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tanssin tiedotuskeskus on 
asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä 
on edistää tanssitaiteen asemaa, 
toimintaedellytyksiä ja tunnettuutta 
Suomessa sekä suomalaisen tanssitaiteen 
tunnettuutta ulkomailla. 

Se parantaa tanssin asemaa myös 
lisäämällä tanssikulttuurin näkyvyyttä ja 
arvostusta.
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Tanssin tiedotuskeskuksen vuosi 2020 

Vuoden 2020 toiminta erosi ns. normaalivuodesta ainakin kolmella tavalla: 
Tiedotuskeskus juhli  40. toimintavuottaan. Koronakriisi vaikutti sekä tanssin 
kentän että Tiedotuskeskuksen toimintaan tavalla, jonka kaikkia vaikutuksia 
voi arvioida vasta pidemmän ajan päästä. Vuoden aikana saatiin päätökseen 
Sirkuksen tiedotuskeskuksen kanssa toteutettu yhdistymistä pohtiva prosessi, 
joka päättyi sirkuksen jäsenyhteisöjen yhdistymistä vastustavaan kantaan.

40 vuotta takana! 

Tiedotuskeskuksen historia juontuu 1970 ja -80 lukujen taitteeseen, silloin perustettuun Suo-
men Tanssialan Neuvostoon. Juhlavuotta päätettiin viettää työn merkeissä ja tuottaa artikke-
lisarja, jossa tarkastellaan Tiedotuskeskuksen kehitystä.

Henkilökunnan kirjoittamissa jutuissa tarkasteltiin Tiedotuskeskuksen toiminnan vaiheita suh-
teessa tanssin kentän kehitykseen, institutionalisoitumiseen, alan näkyvyyden kasvamiseen, 
kansainvälisyyteen, tiedontuotantoon, tanssitaiteilijoiden uraan. Kiinnostavaa oli havaita, mi-
ten tiiviisti Tiedotuskeskuksen toiminta on kytkeytynyt alan kehitykseen, osin saaden kentältä 
impulsseja toiminnan kehittämiseen ja osin antaen panoksensa alan muutokseen.

Vuoden lopussa käännettiin katse historiasta tulevaisuuteen haastattelusarjassa, jossa tanssi-
toimijat nostivat esiin ajankohtaisia tanssipoliittisia aiheita ja kehitystarpeita.

Poikkeusvuoden lopuksi emme juhlineet yhdessä kentän kanssa, emme järjestäneet gaalaa 
kutsuvieraille, emme kokoontuneet juhlaseminaariin, vaan tilasimme toimistolle 40 donitsia ja 
joimme kahvit henkilökunnan kesken. Juhlatunnelma olisi toki ollut korkeampi, jos olisimme 
voineet juhlia yhdessä koko tanssiyhteisön kanssa!
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Tanssin tiedotuskeskuksen 40-vuotissyntymäpäivää vietettiin toimistolla työn merkeissä ja 40 donitsin voimin.
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Koronaa, poikkeusjärjestelyjä ja kestävää kehitystä

Koronan tuoma poikkeustila ei vähentänyt tehtävän työn määrää, työn luonne vain muuttui. 
Osin se tuotti uutta työtä muun muassa kentän tilannetta selvittävien kyselyjen muodossa. 
Etätyön haltuunotto pidensi digiloikkaa, verkossa järjestettyjen tilaisuuksien runsaudenpula 
synnytti digiähkyä. Virtuaalitapahtumien ja -sisältöjen globaalin saavutettavuuden kasvaessa 
kärsittiin myös tapahtumaähkyä.

Vuoden mittaan opittiin paljon siitä, mikä kaikki voidaan toteuttaa etätilaisuuksina ja toisaalta 
minkälaiset neuvottelut, tapaamiset tai workshopit eivät etänä toteudu niin hyvin. Kohtaamis-
ten ja elävien esitysten kokemisen tärkeys on kiistämätön, mutta virtuaalisiin vaihtoehtoihin 
ollaan tottumassa ja niiden potentiaali saavutettavuudessa ja kestävämpien matkustustapojen 
vahvistajana on tunnistettu. Hybriditapahtumat ja -ohjelmistot ovat täällä jäädäkseen. Hanke- 
ja partnerityöskentely siirtyy osin verkkoon - kuitenkin niin, että opimme tunnistamaan ne 
vaiheet, jotka tarvitsevat kasvotusten keskustelua.

Vuosi oli myös muuttuvien suunnitelmien vuosi niin Tiedotuskeskuksen kuin taiteen tekijöi-
denkin kohdalla. Kansainväliset tapahtumat peruuntuivat, muuttuivat verkkotapahtumiksi tai 
siirtyivät tulevaisuuteen. Samoin Tiedotuskeskuksen omat tapahtumat, koulutukset ja opin-
tomatkat. Yhteistyöprojektien suunnittelu vaikeutui, kun ei päässyt matkustamaan, tutustu-
maan ja kohtaamaan.

Tulevia vuosia leimaa epävarmuus, mutta myös aito toivo kestävämmistä toimintamalleista 
ja rakenteista. Olemme kenttänä entistä resurssiviisaampia, harkitsevampia ja strategisem-
pia. Yleisesti jo ajatellaan, että edessä on jokin uusi normaali, johon yritetään valmistautua. 
Tulevaisuuteen valmistauduimme muun muassa edistämällä kestävämpiä ja vastuullisempia 
toimintatapoja Ice Hot Nordic Dance -yhteistyössä ja Performing HEL -katselmuksen valmis-
telussa.

Yhteen vai ei?

Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskukset toteuttivat vuosina 2017–2018 osin yhteisen strategia-
prosessin. Edeltävien vuosien yhteistyö oli tuottanut synergiahyötyä ja resurssiviisaita toimia. 
Molempien strategioissa tehtäväksi asetettiin mahdollisen yhdistymisen tutkiminen.  Siihen 
kannusti myös päärahoittajan, opetus- ja kulttuuriministeriön viesti veikkausvoittotuottojen 
vähenemisestä ja toimintarahoituksen leikkauspaineista.

Tiedotuskeskusten hallitukset keskustelivat mahdollisen yhdistymisen hyödyistä ja haasteista 
omissa ja yhteisissä kokouksissaan jo vuonna 2019.  Helmikuussa 2020 Tanssin tiedotuskeskuk-
sen hallitus päätti, että prosessia jatketaan niin, että asia voidaan viedä keväällä jäsenyhteisö-
jen keskusteltavaksi ja päätettäväksi.

Tiedotuskeskusten toiminnanjohtajat esittelivät jäsenyhteisöille yhdistymisen taustaa, pe-
rusteita, aikataulua ja päätösprosessia. Esiin nostettiin myös aiemman strategiaprosessin 
swot-analyysissa ilmenneitä haasteita ja uhkia. Keskustelut käytiin erityisesti tanssin puolella 
positiivisessa hengessä.

Maalis-huhtikuun aikana toiminnanjohtajat kävivät keskustelut kaikkien 20 Sirkuksen tiedotus-
keskuksen ja 11 Tanssin tiedotuskeskuksen jäsenyhteisön kanssa olosuhteista johtuen etäyhte-
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yksin. Lisäksi toteutettiin kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia sirkuksen ja tanssin toimijoille 
erikseen ja yhdessä. Yksi tilaisuuksista järjestettiin Teatterimuseossa paneelikeskusteluna, jo-
hon oli mahdollista osallistua myös etäyhteydellä..  

Näiden keskustelujen  rinnalla tiedotuskeskusten hallitukset valmistelivat mahdollista yhdis-
tymistä omissa kokouksissaan sekä kahdessa yhteisessä kokouksessa. Käsittelyssä olivat mm. 
uuden yhdistyksen sääntöluonnos ja yhdistymissopimus, jossa määriteltiin  mm. henkilökun-
nan asema, vanhojen yhdistysten taloudelliset velvollisuudet  ja muita keskeisiä hallinnollisia 
asioita. Yhdistysten ylimääräiset  kokoukset kutsuttiin koolle 21.10.2020 päättämään yhdisty-
misestä.

Kokous järjestettiin etänä samanaikaisesti Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskusten jäsenyhtei-
söille. Kummankin yhdistyksen sääntöjen mukaisesti myönteinen päätös vaati 2/3 äänienem-
mistön. Tanssin jäsenyhteisöt kannattivat yksimielisesti yhdistymistä. Sirkuksen jäsenyhteisöt 
äänestivät niukasti yhdistymistä vastaan. Yhdistyminen jäi siis toteuttamatta. 

Yhdistyminen Sirkuksen kanssa ja siihen liittyvät mahdollisuudet tuntuivat innostavilta. Tu-
levaisuuden haasteisiin olisimme olleet vahvempia vastaamaan yhdessä. Opimme kuitenkin 
työyhteisöinä paljon, itsestämme ja toisistamme.

Sanna Rekola 
Toiminnanjohtaja
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AVAINLUKUJA 
2020

kokonaismenot

635 000 €
vakituista  

työntekijää

5
määräaikaista  

työntekijää

5

toimijoilta kerättyjä 
tilastotietoja

143
uutista ja 
artikkelia

204
uutiskirjettä ja 

ilmoituskoostetta

64

online-
tilaisuutta21 donitsia40

etäkokouksissa

1 000 h

yhteistyökumppania 
Suomessa + ulkomailla

19+44 kansainvälistä 
verkostoa7hanketta8



VIESTINTÄ

Tanssin tiedotuskeskus kertoo tanssialasta ja sen 
merkityksestä Suomessa laajasti, niin taiteenlajina kuin 
tanssikulttuurinakin. Viestintä tuo esiin ajankohtaisia 
ilmiöitä ja  näkökulmia, jotka vaikuttavat alan 
kehitykseen.
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Alan esitystoiminnan kannalta poikkeuksellinen vuosi 2020 ei ollut hiljainen 
Tanssin tiedotuskeskuksen viestinnässä. Koronapandemian pysäyttämä ala 
kaipasi tietoa ja monenlaista tukea, katsomoista poissuljettu yleisö halusi 
kulttuuria kotioloihin ja harrastajat mahdollisuuden jatkaa aktiviteettejaan 
edes jollakin tavalla. Tiedotuskeskuksessa pyrittiin vastaamaan huutoon ja 
tarjottiin monenlaisia selviytymisvinkkejä tilanteeseen. Tiivistä yhteyttä 
toimijoihin tarvittiin, kun selvitettiin ja analysoitiin tilanteen vakavuutta 
kentällä.

Sisällöntuotanto viestinnässä oli siis edelleen vilkasta, ja ilmeisesti tarpeeseen 
pystyttiin vastaamaan, sillä uutisten ja artikkeleiden lukijamäärä kasvoi yli 40 % 
edellisvuodesta. Nousu on jyrkkää jo toista vuotta peräkkäin.

www.danceinfo.fi

Tanssin tiedotuskeskuksen suomenkielinen sivusto on suunnattu ensisijaisesti kotimaan am-
mattilaisille, muille tanssi- ja esittävien taiteiden aloja seuraaville sekä medialle, päättäjille ja 
vaikuttajille. Se tarjoaa ajankohtaisia uutisia ja artikkeleita tanssista, tilastotietoa, tietoa tie-
dotuskeskuksen hankkeista ja palveluista, kulttuuripolitiikasta, alan tapahtumista sekä koko 
Suomen kattavan esityskalenterin.

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

Englanninkielinen sivusto palvelee ulkomailla toimivia tanssialan ammattilaisia, asiantuntijoita 
ja niin sanottuja presenttereitä. Sen kautta tehdään suomalaista tanssia tunnetuksi ympäri 

maailmaa kertomalla suomalaisista tanssitaiteilijoista ja ilmiöistä sekä tarttumalla yleisempiin 
alaa koskeviin aiheisiin, jotka ovat ajankohtaisia myös kansainvälisesti. Sivustolla on uutissisäl-
lön lisäksi Suomessa toimivien ryhmien ja koreografien kuvallinen esittely sekä esityskalenteri.

Nykyinen sivusto on luotu vuonna 2016 ja kehitystyötä on tehty jatkuvasti. Vuonna 2020 
parannettin erityisesti saavutettavuuteen liittyviä tekijöitä digipalvelulain astuttua voimaan 
vuonna 2019. Korjausten jälkeen tehdyssä saavutettavuusarvioinnissa sivusto sai melko hyvän 
arvosanan. Jäljellä olevien puutteiden korjaamiseen ei kuitenkaan kannata ryhtyä ennen kuin 
sivuston uudistamisen yhteydessä lähitulevaisuudessa.

Verkkosivuston käyttö kasvoi edelleen selvästi aikaisempiin vuosiin verrattuna (2020: 73 000 
kävijää; 2019: 60 430, 2018: 51 015). Parissa kolmessa vuodessa kävijämäärä on kasvanut yli 40 %. 

Google Analyticsin mukaan Tanssin tiedotuskeskuksen sivuilla oli vuonna 2020 huomattavas-
ti enemmän vierailijoita kuin keskimäärin muilla taide- ja viihdealalle luokiteltuilla sivustoilla. 
Korkeita käyttäjälukuja selittänevät muutamat kevään aikana julkaistut poikkeuksellisen suosi-
tut artikkelit sekä se, että koronan aiheuttamien rajoitusten vuoksi ihmiset saattoivat kuluttaa 
ylipäänsä enemmän verkkosisältöjä kuin tavallisesti.
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VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖ 2020 2019 2018

Käynnit sivuilla (istunnot) 123 000 108 000 100 000

Yksittäisten sivujen katselut 241 000 246 000 230 000

Ilmoitustaulu 95 000 105 000 101 000

Uutiset ja artikkelit yhteensä 49 000 34 000 22 000

Esityskalenteri 22 000 28 000 22 000

Englanninkieliset sivut 20 000 23 000 20 000

Helsinkiläisten osuus käynneistä 47 % 54 % 40 %

Käyttäjiä kuukaudessa, km 6 000 5 000 4 300

Esityskalenteri

Esityskalenterin tarkoituksena on, että yhdestä osoitteesta löytyvät kaikki ajankohtaiset tans-
siesitykset Suomessa sekä suomalaisten tanssiryhmien vierailut ulkomailla. Tanssitoimijat vas-
taavat itse siitä, että heidän esityksensä tulee kalenteriin. 

Poikkeusolosuhteiden vuoksi esityksiä peruttiin niin paljon, että esityskalenteriin vietiin puo-
let vähemmän esityksiä kuin tavallisena vuonna. Niistäkin moni jouduttiin merkitsemään pe-
rutuiksi kevään ja syksyn aikana.

Vuonna 2020 kalenterissa oli 278 esitystä (2019: 546), joista 200 suomenkielisellä puolella ja 78 
englanniksi. 

Esityskalenteri on kuitenkin edelleen sivuston neljänneksi katsotuin osa, ja sen kautta sivustol-
le tulee paljon kävijöitä. Esityskalenteria (ml. suomi ja englanti) katsottiin 22 000 kertaa (2019: 
28 000).

Ilmoitustaulu

Tanssin ilmoitustaulu on suosituin Tiedotuskeskuksen verkkopalveluista. Verkkosivujen kaikes-
ta liikenteestä 40 % tulee ilmoitustaululle. 

Tanssialan ilmoittajat syöttävät itse ilmoituksensa sivuille. Koska toimintaa alalla oli vähem-
män kuin normaalivuonna ja kokoontumisrajoitukset vaikeuttivat esimerkiksi koulutusten ja 
workshoppien järjestämistä, ilmoituksia julkaistiin hieman vähemmän kuin edellisinä vuosina.

Ilmoituksista lähtee viikoittain kooste tilaajien sähköpostiin. Selvästi eniten vastaanottajia 
kiinnostavat työtilaisuuksiin liittyvät ilmoitukset. Sähköpostiin saapuneen koosteen avaa rei-
lusti yli puolet tilaajista, ja klikaituista otsikoista päätellen heistä yli 40 % löytää ilmoituksista 
jotakin kiinnostavaa.
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Uutiset ja artikkelit

Tiedotuskeskuksen 40. toimintavuosi antoi aiheen julkaista sarjan pitkiä artikkeleita, joissa 
tarkasteltiin toiminnan kehittymistä eri näkökulmista ja suhteessa suomalaisen tanssin kentän 
vaiheisiin.

