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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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Vuonna 2020 vaikutukset Tiedotuskeskuksen toimintaan liittyivät ennen kaikkea tapahtumien 
ja tilaisuuksien siirtymisenä pääosin verkkoon. Tämä jatkui myös vuonna 2021, mutta koronan 
vaikutukset konkretisoituivat toisella tavalla, kun syyskuun alussa 2021 järjestetyn Performing 
HEL -katselmuksen valmisteluissa varauduttiin erilaisiin toteutustapoihin, jopa tapahtuman 
peruuttamiseen. Tapahtuma toteutettiin lopulta hybriditapahtumana ja niin, että rajoitukset 
muuttuivat kesken tapahtuman.

Ice Hot Nordic Dance Platformia, joka oli määrä toteutua Helsingissä helmikuussa 2022, val-
misteltiin koko toimintavuosi 2021. Kun koronatilanne loppuvuodesta oli taas pahenemassa, 
varauduttiin myös Ice Hot -katselmuksen toteutuksessa erilaisiin toteutustapoihin. Ylimääräinen 
ja ennakoimaton työ koetteli henkilökuntaa niin Performing HELissä kuin Ice Hot -valmiste-
lutyössä.

Kestävän kehityksen eri ulottuvuudet olivat keskiössä sekä Ice Hot -yhteistyössä että Helsingin 
katselmuksen valmistelussa. Myös Performing HELin toteutuksessa otettiin ekologiset ja muut 
kestävyyden ulottuvuudet huomioon. 

Performing HEL -katselmus saa jatkoa: syksyllä tehtiin suunnitelma katselmuksen digitaalisen 
ulottuvuuden kehittämiseksi ja katselmuksen järjestämiseksi vuonna 2023. Joulukuussa saatiin 
opetus- ja kulttuuriministeriöltä myönteinen rahoituspäätös luovien alojen rakennetuesta (EU:n 
elpymis- ja palautumisväline).

Toimintavuoden kesällä käynnistettiin Erasmus+ -rahoitteinen Digital Leap -hanke. Tiedotuskes-
kus koordinoi vuosina 2021–2023 toteuttavaa sirkuksen ja tanssin alojen digitaalisen osaamisen 
kehittämishanketta.

Yhteistyö Sirkuksen tiedotuskeskuksen kanssa jatkui tiiviinä: tilastointi, tietokantakehitystyö, 
Digital Leap, Sirkuksen ja tanssin kansainvälistymishanke, Performing HEL, Nordics Combined, 
On the Lookout -asiantuntijatapaamiset, LIVE - Konserttikeskuksen kiertuehanke ja Kohti uusia 
näyttämöitä -hanke (KUN).

Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskusten Kohti uusia näyttämöitä (KUN) -hankkeen tavoittee-
na on kehittää sirkus- ja tanssialojen toimintaa ja saatavuutta koko Suomessa. Kiertämisen ja 
vierailuesitysten lisäämiseen tähtäävässä hankkeessa on esitelty kiertueelle sopivia sirkus- ja 
tanssiesityksiä, puhuttu sirkuksen ja tanssin toimijoiden yhteistyöstä kuntatoimijoiden kanssa, 
nostettu esiin esimerkkejä vos- ja vapaan kentän yhteistyöstä. Tilaisuudet ovat saaneet kiitosta 

Tanssin tiedotuskeskus ja vuosi 2021

Toisen koronavuoden mittaan kulttuurialan ja erityisesti esittävän taiteen 
haasteellinen ja haavoittuva tilanne kävi yhä selvemmäksi. Myös Tanssin 
tiedotuskeskuksen toimintaan korona ja rajoitukset vaikuttivat entistä 
enemmän.
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– mutta konkreettisia tuloksia ei korona-aikana ole syntynyt. Nähtäväksi jää, miten ala toipuu 
pandemian jälkeen ja voiko olettaa vierailutoiminnan lisääntyvän.

Tanssin, teatterin ja sirkuksen esitystoimintaa lisätään myös LIVE-hankkeessa, jonka tarkoituk-
sena on viedä esityksiä kouluihin. Hanke käynnistyi keväällä 2021. Esityshaku alkoi kesäkuussa, 
ja alkusyksystä lapsille ja nuorille suunnatun esitystoiminnan asiantuntijat valitsivat esityksiä 
kouluille tarjottaviksi. Kiertuetoiminnan oli tarkoitus käynnistyä syksyllä, mutta koronan ta-
kia aloitus siirtyi vuodelle 2022. Konserttikeskuksen vetämässä hankkeessa kumppaneina ovat 
Tanssin tiedotuskeskuksen lisäksi Sirkuksen tiedotuskeskus ja Teatterikeskus.

Kotimaan tanssiammattilaisille Tiedotuskeskus järjesti 14 tilaisuutta. Nämä koulutukset, työpa-
jat, verkostoitumistilaisuudet  ja keskustelut toteutettiin verkossa ja ne tavoittivat osallistujia 
kaikkialta Suomesta. 

Runsaan kansainvälisen toiminnan ja kentän toiminnan kehittämiseen tähtäävän hanketyön 
lisäksi Tiedotuskeskus pyrki kehittämään myös omaa toimintaansa. 

Tiedotuskeskuksen palvelujen kehittämistä pohjustettiin palvelumuotoilua hyödyntäneellä tut-
kimuksella, jossa toteutettiin nettikysely, viisitoista yksilöhaastattelua, fokusryhmäkeskusteluja 
hallituksen jäsenille ja työpajoja henkilökunnan kanssa. Kun tanssialalla toimivilta henkilöiltä 
kysyttiin samalla, millaisia haasteita ja tulevaisuudennäkymiä kentällä on, suurimmiksi tarpeiksi 
nousivat toiveet yhteisöllisyyden ja verkostoitumisen lisääntymisestä alalla, mentorointi ja ver-
taistuki; freelancereiden kohdalla erityisesti koulutukset ja työpajat. Tutkimus tehtiin keväällä 
2021, jolloin esittävien taiteiden koronarajoitukset olivat pahimmillaan, mikä on todennäköisesti 
vaikuttanut vastaajien kokemuksiin ajankohtaisista haasteista ja tarpeista.

Vuosikertomuksen työstäminen konkretisoi työmäärän ja monialaisen osaamisen, joka Tiedotus-
keskuksen henkilökunnalla on. Työtä tehdään vastuullisesti ja paneutuen. Suurin haaste tuntuu 
olevan sanoa ei, rajata pois – työn suolahan on innostua, lähteä mukaan uuteen, kehittää. Vuosi 
oli henkisesti raskas, mutta antoi myös paljon. 

Kiitos kaikki: Anni Leino teki hienoa työtä Performing HEL -katselmuksen vastaavana tuottajana. 
Johanna Terhemaa aloitti uutena tilastonlaatijana vuoden alussa ja homma sujui niin mallikkaasti, 
että Johannasta haluttiin pitää kiinni: työt jatkuivat Digital Leap ja Ice Hot -hankkeissa. Tanja 
Ahlstén teki tarkkaa työtä Ice Hot -tiimissä. Anita Parri luotsasi Venäjä-ohjelmaa kärsivällisesti 
ja asiantuntevasti jo kuudetta vuotta. Tiedottaja Emma Vainion sujuva kirjoittaminen tuotti 
kiinnostavia juttuja. Kansainvälisten asioiden päällikkö Katarina Lindholm vastasi Ice Hotin ja 
Digital Leap -projektien huippuammattimaisesta vetämisestä ja kv-toiminnan lukuisista pie-
nemmistä projekteista. Viestintäpäällikkö Sanna Kangasluoma luotsasi Tiedotuskeskuksen 
viestintää asiantuntevasti.

Tiedotuskeskuksen pitkäaikainen työntekijä Minna Luukko teki viimeiset työpäivänsä ennen 
eläkkeelle jäämistä vuoden 2021 alussa. Kiitos, Milu, menneistä vuosista!

Sanna Rekola 
Toiminnanjohtaja
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AVAINLUKUJA 
2021

852 578 €

520

72

4 vakituista ja  
5 määräaikaista työntekijää

taiteilijaa tai muuta alan 
toimijaa mukana hankkeissa

festivaali- ja teatterijohtajaa 
vieraana

hanketta

online-tilaisuutta

uutista ja  
artikkelia

kokonaismenot

tanssiammattilaista 
osallistui tilaisuuksiin

yhteistyökumppania 
Suomessa ja ulkomailla

4+5

70

60

8

14

182



JANE JA AATOS

ERKON SÄÄTIÖ

VUONNA 2021 TOIMINTAAMME JA 
HANKKEITAMME OVAT RAHOITTANEET:



VIESTINTÄ



8TANSSIN TIEDOTUSKESKUS VUOSIKERTOMUS 2021

Vuonna 2021 esittävien taiteiden ala eli edelleen epävarmoja aikoja, vaikka esitysten järjestä-
minen hieman lisääntyikin edelliseen vuoteen verrattuna. Ammattilaisten työllistyminen tai 
toimeentulo eivät kuitenkaan olleet ennallaan ja alan yllä leijui rahoituksen leikkausuhka. Tämä 
vaikutti myös tiedotuskeskuksen viestintään: uutisia, tiedotteita tai ilmoituksia kentältä oli 
hieman aikaisempaa vähemmän, mikä laski verkkosivuilla käyntien määrää.

Perusviestinnän ohella viestintää työllistivät Performing HEL- ja Ice Hot Nordic Dance Plat-
form Helsinki 2022 -tapahtumat, joilla kummallakin oli omat verkkosivut ja kanavat. Lisäksi 
Tiedotuskeskuksen palvelujen ja viestinnän kehittämistä pohjustettiin palvelukyselyllä, alan 
ammattilaisten haastatteluilla ja hallituksen ja henkilökunnan työpajoissa.

www.danceinfo.fi
Tanssin tiedotuskeskuksen suomenkielinen sivusto on suunnattu ensisijaisesti kotimaan am-
mattilaisille, muille esittävien taiteiden aloja seuraaville sekä medialle, päättäjille ja vaikuttajille. 
Se tarjosi ajankohtaisia uutisia ja artikkeleita tanssista, tilastotietoa, tietoa tiedotuskeskuksen 
hankkeista ja kulttuuripolitiikasta sekä koko Suomen kattavan esitys- ja tapahtumakalenterin.

Tärkeimpiä ammattilaisille suunnattuja palveluja olivat ilmoitustaulu sekä kaksi tietopankkia: 
yksi kotimaan tanssialasta ja toinen kansainvälistymisen mahdollisuuksista. Palvelukyselyssä kävi 
ilmi, että näitä arvostetaan ja käytetään ahkerasti.

Englanninkielinen sivusto palveli ulkomailla toimivia tanssialan ammattilaisia, asiantuntijoita ja 
niin sanottuja presenttereitä eli teatteri- ja festivaalijohtajia sekä muita ohjelmistojaan suun-
nittelevia kulttuurialan toimijoita. Sen kautta tehtiin suomalaista tanssia tunnetuksi ympäri 
maailmaa kertomalla suomalaisista tanssitaiteilijoista ja ilmiöistä. Sivustolla on uutissisällön 
lisäksi Suomessa toimivien ryhmien ja koreografien listaus sekä esityskalenteri myös englanniksi. 
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Tanssin tiedotuskeskus kertoo tanssialasta ja sen merkityksestä Suomessa 
laajasti, niin taiteenlajina kuin tanssikulttuurinakin. Sen kanavat ovat alan 
ammattilaisille tärkeä tietolähde oman ammatinharjoittamisen tueksi. 
Tiedotuskeskuksen palveluja käyttävät myös muut esittävien taiteiden aloja 
seuraavat ihmiset, media, päättäjät ja vaikuttajat.

Tanssin tiedotuskeskuksen suomenkielinen sivusto on suunnattu 
ensisijaisesti kotimaan ammattilaisille, muille esittävien taiteiden aloja 
seuraaville sekä medialle, päättäjille ja vaikuttajille. Se tarjoaa ajankohtaisia 
uutisia ja artikkeleita tanssista, tilastotietoa, tietoa tiedotuskeskuksen 
hankkeista ja kulttuuripolitiikasta sekä koko Suomen kattavan esitys- ja 
tapahtumakalenterin.
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Verkkosivuston käytettävyyttä parannettin mm. navigaatiota ja mobiilikäyttöä selkeyttämällä. 
Sivustolle tuli eniten vierailuja ilmoitustaulun, esityskalenterin, etusivun sekä uutisten ja artik-
kelien kautta. Kävijöitä oli kuitenkin noin 20 % vähemmän kuin edellisenä vuonna (2021: 59 000 
kävijää; 2020: 73 000 kävijää; 2019: 60 000 kävijää).

VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖ 2021 2020 2019

Käynnit sivuilla (istunnot) 95 000 123 000 108 000

Yksittäisten sivujen katselut 179 000 241 000 246 000

Ilmoitustaulu 73 000 95 000 105 000

Uutiset ja artikkelit yhteensä 30 000 49 000 34 000

Esityskalenteri 21 000 22 000 28 000

Englanninkieliset sivut 14 000 20 000 23 000

Helsinkiläisten osuus käynneistä 34 % 47 % 54 %

Käyttäjiä kuukaudessa, km 5 000 6 000 5 000

Esityskalenteri

Tanssin esityskalenteriin pyrittiin kokoamaan kaikki ajankohtaiset tanssiesitykset Suomessa sekä 
suomalaisten tanssiryhmien vierailut ulkomailla. Tanssitoimijat vastasivat itse siitä, että heidän 
esityksensä tuli kalenteriin. Vuonna 2021 esitystoiminta piristyi edelliseen vuoteen nähden, 
mutta vaihtelevissa rajoitustilanteissa esityksiin tuli paljon muutoksia ja peruutuksia.

Esityskalenterin kategorioita uudistettiin ja yksinkertaistettiin, ja näin saatiin aikaisempaa pa-
remmin mukaan tapahtumia ja esimerkiksi katutanssilajeille tyypillisiä esiintymismuotoja. Myös 
kalenterin hakuominaisuutta parannettiin.

Vuonna 2021 kalenteriin vietiin 462 esitystä (2020: 278 esitystä), joista 336 suomenkieliselle 
puolelle ja 126 englanniksi. Esityskalenteri oli sivuston kolmanneksi katsotuin osa, ilmoitustaulun 
ja etusivun jälkeen.

Ilmoitustaulu

Tanssin ilmoitustaulu oli suosituin Tiedotuskeskuksen verkkopalveluista. Sivuston kaikesta lii-
kenteestä edelleen noin 40 % tuli ilmoitustaulun kautta. 

Tanssialan toimijat syöttivät pääosin itse ilmoituksensa sivuille. Kansainvälisiä ilmoitusasioita 
etsittiin ja julkaistiin itse. Alalla vallinneiden epävarmuuksien vuoksi toiminta oli vähäisempää 
ja ilmoituksia vietiin palveluun vähemmän kuin edellisinä vuosina.
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Uusista ilmoituksista lähti viikoittain kooste tilaajien sähköpostiin. Selvästi eniten vastaanottajia 
kiinnostivat työtilaisuuksiin, apurahoihin ja avoimiin hakuihin liittyvät ilmoitukset. Sähköpostiin 
saapuneen koosteen avasi reilusti yli puolet tilaajista.

Uutiset ja artikkelit
Uutisia ja artikkeleita tanssialan ja kulttuuripolitiikan ajankohtai-
sista aiheista kirjoitettiin edelleen aktiivisesti itse, vaikkakin hiu-
kan vähemmän kuin parina edellisenä vuonna (2021: 182 kpl; 2020: 
204 kpl). Vuoden aikana tehtiin kokeilu, jossa tanssialan toimijat 
pystyivät itse syöttämään tiedotteensa uutis- ja tiedotepalstalle 
samaan tapaan kuin he vievät itse tietoja ilmoitustaululle. Tar-
koituksena oli vapauttaa viestinnän työaikaa kentän tiedottei-
den kopioinnista omien, taustoittavien juttujen kirjoittamiseen. 
Tämä käytäntö ei kuitenkaan vielä vakiintunut, ja sen vaikutuksia 
pohditaan. 

Kevään palvelukyselyssä tanssialan uutisten ja artikkelien julkai-
seminen ja kerran kuussa lähetettävä tanssin uutiskirje nousivat 
Tiedotuskeskuksen tärkeimpien palvelujen kärkijoukkoon. Ilmeisesti uutiset kiinnostavat, eikä 
mitään muuta säännöllisesti tanssialan uutisia julkaisevaa tahoa Suomessa ole.

Tiedotuskeskuksen itse tuottamia artikkeleita ja uutisia luettiin selvästi enemmän kuin alan 
tiedotteita. Tiedotteista ja pikku-uutisista suosituimpia olivat nimitys- ja palkintotiedotteet, 
kun taas omista artikkeleista eniten lukijoita keräsivät koronarajoitusten jatkuessa online-tanssi-
sisältöjä kokoavat vinkkilistat, tanssin päivän tapahtumien listaus sekä jo parin vuoden takainen 
juttu tanssin terveysvaikutuksista.

Vuonna 2020 aloitettua juttusarjaa tanssialan ajankohtaisista strategisista kysymyksistä jatkettiin 
kahdella pitkällä haastattelulla, jotka nousivat vuoden viiden luetuimman joukkoon:

Tanssin taiteen perusopetuksen pitäisi olla saatavilla siellä, missä sitä ei osata pyytää 
Merja Snellman, Vantaan tanssiopiston rehtori (tammikuu 2021)

Tanssin ala tarvitsee sisältä käsin lähteviä uusia avauksia 
tuottajat ja asiantuntijat Outi Järvinen ja Salla Mistola (maaliskuu 2021)

470
ilmoituksia

73 000
käyntejä  

ilmoitustaululla

865
ilmoituskoosteen 

tilaajia
ilmoituskoosteen 

avausprosentti

yli  50 %
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■ Tanssin tiedotuskeskus teki toukokuussa 
kuntavaalikoosteen: Ketkä ehdokkaista ajavat esittävien 
taiteiden asiaa eri puolilla Suomea?
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Muissa itse tuotetuissa artikkeleissa käsiteltiin muun muassa tanssialan ajankohtaisia asioita 
Pirkanmaalla ja Pohjanmaalla, kiertuetoimintaa, koronarajoituksia ja tanssialan tilannetta, kes-
tävää kehitystä, kuntavaaleja, breakdancea, tilastoja, residenssitoimintaa ja kulttuurialan rahoi-
tusleikkauksia.

Suomenkielisiä uutisia ja artikkeleita luettiin noin 30 000 kertaa (2020: lähes 50 000 lukukertaa). 
Lasku selittynee ainakin osin vuosittaisella vaihtelulla: edellisenä vuonna lukijamääriä nostivat 
pari erityisen suosittua juttua, joihin viitattiin myös valtamedioissa ja jotka sitä kautta keräsivät 
huomattavasti tavallista enemmän klikkauksia. Toisaalta myös tiedotuskeskuksen ajankohtais-
palstan sisällön määrä laski hieman (18 %), sillä viestinnän henkilöresursseilla toteutettiin myös 
esimerkiksi Ice Hot -katselmuksen viestintää.

Laskua oli myös englanninkielisten uutisten ja artikkelien määrässä ja lukukerroissa: vuonna 2021 
julkaistiin 40 juttua, joita luettiin noin 4 000 kertaa (2020: 57 juttua ja reilut 6 000 klikkausta). 
Kun esityksiä oli vähemmän eikä ulkomaankiertueita juuri ollut, kansainvälisille ammattilaisille 
oli vähemmän kerrottavaa suomalaisesta tanssin kentästä.

Uutiskirjeitä lähetettiin noin kerran kuukaudessa suomeksi (yhteensä vuoden aikana 13). Kan-
sainvälisille lukijoille suunnattu newsletter lähetettiin englanniksi viisi kertaa eli noin joka toinen 
kuukausi.

Sosiaalinen media
Sosiaalisen median suhteen tehtiin päätös keskittyä Facebookiin ja Instagramiin, ja kasvatettiin 
näkyvyyttä erityisesti jälkimmäisessä. Aikaisemman kokemuksen mukaan Twitterin kautta ta-
voitetaan vähemmän kohderyhmää, joten Twitterin käyttöä vähennettiin.

Tiedotuskeskuksen artikkelien linkkaaminen someen toimi hyvin ja toi lukijoita sivustolle. Face-
bookin ja Instagramin kautta lukijat löysivät esimerkiksi em. strategia-artikkelit ja ilmoitustaulun 
sisältöjä. Paljon tykkäyksiä sai myös linkki juttuun ”Kooste verkon tanssielämyksistä”.

