Vuosikertomus

Tanssiteatteri Raatikon

vuosikertomus on kattava katse
vuoteen 2018. Vuosikertomuksessa
esitellään teatterin esitys- ja yleisötyötoimintaa sekä taloudellista
tilannetta.
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Te a t t e r i n j o h t a j a n
katsaus vuoteen 2018
Vuosi 2018 oli Tanssiteatteri Raatikon
46. vuosi vantaalaisena ammattiteatterina. Olemme erikoistuneet lapsille
ja nuorille suunnattuihin esityksiin,
joissa tanssilla on keskeinen osa.
Esiinnyimme omalla näyttämöllä Vantaan Viertolassa ja kiertueilla eri puolilla Suomea.
Toimintavuonna 2018 Raatikolla oli
443 esitystä ja 27 600 katsojaa. Ohjelmistossamme oli seitsemän omaa
tanssiteosta, yksi yhteistuotanto ja
yksi vierailuteos.
Toimintavuonna teimme kaksi uutta
tanssiteosta, Marjatta Kurenniemen
satukirjaan pohjautuvan Unikon satuja
sekä Heidi Masalinin koreografian Vihreä portti. Tiitiäisen pippurimylly palasi pitkän tauon jälkeen ohjelmistoon.
Lisäksi ohjelmistossamme oli vierailuesityksenä Elisa Salon Lumiukon sydän –teos. Teoksemme saivat yleisöltä
erinomaisen vastaanoton.
Pottuwarvas lomailee -teoksemme
vieraili sekä Oulun lasten ja nuorten
teatterifestivaaleilla että lasten taidefestivaali Hippaloissa Hämeenlinnassa.
Olimme toista kertaa mukana Suomen
Kulttuurirahaston ja Svenska Kulturfondenin rahoittamassa Taidetestaajat -hankkeessa, jonka toteutimme
yhteistuotantona Carl Knif Companyn

27 600
katsojaa

440
esitystä

kanssa. At Once, in Helsinki -teoksen näki Kulttuuritalo Martinuksessa
2664 kahdeksasluokkalaista nuorta.
Vantaalla esiinnyimme yhteensä 293
kertaa ja esityksissä oli katsojia 20
417. Omalla näyttämöllämme oli 219
esitystä ja 14 668 katsojaa.
Kiertue-esityksiä oli 224 ja niissä oli
katsojia 12 932. Kiertueemme suuntautuivat usein paikkakunnille, joilla ei
ole omaa teatteria. Kiertue-esityksistä
saimme erittäin hyvää palautetta ja
esitystoimintaamme kiitettiin kiertuepaikkakunnilla tärkeänä kulttuuripalveluna.

Raatikossa tehdään myös mittavaa
yleisötyötä, toteutimme vuonna 2018
kahdeksan eri yleisötyötapahtumaa.
Kokoontumiskertoja oli 84, joissa oli
2968 osallistujaa.
Esityksissämme lapsiyleisön osuus kokonaiskatsojamäärästä oli noin 90 %
ja nuorten sekä aikuisten 10 %.
Olimme jälleen merkittävä työllistäjä
tanssin alalla, toimintavuonna teatterimme palkkalistoilla oli 34 tanssi- ja
teatterialan ammattilaista sekä muita
työntekijöitä erimittaisin sopimuksin.
Kiitos teatterimme tukijoille Vantaan
kaupungille ja opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä yleisöllemme!
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Esitystoiminta vuonna 2018
Taiteellisen työmme lähtökohtana
on tanssitaide muiden taidemuotojen rikastamana. Esityksemme
käsittelivät lapsille läheisiä aiheita,
kuten ystävyyttä, lasten ja aikuisten välisiä suhteita, mielikuvitusta,
satuja ja leikkiä. Olemme vuosien
aikana tehneet kymmeniä kotimaisia lasten- ja nuorten tanssiteosten
käsikirjoituksia ja kaikki teoksemme ovat kantaesityksiä.
Vuonna 2018 teatterimme ohjelmistossa olivat tanssiteokset Unikon satuja,
Tiitiäisen pippurimylly, Pottuwarvas

lomailee ja tanssityöpajaesitykset
Vihreä portti ja Tanssien maapallon
ympäri. Taidetestaajat –hankkeen yhteistuotantona ohjelmistossamme oli
nuorille suunnattu At Once in Helsinki.
Syyskuussa Raatikon näyttämöllä ensi-iltansa sai Unikon satuja, jonka käsikirjoitus on Pirjo Toikan ja koreografia
Marja Korholan. Teos perustuu Marjatta
Kurenniemen samannimiseen satukirjaan. Ensi-iltateoksellaan Raatikko
osallistui Marjatta Kurenniemen satavuotisjuhlintaan. Teos vie katsojat

vauhdikkaalle matkalle läpi unien
maailman.
Olimme
toista
kertaa
mukana Suomen Kulttuurirahaston ja
Svenska Kulturfondenin rahoittamassa Taidetestaajat –hankkeessa, jossa
tarjotaan esityksiä ja yleisötyötä kahdeksannen luokan oppilaille. Raatikko
ja Carl Knif Company tuottivat yhdessä teoksen At Once in Helsinki, jota esitettiin syyskuussa Kulttuuritalo
Martinuksessa yhteistyössä Vantaan
kulttuuripalveluiden kanssa.

Kiertueohjelmistossamme olivat Unikon
satuja- ja Pottuwarvas lomailee -teokset
sekä työpajaesitykset Tanssien maapallon ympäri ja Vihreä portti.
Vihreä portti -työpajaesityksessä katsojat tapaavat Felinen, joka on puoliksi ihminen ja puoliksi eläin. Yhdessä
Felinen kanssa lapset matkaavat
Vihreän portin läpi taikamaailmaan,
jossa he rakentavat tarinan yhdessä
tanssijan kanssa. Vuorovaikutteisen
tanssiteoksen koreografia on Heidi
Masalinin ja sen ensi-ilta oli syyskuussa.
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Teimme monipuolista yhteistyötä Vantaan
kulttuuripalveluiden ja Lasten kulttuurikeskusten kanssa.
Raatikko on Vantaan kaupungin kulttuurin kumppani. Raatikko saa teatteri- ja
orkesteritukea, joka on kohdistettu ilman
hakumenettelyä Vantaalla ammattimaisesti toimivien ja valtionosuutta saavien
teatterien ja orkesterien toimintaan.
Haluamme tarjota vantaalaisille tanssiteatteri- ja työpajapalveluja ja vaikuttaa osaltamme myönteisen kaupunkikuvan syntymiseen. Raatikon teatterissa
käy yleisöä koko pääkaupunkiseudulta.
Viikonloppuesitystemme katsojamäärät ovat jatkuvasti kasvaneet.
Olimme mukana vantaalaista lastenkulttuuria kehittävässä toiminnassa.
Teatterimme osallistui Vantaan kulttuuripalveluiden järjestämiin koulujen/
päiväkotien kulttuurin yhdyshenkilöille pidettyihin tilaisuuksiin keväällä ja
syksyllä.