 JULKAISTUT ARTIKKELIT OLIVAT: 

Sanna Rekola: ”Työintoa on edelleen ollut” – 40-vuotiaan tanssin tiedotuskeskuksen tarina 
kulkee yhtä matkaa suomalaisen tanssin kentän kanssa | 20.2.2020

Sanna Kangasluoma: ”Tanssikaa jos on varaa!” – Pitkä ura tanssin parissa vaatii joustavuutta 
niin henkisesti kuin fyysisesti | 25.3.2020

Anni Leino: Oma lehti teki tanssia näkyväksi 80-luvulla –  
Kuka kirjoittaa tanssista tulevaisuudessa? | 22.4.2020

Emma Vainio: ”Tanssi tarvitsee historian!” – Tilastointi syntyi piirtämään tanssin 
menneisyyden ja nykypäivän näkyväksi | 11.6.2020

Katarina Lindholm: Näkyvyyttä, tunnettuutta, yhteistyötä – Tiedotuskeskus vahvistaa 
suomalaisen tanssin vientiä ja verkostoja pitkäjänteisellä promootiotyöllä | 15.6.2020

Syyskaudella niin sanotuissa 40-vuotishaastatteluissa haluttiin katsoa eteenpäin ja pohdittiin 
alan tulevaisuuden kannalta tärkeitä strategisia kysymyksiä, joita nostivat esiin näköalapaikoilla 
olevat tanssin kentän ammattilaiset. Tämä sarja on osoittautunut suosituksi ja sitä jatketaan 
vuonna 2021.

Artikkeli tanssikirjoittamisesta (Anni Leino). Artikkeli tanssitaiteilijan urasta (Sanna Kangasluoma). Artikkeli kansainvälisestä työstä (Katarina Lindholm).

521
ilmoituksia

95 000
käyntejä  

ilmoitustaululla

835
ilmoituskoosteen 

tilaajia
ilmoituskoosteen 

avausprosentti

yli  50 %
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  JULKAISTUT STRATEGIAHAASTATTELUT OLIVAT: 

Nuorella lahjakkuudella ei ole tukea nykyisessä järjestelmässä – Tanssin tulevaisuuden 
strategisia kysymyksiä pohtimassa Ari Tenhula | 14.10.2020

Sonya Lindfors: Rakenteet ja toimintamallit pitäisi päivittää vastaamaan kentän todellisuutta 
| 11.11.2020

Aluekeskuksen aseman vahvistaminen osaamiskeskuksena palvelisi taiteilijoita ja kasvattaisi 
alueen vetovoimaa – Jaakko Toivonen ja Ulrika Vilke (ITAK) | 9.12.2020

Artikkelien elinaika voi olla pitkä. Yksi vuoden 2020 suosituimmista 
artikkeleista, jo marraskuussa 2019 julkaistu WHO:n hyvinvointirapor-
tissa tanssin terveysvaikutukset tulevat esiin lukemattomin tavoin, 
keräsi yhteensä 1 615 klikkausta vielä pitkin vuotta 2020.

Ylivoimaisesti suosituin artikkeli oli maaliskuussa, koronarajoitusten 
pahimmassa vaiheessa julkaistu Nauti tanssista kotona, johon oli 
koottu vinkkejä ja linkkejä tanssin opetusvideoista esitystallenteisiin 
ja tanssielokuviin. Sitä jakoivat monet sosiaalisessa mediassa ja siihen 
tarttuivat myös isot mediat, Helsingin Sanomat, Yle.fi ja Turun Sano-
mat. Tämä suosituslista pysyi luetuimpien juttujen kärjessä kuukaudes-
ta toiseen ja keräsi vuoden aikana yhteensä 11 360 katselukertaa.

Kaiken kaikkiaan suomenkielisiä uutisia ja artikkeleita luettiin lähes 50 000 kertaa, eli 40 % 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Englanninkielisiä uutisia ja artikkeleita luettiin suunnilleen 
saman verran kuin aikaisemmin, yli 6 000 kertaa. Englanninkielisistä uutisista luetuin oli maalis-
kuussa 2020 julkaistu Finnish foundations and ministry provide millions in emergency aid for 
cultural sector in distress, joka keräsi 1 200 lukukertaa.

Tanssin uutiskirje lähetettiin kerran kuukaudessa tilaajille. Uutiskirjettä luettiin edelleen hyvin: 
keskimäärin 42 % vastaanottajista avasi kirjeen, ja kolmannes heistä klikkasi johonkin uutiseen.

2 000
uutiskirjetilaajaa 

suomeksi

1 400
uutiskirjetilaajaa 

englanniksi

147
uutista ja artikkelia 

suomeksi

57
uutista ja artikkelia 

englanniksi

55 600
lukukertaa

40 %
kasvua  

lukukerroissa
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Nauti tanssista kotona -juttua klikattiin  
yli 11 000 kertaa.
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Sosiaalinen media

Sosiaalista mediaa viestintäkanavana tuskin voi enää sivuuttaa. Erityisesti Facebookin kautta 
Tanssin tiedotuskeskus tavoitti tuhansia ihmisiä.

Yksi tavoite oli saada kohderyhmiä lukemaan ja katsomaan Tanssin tiedotuskeskuksen verkko-
sivuilla olevia sisältöjä. Tässä onnistuttiin, sillä Google Analyticsin mukaan Tiedotuskeskuksen 
sivustolle tuli melkein kolme kertaa enemmän kävijöitä sosiaalisen median kautta kuin samalle 
alalle luokitelluille sivuille keskimäärin. Www-sivujen käynneistä lähes viidesosa eli yli 23 000 
istuntoa tuli sosiaalisen median kautta. 

Facebook-tapahtumat ovat osoittautuneet myös hyväksi keinoksi tavoittaa ammattilaisia, nii-
tä voidaan helposti jakaa myös eri ryhmissä. Facebookissa julkaistiin 10 Tanssin tiedotuskes-
kuksen tapahtumailmoitusta. 

Julkaisut

Ilmastokriisi, sen vaikutukset taiteeseen ja taiteen tekemiseen olivat 
Tiedotuskeskuksen jo 22. kerran julkaiseman Finnish Dance in Focus 
-lehden teemoja vuonna 2020.

Focus kertoo suomalaisesta tanssitaiteesta ja -taiteilijoista ensisijaisesti 
ulkomaisille lukijoille, mutta lukijoita on paljon myös Suomessa. Leh-
teen tilataan artikkeleita toimittajilta, kriitikoilta ja tutkijoilta, ja niis-
sä pyritään käsittelemään kansainvälisesti kiinnostavia ja ajankohtaisia 
teemoja, jotka näkyvät myös Suomessa tehdyssä tanssitaiteessa. Ly-
hyemmät ja uutisluontoiset jutut kirjoitetaan itse.

Focus 2020 -lehden painosmäärää pienennettiin hieman, koska tapah-
tumat ja messut, joissa sitä yleensä jaellaan, oli peruutettu; painos oli 
1 500 kpl. Lehti postitettiin hieman alle 800 ammattilaiselle ulkomailla 
ja reiluun 200 osoitteeseen kotimaassa. Lehti on luettavissa myös ver-
kossa ja siellä se sai yli 900 lukijaa.

Focuksen artikkeleita julkaistaan pitkin vuotta myös Tanssin tiedotus-
keskuksen verkkosivuilla uutisissa.

S
O

M
E 4 278 

seuraajaa (+-)

2 270
seuraajaa (+15 %)

1 099
seuraajaa (+5 %)

380
julkaisua (+-)

109
julkaisua (<2019)

101
julkaisua (<2019)

Kannessa: Target Helsinki (Elina Häyrynen & 
Natasha Lommi) © Noora Geagea.
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Teatteri&Tanssi+Sirkus-lehti

Tiedotuskeskus tuki Teatteri&Tanssi+Sirkus-lehden sisällöntuotantoa 5 000 eurolla vuonna 
2020 (sama summa vuonna 2019). Yhtenä lehden pääomistajista Tiedotuskeskus osallistuu leh-
den toimintaan hallitustyön kautta, mutta ei esimerkiksi toimitusneuvoston työhön. Korona-
vuosi oli haasteellinen myös lehdelle, ilmoitustulot laskivat ja toimitus lomautettiin keväällä 
muutamaksi viikoksi. Hallitus oli mukana lehden uudistamista pohtineessa työssä, johon kuu-
lui myös verkkosivujen uudistaminen.

Muu viestintä ja tiedotus

Kotimaan ammattilaisille suunnattuja tilaisuuksia järjestettiin 18, joista 15 etänä, valtaosin 
Zoomissa. Niihin osallistui 410 henkilöä. Tilaisuuksia järjestettiin enemmän kuin edellisenä 
vuonna vaikka ei voitukaan kokoontua keskustelemaan kasvokkain. Tilaisuudet myös saavutti-
vat hyvin osallistujia eri puolilta Suomea ja jopa ulkomailta.

Tilaisuuksia järjestettiin yhteistyössä Sirkuksen tiedotuskeskuksen, Teatterimuseon, Nordics 
Combined -verkoston, Teatterikeskuksen, Zodiakin, Lahden kaupunginteatterin, Tampereen 
Työväenteatterin ja TINFOn kanssa.

// Katso lista tilaisuuksista sivulta 53 alkaen //

Kansainvälistä tanssin päivää vietettiin 29. huhtikuuta poikkeusolosuhteissa. Esityksiä tai tem-
pauksia ei pystytty järjestämään, joten tanssin päivää juhlittiin videoin ja etätanssihaastein 
ympäri maailmaa. 

Tiedotuskeskuksen rooli tanssin päivän viettämisessä oli tiedon kokoaminen ja levittäminen. 
Tanssin päivästä ja online-tanssisisällöistä tehtiin myös mediatiedote. Mediaosumia tuli 13 ja 
sosiaalisessa mediassa tanssin päivä näkyi tuhansissa postauksissa. Myös Tiedotuskeskuksen 
sivujen uutinen Kansainvälinen tanssin päivä kannustaa levittämään tanssin iloa poikkeuso-
loihin oli suosittu, se sai noin 4 000 lukijaa.

Tietoja tanssin päivän vietosta kerättiin  
mm. Instagramin avulla.
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Tanssin päivän taustalla on kansainvälinen teatteri-instituutti (ITI), jonka tanssikomitea pyytää 
vuosittain valitsemaltaan taiteilijalta tanssin päivän julistuksen. Vuonna 2020 julistuksen kir-
joitti eteläafrikkalainen Gregory Vuyani Maqoma. Tiedotuskeskus suomensi tekstin ja välitti 
sen tanssitoimijoille, jotka halutessaan levittivät sitä edelleen. Target-ryhmän 21 tanssijaa käyt-
tivät julistusta videomuotoisessa esityksessään What Moves Us.

Tiedotusvälineet

Tiedotusvälineissä Tanssin tiedotuskeskus tai sen hankkeet mainittiin viisi kertaa vuoden 
2020 aikana. Uutismedian huomion herätti erityisesti Nauti tanssista kotona -vinkkilista, jota 
siteerattiin Helsingin Sanomien ja Ylen jutuissa maaliskuussa sekä Turun Sanomissa tanssin 
päivän aikaan. 

Kotimaiselle medialle Tiedotuskeskus lähetti kaksi tiedotetta: uusimmat tanssin tilastoluvut 
sekä kansainvälisen tanssin päivän tiedotteen. Myös uutiskirje lähetetään säännöllisesti kult-
tuuritoimittajille ja tiedotusvälineille. 

Tiedotuskeskuksen omalla medialistalla on noin 300 toimittajaa Suomessa ja noin 100 tanssi-
toimittajaa eri puolilla maailmaa. Tiedotuskeskuksen asiantuntijarooli tunnetaan: yhteydenot-
toja, erilaisia tietopyyntöjä ja kysymyksiä tulee toimittajilta säännöllisesti.

Meltwaterin mediaseurannan mukaan vuonna 2020 eniten tanssista kirjoittivat aikaisempien 
vuosien tapaan Helsingin Sanomat ja Yle.fi. Vaikka esitystoiminta oli huomattavasti vähäisem-
pää, osumia tanssille tuli kuitenkin suunnilleen saman verran kuin edellisenä vuonna. Kansain-
välisessä mediassa suomalaisia tanssitaiteilijoita mainittiin kuitenkin huomattavasti vähemmän 
kuin aiemmin, noin 20 mediaosumaa (2019: 70 osumaa).
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TIETOPALVELU

Tanssialaa koskevan toimialatiedon kerääminen, 
tuottaminen ja jalostaminen ovat Tanssin 
tiedotuskeskuksen vaikuttamistyön perusta.  
Tietojen avulla pystytään osoittamaan alan kehittymistä 
eri aikoina ja analysoimaan kehitystarpeita.
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Tiedotuskeskus kerää vuosittain vapaan kentän tanssitaidetoimijoiden ja 
tanssin aluekeskusten esitys- ja katsojatilastot, yleisötyötilastot, talous- ja 
kantaesitystilastot, tanssielokuvien näytäntö- ja katsojatilastot sekä Suomessa 
nähtyjen ulkomaisten tanssivierailujen tilastot. Lisäksi tiedotuskeskus ylläpitää 
suomalaisen tanssin tietokantaa Tankaa ja kokoaa omaan tai muiden tarpeisiin 
tietoa, joka julkaistaan verkkosivuilla. Tiedotuskeskuksen tuottamat tiedot 
ovat avoimia ja kaikkien alan toimijoiden, päättäjien tai median käytettävissä.

Tilastointi ja tiedonkeruu

Vuonna 2020 toimitettiin tanssin kokonaistilastot vuodelta 2019 yhdistämällä Teatterin tiedo-
tuskeskuksen (TINFO) kokoamat vos-tilastot ja Tanssin tiedotuskeskuksen keräämät vapaan 
kentän tilastotiedot. Tilastot julkaistiin tiedotuskeskuksen www-sivuilla ja TINFOn painatta-
massa Teatteritilastot-kirjassa. Tanssitilastoihin kerättiin tietoja yli 140 toimijalta.

Tilastoinnissa ja tilastojen kehittämisessä tehdään yhteistyötä Sirkuksen tiedotuskeskuksen 
kanssa. Jo usean vuoden ajan Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskuksilla on ollut yhteinen tilas-
tonlaatija. 
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Suomalaisten tanssiryhmien ja tuotantokeskusten katsojat 2019

Suuret teatterit (2)

VOS-tanssiryhmät ja 
tuotantokeskukset (11)

Vapaat valtion 
toiminta-avustusta 
saaneet ryhmät (19)

Muut vapaat ryhmät (35)

Yksittäisten koreografien 
teokset (57)

24

48

14

9
5

Kymmenen prosenttia tanssiryhmistä, eli isoimmat ja vakaimmin rahoitetut vos-ryhmät sekä kansallisbaletti 
keräsivät yli 70 % tanssin katsojista ja lähes 60 % kaikista tanssiesityksistä vuonna 2019.
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Tilastot kertovat yhä selvemmästä kentän jakautumisesta säännöllistä rahoitusta saaviin va-
kiintuneisiin ryhmiin (VOS- tai toiminta-avustus) ja muihin, vapaisiin tai produktiokohtaisiin 
ryhmiin, joiden rahoitus on hyvin alhaisella tasolla. Jälkimmäisten esitysmäärät ovat huomat-
tavan vähäisiä: tilastoiduista toimijoista yli puolella (75 toimijalla) ei ollut edes 10 esityskertaa 
koko vuoden 2019 aikana. Sen seurauksena myös katsojamäärät näillä jäävät pieniksi.

TANKA - suomalaisen tanssin tietokanta

Tanka on Tiedotuskeskuksen ylläpitämä suomalaisen tanssin digitaalinen arkistotietokanta, 
joka sisältää dataa suomalaisista tanssitaiteilijoista, teoksista ja tanssiryhmistä.

