
Tanssin vapaan kentän alueellinen asiantuntija, taide- ja työyhteisö. 
Keskeinen tanssitoimija ja toimialansa huippuyksikkö.
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Pirkanmaan Tanssin Keskus (myöhemmin PTK) on tanssin 
vapaan kentän alueellinen asiantuntija; taide- ja työyhteisö. 
Se on yksi kuudesta tanssin aluekeskustoimijasta Suomessa. 
PTK:n ja aluekeskustoiminnan keskeiset tavoitteet ovat sen 
perustamisesta (2004) lähtien olleet toimialan kehittäminen, 
tanssin saatavuuden ja saavutettavuuden alueellinen ja 
sosiaalinen edistäminen sekä tanssitaiteilijoiden työllisyyden 
ja työskentelyedellytysten parantaminen.

PTK on Pirkanmaan keskeinen tanssitoimija ja toimialansa 
huippuyksikkö, joka on pitkäjänteisen ja määrätietoisen toimintansa 
kautta osoittanut toimivansa innovatiivisesti, laadukkaasti ja 
tehokkaasti. PTK:n aiemman innovaatiotyön tuloksena ovat syntyneet 
aluekeskuspalkkamalli ja Liikelaituri. Vuonna 2016 PTK kehitti ja otti 
käyttöön valtakunnallista huomiota saaneen aluekeskuspalkan eli 
hyvin samankaltaisen mallin kuin taiteilijapalkka, jonka Paula Tuovisen 
vetämä Taide- ja taiteilijapolitiikka -työryhmä esitteli syyskuussa 2018 
otettavaksi käyttöön laajemmin. Liikelaituri puolestaan on vuonna 2017 
valtionpalkinnon saanut PTK:n esitys- ja harjoitustila, joka on uudistanut 
merkittävästi tanssi- ja esitystaiteen toimintaedellytyksiä alueellisesti ja 
valtakunnallisesti. 

PTK toimii Tampereella, Pirkanmaalla sekä valtakunnallisesti Taiteen 
edistämiskeskuksen ja Tampereen kaupungin tukemana. Tampereen 
kaupunkiseutu on pääkaupunkiseudun jälkeen Suomen suurin ja 
nopeimmin kasvava kaupunkiseutu, jossa asuu tällä hetkellä 0,4 miljoonaa 
ihmistä. Pirkanmaan yleinen sekä PTK:n luoma vetovoima, että Tampereen 
konservatorion tanssin ammatillinen koulutustoiminta näkyy alueella 
tanssitaiteilijoiden määrän kasvuna vuodesta toiseen. 

Pirkanmaan Tanssin Keskus - tanssin huippuyksikkö 

Taiteellisten prosessien tukemisen kautta PTK toimii monipuolisena ja laadukkaana 
sisällöntuottajana, edistää tanssitaiteilijoiden työllisyyttä sekä ammatillista kehitystä. Tämä 
toiminta yhdessä PTK:n vaikuttavan yhteisötanssi- ja kulttuurihyvinvointitoiminnan kanssa 
mahdollistaa monipuolisia kohtaamis- ja osallistumistapoja tanssitaiteeseen.
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4Vuosi 2021 lyhyesti
PTK:n toimintavuosi 2021 oli monipuolinen ja työntäyteinen vaikka 
koronapandemia kuritti edelleen taidetoimijoita.  Toimintaa toteutettiin 
vuonna 2021 PTK:n arvojen sekä strategian mukaisesti, jonka keskeiset 
tavoitteet vuosina 2016–2025 ovat taidetyön tukeminen, esitys- ja 
tuotantotoiminnan kehittäminen sekä yhteistyö ja kulttuuripoliittinen 
vaikuttaminen. Käytännöntoteutuksessa painottui moninaisen taidetyön 
tukeminen aluekeskuspalkoin sekä työtilan muodossa. 

Vuonna 2021 PTK:n kokonaiskulut olivat 311 038 €. Näistä palkkojen 
osuus oli 209 655 € ja toimitilakulujen 38 384 €.  Toiminta mahdollistui 
Taiteen edistämiskeskuksen kolmivuotisella toiminta-avustuksella 
190 000 €, Tampereen kaupungin toiminta-avustuksella 43 000 € sekä 
oman toiminnan tuotoilla. Lisäksi syyskuussa 2021 PTK sai Opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä yleisavustuksen, jolla tuettiin koronapandemian 
alla toiminnan jatkamista, kehittämistä sekä ylläpidettiin työllisyyttä. 
Tällä rahoituksella PTK kehitti pandemian johdosta näivettynyttä 
kulttuurihyvinvointipalvelutoimintaansa sekä edisti tanssitaiteilijoiden 
työllisyyttä huomioiden erityisesti vastavalmistuneiden vaikean 
tilanteen. Vuonna 2021 PTK:n toiminnan tulot olivat 306 183 €.

PTK:ssa työskenteli aluekeskuspalkalla 11 tanssitaiteilijaa 1–3 kuukauden 
mi� aisissa työsuhteissa yhteensä 21 kuukauden ajan sekä lukuisia 
tanssitaiteilijoita lyhyemmissä työsuhteissa. Liikelaiturilla työskenteli vuoden 
aikana 25 taiteilijaa/taiteilijaryhmää, kaksi housetaiteilijaa työryhmineen 
ja kesäresidenssitaiteilijat. PTK:n aluekeskuspalkat sekä residenssit ovat 
vuosi� ain avoimesti kaikkien tanssinamma� ilaisten hae� avissa. PTK:n käynnisti hallintouudistuksen 

