
PALVELU KÄSIKIRJA
KUVAUS TANSSIN AMMATTILAISILLE SUUNNATUISTA PALVELUISTA TANSSIN TALOSSA



”Talon tulisi muodostua kaupunkilaisten kohtaamispaikaksi ja 
tapahtumakeskukseksi lavatansseineen, näyttelyineen, ja har-
rastajatoimintoineen, ja luoda näiden toimintojen kautta työ-
paikkoja tanssitaiteilijoille. Luoda mahdollisuus tanssitaiteili-
joille elää työnsä tuloksilla, ei pelkästään yhteiskunnan tuella 
ja apurahoilla.” Marjo Kuusela, taiteen akateemikko
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JOhdANTO

Tanssin talo -yhdistyksen tavoitteena on edistää Helsingin kantakaupunkiin korkeatasoisen esi-
tystila- ja palveluorganisaatiokokonaisuuden syntymistä.  Tanssin talon palvelut voidaan jakaa kol-
meen osaan: tilapalveluihin, palveluihin yleisölle ja harrastajille sekä palveluihin tanssitaiteen ja 
-kulttuurin ammattilaisille. 

Vuonna 2013 varsinaista tilahanketta on viety eteenpäin yhteistyössä Helsingin kaupungin kans-
sa. Tilakeskuksen koordinoima tarveselvitys tuo ratkaisuehdotuksen tilojen sijoittumisen kannal-
ta sekä antaa tietoa tilojen investointi- ja ylläpitokustannuksista. Selvitys valmistuu vuoden 2013 
lopussa.

Yhdistyksen tehtävänä on tuottaa tietoa Tanssin talon toimintamallista, sen palveluista yleisölle ja 
alan toimijoille sekä tietoa talon käyttäjistä. Tanssin talon merkitys ei rakennu pelkästään seinistä, 
vaan ennen kaikkea sen mahdollistamasta toiminnasta ja toimijoista. Talon vaikutuspiiri on par-
haimmillaan laajempi kuin seinien rajat. Aktiivinen vuoropuhelu eri verkostojen kanssa edistää 
alan kehittymistä ja lisää työllistymistä.

Millaisia toimintatapoja ja mahdollisuuksia, toisaalta haasteita on tunnistettavissa tämän päivän 
toimintaympäristössä? Minkälaiseen maastoon Tanssin talon palveluorganisaatiota ollaan syn-
nyttämässä? Mitä esteitä meidän on tunnistettava, jos haluamme edistää yleisön ja taiteen mo-
nipuolista kohtaamista?

Tarve ammattilaisille suunnattujen palvelujen kuvaukseen todettiin vuoden 2012 aikana. Saman-
kaltaiset teemat ja tarpeet toistuivat Tanssin talo ry:n ja muiden alan toimijoiden järjestämissä 
keskustelu-, tapaamis- ja infotilaisuuksissa. Toisaalta tarpeille on tunnistettavissa myös palvelujen 
tarjoajia, mutta jostain syystä ne eivät kohtaa toimijoiden arjessa. Ovatko alan toimintatavat ja 
mallit jääneet aiempien vuosikymmenten tarpeiden tasolle? Ovatko esille nostetut teemat hel-
posti hoidettavia ja näin ollen vain turhaa “jarmatusta”? Löytyykö Tanssin talolle roolia toimijaym-
päristössä? Auttaisiko tarpeiden ja palvelujen määrittely myös olemassa olevia katto-organisaati-
oita kehittämään omaa työtään?

Näihin kaikkiin kysymyksiin etsimme vastausta palvelukäsikirjaprojektissamme. Tanssin talon 
ammattilaisille suunnatut palvelut on toimintamallia rakennettaessa hahmoteltu osaamiskes-
kus-työnimen alle. Tanssin talon organisaation tavoitteena on luoda edellytyksiä toimialan kehit-
tymiselle, mahdollistaa toimintaa ja lisätä esitysten ja muun tanssilähtöisen toiminnan saavutet-
tavuutta erilaisille asiakkuuksille.
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Tanssin talon osaamiskeskuksen palvelukäsikirjaprojektin fokuksena on ollut tanssin ammatti-
laisille ja tanssikentän eri toimijoille suunnatut palvelut: mitä taiteilijat, ryhmät ja organisaatiot 
tarvitsevat oman toimintansa kehittämiseen ja vahvistamiseen? Millaisia palveluja toivotaan, min-
kälaisia tarpeita alan ammattilaisilla on? Mitä tanssikentän infrastruktuurista puuttuu, mihin tar-
peeseen osaamiskeskus voisi vastata?

Käsikirjatyöskentelyn lähtökohtana oli avoimuus ja joukkoistaminen. Työskentelymuotoihin lu-
keutui neljä erilaista kentän ammattilaisia osallistavaa vaihetta: ideointiseminaari ja arvoverkon 
määrittely, fokusryhmätyöskentely, arviointiseminaari ja verkkokysely.

IdEOINTISEMINAARI

Käsikirjaprojekti alkoi avoimella seminaarilla Teatterikorkeakoulun tiloissa 3.4.2013. Tapahtumaan 
kutsuttiin avoimella kutsulla kaikkia tanssin toimijoita ja muita asiasta kiinnostuneita. Starttisemi-
naarin tarkoituksena oli avata keskustelu ammattilaisten tarpeista, kartoittaa kentän ongelmia ja 
puutteita eri näkökulmista sekä ideoida vapaasti. Yhteisen ideoinnin fasilitaattorina toimi  Miikka 
Penttinen Grape People Finland Oy:stä. Työskentelymenetelminä käytettiin pienryhmäkeskuste-
luja, idealogi-menetelmää, vinksauttavia näkökulmia sekä negatiivista aivoriiheä. 

Seminaarin tavoitteina oli tiedon jakaminen koko projektista, ideoinnin joukkoistaminen, ensikä-
den tiedon saaminen ajankohtaisista tarpeista ja puutteista sekä tanssikentän toimijoiden sitout-
taminen Tanssin talon kehittämiseen.

Ideointiseminaarissa oli järjestäjätahojen lisäksi 16 osallistujaa, mukana niin yksittäisiä freelance-
reita kuin myös organisaatioiden edustajia. Keskustelu oli vireää ja ennakko-oletusten tai -luulo-
jen purku onnistui niin järjestäjien kuin osallistujienkin mielestä. Vaikka tanssin toimijat edustivat 
erilaisia ajatus- ja kokemusmaailmoja, tanssigenrejä ja taustayhteisöjä, niin päällimmäiset palvelu-
visiot olivat yhdensuuntaisia. Yhteisöllisyyden löytyminen toimijoiden välillä koettiin ensiarvoisen 
tärkeäksi.

KUVAUS PROSESSISTA
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Poimintoja seminaariosallistujien palautteista:

”Alussa tuntui että ryhmällä oli hyvin erilaisia toiveita ja tarpeita. Lopuksi kävi ilmi, että pal-
velut, joita toivotaan ovat kuitenkin samoja. Näkökulmat ja kommunikointitavat sekä sanasto 
vaihtelevat.”

”Erilaiset näkökannat aukenivat usein samoiksi tavoitteiksi.” 

”Päivä oli hyvin rakennettu ja johdettu. Luovalle ajattelulle oli tehty oivalliset ja erityisesti tar-
peelliset raamit. Kokouskonseptia pitäisi laajentaa seuraavaksi niin, että tanssijoiden ohella mu-
kaan tulisi muiden taiteenalojen ammattilaisia.” 

Ideointimenetelmin syntyneitä ideoita arvioitiin lopuksi ideanäyttelymenetelmällä niiden tärkey-
den ja yllättävyyden mukaan. Samalla oleellisimmaksi koetut ideat kirjattiin yhteisesti nähtäviksi. 
Ideointivaiheelle tyypilliseen tapaan kukin osallistuja tulkitsi syntyneitä ideoita omista näkökul-
mistaan käsin, joten yhdellä käsitteellä oli todennäköisesti useita erilaisia tulkintavaihtoehtoja. 
Osallistujat kirjoittivat omia ideoitaan myös papereille, jotka kerättiin seminaarin päätteeksi. 

”Päivä toi tullessaan paitsi jo ennestään tuttuja ajatuksia tanssin taloa varten, myös uusia ja 
yllättäviäkin ideoita.”

”Uusia erittäin käyttökelpoisia ideoita, toivottavasti iso osa toteutuu jollain aikavälillä.”

”Tanssin talon haluan nähdä fyysisenä tilana, joka sijoittuu pääkaupun-
kiseudulle. Tämä pitää sanoa ääneen, sillä tanssi ansaitsee tällaisen ti-
lan. Ajamalla Tanssin talo -hanketta voidaan samalla ajaa myös muita 
taidepoliittisia valtakunnallisia asioita. Alueyhteistyö on tärkeää: pääkau-
punkiseudulla tiedetään aika vähän, mitä maakunnissa tapahtuu, vaikka 
asenteet ovat voimakkaita. Aluekeskusverkoston suhde Tanssin taloon on 
kuuma peruna, sillä kaikki pelkäävät rahoituksen kapenemista talon kus-
tannuksella. Kaikesta tästä on pystyttävä keskustelemaan ja luomaan pri-
orisoinnit.” Anniina Aunola, Pohjois-Savon läänintaiteilija
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”Ideoinnin vauhti söi vähän joidenkin ehkä hyvienkin uusien ajatusten jäsentämistä käsiteltävään 
muotoon.”

Seminaarissa pyrittiin korostamaan, että osaamiskeskushankkeen perusajatuksena on muodostaa 
toimijayhteisö ja palveluoperaattori. Seminaarin teemana olivat ammattilaisille suunnatut palve-
lut, jotka voivat olla myös fyysisestä tilasta riippumattomia. Konkreettiseen Tanssin taloon liittyvät 
arkkitehtoniset kysymykset, esitys- ja harjoitustilaratkaisut tai mahdollisen esitystalon taiteellinen 
linjaus eivät olleet ideointiseminaarin aiheina. Tanssin talo on kuitenkin vahvasti konkreettiseen 
esitystaloon viittaava nimi, joka synnyttää aina myös assosiaatioita ja keskustelua rakennukseen 
liittyvistä näkökulmista. Osa osallistujista koki seminaarin aiherajauksen pettymykseksi.

”Yllätyksenä tuli se, että Tanssin talo -projektissa ei ehkä puhutakaan talosta/rakennuksesta. 
Se muuttaa esimerkiksi minun edustamieni tahojen mielenkiintoa merkittävästi.” 

”Konkreettiset, toteutettavissa olevat asiat tärkeimpiä: siis itse tila.” 

Raisa Rauhamaan kirjoittama ideointiseminaarin yhteenveto julkaistiin verkossa 7.4.2013. 
(LIITE 1)

“Unelmieni Tanssin talo? Huokoinen, tanssille pyhitetty, 
mutta laajasti linjakas.” Paula Tuovinen, dekaani, Aalto Yliopisto
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FOKUSRYhMÄTYÖSKENTELY

Ideointiseminaarissa syntyneet ideat toimivat aloituspisteenä fokusryhmätyöskentelylle. Kolme-
na peräkkäisenä maanantaina 8.–22.4.2013 kokoontunut fokusryhmä koostui eri tanssilajien ja 
organisaatioiden edustajista. Projektipäällikkö Hanna-Mari Peltomäen kokoamassa fokusryh-
mässä olivat mukana:

FDO ry:n edustaja Jari Saarelainen (8.4. ja 22.4.), Katutanssiliiton Jouni Janatuinen ja Step Up 
Oy:n Tiina Kaivola (15.4. ja 22.4.), Yhteisö tanssii ry:n edustajat Marjo Hämäläinen (8.4.) ja Kirsi 
Heimonen (15.4. ja 22.4.), Kansallisbaletin tanssijat ry:n edustajat Jani Talo (15.4.) ja Riina Lauri-
la-Castren (15.4. ja 22.4.), tanssin vapaan kentän edustajat Satu Tujunen, Jarkko Lehmus (8.4. ja 
15.4.) ja Sonya Lindfors (22.4.).

Kukin organisaatio oli itse saanut valita edustajansa fokusryhmään. Tanssin vapaa kenttä oli va-
linnut edustajat avoimen verkkoäänestyksen perusteella. Lisäksi fokusryhmätapaamisissa olivat 
mukana Hanna-Mari Peltomäki, Outi Järvinen ja Isabel González Arts Management Helsinki 
Oy:sta ja toimittaja Raisa Rauhamaa.

Fokusryhmän tarkoituksena oli jatkaa aloitusseminaarissa käynnistettyä työtä tiiviimmin, kehittää 
ja jalostaa ideoita eteenpäin sekä varmistaa, että eri viiteryhmien näkökulmat pääsevät hankkees-
sa esille.
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 Tanssin talon fokustyöryhmä avasi yhteisen dialogin

 
Fokus-työryhmä koostui koko tanssin kentän edustajista baletista katutanssijoihin. Tehtävätyöskentelyn 
lisäksi ryhmän osanottajat kävivät vapaamuotoisia keskusteluja kertoen niistä ongelmista ja työn teke-
misen realiteeteista, joita kukin tanssin ammattilainen omassa toiminnassaan kohtaa.  Avoin kohtaami-
nen  yhteisen hankkeen äärellä tuotti paljon luovia ja erilaisia ideoita. Toiminnanjohtaja Jouni Janatuinen 
Suomen Katutanssiliitosta, tanssija Jani Talo Kansallisbaletin tanssijat ry:stä ja tuottaja Satu Tujunen 
vapaan kentän edustajana kertovat kokemuksiaan ryhmän työskentelystä. 

millaiset ennakko-odotukset sinulla oli fokusryhmän toiminnasta?

Jouni Janatuinen: Tulimme mukaan ryhmään “viime hetken lisäyksenä” emmekä juurikaan ehtineet aset-
taa mukana olollemme odotuksia.  Vienona toiveena oli, että myös katutanssijat huomioitaisiin talon 
toimintaa suunniteltaessa. Olemme valitettavasti jo tottuneet siihen, ettei meitä juurikaan arvosteta tans-
sikentän sisällä.

Satu Tujunen: Vapaa kenttä äänesti minut edustajakseen ja olimme yhdessä Jarkko Lehmuksen kanssa 
mukana työryhmässä.  En osannut odottaa, enkä valmistautua tähän, sillä työtapa oli uusi minulle.  Oli 
hyvä, että tulin sen kummemmin valmistautumatta, kun kenttäkin antoi minulle vapaat kädet toimia 
tilanteen mukaan. 

Jani Talo : Ryhmän toiminnasta minulla oli odotuksena avoin keskustelu, mutta ehkä hieman jäykkä tun-
nelma. Näin jälkeenpäin voin sanoa, että keskustelu oli avointa, mutta ei todellakaan jäykkää.

miten olet kokenut työskentelyn? 
oletko pystynyt tuomaan esiin edustamasi ryhmän tarpeita?

 Jouni Janatuinen: Tästä lähtökohdasta prosessi on ollut uskomattoman positiivinen ja koen, että myös 
meidät otetaan tosissaan. Tunnen myös, että muut kokevat meillä olevan paljon annettavaa tälle yhteisölle. 

Satu Tujunen: Olen saanut ääneni kuuluviin, tosin se on myötäsyntyinen lahja! 
Minusta on tärkeää tuoda asiat yhteiseen pöytään kaunistelematta niitä. On aika sanoa ääneen ongelmia, 
ilman että valittaa tai muuttuu marttyyriksi. Se on ainoa tapa muuttaa maailmaa. Vapaan kentän mieli-
puolisuus tarkoittaa sitä, että on oltava taitava vaikka kuinka monessa asiassa ja vielä pärjättävä, vaikka 
rakenteet ovat olemattomat. Tämä umpisolmu ei laukea, mikäli emme avaa dialogia moneen suuntaan. 

Jani Talo: Olen kokenut työn ajatuksia herättävänä. Meillä tanssin kentän erilaisilla toimijoilla on ilmeisen 
helppo keskusteluyhteys, kun vain sellainen avataan! Olen mielestäni puhunut täysin avoimesti ja rehelli-
sesti. Näin jälkikäteen mietin, että olisikohan pitänyt hieman kuitenkin kaunistella asioita….  Edustamani 
ryhmän eli balettitanssijoiden asioita toivon tuoneeni esille, mutta en varmasti tarpeeksi. Siksi onkin tar-
peellista, että keskustelu jatkuu ja siihen ottaa osaa mahdollisimman moni.
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millainen henki porukassa oli?

Jouni Janatuinen: Keskustelu on ollut erittäin avointa ja kokousten osanottajakokoonpanot onnistuneita. 
Toivonkin, että tapaamiskerrat eivät jää kolmeen. Näyttäisi olevan tilausta kentän eri toimijoiden väliseen 
vuorovaikutukseen, oman kentän ulkopuolella olevat tekijät tuntuvat olevan yllättävän vieraita toisilleen.

Satu Tujunen: Keskusteluissa tuli ilmi yksinäisyyden kokemus, joka on näköjään yhteinen tunne vähän 
kaikille.  Koska rakenteet ovat niin heiveröisiä, joutuu koko ajan toimimaan reaktiivisessa tilassa, eli yrittää 
vain selviytyä kustakin sen hetkisestä tehtävästä, jolloin oma näkökulma kapenee. Täällä on kuultu katu-
tanssijoiden ja balettitanssijoiden arjesta ja tajuttu, että kenelläkään ei ole ole helppoa. Se on ollut tärkeää, 
sillä ymmärryksestä toista kohtaan voi syntyä yhteistyötä. Usein tanssin poteroissa luullaan, että ruoho 
on vihreämpää aidan toisella puolen. Nyt kunnioituksesta yli genrerajojen syntyi pilkahdus tulevaisuuteen: 
jokaisella on jotain omaa annettavaa ja voisimme auttaa toinen toisiamme ja tehdä hienoja juttuja yli 
genrerajojen.
 
Jani Talo: Mielestäni porukassa oli oikein hyvä henki. Olisin mielelläni jatkanut pidempäänkin, sillä  kol-
me tuntia tuntui lyhyeltä ajalta. Oli myöskin erinomaista, että kokouksessa oli niin monta kovin erilaista 
toimijaa tanssinkentältä. Lisää tällaisia tilaisuuksia, joissa eri tanssilajien edustajat kohtaavat! Ryhmän 
ohjaus oli todella hyvä juttu ja loi raamit ja hengen keskustelulle. 

mitä odotat tanssin talolta? 

Jouni Janatuinen: Tanssin talolta odotan lähinnä sitä, että lopputulos tulee olemaan enemmän kuin 
tekijöidensä summa,  enemmän kuin pelkkä fyysinen rakennus. Toivon, että se on yhteisö, joka vahvistaa 
suomalaisen tanssin brändiä sekä kansallisesti että kansainvälisesti  ja herättää sekä katsojat että tukijat 
tanssin erinomaisuuteen.

Satu Tujunen: En näe vielä taloa, mutta haluaisin nähdä ison sateenvarjon, jonka alla tapahtuu paljon, 
kuten esimerkiksi  esityksiä ja salonki-keskusteluja. Lyhyellä aikavälillä näen Tanssin talon verkostona, joka 
vahvistaa itseään niin, että sillä on joskus tulevaisuudessa konkreettinen Tanssin talo.

Jani Talo: Odotan Tanssin talolta sitä, että se kokoaisi tanssin kentän yhtenäisemmäksi. Kaikki 
osa-alueet mukaan lukiessaan  ja uusia yhteistyömuotoja luodessaan se voisi olla jotain ainutlaa-
tuista.
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Vain osa fokusryhmäläisistä oli ollut mukana ideointiseminaarissa, joten ryhmän työ alkoi semi-
naarissa syntyneiden ideoiden avaamisella. Fokusryhmää kootessa toiveena oli, että ryhmäläiset 
olisivat osallistuneet myös yhteiseen seminaariin, mutta tämä ei ollut kuitenkaan ehdottomana 
edellytyksenä. Vaikka fokusryhmätyöskentely olikin tästä syystä suunniteltua hitaampaa, antoivat 
aivan uudet näkemykset ja kontekstit toisaalta myös uusia virikkeitä ideoiden jatkotyöstämiseen. 
Fokusryhmän kokoonpano vaihteli myös eri tapaamiskerroilla, joten työskentely ei ollut lineaarista.

Ensimmäisellä kerralla fokusryhmän tehtävänä oli analysoida ja priorisoida ideointiseminaarissa 
syntyneitä palveluideoita ja -tarpeita. Fokusryhmässä syntyikin vilkasta keskustelua aiheesta sekä 
kentän nykytilanteesta yleisesti. Palveluideoita työstettiin monista eri näkökulmista.

Toisella tapaamiskerralla otettiin työvälineiksi erilaiset asiakasprofiilit, arkkityypit. Tehtävänä oli 
hahmotella muutamien arkkityyppien kautta minkälaisia palveluja yksittäinen tanssitaiteilija, tans-
sinopettaja, tanssialan yritys tai yhteisö voisi tarvita. Eri ammattikuntien tarpeissa ilmeni suuriakin 
eroja. Yksilötason näkökulma auttoi ymmärtämään näitä eroja ja pohtimaan palvelutarpeita asia-
kasnäkökulmasta. Jo fokusryhmäläistenkin keskuudessa kävi ilmi, että eri ammattiryhmien reali-
teetit ja toimintaympäristöhaasteet eivät ole yhteisesti tiedostettuja. Toisaalta palvelutarpeet olivat 
monilta osin myös yhteisiä. 

Kolmannella kerralla jatkettiin arkkityyppityöskentelyä siten, että palveluista muodostettiin koko-
naisuuksia, palvelupolkuja. Samalla pohdittiin palvelujen toteuttamismahdollisuuksia ja realistis-
ta markkinapotentiaalia: Mihin palveluihin eri ammattiryhmillä olisi kiinnostusta ja taloudellisia 
mahdollisuuksia? Kuinka paljon palveluista voidaan olla valmiita maksamaan? Fokusryhmäläiset 
saivat valita haluamansa arkkityypit ja he muodostivat varsin konkreettisia ehdotuksia palveluista 
ja niiden sopivista kustannustasoista käyttäjille.

Jokaisesta fokusryhmätapaamisesta julkaistiin heti tuoreeltaan Raisa Rauhamaan kirjoitta-
ma muistio Tanssin talo ry:n Facebook-sivulla.  (LIITTEET  2, 3, 4)
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ARVIOINTI-  JA PALAUTESEMINAARI

Fokusryhmätyöskentelyn jälkeen prosessi avattiin uudestaan avoimeen käsittelyyn yhteisessä ar-
viointiseminaarissa. 4.6.2013 järjestetyn seminaarin tilana oli jälleen Teatterikorkeakoulu. 