2 000
uutiskirjetilaajaa 

suomeksi

1 400
uutiskirjetilaajaa 

englanniksiU
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142
uutista ja artikkelia 

suomeksi

40
uutista ja artikkelia 

englanniksi

30 000
lukukertaa

4 000
lukukertaa
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Some-sisällöistä eniten reaktioita herättivät koronan aiheuttamaan kulttuurialan ahdinkoon ja 
sen helpottamisvaatimuksiin liittyvät postaukset.

• Tiedotuskeskuksen terveiset ja valokuvat Kansalaistorilta kesäkuussa  
(Instagram 195 ja FB 102)

• ”Eduskunnan on peruttava taide- ja kulttuurialan leikkaukset” (Instagram 125)
• ”Yleisötapahtumat on saatava samaan tahtiin muun yhteiskunnan kanssa!”(IG 122)
• ”Teatterin katsomossa istuminen ei ole vaarallisempaa kuin ravintolassa tai junassa 

istuminen” (IG 103)
 
Keväällä ja kesällä olivat sekä Instagramissa että Facebookissa vahvasti esillä Performing HEL 
-taiteilijat ja teokset, joita esiteltiin postauksin.

Julkaisut
Finnish Dance in Focus -lehden 23. vuosikerta siirrettiin ilmestymään juuri ja juuri vuoden 2022 
puolella, mutta lehti tehtiin vuoden 2021 aikana. Lehden sisältö perustuu suomalaisen tanssin 
kentän ajankohtaisiin tekijöihin, esityksiin ja ilmiöihin, joilla on kansainvälistä kaikupohjaa ja 
kiinnostavuutta. Koronapandemiasta johtuen esittävien taiteiden kenttä niin kotimaassa kuin 
kansainvälisesti hiljeni, joten lehden tekoa ja ilmestymistä päätettiin siirtää noin puolella vuo-
della. Näin oli myös tarkoituksena saada mahdollisimman tuore lehti jakoon juuri ennen Ice 
Hot Helsinki 2022 tapahtumaa.

Lehteen tilattiin artikkeleita neljältä toimittajalta, kriitikolta tai tutkijalta. Lyhyemmät ja uutis-
luontoiset jutut kirjoitettiin itse.

Focus 2022 -lehden painosmäärä laskettiin 1 500 kappaleeseen, ja sitä postitettiin vuodenvaih-
teessa noin 600:lle ammattilaiselle ulkomailla ja noin 200 osoitteeseen kotimaassa. 

Teatteri&Tanssi+Sirkus-lehti

Tiedotuskeskus tuki Teatteri&Tanssi+Sirkus-lehden sisällöntuotantoa 5 000 eurolla vuonna 2021 
(sama summa vuonna 2020). Yhtenä lehden pääomistajista Tiedotuskeskus osallistui lehden 
toimintaan hallitustyön kautta, mutta ei esimerkiksi toimitusneuvoston työhön. 
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seuraajaa (+)

2 474
seuraajaa (+)

1 130
seuraajaa (+-)

303
julkaisua (-)

126
julkaisua (+)

37
julkaisua (-)
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Vuonna 2021 Tiedotuskeskuksen hallitus teki päätöksen olla enää jatkamatta lehden tukemista 
jatkossa ja suunnata ko. resurssit Tiedotuskeskuksen oman viestinnän ylläpitoon ja kehittämi-

seen.

Muu viestintä ja tiedotus
Kotimaan ammattilaisille suunnattuja tilaisuuksia järjestettiin 14, kaikki etätilaisuuksina ver-
kossa. Niihin osallistui osallistui yli 500 henkilöä. Tilaisuuksia järjestettiin yhteistyössä Sirkuk-
sen tiedotuskeskuksen, Ice Hot Nordic Dance -verkoston, Suomen Teatterit ry:n ja Kulttuuria 
yhteistuumin -kehittämishankkeen kanssa. Tilaisuudet myös saavuttivat hyvin osallistujia eri 
puolilta Suomea; sekä etätoteutuksesta että sisällöistä saatiin hyvää palautetta.

// Katso lista tilaisuuksista sivulta 68 alkaen //

Kansainvälinen tanssin päivä toteutui 29. huhtikuuta striimaten, zoomissa, tallenteita ja tans-
sielokuvia tarjoten. Tiedotuskeskus kokosi noin 20 eri toimijoiden tarjoamaa mahdollisuutta 
viettää tanssin päivää virtuaalisesti. Verkkosivuilla julkaistu uutinen sai yli 800 lukijaa ja kan-
sainvälisen tanssin päivän tietosivulla kävi 1 500 kiinnostunutta. Tanssin päivästä tehtiin myös 
mediatiedote. Päivä mainittiin 15 kertaa eri medioiden toimituksellisessa sisällössä ja useita 
satoja kertoja sosiaalisessa mediassa.

” Tanssiyhteisö ei aikoihin ole ollut näin haastavassa tilanteessa.  
 Miten säilyttää motivaatio ja ylipäänsä löytää syy olemassaololle?
 Friedemann Vogel tanssin päivän julistuksessa 2021

Kotimaiselle medialle Tiedotuskeskus lähetti kolme tiedotetta: 
• Tanssi hurmaa! Kansainvälistä tanssin päivää juhlistetaan 29.4. poikkeusoloista huolimatta 

(23.4.2021)
• Tanssin tilastot 2020 karua luettavaa – Katsojista menetettiin viime vuonna 70 prosenttia 

(21.6.2021)
• Iso joukko ulkomaisia festivaali- ja teatterinjohtajia tulee tällä viikolla Helsinkiin katsomaan 

suomalaista esittävää taidetta (1.9.2021 / Performing HEL)
 
Myös uutiskirje lähetetään säännöllisesti kulttuuritoimittajille ja tiedotusvälineille.  Tiedotus-
keskuksen asiantuntijarooli tunnetaan: yhteydenottoja, erilaisia tietopyyntöjä ja kysymyksiä 
tulee toimittajilta säännöllisesti.
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Tilastotietojen keräämisen ja toimittamisen verkkosivuille sopivaan muotoon sekä tilastograa-
fien tuottamisen lisäksi tiedotuskeskus tuottaa muuta tietoa alasta omaan ja muiden tarpeisiin. 
Se ylläpitää suomalaisen tanssin tietokantaa Tankaa ja kokoaa omaan tai muiden tarpeisiin 
tietoa, joka julkaistaan verkkosivuilla. Koronavuosina Tiedotuskeskus on ollut muiden alan toi-
mijoiden kanssa tuottamassa tietoa mm. alan taloudellisista menetyksistä. Tiedotuskeskuksen 
tuottamat tiedot ovat kaikkien alan toimijoiden, päättäjien tai median käytettävissä.

Tilastointi ja tiedonkeruu
Tiedotuskeskus keräsi vuonna 2021 vapaan kentän tanssitaidetoimijoiden esitys- ja katsojatilas-
tot, yleisötyötilastot, talous- ja kantaesitystilastot, tanssielokuvien näytäntö- ja katsojatilastot 
sekä tiedot Suomessa nähdyistä ulkomaisista tanssivierailuista vuodelta 2020.

Tanssin kokonaistilastot vuodelta 2020 toimitettiin yhdistämällä Teatterin tiedotuskeskuksen 
(TINFO) kokoamat vos-tilastot ja Tanssin tiedotuskeskuksen keräämät vapaan kentän tilasto-
tiedot. Tilastot julkaistiin tiedotuskeskuksen www-sivuilla ja TINFOn tuottamassa Esittävän 
taiteen tilastot -julkaisussa. Tanssitilastoihin kerättiin tietoja noin sadalta toimijalta.

Lähes kolmannes aiemmin mukana olleista tanssintekijöistä jäi pois tilastoista koko vuoden 
esitysten peruunnuttua. Nämä pois jääneet olivat pääasiassa itsenäisiä koreografeja ja ilman 
pitkäaikaista rahoitusta toimivia ryhmiä.
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Tanssialaa koskevan tiedon kerääminen, tuottaminen ja jalostaminen on 
Tanssin tiedotuskeskuksen asiantuntijatyön tärkeä perusta. Tiedon avulla 
tehdään näkyväksi alan toiminnan ja toimintaedellytysten muutoksia ja 
analysoidaan kehitystarpeita. 

■ Tanssin esitykset vähenivät poikkeusoloissa puoleen ja katsojista 
menetettiin 70 prosenttia (tanssitilastot vuodelta 2020).
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Tilastoinnissa ja tilastojen kehittämisessä jatkettiin yhteistyötä Sirkuksen tiedotuskeskuksen 
kanssa. Jo usean vuoden ajan Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskuksilla on ollut yhteinen tilas-

tonlaatija. 

Koronan aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen ensimmäistä kertaa tilastoitiin myös ver-
kossa toteutettua esitystoimintaa ja yleisötyötä. Tätä tilastointia varten kehitettiin uusi tilas-
tointilomake, jota voidaan päivittää ja käyttää myös tulevaisuudessa.

Vuonna 2021 toteutettiin myös kokeilu tanssin harrastustietojen keräämisestä, tavoitteena 
tuottaa tietoa ennen kaikkea harrastajien määrästä. Tiedotuskeskuksen verkkosivuille tuotettiin 
kyselylomake, johon harrastustoimintaa tuottavat koulut, järjestöt ja muut toimijat voivat viedä 
tietoja toiminnastaan. Tiedotuskeskus ja sen jäsenyhteisöt tIedottivat laajasti tiedonkeruusta 
sekä kesäkuussa että elokuussa. Vastauksia ei saatu kovin paljoa, oletettavasti syynä koronan 
aiheuttama toiminnan vähyys ja toisaalta se, että osan toimijoista tiedot kerätään jo jonkun 
muun toimijan toimesta. Varmastikaan tiedonkeruusta viestiminen ei myöskään tavoittanut 
kaikkia toimijoita. Kokeilun tarkoituksena oli tehdä näkyväksi haasteet, joita kaiken tanssin 
harrastamiseen liittyvässä tiedonkeruussa on, sekä löytää kehittämiskeinoja mahdollista jatkoa 
ajatellen.

Tanssin tiedotuskeskus on mukana OKM:n tilastohankkeessa, jossa rakennetaan kulttuuri- ja 
taidealoille yhtenäistä tilastopohjaa ja ratkaisua tiedonjakelulle. Hankkeessa selvitetään esimer-
kiksi, mitä tietoa on mahdollista kerätä eri rekisterien tietoja yhdistelemällä ja mikä jää kunkin 
alan tiedontuottajan kerättäväksi. Tilastopohjan yhtenäistäminen tarkoittanee tarvetta kerätä 
jatkossa lisätietoja tanssitoimijoilta. Hanke jatkuu vuoteen 2023.

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

Tietokantaan lisättiin tiedot 52 kantaesityksestä (vuodelta 2020). Tiedot kerättiin osin tilastoky-
selyjen yhteydessä, lisäksi niitä tarkistettiin suoraan toimijoilta. Taiteilijakorttien päivittämisestä 
perittiin vuosimaksu, 17 euroa, jonka vuonna 2021 maksoi noin 50 taiteilijaa. Syksyllä tehtiin 
päätös poistaa maksu vuonna 2022.

Tankassa oli vuonna 2021 noin 15 000 käyttäjää, joista valtaosa satunnaisia kävijöitä. Enemmän 
kuin yhden kerran Tankassa käyneitä oli 7 %. 

Toimintavuonna 2021 yhteistyö Teatterimuseon, Teatterin tiedotuskeskuksen, Sirkuksen tiedo-
tuskeskuksen ja Tanssin tiedotuskeskuksen kesken tiivistyi, kun selvitettiin yhteisen esittävän 
taiteen tietokannan toteuttamisedellytyksiä: tutkittiin nykyisten tietokantojen eroja ja yhtä-
läisyyksiä, keskusteltiin alustavasti yhdistetyn uuden tietokannan ominaisuuksista, kustannuk-
sista ja mahdollisesta rahoituksesta (tähän ei vielä vuonna 2021 löydetty ratkaisua), selvitettiin 
mahdollisia palveluntarjoajia jne. Työtä jatketaan vuonna 2022.
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näkyvyyteen liittyvällä viestinnällä, tiedontuotannolla, tuomalla 
tanssin näkökulmaa taiteeseen ja kulttuuriin liittyviin keskusteluihin, 
antamalla lausuntoja, osallistumalla erilaisiin alan kehittämistoimiin ja 
kulttuuripolitiikkaan.

Korona ja sen aiheuttamat toiminnalliset ja taloudelliset haasteet olivat toimintavuonna keskei-
sessä roolissa Tiedotuskeskuksen päättäjiin suuntautuvassa viestinnässä. Oli tärkeää tuoda esiin 
koronapandemian vaikutuksia taide- ja kulttuurialaan ja erityisesti tanssin ja esittävän taiteen 
kenttään. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat olleet alat, joissa toimijat ovat pieniä ja jotka 
ovat freelancervaltaisia, kuten tanssiala. Alalla aiemminkin tiedossa ollut tilanne konkretisoitui 
ehkä aiempaa paremmin myös päättäjille, kun samansuuntaista viestiä tuotiin esille useilta 
taiteen aloilta sekä tapahtuma-alalta.

Vuodenvaihteessa 2020-2021 toteutettiin yhteistyössä Suomen Teatterit ry:n, Teatterikeskuk-
sen, STST:n ja Sirkuksen tiedotuskeskuksen kanssa useiden kyselyjen kokonaisuus, tarkoituk-
sena selvittää koko sirkuksen, tanssin ja teatterin kentän (vos-toimijat, vapaan kentän ryhmät, 
yksittäiset ammatinharjoittajat ja freelancerit) taloudellinen tilanne loppuvuodesta 2020 ja 
alkuvuonna 2021. Vastauksia saatiin kaikista ryhmistä huomattavan vähän, syyksi voi olettaa kyse-
lyjen ajankohdan sekä väsymyksen jatkuviin kyselyihin. Kyselyjen tuloksista viestittiin opetus- ja 
kulttuuriministeriöön ja Tiedotuskeskuksen viestinnässä laajemmin. Vapaan kentän kohdalla 
tilanteesta todettiin muun muassa:

” Tästä kaikesta on syntymässä kuolemankierre, kun toiminta on  
 jo tähän mennessä vähentynyt normaalista ja nyt kyselyiden  
 todistamat tulonmenetykset koskevat runsaasti vähentyneen  
 tai supistetun toiminnan menetyksiä. Jos tilannetta verrattaisiin ns.  
 normaalivuoden esitysmääriin ja tuloihin, olisivat taloudelliset  
 menetykset vielä em. ilmoitettua laajempia.

■ W A U H A U S: A Great Mess (2021). Kuva: Pekka Mäkinen



19TANSSIN TIEDOTUSKESKUS VUOSIKERTOMUS 2021

Y
H

TE
IS

K
U

N
N

A
L

L
IN

E
N

 V
A

IK
U

TT
A

M
IN

E
N

Kulttuuriministerien pyöreän pöydän keskusteluissa tuotiin esiin 
toimialan tukala tilanne

Poliitikkoja ja virkamiehiä ei tavattu kasvokkain vaan eri yhteyksissä ja eri aiheiden merkeissä 
etätiedotus- ja keskustelutilaisuuksissa, jotka koskivat muun muassa valtion lisäbudjettia,  ko-
ronatukia ja niiden jakokriteerejä. Tiedotuskeskus otti kantaa myös Helsingin kaupungin  koro-
natukien jakokriteereihin. Kulttuuriministerit Saarikko ja Kurvinen järjestivät kumpikin pyöreän 
pöydän keskustelut, joissa toivottiin osallistujilta ajankohtaista tietoa toimialan tilanteesta 
sekä ajatuksia mahdollisista kehittämistoimenpiteistä. Parin minuutiin puheenvuoron lisäksi 
tilaisuuksiin liittyi mahdollisuus toimittaa kirjallinen esitys ministerille.

Ministeri Saarikon pyöreään pöytään keväällä vietiin akuutin taloudellisen tuen tarpeen lisäksi 
viestiä muun muassa niiden toimijoiden tilanteesta, jotka moninaisen työmarkkina-aseman 
takia sekä koronan aikana että muutenkin tippuvat yhteiskunnan tukijärjestelmien ulkopuolelle. 
Tämän takia taide- ja kulttuurialan sosiaaliturvauudistusta on vietävä eteenpäin. 

Vielä vuoden 2021 keväällä ennakoitiiin korona-ajan olevan jo loppumassa ja kannettiin huolta 
lähitulevaisuudesta, jossa esityksistä on ylitarjontaa ja yleisön tottumukset ovat muuttuneet. 
Huoli veikkausvoittotuottojen laskusta ja taiteen rahoituksen tulevaisuudesta tuotiin myös 
esille.

Ministeri Kurvisen tilaisuudessa kesäkuussa Tiedotuskeskus toi jälleen esille freelancereiden 
aseman ja huolen vapaan kentän asemasta ennakoiden tulevia kulttuuribudjettiin kohdistuvia 
leikkauksia. Myös vos-uudistuksen toteutumisen tärkeys nostettiin esiin ja se, ettei uudistus 
saa vesittyä veikkausvoittotuttojen laskun tai budjettileikkausten takia. 

Kevään budjettiriihen jälkeen leikkauksia vuoden 2022 määrärahoihin osattiin ennakoida. Syys-
kuussa ministeri Kurvinen järjesti tilaisuuden, jossa kerrottiin eri avustusmuotoihin kohdistuvista 
prosentuaalisista leikkauksista. Muutamia päiviä tilaisuuden jälkeen ilmoitettiin leikkausten 
perumisesta. 

Toimintavuoteen ei osunut monia laki- tai muita taide- tai kulttuurialan uudistuksia, joihin 
liittyvät lausunnot ja kannanotot useimpina vuosina muodostavat keskeisen osan Tiedotus-
keskuksen vaikuttamistyöstä. 

Taiteen edistämiskeskuksen uudistamisesta käytiin keskustelua loppuvuodesta 2020 ja keväällä 
2021 sekä Taiken oman visiotyön että opetus- ja kulttuuriministeriön teettämän arvioinnin poh-
jalta. Arviointi käsitteli Taiteen edistämiskeskuksen ja sen yhteydessä olevien luottamuselinten, 
taideneuvoston sekä valtion- ja alueellisten taidetoimikuntien, toimintaa. Arviointi sisälsi myös 
kehittämisehdotuksia ja kolme uudistamisskenaariota. Lausunnossaan Tiedotuskeskus pääosin 
kannatti kehittämisehdotuksia sellaisenaan tai muutettuna. Uudistamiskenaarioista (linnake 
eli status quo, keskitetty ja ketterä taiteen palveluvirasto, alueellisesti verkostoitunut taiteen 
ekosysteemien tukija) mitään ei kannatettu sellaisenaan, tavoitteena nähtiin eri vaihtoehdoista 
muodostuva hybridi.
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tavoitteena on kehittää sirkus- ja tanssialojen toimintaa ja saatavuutta koko 
Suomessa. Hanketta rahoitetaan Jenny ja Antti Wihurin rahaston avustuksella. 
Tanssin tiedotuskeskus vastaa hankehallinnosta, Sirkuksen tiedotuskeskus 
pääosin sen käytännön toteutuksesta. Hanketta on toteutettu vuosina 2020 ja 
2021. Koronarajotusten vuoksi koko toteutus on tapahtunut verkossa erilaisina 
etätilaisuuksina.

Vuonna 2021 KUN-hankkeen puitteissa järjestettiin kolme etätilaisuutta, yksi huh-
tikuussa ja kaksi syyskuussa. Huhtikuussa Suomen Teatterit ry:n vuosikokouksen 
yhteydessä järjestetyssä Tanssin ja sirkuksen näyteikkunassa esiteltiin yhdeksän 
tanssi- ja sirkusteosta. Lisäksi Tanssiteatteri Minimin taiteellinen johtaja Iiro Näk-
ki esitteli Minimin ja Kuopion kaupunginteatterin yhteistyötä sekä Tampereen 
Työväen Teatterin johtaja Otso Kautto TTT:n residenssiohjelmaa. Näyteikkunan 
teokset valittiin avoimen haun kautta, johon saapui 41 hakemusta, 25 sirkustoi-

mijoilta ja 17 tanssitoimijoilta. Valitut teokset esiteltiin suomeksi ja ruotsiksi te-
oskatalogissa (lue PDF-versio selaimessa), joka lähetettiin etukäteen tilaisuuteen 
ilmoittautuneille. Tilaisuus tavoitti 34 Stefin jäsenyhteisöjen edustajaa.