loppuvuonna 2020. Tämän myötä se siirtyi 
vuonna 2021 jaetun johtajuuden malliin. 
PTK:n johtoryhmän muodostivat 1.2.2021 
alkaen Maija Hoisko, Salla Juntunen ja 
Emmi Kallioniemi (30.11.2021 saakka). 
Kollektiivisessa johtamisessa tieto ja taito 
jakautuu ja kertautuu niin johtoryhmän 
sisällä kuin johtoryhmän, hallituksen ja 
taiteilijajäsenten välisessä työssä.
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Voimakkaimmin koronapandemia näkyi keväällä 2021 vaikuttaen 
aluekeskuspalkkataiteilijoiden työskentelymuotoihin ja esitystoimintaan. 
Kevään osalta kaikki suunnitellut esitykset joko siirtyivät tai ne toteutettiin 
verkossa. Vuoden aikana PTK:n esityksiä oli Tampereella kaikkien 
kaupunkilaisten koettavissa Liikelaiturin lisäksi mm. linja-auto- ja 
rautatieasemalla, Koskipuistossa, Palatsinraitin sillalla, Valokuvakeskus 
Nykyajassa, Kaupissa, Hiedanrannassa Kaarikoirien sisäskeittihallissa sekä 
verkossa lyhytelokuvien muodossa. Kokoontumisrajoitukset vaikeuttivat 
joko estäen, supistaen tai kokijamäärää rajoittaen esitys-, kiertue-, 
työpaja-, yhteisötanssi- sekä tanssin ammattilaisille suunnattua toimintaa 
koko vuoden ajan. Useita erilaisia tapahtumien etä- ja hybriditoteutuksia 
järjestettiin onnistuneesti vuoden aikana niiden laadukkuuteen panostaen; 
PTK edelleen päivitti teknistä laitteistoaan ja ohjelmistoaan sekä 
käytti kertynyttä osaamistaan tapahtumien suunnittelussa. Haiharan 
tanssiresidenssi ei pandemiasta johtuen toteutunut. Kaikesta huolimatta

PTK panosti tanssitaiteen saatavuuteen ja saavute� avuuteen. Tämä 
panostus tuo� i 6 605 kohtaamista ja kehollista kokemusta esitysten, 
työpajojen ja muun toiminnan muodoissa.
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PTK:n tukee moninaisia taiteellisia prosesseja taiteilijalähtöisesti työsuhteiden, 
työtilan, neuvonnan ja valmennuksen kautta. PTK:n tavoite on tehdä taidetyöstä 
mielekkäämpää, turvatumpaa ja kestävää – sekä yhdistää onnistuneesti taiteilijan 
autonominen asema ja työsuhteessa työskentelyn edut ja velvollisuudet. PTK:lle on 
tärkeää tunnistaa ja tunnustaa taiteilijan roolit moninaisina yhteiskunnassamme; 
kehittäjinä, asiantuntijoina, kanssakulkijoina traditionaalisen luojan roolin lisäksi.

ALUEKESKUSPALKAT
PTK:n vuodesta 2016 lähtien toteuttama aluekeskuspalkkamalli mahdollistaa taidetyön eri vaiheiden 
tukemisen sekä tukee laaja-alaisesti ja kestävästi taiteilijoiden erilaisia urapolkuja. Aluekeskuspalkan 
suuruus määräytyi vuonna 2021 hakijan työkokemuksen mukaan: 2 500 € /kk (uran alkuvaihe),  
3 000 €/kk (yli 10 vuotta työkokemusta) ja 3 600 €/kk (yli 20 vuotta työkokemusta). Vuonna 2021 
PTK:n palveluksessa työskenteli aluekeskuspalkalla 11 taiteilijaa 1–3 kuukautta.

ALUEKESKUSPALKALLA  
2021 TYÖSKENNELLEET 
TAITEILIJAT:
 
Kardo Shiwan 2 kk 
Katriina Korhonen 3 kk
Maija Hoisko 2 kk
Marjo Hämäläinen 1 kk
Mia Tiihonen 3 kk 
Oona Leinonen 1 kk 
Tiina Valonen 1 kk 
Tuija Touhunen 3 kk 
Wilma Seppälä 1 kk
Matti Haaponiemi 2 kk 
Wilhelmina Ojanen 2 kk 

Taidetyön mahdollistaminen
5
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Liikelaituri KESÄRESIDENSSIT
Liikelaiturin kesäresidensseissä työskenteli kesä-elokuussa 13 tanssitaiteilijaa/
taiteilijaryhmää. Residenssissä vierailivat:

Alalantela Company
Diina Bukareva ja työryhmä
Halinen ja Rajaniemi työryhmä
Hanna Kahrola ja työryhmä
Iisa Saarenpää
Kardo Shiwan
Karoliina Loimaala
Maha-työryhmä: Emma Heinonen ja Waltteri Haapaniemi
Mäkilä/Palm -työryhmä
Rajaniemi Collective
Riikka ja Antti Puumalainen
Tuulia Soininen, Sanni Laine ja Tiia Laitinen
Tuuti Touhunen 

Residenssitaiteilijat avasivat Kesäresidenssisarja -tapahtumissa 
työskentelyään Liikelaiturilla demojen, työpajojen ja keskustelutilaisuuksien muodossa. 

Yhteensä 25 taiteilijaa/taiteilijaryhmää käytti Liikelaiturin tiloja vuoden 2021 aikana. 
Jäsenten tilankäytön ja PTK:n oman toiminnan lisäksi tilaa käyttivät yhteistyökumppanit; 
Esittävien taiteiden ammattilaisten yhdistys TREenit!, Tampereen konservatorio, Teatteri 
NEO ja Tampereen Parkinson-yhdistys. Liikelaituria vuokrattiin Tampereen kaupungille, 
Tampereen työväenopistolle, Tampereen kesäyliopistolle, Liisa Pentti + CO:lle, Tampereen 
freelance-näyttelijät ry:lle sekä muutamalle muulle yksittäiselle taholle. Koronapandemia 
vaikutti Liikelaiturin käyttöasteeseen, joka putosi edellisvuodesta ollen noin 50 %. 
Kuukausittainen käyttöasteen vaihtelu oli suurta seuraten pandemiatilannetta ja siihen 
liittyviä rajoituksia. Käyttöaste oli alhaisimmillaan maaliskuussa (15 %) ja korkeimmillaan 
heinäkuussa (100 %).

