saadun hyvän palautteen perusteella yhteistyötä 

päätettiin jatkaa ja partnerikokouksissa ryhdyttiin valmistelemaan ICE HOT Future -
hankekokonaisuutta ja rahoitussuunnitelmaa vuosille 2011–2016.  
 
Hankekokonaisuus sisältää ICE HOT – Nordic Dance Platform -tapahtumat vuosille 
2012, 2014 ja 2016 sekä yhteistyömallin Pohjoismaiden ulkopuolella tapahtuvasta 
promootio- ja muusta yhteistyöstä. Rahoitusta kokonaishankkeelle haettiin 
Pohjoismaisesta ministerineuvostosta. 
 
Talvella 2011 käytiin partnerien kesken keskusteluja seuraavan katselmuksen eli 
vuoden 2012 tapahtuman järjestäjätahosta ja -paikasta. Norjan Dansens Hus tarjoutui 
ensin vastaamaan tapahtuman järjestämisestä, mutta joutui sittemmin toteamaan, ettei 
mahdollisuuksia  järjestämisvastuun kantamiseen ole.  
 
Keväällä päätettiin partnerien kesken, että Tanssin Tiedotuskeskus ottaa vastuun 
seuraavasta tapahtumasta. Tiedotuskeskuksen hallitus käsitteli asiaa 17.5. Lopullinen 
päätös tapahtuman järjestämisestä ja sen laajuudesta syntyy rahoitusneuvottelujen ja -
päätösten myötä. 
 
Rahoitushaku eri pohjoismaisista ja muista lähteistä alkoi jo keväällä 2011 ja jatkui 
syksyn ajan. Syksyn mittaan varmistui riittävä rahoituspohja mahdollistamaan 
tapahtuman valmistelun jatkamisen. Syyskuussa Erika Härkönen aloitti projektin 
puolipäiväisenä tuottajana.  
 
Syksyn kuluessa haettiin projektille rahoitusta ja valmisteltiin sen toteutusta, erityisesti 
viestintää. Marraskuun alussa avattiin ICE HOT – Nordic Dance Platform Helsingin 
verkkosivut. Joulukuun alussa alkoi avoin haku esitysohjelmistoon pohjoismaisille 
tanssitaiteilijoille ja ryhmille.  
 
Messutapahtumat 
 
TPAM on vuosittain järjestettävä esittävien taiteiden messutapahtuma Japanissa. 
Vuonna 2011 tapahtuma järjestettiin 16.–20.2. Yokohamassa nimellä Performing Arts 
Meeting in Yokohama. Tanssin Tiedotuskeskus on ollut mukana tapahtumassa jo 



 10 

useana vuonna esittelemässä suomalaista tanssia ja luomassa yhteyksiä alan 
kansainvälisiin toimijoihin.  
 
Vuonna 2011 TPAMin yhteydessä järjestettiin myös IETM:n Satellite Meeting, joka 
tarjosi runsaasti kiinnostavia keskusteluita ja tietoa eri maiden tanssikentän rakenteista. 
Tapahtumia edelsi Yokohama Dance Collection eX, jonka loppukilpailuja Pirjetta Mulari 
seurasi. Hän osallistui myös paneelikeskusteluun jonka teemana oli Aerowaves. Matkan 
tavoitteena oli ylläpitää Japanin kontakteja sekä luoda mahdollisuuksien mukaan uusia. 
TPAM ja oheistapahtumat keräävät osallistujia myös muualta maailmasta ja erityisesti 
muualta Aasiasta. 
 
Tiedotuskeskuksen messukonsepti sisälsi messuosaston, showcase-esityksen sekä 
verkottumistilaisuuden. Show case -esitys ja verkottumistilaisuus järjestettiin 
yhteistyössä Québecin Cinars-organisaation ja Québec Delegationin kanssa. Yhteistyö 
onnistui hyvin ja québeciläiset olivat halukkaita uuteen yhteistyöhön vuonna 2012. 
 
Susanna Leinonen Companyn showcase-esitystä Yokohaman KAAT-teatterissa seurasi 
600–700 katsojaa. Esitys onnistui erinomaisesti, ja tuotti jo messujen aikana ryhmälle 
useita tiedusteluita ja konkreettisia ostotarjouksia. Esityksen jälkeen järjestetty 
verkottumistilaisuus keräsi noin 100 vierasta. Useampi japanilainen festivaali tai teatteri 
kertoi kiinnostuksestaan ohjelmoida tulevaisuudessa suomalaista tanssia. 

 
Performing Arts Market Seoul (PAMS) on vuosittain Koreassa järjestettävä esittävien 
taiteiden promootiotapahtuma. Tapahtuma haluaa painottaa luovaa yhteistyötä. 
Tapahtuman järjestävät Korea Arts Management Service (KAMS) ja Korean 
Kansallisteatteri. Tanssin Tiedotuskeskus on osallistunut PAMSiin omalla 
näyttelyosastolla vuodesta 2007. 10.–14.10. järjestetyn tapahtuman painopisteenä oli 
Aasia.  
 
Tanssin Tiedotuskeskus järjesti tapahtumassa vastaanoton Jayu-teatterin aulassa Seoul 
Arts Centressä. Vastaanotto pidettiin SIDance-festivaalin esityksen Solo & Duet jälkeen. 
Yksi illan esityksistä oli Glims & Glomsin Simo Heiskasen teos A Man Without a Shade 
in His Soul. PAMSin yhteyteen järjestettiin Korea–Finland Connection -opintomatka (6.–
15.10.2011). KAMS organisoi opintomatkan ohjelman.  
 
 (LIITE 2, Messuprojektit) 
 
Shanghai-jatkohanke 
 
Tiedotuskeskus toteutti vuonna 2010 esitysvierailu- ja yhteistyökokonaisuuden osana 
Shanghain maailmannäyttelyn Suomen kulttuuriohjelmaa. Tarkoitukseen myönnetyistä 
resursseista osa siirrettiin vuodelle 2011 jatkohankkeen toteuttamiseksi. 
 
Esitys- ja työpajakokonaisuus toteutettiin joulukuussa kahden eri festivaalin yhteydessä. 
Karttunen Kollektivin teos Keiju esitettiin 10.12. yhdessä Shanghain keskeisistä 
esitystiloista, Grand Theaterissa. Kutsusta ja paikallisista järjestelyistä vastaisi Shanghai 
Dance Festival. Joona Halosen Whispering Cosmos esitettiin 8.-10.12. Dance Storm 
Festivalin ohjelmistossa. 
 
Esitysvierailujen lisäksi kokonaisuuteen kuului kaksi työpajaa: 
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• Nykytanssityöpaja Shanghai Theatre Academy, Dance Department. Työpajan 

veti koreografi Joona Halonen.  
• Tila- ja äänisuunnittelun työpaja,Ting Ji University, Department of Design & 

Innovation. Työpajan pitivät skenografi Salla Salin ja äänisuunnittelija Johanna 
Storm. 

 
Esitykset ja työpajat saivat positiivista palautetta. Paikallisten tuottajien kanssa on 
keskusteltu jatkosta ja halukkuutta yhteistyön, esitysvierailujen ja työpajayhteistyön, 
jatkamiseen on.  
 
Taloudelliset resurssit Kiinassa nykytanssin kohdalla ovat kuitenkin melko rajalliset, joten 
vierailut Kiinaan ja yhteistyö on nähtävä investointina tulevaisuuteen, sekä taloudellisesti 
että sisällön tuotannon kannalta, eikä niinkään tämän päivän tai aivan lähitulevaisuuden 
tuottomahdollisuuksina. Jatkotoimia on arvioitava näistä lähtökohdista. 
 
Asiantuntijavierasohjelma 
 
Asiantuntijavierasohjelman tarkoituksena on kutsua Suomeen kansainvälisiä tanssin 
asiantuntijoita: toimittajia, promoottoreita, festivaalijohtajia ja taiteellisia johtajia. 
Vierailujen ajankohdat sovitetaan useimmiten ajankohtiin, jolloin lyhyessä ajassa on 
mahdollista nähdä useita esityksiä.  
 
Vierailut järjestetään usein yhteistyössä jonkin tapahtuman tai ulkoministeriön kanssa. 
Tiedotuskeskuksen roolina on vastata osin tai kokonaan vieraiden ohjelmasta, johon voi 
sisältyä esityksiä, harjoituksia, taiteilija- ja muita tapaamisia. Ohjelma räätälöidään 
vieraiden toiveiden mukaan vastaamaan heidän kiinnostustaan ja edustamansa tahon 
toimintaa.  
 
Vuonna 2011 järjestettiin sekä keväällä että syksyllä usean toimijan yhteisohjelma, jonka 
ajankohta määräytyi useamman ensi-illan ja muun esityksen mukaan. Lisäksi vuoden 
mittaan vieraili omien aikataulujensa mukaisesti lukuisia ulkomaisia vieraita, joita tavattiin 
lähinnä lyhyiden keskustelujen merkeissä. Näitä ei ole listattu alla olevaan luetteloon. 
 