Huhtikuussa Vantaalla vietetään jokavuotisia Tanssin viikkoja. Teemaviikkojen
aikana Raatikon omalla näyttämöllä esitimme Tiitiäisen pippurimylly –teosta
ja Pottuwarvas lomailee –teos vieraili lastenkulttuurikeskus Toteemissa.
Kauppakeskus Jumbossa järjestimme
yhdessä Vantaan Kulttuuripalvelujen
kanssa Hyvää tanssinpäivää! - tapahtuman, jossa Raatikon lisäksi esiintyivät
lukuisat vantaalaiset harrastajatanssiryhmät ja Raatikon yhteisötanssiryhmä Ryhdikkäät Rypyt.
Olimme toukokuussa mukana järjestämässä vuosittaista Sun Festival –tapahtumaa, joka on Vantaan kaupungin organisoima ja rahoittama kansainvälinen
katufestivaali. Tapahtuman tavoitteena on esitellä monimuotoista Vantaata
sekä tarjota laadukasta ja maksutonta
toimintaa kaikenikäisille. Teatterimme
toimintaa esittelevän pöytäpisteen lisäksi Raatikosta oli tapahtumassa mukana senioreiden yhteisötanssiryhmä
sekä Pottuwarvas lomailee –teos.
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Yleisötyö ja yhteisötanssi vuonna 2018

Olemme tehneet lapsille ja nuorille suunnattua yleisötyötä vuodesta 1995 lähtien. Yleisötyön suunnittelu, kehittäminen ja toteutus ovat Raatikon pysyviä
toimintamuotoja yhteistyössä Vantaan
kulttuuripalveluiden kanssa.
Yleisötyömme tavoitteena on kehittää
lasten ja nuorten taide- ja kulttuuripalveluita, lisätä kulttuuritarjontaa, tuottaa
hyvin toimivia tanssin yleisötyömalleja ja
verkostoja taidelaitosten, koulujen, päiväkotien ja muiden suomalaisten kaupunkien lastenkulttuurikeskuksien kanssa.
Vuoden aikana teimme seitsemän eri työpajakokonaisuutta. Kokoontumiskertoja
oli 84 ja niissä osallistujia 2968.
Raatikossa toimii yhteisötanssiryhmä
Ryhdikkäät rypyt. Senioreiden harjoitusten vetäjänä ja teosten koreografioiden suunnittelijana oli tanssinopettaja
Sanna From. Ryhmä harjoitti ja esitti vuoden aikana teoksia Early Birds ja
Ryppy Street. Esityksiä pidettiin vantaalaisissa palvelutaloissa, kaupungin tapahtumissa ja Kansallisoopperan Teetanssit
–tapahtumissa.

Vantaan kulttuuripalvelut tilasi osana koulun kulttuuripolku- taidekasvatusohjelmaan Raatikolta kaksi nuorille suunnattua tanssi- ja videotyöpajaa. Työpajoissa
opeteltiin liikkeen kuvausta ja tanssivideoiden valmistusta. Työpajan suunnitteli ja ohjasi Beniamino Borghi. Pajat pidettiin keväällä Martinlaakson lukiossa
ja Vantaankosken koululla.
Taidepäiväkoti Sininen Kuu tilasi keväällä
Raatikolta kaksi pienten lasten tanssipajaa, jotka suunnitteli ja toteutti Sanna
From. Ryhmät kokoontuivat kuusi kertaa.
Syksyn Taidetestaajat –hankkeen yhteydessä
järjestimme
Kulttuuritalo
Martinuksessa esitetyn At Once, in
Helsinki –teokseen liittyvän yleisökeskustelun. Yleisökeskustelussa mukana
olivat teoksen tekijät ja esiintyjät.
Viertolan koulun pienryhmien kanssa
toteutimme tanssi- ja animaatiotyöpajan, jonka ohjasivat Sanna Kuusisto ja
Veikko Björk. Työpaja tuotettiin Vantaan
kaupungin tuella. Ryhmät kokoontuivat
marraskuussa yhdeksän kertaa, ja työpajakokonaisuus päättyi yhteiseen päätösjuhlaan, jossa esiteltiin animaatioelokuvat ja tanssiesitykset.
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Hallinto

Tanssiteatteri Raatikon
Kannatusyhdistyksen hallitus piti kuusi kokousta .
Yhdistyksen vuosikokous oli 22.3.2018.
Kannatusyhdistyksen
Hallituksen
puheenjohtajana toimii ylihoitaja Taina
Ala-Nikkola ja varapuheenjohtajana
kaupunginsihteeri Hannu Hyttinen.
Muut hallituksen jäsenet ovat filosofian
maisteri Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen,
ilmaisutaidon ja äidinkielen opettaja
Eeva Leskinen, lakimies Risto Kuisma
(1.4.2018 asti) sekä henkilökunnan
edustajana myynti- ja tiedotussihteeri
Katariina Pohjonen. Vantaan vapaaajan lautakunnan edustajana on Sara
Anttila sekä Vantaan kulttuuripalveluiden
edustajina kulttuurijohtaja Annukka
Larkio ja kulttuurituottaja Arja Keränen.

Teatterinjohtaja
Marja Korholalle
Pro Finlandia -mitali

Henkilökuntakokouksia pidettiin vuoden
aikana viisi. Niissä käsiteltiin teatterin
teosaikataulut, talous-, tekniset- ja
tiedotusasiat sekä muut kiireelliset
henkilökuntaa koskevat asiat.
Vuoden 2018 toiminnan ja talouden
tilintarkastajina toimivat KHT Pasi
Puranen sekä KHT Thérese HaldinHolmström Revico Grant Thomton Oy:stä.
Raatikko on Tanssin talo ry:n sekä
Suomen Teatterit ry:n ja lasten- ja
nuorten kansainvälisen teatterijärjestön
Assitej:n jäsenteatteri.

Vuonna 2018 Tanssiteatteri Raatikon vakituisina työntekijöinä olivat teatterinjohtaja, koreografi Marja Korhola,
talouspäällikkö Mari Welling, puvustonhoitaja Anne Aario
(12.3.2018 asti Elina Tuomisto), myynti- ja tiedotussihteerit Katariina Pohjonen ja Aki Valli sekä tekninen
vastaava Christian Hernberg. Määräaikaisina työntekijöinä olivat teatteriteknikko Tapio Wilska sekä esitysjärjestäjä Kristian Molina.
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Tanssiteatteri Raatikon vakituinen henkilökunta 30.1.2018. Kuvassa vasemmalta Christian Hernberg, Kristian Molina, Marja Korhola, Katariina Pohjonen, Elina Tuomisto, Aki Valli, Mari Welling ja Tapio Wilska.

Henkilökunta
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Vuonna 2018 Tanssiteatteri Raatikon
vakituisina työntekijöinä olivat teatterinjohtaja, koreografi Marja Korhola,
talouspäällikkö Mari Welling, puvustonhoitaja Anne Aario (12.3.2018 asti
Elina Tuomisto), myynti- ja tiedotussihteerit Katariina Pohjonen ja Aki Valli sekä
tekninen vastaava Christian Hernberg.
Määräaikaisina työntekijöinä olivat teatteriteknikko Tapio Wilska sekä esitysjärjestäjä Kristian Molina.