Palauteseminaarin agendana oli

1.palveluideoiden arviointi ja täydentäminen

2.osa amiskeskuksen roolin pohdinta ja palveluideoiden priorisointi

3.jäseny ysmallien hahmot telu

Tavoitteena oli altistaa siihenastinen työ vertaisarvioinnille, esitellä hanketta uusille osallistujille 
sekä jakaa tietoa koko Tanssin talo -projektin eri osa-alueista.

Seminaarissa esiteltiin ideointiseminaarissa ja fokusryhmän tapaamisissa keskusteltuja tarpeita 
sekä niiden pohjalta luonnosteltuja palvelumalleja. Seminaariin tuotiin myös yksi konkreettinen 
ehdotus osaamiskeskuksen palveluvalikoimasta sekä jäsenyyspakettien sisältö- ja hintavaihtoeh-
doista, mutta valmiin ehdotuksen tarkoituksena oli vain tarjota yksi lähtökohta keskustelulle, ei 
olla lopullinen tulos. 

Seminaarissa oli järjestäjätahojen lisäksi 20 osallistujaa. 

Raisa Rauhamaan kirjoittama muistio arviointiseminaarista julkaistiin verkossa 12.6.2013.

(LIITE 5) 
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VERKKOKYSELY 
TANSSIN AMMATTILAIS ILLE

Kesällä 2013 toteutettiin tanssin ammattilaisille suunnattu verkkokysely, jonka tarkoituksena oli 
laajentaa osallistumismahdollisuus käsikirjaprosessiin myös niille, jotka eivät olleet läsnä kesäkuun 
seminaarissa. Verkkokyselyn tavoitteena oli saada tietoa todellisista palvelutarpeista valtakunnal-
lisesti, ammattilaisten näkemyksiä eri jäsenyysvaihtoehtojen realistisuudesta ja potentiaalisesta 
kysynnästä sekä lisäksi kartoittaa myös fyysisen tanssiharjoittelutilan tarvetta. 

Verkkokyselyn sisällön laativat Hanna-Mari Peltomäki ja Outi Järvinen. Kyselyn teknisen toteu-
tuksen suoritti verkkolehti Liikekieli.com.

Kyselyyn vastasi 12.6.–1.9.2013 välisenä aikana yhteensä 61 henkilöä. Kyselylinkin avasi 262 verkko-
käyttäjää, mutta enemmistö avaajista jätti vastaamatta kyselyyn. 

Vastaukset analysoi Liikekieli.com:in päätoimittaja Veera Lamberg.

(LIITE 6) 

”On aika saada tanssille soveltuvat harjoitus- ja esitystilat viimein myös 
Helsinkiin. Tiloja ja uutta toimijaa tarvitaan muiden muassa tanssin tuo-
tantoedellytysten parantamiseksi, tanssin yleisöjen kasvattamiseksi sekä 
tanssilähtöisten palvelujen kehittämiseksi. Nykyisin alaan liittyvä valtava 
kehityspotentiaali jää ikävä kyllä pitkälti hyödyntämättä.”
Iiris Autio, Tero Saarinen Companyn toiminnanjohtaja



kehon- ja sielunhuolto vuokrat-
tavaa säi lytysti laa tanssiarkisto 
teosesittelyjä laj iesittelyjä va-
paan kentän foorumi tietopal-
velu tuotantoneuvontapalvelui-
ta ti lauksesta keskustelui ltoja 
keskitetty lupaneuvonta vapaa 
tapaamispaikka pukuvuokraa-
mo mentorointi palvelukl inikat 
esityspankki yleisöfoorumit työ-
yhteisö työterveyshuolto työn-
ohjaus sparraus yhdistysti lat 
taitei l i jakoti vieressä apuraha-
neuvonta helpl ine pitchausi lta 
mummotanssifoorumi teknisen 
kaluston vuokraus pop-up esi in-
tymisti la henkinen valmennus 
yhteismarkkinointi teki jäver-
kosto esi intyjäpankki talous-
hal l intopalvelut asiantunti ja-
verkosto lobbausvoimaa
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Työprosessin eri vaiheissa toistuvasti esiin nousseita tanssin ammattilaisten tarpeita ovat:

tieto

neuvonta

verkostoituminen

olla osa yhteisöä

Tanssin ammattilaiset kokivat työnkuvasta riippumatta tarvetta verkostoitumiselle ja työyhteisöl-
le. Enemmistö ammattilaisista toimii freelance- ja pätkätöissä, joten omaa työtä tukevaa yhteisöä 
ei muodostu vakituisen työpaikan kautta. Tanssijat ja koreografit työskentelevät usein työryhmä-
muotoisesti, mutta työryhmät ovat vain tilapäisiä. Yksinäisen puurtamisen kokemus on taiteel-
lisen työn tekijöiden lisäksi myös opetustyötä tai tuotannollisia ja hallinnollisia tehtäviä tekevillä.
Yhteisenä ongelmana koettiin myös tiedonpuute. Tieto- ja neuvontatarve liittyy laajoihin aihealu-
eisiin, aina apurahaneuvonnasta tekijäpankkeihin ja lupa-asioihin. Vaikka tietoa on monessa pai-
kassa saatavilla, on päällimmäisenä kokemuksena tiedon pirstaleisuus. Keskusteluissa korostuu 
myös tarve henkilökohtaiselle neuvonnalle: on vaikea etsiä tietoa, jos ei tiedä mitä pitäisi etsiä, 
mikä on itselle relevanttia.

Fokusryhmässä työstettyjen asiakasprofiilien yhteenvetoja ja keskeisiä tarpeita:

Tarmo T. Tanssija
Produktiokohtaisesti työllistyvä tanssija tarvitsee mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja työti-
laisuuksien löytämiseen esim. tekijäpankin ja koetanssien kautta. Ammatin ylläpitoon tarvitsee 
edullista ammattitreenausta, kehonhuoltoon liittyviä palveluja ja henkilökohtaista neuvontaa. 
Tarvitsee hetkittäin myös toimistotiloja sekä -laitteita. Laskutuspalvelu sekä keskitetyt työnanta-
japalvelut ovat tarpeen yksittäisiä esiintymiskeikkoja varten.

Kirsti Koreografi
Freelancekoreografin keskeisinä tarpeina on uusien yhteistyökumppaneiden ja keikkamahdolli-
suuksien löytäminen. Oman työn organisoimiseen liittyy monia palveluntarpeita, mutta maksu-
valmius on erittäin alhainen tai sitä ei ole lainkaan. Koska koreografi on usein myös työryhmien 
koollekutsuja, on hänellä myös laajin tarve tukipalveluille. Koreografin tarpeet vaihtelevat oman 
tanssijuuden ylläpitämisestä esim. hallinnollisiin ja lainopillisiin palveluihin.

TARPEET JA TOIVEET

TANSSIKENTÄN TOIMIJOIdEN TARPEET



16

”Minulle on tärkeää Tanssin talon suhteen se, että talon seinien sisällä 
tanssin erityisvaatimukset tulevat huomioiduksi. Tässä tilojen koko tuli-
si mitoittaa myös tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Tärkeää on tilojen 
mahdollisimman suuri muunneltavuus. On muistettava, että tiloja käyt-
tävät myös muut taiteilijat, jotka työskentelevät tanssitaiteilijoiden kanssa 
(valosuunnittelijat, pukusuunnittelijat, äänisuunnittelijat, lavastajat, mul-
timediataiteilijat jne.)” Alpo Aaltokoski, koreografi-tanssija

Taina Tuottaja/Tauno Tuottaja
Vapaalla kentällä toimivalla tuottajalla on pitkälti samanlaiset palveluntarpeet kuin koreografilla, 
mutta korostetumpi tarve toimistohotellityyppiselle työpistemahdollisuudelle. Tuottajan työs-
säjaksamiseen ja omaan ammatilliseen kehittymiseen tarvitaan henkilökohtaista mentorointi-, 
sparraus- ja neuvonta-apua sekä verkostoitumista. 

Ramppiryhmä/Utopiayhdistys
Vapaan tanssiryhmän tai tuotantoyhdistyksen tarpeet muuttuvat produktio- ja tilannekohtaisesti, 
mutta keskeisinä haasteina fyysisen toimitilan (toimisto- ja harjoitustilan) lisäksi on tarvittavan 
lisäosaamisen löytäminen. Jatkuvuuden turvaaminen on ryhmälle olennaista, sillä henkilökunnan 
tai yhteistyökumppanien sitouttaminen on ilman taloudellisia resursseja haastavaa.

Selja Soveltaja/ Tatu Tanssija-tutkija/Innokas Isadora
Vaihtelevien työnkuvien ja taiteellisen, tutkimuksellisen tai yhteisöpainotteisen työn muuttuvassa 
maastossa toimimisessa on monia tarpeita, jotka linkittyvät muiden asiakasprofiilien tarpeisiin. 
Keskeisenä on tarve verkostoitumiselle, erilaisille tapahtumille, neuvonnalle ja kohtuuhintaiselle 
työtilalle.

Oy Tanssikouluyritys Ab
Yksityisen tanssikoulun keskeiset tarpeet liittyvät salitilaan. Yritystoiminnan kannalta toivotaan 
edullista ja laadukasta tilaa, jonka voi jakaa muiden kanssa, jolloin tyhjillään seisovasta tilasta ei 
tule kuluja. Myös tekijäpankille on tarvetta sopivan työvoiman löytämiseksi. 

Yhteistä asiakasprofiileille oli vähäinen maksukyky, joka on tanssialalle tyypillistä. Fokusryhmäs-
sä ideoitiin aikapankki- tai palvelunvaihtojärjestelmiä, joilla omaa osaamista voi vaihtaa tarvitse-
maansa palveluun. Toisaalta keskusteltiin palveluista, joilla omaa osaamista voi ’tuotteistaa’ tai 
joilla edistetään oman työn kysyntää.
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Ideointiseminaarissa 3.4.2013 tärkeimmäksi ideaksi äänestettiin keskitetty neuvonta, joka semi-
naarissa sai ytimekkään nimen ”Tanssin 112”.  Palveluidean ytimessä on paikka, josta ensimmäi-
seksi voisi kysyä tanssiin liittyviä asioita, ’hätänumero’, joka ohjaisi kysyjän oikean tiedon tai tahon luo.

Tämä ”Tanssin 112” säilyi keskeisenä palveluideana koko prosessin ajan. Samalla sen sisältöä pu-
rettiin fokusryhmätyössä ja arviointiseminaarissa auki tarkemmin.

Yllättävimmäksi ideaksi ideointiseminaarin osallistujat arvioivat tanssin jamittelupaikan. Myös 
tanssin ’skeittipaikaksi’ nimetty kohtaamispiste visioitiin avoimena ja kutsuvana tilana, jossa spon-
taani yhdessätekeminen – jamittelu – ja tanssin äärelle tuleminen olisi mahdollista. Jamittelupaik-
ka nähtiin toisaalta tanssitaiteen ja yleisön rajapintana, matalan kynnyksen tapahtumafoorumina, 
ja toisaalta alan ammattitoimijoiden kohtaamis- ja verkostoitumispaikkana.

Muut palveluideat vaihtelivat erilaisista tilallisista ratkaisuista aina erikoistuneisiin oheispalvelui-
hin asti. Vaikka palvelukäsikirjaprosessiin liittyvissä kohtaamisissa pyrittiin tarkentamaan, että fo-
kuksessa ovat nimenomaan tanssin ammattilaisille suunnatut palvelut (ts. tanssin ammattilaiset 
palvelujen kohteina ja asiakkaina), liittyivät monet keskustelut, ideat ja palautteet palveluihin, joita 
Tanssin talo voisi tarjota yleisölle ja ympäröivälle yhteiskunnalle (ts. tanssin ammattilaiset palve-
luntarjoajina).

PALVELU IdEAT
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Prosessin aikana työstettyjä palveluideoita olivat:

. Toimistohotelli. Neuvontapalvelu. Tietopankki. Klinikka. Sparraus ja mentorointi. Työnohjaus. Jamittelupaikka. Jäsentapahtumat. Yhteisötapahtumat. Työllistämispalvelu. Laskutuspalvelu. Työterveys- ja vakuutuspalvelut. Ammattitreenaus ja kehonhuolto. Koetanssifoorumi. Sisältötuotantoon (tuottamiseen, markkinointiin ja esittämiseen) liittyvät palvelut, 
       esim. tuotantopalvelu, esitysvälitys, agentuuripalvelu. Muut palvelut, esim. graafinen suunnittelu, viestintäpalvelut, kirjanpito, lipunmyyntijärjestelmä . Tanssijan terveyteen liittyvät oheispalvelut, esim. fysioterapia, kehonhuolto, hieronta, 
       psykologipalvelu. Treenisalit, esitystilat ja muut Tanssin talo -rakennukseen liittyvät tilapalvelut. Aikapankki

 “Tanssin talossa  on monta huonetta, joihin mahtuu monta tyyliä, lajia ja 
tekijää.  Huoneiden ovet ovat avoimia, niin että ajatukset ja ideat pääse-
vät virtaamaan.  Talon ikkunoista tulvii valoa. Haluan talolta voimaa ja 
positiivisuutta, sillä tanssi ei ole aina vaikeaa, tummaa ja itseensä käper-
tynyttä. “ Petri Kauppinen, tanssitaiteilija Oulusta
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PALVELUJEN PRIORISOINTI 

PRIORISOINN IN KRITEERIT

Tanssin osaamiskeskuksen tarkoituksena on olla työtila, kohtaamispaikka ja yhteisö tanssin am-
mattilaisille. Osaamiskeskus voi tarjota ammattilaisten työn tekemistä edistäviä ja toimintaedel-
lytyksiä parantavia palveluja. Palvelut suunnataan laajasti koko tanssin kentälle ja niitä tarjotaan 
jäsenyysperiaatteella.

Palveluideoiden priorisoinnissa on kiinnitetty huomiota siihen, että palvelut ovat koko kenttää 
palvelevia ja eteenpäin vieviä sekä toteutuskelpoisia.  Palvelujen ei ole tarkoitus kilpailla olemassa 
olevien toimijoiden kanssa, vaan toimia nykyistä infrastruktuuria täydentävänä. Tanssin talo koor-
dinoi, mahdollistaa, tuottaa ja kehittää palvelukokonaisuuksia yhteistyössä muiden organisaatioi-
den kanssa. Tavoitteena on tanssin ammattilaisten toimintaedellytysten parantaminen. 

Palveluideoiden priorisoinnin kriteereinä oli:

palvelua ei vielä ole, mutta sille on tarve

ei kilpaile olemassa olevien toimijoiden kanssa

on koko kenttää palveleva ja eteenpäin vievä

antaa työkaluja oman työn tekemiseen

on toteutuskelpoinen
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PRIORISOIdUT PALVELU IdEAT

Neuvontapa lvelu 

Ensimmäisessä seminaarissa ideoitu “Tanssin 112” tarkentui prosessin myötä tanssin ammattilai-
sille suunnatuksi neuvontapalveluksi.

Palvelukuvaus:
Neuvontapalvelu on yhden luukun palvelu, joka antaa tietoa ja ohjeita tai ohjaa eteenpäin oikeaan 
paikkaan. Neuvontaa voi saada esimerkiksi näihin kysymyksiin liittyen:

. apurahaneuvonta. lakiasiat. lupa-asiat. KELA, verot jne.. uraneuvonta

Tilanne nyt:
Eri aihealueiden neuvontaa saa eri toimijoilta ja organisaatioilta. Olemassa olevat ongelmat vaih-
televat:

. tieto on sirpaleista. neuvonta ei tavoita kaikkia tanssin ammattilaisia (esim. ammattiliittojen neuvonta on jäsen-   
   kohtaista, mutta kaikki eivät kuulu samaan liittoon, kysymykset voivat liittyä myös työnantaja-       
   rooleihin, jolloin työntekijäliiton neuvonta ei sovellu, tai monet eivät ole järjestäytyneet 
   lainkaan). neuvonta on kallista (esim. lakineuvonta). tieto ei aina sovellu taidetoimijoille (esim. viranomaiset eivät yleensä ymmärrä taiteen 
       erityiskysymyksiä)

verkkokyselyn vastaajia pyydettiin arvioimaan asteikolla 1–10, kuinka 
tärkeitä palvelut heille olisivat (1 ei ollenkaan tärkeä, 10 erittäin tär-
keä). Suurin osa verkkokyselyn vastaajista, 89 % piti neuvontapalvelua 
tärkeänä. Vastaukset jakautuivat tasaisesti asteikolla tärkeästä erit-
täin tärkeään (5–10).
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Tietopankki

Tanssin ammattilaiset kokevat tiedonpuutteen yhdeksi keskeisimmistä ongelmista. Olemassa 
olevat tietolähteet ovat joko puutteellisia, liian pirstaleisia tai ne eivät tavoita kohderyhmäänsä.

Palvelukuvaus:
Valtakunnallinen, kattava ja ajantasainen tietolähde verkossa

. tekijäpankki. työtori. treenitilapankki. esitystilalistaus. kalustonvuokrauspankki

Tilanne nyt:
Yhteistä tietopankkia ei ole. 
Työtori on jo olemassa: Työtori Tauno on elokuvan, musiikin, tanssin, teatterin ja sirkuksen rekry-
tointisivusto verkossa. Tauno on Teatteri- ja Mediatyöntekijät (TeMe) ry:n, Suomen Muusikkojen 
Liitto ry:n ja Radio- ja televisiotoimittajien liiton (RTTL) rekrytointipalvelujen yhteinen palvelu. 
Kaikki työnantajat voivat jättää palveluun ilmoituksia. Työnhakijoiden täytyy olla TeMen, Muusik-
kojen Liiton tai RTTL:n jäseniä.

Tanssin ammattilaisten jaettu näkemys oli, ettei Tauno nykyisellään tavoita kohderyhmäänsä. 
Työtoria kaivataan myös työryhmämuotoisen toiminnan mahdollistamiseen. Jako työnantajiin ja 
työntekijöihin ei vapaalla kentällä ole selkeää.

Tanssin Tiedotuskeskuksella on verkkosivuillaan Ammattilaiset-osio, jossa on listattuna suoma-
laiset esitys- ja harjoitustilat, residenssit, apurahoja myöntävät tahot (sekä kotimaiset että poh-
joismaiset), tanssikilpailut, ammattiliitot ja ammattitreenausmahdollisuudet. Sisältö koostuu 
verkkolinkeistä em. tahojen omille kotisivuille. Pelkkä verkkolinkkilistaus ei kuitenkaan riitä sisäl-
löksi, vaan tanssin ammattilaiset toivovat tietopankilta koottua sisältötietoa helposti käytettävässä 
muodossa. Tanssin Tiedotuskeskuksen verkkosivuilla on myös ilmoitustaulu, jossa ilmoitetaan 
hakuilmoituksia, avoimia työpaikkoja, kursseja jne. Seminaareissa tai työpajoissa kukaan ei mai-
ninnut tästä palvelusta, joten sitä ei ehkä mielletä merkittäväksi tietolähteeksi.

verkkokyselyn vastaajista 88 % piti tietopankkia erittäin tärkeänä 
palveluna. Suurin osa vastauksista sijoittui asteikon yläpäähän 
välille 8–10.
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verkkokyselyn vastaajista 80 % piti sparraus- ja mentorointipalve-
luita tärkeänä. vastaukset jakaantuivat tasaisesti tärkeästä erit-
täin tärkeään. 

 

Sparraus ja mentoro int i

Tanssin ammattilaiset toivoivat työhönsä vertaistukea, yksilöohjausta ja urasuunnitteluapua.
Sparraus ja mentorointipalvelu on työn tukemiseen ja kehittämiseen tähtäävä palvelu, joka pe-
rustuu kahdenväliseen pidempiaikaiseen suhteeseen. Sparraaja on vertaistuki, heijastuspinta. 
Mentorointi taas tarkoittaa kokeneemman ammattilaisen johdolla tapahtuvaa, keskustelun avulla 
etenevää yhteistyösuhdetta, jonka tarkoituksena on työn kehittäminen ja tukeminen. 

Tilanne nyt:
Sparrausta ja mentorointia tapahtuu alan ammattilaisten keskuudessa yksilötasolla ja epäviralli-
sesti, mutta laajemmin saatavilla olevaa ja tuotteistettua palvelua ei ole. Pohjoismais-baltialaisessa 
EU-rahoitteisessa Keðja-hankkeessa (2012–2015) yhtenä osaprojektina on Mentoring Scheme, jo-
hon on valittu avoimen haun kautta mukaan kaksi suomalaisosallistujaa. Yhteensä osallistujia on 
kymmenen eri maista. Kullekin osallistujalle on nimetty oma mentori, joka toimii kahden vuoden 
ajan osallistujan tukena ja neuvonantajana. Mentoreissa on mukana kaksi suomalaista (Satu Tuju-
nen ja Outi Järvinen), jotka molemmat osallistuivat myös osaamiskeskuksen fokusryhmätyöhön. 
Keðja Mentoring Scheme jatkuu vuoteen 2014 saakka ja sen järjestäjätahona toimii ruotsalainen 
SITE. 

Tietokl in ikka

Tietoklinikka on uuden oppimiseen tähtäävää, eri teemoihin liittyvää työpaja-, pienryhmä- tai yk-
sityisohjaustoimintaa ajankohtaisista aiheista ja teemoista. Tietoklinikka on toimintamuoto, jonka 
asiasisältö räätälöidään tarpeen mukaan.

Tilanne nyt:
Alan eri toimijat järjestävät työpajoja eri teemoista. Yhteistä koordinointia tai tiedonjakoa ei ole.

verkkokyselyn vastaajista 83 % piti tietoklinikkaa tärkeänä pal-
veluna. vastaukset jakaantuivat tasaisesti tärkeästä erittäin tär-
keään.  
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Toimistohotel l i

Toimistohotellissa on yhteistä jaettua tilaa, jossa on mahdollisuus työpisteeseen. Käytössä on lan-
gaton verkkoyhteys, tulostusmahdollisuus, perustoimistotarvikkeet, kopiokone jne. Toimistoho-
tellissa on myös yhteiskäytössä tietokone, jossa on ohjelmia mm. kuvankäsittelyyn, videoeditoin-
tiin ja taittoon. Lainattavissa voi olla myös joitakin teknisiä laitteita, esim. videokamera. Yhteisen 
toimistotilan lisäksi tilassa on kokoushuoneita, ryhmätyötiloja, hiljaisen työskentelyn huoneita tai 
muita erillistiloja. Toimistohotellissa on myös yhteiset sosiaalitilat, ‘kahvihuone’ kollegoiden ta-
paamiseen ja erilaisiin tapahtumiin.

Tilanne nyt:
Tanssialan omaa toimistohotellia ei ole. Moni tanssialan yhteisö on keskittynyt Helsingissä Alek-
santerin teatteriin, jossa niillä on omat toimistohuoneet. Freelancereille soveltuvaa yhteistä, jaet-
tua toimistotilaa ei ole. Erilaisia pöytäpaikkoja tarjoavia työyhteisöjä Helsingissä on monia, mutta 
tanssialan ammattilaiset eivät niitä juurikaan käytä.