Maalis-huhtikuun vaihteessa ulkoasiainministeriö ja Tanssin Tiedotuskeskus toteuttivat 
yhteistyössä seuraavien toimijoiden Helsingin vierailun: 

• Samme Raeymaekers, Taiteellinen koordinaattori, Concertgebouw, Brugge, 
Belgia, 29.3.–2.4.2011    

• Kajo Nelles, Toiminnanjohtaja, nrw landesbüro tanz; Johtaja, international 
tanzmesse nrw, Düsseldorf, Saksa, 29.3.–2.4.2011  

 
Korea–Finland Connection -vierailun yhteydessä Helsingissä vierailivat varsinaiseen 
yhteistyöohjelmaan osallistuneiden lisäksi: 

• Aesoon Ahn, Taiteellinen johtaja, Soul Performing Arts Festival, 26.8.–4.9.2011 
• Euna Im, Korea Arts Management Service, Soul, 26.8.–4.9.2011  
• Yeon Woo, Korea Arts Management Service, Soul, 26.8.–1.9.2011 
• Oh Se Hyung, Korea Arts Management Service, Soul, 27.8.–4.9.2011 

 
Kuopio Tanssii ja Soi -festivaalilla vierailivat Tiedotuskeskuksen kutsumina: 

• Bernard Baumgarten, johtaja, TROIS C-L, Luxemburg ,17.–20.6.2011 
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• Paul Russ, johtaja, Dance4, Nottingham, Iso-Britannia,17.–19.6.2011  
• Claire Hicks, tuottaja, Dance4, Nottingham, Iso-Britannia,17.–19.6.2011  

 
Pyhäjärven Täydenkuun Tanssit -festivaalilla  vieraili Tiedotuskeskuksen kutsumana: 

• Paul Russ, johtaja, Dance4, Nottingham, Iso-Britannia, 24.–28.7.2011 
 
Marraskuussa ulkoministeriö ja Tiedotuskeskus toteuttivat vierailuohjelman seuraaville: 

• Jürgen Wilcke, Artistic Consultant Dance, Festival Movimentos, Wolfsburg, 
Saksa, 22.–26.11.2011 

• Burkhard Nemitz, Deputy Director General, Theater Bonn, Saksa, 22.–
25.11.2011 

• Laura Diffenderfer, Programming Associate, The Joyce Theater Foundation, 
Inc., New York, USA, 23.–26.11.2011   

• Alistair Spalding, Chief Executive & Artistic Director, Sadler’s Wells, Lontoo, 
Iso-Britannia, 23.–25.11.2011  

• Donald Hutera, tanssikriitikko, Dance Europe Magazine, Iso-Britannia, 24.–
26.11.2011  

• Christopher Reynolds, Artistic Associate, Harbourfront Centre, Toronto, 
Kanada, 22.–26.11.2011  

 
Lisäksi Helsingissä ja Tanssin Tiedotuskeskuksessa vierailivat muun muassa: 

• Akiko Tachiki, journalisti, tanssikirjoittaja, Tokio, Japani   
 8.–11.4.2011, Helsinki. Vierailuohjelman toteutus: Tanssin Tiedotuskeskus  

• Bong-min Choi, Chuncheon Mime Festivalin ohjelmajohtaja, Etelä-Korea, 
11.8.2011 

• Susanne Naess Nielsen, dansearena nord, hallinnollinen johtaja, Norja, 20.9. 
• Alicia Adams, Vice President ja Gilda Almeida, Director, Kennedy Center, 20.5. 

ja 1.11.2011 
 
Promootiomateriaalit  
 
Tiedotuskeskus tuottaa lähes vuosittain uutta visuaalista promootiomateriaalia. Nyt 
formaatin suhteen päädyttiin luottokortin muotoiseen muistitikkuun. Muodon valinnassa 
painoivat houkuttelevuus, uutuus, ekologisuus ja keveys.  
 
Kolmen erillisen muistitikun videosisällöt teemoiteltiin seuraavasti: Ensimmäinen 
muistitikku esittelee kuusi kansainväliseen kiertuetoimintaan valmiudet omaavaa 
vakiintunutta ryhmää, toinen esittelee omaperäisiä, jännittäviä ja ajankohtaisia teoksia ja 
kolmas teoksia lapsille, nuorille ja koko perheelle.      
  
Luottokorttimuistitikut painatettiin joulukuussa 2011. Sisältöjen siirto muistitikuille 
tapahtui käsityönä yksi muistitikku kerrallaan. Työn loppuunsaattaminen ja viimeistely 
tapahtui vuoden 2012 alkupuolella. Ensimmäisen erän valmistumisen tavoitetakaraja oli 
niiden ehtiminen APAP-messutapahtumaan New Yorkissa 6.–10.1.2012.   
 
 
6. TUTKIMUS-  JA KEHITYSTYÖ 
 
Tiedotuskeskus keräsi ja toimitti tanssin esitys- ja katsojatilastot vapaiden ryhmien ja 
freelance-koreografien osalta vuodelta 2010. Lisäksi koottiin tanssin aluekeskusten 
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esitys- ja katsojatilastot. Nämä tilastot yhdistettiin valtionosuuslain piiriin kuuluvien 
tanssiteattereiden tilastoihin yhdeksi Tanssin tilastot 2010 -kokonaisuudeksi. Tilastot 
julkaistiin Tanssin Tiedotuskeskuksen verkkosivuilla sekä Teatterin tiedotuskeskuksen 
Teatteritilastot 2010 -kirjassa. Verkkosivuilla julkaistiin lisäksi luettelo vuonna 2010 
kantaesityksen saaneista suomalaisteoksista. 
 
Tanssin Tiedotuskeskuksen tavoitteena on jo pitkään ollut laajentaa tilastointia ja 
tiedonkeruuta kattamaan esitysten lisäksi myös muuta taidelähtöistä toimintaa. 
Pyrkimyksenä on myös kehittää välineitä laajempaan yhteiskunta- ja kulttuuripoliittiseen 
keskusteluun.  
 
Nykyiset useissa yhteyksissä käytössä olevat pelkät talouden tunnusluvut eivät kerro 
riittävästi tai oikealla tavalla taiteen ja kulttuurialan toiminnasta, vaikutuksesta ja alan 
tuottamasta lisäarvosta. Alalta puuttuu mittaristo ja arviointivälineitä, jolla arvioitaisiin 
myös muuta kuin numeraalisin tunnusluvuin ilmaistavaa toiminnan vaikuttavuutta.  
 
Vuoden 2010 lopussa opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi tukea erillisavustuksena 
edellä kuvattuun arvioinnin tapojen ja välineiden kehitystyöhön. Projektin käytännön 
toteutuksesta vastasi mediayhtiö B105 Oy. Tiedotuskeskuksessa projektista vastasi ja 
sen toteutukseen osallistui toiminnanjohtaja Sanna Rekola. 
 
Vuonna 2011 käynnistetyn ja pääosin toteutetun hankkeen tavoitteet olivat:  
 

1. Koota tietoa toimialasta ja tehdä näkyväksi tanssin alan taidelähtöistä soveltavaa 
ja muuta toimintaa, jota toistaiseksi ei tilastoida. 

2. Luoda mittaristo, jota voidaan soveltuvin osin käyttää myös lähialoille, muihin 
esittäviin taiteisiin (teatteri, sirkus, kuvataide, osittain musiikki). 

3. Kuvata toimialan ekosysteemiä ja alan arvioinnin periaatteita. 
4. Verkottaa toimialatiedon tuottajia ja tarvitsijoita ja koordinoida tiedontuotantoa. 

 
Tavoitteiden toteuttamiseksi projektissa tehtiin vuonna 2011 seuraavat toimet: 
 

1. Kartoitettiin tanssin alan olemassa olevaa tiedontuotantoa ja toimialan 
tilastolähteitä.  

2. Laadittiin koekyselylomakkeet alan toimintojen kartoittamiseksi ja tehtiin 
koekysely. 

3. Tuotettiin kaksi kalvosarjaa projektin keskeisistä havainnoista ja toimialan 
ekosysteemin kuvaamiseksi. 

4. Koottiin arviointimittaristo tanssin alalle.  
5. Koottiin arvioinnin yhteyteen listat tanssin alan tietolähteistä. 
6. Kuvailtiin alan ekosysteemiä sekä tiedontuotannon, rahoituksen ja toimijakentän 

rakennetta. 
7. Järjestettiin 2 kutsuseminaaria ja työpajaa. 
8. Perustettiin projektisivusto mittariston kehitysversioiden, seminaarimuistioiden ja 

projektiin liittyvien muiden aineistojen jakamiseksi (www.toimiala-arvo.net). 
 
Tammikuussa 2012 järjestetään projektin viimeinen kutsuseminaari. Hankkeen opetus- 
ja kulttuuriministeriön myöntämällä erillismäärärahalla toteutettu osa tullaan päättämään 
talvella 2012. Sen lopussa tullaan määrittelemään kehitystyön jatkotoimet ja suositukset.  
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7. KOULUTUS 
 
Vuonna 2011 Tiedotuskeskuksen merkittävin koulutushanke oli TAIVEX-
vientivalmennus ja sen loppuun saattaminen. Vuoden 2011 aikana valmisteltiin myös 
TAIVEX-jatkohanketta. Tiedotuskeskuksen koulutuksellista toimintaa ovat myös lyhyet 
seminaarit, keskustelutilaisuudet tai alustukset. Näitä lähinnä kansainväliseen 
toimintaan liittyviä tilaisuuksia toteutettiin Tiedotuskeskuksen henkilökunnan toimesta 
vuoden mittaan useita. 
 
TAIVEX-vientivalmennus 
 
Toimintavuosi oli taiteen tiedotuskeskusten ja kuntapartnerien ESR-hanke TAIVEX-
vientivalmennusohjelman päätösvuosi. Syksyllä toteutettiin viimeiset opintomatkat ja 
lähiopetusjaksot. Hankkeen päätöstilaisuus oli 8.12.2011.  
 
Hankkeen kuluessa tuotettiin eri vaiheissa ja eri koulutusosioista arviointimateriaalia 
sekä rahoittajan että hankkeen suunnittelijoiden ja toteuttajan tarpeisiin. Raportti, jonka 
keskeisen osan muodostaa osallistujilta saatu palaute, ilmestyi helmikuussa 2012. 
 
TAIVEX-koulutuksen toteutuksesta vastasi Teatterin Tiedotuskeskus yhdessä 
Helsingin kauppakorkeakoulun pienyrityskeskuksen kanssa. Hankkeen 
yhteistyökumppanina Tanssin Tiedotuskeskus osallistui pienyrityskeskuksen 
toteuttaman koulutusosan (senior manager exchange) suunnitteluun, valmisteli 
koulutuksen vapaaehtoisia, alakohtaisia kokonaisuuksia sekä vuosien 2010 ja 2011 
opintomatkoja.  
 
Tiedotuskeskus osallistui myös hankkeen ohjaus- ja projektiryhmien työhön: Sanna 
Rekola toimi ohjausryhmän puheenjohtajana (varalla Piia Ahonen) ja projektiryhmän 
jäsenenä (varalla Pirjetta Mulari). Pirjetta Mulari vastasi Tiedotuskeskuksen 
opintomatkojen suunnittelusta ja matkojen johtamisesta sekä muusta koulutusten 
toteuttamiseen liittyvästä työstä. 
 
Eri taiteen alojen yhteisen vientivalmennusohjelman tavoite oli taiteen alojen 
keskinäisen verkostoitumisen lisääminen ja taiteen välittäjinä työskentelevien 
ammattilaisten vienti- ja kansainvälistymisvalmiuksien sekä liiketoimintaosaamisen 
kasvu. Koulutuksen suoritti yhteensä 79 koulutettavaa. Koulutukseen valituista 14 oli 
tanssin alalla osin tai kokonaan toimivia ammattilaisia.  
 