HOUSETAITEILIJAT
Liikelaiturin vuoden 2021 housetaiteilijoina toimivat Matti Haaponiemi 
keväällä ja Wilhelmina Ojanen syksyllä. Haaponiemen työskentelyprosessista 
syntyi kaksi teosta Mielen asetelmia sekä Valomuurin tuolla puolen. 
Teosten lähtökohtana toimi Haaponiemen kiinnostus elektronisten 
äänilaitteiden rakentamiseen sekä retroteknologiaan. Teokset nähtiin 
kokoontumisrajoituksista johtuen striimattuina 21. ja 29.5.2021. Työryhmässä 
olivat mukana tanssijat Salla Anttonen ja Sofi a Rintala Tampereen 
konservatoriosta.

Ojasen ja työryhmän prosessista syntyi ihmisen ja luonnon suhdetta tutkiva 
teos becoming-with, joka valmistettiin Liikelaiturilla ja esitettiin joulukuussa 
Kenneli D.I.Y sisäskeittihallissa Tampereella. Teoksessa esiintyvät tanssijat 
Hanna Kahrola, Janina Salmela, Wilma Seppälä, Kardo Shiwan sekä muusikko 
Tapani Rinne.
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PTK ylläpitää ja hallinnoi Tampereen keskustassa sijaitsevaa esitys- 
ja harjoitustila Liikelaituria. Tämä vahvistaa oleellisesti tanssin 
vapaan kentän toimintaedellytyksiä ja mahdollistaa esitys- ja 
kiertuetoiminnan unohtamatta verkostoitumista ja ammatillista 
osaamista kehittävää toimintaa. Liikelaituri antaa kasvot 
pirkanmaalaisille tanssitaiteilijoille, vahvistaen niin tanssin vapaan 
kentän kuin yksittäisten taiteilijoiden identiteettiä. PTK:n toimisto 
sijaitsee myös Liikelaiturilla. Vuonna 2021 tilaa edelleen kehitettiin 
mm. uusien äänentoistoa sekä hankkimalla liikuteltavat peilit.
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Taidetyö eri ympäristöissä 
PTK mahdollistaa tanssitaiteilijoiden työn erilaisissa ympäristöissä niin esitysten, kiertuetoiminnan, 
yleisötyön, yhteisötanssi- ja kulttuurihyvinvointitoiminnan parissa Tampereella ja muualla Suomessa. 

ESITYKSET JA KIERTUEET
PTK toteutti vuonna 2021 Liikelaiturin ja aluekeskuspalkkataiteilijoiden 
esitystoiminnan lisäksi Valoja liikkeessä esityssarjan sekä koululaisille 
suunnatun kiertueen Hämeessä.

Valoja liikkeessä -esityssarjassa pirkanmaalaiset tanssitaiteilijat toivat 
tanssin keskelle kaupunkilaisten arkea.  Katsojat pääsivät seuraamaan niin 
Finlaysonin ja Tallipihan alueen poikki kulkevaa tanssikulkuetta kuin tyhjän 
liikehuoneiston muuntautumista eläväksi valon ja liikkeen installaatioksi. 
Tanssia sai pysähtyä katsomaan myös muun muassa Koskenrannan 
Virvatulet-patsaan ympärillä sekä linja-autoaseman aulassa. Seitsemän 
teoksen ja 14 esityksen sarjassa tanssivat Tuulia Soininen, Marjut Mponda-
Bipella, Matti Haaponiemi, Katriina Kantola, Antti Seppänen, Niina Rajaniemi, 
Klaara Haapanen, Juuli Välimaa, Ronja Antikainen, Oona Leinonen, Emma 
Heinonen ja Camilla Björklund. Live-esitysten lisäksi jokaisesta teoksesta 
valmistettiin lyhyttanssielokuva, joka mahdollisti teosten kokemisen myös 
verkossa. Näiden suunnittelusta, kuvaamisesta ja editoinnista vastasi Mikko 
Lahikainen.

Syksyllä 2021 PTK toteutti Rajaniemi Collectiven J4CKET’s, J4CKET’s 
-teoksen kouluille suunnatun seitsemän esityksen kiertueen. Teos nähtiin 
Forssassa, Ypäjällä, Tammelassa, Jokioisissa ja Humppilassa tanssijoina 
Niina Rajaniemi, Lotta Halinen ja Tiina Valonen. Yksi esityksistä peruuntui 
kokoontumisrajoitusten kiristymisen vuoksi. Kiertueen tilaajana toimi 
Kulttuuriyhdistys Kuvio.

Yksittäisenä vierailuesityksenä Tampereelle PTK toteutti yhdessä Tanssin 
aluekeskusverkoston ja Tanssin Talon kanssa osallistavan Trash Heroes 
-esityskonseptin. Siinä Panu Varstalan ja Joakim Berghällin kanssa 
esiintyivät PTK:n taiteilijajäsenet Ville Oinonen, Noora Nenonen ja Anu 
Silvennoinen Ratinan alueella. 

YHTEISÖTANSSI JA PALVELUTUOTANTO
Vakituisesti vuonna 2021 Liikelaiturilla kokoontui PTK:n ja Tampereen Parkinson-yhdistyksen 
yhteisötanssiryhmä vetäjinään Marjo Hämäläinen ja Esa Pekkonen. Loppuvuodesta Hämäläinen työskenteli 
PTK:n aluekeskuspalkalla Esirippu auki -hankkeessa yhteisötanssiryhmä Vapaavarren kanssa. Hankkeen 
puitteissa Hämäläinen toteuttaa keväällä 2022 teoksen, jonka lähdemateriaalina toimii valittu museoaineisto. 
Mukana yhteistyöhankkeessa on Postimuseo, Mediamuseo Rupriikki ja Suomen pelimuseo. 