Verkkokyselyn vastaajista 84 % piti toimistohotellia tärkeänä. 
Vastaukset jakaantuivat tasaisesti tärkeästä erittäin tärkeään.

”Tanssitaide Suomessa tarvitsee kohtaamispaikan, näkyvän ja helposti 
saavutettavan jakelupisteen, joka toimii tehokkaasti, tavoittaa yleisönsä 
ja houkuttelee uuteen. Tanssin talo on  koko Suomen alueella vaikuttava, 
suomalaista hyvinvointia tukeva, elävä kulttuurilaitos, jossa eri-ikäiset, eri 
lähtökohdista tulevat ihmiset kohtaavat, toimivat, oppivat, esiintyvät, ko-
kevat tanssin hurmaa ja voimaa. Tanssin talosta kehittyy olennainen osa 
helsinkiläistä kaupunkikuvaa, se vahvistaa Helsinkiä myös kehittyvänä 
kulttuuriturismin kohteena.” Tuomo Railo, tanssitaiteilija, koreografi
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Ammatt i la istapahtumat

Verkostoitumista ja tiedon jakamista edistäviä tapahtumamuotoja voi olla esim.

. sokkotreffit. pitchaus-tapahtumat (omien ideoiden presentaatio- ja esittäytymisiltoja). salonki-illat, joissa käsitellään ajankohtaisia tanssin teemoja alustusten, keskustelujen 
      ja luentojen kautta

Tilanne nyt:
Eri toimijat ja yhteisöt järjestävät tapahtumia satunnaisesti. Sokkotreffejä tai salonki-iltoja ei vielä 
tiettävästi ole. 

verkkokyselyn vastaajista suurin osa, 92 %, piti ammattilaistapahtumia 
tärkeänä. Vastaukset jakaantuivat tasaisesti tärkeästä erittäin tär-
keään.
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TOTEUTUSEhdOTUS

Toimistohotel l i  ->  Coworking space

yhteisön ydin

osaamiskeskuksen henkilökunnan työpaikka

alusta ja foorumi osaamiskeskuksen muille toiminnoille

Tanssin osaamiskeskuksen toimistohotelli on rinnakkain työskentelyn tila, ’coworking space’. Co-
working-tila eroaa perinteisestä toimistohotellista siinä, että sen tavoitteena on luoda yhteenkuu-
luvuuden tunnetta sekä synergiaa käyttäjiensä keskuudessa. Coworking-tilojen käyttäjiä yhdistä-
vät yleensä yhteiset arvot tai kiinnostuksen kohteet. Tanssin talon osaamiskeskuksessa yhteisenä 
nimittäjänä on ammattiala ja työn luonne.

Vuodesta 2006 lähtien coworking-konseptien määrä on vuosittain kasvanut, ja coworking-tiloja 
eri konsepteilla on nyt maailmanlaajuisesti jo tuhansia. Samalla kokemus coworking-konsepteis-
ta on karttunut. Suomessa ensimmäinen coworking-yhteisö, HUB Helsinki, perustettiin vuonna 
2009. 

Coworking-tilan menestykselle keskeisenä edellytyksenä on onnistunut yhteisöjohtaminen. 
Yleensä coworking-tiloissa on yksi tai useampi yhteisön emäntä/isäntä, ns. community host. Hän 
huolehtii tilan päivittäisten toimintojen sujuvuudesta ja luo yhteisölle hengen. Ideoiden ja tiedon 
jakaminen sekä ihmisten verkostoituminen on tärkeää, ja juuri tässä host on avainasemassa. Koska 
tanssin osaamiskeskuksen coworking-tilan on tarkoitus vastata yhteen keskeisistä tarpeista – tar-

OSAAMISKESKUKSEN PALVELUT

“Tanssin talo on monipuolinen ja -arvoinen, kohtaamisten ja tekemisen 
paikka. Kehittyvä ja kehittävä, nostaa tanssin profiilia ja näkyvyyttä ole-
matta korskea tai eksklusiivinen. Viihtyisä ja saavutettava, unohtumatto-
mien tanssielämysten tarjoaja...” Sanna Rekola, Tanssin Tiedotuskeskuksen 
toiminnanjohtaja
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peeseen saada työyhteisö, kokea kuuluvansa johonkin – niin fyysisestä tilasta pitää nimenomaan 
saada toimiva yhteisö. Samalla coworking-tila toimii myös muiden palveluiden keskuksena ja kiin-
nekohtana.

Toimistohotellin fyysinen tila sekä tilaratkaisut määrittävät paljolti tilassa tapahtuvan toiminnan 
mahdollisuuksia. Tilasta täytyy löytyä ainakin yksi käyttäjien yhteinen tila tai tilan osa, jota voi 
kuvata nimellä yhteisön sydän. Yhteinen tila tukee sosiaalista kanssakäymistä ja palvelee tilan pe-
rustarkoitusta, yhteisöön kuulumisen ideaa. Muiden tilojen on hyvä olla monitoimitiloja – lukuun 
ottamatta mahdollisia erillisiä käyttäjien vuokraamia toimistohuoneita. Monitoimitiloja voi käyt-
tää erilaisiin käyttötarkoituksiin, mukaan lukien tietoklinikat, jäsentapahtumat, ryhmätapaamiset.

Arvioidut kustannukset:

Kustannukset riippuvat toimistotilan kokonaiskoosta, sijainnista jne. Alustava laskelma kuluista 
käyttäjäkapasiteettia kohden:

1 työpiste ≈ 7 m2
20 työpistettä ≈ 140 m2
140 m2 -> 2 380 €/kk (laskettu 17 €/m2*)

(*Helsingin uusien toimistovuokrasopimusten mediaani 17,00 €/m2/kk vuonna 2012)

”Näen Tanssin talon merkittävänä lisänä tanssin infrastruktuuriin Suomessa. 
Näen tärkeänä tanssin tuotanto- ja palvelurakenteen kehittämisen vapaiden 
tanssitaiteilijoiden työllistämiseksi, tanssin monimuotoisuuden vahvistami-
seksi ja tanssin saavutettavuuden lisäämiseksi. Toimivan tuotantokoneiston 
kuten myös monipuolisen kotimaisen ja ulkomaisen ohjelmiston rinnalla näen 
erittäin tärkeänä laadukkaan yleisötyöohjelman luomisen ja uusien tanssi-
perustaisten palvelujen kehittämisen eri asiakasryhmien tarpeisiin. Tanssin 
talonkin kohdalla on hyvä muistaa, että Roomaa ei rakennettu päivässä – 
nyt ollaan luomassa jotain, mikä palvelee Helsinkiä, muuta pääkaupunki-
seutua ja tanssialaa Suomessa toivottavasti vielä vuosikymmenten jälkeen. ” 
Kai Lehikoinen, lehtori, tutkija,  Taideyliopisto
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Jos kustannukset arvioidaan 1,5 kertaa pelkän tilavuokran suuruiseksi, on kunkin työpisteen hinta 
178,50 €/kk. Lisäksi coworking-tilan kustannuksiin tulee hostin palkkakulut.

Huom. Käyttäjäkapasiteetti ei vastaa suoraan käyttäjien määrää, sillä vaihtuvan työpisteen käyttä-
jät ovat harvoin tilassa täysiaikaisesti.

Muista palveluista poiketen coworking-tila vaatii suhteellisen suuren alkuinvestoinnin (tila, kalus-
teet, tietoliikenneyhteydet, tarvikkeet). Osaamiskeskuksen coworking-tila voidaan mahdollisesti 
toteuttaa yhteistyössä jonkun muun hankkeen, esim. Loft Helsingin puitteissa.

Tietopankki

osaamiskeskuksen keskeinen tietojärjestelmä ja resurssi

eri käyttöoikeustasot mahdollistavat monipuolisen käytön

     sisältää sekä osaamiskeskuksen omaa, itse tuottamaa sisältöä että 
      yhteistyötahojen  tuottamaa ja päivittämää sisältöä 

Tietopankissa voi olla erilaisia sisältöryhmiä:

. Osaamiskeskuksen itse tuottamia sisältöjä 
       (esim. coworking-tilan resurssivaraukset, osaamiskeskuksen tapahtumakalenteri). Jäsenten tuottamia ja päivittämiä sisältöjä (esim. tekijäpankki). Yhteistyökumppaneiden tietopankkiin tuottamia ja päivittämiä sisältöjä 
       (esim. treenitilapankin ja kalustonvuokrauspankin sisällöt). Yhteistyökumppaneiden tuottamia ja päivittämiä sisältöjä muista palveluista, 
       jotka on joko integroitu tietopankkiin tai jotka löytyvät linkitettyinä tietopankin kautta 
       (esim. työtori?)

Tietopankki voi siis sisältää jo olemassa olevia osa-alueita sekä osioita, joita ei vielä ole lainkaan. 
Oleellista tietopankissa on tiedon luotettavuus ja ajantasaisuus, palvelun toimintavarmuus sekä 
käyttöliittymän käytettävyys. 

Eri käyttöoikeustasot mahdollistavat sen, ettei esim. varausjärjestelmien tarvitse olla keskusjoh-
toisesti päivitettyjä. Toisin sanoen resurssien tarjoajat, esimerkiksi treenisalien vuokraajat, voivat 
itsenäisesti päivittää resurssitietoja tietopankkiin ja sopia resurssien käytöstä suoraan osaamiskes-
kuksen jäsenten eli käyttäjien kanssa (vrt. Airbnb, Venuu jne.).
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Teknisesti tietopankki voidaan toteuttaa olemassa olevia varaus- ja resurssijärjestelmiä käyttäen 
(valmis ohjelmistotuote) tai erikseen räätälöitynä tietojärjestelmähankkeena. Valmiin ohjelmis-
totuotteen käyttö ja sen muuntelu/täydennys tulee todennäköisesti räätälöityä tietojärjestelmää 
edullisemmaksi. Käytettävyysnäkökulmasta kannattaa pohtia erityisesti rajapintoja sosiaaliseen 
mediaan.

Arvioidut kustannukset:

Tietopankin toteutus on itsenäinen osaprojekti, jonka onnistumisessa tärkeää on todellisten tar-
peiden sekä toivotun lopputuloksen määritys ja rajaus, ammattimainen projektinhallinta sekä riit-
tävä resursointi. Kustannuksia on mahdotonta määrittää ennen tietojärjestelmäprojektin tarkem-
paa sisältömäärittelyä ja rajausta sekä tietopankin vaatimusmäärittelyä.

Tietojärjestelmien kustannuksista kehittämisinvestoinnit ovat vain osa kokonaisuutta, sillä suurem-
man osan muodostavat käyttö- ja ylläpitokustannukset. Näin ollen on mielekkäintä rajata ensin 
tärkeimmät osa-alueet, joille on suurin tarve ja jotka ovat koko tietopankin kannalta keskeisimmät.

Tietopankin voi siis toteuttaa moduulimaisesti, lisäten uusia sovelluksia ja sisältökokonaisuuksia 
tarpeen mukaan. Tällöin täytyy kuitenkin varmistaa, että valittu toteutustapa mahdollistaa uusien 
sovellusten käyttöönoton vaivattomasti.

Osaamiskeskuksen alustavaa liiketoimintasuunnitelmaa varten on laskennallisesti arvioitu, että 
toimivan tietopankin ylläpitokustannukset olisivat minimissään noin 4 000 €/v (n. 1 kk työtä).

”Tanssin talo valmistuu! Uskon ihmisten voimaan. Nyt saadaan jotain 
aikaiseksi ja seuraavaksi ratkaistaan uusia kysymyksiä. Prosessi jatkuu ja 
muuttaa kenttää uuteen järjestykseen.  Sitähän taide on luonteeltaan.”
Valtteri Raekallio, tanssitaiteilija
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Neuvontapa lvelu

osaamiskeskuksen ydinpalvelu

jäsenten ensisijainen kontaktipiste muihin palveluihin

Neuvontapalvelu on keskeinen osaamiskeskuksen toiminto. Se on jäsenten ensimmäinen henki-
lökohtainen ja yksilöllinen kosketuspinta sekä väylä muuhun palvelutarjontaan.

Neuvontapalvelun toteutuksessa oleellista on, että sillä on käyttäjälle selkeää lisäarvoa verrattuna 
pelkän tietopankin käyttöön. Neuvonta on yksilöllistä, henkilökohtaista, asiantuntevaa ja tietoa 
soveltavaa.

Neuvontapalvelu voi toimia ajanvarausperiaatteella, joten palvelua ei tarvitse olla jatkuvasti saa-
tavilla. Näin palvelu voidaan toteuttaa joko osaamiskeskuksen omalla henkilöstöllä tai ostopalve-
luna. Maantieteellistä saatavuutta voidaan myös harkita, esim. paikallisten neuvojien kautta eri 
kaupungeissa tai videopuhelutapaamisin. 

Neuvontapalvelun ajanvaraus voidaan toteuttaa verkkopalveluna (esim. osana tietopankkia) tai 
esim. coworking-tilan hostin kautta.

Vastaavaa neuvontapalvelua on jo jonkin verran olemassa, paitsi epävirallisena kollegiaalise-
na apuna myös yleisesti saatavilla olevana palveluna. Arts Management Helsinki on vuodesta 
2012 alkaen tarjonnut taiteilijoille maksutonta neuvontapalvelua, jossa palvelukonseptiin kuuluu 
kahden tunnin neuvontasessio kahden asiantuntijan kanssa, erilaiset ideointi- tai fasilitointime-
netelmät sekä session dokumentaatio. Osaamiskeskuksen neuvontapalvelu voisi kuitenkin olla 
huomattavasti kevyempi ratkaisu, esim. yhden tunnin mittainen sessio yhden neuvojan johdolla.
Mallia voisi ottaa esim. Diges ry:n ja Taiteen edistämiskeskuksen Kirkastamo-klinikasta, jossa 
osallistujille tarjotaan tunnin mittainen henkilökohtainen keskustelu asiantuntijan kanssa.

Arvioidut kustannukset:
Neuvontakerta asiakkaalle á 1 h, käytetty työaika per neuvontakerta 2 h
Kustannukset minimissään per neuvontakerta (laskennallinen tuntipalkka 25 € + sivukulut ≈ 33 €):
33 € x 2 h = 66 €
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Sparraus ja mentoro int i

sparraus ja mentorointi ovat tärkeitä substanssiosaamisen kehittämisen muo-
toja sekä keinoja siirtää hiljaista tietoa 

sparraus ja mentorointi ovat aina yksilöllisiä ja räätälöityjä palveluja, joiden 
sisältö riippuu vahvasti toimintaan osallistuvista henkilöstä

Sparrausta ja mentorointia ei tanssin kentällä ole toteutettu järjestelmällisesti. Osaamiskeskus voi 
toimia uranuurtajana tällaisen palvelumuodon kehittäjänä, fasilitaattorina tai puitteiden luojana. 
Mentorointia on paljon mm. yliopistoissa, järjestötyössä sekä osana suurempien yritysten sisäistä 
henkilöstön kehittämistä. Näissä konteksteissa siihen liittyy vahvasti myös maksuttomuus, sillä 
ajatuksena on organisaation hiljaisen tiedon siirtäminen eteenpäin uudelle sukupolvelle. Mento-
rointia on kuitenkin yhä enenevässä määrin myös ammattimaisena toimintana yritysmaailmassa.
Sekä sparraus että mentorointi tähtää ensisijaisesti aktorin, toiminnan kohteen, kehittymiseen. 
Samalla toiminta on kuitenkin antoisaa myös mentorille tai sparraajalle. 

Sparraus ja mentorointi voidaan toteuttaa ainakin kahdella erilaisella tavalla: osaamiskeskuksen 
itse suunnittelemana, tuottamana ja toteuttamana palveluna tai ostopalveluna, jolloin osaamis-
keskus toimii palvelun fasilitaattorina tai ’matchmakerina’.

Itse tuotettu sparraus- ja mentorointipalvelu voi olla erillinen kehitysprojekti. Tällöin palvelun si-
sältö, tavoitteet ja toimintasuunnitelma laaditaan ja testataan esim. koeryhmän kanssa ennen pal-
velun avaamista koko jäsenistölle. Kehitysprojektin aikana voidaan määritellä, miten mentorit tai 
sparraajat valitaan, keitä he ovat, mikä on mentorointisuhteen kesto ja tapaamisten määrä, mikä 
on palvelun liiketoimintamalli ja mahdollinen erilliskustannus osallistujalle jne.

Ostopalveluvaihtoehdossa mentorointipalvelu hankitaan ulkopuoliselta toimijalta, ammatti-
mentoriperiaatteella. Ostopalveluvaihtoehto voi olla kokonaiskustannuksiltaan jopa edullisempi 
kuin itse tuotettu palvelu tarkasteluajanjaksosta riippuen, sillä palvelun kehityskustannuksia ei ole. 
Mentoroinnin hinta käyttäjää kohden on kuitenkin ostopalveluna korkeampi. 

Arvioidut kustannukset:

Sparraus- ja mentorointipalvelun kustannus riippuu edellä mainitusta toteutustavan valinnasta. 
Toteutustavasta ja toimintaperiaatteesta riippuu myös, onko toiminta jäsenille erillismaksun alais-
ta vai voiko se sisältyä jäsenmaksuun. Osaamiskeskuksen alustavaan liiketoimintasuunnitelmaan 
kustannusta tai tuloja ei ole laskettu.



”Tanssin talo on merkittävä askel tanssitaiteelle ja taiteelle yleensäkin Suo-
messa. Tanssin talo on myös merkittävä mahdollisuus luoda uudenlaista 
toimintakulttuuria yhdessä todella monimuotoisen toimijakunnan kesken. 
Toivottavasti vaikutukset resonoivat laajasti muillekin aloille.”
Samuli Nordberg, tanssitaiteilija

Tietokl in ikka

eri toimijoiden ja organisaatioiden tarjoaman tiedon ja palvelujen 
fasilitointi ja koordinointi

tilan tarjoaminen ammattialakohtaiseen työpaja- ja luentotoimintaan

Tietoklinikka on toiminnan muoto, jossa jo olemassa olevia työpaja-, koulutusjakso- ja tietosisältöjä koo-
taan kohderyhmälle houkuttelevaan ja saavutettavaan muotoon, tai jossa uusia sisältöjä tilataan eri toteut-
tajatahoilta. Osaamiskeskus toimii tietoklinikoiden koordinoijana ja sisältöjen tilaajana/kuratoijana. Tie-
toklinikan sisältötuottajina voivat toimia eri taidealan järjestöt, yhteisöt, yritykset ja yksittäiset asiantuntijat. 

Tietoklinikan sisältökuraattori voi olla osaamiskeskuksen henkilökuntaan kuuluva tai erillinen sisältövas-
taava/työryhmä. 

Arvioidut kustannukset:

Tietoklinikan sisältökustannukset voivat vaihdella riippuen sisällöstä ja palveluntarjoajasta.
Osaamiskeskuksen alustavaa liiketoimintasuunnitelmaa varten keskimääräisiksi kustannuksiksi on lasket-
tu 300 €/kk, joka vastaa yhden keskihintaisen luennon määrää kuukaudessa. (Lisäksi kustannuksiin lukeu-
tuu koordinointityö ja tilankäyttöön liittyvät kulut.)
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Ammatt i la istapahtumat ( jäsentapahtumat)

monimuotoiset ja -sisältöiset tapahtumat

jäsenistö sekä osallistujina että tapahtumanjärjestäjinä

tärkeä yhteisöllisyyttä luova funktio

osaamiskeskus tarjoaa puitteet, fasilitoi ja koordinoi

Ammattilaistapahtumat on kattonimike toiminnalle, jossa tanssialan ammattilaiset ovat sekä sisällön tuotta-
jina että kohderyhmänä. Tapahtumissa osaamiskeskuksen rooli on tarjota tila ja puitteet tapahtumille. 

Ammattilaistapahtumat ovat keino vahvistaa yhteisöllisyyden kokemusta, jakaa tietoa ammattilaisten kes-
ken sekä houkutella uusia jäseniä osaamiskeskukseen. Yhteisöllisyyden tukemiseksi on mielekkäintä, jos 
tapahtumat ovat avoimia kaikille tanssikentän ammattilaisille, myös ei-jäsenille. Toisaalta osallistumisoikeus 
rajattuna jäsenyyteen voi lisätä jäsenyyden houkuttelevuutta. Osaamiskeskus voi myös esim. rajata, että 
tapahtumia voivat järjestää vain jäsenet. Tapahtumien sisällöistä riippuen toteutustapana voi olla osin kaikille 
avoimet, osin vain jäsenille suunnatut tapahtumat. 

Arvioidut kustannukset:
Tapahtumat ovat ammattilaisten omaehtoista toimintaa, jolloin sisällöntuottamisesta ei ole erillisiä kuluja. 
(Kustannuksiin lukeutuu tapahtumien koordinointityö sekä tilankäyttöön liittyvät kulut.)



Tanssijasta  yksityisyrittäjäksi
Tähtitanssija Minna Tervamäen uusi tanssitaivas

Eläkkeelle jäämisen jälkeen Suomen Kansallisoopperan baletin  tähtitanssijasta Minna Tervamäestä on 
tullut yksityisyrittäjä. Omien produktioiden tuottamiseen liittyvä työ on pitänyt opetella käytännön kautta  
itsenäisesti.  Siinä Minnaa auttoi toinen freelance-kollega, flamencotanssija Kaari Martin. Tervamäki  toteaa, 
että hänellä olisi ollut paljon käyttöä Tanssin talon kaltaiselle, osaamista ja voimavaroja yhdistävälle  toimin-
taympäristölle. 

 –  Mutta nyt jo voisin itsekin antaa sinne tietotaitoani, hän sanoo Tanssin talo -ideoistaan.

Käytäntöä ja luovuutta

Minna Tervamäki ei ole vierastanut liike-elämään suuntautuneita keikkoja.  Niillä hän on esittänyt omia pro-
duktioitaan, tehnyt muotinäytöksiä ja ammentanut monipuolisesti luentojen aiheita  kokemastaan.  
- Tanssijat väheksyvät turhaan sitä, että he osaavat paljon muutakin kuin tanssia.  Taiteilijan ammatti on 
opettanut valtavasti asioita,  joista millä tahansa yrityksellä on opittavaa. Nykyään puhutaan paljon kulttuurin 
voimauttavasta vaikutuksesta ja siinä taiteilijoilla olisi paljon annettavaa.  Olen luennoinut mm. siitä, miten 
vammautumisen jälkeen voi nousta takaisin huipulle.  Kokemuksellinen tieto on kysyttyä mitä erilaisimmille 
yrityksille. 