Näyteikkunoissa esitellyt teokset: 

Carl Knif Company: Kaksivärinen fuuga 

Johanna Nuutinen +CO: IRIS 

Kallo Collective/ Inga Björn ja Kristiina Tammisalo: Receptionists 

KATVE [blind spot]: BOTANICUM -futuristinen kuvitelma 

Kinetic Orchestra: Mistakes 

Race Horse Company: Chevalier 

Robert Jägerhorn: My Magic Double – just for fun 

Sirkum Polaris: Kulovalkea 

Tanssiteatteri Minimi: IRTIKYTKENTÄ  

The Days Project 

Lumo Company: YlösAlas 

Ilmatila: Atlas 

Blind Gut Company: Kuin kala puussa

Syyskuussa järjestettiin kaksi verkkotilaisuutta yhteistyössä Espoon kaupungin koordinoiman 
valtakunnallisen Kulttuuria yhteistuumin -kehittämistehtävän kanssa. Kokonaisuudella haluttiin 
tarjota kunnille esimerkkejä esittävän taiteen toimijoiden kanssa toteutettavista palveluista ja 
toisaalta kertoa millaisia palveluita taiteilijan kannattaa kunnille tarjota. 

Kuntien kulttuuripalvelujen ammattilaisille ja tapahtumia järjestäville sekä tanssi- ja sirkusalan 
toimijoille suunnatussa Tanssia ja sirkusta kunnissa -webinaarissa esiteltiin esittävien taiteiden 
toimijoiden ja kuntien yhteistyötä  sekä ajankohtaisia hankkeita. Webinaarissa puhuivat Kulttuu-
ria yhteistuumin projektikoordinaattori Teemu Hokkanen, Kotkan kaupungin kulttuurijohtaja 
Tomi Purovaara, Kaarinan kaupungin kulttuurituottaja Maija Leino, Läntisen tanssin aluekeskuk-

Kohti uusia näyttämöitä

På väg mot nya scener

TANSSIN JA SIRKUKSEN 
NÄYTEIKKUNA 

 
ETT SKYLTFÖNSTER 

FÖR DANSEN OCH CIRKUSEN

https://sirkusinfo.fi/hallinta/wp-content/uploads/2021/04/kun-katalogi-080421.pdf
https://sirkusinfo.fi/hallinta/wp-content/uploads/2021/04/kun-katalogi-080421.pdf
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sen toiminnanjohtaja Sanna Meska, teatteritaiteilija Hanna-Leena Metsävainio (Piste Kollektiivi), 
Kulttuurikeskus PiiPoon toiminnanjohtaja Pilvi Kuitu ja Konserttikeskuksen toiminnanjohtaja 

Noora Herranen.

Webinaarin kanssa samalla viikolla järjestettiin kuntatoimijoille suunnattu Tanssin ja sirkuksen 
näyteikkuna, jonka ohjelmisto koostui teoksista, joista jo oli olemassa edelliseen näyteikkunaan 
tuotettu pitchausvideo. Näin pyrittiin saamaan taiteilijoille ja teoksille enemmän hyötyä ja 
näkyvyyttä, tehtyä työtä ja kustannuksia kohden. Webinaari ja näyteikkuna tavoittivat pääosin 
kuntatoimijoita, mutta myös taide- ja kulttuuriyhteisöjen edustajia.

Palautetta ja pohdintaa

Suomen Teatterit ry:n vuosikokouksen yhteydessä järjestetyn tilaisuuden jälkeen kerätyssä 
palautteessa sekä taiteilijat että osallistujat ilmaisivat tyytyväisyytensä näyteikkunan järjeste-
lyihin. Toisaalta taiteilijoilta tuli turhautunutta palautetta siitä, että teatterit eivät tuntuneet 
olevan vastaanottavaisia vierailuille. Osin tämä johtunee korona-olosuhteista, osin siitä, ettei 
suurimmalla osalla teattereista ole vierailuesityskäytäntöjä. Osallistumisaktiivisuutta saattoivat 
verottaa myös juuri Stefin vuosikokouksen alla julkaistu tartuntatautilain muutos ja keskustelu 
teatterien avautumisen ajankohdasta.

Myös molempien syyskuun verkkotilaisuuksien osallistujilta saatiin hyvää palautetta: 

” Katselmus oli todella ammattitaitoisesti toteutettu. Kaikki pichaukset  
 olivat selkeitä, informatiivisia, näyttäviä ja sisällöllisesti korkeatasoisia.

” Oli hyödyllistä nähdä paloja esityksistä, ettei tarvitse tilata  
 esityksiä ”sokkona”, näkemättä niitä. Hyödyllisintä meille on saada  
 tilantarve tietoomme, koska meillä ei ole isoja näyttämöitä.

Verkossa järjestettävän teosesittelytilaisuuden vaikuttavuuden arvioiminen on haasteellista. 
Verkkotilaisuus on saavutettavampi kuin läsnätilaisuus, mutta kohtaamiset ohjelmistoista päät-
tävien ja taiteilijoiden välillä jäävät puuttumaan. Verkossa järjestettävässä pitchaustilaisuudessa 
osapuolten kontaktointi tilaisuuden jälkeen jää taiteilijoiden ja vierailuista vastaavien vastuulle. 
Toisaalta verkkotilaisuuteen tuotettavat materiaalit (katalogi ja pitchausvideot) ovat taiteilijoi-
den käytettävissä pidempään ja tiedotuskeskukset pystyvät jakamaan niitä myös varsinaisen 
tilaisuuden ulkopuolella.  

Kiinnostusta tanssi- ja sirkusryhmien teoksia ja yhteistyömahdollisuuksia kohtaan selvästi löytyy 
erikokoisista kunnista koko maassa. Säännöllisesti toistuva verkkokatselmus voisi olla toimiva 
keino teoksista viestimiseen kuntatoimijoille. Keinoja synnyttää osallistujien ja taiteilijoiden 
kohtaamista verkkopitchaustilaisuuden jälkeen tulisi kehittää. Samoin kuin pitchaustilaisuuden 
tallenteiden ja katalogin levittämistä tilaisuuden jälkeen ja osana tiedotuskeskusten viestintää.
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I Sirkuksen ja tanssin välittäjäportaan, kansainvälisen toiminnan ja viennin 
kehittämishanketta, johon oli saatu syksyllä 2018 OKM:n rahoitus, jatkettiin 
vuonna 2021. Hankerahoitukselle saatiin jatkoaikaa toukokuun loppuun. 
Hankkeen tarkoituksena oli välittäjäorganisaation eli itsenäisen tuotanto-
manageri- ja agentuuritoimijan synnyttäminen sirkuksen ja tanssin kentälle, ja 
sen myötä syntyikin jo vuonna 2019 Pragma Helsinki.

Pragma Helsingin toiminta käynnistyi suunniteltua nopeammin, kun tanssi- ja sirkustoimijoi-
ta hakeutui sen asiakkaiksi jo kesällä 2019. Niinpä Pragma Helsingin oli hakeuduttava palvelu-
myynnistään arvonlisäverovelvolliseksi syksyllä 2019. Pragma Helsinki on toistaiseksi osa Tans-
sin tiedotuskeskusta, mutta se on Tiedotuskeskuksen  alatoiminimi ja sen talous on erillinen 
Tiedotuskeskuksen muusta taloudesta. Tiedotuskeskus ei toiminta-avustuksestaan subventoi 
Pragma Helsinkiä.

Vuonna 2020 alkanut koronapandemia rajoitustoimineen vaikutti voimakkaasti sirkus- ja tans-
sialan toimintaan ja siten hidasti Pragma Helsingin kehitystyötä. Hankkeen toteutukselle ja 
loppurahoitukselle haettiin ja saatiin syksyllä 2020 jatkoaikaa toukokuun 2021 loppuun. Korona-
rajoitusten sekä alalla vallitsevan epävarmuuden vuoksi Pragman asiakaskunnan laajentaminen 
ei ollut mahdollista suunnitellussa aikataulussa. Vuonna 2021 Pragma sai kaksi opetus- ja kult-
tuuriministeriön koronatukea. Niiden ja tilanteesta huolimatta kasvaneiden oman toiminnan 
tuottojen varassa toimintaa oli mahdollista jatkaa virallisen hankekauden loputtuakin. 

Korona-pandemia ja vaihtelevat rajoitusmääräykset sekä edelleen jokseenkin olematon kan-
sainvälinen toiminta leimasivat koko vuotta 2021, ja loppuvuodesta selvää oli, että myös vuosi 
2022 ainakin aloitetaan tiukassa rajoitustilanteessa. Tästä huolimatta keväästä 2021 lähtien on 
käyty konkreettista keskustelua Pragman itsenäistymisestä, analysoitu tähänastista toimintaa, 
kehitystyötä sekä aloitettu toteuttamaan tarvittavia muutoksia toimintaan ja rakenteisiin. It-
senäistymisen tähtäin on edelleen vuodessa 2022.

Toimintaa koronan varjossa

Pragman palvelusisällöt rakentuivat pääosin tuotannon, markkinoinnin, viestinnän ja myynnin 
kokonaisuuksista. Vuonna 2021 Pragma Helsinki keskittyi vakiinnuttamaan ydintoimintaansa ja 
pyrki syksyllä käynnistämään uusasiakashankintaa. Pragman asiakkaina oli yhteensä 15 tanssi- ja 
sirkustoimijaa, joista seitsemän jatkoi vuodelta 2020 ja viisi oli uutta taiteilijaryhmä-asiakasta. 
Lisäksi Sirkuksen tiedotuskeskus osti Pragmalta viestintäpalveluja ja Tanssin tiedotuskeskus 
tuotantopalveluja Performing HEL- ja Ice Hot -tuotantoihin. Palvelukokonaisuuksissa oli sekä 
lyhyt- että pitkäkestoisia toimeksiantoja, ja suurin osa niistä jatkuu vuonna 2022.

mutta ostaa siltä tuotantopalveluja hankkeisiin.
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 Pragman asiakkaat vuonna 2021:  

Auraco  

Carl Knif Company 

Johanna Nuutinen + CO  

Kekäläinen & Company  

Metropolia AMK  

MimoArt Company  

Nuua Company  

Raakamateriaali ry  

Raekallio Corp.  

Recover Laboratory  

Tanssin tiedotuskeskus  

The Days -työryhmä  

Sirkuksen tiedotuskeskus  

Virpi Pahkinen Company  

Zero Gravity Company

Koronasta ja asiakaspohjan laajentamisen haasteista huolimatta Pragman oman toiminnan 
tuotot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisen haasteellinen tilanne oli kotimaan 
ja kansainvälisen esitystoiminnan myyntipalvelussa, jossa myyntineuvottelut viivästyivät tai 
jopa keskeytyivät kokonaan. Myynnin edistämistä hankaloittivat myös taiteilijaryhmien oman 
esitystoiminnan peruutukset ja siirtymiset. 

Pragma Helsinki osallistui koronasta huolimatta aktiivisesti alan kansainvälisiin tapahtumiin: 
helmikuussa TPAM (online), toukokuussa CINARS (online), syyskuussa Performing HEL (Helsinki), 
lokakuussa The DEN -seminaari & CODA-festivaali (Oslo, Norja) ja marraskuussa Tallinnan ver-
kostoitumis- ja pitchaustilaisuus. Lisäksi yhteyttä kotimaisiin ja kansainvälisiin presenttereihin 
pidettiin aktiivisesti yllä.

Keväällä 2021 Pragma valittiin mukaan AGMA ry:n järjestämään Hei, me välitetään! -mentoroin-
tiohjelmaan. Pragman mentoriksi valikoitui musiikkialan agentuuri Central Line Entertainment, 
joka mentoroi Pragmaa kolme kertaa maaliskuussa aiheena agentuuritoiminta Suomessa.

Pragman ja sen asiakkaiden kansainvälisen brändin kehittämiseen ja tunnettuuden kasvattami-
seen paneuduttiin Storyboundin ohjaamassa työpajasarjassa, jossa kokoonnuttiin viisi kertaa 
tammi–huhtikuun 2021 aikana. Tämä toteutettiin osana OKM:n tukemaa Pragman ja sen asiak-
kaiden brändin, tuotteiden ja viennin kehittämishanketta.

Toimintavuonna Pragma liittyi myös osaksi epävirallista pohjoismaisten tuottajien verkostoa 
Nordic Producers Networkia (NOPNET). Verkosto sai ensimmäisen rahoituksensa toukokuussa.
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■ MimoArt Company on yksi Pragman asiakkaista. 
Kuva teoksesta Fades Away © Kai Kuusisto.
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Opittua ja kehitettävää

Keväällä 2021 aloitettiin hankekauden toiminnan ja tehdyn kehitystyön tarkastelu. Keskustelua 
käytiin muun muassa palvelujen sisällöistä, hinnoittelusta sekä niiden jakamisesta pienempiin ja 
mahdollisesti eri hintaisiin osiin alkuperäisten producer-, manager- ja agent-tuotteiden sijaan. 

 AGENT-PALVELU  on se osa-alue, jonka kehittäminen on eniten kärsinyt korona-ajan haasteis-
ta. Sekä kotimaan että kansainvälinen esitystoiminta on ollut lähes kokonaan pysähdyksissä. 
Agent-palvelusta voidaan kuitenkin todeta opitun monia asioita: taiteilijoilla ja ryhmillä on 
erilaiset taloudelliset ja muut valmiudet kiertämiseen, agentin kanssa työskentely ei ole Suo-
messa monelle tuttua, eri maiden ja markkina-alueiden erot voivat olla suuriakin, verkostojen 
rakentaminen ja syventäminen vie aikaa, useiden profiililtaan erilaisten taiteilijoiden tai ryh-
mien samanaikainen edustaminen ei ole tehokasta ja hedelmällistä. 

Agent-palvelun hinnoittelu sekä sopimuskausien pituudet ovat olleet myös asioita, joita on 
jouduttu pohtimaan tarkkaan. Myynnin prosessit ovat aina hyvin pitkiä, saati nyt korona-aika-
na. Edelleenkin moni presentteri haluaa nähdä esityksen livenä ennen kuin tekee päätöksen 
esityksen ottamisesta ohjelmistoon. Kun esitysmyyntiä ei ole voitu toteuttaa normaalioloissa, 
johtopäätösten teko palvelun toimivuudesta on ollut hankalaa. 

 PRODUCER-PALVELUN  alla on varsin laaja joukko erilaisia tehtäviä, jotka muodostuvat erilaisista 
osaamiskokonaisuuksista. Tuotannon, markkinoinnin ja viestinnän kokonaisuus on kokemuk-
sen mukaan yksinään liian iso yhden henkilön tehtäväksi. Tästä johtuen syksyllä 2021 rekry-
toitiin osa-aikainen viestintäkoordinaattori vahvistamaan Pragman tiimiä. Ensi-iltatuotantoja 
voidaan Pragman nykyisellä koolla toteuttaa vain noin yksi kuukaudessa niin, että palvelulupaus 
laadukkaasta tuotannosta toteutuu. Tämä siinä tapauksessa, että toteuttavia tuottajia on yksi 
henkilö. Tulevaisuudessa tilanne voi olla toinen.

 MANAGER-PALVELUN  suurin haaste on ollut apurahahakujen kasautuminen. Apurahojen 
deadlinet ovat kaikilla asiakkailla samat ja tämä on pyritty ratkaisemaan luomalla proses-
si hakemusten työstämiseen asiakkaiden kanssa. Hakuaikataulu on suunniteltu niin, että työ 
käynnistyy mielellään jo useampi kuukausi ennen apurahan haun päättymistä. Myös vastuut 
on pyritty jakamaan alusta saakka selkeästi asiakkaan ja Pragman kesken. Myös manager-pal-
velukokonaisuuden jakamisesta esimerkiksi apurahatyöhön ja muihin hallinnollisiin palveluihin 
on keskusteltu.

Käytettävissä olevan henkilöstön mitoittaminen, henkilöiden vaihtuminen, perehdyttäminen 
jne. ovat myös asioita, joihin kehitystyössä on kiinnitettävä huomiota.
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Tiedotuskeskuksen kansainvälisen toiminnan tarkoituksena on lisätä 
suomalaisen tanssin kansainvälistä tunnettuutta ja työtilaisuuksia sekä kehittää 
tanssin kentän valmiuksia kansainväliseen toimintaan. Kansainvälistä toimintaa 
toteutetaan promootion eli viestinnän ja ammattilaistapahtumien avulla, 
yhteistyöprojekteissa sekä koulutuksin, opinto- ja verkostoitumismatkoin ja 
asiantuntijavierailuin.

Vuoden 2021 kansainvälisen toiminnan suuret projektit olivat Performing HEL 
-katselmus, Ice Hot Nordic Dance Helsinki 2022 -katselmuksen valmistelu sekä 
Digital Leap -projektin käynnistäminen. Ne kaikki on esitelty omissa luvuissaan, 
muu kansainvälinen toiminta esitellään tässä.
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Koronasta huolimatta kansainvälinen toiminta oli vuonna 2021 runsasta ja tanssin kentän toimi-
joille pystyttiin tarjoamaan erilaisia koulutuksia, verkostoitumis- ja keskustelutilaisuuksia sekä 
virtuaalisia että live-verkostoitumismatkoja, etä- ja hybriditilaisuuksia ja residenssejä. 

Tiedotuskeskus jatkoi oman kansainvälisen toimintansa arvioimista ennakoiden muutoksia 
kansainvälisessä toimintaympäristössä. Kansainvälistä tanssin ja esittävien taiteiden yhteisöä 
pohdituttaa koronasta johtuva pitkittynyt epävarmuuden tila ja taloudelliset haasteet, mutta 
myös digitaalisten toimintatapojen ja hybridinä toteutettavien tapahtumien vakiintuminen.

Venäjä-ohjelma
Tanssin tiedotuskeskuksen Venäjä-ohjelma on kehittänyt tavoitteellisesti yhteistyötä suomalai-
sen ja venäläisen tanssin kentän toimijoiden välillä jo vuodesta 2014. Ohjelman avulla rakenne-
taan järjestelmällisesti verkostoja, joiden avulla lisätään suomalais-venäläistä yhteistyötä sekä 
tanssin ja tanssitoimijoiden molemminpuolista tunnettuutta ja osaamista. Ohjelmaa rahoitetaan 
vuosittain haettavalla erityisavustuksella.

Koronapandemia on vaikuttanut myös Venäjä-yhteistyöhön. Aikaisempina vuosina, ennen ko-
ronaa, 30-50 tanssin ammattilaista sai vuosittain Venäjä-ohjelman kautta tilaisuuden tutustua 
naapurimaan tanssikulttuuriin. Matkustusrajoitukset ovat pysäyttäneet lähes kokonaan maiden 
välisen matkustamisen ja kasvokkain kohtaamisen. Tämän lisäksi Venäjän ja EU-maiden välillä 
vallitsee jännittynyt tunnelma, mikä voi nostaa tekijöiden kynnystä lähteä tekemään yhteistyötä 
Venäjälle ja venäläisten toimijoiden kanssa. 

Venäjä-ohjelma on jatkanut toimintaa osin verkossa ja hyödyntänyt olemassa olevia verkosto-
ja, yhdistänyt tanssitaiteilijoita ja tahoja, luonut heille yhteistyömahdollisuuksia, kannustanut 
jakamaan kokemuksia, ideoimaan ja tanssimaan yhdessä.
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Etänä, hybridisti ja läsnä

27.1–23.2.2021 toteutettiin verkkoresidenssi kazanilaisen Alif-ryhmän ja oululaisen TaikaBoxin kes-
ken. Ryhmät olivat tutustuneet toisiinsa Venäjä-ohjelman välityksellä jo vuonna 2019. Alif-ryh-
män missiona on eri keinoin löytää ja levittää tataarikulttuuria ja -historiaa.

Vuoden 2021 tammi–helmikuussa TaikaBox ja Alif tapasivat Connected Studio System -järjestel-
mässä ja improvisoivat yhteisessä virtuaalitilassa elävää perinteistä shamanistista tataarimusiikkia 
yhdistettynä taustanauhan äänimaailmaan ja house-musiikkiin. Projekti sai jatkorahoitusta ja 
yhteistyö jatkuu itsenäisenä. Ryhmät keskittyivät yhteistuotannon tekemiseen loppuvuodesta 
2021. 

Koreografi Riikka Kosola piti murmanskilaisille tanssijoille 19.4.–24.4. workshopin, tai laborato-
rion, niin kuin venäläisillä on tutkivia työpajoja tapana kutsua. Kosola valittiin avoimen haun 
kautta. Lab(UN)limited possibilities -laboratorion tuloksena valmistunut demo esitettiin yleisölle 
Barents Bird -festivaalilla Murmanskissa. 