Tietokantaan lisättiin tiedot 115 kantaesityksestä (vuodelta 2020 sekä aikaisempien vuosien 
täydennyksiä). Tiedot kerättiin osin tilastokyselyjen yhteydessä, lisäksi niitä tarkistettiin suo-
raan toimijoilta. Taiteilijakorttien päivittämisestä perittiin vuosimaksu, 17 euroa, jonka vuonna 
2020 maksoi 50 taiteilijaa. 

Tankassa oli vuonna 2020 noin 14 000 käyttäjää, joista valtaosa satunnaisia kävijöitä. Enemmän 
kuin yhden kerran Tankassa käyneitä oli alle 6 %.

Korona ja kentän tilanne

Poikkeuksellinen koronavuosi synnytti tarpeen tuottaa ajantasaista tietoa kentän tilanteesta 
Tiedotuskeskuksen ja erityisesti alan päärahoittajan opetus- ja kulttuuriministeriön ja muiden 
rahoittajien tarpeisiin. Keväällä kriisin alkuvaiheessa tehtiin ministeriön ja muiden toimesta 
useita kyselyjä kentän eri toimijaryhmille. Tiedotuskeskus pyrki varmistamaan, että toimijat 
vastaisivat kyselyihin mahdollisimman kattavasti ja että kentän huolestuttava tilanne välittyisi 
päättäjille.

Loppuvuodesta koronakriisin jatkuessa tehtiin kyselyjen toteuttamisessa ja levittämisessä yh-
teistyötä alan muiden toimijoiden kanssa (Suomen teatterit, Teatterikeskus ja Suomen tans-
si- ja sirkustaiteilijat). Tavoitteena  oli saada tietoa mahdollisimman kattavasti kaikkien toi-
mijaryhmien, myös yksittäisten taiteilijoiden, taloudellisesta ja toiminnallisesta tilanteesta ja 
tulevaisuuden näkymistä. Kriisin jatkuessa tilanne kehittyi yhä huolestuttavammaksi ja tämän 
tiedon välittyminen päätöksentekijöille oli tärkeää.
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YHTEISKUNNALLINEN 
VAIKUTTAMINEN

Tiedotuskeskus tuo tanssin näkökulman taiteeseen ja 
kulttuuriin liittyviin keskusteluihin, antaa lausuntoja, 
kommentoi ja osallistuu kehittämistyöhön ja politiikkaan.
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Vuonna 2020 esittävän taiteen valtionrahoitusuudistus eteni ja 
Tiedotuskeskus antoi kaksi lausuntoa siihen liittyen. Taide- ja kulttuurialaa 
ovat viime vuodet paljon puhuttaneet työelämäkäytännöt, häirintä, huono 
johtaminen, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymykset. Taide ja kulttuurialan 
eettisen toimielimen perustamista esitettiin ja Tiedotuskeskuskin antoi 
asiasta lausunnon. Ajankohtaisista aiheista keskusteltiin myös tuoreen 
kulttuuriministerin syyskuisessa pyöreän pöydän keskustelussa.

Huhtikuussa tehtiin lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön muistiosta esittävän taiteen 
valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta. Lausunnossa esitettiin itse lakiin muutosta, jossa 
korotetun valtionosuusprosentin perusteisiin lisätään tanssi-, sirkus- tai muu vastaava toimin-
ta. Em. toiminta mainitaan ministeriön muistiossa vain lain perusteluosassa, ei lakitekstissä.

Kansallisten teatterinäyttämöiden rahoitukseen liittyen todettiin, että antaessaan kansallisen 
päänäyttämön aseman kahdelle teatterille lakiesitys kohtelee eri taidemuotoja eriarvoisesti. 
Kansallinen, valtakunnallinen tai muu erityisasema pitäisi lain mukaan olla mahdollinen myös 
jonkin muun taiteen alan toimijalle. 

Huomiota kiinnitettiin myös siihen, että uudistusta toteutettaessa olisi henkilötyövuosien 
kokonaismäärän oltava riittävällä tasolla. Ehdotuksessa esitettyä korotettujen henkilötyövuo-
sien määrää pidettiin alimitoitettuna. 

Lisäksi todettiin, että esittävän taiteen kenttää ja sen uudistamista on tarkasteltava kokonai-
suutena. Vapaan kentän toimintamahdollisuudet on turvattava. Jotta Taiteen edistämiskes-
kuksen rahoittamilla toimijoilla olisi todellinen mahdollisuus siirtyä valtionosuusjärjestelmän 
piiriin, on rahoitustason oltava riittävä.

Tiedotuskeskuksen näkemyksen mukaan korotettu valtionosuusprosenttikaan ei mahdollis-
ta uudenlaisten alustatyyppisten toimijoiden, kuten Tanssin talon, rahoittamista järjestelmän 
puitteissa. Siinä mielessä järjestelmä ei ole joustava eikä tue uudenlaisia toimintatapoja. Tans-
sin talon rahoitusasema on turvattava ja sen rahoituksen pitää olla riittävää. Koska henkilö-
työvuosiperustainen rahoitus ei sen toimintamalliin sovi, sen rahoituksen tulee toteutua joko 
Taiteen edistämiskeskuksen kautta tai muulla tavalla. 

Syyskuussa em. uudistukseen liittyvät lait olivat ehtineet eduskuntaan ja Tiedotuskeskus an-
toi lausunnon eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi 
esittävän taiteen edistämisestä sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 
muuttamisesta. Tiedotuskeskus piti lakia pääosin hyvänä ja tärkeänä sen voimaan saattamista 
tavoiteaikataulussa. Keskeinen muutos työryhmän keväällä jättämään ehdotukseen oli esittä-
vän taiteen valtionosuuslautakunnan perustaminen Taiken yhteyteen. Tätä pidettiin hyvänä. 
Myös tässä lausunnossa tuotiin esille huoli rahoitustasosta: hyväkään laki ei toteuta tarkoitus-
taan, jos sen toimeenpanoon ei osoiteta riittäviä resursseja. Lausunnossa kiinnitettiin huomio-
ta myös vapaan kentän rahoituksen riittävyyteen.
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Marraskuussa annettiin lausunto kulttuurin toimialan eettisen toimielimen perustamisesta: 
Tanssin tiedotuskeskus piti perusteltuna taiteen ja kulttuurin alan eettisiä kysymyksiä käsit-
televän toimielimen perustamista. Alalla viime aikoina esiin nousseet kysymykset ja aiheesta 
käyty keskustelu kertovat toimielimen tarpeesta. 

Ehdotus taiteen ja kulttuurin alojen eettisiä kysymyksiä käsittelevän toimielimen sijoittami-
sesta Taiteen edistämiskeskuksen yhteyteen oli perusteltu. Toimielimen tehtäviä eli ensisi-
jaista neuvoa-antavaa ja jälkikäteistä toimintaa eli konkreettisten epäeettisiksi väitettyjen toi-
mien, toimintakäytäntöjen tai käyttäytymistapausten käsittelyä ja tutkintaa pidettiin tärkeinä. 
Jälkimmäisen tehtävän haastavuus ei saisi olla syy sen jättämisestä toimielimen tehtävien ul-
kopuolelle.

Syyskuussa toiminnanjohtaja Rekola osallistui tuoreen opetus- ja kulttuuriministeri Annika 
Saarikon etänä järjestettyyn keskustelutilaisuuteen, joka käytiin etukäteen lähetettyjen ky-
symysten pohjalta: Mitä valtiovallan pitäisi tehdä alan edistämiseksi lyhyellä ja pitkällä aikavä-
lillä? Mitä alan itsensä pitää tehdä toimintansa ja suomalaisen kulttuurin edistämiseksi? Millai-
sena näette taiteen ja kulttuurin merkityksen koronaepidemiasta toipumisessa ja resilienssin 
kasvattamisessa? Tanssin alan kannalta kirjoitetut vastaukset toimitettiin ministeriöön myös 
kirjallisena.
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KOHTI UUSIA 
NÄYTTÄMÖITÄ (KUN)

Hankkeen tavoitteena on kehittää sirkus- ja tanssialojen 
toimintaa ja saatavuutta koko Suomessa.
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Syksyllä 2019 Tiedotuskeskus sai Jenny ja Antti Wihurin rahastolta apurahan 
Kohti kestävämpää tanssi- ja sirkustoimintaa -hankkeen toteuttamiseen. 
Käytännön toteutuksesta päävastuun kantoi Sirkuksen tiedotuskeskus, Tanssin 
tiedotuskeskus vastasi hankehallinnosta.

Hankkeella on kolme keskeistä kohderyhmää: teatterien ja kulttuuritalojen ohjelmistosuunnit-
telusta vastaavat, kuntien kulttuuritoimet sekä esittävien taiteiden toimijat niin valtionosuus-
lain piiristä kuin sen ulkopuolelta. Tavoitteena on edistää vierailutoimintaa tuomalla taiteilija-
ryhmät ja vierailujen potentiaaliset vastaanottajat yhteisen keskustelun, tiedon jakamisen ja 
yhdessä oppimisen äärelle.

Koronaepidemian vuoksi hankkeen koulutusosiot muutettiin verkkotapahtumiksi ja osa hank-
keesta siirtyi vuodelle 2021. Etätoteutuksen myötä tapahtumien saavutettavuus eri puolilta 
Suomea parani ja osallistujamäärä kasvoi. Samalla toisaalta kustannukset pienenevät, mikä 
mahdollistaa useamman tapahtuman järjestämisen vuonna 2021.

Vuonna 2020 järjestetiin kaksi kaksipäiväistä verkkotapahtumaa otsikolla Kohti uusia näyttä-
möitä. Tilaisuudet koostuivat verkkokeskustelusta ja verkkotyöpajasta. 

Kesäkuussa 2020 järjestettiin Lahden kaupunginteatterin kanssa verkkotilaisuus, jossa käsitel-
tiin repertuaariteatterin ja vapaalla kentällä toimivien ryhmien välistä yhteistyötä ja edellytyk-
siä onnistuneelle esitysvierailulle. Keskusteluun osallistui lähes 80 esittävän taiteen ammatti-
laista. Seuraavana päivänä järjestettyyn esitysten markkinointityöpajaan osallistui 20 tanssin, 
sirkuksen ja teatterin ammattilaista. Molemmat osiot koettiin palautteen mukaan hyödyllisik-
si, ajankohtaisiksi ja tärkeiksi.    

Lokakuussa 2020 Tampereen Työväen Teatterin kanssa järjestetyssä keskustelussa käsiteltiin 
suuren teatterin ja vierailevan ryhmän välistä yhteistyötä laadun käsitteen näkökulmasta. Ti-
laisuus tavoitti noin 50 esittävien taiteiden toimijaa. Seuraavana päivänä koreografi Sonja Joki-
niemi esitteli työpajassaan DAS Theatren vertaispalautemetodia 15 ammattilaiselle. 

// Katso lista tilaisuuksista sivulta 53 alkaen //
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PRAGMA HELSINKI

Tavoitteena on myynti-, hallinto ja tuotantopalveluja 
tarjoava toimija, jolla on monialaista ammatillista 
osaamista ja kestävät toimintaedellytykset.
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Pragma Helsinki on kansainvälinen välittäjäportaan toimija, joka on syntynyt 
Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskusten välittäjäportaan ja kansainvälisen 
toiminnan vuosien 2019–21 kehittämishankkeesta. Pragma toimii Tanssin 
tiedotuskeskuksen alaisuudessa.

Vuonna 2020 Pragma Helsinki jatkoi toimintaansa ja 
keskittyi kolmen päätuotteensa (Producer, Agent ja 
Manager) kehittämiseen. Vuoden aikana sillä oli asiak-
kaana yhteensä yhdeksän tanssi- ja sirkusryhmää, joille 
oli rakennettu laaja palvelupaketti. Tämän lisäksi sen 
palveluja käytti yli 20 muuta asiakasta. Alkuvuodesta 
2020 Tanssin tiedotuskeskus/Pragma Helsinki sai ope-
tus- ja kulttuuriministeriön avustuksen kansainvälisen 
markkinoinnin ja viennin kehittämishankkeelle vuosille 
2020–21. 

Keväällä 2020 alkanut covid-19-pandemia ja siitä aiheutunut taiteilijoiden työskentelymahdol-
lisuuksien loppuminen hidasti keväällä Pragman ja sen taiteilija-asiakkaiden välistä toiminta-
mallien kehittämistä. Kevään ja kesän aikana Pragma keskittyi esittävän taiteen kentän toimi-
joiden auttamiseen mm. korona-avustushauissa; palvelut olivat maksuttomia. Pragma antoi 
myös asiakkailleen huhti-toukokuun 2020 maksuista alennusta johtuen asiakkaiden alentu-
neesta maksukyvystä. Kehitystyötä päästiin jatkamaan yhteistyössä asiakkaiden kanssa syk-
syllä. 

Koronapandemian vauhdittamana Pragma pilotoi keväällä 2020 uuden maksuttoman tuot-
teen, Tuottajaklinikan, jonka tarkoituksena oli tarjota lyhyitä konsultatiivisia palveluita kaikille 
esittävän taiteen toimijoille. Suuren kysynnän ja kiittävän palautteen vuoksi tuote päätettiin 
lanseerata osaksi Pragman pysyvää palveluntarjontaa. 

Koronapandemia haastoi Pragman toimintaa erityisesti Agent- ja Producer -palveluiden osalta, 
kun suuri määrä myytyjä ja tuotannossa olleita esityksiä jouduttiin perumaan tai siirtämään. 
Manager-palvelussa pandemia näkyi puolestaan kasvaneena työmääränä, kun kentän toimi-
jat tarvitsivat runsaasti apua erilaisten koronahakemusten ja -kyselyiden takia. Vuoden aikana 
Prag ma Helsinki olikin osallisena 44 apurahahakemuksen tekemisessä. 

Syksyllä 2020 pandemia vaikutti Pragma Helsingin toimintaan esitysmyynnin ja siitä saatavien 
myyntiprovisioiden peruuntumisena. Pragman edustamien asiakkaiden sovitut esitykset, yh-
teensä 13 kappaletta, peruuntuivat tai siirtyivät pandemian vuoksi. Lisäksi suurin osa Pragman 
asiakkaiden kotimaan tuotannoista siirtyi tai peruuntui kokonaan.

Vuonna 2020 Pragma Helsinki osallistui seuraaviin tapahtumiin: IPAY (Philadelphia) tammikuus-
sa, TPAM (Jokohama) helmikuussa, PAMS (online) lokakuussa, CINARS (online) marraskuussa.
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Sublime Agencyn Tiina Vihtkari piti Pragmalle kolme työpajaa palveluiden tuotteistamisesta 
sekä kansainvälisen esitysmyynnin ja markkinoinnin strategisista kysymyksistä loppuvuonna 
2020. Lisäksi Pragman tuottaja Anni Hiekkala valittiin osallistujaksi IETM Campukselle Belfastiin 
kesäkuussa 2020, mutta pandemian vuoksi Campus siirtyi.

Vuonna 2020 Pragma Helsinki oli puhujana seuraavissa koulutuksissa/työpajoissa:

• Tuottajat Anni Hiekkala ja Sanja Kulomaa osallistuivat Teatterikeskuksen Tuottajapäivään 
4.2.2020, jossa he esittelivät Pragman toimintaa.

• 2.9.2020 tuottaja Anni Hiekkala piti Sirkuksen tiedotuskeskuksen tilaaman Hakemustai-
dot-apurahawebinaarin. Osallistujina oli parikymmentä sirkusalan ammattilaisia.

• Tuottajat Anni Hiekkala ja Nea Granlund pitivät 25.11.2020 verkkotyöpajan esitystuotan-
tojen perusteista Moskovan Sjezd-tapahtumassa noin 25 venäläiselle tuottajalle ja Nea 
Granlund piti yhden henkilökohtaisen valmennustapaamisen, jonka aiheena oli festivaa-
lituotannot. 

