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Vuosi 2019 lyhyesti

31 382
482		
235		
38 %		
185 647
43 756
37		

Katsojia
Esityksiä yhteensä
Kiertue-esitystä
Oman toiminnan tuotto
Lipputulot
Esitystulot
Henkilökunta

29 %		
14 %		
8 %		

Oman toiminnan tuoton nousu
Katsojamäärän nousu
Esitysmäärän nousu

Vuosi 2019 oli meille menestyksellinen.
Saavutimme yli 30 000 katsojaa. Strategisista
tavoitteistamme onnistui hienosti oman toiminnan
tuoton kasvattaminen; lipputulomme omassa
esitystilassamme kasvoivat 35 000 euroa.
Teatterimme oli jälleen mukana laajassa
Taidetestaajat-hankkeessa. Tämän johdosta
ohjelmistossamme oli kaksi yhteistuotantoa, joiden
avulla saimme uutta sisältöä nuorille suunnattuun
tarjontaamme. Lisäksi aloitimme kolmivuotisessa
Euroopan sosiaalirahaston Huuma-hankkeessa.
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31 382
katsojaa
Teatterinjohtajan katsaus
vuoteen 2019 :

Onnistunut vuosi

482
esitystä

Tanssiteatteri Raatikon 47. toimintavuosi 2019 oli kaikilla mittareilla todellinen huippuvuosi. Tarinoita Muumilaaksosta
-teos oli menestys, teatterin lipputulot ja katsojamäärät nousivat ja yleisöpalaute oli erinomaista. Toimintavuoden aikana
teimme myös sitkeästi työtä teatterin uuden toimitilan eteen.
Tanssiteatteri Raatikolle ja Teatteri Vantaalle suunnitellut yhteiset kulttuuritilat Tikkurilan Silkin kiinteistössä toteutunevat
vuonna 2021. Yhteistyö kaupungin kanssa on ollut tiivistä ja
teatterimme merkitys vantaalaisena kulttuurintuottajana ja
yhteiskunnallisena toimijana on vahvistunut.
Tarinoita Muumilaaksosta sai yleisöltä erittäin hyvän vastaanoton. Pidensimme esityskautta ja pidimme esityksiä viikonloppuisin myös joulun aikaan. Raatikko siirtyi syksyn alusta lippukaupan asiakkaaksi ja markkinointia lisättiin, joka teatterille
lisää näkyvyyttä ja uusia asiakkaita. Raatikolla oli vuoden aikana
yli 30 000 katsojaa, mikä vastaa keskisuurten kaupunginteattereiden katsojamääriä. Raatikko oli myös yksi Suomen eniten
esiintyvistä teattereista, Toimintavuonna 2019 Raatikolla oli lähes 500 esitystä, pelkästään Tarinoita Muumilaaksosta -teosta
esitettiin syyskaudella lähes sata kertaa. Ohjelmistossamme oli
yhdeksän omaa tanssiteosta ja kaksi yhteistuotantoa.
Raatikko oli kolmatta kautta mukana Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska Kulturfondenin Taidetestaajat -hankkeessa. Tuotimme yhteistuotantona esitykset kahden nykytanssiryhmän
Carl Knif Companyn ja Kinetic Orchestran kanssa. Taidetestaajat
-esityksen ja siihen liittyvän yleisötyön sai kokea yli 5 000 nuorta.

Raatikko on valtionosuusteatteri (Vos) -teatteri ja Vantaan kaupungin kumppani, joka saa vakituista teatteri- ja orkesteritukea ilman erillistä hakumenettelyä. Vuonna 2019 onnistuimme
nostamaan lipputulojen osuuden 38 %:iin teatterin kokonaistuloista. Vantaalla Raatikolla oli yhteensä 284 esitystä ja 21 509
katsojaa.
Valtion harkinnanvarainen avustus mahdollisti laajan kiertuetoiminnan, toimintavuonna teatterilla oli 245 kiertue-esitystä
ja katsojia lähes 15 000. Vierailimme Oulun lasten- ja nuorten
festivaalilla sekä Kuulas -festivaalilla teoksella Lentävä matto.
Kiertueohjelmistossa olivat myös Unikon satuja ja Vihreä portti, joita esitettiin päiväkodeissa, kouluissa ja perhetapahtumissa. Saimme kiertue-esityksistä erittäin hyvää palautetta ja
esitystoimintaamme kiitettiin kiertuepaikkakunnilla tärkeänä
kulttuuripalveluna.
Raatikko oli merkittävä työllistäjä tanssin alalla, toimintavuonna palkkalistoillamme oli 39 teatteri- ja tanssialan ammattilaista, keskimäärin 13 henkilöä joka kuukausi.
Raatikossa tehtiin myös mittavaa yleisötyötä, toteutimme
vuonna 2019 11 eri yleisötyötapahtumaa. Kokoontumiskertoja oli 83, joissa oli 5834 osallistujaa.
Iso kiitos menestyksekkäästä vuodesta henkilökunnallemme ja
yleisöllemme sekä teatterimme tukijoille Vantaan kaupungille
ja opetus- ja kulttuuriministeriölle.
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Esitystoiminta
vuonna 2019