” Fyysinen keho on rajoitusten paikka ja mutta myös loputon  
 mahdollisuuksien ja tilojen paikka.
 Riikka Kosola

Kesäkuussa (4.–19.6.) koreografi Mirva Mäkinen piti kontakti-
impro visaatioon perustuvan laboratorion etäyhteydellä osallis-
tujille Petroskoissa. Laboratorion tulokset esitettiin Petroskoissa 
Nord Dance -festivaalilla 19. kesäkuuta. 

Tanssitaiteilija ja elokuvantekijä Kati Kallio kokosi Nord Dance 
-festivaalille tanssielokuvanäytöksen ja piti etä-taiteilijakeskus-
telun elokuvantekijöiden kanssa 17.6. 

 Näytöksessä esitettiin elokuvat: 

Time Subjectives In Objective Time (Kati Kallio),  

Eatnanvuloš Lottit – Maan sisällä linnut (Marja Helander),  

No Man’s Land (Thomas Freundlich, Valtteri Raekallio),  

Some Ways To Get Rid Of A Body (Hannes Renvall, Ria Bäckström, Saija Lehtola),  

Through The Supermarket In Five Easy Pieces (Anna Maria Jóakimsóttir-Hutri,  

Maria Saivonsalmi & Andrius Katinas),  

HA HA HA (Samuli Valkama, Jyrki Karttunen).

Pietarilainen tanssikeskus Sdvig järjesti 15.8. Laboratory talks -tapahtuman, johon kutsuttiin 
mukaan Taideyliopiston professori Kirsi Monni. Keskustelun aiheena oli “Mitä tanssin harjoit-
taminen tutkimuksena tarkoittaa ja kuinka tämä lähestymistapa tanssiin kehittyi historiallisesti”. 
Myöhemmin syksyllä Sdvig julkaisi yhteistyössä venäläisen verkkosivuston Sygman kanssa Ve-
näjä-ohjelman tuella käännetyn Kirsi Monnin artikkelin “I am the impermanence I see”. 

■ Nord Dance Festival, Petroskoi.  
Mirva Mäkisen laboratorio © Anastasia Lukina.
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TA Marraskuussa 2020  Lindon Shimizu ja Anna Schekleina käynnistivät hybridiresidenssin, jossa he 
tutkivat somaattista liikettä. Residenssi jatkui koko vuoden 2021. Ensimmäisen residenssivaiheen 

tuloksena taiteilijat järjestivät somaattisen liikkeen etätyöpajan 15.5. (IN)PULSE - Aggressiveness 
as a source of the movement. Toisen residenssijakson oli määrä tapahtua livenä Jekaterinburgis-
sä, mutta pandemian ja tiedottamiseen liittyvien epäselvyyksien vuoksi Venäjän viranomaiset 
estivät Shimizulta pääsyn lentokoneeseen Helsingin lentokentällä. Lindon ja Anna mukautuivat 
olosuhteisiin ja järjestivät Body As Continent hybridityöpajan yleisölle Jekaterinburgissa Jelt-
sin-keskuksessa 17.10. 

26.11.-6.12. Anna Schekleina matkusti Suomeen kolmanteen residenssijaksoon Joensuussa. Sen 
lopussa taiteilijat esittivät tulevasta teoksesta I(s)land work-in-progress -version.

TPAM (Tokyo Performing Arts Meeting)
Japanin Yokohamasta käsin järjestettyyn TPAM-hybriditapahtumaan (6.–14.2.2021) osallistuttiin 
etänä. Yhdessä Performing Arts Hub Norwayn (PAHN) kanssa toteutettiin kaksi virtuaalipit-
chaustilaisuutta, joissa live-striimissä esiteltiin taiteilijoiden teosnäytteistä ja puheenvuoroista 
etukäteen editoidut videot.

Osallistuvat taiteilijat valittiin avoimen haun kautta ja valinnan tekivät TPAMin tuottajatahot. 
TPAM järjesti suomalaisille ja norjalaisille taiteilijoille myös oman verkostoitumissession Saison 
Foundationin ja taiwanilaisten taiteilijoiden kanssa Zoomissa. 

 Osallistujat olivat:  The Days Project, Johanna Nuutinen, Raekallio Corp, Fern Orchestra, Mikko Nie-

mistö, Kekäläinen & Company.

Nordics Combined
Nordics Combined on yhteistyöverkosto, joka edistää Pohjoismaiden esittävien taiteiden kan-
sainvälistä vientiä toimimalla ja esittäytymällä säännöllisesti yhdessä eri messuilla, tapahtumissa 
ja yhteistyöprojekteissa. 

|  Nordics Combined -verkostoon kuuluvat suomalaisten Sirkuksen ja Tanssin tiedo 
 tuskeskusten lisäksi Svenska Kulturrådet, PAHN Performing Arts Hub Norway ja The  
 Danish Agency for Culture and Palaces.

Nordics Combined -yhteistyönä on jo vuosien ajan toteutettu Korea-Nordic Connection vaih-
toa. Kolmivuotiseksi suunniteltu vaihto-ohjelma on koronan takia venynyt ja jatkuu vuonna 
2022. Kesäkuun 10.–14. päivä järjestettiin verkostoitumisseminaari (myös osa Denmark Days 
Online -tapahtumaa), johon Suomesta osallistui Tanja Råman. Alunperin Korea-Nordic vaih-
to-ohjelmaan valittu Iina Taijonlahti oli estynyt.
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TA PAMS Online (Performing Arts Market Seoul) tapahtumaan osallistuttiin niin ikään Korea Nor-
dic Connection -kontekstissa. Kun suunniteltu matka ei toteutunut, järjestettiin virtuaalinen 
verkostoitumistilaisuus korealaisille ja pohjoismaisille.

Korea-Nordic Connectionin vuotta 2022 suunniteltiin. Seuraavaksi yhteistyötä koordinoi Ruotsi 
ja teemana on Aging population.

Tanssin ja sirkuksen kansainvälistymishanke 
2019–2023 

Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskukset toteuttavat yhteistä opetus- ja kulttuuriministeriön 
rahoittamaa Tanssin ja sirkuksen kansainvälistymishanketta (alunperin 2019–2021), jolla vahvis-
tetaan tanssin ja sirkuksen kansainvälistä näkyvyyttä, vientiä ja verkostoja Pohjois-Amerikassa 
ja Aasiassa sekä kehitetään taiteilijoiden ja tuottajien kansainvälistä osaamista. 

Hankeavustus mahdollistaa erilaisiin ammattilaistapahtumiin osallistumisen, taiteilijoiden ja 
tuottajien matkojen tukemisen sekä vientivalmennusten järjestämisen. Koska suurin osa han-
kesuunnitelmassa olleista tapahtumista vuosina 2020 ja 2021 peruuntui tai toteutui verkossa, 
haettiin avustuksen käytölle käyttöajan pidennystä vuoden 2023 kesään saakka. 

Hankkeen puitteissa toteutettiin osallistuminen esittävän taiteen verkostoitumis- ja myyntita-
pahtumaan CINARSiin, joka nyt toteutui 25.–28.5.2021 nimellä Cinars Web. Nordics Combined 
-yhteistyönä toteutettiin virtuaalinen messuosasto, Nordic Square, jossa taiteilijoilla ja muilla 
ammattilaisilla oli mahdollisuus verkostoitua, järjestää one-on-one -tapaamisia, osallistua se-
minaareihin. Kansainvälisille tanssin ammattilaisille kerrottiin Helsingin Ice Hot Nordic Dance 
2022 -katselmuksesta.

Kedja-yhteistyö
Kedja-yhteisö jatkoi yhteydenpitoaan ja piti säännöllisiä partnerikokouksia. Keväällä 2021 käytiin 
strategisia keskusteluja, kirkastettiin yhteistyön tavoitteita ja partnereiden roolia. The Work 
Room Skotlannista valmisteli taiteilijoille tarkoitettua Stretch Glasgow -laboratoriota, joka siirtyi 
vuoden 2021 lokakuulta keväälle 2022. Läntinen tanssin aluekeskus otti vetovastuun suomalaisen 
taiteilijan lähettämisestä Glasgow’hun.

On the Lookout -sarja ja asiantuntijavieraat
Tiedotuskeskus on vuosittain kutsunut kansainvälisiä esitystalojen ja festivaalien ohjelmistosta 
vastaavia tutustumaan suomalaiseen tanssitaiteeseen, osallistumaan tapahtumiin ja keskuste-
lemaan taiteilijoiden ja tuottajien kanssa. Tässä on tehty yhteistyötä lähetystöjen ja kulttuu-
ri-instituuttien kanssa. Vuonna 2021 em. yhteistyön kautta kutsuttavat osallistuivat Performing 
HEL -tapahtumaan.
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pitää yhteyksiä kansainvälisten presenttereiden ja suomalaisten taiteilijoiden ja tuottajien välillä. 
Vuonna 2021 järjestettiin yhteistyössä Sirkuksen tiedotuskeskuksen kanssa kolme virtuaalista 
tilaisuutta.

 20.1.2021: Aiheena kansainvälinen toiminta ja pohjoismainen yhteistyö.  Millaista toimintaa 
suunnitellaan tuleville vuosille ja millä reunaehdoilla? Miten taiteilijoiden ja presenttereiden vä-
linen yhteys pidetään elossa? Miltä näyttää tulevaisuus pohjoismaisten festivaalien ja teatterien 
näkökulmasta – tuleeko pohjoismainen yhteistyö lisääntymään? Keskustelijoina Erik Söderblom 
(Espoon kaupunginteatteri) ja Anders Beyer (Bergen International Festival)

 27.4.2021: Fokuksessa Keski-Eurooppa ja kestävä kiertuetoiminta  Puhujavieraat Christian 
Watty (Festival euro-scene Leipzig) ja Heleen De Boever (Aurora Nova) pohtivat, millä tavalla 
kansainvälinen kiertäminen saadaan ekologisemmaksi. Mitä muutoksia se vaatii ja keneltä? 
Kansainvälisyyden tulevaisuus esittävän taiteen festivaalin ja agentuurin näkökulmasta? Miltä 
esittävien taiteiden lähivuodet näyttävät Keski-Euroopasta käsin? 

 14.9.2021: Teemana Yhdysvallat  ja vieraina Jay Wegman (NYU Skirball Center for the Per-
forming Arts) & Monique Martin (Harlem Stage, independent curator). Millaista toimintaa 
suunnitellaan tuleville vuosille? Miten taiteilijoiden ja presenttereiden välinen yhteys pidetään 
elossa? Kansainvälisyyden tulevaisuus yhdysvaltalaisten ja erityisesti newyorkilaisten teatterien 
ja festivaalien näkökulmasta?

Marraskuussa kutsuttiin presentterivieraita Liikkeellä marraskuussa -festivaalille. Festivaali vas-
tasi vieraiden tapaamis- ja muusta ohjelmasta. Vieraat olivat: Anna Efraimsson, MDT (Ruotsi), 
Christine Standfest, Impulstanz (Itävalta) ja Claude Ratzé, La Batie (Sveitsi).

Verkostoitumismatkat
Keväällä toteutettiin kolmiosainen verkostoitumistilaisuuksien etäsarja, joka puolusti paikkaansa 
ja sai kiitosta saavutettavuudesta. Syksyllä vähäisempien rajoitusten aikaikkunassa pystyttiin 
järjestämään kaksi ulkomaille suuntautunutta verkostoitumismatkaa, jotka muistuttivat elävien 
kohtaamisten merkityksestä. 

Ranska-fokus 

Yhteistyössä Sirkuksen tiedotuskeskuksen kanssa järjestettiin 18. ja 20.5. kolmiosainen “vir-
tuaaliopintomatka” Ranskaan, johon osallistui kaikkiaan 47 sirkuksen ja tanssin ammattilaista. 
Yhteisessä osiossa puhujina olivat edustajat Institut Français’sta, Suomen Ranskan Instituutista 
sekä Ondasta (L’Office national de diffusion artistique). Sirkuksen ja tanssin kentän rakenteita 
ja verkostoja esiteltiin omissa tilaisuuksissaan. Tanssin verkostoja esittelivät Elisabetta Bisaro 
(La Briqueterie-CDCN du Val-de-Marne) ja Thomas Da Silva Antunes (Association des Centres 
chorégraphiques nationaux).
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TA Kohtaamiset liittyivät Suomen ja Ranskan välisten tanssiverkostojen vahvistamiseen, joka on 
ollut pitkään Tiedotuskeskuksen ja Suomen Ranskan Instituutin pyrkimyksenä. Vuodelle 2021 
siirtynyt ja pitkään suunnitteilla ollut kotimaan presentteritahoille suunnattu verkostoitumis-
matka ei toteutunut. Sen toteutumismahdollisuuksia vuonna 2022 selvitetään.

” Kiitos paljon tästä! Toivottavasti järjestätte lisää näitä eri fokuksia.
 Osallistujapalaute

IETM Lyon

IETM-verkoston syyskokouksen (Lyon 21.–24.10.) teemana oli Transmissions. 
Koronan takia tapahtuman kokonaisosallistujamäärä oli rajattu kahteen sataan. 
Tiedotuskeskuksen henkilökunnan (Kangasluoma ja Lindholm) lisäksi matkalle 
valittiin avoimen haun perusteella Kati Kallio, Lilja Lehmuskallio, Mikko Niemistö 
ja Hanna Nyman. 

Matkaan kuului IETM-sisältöjen lisäksi verkostoitumistilaisuuksia ja tutustumis-
käynti Lyonin Maison de la Danseen. Tiedotuskeskuksen Katarina Lindholm 
osallistui kutsuttuna vieraana Ondan (Office National de Diffusion Artistique) 
järjestämään Rida Internationale -presentteritapaamiseen, jossa esiteltiin ei-rans-
kalaisten taiteilijoiden teoksia.

Tallinnan pitchaus- ja verkostoitumismatka

Vuoden toinen opinto- ja verkostoitumismatka onnistuttiin järjestämään yhteis-
työssä Sirkuksen tiedotuskeskuksen kanssa marraskuun alussa (11.–12.11.) Tallinnaan. 
Matkalla tutustuttiin useisiin Tallinnan esittävän taiteen toimijoihin ja esityspaikkoihin. Suomen 
Viron instituutti  järjesti matkan yhteyteen sirkus- ja tanssiteosten esittelytilaisuuden Dance 
and Circus from Finland, joka oli osa instituutin 30-vuotisjuhlan ohjelmistoa.

“ Kiitos järjestelyistä ja kaikista keskusteluista. On tärkeää vaihtaa  
 kollegiaalisia ajatuksia mutta myös ajatuksia Tiekkareiden  
 henkilökunnan kanssa, joilla on laajempi ja pidempi perspektiivi ja  
 näkemys kentän tilasta ja kansainvälisistä asioista.

 Pidin myös äärimmäisen tärkeänä asiana ryhmän heterogeenisuutta.  
 Meitä oli monenlaisia tekijöitä tanssin ja sirkuksen kentältä... 
 uskon että tämä erilaisuus oli yksi suurimmista rikkauksista  
 keskusteluissa ja avoimen keskustelukulttuurin luomisessa.  
 Jatkossakin sekaryhmiä reissuille!

■ IETM-verkostoitumismatkalaisia: 
Hanna Nyman, Lilja Lehmuskallio, 
Sanna Kangasluoma, Kati Kallio.  
© Marie Proffit
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TA  Tallinnan verkostoitumismatkaan osallistuivat: 

Laura Pietiläinen (Laura – The Light of all) 

Jaakko Sirainen (Lumo Company) 

Mimosa Lindahl (Mimoart Company) 

Nea Granlund (Pragma Helsinki) 

Salla Kurronen (Pragma Helsinki) 

Anni Rissanen (Tanssiryhmä Off/Balance) 

Vappu Rossi (Tanssiryhmä Off/Balance) 

Laura Suonperä (Tanssiryhmä Off/Balance) 

Onni Toivonen (Työryhmä Amalgam) 

Sari Palmgren (Sari Palmgren & Co) 

Fabian Nyberg (Broas & Nyberg) 

Riia Kivimäki (Risa Company) 

Rauli Katajavuori (Sirkus Supiainen, Näyttämö-teatteri) 

Milla Kurronen (Kurronen & Salmela) 

Meri Salmela (Kurronen & Salmela) 

Inari Pesonen (Sivuun Ensemble)

Vaba Lavan näyttämöllä järjestetyssä tilaisuudessa esiteltiin kolme sirkusteosta ja viisi tanssite-
osta esitys- ja tuotantotaloille Virosta ja muualta Baltiasta. Avoimen haun perusteella tehdyistä 
valinnoista vastasi Vaba Lava ja Tartu 2+23 yhdessä instituutin kanssa.

 Teosesittelyt 

Lumo Company: Nomad 

Company Nuua: Vaarna 

Kekäläinen & Company: If I would lose my voice 

Laura – The light of all, Paula Tuovinen & Hot Tubes: Blondes 

Sari Palmgren & Co: Joy Riot 

Dance Company Off/Balance: Face-to-Face 

Mimo Art Company: Fades Away
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Esittävän taiteen ajankohtaisia ja kansainvälisesti kiinnostavia teoksia ja 
tekijöitä esittelevä kolmas Performing HEL katselmus järjestettiin Helsingissä 
2.–5.9.2021. Tapahtuma oli suunnattu erityisesti kansainvälisten, mutta myös 
kotimaisten festivaalien ja teattereiden ohjelmistosta vastaaville.

Koronapandemia ja siihen liittyvät kokoontumisrajoitukset teki-
vät vuoden 2021 tapahtumasta ja sen tuotannosta haasteellisen. 
Vielä elokuun alussa oli epävarmaa, voidaanko livetapahtumaa 
toteuttaa muuttuvien rajoitusten keskellä. Lopulta tapahtuma 
toteutettiinkin rajoitusten puitteissa ja terveysturvallisuuteen 
panostaen hybridinä eli live- ja verkkotapahtumana, jonka oh-
jelmistossa oli 27 taiteilijaa ja ryhmää.

Haasteista ja lisätyöstä huolimatta tapahtuma onnistui hyvin. 
Kansainvälisiä vieraita saapui alkuperäistä tavoitetta vähemmän 
– eikä enempää olisi voinutkaan live-tilanteisiin ottaa mukaan 
– mutta kaikki tapahtumaan osallistuneet olivat tyytyväisiä sekä sisältöön että järjestelyihin. 
Verkkosisällöt mahdollistivat osallistumisen suuremmalle ammattilaisten joukolle Suomessa ja 
kansainvälisesti kuin koronarajoitusten puitteissa muuten olisi ollut mahdollista.

Tuotanto ja kumppanit

Tapahtuman pääjärjestäjät olivat Tanssin tiedotuskeskus ja Sirkuksen tiedotuskeskus. Tapah-
tuman vastaava tuottaja oli Tanssin tiedotuskeskuksesta, joka oli päävastuussa tuotannosta, 
partneriyhteistyöstä, viestinnästä ja taloushallinnosta. Molempien tiedotuskeskusten muukin 
henkilökunta osallistui tapahtuman valmisteluihin, esitysvalintoihin, viestintään, kansainvälisten 
vieraiden kohdennettuun kutsumiseen sekä tapahtuma-aikaiseen työhön. 

Yhteistyökumppanit olivat Helsingin juhlaviikot, Kansallisteatteri, Svenska Teatern, Klockriketea-
tern, Espoon kaupunginteatteri ja Teatterin tiedotuskeskus TINFO. Lisäksi ohjelmistoyhteistyötä 
tehtiin Zodiak - Uuden tanssin keskuksen, Cirko - Uuden sirkuksen keskuksen, Sirkus Helsingin 
ja Helsinki Biennaalin kanssa. 

Yhteistyökumppanit tarjosivat oman asiantuntemuksensa tapahtuman suunnitteluvaiheessa ja 
kutsuttavien kansainvälisten vieraiden listaamiseen. Espoon kaupunginteatteri tarjosi Espoon 
kulttuurikeskuksen Louhisalin demo-ohjelmiston käyttöön. Klockriketeatern tarjosi G18-juhla-
salin avajaisseminaarille. Svenska teatern tarjosi Amos-näyttämön Carl Knifin teoksen kenraali-
harjoitukselle, joka oli osa tapahtuman ohjelmistoa. Teatterin tiedotuskeskus TINFO osallistui 
sekä tapahtuman viestintään että kansainvälisten vieraiden kontaktointiin.

Kuten aiemminkin Helsingin Juhlaviikot osallistui katselmukseen tuottamalla ohjelmistoonsa 
kolme kotimaista esittävän taiteen teosta. Koronarajoitukset pakottivat juhlaviikot perumaan 
viime hetkellä merkittävän osan esityksistä. Tästä huolimatta Performing HELiin valitut Juhla-
viikkojen ohjelmiston teokset onnistuttiin toteuttamaan pienennetyillä katsomokapasiteeteilla.  