–On paljon luovia mahdollisuuksia jakaa omaa tietotaitoa. Olen kova ideoimaan ja keksimään. Itse aloitan  
luentoni  usein tanssimalla. Se herättelee tehokkaasti power-pointeilla uuvutetun tietotyöläisen, hän tietää.  
Minna sanoo, että harva yritys lähtee enää  sponsoroimaan taidetta taiteen vuoksi,  mutta asiakaslähtöinen 
ja käytännöllinen ideointi on eri asia. 

- Tulevalla Tanssin talolla voisi olla esimerkiksi lounasaikaan avoimia harjoituksia tai koreografit voisivat pitää 
yrityksille omia, eri näkökulmista lähteviä vastaanottojaan, hän ideoi.  Kontaktiverkostojen jakamisessa Min-
nalla olisi myös paljon annettavaa talon muille toimijoille.  

Tervamäkeä harmittaa taiteen saama elitistinen luonne. 

-  On hassua, että jääkiekosta ei koskaan sanota, että se on elitististä vaikka liput matsiin maksavat 150 euroa.  
Mutta jo 35 euron tanssilippua pidetään kalliina,  vaikka sillä ei saa kuin  pitsan ja kaljan, hän puuskahtaa.
Koska julkinen rahoitus kiristyy, Minna uskoo, että Suomessa yksi toimiva keino tanssin rahoitukseen olisi 
amerikkalaistyylinen mesenaatti-ajattelu.

-Uskon, että täälläkin on niitä tanssin rakastajia, jotka olisivat valmiita satsaamaan,  jos me tanssitaiteilijat 
vain osaisimme tulla heitä vastaan, hän toteaa.
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JÄSENYYSMALLIT

Osaamiskeskuksen jäsenyys on avoin kaikille tanssin ammattilaisille. Jäsenyys tarkoittaa kan-
ta-asiakkuutta, ei välttämättä osallisuutta osaamiskeskusta koskevaan päätöksentekoon 
(vrt. yhdistysjäsenyys). Jäsenyysmallit ovat verrannollisia esim. kuntosalien jäsenyyksiin: eri jäse-
nyystasoihin sisältyy erilaisia palvelukokonaisuuksia.

XS (Perusjäsen)

Pienimmällä jäsenmaksulla voi käyttää osaamiskeskuksen tietopankkia ja osallistua kaikkiin jäsen-
tapahtumiin. Perusjäsen voi myös hakea sparraukseen/mentorointiin. Neuvontapalvelu ja tietokli-
nikka ovat käytettävissä erillisellä kertamaksulla.

Liiketoimintasuunnitelmassa XS-jäsenyyden hinnaksi on määritetty 8 €/kk. (Vuositasolla 96 €)

S

S-jäsenyyteen sisältyy tietopankki, jäsentapahtumat, mahdollisuus sparraukseen/mentorointiin ja 
tietoklinikka. Neuvontapalvelua voi käyttää 10 kertaa vuodessa. Toimistohotellin yhteinen työtila 
on käytettävissä noin kerran kuukaudessa (á 4 h), lisätunneista on erillinen kertamaksu.

Liiketoimintasuunnitelmassa S-jäsenyyden hinnaksi on määritetty 40 €/kk.

M

M-jäsenyyteen sisältyy tietopankki, jäsentapahtumat, mahdollisuus sparraukseen/mentorointiin 
ja tietoklinikka. Neuvontapalvelua voi käyttää 10 kertaa vuodessa. Toimistohotellin yhteinen työ-

verkkokyselyn vastaajista 30 % valitsisi XS-jäsenyyden. jäsenyydestä 
oltiin keskimäärin valmiita maksamaan 7 €/kk. Vastaukset vaihtelivat 
välillä 1–20 €.

verkkokyselyn vastaajista 26 % valitsisi S-jäsenyyden. jäsenyydestä ol-
tiin keskimäärin valmiita maksamaan 22,50 €/kk. vaihteluväli oli suuri, 
5–80 €.
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tila on aina käytettävissä, kokous-, ryhmätyö- ja muita erillistiloja voi käyttää 10 kertaa vuodessa.

Liiketoimintasuunnitelmassa M-jäsenyyden hinnaksi on määritetty 150 €/kk. 
(Kokoaikainen coworking-tilan käyttöoikeus maksaa Helsingissä muissa yhteisöissä noin 170–
400 €/kk.)

L

L-jäsenyyteen sisältyy tietopankki, jäsentapahtumat, mahdollisuus sparraukseen/mentorointiin ja 
tietoklinikka. Neuvontapalvelua voi käyttää 10 kertaa vuodessa. Toimistohotellin kaikki tilat ovat 
käytettävissä.

Liiketoimintasuunnitelmassa ei ole otettu huomioon L-jäsenyyttä, vaan arvioitu jäsenmäärä on 
yhdistetty M-jäsenyyden kanssa. Erona jäsenyystasoissa on vain toimistohotellin muiden tilojen 
käyttömahdollisuus; tämän tarpeellisuutta voi tarvittaessa arvioida erikseen.

XL

XL-jäsenyyteen sisältyy kaikki palvelut rajoituksetta. Jäsenyyteen sisältyy myös oma työhuone 
toimistohotellissa.

Liiketoimintasuunnitelmassa ei ole otettu huomioon XL-jäsenyyttä, vaan arvioitu jäsenmäärä on 
yhdistetty M-jäsenyyden kanssa. Omien työhuoneiden mahdollisuudet sekä sopiva hintataso 
riippuu oleellisesti tilaratkaisuista.

verkkokyselyn vastaajista 19 % valitsisi M-jäsenyyden. jäsenyydestä 
oltiin keskimäärin valmiita maksamaan 43 €/kk. vastaukset vaihtelivat 
välillä 10–120 €.

verkkokyselyn vastaajista 8 % valitsisi L-jäsenyyden. jäsenyydestä oltiin 
valmiita maksamaan keskimäärin 37 €/kk (vaihteluväli 12–80 €).

verkkokyselyn vastaajista 10 % valitsisi XL-jäsenyyden. jäsenyydestä ol-
tiin valmiita maksamaan keskimäärin 163 €/kk (vaihteluväli 35–500 €).
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ALUSTAVA LI IKETOIMINTASUUNNITELMA

Osaamiskeskuksen kuvaus / vis io

Tanssin talon osaamiskeskus on työtila, kohtaamispaikka ja yhteisö tanssin ammattilaisille. Osaa-
miskeskus tarjoaa ammattilaisten työn tekemistä edistäviä ja toimintaedellytyksiä parantavia pal-
veluja. Palvelut on suunnattu laajasti koko tanssin kentälle ja niitä tarjotaan jäsenyysperiaatteella.
Osaamiskeskuksen palvelut eivät kilpaile muiden toimijoiden jo olemassa olevien palvelujen tai 
toimintojen kanssa, vaan osaamiskeskus toimii tanssin infrastruktuuria täydentävänä yhteisönä. 
Osaamiskeskus koordinoi, mahdollistaa, tuottaa ja kehittää palvelukokonaisuuksia yhteistyössä 
muiden organisaatioiden kanssa.

Osaamiskeskus sijaitsee Helsingissä, mutta palvelut ja jäsenyydet ovat avoimia ammattilaisille 
kaikkialla Suomessa. Osaamiskeskuksen fyysisenä paikkana ja kokoavana työyhteisönä toimii co-
working-tila, jossa on työpisteitä jäsenille, sosiaalitilat muiden tapaamiseen sekä monitoimitilat 
erilaisia jäsentapahtumia varten. 

Osaamiskeskuksen sisäisenä ja ulkoisena viestintäkanavana sekä tiedonhallinnan ytimenä toimii 
tietopankki, joka sisältää sekä itse tuotettua ja toteutettua tietoa että muiden toimijoiden sisältöä. 
Verkossa toimiva tietopankki mahdollistaa sen, että osaamiskeskuksen palvelut ja tieto ovat saa-
tavilla myös maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

Osana tietopankkia on muun muassa harjoitussalipankki, josta voi löytää ja varata omaan tar-
peeseen soveltuvia harjoitus- ja studiotiloja. Esitystiloja voi myös löytää tietopankin kautta. Tie-
topankissa on tekijäpankki, työtori ja muita tarpeellisia tiedonjakomahdollisuuksia sekä jäsenille 
että kentälle laajemmin. Tietopankissa on erilaisia käyttöliittymämahdollisuuksia ja näkymiä eri 
kohderyhmille, esim. ei-jäsenillä on pääsy osaan tiedoista. Näin osaamiskeskus toimii samalla ’vir-
tuaalisena Tanssin talona’.

Jäsenille suunnattu ydinpalvelu on neuvontapalvelu, joka tarkoittaa henkilökohtaista kohtaamista 
neuvojan kanssa. Neuvontapalvelun ideana on toimia porttina muihin palveluihin ja tukipisteenä 
ammatissa toimimisen haasteisiin. Jäsenyyteen sisältyy tietty määrä neuvontapalveluaikoja jäsen-
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tasosta riippuen. Neuvontapalvelu voi olla saatavilla myös virtuaalisesti (esim. videoneuvotteluna) 
tai etäpisteissä muualla Suomessa. 

Neuvontapalvelu auttaa ammattilaisia joissakin yksittäisissä kysymyksissä tai yleispohdinnassa, 
mutta tarkempaa tietoa ja ohjeistusta saa tietoklinikkapalvelussa. Tietoklinikka voi olla  työpaja-, 
pienryhmä- tai yksityisohjausmuotoista, uuteen oppimiseen tähtäävää. Tietoklinikan aiheet voi-
vat nousta ajankohtaisista teemoista tai jäsenten selkeistä tarpeista.

Pitkäjänteisempää, yksilöllistä tukea ja kahdenvälistä vuorovaikutusta voi saada sparrauksen ja 
mentoroinnin kautta. Osaamiskeskus toimii sparrauksen ja mentoroinnin organisoijana tai palve-
luoperaattorina. Palveluun voi sisältyä lisämaksu sitä käyttäville jäsenille.

Yhteisöllisiä tapahtumia osaamiskeskus järjestää myös säännöllisesti. Jäsentapahtumia voivat 
olla esim. pitchaustapahtumat, jossa ammattilaiset esittelevät omia ideoitaan ja työprosessejaan 
muille; ’sokkotreffit’, joissa pääsee tutustumaan uusiin kollegoihin; tai salonki-illat, joissa keskus-
tellaan ajankohtaisista teemoista kollegiaalisessa hengessä. Jäsentapahtumia voivat järjestää kaik-
ki jäsenet, osaamiskeskus tarjoaa tilan ja jäsenviestinnän tapahtumille.

Osaamiskeskuksen perushenkilökuntaan kuuluu vähimmillään coworking-tilan host, yhteisön 
hengen luoja, joka samalla toimii tapahtumien koordinaattorina (ts. varaa tilat tapahtumille ja 
merkitsee ne jäsenkalenteriin). Muu henkilöstöresurssi voi olla mitoitettu tarpeen mukaan tai 
ostettu ulkopuolisena ostopalveluna.

Jäsenet voivat valita haluamansa jäsenyystason tarvitsemiensa palvelujen laadun ja määrän mu-
kaan. Perusjäsenyyteen kuuluu pääsy tietopankkiin ja jäsentapahtumiin. Muihin jäsentasoihin si-
sältyy mm. coworking-tilan käyttö joko tuntiperusteisesti tai kokoaikaisesti.
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ASIAKAS:
Osaamiskeskuksen asiakkaat ovat etupäässä tanssialan ammattilaisia (yksityishen-
kilöitä): tanssijoita, koreografeja, tanssinopettajia, tuottajia jne. Myös yhteisöt voivat 
olla asiakkaina, esim. tanssiryhmät, yhdistykset ja  tuotantoryhmittymät.

ASIAKKAIDEN TAVOITTAMINEN:
Osaamiskeskuksen tavoitteena on 
olla alan keskeinen toimijayhteisö. 
Asiakkaat voivat olla sekä pääkau-
punkiseudulta että koko maasta. 
Osaamiskeskus verkottuu muiden 
alan organisaatioiden kanssa ja tie-
dottaa olemassaolostaan tanssialan 
tapahtumissa ja julkaisuissa.

ASIAKASSUHTEET:
Asiakkuus perustuu jäsenyyteen, josta on 
valittavan erilaisia ’tasoja’ (palvelukokonai-
suuksia). Alimman tason jäsenyys on niin 
edullinen, että hinta ei ole este edes vähä-
varaisimmille tanssiammattilaisille. Osaa-
miskeskus on yhteisö, johon on helppo 
kuulua ja joka on helposti lähestyttävä.

TULOT:
Osaamiskeskuksen 
tulonlähteenä on 
jäsenyysmaksut. 

ARVOLUPAUS / LIIKEIDEA:
Osaamiskeskus on toimintayhteisö, joka tukee ja mahdollistaa tanssialalla toimimi-
sen ammattimaisesti. Osaamiskeskus tarjoaa yhteisön, vertaistuen, tietoa ja palve-
luja.

TOIMINTATAPA:
Osaamiskeskus on sekä fyysinen työ-
tila ja tapahtumaympäristö että yh-
teisö, jonka jäsenenä voi olla maan-
tieteellisestä sijainnista huolimatta. 
Osaamiskeskus toimii palveluntuot-
tajana, paveluntarjoajana, palveluope-
raattorina ja/tai fasilitaattorina.

RESURSSIT:
Osaamiskeskuksen tärkein resurssi on 
jäsenistön yhteisvoima. Palvelut ja toi-
mintamuodot on suunniteltu niin, että 
ne tukevat yhteisöllisyyttä. Osaamiskes-
kuksen keskeisinä resursseina ovat tie-
topankki (palveluportaali, viestintäväline) 
ja fyysinen toimitila (tapahtumakeskus ja 
coworking).

YHTEISTYÖKUMPPANIT:
Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat alan muut yhteisöt ja toimijat. Tarkoituksena 
ei ole toimia muiden yhteisöjen kilpailijana vaan yhteistyökumppanina. Lisäksi osaa-
miskeskus tekee yhteistyötä mm. muiden taiteenalojen toimijoiden, kulttuurivaikut-
tajien, kunnan, valtion, yritystoimintaa tukevien organisaatioiden ja viranomaisten 
kanssa.

TANSSIN TALON OSAAMISKESKUKSEN LIIKETOIMINTAMALLI

KUSTANNUKSET:
Kustannukset koostuvat 
henkilökuntakuluista, 
toimitilakuluista sekä 
palvelujen sisältöku-
luista.



Tanssijan kokemuksia ja odotuksia Tanssin taloista

-Tanssijalle harjoitustila on todella tärkeä paikka, sanoo ulkomaisilta nykytanssiareenoilta  Suomeen 
palannut tanssija Hanna Ahti.  -Ihanne olisi, ettei koko ajan tarvitsisi vaihtaa treenitilaa.  Koska harjoi-
tuksissa ollaan iso osa päivästä viikosta toiseen, tila itsessään vaikuttaa teoksen ideoihin ja luo olen-
naisesti sen henkeä. On myös kiva, jos treenisalin yhteydessä olisi yhteinen paikka, jossa voi oleskella, 
tehdä ruokaa ja levätä. - Mutta onneksi Suomessa ei ole usein sisällä kylmä, nauraa Hanna, joka on 
testannut  eurooppalaisia  saleja melkein kymmenen vuoden ajan.
 
Euroopasta Hanna haluaa mainita Charleroi Danses esittävän taiteen talon Brysselissä, jossa hän 
työskenteli Pierre Droulers’n teoksissa vuosina 2008–09.

- Charleroi Danses on ihana paikka, sanoo Hanna. - Se voisi olla yksi esikuva meidän Tanssin talon 
konseptille.  Avoin ilmapiiri ja hyvät tuotannolliset resurssit ovat toimivan talon kivijalka. Sen päälle 
neljä talon eri osa-alueista vastaavaa johtajaa,  kaksi koreografia, yksi tuottaja  ja videotaiteilija raken-
tavat ohjelmistoa ja tekevät myös omia teoksiaan. Talolla on myös resursseja kutsua luokseen muiden 
maiden tuotantoja.

Vapaudesta ja oikeista valinnoista

Suomeen palattuaan vuonna 2010 Hanna Ahti on ollut kysytty tanssija vapaan kentän teoksissa. Hän 
on ollut tanssijana  mm.  Sanna Kekäläisen, Maija Hirvasen, Ervi Sirénin, Favela Vera Ortizin ja 
Maija Mustosen  teoksissa sekä tehnyt omia projektejaan.

Freelancerius on Hannan valinta.  Mitä vapaan tanssin ammattilainen Tanssin talolta  tarvitsisi? Mitä 
Hanna voisi antaa talolle? 

- Olen avoin talon suhteen. Jos kommunikaatio pelaa, saadaan paljon aikaan. Avoimet ovet ja yhtei-
nen green room oleskeluun luovat jo henkeä. Ainoa pelko talon suhteen on, että sinne muuttavat 
vain etabloituneet ryhmät. 

Hanna toivoisi taloon nouseville koreografeille mahdollisuutta pienimuotoiseen residenssiohjelmaan.

- Talo voisi tuottaa demo-sarjan tai kevytohjelmiston, jossa tekijälle taattaisiin lyhyt harjoitusperiodi, 
pieni näytösjakso ja katsojille halvat liput. Sarja olisi residenssiohjelman rinnalla mahtava juttu. 



- Minä  voisin auttaa nuoria tanssijoita kertomalla kokemuksistani muissa Euroopan maissa työs-
kentelystä yhteisissä keskusteluilloissa.  

Helpdesk-toiminta hoituu Hannalta myös suhteessa ranskankieliseen tanssimaailmaan. Ja hän 
voisi tuoda paljon käytännön tietotaitoa talon kansainvälisen vaihdon tietopankkiin. Kielitaidon 
ja monipuolisen tanssikokemuksen lisäksi Hanna on joutunut  perehtymään eri maiden verotuk-
seen, työ- ja oleskelulupiin. Hannalla on myös paljon omakohtaista tietoa ulkomaisten ryhmien 
palkkioista ja esiintymissopimuksista.

Nyt Hanna valmistelee jo toista valokuva- ja runokirjaa japanilaisen valokuvaaja Yoshi Omorin 
kanssa.  Tanssin talo voisi myös auttaa Yoshin kaltaisia ulkomaisia tekijöitä löytämään suomalaisia 
taiteilijakontakteja ja työmahdollisuuksia.  

 Viimeiseen kysymykseen, kenelle Tanssin talo kuuluu, Hanna vastaa:

- Haluaisin puhua tanssitaiteesta, joka muuttaa muotoaan eri virtausten ja tekotapojen kautta.  
Mielestäni on vanhanaikaista keskustella siitä, mitä tanssitaide on. Keskittyisin tarjoamaan tiloja 
uusien projektien, ideoiden, teosten toteuttamiseen ja esittämiseen sekä kiertävien nykyteos-
ten näyttämiseen. Mutta talolla voisi olla oma idea, miten toimintaa ohjelmoidaan: esimerkiksi 
vuodenaikojen mukaan siellä voisi olla hyvinkin erilaisia showcase-ohjelmistoja, joita eri tanssin 
lajeista kiinnostuneiden yleisöjen olisi helppo löytää. 

-  Asiat ottavat aina aikansa ja paljon pitää tehdä duunia, mutta olen luottavainen tulevaisuuden 
suhteen.  Suomalaisen tanssin maine on hyvä. Kymmenen vuoden poissaolon jälkeen meininki 
täällä on muuttunut huikeasti  avoimemmaksi.

Kuva: Yoshi Omori
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Tulot ja ku lurakenne

Osaamiskeskus toimii jäsenmaksuilla. Jäsenyys tarkoittaa kanta-asiakkuutta ja edellyttää jäse-
nyystason mukaista säännöllistä maksua. Lisäksi joillakin palveluilla voi olla erillismaksuja.
Alustavassa laskelmassa jäsenmaksujen taso on arvioitu tasoille 8 €/kk (perusjäsenyys), 40 €/kk 
(S-jäsentaso) ja 150 €/kk (M-jäsentaso). Jäsentasoissa voi todellisuudessa olla enemmän eroja ja 
palvelukokonaisuuksia.

Alustavassa laskelmassa ei ole otettu huomioon merkittäviä kuluja, kuten alkuinvestointeja, tieto-
pankin perustamiskuluja, jäsentapahtumien mahdollisia kuluja sekä sparraus- ja mentorointipal-
velun kuluja. Näistä tietopankki ja sparraus/mentorointi ovat itsessään  kokonaisia erillisprojekteja, 
jotka vaativat tarkempia sisältösuunnitelmia.

Kuluiksi on alustavassa laskelmassa laskettu coworking-tilan emännän/isännän palkkakustannuk-
set, coworking-tilan vuokrakulut sekä tietokannan ylläpidon, tietoklinikan ja neuvontapalvelun 
arvioidut kulut.

Alustavassa laskelmassa break-even saavutetaan noin 340 jäsenen määrällä, jos näistä 200 jäsentä 
on perusjäsentasoista, 80 S-tason jäsentä ja 60 M-tason jäsentä. Perustason jäsenmaksutuotot 
eivät ole liiketoiminnallisesti merkittäviä, joten perustason jäsenten määrä ei ole ratkaiseva. Las-
kelmassa suurin kuluerä on tilakustannus, joten coworking-tilan käyttäjien määrä sekä heidän 
maksamansa jäsenmaksujen suuruus ovat oleellisimpia. 

Vastaavasti break-even voidaan saavuttaa esim. sadalla jäsenellä, jos jäsenmaksu on 120 €/kk ja 
sillä saa noin kolmasosan yhdestä pöytäpaikasta, ts. yhtä pöytäpaikkaa kohden on kolme osa-ai-
kaista käyttäjää. Pöytäpaikkalaskelma on karkea arvio ja potentiaalinen käyttäjämäärä tilaa kohden 
riippuu paljolti tilaratkaisuista. Alustavan laskelman tarkoituksena on antaa viitteitä osaamiskes-
kuksen toteutuskelpoisuudesta suhteessa potentiaaliseen asiakaskuntaan.
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Jäsenyysmallit    XS  S  M  Yhteensä

jäsenten määrä    200  80  60  340
jäsenmaksu €/kk    8,00 €  40,00 €  150,00 € 
     
tulot kk     1 600,00 € 3 200,00 € 9 000,00 € 13 800,00 €
tulot v     19 200,00 € 38 400,00 € 108 000,00 € 165 600,00 €

  

Palvelujen käyttö 
 ( jäsenmaksun hintaan sisältyvät)     
     

NEUVONTAPALVELU (käyttöarvio)     
Neuvontakerrat/jäsen/v   -  5  3 
Neuvontakerrat yhteensä/v  -  400  180  580
     
COWORKING-TILA    
vastaa käyttäjäyksikköä   -  1/20  1/2 
Käyttäjäyksiköt yht   -  4  30 
=tarvittavat pöytäpaikat         34

     
Edellämainittujen palvelujen kulut / jäsen / v  437,10 €  1 269,00 € 
“Katetuotto” / jäsen / v     42,90 €  531,00 € 
( jäsenmaksu - kulut) 
   

 

Kustannukset      kk  v 
 
Coworking-tilan host, koordinaattori (sis. sivukulut)  3 750,00 € 45 000,00 €  
Coworking-tilavuokra (178,50 €/paikka)   6 069,00 € 72 828,00 €  
Neuvontapalvelu (66 €/kerta)    3 190,00 € 38 280,00 €  
Tietopankin ylläpito     333,33 €  4 000,00 €  
Tietoklinikka      300,00 € 3 600,00 €  
     
YHTEENSÄ      13 642,33 € 163 708,00 €  
yli/alijäämä      157,67 €  1 892,00 € 
 

     
Kustannuksissa ei ole otettu huomioon mentorointia, tapahtumakuluja, investointeja, tietopankin perustamiskuluja jne. 
Alustavassa laskelmassa ei ole myöskään huomioitu arvonlisäveroa.   