Kaiken kaikkiaan TAIVEX järjesti kahden ja puolen vuoden aikana 38 koulutusjaksoa, 
21 opintomatkaa ja 16 seminaaria. Vapaaehtoiseen mentorointiin osallistui 59 
opiskelijaa. Lista opiskelijoita, koulutuksista, opintomatkoista ja mentoreista on 
loppuraportin liitteenä. (Raportti osoitteessa www.taivex.fi) 
 
Loppuarvioinnin mukaan TAIVEX-koulutus saavutti sille hankkeen suunnittelu- ja 
hakuvaiheessa asetetut määrälliset ja laadulliset kriteerit. Koulutuksen onnistumisessa 
määrällisiä kriteereitä tärkeämmiksi nousevat koulutuksen sisältöjen onnistuminen ja 
muiden tavoitteiden saavuttaminen, joiden tarkastelussa keskeistä on opiskelijoiden 
koulutuksen eri vaiheissa antama palaute.  
 
Koulutukseen osallistuneiden antaman palautteen perusteella keskeisiksi 
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onnistumisiksi nousivat yhteistyö- ja kollegaverkostojen muodostuminen, osallistujien 
ammatillisen identiteetin selkiytyminen ja voimistuminen sekä ammatillisen osaamisen 
kasvu.  
 
Koulutukseen kuuluvat opintomatkat koettiin erittäin hyödyllisiksi. Tanssin 
Tiedotuskeskus vastasi itsenäisesti yhteensä kuuden opintomatkan järjestelyistä. 
Vuonna 2011 toteutettiin opintomatkat Yokohamaan, Tokyo Performing Arts Market in 
Yokohama –tapahtumaan, Seouliin PAMS-tapahtumaan sekä IETM-kokoukseen 
Tukholmaan. Tukholman opintomatka toteutettiin yhdessä Teatterin 
Tiedotuskeskuksen kanssa. 
 
TAIVEX² 
 
Vuoden 2011 aikana valmisteltiin yhdessä Teatterin ja Sirkuksen Tiedotuskeskusten 
kanssa TAIVEX²-hanketta, johon saatiinkin syksyllä positiivinen ESR-rahoituspäätös. 
TAIVEX² on vuosina 2012–2013 toteutettava teatterin, tanssin ja sirkuksen 
ammattilaisten työvaihto-ohjelma.  
 
Ohjelman aikana osallistujat suorittavat hankkeen ulkomaalaisessa 
yhteistyöorganisaatiossa työvaihtojakson, jonka pituus voi vaihdella kahdesta viikosta 
kahteen kuukauteen osallistujan toiveiden mukaisesti. Työvaihtojaksot räätälöidään 
vaihto-ohjelmaan valittujen tarpeisiin siten, että ne tukevat osallistujan ja hänen 
taustaorganisaationsa kansainvälistä toimintaa. 
 
Työvaihto-ohjelman lisäksi hankkeen aikana toteutetaan taiteen ammattilaisten 
kansainvälistymistä tukeva koulutuskokonaisuus. Koulutuskokonaisuuden teema on 
johtaminen ja strateginen suunnittelu ja se rakentuu kuudesta työpajajaksosta. 
 
Hankkeen toteutuksesta vastaa TINFO - Teatterin Tiedotuskeskus 
yhteistyökumppaneinaan Tanssin Tiedotuskeskus, Sirkuksen Tiedotuskeskus sekä 
Helsingin, Turun, Tampereen ja Porin kaupungit. Haku TAIVEX² -opintokokonaisuuteen 
avautui joulukuussa 2011. Koulutukseen valitaan 30 osallistujaa, näistä 8 
kaupunkipartnerien valitsemia. 
 
Muu koulutustoiminta 
 
Tukholman IETM-kokouksen yhteyteen 14.-17.4.2011 järjestettiin opintomatka, johon 
haettiin osallistujat avoimen haun kautta. Matkalle osallistui yhteensä yhdeksän 
suomalaista taiteilijaa tai tuottajaa, ja se järjestettiin yhteistyössä Teatterin ja Tanssin 
Tiedotuskeskusten TAIVEX-opintomatkan kanssa. Opintomatkalle valittiin Laura Karén, 
Krista Petäjäjärvi, Akseli Kaukoranta, Sonya Lindfors, Anni Taskula, Erika 
Härkönen, Niina Airaksinen, Sari Palmgren ja Laura Taberman. 
 
Kuopiossa järjestettiin 18.6.Tanssin Tiedotuskeskuksen ja tanssin aluekeskusten 
yhteinen strategiaseminaari kansainvälistymisestä. Tiedostuskeskuksesta seminaariin 
osallistuivat Pirjetta Mulari seminaarin vetäjänä ja yhtenä puhujana sekä Piia Ahonen ja 
Elina Manninen. 
 
19.6. järjestettiin Tanssin Tiedotuskeskuksen ja Itäisen tanssin aluekeskuksen 
yhteistyönä myös laajemmalle yleisölle tarkoitettu keskustelutilaisuus 
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kansainvälistymisestä. Tilaisuuden vetäjänä toimi Pirjetta Mulari. Oulussa järjestettiin 
Tanssia Tyrkyllä -tapahtuman yhteydessä 16.9.2011 koulutustilaisuus koreografeille 
teemalla Urajuttua. Koulutuksesta vastasi Pirjetta Mulari. 
 
8. YHTEISTYÖPROJEKTIT 
 
Tiedotuskeskuksen yhteistyöprojektit ovat usein kansainväliseen yhteistyöhön liittyviä. 
Useimmiten niissä on mukana Tiedostuskeskuksen lisäksi muita kotimaisia 
kumppaneita tai ne tähtäävät kentän kansainvälistymiseen. Usein yhteistyöprojekteilla, 
kuten esimerkiksi keðja-hankkeella, on välillisiä vaikutuksia myös tanssin kentän 
toimintaan tai toimintaedellytyksiin kotimaassa. 
 
Keðja 
 
Vuonna 2011 keðja-hanke oli ns. 1.5 vaiheessa. Hankekausi 2008–2010 oli loppunut ja 
uutta hankehakemusta valmisteltiin. Alkuvuonna päätoteuttajan eli Tanskan Tanssin 
Tiedotuskeskuksen johdolla valmisteltiin vuosien 2008–2010 hankekauden EU-tuen 
loppuraporttia ja -tilitystä. Raportti valmistui helmikuussa. Kevään mittaan sitä 
täydennettiin komission pyynnöstä muun muassa talouteen liittyvillä lisäselvityksillä.  
 
Syksyllä 2011 yksitoista pohjoismaista ja baltialaista toimijaa haki EU:n 
kulttuuriohjelmasta tukea kolmivuotiselle keðja2 –  2012–2015 -hankkeelle. Suomesta 
mukana oli hakijapartnerina Tiedotuskeskuksen lisäksi M.A.D. Tanssimaisterit ry. 
Pääpartnerina jatkaa Tanskan Tanssin Tiedotuskeskus.  
 
Rahoituksen toteutuessa hanke koostuu kolmesta tapaamisesta, Tallinnassa vuonna 
2012, Klaipedassa vuonna 2013, Maarianhaminassa vuonna 2014; Reading Dance –  
Writing Dance –projektista; Wilderness –projektista; mentorointi-ohjelmasta sekä Think 
Tank -keskustelu- ja workshop-sarjasta.  
 
Vuoden 2011 aikana toteutettiin yksi keðja-tapaaminen: 20.-22.9. Århusissa, 
Tanskassa. Tapahtuman teemana oli Questioning Agendas. Seminaareissa, 
workshopeissa ja muun ohjelman kautta kysyttiin: Miksi tanssimme, kenelle tanssimme 
– ja kuka tanssii? 
 
Tanssin Tiedotuskeskus järjesti keðjaÅrhus -tapahtumaan opintomatkan, johon oli avoin 
haku. Haun perusteella matkalle valittiin neljä tanssitaiteilijaa, joille maksettiin 
matkatukea. KeðjaÅrhusin kautta tukea sai kaksi tanssitaiteilijaa. Opintomatkalaiset 
kiittelivät matkan antia, ja totesivat, että tällaisista opintomatkoista on heille konkreettista 
hyötyä verkottumisessa, kontaktien luomisessa sekä yhteistyökumppanien löytämisessä. 
 
Keðja-hankkeen arvioitiin toteutuneen tavoitteiden mukaisesti. Määrällisesti hanketta 
voidaan arvioida seuraavien lukujen valossa: Yhteensä noin 1100 tanssin alan 
ammattilaista 23 maasta tapasi kickoff-tapaamisessa, kuudessa tapahtumassa ja 
kahdessa erillisessä koulutus-workshopissa. Tapaamisten puitteissa järjestettiin 95 
puhetilaisuutta, luentoa, workshoppia, seminaaria ja yli 80 esitystä kahdeksassa eri 
maassa.  
 
Lukuja merkittävämpänä voi kuitenkin pitää havaintoja pohjoismais-baltialaisen 
tanssiyhteisön syntymisestä, kanssakäymisen ja taiteellisen yhteistyön lisääntymisestä 
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alueella sekä tapahtumien teemojen ja sisältöjen merkityksestä ammatillisen osaamisen 
ja ymmärryksen kasvussa. (Hankkeen arvioinnista lisää liitteessä 1) 
 
Keðja-hankkeen arviointiin voidaan liittää myös Riitta Honkasen Metropolia 
ammattikorkeakouluun tekemä opinnäytetyö, jossa hän tutki verkostojen merkitystä 
nykytanssitoimijoiden kansainvälistymisessä. Honkasen työstä kävi ilmi, että keðja-
tapaamisilla oli todellisia positiivisia vaikutuksia. Osallistuminen tapaamisiin synnytti 
verkostoja sekä uusia yhteistyöprojekteja ja yhteistuotantoja. (Liite 1) 
 
Havainnot positiivisista vaikutuksista voitaneen yleistää koskemaan laajemminkin 
Tiedotuskeskuksen kansainvälistä yhteistyötä ja verkostoitumista edistäviin 
hankkeisiin. 
 
