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1. JOHDANTO 

 

Kehityshankkeessani tarkastelen Tanssiteatteri MD:n kansainvälistä toimintaa vuosina 2008–2011. Lisäksi teen 

ehdotukseni koti- ja ulkomaan kiertuetoiminnan kehittämiseksi vuonna 2012. Aihe on muokkautunut TAIVEX-

koulutuksen aikana opitun ja itse koetun kautta. Kansainvälisyysasiat sekä kiertuemyynti kuuluvat työnkuvaani 

Tanssiteatteri MD:n tiedotus- ja markkinointisihteerinä. 

 

Tanssiteatteri MD on vuodesta 1997 toiminut tamperelainen ammattitanssiteatteri, joka on yksi yhdestätoista ns. 

vos-tanssiteatterista. Valtionosuusteatteri eli vos-teatteri on lakisääteisen valtion rahoitusosuuden piiriin kuuluva 

teatteri. (http://www.stat.fi/meta/kas/vos_teatteri.html, viitattu 22.8.2011) Rahoituksemme koostuu siis 

valtionavusta, Tampereen kaupungin avustuksesta sekä omarahoituksesta, jota kerätään lipunmyynnillä, 

kiertuemyynnillä sekä Hällä-näyttämön vuokraustoiminnalla. 

 

Tanssiteatteri MD:tä ylläpitää Tanssiteatteri Mobita/Danscon kannatusyhdistys ry., jonka hallitukseen kuuluu 

puheenjohtajan lisäksi seitsemän henkilöä. Toiminnanjohtaja vastaa teatterin johtamisesta muilta osin, taiteelliset 

ratkaisut tekee tanssiteatterin kulloisestakin vakituisesta tanssija-koreografikunnasta koostuva taiteellinen 

johtoryhmä. 

 

Tanssiteatteri MD:n vakituiseen henkilökuntaan kuuluu syyskaudella 2011 yksitoista työntekijää. 

Toiminnanjohtajan, tuotantosihteerin ja tiedotus- ja markkinointisihteerin lisäksi talossa työskentelee kuusi tanssija-

koreografia (joista Anniina Kumpuniemi on myös toiminnanjohtaja) sekä valosuunnittelija, äänisuunnittelija ja 

teatteriteknikko. Lisäksi työllistämme vuosittain vaihtelevan määrän vierailijoita sekä harjoittelijoita.  
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Tuotantosihteerin ja tiedotus- ja markkinointisihteerin työnjako on osittain päällekkäinen, mutta tärkeimmät 

vastuualueet on jaettu seuraavasti: tuotantosihteeri vastaa mm. tuotantokohtaisten projektiavustusten ja sponsorien 

hausta sekä tuotantoon liittyvistä juoksevista asioista sekä Hällä-näyttämön vuokrauksesta. Tiedotus- ja 

markkinointisihteeri puolestaan vastaa tiedotuksesta, markkinoinnista, kiertuemyynnistä ja -koordinoinnista sekä 

kansainvälisistä asioista. Käytännössä monet työtehtävät, kuten myynnin ja markkinoinnin tehtävät, tehdään 

osittain yhdessä. Pienessä teatterissa yhteistyö on toimiva ratkaisu, sillä näin pystymme paikkaamaan toisiamme 

tarpeen tullen sekä saamme toisiltamme tukea omien vastuualueidemme suunnittelutyössä. 

 

MD tuottaa vuosittain 2 – 4 uutta teosta, lisäksi esitämme 4 – 6 vanhempaa teosta, joten ohjelmistossa on vuosittain 

6 – 10 eri nykytanssiteosta. Kotinäyttämöllä Hällä-näyttämöllä esityksiä on keskimäärin 80 kertaa vuodessa. 

Keväisin tuotamme Tanssivirtaa Tampereella -nykytanssifestivaalin, joka keskittyy kotimaisiin tekijöihin ja 

teoksiin. Tanssiteatteri MD:n panos Tanssivirtaa-festivaalin tuotannossa on työntekijöiden työn osuus, muuten 

festivaalin rahoitus on erillinen Tanssiteatteri MD:n rahoituksesta. 

 

2. TANSSITEATTERI MD:N KIERTUETOIMINTA 

 

Tärkeä osa MD:n toimintaa ovat kiertue-esitykset. Keikkailemme kotimaassa keskimäärin 20 kertaa vuosittain, 

lisäksi vierailemme ulkomailla 1-2 kertaa vuodessa. Aikaisemmin kiertuetoiminta on ollut suuremmassa osassa, 

MD:n alkuvuosina kotimaan keikkojen määrä nousi vuosittain jopa viiteenkymmeneen. Kuntien, jotka ovat 

tärkeimpiä tilaajatahoja, tiukentunut määrärahatilanne vaikuttaa suoraan myös keikkojen määrään. 