Talouspäällikkö Mari Welling ja teatterinjohtaja Marja Korhola osallistuivat Stefin
hallintohenkilöstölle järjestettyihin koulutuspäiviin. Teatterinjohtaja osallistui
Stefin vuosikokoukseen Porissa

Aki Valli ja Katariina Pohjonen aloittivat syksyllä Suomen Teatterit ry:n ja
Markkinointi-instituutin
järjestämän
Teatterialan Merkonomi-koulutuksen,
jonka tavoitteena on kehittää teatterialan ammattilaisten liiketoiminnan ja
talouden ymmärrystä sekä tarjota uudenlaista näkemystä myynnin, markkinoinnin ja asiakkuuksien hoitamiseen.
Lisäksi he osallistuivat toukokuussa
Stefin järjestämään kaksipäiväiseen
markkinointikoulutukseen, jonka teemana oli some-viestintä sekä videon ja
kuvan käyttöä sosiaalisessa mediassa.

Aario Anne, puvustonhoitaja 12.3.2018
alkaen
Arola Niko, tanssija
Beniamino Borghi, tanssitaiteilija
Björk Veikko, kuvataiteilija,
animaatio-opettaja
From Sanna, tanssinopettaja
Haldin-Holmström Thérese,
HT- tilintarkastaja
Hernberg Christian, tekninen vastaava
Hynninen Antti, säveltäjä
Kallio Taru, tanssija, harjoittelija
Korhola Marja, teatterinjohtaja,
koreografi
Kuronen Pilvi, tanssija, harjoittelija

Mahtava ystävällinen henkilökunta”(Pilkepäiväkoti
Illusia, Vantaa)
Raatikkoon on aina
mukava tulla!
Kiitos hyvästä
palvelusta puhelimessa
ja paikan päällä!
(Päiväkoti Lintukoto,
Espoo)

Vuonna 2018 Raatikossa oli 39 työntekijää erimittaisilla sopimuksilla, keskimäärin 13 henkilöä kuukaudessa:
Kuusisto Sanna, tanssitaiteilija
Lennart Laberenz, videosuunnittelija
Mamia Nina, tanssinopettaja
Masalin Heidi, koreografi
Molina Kristian, esitysjärjestäjä
Mönttinen Tatu, näyttelijä
Nordström Jonas, teknikko
Nurmelin Teemu, valosuunnittelija
Partanen Saara- Elina, tanssija
Pohjonen Katariina, myynti- ja
tiedotussihteeri
Povelainen Tuomo, nettisivut
Puranen Pasi, KHT - tilintarkastaja
Pussinen Ludmila, tanssija
Päiväniemi Anna, tanssija

Relander Taina, lavastaja, pukusuunnittelija
Salo Elisa, näyttelijä
Sui Valter, tanssija
Suur-Hamari Heidi, tanssija
Tervo, Arja, balettipedagogi
Toikka Pirjo, dramaturgi
Torkkola Terttu, pukusuunnittelija
Tuomisto Elina, puvustonhoitaja
12.3.2018 asti
Ukkonen Nina, ompelija
Valli Aki, myynti- ja tiedotussihteeri
Valtonen Elina, tanssija
Welling Mari, talouspäällikkö
Wilska Tapio, tekninen työntekijä
Väätäinen Ulla, tanssija
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Teatterin kannatusyhdistyksen hallitus aloitti strategisen työn keväällä 2015. Jokaisen hallituksen kokouksen yhteyteen liitettiin strategisen työn käsittely.
Strategisen työn konsultiksi palkattiin vuonna 2016
Virpi Hämäläinen, joka fasilitoi työpajat koko henkilökunnalle ja hallitukselle sekä osallistui strategian
kirjoittamiseen.
Teatterimme arvot ovat taide ja sivistys, vastuullisuus
ja eteenpäin katsominen. Strategian painopistealueina

ovat uuden toimitilan etsiminen, avainhenkilövaihdosten tekeminen hallitusti, talouden haasteisiin varautuminen sekä kannatusyhdistyksen jäsenistön kehittäminen. Työpajoja pidettiin vuoden aikana kolme
ja strategia valmistui 1/2017. Strategiaa päivitetään
vastaamaan teatterin muuttuvia tarpeita.
Vuonna 2018 täydensimme strategiatyötä viestinnän
linjauksilla viestinnän konsultti Paula Pauniahon johdolla. Tavoitteeksi asetimme omarahoitus osuuden nostamisen 40 %:iin, uuden toimitilan keskeisellä paikalla,

hallitun johtajan vaihdoksen ja vetovoimaisemman
kannatusyhdistyksen vuoteen 2020 mennessä.
Kannatusyhdistyksen säännöt uudistettiin ajanmukaisiksi. Toimitila-asiaa olemme edistäneet monella
sektorilla vuoden aikana. Myös vierailevien koreografien käyttöä olemme lisänneet. Toimitilan vaihdosta
olemme ennakoineet lisäämällä viikonloppuesityksiä
syksylle 2019 uusien yleisöjen tavoittamiseksi.
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Saavutettavuus ja
y h t e i s k u n t a va s t u u

Te a t t e r i n t o i m i t i l a

Haluamme olla helposti lähestyttävä teatteri ja edistää
lastenkulttuurin saavutettavuutta. Lapsiryhmien mukana tulevat opettajat ja avustajat saavat aina ilmaisen sisäänpääsyn näytöksiimme. Mahdollisuuksiemme
mukaan otamme huomioon myös taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien perheiden resurssit osallistua teatteriesityksiin eli myönnämme toisinaan vapaalippuja tai alennuksia opettajan hakemuksesta.
Tämän lisäksi erityisryhmät huomioidaan myös vuorovaikutteisissa näytöksissä, esimerkiksi rajoittamalla näytösten katsojamäärää, jos mukana on paljon
pyörätuoleja. Myönnämme myös pääsylipuista alennuksia Adoptioperheet ry:n jäsenille.

Tanssiteatteri Raatikko toimii Evälahti Oy:n omistamassa kiinteistössä osoitteessa Viertolankuja 4,
01300 Vantaa. Alakerrassa on sadalle hengelle mitoitettu teatteritila, yleisölämpiö ja tekniset varastotilat. Yläkerrassa toimistotilat, henkilökunnan sosiaalitilat, pukuhuoneet sekä vaate- ja rekvisiittahuolto. Yhteensä tiloja on 636 m2. Teatteri on toiminut
tiloissa vuodesta 1990 lähtien.

Tarjoamme työelämään tutustumispaikkoja (tet)
yläkoululaisille. Teatterimme on suosittu harjoittelupaikka; viime vuonna meillä viisi tet-harjoittelijaa.
Vuonna 2018 meillä oli kaksi tanssinopiskelijaa koulutukseen liittyvässä työharjoittelussa sekä yksi henkilö työkokeilussa.
Huomioimme ekologiset vaihtoehdot tuotannoissa;
puvustus, lavastus, rekvisiitta, joissa pyrimme käyttämään kierrätysmateriaaleja.