Suomalais-japanilainen koreografivaihto- ja yhteistyöprojekti 2011–2012 
 
Uuden tanssin keskus Zodiak on aloittanut yhteistyöohjelman JCDN Japan 
Contemporary Dance Networkin kanssa vuosille 2011–2012. Tiedotuskeskus tukee 
ohjelman toteutusta yhtenä kansainvälisistä yhteistyöprojekteista.  
 
Ohjelma on jatkoa vuosien 2007–2009 residenssivaihto-ohjelmalle Suomen ja Japanin 
välillä, joka syntyi Tiedotuskeskuksen myötävaikutuksella. Aiempaan vaihto-ohjelmaan 
verrattuna uusi yhteistyö pyrkii syvällisempään yhteistyöhön, sisältäen 
residenssivaihtojen lisäksi myös yhteistuotantoja Suomen ja Japanin välillä. 
 
Vuosille 2011–2012 yhteistyöohjelmaan on valittu koreografit Ervi Sirén Suomesta ja 
Kosei Sakamoto Japanista. Sirén työskentelee Japanissa paikallistanssijoiden 
kanssa, Sakamoto Suomessa. Yhteistuotantona syntyvät teokset esitetään 
kummassakin maassa. Yhteistyökumppaneina toimivat mm. Täydenkuun Tanssit -
festivaali, Bird Theatre Festival, Tanssin Tiedotuskeskus ja Japanin Suomi-instituutti. 
Ohjelmaa tukevat mm. Japan Foundation ja Saison Foundation. 
 
Projektiin valittu japanilaiskoreografi Kosei Sakamoto vieraili Pyhäjärvellä heinäkuussa 
2011. Sakamoto piti workshopin suomalaistanssijoille ja valitsi workshopin kautta viisi 
tanssijaa vuonna 2012 toteutettavaan kantaesitysteokseen. Ervi Sirén työskenteli 
residenssissä Tokion Morishita Studiossa syyskuussa 2011 ja piti workshopin 
japanilaistanssijoille. Workshopin kautta Sirén valitsi viisi tanssijaa kantaesitysteokseen 
keväälle 2012.  
 
Korea–Finland Connection 2011  
 
Korea–Finland Connection on Tanssin Tiedotuskeskuksen ja Korea Arts Management 
Servicen välinen yhteistyöohjelma, jonka suomalaisena yhteistyökumppanina on 
TAIVEX-vientivalmennusohjelma. Ohjelman tavoitteena on kehittää suomalaisten ja 
korealaisten esittävän taiteen ammattilaisten välistä yhteistyötä sekä luoda 
yhteistyöprojekteja.   
 
Vuonna 2011 ohjelmassa tapahtui paljon. Toukokuussa valittiin Korea–Finland 
Connection 2011 -osallistujat, seitsemän osallistujaa Suomesta ja seitsemän Koreasta.  
 
Suomalaisosallistujat olivat:  
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• Riitta Aittokallio, tuottaja, Glims & Gloms   
• Hanna Brotherus, koreografi 
• Janne Ikäheimo, tuottaja, Nomadi Productions  
• Anne Jämsä, lavastus- ja puvustussuunnittelija, WHS  
• Kirsi Mustalahti, näyttelijä-tuottaja 
• Liisa Nojonen, taiteellinen johtaja, PDC Pori Dance Company  
• Sari Palmgren, tanssija-koreografi, MAD-tuotanto    

 
Tanssin Tiedotuskeskus valitsi osallistujat yhdessä Korea Arts Management Servicen ja 
TAIVEX-vientivalmennusohjelman kanssa. Ohjelmaan valituilla suomalaisilla oli 
konkreettisia yhteistyösuunnitelmia korealaisten kanssa. 
 
Valitut korealaisosallistujat olivat:  

• Jong-Ho Lee, puheenjohtaja, SIDance-festivaali,  
• Joung-hwa Lee, kansainvälisten suhteiden päällikkö, M Theather  
• Kyung-ae Ro, kansainvälisten asioiden koordinaattori, Trust Dance Theater 
• Kwnag-ryul Jang, puheenjohtaja, International Performing Arts Project, 

Busan/Soul 
• Eun-ju Chung, päätoimittaja, Korean Dance Magazine (Momm)   
• Sung-soo Ahn, taiteellinen johtaja, Sungsoo Ahn Pick-up Group   
• Na-hoon Park, taiteellinen johtaja, Park na hoon company 

  
8.6. Tanssin Tiedotuskeskus perusti Korea–Finland Connection -osallistujille Facebook-
ryhmän, jossa osallistujat voivat tutustua toisiinsa ja jakaa kommentteja, kysymyksiä ja 
kuvia. Kesällä 2011 valmisteltiin korealaisosallistujien elokuun lopun ja syyskuun alun 
asiantuntijavierailua Suomeen. Ohjelmaa suunnittelivat kansainvälisten asiain päällikkö 
Pirjetta Mulari ja tiedotus- ja tuotantoassistentti Katri Riikonen.   
 
Korealaisosallistujat vierailivat Suomessa, pääasiassa Helsingissä, 26.8.–4.9.2011. 
Matkalle osallistuivat myös kolme henkilöä Korea Arts Management Servicestä ja 
Aesoon Ahn, SPAFin ja Hanguk Performing Arts Centerin johtaja. Ohjelma sisälsi 
vierailuja esityspaikkoihin, useita tapaamisia suomalaisten tanssialan ammattilaisten 
kanssa, esityksiä ja yhteisiä illanviettoja. Ohjelmassa oli varattu yksi päivä myös 
yksilöllisiä tapaamisia ja kunkin osallistujan omaa kiinnostusta koskevaa perehtymistä 
varten.  
 
Lokakuussa 2011 suomalaisosallistujat vierailivat vuorostaan Soulissa. Opintomatkan 
ajankohta oli 7.–14.10.2011. Opintomatka sijoittui Performing Arts Market Seoul -
messutapahtuman ympärille. PAMS järjestettiin 10.–14.10.2011.  
 
Matkalle osallistuivat Riitta Aittokallio, Janne Ikäheimo, Anne Jämsä, Kirsi Mustalahti, 
Liisa Nojonen ja Sari Palmgren ja lisäksi toiminnanjohtaja  Marjo Pyykönen Susanna 
Leinonen Companysta. Tiedotuskeskuksesta matkalle osallistui Katri Riikonen, joka toimi 
myös opintomatkan matkanjohtajana. Opintomatkan ohjelman suunnitteli Korea Arts 
Management Service kysyen suunnitteluvaiheessa ohjelmatoiveita ja ideoita osallistujilta 
ja Tiedotuskeskukselta.  
 
Opintomatkan ohjelma oli tiivis, monipuolinen ja mielekäs. Se sisälsi esimerkiksi 
tutustumisvierailuja esittävien taiteiden tiloihin (esimerkisi Seoul Art Space – Hongeun, 
Nam June Paik Art Center, Hanguk Performing Arts Center), tapaamisia tanssialan 
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ammattilaisten kanssa, esityksiä ja lisäksi korealaiseen kulttuuriin tutustumista. Messut 
pitivät sisällään esimerkiksi Aasiaa käsittelevät infotapaamiset, näyttelyosastoajan, 
speed dating -tuokioita, messujen iltaohjelman, showcase-esityksiä ja 
Tiedotuskeskuksen järjestämän verkottumistilaisuuden kutsuvieraille. 
 
Vuoden 2011 loppupuolella Tanssin Tiedotuskeskus ja KAMS keskustelivat yhteistyön 
jatkamisesta. Molemminpuolisena tavoitteena on jatkaa ja syventää yhteistyötä. Vuonna 
2012 tarkoituksena on edistää tuotannollista yhteistyötä: Tanssin Tiedotuskeskus ja 
KAMS tukevat yhtä yhdessä valittavaa tanssin alan korealais-suomalaista 
yhteistyöprojektia.     
 
Aerowaves-verkosto 
 
Tiedotuskeskuksen kansainvälisten asiain päällikkö Pirjetta Mulari jatkoi Aerowaves-
verkoston jäsenenä. Pääasiassa eurooppalaisten festivaalien ja esitystilojen edustajista 
koostuvan verkoston tehtävä on valita vuosittain kaksikymmentä esitystä 
partneriorganisaatioiden sekä kansallisten tuotantopartnereiden ohjelmistoon. 
Verkoston ja valintaprosessin kautta tieto taiteilijoista ja esityksistä leviää tehokkaalla 
tavalla.  
 
Tiedotuskeskuksen lisäksi Suomesta verkostossa mukana on Tanssiareena ry, joka 
toimii Aerowaves-verkoston valitsemien esitysten Suomen kiertueiden koordinoijana. 
Tiedotuskeskus ja Tanssiareena ry tekevät yhteistyötä Aerowaves-verkoston 
toimijoina. Tanssiareena järjestää Aerowaves-kiertueen nimellä Fall for Dance.  
Tanssin Tiedotuskeskus tukee Tanssiareenan kehittymistä kiertueorganisaationa muun 
muassa hallitustyöskentelyn kautta. 
 
Tanssin aluekeskukset 
 
Tiedotuskeskus pyrki edesauttamaan tanssin aluekeskusten kansainvälistymistä muun 
muassa kotimaassa järjestettyjen keskustelu- ja koulutustilaisuuksien kautta sekä  
verkottamalla aluekeskustoimijoita  ja kansainvälisiä tanssin toimijoita. Kiinnostusta 
yhteistyöhön aluekeskusten kanssa löytyy useilta kansainvälisiltä toimijoilta.  
 
Kuuopiossa kesäkuussa suomalaiset aluekeskustoimijat tapasivat TROIS C-L 
keskuksen Bernard Baumgartenin Luxemburgista sekä Iso-Britannian tanssin 
aluekeskusverkostoon kuuluvan Dance4 -keskuksen johtaja Paul Russin ja tuottaja 
Claire Hicksin.  
 
Tapaamisessa keskusteltiin residenssi- ja muun yhteistyön kehittämisestä. Pyhäjärven 
Täydenkuun Tanssit -festivaalilla heinäkuussa järjestettiin vapaamuotoinen tapaaminen 
ja esittelytilaisuus, johon kutsuttiin aluekeskusten edustajia, tanssin kentän tuottajia ja 
festivaalin kansainväliset vieraat.  
 
Elokuussa  toteutettiin verkottumis- ja opintomatka tanssin aluekeskuksille Italiaan. 
Matkan ohjelmaan kuului mm. B Motion -festivaalin seuraaminen, Choreodrome-
projektiin ja residenssitoimintaan tutustuminen. Yhtenä konkreettisena tavoitteena on 
uusien residenssiohjelmien synnyttäminen.  
 