Taiteellisen työmme lähtökohtana on tanssitaide muiden taidemuotojen rikastamana. Esityksemme käsittelevät 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 2019 teatterimme ohjelmistossa olivat tanssiteokset
Tarinoita Muumilaaksosta, Lentävä matto ja Unikon satuja sekä
tanssityöpajaesitys Vihreä portti. Taidetestaajat –hankkeen yhteistuotantoina ohjelmistossamme olivat nuorille suunnatut At
Once in Helsinki sekä All Male Panel.
Ensi-iltateoksemme oli Tarinoita Muumilaaksosta. Teos sai
ensi-iltansa syyskuussa. Sen käsikirjoitus on Pirjo Toikan ja koreografia Marja Korholan. Teos perustuu Tove Janssonin muumikirjaan Näkymätön lapsi ja muita kertomuksia. Teoksesta järjestettiin paljon viikonloppu- ja iltanäytöksiä, joihin tavoitimme
runsaasti yleisöä. Teoksen kysyntään luottaen ensimmäistä kertaa koko teatterin historian aikana jatkoimme esityskauttamme
vuoden loppuun asti, minkä ansioista viikonloppuesitystemme
katsojamäärät kasvoivat vuonna 2019 huomattavasti.
Vuonna 2019 ohjelmistossamme oli kaksi yhteistuotantoa, jotka toteutimme Taidetestaajat-hankkeen myötä. Olemme olleet
mukana Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska Kulturfondenin
rahoittaman Taidetestaajat –hankkeen jokaisella kaudella vuodesta 2017 alkaen. Kolmivuotinen hanke tarjosi esityksiä ja yleisötyötä kaikille Suomen kahdeksannen luokan oppilaille.

Teidän kannattaa
ehdottomasti tehdä
kiertävää tanssiteatteria,
sillä se mahdollistaa hienoja
elämyksiä myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella.
Kaikin puolin oli
(Päivi Salojärvi, Pelastakaa
ehdottomasti yksi
Lapset, Asikkala)
parhaista teattereista,

jossa olemme lasten
kanssa käyneet!
(Pk Kuusenkuiske)

Vuoden 2019 keväällä veimme Carl Knif Companyn kanssa At
Once in Helsinki -teoksen kiertueelle Ahvenanmaalle ja Pohjanmaalle. Syksyllä tuotimme yhdessä Kinetic Orchestra -nykytanssiryhmän kanssa All Male Panel -teoksen Kulttuuritalo
Martinukseen. Näiden yhteistyöprojektien avulla pystyimme
laventamaan ohjelmistoamme ja löysimme uutta sisältöä nuorille suunnattuun tarjontaamme. Taidetestaajat -hankkeen tärkeinä yhteistyökumppaneita olivat Vantaan kaupungin kulttuuripalvelut ja Kulttuuritalo Martinus sekä kiertueella Kulturhuset
Alandica ja Vaasan kaupunginteatteri.
Keväällä oman näyttämömme perusohjelmistossa jatkoivat
vuoden 2018 ensi-iltateos Unikon satuja ja helmikuussa uusintaensi-iltansa saanut Lentävä matto (2014). Syksyllä omalla
näyttämöllämme esitettiin ensi-iltateostamme Tarinoita Muumilaaksosta sekä Lentävä matto -teosta.
Kiertuetoiminta on edelleen tärkeä osa toimintaamme. Toimintamme alusta saakka - vuodesta 1972 - olemme kiertäneet esiintymässä ympäri Suomea. Haluamme viedä tanssia
ja teatteria myös sinne, missä sillä ei vakituista näyttämöä ole.
Kiertue-esityksemme toteutetaan usein tiloissa, joita ei ole
suunniteltu teatteriesityksiä varten. Myös näissä olosuhteissa
panostamme lavastukseen, äänimaisemaan ja valaistukseen.
Ohjelmistossamme on pienelle yleisömäärälle, esim päiväkotien saleihin suunniteltuja teoksia että suuria näyttämöteoksiamme. Vuonna 2019 kiertueohjelmistossamme olivat Lentävä matto sekä työpajaesitys Vihreä portti (2018).
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Tanssiteatteri Raatikolla on vakaa asema
Vantaan kulttuurielämässä. Teemme monipuolista yhteistyötä Vantaan kulttuuripalveluiden ja Lasten kulttuurikeskusten kanssa.
Vantaan kaupunki on meille joustava ja reilu
yhteistyökumppani, jonka kanssa asiointi on
mutkatonta.