Tampereen kaupungille PTK tuotti palvelutuotantona Pääosassa -tanssitaidekasvatuskokonaisuuden yhdessä 
Tanssiteatteri MD:n kanssa sekä Tanssikuvis -työpajat. PTK vastasi kokonaisuuksien kouluilla tapahtuneista 
työpajoista, joiden vetäjinä toimivat Noora Nenonen, Emma Heinonen, Laura Mäkelä, Emmi Kallioniemi ja Oona 
Leinonen. Osana aluekeskuspalkkatyöskentelyään tanssitaiteilija Tiina Valonen toteutti syksyn 2021 aikana 
vauvatanssityöpajoja mm. Lastenkulttuurikeskus Rullassa.

KEHITYSTYÖ
Koronapandemia vaikeutti niin PTK:n palvelutuotantoa kuin PTK:n taiteilijoiden 
työtilannetta. OKM:n yleisavustuksella ylläpidettiin työllisyyttä sekä suunnattiin 
katsetta tulevaan kehittäen erityisesti palvelutuotannon edellytyksiä. Tämän 
puitteissa PTK:n taiteilijajäsenet Camilla Björklund ja Linda Kuha kehittivät erityisesti 
maahanmuuttajille suunnattua palvelutuotantoa sekä kontaktoivat kohderyhmän 
kanssa työskenteleviä tahoja. 
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AMMATTITAIDON YLLÄPITO 
JA KEHITTÄMINEN
PTK järjesti yhdessä TREenit! ry:n kanssa ammattitaidon ylläpitoa 
ja kehitystä tukevia palveluita; ammattilaisten aamutunteja ja 
työpajoja. Kustannusten kattamisen lisäksi PTK tarjosi TREenit! ry:lle 
työnantajapalveluita sekä antoi Liikelaiturin käyttöön kyseistä toimintaa 
varten. Vuonna 2021 aamutuntitoimintaa järjestettiin keskimäärin 
kolme kertaa viikossa; keväällä 42 ja syksyllä 30 kokoontumiskertaa. 
PTK tuki taiteilijajäseniensä yksilöllisiä koulutustarpeita mahdollistaen 
osallistumisen seuraavin työpajoihin ilmaiseksi tai subventoidusti: Riina 
Hosio: Kontakti ja pulssi suomalaisessa kansantanssissa, Wilhelmina 
Ojanen: Kehon herkkyys, Samee Haapa: Immersiivinen teatteri,  Janika 
Ketola, Petra Kreekka ja Minna Mustakangas: Nuorten ja aikuisten 
motorisen oppimisen tukeminen tanssitunnilla, Sara-Maria Heinonen: 
Suostumus esiintyjäntyön lähtökohtana, Janne Jämsä: Tuottamisen ABC,  
Anniina Kumpuniemi: Koreografi sten kehittelyjen työpaja, Anne Salmi ja 
Tony Sikström: Liikelaiturin tekniikka, Mikko Lahikainen ja Miia Tiihonen: 
Striimaus, Mikko Lahikainen: Leikkaus ja editointi. Lisäksi Liikelaiturilla 
toteutettiin yhteistyössä TREenit! ry:n ja Dansartin kanssa koko Suomen 
kattavan ammattilaisille suunnatun Taidetreenipankin kuvaukset. 

VERKOSTOITUMINEN JA VERTAISTUKI
Koronapandemiasta huolimatta PTK järjesti kaksi taiteilijajäsenilleen suunnattua 
seminaaria. Kesäkuussa toteutettiin PTK:n digitaalinen tulevaisuus -seminaari ja 
marraskuussa Kohtaamisen taiteesta -seminaari, joka keskittyi tanssin soveltavaan 
käyttöön ja yhteisötanssiin. Marraskuun seminaarin yhteydessä järjestettiin myös 
kaikille avoin tilaisuus, jossa Piia Kulin luennoi aiheesta Kokemuksia yhteisötanssin 
opetuksesta ikäihmisille. Vuoden kolmannessa taiteilijajäsentapaamisessa 
keskityttiin työhyvinvointiin äänimaljarentoutuksen saattelemana.

PTK järjesti vuosittaisen suomalaisen tanssin kentän ammattilaisfoorumin, 
Kiertoliikkeen, yhdessä Tanssin aluekeskusverkoston muiden jäsenten ja Tanssin 
Talon kanssa Kokkolassa 8.-9.10.2021. Tapahtuman teemana oli Mitä nyt? 
Pandemian jälkeinen todellisuus. Tapahtumassa pureuduttiin tulevaisuuden 
näköaloihin ja pohdittiin pandemian aiheuttamia muutoksia. PTK:n palkkaamana 
Kiertoliiketaiteilijana työskenteli PTK:n taiteilijajäsen Tuulia Soininen. 
Kiertoliikeohjelman taiteilijakeskusteluihin kutsuttuna panelistina osallistui PTK:n 
taiteilijajäsen Lotta Kaarla. Tapahtuman yhteistuottamisen lisäksi PTK vastasi 
jäseniensä osallistumismaksuista sekä matka- ja majoituskuluista.

Paikallista verkostoitumista ja vertaistuen mahdollistumista kaikille alueen 
esittävien taiteen ammattilaisille PTK tuki Aamukahvitreffi  -konseptin kautta, joka 
järjestettiin yhteistyössä TREenit! ry:n kanssa syksyllä kolme kertaa teemoilla 
in between jobs, taiteilijaidentiteetti sekä läsnäolo ja herkkyys.