Kaikille tanssin aluekeskuksille oli esitetty kutsu osallistua matkalle. Matkaan lähtivät: 
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Anu Rajala-Erkut, taiteellinen johtaja (Itäinen tanssin aluekeskus) 
Piia Kulin, toiminnanjohtaja (Sisä-Suomen tanssin aluekeskus) 
Satu Tuomisto, JoJon taiteellinen johtaja ja Helena Jäykkä, JoJon toiminnanjohtaja 
(JoJo – Oulun tanssin keskus, Pohjoinen tanssin aluekeskus) 
 
 
9. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN 
 
Tiedotuskeskus pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan tanssin toimintaedellytysten paranemi-
seen ja ottaa kantaa tanssitaidetta koskeviin ja muihin kulttuuripoliittisiin kysymyksiin 
yhteistyössä muiden tanssin alan järjestöjen ja toimijoiden kanssa. 
 
Tiedotuskeskuksen tehtävä ja toiminta sekä asiantuntijarooli kiteytyy sen yhteiskunnal-
lisessa vaikuttamisessa. Tanssitaiteen aseman ja toimintaedellytysten parantaminen 
edellyttää palvelu- ja neuvontatyötä, tiedottamista, julkaisujen tuottamista ja promoo-
tiota, perustiedon tuottamista alan toiminnasta, yleisötyötä ja koulutusta. Tarve 
tietopohjan kehittämiseen asiantuntijaroolin tueksi on selvästi nähtävissä. Tanssin alan 
näkyväksi tekeminen erilaisilla foorumeilla on myös kasvava osa toimintaa.  
 
Annetut lausunnot 
 

  16.11. toiminnanjohtaja Rekola oli kuultavana eduskunnan valtiovarainvaliokunnan  
  sivistys- ja tiedejaostossa liittyen hallituksen eduskunnalle tekemään budjettiesitykseen  
  vuodelle 2012. Kirjallisessa lausunnossa ehdotettiin muun muassa vuosille 2012–2015  
  suunnitellun menosäästön toteuttamista kohdistamalla leikkaukset vain yli 25   
  henkilötyövuotta omaavien toimijoiden valtionrahoitukseen.  
 

Työryhmät ja vastaavat 
 
Syyskuussa 2007 toimintansa aloittanut opetusministeriön asettama kulttuuriviennin 
valmisteluryhmä jatkoi työskentelyään. Ryhmän tehtävänä oli seurata ja edistää 
maaliskuun 2007 alussa julkistetun kulttuuriviennin kehittämisohjelman 2007–2011 
toteutumista.  
 
Toiminnanjohtaja Sanna Rekola oli valmisteluryhmän jäsen. Vuonna 2011 ryhmä 
valmisteli sihteeristön johdolla loppuraportin Kulttuurivienti näkyy, uudistaa ja vaikuttaa; 
Suomen kulttuuriviennin kehittämisohjelman 2007-2011 loppuraportti, joka luovutettiin 
3.10.2011 kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäelle. 
(www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Kulttuurivienti_nakyy_uudistaa_ja_vaikuttaa.html?
lang=fi&extra_locale=fi) 
 
Kansainvälisen toiminnan kehittämiseen liittyy toiminnanjohtaja Rekolan osallistuminen 
EU:n taiteen ja taiteilijoiden liikkuvuuden kehittämiseen liittyvän asiantuntijatyöryhmän 
työskentelyyn. OMC-työryhmän (Open Method of Coordination) tehtävänä on selvittää 
erityisesti pienten ja keskisuurten toimijoiden liikkuvuuden esteitä, kartoittaa parhaita 
käytäntöjä sekä tehdä loppuraportissaan suosituksia sekä jäsenvaltioille että 
komissiolle. Työryhmä kokoontui vuoden 2011 kuluessa kolme kertaa ja sen on määrä 
saada työnsä valmiiksi syksyllä 2012. 
 
Taiteen ja kulttuurin toimintaedellytyksiä ei kehitetä eikä niistä päätetä pelkästään 
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taidehallinnon toimesta ja taiteen toimijoiden kesken. Tanssin ja esittävien taiteiden on 
syytä tulla esitellyiksi omista lähtökohdistaan myös laajemmassa 
yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa. Yksi tällainen asiayhteys oli Työvoima- ja 
elinkeinoministeriön Luovan talouden strateginen hanke, jonka puitteissa tuotettiin 
vuonna 2011 Luova raha – Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen -julkaisu. 
Toiminnanjohtaja Sanna Rekola osallistui hankkeen ohjausryhmän työskentelyyn. 
(www.tem.fi/files/29724/Luova_Raha_Nakokulmia_Julkaisu_2011.pdf) 
 
Tanssin talo ry 
 
Tanssiin Tiedotuskeskus osallistui vuoden 2011 aikana aktiivisesti Tanssin talo -
hankkeen edistämiseen. Tiedotuskeskus on Tanssin talo ry:n jäsen. Vuosikokouksessa 
11.4. yhdistykselle valittiin uusi hallitus ja Tiedotuskeskuksen toiminnanjohtaja Sanna 
Rekola valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.  
 
Hallitus kokoontui vuoden 2011 aikana 8 kertaa. Yhdistyksen palveluksessa aloitti 1.5. 
projektikoordinaattori, joka vastaa hankkeen käytännön työstä. Hankkeen ollessa vielä 
alkuvaiheessa koko hallitus on osallistunut merkittävästi hanketyöskentelyyn ja 
hankkeen strategiseen määrittelyyn. 
 

 
10. ORGANISAATIO JA HALLINTO 
  
Tiedotuskeskuksen jäsenyhteisöt ja hallitus 
 
Tiedotuskeskuksen jäsenyhteisöt ovat: Suomen Kansallisbaletti, Suomen Nuorisoseu-
rojen Liitto ry, Suomen Seuratanssiliitto ry, Suomen Tanssinopettajain Liitto ry, Suomen 
Tanssioppilaitosten Liitto ry, Suomen Tanssitaiteilijain Liitto ry, Suomen Tanssiurheilu-
liitto ry, Teatterikeskus ry, Teatterikorkeakoulu ja Zodiak – Uuden tanssin keskus.  
 
Tiedotuskeskuksen hallitus kokoontui vuoden kuluessa viisi kertaa. Puheenjohtajana 
toimi Tiina Suhonen.  
 
Hallituksen jäsenet vuosikokoukseen saakka (varajäsenet suluissa):  
Päivi Rissanen (Anna Veijalainen) 
Raija  Vuorio (Jan-Peter Kaiku), 
Liisa Härö (Päivi Honkanen) 
Ritva Norkia (Kaija Kontunen) 
Outi Kallinen (Maija Hänninen) 
Matti Paloniemi (Jukka Heinämäki) 
Sami Helenius (Harri Antikainen) 
Johanna Tirronen (Raija Ojala)  
 
Tanssin Tiedotuskeskus ry:n vuosikokous pidettiin 18.4. 2011. Vuosikokous valitsi uu-
siksi hallituksen jäseniksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi:  
Sanna Suonsyrjä (Jan-Peter Kaiku) 
Tuomo Railo (Päivi Honkanen) 
Hannele Niiranen (Kaija Kontunen) 
Arja Pettersson (Anna Veijalainen) 
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Toista vuottaan hallituksen jäsenenä jatkoivat: 
Outi Kallinen (Maija Hänninen) 
Matti Paloniemi (Jukka Heinämäki) 
Sami Helenius (Harri Antikainen) 
Johanna Tirronen (Raija Ojala)  
 
 
Jäsenyydet järjestöissä ja verkostoissa sekä asiantuntijatehtävät 
 
Tiedotuskeskus on jäsen seuraavissa kansainvälisissä järjestöissä:  

• IETM (International Network for Contemporary Performing Arts) 
• ENICPA (The European Network for Information Centres of the Performing 

Arts) 
• NOFOD (Nordisk Forum för Dansforskning).  

 
Tanssin Tiedotuskeskus on lisäksi jäsenenä On-the-move-verkkopalvelun 
tuottajaorganisaatiossa (www.on-the-move.org). Sivusto välittää erilaisten esittävän 
taiteen kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvää tietoa sekä verkkosivuillaan että 
uutiskirjeessä. On-the-move pyrkii kehittämään toimintaansa mm. liikkuvuuteen liittyväksi 
asiantuntija- ja vaikuttajaorganisaatioksi pelkän tiedon välittämisen sijaan.  
 
Vuonna 2011 Tiedotuskeskuksen henkilökunta osallistui IETM:n kokoukseen 
Tukholmassa ja ENICPAn kokouksiin Amsterdamissa ja Berliinissä. Tiedottaja Piia 
Ahonen oli ENICPAn hallituksen jäsen kevääseen 2011 saakka. 
 
Kotimaassa Tanssin Tiedotuskeskus on Tanssiareena ry:n jäsen. Hallituksen 
puheenjohtajana toimi Sanna Rekola.  
 
Tiedotuskeskus toimii Taiteen verkostot -nimisessä taiteiden tiedotuskeskusten ja 
vientikeskusten verkostossa. Tiedotuskeskus osallistuu myös kulttuuriviennin 
tukiverkoston toimintaan. Kulttuuriviennin tukiverkosto on opetusministeriön aloitteesta 
syntynyt kulttuuriviennin edistämiseen tarkoitettu toimijaverkosto ja tiedotuskanava. 
 
Toiminnanjohtaja Rekola on Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen 
CIMOn EU:n Kulttuuri-ohjelman kansallisen asiantuntijaryhmän jäsen. 
 
Tanssin Tiedotuskeskus oli mukana Nuorten taiteen ja kulttuurin alan 
kansainvälistymis- ja työllistämishankkeessa. Hanketta hallinnoi Suomen kulttuuri- ja 
tiedeinstituutit ry. Hankkeessa työllistetään nuoria ammattilaisia kulttuuri- ja 
tiedeinstituutteihin ja taiteen tiedotuskeskuksiin ja niiden yhteistyöorganisaatioihin. 
Toiminnanjohtaja Rekola oli mukana hankeen referenssiryhmässä, joka arvioi 
hakemukset ja teki niistä esitykset päätökset tekevälle Suomen kulttuuri- ja 
tiedeinstituutit ry:n hallitukselle.  
 