Hyvää
päivää - Tanssin
tapa
Kauppak htuma
esk
Jumboss us
a

Haluamme tarjota vantaalaisille tanssiteatteri- ja työpajapalveluja ja vaikuttaa osaltamme myönteisen kaupunkikuvan syntymiseen. Meillä on paljon lapsille, nuorille
ja seniori-ikäisille suunnattua toimintaa. Uskomme vahvasti, että taide vahvistaa osallisuutta, ehkäisee syrjäytymistä ja lisää tasa-arvoa sekä hyvinvointia.
Teatterimme on mukana vantaalaista lastenkulttuuria kehittävässä toiminnassa. Osallistumme Vantaan kulttuuripalveluiden järjestämiin koulujen ja päiväkotien kulttuurin
yhdysopettajille pidettyihin tilaisuuksiin joka
kevät ja syksy. Tapahtuma on erinomainen
tilaisuus verkottautua opettajien ja eri kulttuuritahojen kanssa sekä esitellä ja markkinoida teatterimme toimintaa.

Huhtikuussa Vantaalla vietetään Tanssin
viikkoja, jotka vuonna 2019 järjestettiin jo
31. kerran. Tuotimme yhdessä Vantaan Kulttuuripalvelujen kanssa Hyvää tanssinpäivää!
- tapahtuman Kauppakeskus Jumbossa, jo
neljättä kertaa. Tapahtumassa esiintyivät
lukuisat vantaalaiset harrastajatanssiryhmät
ja Raatikon yhteisötanssiryhmä Ryhdikkäät
Rypyt.
Toukokuussa olimme mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa vuosittaista Sun
Festival –tapahtumaa, joka on Vantaan kaupungin organisoima ja rahoittama kansainvälinen katufestivaali sekä siihen liittyvää
Mahdollisuuksien Tori -tapahtumaa. Vuonna
2019 festivaali järjestettiin Tikkurilan keskustan remontin takia Kirjapuistossa. 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 Marja Korholan Kenkätanssi.

Vantaan kaupungin kulttuuripalveluiden ja
Kulttuuritalo Martinuksen kanssa järjestimme yhdessä Taidetestaajat -esitykset Kulttuuritalo Martinuksessa syyskuussa.
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83
yleisötyötapahtumaa

5834
osallistujaa
Yleisötyö ja yhteisötanssi vuonna 2019
Olemme tehneet lapsille ja nuorille suunnattua yleisötyötä vuodesta 1995 lähtien.
Yleisötyön suunnittelu, kehittäminen ja
toteutus ovat Raatikon pysyviä toimintamuotoja, myös yhteistyössä Vantaan kulttuuripalveluiden kanssa.
Taiteella ja kulttuurilla on suuri merkitys
lapsen identiteetin muotoutumiseen. Yleisötyömme tavoitteena on tukea lasten luovuutta ja harrasteisiin ohjautumista sekä
kehittää taide- ja kulttuuripalveluita, lisätä
kulttuuritarjontaa, tuottaa toimivia tanssin
yleisötyömalleja ja verkostoja taidelaitosten, koulujen ja päiväkotien kanssa.
Vuoden 2019 aikana teimme 11 eri yleisötyökokonaisuutta. Kokoontumiskertoja

kertyi yhteensä 83, ja niissä oli osallistujia
yhteensä 5834.

kois-Suomen ammattikorkeakoulu, joka
tekee hankkeesta tutkimusta ja arviointia.

Vuoden suurin yleisötyöhankkeemme on
syksyllä alkanut Huuma-hanke. Kolmivuotinen hanke on suunnattu 16–29-vuotiaille
nuorille, jotka ovat ilman opiskelu- tai työpaikkaa. Hankkeen rahoittavat Euroopan
sosiaalirahasto (ESR), Lasten ja nuorten
säätiö sekä siihen osallistuvat kunnat (Mikkeli, Kuopio, Vantaa). Hanketta hallinnoi
Suomessa Hämeen ELY-keskus.

Vuosi 2019 oli jo kahdeksas toimintavuosi
yhteisötanssiryhmällemme Ryhdikkäät rypyt. Ryhmäään kuului 11-15 osallistujaa.
Ryhmä esiintyi vantaalaisissa palvelutaloissa, kaupungin tapahtumissa ja Kansallisoopperan Teetanssit –tapahtumissa.

Me olemme yksi tanssityöpajoista vastaava osatoteuttaja. Meidän lisäksemme
työpajoja järjestävät ANTI – Contemporary
Art Festival (Kuopio) ja Etelä-Savon Tanssiopisto (Mikkeli). Mukana on myös Kaak-

Taidetestaajat –hankkeen esitysten yhteydessä tuotimme teoksiin liittyväksi etukäteistehtäväksi teosten esittelyvideot. Jälkitehtävänä toimi yleisökeskustelut, joissa
mukana olivat teoksen tekijät ja esiintyjät.
Keväällä meillä oli neljä yleisötyötapahtumaa. Paula Aladin suunnitteli ja toteutti

Taidepäiväkoti Sininen Kuussa kaksi lasten tanssipajaa. Sanna Kuusisto toteutti
Sipoossa ruotsinkielisen Dans och drama
i förskolan -tanssityöpajan, joka alkoi jo
syksyllä 2018. Marja Korhola oli mukana
Janakkalassa Harvialan koulun Taideviikon
avajaisissa, jossa hän piti kaikille koululaisille yhteisen esityksen ja esitelmän tanssista. Helsingin työväenopiston teatterikerho vieraili teatterissamme Unikon satuihin
-liittyvässä taiteilijatapaamisessa.
Syksyllä toteutimme nuorten Move It!
-tanssivideotyöpajan, jonka Vantaan kulttuuripalvelut tilasi osaksi koulun kulttuuripolkutaidekasvatusohjelmaansa.
Työpajan ohjasi Beniamino Borghi Martinlaakson koululla.
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Tanssiteatteri Raatikon vakituinen henkilökunta vuonna 2019. Kuvassa vasemmalta Christian Hernberg, Mari Welling, Aki Valli, Elina Tuomisto, Marja Korhola, Kristian Molina, Katariina Pohjonen ja Tapio Wilska.