PTK tukee tanssitaiteilijoiden ja taiteilijajäseniensä ammatillista kompetenssia tarjoamalla yksilöllistä ja ryhmässä 
tapahtuvaa neuvontaa, koulutusta, työnohjausta, urakehityskeskusteluita sekä tilaisuuksia verkostoitumiselle.

Taiteilijan urapolun tukeminen 
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Kuva: Julius Töyrylä



9

SPARRAUS JA MENTOROINTI
Vuonna 2021 toteutettiin 10 tanssitaiteilijan/työryhmän kanssa urakehityskeskustelut vuoden 2022 
aluekeskuspalkkahaun yhteydessä. Keskusteluihin osallistuivat verkostovastaava Maija Hoisko, PTK:n 
hallituksen jäsen Lotta Skaff ari ja ulkopuolisena asiantuntijana Tuula Linnusmäki. 

Syksyllä Hoisko toteutti PTK:n taiteilijajäsenille suunnatun työpajan, jossa pureuduttiin oman työn artikulointiin 
erityisesti erilaisissa hakemusteksteissä. Loppuvuodesta Hoisko työskenteli yhdessä vuoden 2022 
aluekeskuspalkkataiteilijoiden kanssa, jotka keskittyivät tulevan työskentelynsä taiteellisten ja tuotannollisten 
sisältöjen tarkentamiseen sekä tuottivat ennakkomateriaalia. Jaksolla työskentelivät Matti Haaponiemi, Hanna 
Lappalainen, Anders Lillhonga, Noora Nenonen, Wilhelmina Ojanen ja Riikka Puumalainen.

HENKILÖKOHTAINEN 
NEUVONTA
Vuoden aikana aluekeskuspalkkataiteilijoilla sekä 
PTK:n taiteilijajäsenillä oli mahdollisuus saada 
henkilökohtaista neuvontaa niin työnsä tuotannollisiin 
kuin sisällöllisiinkin asioihin PTK:n vakituisen 
henkilökunnan toimesta.

TYÖNANTAJAPALVELUT
PTK toimii juridisena rakenteena taiteilijajäsenilleen mm. 
keikkasopimuksissa sekä yhteistuotannoissa
ja muovaa näistä projekteista työsuhteista työtä taiteilijoille. Vuonna 
2021 PTK selkiytti työnantajapalvelukonseptiaan. 
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Verkostot 

Muut:
Alalantela Company
Aquarian Yoga 
Arts Management Helsinki
Buzzmarketing/Niko Airaksinen
fema -taiteilijaryhmä
Floor Is Ours! -hanke/Työterveyslaitos
IF Vahinkovakuutus Oyj
Itäinen tanssin aluekeskus
Keski-Suomen Tanssin Keskus
Kulttuuri ja taide virtaa -hanke
Kulttuurikeskus PiiPoo
Kulttuuriyhdistys Kuvio 
Läntinen tanssin aluekeskus
Lastenkulttuurikeskus Rulla
Maanantaitanssit
Magio

Mediamuseo Rupriikki 
Mielen ry
MUKANA/Nauha ry 
Muusa tuotanto
Oskari Oksanen
Osuuskunta Iloksi ja Voimaksi/Antti 
Marjakangas
Pirkanmaan Duo Siivouspalvelut Oy
Pirte työterveys ja lääkärikeskus
Pohjanmaan tanssin aluekeskus
Pohjoinen tanssin aluekeskus
Postimuseo
Pyhäjärven täydenkuuntanssit -festivaali
Rajaniemi Collective
Suomen kansallisooppera- ja baletti
Suomen Kolibri Oy
Suomen Nuorisoseurat ry/Pispalan Sottiisi

Suomen pelimuseo 
Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat ry
TAIKE/Pirkanmaan toimipiste
TAIKE/Reilun taiteen manifesti
Talenom Oy
Tampere talo
Tampereen ammattikorkeakoulu
Tampereen kaupunkikulttuuriyksikkö/
Taidekaari -kulttuurikasvatusohjelma, 
kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, 
museopalvelut
Tampereen kesäyliopisto
Tampereen konservatorio tanssijakoulutus
Tampereen Musiikkiopiston Säätiö
Tampereen Parkinson-yhdistys ry
Tampereen Pienteollisuustalo
Tampereen Tanssiva yhteisö

Tampereen Teatteri
Tampereen yliopisto
Tanssi-Talo
Tanssin tiedotuskeskus
Tanssiryhmä ̈+Co:n kannatusyhdistys ry
Tanssiryhmä Vapaavarsi
Tanssiteatteri MD
Teatteri NEO
Trash Heros
TREenit! ry
Turku Dansart 
Työväenmuseo Werstas
Valokuvakeskus Nykyaika
Zodiak – uuden tanssin keskus

sekä lukuiset yksittäiset työryhmät ja 
tanssitaiteilijat.

YHTEISTYÖKUMPPANIT 

Toiminnan rahoittajat: Tampereen kaupunki, Taiteen edistämiskeskus ja Opetus- ja kulttuuriministeriö

PTK:n toiminta perustuu verkostomaiseen, sektorirajat ylittävään yhteistyöhön. Tärkeitä 
yhteistyökumppaneita ovat niin tanssin aluekeskustoimijat valtakunnallisesti kuin yksittäiset 
paikalliset toimijat eri toimialoilta. Verkostomaisuus on oleellinen osa PTK:n kestävää ja resurssiviisasta 
toimintaympäristöä.