Välittäjäportaan, kansainvälisen toiminnan ja viennin kehittämishanke oli alunperin suunniteltu 
päättyväksi vuoden 2020 loppuun mennessä, mutta hankkeelle haettiin pandemiasta johtuen 
jatkoaikaa toukokuuhun 2021 saakka. Pragman kehitystyö ja asiakashankinta ovat tapahtuneet 
suunniteltua hitaammin ja tarkoituksena onkin hakea ministeriöltä jatkotukea hanketyöhön, 
kun nyt käynnissä oleva hanke päättyy toukokuussa 2021. Tavoitteena on Pragman itsenäisty-
minen seuraavan 1–2 vuoden aikana. Koronasta riippumatta Pragman liiketoimintamallin to-
teuttaminen ja oman toiminnan tuottojen kasvattaminen on haastavaa, mikäli toteutetaan 
hankkeen alkuperäistä ajatusta ja pysytään tanssi- ja sirkustoimijoiden parissa.

Pragma Helsingin toimitilat sijaitsevat Kaapelitehtaan 5. kerroksessa. Vuonna 2020 pragmalai-
set työskentelivät 8,5 kuukautta etätöissä.
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KANSAINVÄLINEN 
TOIMINTA

Tiedotuskeskuksen kansainvälinen toiminta lisää 
suomalaisen tanssin kansainvälistä tunnettuutta ja 
työtilaisuuksia sekä kehittää tanssin kentän valmiuksia 
kansainväliseen toimintaan.
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Kansainvälistä toimintaa toteutetaan promootion eli viestinnän, tapahtumien 
ja messujen avulla, yhteistyöprojekteissa sekä koulutuksina, opintomatkoina 
ja asiantuntijavierailuina. Tavoitteena on tehdä suomalaista tanssia tunnetuksi 
ja luoda työtilaisuuksia ja suhteita tanssin kentän ammattilaisille, lisätä 
kokemuksia ja ymmärrystä kansainvälisestä toimintaympäristöstä.

Kansainväliset yhteistyöprojektit ovat Tiedotuskeskukselle tärkeitä. Niitä 
toteutetaan sekä itse (Venäjä-ohjelma) että kumppanina hankkeissa 
(esimerkiksi Kedja ja Korea-Nordic Connection). Pyrkimyksenä on, että 
projektien vaikutus osallistujien toimintaan on pitkäaikaista ja ulottuu myös 
laajempaan joukkoon tanssijoimijoita.

Kansainvälinen työ on keskeinen osa Tiedotuskeskuksen toimintaa, ja koronan vaikutukset nä-
kyivät konkreettisimmin juuri siinä. Kun esitys- ja tapahtumatoiminta pysähtyi tai supistui, kun 
kansainvälinen liikkuminen käytännössä loppui maaliskuusta alkaen kokonaan, muuttui Tiedo-
tuskeskuksen kansainvälinen työ täysin. Nyt suurin osa työstä tapahtui etänä, verkossa, online.

Vuonna 2020 osallistuttiin kuitenkin useisiin messutapahtumiin sekä fyysisesti että virtuaali-
sesti ja käynnistettiin kahden mittavan Helsingissä tapahtuvan katselmuksen – Performing HEL 
2021 ja Ice Hot Nordic Dance 2022 – tuottaminen ja valmistelu.

Ilahduttavaa tilanteessa oli kansainvälinen solidaarisuus ja yhteishenki. Tietoja jaettiin poik-
keuksellisen avoimesti, haluttiin tietää, miten toisilla menee ja miten haasteita on kohdattu. 
Yhteyksien ylläpitäminen ja tiedonvaihto kollegojen kanssa, mutta myös taiteilijoiden kesken 
oli yhä tärkeämpää. 

Tiedotuskeskuksen näkökulmasta pohjoismaisen yhteistyön ja verkostoitumisen tiivistyminen 
oli voimavara. Uusien yhteistyökumppanien hankkiminen tai suunnitelmien tekeminen sen si-
jaan on hankaloitunut ilman kasvokkaisten kohtaamisten ja neuvottelujen mahdollisuuutta.

Kansainvälisen toiminnan kokonaisuutta, tapahtumiin osallistumista, taiteilijoiden kansainvä-
listymisen tukemista ja työn vaikuttavuutta arvioidaan monin tavoin. Tavoitteena on löytää 
kuhunkin kontekstiin sopivimmat tavat toimia, tehdä valintoja ja tukea taiteilijoita.

NORDICS COMBINED

Nordics Combined on yhteistyöverkosto, jonka tarkoituksena on edistää Pohjoismaiden 
esittävien taiteiden kansainvälistä vientiä. Tätä tavoitetta edistetään säännöllisellä yhteis-
työllä eri messuilla, tapahtumissa ja yhteistyöprojekteissa. Nordics Combined -verkostoon 
kuuluvat suomalaisten Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskusten lisäksi Svenska Kulturrådet, 
PAHN Performing Arts Hub Norway ja The Danish Agency for Culture and Palaces/ Danish 
Arts Foundation.
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Ice Hot Nordic Dance

Pohjoismainen yhteistyö on yksi Tiedotuskeskuksen kansainvälisen toiminnan keskeinen voi-
mavara ja toimintatapa. Yhteistyö on kustannustehokasta, se tuo synergiaetuja ja suurempaa 
näkyvyyttä kuin yksin toimimalla saavutettaisiin. 

Ice Hot Nordic Dance -yhteistyö on tärkein pohjoismaisen promootioyhteistyön muoto. Siinä 
partnereita ovat Dansens Hus Tukholmassa, Dansehallerne Kööpenhaminassa, Dansens Hus 
Oslossa, Ice Hot Reykjavik -yhteenliittymä sekä Tanssin tiedotuskeskus. Ice Hot Nordic Dance 
-katselmus on järjestetty kerran kussakin Pohjoismaassa: vuonna 2010 Tukholmassa, Helsingis-
sä vuonna 2012, Oslossa 2014, Kööpenhaminassa 2016 ja Reykjavikissa 2018. 

Seuraava katselmus järjestetään Helsingissä 9.–13.2.2022. Tiedotuskeskus on sen pääjärjestäjä ja 
Tanssin talo on tärkein yhteistyökumppani. 

Tapahtuman valmistelussa keskeistä oli rahoituksen hankkiminen. Ice Hot -katselmus rahoi-
tetaan partnerien rahoituksella, pohjoismaisella rahoituksella, opetus- ja kulttuuriministeriön 
rahoituksella sekä merkittävällä kotimaisella säätiörahoituksella (Jane ja Aatos Erkon säätiö). 
Lisäksi Tiedotuskeskus ja Tanssin talo vastaavat omarahoitusosuudellaan mm. suuresta osasta 
henkilöstö- ja tilakustannuksia.

Partnerien kanssa kehitettiin tapahtuman konseptia ja esitysohjelmiston valintaprosessi uu-
distettiin siten, että valinnat tekevät partnerien edustajat. Tällä on tarkoitus sitoa partnerit 
esitysorganisaatioina entistä tiiviimmin valittujen esitysten mahdolliseen esittämiseen osana 
omaa ohjelmistoa. Valintaprosessin ja ohjelmiston moniäänisyys pyritään varmistamaan siten, 
että kuraattorien tukena on moninaista kenttää edustavia asiantuntijoita. 

Ainoaksi livekokoukseksi jäänyt partneritapaaminen järjestettiin Helsingissä 3.–4.2.2020. Sen 
yhteydessä järjestettiin Zodiakin aulassa Ice What? -aamukahvit, jossa partnerit kertoivat 
suunnitelmista ja keskusteltiin Ice Hotin tulevaisuudesta. Tiivistä keskustelua partnerien kans-
sa ylläpidettiin vuoden mittaan kuudessa online-kokouksessa.

Ice Hot -yhteistyön tavoitteisiin kuuluu myös pohjoismaisen tanssin kentän kehittäminen en-
tistä kestävämmäksi yli katselmusten, minkä vuoksi kestävän kehityksen eri ulottuvuuksien 
edistäminen on nivottu osaksi Helsingin katselmusta. Promootiotapahtuman toteuttaminen 
ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävästi liittyy niin tapahtuman 
käytännön järjestelyihin, matkustamiseen, viestintään, budjetointiin, taiteilijoiden ja ryhmien 
tukemiseen kuin ohjelmiston valintaprosessiinkin.

Yhtenä keskeisenä tavoitteena on tapahtuman hiilijalanjäljen minimointi ja positiivisten vai-
kutusten maksimointi osallistujien, valittujen taiteilijoiden sekä laajemmin kentän kannalta. 
Kestävyyskriteerejä on valmisteltu ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa.

Tapahtuman vaikuttavuutta Suomessa ja sen synnyttämiä työskentelymahdollisuuksia tai-
teilijoille on pyritty kehittämään myös lisäämällä yhteydenpitoa kotimaisten sidosryhmien, 
esitystilojen, festivaalien ja aluekeskusten kanssa. Tavoitteena on herättää kiinnostusta kat-
selmuksen esityksiin ja taiteilijoihin ja saada heille työtilaisuuksia katselmuksen yhteydessä tai 
sen jälkeen. 
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Tapahtuman viestintää on päivitetty uuden visuaalisen ilmeen myötä. Ice Hot -verkkosivusto, 
uutiskirjeet, sosiaalisen median kanavat ovat väline tapahtuman markkinoimiselle kansainvä-
liselle yhteisölle ja tanssin kentälle Pohjoismaissa ja Suomessa. Myös itse tapahtuman toteu-
tuksessa niillä on keskeinen merkitys.

Performing HEL

Performing HEL on suomalaisen sirkuksen, 
tanssin ja teatterin katselmus, jonka ta-
voitteena on kasvattaa alan kansainvälistä 
näkyvyyttä ja lisätä esiintymistilaisuuksia 
niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Seuraava 
katselmus järjestetään 2.–5.9.2021, Helsingin 
juhlaviikkojen viimeisen viikonlopun aikaan.

Ensimmäinen Performing HEL -katselmus 
järjestettiin vuonna 2018. Seuraavana vuon-
na järjestämisvastuun ottivat Sirkuksen ja 
Tanssin tiedotuskeskukset yhdessä ja onnis-
tuneen tapahtuman jälkeen kaikki kumppanit olivat yksimielisiä siitä, että Sirkuksen ja Tanssin 
tiedotuskeskukset voisivat toimia pääjärjestäjinä myös seuraavassa katselmuksessa vuonna 
2021. Tavoitteena on tehdä Performing HEL:ista joka toinen vuosi järjestettävä kotimaisen 
esittävän taiteen kansainvälinen katselmus.

Alusta asti tapahtuman järjestelyissä mukana ovat olleet Espoon kaupunginteatteri, Helsingin 
juhlaviikot, Suomen Kansallisteatteri, Svenska Teatern sekä Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) – 
nyt mukaan tuli uutena kumppanina Klockriketeatern. 

Keväällä saatiin ministeriöltä mittava avustus vuoden 2021 tapahtuman järjestämiseksi, pe-
rustettiin tapahtumalle omat verkkosivut ja päivitettiin visuaalinen ilme. Pyrkimyksenä on 
tavoittaa kansainvälisten ammattilaisten lisäksi kotimainen esittävän taiteen kenttä entistä 
paremmin, ja viestintäyhteistyötä on kehitetty esimerkiksi Suomen Teatterit ry:n ja Teatteri-
keskuksen kanssa.

Marras–joulukuussa avattiin ohjelmistohaku, johon tuli 137 hakemusta tanssin, sirkuksen ja 
teatterin ammattilaisilta. Hakemusmäärä kasvoi edellisvuodesta melkein 30 hakemuksella ras-
kaasta koronavuodesta huolimatta. Hakijamäärän kasvu kertoi, että Performing HEL koetaan 
tarpeelliseksi ja kiinnostavaksi alustaksi oman työn esittelyyn.

Vuoden aikana käytiin ajankohtaista keskustelua vastuullisista toimintatavoista ja kestävästä 
kehityksestä liittyen Tiedotuskeskuksen järjestämiin tapahtumiin. Myös Performing HEL py-
ritään järjestämään vastuullisesti ja kestävän kehityksen eri ulottuvuudet huomioon ottaen. 
Tämä tarkoittaa esimerkiksi palkkiokäytäntöjen tarkistamista, kasvisruokaa, huomion kiinnit-
tämistä kierrätykseen ja painotuotteiden minimoimista.
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Tanssin ja sirkuksen kansainvälistymishanke 
2019–2021 

Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskukset toteuttavat yhteistä opetus- ja kulttuuriministeriön 
rahoittamaa hanketta, jolla vahvistetaan tanssin ja sirkuksen kansainvälistä näkyvyyttä, vientiä 
ja verkostoja Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa sekä kehitetään taiteilijoiden ja tuottajien kan-
sainvälistä osaamista.

Hankeavustus mahdollistaa useiden messumatkojen järjestämisen, taiteilijoiden ja tuottajien 
matkojen tukemisen sekä vientivalmennusten järjestämisen. Toisin kuin alunperin suunnitel-
tiin hanketta jatketaan vuonna 2021, siirtyneiden tapahtumien ja säästyneiden kustannusten 
vuoksi.

Hankkeessa toteutettiin vuonna 2020 messumatka IPAY-tapahtumaan Yhdysvalloissa ja ver-
kostoitumismatka TPAM-tapahtumaan Japanissa. Suunniteltu matka CINARS-messuille Kana-
daan peruuntui koronan takia, mutta sen tilalla toteutettiin CINARS WEB -virtuaalitapahtuma.  

Toukokuussa järjestettiin kansainväliseen työhön keskittyvä etävientivalmennus Moving 
between the local and the international. Ruotsalaisen Magnus Nordbergin (Nordberg Move-
ment) toteuttama valmennus oli tarkoitettu taiteilijoille ja tuottajille, joilla on jo kansainväli-
sen työn kokemusta ja jotka haluavat kehittää kansainvälistä strategiaansa. Osallistujat valittiin 
avoimen haun kautta. 20 osallistujasta 13 oli tanssin ammattilaista.

Suunnitteilla oli myös verkostoitumismatka Hongkongiin loppuvuodelle 2020, mutta suunni-
telmat siirtyivät vuodelle 2021.

Kansainvälistymishanke toteutetaan Nordics Combined -yhteistyökehyksen sisällä. Sen to-
teutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä myös ulkoministeriön ja hankkeen kohdemaiden 
edustustojen sekä kulttuuri-instituuttien asiantuntijoiden kanssa.

Messut ja verkostoituminen

Tiedotuskeskus osallistui vuonna 2020 kolmeen eri kansainväliseen messutapahtumaan, joista 
kaksi ehti tapahtua paikan päällä ennen matkustusrajoituksia. Niissä esiteltiin laajasti suoma-
laista tanssia.

Tapahtumat ovat paljon muutakin kuin esitysten markkinointitilaisuuksia: kumppanuuksia luo-
daan, kansainvälinen toimintaympäristö tulee tutuksi ja erilaisia työskentelymahdollisuuksia 
avautuu. Vuoden mittaan opittiin paljon virtuaaliosallistumisista, mitkä asiat toimivat etäyhte-
yksinkin - ja mitkä vaativat henkilökohtaista kohtaamista. Nyt virtuaalimessuilla yhteydenpito 
ja ajankohtaisen kansainvälisen keskustelun seuraaminen on ollut ensisijaista ja pitchaamiset 
taiteilijoille tapa olla näkyvä. Mutta se miten kansainvälinen esitystoiminta ja -markkinointi 
koronan jälkeen kehittyy, ei ole vielä selvää.
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IPAY 

Tammikuussa Tiedotuskeskus osallistui IPAY International Performing Arts for Youth -tapah-
tumaan  (Philadelphia, Yhdysvallat). Osana Sirkuksen ja tanssin kansainvälistymishanketta ta-
pahtumaan järjestettiin verkostoitumismatka, johon osallistujat valittiin avoimella haulla. Mu-
kaan valikoitui kaksi sirkusammattilaista ja kaksi tanssitaiteilijaa, Kati Kallio ja Kati Korosuo.

Sirkuksella ja tanssilla oli tapahtumassa yhteinen messuosasto ja yhteinen menestyksekäs pit-
chaustilaisuus Cultural Spotlight: Experience Circus and Dance from Finland.