Hallinto ja henkilökunta
Teatterimme toiminnasta vastaa Tanssiteatteri Raatikon Kannatus ry:n valitsema hallitus.
Hallituksen puheenjohtajana toimii johtava
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
ja henkilökunnan edustajana myynti- ja tiedotussihteeri Katariina Pohjonen. Vantaan
vapaa-ajan lautakunnan edustajina olivat
Sara Anttila ja Taruanne Lindevall-Vanhala
sekä Vantaan kulttuuripalveluiden edusta-

jina kulttuurijohtaja Annukka Larkio ja kulttuurituottaja Arja Keränen. Teatterinjohtaja
Marja Korhola ja talouspäällikkö Mari Welling toimivat hallituksen kokouksissa esittelijöinä.
Kannatusyhdistyksen hallitus piti viisi kokousta. Yhdistyksen vuosikokous oli 9.4.2019.
Henkilökuntakokouksia pidettiin vuoden aikana kuusi. Niissä käsiteltiin teatterin teosaikataulut, talous-, tekniset- ja tiedotusasiat
sekä muut kiireelliset henkilökuntaa koskevat asiat.

Teatterinjohtaja ja talouspäällikkö muodostavat työvaliokunnan, joka voi tarvittaessa
kutsua kokouksiin muita asiantuntijoita. Työvaliokunta kokoontui viikoittain.
Toimintavuonna perustettiin työsuojelun
johtoryhmä, johon kuuluvat teatterinjohtaja, talouspäällikkö ja tekninen vastaava,
joka toimii myös työsuojelupäällikkönä. Työsuojelun johtoryhmä kokoontui kaksi kertaa
ja laati työsuojelun toimintaohjelman ja
vuosikellon.
Vuoden 2019 toiminnan ja talouden tilintarkastajina toimii KHT Pasi Puranen.

Raatikko on Tanssin talo ry:n sekä Suomen
Teatterit ry:n ja lasten- ja nuorten kansainvälisen teatterijärjestön Assitej:n jäsenteatteri.

Mukava, kodikas,
ystävällinen
henkilökunta.

Raatikko on
merkittävä
työllistäjä:
39 työntekijää

(Kerstin Monthen
Google-arvostelu)
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Teatterimme on merkittävä työllistäjä tanssin alalla. Toimintavuonna 2019 palkkalistoillamme oli 39 teatteri- ja tanssialan ammattilaista.
Teatterimme vakituisina työntekijöinä olivat
teatterinjohtaja, koreografi Marja Korhola,
talouspäällikkö Mari Welling, myynti- ja tiedotussihteerit Katariina Pohjonen ja Aki Valli
sekä tekninen vastaava Christian Hernberg.
Määräaikaisina työntekijöinä olivat puvustonhoitaja Elina Tuomisto, jonka sijaisena
toimi 31.5.2019 asti Anne Aario, teatteriteknikko Tapio Wilska sekä esitysjärjestäjä Kristian Molina.
Aki Valli ja Katariina Pohjonen aloittivat syksyllä 2018 Suomen Teatterit ry:n ja Markkinointi-instituutin järjestämän Teatterialan
merkonomi-koulutuksen, jonka tavoitteena
oli kehittää teatterialan ammattilaisten liiketoiminnan ja talouden ymmärrystä sekä tarjota uudenlaista näkemystä myynnin, markkinoinnin ja asiakkuuksien hoitamiseen.
Aki Valli ja Katariina Pohjonen valmistuivat
joulukuussa 2019. Lisäksi he osallistuivat
toukokuussa Stefin järjestämään markkinointikoulutukseen, jonka teemana oli asiakaskokemuksen ja brändin kehittäminen.
Talouspäällikkö Mari Welling ja teatterinjohtaja Marja Korhola osallistuivat Stefin
hallintohenkilöstölle järjestettyihin koulutuspäiviin. Teatterinjohtaja osallistui Stefin
vuosikokoukseen Imatralla.
Vuonna 2019 Raatikossa oli 39 työntekijää
keskimäärin 13 henkilöä kuukaudessa:
Aario Anne, puvustonhoitaja 31.5.2019 asti
Aladin Pauliina, tanssitaitelija
Arola Niko, tanssija
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Beniamino Borghi, tanssitaiteilija
Faarinen Laura, tanssija
From Sanna, tanssinopettaja
Haapala Sami, näyttelijä
Hannuksela Riina, tanssitaiteilija
Heikkilä Elsa, tanssitaiteilija
Hernberg Christian, tekninen vastaava
Hynninen Antti, säveltäjä
Juoperi Simeoni, tanssija
Kallio Taru, tanssija
Korhola Marja, teatterinjohtaja, koreografi
Kuusisto Sanna, tanssitaiteilija
Locquet-Vandenberghe Xavier, videokuvaaja
Mamia Nina, tanssitaiteilija
Masalin Heidi, koreografi
Molina Kristian, esitysjärjestäjä
Ojala Eero, näyttelijä
Pakarinen Pauliina, tanssija
Pehkonen Pasi, teknikko
Pettersson Joona, videosuunnittelija
Pohjonen Katariina, myynti- ja tiedotussihteeri
Puranen Pasi, KHT - tilintarkastaja
Pussinen Ludmila, tanssija
Relander Taina, lavastaja, pukusuunnittelija
Saarenpää Iisa, tanssija-harjoittelija
Saavalainen Elina, tanssija
Salo Elisa, näyttelijä
Sui Valter, tanssija
Syrjä Tomi, lavasterakentaja
Tervo, Arja, balettipedagogi
Toikka Pirjo, dramaturgi
Torkkola Terttu, pukusuunnittelija
Tuomisto Elina, puvustonhoitaja
Valli Aki, myynti- ja tiedotussihteeri
Welling Mari, talouspäällikkö
Wilska Tapio, tekninen työntekijä