Parin vuoden sisällä meidän on löydettävä uudet toimitilat, sillä kiinteistö puretaan asuntorakentamisen
tieltä.
Olemme jo usean vuoden ajan etsineet teatterille
uutta toimitilaa ja neuvotteluissa ollaan loppusuoralla. Olemme neuvotelleet kahdesta tilavaihtoehdosta,
joista toinen sijaitsee Myyrmäen aseman läheisyydessä Virtatalossa ja toinen on Tikkurilan Silkin kiinteistössä. Raatikon hallitus on asettanut Tikkurilan
Silkin, Renor Oy:n omistamat tilat, ykkösvaihtoehdoksi.
Tikkurilan Silkissä toimii kaupungin kulttuuripalvelut
ja Teatteri Vantaa. Vantaan kaupungin kanssa olemme keskustelleet eri tilavaihtoehdoista ja Raatikon
toimita-avustuksen korotuksesta vastaamaan uuden
tilan vuokrakustannuksia.

Tiedotus ja markkinointi

”

Raatikko on onnistunut luomaan
itselleen kestävän toimintamallin. He
ovat erikoistuneet, tuntevat erittäin
hyvin yleisönsä, käyvät sen kanssa
jatkuvaa vuoropuhelua ja tekevät
työtään vahvasti käyttäjälähtöisesti
(Hanna Helavuori, Tinfo 14.9.2018)

Teatterin toiminta painottuu edelleen vahvasti oman
näyttämön aamuesitysten ryhmämyyntiin kouluille,
päiväkodeille ja muille yhteisöille. Tavoitamme kattavasti pääkaupunkiseudun päiväkoteja, kerhoja, kouluja
ja muita yhteisöjä. Kiertueasiakkaamme ovat ympäri
Suomen. Ryhmämarkkinoinnissa on tärkeällä sijalla
omat tiedotusmateriaalimme suoramarkkinointina.
Pyrimme tavoittamaan myös yksittäisiä lipunostajia,
joita tavoittelemme enenevässä määrin sosiaalisen
median kautta. Näiden yksittäisten lipunostajien eli
kuluttaja-asiakkaiden määrä on hiljalleen noussut
sekä aamuesityksissä että viikonloppuesityksissä.
Nousua selittää osaltaan sekä viikonloppuesitysten
säännöllisyys ja panostaminen some-markkinointiin.
Markkinointiviestinnämme tarkeimipä välineitä ovat
erilaisten sähköisten kanavien lisäksi suoramarkkinointi, lehti-ilmoitukset ja julistelevitys pääkaupunkiseudun kulttuuritiloihin.

Vuoden 2018 aikana kirjattiin teatterin viestinnän linjaukset Paula Pauniahon johdolla. Laadimme oman
viestintästrategiamme, joka perustuu professori Elisa
Juholinin näkemykseen viestinnän kehittämisestä.
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Tiedotusvälineet huomioivat tuotantomme menopalstoillaan säännöllisesti. Erilaiset ohjelmistokalenterit
ja nettipalstat ovat myös keskeinen tiedotuskanava.
Sosiaalisessa mediassa saimme näkyvyyttä, kun lastenkulttuuriin keskittyvät blogit, esim. Taidekoti- ja
Kujerruksia ovat arvioineet teoksiamme hyvin. Lisäksi
kiertueteokset on huomioitu vierailupaikkakuntien
medioissa.
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Raatikko sai vuonna 2018 valtionavustusta 362 015 (vuonna 2017, 357 841)
euroa. Avustuksesta oli Vos–osuutta
247 015 (242 841) euroa ja kulttuuriministeriön harkinnanvaraista tukea
115 000 euroa.
Vantaan kaupunki antoi toiminta-avustusta teatterille vuodelle 2018 118 000
euroa. Keväällä 2015 Raatikon avustusperuste muutettiin teatteri- ja orkesteritueksi - vantaalaisille ammattijohtoisille kulttuurilaitoksille. Perusteina on
mahdollisuus pitkäntähtäyksen suunnitteluun, ja turvata vuosittain saatavat valtionosuudet, joiden ehtona on
kunnan rahoitus. Kaupungin avustuksen ehtona on toiminta, joka on kaupungin arvojen mukaista ja joka edistää kaupungin strategisten tavoitteiden
toteutumista sekä täydentää kaupungin
omaa palvelutoimintaa.
Valtion ja kunnan toiminta-avustukset
vuodelle 2018 olivat yhteensä 480 015
(vuonna -17/ 475 841) euroa.
Raatikko sai Vantaalta kaupungin kuntalaispalveluilta - terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen suunnattua avustusta - 1 800 euroa syrjäytymisen ehkäisemiseen tarkoitetun tanssitoiminnan
järjestämiseen yläasteikäisille erityiskoululaisille. Lisäksi tukea saatiin teatterin seniori-ikäisten tanssitoiminnan
järjestämiseen 700 euroa.

Oman toiminnan tuotto oli 228 259,26
euroa (v.-17/ 240 333). Raatikon oman
näyttämön lipun hinta oli 13 euroa, johon sisältyy yleisökuljetus, noin kuusi
euroa. Kiertuehinnat pidettiin edellisvuoden tasolla kuntien vaikean taloustilanteen takia.
Raatikon menot tilikaudella 2018 olivat yhteensä 703 930,26 (v.-17/ 698
626,94) euroa.
Palkkakulut on teatterin suurin menoerä.
Palkkamenot olivat 360 925,60 (v-17 /
389 535) euroa ja ostopalvelut 32 848,03
(v-17 / 47 170) euroa, sosiaali- ja muut
henkilöstökulut 79 282,15 euroa (v-17
/ 81 654). Palkkakulut olivat yhteensä 473 055,78 (v.-17/515 651) euroa.
Palkkakulujen osuus oli 70 prosenttia
kokonaismenoista 703 930,26 eurosta.
Vantaan Viertolassa sijaitsevan toimitilan
vuokra oli vuonna 2018 tammi-huhtikuussa 8 309,14 euroa. Touko-joulukuussa
vuokra oli 8 361,00 euroa kuukaudessa. Yhteensä kiinteistömenot olivat 100
124,56 euroa. Kokonaiskuluista kiinteistökulujen osuus oli 15 prosenttia.
Kiertuekulut-momentti on teatterin kolmanneksi suurin menoerä, 43
984 euroa, noin seitsemän prosenttia
kokonaismenoista.
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Tilinpäätöksen 2018 jälkeiset tapahtumat

Tammikuussa 2019 Raatikolle erääntyvät maksuun lakisääteiset vakuutusmaksut 6 515 euroa. Vuonna 2019
työeläkemaksut jakautuvat tasaisesti koko vuodelle toteutuneiden palkkasummien mukaisesti uuden tulorekisterin myötä. Muutos helpottaa
ja tasapainottaa talouden seurantaa
vuoden aikana. Kokonaiseläkemaksut
ovat arviolta 90 000 euroa vuodessa.
Tammikuussa maksettavien palkkojen,
verojen, vuokran ja tilivelkojen yhteissumma on noin 30 000 euroa.