 

Varsinaisesti ei voida puhua systemaattisesta kiertuetoiminnasta, sillä esitysvierailumme ovat yleensä yksittäisiä 

keikkoja. Vuodesta 2008, josta oma historiani Tanssiteatteri MD:ssä alkaa, on käytännössä toteutettu vain yksi 

minikiertue, jolloin sama teos vieraili kolmella paikkakunnalla perättäisinä päivinä. Pitkiin yhtäjaksoisiin 

kiertueisiin ei oikeastaan ole mahdollisuuttakaan johtuen tarpeesta tarjota esityksiä myös kotinäyttämöllä tasaiseen 

tahtiin koko näytäntökauden ajan. Kuuden tanssijan ja kolmen teknikon voimin toteutettava esitystoiminta ei 

mahdollista samanaikaisia koti- ja kiertue-esityksiä, vaan nämä on sovitettava toisiinsa. Lisäksi uusien teosten 

harjoitusaika sekä esitysten rakentamiseen vaadittava aika myös kotinäyttämöllä sekä Hällä-näyttämön vuokraukset 

ulkopuolisille toimijoille on otettava huomioon kotiesitys- ja kiertuekalentereita yhteen sovittaessa. 

 

MD on aikaisemmin vieraillut ulkomailla seuraavasti:  

Tanssiva Muumilaakso / Essen, Saksa 2011  

Kurkistuksia Tanssivaan Muumilaaksoon / San Diego, Yhdysvallat 2011 

Tanssiva Muumilaakso & Kurkistuksia Tanssivaan Muumilaaksoon / Shanghai, Kiina 2010  

Rafael / Recklinghausen, Saksa 2010  

Kurkistuksia Tanssivaan Muumilaaksoon / Fukuoka, Japani 2009  

Lemminkäinen / Tartto, Viro 2009  

Pieniä pääosia / Härnösand, Ruotsi 2007  
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Maitoo ja Rockaby / Recklinghausen, Saksa 2006 

AlkuLoppu / Praha, Tsekki 2005 

Pieniä asioita hiljaisuudessa / Tukholma, Ruotsi 2005 

Paprika / Tartto, Viro 2002 

La Camorra / Tallinna ja Tartto, Viro 2001 

Hääkeikka / Toronto, Kanada 2000 

Naisen tuoksu / Nizni Novgorod, Venäjä 1998 

(http://www.tanssiteatterimd.fi/index.php?id=74, viitattu 11.8.2011) 

 

Omien teosten lisäksi Tanssiteatteri MD on vieraillut ulkomailla mm. oopperayhteistuotantojen myötä, joita on 

tehty sekä Kansallisoopperan että Tampereen Oopperan kanssa. Ulkomaan vierailuista osa on liittynyt Tampereen 

kaupungin ystävyyskaupunkitoimintaan, osa on tehty apurahan avulla ja osa on ollut esitysvaihtoja.  

 

Kahden viime vuoden tärkein ulkomaan tuote on Samuli Roinisen koreografia Tanssiva Muumilaakso, koko 

perheen nykytanssiteos, joka sai ensi-iltansa keväällä 2010. Tanssiva Muumilaakso vieraili elokuussa 2010 

Shanghain maailmannäyttelyssä osana suurempaa Dancing Moominvalley @ Shanghai EXPO 2011 -

kokonaisteosta, johon liittyi tanssiteoksen lisäksi mm. Moominvalley Orchestran konsertteja, Tampereen 

Taidemuseon Muumilaakson tuottama taidenäyttely sekä luentoja ja keskustelutilaisuuksia. Maailmannäyttelyn 

järjestäjäorganisaatio myönsi kokonaisteokselle kulttuuripalkinnon ainoana Suomen paviljongin kulttuuriohjelman 

osallistujista.  

 

Syyskuussa 2011 teos vieraili Essenissä, osana Tampereen ja Essenin ystävyyskaupunkitoiminnan 50-

vuotisjuhlavuoden ohjelmistoa. Lisäksi Tanssivasta Muumilaaksosta on nähty otteita vuorovaikutteisessa 

tanssityöpajassa nimeltä Kurkistuksia Tanssivaan Muumilaaksoon, jota on esitetty kotimaan lisäksi Fukuokassa 

Japanissa elokuussa 2009, Shanghaissa Kiinassa elokuussa 2010 sekä San Diegon Finnfest 2011-tapahtumassa 

USA:ssa elokuussa 2011.  