Vuoden 2010 syksyllä tehtiin päätökset kuudesta tanssin kentälle työllistyvästä, näistä 
kaksi Tanssin Tiedotuskeskukseen ja neljä muihin organisaatioihin. Työllistymiset 
toteutuivat pääosin vuoden 2011 aikana. Keväällä 2011 tehtiin päätös vielä yhden 
henkilön työllistymisestä Tanssin Tiedotuskeskukseen.  
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Hanke päättyi vuoden 2011 lopussa. Materiaalia loppuraporttiin tuotettiin hankkeen 
kuluessa ja loppuraportti valmistuu maaliskuussa 2012. Referenssiryhmä jatkaa 
työskentelyään raportin valmistumiseen saakka.  
 
Toimisto ja henkilökunta  
 
Tiedotuskeskuksen vakituiseen henkilökuntaan kuuluu toiminnanjohtaja, kansainvälis-
ten asiain päällikkö ja kaksi tiedotuksesta, verkkosivuista, toimistosta, Tanka-tietokan-
nasta yms. vastaavaa työntekijää. Näistä toinen toimii myös Tanssi-lehden ja Finnish 
Dance in Focuksen toimitussihteerinä. Henkilökuntaan kuuluu myös Tanssi-lehden ja 
Finnish Dance in Focus -julkaisun päätoimittaja. Lisäksi vuoden kuluessa toimistossa 
työskenteli projektityöntekijöitä.  
 
Vakituinen henkilökunta:  
 
Piia Ahonen, tiedottaja, äitiyslomalla 31.8. alkaen 
Minna Luukko, tiedottaja 
Pirjetta Mulari, kansainvälisten asiain päällikkö 
Sanna Rekola, toiminnanjohtaja 
Minna Tawast, päätoimittaja, Tanssi-lehti, Finnish Dance in Focus 
 
Muu henkilökunta: 
 
Erika Härkönen, tuottaja 1.9.2011-31.12.2011 
Auli Karra, tiedottaja, kansainvälinen viestintä 7.12.2010–6.12.2011, äitiyslomalla 20.5. 
alkaen 
Elina Manninen, tiedotusassistentti 23.5.-21.8., tiedottaja (äitiysloman sijainen) 22.8. 
alkaen 
Katri Riikonen, tiedotus- ja tuotantoassistentti 18.4.2011-31.12.2011 
 
Tanssin Tiedotuskeskuksessa on tilikaudella 2011 ollut vakituista palkattua 
henkilökuntaa keskimäärin 8 henkilöä, lisäksi satunnaisia palkkoja ja palkkioita on 
tilikauden aikana maksettu 37 henkilölle. Tämän lisäksi on hankittu ostopalveluina 
työvoimaa eri tarkoituksiin, mm. seuraavilta: 
 
Codesign Oy: Tanssilehden verkkosivut 
Gruppo Software Oy: Gruppo-kontaktitietojärjestelmä 
Etsuro Design/Etsuro Endo: graafinen suunnittelu 
Flo Apps Oy: Tiedotuskeskuksen verkkopalvelu 
Muotohiomo/Aki Suvanto ja Inka Kosonen: Tanssi-lehden taitto 
Najadi Oy/ Kirsi-Maria Puuras: Focus-lehden taitto 
KuvaUnit: Shanghai-tuotanto 
 
Matkat 
 
Ahonen, Piia 
16.-20.2., Amsterdam, Hollanti, Enicpa-hallituksen kokous  
17.-19.6., Kuopio, Kuopio Tanssii ja Soi 
  
Härkönen, Erika 
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8.11., Tukholma, ICE HOT – Nordic Dance Platform Helsinki -kokous 
 
Auli Karra     
14.-21.2., Jokohama, Japani, TPAM  
 
Manninen, Elina 
17.-22.6., Kuopio, Kuopio Tanssii ja Soi  
24.-27.7., Pyhäjärvi, Täydenkuun Tanssit 
19.-22.9., Århus, Tanska, keðjaÅrhus-tapahtuma ja Taivex-opintomatka 
2.- 4.11., Berliini, Saksa, ENICPA-tapaaminen  
 
Mulari, Pirjetta 
10.-19.2., Jokohama, Japani TPAM  
25.-28.3., Ljubljana, Slovenia, Aerowaves-festivaali  
14.-17.4., Tukholma, Ruotsi, IETM-tapaaminen  
18.-19.4., Pori, keskustelutilaisuus kansainvälisyydestä 
26.-28.5., Luxembourg, Dance Festival Letzebuerg  
15.-16.6., Kööpenhamina, Tanska, Kedja2 EU-hankevalmistelu  
17.-19.6., Kuopio, aluekeskusseminaari  
18.8., Kööpenhamina, Tanska, Kedja2 EU-hankevalmistelu 
22.-26.8., B. del Grappa, Italia, BMotion-festivaali 
19.-21.9., Århus, Tanska, keðjaÅrhus-tapahtuma ja Taivex-opintomatka 
27.-30.10., Porec, Kroatia, Aerowaves-tapaaminen 
30.11.-4.12., Madrid, Espanja, Certamen Choreographico de Madrid 
 
Rekola, Sanna 
26.-28.1., Tukholma, Ruotsi, Ice Hot –kokous ja Dansens Husin 20-vuotisjuhla 
11.-12.3., Kööpenhamina, Tanska, Kedja2-kokous 
31.3., Bryssel, Belgia, EU OMC/Mobility-työryhmä  
14.-17.4., Tukholma, Ruotsi, IETM/Kedja/Icehot  
19.-22.5., Budapest, OTM –vuosikokous ja Mobility-seminaari  
9.-10.6.,Tallinna, Viro, Les rencontres de Tallinn  
15.-19.6., Kypros, Dance/Body at the Crossroads of Cultures -konferenssi  
29.6., Bryssel, Belgia, EU OMC/Mobility-työryhmän kokous  
4.10., Bryssel, Belgia, EU OMC/Mobility-työryhmän kokous 
25.-27.11., Pariisi, Ranska, International Dance Support Group Meeting 
 
Riikonen, Katri 
24.-27.7., Pyhäjärvi, Täydenkuun tanssit  
6.-15.10., Soul, Etelä-Korea, PAMS ja TAIVEX-opintomatka 
 
Tawast, Minna 
20.-21.4., Pori, PDC -juhlagaala  
27.-28.7., Pyhäjärvi, Täydenkuun Tanssit  
 
 
11. TALOUS 
 
Tanssin Tiedotuskeskuksen toiminta rahoitetaan valtion toiminta-avustuksella, hanke-
kohtaisilla projektiavustuksilla sekä oman toiminnan tuotolla.  
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Vuoden 2011 toteutuneet kokonaiskulut olivat  593 918,90 euroa. Vuoden 2010 
kokonaiskulut olivat 661 203,52 euroa. Opetusministeriön myöntämä toiminta-avustus 
oli 300 000 euroa. Lisäksi opetusministeriö myönsi toiminta-avustuspäätöksen osana 
150 000 euron määrärahan tarveharkintalisäyksenä vientihankkeisiin ja viennin 
edistämiseen.  
 
Ministeriön erityisavustuksilla (mielipidelehtituki ja Tanssi-lehden kehittäminen, 
arvomittariston kehittäminen ja  kansainvälisen toiminnan evaluointi ja kehittäminen 
sekä vuodelta 2010 siirtynyt Shanghai-määräraha) katettiin 90 394,90 euron osuus 
kuluista. Oman toiminnan tuotot ja muut avustukset olivat 53 184,85 euroa.   
 
Vuoden 2011 kokonaistulot olivat 806 333,88 euroa. Tästä vuodelle 2012 siirtyi 
erityisavustuksina saatuja tuottoja 212 753,06 euroa. Kun kokonaismenot olivat  
593 918,90 euroa, oli vuoden 2011 tulos  -338,08 euroa. Siirtomäärärahat koostuivat 
opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2011 lopulla myöntämästä 165 000 euron 
määrärahasta vuoden 2012 vientihankkeisiin, Pohjoismaisen kulttuuripisteen 15 300 
euron avustuksesta vuonna 2012 järjestettävään ICE HOT – Nordic Dance Platformiin 
sekä keðja-hankkeen 32 453 euron siirtomäärärahasta. 
 
Perustoiminta 
 
Valtion toiminta-avustuksella katettiin viiden vakinaisen työntekijän palkat sekä muut 
varsinaisen toiminnan kulut. Tanssi-lehden päätoimittajan palkka kohdennettiin Tanssi-
lehden ja Focus-lehden kustannuspaikoille.  
 
Toiminta-avustuksella katettiin myös toimiston ylläpitokustannukset: vuokra, puhelimet, 
tietokoneet ja niiden ylläpito, posti- yms. kulut. Perustoimintamäärärahasta katettiin 
myös Tanssi-lehden alijäämä ja Finnish Dance in Focuksen kustannukset sekä osa 
kansainvälisen yhteistyön kustannuksista.   
 
Julkaisut 
 
Tanssi-lehden julkaiseminen rahoitettiin tilausmaksuin, mielipidelehtituella (17 000 
euroa) ja ilmoitustuotoilla sekä Tiedotuskeskuksen toimintamäärärahoista tarkoitukseen 
osoitetulla rahoitusosuudella. Vuodesta 2010 tilaajamaksutuotot laskivat 2871 euroa. 
Ilmoitustuotot laskivat vuodesta 2010 lähes 5000 euroa. Tilaushinnat: vuosikerta 34 €, 
kestotilaus 31 € ja opiskelijatilaus 28 €. Lehden painosmäärä oli 1200.  
 
Jo vakiintuneesti vuosittain ilmestyvää englanninkielistä Finnish Dance in Focus -jul-
kaisua rahoitetaan mainostuotoilla sekä Tiedotuskeskuksen perustoimintamäärära-
hasta tarkoitukseen osoitetulla osuudella. Jonkin verran tuottoja saadaan myös ulkomi-
nisteriön ostaessa julkaisua käyttöönsä. Julkaisun tuotot olivat yhteensä  6100 euroa ja 
painosmäärä oli 3 000 kappaletta. 
 