Oman teatteritilan esitykset alkavat
21.1.2019 Unikon satuja –teoksen esityksillä, jotka jatkuvat helmikuun puoliväliin. Helmi-toukokuussa esitetään
Lentävä matto -teosta kotinäyttämöllä
sekä kiertueella. Teos vierailee Oulun
lasten ja nuorten teatterifestivaaleilla
sekä Kuulas – lasten teatteritapahtumassa Kouvolassa. Vihreä portti -teos
kiertää tammi-helmikuussa pääkaupunkiseudulla ja maalis-huhtikuussa
muualla Suomessa.

Tilikaudella 2019 talouden / toiminnan näkymät

Raatikon Vos-avustus laskee 5 630 euroa vuodelle 2019. Henkilötyövuoden
hinta putoaa 2,3 % edelliseen vuoteen
verrattuna. Harkinnanvarainen avustus pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2018.
Vantaan toiminta-avustus pysyy samalla
tasolla kuin edellisenä vuonna eli 118
000 eurossa. Avustuksen jakoperusteiden muuttaminen lujitti verkostoitumista Vantaan kaupunkiin; kaupungin
lastenkulttuuriin, sosiaalisiin hankkeisiin ja kaupungin työntekijöihin.
Oman toiminnan tuotto on elintärkeä
Raatikon toiminnalle. Sen pohjana on
esitystoiminnan säännöllisyys sekä asiakkaiden käyntiuskollisuus ja tyytyväisyys. Teosten laatu ja kosketuspinta

yleisöön ovat merkittäviä tekijöitä katsojien saamiseksi. Vuonna 2018 saadut hyvät teosarvostelut ja kannustava yleisöpalaute ovat hyvä lähtökohta
vuodelle 2019.
Esitysmäärätavoite on noin 200 esitystä Viertolan teatterissa ja noin 100
kiertue-esitystä. Kiertueet tullaan edelleen sijoittamaan tiiviiksi periodeiksi,
kolmen – neljän viikon mittaiset jaksot keväällä ja syksyllä.
Vuonna 2019 palkkoihin tullee yleiskorotus 0,99 % huhtikuussa. Lisäksi
tammikuussa maksetaan järjestelyerä 1,2 %.

10

Raatikon Kannatusyhdistyksen hallitus
jatkaa strategista työtä. Tärkeimmät
asiat ovat uuden toimitilan löytyminen,
avainhenkilöiden muutokset, talouden
haasteisiin varautuminen ja kannatusyhdistyksen jäsenistön uudistaminen

TANSSITEATTERI RAATIKON KANNATUS R.Y.
Vantaalla 9.4.2019

Raatikon taloutta hoidetaan tulosvastuulla. Työntekijät saavat kokonaistalousarvion pohjalta määrätyn kulusumman koskien omaa työ- ja vastuualuetta. Vuonna 2019 tuotantopalavereissa
sovitaan teoksille menorajat talous- ja
tulosarvioihin pohjautuen. Teatterin taloustilannetta seurataan kuukausittaisten tuloslaskelmien avulla.

Taina Ala-Nikkola, ylihoitaja
yhdistyksen hallituksen pj.

Vuonna 2019 Raatikko toimii avustustensa ja oman toiminnan tuoton tasojen
mukaisesti. Tavoitteena on palvella sekä koti- että kiertueyleisöjä tarjoamalla
korkeatasoisia tanssiteatteriesityksiä ja
yleisötyötoimintaa.
Raatikko varautuu kustannuksiin,
jotka aiheutuvat tulevasta toimitilan vaihdoksesta sekä mahdollisista
kalustoinvestoinneista.

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri
yhdistyksen hallituksen vpj.

Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen, FM
yhdistyksen hallituksen jäsen

Tilinpäätös vuodelta 2018 oli 1 032,96
euroa ylijäämäinen, joka esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien voitto-/
tappiotilille.
Eeva Leskinen, draamaopettaja
yhdistyksen hallituksen jäsen

Katariina Pohjonen
yhdistyksen hallituksen jäsen
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Ohjelmisto 2018
Unikon satuja
Syksyn ensi-iltateos Unikon satuja juhlisti Marjatta Kurenniemen

100-vuotisjuhlavuotta. Koko perheelle suunnatun tanssiteoksen toteutus hyödynsi video- ja animaatiotekniikkaa, mikä päivitti Onneli
ja Anneli –kirjoistaan tunnetun Kurenniemen sadut tähän päivään.
Teos vei katsojat seikkailulle läpi unien maailman. Kurenniemen
tapaan myös Raatikon Unikon satuja -esityksessä arkisia asioita
tarkastellaan toisesta, jännittävästä näkökulmasta. Kurenniemelle
tärkeät teemat luonto, vastuullisuus ja seikkailu löytyvät myös
Raatikon teoksesta.
”Itse pidin esityksestä paljon. Arvostan hirvittävästi Raatikon tapaa
tehdä tanssiteatteria nimenomaan lapsille. Koreografiat ovat näyttäviä, mutteivät keskity kuitenkaan vain ”hurjien” liikkeiden tekemiseen, ja lavalla nähdään sekä mies- että naistanssijoita. Lisäksi
Unikon saduissa tarina on hauska, jännittävä ja toki hieman opettavainenkin, muttei liian päällekäyvällä tavalla. Marja Korholan ohjausta ja koreografiaa voisikin kuvata tasapainoiseksi ja onnistuneeksi kokonaisuudeksi.” (Kujerruksia-blogi 25.9.2018)
Nukkumatin pikkusisko Unikko pääsee ensimmäistä kertaa oikeisiin
töihin. Mutta kaikki ei mene ihan toivotulla tavalla eivätkä nukutettavat lapsetkaan ole ihan kiiltokuvakirjasta. Mutta lopulta Unikko
ja lapset pääsevät Hyvien Unien Maahan, jossa kotipihan kasvimaakin tuntuu seikkailulta. Mutta hyvillä unilla on vastakohtansa;
kuun pimeällä puolella on Pahojen Unien Maa, jota kannattaa varoa.
Vuoden 2018 aikana teoksesta oli yhteensä 63 esitystä, joista viisi oli oman näyttämön ulkopuolella. Teos kiersi marraskuussa vain
viikon verran Etelä-Suomen alueella.
Käsikirjoitus: Pirjo Toikka, Koreografia ja ohjaus: Marja Korhola,
Lavastus ja pukusuunnittelu: Terttu Torkkola, Sävellys: Antti Hynninen,
Valo- ja videosuunnittelu: Teemu Nurmelin ja Lennart Laberenz,
Esiintyjät: Niko Arola, Pilvi ja Elisa Salo
Ensi-ilta 15.9.2018
Esityksiä 2018		
Katsojia 2018		

TanssiteatteriRaatikko
63
4476
12

Tiitiäisen pippurimylly
”Ei liian pienille eikä liian isoille
vaan kaikille joilla on pippurihylly.”