■ © Jeremy Bengts
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Performing HEL 2021 toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriviennin edistämiseen 
myönnetyllä erityisavustuksella. Vieraiden matkakustannuksissa tapahtumaa tukivat ulkominis-
teriö sekä useat Suomen kulttuuri-instituutit.

Ohjelmisto

Tapahtuman avajaiset ja avajaisseminaari järjestettiin G18-juhlatilassa Helsingin keskustassa. 
Pääpäivien, perjantain ja lauantain rakenne oli lähes identtinen: päivä alkoi pitchauksilla Kan-
sallismuseon auditoriossa ja jatkui Espoon kulttuurikeskuksen Louhisalissa demoesityksillä. Il-
lalla olivat vuorossa täysimittaiset esitykset Kulttuurikeskus Stoassa, Cirko - Uuden sirkuksen 
keskuksessa, Zodiak - uuden tanssin keskuksessa, Sirkus Helsingin tiloissa, Vuosaaren huipulla 
ja ympäri Helsinkiä pyöräillen. Tapahtuman juonsi hollantilaisen Big Idea Foundationin johtaja 
Neil Wallace.

Katselmukseen järjestettiin avoin ohjelmistohaku marras-joulukuussa 2020. Hakemuksia tuli 
yhteensä 139 (vuonna 2019: 110), joista ohjelmistoon valittiin 27 taiteilijaa ja ryhmää. Ohjelmisto 
koostui 12 pitchauksesta, seitsemästä demosta ja kahdeksasta täyspitkästä esityksestä.

Valintaprosessia varten perustettiin valintaraati, johon kumppanit valitsivat kustakin taiteen-
alasta yhden edustajan: tanssia edusti Tiedotuskeskuksen Katarina Lindholm, sirkusta Sirkuk-
sen tiedotuskeskuksen Lotta Nevalainen ja teatteria Eeva Bergroth. Raatilaiset tekivät ensin 
tahoillaan oman alansa hakemuksista esikarsinnan, konsultoiden muita partneriorganisaatioita. 
Tämän jälkeen valintaraati teki lopulliset ohjelmistovalinnat, jotka esiteltiin  kumppaneille. Oh-
jelmistovalintoja ohjasivat paitsi kansainvälinen kiinnostavuus ja alojen välinen tasapaino, myös 
monitaiteellisuus ja yli rajojen kiinnostavat sisällöt.

 Pitchaukset 

Oblivia: Obsessions 

Blind Gut Company: Transparent Surfaces 

Johanna Nuutinen +CO: SKIN HUNGER 

Durnenkov, Rossi & Peretrukhina: Work in Progress 

Otava-project: Otava 

Sonya Lindfors: Camouflage 

Turunen Company: Trilogy of Stage Productions by Saara Turunen 

Sisus: Split Ends 

Janina Rajakangas Project: Meadow 

sadsongskomplex.fi: ...and the rest is silence 

Agit-Cirk: Ghost Town 

Kekäläinen & Company: If I Would Lose My Voice

Kansallismuseon koronarajoituksista johtuen teospitchaukset järjestettiin niin, että perjantaina 
3.9. osa vieraista seurasi pitchauksia livestriimin välityksellä museon kahviosta, koska auditorioon 
sai ottaa sisään vain 20 henkeä. Pääkaupunkiseudun rajoitukset muuttuivat kesken tapahtuman, 
lauantaina 4.9., jolloin kaikki vieraat pääsivät seuraamaan pitchauksia auditoriossa.
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 Demoesitykset 

Mikko Niemistö: Odd Meters 

Kallo Collective: The Divine Lie 

Jenni-Elina von Bagh: A Prologue 

Sari Palmgren & Co: Joy Riot 

Race Horse Company: O’DD 

Portmanteau: Piste, piste, piste 

Maija Hirvanen ja Juha Valkeapää: Life as we know it

Espoon kulttuurikeskuksen Louhisalissa toteutetut demoesitykset olivat 20 minuutin katkel-
mia valmiista teoksista, ja niitä seurasi lyhyt haastattelu näyttämöllä. Demoja nähtiin yhteensä 
seitsemältä taiteilijalta/ryhmältä.

 Esitykset 

Tiia Kasurinen: I’m not entirely here… (cybersad),  

Helsingin juhlaviikkojen ja Zodiak – Uuden tanssin keskuksen ohjelmistoa.  

Live Art Society: Listening 

Nuua: Vaarna, osa Cirko - uuden sirkuksen keskuksen ohjelmistoa 

Tuukka Jukola ja Kira Riikonen: Cycle City, 

Helsingin juhlaviikkojen ja Zodiak – Uuden tanssin keskuksen ohjelmistoa.  

Fheel Concepts: HOLD ON 

WAUHAUS: A Great Mess, Helsinki Biennaalin ohjelmistoa. 

Tari Doris, Meri Ekola ja Kid Kokko: Disappearing – a passion,  

Helsingin juhlaviikkojen ohjelmistoa sekä A I S T I T / Coming to our senses  -kokonaisuutta. 

Carl Knif Company: A Dream Play (kenraaliharjoitus)

Ohjelmistossa nähtiin kahdeksan kokopitkää esitystä ja yksi kenraaliharjoitus. 

 Tapahtuman online-ohjelmistossa nähtiin kolme täyspitkää teosta: 

Tiia Kasurinen: I’m not entirely here… (cybersad) 

Michael Baran: Hitler & Blondi / Kansallisteatterin tallenne 

August Strindberg & Laura Jäntti: A Ghost Sonata / EKT:n tallenne

Osallistujat

Tapahtumaan osallistui paikan päällä yhteensä 58 festivaali- ja teatterinjohtajaa tai muuta alan 
ammattilaista (vuonna 2018: 20, vuonna 2019: 75). Osallistujista 35 edusti kansainvälistä esittävän 
taiteen ostajaa. Koronasyksyn epävarmuudesta ja huolimatta kansainvälisten osallistujien määrä 
kasvoi viidellä henkilöllä (vuonna 2019: 30). Moni livetapahtumaan rekisteröitynyt perui tulonsa 
vain viikkoa ennen tapahtumaa muuttuvien koronarajoitusten takia. Yhteensä tapahtuman 
ohjelmisto tavoitti kansainvälisesti 160 potentiaalista ostajaa.

Tapahtumassa pyrittiin minimoimaan liikkumisesta aiheutuvat päästöt.  Tapahtumapaikat olivat 
helposti saavutettavissa joko kävellen tai metrolla. Kansainvälisille vieraille kustannettiin HSL:n 
kolmen päivän matkakortti. 
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Katselmuksen aikataulua ja rakennetta suunniteltaessa nähtiin tärkeäksi, että mukaan valituilla 
taiteilijoilla ja tuottajilla olisi lukuisia mahdollisuuksia verkostoitua vieraiden kanssa sekä luoda 

kontakteja erilaisen yhteistyön ja vierailujen syntymiseksi. Mahdollisuuksia verkostoitumiselle 
rakennettiin mm. lounasaikoihin sekä demojen jälkeen järjestetyissä tilaisuuksissa. Myös lauan-
tain päätösjuhlat ravintola Tenhossa toimivat verkottumistiIaisuutena. Juhlat järjestettiin poik-
keuksellisesti yksityistilaisuutena vallitsevien rajoitusten asettaessa rajoituksia osallistujamääriin. 

On-line -ohjelma

Vuonna 2021 Performing HELiin pystyi ensimmäistä kertaa osallistumaan myös etänä. Online-oh-
jelmisto tavoitti yleisön hyvin huolimatta siitä, että suunnitelma toteutuksesta ei ollut osa 
alkuperäistä projektisuunnitelmaa. Teostallenteet ja livestriimien tallenteet olivat rekisteröityjen 
presenttereiden katsottavissa syyskuun 2021 loppuun asti. 

Online-osallistujiksi rekisteröityi 72 kotimaista ja kansainvälistä presentteriä. Avajaisseminaarin 
YouTube-livestriimi oli kaikille avoin. Tallennetta katsottiin Performing HELin YouTube-kanavalla 
87 kertaa.

Demot livestriimattiin ja tallennettiin, ja niitä seurasi etänä 69 kansainvälistä ja kotimaista pre-
sentteriä. Myös pitchaukset tallennettiin, ja niitä katsoi etänä 120 kotimaista ja kansainvälistä 
presentteriä. Demo- ja pitchaustallenteet toimitettiin taiteilijoille tapahtuman jälkeen mahdol-
lista jatkokäyttöä varten. Täyspitkiä teostallenteita katsottiin yhteensä 75 kertaa.

Koulutukset

Performing HELin yhtenä tavoitteena on vahvistaa kotimaisen esittävän taiteen kentän kan-
sainvälisen työn osaamista ja valmiuksia järjestämällä kaikille avoimia koulutustilaisuuksia, se-
minaareja ja neuvontaa. Koronarajoitusten takia kaikki  vuoden 2021 koulutukset järjestettiin 
verkossa Zoom-alustalla.

Koulutustarjontaa kehitettiin taiteilijoilta vuonna 2019 kerätyn palautteen pohjalta. Koulu-
tustilaisuuksia oli viisi ja niistä neljä oli avoimia koko kentälle ja yksi suunnattu ohjelmiston 
taiteilijoille.

” Erittäin hyvät puhujat ja mielenkiintoiset aiheet. Maksuttomuudesta  
 extra kiitos varsinkin näin tiukkoina aikoina, vaikka vähän jopa tuntui  
 väärältä olla maksutta mukana näin hyvissä koulutuksissa.
 Taiteilijapalaute vuoden 2021 koulutuksista
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 3.11.2020 klo 9-12 | Kansainvälisen työn ABC + Performing HEL -hakuinfo 

Puhumassa tiedotuskeskusten kansainvälisten asioiden päälliköt Katarina Lindholm, Lotta Nevalainen 

ja Jukka Hyde Hytti. Hakuinfon veti tapahtuman vastaava tuottaja Anni Leino. 

Osallistujia 45

 17.2.2021 klo 9.30-12.00 | Kestävä kiertuetoiminta 

Puhumassa Cirko - Uuden sirkuksen keskuksen tekninen tuottaja Jere Mönkkönen ja Matalahiiliteatte-

ri-hankkeen kehittäjä, yrittäjä Panu Sirkiä. 

Osallistujia 48

 4.5.2021 klo 9-12 | NoonKollektiivin viestintäkoulutus 

Puhujina Noon Kollektiivin Noora Jokinen ja Anu Dufva. Lisäksi kuultiin miten sosiaalisen median 

viestintää tekevät koreografi Valtteri Raekallio (Raekallio Corp.) ja tuottaja Inna Huttunen (Recover 

Laboratory).

 6.5. klo 10-12 | Ajan Consulting / Nick Vertigans: Pitchauskoulutus; Pitchaaminen liveyleisölle  

tai verkkoympäristössä 

Viestintäkoulutuksissa osallistujia yhteensä 94. Tallenteet tilaisuuksista ja koulutusmateriaalit jaettiin 

osallistujille.

 9.9.2021 klo 14-16 | Follow up -tapaaminen Zoomissa 

Ohjelmistoon valituille suunnatun tapaamisen vetivät kansainvälisten asioiden päälliköt Lotta Nevalai-

nen  ja Katarina Lindholm ja sekä tuottaja Anni Leino.  

Osallistujia 6

Koulutusten lisäksi Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskukset tarjosivat tapahtuman pitchausohjelmaan 

valituille taiteilijoille ja ryhmille mahdollisuutta tulla harjoittelemaan omaa puheenvuoroaan ja saada 

siitä palautetta ennen tapahtumaa.

Viestintä

Performing HEL -katselmuksen viestinnän kohderyhmä oli esittä-
vän taiteen alan kansainväliset ja kotimaiset festivaali-ja teatte-
rinjohtajat sekä ohjelmistoista vastaavat. Viestinnän toinen tärkeä 
tehtävä oli herättää kotimaisten tanssin, teatterin ja sirkuksen 
ammattilaisten kiinnostus tapahtumaa ja sen avointa ohjelmis-
tohakua kohtaan.

Vuonna 2019 tapahtumalle luotua logoa päivitettiin ja sen ym-
pärille luotiin uusi verkkoon ja painotuotteisiin sopiva visuaali-
nen ilme. Mobiiliselattavuus ja tapahtuman mahdollinen jatko 
huomioitiin suunnittelussa. Sivuille luotiin mm. ohjelmistohakua, 
teostietojen keräämistä ja presenttereiden rekisteröitymistä var-

■ Lotta Vaulo ja Tiiuliina Poikonen Performing  
HELin avajaisissa © Sanna Rekola
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ten lomakkeet, joita voidaan hyödyntää myös tulevissa tapahtumissa. Sivustolle toteutettiin 
oma, ainoastaan rekisteröityneille presenttereille tarkoitettu osio, jonne koottiin tietoa mm. 

Suomeen matkustamiseen, koronarajoituksiin ja ohjelmistoon liittyen. Myös linkit demo- ja 
pitchausstriimeihin ja teostallenteisiin olivat tässä, salasanan takana olleessa sivustonosassa. 

YouTube-kanavaa lukuunottamatta tapahtumalle ei luotu omia sosiaalisen median kanavia. 
Vuonna 2021 päädyttiin sosiaalisen median viestinnässä hyödyntämään tapahtuman järjestä-
jien ja yhteistyökumppaneiden kanavia. Etenkin tiedotuskeskusten somekanavat tavoittavat 
tapahtuman ydinkohderyhmät hyvin.

Uutiskirjeitä lähetettiin noin kerran kuukaudessa kansainvälisille presenttereille. Kotimaiselle 
esittävän taiteen kentälle suunnatut uutiset levitettiin hyödyntämällä Tanssin, Sirkuksen ja 
Teatterin tiedotuskeskusten uutiskirjeitä, jotka tavoittavat kohderyhmän laajasti.

Tapahtuma tavoitti hyvin kansainväliset presentterit. Muuttuva koronatilanne kasvatti merkit-
tävästi viestinnän tarvetta. Suomeen tulleisiin presenttereihin oltiin yhteydessä tiiviisti ennen 
tapahtumaa ylimääräisin uutiskirjein ja henkilökohtaisin viestein. Tapahtuma sai paljon kiitosta 
avoimesta viestinnästä, vieraanvaraisuudesta ja poikkeustilanteen aiheuttamista erityisjärjes-
telyistä.

” Performing HEL was truly a fantastic program for me. I managed to  
 meet and get into meaningful conversations with many colleagues  
 and artists. It’s been so long that a face-to-face professional meeting  
 happened and thumbs up: against all odds, you managed!
 Kansainvälisen presentterin palaute tapahtumasta

Jatko

Syksyllä 2021 Tiedotuskeskuksen vuoden 2022 toimintasuunnitelmaan kirjattiin, että mikäli 
tapahtumalle järjestyy rahoitus, Tiedotuskeskus on jatkossakin mukana Performing HEL -tapah-
tuman järjestämisessä, mutta ei välttämättä pääjärjestäjänä. Syksyllä 2021 tuli lyhyellä hakuajalla 
haettavaksi avustus kulttuurin ja luovien alojen rakennetuesta (EU:n elpymis- ja palautumisvä-
line). Koska Tanssin tiedotuskeskus tapahtuman tuotannosta vastanneena pystyi tekemään 
hakemuksen nopealla aikataululla, päätettiin avustusta hakea. Myönteinen rahoituspäätös ”Esit-
tävän taiteen kansainvälistyminen ja digitaalisen esittämisen kehittäminen – Performing HEL 
2023” -hankkeelle tuli joulunalusviikolla. Performing HEL -tapahtuma siis järjestetään jälleen 
vuonna 2023.
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Pohjoismainen yhteistyö on keskeinen osa Tiedotuskeskuksen kansainvälistä 
toimintaa. Ice Hot Nordic Dance -yhteistyötä on tehty vuodesta 2010 
saakka. Helsingissä 2022 kuudetta kertaa järjestettävän Ice Hot Nordic Dance 
-katselmuksen valmistelu alkoi jo vuonna 2019 ja tiivistyi toimintavuonna 
2021. Katselmusten järjestämisen ohella Ice Hot -yhteistyön tarkoituksena on 
pohjoismaisen tanssin kentän kehittäminen entistä kestävämmäksi. Kestävän 
kehityksen eri ulottuvuuksien edistäminen on nivottu konkreettiseksi osaksi 
sekä Helsingin katselmusta että yhteistyötä laajemminkin.

Ice Hot -partnerit ovat Dansens Hus Tukholmassa, Dansehallerne 
Kööpenhaminassa, Dansens Hus Oslossa, Ice Hot Reykjavik -yh-
teenliittymä sekä Tanssin tiedotuskeskus. Ice Hot Nordic Dance 
-katselmus on järjestetty kerran kussakin Pohjoismaassa: vuonna 
2010 Tukholmassa, Helsingissä 2012, Oslossa 2014, Kööpenhami-
nassa 2016 ja Reykjavikissa 2018. 

Seuraavaa katselmusta valmisteltiin toteutuvaksi Helsingissä 
9.-13.2.2022, mutta pahentuneen koronatilanteen takia tammi-
kuussa 2022 jouduttiin tekemään päätös tapahtuman siirtämises-
tä kesä-heinäkuulle. Tiedotuskeskus on sen pääjärjestäjä ja helmi-
kuussa 2022 avautunut Tanssin talo tärkein yhteistyökumppani. 

Partneriyhteistyö oli tiivistä: etäpartnerikokouksia pidettiin ker-
ran kuussa, ja tapahtuman tarkoituksesta ja tavoitteista, toteu-
tuksesta, sisällöstä, valintaprosessista ja -kriteereistä, viestinnästä, 
rahoituksesta, jatkosta jne. keskusteltiin tiiviisti.

Kevyt jalanjälki, vahva kädenjälki

Ice Hot -yhteistyössä edistetään tanssin alan ekosysteemin sosiaalisesti, taloudellisesti, kulttuu-
risesti ja ekologisesti kestävää kehitystä niin Suomessa kuin kaikissa Pohjoismaissa. Keväällä 2021 
tapahtuma julkaisi vastuullisuusohjelmansa, jonka teema on ”kevyt jalanjälki, vahva kädenjälki”. 

Helsingin Ice Hot -katselmus pyrkii minimoimaan ilmastokuormituksensa ja maksimoimaan 
positiiviset vaikutukset. Kestävän kehityksen moniulotteista käsitettä ja tavoitteita on pyritty 
konkretisoimaan muun muassa seuraavasti:

• Katselmuksen järjestelyissä pyritään tekemään kestäviä tuotannollisia ratkaisuja ja siten 
vähentämään sen hiilijalanjälkeä

• Tapahtumaan valituille taiteilijoille pyritään tarjoamaan lisäesitysmahdollisuuksia 
partneriorganisaatioiden tai muiden kumppanien toimesta; näin lisätään tapahtuman 
vaikuttavuutta 

■ Ice Hot -partnerien edustajat (vas,) Danjel 
Andersson (Dansehallerne), Ólof Ingólfsdóttir (Ice Hot 
Reykjavik), Katarina Lindholm (Tanssin tiedotuskeskus), 
Johannes Öhman (Dansens Hus Stockholm) ja Samme 
Raeymaekers (Dansens Hus Oslo) © Tanja Ahlstén.
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• Taiteilijoille tarjotaan mahdollisuus kestävämpään matkustamiseen Helsinkiin sekä 
mahdollisuutta osallistua tapahtumaan koko sen ajan, jälleen jotta hyöty tapahtumasta 

olisi mahdollisimman suuri ja suhteellinen hiilijalanjälki mahdollisimman pieni
• Taiteilijoille tarjotaan erilaista tukea ja koulutusta kansainväliseen toimintaan ja oman 

työn esittelyyn liittyen (pitchauskoulutus ja valmennusta pienryhmissä)
• Tavoitteena on myös entistä läpinäkyvämpi, joustavampi ja moniäänisempi 

valintaprosessi, joka vähentää kulttuurisia sokeita pisteitä ja varmistaa, että 
mahdollisimman moni tulee nähdyksi

• Digitaalisen kommunikaation ja verkkosisältöjen tuottaminen lisää tapahtuman 
saavutettavuutta, vähentää matkustamista ja muuta kulutusta

 
Ice Hotin Sustainability- ja Environmental-ohjelmat ja muuta kestävyystyötä tehtiin yhdessä 
viestintäkonsultti Helmi Saksalan ja kestävän kehityksen asiantuntijan Elina Levulan kanssa ja 
kestävämmästä toiminnasta julkaistiin artikkeleita englanniksi ja suomeksi.