Strategisista
tavoitteistamme
onnistui hienosti
oman toimintamme
tuoton kasvattaminen

S t ra t e g i n e n t y ö
Raatikon arvot ovat taide ja sivistys, vastuullisuus ja eteenpäin katsominen. Konsultti
Virpi Hämäläisen johdolla tehty strategia
valmistui tammikuussa 2017. Vuonna 2018
täydensimme strategiatyötä viestinnän linjauksilla. Päivitämme strategiaa ja viestinnän
linjauksia säännöllisesti vastaamaan teatterimme muuttuvia tarpeita.
Viime vuosien tärkein strateginen tavoitteemme on ollut uuden toimitilan etsiminen. Muut strategiset tavoitteet toimintavuonna olivat oman toiminnan tuoton
kasvattaminen, kannatusyhdistyksen kehittäminen sekä valmistautuminen pitkäaikaisen teatterinjohtajan eläkkeelle siirtymiseen.
Onnistuimme upeasti yhdessä strategisista
tavoitteistamme, Raatikon lipputulot omassa esitystilassa kasvoivat 30 00 euroa. Lipputulojen nousun syynä oli Tarinoita muumilaaksosta -teoksen onnistunut ryhmämyynti
sekä viikonloppuesitysten kasvanut asiakaskunta. Nostimme lipun hintaa ja siirryimme
lippukaupan asiakkaaksi sekä lisäsimme
markkinointia.
Uudistimme

Kannatusyhdistyksen

sään-

nöt ajanmukaisiksi toimintavuoden aikana.
Olemme lisänneet vierailevien koreografien
käyttöä ja olemme myös tehneet alustavia
suunnitelmia uuden teatterinjohtajan rekrytoimiseksi. Pitkäaikainen teatterinjohtajamme siirtyy eläkkeelle viimeistään maaliskuussa 2022.

Alakerrassa on sadalle hengelle mitoitettu
teatteritila, yleisölämpiö ja tekniset varastotilat. Yläkerrassa ovat toimistotilat, henkilökunnan sosiaalitilat, pukuhuoneet sekä
vaate- ja rekvisiittahuolto. Yhteensä tiloja on
636 m2. Teatteri on toiminut tiloissa vuodesta 1990 lähtien.

Teatterin toimitila

Viertolankujan kiinteistö puretaan 6/2021,
teatterin on siis löydettävä uudet toimitilat.
Uuteen toimitilaan liittyvät neuvottelut kaupungin virkamiesten, Renor Oyn sekä Vakuutusyhtiö Elon ja Newsec Oy:n kanssa ovat
olleet käynnissä koko toimintavuoden.
Alkuvuodesta 2019 teatterilla oli vielä kaksi
mahdollista vaihtoehtoa uudeksi toimitilaksi: Vakuutusyhtiö Elon omistama Virtatalo
Myyrmäessä ja Renor Oy:n omistama Tikkurilan Silkki.

Tanssiteatteri Raatikko toimii Evälahti Oy:n
omistamassa kiinteistössä osoitteessa Viertolankuja 4.

Raatikon hallitus asetti Tikkurilan Silkin ykkösvaihtoehdoksi, ja teatteri solmi Renor
Oy:n kanssa esisopimuksen tilojen vuokraamisesta 6/2021 alkaen. Tikkurilan Silkin
A-taloon remontoitaviin tiloihin Raatikon
viereen tulee sijoittumaan myös Teatteri
Vantaa.