PTK toimi tärkeimmän vertaisryhmänsä, Tanssin aluekeskusverkoston, aktiivisena jäsenenä osallistuen 
vuonna 2021 kuukausittain verkoston kokouksiin sekä kaksipäiväiseen tapaamiseen Turussa elokuussa. 
Verkoston yhteistyön painopisteitä olivat yhteinen lobbaus, valtakunnallisten yhteishankkeiden 
toteuttaminen sekä toimijoiden tiedon ja toimintamallien jakaminen. Verkosto tuotti yhdessä Suomen 
ainoan tanssin ammattilaisfoorumin, Kiertoliikkeen, lokakuussa Kokkolassa yhdessä Tanssin Talon kanssa.
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VAIKUTTAMINEN
PTK toimii aktiivisesti tanssin vapaan kentän aseman, työskentelyedellytysten ja työllisyyden 
parantamiseksi. PTK edistää näitä itse sekä taiteen- ja tanssialan alueellisten ja valtakunnallisten 
verkostojen kautta. Vuonna 2021 Tanssin aluekeskusverkosto kävi yhdessä aktiivista vuoropuhelua mm. 
Taiteen edistämiskeskuksen kanssa koskien tanssialan toimijoiden tilannetta yleisesti sekä rahoitusta.

PTK toimi kumppanina monivuotisessa Floor Is Ours! -tutkimushankkeessa, joka tuottaa tietoa esittävien 
taiteiden alan työturvallisuudesta sekä kehittää keinoja ehkäistä epäkohtia ja edistää niihin puuttumista. 
Tutkimuksen toteuttaa Työterveyslaitos. Kanssatutkijana PTK:sta hankkeeseen osallistui tanssitaiteilija 
Hanna Kahrola.

Verkostovastaava Maija Hoisko toimi asiantuntijana Taiteen edistämiskeskuksen Reilu taide 
-kampanjassa, joka tekee näkyväksi taidealan todellisuutta, työn luonnetta sekä kampanjoi reilujen 
palkkojen, palkkioiden ja sopimuskäytänteiden puolesta. Lisäksi Hoisko osallistui Tampereen 
kaupungin selvitystyöryhmään koskien kulttuuritoiminnan tilatarpeita. Selvitys valmistui keväällä 2021. 
Loppuvuodesta Tampereen kaupungin ja Taike Pirkanmaan fasilitoimana Tampereelle perustettiin 
kulttuuritoimijoiden foorumi, Tampereen Kulttuurikahvit, jonka tapaamisiin Hoisko niin ikään osallistui.

VIESTINTÄ
PTK:n viestintä keskittyi PTK:n toiminnan sisältöjen avaamiseen sekä 
perustoiminnasta tiedottamiseen niin tanssin ammattilaisille, jäsenille kuin 
yleisöillekin. PTK viesti monikanavaisesti verkkosivujensa, uutiskirjeidensä sekä 
somekanaviensa kautta. Vuoden 2021 aikana PTK uudisti niin nettisivunsa kuin 
viestintäsuunnitelmansakin. 

Taiteilijajäsenensä Linda Kuhan kanssa PTK tuotti podcastsarjan Joku tanssii 
jossakin, jossa kuulijat otetaan mukaan tanssitaiteilijoiden erilaisille urapoluille. 
Kuhan haastateltavina olivat tanssitaiteilijat Joel Alalantela, Marjo Hämäläinen, 
Tuuti Touhunen ja Wilhelmina Ojanen. Podcastiin liittyen julkaistiin myös video 
jokaisen vieraan kanssa teemalla Jälkitanssit.

Vaikuttaminen ja viestintä
11
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PTK:n käynnisti hallintouudistuksen loppuvuonna 2020. Tämän myötä 
vuonna 2021 siirryttiin jaetun johtajuuden malliin. PTK:n johtoryhmän 
ja vakituisen henkilökunnan muodostivat 1.2.2021 alkaen Maija Hoisko, 
Salla Juntunen ja Emmi Kallioniemi (30.11.2021 saakka). Johtoryhmä 
työskenteli osa-aikaisin (40–80 %) työsuhtein. Johtoryhmä vastasi 
yhdistyksen operatiivisesta toiminnasta ja pitkäjänteisestä kehittämisestä 
yhdessä hallituksen kanssa. Kallioniemi vastasi 15.11.2021 sakka PTK:n 
talous- ja palkkahallinnosta, työantajavastuista sekä toimi esihenkilönä 
määräaikaisille työntekijöille. Juntunen vastasi Liikelaiturin ylläpidosta 
ja logistiikasta, tilastoinnista sekä jäsentiedotuksesta ja -eduista. 
1.11.2021 lähtien Juntunen vastasi myös Kallionimen työtehtävistä. Hoisko 
vastasi PTK:n yhteiskuntasuhteista ja vaikuttajaviestinnästä, toimi PTK:n 
edustajana verkostoissa ja valmisteli yhdistyksen ja hallituksen kokoukset. 
Johtoryhmän perehdytyksestä ja mentoroinnista vastasivat asiantuntijat 
Lotta Skaff ari, Riitta Honkanen sekä Tuula Linnusmäki. Linnusmäki toimi 
myös va. toiminnanjohtajana alkuvuoden 2021.

Projektikohtaisin työsuhtein PTK:ssa työskenteli vuoden aikana 46 työntekijää. Näistä suurimman ryhmän 
muodostivat aluekeskuspalkalla työskennelleet taiteilijat. Lisäksi lyhyemmissä työsuhteissa työskenteli 
tanssitaiteilijoita, tanssipedagogeja, tuottajatiedottaja sekä asiantuntijoita. Vuoden 2021 aikana 49 henkilöllä oli 
työsuhde aluekeskukseen. Monet taiteilijoista työllistyivät useissa eri projekteissa PTK:n työtilaisuuksien kautta. 

Henkilökunta ja 
projektikohtaiset työntekijät
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Hallinto Pirkanmaan Tanssin Keskus ry on vuonna 2004 rekisteröity aatteellinen yhdistys. Sen tarkoituksena on edistää tanssialan ammattilaisena toimimisen yleisiä 
edellytyksiä, tehdä tunnetuksi tanssitaidetta ja tanssitaiteilijoiden toimintaa ja kehittää yhteistyötä eri kulttuuritoimijoiden kesken sekä valtakunnallisesti muiden 
tanssin aluekeskusten, yhteisöjen ja organisaatioiden välillä. 