Tiitiäisen pippurimylly pohjautuu pohjautuu Kirsi Kunnaksen runoteoksiin
Tiitiäisen satupuu ja Tiitiäisen pippurimylly. Kunnaksen runot ja lorut koskettavat kaikenikäisiä lukijoita, joten myös Raatikon Tiitiäisen pippurimylly
on suunnattu koko perheelle.
Pieni Lilli-tyttö toivoo, että isä lukisi hänelle iltasaduksi Tiitiäisen pippurimylly
-kirjaa. Mutta kiireisellä isällä ei ole aikaa runoille, ja lopulta Lilli nukahtaa ilman
satua. Lillin nukkuessa kirjan hahmot heräävät eloon ja vievät tytön Pippurimyllyn
juurelle Tiitiäisten maailmaan. Siellä hän kohtaa monia Tiitiäisestä tuttuja hahmoja, kuten Haitulan, Taikuri Piipoon, Jaakko Vaakko Vesirotan sekä Villen ja Vallen.
”Kävimme katsomassa ”Tiitiäisen Pippurimylly”-esityksen, ja olimme hyvin ihastuneita Joka vuosi jaksatte yllättää laadukkailla esityksillä. Silkkaa sattumaa oli että tänä vuonna erityisesti olemme tutustuneet Kirsi Kunnaksen tuotantoon ja osaamme runoja ulkoa. Ville
ja Valle -toteutus oli riemukas..” (Päiväkoti Laivakello, Helsinki)
Käsikirjoitus on Pirjo Toikan, koreografia Marja Korholan, lavastuksen sekä puvut on suunnitellut Taina Relander, musiikki on Timo Muurisen ja
valosuunnittelu Minna Heikkilän. Valokuvat on ottanut Johnny Korkman.
Esiintyjinä olivat näyttelijät Elisa Salo ja Teemu Palosaari sekä tanssijat
Anna Päiväniemi ja Heidi Suur-Hamari..
Teoksesta oli yhteensä 69 esitystä, joissa oli yhteensä 5 779 katsojaa.
Omalla näyttämöllä oli 54 esitystä, joissa oli 3 629 katsojaa. Teos oli marraskuussa noin neljän viikon ajan kiertueella. Kiertue-esityksiä oli yhteensä
15 kuuden maakunnan alueella. Kiertue tavoitti yhteensä 2 150 katsojaa.
Ensi-ilta				
Esityksiä 2018 / yhteensä
Katsojia 2018 / yhteensä

2.11.2009 Tanssiteatteri Raatikko
60 / 188
3970 / 15 014
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Pottuwarvas lomailee
Syksyn 2017 ensi-ilta Pottuwarvas lomailee jatkoi Raatikon ohjelmistossa

sekä omalla näyttämöllä että kiertueella.Teos on neljäs osa vuorovaikutteista Warvas-sarjaa, jossa seikkailevat Narri Pottuwarvas ja Sirkusprinsessa
Kultawarvas. Koko perheelle suunnattu teos vie katsojat viettämään aurinkoista lomapäivää mutta muistuttaa myös arjen ihanuudesta.
Kuka haluaa tulla avustajaksi? kysyy sirkusprinsessa Esmeralda
Kultawarvas. Lähes kaikki kädet singahtavat ylös. Yleisö ei tässä esityksessä ujostele, kun tarvitaan avustajia esitykseen. Katsomon ja näyttämön raja
hälvenee, ja lapset tempautuvat täysillä mukaan.
”Esitys oli suorastaan lumoava ja lapset olivat aivan täpinöissä niin kuin aikuisetkin. On mahtavaa, että olette olemassa! Koko porukalle oikein Hyvää Ystävänpäivää ja kaikkea hyvää!!
VAUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!” (Laurinniityn
leikkipuisto, Helsinki)
”Onnistuitte loistavasti! Sitä kuvastaa lapsenlapseni 5 v palaute heti esityksen jälkeen: Kivaa, kivaa! Tää oli maailman kivoin esitys! Ja mä olen sitten
se ihana prinsessa Esmeralda!” (Eija Honkanen, Vantaa)

Teoksen käsikirjoitus ja koreografia on Marja Korholan. Lavastuksen ja puvut on sunnittelilut Terttu Torkkola, valot ja äänet Roy Boswell. Esiintyjinä
olivat Saara-Elina Partanen / Anna Päivärinta ja Valter Sui. Valokuvat on
Matti Rajalan.
Teoksesta oli 130 näytöstä, joista 102 oli omalla näyttämöllä ja 28 muualla Suomessa. Teoksen kiertuejakso oli keväällä helmi- ja huhtikuussa.
Helmikuussa teos vieraili Lasten Kulttuuriviikoilla Kymenlaakson alueella, toukokuussa Oulun lasten ja nuorten teatterifestivaaleilla sekä elokuussa Hippalot-festivaleilla Hämeenlinnassa. Muita kiertuepaikkakuntia olivat Mäntyharju, Parikkala, Iisalmi, Juuka, Haapajärvi, Vantaa, Nakkila ,
Huittinen, Hailuoto ja Pukkila.

Ensi-ilta		
9.9.2017 Tanssiteatteri Raatikko
Esityksiä 2018 / yhteensä
130 / 199
Katsojia 2018 / yhteensä
388 / 16 117
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Vihreä portti -työpajaesitys

Esityksen ja työpajan yhdistava kokonaisuus Vihreä portti sai ensi-iltansa syyskuussa. Työpaja-esityksen teemana on
tanssi ja mielikuvitus. Osallistujat kokevat liikettä monipuolisesti yhdessä ammattitanssijan kanssa, tanssijan liikkeen
kautta ja sitä havainnoimalla. Liikkeiden
laatu ja tempo muuttuvat luontevasti
tarinan mukana.
Esitys on käsikirjoitettu ja koreografioitu
tanssisatu, jossa lasten läsnäolo ja toiminta rakentavat tarinan yhdessä tanssijan kanssa.
”Lämmin kiitos aivan ihanasta tanssipajapäivästä, josta nauttivat paitsi kaikki
lapset niin myös aikuiset. Kun kyselimme
lapsilta tunnelmia tästä tanssipajan jälkeen, niin kaikki kehuivat, että kivaa oli.
Kaikki lapset osallistuivat ja olivat hienosti
mukana koko ajan. Toivottavasti saamme
joskus vielä lisää tällaista. Erityiskiitokset
tanssipajan vetäjälle.” (Kurjenpesän päiväkoti, Forssa)

”Tuotte luotettavan, ammatillisen varhaiskasvatuksen näköisen pajan, tuulahduksen tanssin maailmasta. On tärkeää, että tanssin ammattilainen osaa
tuoda toiminnan varhaiskasvatusikäisten
korkeuteen. Lapselle liikkuminen on niin
luontaista, siitä on olematon matka tanssiin.” (Erja Puranen, Reisjärvi)

Teoksen koregrafia ja käsikirjoitus on
Heidi Masalinin. Pukusunnittelu on Terttu
Torkkolan, sävellys ja äänitykset on Olli
Havun. Esiintyjinä vuorottelivat : Ludmila
Pussinen ja Taru Kallio.
Teos kiersi kymmenen eri maakunnan
aluella. Syys- lokakuussa tanssipaja kiersi pääkaupunkiseudun päiväkodeissa ja
kouluissa. Lokakuun lopulta marraskuun
loppuun paja kiersi muualla Suomessa.
Ensi-ilta
Esityksiä 2018
Katsojia 2018

24.9.2019
91
2841
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Tanssien maapallon ympäri

Tanssien maapallon ympäri -työpajateos vuodelta 2017 jatkoi kevätkauden
Raatikon kiertueohjelmistossa. Työpajan
ja esityksen yhdistävä kokonaisuus on
suunniteltu esitettäväksi pienelle lapsiyleisölle päiväkodeissa ja kouluissa.
Steppaava Polly-papukaija lennähtää
lasten kanssa maapallon ympäri 40
minuutissa. Matkalla kohdataan eläinystäviä ja tutuiksi tulevat eri maiden
tanssit ja musiikki. Pajassa heittäydytään seikkailuun koko mielikuvituksen
voimalla - mielikuvat ja tarinat syntyvät kuin itsestään liikkeen kautta.