Tapahtumaan osallistumista tukivat myös Suomen suurlähetystö Washingtonissa ja Suomen 
pääkonsulaatti New Yorkissa.

TPAM 

Myös TPAMiin  eli Performing Arts Meeting in Yokohamaan järjestet-
tiin kansainvälistymishankkeen puitteissa yhteinen verkottumismatka 
helmikuussa. Avoimen haun kautta matkalle valittiin kuusi osallistujaa, 
joista kolme tanssin puolelta: Marjo Pyykönen, Milla Virtanen ja Tanja 
Råman.

Yhteistyössä Performing Arts Hub Norwayn kanssa toteutettiin Nordic 
breakfast reception & pitching session: Experience Performing Arts 
from Finland and Norway. Paikalla olivat myös Suomen Tokion suurlä-
hetystön sekä Suomen Japanin-instituutin edustajat; tilaisuuden tukija 
oli Norjan suurlähetystö.

TANZMESSE

Jokatoisvuotiseen Düsseldorfin Tanzmesseen osallistumiseen valmistauduttiin ja siihen liitty-
vää pohjoismaista yhteistyötä suunniteltiin vielä koko kevätkausi, mutta tapahtuma peruttiin 
kesäkuun alussa. 

PAMS

Tiedotuskeskus on jo pitkään osallistunut Performing Arts Market Seoul -tapahtumaan ja tar-
koitus oli osallistua nytkin, ensin paikan päällä ja myöhemmin etänä, kun messut vaihtuivat 
PAMS Digital -verkkotapahtumaksi 12.–15.10. Virtuaaliympäristö ei ollut kuitenkaan yhteenso-
piva Mac-käyttöympäristön kanssa, joten tapahtumaan ei osallistuttu.

CINARS WEB

Cinars Web oli virtuaalisesti Swapcard-alustalla (verkkoselain ja sovellus)  9.–13.11. järjestetty 
messutapahtuma, jonka konsepti oli huolella ja onnistuneesti toteutettu. Osallistujat loivat 
oman profiilin, sopivat kahdenvälisiä tapaamisia tapahtumassa ja lähettivät toisilleen viestejä 
alustalla. 

Keväällä avoimessa haussa oli Cinars-matkalle valittu 12 ammattilaista – kun matka peruuntui, 
heille tarjottiin mahdollisuutta osallistua Cinars Webiin sekä omaa virtuaaliosastoa tapahtu-
massa. Lisäksi järjestettiin Nordic Zoom-party, jonne kaikki saivat kutsua vieraita.

Suomalaiset TPAM-osallistujat helmikuussa 2020.
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Valituista kuusi oli tanssitoimijoita: Johanna Nuutinen, Johanna Rajamäki, Marjo Pyykönen, 
Ville Oinonen, Hanna Pajala-Assefa, Susanna Leinonen.

Suomen osallistuminen tapahtumaan tuotettiin osana tanssin ja sirkuksen kansainvälistymis-
hanketta, ja virtuaalinen messuosasto Nordic Square toteutettiin Nordics Combined -kump-
panien kanssa.

Pohjoismaiseen delegaatioon kuului noin 40 taiteilijaa ja tuottajaa. Delegaatiolle järjestettiin 
Zoomissa verkostoitumistapahtumat 14.9. ja 2.11., joiden tarkoituksena oli valmistautuminen 
Cinars-verkkotapahtumaan. Mukana oli myös presentterivieraita, joille taiteilijat saivat esitellä 
omaa työtään: Laura McLeod, Harbourfront Centre, Vigdis Jakobsdottir, Reykjavik Arts Fes-
tival, ja Rena Norheim, RAS - Regional Arena for Samtidsdans. Cinars Web -tapahtuman de-
legaatiolle toteutettiin myös jälkikeskustelu 15.12., vieraana Gilles Doré Cinars-organisaatiosta.

Venäjä-ohjelma

Tanssin tiedotuskeskuksen Venäjä-ohjelma on järjestetty vuodesta 
2014. Viidessä vuodessa tanssitoimijat ovat vierailleet Venäjällä 214 ker-
taa ja suomalaista nykytanssia on esitetty siellä 40 kertaa. Laboratori-
oita, luentoja, festivaaleja, työpajoja, residenssejä, tanssielokuvia, opin-
tomatkoja ja muuta yhteistyötä on toteutettu Moskovassa, Pietarissa, 
Jekaterinburgissa, Kostromassa, Krasnodarissa, Petroskoissa, Kazanissa, 
Tsheljabinskissa, Omskissa ja Novosibirskissa.  

Venäjä-ohjelma on tavoitteellinen, pitkäkestoinen ja laaja suomalaisen 
ja venäläisen tanssin kentän toimijoita yhdistävä ja yhteistyötä kehit-
tävä hanke. Ohjelma on kasvanut vuosi vuodelta ja yhteistyöverkosto 
on laajentunut. Venäjä-ohjelmalle on saatu vuosittain erityisavustusta 
opetus- ja kulttuuriministeriöltä. 

Vuodesta 2019 alkaen Venäjä-ohjelmaan on otettu mukaan myös sirkustoimijoita. Sirkuskent-
tä hyötyy ohjelman kokemuksista ja jo luoduista verkostoista. 

Myös Venäjä-ohjelma siirtyi maaliskuussa kokonaan verkkoon ja etätoteutuksiin. Asiantuntija-
vierailut ja opintomatka Pietariin peruutettiin. Alkuvuonna ennen koronatilanteen vakavoitu-
mista toteutettiin Maria Nurmelan ja Ville Oinosen vierailu Novosibirskissa.

Residenssit ja laboratoriot 

Taiteilijoiden suorien yhteyksien ylläpitämiseksi Venäjä-ohjelmassa käynnistettiin online-re-
sidenssitoiminta. Formaatti korvasi residenssiprojektin, jonka alkuperäisenä  tarkoituksena oli 
Itä-Suomen Tanssin Aluekeskuksen taiteilijoiden ja venäläisten taiteilijoiden välinen vaihto. 
Verkkoresidensseihin ITAK valitsi Suomesta kaksi taiteilijaa, Lindon Shimizun ja Maikki Palmin. 
Online-residensseissä venäläiset ja suomalaiset tanssitaiteilijat tapasivat toisiaan säännöllisesti 
etäyhteyksin ja jakoivat kokemuksia, puhuivat taiteellisen työn tekemisestä ja tanssivat yhdes-
sä. Residenssiin osallistuneet taiteilijat ovat kiinnostuneita jatkamaan yhteistyötä, kun voidaan 
palata kasvokkain kohtaamiseen. 
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Maikki Palm, Nika Parhkomovskaja ja Dina Verjutina toteuttivat noin kaksi kuukautta kestä-
neen Slow talk -residenssin, jossa kohdattiin viikoittain aamutapaamisissa. Residenssin lopuksi 
4.12. loppukeskusteluun kutsuttiin myös opiskelijoita Savoniasta ja Outokummusta. 

Marraskuussa Lindon Shimizu ja Anna Schekleina käynnistivät hybridiresidenssin, jossa he tut-
kivat somaattista liikettä. Residenssin lopputulos nähdään vuoden 2021 puolella.

Esitysvierailut ja työpajat

20.–25.2.2020  Yksi - Kaksi - Kolme -festivaali, Novosibirsk  
Maria Nurmela ja Ville Oinonen vierailivat Yksi - Kaksi - Kolme -festivaalilla The Days -esi-
tyksellä ja pitivät kaksipäiväisen työpajan ikäihmisille. Kaksi työpajaan osallistunutta valittiin 
mukaan The Days -esitykseen. Maria Nurmela piti myös tanssiammattilaisille suunnatun 
työpajan.

21.–22.11.2020  Pietari, Aleksandrinskin uusi lava 
Marraskuussa tanssitaiteilija  Kati Kallio piti  tanssielokuvatyöpajan,  luennon  ja tanssieloku-
vanäytöksen etäyhteydellä osallistujille, jotka jakoivat tilan Aleksandrinskin uudella näyttä-
möllä Pietarissa. 

25.–26.11.2020 Pragma Helsingin esittävän taiteen tuotantotyöpajat verkossa noin 30:lle 
venäläiselle tuottajalle ja taiteilijalle.

14.12.–16.12.2020 Novokuznetsk, Okna-festivaali  
Koreografi Maria Nurmelan ja pianisti Kari Ikosen etätyöpajat paikallisille näyttelijöille. 
Poikkitaiteellisen työpajan tuloksena valmistunut demo esitettiin paikalliselle yleisölle. Lisäksi 
Nurmelan ja Ikosen Toccata-teos esitettiin samanaikaisesti Okna-festivaalilla Novokuznets-
kissa ja Joulukalenteri-tapahtumassa Turussa 16.12.

” Etäyhteydet ovat toisinaan haastavia. Maanantaina 14.12. Google 
kaatui globaalisti, tiistaina 15.12. Internet-yhteydet olivat Turussa 
osaksi poikki. Onneksi kuitenkin yhteistyömme Nikan kanssa oli 
saumatonta, joten yhteyksien katketessa, Nika [Parhkomovskaja] 
otti kopin ja jatkoi asioiden työstämistä ilman meitä.”  
- Maria Nurmela

Keðja 

Keðja on Baltian ja Pohjoismaiden tanssin ammattilaiskentän kehitystä ja verkostoitumista tu-
keva yhteisö. Tanssin tiedotuskeskus on ollut tiiviisti mukana yhteisön toiminnassa alusta asti.

Kansainväliset Stretch-tapahtumat jatkavat 2008 alkaneiden Keðja-tapahtumien sarjaa. Göte-
borgissa oli tarkoitus järjestää elokuussa yleisöihin ja yleisötyöhön keskittyvä Stretch, järjes-
täjänä Förvaltningen för kulturutveckling (entinen Kultur i Väst).  Koronan takia peruutuneen 
tapahtuman sijaan järjestettiin verkkotapahtuma Stretch c/o Edition 20.-21.8. Pääjärjestäjän 
johdolla partnerit tuottivat Zoomissa tapahtuvan ohjelman lyhyellä varoitusajalla.
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Tiedotuskeskus järjesti ja moderoi  21.8. keskustelutilaisuuden Keðja talk – Building blocks for 
the future? Working internationally in the age of ecological (& pandemic) crisis, jossa  puhu-
javieraana oli Ben Twist (Creative Carbon Scotland). Aiheena deglobalisaatio ja sen merkitys 
taiteilijoiden näkökulmasta. Tuottaako pandemiasta ja ilmastokriisistä aiheutunut esittävän 
taiteen kentän kriisi sellaisia kansainvälisen työskentelyn käytäntöjä tai toimintamalleja, jotka 
haluamme viedä mukanamme tulevaisuuteen?

Keðja-partnerit valmistelivat tulevaa yhteistyötä linjaavan Memorandum of Understanding 
-muistion. Lisäksi suunniteltiin pienempää Stretch Glasgow -tapahtumaa lokakuulle 2021.

Korea–Nordic Connection

Korea–Nordic Connection  -yhteistyötä on toteutettu vuodesta 2017 ja sen tavoit-
teena on luoda pohjaa yhteistyölle pohjoismaisten ja korealaisten esittävän taiteen 
toimijoiden välille sekä synnyttää konkreettisia projekteja.  

Korea–Nordic Connection -projektia toteuttaa Nordics Combined -verkosto. Ko-
realainen yhteistyökumppani on Korea Arts Management Service (KAMS). Vuonna 
2019 käynnistyi uusi, kolmivuotinen ohjelma, jonka teemat ovat saavutettavuus ja 
inklusiivisuus (2019), taide ja teknologia (2020) ja ikääntyvä väestö (2021).

Vuonna 2020 taide- ja teknologia -teeman mukaisesti avoimen haun kautta mu-
kaan valittiin tanssitaiteilija Iina Taijonlahti. Muut osallistujat olivat korealaisia ja 
pohjoismaisia taiteilijoita ja tuottajia. Ohjelmaan oli määrä kuulua CLICK-festivaa-
li toukokuussa Tanskassa ja osallistuminen PAMS-messuille lokakuussa Soulissa. 
Kun nämä tapahtumat peruuntuivat suunnitelmat päätettiin siirtää vuodelle 2021. 
Valitut osallistujat tutustuivat kuitenkin toisiinsa verkkoyhteyksin ja osallistuivat 15.10. 2020 
avoimeen verkkoseminaariin ja pitchaukseen osana PAMS Digital -tapahtuman ohjelmaa: 2020 
Korea-Nordic Connection Salon (Arts & Technology : Discovering Ideas).

Muu yhteistyö

HONGKONG

Hong Kong x Finland oli vuosina 2016-2019 toteutettu suomalais-hongkongilainen yhteistyö-
hanke. Hongkongista yhteistyökumppanina oli West Kowloon Cultural District Authority. 
Suomesta kumppanit olivat  Zodiak - uuden tanssin keskus, Tanssin talo ja Tanssin tiedotus-
keskus, joka toimi hankkeen suomalaisena koordinaattorina. Toimintavuonna tuotettiin hank-
keesta loppuraportti. 

Tavoitteena on ollut ylläpitää suhteita Hongkongin tanssitoimijoihin ja tehdä yhteistyötä 
tulevaisuudessakin. Vuodelle 2020 suunniteltiin verkostoitumismatkaa Hongkongiin yhdessä 
Sirkuksen tiedotuskeskuksen kanssa. Suunnitelmat olivat jo pitkällä, mutta matka jouduttiin 
perumaan ja siirtämään vuodelle 2021.

Taide- ja teknologia-aiheinen haku-
ilmoitus Instagramissa.
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RANSKA

Tanssin tiedotuskeskus on jo pitkään valmistellut yhteistyöohjelmaa Suomen ja Ranskan tans-
sitoimijoille. Yhteistyökumppanina on Suomen Ranskan-instituutti. Tavoitteena on yhteyksi-
en tiivistäminen suomalaisten ja ranskalaisten tanssitoimijoiden välillä ja residenssiohjelman 
käynnistäminen. Korona on hidastanut yhteistyön edistymistä, kun paikan päälle matkustami-
nen ja kenttään tutustuminen ei ole ollut mahdollista.

Vuonna 2020 Tiedotuskeskus tunnusteli Suomessa toimivan Institut Françaisin sekä ranskalai-
sen esittävän taiteen välittämiseen ja verkottamiseen keskittyvän organisaation Ondan yh-
teistyöhalukkuutta sekä kartoitti Suomessa toimivien residenssi- ja esitystahojen kiinnostusta 
Ranskaa kohtaan. 

VIRO

Sirkuksen ja tanssin yhteinen opintomatka Viroon ja muualle Baltiaan oli jälleen suunnitteilla 
vuodelle 2020. Suunnitelmat siirtyivät vuodelle 2021 tai myöhemmäksi. 

Viron-instituutin aloitteesta käynnistettiin yhteistyösuunnitelma syksylle 2021, jolloin insti-
tuutti täyttää 30 vuotta. Juhlavuoteen on suunniteltu seminaari- ja näyttelyohjelmaa, mah-
dollisesti myös pienimuotoista esitysvierailua Suomesta. Tiedotuskeskukset ovat antaneet 
asiantuntija-apua sisältöjen suunnitteluun. Opintomatkaa suunnitellaan mahdollisesti juhlan 
yhteyteen.

Digital LEAP 

Syksyllä 2020 haettiin yhdessä Sirkuksen Tiedotuskeskuksen sekä kuuden eurooppalaisen 
partnerin kanssa Erasmus+ -rahoitusta sirkus- ja tanssiammattilaisten ja tukiorganisaatioiden 
digitaalisen ja virtuaalisen promootion, välittämisen ja esittämisen osaamisen kehittämishank-
keeseen. 

Ilmastonmuutos ja viimeistään koronakriisi ovat aiheuttamassa muutoksia kansainväliseen 
yhteistyöhön ja liikkuvuuteen. Verkon kautta työskentely, markkinointi ja esittäminen sekä 
yhteistyön tekeminen lisääntyvät. Tanssi ja sirkus ovat tietyssä ajassa ja paikassa, elävässä yh-
teydessä yleisön kanssa tapahtuvia taidemuotoja, joiden pitää löytää oma erityinen tapansa 
toimia verkossa. Tanssi- ja sirkustoimijat tarvitsevat uusia taitoja, strategioita ja ymmärrystä, 
jotta markkinointi ja esittäminen toteutuu laadukkaasti ja taidemuotojen erityispiirteet huo-
mioon ottaen.