 

Tanssivan Muumilaakson kohdalla ulkomaan kiertuemyynti on käytännössä osittain ulkoistettu agentille, sillä oman 

myyntimme lisäksi teoksen yhteistuotantotahona toimivan ohjelmatoimisto Harjula Production Oy:n 

toimitusjohtaja Heikki Mäenpää (joka on myös teoksen säveltäjä ja toinen käsikirjoittaja) toimii Tanssivan 

Muumilaakson ulkomaanvierailujen vastaavana tuottajana ja tekee aktiivista promootiotyötä teokselle ympäri 

maailmaa. Kustannus- ja aikataulusyistä joudutaan kuitenkin toimimaan usein niin, että pari tanssijaa on mukana 

Mäenpään Moominvalley Orchestran konserteissa esityksen hahmoina, jolloin puhutaan nimenomaan 

Kurkistuksista Tanssivaan Muumilaaksoon eikä koko tanssiteoksesta. 

 

Tanssiva Muumilaakso on myös kotimaisesta näkökulmasta kysytyin tuotteemme, mutta sen keikkailua rajoittavat 

tekniset vaatimukset, kuten teatteritilan tarve. Lisäksi iso ensemble ja tekijänoikeudet nostavat keikan kustannuksia. 

Muita lastenteoksiamme voidaan esittää myös pienemmissä ja teknisesti vaatimattomammissa tiloissa kuten 
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kouluissa, kirjastoissa tai päiväkodeissa. Aikuisten nykytanssiteoksissa tekniset vaatimukset vaihtelevat, mutta 

niissäkin pääasiassa toivotaan teatteritilaa. Pienet lastenesitykset ovatkin kotimaan kiertuetoiminnan pääpainopiste. 

 

Ulkomaan promootiota tein myös itse osallistuessani TAIVEX-opintomatkalle Tanzmesse NRW -tapahtumaan 

Düsseldorfissa elokuussa 2010. Omat tavoitteeni matkalle olivat hyvin kevyet, olin mukana ennemmin 

opintomatka- kuin työmatkamielessä. Tarkoitukseni oli haistella kansainvälisen tapahtuman tunnelmaa ja oppia 

siitä, miten mahdollisesti seuraavalla kerralla kannattaisi valmistautua, mihin panostaa ja keitä tavata. Työnantajan 

kanssa oli lisäksi sovittu etukäteen muutama tietty ihminen, jotka messujen aikana oli syytä tavata ja antaa mukaan 

kattava infopaketti Tanssiteatteri MD:n kiertueohjelmistosta. Infopakettien saajat kutsuttiin myös syyskuun 2011 

Essenin keikalle katsomaan Tanssivaa Muumilaaksoa, yksi heistä sinne myös saapui. 

 

Opintomatkan anti oli valtava oman oppimiseni kannalta, erityisesti siitä, miten messuille kannattaa seuraavan 

kerran varustautua, millaista materiaalia kannattaa olla mukana ja millä tavalla tutustua uusiin kontakteihin. 

Ymmärsin myös, että eniten messuista hyötyy, jos pääsee showcase-ohjelmistoon mukaan omalla teoksellaan, 

jolloin ei olla vain esitteiden tai muun materiaalin varassa, vaan tuote on selkeästi nähtävissä paikan päällä. Runsas 

materiaalimäärä voi kääntyä jopa itseään vastaan, sillä monikaan ei halua raahata messuilta kotiin montaa kiloa 

paperia. 

 

3. ULKOMAAN KIERTUETOIMINNAN TAVOITTEET  

 

Tanssiteatteri MD:n ulkomaan kiertuetoiminnan tavoitteista haastattelin 18.8.2011 toiminnanjohtaja Anniina 

Kumpuniemeä. 

 

 1) Miksi ulkomaille? Mikä mielestäsi on tärkein syy tai tärkeimmät syyt sille, että meidän kannattaa panostaa 

kansainväliseen kiertuetoimintaan? 

AK: Ulkomaan keikat ovat käyntikorttimme kotimaassa. Ulkomaan kiertuetoiminta ei ole liiketoiminnallisesti 

kannattavaa vaan yksinomaan imagoa nostavaa. Toiminnan painopiste on kotimaassa. Priorisointi 

toiminnassamme menee: 1. Kotiesitykset, 2. Kotimaan kiertuetoiminta, 3. Hällä-näyttämön vuokraukset, 4. 

Kansainväliset asiat, 5. Tanssivirtaa Tampereella -nykytanssifestivaali. 

 

2) Kuinka paljon ulkomaankeikkaa haluttaisiin? Nykytilanne (ja käsittääkseni MD:n alusta asti) on ollut 1-2 

ulkomaankeikkaa vuodessa. Onko tuosta mahdollisuuksia nostaa?  