Tapahtuman vaikuttavuutta Suomessa on kehitetty myös lisäämällä yhteydenpitoa kotimaisten 
sidosryhmien, esitystilojen, festivaalien, aluekeskusten ja oppilaitosten kanssa. Tavoitteena on 
ollut herättää kiinnostusta katselmuksen esityksiin ja taiteilijoihin ja saada heille työtilaisuuksia 
katselmuksen yhteydessä tai sen jälkeen. 

Tässä onnistuttiin kohtuullisesti: suunnitemissa oli, että neljä esitystä Ice Hot-ohjelmistosta 
saisi lisäesitykset Zodiak - uuden tanssin keskuksen järjestämällä Sivuaskel-festivaalilla ja olisi 
näin laajemman yleisön nähtävillä. Lisäksi yksi taiteilija pitäisi Tanssille ry:n järjestämänä aamu-
tunteja ja työpajan.

Taiteellinen ohjelmisto ja valintaprosessi

Yksi keskeinen muutos aiempaan verrattuna oli se, että ohjelmistovalinnoista vastasivat part-
neriorganisaatioiden edustajat eli esitystalojen taiteelliset johtajat Johannes Öhman (Ruotsi), 
Samme Raeymaekers (Norja), Danjel Andersson (Tanska) sekä Islannin edustajana Ólof Ingólfs-
dóttir ja Suomen Tanssin talon ohjelmapäällikkö Mikael Aaltonen. Tällä tavoiteltiin sitä, että 
katselmukseen valittavilla olisi entistä parempi mahdollisuus päätyä talojen ohjelmistoon ja 
hakijoiden tulla tutuksi talojen ohjelmasta vastaaville.

Tanssin kentän laajempaa tuntemusta ja diversiteettiä ohjelmistoon haettiin sillä, että kullakin 
juryn jäsenellä oli kumppanina erilaisen kokemuksen ja ammatillisen taustan omaava henkilö:

Thjerza Balaj (Tanska), 
Kara Hergils (Islanti),  
Riikka Thitz (Suomi),  
Irene Vesterhus Theisen (Norja) sekä  
Rasmus Ölme (Ruotsi). 
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Lisäksi jokainen juryn jäsen oli yhteydessä jo hakuvaiheessa asiantuntijoihin eri puolilla omaa 
maataan, jotta mukaan saataisiin mahdollisimman laaja kirjo hakijoita. Suomessa asiantuntijat 
olivat tanssin aluekeskuksista: 

Sanna Meska (Länsi-Suomi),  
Antti Lähdesmäki (Itä-Suomi) ja  
Annika Sillander (Pohjanmaa).

Haku ohjelmistoon oli avoinna 15.3.–19.4. Hakemuksia tuli yhteensä 299, joista 78 Suomesta.

Jury-kokouksia järjestettiin kaiken kaikkiaan 17. Tiedotuskeskus osallistui kokouksiin ja huolehti 
prosessin etenemisestä. Tapahtuman järjestäjänä Tiedotuskeskuksella oli lopullinen päätösvalta 
esitysvalintoihin, liittyen budjetin ja esitystilojen asettamiin reunaehtoihin. Juryn ainoa liveko-
kous järjestettiin 12.–13.8. Helsingissä. Tuolloin tehtiin lähes lopulliset päätökset. Tapahtuman 
tekninen päällikkö osallistui kokouksiin prosessin loppuvaiheessa ja näin saatiin päätöksente-
koon mukaan näkemys esimerkiksi siitä, mitkä esitykset oli mahdollista toteuttaa käytössä 
olevissa tiloissa.

 Esitysohjelmiston valinnat 

Anna Kolfinna Kuran (Islanti): Takeover 

BamBam Frost (Ruotsi): YES 

Carte Blanche (Norja): Øy 

Convoi Exceptionnel (Tanska): For Ever Four Seasons 

Cullberg (Ruotsi): On Earth I’m Done: Mountains 

Ellard/Lech (Ruotsi): Funeral 

Elle Sofe Sara (Norja/Ruotsi): Vástádus eana – The answer is land 

Elina Pirinen (Suomi): Brume de Mer 

Fabio Liberti / MUOVI (Tanska): As if, I have missed myself 

Heine  Avdal & Yukiko Shinozaki / fieldworks (Norja): gone here (yet) to come 

Helgebostad/Rueslåtten (Norja): CHEERS 

Hooman Sharifi (Norja): The Dead Live On In Our  Dreams 

Inés Belli (Norja): Metasexy 

Johanna Nuutinen+Collaborators (Suomi): OPIA 

Lindon Shimizu (Suomi): Birongitai 

Marble Crowd (Islanti): Øland 

Marie Topp & Julia Giertz (Tanska/Ruotsi): Oceanic 

Mette Ingvartsen (Tanska): Moving in concert

 More More More -pitchausohjelmiston valinnat 

71bodies/Daniel Mariblanca (Norja): 1Dance; In First Person: The Dance; Normal 

Broas & Nyberg (Suomi): Designing the End 

Harald Beharie (Norja): Batty Bwoy 

Inga Huld Hákonardóttir (Islanti): Neind Thing 

Jenni-Elina von Bagh (Suomi): A Prologue  

Johanssons pelargoner och dans (Ruotsi): The Choreography  

Julienne Doko (Tanska): Mémoires Perdues (Lost Memories) 
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Katrín Gunnarsdóttir (Islanti): THEL  

Marie Bergby Handeland (Norja): The Church Dancer 

Melo Collective (Ruotsi): MELOroom  

Mirko Guido (Tanska/Ruotsi): These_Connected_Bodies 

Ofelia Jarl Ortega (Ruotsi): Hegemony 

Raekallio corp. (Suomi): School of Life  

Recoil Performance Group (Tanska): HØST   

Saga S.dóttir (Islanti): This Grace 

Online- ja muu ohjelma

Helsingin Ice Hot -katselmusta lähdettiin alusta alkaen suunnittelemaan niin, että merkittä-
vä osa ohjelmaa olisi seurattavissa tapahtumaan rekisteröityneille verkon kautta. More More 
More -presentaatiot, seminaari- ja keskusteluohjelma sekä podcastit antaisivat mahdollisuuden 
osallistua tapahtumaan ilman, että tarvitsisi matkustaa paikan päälle. Rekisteröityneillä olisi 
mahdollisuus katsoa myös täysimittaiset esitystallenteet tapahtuman aikana ja sen jälkeen 
kevään ajan. Tämä oli osa tapahtuman kestävyystavoitteita – alunperin online-ohjelmistoa ei 
suunniteltu koronapandemian mukanaan tuomien matkustus- ja muiden rajoitusten vuoksi.

Syksyllä 2021 valmisteltiin tapahtuman avajaisia, seminaari- ja puheohjelman sisältöä, jotka jul-
kaistiin vuoden 2022 alussa. Kestävyysteema ja muut ajankohtaiset aiheet nostettiin esille myös 
puheohjelmassa.

Tuotanto

Tapahtuman tuotannon valmistelu alkoi jo hyvissä ajoin ennen kuin viimeiset ohjelmistovalin-
nat lopullisesti varmistuivat lokakuussa 2021. Vuoden mittaan rekrytoitiin sekä tekninen että 
tuotantotiimi. Esitysohjelmiston teknisen toteutuksen suunnittelu jatkui koko syksyn. 

Esitys- ja tapahtumapaikat oli pääosin varmistettu ennen ohjelmistopäätöksiä. Pääosa tapah-
tumasta suunniteltiin Kaapelitehtaalle, sekä Tanssin taloon että muihin esitystiloihin. Lisäksi 
esityksiä oli tarkoitus sijoittaa Suvilahden Kattilahalliin ja Espoon kulttuurikeskuksen Louhisaliin. 

Yhteistyö Tanssin talon kanssa keskittyi Erkko-salin ja Pannuhallin esitysten valmisteluun ja 
esitysohjelmiston valintaan. Talon valmistumisaikataulu ja melko lyhyt sisäänajoaika toivat oman 
lisänsä tuotantoon: kaikki oltiin tekemässä ensimmäistä kertaa, vakiintuneita käytäntöjä ei vielä 
ollut sen paremmin teknisen toteutuksen kuin esimerkiksi tarjoilujen järjestämisen suhteen.

Kansainvälisten ja kotimaisten vieraiden rekisteröityminen käynnistyi 19.10. Vieraille oli tarjol-
la kahta eri lipputyyppiä: maksullinen on-site eli osallistuminen paikan päällä sekä maksuton 
online- eli etäosallistuminen. Rekisteröityminen ja lippujen varaus tapahtui Tiketin akkreditoi-
tumispalvelun kautta. Vuodenvaihteeseen mennessä rekisteröityneitä oli yli kaksisataa, joista 
muutama kymmenen online-osallistujia.
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Lippujen varaaminen oli mahdollista vain tapahtumaan rekisteröityneille. Poikkeuksena Tanssin 
talon Erkko-saliin sijoitetut Mette Ingvartsenin, Marble Crowdin ja Cullbergin esitykset. Niihin 

kaikkiin oli myös yleisölippuja myynnissä.

Suurin osa vieraista vastasi itse matka- ja majoituskuluista. Tapahtumaan kutsuttiin myös jonkin 
verran kutsuvieraita, joiden kuluja suunniteltiin korvattavaksi joko tapahtumabudjetista tai 
niiden kustantamiseen osallistuivat ulkoministeriö, tietyt Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit 
tai muiden Pohjoismaiden kansalliset rahoittajat. Yhteistyökeskustelut näiden tahojen kanssa 
aloitettiin jo keväällä. 

Ice Hot -katselmus rahoitettiin partnerien rahoituksella, pohjoismaisella rahoituksella, opetus- 
ja kulttuuriministeriön rahoituksella sekä merkittävällä kotimaisella säätiörahoituksella (Jane 
ja Aatos Erkon säätiö). Lisäksi Tiedotuskeskus vastasi omarahoitusosuudellaan mm. suuresta 
osasta henkilöstökustannuksia.

Loppusyksystä koronatilanne jälleen paheni ja Ice Hot -tuotannossa oli syytä varautua erilaisiin 
toteutusvaihtoehtoihin. Tehtiin kolme skenaariota: katselmus voitaisiin toteuttaa alkuperäisen 
suunnitelman mukaan, katselmus toteutettaisiin pienemmällä osallistujakapasiteetilla tai kat-
selmuksen ohjelmisto vietäisiin verkkoon. Jokaiselle vaihtoehdolle laadittiin budjetti ja pää-
tösaikataulu, niin että muutos voitaisiin tehdä hallitusti. Tammikuussa 2022 tuli selväksi, että 
helmikuussa tapahtumaa ei voitaisi järjestää. Partnerineuvottelujen tuloksena päätettiin, että 
paras vaihtoehto olisi kuitenkin siirtää tapahtuma myöhempään ajankohtaan samana vuonna.

Viestintä

Ice Hotin ikoninen graafinen ilme jääkarhuineen ja muine pohjoismaisuuden tunnusmerkkeineen 
päätettiin päivittää, kun yhteistyö siirtyi uudelle vuosikymmenelle ja toiselle katselmuskier-
rokselle. Uusi visuaalinen ilme julkistettiin vuoden alussa ja Save the date -viestintä aloitettiin 
tammikuussa, kun Tanssin talon kanssa oli saatu sovittua katselmuksen ajankohta talon ava-
jaisten jälkeiselle viikolle.

Ice Hotille luotiin aivan uusi verkkosivusto palvelemaan ohjelmistohakua, presentterien re-
kisteröitymistä, valitun taiteellisen ohjelmiston esittelyä ja taiteilijoiden promootiota mah-
dollisimman hyvin. Sivusto toteutettiin siten, että se toimii pohjana myös seuraavan Ice Hot 
-katselmuksen järjestämisessä.

Ice Hotin uutiskirjeitä lähetettiin seitsemän kertaa vuoden aikana 2 200 kansainväliselle vastaan-
ottajalle kaikkialla maailmassa. Tapahtuman markkinoinnissa hyödynnettiin myös kansainvälisiä 
verkostoja ja yhteistyökumppaneita, ja Ice Hot -partnerit välittivät viestiä omissa maissaan. 
Ice Hotin omat sosiaalisen median kanavat toimivat myös informaation välittämisessä sekä 
pohjoismaiselle tanssin kentälle että kansainvälisille ammattilaisille ja tukivat Ice Hot -brändiä.
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Tanssi, kuten muutkin esittävät taiteet, perustuu teoksen ja katsojan 
kohtaamiseen yhteisessä tilassa ja ajassa. Tästä huolimatta esittävän 
taiteenkin alalla tarvitaan osaamista ja ymmärrystä digitaalisen esittämisen 
mahdollisuuksista ja vaatimuksista. Tarvitaan kykyä hahmottaa, mikä toimii 
digitaalisesti esitettynä, ja milloin esityksen ja taitelijoiden on oltava läsnä 
yleisölle ja kohtaamisen elävä.

Digital Leap on kaksivuotinen kansainvälinen koulutushanke, joka 
tarjoaa tanssin ja sirkuksen ammattilaisille tilaisuuksia oppia ja 
syventää ymmärrystään digitaalisista työkaluista ja niiden mah-
dollisuuksista esittävien taiteiden kentällä. Hanke on saanut ra-
hoitusta Euroopan komission Erasmus+ -ohjelmasta. Myönteinen 
rahoituspäätös tuli tammikuussa ja hanke käynnistyi kesäkuussa 
2021.

Tanssin tiedotuskeskus on hankkeen koordinaattori, joka vas-
taa hankkeen johtamisesta, EU-rahoituksen hallinnoimisesta, 
raportoinnista sekä viestinnän koordinoinnista. Muut partne-
rit ovat: ARTCENA (Ranska), Arts and Theatre Institute (Tsekki), 
Danscentrum Sverige, Institut Ramon Llull (Espanja), Lithuanian 
Dance Information Centre, Performing Arts Hub Norway (PAHN) 
ja Sirkuksen tiedotuskeskus Suomesta. 

Partnerit vastaavat neljän, vuosina 2022 ja 2023 toteutettavan 
koulutusmoduulin ja niihin perustuvan oppimateriaalin tuottamisesta. Myös Tiedotuskeskus 
osallistuu sisältöjen tuottamiseen. Lisäksi Tiedotuskeskus vastaa sisältöjen levittämisestä suo-
malaisille alan toimijoille. Sisältöjä jaetaan sekä viestinnän että järjestettävien tilaisuuksien avulla, 
ja näin hankkeen vaikuttavuus on koulutusjaksojen osallistujien määrää laajempi.

Hankkeen käynnistyessä kesällä viestintää varten tuotettiin logo ja visuaalinen ilme verkkosi-
vuille. Verkkosivut avattiin lokakuussa.

Syyskuun alussa järjestettiin Helsingissä kaksipäiväinen kick off -partnerikokous, jossa organi-
saatioiden edustajat tapasivat ensimmäistä kertaa yhteisen pöydän ympärillä. Hankkeen käy-
tännön toteutuksesta, aikatauluista ja sisällöistä keskusteltiin myös kuukausittaisissa partneri- ja 
työryhmäkokouksissa Zoomin välityksellä. 

■ Kansainväliset partnerit kick-off-kokouksessa 
Kaapelitehtaalla syyskuussa 2021. © Johanna Terhemaa
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Koska digitaalinen markkinointi ja esittäminen muuttuvat ja kehittyvät nopeasti, samoin kuin 
taiteilijoiden osaaminen ja valmiudet, syksyllä tehtiin partnerimaissa taiteilijoille ja presentte-

reille osoitettu kysely, jolla haluttiin varmistaa, että kohderyhmän tarpeet ja koulutussisällöt 
kohtaisivat.  Tanssin tiedotuskeskus tavoitti kahdeksan tanssi- ja sirkuskentän ammattilaista, 
sekä taiteilijoita että presenttereitä, jotka vastasivat kyselyyn joko sähköpostitse tai puhe-
linhaastattelussa. Kaikista seitsemästä partnerimaasta yhteensä 47 henkilöä vastasi kyselyyn. 

Marraskuun alussa avattiin haku kahteen ensimmäiseen, helmikuussa ja toukokuussa järjestettä-
vään koulutusjaksoon, joiden teemoja ovat digitaalinen markkinointi, XR-teknologia ja striimaus. 
Hakijoita oli yhteensä 96, Suomesta 16. Suomesta valittiin yhteensä kuusi taiteilijaa, joista osa 
osallistuu kumpaankin koulutusjaksoon:  

Anneli Kanninen (1) 

Tanja Råman (2) 

Sofi Häkkinen (1 ja 2) 

Hanna Vilhelmiina Sinervo (1 ja 2) 

Lindon Shimizu (1)  

Valtteri Raekallio (2)
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Tiedotuskeskuksen jäsenyhteisöt ja hallitus

Jäsenyhteisöt:
Street Art Dance Essentials SADE ry  

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 kuusi 
kertaa, kaikki  pidettiin etäkokouksina. Syyskokoukseen saakka 
puheenjohtajana toimi Merja Snellman.

Tanssin tiedotuskeskus ry:n vuosikokous pidettiin 19.4.2021

Vuosikokous päätti yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta mm. niin, että syksyllä pidetään syys-
kokous, joka käsittelee seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman, valitsee hallituksen 
sekä hallituksen puheenjohtajan. Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi säännöt kesällä ja ensim-
mäinen syyskokous pidettiin 28.10.2021

Syyskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Satu Silvanto.

Hallitus huhtikuun vuosikokoukseen saakka (varajäsenet suluissa):
Kati Kivilahti-Fagerudd (Hannele Niiranen) 

Anniina Kumpuniemi (Sanna Meska) 

Metsälintu Pahkin (Pirjo Kainu) 

Sanna Myllylahti (Salli Berghäll) 

Jukka Haapalainen (Ari Tenhula) 

Piia Korpi (Stina Koivisto) 

Riina Hosio (Johanna Hurme) 

Veera Lamberg (Katja Jokinen) 

Vuosikokous valitsi huhtikuussa uusiksi hallituksen jäseniksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi:
Marja Korhola (Sanna Meska) 

Pirjo Kainu (Salla Korja-Paloniemi) 

Kati Kivilahti-Fagerudd (Milla Malmberg) 

Salli Berghäll (Maria Saivosalmi-Katinas)

O
R

G
A

N
IS

A
A

TI
O

 J
A

 H
A

L
L

IN
TO

■ Syksyllä Tiedotuskeskuksen pitkäaikainen puheenjohtaja 
Merja Snellman jätti puheenjohtajan pestin. Performing 
HELin jälkeen Merja ohjasi henkilökunnan yamuna-
tuntia. Lämmin kiitos, Merja, rentouttavasta tunnista ja 
asiantuntevasta puheenjohtajuudesta. © Johanna Mäkelä
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Toista vuotta hallituksen jäseninä jatkoivat:
Jukka Haapalainen (Ari Tenhula) 

Piia Korpi (Stina Koivisto) 

Riina Hosio (Johanna Hurme) 

Veera Lamberg (Katja Jokinen)

Uusien sääntöjen mukaisesti hallituksen valitsee syyskokous. Syyskokous valitsi lokakuussa 
sekä hallituksen uusiksi että kaksivuotiskauttaan jatkamaan samat henkilöt kun kevätkokous.

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. Tiedotus-
keskuksen 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 toi-
minnassa.

Toimisto ja henkilökunta 

Tiedotuskeskuksen toimisto sijaitsee Kaapelitehtaalla, Helsingin Ruoholahdessa. Toimintavuon-
na tiedotuskeskuksen vakinaisessa palveluksessa oli helmikuun loppuun saakka saakka viisi, sen 
jälkeen neljä työntekijää. Määräaikaisessa ja/tai osa-aikaisessa työsuhteessa oli keskimäärin 5,3 
henkilöä.

Vakituinen henkilökunta: 
Sanna Kangasluoma, viestintäpäällikkö 

Anni Leino, vastaava tuottaja, Performing HEL showcase 2021, osa-aikainen opintovapaa 16.9. alkaen 

Katarina Lindholm, kansainvälisten asioiden päällikkö  

Minna Luukko, tiedotus- ja toimistosihteeri, osa-aikainen, 15.2. saakka 

Sanna Rekola, toiminnanjohtaja

Määräaikaiset työntekijät:
Tanja Ahlstén, tuotanto- ja viestintäassistentti, 9.8. alkaen 

Essi Brunberg, viestintäkoordinaattori, Pragma Helsinki, osa-aikainen, 11.10. alkaen 

Anita Parri, tuottaja, osa-aikainen,Venäjä-hanke  

Emma Vainio, tiedottaja, osa-aikainen  

Nea Granlund, tuottaja, Pragma Helsinki 

Anni Hiekkala, tuottaja, Pragma Helsinki, 31.8. saakka 

Sanja Kulomaa, tuottaja, Pragma Helsinki, 31.10. saakka 

Milla Kurronen, tuotantokoordinaattori, Pragma Helsinki, osa-aikainen, 11.10. alkaen 
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Salla Kurronen, tuottaja, Pragma Helsinki, osa-aikainen, 1.9.  alkaen 

Johanna Terhemaa, tilastonlaatija, 1.1.–30.6. (Työsuhde Sirkuksen tiedotuskeskukseen);  

projektikoordinaattori (Digital Leap ja Ice Hot) 1.7. alkaen

Harjoittelijat: 
Elina Saarikoski, 19.10.2020-18.1.2021 

Tanja Ahlstén, 3.3.-31.5. 