Päätös rahoituksesta tuli helmikuussa 2021. Tanssin tiedotuskeskus toimii hankekoordinaatto-
rina. Aloituskokous pidetään syyskuussa 2021 Helsingissä ja hankkeen koulutusosiot tapahtu-
vat vuosina 2022 ja 2023.

Hankepartnerit ovat Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskuksen lisäksi Danscentrum (Ruotsi), Per-
forming Arts Hub Norway (Norja), Lithuanian Dance and Circus Information Centre (Liettua), 
ARTCENA (Ranska), Arts and Theatre Institute (Tsekki), Institut Ramon Llull (Espanja).
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Opintomatkat

Tanssin kentän kansainvälistymisvalmiuksia eli ymmärrystä kansainvälisestä toimintaympäris-
töstä, ammatillisia taitoja ja verkostoja kehitetään opintomatkoilla ja erilaisissa keskustelu- ja 
koulutustilaisuuksissa. Vuonna 2020 matkat peruuntuivat pandemian takia, mutta osin tapah-
tumat toteutettiin verkossa.

Opintomatkalle IETM:n (International Network for Contemporary Performing Arts) kevätko-
koukseen Tromssaan oli ehditty jo valita avoimella haulla Taneli Törmä, Ailish Maher ja Riikka 
Kosola. Tapahtuma, jonka teema oli Art and Activism, peruttiin maaliskuussa, samoin opinto-
matka. Osa tapahtuman sisällöstä toteutettiin verkossa.

Opintomatka oli tarkoitus järjestää myös elokuussa Keðja-yhteistyön osana suunniteltuun 
Stretch Göteborg -tapahtumaan, mutta tapahtuma peruttiin alkukesästä.

Osana Venäjä-ohjelmaa oli suunniteltu toteutettavaksi opintomatka Pietariin maaliskuussa. 
Matkalle oli lähdössä iso joukko taiteilijoita ja festivaalitoimijoita sekä sirkuksen että tanssin 
kentIltä. Matka peruttiin juuri ennen toteutumistaan.

Asiantuntijavierailut

Suomalaista tanssitaidetta esitellään kansainvälisille festivaalijohtajille, taiteellisille johtajille ja 
kuraattoreille myös järjestämällä vierailuja Suomeen. Asiantuntijavierailuja järjestetään usein 
yhteistyössä festivaalien, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien ja ulkoministeriön kanssa. 

Sekä keväällä että syksyllä 2020 oli tarkoitus toteuttaa useita vierailuja eri esitysperiodien 
yhteyteen, mutta korona perui sekä esitykset että matkustusmahdollisuudet.

Kevään asiantuntijavierailujen peruunnuttua ja epätietoisuuden vallitessa loppuvuoden tilan-
teesta Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskukset käynnistivät kesäkuussa On the Lookout -verk-

kokeskustelusarjan, joka käsitteli kansainvälisen työn ajankohtaista tilannetta, muutoksia ja 
polttavia kysymyksiä tanssin ja sirkuksen näkökulmasta. Keskusteluissa kansainväliset vieraat 
jakavat ajatuksiaan ja vastaavat kysymyksiin - näin paitsi jaetaan tietoa myös ylläpidetään kan-
sainvälisiä yhteyksiä ja verkostoja. Konsepti on osoittautunut toimivaksi ja sitä tullaan jatka-
maan tulevaisuudessakin.

10.6.2020 fokuksessa olivat  festivaalit ja messutapahtumat, vieraina Vigdís Jakobsdóttir 
(Reykjavik Arts Festival) ja Mike Ribalta (Fira Tàrrega). 33 osallistujaa

16.9.2020 fokuksessa Iso-Britannia, vieraina Helen Lannaghan (London International Mime 
Festival) ja Eddie Nixon (The Place). 22 osallistujaa
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Tiedotuskeskuksen jäsenyhteisöt ja hallitus

Jäsenyhteisöt:

Street Art Dance Essentials SADE ry (20.5.2020 alkaen) 
Suomen kansallisooppera ja -baletti 
Suomen Nuorisoseurat ry 
Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry 
Suomen Tanssinopettajain Liitto STOL ry 
Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry 
Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat STST 
Suomen Tanssiurheiluliitto STUL ry 
Suomen Teatterit ry 
Teatterikeskus ry 
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu TeaK 
Zodiak Presents ry

Tiedotuskeskuksen hallitus kokoontui vuoden kuluessa seitsemän kertaa, niistä kuusi  
pidettiin etäkokouksena. Puheenjohtajana toimi Merja Snellman.

Tanssin Tiedotuskeskus ry:n vuosikokous pidettiin 3.6.2020. 
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidettiin 21.10.2020.

Hallitus vuosikokoukseen saakka (varajäsenet suluissa): 

Maija Eränen (Piia Ahonen) 
Sami Helenius (Jukka Haapalainen) 
Antti Seppänen (Katja Jokinen) 
Riina Hosio (Riia Niemelä) 
Kati Kivilahti-Fagerudd (Hannele Niiranen) 
Anniina Kumpuniemi (Sanna Meska) 
Metsälintu Pahkin (Pirjo Kainu) 
Sanna Myllylahti (Salli Berghäll) 

Vuosikokous valitsi uusiksi hallituksen jäseniksi seuraavaksi  
kaksivuotiskaudeksi:

Jukka Haapalainen (Ari Tenhula)
Piia Korpi (Stina Koivisto)
Riina Hosio (Johanna Hurme)
Veera Lamberg (Katja Jokinen)

Toista vuotta hallituksen jäsenenä jatkoivat:

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

Tiedotuskeskus on jäsen seuraavissa järjestöissä ja verkostoissa: 
 IETM  (International Network for Contemporary Performing Arts) 
 ENICPA  (European Network for Information Centres of the Performing Arts) 
 NOFOD  (Nordisk Forum för Dansforskning) 
 TANSSIN TALO RY 

Tiedotuskeskus kuuluu taiteen tiedotuskeskusten muodostamaan Taive-verkostoon. 
Tiedotuskeskuksen johtajat ja muu henkilökunta  kokoontuvat keskustelemaan ja vaihtamaan 
tietoja ja kokemuksia yhteisistä aiheista. Tiedotuskeskukset tapaavat säännöllisesti 
myös Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutteja, joista moni on tärkeä yhteistyökumppani 
kansainvälisessä toiminnassa.

Toimisto ja henkilökunta 

Tiedotuskeskuksen toimisto sijaitsee Kaapelitehtaalla, Helsingin Ruoholahdessa. 
Toimintavuonna tiedotuskeskuksen vakinaisessa palveluksessa oli neljä, 15.10. alkaen 
viisi henkilöä. Määräaikaisessa työsuhteessa oli keskimäärin 4 henkilöä, joista kolme 
välittäjäportaan kehittämishanke/Pragma Helsingissä. Palkkoja ja palkkioita maksettiin 13 
tuntipalkkaiselle henkilölle.

Vakituinen henkilökunta: 

Sanna Kangasluoma, viestintäpäällikkö
Anni Leino, vastaava tuottaja, Performing HEL showcase 2021, ICE HOT Nordic Dance 2022, 
vakinaistettu 15.10.2020
Katarina Lindholm, kansainvälisten asioiden päällikkö 
Minna Luukko, tiedotus- ja toimistosihteeri, osa-aikainen
Sanna Rekola, toiminnanjohtaja

Määräaikaiset työntekijät:

Riitta Aittokallio, projektipäällikkö Välittäjäportaan kehittämishanke ja Performing HEL 
14.10.2020 asti
Anni Leino, tuottaja-tiedottaja 14.10. asti 
Anita Parri, tuottaja, Venäjä-hanke 
Emma Vainio, tiedottaja 1.11.–27.12.2020
Nea Granlund, tuottaja, Pragma Helsinki
Anni Hiekkala, tuottaja, Pragma Helsinki
Sanja Kulomaa, tuottaja, Pragma Helsinki

Harjoittelijat: 

Vilja Byström, harjoittelija 4.5.–5.7.2020
Elina Saarikoski, työkokeilija 19.10.–
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Ostopalveluja mm. seuraavilta:

Ajantieto Oy, koulutuspalvelut
Autiosaari Oy, kestävyyskonsulttointi
Creative Carbon Scotland 
Crop Agency Oy, verkkosivut, ylläpito ja kehittäminen 
Dextella Oy, kirjanpito 
Eudoxia ky, it-tuki 
Fleur Jeremiah, käännöspalvelut
Flo Apps Oy, Tanka-tietokanta 
Gruppo Software Oy, Gruppo-kontaktitietojärjestelmä 
Huvila Brand & Design oy
Ida Henritius, toimittaja
Inka Asikanius, graafinen suunnittelu ja taitto 
Kokko-Kokki Oy, verkkosivujen saavutettavuustestaus
KuvaUnit / Uupi Tirronen, valokuvaus 
Kuulu Oy, viestintäkoulutus
Lola Rogers Translation, LLC
Lääkärikeskus Aava Oy, työterveyspalvelut
Makasiini / Inka Kosonen, Finnish Dance in Focus -julkaisun taitto 
Ritant Oy / Ritva Weckström, tilintarkastus 
Sirkuksen tiedotuskeskus, tilastointipalvelut 
Sofia Pusa Studio, graafinen suunnittelu
Storybound Oy, Pragma Helsinki, koulutus 
Sublime Oy, Pragma Helsinki, koulutus
Teemu Kyytinen, videoeditointi
Tiliverkko Oy, taloushallintopalvelut
TW Dickenson Claire, käännöspalvelut  
WERKA KEHITYS OY
Zodiak Presents ry 

Luottamustoimet ja asiantuntijatehtävät 

Sanna Kangasluoma, Kustannus Oy Teatteri (Teatteri & Tanssi + Sirkus -lehti)  
hallituksen varajäsen
Katarina Lindholm, TelepArt-matkatukiohjelman arvioija
Katarina Lindholm, IETM Rewiring the Network -strategiatyö, brainstorming-sessioiden 
raportoija 19.5. ja 5.11. 
Anita Parri, Suomen Pietarin instituutti, Suomalainen nykykulttuuri -luentosarja, suomalainen 
nykytanssi -luento 10.6.
Sanna Rekola, Northern Dimension Partnership on Culture -asiantuntijaryhmä
Sanna Rekola,  Luova Eurooppa -ohjelman kansallisen asiantuntijaryhmän jäsen
Sanna Rekola, Kustannus Oy Teatteri (Teatteri & Tanssi + Sirkus -lehti), hallituksen jäsen 
Sanna Rekola, Tanssin talo ry, hallituksen varapuheenjohtaja 9.6. asti 
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Henkilökunnan koulutus

Välttämätön taloustietämys -koulutus (Ajantieto Oy) osallistujina Pragman tuottajat sekä 
Anni Leino, Anita Parri ja Sanna Rekola.

Matkat 2020

Riitta Aittokallio 
IPAY 19.–23.1.2020, Philadelphia, Yhdysvallat

Nea Granlund 
IPAY 19.–23.1.2020, Philadelphia, Yhdysvallat 
TPAM 8.–16.2. Yokohama, Japani

Katarina Lindholm  
TPAM 8.–12.2. Yokohama, Japani * 
* tapahtuman järjestäjät vastasivat osasta matkakustannuksia
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Tanssin tiedotuskeskuksen toiminta rahoitetaan 
opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä toiminta-
avustuksella, projektiavustuksilla sekä oman toiminnan 
tuotoilla.
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Vuoden 2020 kokonaiskulut olivat 635 309,86 euroa, mistä pääosa katettiin opetus- ja kulttuu-
riministeriön myöntämällä 430 000 euron toiminta-avustuksella. Vuoden 2020 kokonaistulot 
olivat  639 664,26 euroa, ja vuoden 2020 tulos 4 354,40 euroa. 

Valtion toiminta-avustuksella katettiin vakinaisen ja osittain määräaikaisen henkilökunnan pal-
kat sekä muut varsinaisen toiminnan kulut. Niihin kuuluivat toimiston ylläpitokustannukset: 
vuokra, puhelimet, internet, tietokoneet, digitaaliset työvälineet yms. kulut sekä viestinnän 
yleiskulut, kuten verkkosivujen ylläpito ja kehittäminen.

Toiminta-avustuksella katettiin myös muun muassa Teatteri&Tanssi+Sirkus -lehdeltä ostettava 
sisällöntuotanto (5 000 euroa) ja Finnish Dance in Focuksen alijäämä. Myös tilastoinnin henki-
lökulut katettiin toiminta-avustuksesta. Vuonna 2020 Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskusten 
yhteinen tilastonlaatija oli työsuhteessa Sirkuksen tiedotuskeskukseen ja Tanssin tiedotuskes-
kuksen osuus kuluista näkyy ostopalveluissa. 

Erityisesti kansainvälisen toiminnan kuluja säästyi toiminnan peruuntuessa tai siirtyessä verk-
koon. Säästöillä pyrittiin tekemään asioita, joihin ei vuoden talousarviota tehtäessä ollut va-
rauduttu, kuten verkkosivujen saavutettavuuden arviointi ja kehittäminen, työviihtyvyyteen 
ja  ergonomiaan panostaminen, tietokoneohjelmien yms. sähköisen työskentelyn välineiden 
uusiminen ja hankinta, videomateriaalin tuottaminen kansainväliseen markkinointiin jne. Li-
säksi henkilökunnalle hankittiin työnohjausta.

TULOT 2020 2019 2018 2017 2016 2015

OKM  
toiminta-avustus 430 000 425 000   440 000   430 000   430 000   430 000   

Muut avustukset 119 892 145 594   43 664   63 550   286 051   202 217   

Oman toiminnan 
tuotot 89 772 56 782   14 621   25 221   20 188 64 595

YHTEENSÄ 639 664 627 376   498 285   518 771   736 239   696 812   

MENOT

Henkilöstökulut 441 571 363 839   287 044   310 181   322 449   

Tilakulut 31 273 39 574   28 676   29 414   28 256   

Ostopalvelut 105 816 69 886   111 676   85 125   260 375   

Muut kulut 56 650 149 396   69 008   92 236   121 324   

YHTEENSÄ 635 310 622 695   496 494   516 957   732 404   696 329   

TULOS 4 354   4 681   1 880   1 814   3 835   483   
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Vuoden 2020 henkilöstökulut muodostivat suurimman osan koko Tiedotuskeskuksen kuluis-
ta. Lähes kolmasosan henkilöstökuluista muodostavat Pragma Helsingin henkilöstökulut. Ti-
lakulut ovat jonkin verran pienemmän kuin edeltävänä vuonna: toimintavuonna ei järjestetty 
tapahtumia ja tilaisuuksia, joissa olisi ollut tilakuluja. Oman toiminnan tuottojen kasvua selit-
tää Pragma Helsingin toiminnan palvelumyyntituotot. Ostopalvelujen kasvua selittävät muun 
muassa Performing HEL - ja Ice Hot  -tapahtumien valmisteluun liittyvien palvelujen ostot sekä 
erilainen kehitystyö, kuten verkkosivujen saavutettavuuden kehittäminen yms.

Vuonna 2020 saatiin useita avustuksia, joiden käyttöaika ulottuu vuosille 2021 ja 2022. Täl-
laisia avustuksia siirtyi vuodelle 2021 yhteensä 368 953,74 euroa. Siirtomäärärahat koostuivat 
saaduista Ice Hot Nordic Dance -katselmuksen avustuksista, Performing HEL -avustuksesta, 
Välittäjäportaan kehittämishankkeen / Pragma Helsingin avustuksista sekä Venäjä-ohjelman 
toteuttamiseen saadusta avustuksesta.