AK: Lisäystä voisi olla max. 100 % eli nykytilanteesta olisi mahdollista nousta 2 – 4 keikkaan. Keikalla tarkoitan 

tässä aina yhtä lähtöä, esityksiä voi olla yhdellä keikalla useampiakin ja toivomus olisi, että samalla lähdöllä 

olisi aina vähintään kaksi esitystä samassa kaupungissa/maassa tai lähialueilla. 
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3) Onko kv-kiertuetoiminnasta MD:llä mielestäsi mahdollista tulla liiketoiminnallisesti kannattavaa? Miten 

kansainvälisen kiertuemyynnin kasvuun tarvittavat henkilö- ja taloudelliset resurssit voitaisiin ratkaista? Olisiko 

mahdollista antaa joku tai jotkut teokset ulkomaisen agentuurin myytäväksi?  

AK: Kiertuetoiminnasta ulkomailla ei varmasti millään todennäköisyydellä tule meille kannattavaa. Vain 

harvojen keikkojen kohdalla kulujen kattamisen jälkeen kassaan jää yhtään tuloa eli esityskorvaukset menevät 

omasta pussista tai jäljelle jää vain muutama ropo. Kv-kietuetoiminta on MD:ssä hoiduttava tällä 

toimintamallilla olemassa olevalla henkilökunnalla. Rahoituslähdettä ei suomalaisessa avustusmallissa ole. 

Ulkomainen agentuuri on mahdollinen ja toivottavakin. Hyvät suhteet pitäisi kuitenkin luoda ensin agentuureihin. 

 

Kuten jo aikaisemmin olen maininnut, ei Tanssiteatteri MD:n kansainvälinen toiminta lähentelekään 

kiertuetoimintaa vaan kyseessä ovat yksittäiset ulkomaan keikat, joissa joillakin saattaa olla useampi esitys. Koska 

MD:n kansainvälisen toiminnan tärkein syy on ennen kaikkea kotimaisen näkyvyyden nostaminen sekä imagon 

vahvistaminen, olennaista on nimenomaan jatkuvuus eikä niinkään volyymi. 

 

4. KULTTUURIVIENTIÄ VAI KULTTUURIVAIHTOA? 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriössä määritellään kulttuurivienti seuraavasti:  

Kulttuuriviennillä tähdätään Suomen kansallisen kulttuuripanostuksen hyödyntämiseen edistämällä suomalaisten 

kulttuurituotteiden vientiä. Tavoitteena on vahvistaa kulttuurista Suomi-brändiä maailmalla, lisätä vientituloja ja 

kulttuurialan työllistymismahdollisuuksia.  

(http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuurivienti/, viitattu 11.8.2011) 

 

Koska Tanssiteatteri MD:n ulkomaanvierailut harvoin tuottavat vientituloja, voidaan tässä yhteydessä puhua 

lähinnä kulttuurivaihdosta. Olemme myös tehneet konkreettista kulttuurivaihtoa, viimeksi keväällä 2009 virolaisen 

Vanemuine-teatterin kanssa, jolloin MD:n Lemminkäinen vieraili Tartossa ja Vanemuinen teos Sigmund & Freud 

vieraili Tampereella Hällä-näyttämöllä.  

 

Tällöin kumpikaan teatteri ei varsinaisesti toiminut tilaajana, vaan vierasteatteri vastasi omista 

matkakustannuksistaan, vastaanottava teatteri taas majoituksesta. Vastaanottava teatteri myös markkinoi esitykset 

ja sai lipputulot. Tällaisella mallilla toimien ei taloudellista voittoa juuri ole odotettavissa, jolloin kulttuuriviennin 

liiketaloudellinen näkökulma jää täyttymättä. 

 

5. VERTAILUKOHDE NORJASTA 

 

Täysin kiertueteatterina toimiva norjalainen Jo Strømgren Kompani on perustettu 1998 koreografi Jo Strømgrenin 

ympärille ja alusta pitäen nimenomaan kiertueteatteriksi. Kolme pääteesiä on kirjattu ryhmän verkkosivuille: 

The first ambition was to develop a distinct and personal artistic style as far away from the current trends as 

possible. /.../  
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The second ambition was to collaborate with institutional theatres. A well known production model 

internationally, but quite a task to pursue in Norway at that time. Mutual scepticism between the independent 

scene and the institutional theatres was an evident obstacle.  /.../ 

The third ambition was to establish international connections and build an international audience. Norway is a 

small country with radical seasonal weather changes, also in the cultural terrain. Dependence on unstable 

domestic funding and reliance on unpredictable popularity shifts in a small community seemed too much of a risk 

to take. A bigger market means greater safety. And cultural exchange is pointless if done only between local 

peers. Strangers need to meet and the best way is to go out and look for people unlike yourself. 