Sonja-Riitta Laine, 1.3.-31.5. 

Tiiuliina Poikonen, 3.5. -30.6. ja 2.8.-6.9.

Ostopalveluja ostettiin seuraavilta toimijoilta:
Ajan Consulting, Performing HEL ja Ice Hot koulutuspalvelut 

Autiosaari Oy, kestävyyskonsultointi ja -viestintä 

Baasis Design, KUN graafinen suunnittelu 

Crop Agency Oy, verkkosivut, ylläpito ja kehittäminen  

Claire Ruaro, käännökset Finnish Dance in Focus, Ice Hot, Performing Hel 

Eudoxia ky, it-tuki  

Flo Apps Oy, Tanka-tietokanta 

Grisaille, Digital Leap -verkkosivut  

Gruppo Software Oy, Gruppo-kontaktitietojärjestelmä  

Hook Finland Oy, Performing Hel ja Ice Hot tekninen tuottaja 

Huvila Brand & Design oy, Performing HEL - ja Ice Hot -verkkosivut 

Kulttuuriosuuskunta Kokemo, Ice Hot tekninen toteutus 

Inka Asikanius, graafinen suunnittelu ja taitto  

Kustannus Oy Teatteri 

KuvaUnit / Uupi Tirronen, valokuvaus  

Linguia Translatios, KUN 

Lola Rogers Translation, Finnish Dance in Focus  

Lumikinos Production, Performing Hel-striimaukset 

Lääkärikeskus Aava Oy, työterveyspalvelut 

Makasiini / Inka Kosonen, Finnish Dance in Focus -julkaisun taitto 

Meltwater Finland Oy, mediaseuranta 

NoonKollektiivi, viestintäkoulutus Performing HEL -yhteydessä 

Pikkunoita Siivouspalvelu 

Ritant Oy / Ritva Weckström, tilintarkastus  

Sofia Pusa Studio, graafinen suunnittelu Ice Hot 

Storybound Oy, Pragma Helsinki, koulutus  

Sublime Oy, Pragma Helsinki, koulutuspalvelut 

Teemu Kyytinen, videoeditointi 

Tiliverkko Oy, taloushallintopalvelut 

Tiketti Oy, Ice Hot, rekisteröintijärjestelmä ja lipunmyynti 

Tmi Alex Neuman, verkkosivut Performing Hel, Ice Hot 

Tmi Raittokallio, Ice Hot -tuotantopäällikkö  

Yrityspalvelu Dextella OY, tilinpäätös
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Luottamustoimet ja asiantuntijatehtävät 

Katarina Lindholm, TelepArt-matkatukiohjelman arvioija 

Katarina Lindholm, Perform Europe -ohjelman juryjäsenyys                 

Katarina Lindholm, Taidealan jälleenrakennusohjelman selvityshankkeen asiantuntija 

Sanna Rekola, Northern Dimension Partnership on Culture -asiantuntijaryhmä 

Sanna Rekola,  Luova Eurooppa -ohjelman kansallinen asiantuntijaryhmä 

Sanna Rekola, Kustannus Oy Teatteri (Teatteri & Tanssi + Sirkus -lehti), hallituksen jäsen 

Matkat 

Nea Granlund:  The Den -verkostotapaaminen ja Coda -festivaali, Oslo, Norja, 20.–24.10. 

Salla Kurronen: The Den -verkostotapaaminen ja Coda -festivaali, Oslo, Norja, 20.–24.10. 

Anni Leino: EPICIRQ-tapahtuma, Tallinna, Viro, 2.–3.10. 

Anni Leino: Tallinna, verkostoitumismatka, 11.–12.11. 

Katarina Lindholm: IETM-verkoston kokoontuminen, Lyon, Ranska, 21.–24.10. 

Sanna Kangasluoma: IETM-verkoston kokoontuminen, Lyon, Ranska, 21.–24.10.
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Vuoden 2021 kokonaiskulut olivat 852 578,49 euroa, mistä katettiin 412 000 euroa opetus- ja 
kulttuuriministeriön myöntämällä toiminta-avustuksella. Vuoden 2021 kokonaistulot olivat 878 
511,69  euroa, ja vuoden 2021 tulos 25 933,20 euroa. Tästä 18 416,91 euroa oli Pragma Helsingin 
(Sirkuksen ja tanssin välittäjäportaan kehittämishanke) myyntituottoja, jotka oli kirjattava Tans-
sin tiedotuskeskus ry:n taseeseen.

Valtion toiminta-avustuksella katettiin vakinaisen ja osittain määräaikaisen henkilökunnan palkat 
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 palkka-
kulut katettiin toiminta-avustuksesta, ostopalveluina Sirkuksen tiedotuskeskukselta.

Koronapandemia vaikutti tiedotuskeskuksen talouteen ennen kaikkea niin, että matka- ja ma-
joituskuluja sekä kotimaan- että kansainvälisessä toiminnassa oli vähemmän, koska tilaisuudet 
ja tapahtumat pääasiassa toteutettiin verkossa. Joillekin erityisavustuksille haettiin tästä syystä 
käyttöajan pidennystä, ja Ice Hot Nordic Dance -katselmuksen valmistelukuluja katettiin vuoden 
2021 toiminta-avustuksesta suunniteltua enemmän.

TULOT 2021 2020 2019 2018 2017 2016

OKM  
toiminta-avustus 412 000 430 000   425 000     440 000     430 000     430 000   

Muut avustukset 361 948 119 892   145 594     43 664     63 550     286 051   

Oman toiminnan 
tuotot 104 563 89 772   56 782     14 621     25 221     20 188   

YHTEENSÄ 878 512 639 664   627 376     498 285     518 771     736 239   

MENOT

Henkilöstökulut 444 606 441 571   363 839     287 044     310 181     322 449   

Tilakulut 36 565 31 273   39 574     28 676     29 414     28 256   

Ostopalvelut 304 210 105 816   69 886     111 676     85 125     260 375   

Muut kulut 67 197 56 650   149 396     69 008     92 236     121 324   

YHTEENSÄ 852 578 635 310   622 695     496 494     516 957     732 404   

TULOS 25 933 4 354   4 681     1 880     1 814     3 835   
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Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä toiminta-avustus laski 8,4 % edeltävästä vuodesta. 
Toiminta-avustuksen yhteydessä myönnettiin Ice Hot Nordic Dance -katselmuksen järjestämi-

seen 20 000 euroa, joten määräraha ei kokonaisuudessaan laskenut niin paljon. Toiminnan vo-
lyymi on kasvanut sekä vuoden kokonaismenoja ja tuloja että toiminnan määrää tarkasteltaessa. 
Ostopalvelujen määrä on kolmikertaistunut, lähinnä Performing HEL -katselmuksen toteutuksen, 
ICE HOT -katselmuksen valmistelujen ja Digital Leap -hankkeen takia. Henkilöstökulut ovat 
pysyneet lähes samoina, mutta niiden suhteellinen osuus on pienentynyt.

Jäsenmaksu oli 380 euroa. Tankan ns. taiteilijakortin vuosimaksu oli 17 euroa.

Vuonna 2021 (ja vuonna 2020) saatiin useita avustuksia, joiden käyttöaika ulottuu vuodelle 
2022 tai vuoteen 2023. Näitä olivat Ice Hot Nordic Dance -katselmuksen avustukset, Digital 
Leap -rahoitus, Venäjä-ohjelman erityisavustus, Pragman kansainvälistymishankkeen avustus, 
KUN-rahoitus, Performing HEL  2023 -rahoitus. Avustuksia siirtyi vuodelle 2022 yhteensä 552 
256,25 euroa.

Projektit ja julkaisut

Finnish Dance in Focus

Vuosittain ilmestyvää englanninkielistä Finnish Dance in Focus -julkaisua rahoitetaan mainos-
tuotoilla sekä Tiedotuskeskuksen toiminta-avustuksella. Julkaisun mainostuotot olivat yhteensä 
5 800 euroa. Kokonaiskustannukset olivat 14 330,55 euroa ja alijäämä 8 530,55 euroa. Toimitus-
sihteerin ja päätoimittajan palkkakustannukset sisältyivät vakituisen henkilökunnan palkkoihin, 
joten kustannuspaikkaan kohdistuvat kulut olivat kirjoitus- ja käännöspalkkioita, taitto-, paino- 
ja postituskuluja.

TPAM

TPAM -osallistumiseen käytettiin 652 euroa. Kustannukset muodostuivat lähinnä esittelyvide-
oiden tuotantokustannuksista. Pääosa videopresentaatioiden kuluista toteutui vuonna 2020.

Ice Hot

Ice Hot Nordic Dance -katselmuksen valmisteluihin käytettiin  88 018,56 euroa. Tuotannon ja 
teknisen tuotannon palkkakulujen, joista osa toteutui ostopalveluina, lisäksi  summa sisälsi vies-
tinnän kuluja, kestävyysohjelman tuotanto- ja viestintäkuluja, koulutuskuluja jne. Kustannukset 
katettiin opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksista vuosina 2019 ja 2020 (30 210,29 euroa) sekä 
vuoden 2021 toiminta-avustuksesta.

Tapahtumaa rahoitetaan em. lisäksi Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta, Pohjoismaisesta kult-
tuuripisteestä, Jane ja Aatos Erkon säätiöltä saaduilla avustuksilla sekä partnerirahoituksella. 
Nämä kaikki eli 335 519,52 euroa siirtyi vuodelle 2022 käytettäväksi tapahtuman toteutukseen. 
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Performing  HEL 2021

Tapahtuma järjestettiin opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella, ulkoministeriön ja Suomen 
kulttuuri- ja tiedeinstituuttien rahoituksella sekä merkittävällä in kind -rahoituksella: pääjärjestä-
jien eli Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskusten henkilöstöresursseilla sekä yhteistyökumppanien 
tarjoamilla esitystuotanto-, tila- ja tekniikka- sekä henkilöstöresursseilla.

Kulut koostuivat esitystila ja -tekniikkakuluista, henkilöstökuluista, matka- ja majoituskuluista, 
esiintyjäpalkkioista jne.

Tapahtuman Tiedotuskeskuksen kirjanpitoon viedyt kokonaiskulut olivat vuosina 2020  12 507,17 
euroa ja 2021 113 644,44. Yhteistyökumppanien rahoitus oli 6 646,39. Ministeriön 140 000 eu-
ron avustuksesta vuosina 2020 ja 2021 käytettiin 119 505,22 ja loppuosalle haettiin käyttöajan 
pidennystä vuodelle 2022.

Kansainvälistyminen, verkostoituminen
Kustannukset eli 6 443,79 euroa koostuivat pääosin opintomatkojen (matkat IETM-kokoontu-
miseen sekä Tallinnaan) matka- ja majoituskuluista.

Asiantuntijavierailut

Liikkeellä marraskuussa festivaalille kutsuttiin kolme kansainvälistä vierasta, joiden matka- ja 
majoituskulut olivat 1 429,43 euroa.

Venäjä-ohjelma

Venäjä-ohjelman toteuttamiseen käytettiin 38 315 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saa-
tiin ohjelman toteuttamiseen vuosina 2020-2021 40 000 euron avustus. Koronan vuoksi kuluja 
on syntynyt ennakoitua vähemmän ja avustukselle on haettu käyttöajan pidennystä helmikuun 
2022 loppuun. Pääosa kustannuksia on ohjelman toteutukseen liittyviä matka-, majoitus- yms. 
kuluja sekä hankekoordinaattorin palkkaa.

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

Hankkeeseen saatiin ministeriön 98 000 euron erityisavustus vuosille 2019–2021. Avustuksen 
käytölle haettiin jatkoaikaa vuoden 2023 kesäkuuhun saakka. Avustusta  hallinnoi Sirkuksen 
tiedotuskeskus.

Välittäjäportaan kehittäminen / Pragma Helsinki

Sirkuksen ja tanssin välittäjäportaan, kansainvälisen toiminnan ja viennin kehittämishankkeeseen 
käytettiin ministeriön vuosille 2019–2020 myöntämästä erityisavustuksesta  42 545,28 euroa. 
Alkuperäiselle hankeavustukselle saatiin käyttöajan pidennys toukokuun 2021 loppuun asti. 
Pragma Helsingin kokonaistuotot olivat 174 078,10 euroa. Tuotot muodostuivat oman toiminnan 
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tuotoista eli 82 485,85, em. ministeriön hankeavustuksesta,  Pragman ja sen asiakkaiden viennin 
kehittämiseen saadusta avustuksesta (josta käytettiin 4 046,97 euroa, loppuosa eli 40 953,03 

siirtyi vuodelle 2022) sekä ministeriön kahdesta korona-avustuksesta, yhteensä 45 000 euroa. 
Kokonaiskulut olivat 151 614,22. Pragman oma tulos oli 18 416,91. Koska Pragma on osa Tanssin 
tiedotuskeskusta, sen tulos laskettiin osaksi Tiedotuskeskuksen tulosta.

KUN - Kohti uusia näyttämöitä

Vuonna 2019 saatiin Jenny ja Antti Wihurin rahastolta Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskusten 
yhteishankkeeseen 14 000 euron avustus Kohti kestävämpää tanssi- ja sirkustoimintaa -hankkee-
seen. Vuonna 2021 sen toteuttamiseen eli kahden verkostoitumis-, pitchaus- ja koulutuskoko-
naisuuden järjestämiseen käytettiin 5 238,24 euroa. Loppuosa avustuksesta siirtyi vuodelle 2022.

Digital Leap

Tanssin tiedotuskeskuksen koordinoiman Digital Leap -hankkeen kustannukset vuonna 2021 
olivat  91 044,81 euroa. Siitä 86 869,60 oli partnerien valmistelemien koulutusmoduulien ja 
koulutusmateriaalien kustannuksia. Kustannukset rahoitettiin Erasmus+ rahoituksella (89 594,16 
euroa), Tiedotuskeskuksen omarahoitusosuudella (1 450,65 euroa) sekä partnerien omarahoi-
tusosuuksilla, jotka eivät näy Tiedotuskeskuksen kirjanpidossa.

TA
LO

U
S



TOIMINNAN 
ARVIOINTI



62TANSSIN TIEDOTUSKESKUS VUOSIKERTOMUS 2021

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

Arviointia voidaan tehdä esimerkiksi itsearviointina tai ulkopuolisen arvioijan 
toimesta. Arvioinnissa voidaan hyödyntää erilaista kvantitatiivista dataa 
toimintaan osallistuneista, tilaajista, lukijoista jne. tai kvalitatiivista tietoa 
kuten toimintaan osallistuneiden palautteita. Palautekyselyjä tehdään 
jokaiseen tapahtumaan, projektiin tai hankkeeseen liittyen, matkaraportteja 
edellytetään aina kun Tiedotuskeskus osallistuu matkakustannuksiin. Vuonna 
2021 toteutettiin palvelujen kehittämiseen liittyvä palvelumuotoilun keinoja 
käyttänyt kysely- ja keskustelukokonaisuus.
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Toisen koronavuoden toimintaa voi arvioida suhteessa edellä mainittuihin, mutta myös suhtees-
sa koronapandemian synnyttämän toimintaympäristön poikkeukselliseen ja ennakoimattomaan 
muutokseen. Toiminnan onnistuminen ja sen vaikuttavuus riippuu sekä toiminnan toteutuksesta 
että toimintaympäristön luomista mahdollisuuksista ja haasteista. 

Tanssin kentän toimintaedellytykset eivät varmastikaan yleisesti ottaen parantuneet vuonna 
2021, päinvastoin. Tiedotuskeskus pystyi kuitenkin toteuttamaan toimintaansa pääosin toimin-
tasuunnitelman mukaisesti ja olosuhteisiin nähden onnistuneesti. Kentän toimijoille tarjottiin 
esimerkiksi lukuisia koulutus-, keskustelu- ja verkostoitumistilaisuuksia, joihin osallistuttiin run-
saasti. Merkittävimmin koronarajoitukset vaikuttivat syyskuun alussa järjestetyn Performing HEL 
-katselmuksen valmisteluihin ja toteutukseen.

Tiedotuskeskuksen strategia 2018–2021

Toimintavuonna Tiedotuskeskus toteutti vuonna 2018 valmistunutta strategiaa vuosille 2018–
2021. Siinä painotetaan esimerkiksi viestinnän sisältöjen monipuolisuuden lisäämistä, valtakun-
nallisen yhteistyön kasvattamista sekä alaa vahvistavien toimintatapojen, yhteistyömallien ja 
välittäjäportaan kehittämistä.

Vuonna 2021 strategian linjaukset konkretisoituivat esimerkiksi KUN-hankkeessa, Digital Leap 
-hankkeessa, Sirkuksen ja tanssin välittäjäportaan, kansainvälistymisen ja viennin kehittämis-
hankkeessa sekä viestinnän monipuolisessa toteutuksessa. 

Strategian painottama yhteistyö on Tiedotuskeskuksen keskeinen toimintatapa sekä kansain-
välisessä toiminnassa että kotimaassa. Sirkuksen tiedotuskeskuksen kanssa tehty monipuolinen 
yhteistyö on lisännyt toiminnan vaikuttavuutta. Performing HEL -katselmuksessa yhteistyö 
ulottuu esittävän taiteen kenttään laajemmin. Sen ja muun kansainvälisen yhteistyön kautta 
luodaan alalle työtilaisuuksia ja yhteistyömahdollisuuksia.
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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 tavoitteita. 

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

Kestävän kehityksen edistäminen kuuluu ministeriön yleisiin tavoitteisiin ja rahoituskriteereihin. 
Tiedotuskeskuksen toimintaperiaatteita ovat vaikuttavuus ja kestävyys. Vaikuttamis- ja edistä-
mistyössä pyritään tanssin kentän kannalta kestäviin ratkaisuihin. Kansainvälisessä toiminnassa 
tavoitteena on kehittää toimijoiden kansainvälistä osaamista ja verkostoja eli antaa heille väli-
neitä oman toiminnan kehittämiseen. Yhteistyösuhteissa ja -projekteissa pyritään pitkäjäntei-
syyteen ja sitä kautta vaikuttavuuteen. Kestävää kehitystä ja vastuullisia toimintatapoja edis-
tettiin vuoden mittaan erityisesti Ice Hot Nordic Dance 2022 -katselmuksen valmistelutyössä.

Vuoden 2021 toimintasuunnitelma

Vuoden 2021 toiminta toteutui pääosin vuonna 2020 valmistellun ja keväällä 2021 päivitetyn 
toimintasuunnitelman mukaisesti. Toimintavuoden alussa opetus- ja kulttuuriministeriöltä saa-
tiin toiminta-avustuspäätös, jossa avustusta leikattiin 8,4 % vuoden 2020 tasosta. Tähän oli 
varauduttu muun muassa henkilöstöjärjestelyin.

Koronapandemian takia toimintaa ja erityisesti kansainvälistä toimintaa jouduttiin edeltävän 
vuoden tavoin muuttamaan, peruuttamaan, siirtämään verkkoon, sopeuttamaan rajoituksiin 
ja etätoteutuksiin. Performing HEL-katselmus toteutettiin hybriditapahtumana, ja haastaviin 
olosuhteisiin nähden tapahtuma onnistui hyvin. Syksyllä laadittiin Ice Hot -katselmuksen to-
teutukseen helmikuussa 2022 erilaisia vaihtoehtoja. Tammikuussa 2022 tehtiin päätös siirtää 
katselmus kesäkuuhun.

Myös Venäjä-hankkeen toteutuksessa sopeuduttiin vallitseviin olosuhteisiin. Väsyminen etäti-
laisuuksiin osallistumiseen oli selvää. Sen ja matkustusrajoitusten vuoksi toimintaa vähennettiin. 
Osin etänä, osin hybridisti ja osin läsnäollen toteutetut projektit onnistuivat kuitenkin hyvin.