Kahden teatterin muodostama kulttuurikeskittymä vanhassa silkkitehtaassa täydentää
upeasti voimakkaasti kehittyvää Tikkurilaa.
Kummankin teatterin oli tarkoitus tehdä sopimus tilojen vuokraamisesta 15.11.2019.
Renorin hallitus kuitenkin siirsi investointipäätöstä keväälle 2020, koska se oli selvityksissään todennut, että kulttuuritilojen
remontointi 1940-luvulla rakennettuun,
huonokuntoiseen kiinteistöön tulee erittäin
kalliiksi.
Esisopimuksia kummankin teatterin kanssa kuitenkin jatkettiin 31.5.2020 asti, johon
mennessä Renor Oy selvittää investoinnin
kustannukset ja hankkeen rahoituksen. Jatkoimme Kulttuuritilat -hankkeen kehittämistä ja neuvotteluja tilojen vuokraamisesta
Renor Oy:n kanssa.
Vantaan kaupungin kanssa neuvoteltiin teatterin toiminta-avustuksen korottamista 50
000 eurolla vastaamaan uuden tilan vuokrakustannuksia, ja Vapaa-ajan lautakunta teki
asiassa myönteisen päätöksen tammikuussa
2020. Saimme myös alustavan päätöksen
valtion kulttuuritilojen peruskorjaus- ja investointiavustuksesta Raatikon teatteritilan
varustamiseen Tikkurilan Silkissä.
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Saavutettavuus ja
y h t e i s k u n t a va s t u u

Tiedotus ja markkinointi

Syksyllä olimme mukana Careeria Vanhemmat mukaan kouluun -hankkeessa, joka tutustuttaa maahanmuuttajaperheitä kulttuurielämyksiin. Meillä vieraili Lehtikuusen ja
Mikkolan kouluista 30 maahanmuuttajaäitiä
lapsineen Tarinoita Muumilaaksossa -näytöksessä.

Haluamme olla helposti lähestyttävä teatteri
ja edistää lastenkulttuurin saavutettavuutta.
Haluamme, että jokainen asiakas kokee olevansa tervetullut, ja jokaisen lapsen teatterikokemus on meille tärkeää. Pyrimme olemaan kaikkien lapsiperheiden teatteri, myös
niiden, joilla ei ole varaa ostaa lippuja suurten teattereiden satsauksiin. Kaikenlaiset
lapset voivat meillä kokea teatterin lumon.
Päiväkoti- ja kouluryhmien 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 vapaalippuja tai
alennuksia opettajan hakemuksesta. Tämän
lisäksi erityisryhmät huomioidaan myös
vuorovaikutteisissa näytöksissä, esimerkiksi
rajoittamalla näytösten katsojamäärää, jos
mukana on paljon pyörätuoleja. Myönnämme pääsylipuista alennuksia Adoptioperheet
ry:n jäsenille.
Osallistuimme elokuussa Tarinoita Muumilaaksosta -työryhmän kanssa Vantaan Energian Roskattomin kaupunki -kampanjaan.

Tarjoamme työelämään tutustumispaikkoja
(tet) yläkoululaisille ja harjoittelupaikkoja
taide- ja kulttuurialan opiskelijoille. Vuonna
2019 meillä oli neljä tet-harjoittelijaa ja kaksi tanssinopiskelijaa koulutukseen liittyvässä
työharjoittelussa.
Otamme huomioon kestävän kehityksen toiminnassamme ja huomioimme ekologiset
vaihtoehdot tuotannoissa. Mahdollisuuksien
mukaan suosimme kierrätettyjä materiaaleja
puvustuksessa ja lavastuksessa.
Kiertueilla kuljemme autolla. Yritämme järjestää kiertueet kustannustehokkaasti välttääksemme turhia ajokilometrejä. Lavasteet
ja henkilökunta kulkevat samassa autossa.
Videolavasteiden myötä fyysisten lavasteiden määrä vähenee ja LED-tekniikan myötä
sähkönkulutus pienenee.

Vuoden 2019 suuri muutos markkinoinnissa oli yhteistyön aloittaminen
Lippupisteen
kanssa.
Kuluttaja-asiakkaamme voivat ostaa lippuja nyt joko Lippupisteen tai meidän oman verkkokauppamme kautta. Ryhmäliput ovat edelleen
vain meidän kauttamme varattavissa.
Vuodelle 2019 strategisena tavoitteeksi
asetimme lipputulojen noston, ja tämän
saavuttaaksemme halusimme saada tukea
esitystemme näkyvyyteen ja myyntiin. Valitsimme Lippupisteen yhteistyökumppaniksemme, koska heillä vahva näyttö erityisesti
teattereiden kanssa toimimisesta ja laaja
valikoima monikanavaisia markkinointikei-