Vientiprojektit 
 
Opetusministeriö tuki Tanssin Tiedotuskeskuksen vientiprojekteja ja viennin 
edistämistä 150 000 euron määrärahalla. Määräraha myönnettiin osana toiminta-
avustusta, ei erillismäärärahana.  Määräraha käytettiin seuraaviin projekteihin: 
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Kansainvälisten yhteistyövalmiuksien kehittäminen/TAIVEX-vientivalmennus, 
Pohjoismainen yhteistyö eli ICE HOT  – Nordic Dance Platform 2012 valmistelu, 
PAMS-messut, TPAM-messuosallistuminen ja APAP-tapahtumaan vuonna 2012 
valmistautuminen. Shanghai Expon jatkohankkeen toteutus tuotettiin opetusministeriön 
erillisrahoituksella ja viennin kehittämismäärärahalla.   
 
Keðja – North European Dance Encounters 
 
Yhteispohjoismaisen ja baltialaisen keðja-hankkeen määrärahoja siirtyi vuodelta 2010 
vuodelle 2011 15 900 euroa. Vuonna 2011 kustannukset olivat 6618 euroa, jolla 
katettiin hankkeen tapahtumaosallistumiskuluja sekä uuden hankekauden 
valmistelukuluja. Hankekauden 2008–2010 EU-loppuraportin ja -tilityksen tultua 
hyväksytyksi loppuvuodesta tuloutui EU- ja pohjoismaisista rahoituslähteistä 
rahoitusosuuksia 23 170,50 euroa. Hankkeen määrärahoja siirtyy vuodelle 2012  
32 453 euroa 
 
Muut yhteistyöhankkeet sisältävät mm. palkkakustannuksia, Korea-Finland Connection 
-hankkeen  ja Japani-residenssihankkeen kustannuksia sekä Iso-Britannia- 
residenssihankkeen valmistelukuluja. 
 
Arvomäärittelyhanke 
 
Hankkeelle saatiin opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta 30 000 euroa. 
Hankkeen kokonaiskustannukset vuonna 2011 olivat  34 991,17 euroa. Alijäämä 
katettiin toiminta-avustuksesta. 
 
Viennin kehittäminen ja evaluointi 
 
Viennin kehittämiseen ja evaluointiin saatiin erillismääräraha 10 000 euroa. 
Kustannukset olivat kaikkiaan 22 397,52 euroa. Alijäämä katettiin toiminta-
avustuksesta. 
 
 
12. TOIMINNAN ARVIOINTI 
 
Tanssin Tiedotuskeskus on jo usean vuoden ajan vuosikertomuksessa arvioinut 
toimintaa ja toimintasuunnitelman toteutumista. Vuoden 2011 vuosikertomuksessa 
toimintaa arvioidaan tavallista laajemmin. Vuonna 2011 valmistunut viestintästrategiatyö 
sisälsi useita selvityksiä, joissa evaluoitiin Tiedotuskeskuksen viestintää tai jotain sen 
osa-aluetta. Ministeriön erillismääräraha kansainvälisen toiminnan kehittämiseen ja 
evaluointiin toi myös lisäresurssia näihin toimintoihin.  
 
Toiminnan arvioinnin osuutta vuosikertomuksessa lisää se, että vuoden 2011 aikana 
päättyi kaksi hanketta, TAIVEX-vientivalmennus ja keðja - Dance encounters 2008–
2010. Nämä hankkeet ovat toteutuneet Tiedotuskeskuksen organisaation ulkopuolella, 
mutta silti muodostaneet merkittävän osan sekä henkilökunnan työtä että 
Tiedotuskeskuksen kansainvälistä ja koulutuksellista tehtävää. Siksi hankkeiden 
loppuevaluaatiot ja raportit voivat olla osa Tiedotuskeskuksen oman toiminnan arviointia.  
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Toimintaa voidaan arvioida suhteessa esimerkiksi  seuraaviin tavoite- ja 
strategiadokumentteihin ja niissä asetettuihin tavoitteisiin: 
 

- vuosittain tehtävä Tanssin Tiedotuskeskuksen toimintasuunnitelma, 
- Tanssin Tiedotuskeskuksen strategia 2007–2012, 
- Tanssitaiteen vientistrategia 2007–2011 ja 
- Tanssin Tiedotuskeskuksen viestintästrategia 2011–2015. 

 
Tanssin Tiedotuskeskuksen toimintaa arvioivat monet eri tahot: tanssitaiteilijat ja muut 
tanssin kentän toimijat, keskeinen rahoittaja opetus- ja kulttuuriministeriö, 
projektirahoittajat, Tiedotuskeskuksen johto ja henkilökunta, Tiedotuskeskuksen hallitus 
ja jäsenyhteisöt sekä sidosryhmät kotimaassa ja ulkomailla.  
 
Käsitys toiminnasta ja sen onnistumisesta syntyy näiden yhdistelmästä. Mielessä on 
pidettävä Tiedotuskeskuksen perustehtävä ja sen avulla tapahtuva toimintojen, tehtävien 
ja palvelujen priorisointi sekä käytettävissä olevat resurssit. 
 
Tiedotuskeskuksen johto ja henkilökunta arvioivat toimintaa suhteessa asetettuihin 
tavoitteisiin, toimintasuunnitelmaan ja käytettävissä oleviin henkilö- ja taloudellisiin 
resursseihin. Toimintaympäristö, muut toimijat sekä yleiset kulttuuri- ja 
yhteiskuntapoliittiset linjaukset luovat kontekstin, jossa omaa toimintaa arvioidaan. 
 
Rahoittajat arvioivat toimintaa suhteessa hakemuksissa esitettyihin suunnitelmiin 
Keskeinen rahoittaja opetus- ja kulttuuriministeriö arvioinee toiminnan toteutumista paitsi 
suhteessa hakemuksissa esitettyihin toiminta- ja projektisuunnitelmiin suhteessa 
laajempaan kokonaisuuteen, muihin vastaaviin toimijoihin, ministeriön toiminta- ja 
rahoituslinjauksiin sekä yleisiin strategisiin tavoitteisiin. 
 
Tanssitaiteilijat ja -toimijat arvioivat Tiedotuskeskusta ja sen toimintaa omista 
lähtökohdistaan ja usein tarvelähtöisesti. Tanssitaiteen alalla on vähän toimijoita ja 
niukasti resursseja. Tarve erilaisiin viestintä-, neuvonta-, tuotanto-, resurssi-, yms. 
palveluihin on suuri, ja se kohdistuu usein muiden toimijoiden puuttuessa Tanssin 
Tiedotuskeskukseen. Tiedotuskeskuksen toimintaa on kehitettävä suhteessa tanssin 
kenttään ja muuhun toimintaympäristöön, mutta sen toimintaa ei voida arvioida 
ainoastaan suhteessa kentän tarpeisiin ja niihin vastaamiseen.  
 
Toimintasuunnitelma 2011 
 
Vuosittain on syytä arvioida toimintaa suhteessa toimintasuunnitelmaan. On hyödyllistä 
pohtia syitä jonkin asian toteutumatta jäämiselle, ja sitä kautta analysoida suunnitelmia 
ja niiden relevanttiutta. Analysoinnista on hyötyä myös käytännön toiminnan 
kehittämisessä ja resurssien suuntaamisessa.  
 
Vaikka on hyvä ”jättää tilaa” spontaanille toiminnalle ja nopeallekin reagoinnille ja 
tilaisuuksiin tarttumiselle, toiminnan laatua ja ammattimaisuutta lisää suunnitelmallisuus 
ja ennakoiminen. Kun tarkastelee syksyllä 2010 hyväksyttyä ja keväällä 2011 päivitettyä 
toimintasuunnitelmaa voi todeta sen toteutuneen melko hyvin. 
 
Viestintästrategia tehtiin ja sen mukaista kehitystyötä alettiin toteuttaa. Kansainvälistä 
viestintää kehitettiin. Verkkopalvelun toimivuutta ja käytettävyyttä kehitettiin osana muun 
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viestinnän kehittämistä. Kehitystyötä tullaan jatkamaan muun muassa selkiyttämällä 
verkkopalvelun konseptia ja kehittämällä palvelun käytettävyyttä. 
 
Tilastoinnin ja tiedonkeruun kehittämiseen liittyvää arvonmäärittely-hanketta vietiin 
eteenpäin erityisesti syksyllä 2011. Hankeen opetus- ja kulttuuriministeriön 
erityisavustuksella toteutetun osuuden, joka saatetaan päätökseen alkuvuodesta 2012,  
jälkeen työtä jatketaan yhteistyössä muiden tiedotuskeskusten kanssa. Nopeampi 
toteutusaikataulu olisi edellyttänyt huomattavaa työnjohdollista lisäpanostusta hankkeen 
toteutukseen. 
 
Opas tanssin katsomiseen – Voiko hiipiminen olla tanssia -verkkojulkaisua piti päivittää 
ja täydentää. Tätä ei tehty, johtuen lähinnä henkilöstöresursseista: Mukana julkaisua 
alunperin toteuttamassa ollut tiedottaja Piia Ahonen, joka olisi ollut luontevin päivitystyön 
tekijä, jäi äitiyslomalle. Käytettävissä ollut henkilöstöresurssi kohdennettiin muihin 
viestinnän kehittämistehtäviin. 
 
Viestinnän lisäksi muutakin, erityisesti kansainvälistä toimintaa, evaluoitiin.  
Kansainvälisistä hankkeista kolmivuotinen keðja-hanke evaluoitiin loppuselvityksen 
yhteydessä sekä osana jatkohankehakemuksen tekoprosessia. Tukholmassa 2010 
joulukuussa toteutetun  ICE HOT – Nordic Dance Platformin onnistumista arvioitiin, ja  
yhteistyötä partnerien kanssa päätettiin jatkaa. Myös muut kansainväliset 
yhteistyöhankkeet sujuivat hyvin. Tästä osoituksena on ollut muun muassa eri 
residenssihankkeiden eteneminen. 
 
Keskeisin mahdollistaja vuoden 2011 toiminnan, erityisesti viestintätyön, toteuttamiseen 
ja onnistumiseen oli käytettävissä olleen henkilökunnan määrä ja ammattitaito. 
Vakinaisen henkilökunnan lisäksi henkilökuntaan kuului nuorten työllistämis- ja 
kansainvälistämishankkeen ansiosta vakinaisen henkilökunnan lisäksi lähes koko 
vuoden kaksi määräaikaista viestinnän ammattilaista. Tanssin Tiedotuskeskuksessa 
työllistyi hankeen kautta kolme eri henkilöä yhteensä 20 kuukauden ajan.  
 