43

YhTEISTYÖVERKOSTON 
RAKENTAMINEN

Kuvaus yhteistyöverkoston rakentamisen ku lusta

Tanssin talon toimintamallia ja palveluorganisaatiota luodessa on hyvä tuntea paitsi taiteen ja kult-
tuurin toimintaympäristöt, myös muut toimintaa ja eri asiakassegmenttejä koskettavat verkostot ja 
yhteistyötahot. Millaisia yhteistyön, toiminnan ja viestinnän malleja on jo olemassa eri organisaatioiden 
välillä? Millaista vuoropuhelua käydään kolmannen sektorin ja  esimerkiksi Helsingin kaupungin välillä? 
Voiko Tanssin talo toimia välittäjäorganisaationa taiteenalansa osaajille ja löytää työllistymisen mahdol-
lisuuksia ammattilaisille rakentamalla vuoropuhelua mm. eri hallintokuntien välille? Voiko siiloutunutta 
toimintaa ja hallintorajoja rikkovaa toimintaa edistää?

Projektin aikana otettiin tavoitteeksi käynnistää Helsingin kaupungin eri hallintokuntien kanssa  kes-
kustelua tarpeista ja ajatuksista kohdentuen Tanssin talon toiminnalle. Kaupungit ja kunnat koskettavat 
eri palvelujensa ja ammattiryhmiensä kautta kaiken ikäisiä ihmisiä. Luovien alojen merkitystä voidaan 
pohtia elinkeinon, vetovoiman ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Tanssilla on useita erilaisia kokemuksia 
onnistuneista yhteistyöprojekteista eri ammattiryhmien kanssa – voisiko Tanssin talo olla kehittämässä 
toimintaa tavoitteellisemmaksi?

Ulkopuolelle rajattiin mm. yritykset ja muut pääkaupunkiseudun kunnat, jotka ovat tulevaisuuden 
haaste ja potentiaalia. Tavoitteena oli saada tietoa eri toimijoiden olemassa olevista kontakteista ja käy-
tännöistä tanssialan kanssa. Merkittäväksi haasteeksi nousi tapaamisten/työpajojen aikataulutus. Niitä 
jouduttiin venyttämään aina alkusyksyyn suunnitellun toukokuun sijaan. 

 
Työpajat ja tapaamiset
 
Tanssin talo -hankkeen aikana on tehty tiivistä yhteistyötä Kulttuurikeskuksen hallinnon sekä Elinkeino-
palvelujen kanssa. Elinkeinopalvelut mahdollistivat mm. syksyllä 2012 Rikastamo-sparrauksen avulla 
osaamiskeskusmallin kehittämistyötä. Se toimi starttina mm. tälle ammattilaisten palvelujen kuvaus-
projektille. 

Kulttuurikeskuksen omat kulttuuritalot edustavat hyvää yhteistyötahoa jo pelkästään alueellisesti. Kul-
lakin talolla on enemmän tai vähemmän käytäntöjä ja kokemusta tanssin ammattilaisten kanssa työs-
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kentelystä. Sisältöjä on tuotettu myös hyvin laajalle kohderyhmälle. Tutustuminen aloitettiin vierailulla 
kulttuuritalojen yhteisessä kuukausipalavereissa 17.4. Tämän jälkeen sovittiin tapaamiset kolmen eri 
talon kanssa erikseen (Annantalo 20.5., STOA 27.5. ja Malmitalo 21.5.). Yhteistyön ideointi oli helpointa 
järjestää taloittain erilaisten tarpeiden tunnistamiseksi. Liitteenä Raisa Rauhamaan yhteenvetomuistio. 
(LIITE 7)  Ensimmäisten tapaamisten jälkeen työtä jatkettiin elo-syyskuun vaihteessa vieden teemaa jo 
konkreettisemmalle tasolle: Annantalolla taiteilijaresidenssiajatuksella lasten- ja nuortentaidetyössä, 
Malmitalolla kulttuurikaveriverkostotoiminta ja STOA:lla oman alueen asukkaiden saavutettavuuden 
teeman alla. Malmitalon yhteistyössä on jo valmiiksi poikkihallinnollinen näkökulma, kulttuurikaveri-
verkostoa kehitetään yhteistyössä Sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. Muista teemoista löytyy po-
tentiaalia mm. koulu- ja nuorisopalvelujen suuntaan. 

Nuorisoasiankeskuksen kanssa järjestettiin ensimmäinen tapaaminen 6.8. Läsnä olivat Hanna-Mari 
Peltomäen lisäksi osastopäällikkö Leena Ruotsalainen ja kulttuurisesta nuorisotyöstä, toimintakes-
kus Hapesta Ulla Laurio. Palaverin johdosta Ruotsalainen kutsui koolle Nuorisoasiainkeskuksen pää-
kaupunkiseudun yhteisen työryhmän 5.9. Liitteenä Raisa Rauhamaan muistio tilaisuudesta. (LIITE 8)
Yhteistyön viritys toi myös kutsun Tanssin talolle Nuorisoasiankeskuksen järjestämään tulevaisuus-
työpajaan 24.9. pohtimaan nuorille suunnattujen palvelujen kehittämistä yhteistyössä eri organisaati-
oiden kanssa.

Kongressi- ja matkailupalvelujen kanssa järjestettiin tilaisuus 13.8.  Liitteenä Hanna-Mari Peltomäen 
kirjoittama muistio tilaisuudesta. (LIITE 9)

Johtopäätökset

Yhteistyön rakentaminen etenee pienin askelin. Se vaatii kaikilta mukana olevilta ymmärrystä tiedon 
välittämisestä eteenpäin omassa organisaatiossa. Käytäntöjä ja tapoja ei muuteta hetkessä, asentei-
takin hitaammin kääntyvät erilaiset hallinnolliset järjestelmät. Ketterimmille vaikuttavat kaikki muut 
paitsi lakisääteisiä palveluja tarjoavat (sosiaali- ja terveyspalvelut ja koulu). Yhteistyön rakentamisen 
haaste ei ole ainoastaan 3. sektorin ja kaupungin välinen, se on myös kaupunkien ja kuntien sisäinen 
ongelma.

Tapaamisten tuloksena syntyi ymmärrys toiminnan nykytilasta, resursseista sekä strategisista tavoit-
teista ylipäätään. Tanssin talon tavoitteista oli jo levinnyt tietoa, yhteistyöideoiden kautta tavoitteen 
asettelu myös konkretisoitui. Kulttuuritalojen ja nuorisopalvelujen kanssa konkreettisten työsuunni-
telmien jalostaminen vuodelle 2014 mahdollistaa vuoropuhelun ja yhteistyön pelisääntöjen hiomisen. 
Em. toimijoiden kautta voidaan myös tavoittaa päiväkotien, koulujen ja palvelutalojen henkilöstöä ja 
asiakkaita.
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Elinkeinopalvelujen ja matkailu- ja kongressipalvelujen kanssa eteneminen on strategisempaa. Uudenlais-
ten toimintojen synnyttäminen Tanssin talon alle palvelisi parhaimmillaan kaupungin imagoa, hotelli- ja ra-
vintola-, sekä kaupanalaa. Se lähtee kuitenkin innovatiivisesta ja rehellisesti tanssialaa palvelevista teemois-
ta, jotka keräävät onnistuessaan osallistujia valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Räätälöinti mm. matkailun 
tarpeisiin ei onnistu, ellei tietoa toiminnan tasosta ja volyymistä saada lisättyä.

Tanssin talon asemoituminen asiantuntijaorganisaationa vaatii toiminnallisen ytimen kirkastamista, palve-
lujen ja osaamisen tuotteistamista, verkostojohtamisen taitoja sekä vahvaa viestintää. 

taiteilija nuorisotyön kumppanina

Kummitaiteilija Hanna Brotherus kertoo Tullaamosta 

Tullaamossa kolmekymmentä nuorta teki kesätyönä taidetta ja muutti Tukkutorilla sijaitsevan varastora-
kennuksen taidetilaksi. Tullaamo oli Helsingin juhlaviikkojen ja Helsingin kaupungin yhteishanke. Tullaamo 
oli avoinna yleisölle 16.8.–1.9.2013. Tanssitaiteilija Hanna Brotherus oli yksi Tullaamon kummitaiteilijois-
ta. Kummitaiteilijoiden tehtävänä oli tukea nuoria taiteentekijöitä työssä. Hanna tiivistää, että käytännös-
sä kummitaiteilijuus tarkoitti läsnäoloa Kyläsaaressa ja nuorten ja heidän ideoidensa rohkaisemista. Kaksi 
muuta kummitaiteilijaa olivat kuvataiteilija Kalle Hamm ja muusikko Sanna Salmenkallio. 
Tullaamon nuorilta osallistujilta ei vaadittu aikaisempaa kokemusta taiteen alalta. 

– Osa nuorista oli jo pitkällä oman taiteensa tekemisessä ja osa vielä haki ajatusta siitä, mikä kiinnostaisi. Yh-
teisiä nimittäjiä nuorille oli ennakkoluulottomuus, suvaitsevaisuus ja rohkeus. He katsovat suoraan silmiin. 
He janoavat elämää, ja heillä on paljon sanottavaa!  

Tullaamon teemana olivat jäljet. Nuoret jättivät jälkensä aiemmin kalasavustamona toimineeseen raken-
nukseen, ja Tullaamo-kokemus ja viime kesä vaikuttivat nuoriin. Hannaan Tullaamo jätti halun jatkaa töiden 
tekemistä nuorten kanssa. Parasta Hannasta oli kokea luottamusta ja innostumista yhdessä.

Tanssitaiteilijana Hanna toivoo, että pystyi välittämään nuorille avoimuutta ja asioihin tarttumista. Hän 
halusi kannustaa nuoria astumaan omalle epämukavuusalueelleen ja pyytämään apua toisiltaan. 

– Jotkut nuorten työt koskettivat minua syvältä. Ne jättivät jäljen, joka ei poistu, vaikka rakennus puretaan 
ja aika kuluu.  

Hanna uskoo, että hanke vaikutti nuoriin siten, että Tullaamo-kokemus ei unohdu.  Monelle nuorelle se on 
kannustin jatkaa taiteen tekemistä. 

Nuorten taiteentekijöiden blogipostaukset löytyvät osoitteesta tullaamo.munstadi.fi. 
Hanna Brotherus Company: www.hannabrotherus.com
Katri Riikonen, tiedottaja, nuorisoasiainkeskus
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LOPUKSI

Palvelukäsikirjaprosessi toteutti jo itsessään Tanssin talon tehtävää. Se verkostoi, yhdisti, kysyi ja 
kyseenalaisti, nosti esille ja viesti teemoista. Itse tekemisen prosessi oli yhtä tärkeä kuin lopputulos. 

Kuvaus tanssin ammattilaisille suunnatuista palveluista on oiva työkalu jatkokeskusteluun eri toi-
mijoiden kesken, konkreettiseen esitykseen on helpompaa ottaa kantaa. Palvelukuvausta voidaan 
hyödyntää Tanssin talon liiketoimintamallissa. Kuvattuja palveluja voidaan myös nostaa omiksi ke-
hittämishankkeikseen.

Olemme osoittaneet, että tila + toiminta = elämys, idea, yhteisö, verkosto

Lopuksi kiitokset kaikille työhön osallistuneille! Kiitokset Arts Management Helsingille, fokusryh-
mäläisille, seminaariosallistujille, Liikekieli.comille, kyselyihin vastanneille, facebookia seuranneille, 
Tanssin talo ry:n tiimille ja hallitukselle sekä kollegoille Helsingin kaupungin organisaatiossa. Tästä 
on hyvä jatkaa!
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Teksti   Outi Järvinen, Arts Management Helsinki 
   Hanna-Mari Peltomäki, Tanssin talo ry.
Haastattelut, 
muistiot  Raisa Rauhamaa
Taitto   Marjo Hannukainen
Valokuvat  Outi Järvinen, Marko Mäkinen (kansi)
Lainaukset  Taiteiljahaastattelut kevät - kesä 2013, 
   kiitos kaikille vastauksista.



48

LI ITTEET



49

TANSSIN TALO RY:N STARTTISEMINAARI 
3 .4 .20 13 TEATTERIKORKEAKOULULLA 

työnimi: tanssin 112

Koko tanssin kentälle tarkoitettu avoin seminaari tavoitti tanssialan ammattilaisia sekä alueellisesti 
että eri tanssijärjestöistä.  Varsin erilaisista lähtökohdista koostuneen  osanottajajoukon haasta-
vana tehtävänä oli pohtia Tanssin talon palveluja  kunkin  järjestön tai tanssijan omien tarpeiden 
kautta.  Päivän keskeinen  kysymys kuului:  Mitä mm. tanssiryhmät ja -taiteilijat talolta odottavat, 
mitä siellä pitäisi ainakin olla, jotta se täyttäisi tehtävänsä? Ovatko esimerkiksi Kansallisbaletin 
tanssijoiden tarpeet vähääkään samoja kuin Katutanssiliiton avointa skeittipaikkaa kaipaavien jä-
senten? Löytyykö palvelutoiveille yhteistä säveltä? Pitääkö talon olla  tanssin näyteikkuna vai avoin 
kohtaamispaikka?

Projektipäällikkö Hanna-Mari Peltomäki avasi päivän luomalla katsauksen Tanssin talo -hankkeen 
tämän hetkiseen taloudellis-hallinnolliseen vaiheeseen.  Katsauksessaan hän painotti  tanssin ken-
tän keskeistä roolia. Seinien sijasta talo voi tarkoittaa myös yhteisöllistä toimintaa, joka ei ole ai-
kaan tai paikkaan sidottua.  ”Te teette sen”, muistutti Peltomäki.

Ideapäivän fasilitoinnista vastasi Grape Peoplen Miikka Penttinen. Hän jakoi osallistujat työryhmi-
in ja  viritti ryhmien keskustelut luovuuteen kannustavilla kysymyksenasetteluilla.  Älä ammu hyviä 
ideoita ja varasta parhaat, muistutti Penttinen. Negatiivisessa aivoriihessä pohdittiin, mitä talon 
tulee tarjota, jotta hanke kariutuu. Tämän jälkeen kauhukuvista etsittiin ja löydettiinkin luovia, 
toimivia ideoita.  

Ennakko-oletusten ja -luulojen purku onnistui. Vaikka tanssin toimijat  edustivat ammattilaisia,  
harrastajia, tyylejä, ryhmiä ja eri järjestöjä, niin päällimmäiset palveluvisiot olivat  yhdensuuntaisia. 
Yhteisöllisyyden löytyminen toimijoiden välillä koettiin ensiarvoisen tärkeäksi.  Tanssin klinikkapal-
velut (esim. markkinointi, uraneuvonta, tietopankki, tuotantosuunnittelu, kirjanpito, lakimiespalve-
lut),  toimistohotelli, kiertuekoordinointi ja taiteellinen mentorointi nousivat ideoiden kärkipäähän. 

 Päivän päätteeksi  ryhmien parhaat ideat koottiin yhteen ja pisteytettiin tärkeyden ja yllättävyyden 
suhteen.  Ideanäyttely tuotti viisitoista yhteisesti tarpeelliseksi koettua  palveluideaa.  

Yhteiselle listalle nousivat seuraavat tarpeet: Tanssin 112 -help desk, klinikkatoiminta, toimistoho-
telli, tilapankin koordinointi, kiertuekoordinointi, kansainvälisen yhteistyöverkoston toimija, elävän 
yhteisön keskus, tanssin ”skeittipaikka”, mentorointi, terveys- ja vakuutuspalvelut, ”esittele työ-
si”-pitchaus-tapahtumat, seminaarit ja keskusteluillat, kansainvälinen koetanssifoorumi, työllistä-
mispalvelut ja tuki erilaisille  esityskonsepteille.

LI ITE 1
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Erään osanottajan ideapaperiin oli kirjoitettu kaksi lausetta: ”Luova mahdollisuus toteuttaa mitä 
tahansa”  ja ”Menestyskonseptin toistaminen yleisöpohjan lisäämiseksi”.  Siinä kaksi ääripäätä, 
joiden välissä keskustelua Tanssin talosta on hyvä jatkaa toimijoiden kesken. 

Päivässä mukana olivat Outi Järvinen, Isabel González, Miikka Penttinen, Katja-Maria Taavitsai-
nen, Marco Bjurström, Samuli Nordberg, Minna Tuovinen, Martin Heslop, Jouni Janatuinen, Rii-
na Laurila-Castrén, Nina Viitamäki, Lotta Skaffari, Carolin Franke, Jani Talo, Nina Numminen, 
Tuija Lindholm, Ritva Norkia, Jarkko Lehmus, Laura Lehtinen, Hanna-Mari Peltomäki.

Raisa Rauhamaa 6.4.2013
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LI ITE 2

FOKUS-TYÖPALAVERI OSA 1  8 .4 .20 13

keskeisten pa lvelukäsit teiden ana lyso int i

Ensimmäisen Fokus-seminaarin tehtävänä oli analysoida ja priorisoida kaikille avoimessa startti-
seminaarissa syntyneitä Tanssin talo-hankkeen palvelutarpeita  ja –käsitteitä.  Ideoiden pohjalta 
haettiin vastausta keskeiseen kysymykseen:

Mil la is ia pa lvelu ja tanssin ammatt i la iset  ha luavat 
Tanssin ta losta?

Mitä tanssin ammattilaiset tarkoittavat käsitteillä kuten klinikka, mentorointi ja easy access?  Mitä 
tilapankin ja kiertuekoordinoinnin synnyttäminen edellyttää?  Kuinka tanssin ammattilaisten  työl-
listämispalvelut voidaan liittää osaksi Tanssin talon toimintaa? Edelleenkään kyse ei ole fyysisestä 
rakennuksesta, vaan aineettomista ideoista, joiden sisältöjen varaan talo aikanaan voi nousta.  
Mukaan oli kutsuttu kuusi alan toimijaa, jotka edustivat eri tanssijärjestöjä.

Kl in ikka/Tanssin 1 12-helpdesk/Mentoro int i

ovat samansuuntaisia käsitteitä, joilla on useita yhteisiä nimittäjiä.  

Käsitteet viittaavat taiteellis-tuotannollisiin apuvälineisiin ja erilaisiin tapauskohtaisiin räätälöityi-
hin palveluihin. Näitä palveluja  tarvitsevat niin yksittäiset taiteilijat ja  projektit kuin myös ryhmät.  
Taiteellisen mentoroinnin  lisäksi klinikka voi tarkoittaa talouden, markkinoinnin ja viestinnän, 
tuotanto- ja lakipalveluiden keskitettyä tarjoamista.

Jokainen klinikan osa-alue vaati oman asiantuntijansa, joten palvelun rakentaminen on haastavaa. 
Kuka maksaa viulut? Onko palvelu ilmaista, subventoitua vai kaupallisesti sponsoroitua?  Voiko 
kulttuuripoliittista apurahajärjestelmää muuttaa klinikkatoimintaan paremmin reagoivaksi? Voi-
taisiinko tanssijärjestöjen jo olemassa olevaa liiketoiminnallista osaamista hyödyntää yritysrahan 
yhteisessä hankinnassa?  

Tavoitteena voisi olla palvelujen suhteen omarahoitteinen osaamiskeskus, jolloin niiden sisältö 
olisi myös ”omissa käsissä”.  Jatkossa on hyvä seurata pohjoismais-balttialaisen Kedja-hankkeen 
Mentoring-projektin etenemistä ja tuloksia  Tanssin talon mentorointi/klinikka-kehittelyn apuna.
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Elävä työyhteisö,  easy access

Avainsanoja ovat avoimuus, kohtaaminen ja mahdollisuus vaikuttaa. Elävän työyhteisön syn-
tyminen edellyttää ennakkoluulotonta ja tasa-arvoista suhtautumista eri tanssityylejä ja -lajeja 
kohtaan. Elävä työyhteisö koostuu eri ammattikunnista kuten valosuunnittelijat, säveltäjät jne. ja 
avoimessa yhteisössä myös maantieteellinen kattavuus tulee huomioida.

Elävän työyhteisön luominen edellyttää koollekutsujaa ja järjestettyä toimintaa kuten työnohjaus-
ta, sokkotreffejä, avoimia harjoituksia ja järjestettyjä tilaisuuksia.  Niiden avulla saatetaan yhteen 
uusia, yllättäviä ja luovia kombinaatioita.

Easy access - ideat

Tanssin  jamittelupaikka on avoin esiintymispaikka ja tanssin näyteikkuna. Se ei ole pelkästään 
sidottu tiettyyn tilaan, vaan se voi toimia myös pop up -tyyliin.  Marjo Hämäläinen toi esimerkin  
brittiläisestä yhteisötanssitoiminnan  matalan kynnyksen tapahtumista. Niissä yhteisölle  tarjo-
taan esimerkiksi ilmainen aamiainen, jonka aikana osallistujat  voivat seurata avoimia harjoituksia 
ja seuraavassa vaiheessa itse osallistua mukaan toimintaan. Olennaista on vapaa pääsy ja aito 
yhteisöllisyys. Sharing is caring.

Pitchaus tarkoittaa omien ideoiden ja keskeneräisten teemojen presentaatio- ja esittäytymisiltoja.  
Avoimien pitchaus-tapahtumien kautta luodaan mahdollisuus verkostoitumiselle ja  esim. uusien  
teosten yhteistyötahojen kartoittamiselle. Illoissa on vastaavasti mahdollisuus saada Tanssin talol-
ta tiedotus- ja tilaneuvoja. Iltojen avulla myös tekijäpankki päivittyy. 

Salonki-illoissa käsitellään ajankohtaisia tanssin teemoja alustusten, keskustelujen ja luentojen 
kautta.  Illat tarvitsevat koordinoijan ja kulloisenkin tapahtuman vetäjän. 

Työl l istämispa lvelut  

Työllistämiseen liittyvien palvelujen keskittäminen Tanssin taloon koetaan yhdeksi sen  tärkeim-
mistä palveluista.