noja sekä kattava markkinointirekisteri, jonka avulla tavoitamme uusia kohderyhmiä.
Yhteistyö alkoi syksyn ensi-iltateoksemme Tarinoita Muumilaaksosta yhteydessä.
Ulkoistimme osan some-markkinoinnista
Lippupisteelle. Digitoimisto tuotti meille
Facebook- ja Instagram-kampanjat sekä suorakirjeet pääkaupunkiseudun lähes 12 000
vastanottajalle. Yhteistyön ja ulkoistuksen
tuloksena kuluttajalippujen myynnissä näkyi
vahva nousu.
Laaja somekampanja Lippupisteen kanssa
toteutettiin kahdessa osassa keskittyen Tarinoita Muumilaaksosta -teoksen kahteen
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näytäntökauteen. Teoksen mainoksia näki
yli 30 000 ihmistä, ja kampanjan klikkausprosentti oli 2,85 % (klikkausprosentti kertoo, kuinka monta kertaa mainosta klikattiin
suhteutettuna mainoksen näyttökertoihin tai
tavoitettavuuteen. Facebookissa hyvä klikkausprosentti on yleisesti ottaen Suomessa
yli 3 %, Facebookin keskiarvon ollessa noin
2 %:n luokkaa).
Keskimäärin noin kolmasosa lipuista ostettiin Lippupisteen kautta. Lippupisteen asiakasdatan mukaan kaikki lipun näytöksiimme
ostaneet olivat naisia, kaksi suurinta käyttäjäryhmää olivat: naiset 35-44 -vuotiaat ja
naiset 25-34 -vuotiaat. Tilauksia tuli eniten
Lippupisteen perhe ja lastentapahtumat -segmentistä. Tilaajista selvä enemmistö näki
mainokset facebookin uutisvirrassa mobiililaitteella. Mainoksista parhaiten toimi joululahjakärkinen mainosversio viikoilla 47-49.
Tarinoita Muumilaaksosta -teoksen markkinointiin teimme myös ulkomainoskampanjan Laulava Ovipumppu -yhtiön kanssa.
Meillä oli viikoilla 35-37 yhteensä 100 pysäkkisivumainosta busseissa Vantaalla ja Helsingissä. Lisäksi toteutimme laajan flyer-kampanjan pääkaupunkiseudun kulttuuritiloihin,
kahviloihin ja Lippupisteen toimipaikkoihin.
Toimintamme painottuu edelleen oman
näyttämömme aamuesitysten ryhmämyyntiin kouluille, päiväkodeille ja muille yhteisöille. Tavoitamme kattavasti pääkaupunkiseudun päiväkoteja, kerhoja ja kouluja.
Ryhmämarkkinoinnissa on tärkeällä sijalla
omat tiedotusmateriaalimme suoramarkkinointina. Postitamme kausiesitteet sekä
oman näyttämömme asiakkaille että kiertueasiakkailemme noin neljä kertaa vuodessa, ja vähintään kerran kuukaudessa
lähetämme uutiskirjeet kaikille ryhmäasiakkaillemme.
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Oman markkinointiviestintämme tärkeimpiä
välineitä ovat erilaisten sähköisten kanavien
lisäksi suoramarkkinointi, lehti-ilmoitukset
sekä julistelevitys pääkaupunkiseudun kulttuuritiloihin. Olimme myös mukana Teatterijoukko-lehdessä, joka jaettiin tammikuussa
Helsingin Sanomien välissä noin 41 000 pääkaupunkiseudun kotitalouteen. Sosiaalisen
median kanavista käytämme tiedotukseen
ja markkinointiin aktiivisesti Instagramia ja
Facebookia, joissa molemmissa kanavissa
meillä on noin tuhat seuraajaa.
Tiedotusvälineet huomioivat tuotantomme
menopalstoillaan säännöllisesti. Erilaiset ohjelmistokalenterit ja nettipalstat ovat myös
keskeinen tiedotuskanava. Sosiaalisessa mediassa saimme näkyvyyttä, kun teatteriin ja
lastenkulttuuriin keskittyvät blogit ovat arvioineet teoksiamme hyvin. Lisäksi kiertueteokset on huomioitu vierailupaikkakuntien
medioissa.

Tarinoita
Muumilaaksosta
toi koko meidän perheelle
hyvän mielen. Tanssillinen
ilmaisu sopii Muumien
rauhalliseen elämäntyyliin
ja leppoisaa menoa
on mukava katsella.
(Kujerruksia-blogi)
Ihanaa, että
lapsille tehdään myös
tanssiteatteria
ja Raatikko liikuttaa
väkeä monessakin
mielessä.
(Teatterikärpänen
-blogi)

© Moomin Characters ™
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Raatikko sai vuonna 2019 valtionavustusta
356 385,00 euroa. Avustuksesta oli VOS–
osuutta 241 385,00 euroa ja kulttuuriministeriön harkinnanvaraista tukea 115 000,00
euroa.
Vantaan kaupunki antoi toiminta-avustusta teatterille 118 000,00 euroa. Kaupungin
avustuksen ehtona on kaupungin arvojen
mukainen toiminta, joka edistää kaupungin
strategisten tavoitteiden toteutumista sekä
täydentää kaupungin omaa palvelutoimintaa.
Raatikko sai Vantaan kaupungilta seniori-ikäisille suunnatun kulttuuritoiminnan toiminta-avustusta 700,00 euroa.
Oman toiminnan tuotto oli 294 236,27 euroa. Raatikon oman näyttämön lipun hinta oli
14 euroa, johon sisältyy yleisökuljetus, noin
kuusi euroa.