(http://jskompani.no/eng/pages/7-history, viitattu 11.8.2011) 

 

Näihin kolmeen tavoitteeseen voimme itsekin vastata. Tanssiteatteri MD:n suurin ero JSK:hon (kuten moneen 

muuhunkin nykytanssiryhmään) on se, ettei MD ole muodostunut yhden koreografin ympärille. Tanssiteatteri 

MD:n taiteellisesta linjasta vastaa teatterin kulloinenkin vakituinen tanssija-koreografikunta ja ohjelmistossamme 

on samaan aikaan useiden eri koreografien, sekä oman talon että vierailijoiden, teoksia.  

 

Useamman koreografin talossa moniäänisyys korostuu ohjelmistoissa, mikä on ilman muuta nähtävä rikkautena, 

mutta ulkomaan promootiota ajatellen se saattaa olla haaste. Dance Theatre MD ei sano välttämättä ulkomaiselle 

ostajalle mitään, emme ole ”Koreografin Se ja Se Company”. Onkin mietittävä mm. sitä, kannattaako promotoida 

kansainvälisesti nimenomaan Tanssiteatteri MD:tä vai pitäisikö keskittyä yksittäisiin koreografeihin ja heidän 

teoksiinsa? Kansainvälisesti ajatellen järkevintä lienee jälkimmäinen vaihtoehto. 

 

Toinen JSK:n teeseistä liittyy vapaiden ryhmien ja laitosteattereiden yhteistyöhön, joka on kansainvälisesti hyväksi 

todettu malli ja jonka JSK on Norjassa saanut toimimaan. Suomessa vastaavanlainen yhteistyö on vielä 

lapsenkengissä, mutta tähän tarpeeseen pyrkii vastaamaan juuri alkanut TEKIJÄ-hanke (siitä lisää luvussa 6). 

 

Kolmas teesi liittyy rahoituspohjan tukevoittamiseen laajentamalla markkinoita kotimaan ulkopuolelle, jolloin 

rahoitus ei olisi niin riippuvaista valtion vaihtelevista suhdanteista. Tässä onkin selkeä ero Tanssiteatteri MD:n ja 

JSK:n välillä, MD:n rahoituspohja on vos-teatterina vakaa. Kansainvälisten yhteyksien luominen vaatii 

konkreettista jalkatyötä ja luvussa 7 esittelenkin oman ehdotukseni sen mahdolliseksi toteuttamiseksi. 

 

Haastattelin 23.8.2010 sähköpostitse JSK:n toiminnanjohtaja Sunniva Steinea. Vaikka toimimmekin kovin 

erilaisesta lähtökohdasta, myös yhtäläisyyksiä löytyy. 

 

1) How early in advance do you start to organize the tour on new pieces?  How far in the future are the pieces 

booked for? 

 SS: This varies a lot in different regions of the world. USA, for example has a planning period for about 2 years. 

On the other hand – we might get offers to play in a venue only 6 months before (or less). But I will say that we 

often start the early planning of a tour 1,5 –  2 years in advance. 
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2) Do you get public funding for touring from the state or the city or other public funders or does the international 

host cover the expenses?  

 SS: This varies a lot. But generally – if we reach break even – we are lucky. That’s also partly because we often 

choose to travel to also smaller places where there is no money involved.  We have a basis funding which also 

covers some of our touring related costs. But we try and make each guestplay go in balance economically. 

Normally the host pays accommodation, a fee and per diem, plus set transportation and local transport. The 

Norwegian ministry of foreign affairs offers a travel grant, but this is not certain. In addition we apply for various 

kinds of public funding. 

 

3) How do you share the work between agencies and your own staff (booking, selling, marketing)? 

SS: To put it shortly: We have agents in some countries such as Australia, USA and Spain. In these cases the    

agents do the booking and selling to the venues involved. But as for the rest of the world, we more or less do 

everything ourselves. 

 

Myös Tanssiteatteri MD:n ulkomaan esityksiä suunnitellaan yleensä ainakin vajaa vuosi etukäteen, esimerkiksi 

Tanssivan Muumilaakson keikkaa Esseniin syyskuussa 2011 alettiin suunnitella joulukuussa 2011. Käytännössä 

esityspäivät ja esityspaikka ratkesivat kuitenkin vasta maaliskuussa. Shanghain maailmannäyttelyn 

kulttuuriohjelmaan hakeminen oli työn alla jo siinä vaiheessa, kun tuotantoa alettiin valmistella vuonna 2009, 

varmistus kulttuuriohjelmaan pääsemisestä tuli alkuvuonna 2010 ja rahoitus ja sitä kautta matkaan lähtö ratkesi 

lopullisesti touko-kesäkuun vaihteessa. Keikka toteutui siis elokuussa 2010. 