Jarkko Lehmus esitteli lyhyesti Ruotsin ja  Norjan Allianssi-pilottihankkeita, joiden osaomistajina 
ovat ammattiliitot sekä yksityinen työnantajaliitto. Ruotsin pilotissa on mukana 60 tanssijaa, Nor-
jassa kymmenen tanssijaa  ja kymmenen näyttelijää. 
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Mitkä esittävän taiteen yhteistyötahot voisivat Suomessa luoda toimivan allianssin? Työllistämis-
palveluihin on järkeävää koota yhteen olemassa olevat  tiedotusalustat kuten toimivat versiot Tan-
ka- ja Tauno-tietokannoista, joihin myös työtä tarjoavat tahot voivat  kirjautua mukaan.   Ammat-
tikunnista on tärkeää saada tuottajat ja tekninen henkilökunta mukaan toimintaan.

Työllistämispalveluiden kohdalla pohdittiin myös Tanssin talon mahdollista omaa tuotantoa.  
Onko kuratointi avointa vai haetaanko talolle taiteellinen johtaja? 

Terveys- ja vakuutuspalvelut liittyvät  tähän osioon ja toimivat koko tanssin kenttää palvelevana 
yksikkönä. 

Toimistohotelli ja fasiliteetit liittyvät tilojen tarkoituksenmukaiseen vuokraukseen ja  yhteisten 
tuotannoissa tarvittavien toimintojen luomiseen. Ostopalvelujen sijaan ne voisivat järkevästi kil-
pailutettuina omatoimintana tuoda tuloja talon muuhun toimintaan.  Vuokrattavat tapahtuma- ja 
harjoitustilat, mainos- ja mediatoimisto, digi-paino, ravintola ja catering-palvelut ovat esimerkkejä 
näistä tarpeista. Myös tuotanto- ja tekninen henkilökunta, lipunmyyjät ja järjestyksenvalvojat ovat 
osa talon omaa vuokrattavaa fasiliteettia.

Tilapankin koordinointi  tarkoittaa keskitettyä valtakunnallista harjoitus- ja esitystilojen tietopank-
kia.  Koordinointi tarkoittaa myös myös vapaiden ja tyhjien tilojen kartoitusta. Tilapankki vaatii 
toimiakseen ylläpitäjän, joka huolehtii ajantasaisen sähköisen vuokrausjärjestelmän päivittämises-
tä yhteystietoineen ja hintoineen. Tilapankkiin tarvitaan myös pikakaista nopeille ja lyhytaikaisille 
tilantarpeille. Tilapankkiin luodaan myös ryhmien välinen vuokrauspalvelu (tanssimatto, videotyk-
ki, valokalustoa).

Kiertuekoordinointi tarkoittaa tanssiryhmien sekä Suomessa että Euroopassa tapahtuvien esitys-
ten keskitettyä koordinointia ja organisointia.  Kansallinen kiertuerakenne vaatii olemassa olevien 
esitytilojen, näyttömöiden, yhteystietojen ja teknisten tietojen koostamista.  Se vaatii aluekeskus-
yhteistyötä ja verkostoitumista eri tyyppisten  tapahtumien ja festivaalien kanssa.  Kansainvälinen 
yhteistyö edellyttää  eurooppalaiseen Tanssintalo-verkostoon osallistumista. Moving house, hou-
se of movements on osa kiertuetoimintaa vieden esityksiä kevytrakenteisen teltan avulla sinne, 
missä sitä ei osata odottaa.

Tuottaja Satu Tujunen kertoi Sadler Wellsín Breaking Convention -kiertuekonseptista, jossa ulko-
maisen vieraan lisäksi kulloisellekin paikalliselle  ryhmälle annetaan myös esiintymismahdollisuus.    
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Kansainvälinen tuotantotoimisto ja koetanssifoorumi ja tuki erilaisille esityskonsepteille ovat 
kaikki kolme tarpeita, jotka edellyttävät kansainvälistä verkostoitumista – siis aktiivista edustusta 
kansainvälisissä järjestöissä ja suoria kontakteja alan toimijoihin. Tanssin talo voisi koordinoida 
mm. keskitetyn koetanssifoorumin, jossa eurooppalaiset koreografit voivat tutustua kansalliseen 
tanssikenttäämme ja valita produktioihinsa suomalaisia tanssijoita. Erilaisten esityskonseptien 
tukeminen tarkoittaa mm. osaajien löytämistä ja tiedon hankkimista myös kansainvälisistä yhte-
yksistä. Skaala yhteisöllisyyttä ja sosiaalisia merkityksiä painottavassa tanssityössä on laaja ja siitä 
kiinnostuneet tekijät tarvitsevat uudenlaiselle työlleen tukea. Tietoa esim. kuurojen tai vanhusten 
tanssityöpajoista  löytyy paljon suomalaisen tanssikentän ulkopuolelta, mutta uuden  tiedon ja 
osaajien löytäminen  on haastavaa. 

15.4.2013  Raisa Rauhamaa
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LI ITE 3

FOKUS-TYÖPALAVERI OSA 2 15 . 4 .20 13

Fokus-työryhmän toisessa tapaamisessa palveluja tarkasteltiin Outi Järvisen johdolla käyttäjien 
näkökulmasta. Tehtävänä oli hahmotella muutamien arkkityyppien kautta mitä yksittäinen, eri 
tanssin ammattikuntaa edustava yksilö tarvitsee  Tanssin talon palveluideoista.  Näkökulman ra-
jaaminen yksilötasolle auttoi ymmärtämään eri ammattikuntien ominaislaatuja ja tarpeiden eroja. 
Työnkuvien realiteetit  ja ongelmat piirtyivät esiin. Toisaalta arkkityyppien  analysointi paljasti, 
kuinka tarpeellisia  muutamat  keskeiset palvelut ovat koko käyttäjäkunnalle.

Koska työryhmäläiset edustavat eri tanssin tyylejä ja järjestöjä, tiedon jakaminen eri näkökulmis-
ta on ensiarvoisen tärkeää. Sen avulla voidaan hahmottaa yhteistä tavoitetta.  Tiedon jakamisen 
kautta puretaan myös tehokkaasti  tietämättömyydestä  johtuvia ennakkoluuloja ja tanssityylien 
välisiä luutuneita asenteita alalla, jossa suurin osa tekee töitä projektikohtaisesti freelancereina. 

Parityöskentelyssä kukin pari esitteli kahden eri arkkityypin työnkuvat ja -haasteet suhteessa Tans-
sin talon palvelutarpeisiin.  Arkkityyppejä olivat Kirsi Koreografi, Tiina Tanssinopettaja, Ramppi-
ryhmä ry, Bertta Balettitanssija, Tarmo Tanssija, Selja Soveltaja sekä Tauno ja Taina Tuottaja. 

Tiina Tanssinopettaja 28v. on pätkätyöläinen, jonka opetustunnit hajaantuvat maantieteellisesti 
paikkakunnalta toiselle.  Kesät hän on työttömyyskortistossa.  Työ ajoittuu iltoihin ja viikonloppui-
hin ja palkkaa Tiina saa vain pidetyistä tunneista, vaikka tuntien ja oppilasnäytösten valmisteluun 
kuluu huomattavasti työaikaa.  Oman työn kehittäminen, kurssit, opintomatkat ja workshopit 
ovat vaikeasti järjestettävissä.  Toisaalta työnantajan  kannalta palkkausmalli ei ole tekijöille mo-
tivoiva, sillä tuntipalkka ei ole sidottu oppilasmääriin.  Kohteen esittelijä Jouni Janatuinen pohti,  
voiko tulevaisuudessa rakentaa poikkeavia palkkausmalleja, jotka ovat sidottuja  oppilasmääriin.  
Voiko jatkossa opettaja markkinoida  omaa työtään ja tehdä sitä eri kouluihin itsenäisenä yrittä-
jänä?  Nyt jo monet käyttävät sosiaalista mediaa herättelijänä omille tunneilleen, sillä tosiasia on, 
että viikkomääräistä työtä ei riitä kaikille laisinkaan tarpeeksi.  

näihin ongelmiin tanssin talo voisi tarjota seur a avia r atk aisuja: 
1. Tanssikoulujen opettajien työ- ja sijaispankki koordinoisi sijaistamisia ja auttaisi työtekijöitä löy-
tämään uusia työllistäjiä. Nykyään tasapainon löytäminen tanssikouluissa on vaikeaa: muutama 
vakituinen hoitaa kaiken ja sijaisten tuntimäärä on riittämätön.  Toisaalta koulujen tulisi tarjota 
jatkuvasti uusia lajeja, joihin vakituiset eivät ehdi perehtyä.  

2. Opettajien täydennyskoulutus: uusien kurssien, koulutuspäivien  ja workshopien tarjonta. 
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3. Vuokrattavia tiloja oman, muun opetustyön ohella olevan ryhmän käyttöön esimerkiksi kilpai-
lukoreografioiden valmistamista varten. 

Tarmo Tanssija, 31v. työskentelee vapaissa ryhmissä. Hän on suorittanut korkeakoulututkin-
non, treenaa säännöllisesti, osallistuu kursseille koti- ja ulkomailla ja hakee apurahoja. Produk-
tioiden välissä hän on työtön, ammattiliiton ja työttömyyskassan jäsen. Tarmon työn haasteita 
ovat produktioiden elinkaarien pidentäminen ja ammattitaidon kehittäminen esiintyjyyden kaut-
ta.   Ongelmia ovat  työn aikatauluttaminen ja loukkaantumisriski, mikäli kohdalle sattuu kaksikin 
päällekkäistä produktiota. Tarmon toive on parempi palkka ja enemmän työtilaisuuksia. Toisaalta 
hänen on vaikea päästä oman rajatun taidepiirinsä ulkopuolelle. Ennakkoluuloinen mielikuva toi-
sella lailla tanssivista  tekijöistä estää Tarmoa löytämästä uusia mahdollisuuksia.  Mielikuva ihmi-
sistä, joita hän ei tunne, johtaa ratkaisuja. Tanssin talo voisi rikkoa pienen piirin suljetun kehän: 
avointen pitchaus-tilaisuuksien ja Salonki-toiminnan kautta Tarmo pääsisi kohtaamaan uutta ja 
voisi miettiä urakehitystään laveammin.  Rajanveto kaupallisen ja taiteellisen tanssin välillä tulee 
olemaan Tanssin talon kiinnostava aihe, sillä vakavasti otettavan taiteen raja on kovasti korkealla. 
Tähän asti kaupallisen ja vapaan kentän keskusteluyhteys on puuttunut tanssin kentältä.  Jouni Ja-
natuinen kertoi esimerkin  Hollannin katutanssitapahtumasta, jossa osanottajia on 18000,  joista 
experimental-sarjaan osallistuvista  70-80% on  nykytanssin edustajia. 

Bertta Balettitanssija on valmistunut Kansallisoopperan balettikoulusta, saanut kiinnityksen 
Kansallisbaletista, mutta joutunut lopettamaan työn vammautumisen takia. Seuraavaksi hän on  
kouluttautunut kulttuurituottajaksi.  Balettitanssijan uran loppuminen ja ammatinvaihto on vai-
kea prosessi. Työnantajan puolelta ei saa neuvontaa ja kasvaminen kiinni baletin maailmaan lap-
sesta lähtien sekä kuusipäiväinen kiivas työtahti on kutistanut muut kontaktit ”ulkomaailmaan” 
olemattomiksi. Bertan tilanne herätti työryhmässä vakavan keskustelun taidemaailman lainalai-
suuksista: onko tanssija työnantajalle voimavara, jota kultivoidaan ja joka voi kehittyä vai pakolli-
nen menoerä? Tanssin talolta Bertta tarvitsee tukipalvelun uudelleenkoulutukseen, tietopankin 
liittyen muihin tanssijärjestöihin, helpdeskin ammatista luopumisen prosessissa  ja uraneuvontaa. 
Hän kaipaa elävän yhteisön laajaa tukea etsiessään mahdollisuuksia verkostoitua  ensimmäistä 
kertaa elämässään baletin ulkopuoliseen maailmaan.

Ramppiryhmä ry  on kuusihenkinen esitysryhmä, joka toimii 50 000 euron vuosittaisen avustuk-
sen turvin. Ryhmän jäsenet tekevät myös muita töitä. Tanssin talolta ryhmä tarvitsee sihteeripal-
veluja, jonka avulla ryhmä pystyy verkostoitutmaan yhteiskunnallisesti ja päivittämään rahoitus-
kanavia. Nykyiset rahoitusmallit vaativat pitkäjänteistä osaamista ja aikaa, joten yksi sihteeri ei voi 
selviytyä kaikesta. Tarvitaan toinen sihteeri  hankkimaan harjoitustiloja, tekniikkaa, markkinointi- 
ja kietuetoimintaa ja rakentamaan harjoitusaikatauluja.  Rahoituksen hankkimisessa suuri kys-
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mys on liikemaailman ansaintalogiikan soveltaminen taidemaailmaan.  Miten tanssi voisi luoda 
yhteisen brändin, joka vakuuttaisi ja kiinnostasi  head line-sponsoreita? On turha kuvitella, että 
yksittäiset,  tuntemattomat tanssiryhmät pystyisivät omin neuvoin luomaan kestävää sponsoriyh-
teistyötä. 

Kirsi Koreografi 35v. toimii kolmevuotisen apurahan turvin. Työkeikkoja hänellä on harvoin ja 
oman ryhmän ylläpitäminen on taloudellisesti mahdotonta.  Kirsi kaipaa tuottajaa työparikseen ja  
verkostoitumista  uusien yhteistuotantokumppanuuksien luomiseksi. Koska näitä ei ole näköpii-
rissä, kyky ajatella pidemällä tähtäimellä kuin  produktio kerrallaan puuttuu. Koska rahaa on jaossa 
vähän, sen pohtimiseen, miksi naapurikoreografia onnisti, kuluu turhan paljon aikaa ja henkistä 
energiaa.  Kirsiä voisi  auttaa tanssin ulkopuolinen mentorointi,  Tanssin talon Salongissa voitaisiin 
järjestää esim. filosofi Lauri Järvilehton Mestariajattelun kurssi, joka valmentaa ikävien asioiden 
hallintaa, totesi tuottaja Satu Tujunen.

Seija Soveltaja 39v. ohjaa, opettaa, luennoi ja konsultoi.  Hän työsketelee  sosiaali- ja terveysalan 
järjestöissä  (non-artistic environment)  mm. muistisairaiden ja vanhusten parissa. Seljalla on oma 
toiminimi. Seljan erikoisalaan, taideperusteisten menetelmien vaikutukseen yritysmaailmassa, ol-
laan myös Suomessa heräämässä.  Taiteilijoiden mahdollisuudet oman tietotaidon avaamiselle 
taidekentän ulkopuolelle on tulevaisuuden iso haaste.  Tutkija ja kouluttaja Selja voi tuoda Tans-
sin taloon helpdesk-tietotaitoa yhteisötanssin mahdollisuuksista sekä sisällön että verkostojensa 
kautta.  Hän voi kouluttaa ja antaa valmiuksia  ammattilaisille.  Talolta Selja tarvitsee toimistotiloja.

Tauno Tuottaja 40v.  ja Taina -tuottaja 38v.  ovat kumpikin ammattikorkeakoulun kulttuurituo-
tantotutkinnon suorittaneita freelance tuottajia. Työ on yksinäistä pätkätyötä.  Tauno työskentelee 
kahdelle koreografille ympäripyöreitä päiviä. Tainalle riittää töitä noin kahdeksaksi kuukaudeksi 
vuodessa.  Työn haasteita ovat tuottajan työnkuvan epäselvyys, työn jatkuvuus, työn ja vapaa-ajan 
sekoittuminen, osaamisen kehittäminen, uusien rahoitusmallien kehittäminen  ja oman palkkauk-
sen määrittäminen  kulloisenkin pätkäprodukion budjetista.  Sopiva keskipalkka ja eläkekertymä 
ovat lähes tabuja alalla, jolla jokainen euro koetaan olevan toiselta pois. Tanssin talolta tuottajat 
kaipaavat työtaakan jakamista: yhteistä vertaistukea ja mentorointia.  Tuottajayhteisön rakentumi-
nen Tanssin taloon helpottaisi esitysaikataulujen ja tanssijapankin koordinoimista.   Tukea Taina ja 
Tauno tarvitsisivat markkinointimallien kehittämisessä ja uusien katsojakohderyhmien saavutta-
misessa. Tärkeintä olisi yksinäisen työtaakan keventämien, niin että esimerkiksi yhteisen verkos-
ton avulla voitaisiin kehittää uusia rahoitusmalleja ja pohtia sponsoroinnin kehittämistä, sen sijaan 
että jokainen tuottaja väkertää erikseen yksin  apurahahakemusviidakon keskellä. Seuraavaksi 
voitaisiin jo alkaa pohtia tuottajan työn sisällöllistä kehittämistä: teoksen brändäystä ja laajempaa 
kysymystä siitä, mitä ollaan myymässä ja kenelle.  Nykyään koreografin menestysteoksetkin teh-
dään yhtä vähäisin markkinointiponnistuksin kuin epäonnisemmat välityötkin. 
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Yhteenvetona voidaan todeta, että palvelutarpeet Tanssin talolta ovat ammattiryhmien kesken 
varsin yhteisiä ja samansuuntaisia. Verkostoituminen ja mentorointi nousivat tärkeiksi palvelu-
tarpeiksi. Niiden toteuttamisessa esimerkiksi helpdesk-palvelut, salonki-toiminta ja pitchaus-ti-
laisuudet ovat toimivia keinoja. Myös tilapankin koordinointi esitys -ja harjoitustilojen suhteen on 
tärkeää. Vapaiden työntekijöiden, kuten tanssiopettajien, koreografien  ja tanssijoiden, työpankki  
nousi eri ammattikuntien yhteiselle toivelistalle. 

Osanottajat: Jouni Janatuinen, Satu Tujunen, Raisa Rauhamaa, Jani Talo, Kirsi Heimonen, Tiina 
Kaivola, Jarkko Lehmus, Outi Järvinen ja Hanna-Mari Peltomäki

15.4.2013 Raisa Rauhamaa
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LI ITE 4

FOKUS TYÖPALAVERI OSA 3 22.4 .20 13

Paikalla: Satu Tujunen, Tiina Kaivola, Riina Laurila-Castren, Kirsi Heimonen, Sonya Lindfors, Isa-
bel Conzález, Jari Saarelainen, Jouni Janatuinen, Hanna-Mari Peltomäki (klo 13-14, 15-16), Outi 
Järvinen ja Raisa Rauhamaa

Outi Järvinen aloitti viimeisen fokus-työryhmätapaamisen jakamalla edellisten kertojen materi-
aalit arkkityyppien olosuhteista ja  talon palvelutarpeista.  Fokus3-työpajan tehtävänä oli poh-
tia yksilöidysti, mitä palveluja kukin tanssin ammattilainen talolta tarvitsee.  Mihin palveluihin 
eri ammattiryhmillä olisi kiinnostusta ja taloudellisia mahdollisuuksia?  Kuinka paljon erilaisista  
palveluista ollaan valmiita maksamaan?  Tehtävänä oli myös pohtia uudenlaisia rahoitusmalleja 
räätälöidyille palveluille. 

Esimerkkejä er i  ammatt i ryhmien pa lvelutarpeista 
ja n i iden h innoit telusta :

Tauno Tuottaja tarvitsee eniten toimistohotellin vuokrauspalveluja. Omaan huoneeseen hänellä 
ei ole varaa. Tauno on vakituisen oman ryhmän tuottaja, joten vähintään kiinteä työpiste on tar-
peen hänelle.   Se lisäksi hän voisi käyttää yhteisiä lounge-tiloja työtapaamisiin.  Talon tietopankki 
olisi myös  hyödyllinen palvelu.  Näistä Tauno olisi valmis maksamaan kiinteästi 100 euroa kuu-
kaudessa.   Toisessa mallissa Tauno voisi liittyä toimistohotellin jäseneksi, jolloin laskutusperus-
teet  räätälöitäisiin erikseen esim. kokoustilojen ja toimistolaitteiden suhteen. Tauno tarvitsee help 
desk-, mentorointi- ja klinikkapalveluja satunnaisesti, joista hän on valmis maksamaan kertakor-
vauksen. Ostopalveluna hänellä on kertaluonteisesti tarvetta lisätyöntekijälle kiertuekoordinoin-
tiin ja markkinointiin. Omasta kehonhuollostaan hän voisi maksaa 30 euroa kuukaudessa. Omaa 
työtään  Tauno  voisi  tarjota osallistumalla pitchaus- ja salonki-iltojen tuottamiseen ja yksittäisten 
koreografien teosten markkinointiin ja sisällöntuotantoon.

Tiina Tanssinopettajalla on oma yritys. Tanssin talon eri palvelut mahdollistavat Tiinalle ver-
kostoitumisen ja työssään puuttuvan sosiaalisen kanssakäymisen.  Tiina tarvitsee työterveys- ja 
vakuutuspalveluita, tietopankista treenitila- ja sijaisopettajapankkia sekä työtoria. Toimistohotel-
lista hän käyttää satunnaisesti muuttuvaa työpöytäpaikkaa. Hän kaipaa  mahdollisuutta osallis-
tua ammattitreenaustunteihin ja kehonhuoltoon ja on kiinnostunut jamittelupaikasta sekä talon 
oheistapahtumista. Viikottain  kokoontuva opettajien verkosto olisi Tiinalle tärkeä  työhyvinvointia 
vahvistava tuki.  Tiina on valmis maksamaan kaikista palveluista 200 euroa kuukaudessa.  Tiinan 
mielestä treenitilat voivat olla kalliin ydinkeskustan ja talon ulkopuolellakin.
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Kirsi Koreografi tarvitsee erittäin monipuolisesti talon palveluja, koska työtilanteet vaihtelevat 
isoista produktioista työttömyysjaksoihin. Kirsi pohtiikin, voisiko talossa olla jonkinlainen aika-
pankki, jonne hänenlaisensa ammattilainen voisi tehdä työtä ja lunastaa vastavuoroisesti toisten 
palveluja. Koreografit voisivat esimerkiksi pitää säännöllisesti aamutunteja tai esitellä omaa työ-
tään pitchaus-tilaisuuksissa treenitiloja vastaan. Kirsi itse tarvitsee myös treenaustunteja ja kehon-
huoltoa ja on valmis maksamaan niistä 100 euroa vuodessa tai 5-10 euroa tunnilta, mikäli opet-
taja on tarpeeksi hyvä.  Kirsiä häiritsee työn ja vapaa-ajan limittyminen, siksi halpa työpiste, jossa 
olisi mahdollisuus tavata myös muita koreografeja, olisi tärkeä.  Siitä hän voisi maksaa 60 euroa 
kuukaudessa.  Koska Kirsi mietti oman yhdistyksen tai toiminimen perustamista hän tarvitsisi ki-
peästi työnantajapalveluja ja henkilökohtaista helpdesk-palvelua ja tukea, jota ei kuitenkaan halua 
hinnoitella mitenkään. Tietopankki, jossa olisi myös Kirsin tiedot, on  tärkeä ja sen hinta voisi olla 
20 euroa kuukaudessa. Jamittelupaikan Kirsi kokee ammatilliseksi luontaiseduksi. Ja kaipaa myös 
ravintolaa, josta voisi  ostaa edullisen lounaan. Koska esitystilavuokrat, kiertueiden järjestämien ja 
tanssijoiden palkkaaminen on työlästä hommaa, niin ennen kaikkea Kirsi  kaipaa tuottajaa, joka 
pystyisi organisoimaan koreografin toiminnan Tanssin talon palvelujen järkevissä puitteissa.  Kirsi 
on huolissaan esitystilojen ja treenitilojen hinnoista, sillä jos ne ovat liian kalliita, hän ei voi niitä 
käyttää. 