Projektit ja julkaisut

Finnish Dance in Focus

Vuosittain ilmestyvää englanninkielistä Finnish Dance in Focus -julkaisua rahoitetaan mainos-
tuotoilla sekä Tiedotuskeskuksen toiminta-avustuksesta tarkoitukseen osoitetulla osuudella. 
Julkaisun mainostuotot olivat yhteensä 3 600 euroa. Mainostuotot olivat noin puolet pienem-
mät kuin yleensä, sillä kun kansainvälinen toiminta koronapandemian vuoksi pysähtyi koko-
naan, päätettiin mainoshinnat puolittaa.

Kokonaiskustannukset olivat 13 201 euroa ja alijäämä 9 601 euroa. Toimitussihteerin ja päätoi-
mittajan palkkakustannukset sisältyivät vakituisen henkilökunnan palkkoihin, joten kustannus-
paikkaan kohdistuvat kulut olivat kirjoitus- ja käännöspalkkioita, taitto-, paino- ja postitusku-
luja.

TPAM

Tokyo Performing Arts Meeting in Yokohama -tapahtumaan osallistumisen matka- ja majoi-
tuskuluihin  sekä videomateriaalin tuottamiseen käytettiin 5 956,26 euroa. Tapahtuman järjes-
täjät vastasivat osasta matkakuluja.

Internationale  Tanzmesse NRW

Vuoden 2020 Saksan Düsseldorfissa järjestettävän International Tanzmesse NRW -tapahtuma 
peruutettiin ja seuraava tapahtuma siirtyi vuodelle 2022. Kustannuksia ei tullut.

PAMS

Performing Arts Market Seoul -tapahtuma siirtyi verkkoon eikä siihen osallistuttu.

IPAY

Yhdysvalloissa järjestetyn IPAY-tapahtumaan osallistumiskustannukset olivat 952,17 euroa, jot-
ka koostuivat lähinnä matka-ja majoituskustannuksista.
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ICE HOT

Tanssin tiedotuskeskuksen toiminta-avustuksesta Ice Hot Nordic Dance -yhteistyöhön käy-
tettiin 14 789 euroa, joka sisältää seuraavan eli Helsingissä vuonna 2022 järjestettävän katsel-
muksen valmistelukuluja, kuten uuden visuaalisen ilmeen ja verkkosivujen kustannuksia sekä 
tapahtuman kestävyysohjelman valmistelukuluja. Tapahtumaan saatiin avustuksia opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä, Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta, Pohjoismaisesta kulttuuripisteestä, 
Jane ja Aatos Erkon säätiöltä sekä partnerirahoitusta. Vuodelle 2021 siirtyy saatuja avustuksia 
ja maksuja 156 355 euroa.

Kansainvälistyminen, koulutukset, opintomatkat

Kustannukset koostuivat opintomatkojen matka- ja majoituskuluista sekä koulutustilaisuuk-
sien kuluista, yhteensä 540 euroa.

Asiantuntijavierailut

Asiantuntijavierailuja ei toteutettu niin, että olisi tullut matka- ja majoituskuluja, eikä virtuaa-
linen “vierailutoiminta” tuottanut muita kuluja. 

Venäjä-ohjelma

Venäjä-ohjelman toteuttamiseen käytettiin 23 749 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 
saatiin ohjelman toteuttamiseen vuonna 2020–2021  40 000 euron avustus, jolla katetaan oh-
jelman kuluja vuonna 2021. Venäjä-ohjelman rahoituspäätökset tulevat yleensä loppukeväästä 
tai alkukesästä. Rahoitusta haetaan hankekaudelle, joka ulottuu keväästä/kesästä seuraavan 
vuoden kesään. Tästä syystä vuosittain siirtyy määrärahaa vuodelta seuraavalle. Pääosa kus-
tannuksista on ohjelman toteutukseen liittyviä matka-, majoitus- yms. kuluja sekä hankekoor-
dinaattorin palkkaa.

Muut yhteistyöprojektit

Muihin yhteistyöprojekteihin käytettiin 200 euroa, joka oli Korea-Nordic Connectioniin liit-
tyvä palkkio.

Tanssin ja sirkuksen kansainvälistymishanke 2019–2021 / Nordics 
Combined -yhteistyö

Sirkuksen ja tanssin pohjoismaiseen messuyhteistyöhön ja Korea-yhteistyöhön käytettiin 
3 898 euroa. Hankkeeseen saatiin ministeriön 98 000 euron erityisavustus vuosille 2019–2021. 
Avustusta  hallinnoi Sirkuksen tiedotuskeskus, jonka kirjanpidossa näkyy suurin osa hankkeen 
kustannuksista. 

Performing HEL 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi vuonna 2021 järjestettävään Performing HEL -katsel-
mukseen 140 000 euron avustuksen. Vuonna 2020 tapahtuman valmisteluihin, lähinnä verkko-
sivuihin yms., käytettiin 11 882 euroa.
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Välittäjäportaan kehittäminen / Pragma Helsinki

Sirkuksen ja tanssin välittäjäportaan, kansainvälisen toiminnan ja viennin kehittämishankkee-
seen käytettiin ministeriön vuosille 2019–2020 myöntämästä erityisavustuksesta 143 427 euroa. 
Koronan vuoksi hanke jatkui vuonna 2021 toisin kuin ennakoitiin, ja vuodelle 2021 siirtyi 68 630 
euroa, josta noin 20 000 euroa oli Pragman saamaa vientiahankeavustusta. Sirkuksen tiedotus-
keskuksen rahoitusosuus oli 8 266 euroa. Myyntituotot olivat yhteensä 58 653 euroa. Tanssin 
tiedotuskeskuksen omarahoitusosuus muodostui  lähinnä projektipäällikön palkkakustannuk-
sista. 

KUN - Kohti uusia näyttämöitä

Vuonna 2019 saatiin Jenny ja Antti Wihurin rahastolta 14 000 euron avustus Kohti kestävämpää 
tanssi- ja sirkustoimintaa -hankkeeseen. Vuonna 2020 sen toteuttamiseen eli kahden verkos-
toitumis- ja koulutustilaisuuden järjestämiseen käytettiin 3 168 euroa.
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Tiedotuskeskuksen toimintaa arvioidaan suhteessa sen strategiaan ja 
toimintasuunnitelmaan, suhteessa käytettävissä olleisiin resursseihin ja 
suhteessa esimerkiksi päärahoittajan, opetus- ja kulttuuriministeriön, 
rahoituskriteereihin.

Vuoden 2020 toimintaa voi arvioida suhteessa edellä mainittuihin, mutta myös suhteessa ko-
ronapandemian synnyttämän toimintaympäristön poikkeukselliseen ja ennakoimattomaan 
muutokseen. Toiminnan onnistuminen ja sen vaikuttavuus riippuu sekä toiminnan toteutuk-
sesta että toimintaympäristön luomista mahdollisuuksista ja haasteista. 

Koronapandemian tuomat haasteet Tiedotuskeskukselle eivät olleet yhtä suuret kuin tanssin 
kentän muille toimijoille, mutta edellyttivät kuitenkin toiminnan sopeuttamista matkustus- ja 
kokoontumisrajoitusten mukaiseksi. Tanssin kentän haasteellinen taloudellinen tilanne aiheut-
ti viivästystä välittäjäportaan kehittämistyöhön. Siihen liittyvä oman toiminnan tuottojen kas-
vattaminen hidastui. Toiminnan sopeuttaminen onnistui hyvin. Poikkeusolot jatkuvat vuonna 
2021. Se mitä muutoksia toimintatapoihin pidemmällä aikavälillä tulee, mitä opimme ja mitä 
olisimme voineet tehdä toisin, jää arvioitavaksi myöhemmin.

Tiedotuskeskuksen strategia 2018–2021

Tiedotuskeskus toteuttaa vuonna 2018 valmistunutta strategiaa vuosille 2018–2021. Siinä pai-
notetaan esimerkiksi viestinnän sisältöjen monipuolisuuden lisäämistä, valtakunnallisen yh-
teistyön kasvattamista sekä alaa vahvistavien toimintatapojen, yhteistyömallien ja välittäjä-
portaan kehittämistä.

Vuonna 2020 strategian linjaukset konkretisoituivat esimerkiksi Sirkuksen ja tanssin välittäjä-
portaan, kansainvälistymisen ja viennin kehittämishankkeessa sekä viestinnän toteutuksessa. 

Strategia painottaa yhteistyötä ja resurssiviisautta. Yhteistyö on Tiedotuskeskuksen keskeinen 
toimintatapa sekä kansainvälisessä toiminnassa että kotimaassa. Sirkuksen tiedotuskeskuksen 
kanssa tehty yhteistyö on lisännyt toiminnan vaikuttavuutta. Kansainvälisen yhteistyön kautta 
luodaan alalle työtilaisuuksia ja yhteistyömahdollisuuksia.

Strategia nostaa esille myös mahdollisen yhdistymisen esimerkiksi Sirkuksen tiedotuskes-
kuksen kanssa. Asiaa työstettiin toimintavuoden aikana monin tavoin. Oman arvion mukaan 
prosessi toteutettiin kokoontumisrajoitusten puitteissa onnistuneesti. Henkilökuntien ja hal-
litusten yhteistyö sujui hyvin, päätöksenteon tueksi tuotettiin runsaasti materiaalia. Tanssin 
tiedotuskeskuksen jäsenyhteisöt antoivat prosessista positiivista palautetta. Kun yhdistymistä 
puoltava päätös ei saanut Sirkuksen tiedotuskeskuksen jäseniltä tarvittavaa määräenemmis-
töä, voi kysyä, olisiko prosessin voinut toteuttaa toisin ja paremmin. Tällä hetkellä käytettävis-
sä olevasta tiedosta ei voi vetää sellaista johtopäätöstä.
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Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusperusteet 

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee taiteen tiedotuskeskuksia tavoitteenaan edistää taiteen, 
kulttuurin ja kulttuuriperinnön merkitystä, arvostusta ja vaikutusta yhteiskunnassa, toimialan 
kehittymistä ja osaamista sekä toimialan kansainvälistymistä. Tiedotuskeskus toteuttaa toi-
minnassaan kaikkia näitä tavoitteita samoin kuin ministeriön kulttuuripolitiikan strategiassa 
vuoteen 2025 asettamia strategisia tavoitteita. 

Tiedotuskeskus edustaa tanssin alaa laajasti, se toimii valtakunnallisesti ja tekee yhteistyötä 
sekä kotimaassa että kansainvälisesti. 

Kestävän kehityksen edistäminen kuuluu ministeriön yleisiin tavoitteisiin ja rahoituskriteerei-
hin. Tiedotuskeskuksen toimintaperiaatteita ovat vaikuttavuus ja kestävyys. Vaikuttamis- ja 
edistämistyössä pyritään tanssin kentän kannalta kestäviin ratkaisuihin. Kansainvälisessä toi-
minnassa tavoitteena on kehittää toimijoiden kansainvälistä osaamista ja verkostoja eli antaa 
heille välineitä oman toiminnan kehittämiseen. Yhteistyösuhteissa ja -projekteissa pyritään 
pitkäjänteisyyteen ja sitä kautta vaikuttavuuteen, jonka tulokset ulottuvat moniin ja pitkälle 
tulevaisuuteen. Kestävää kehitystä ja vastuullisia toimintatapoja edistettiin vuoden mittaan 
myös ICE HOT -yhteistyön ja Performing HEL-katselmuksen puitteissa.

Vuoden 2020 toimintasuunnitelma

Vuoden 2020 toiminta toteutui pääosin vuonna 2018 valmistellun ja keväällä 2019 päivitetyn 
toimintasuunnitelman mukaisesti. Koronapandemian takia toimintaa ja erityisesti kansainvä-
listä toimintaa jouduttiin kuitenkin muuttamaan, peruuttamaan, siirtämään verkkoon, sopeut-
tamaan rajoituksiin ja etätoimintaan. 

Vuoden 2020 talousarvio toteutui suunnitellusti ja tulos eli noin 247 euroa kirjataan tilinpää-
töksessä omaan pääomaan. Tavoitteena on edelleen kasvattaa oma pääoma vähintään yh-
den kuukauden kiinteiden kulujen suuruiseksi, jotta maksuvalmius vuoden alussa turvataan. 
Koronan taloudelliset vaikutukset olivat vähäiset, merkittävimpänä lähinnä oman toiminnan 
tuottojen pieneneminen tavoitellusta Pragma Helsingin kohdalla.

Seuraavassa muutamia huomioita toiminnan eri osa-alueiden toteutumisesta.

Kestävä kehitys

Vuoden 2020 toiminnassa kestävään kehitykseen ja sen taloudellisiin, sosiaalisiin, ekologisiin 
ja kulttuurisiin ulottuvuuksiin kiinnitettiin entistä enemmän ja entistä konkreettisemmin huo-
miota. 

ICE HOT Nordic Dance Platformin kestävän kehityksen linjauksia ja käytäntöjä valmisteltiin 
toimintavuoden aikana yhdessä ulkopuolisten asiantuntioiden ja partnerien kanssa. Tarkoituk-
sena on noudattaa jo olemassa olevia tapoja toteuttaa ekologisesti kestävä tapahtumatuo-
tanto ja kehittää uusia tapoja tuottaa kansainvälinen katselmus entistä taloudellisesti, sosiaa-
lisesti ja kulttuurisesti kestävämmällä ja pohjoismaista tanssin kenttää vahvistavalla tavalla. Ice 
Hot sustainability policy julkaistaan maaliskuussa 2021.

Myös syyskuussa 2021 järjestettävän Performing HEL- katselmuksen toteutuksen vastuullisuu-
teen ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisuuteen kiinnitettiin huomiota tapahtumakon-
septia valmisteltaessa.
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Viestintä  

Tiedotuskeskuksen viestinnän vuosi oli vilkas ja viestinnällä tavoitettiin kohderyhmät hyvin, 
ainakin mikäli kasvaneista luvuista voidaan vetää johtopäätöksiä. Koronapandemian pysäyttä-
mä ala kaipasi tietoa, katsomoista poissuljettu yleisö halusi kulttuuria kotioloihin ja tietoa alan 
tilanteesta kerättiin ja välitettiin virkamiehille ja muille tahoille. Tiivistä yhteyttä toimijoihin 
tarvittiin, kun selvitettiin ja analysoitiin tilanteen vakavuutta kentällä.

Uutisten ja artikkeleiden lukijamäärä kasvoi yli 40 % edellisvuodesta. Nousu on jyrkkää jo tois-
ta vuotta peräkkäin. Ilmoitustaulu oli edelleen verkkosivuston luetuin sivu. Se ja viikottain 
lähetettävä ilmoituskooste tavoittavat ammattilaiskohderyhmän hyvin.

Viestinnän merkitystä, vaikuttavuutta ja tavoittavuutta seurataan ja arvioidaan jatkuvasti kriit-
tisesti, sillä viestinnän toteuttamiseen kohdistetaan merkittävästi henkilötyöaikaa. 

Tietopalvelu

Yhteistyö tilastotietojen keräämisessä Sirkuksen tiedotuskeskuksen kanssa jatkui. Tilastonlaa-
tija oli kuuden kuukauden työsuhteessa Sirkuksen tiedotuskeskukseen, jolta Tanssin tiedotus-
keskus osti oman osuutensa.

Tilastoinnin piirissä olevien toimijoiden määrä kasvaa koko ajan. Vuonna 2020 tehdyissä vuo-
den 2019 tilastoissa mukana oli 143 toimijaa. Tanssialan ja muun esittävän taiteen toiminta on 
edelleen monimuotoistunut ja esityksiä on entistä vaikeampi määritellä yhden taiteen alan 
piiriin kuuluvaksi. Tämä luo kasvavan haasteen tilastoinnille. Yhtäältä on kehitettävä tilastoin-
tia niin, että se antaa oikean kuvan muuttuvasta ja laajenevasta toiminnasta. Toisaalta tilas-
toinnin toteutuksessa on oltava sekä jatkuvuutta että yhdenmukaisuutta muiden taiteiden 
tilastointikriteerien kanssa. 