 

Monet Tanssiteatteri MD:n ulkomaan esitykset ovat olleet Tampereen kaupungin ystävyyskaupunkitoimintaa, 

jolloin kustannuksia on jaettu lähettävän ja vastaanottavan kaupungin välillä. Recklinghausenin keikoissa (Maitoo 

ja Rockaby 2006 sekä Rafael 2010) tilaaja maksoi palkkion, josta MD maksoi omat kulunsa. Näistä keikoista jäätiin 

plussan puolelle, mutta muuten voimme hyvin samaistua tuohon Sunnivan kommenttiin ”if we break even, we’re 

lucky”. 

 

Kansainvälisen agentuurin kautta toimimista Tanssiteatteri MD:ssä ei ole toistaiseksi kokeiltu, vaikka ajatus onkin 

mahdollinen. Vuonna 2001 agentuurista käytiin alustavia neuvotteluja suomalais-tsekkiläisen Kari Seniuksen 

kanssa, mutta silloin ei sopimukseen päästy. Uskon, että agentuurin löytämiselle olennaisia väyliä olisivat 

kansainväliset esittävän taiteen messut. Messuosallistumisen mahdollisuuksia pohdiskelen tarkemmin luvussa 7. 

 

6. TEKIJÄ-HANKE 

 

Tutkivan teatterityön keskuksen hallinnoima TEKIJÄ - Teattereiden kiertuejärjestelmä - Turnénätverk för Teater -

hanke toteutetaan vuosina 2011–2013. TEKIJÄ on niin sanottujen kiinteiden ammattiteattereiden ja vapaiden 
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ryhmien kiertuejärjestelmän ja yhteistoiminnan kehittämishanke 2011–2013. Hankkeen päätavoite on toimivan 

valtakunnallisen teatterikiertue- ja yhteistyöverkoston kehittäminen sekä toiminnan ulottaminen yli kielirajojen.  

(http://www.tekija.info/index.php?page=esittely, viitattu 11.8.2011) 

 

TEKIJÄ-hankkeen taustalla on JSK:nkin teeseissä mainittu vapaiden ryhmien ja kiinteiden laitosteattereiden 

yhteistyön puute. Tällä hetkellä laitosteatterit eivat tarjoa riittavasti mahdollisuuksia esitysvierailuille ja vapailla 

ryhmillä taas ei ole tilaisuutta tarvitsemaansa kiertuetoimintaan, jolla voisivat nostaa omarahoitusosuuttaan.  

(http://www.tekija.info/index.php?page=taustaa, viitattu 11.8.2011) 

 

Tanssiteatteri MD osuu yllämainitussa yhtälössä näiden kahden laidan väliin. Toisaalta olemme osa vos-

järjestelmää, vaikka painimmekin aivan eri sarjassa kuin ns. isot laitosteatterit. Meillä on oma näyttämö, jota 

voimme tarjota myös vierailuteosten areenaksi. Toisaalta, kuten vapailla ryhmillä, kotimaan kiertuetoiminta on 

merkittävä osa omarahoitustamme.  

 

TEKIJÄ-hanke tuottaa vuosina 2012 – 2013 pilottikiertueita, joihin mukaan pääsevät teokset valittiin syksyllä 2011 

avoimella haulla. TEKIJÄ toimii tässä käytännössä agentuurina eli välittäjäportaana tilaajan ja ryhmän välillä. 

Hankkeen aikana pyritään myös luomaan kiertuetoiminnalle hyvät käytännöt ja pelisäännöt, jotta toimintaa voisi 

jatkaa myös hankkeen loputtua. TEKIJÄ-hankkeen aikana pyritään toteuttamaan 1–3 pilottikiertuevierailua 

Pohjoismaissa, Baltiassa ja/tai muualla Euroopassa. Hankkeen painotus on kuitenkin nimenomaan kotimaan 

kiertuejärjestelmän luomisessa. (http://www.tekija.info/index.php?page=kvvierailut, viitattu 11.8.) 