Viestintää toteutettiin suunnitellusti ja entistä enemmän painoa oli omalla sisällöntuotannolla, 
laajemmilla itse kirjoitetuilla artikkeleilla, jotka tavoittavat tilastojen mukaan enemmän lukijoita 
kuin pikku uutiset ja tiedotteet. Julkaistujen uutisten ja artikkeleiden lukumäärä kuitenkin laski 
hieman edellisvuodesta, sillä Tiedotuskeskuksen viestinnän resursseja kului myös Ice Hot Nordic 
Dancen tapahtumaviestintään ja markkinointiin. Tanssialan ilmoitustaulun suosio oli ennallaan 
ja esityskalenterikin hieman piristyi koronasta huolimatta. 
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tiin käyttämään tulevan toiminnan valmisteluun. Tulos eli  25 933 euroa, kirjataan tilinpäätöksessä 

omaan pääomaan. Tavoitteena on edelleen kasvattaa oma pääoma vähintään kuukauden kiin-
teiden kulujen suuruiseksi, jotta maksuvalmius vuoden alussa turvataan. Koronan taloudelliset 
vaikutukset olivat vähäiset. Kansainvälinen toiminta toteutui suunniteltua pienemmin menoin. 
Säästyneet resurssit toiminta-avustuksen osalta kohdistettiin Ice Hot Nordic Dance -katsel-
muksen valmistelukuluihin.

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 toi-
mintavuoden aikana yhdessä ulkopuolisten asiantuntioiden ja partnerien kanssa. Tarkoituksena 
on noudattaa jo olemassa olevia tapoja toteuttaa ekologisesti kestävä tapahtuma ja kehittää 
uusia tapoja tuottaa kansainvälinen katselmus taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti en-
tistä kestävämmällä ja pohjoismaista tanssin kenttää vahvistavalla tavalla. Ice Hot Sustainability 
Policy julkaistiin maaliskuussa 2021. Siihen liittyivät myös Environmental Policy of Ice Hot Hel-
sinki 2022 ja Guiding Principles for the Jury of Ice Hot Helsinki. Näissä dokumenteissa ja niiden 
viemisessä käytäntöön pyrittiin konkretisoimaan kestävän kehityksen kaikkia ulottuvuuksia.

Myös syyskuussa 2021 järjestetyn Performing HEL- katselmuksen toteutuksessa vastuullisuuteen 
ja kestävän kehityksen tavoitteisiin kiinnitettiin huomiota.

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

Tiedotuskeskuksen strategian mukaista välittäjäportaan kehittämistyötä toteutti myös Sirkuk-
sen ja tanssin välittäjäportaan, kansainvälisen toiminnan ja viennin kehittämishanke 2019–2021. 

Hankkeen tuloksena syntyi jo vuonna 2019 Prama Helsinki, joka myy tuotanto-, manageri- ja 
agentuuripalveluja. Sen toiminta lähti vuonna 2019 liikkeelle nopeammin kuin mitä hankkeen 
suunnitteluvaiheessa oli ajateltu. Vuonna 2020 sen toiminnan kehittäminen, asiakkaiden han-
kinta ja oman toiminnan tuottojen kasvu hidastuivat koronan takia. Toiminnan kehittäminen 
jatkui vuonna 2021, mutta koronarajoitukset kohdistuivat edelleen rankkoina esittävän taiteen 
toimijoihin eli Pragman olemassaoleviin ja potentiaalisiin asiakkaisiin. Haastavista olosuhteista 
huolimatta Pragman toiminta ja kehitystyö jatkuivat ja työtä kohti Pragma Helsingin itsenäis-
tymistä jatketaan vuonna 2022.
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Palvelujen kehittäminen

Tiedotuskeskuksen palveluja arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Vuonna 2021 kehittämistä ja 

tulevaa strategiatyötä pohjustettiin palvelumuotoilua hyödyntäneellä selvityksellä, joka sisäl-
si alalla toimiville henkilöille osoitetun kyselyn, yksilö- ja ryhmähaastatteluja sekä työpajoja. 
Selvityksen mukaan alan suurimpina tarpeina ja toiveina näyttäytyivät yhteisöllisyyden, ver-
kostoitumisen ja erilaisten ammattia tukevien työpajojen lisääminen alalla. Tutkimus tehtiin 
koronakevään 2021 aikana.

Edellä mainitussa kyselyssä tiedotuskeskuksen tärkeimmiksi palveluiksi arvioitiin sellaiset, jotka 
kohdistuvat alan ammattilaisiin laajasti (ilmoitukset, uutiset, vaikuttamistyö). Osa palveluista, 
esimerkiksi erilaiset katselmukset, promootiotilaisuudet, verkostoitumismatkat tai muu kansain-
välistymistyö koskettavat pienempää joukkoa toimijoita, joten kyselyssä ne eivät nouse yleisesti 
yhtä tärkeiksi. Tutkimuksesta ja palautteista käy kuitenkin ilmi, että ne jotka ovat osallistuneet 
tällaiseen toimintaan, pitävät niitä hyvin tärkeinä ja antavat niistä sekä hyvää palautetta että 
rakentavaa kritiikkiä.

Kansainvälisen toiminnan kehittämistä ja priorisoimista varten koottiin fokus-ryhmä, jossa oli 
mukana seitsemän eri positioissa kansainvälistä toimintaa tehnyttä tanssiammattilaista. Ryh-
män kanssa keskusteltiin kesä-elokuussa kansainvälisen toiminnan sekä koti- että ulkomaisesta 
toimintaympäristöstä, toiminnan haasteista ja kentän tarpeista sekä Tiedotuskeskuksen kan-
sainvälisen toiminnan tavoitteista, osa-alueista ja niiden priorisoinnista. Fokus-ryhmän mielestä 
Tiedotuskeskuksen kansainvälinen toiminta muodostaa kokonaisuuden, jonka kaikki osa-alueet 
ovat perusteltuja. Vähiten perustelluksi katsottiin suuret kahdenväliset yhteistyöprojektit. Kes-
kustelujen antiin palataan strategiaprosessin myötä.

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Ilmoitustaulu

Tanssialan uutisten tuottaminen ja välittäminen

Koulutukset, työpajat ja seminaarit (osaamisen kehittäminen)

Keskustelu- ja infotilaisuudet kotimaan kentälle

Koko toimialan puolesta vaikuttaminen, päättäjien lobbaus, lausunnot

75 %

67 %

52 %

45 %

42 %

■ Kuva 1. Viisi tärkeintä Tanssin tiedotuskeskuksen palvelua (% vastaajista valitsi vaihtoehdon  
viiden tärkeimmän joukkoon). Tanssin tiedotuskeskuksen palvelukysely 2021.
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Organisaatio ja henkilöstö

Vuoden 2021 alussa tapahtuneen eläköitymisen jälkeen Tiedotuskeskuksessa oli neljä henkeä 

vakituisessa työsuhteessa. Määrä- ja osa-aikaisia oli useita. Määräaikaisuudet  johtuivat toimin-
nan luonteesta, projektirahoituksista ja perustoimintamäärärahan epävarmasta tulevaisuudesta.

Henkilöstömenot muodostivat suurimman osan eli 52 % Tiedotuskeskuksen menoista. Tämä 
on suhteessa toiminnan ja talouden koko volyymiin vähemmän kuin edellisenä vuonna (70 %), 
joten toiminnan voi katsoa olleen ainakin tässä suhteessa tehokasta.

Viestintä, tietotyö, vaikuttaminen, kehittäminen ja kansainvälinen työ ovat kaikki asiantunti-
jatyötä, joka perustuu asiantuntevaan ja motivoituneeseen henkilöstöön. Vuosi oli henkilö-
kunnalle kuormittava sekä koronarajoituksista aiheutuneen lisätyön että etätyön takia. Etätyö 
on välillä raskasta ja saattaa rapauttaa työyhteisöä. Etätyötä tehtiin varmasti viisaammin ja 
parempia käytäntöjä noudattaen kuin ensimmäisen pandemiavuonna. Henkilökunta kuitenkin 
priorisoi läsnätyötä aina kun se oli mahdollista.

Henkilökunnan kokonaistyöajan jakautumista kuvaavassa kaaviossa nähdään työajan jakautumi-
nen toiminnan eri osa-alueiden kesken vuonna 2021 ja vertailuvuonna 2020. Kyse on suhteelli-
sista 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).

Henkilökunnan työajan jakautuminen 2021 (2020) %

Viestintä 23 (24)

Tilastointi ja muu 
tiedontuotanto 5 (5)

Yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen 4 (4)

Performing HEL 20
Ice Hot Nordic 

Dance 21 

Digital Leap 5 

Muu kansainvälinen 
toiminta 9

Pragma, välittäjäportaan 
kehittämishanke 3 (30)

Hallinto  
10 (11)

23

5
4

20
21

5

9

3
10
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Kokonaistyöaika on jaoteltu hieman toisin kuin edellisenä vuonna, toimintakertomuksen jaotte-
lua mukaillen, joten se ei kaikilta osin ole vertailukelpoinen. Viestinnässä on nyt yhdistetty vies-

tintä ja ammattilaisten palvelu, ja edellisen vuoden lukuun ne on laskettu yhteen. Eroa on myös 
kansainvälisessä toiminnassa, jossa isot hankkeet on nyt esitetty omina kokonaisuuksinaan, 
kun aikaisemmin ne olisivat sisältyneet joko yhteistyöhankkeisiin tai vientiin / promootioon. 
Kansainvälisen yhteistyön, viennin ja promootion osuus työajasta oli vuonna 2021 yhteensä 55 
%, edellisenä vuonna 26 %. Tätä selittävät vuoden 2021 kaksi paljon työaikaresursseja vaatinutta 
tapahtumahanketta, Performing HEL ja Ice Hot.

Ylläoleva ympyrädiagrammi ei sisällä Pragma Helsingin työaikaa, joka on oma kokonaisuutensa. 
Edellisenä vuonna Pragma oli mukana kokonaistyöaika-arviossa, koska hanketta vielä vuonna 
vuonna 2020 johdettiin Tiedotuskeskuksesta; vuonna 2021 henkilötyöaikaa ei siihen enää mer-
kittävästi kohdistettu. 
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Yhteistyökumppanit
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Tilaisuudet alan ammattilaisille 2021

 On the Lookout: Norway 

20.1.2021 verkkokeskustelu (Zoom) 

Puhujat: teatterinjohtaja Erik Söderblom (Espoon kaupunginteatteri) ja Anders Beyer, CEO (Bergen 

International Festival) 

Yhteistyössä: Sirkuksen tiedotuskeskus, Performing Arts Hub Norway (PAHN) 

38 osallistujaa

 Kestävä kiertuetoiminta (PerHEL-seminaari) 

17.2.2021 verkossa 

Puhujat: tekninen tuottaja Jere Mönkkönen (Cirko - Uuden sirkuksen keskus) ja Matalahiiliteatte-

ri-hankkeen kehittäjä, yrittäjä Panu Sirkiä 

48 osallistujaa

 Ice What? 

24.3.2021 webinaari Ice Hot -katselmuksen valintaprosessista  

Puhujat & vetäjät: Katarina Lindholm & juryn jäsenet 

100 osallistujaa

 Kohti uusia näyttämöitä (KUN) – Tanssin ja sirkuksen näyteikkuna 

21.4.2021 Suomen Teatterit ry vuosikokous / verkossa 

Puhujat: 9 tanssi- ja sirkusyhmää sekä Iiro Näkki, Minimi, ja Otso Kautto, TTT 

Vetäjät: Emma Vainio, Johanna Mäkelä 

Yhteistyössä: Sirkuksen tiedotuskeskus 

25 osallistujaa + 9 tallenteen katsojaa

 On the Lookout: Keski-Eurooppa ja kestävä kiertuetoiminta 

27.4.2021 verkkokeskustelu (Zoom) 

Puhujat: Christian Watty (Festival euro-scene Leipzig) ja Heleen De Boever (Aurora Nova)  

Yhteistyössä: Sirkuksen tiedotuskeskus 

22 osallistujaa

 Viestintä- & some-koulutus (PerHEL-tilaisuus) 

4.5.2021 verkossa 

Puhujat: Noora Jokinen ja Anu Dufva (Noon Kollektiivi) sekä vertaisasiantuntijoina koreografi Valtteri 

Raekallio ja tuottaja Inna Huttunen (Recover Laboratory) 

Yhteistyössä: Sirkuksen tiedotuskeskus 

58 osallistujaa
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 The Perfect Pitch -koulutus (PerHEL-tilaisuus) 

6.5.2021 verkossa 

Puhuja / vetäjä: Nick Vertigans (Ajan Consulting) 

Yhteistyössä: Sirkuksen tiedotuskeskus 

36 osallistujaa

 Focus France: Johdatus tanssin ja sirkuksen kenttiin Ranskassa 

18.–20.5.2021 virtuaaliopintomatka  

Puhujat: Geoliane Arab (Onda), Michaël Toledano, Emilie Renouvin ja Vanessa Silvy (Institut Français), 

Johanna Råman ja Tanja Juntto (Suomen Ranskan Instituutti), Elisabetta Bisaro (La Briqueterie-CDCN 

du Val-de-Marne), Thomas Da Silva Antunes (Association des Centres chorégraphiques nationaux) ja 

Stéphane Segreto-Aguilar (Circostrada & Artcena). 

Yhteistyössä: Sirkuksen tiedotuskeskus 

47 osallistujaa

 Performing HELin follow up -tilaisuus 

9.9.2021 verkossa 

Ohjelmistossa olleille suunnattu tapaaminen kv-työn jatkoaskelista. 

Vetäjät & puhujat: Lotta Nevalainen, Katarina Lindholm ja Anni Leino  

Yhteistyössä: Sirkuksen tiedotuskeskus 

6 osallistujaa

 On the Lookout: Yhdysvallat 

14.9.2021 verkkokeskustelu (Zoom) 

Puhujat: Jay Wegman (NYU Skirball Center for the Performing Arts) ja Monique Martin (Harlem Stage, 

independent curator).  

Yhteistyössä: Sirkuksen tiedotuskeskus, Suomen New Yorkin pääkonsulaatti 

18 osallistujaa

 Kohti uusia näyttämöitä (KUN) –Tanssia ja sirkusta kunnissa 

28.9.2021 Webinaari 

Puhujat: Teemu Hokkanen (Kulttuuria yhteistuumin), Tomi Purovaara (Kotkan kaupunki), Maija Leino 

(Kaarinan kaupunki), Sanna Meska (Läntinen tanssin aluekeskus), Hanna-Leena Metsävainio (Piste Kol-

lektiivi), Pilvi Kuitu (Kulttuurikeskus PiiPoo), Noora Herranen (Konserttikeskus) 

Vetäjät: Emma Vainio, Johanna Mäkelä 

Yhteistyössä: Sirkuksen tiedotuskeskus, Kulttuuria yhteistuumin -hanke 

40 osallistujaa

 Kohti uusia näyttämöitä (KUN) – Tanssin ja sirkuksen näyteikkuna 

30.9.2021 verkossa 

Vetäjät: Emma Vainio, Johanna Mäkelä, muina puhujina 9 tanssi- ja sirkusryhmää 

Yhteistyössä: Sirkuksen tiedotuskeskus, Kulttuuria yhteistuumin -hanke 

28 osallistujaa + 9 tallenteen katsonutta
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 Ice Hot Artists -infotilaisuus 

6.10.2021 verkossa 

Puhujat: Katarina Lindholm 

30 osallistujaa

 Pitchauskoulutus (Ice Hot More More More -taiteilijoille) 

7.12.2021 verkossa 

Puhujat / vetäjät: Nick Vertigans (Ajan Consulting) ja Katarina Lindholm 

8 osallistujaa 
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Tanssin tiedotuskeskuksella oli 72 yhteistyökumppania vuonna 2021 

Kotimaassa: 

Espoon kaupunginteatteri (Performing HEL) 

Circus Helsinki (Performing HEL) 

Cirko – uuden sirkuksen keskus (Performing HEL) 

Goethe-Institut Finnland (Ice Hot & Performing HEL)  

Helsingin juhlaviikot (Performing HEL) 

Institut Français - Finlande (Fokus Ranska) 

Itä-Suomen Tanssin keskus (Venäjä-ohjelma) 

HAM / Helsinki Biennial (Performing HEL) 

Konserttikeskus (Live-hanke) 

Klockriketeatern (Performing HEL) 

Kulttuuria yhteistuumin -hanke (KUN) 

Liikkeellä Marraskuussa (asiantuntijavierailut) 

Läntinen tanssin aluekeskus (Kedja /Stretch) 

Sirkuksen tiedotuskeskus ry (tilastot, Performing HEL, Välittäjäportaan kehittäminen, Tanssin ja  

sirkuksen kansainvälistymishanke, Digital Leap, On the Lookout, KUN) 

Suomen Kansallisteatteri (Performing HEL) 

Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijoiden liitto STST (Vaikuttamistyötä) 

Suomen Teatterit ry (KUN, vaikuttamistyö) 

Svenska Teatern (Performing HEL) 

Taiteen tiedotuskeskusten TAIVE-verkosto (Vaikuttamistyö) 

Tampereen Työväen Teatteri (KUN) 

Tanssin talo (Ice Hot) 

Teatterikeskus ry (Live-hanke, KUN, vaikuttamistyö) 

Teatterimuseo (Tietokantakehitystyö, Ice Hot) 

Teatterin tiedotuskeskus TINFO (tilastointi, tietokantakehitystyö, Performing HEL) 

Ulkoministeriö (Ice Hot, Performing HEL) 

Zodiak - uuden tanssin keskus (Performing HEL)

Ulkomailla: 

Finnagora (Performing HEL) 

Suomalais-norjalainen kulttuuri-instituutti (Performing HEL & Ice Hot) 

Suomen Benelux-instituutti (Performing HEL) 

Suomen Japanin-instituutti (TPAM) 

Suomen Lontoon-instituutti (Performing HEL, Ice Hot) 

Suomen Madridin instituutti (Performing HEL, Ice Hot)  

Suomen Moskovan edustusto (Performing HEL) 

Suomen New Yorkin pääkonsulaatti (Performing HEL, Ice Hot) 

Suomen Pietarin instituutti (Performing HEL) 

Suomen Ranskan instituutti (Performing HEL, Ice Hot)
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Suomen Saksan-instituutti (Ice Hot) 

Suomen suurlähetystö, Washington (Ice Hot) 

Suomen Tanskan kulttuuri-instituutti (Performing HEL, Ice Hot) 

Suomen Tukholman-instituutti (Performing HEL, Ice Hot) 

Suomen Viron-instituutti (Performing HEL, verkostoitumismatka)

ARTCENA, Ranska (Digileap) 

Arts and Theatre Institute, Tsekki (Digital Leap) 

Bora Bora, Tanska (kedja) 

Contemporary Dance Association, Liettua (kedja) 

Dance Theater Ljubljana, Slovenia (kedja) 

The Danish Agency for Culture and Palaces (Nordics Combined) 

Danscentrum, Ruotsi (Digital Leap) 

Dansearena Nord, Norja (kedja) 

Dansverkstæðið, Islanti (kedja) 

Dansens Hus Tukholma (Ice Hot) 

Dansens Hus Oslo (Ice Hot) 

Dansehallerne Kööpenhamina (Ice Hot) 

Estonian Dance Art and Dance Education Union, Viro (kedja) 

Förvaltningen för kulturutveckling, Ruotsi (kedja) 

Ice Hot Reykjavik, Islanti (Ice Hot) 

Institut Francais, Ranska (Focus France) 

Institut Ramon Llull, Espanja (Digital Leap) 

Latvian Dance Information Centre, Latvia (kedja) 

Lithuanian Dance and Circus Information Centre, Liettua (Digital Leap) 

Norrlandsoperan, Ruotsi (kedja) 

Performing Arts Hub Norway (PAHN ) (Nordics Combined, Digital Leap, Ice Hot) 

Svenska Kulturrådet (Nordics Combined) 

The Work Room, Skotlanti (kedja)

Sdvig-nykytanssikeskus, Pietari (Venäjä-ohjelma) 

Smena-kulttuurikeskus, Kazan (Venäjä-ohjelma) 

Barents Bird -festivaali, Murmansk (Venäjä-ohjelma) 

Nord Dance -festivaali, Petroskoi (Venäjä-ohjelma) 

Jeltsin-keskus, Jekaterinburg (Venäjä-ohjelma)

CINARS, Kanada (Tanssin ja sirkuksen kansainvälistymishanke) 

Korea Arts Management Service (KAMS), Soul (Korea-Nordic Connection) 

TPAM Performing Arts Meeting in Yokohama, Japani (virtuaalipitchaustapahtuma)
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