Ensi-ilta 30.1.2017
Saunalyhdyn päiväkoti, Espoo
Esityksiä 2018		
esityksiä yhteensä

80
38

Katsojia 2018 		
katsojia yhteensä

2223
10 068  

”Lapset olivat aivan ihastuneen onnellisia osallistuessaan tanssiin.. Meillä tykättiin todella kovasti. Oli juuri sopivan
kestoinen meidän jengille.” (Päiväkoti
Kissankello, Savitaipale)
Työpajan käsikirjoitus ja koreografia
on Marja Korholan, visualisointi Terttu
Torkkolan. Esiintyjinä oli Elina Valtonen
/ Anna Päiväniemi.
Teos kiersi huhti- ja toukokuussa ympäri
Suomen keräten yhteensä 2168 katsojaa
79 näytöksellä. Lisäksi työpaja esitettiin
elokuussa Yhteisö tanssii ry:n järjestämällä
Kehärata tanssii -yhteisötanssifestivaalilla.
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At Once, in Helsinki
Raatikko oli vuonna 2018 toista kautta mukana Suomen historian suurimmassa nuorten kulttuurihankkeessa Taidetestaajat-hankkeessa, jossa
Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto tarjoavat kolmen lukuvuoden aikana kahdeksasluokkalaisille
vierailuja taidelaitoksiin. Noin 180 000
nuorta saa mahdollisuuden vierailla kahdessa kulttuurikohteessa. Tavoitteena
on saada nuoret kokemaan taidetta –
myös sellaista, johon moni ei muuten
saisi kosketusta.

Tanssiteatteri Raatikko tuotti yhdessä
Carl Knif Companyn kanssa At Once,
in Helsinki -tanssiteoksen lukukauden
2018-2019Taidetestaajat -hankkeeseen.
”At Once, in Helsinki on kaunis ja unenomainen teos.” (Jussi Tossavainen HS,
4.10.2018)
Suotuisat arvostelut saanut teos jakoi kahdeksasluokkalaisten taidetestaajien mielipiteet; testaajat kuvailivat teosta oudoksi ja hämmentäväksi
mutta mielenkiintoiseksi.   Näytökset

taidetestaajille pidettiin syyskuussa
Kulttuuritalo Martinuksessa. Teokseen
liittyi yleisötyötä sekä ennen esitystä
että esityksen jälkeen. Ennen esitystä
oppilat katsoivat videon, jossa koregrafi
avasi teoksen teemoja. Esityksen jälkeen pidettiin yleisökeskustelu.
Ensi-ilta: 14.6.2018,
Kuopio Tanssii ja Soi
Kulttuuritalo Martinus, Vantaa
26. - 28.9.2018
esityksiä 6 / katsojia 2664
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Yleisötyö ja yhteisötanssi
Ryhdikkäät rypyt

Nuorten tanssi- ja videotyöpaja

Sininen kuu -tanssityöpaja

Vantaan kulttuuripalvelut tilasi Raatikolta yläasteikäisille suunnatun tanssi- ja videokurssin Hip Ja
hop!

Päiväkoti Sinine Kuu tilasi Raatikolta pienten lasten
tanssityöpajan, koska halusi lisätä taidekasvatussuunnitelmaansa tanssia. Tanssissa yhdistyy liikkumisen ilo ja taiteen mahdollisuudet. Se on luovaa
toimintaa, jossa liike ja musiikki yhdistyvät omanlaiseksi kokonaisuudeksi.

Kurssi oli osan vantaalaista kulttuuripolku-tarjontaa. Kulttuuripolun tavoitteena on tarjota jokaiselle
peruskoulun oppilaalle tasavertainen mahdollisuus
tutustua oman kaupungin kulttuuritarjontaan ja
taiteen harrastamisen mahdollisuuksiin sekä kokea
ja tehdä taidetta.

”Kuka nyt haluaisi rypyistä eroon? Ryhdikkäät rypyt olivat ihania tanssiesityksineen”
(Senioriverkko 30.10.2018)

Raatikko toteutti keväällä tanssi- ja videotyöpajat
Martinlaakson lukiossa ja Vantaankosken yläkoululla. Työpajat ohjasi Beniamino Borghi.

Sanna From suunnittelisekä 2-4 -vuotiaille että 4-6 -vuotiaille lapsille omat tanssipajat. Pajoja
pidettiin maaliskuussa yhteensä kuusi . Raatikon
pitämien tanssikurssien jälkeen päiväkotiryhmät jatkoivat omatoimisesti tanssi-ilmaisua osana
liikuntakasvatusta.

Raatikossa on vuodesta 2012 toiminut aktiivinen seniori-ikäisten yhteisötanssiryhmä Ryhdikkäät Rypyt.
Ryhmän toiminta sai alkunsa Vantaan kaupunkijuhlan Vantaa Dance Mob -tapahtumasta vuonna 2012.
Ryhmään osallistui vuoden aikana 12-14 tanssijaa.
Ryhmää ohjaa Sanna From.
Kurssilla liikkeet ja koreografiat tehdään aina osallistujien kunto ja kyvyt huomioiden. Kurssin vetäjä
sanna Froma painottaa luovaa tanssia, joihin hän
ohjaa selkeiden ja helppojen harjoitusten kautta.
Tavoitteena on lisätä oman kehon tuntemusta ja
virittää tanssijat luovaan toimintaan.
Senioreiden nykytanssiryhmä käy esiintymässä
erilaisissa tapahtumissa ja vanhusten palvelutaloissa. Vuonna 2018 ryhmä valmisti kaksi teosta:
keväällä Early Birds ja syksyllä Ryppy Street.
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Dans och drama i förskolan

Tanssianimaatio

Raatikko toteutti yhdessä DOT ry, draamapedagoginen osaamiskeskuksen kanssa Dans och drama i
förskolan –projektin kolmessa ruotsinkielisessä esikoulussa Sipoossa. Projekti alkoi loppuvuodesta 2018
ja se jatkuu keväällä 2019.

Raatikko on tehnyt yhteistyötä Viertolan koulun
kanssa jo usean vuoden ajan. Vaikka osallistuvat
lapset ovat suurimmaksi osaksi aina uusia, on jatkuvuudella suuri merkitys opettajille ja työpajan
ohjaajille. Hankkeeseen on saatu erityisavustus
Vantaan kaupungilta.