Kun jatkossa vastaavaa resurssia ei ole käytössä, on tämä otettava huomioon viestintää 
suunniteltaessa ja sen laajuutta määriteltäessä. Mahdollisuuksien mukaan on pyrittävä 
lisäämään viestinnän ammattilaisten määrää henkilökunnassa. 
 
Vuoden 2011 talous toteutui ennakoidusti. Vuoden lopussa onnistuttiin valmistautumaan 
vuoden 2012 projekteihin ja sijoittamaan niihin sekä budjettivaroja että 
henkilöstöresursseja.  
 
Tiedotuskeskuksen strategia 2007–2012 
 
Tanssin Tiedotuskeskuksen toimintaympäristö ja resurssit ovat muuttuneet huomattavan 
paljon strategian kirjoitusajankohdan jälkeen. Kuitenkin strategiassa on pääosin oikein 
ennakoitu tulevaa kehitystä ja tehty oikeansuuntaisia linjauksia. Kun strategiakausi 
lähestyy loppuaan on Tiedotuskeskuksen syytä valmistautua uusiin 
tulevaisuuskeskusteluihin. 
 
Muuttuva tanssitaide ja tanssin kenttä -otsikon alla analysoidaan tanssin kenttää ja 
ennakoidaan muun muassa tanssitaiteeseen ja tanssikulttuuriin liittyvän toiminnan ja 
palvelujen sekä niiden kysynnän kasvua. Kun strategiaan kirjoitettiin oli 
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Tiedotuskeskuksen kansainvälinen toiminta vielä vähäistä, vakiintumatonta ja pienten 
projektiavustusten varassa. Todettiin, että kulttuuriviennin ei vielä voida katsoa olevan 
vakiintunut osa Tiedotuskeskuksen perustoimintaa. Tämä on selvästi muuttunut, opetus- 
ja kulttuuriministeriö on merkittävästi kasvattanut Tiedotuskeskuksen kansainvälisen 
toiminnan tukea ja resurssiohjauksella kohdentanut sitä Kulttuurivientihankkeen 
strategisten linjausten mukaisesti. 
 
Tiedotuskeskus on omassa toiminnassaan pystynyt reagoimaan melko hyvin 
strategiassa ennakoituihin kulttuuripoliittisiin ja kulttuurin rahoitukseen muutoksiin. 
Tiedotuskeskus on ollut mukana EU-rahoitteisessa hankkeessa, samoin se on 
hyödyntänyt ESR-rahoituksen mahdollisuuksia. Laaja-alainen verkostoituminen ja 
yhteistyö ovat laajentaneet myös erilaisten hankkeiden rahoituspohjaa. 
 
Muuttuva viestintäympäristö ja jatkuva viestinnän uudistamisen tarve tuodaan vahvasti 
esiin. Tiedotuskeskus on koko strategikauden pyrkinyt kehittämään viestintäänsä. 
Strategiakauden alussa uudistettiin Tiedotuskeskuksen verkkosivut, muuten ajallisesti 
kehitystyön painopiste on ollut kauden lopulla. Päätellen viestintästrategiatyön 
yhteydessä tehdystä arvioinnista ja saadusta palautteesta, ollaan viestintätyössä ja 
viestinnän kehittämisessä onnistuttu vähintään kohtuullisesti. 
 
Strategiset tavoitteet ja toimenpiteet on strategiassa ryhmitelty seuraavasti: 
Sidosryhmät ja jäsenistö, tiedotus- ja palvelut, kansainvälinen ja kotimaan toiminta, 
rahoitus ja henkilöstö. Sidosryhmien merkitystä on strategian mukaisesti korostettu 
muun muassa sidosryhmäviestintää kehittämällä. Uutiskirjeiden lähettäminen aloitettiin 
vähitellen vuonna 2008 ja tanssin kentälle suunnattua sähköpostitse tapahtuvaa 
palvelutoimintaa on jatkuvasti pyritty kehittämään.  
 
Tiedotuskeskuksen verkkosivut uudistettiin vuonna 2007. Strategiassa  on todettu, että 
viestintätyö verkkosivujen ja muun viestinnän kohdalla edellyttää jatkuvaa uudistumista, 
sekä sisältöjen päivittämistä että palvelun käytettävyyden parantamista. Näissä 
tavoitteissa ei olla onnistuttu parhaalla mahdollisella tavalla, toisaalta käytettävissä 
olevat henkilöstöresurssit asettavat selkeät rajat viestinnän määrälle ja sisältöjen 
päivittämiselle. Verkkopalvelun käytettävyyden ja teknisten ratkaisujen kehittäminen ei 
ole henkilökunnan ydinosaamista, joten se jää helposti muiden tehtävien jalkoihin.  
 
Tiedotuskeskus on koko strategiakauden kehittänyt kansainvälistä toimintaansa, 
käytäntöjä ja osaamista. Kansainvälisen toiminnan rahoitus on kasvanut. Strategiassa 
kannetaan huolta tasapainosta kotimaisen toiminnan ja kansainvälisen toiminnan välillä. 
Nyttemmin toiminta ei enää niin selkeästi jäsenny kansainväliseen ja kotimaiseen 
toimintaan, vaan kansainvälinen toiminta on osa perustoimintaa. Sen sijaan on ilmaistu 
huoli tasapainosta perustoiminnan eli tieto- ja tiedotustyön ja erilaisten hankkeiden ja 
projektien välillä. Jälkimmäiset ovat usein kansainvälistä toimintaa.  
 
Uskottava tiedotuskeskustoiminta, jolle myös kansainvälinen toiminta pohjaa, vaatii 
kuitenkin riittävästi resursseja, henkilökuntaa, ammattitaitoa ja osaamisen kehittämistä. 
Tästä huolehtiminen on ollut haasteellista, sillä niin sanottu perustoimintamääräraha ei 
ole tarkastelujaksona juuri kasvanut. 
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Tanssitaiteen vientistrategia 2007–2011 
 
Tanssin Tiedotuskeskuksen kansainvälistä toimintaa voidaan tarkastella paitsi 
suhteessa Tiedotuskeskuksen toimintasuunnitelmiin ja kulloinkin käytössä oleviin 
resursseihin, myös suhteessa esimerkiksi Tanssitaiteen vientistrategiaan  2007–2011. 
Siinä asetetut tavoitteet koskevat koko tanssitaiteen kenttää eikä Tiedotuskeskus yksin 
ole vastuussa niiden toteutumisesta.  
 
Joiltain osilta strategiassa asetetut tavoitteet tai ainakin strategiset toimenpiteet ovat 
toteutuneet. Toisaalta esimerkiksi kansainvälinen esitystoiminta ei ole kasvanut 
tavoitteiden mukaan. Tavoitteiden toteutumiseen vaikuttavat muuan muassa 
kiertuerahoituksen puute, alan muun rahoituksen kehitys, kansainvälinen taloustilanne ja 
erityisesti eurooppalaisia kulttuuritoimijoita kohdanneet määrärahaleikkaukset.  
 
Tarkemmin kansainvälisestä toiminnasta ja vientistrategian toteutumisesta liitteen 1 
luvussa 3. 
 
Tanssin Tiedotuskeskuksen viestintästrategia 2011–2015 
 
Hallitus hyväksyi Tanssin Tiedotuskeskuksen viestintästrategian vuosille 2011–2015 
marraskuussa 2011. Varsinaisesti sen toteutumista voidaan arvioida vasta myöhemmin 
strategiakauden kuluessa tai sen päätyttyä. Viestintästrategiatyötä tehtiin kuitenkin yli 
vuoden ajan ja prosessi vaikutti Tiedotuskeskuksen käytännön viestintätyöhön jo lähes 
koko vuoden 2011 ajan. Tarkemmin viestintätyöstä liitteen 1 luvussa 2. 
 
Lopuksi 
 
Tanssin Tiedotuskeskuksen toimintaa toteutetaan ja kehitetään aina tarpeiden ja 
mahdollisuuksien ja toisaalta sekä henkisten että taloudellisten resurssien välisessä 
todellisuudessa. Tehtävää ja toiminnan toteutusta määrittävät toimintasuunnitelmat ja 
erilaiset strategia-asiakirjat.  
 
Edellä esitetystä voinee vetää johtopäätöksen, että Tanssin Tiedotuskeskus on 
onnistunut vähintään kohtuullisesti toimintansa toteuttamisessa sekä tasapainottelussa 
resurssien sekä tarpeiden ja mahdollisuuksien välissä. 
 
Antti Isokankaan raportin mukaan resurssien puute ei ole akuutti ongelma Tanssin 
Tiedotuskeskukselle, mutta organisaation pienuus voi silti tuottaa vaikeuksia. Se lisää 
haavoittuvuutta ja vähentää joustavuutta sekä vaikeuttaa uusien mahdollisuuksien 
hyödyntämistä perustehtävien täyttämisen ohella.  
 
Tämä on totta ja erityisesti viestinnän nopeasti kehittyvässä kentässä voi muuttua 
nopeastikin ongelmaksi. Samoin erilaisen tietotyön toteutus, tilastointi, tiedonkeruu ja 
muu tietopohjan vahvistaminen rapautuu helposti. Tässä toiminnan osa-alueessa lienee 
yksi tulevaisuuden haasteista. 
 
Isokangas toteaa edelleen, että pienessä organisaatiossa erityisesti yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen on väistämättä vahvasti johtajan henkilökohtaisten suhteiden varassa. 
Kysymys ei kuitenkaan ole pelkästään henkilökohtaisista suhteista, vaan ennen kaikkea 
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rajallisista aikaresursseista. Tarve asiantuntijavaikuttamiseen ja tanssin kentän 
kysymysten esille tuomiseen monissa eri yhteyksissä on suuri.  
 
Tanssin Tiedotuskeskus pyrkii edistämään tanssin kentän toimintaedellytysten kehitystä 
ei ainoastaan oman toiminnan kautta, vaan osallistumalla myös muiden tanssin kentän 
toimijoiden toimintaan. Näitä ovat muun muassa Tanssin talo ry ja Tanssiareena ry.  
 
Tanssin kenttä tarvitsee toiminnan kehittämisen eri osa-alueille vahvoja toimijoita sekä 
työnjakoa, joka selkiyttää eri organisaatioiden roolia. Tämä kehitys helpottanee myös 
Tanssin Tiedotuskeskuksen oman toiminnan kehittämistä ja ennen kaikkea 
ydintoimintojen kehittämisen varmistamista. 