Tanka-tietokannan vanhanaikaisuus syö sen käytettävyyttä ja kattavuutta. Suuritöisen ja kalliin 
uudistustyön vaatimia resursseja ei ole toistaiseksi voitu osoittaa. Keskustelut muiden esittä-
vän taiteen tiedotuskeskusten ja Teatterimuseon kanssa yhteistyöstä kehitystyössä tulevai-
suudessa on aloitettu. 

Sirkuksen ja tanssin välittäjäportaan, kansainvälisen toiminnan ja  
viennin kehittämishanke 2019–2021 

Sirkuksen ja tanssin välittäjäportaan, kansainvälisen toiminnan ja viennin kehittämishankkeen 
2019–2020  tuloksena syntyi jo vuonna 2019 Prama Helsinki, joka myy  tuotanto-, manageri- ja 
agentuuripalveluja ja jonka kautta tehdään välittäjäportaan kehitystyötä.

Pragma Helsingin toiminta lähti vuonna 2019 liikkeelle nopeammin kuin mitä hankkeen suun-
nitteluvaiheessa oli ajateltu. Vuonna 2020 sen toiminnan kehittäminen, asiakkaiden hankinta 
ja oman toiminnan tuottojen kasvu hidastuivat koronan takia. Koronan mukanaan tuomat ra-
joitukset iskivät erityisesti esittävän taiteen toimijoihin eli Pragman asiakkaisiin: sekä niihin, joi-
den kanssa jo oli solmittu sopimus palvelujen myynnistä, että potentiaalisiin uusiin asiakkaisiin. 

Koronasta huolimatta vuoden aikana solmittiin joitain uusia asiakassopimuksia, annettiin mak-
sutonta neuvontaa ja tehtiin työtä Pragman toimintaedellytysten turvaamiseksi ja toiminta-
mallin vahvistamiseksi.
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Molemmat Tiedotuskeskukset ovat sitoutuneet hankkeen jatkamiseen ja Pragma Helsingin ke-
hittämiseen itsenäiseksi toimijaksi lähivuosina. Koronan vuoksi tämä tavoite siirtyi kauemmas 
tulevaisuuteen.

Tiedotuskeskus sijoitti hankkeseen hankerahoituksen ohella merkittävästi henkilöresursseja. 
Toiminta-avustuksestaan tiedotuskeskus kattoi projektipäällikön palkkauksen. Myös muiden 
työntekijöiden aikaa käytettiin kehittämishankkeeseen. 

Kansainvälinen toiminta 

Koronapandemia vaikutti konkreettisimmin Tiedotuskeskuksen kansainväliseen toimintaan. 
Tapahtumien peruuntuminen ja matkustusrajoitukset muuttivat toiminnan luonteen, mutta 
siitä huolimatta kansainvälinen toiminta oli monipuolista ja runsasta. Tiedotuskeskus osallis-
tui useisiin messutapahtumiin ulkomailla, toimi yhteistyökumppanina Suomen kulttuuri- ja 
tiedeinstituuttien hankkeissa, toteutti asiantuntijatapaamisia ja -keskusteluja, opintomatkoja, 
verkostoitumistilaisuuksia  ja järjesti vientivalmennusta – kaikki etänä. Lisäksi viestintää to-
teutettiin kansainväliselle kohderyhmälle mm. verkkosivujen, uutiskirjeen ja Finnish Dance in 
Focus -julkaisun avulla. 

Tanssin ja sirkuksen ministeriön erityisrahoituksella toteutettu kansainvälistymishanke jatkui 
ja sillä saatiin messuihin ja verkostoitumiseen lisää resursseja ja mahdollisuuksia kentän osallis-
tumisiin. Kun kansainvälinen toiminta muuttui, tapahtumia peruuntui ja osin siirtyi verkkoon, 
hankkeen jatkaminen vuonna 2021 oli perusteltua. 

Performing HEL -showcasen järjestämiseen vuonna 2021 saatiin erillisavustus, taustalla vuoden 
2019 katselmus ja onnistunut tuotanto. Tiedotuskeskus jatkaa yhdessä Sirkuksen tiedotuskes-
kuksen kanssa tapahtuman pääjärjestäjänä ja vastaa tapahtuman tuotannosta.

Venäjä-ohjelmaa on toteutettu jo kuusi vuotta. Vuonna 2019 ohjelmaan otettiin mukaan sir-
kustoimijat.  Kuten muukin kansainvälinen toiminta myös Venäjä-ohjelma siirtyi verkkoon, 
mikä sujui yllättävänkin hyvin. Ohjelman puitteissa kehitettiin uusia toimintatapoja, kuten 
etäresidenssitoiminta. Pitkäjänteisesti tehty työ näkyy yhteistyön syvenemisenä, yhteistyö-
mahdollisuuksien monipuolisuutena, dialogin kehittymisenä yhteistyökumppanien kesken 
sekä suomalaisen tanssin tunnettuuden kasvuna Venäjällä.

Organisaatio ja henkilöstö 

Henkilöstömenot muodostivat suurimman osan eli 70 % Tiedotuskeskuksen menoista. Osuus 
on kasvanut kahdesta syystä: Pragman Helsingin tuottajat olivat vuonna 2020 työsuhteessa 
koko vuoden. Koronan vuoksi matkakulujen osuus kokonaiskuluista laski ja siten henkilöstöku-
lujen osuus nousi. Viestintä, tietotyö, vaikuttaminen, kehittäminen ja kansainvälinen työ ovat 
kaikki asiantuntijatyötä, joka perustuu asiantuntevaan ja motivoituneeseen henkilöstöön. Toi-
mintavuonna 2020 vakituisen henkilökunnan työpanoksen lisäksi määräaikaisten työntekijöi-
den avulla vahvistettiin viestintää, kansainvälistä työtä sekä välittäjäportaan kehittämistyötä. 

Vuosi oli henkilökunnalle melko kuormittava. Etätyö on välillä raskasta ja saattaa rapauttaa 
työyhteisöä - ainakin ennen kuin hyvät käytännöt ja uudet työvälineet on opittu ja otettu 
käyttöön. Etätyön ja lähityön yhdistelmä jäänee käyttöön tulevaisuudessakin. 
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Vuosi oli kohti loppuaan raskas myös Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskusten yhdistymispro-
sessin ja sen lopputuloksen takia. Henkilökunta oli prosessin mittaan motivoitunut ja näki yh-
distymisessä paljon mahdollisuuksia. Pitkä prosessi, päätöksen odottelu ja lopulta kielteinen 
päätös tuntuivat raskailta. 

Henkilökunnan kokonaistyöajan jakautumista kuvaavassa kaaviossa nähdään työajan jakautu-
minen eri toiminnan osa-alueiden kesken vuonna 2020 ja vertailuvuonna 2019. Kyse on suhteel-
lisista osuuksista, eli vaikka johonkin osa-alueeseen laitettaisiin sama tai jopa hiukan enemmän 
työaikaa kuin edeltävänä vuonna, sen osuus kokonaistyöajasta voi pienentyä. Selityksenä on 
tällöin toiselle osa-alueelle tullut lisäresurssi (avustus ja sitä kautta henkilötyöaikaa). 

Välittäjäportaan kehittäminen/Pragma Helsinki vie kokonaistyöajasta melko suuren osan. 
Pragman kolmen tuottajan, jotka nyt vuonna 2020 olivat työsuhteessa koko vuoden, työajan 
lisäksi myös projektipäällikön ja toiminnanjohtajan työaikaa on pistetty hankkeen toteutuk-
seen. Ko. hanke on käytännössä osa kentän kehittämis- ja ammattilaisten palvelukokonaisuut-
ta. 

Kansainvälisen yhteistyön, viennin ja promootion suhteellinen osuus pieneni jonkin verran, 
vaikka ko. toimintojen volyymi ei sinänsä pienentynyt. Viestinnän, tilastoinnin ja vaikuttamis-
työn suhteellinen osuus vuonna 2020 oli hiukan pienempi kuin kuin edeltävänä vuonna. Myös 
näissä volyymi ja toiminnot pysyivät jokseenkin samoina.

Henkilökunnan työajan jakautuminen 2020 (2019):

Viestintä 18 % (19)

Kentän kehittäminen ja 
ammattilaisten palvelu 6 % (6)

Kansainväliset 
yhteistyöhankkeet 10 % (15)

Vienti, liikkuvuuden edistäminen 
ja promootio 16 % (15)

Tilastointi ja muu 
tiedontuotanto 5 % (6)

Yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen 4 % (5)

Hallinto 11 % (9)

Välittäjäportaan kehittämishanke 
Pragma 30 % (25)
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Tilaisuudet kotimaan ammattilaisille 2020

Teatterikeskuksen kahvit: Tanssin vapaan kentän edunvalvontaa yhdessä
30.1.20 Tanssin tiedotuskeskus
Vetäjä: Kaisa Paavolainen
16 osallistujaa

Ice WHAT? -aamiaistreffit
4.2.20 Zodiakin aula
Vetäjä: Katarina Lindholm + Ice Hot -partnerit
20 osallistujaa

Tanzmesse-etäinfotilaisuus
6.5.20 Zoom
Vetäjä: Anni Leino ja Katarina Lindholm 
15 osallistujaa

Vientivalmennus: One-on-one sessions (jatkoa 2019 aloittaneelle ryhmälle,  
ei avoin kaikille)
15.5.20 Zoom
Puhujat: Marie Le Sourd ja Yohann Floch, On The Move
9 osallistujaa

Mitä jos tanssi ja sirkus liittyisivät yhteen? (1) – Verkkokeskustelu tanssin kentälle 
19.5.20 Zoom
Vetäjät: Sanna Rekola ja Lotta Vaulo 
16 osallistujaa

Mitä jos tanssi ja sirkus liittyisivät yhteen? (2) – Yhteinen verkkokeskustelu tanssin ja 
sirkuksen kentille 
26.5.20 Zoom
Vetäjät: Sanna Rekola ja Lotta Vaulo 
20 osallistujaa

Vientivalmennus: Moving between the local and the international
27.5.20 Zoom
Vetäjä: Magnus Nordberg
Yhteistyössä: Sirkuksen tiedotuskeskus
20 osallistujaa
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Voisiko Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskuksilla olla yhteinen tulevaisuus?
8.6.20 Teatterimuseo + Facebook live
Keskustelussa alustivat: Salla Hakanpää, Ari Tenhula, Merja Snellman, Nea Leo
24 osallistujaa

Kohti uusia näyttämöitä – Webinaari, osa I: esitysvierailut
10.6.20 Zoom
Puhujat: Lahden kaupunginteatterin johtaja Ilkka Laasonen, tuottaja Marjo Leppä, 
markkinointipäällikkö Reetta Kaapro ja tiedottaja Jetta Kuitunen; Red Nose Companyn 
tuotantopäällikkö Nina Bergius
Yhteistyössä: Sirkuksen tiedotuskeskus
77 osallistujaa

On the Lookout: Vigdis Jakobsdottir & Mike Ribalta
10.6.20 Zoom
Vetäjät: Katarina Lindholm ja Lotta Nevalainen
Yhteistyössä: Sirkuksen tiedotuskeskus
33 osallistujaa

Kohti uusia näyttämöitä – Verkkotyöpaja, osa II: markkinointi
11.6.20 Zoom
Vetäjä: Ville Pohjonen, Kuulu Oy
Yhteistyössä: Sirkuksen tiedotuskeskus
20 osallistujaa

Nordic Networking for Cinars participants I
14.9.2020 Zoom
Vetäjä: Lene Bang
Puhujat: Laura McLeod, Harbourfront Centre ja Gilles Doré, CINARS
Yhteistyössä: Nordics Combined
5 osallistujaa Suomesta + yli 30 muista Pohjoismaista 

On the Lookout: Helen Lannaghan & Eddie Nixon
16.9.20 Zoom
Vetäjät: Katarina Lindholm ja Lotta Nevalainen
Yhteistyössä: Sirkuksen tiedotuskeskus
22 osallistujaa

Kohti uusia näyttämöitä – Verkkokeskustelu, osa III: laatu
5.10.20 Zoom
Puhujat: TTT:n johtaja Otso Kautto, tuottaja Heidi Kollanus ja tiedottaja Sari Andersson; 
Oblivian toiminnanjohtaja Jenny Nordlund
Yhteistyössä: Sirkuksen tiedotuskeskus
50 osallistujaa
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Kohti uusia näyttämöitä – Verkkotyöpaja, osa IV: aiheena DAS Theatre 
vertaispalautemetodi
6.10.20 Zoom
Vetäjä: koreografi Sonja Jokiniemi
Yhteistyössä: Sirkuksen tiedotuskeskus
15 osallistujaa

Nordic Networking for Cinars participants II
2.11.2020 Zoom
Vetäjä: Lene Bang
Puhujat: Vigdis Jakobsdottir, Reykjavik Arts Festival, ja Rena Norheim, RAS - Regional Arena 
for Samtidsdans
Yhteistyössä: Nordics Combined
5 osallistujaa Suomesta + yli 30 muista Pohjoismaista 

Kansainvälistymisen ABC + Performing HEL -hakuinfo
3.11.20 Zoom
Vetäjä: Anni Leino ja Katarina Lindholm 
Puhumassa myös: Lotta Nevalainen (Sirkus) ja Jukka Hyde Hytti (TINFO)
39 osallistujaa

Nordic Networking for Cinars participants III (jälkikeskustelu)
15.12.2020 Zoom
Vetäjä: Lene Bang
Puhuja: Gilles Doré Cinars-organisaatiosta
Yhteistyössä: Nordics Combined
4 osallistujaa Suomesta + yli 30 muista Pohjoismaista
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Tanssin tiedotuskeskuksella oli yli 60 
yhteistyökumppania vuonna 2020

Kotimaassa:

Espoon kaupunginteatteri 
Helsingin juhlaviikot
Itä-Suomen Tanssin keskus, Kuopio
Klockriketeatern
Lahden kaupunginteatteri
Läntinen tanssin aluekeskus
Sirkuksen tiedotuskeskus ry
Suomen Kansallisteatteri
Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijoiden liitto STST
Suomen Teatterit ry
Svenska Teatern
Taiteen tiedotuskeskusten TAIVE-verkosto
Tampereen Työväen Teatteri
Tanssin talo
Teatterikeskus ry
Teatterimuseo
Teatterin tiedotuskeskus TINFO
Ulkoministeriö
Zodiak - uuden tanssin keskus

Ulkomailla:

Suomen Japanin-instituutti
Suomen Lontoon-instituutti
Suomen Pietarin instituutti
Suomen Ranskan instituutti 
Suomen Saksan-instituutti
Suomen Tanskan kulttuuri-instituutti
Suomen Viron-instituutti

Suomen suurlähetystö, Tokio
Suomen suurlähetystö, Washington
Suomen New Yorkin pääkonsulaatti
ARTCENA, Ranska
Arts and Theatre Institute, Tsekki
Bora Bora, Tanska
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Contemporary Dance Association, Liettua
Dance Theater Ljubljana, Slovenia
Creative Carbon Scotland
The Danish Agency for Culture and Palaces
Danish Arts Foundation
Danscentrum, Ruotsi
Dansearena Nord, Norja
Dansverkstæðið, Islanti
Dansens Hus Tukholma
Dansens Hus Oslo
Dansehallerne Kööpenhamina
Estonian Dance Art and Dance Education Union, Viro
Förvaltningen för kulturutveckling, Ruotsi
Institut Ramon Llull, Espanja
Latvian Dance Information Centre, Latvia
Lithuanian Dance and Circus Information Centre, Liettua
Nordisk Kulturkontakt
Norrlandsoperan, Ruotsi
On-The-Move
Performing Arts Hub Norway (PAHN )
Svenska Kulturrådet
The Work Room, Skotlanti

Aleksandrinski-teatteri, Pietari
Kannon Dance, Pietari
Okna-festivaali, Novokuznetsk 
Sdvig-nykytanssikeskus, Pietari
Sjezd-tapahtuma, Moskova
Yksi–Kaksi–Kolme -festivaali, Novosibirsk

CINARS, Kanada
Korea Arts Management Service (KAMS), Soul
West Kowloon District Cultural Authority, Hong Kong
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