Projektin tavoitteena on sisällyttää esikoulujen arkeen
enemmän lapsi- ja ryhmälähtöistä tanssi- ja teatteri-ilmaisua sekä innostaa esikoulujen pedagogeja ideoimaan itse tanssi- ja teatteri-ilmaisua lasten kanssa.
Raatikko vastaa projektin tanssiosuudesta, jonka toteuttaa Sanna Kuusisto, ja teatteri-ilmaisun osuuden
ohjaa DOT r.f.

Vuoden 2018 tanssi- ja animaatiopaja Meriseikkailu
ja ihmeellinen pahvilaatikko toteutettiin luokkien
2-4P, 4-6P, 1-2L ja 2-3L kanssa. Työpajan ohjasivat
Sanna Kuusisto ja Veikko Björk.
Työpajan tavoitteena oli kannustaa omien ideoiden esiintuomista ja antaa esiintymiskokemusta ja
rohkaista siinä. Työpajassa haluttiin paneutua siihen, miten rytmi ja liike ilmenevät tanssissa ja animaatiossa ja korostaa suunnittelun ja harjoittelun
merkitystä.

Työpajatapaamisia oli kaksi kertaa viikossa neljän viikon ajan, ja ryhmiä oli yhteensä kaksi.
Työpajoissa tehtiin tanssiharjoituksia sekä kuvattiin animaatioita stop motion -menetelmällä.
Tanssiesityksen valmistaminen edellytti muistiin
painamista ja harjoittelun jaksamista. Animaation
tekeminen on hidastempoista ja tarkkuutta vaativaa, mikä oli iso haaste lapsille. Ryhmien yhteisessä päätösjuhlassa, jossa oli kutsuvieraina myös
lasten omaisia, esiteltiin valmiit animaatioelokuvat
ja tanssiesitykset.

En n a kkoe s itys ja t a it e ilija tap aa m in e n U n i k o n s a t u j a
Unikon satuja -teoksen yhteydessä pidimme ensimmäistä kertaa opettajille suunnatun ennakkoesityksen. Kutsuimme ala-asteiden ja päiväkotien opettajia iltaennakkoon, joka saavutti suuren
suosion. Tapahtuma täyttyi muutamassa päivässä.
Ennakkoesityksen päätteeksi oli yleisökeskustelu.

Taidetestaajat yleisötyö
Taidetestaajat-hankkeessa edellytetään taidetapahtuman lisäksi yleisötyötä, johon pitää sisällyttää etukäteis- ja jälkityöskentelyä.
Vuoden 2018 Taidetestaajat-hankeemme teos oli
Carl Knifin teos At Once in Helsinki. Teoksen ennakkotyöskentelynä oli video, jossa kaksi nuorta
haastatteli koregrafia ja jälkityöskentelynä pidettiin yleisökeskustelu heti esityksen jälkeen

Esitykset ja katsojat
sekä yleisötyö 2018
Taulukko 1.
Esitysten ja katsojien
jakautuminen Ely-keskuksittain
Taulukko 2.
Esitys- ja katsojamäärät
Taulukko 3.
Yleisötyö

Ta u l u k k o 1

Esitysten ja katsojien
jakautuminen Ely-keskuksittain

Ely-keskus

esityksiä

%

katsojia

%

1

Etelä-Pohjanmaa

2

0,5

76

0,3

2

Etelä-Savo

6

1,4

387

1,4

3

Häme

31

7

1197

4,3

4

Kaakkois-Suomi

27

6,1

1728

6,3

5

Keski-Suomi

1

0,2

21

0,1

6

Pirkanmaa

5

1,1

177

0,6

7

Pohjanmaa

3

0,7

114

0,4

8

Pohjois-Karjala

8

1,8

450

1,6

9

Pohjois-Pohjanmaa

5

1,1

522

1,9

10 Pohjois-Savo

2

0,5

240

0,9

11 Satakunta

1

0,2

120

0,4

Uusimaa
12

Raatikko
muu Vantaa
muu Uusimaa

22424

348
219
74
55

78,6

14668
5749
2007

81,2

13 Varsinais-Suomi

4

0,9

144

0,5

Yhteensä

443

100

27600

100

Vuoden 2018 esitys- ja katsojamäärissä on pientä laskua verrattuna vuoteen 2017
(92 esitystä vähemmän), mikä osittain selittyy pienimuotoisen tanssipajan kiertuemäärän laskulla. Vuonna 2018 tanssipajaa ei kierrätetty yhtä tehokkaasti kuin vuonna 2017,
jolloin tanssipajojen esitysmäärä oli 252 esitystä. Vuoden 2018 aikana tanssipajoista
(Tanssien maapallon ympäri ja Vihreä portti) oli 171 esitystä.
Oman näyttämön esitysmäärät olivat lähes samat kuin vuonna 2017 (226 esitystä).
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Ta u l u k k o 2

Ta u l u k k o 3

ETanssiteatteri
s i t y s - Raatikko
ja
katsojamäärät vuosi 2018
Esitys

1

Carl Knif: At Once, in Helsinki

Yleisötyö 2018

Ensi-ilta

Esitysmäärä

Katsojamäärä

14.6.2018

6

2664

99.2017

130

Työpaja
1

Hip ja hop - tanssi- ja
videotyöpaja nuorille

10338

2

Sininen Kuu -tanssityöpaja pienille
lapsille

tilaisuusmäärä

osallistujamäärä

20

66

6

54

28

26

2

Marja Korhola:
Pottuwarvas lomailee

3

Pirjo Toikka / Marja Korhola:
Tiitiäisen pippurimylly

2.11.2009

60

3970

3

Ryhdikkäät Rypyt - senioriikäisten yhteisötanssi

Sanna From:

1.12.2015

10

980

4

Taiteilijatapaaminen ja
ennakkoesitys Unikon satuja

1

100

Pirjo Toikka / Marja Korhola:
Unikon satuja

15.9.2018

63

4476

5

Taidetestaajat "jatkot" -yleisötyö,
taiteilijatapaaminen

6

2644

Heidi Masalin: Vihreä portti

24.9.2018

91

2841

6

Viertolan koulun tanssi ja video työpaja

18

28

Sanna From: Ryppy Street

13.12.2018

3

108

7

Dans och drama i förskolan

5

50

84

30.1.2017

80

2223

2968

443

27600

4
5
6
7

Early Birds

Marja Korhola:
10 Tanssien maapallon ympäri
Yhteensä

Yhteensä

Vuoteen 2017 verrattuna yleisötyötapahtumien tilaisuus- ja osallistujamäärät laskivat, mikä johtui vuoden 2017 Taidetestaajat-hankkeen työpajoista. Vuonna 2017 oli yhteensä 160 tilaisuutta ja 3318
osallistujaa, joista Taidetestaajat -hankkeeseen liittyviä tilaisuuksia
oli 44 ja 1999 osallistujaa. Yleisötyötapahtumia oli vuonna 2018
yksi enemmän kuin vuonna 2017.
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