 

Haimme ja tulimme valituiksi TEKIJÄ-hankkeeseen kolmella eri teoksella ja toivon, että joku tai jotkut teoksista 

pääsisivät joko vuonna 2012 tai viimeistään 2013 mukaan TEKIJÄn pilottikiertueille. Teokset ovat Anna-Elina 

Lyytikäisen ohjaama ja Anniina Kumpuniemen koreografioima Burn auts, Mari Rosendahlin 400 askelta sekä 

Samuli Roinisen Tanssiva Muumilaakso. Luonnollisesti toivomme, että TEKIJÄ-hankkeen myötä syntyy runsaasti 

kotimaisia kiertuekontakteja, jotka jäävät aktiivisiksi myös hankkeen loputtua.  

 

Kiertueiden lisäksi TEKIJÄ tarjoaa koulutusta kiertuetoimintaan. Koulutusjaksojen sisällöt koostuvat muun muassa 

kiertuetoiminnan taloussuunnittelusta, teknisestä suunnittelusta, tuottamisesta, tiedottamisesta ja markkinoinnista. 

Koulutusjaksojen tarkoituksena on antaa osallistujilleen uusia työkaluja kiertuetoiminnan harjoittamiseen ja 

helpottaa sen aloittamista. (http://www.tekija.info/index.php?page=koulutus, viitattu 11.8.). MD:n henkilökunnasta 

useampikin eri ammattiryhmä voi siis saada jaksoista täydennyskoulutusta. 

 

7. KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUODELLE 2012 

 

Kiertuetoiminnan aikataulut ja keskeiset tuotteet 

Hyviä kuukausia keikkailla kaudella 2012 ovat tammikuu, helmikuu, maaliskuu, toukokuu ja kesäkuu puoleen 

väliin saakka, lokakuu, marraskuu sekä joulukuu. Yksittäisiä keikkoja voidaan toki tehdä noidenkin ulkopuolella 
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(eli huhtikuu, elokuu ja syyskuu), uusien teosten harjoitusaikojen ja kotiesitysten puitteissa. Kesäkuun puolesta 

välistä heinäkuun loppupuolelle olemme lomalla. 

 

Kevätkaudella 2012 MD:llä ei ole ollenkaan kotiesityksiä viikoilla 1–3, 10, 14, 17, 19 sekä 21–24 Muillakin 

viikoilla kotiesityksiä on enintään neljä, yleensä 1–3, joten mahdollisia keikkapäiviä on paljon ja useamman päivän 

kiertueetkin ovat mahdollisia. Syyskauden aikataulut valmistuvat huhtikuussa 2012. Keväällä 2012 Tanssiteatteri 

MD:ssä ei tuoteta uutta ensi-iltaa, syyskaudella ensi-illat ovat syyskuun alussa ja lokakuun puolivälissä, 

rauhoitusaikaa keikoilta pidetään kahdesta kolmeen viikkoa ennen kutakin ensi-iltaa.  

 

Tällä hetkellä kiertueohjelmistossamme on periaatteessa 15 eri teosta, joista vain osaa esitetään myös 

kotiohjelmistossa. Näin laajan paletin tarjoaminen esimerkiksi ulkomaiselle agentuurille ei todennäköisesti ole 

hyvä idea, joten meidän kannattaa valita joukosta tietyt teokset ja keskittyä niihin. Keikkamyynnin keskeiset 

tuotteet ovat kaudella 2012 Burn auts, 400 askelta ja Tanssiva Muumilaakso, jotka on hyväksytty TEKIJÄ-

hankkeen ohjelmapankkiin, syyskaudella 2011 kantaesitettyä Making of -teosta myydään erikseen teattereille ja 

koko perheen teosta Taikalaatikko kouluille, päiväkodeille, kirjastoihin jne.  Kotimaisen keikkamyynnin lisäksi 

olemme tarjonneet kansainvälisessä mielessä 400 askelta -teosta sekä Aerowaves-kiertueohjelmistoon että 

Tanzmesse NRW:n showcase-ohjelmistoon. 

 

Promootio 

Miten sitten voisimme lisätä Tanssiteatteri MD:n näkyvyyttä kansainvälisesti? Uskon, että on tarpeellista lisätä 

Tanssiteatteri MD:n läsnäoloa kansainvälisillä esittävän taiteen messuilla. Mahdollisia messuja seuraavan parin 

vuoden aikana olisivat ainakin International Tanzmesse NRW Düsseldorfissa Saksassa elokuussa 2012, Performing 

Arts Market in Seoul Soulissa Etelä-Koreassa lokakuussa 2012 ja 2013, International Exchange for the Performing 

Arts Cinars Montrealissa Kanadassa marraskuussa 2012 sekä Tokio Performing Arts Meeting Tokiossa Japanissa 

helmikuussa 2013. Tarkoitus olisi saada jollekin näistä messuista sekä showcase että esittelijä Tanssin 

tiedotuskeskuksen osastolla. Tanzmesse NRW 2012 -showcase-haku loppui syyskuun alussa ja laitoimme sinne 

ehdotuksen 400 askelta -teoksesta. Samalla teoksella haettiin myös Aerowaves 2012 -kiertueohjelmistoon. 