Yksityinen tanssikoulu tarvitsee talon ison esitystilan (katsomopaikkoja 700-900)  kaksi kertaa 
vuodessa. Koulu järjestää myös pienempiä tapahtumia helposti muokattavaan esitystilaan (kat-
somopaikkoja 300-400) noin kymmenen kertaa vuodessa. Talon tulisi näin isojen tapahtumien 
johdosta sijaita hyvien julkisten liikennepalvelujen saavutettavissa ja talo tarvitsee myös riittävän 
parkkipaikan sekä ravintolapalvelut. Tiloista tanssikoulu on valmis maksamaan sijainnista riippuen 
normaalin korvauksen esim. 15 €/neliö tai salin koosta riippuen 30-50 €/h. Vuorokausikorvauk-
set liikkuvat tuhansissa euroissa teknisestä laitteistosta riippuen. Tanssikoulut voisivat perus-
taa yhteisen toimistohotellin, jonka vuokra olisi 100 €/kk ja osallistua tietopankkiin ostamalla ja 
myymällä opettajia, treenitiloja ja vuokraamalla kalustoa.  Tanssikoulut ehdottivat myös yhteistä 
treenituntien  vastaanottopalvelun perustamista ja Tanssin talon omaa lipunmyyntiportaalia.  Yh-
teiset hankkeet edistäisivät tanssikoulujen vuoropuhelua ja synergia karsisi kouluilta  päällekkäisiä 
kustannuksia, kuten markkinointi- ja painopalvelut. Tanssin talosta opettajat voisivat ostaa koh-
tuuhintaisen treenikortin, jota he voivat käyttää eri koulujen treenitunneilla.  Näin opettajat voivat 
tutustua oman osaamisalueensa ulkopuolelle.  Tanssin talossa voisi myös mallintaa liikuntasalien  
hinnoittelutapaa luomalla sille erilaisia maksupaketteja käytön mukaan.  Tämä tarkoittaisi ns. pla-
tina-, gold- ja silverkortteja, joihin pluspisteitä voisi hankkia aikapankin vaihtotyön kautta.
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keskeis iä kysymyksiä ja ideanpoikas ia

Yritysnäkökulma synnytti työryhmässä vilkkaan keskustelun taiteen ja rahan liitosta.  Millä ehdoin 
ja kenen rahoilla Tanssin talo voi toimia?  Mitä talosta hyötyy Torniossa työtään tekevä  tanssin 
ammattilainen?  Onko talo fyysisenä rakennuksena välttämätön vai voisiko se tarkoittaa pienem-
piä yksikköjä ympäri Suomea? Vaikka yhteisöllisyys on tärkeää, niin tarvitaanko tulevaisuuden 
työntekijöille kiinteitä toimistoja ja yhteisiä olohuoneita? Voisiko Tanssin talo -hanke alkaa elää jo 
nyt erilaisina yhteistyömuotoina? Voisiko Tanssin 112 -helpdesk alkaa jo toimia, niin että se sisäl-
täisi erilaisia neuvontapalveluja ja mikä olisi sille yhteinen sopiva paikka?

Suurin kysymys lienee se, että tuleeko Tanssin talosta liiketaloudellinen yritys vai luodaanko Tans-
sin talon avulla koko tanssin kentälle hanke, joka pystyy tarjoamaan  sen käyttäjille osin ilmaisiakin 
palveluja. Miten päästään eteenpäin tanssia rasittavasta heikosta infrastruktuurista, jossa jokai-
nen toimija kokee kantavansa koko tanssin kenttää harteillaan.  ”Nyt tarvitaan joukkovoimaa, sillä 
muuten joku muu tulee kertomaan meille miten asiat hoidetaan”, totesi tuottaja Satu Tujula.  Se 
vaati joustoa ja yhteistyötä: talouden ja taiteen järkevää liittoa. 

22.4.2013 Raisa Rauhamaa



62

LI ITE 5

PALAUTE- JA ARVIO INTISEMINAARI 

Teatterikorkeakoulu 4.6.2013 klo 10–13

Paikalla: Tanssin talon projektipäällikkö Hanna-Mari Peltomäki, Isabel González, Outi Järvinen 
(Arts Management Oy), Raisa Rauhamaa, Alpo Aaltokoski, Helmi Saksala, Marjo Hämäläinen, 
Veera Lamberg, Minna Tuovinen, Martin Heslop, Sanna Suontausta, Teija Nikkari, Kati Korosuo, 
Riina Laurila-Castrén, Malla Vanhanen, Jenny Nordlund, Johanna Rajamäki, Kaisa Kukkonen, Var-
pu Heinonen, Hilkka Toivonen-Alastalo, Riitta Aittokallio, Nina Numminen, Elina Ruoho-Kurola, 
Sanna Suonsyrjä 

semina arin keskeiset k ysymykset :

Minkälainen työyhteisö ja palveluoperaattori Tanssin talosta halutaan? 

Minkälaisia palveluja tanssialan ammattilaiset, ryhmät ja organisaatiot tarvitsevat oman toimin-
tansa kehittämiseen ja vahvistamiseen?

Miten eri jäsenyysmallit tulisi rakentaa ja hinnoitella? 

Päivän avaus

Projektipäällikkö Hanna-Mari Peltomäki avasi seminaarin kertomalla lyhyesti yhdistyksen 
tähänastisesta toiminnasta ja kuluneen kevään fokus-seminaarien painopistealueista. Hän 
muistutti, että ennen kuin itse tila on olemassa, kentän tulee pystyä määrittelmään ne tar-
peet ja palvelut, joita Tanssin talolla tulisi olla ennenkuin varsinaista tilaa on olemassakaan. Pal-
velujen eri osa-alueiden tulee kohdistua niin tanssin ammattilaisille kuin talon yleisöille. Peltomäki 
kertoi myös lyhyesti ensi syksyllä käynnistyvästä alueteattereiden ja tanssiryhmien kiertuehank-
keesta, marraskuun Merikaapelihallin tanssitapahtumasta ja taiteellisen työryhmän tulevasta ni-
mittämisestä.

Taustaa
 
Seminaarin vetäjä Outi Järvinen alusti päivän kysymykset.  Hän esitteli keväällä järjestetyn start-
tiseminaarin sekä kolmen fokusryhmäsession tuloksia, jotka oli nyt koostettu yhteen tarkempia 
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pohdintoja varten.  Koosteen pohjalta ko.seminaarin tarkoituksena oli arvioida ja antaa palautetta 
työn tähänastisista tuloksista. Järvinen muistutti, että jatkossa ideat jalostetaan selkeäksi toimen-
pide-ehdotukseksi Tanssin talon syksyllä ilmestyvään palvelukäsikirjaan.

Tärkeimmäksi palveluideaksi starttiseminaarissa oli noussut “Tanssin 112”, paikka josta saisi yh-
den luukun palvelua ja tietoa tanssiin liittyen. Yllättävin idea oli tanssin jamittelupaikka: tällainen 
yhteinen kokoontumispaikka oli noussut seminaariosallistujien suosikiksi. Seminaarissa ja sitä 
seuranneessa fokusryhmätyöskentelyssä keskeisiksi toiveiksi kiteytyivät tieto, neuvonta, verkos-
toitumismahdollisuus sekä yhteisöllisyys.

Palauteseminaar in agenda

1. esiin nousseiden palveluideoiden arviointi ja täydentäminen
2. osaamiskeskuksen roolin pohdinta ja palveluideoiden priorisointi
3. jäsenyysmallien hahmottelu

1. palveluideoiden arviointi ja täydentäminen

Tanssin talon kohdistuneita, aloitusseminaarissa ja fokusryhmässä esiin tuotuja palvelutoiveita 
ovat olleet:

Neuvonta, tietopankki, klinikka, sparraus ja mentorointi, toimistohotelli, työnohjaus, jamittelu-
paikka, jäsentapahtumat (mm. ‘sokkotreffit’, salonki-illat), yhteisötapahtumat, työllistämispalvelu, 
laskutuspalvelu, työterveys- ja vakuutuspalvelut, ammattitreenaus ja kehonhuolto, koetanssifoo-
rumi, sisältötuotantoon liittyvät palvelut (mm. tuotantopalvelu, myynti ja markkinointi, esitysväli-
tys, agentuuripalvelut), tanssijan terveyteen liittyvät oheispalvelut, treenitilat, esitystilat, aikapank-
ki, muut palvelut (mm. graafinen suunnittelu, viestintäpalvelut, kirjanpito). 

2. palvelujen priorisointi

Tanssin osaamiskeskuksen ideana on olla työyhteisö, resurssikeskus, palveluoperaattori ja jäsen-
verkosto. Kaikkien palvelutoiveiden täyttäminen ei ole mahdollista saati järkevää. Osaamiskes-
kuksen palvelutarjoaman priorisointiin esitettiin seuraavia kriteereitä:

- tavoitteena on tanssin ammattilaisten toimintaedellytysten parantaminen
- palvelua ei vielä ole, mutta sille on selkeä tarve
-palvelun toteuttaminen ei kilpaile olemassa olevien organisaatioiden kanssa. 
  (Yhteistyömalleja voidaan kehittää palvelujen toteuttamiseksi.)
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- koko kenttää palveleva ja eteenpäin vievä
- antaa tanssin ammattilaisille työkaluja oman työn tekemiseen
- on toteutuskelpoinen

Tanssin osaamiskeskuksen roolia pohdittaessa palveluideat voidaan ryhmitellä myös seuraavin 
kysymyksin: 

• Mitä palveluja voidaan jo toteuttaa?
• Mitä palveluja voidaan tulevaisuudessa kehittää?
• Mitkä palvelut kuuluvat Tanssin talon muihin rooleihin ja tehtäviin, ei osaamiskeskuksen piiriin?

Seminaarissa ehdotetussa mallissa osaamiskeskuksen ensisijaisiin, jo toteutettavissa oleviin palve-
luihin kuuluvat: neuvontapalvelu, tietopankki, klinikka, sparraus ja mentorointi, jäsentapahtumat 
sekä toimistohotelli.

3. jäseny ysmallit

    Alustava hahmotelma jäsenyysmalleista:

s-jäsenyys
Pienimmällä jäsenmaksulla voi käyttää tietopankkia ja osallistua kaikkiin jäsentapahtumiin. Perus-
jäsen voi myös hakea sparraukseen/mentorointiin. Neuvontapalvelu ja tietoklinikka on käytettä-
vissä erillisellä kertamaksulla. Jäsenyyden hinta esim. 100 €/vuosi.

m-jäsenyys
M-jäsenyyteen sisältyy tietopankki, jäsentapahtumat, mahdollisuus sparraukseen/mentorointiin 
ja tietoklinikka. Neuvontapalvelua voi käyttää 10 kertaa vuodessa. Toimistohotellin yhteinen työ-
tila on aina käytettävissä, kokous-, ryhmätyö- ja muita erillistiloja voi käyttää 10 kertaa vuodessa. 
Jäsenyyden hinta esim. 100 €/kk.

l–jäsenyys 
L-jäsenyyteen sisältyy tietopankki, jäsentapahtumat, mahdollisuus sparraukseen/mentorointiin ja 
tietoklinikka. Neuvontapalvelua voi käyttää 10 kertaa vuodessa. Toimistohotellin kaikki tilat ovat 
käytettävissä. Jäsenyyden hinta esim. 150–200 €/kk
 
xl-jäsenyys
XL-jäsenyyteen sisältyy kaikki palvelut rajoituksetta. Jäsenyyteen sisältyy myös oma työhuone 
toimistohotellissa. Jäsenyyden hinta riippuu oman työhuoneen koosta.
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Seminaarin osanottajat jakautuivat kuuteen eri ryhmään pohtimaan em. ehdotuksia ja kommen-
toimaan niitä. Paikalla oli monipuolisesti tanssin alan edustajia mm. Kansanmusiikin ja -tanssin 
edistämiskeskuksesta, Esitystaiteen keskuksesta, Teatterikorkeakoulusta, Zodiak - Uuden tanssin 
keskuksesta ja nykytanssin vapaiden ryhmien tuottajia ja taiteilijoita.

Kommentteja ja pohdintaa

1. osa amiskeskuksen roolista/ palveluista

Plussia
+ Tanssin talon tehtävä välittäjäorganisaationa: toimii välikappaleena alan  tarpeista ja osaami-
sesta esim. tekijöiden ja eri hallintokuntien  kanssa 
+ palveluiden avulla luodaan puuttuvaa koko kentän yhteisöä
+ palveluiden kiinnostavuus ja saavutettavuus vahvistavat koko tanssin brändiä
+ mahdollisuus  uudenlaisiin työkaluihin ja osaamisen kehittämiseen
+ tieto-tekijäpankki ehdottoman tärkeä esim. yksin ympäri Suomea töitä tekeville kansantans-
sin opettajille, jotka toimivat nyt eri nuorisoseurojen alaisuudessa             
+ taiteilijan työnkuvan monipuolistaminen: osaamiskeskuksen palvelujen myynti välittäjäorga-
nisaationa palvelee kumpaakin osapuolta
+ suomalaisen tanssin myynti ulkomaille. Voiko olla alan keskustoimisto, kun varsinaiset alan 
agentuurit puuttuvat edelleen Suomesta?
+ jäsentapaamisten tärkeys: toinen toisilleen tuntemattomien järjestöjen ja tanssin ammatti-
laisten mahdollisuus esittäytyä ja esitellä osaamistaan
+ palvelujen oltava toteutumiskelpoisia 

Miinuksia ja toiveita
- keskustoimisto versus spontaani: yhteisöllisyyden luominen keskusjohtoisesti vai toiminnan ja 
spontaanien kohtaamisen kautta
- palvelujen keskittäminen samoille toimijoille: haluavatko kaikki käyttää samoja graafikkoja, hie-
rojia, työterveyspsykologeja?
- palvelujen päällekkäisyys: esim. Tanssin tiedotuskeskuksen rooli, STTL:n olemassaolevat lakipal-
velut, ammattitreenaus: päällekkäisyyden sijasta tiedon välittäminen jo olemassaolevista palve-
luista eri organisaatioissa 
- kehittämis-ajatuksen sijasta käytetään sanaa ”autetaan” eri palvelujen kautta: kehittämien tuot-
taa keskustoimisto-pohjaista ajattelua, joka voi olla haitallista avoimen ja arvovapaan tanssin ke-
hitykselle
- kaikki eivät halua palveluja: itsenäisesti toimivien tekijöiden rooli osaamiskeskuksessa?
- taiteen oltava ykkösasia, Tanssin talon ydinasia, kaikki muu, kuten yhteisöllisyys  syntyy 
sivutuotteena
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- massatoiminnot ei välttämättä paras pyrkimys
- ei kiveen hakattuja päätöksiä, vaan prosessin myötä kehittyvä osaamiskeskus: tekemisen kautta 
uusien palvelutarpeiden hahmottuminen

2. jäseny ysmalleista

+ jokainen voi erikseen ratkaista, kuinka isosti sitoutuu mukaan

- liian iso hintaero S-ja M-jäsenyysmallien välillä
- mahdollisuus jäsenyysmallin vaihtoon kesken kauden pohdittava erikseen
- kertamaksut hankalia, luovat kyttäysmentaliteettia
- freelancerin arki monimuotoista: sama sapluuna toimii harvoin kaikille

Uusia ideoita ja tarpeita
- Mentorointi sukupolvelta toiselle tanssin kentällä puutteellista
- Tanssin lähihistorian tuntemuksen lisääminen 
- Kulttuurin kansalaistaito-opin kasvattaminen, taiteen hallinnollisten rakenteiden tuntemus
- Palveluihin myös matalan kynnyksen toimintoja: ilmaisia tapahtumia yms., joilla esim. kulttuuri-
alan opiskelijat ja suuri yleisö löytävät talon
- Osaamishuutokauppa aikapankkiin
- Tule paikalle ja kysy keneltä vain: jäsenlle avoimet ovet kerran viikossa toimistohotelliin ja ilmai-
nen neuvontapalvelu esim. tunnin ajaksi

Seminaarin jälkeen iltapäivä jatkui klo 14–16:30 yhteistyössä Helsingin kaupungin Elinkeinopal-
velujen ja Diges ry:n  kanssa toteutetulla koulutustyöpajalla ”Apurahasta yritystukiin – mistä ra-
hoitusta luovaan liiketoimintaan?” Työpaja oli jo käytännön esimerkki tulevaisuudessa eri kump-
panien kanssa toteuttavista eri teemaisista klinikoista. Työpajassa pohdittiin myös keinoja paitsi 
tiedon jalkauttamisesta erilaisista rahoitusmalleista myös vuoropuhelun kehittämisestä rahoitta-
jien kanssa.

11.6.13 Raisa Rauhamaa, Outi Järvinen, Hanna-Mari Peltomäki
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LI ITE 6
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LI ITE 7

MU ISTIO

YhTEISTYÖTÄ TANSSIN TALON JA 
hELSINgIN KULTTUURIKESKUKSEN 

KAnSSA: AnnAnTAlon, MAlMi-/KAn-
NELTALON JA STOAN TAPAAMISET  

Taustaa

Tulevaisuudessa toimivan Tanssin talon tavoitteena on edistää erilaisten yleisöjen ja tanssikult-
tuurin monipuolista kohtaamista. Tanssin talon tehtävänä on toimia ammattilaisten edustajana 
ja luoda aktiivisesti uudenlaisia yhteistyön malleja. Helsingin kulttuurikeskuksen toimipaikat ovat 
osa Tanssin talon tärkeää yhteistyöverkostoa. Koska kullakin kulttuuritalolla on paras tieto sen 
omista asiakasryhmistä ja tarpeista, Tanssin talon on tärkeää voida  kartuttaa omaa tietotaitoaan 
kuulemalla talojen  kehittämishaasteista ja  aiemmin toteutettujen yhteistyöprojektien tuloksista. 
Tanssin talon yhtenä tavoitteena on toteuttaa  residenssitaiteilija-kokeilu loppusyksystä 2013 läh-
tien. Mikäli yhteistyö koetaan mielekkääksi niin, että  se palvelee molempia osapuolia, tavoitteena 
on jalkauttaa 1-2 kuukauden  ajaksi kolmesta viiteen residenssitaiteilijaa suunnittelemaan ja myös 
toteuttamaan toimintaa eri kulttuuritaloissa. 

Tapaamisten tavoitteena on pohtia yhteistyön tavoitteita,  realistista aikataulua sekä luoda kullekin 
keskukselle alustavaa työsuunnitelmaa.  Voisiko vuoropuhelusta syntyä yksittäisiä ideoita, jotka ly-
hyen residenssitaiteilija-kokeilun avulla kasvaisivat  säännölliseksi ja tavoitteelliseksi yhteistyöksi?

Annanta lo 20.5 .20 13 klo 10 -12

Paikalla johtaja Kaisa Kettunen, kulttuurituottaja Katariina Metsälampi, Tanssin talo ry:n projekti-
päällikkö Hanna-Mari Peltomäki ja toimittaja Raisa Rauhamaa.

Toiminnan yleispiirteitä
Annantalon taidekeskuksen  ohjelmisto palvelee lapsia  ja alle 18-vuotiaita nuoria.  Annantalos-
sa annetaan taideopetusta, pidetään näyttelyitä ja järjestetään tanssi- ja teatteriesityksiä. Lisäksi 
Annantalo tekee paljon yhteistyötä koulujen kanssa. Annantalon kursseilla helsinkiläiset lapset ja 
nuoret voivat muiden taiteiden lisäksi  osallistua tanssin tavoitteelliseen opiskeluun.
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Vapaa-ajan opetus on kuvataidepainotteista, mutta vuosittain pohditaan uusia tarpeita täyttä-
mään niitä aukkoja, joita päiväkotien ja koulujen opetussuunnitelmat  eivät pysty kattamaan.   Esi-
merkiksi ensi vuoden haasteet ovat mediakasvatuksen ja muotoilun opetuksen vahvistamisessa. 
Annantalon taideopettajat ovat taiteilijoita ja/tai taidepedagogeja, jotka vastaavat omasta opetuk-
sestaan.

5x2-taidekurssit ovat Annatalon kouluyhteistyön keskeisin toiminta. Kursseilla alakoululuokat 
saavat opetusta kaksi oppituntia viikossa viiden viikon ajan ja tavoitteena on, että jokainen helsin-
kiläinen lapsi saa ainakin kerran peruskouluaikanaan osallistua siihen. Vuodessa kursseille osallis-
tuu noin 4500 oppilasta. Tanssin osuus kurssista on 4 päivää.

Kulttuurikurssit ovat yläasteille, lukioille ja ammattioppilaitoksille suunnattuja teemakokonai-
suuksia.  Vuodessa  eri taiteena alojen kursseille osallistuu n. 1000 nuorta. 

Tanssikursseja ovat mm. Tanssileikki Piccolo, tanssiryhmä Zucchero ja yli 12-vuotiaiden Dance-
hearts-tanssiluokka.

Annantalossa toimii neljä vakituista tanssinopettajaa, joiden erityisalaa ovat nykytanssi ja lasten-
tanssi.

Tilat 
Talossa on yksi tanssiluokka ja näyttämötekniikalla varusteltu 80-paikkainen juhlasali sekä erilaisia 
aulatiojen yhteydessä olevia toimintatiloja. 