Yhdistyksellä oli vuonna 2021 96 jäsentä. Jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti alueella toimivien tanssin ammattilaisten määrän kasvaessa. PTK:n toiminnan 
ansiosta Pirkanmaa on viime vuosina näyttäytynyt tanssin ammattilaisten keskuudessa houkuttelevana työskentely- ja asumispaikkana. Alueelle on jäänyt 
Tampereen konservatorion tanssijakoulutuksesta valmistuneita taiteilijoita sekä muuttanut uransa eri vaiheissa olevia tanssitaiteilijoita muualta. Erityisen 
houkuttelevina ammattimaisen työskentelyn mahdollistajina on pidetty PTK:n kutsuvaa taideyhteisöä, kaikkien saavutettavissa olevaa työtilaa Liikelaituria sekä 
aluekeskuspalkkoja. 

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. 

PIRKANMAAN TANSSIN KESKUS RY:N 
HALLITUS 2021 

varsinaiset jäsenet:
Puheenjohtaja Suvi Leinonen, ohjelmapäällikkö
Varapuheenjohtaja Lotta Skaff ari, asiantuntija
Elise Pedersen, kulttuuripalveluiden päällikkö (30.9.2021 saakka)
Riku Roihankorpi, yliopiston lehtori
Hanna Kahrola, tanssitaiteilija
Lotta Kaarla, tanssitaiteilija
Nelli Ojanpalo, tanssitaiteilija
Maija Hoisko, tanssin lehtori (3.2.2021 saakka)

varajäsenet:
Tuija Touhunen, tanssitaiteilija (varsinainen jäsen 4.2.2021 alkaen)
Niina Niiniluoto, johtava koordinaattori (varsinainen jäsen 1.10.2021 
alkaen)

Pirkanmaan Tanssin Keskus ry:n hallitus kokoontui vuoden 
2021 aikana 13 kertaa ja piti yhden työseminaarin. Yhdistyksen 
kevätkokous järjestettiin 23.3.2021 ja syyskokous 10.12.2021.

Syyskokouksessa valittiin yhdistyksen hallitus vuodelle 2022

varsinaiset jäsenet:
Puheenjohtaja Hanna Kahrola, tanssitaiteilija
Varapuheenjohtaja Lotta Skaff ari, asiantuntija
Joel Alalantela, tanssitaiteilija
Suvi Leinonen, ohjelmapäällikkö
Niina Niiniluoto, johtava koordinaattori
Elisa Piispanen, näyttelijä
Jukka Ristolainen, tanssitaiteilija
Riku Roihankorpi, yliopistonlehtori 

varajäsenet:
Tuulia Soininen, tanssitaiteilija
Niina Rajaniemi, tanssitaiteilija
Janita Rannisto, tanssitaiteilija

Yhdistyksen kirjanpidosta vastasi Vesa Mutka/Talenom Oy. PTK:n 
tilintarkastusyhteisönä toimi Auditus Oy. 
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PTK:n toiminta rahoitetaan Taiteen edistämiskeskuksen ja Tampereen 
kaupungin toiminta-avustuksilla, oman toiminnan tuotoilla sekä hanke- ja 
projektiavustuksilla. Vuoden 2021 toteutuneet kokonaiskulut olivat 311 038 
€ ja toteutuneet kokonaistulot 306 183 € Pirkanmaan Tanssin Keskus ry:n 
vuoden 2021 kirjanpidon tulos oli -2 450,47 € euroa alijäämäinen. Alijäämä 
siirretään edellisten kausien yli-/alijäämätilille.

KULUT YHTEENSÄ 311 038 € 

Henkilöstökulut yhteensä 209 665 €

 - Aluekeskuspalkat 95 767 € 

 - Taiteilijapalkat palvelutuotanto 17 556 € 

 - Vakituinen – ja tilapäinen henkilökunta 89 622 €

Toimitilakulut 38 384 €

Muut kulut 62 989 €

TULOT YHTEENSÄ 306 183 €

Taiteen edistämiskeskuksen toiminta-avustus 190 000 € 

Tampereen kaupungin toiminta-avustus 43 000 € 

Muut avustukset 40 000 € 

Oman toiminnan tuotot 33 183 €

Talous
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  Henkilötyövuodet 

 2019 2020 2021

 4,4 5,75 5,52

  Työtilaisuudet 
(ei sis. vakituista henkilöstöä) 

 2019 2020 2021

 116 179 106

  Tuotannot 

 2019 2020 2021

 22 14 11

  Esityskerrat

2019 2020 2021

 62 86 57

  Yleisöä yhteensä 
  esitystoiminta

2019 2020 2021

 7086 4850 2788

  Osallistujia/yleisöä 
  muu toiminta

2019 2020 2021

 5 586  5 626  3148

  Tampere Liikelaituri Muu Suomi Virtuaali

esityksiä 38 13 5 14

katsojia 469 119 550 2319

Esitystoiminnan tarkempi esittely

Kuva: Mia Tiihonen

Toiminta 
numeroina 
2021 
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Taide keskiössä