 

Verkostoituminen messujen ulkopuolella tapahtuu nykyisiä verkostoja hyödyntäen ja niitä laajentaen. Olemme 

kahtena syksynä toimineet yhtenä Tanssiareenan tuottaman Aerowaves-kiertueen etapeista. Ensimmäinen 

pilottikiertue järjestettiin syyskuussa 2010 ja toinen, Aerowaves FALL FOR DANCE -kiertue syyskuussa 2011. 

Muita yhteistyökumppaneita Aerowaves-kiertueella ovat Zodiak – Uuden tanssin keskus sekä Pohjoinen, Itäinen ja 

Sisä-Suomen tanssin aluekeskus. 

 

Resurssit ja toteuttamiskelpoisuus 

Messusuunnitelmani vaatii rahaa ja henkilöstöresursseja. Lisäksi messuosallistumiset ja niistä mahdollisesti 

seuraavat ulkomaankeikat on otettava huomioon tulevien vuosien ohjelmistosuunnittelussa. Messuosallistumisista 

johtuviin matka- ja majoituskuluihin sekä promootiomateriaalikuluihin tarvitaan ulkopuolista rahoitusta, 
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tanssiteatterin normaali rahoituspohja ei tähän jousta. Messuosallistumisten suunnittelu ja valmistelu vie aikaa. 

Optimaalisinta olisi, että voitaisiin palkata erillinen työntekijä koordinoimaan kansainvälistä toimintaa, jotta se ei 

olisi kenenkään sivutyö ja siten riippuvainen kotimaan ohjelmiston kiiretilanteesta. Tähän rahoituksen saaminen on 

sitten jo ihan toinen asia. 

 

Ehdotankin, että keskitymme tulevana vuonna erityisesti kotimaan kiertuetoiminnan ja kotimaisen verkoston 

vahvistamiseen sekä TEKIJÄ-hankkeen että muiden yhteistyöverkostojen kautta. Emme toki kieltäydy 

mahdollisuuksista lähteä ulkomaille, mikäli sellainen jo olemassa oleviin verkkoihin tarttuu, mutta emme tee 

aktiivista promootiota paitsi siinä tapauksessa, että tulemme valituiksi joko Tanzmesse NRW:n showcase- tai 

Aerowaves-ohjelmistoihin. Vanhoihin kontakteihin pidetään toki edelleen säännöllisesti yhteyttä. 

 

Harkittavaksi jätän myös sen, kannattaako MD:n koettaa aktiivisesti päästä jonkun kansainvälisen agentuurin 

asiakkaaksi.  Olisiko ulkomaan kiertuemyynnin kasvu sitä kautta mahdollista? Toki agentuurille täytyy maksaa 

heidän tekemästään työstä, mutta liiketoiminnan näkökulmasta kannattavien ulkomaan keikkojen lisääntyessä 

siihen olisi mahdollisesti myös varaa. Agentin löytäminen ei luonnollisestikaan tapahdu itsestään. 

 

8. LOPUKSI 

 

Tämän kehittämishankkeen tekeminen on ollut oman työni kannalta sekä silmiä avaava että motivoiva kokemus. 

Käytännössä mahdollisuuksia tarkastella omaa työtään laajemmalla perspektiivillä tarjoutuu harvakseltaan, joten 

olen kokenut tämän tilaisuuden erittäin hyödyllisenä. Sekä aikaisempien toimintatapojen tarkastelu ja analysointi 

että tulevien toimenpiteiden suunnittelu on ollut hedelmällistä, motivoivaa ja sitouttavaa.  

 

TAIVEX-valmennuksen myötä olen saanut uudenlaista perspektiiviä sekä työkaluja Tanssiteatteri MD:n 

kansainvälisen toiminnan kehittämistä varten sekä muuta työnkuvaani kuuluvaa varten. Vaikka koulutusjaksot ovat 

olleet hyvin epätasaisia, on oma ammattitaitoni kehittynyt valtavasti. Erityisen tärkeänä pidän toukokuussa 2011 

järjestettyä Cinars-koulutusta, jossa kansainvälisen kiertuetoiminnan eri osa-alueisiin paneuduttiin käytännön 

esimerkkien tasolla.  

 

TAIVEX-valmennuksen jälkeen kiertuetoiminnan opiskelu ja kehittäminen Tanssiteatteri MD:ssä jatkuu mm. 

TEKIJÄ-hankkeen järjestämissä koulutuksissa. 