Visioita residenssitaiteilijan yhteistyöstä
-residenssitaiteilijan tutustuttaminen lastentanssin käytännön työhön  5 x 2 -kurssien 
seuraamisen kautta 
- yhteistoiminta  talon tanssinopettajien kanssa: esim. uusien tanssilajien esittely
-opintojaan alan oppilaitoksessa päättävän tanssinopiskelijan  

 1. matalan kynnyksen esitystoiminta talon tiloissa 
 2. lyhytkurssin järjestäminen viikonloppukurssina ja niihin liittyvä yleisötyö 

- jalkautuva yhteistyö eri taidealojen kulttuurikursseihin ja käynnistyvään päiväkotilapsille tar-
koitettuun Small Size to Big Citizens -hankkeeseen
- nuorille perustettavan uuden ryhmän omaehtoisista tarpeista kumpuavan toiminnan  seu-
ranta: perustamisvaiheessa tanssi auttaa ryhmäyttämiseen ja tarjoaa hyviä metodeja tutustu-
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miseen
- näyttelyiden oheistoiminta: esittävän taiteen linkittämien työpajatyöskentelyyn (yhteistyö ku-
vataiteen kanssa) 
-taideopettajien uusien työsketelytapojen kehittely yhteistyössä ryhmän ja sen vetäjän kanssa 

Keskeisintä  yhteistyöhankkeessa olisi residenssitaiteilijan ja Annantalon välille synnytettävä jatku-
va vuoropuhelu, jossa käytännön toiminnan kautta haetaan ja vaihdetaan erilaisia lasten ja nuor-
ten tanssinopetukseen ja -harrastamiseen liittyviä erikoistaitoja puolin ja tosin. Jatkossa taitoja ja 
ideoita voidaan soveltaa sekä Annantalon kurssitoiminnassa että kartuttaa   Tanssin talon  erityis-
ryhmille suunnattavaa osaajapankkia. 

Tapaamisen pohjalta residenssitaiteilijan tehtävänantoa selkiytetään seuraavassa tapaamisessa 
20.8. ja yhteistyö pyritään aloittamaan mahdollisuuksien mukaan jo syksyllä 2013.

Malmita lo/Kannelta lo 21 .5 .20 13 klo 14-1 6

Paikalla talojen johtaja Antti Manninen, projektipäällikkö Hanna-Mari Peltomäki ja toimittaja Rai-
sa Rauhamaa.

Malmita lo

Toiminnan yleispiirteitä
Malmitalo on toimintaluvuiltaan suurin aluetalo, jossa järjestettiin vuonna 2012  yhteensä 416 
kulttuuritilaisuutta.  Talon yleisöprofiili erottuu muista keskuksista omanlaiseksi:  aktiivisen eloku-
va- ja konserttiohjelmiston takia mieskävijöitä asiakkaista  on puolet, jotka ovat  30-60-vuotiaita.  
Sen sijaan 12-33-vuotiaiden ikäryhmien tavoittaminen on haastavaa. Koska vaikuttavuudesta ei ole 
sisällöllistä seurantaa, tuloksia voidaan seurata ainoastaan määrällisen vaikuttavuuden suhteen.

Tilat
Malmisali on 200-paikkainen esitysali, jossa on kiinteä nouseva katsomo. Pieni juhlasali soveltuu 
pienimuotoisiin esityksiin ja  tanssisali mahdollistaa  kurssimuotoisen toiminnan.  Sen lisäksi ta-
lossa on kaksi kokoustilaa.
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Kannelta lo

Toiminnan yleispiirteitä
Talon ohjelmiston pääpaino on musiikissa ja lastentapahtumissa, lisäksi tarjontaa rikastuttavat 
elokuva-, tanssi- ja teatteriesitykset.  Tanssin suhteen talo on flamencoryhmien suosiossa, joita   
esiintyy säännöllisesti 5-6 ryhmää.  Viime vuosina nuorten dance battlet ovat muokanneet talolle 
uutta yleisöpohjaa. 

Kaupunkitanssit on kolmas ja suosittu tanssikulttuurin liittyvä alueen yleisöä runsaasti osallistava 
aktiviteetti. Se  on jatkunut kesäisin jo vuodesta 2000 osana kummankin talon toimintaa.  

Tilat
Kanneltalon konserttisalissa on 229 kiinteää paikkaa ilman sivu- ja takanäyttämöä. Talossa ei ole 
harjoitussalia.  Kahvilassa on pieni esityslava, jossa järjestetään suosittuja live-keikkoja.

Visioita residenssitaiteilijan yhteistyöstä Malmi-/Kanneltalossa 
- yhteistyö Operaatio Pulssin kanssa: Operaatio Pulssin tavoitteena on parantaa nuorten va-
paa-ajanviettomahdollisuuksia Länsi- ja Itä-Helsingissä. Se aloitettiin syksyllä 2009 Lähiö-pro-
jektin rahoittamana poikkihallinnollisena kolmivuotisena hankkeena, jonka kohderyhmänä 
ovat Malminkartanon, Kannelmäen ja Haagan 12–18-vuotiaat nuoret. Pulssi luo impulsseja 
tekemiseen ja kokemiseen esim. lyhytkurssien ja tapahtumien kautta.

- Lähtökohtana on tarjota nuorille maksutonta matalan kynnyksen toimintaa.  Operaatio Pulssi 
jatkuu hankekauden jälkeen poikkihallintokuntaisena yhteistyönä. 

- Tanssin talon residenssitaiteilija voisi tarjota erilaisia toimintatapoja ja sisältöjä  Operaatio 
Pulssin toimintaan ja jalkautua siihen mukaan laajentaen omaa ammatillista osaamistaan  ja 
tuottaen kokemuksellista tietoa Tanssin talon osaajapankkiin.

- yhteistyö Kaupunkitanssi-toiminnan kanssa.  Voisiko suosittua hanketta laajentaa ympäri-
vuotiseksi, eri tanssin lajeja esitteleväksi toiminnaksi, joka olisi suunnattu nuorille jo  Operaatio 
Pulssin tavoittamalle kohderyhmälle?

- yhteistyö Kulttuurikaveri-hankkeen kanssa. Tuore ja paljon kiinnostusta herättänyt  Kulttuu-
rikaveri-toiminta  edistää kulttuuripalvelujen saatavuutta ja lisää rohkaisua kaipaavien kaupun-
kilaisten aktiivisuutta alueen kulttuuripalveluihin.    
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- yhdistämällä luovasti  Operaatio Pulssi ja  Kulttuurikaveri-hanke voitaisiin järjestää erilaisia  
tanssitapaamisia, kursseja ja esityksiä, joissa residenssitaiteilija toimisi mukana välittäjänä ja yh-
teistyötahona kumpaakin hankeeseen sekä yleisötyön avaajana.  

Yhteistyön muotoja tarkennetaan tulevan  elokuun tapamisessa, jonne kutsutaan myös Operaa-
tio Pulssin tuottajat. Residenssitaiteilijan yhteistyö pyritään aloittamaan keväällä 2014. 

Stoa 27.5 .20 13 klo 10 -1 1 . 30

Paikalla vs. johtaja Tuula Yrjö-Koskinen, kulttuurituottaja Monika Silander-Stolt, projektipäällikkö 
Hanna-Mari Peltomäki ja toimittaja Raisa Rauhamaa.

Toiminnan yleispiirteitä
Stoan ohjelmistossa on kotimaista ja kansainvälistä nykytanssia ja sirkusta, teatteria, musiikkia, 
lasten esityksiä sekä näyttelyitä. Stoan teatterisali on yksi Helsingin parhaista nykytanssin näyttä-
möistä ja se on toiminut vuosien varrella myös erilaisten festivaalien näyttämönä. Yhteistyötä on 
tehty mm. Liikkeellä marraskuussa -tanssifestivaalin, Helsingin juhlaviikkojen, Cirko - Helsingin 
nykysirkusfestivaalin, Baltic Circlen ja Russian Seasons -teatterifestivaalin kanssa. 

Stoan oma residenssitaiteilija vuosille 2012–2014 on koreografi Susanna Leinonen. Residenssiin 
liittyy esitystoiminta, uusien kantaesitysten valmistaminen sekä yleisötyö ja taidekasvatus.  Niitä 
ovat mm. taiteilijatapaamiset, avoimet harjoitukset ja esitysten jälkeen järjestettävät  yleisökes-
kustelut.

Vaikka Stoan tiloissa käy päivittäin 2000 henkeä, on alueen omaa yleisöä on vaikea tavoittaa kult-
tuurikeskuksen korkeatasoiseen esitystoimintaan. Stoan yleisölle on tyypillistä, että se saapuu pai-
kalle metromatkan takaa. Yleisötyö ja alueellisen yleisön löytäminen on yksi Stoan  kaipaamista 
kehittämisalueista.

Tilat 
Teatterisali on 245-paikkainen, nouseva ja sisäänvedettävä katsomo. Musiikkisali sopii pienimuo-
toisiin teatteri- ja tanssiesityksiin.
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Visioita residenssitaiteilijan yhteistyöstä 
Koska  Stoan nykyinen residenssitaiteiteilia  on tanssin alalta on luontevaa keskittää Tanssin talon 
residenssiyhteistyötä  juuri tähän hankkeeseen

- residenssimallin kehittäminen: seuraava vuoden 2015 residenssitaiteilijan valinta on vielä 
avoin: miten hanketta voi kehittää edelleen: partnership-toiminta on pitkän tähtäimen kehit-
tely 
- Stoan  residenssitaiteilijan ja hänen tiiminsä  yleisötyön suunnittelu ja avustaminen
- yleisötyön uusien kohderyhmien pohdinta ja tavoittaminen: seniorit, nuoret, maahanmuut-
tajat, pojat
- Tanssin talon osaajapankin tietotaidon kartuttaminen  Stoan residenssihanketta seuraamalla
- yhteistyö Stoan ja Työväenopiston kurssitoiminnan välille: uusien kurssien tarjonta

Elokuussa tarkennetaan residenssi-ideoita  liittyen mahdollisesti  Susanna Leinosen residenssi-
jakson viimeiseen, vuoden 2014 toimintaan.

Raisa Rauhamaa 30.5.2013
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LI ITE 8

MU ISTIO

HElSingin ,  VAnTAAn JA ESPoon 
nuoriSoToiMiEn ,  nuori KulTTuuri 

-SÄÄTIÖN JA TANSSIN TALO RY:N 
TAPAAMINEN

aihe: yhteist yön kehit täminen toimijoiden kesken

Aika: 5.9.2013  klo 10-12
Paikka: Helsingin nuorisoasiainkeskus, 
Hietaniemenkatu 9 B, Helsinki

Läsnä:
Ulla Laurio, Helsingin Nuorisoasiainkeskus 
Ilona Anttila, Helsingin Nuorisoasiainkeskus
Heidi Loren, Helsingin Nuorisoasiainkeskus
Susanne Österlund-Toivonen, Helsingin Nuorisoasiainkeskus
Panu Mäenpää, Nuori Kulttuuri -säätiö
Hanna-Leena Strang-Kilpelä, Espoon nuorisopalvelut
Nina Grönmark, Espoon Nuorisopalvelut
Anneli Nikolajeff, Vantaan kaupunki, Vernissa
Hanna-Mari Peltomäki, Tanssin talo ry
Raisa Rauhamaa, Tanssin talo ry

I dea

Tapaamisessa keskusteltiin  yhteistyön kehittämisestä pääkaupunkiseudulla  nuorten tanssi-
harrastustoiminnan suhteen.  Kukin organisaatio tekee tahoillaan aktiivista ja vaikuttavaa työtä 
nuorten tanssikulttuurin edistämiseksi ja Tanssin talo ry:llä uutena toimjana on kiinnostusta olla 
mukana  kehittämässä  tulevaisuuden yhteistyön eri muotoja.  Informaation jakaminen  puolin ja 
tosin on myös yksi yhteistyön  tärkeä osa-alue.   
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Tapaamisessa kartoitettiin kunkin toimijan lähitulevaisuuden ja kevään 2014 tanssiin liittyviä pro-
jekteja ja etsittiin  jo niiden suhteen konkreettisia  yhteistoiminnan  avauksia. 

Taustaa

Tanssin talo ry:n projektipäällikkö Hanna-Mari Peltomäki esitteli  toimintaa ja talon tämänhetkistä 
vaihetta.  Peltomäki kiteytti hankkeen yhteistyötahoille kysymykseen: mitä lisäarvoa Tanssin talo 
voisi tuoda koko tanssikulttuurille ja myös pääkaupunkiseudun nuorten harrastustoiminnalle? 
Hän kysyi myös:  mikä voisi olla Tanssin talon rooli nuorisoasiainkeskusten yhteistyökumppanina? 

Alustuksessaan Peltomäki painotti seuraavia näkökulmia:
- Vaikka  fyysistä taloa ei vielä ole, niin Tanssin talo toimii jo sekä itsenäisesti että eri tanssialan 
yhteistyötahojen kanssa.
- Esimerkkinä Tanssin Juhlaa Gaala vuosi sitten ja syksyn HOP Helsinki -suurtapahtuma 8.11. 
2013.
- Valtakunnallisena hankkeena hän kertoi  Tanssi kiertää -pilotista, joka toteutetaan  yhdessä 
Suomen Teatterit ry:n kanssa.
- Tulevaisuuden hankkeessa tulee kyetä miettimään yhä uusia ratkaisuja olosuhteiden muut-
tuessa.  Ratkaisujen suhteen tulee ottaa huomioon toisaalta yleisön tarpeet ja toisaalta pystyä 
pohtimaan joustavasti tanssin ammattilaisten  olosuhteiden parantamista.  
- Talon  tulee myös kyetä luomaan sellaisia toiminnan muotoja,  jotka huomioivat tanssikult-
tuurin valtakunnallisen näkökulman.

Pääkaupunkiseudun nuorisotoimien  kulttuurisen toiminnan  perusajatus on  toteuttaa nuorten 
omista tarpeista käsin syntyvää  eri kulttuurin osa-alueiden harrastustoimintaa. Tanssin kohdalla 
se tarkoittaa herkkäkorvaista nuorten kuulemista. 

Mitkä ovat niitä tanssilajeja, joita nuoret itse haluavat  harrastaa? 
“Kun nuoret itse määrittelevät  tanssiharrastuksensa tyylilajit, tanssiin liitetty elitismin  sävy hä-
viää”, kiteytti Pasilan nuorisotalon DA-teamin vetäjä Heidi Loren. “Ja mitä enemmän tämä kuva  
rikkoutuu, sitä enemmän nuoria tulee tanssiin mukaan. “

Miten vuoropuhelu harrastajien ja ammattilaisten välille voisi kasvaa?
Miten tuki harrastajille voisi lisääntyä, nythän tanssin tuki liukuu ammattilaisille ja valmiille pro-
duktioille.  
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Miten ammattilaisuus käsitetään, useinhan nuoret harrastajat ovat taitojensa suhteen jopa edel-
läkävijöitä?

Yhteisto iminnan er i  mahdol l isuuksia

Lyhyiden kaikkien läsnäolijoiden tanssiin liittyiven hankkeiden esittelyn  jälkeen listattiin alustavia  
yhteistyöideoita. 

Nuori Kulttuuri -säätiö järjestää vuosittain touko-kesäkuussa suuren valtakunnallisen nuorten 
kulttuuritapahtuman, jonka osallistujat valitaan alueellisissa katselmuksissa maalis-huhtikuussa. 
Tapahtuman vuosittain vuorottelevina teemoina ovat musiikki, teatteri ja tanssi. Vuonna 2014 
on vuorossa tanssi. Valtakunnallinen päätapahtuma SottiisiMoves, johon osallistuu noin 3000 
tanssijaa, on Tampereella 11-15.6. ja pääkaupunkiseudun aluekatselmus Loistefestari Helsingissä, 
Espoossa ja Vantaalla maalis-huhtikuussa. Yhteistyömahdollisuuksille on positiivinen varaus:
Tanssin talon edustus alueellisten katselmusten raadeissa. Katselmusten  perusteella löydetään 
ne alueelliset nuoret tanssin tekijät , jotka voivat vastaavasti olla mukana oman Tanssi kiertää- 
kaupungin tapahtumassa.   

Loiste-festarin yhteistyö: Tanssin talon edustus festivaalin suunnitteluryhmässä.  
SottiisiMoves 2014 ja Tanssi kiertää -hankkeen yhteistyö

Hop Helsinki ja RuutiExpo  tapahtuvat kumpikin  8.11.13. 

Pasilan nuorisotalon  tanssinharrastajien  yhteistyö HOP Helsingin kanssa
Tanssin talo ry:n  toiminnallinen esittelyvierailu  nuorten vaikuttamistapahtumassa  RuutiExpos-
sa 

Vantaa/Vernissa yhteistyö: koeyleisön järjestäminen Tanssi  kiertää -pilotin/  Jarkko Mandelinin 
ja Sonya Lindforsin esityksen osalta.
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TAPAAMINEN 13 .8 .20 13 

Toimitusjohtaja Tuulikki Becker, Helsingin Matkailu Oy
Tapahtumapäällikkö Saila Machere, Matkailu- ja kongressitoimisto ja tapahtumayksikkö
Projektipäällikkö Hanna-Mari Peltomäki, Tanssin talo ry

Tapaamisen aluksi Tanssin talo ry:n projektipäällikkö esitteli Tanssin talo ry:n taustaa, toimintaa 
sekä Tanssin talo -hanketta (liite 1). Hankkeen ajankohtaisesta vaiheesta tuotiin esille tulevan Tans-
sin talon rooli yhteistyöverkostojen rakentajana ja tanssin ammattilaisten työllistymisen edistäjä-
nä. Helsingin kaupungin matkailun edistämisen näkökulmasta on mielenkiintoista pohtia myös 
tapahtumien ja esitysten merkitystä kaupungille sekä yhteistyömuotoja markkinointiviestinnän ja 
tapahtumatuotannon näkökulmasta. Myös henkilökohtaisten verkostojen rakentaminen organi-
saatioiden välille on arvokasta ja säännöllisen tiedonkulun takaaminen erilaisin työryhmäkäytän-
nöin.

Kaupungin Tapahtumayksikön toiminta sekoittuu usein Kulttuurikeskuksen toimintaan. Heillä ei 
ole omia tiloja käytössään eikä Matkailutoimistosta myöskään myönnetä avustuksia. He tuot-
tavat pääsääntöisesti vuosittaiset kaupunginjohtajan tapahtumat, joita on mm. uuden vuoden 
tapahtuma Senaatintorilla, Lux Helsinki, Maakuntajuhlat, Helsinki-päivä 12.6., Lasten Itsenäisyys-
päiväjuhlat, veteraanijuhlat ja Silakkamarkkinoiden silakkaraati. Lisäksi tehdään tapahtuma- ja/tai 
markkinointiviestintäyhteistyössä tilaisuuksia kuten EM-avajaiset, Tall Ship Race, Helsinki Inter-
national Horse Show. Juhlavuodet kuten Helsinki 200 vuotta ovat aina tapaus erikseen omine 
tuotantoineen ja budjetteineen. Lisäksi kaupungin näkyminen kansainvälisesti on oma tehtävä-
kokonaisuutensa.

Käytännössä yksikön tehtävään kuuluu rakenteiden ja palvelujen kehittäminen tapahtumatuot-
tajien avuksi. Sen sijaan erilainen tutkimuksellinen (asiakastyytyväisyys, käyttäjäprofiilit jne) yh-
teistyö ei noussut keskustelussa varsinaiseksi prioriteetiksi. Tapahtumatuottajille joka tapauksessa 
kävijäprofiilien tutkiminen on tärkeää tapahtuman kehittämisessä sekä esim. rahoitusta ja yritys-
kumppanuuksia suunniteltaessa ja haettaessa. Tapahtumat, jotka tuovat matkailijoita Suomesta 
tai kansainvälisesti ovat tärkeitä; mitä enemmän rahaa jää Helsinkiin sen parempi (vaikuttavuus). 
Tähän liittyen oleskeluajan, ostokäyttäytymisen yms. selvittäminen on hyödyllistä.

Tapahtumatuotanto ja kongressipalvelut pystyvät tarjoamaan myös laadukasta tietoutta Helsin-
gistä; erilaista tiedotusaineistoa on saatavilla. Jos Tanssin talon toimintaan kuuluu esimerkiksi ha-
kea erilaisia kansainvälisiä tapahtumia, hakumenetelmiin saa sparrausta. Yhteistyön yksi muoto on 
jakaa olemassa olevaa osaamista, tietoa ja verkostoja.

LI ITE 9
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Esimerkki onnistuneesta tapahtumaan liittyvästä markkinointiviestinnän yhteistyöstä
Case Helsinki Cup
Kansainvälinen nuorten jalkapallotapahtuma, joka levittäytyy eri puolille kaupunkia ja tuo lapsia 
ja nuoria perheineen tapahtuman ajaksi pääkaupunkiseudulle, hyödyttää mm. hotellialaa. Kesä 
ei oletuksista huolimatta ole pk-seudun hotellien kulta-aikaa. Helsinki Cupin järjestäjistä hyvä 
kontakti on Kirsi Kavanne.

Tanssin talon toimintaa ja tilojen täyttöastetta pohdittaessa on sivuttu tanssialan toimijoiden 
kanssa kesäleiritoiminnan, seminaarien ja tapahtumien tuottamista. Yhteistyökumppanuuksien ja 
etenkin kansainvälisten verkostojen pohtiminen on hyvä aloittaa ajoissa, mikäli vastaavaa toimin-
taa on tarkoitus talossa käynnistää. Parhaimmillaan se vahvistaa talon brändiä ja vaikuttavuutta 
sekä kesäajan käyttöastetta merkittävästi.

Esimerkki perinteisestä markkinointiviestintäyhteistyöstä
Case Musiikkitalo / taide- ja kulttuuritoiminta
Rakennukseen tutustuminen on yhdistetty konserttiin ja etenkin matkailusesongeille räätälöidyt 
päiväkonsertit yms.  on otettu mukaan markkinointiin ja jopa välitetty lippuja risteilymatkailijoille. 

Kulttuurin ja taidetapahtumien markkinointi on koettu välillä jopa vaikeaksi (kieli), mutta taide-
lajeista musiikki/ooppera/baletti ovat olleet helpoimpia. Kesäaikaan isot kulttuuritalot eivät kui-
tenkaan tuota omaa ohjelmistoa. Matkailijoiden näkökulmasta ns. kaupunkikulttuuri on mielek-
käämpää kuin korkeakulttuuri. 

Kaupungin ylläpitämä visithelsinki.fi sivusto tarjoaa mahdollisuuden saada tapahtumia esille, se 
toimii myös tuotantokumppanien etsimiseen.

Mahdol l isuudet kaupungin tapahtumissa?

Helsinki-päivän ja lasten itsenäisyyspäivän tuotantoihin voi linkittyä tanssi, jopa teemoittamis-
ta voi miettiä. Tapahtumien tuottajien (Susa Nokelainen, Maarit Roscher) kanssa voi asiaa viedä 
eteenpäin. Myös vuosittain tapahtuva maakuntapäivä voi tarjota Tanssin talolle mahdollisuuden 
tehdä yhteistyötä valtakunnallisesti; maakunnan tanssin toimijat ovat Tanssin talon verkostoa ja 
siten tanssisisältöjen tuominen osaksi maakuntapäivää vaikkapa Tanssin taloon olisi konkreetti-
nen toimenpide.

13.8.2013 Hanna-Mari Peltomäki 
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