KESKENERÄISIÄ VIRKKEITÄ, UNENOMAISIA KUVITELMIA JA PROSESSIN KUVAUKSIA

Tanssitaiteilija 
Wilhelmina 
Ojanen 25.11.2021

Tätä tekstiä kirjoittaessani olen viettänyt yhteensä noin kolme viikkoa residenssissä 
Liikelaiturilla, mutta koen että tuleva teos ja sen teemat ovat olleet läsnä elämässäni 
jo paljon kauemmin. Aloitin teoksen ideoinnin yksin yli vuosi sitten, ja alun perin 
becoming-with teoksesta oli tarkoitus tulla soolo. Viime vuoden aikana ymmärsin 
kuitenkin, että en halua työskennellä yksin, vaan kaipaan ihmisiä ympärilleni. Niinpä 
työryhmästä on yhtäkkiä kasvanut kahdeksanhenkinen, ja olen kiitollinen saadessani 
vihdoin aloittaa työskentelyn työryhmän kanssa marraskuun puolessa välissä. 
becoming-with teoksen työryhmä koostuu upeista tekijöistä. Työryhmässä ovat 
mukana tanssitaiteilija Hanna Kahrola, tanssitaiteilija Janina Salmela, tanssitaiteilija 
Kardo Shiwan, ja tanssitaiteilija Wilma Seppälä, muusikko Tapani Rinne, puku- ja 
tilasuunnittelija Mirei Kato ja valosuunnittelija Jaakko Sirainen. Minulle koollekutsujan 
ja koreografin asemassa on tärkeää, että luomme teoksen maailman yhteistyössä 
koko työryhmän kanssa, ja vietämme aikaa Liikelaiturin residenssissä keskustellen, 
reflektoiden ja tutkien liikkeellisesti, äänellisesti ja materiaalisesti becoming-with 
teoksen teemoja.

Vietin elokuun kaksi viimeistä viikkoa residensissä Liikelaiturilla, ja työskentelin 
itsenäisesti valmistautuen prosessiin, unelmoiden ja kuvitellen tulevan teoksen 
maailmaa. Tämän tekstin sisällä olevat englanninkieliset virkkeet ovat tekstejä, jotka 
syntyivät elokuun residenssijakson aikana. Olin kaksi viikkoa yksin Liikelaiturilla, ja 
vaikka se alkoikin tuntua yksinäiseltä loppua kohden, olen kiitollinen siitä, että minulla 
oli aikaa, tilaa ja rauhaa syventyä teoksen teemoihin.
Ensimmäisen residenssijakson aikana mietin sitä, miten voin harjoitella hoivaa 
(practice care) maallista elämää kohtaan, tai oikeastaan sen kanssa? Miten voin pitää 
huolta itsestäni, ympärilläni olevista ihmisistä, eliöistä ja olioista, ja maasta, siinä 
miten elän ja teen taidetta? Miten työskentelyilmapiiri ja työskentelytavat voisivat olla 
hoivaavia, huoltapitäviä?

wha t ca n I do except ca re

a nd ca re a nd ca re a nd ca re

a nd listen

ca re does not always mea n gentleness

sometimes it  mea ns embracing the

trouble,  staying with it

summoning the wildness,  holding it

firmly

throwing my limbs a round, letting the

space ca rry them

where’s the ca tch

16
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Residenssissä huomasin, että kaipasin lepoa, rauhassa olemista.

Makasin lattialla, hengitin, kuuntelin.

Itkin, lauloin, tanssin silmät kiinni.

Kuvittelin, millaista olisi tanssia isoäitini kanssa, hänen äitinsä kanssa, heidän 

esiäitiensä kanssa… mietin esiäitejäni erilaisina olentoina, kasveina, juurakkoina. 

Tanssin villisti näiden olentojen kanssa.

Kehoni historia ulottuu pidemmälle kuin osaankaan kuvitella.

Upotin käteni saveen, kuuntelin mitä sen kylmyys, vetisyys, ja massa ehdottivat 

minulle.

Rakensin tulivuoren.

Kaivauduin luolaan ja sieltä pois.

Kasvatin rihmaston.

Kuuntelin huminaa.

Ajattelin kieltä, a language a tongue.

Toisessa residenssijaksossa lokakuun puolivälissä työskentelimme yhdessä 

tanssitaiteilija Kardo Shiwanin kanssa Liikelaiturilla. Tutkimme erilaisten materiaalien, 

kuten painavien kankaiden, veden ja kehon massan kanssa työskentelemistä, ja 

kävimme kellumassa suolavedessä. Huomasin että minulla oli kaipaus tuntea painoa 

ja painetta, mutta samaan aikaan kokemus kellumisesta ja johonkin uppoamisesta 

huokutti minua.

all  the bodies performing with us

all  tha t we a re evoking

all  tha t is present

going to caves

weights

salt wa ter

a  deep hum soothes me

I long to feel weight,  pressure

like deep underwa ter,  I  imagine

or under clay

a  mass to calm me down
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Pian alkaa kolmas residenssijakso ja koko työryhmän yhteinen työskentelyprosessi, ja innolla odotan millaisia havaintoja ja 
maailmoja luomme yhdessä. 

Kun kuvittelen teosta, joka tulee ensi-iltaan 17. joulukuuta 2021, näen teoksen, jonka kaikki elementit kehkeytyvät yhdessä, 
teoksen, joka mahdollisesti antaa yleisölle tilan ja ajan kokea itsensä osana suurempaa kokonaisuutta. Minulle tämä teos on 
keino unelmoida, kuvitella ja toivoa parempaa tulevaisuutta. Prosessin rakentaminen yhdessä muiden 

Olen syvästi kiitollinen Pirkanmaan Tanssin Keskukselle mahdollisuudesta työskennellä House-taiteilijana Pirkanmaalla 
vuonna 2021. Tuntuu merkitykselliseltä toteuttaa tätä projektia kotikaupungissani Tampereella, kun taas kasvatan juuriani 
Suomessa pitkän ulkomailla oleskelun jälkeen.

a  space to experience oneself widening into

a n a ttempt to deal with

to understa nd

something tha t in ungraspa ble,  infinite

futures we ca nnot control

a nd will  never know

wha t is it  to live in mutuality

in a  sta te of becoming-with

understa nd myself not as a  singula r entity

but as a  mass a ffecting a nd being a ffected

I imagine rhizomes growing from my skin

being a ble to jump into the wa terfall  in Icela nd

a nd floa t into tha t which I ca nnot understa nd
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