Kuva 1. Tanssiteatteri Raatikon tulot

Kiertuehintoja nostettiin maltillisesti kuntien
vaikean taloustilanteen takia.
Raatikon menot tilikaudella 2019 olivat yhteensä 776 146,81 (v. 2018/ 703 930) euroa.
Palkkakulut on teatterin suurin menoerä.
Palkkamenot olivat 383 702,85 euroa ja ostopalvelut 84 555,92 euroa, sosiaali- ja muut
henkilöstökulut 79 607,84 euroa. Palkkakulut
olivat yhteensä 547 277,95 euroa. Palkkakulujen osuus oli 72 prosenttia kokonaismenoista.
Vantaan Viertolassa sijaitsevan toimitilan
vuokra oli vuonna 2019 tammi-huhtikuussa
8 361,00 euroa. Touko-joulukuussa vuokra oli
8 464,70 euroa kuukaudessa. Kiinteistökulujen osuus oli 15 prosenttia.
Kiertuekulut-momentti on teatterin kolmanneksi suurin menoerä, joka on noin kuusi prosenttia kokonaismenoista.

Kuva 2. Tanssiteatteri Raatikon menot
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Talouden ja toiminnan näkymät
tilikaudella 2020

Tammikuussa 2020 Raatikolle erääntyvät
maksuun lakisääteiset vakuutusmaksut
6 317 euroa. Vuonna 2020 työeläkemaksut
jakautuvat tasaisesti koko vuodelle toteutuneiden palkkasummien mukaisesti uuden
tulorekisterin myötä. Muutos helpottaa ja
tasapainottaa talouden seurantaa vuoden
aikana. Tammikuussa maksettavien palkkojen, verojen, vuokran ja tilivelkojen yhteissumma on noin 40 000 euroa.

mivien ja valtionosuutta saavien teatterien
ja orkesterien toimintaan. Toiminta-avustus
pysyy samalla tasolla kuin edellisenä vuonna eli 118 000 eurossa. Vantaan Vapaa-ajan
lautakunta päätti tammikuun 2020 lopulla
korottaa Raatikon toiminta-avustusta 50 000
eurolla vuokrannousun kattamiseksi, kun
teatteri pääsee muuttamaan uusiin tiloihin.
Teatterin vuokrakustannukset tulevat kasvamaan reilusti.

Oman teatteritilan esitykset alkavat
30.1.2020 Pim ja Pom –teoksen esityksillä,
jotka jatkuvat helmikuun puoliväliin. Helmi-huhtikuussa esitetään Tarinoita Muumilaaksosta -teosta omalla näyttämöllä.
Moonika Mekaniks -teos kiertää helmikuussa - huhtikuussa pääkaupunkiseudulla ja
muualla Suomessa.

Oman toiminnan tuotto on elintärkeä Raatikon toiminnalle. Sen pohjana on esitystoiminnan säännöllisyys sekä asiakkaiden käyntiuskollisuus ja tyytyväisyys.

Raatikon Vos-avustus nousee 27 941 euroa
vuodelle 2020. Henkilötyövuoden hintaan
tehtiin korotus, mutta se on todennäköisesti
kertaluonteinen. Harkinnanvaraista avustusta teatteri saa 5 000 euroa enemmän kuin
vuonna 2019.
Raatikko saa Vantaan kaupungilta Teatteri- ja
orkesteritukea, jota myönnetään ilman hakumenettelyä Vantaalla ammattimaisesti toi-

Teosten laatu ja kosketuspinta yleisöön ovat
merkittäviä tekijöitä katsojien saamiseksi.
Vuonna 2019 saadut hyvät teosarvostelut
ja kannustava yleisöpalaute ovat hyvä lähtökohta vuodelle 2020.
Esitysmäärätavoite on noin 200 esitystä
omalla näyttämöllä ja noin 100 kiertue-esitystä. Kiertueet tullaan edelleen sijoittamaan tiiviiksi periodeiksi, kolmen – neljän
viikon mittaiset jaksot keväällä ja syksyllä.
Palkkoihin tullee yleiskorotus vuonna 2020
käytävien TES-neuvottelujen myötä.
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Raatikon Kannatusyhdistyksen hallitus jatkaa
strategista työtä. Tärkeimmät asiat ovat uuden
toimitilan löytyminen, avainhenkilöiden muutokset, talouden haasteisiin varautuminen,
kannatusyhdistyksen jäsenistön uudistaminen
sekä Raatikon 50-vuotisjuhlan suunnittelu.
Raatikon taloutta hoidetaan tulosvastuulla.
Työntekijät saavat kokonaistalousarvion pohjalta määrätyn budjetin koskien omaa työ- ja
vastuualuetta. Vuonna 2020 tuotantopalavereissa sovitaan teoksille menorajat talous- ja
tulosarvioihin pohjautuen. Teatterin taloustilannetta seurataan kuukausittaisten tuloslaskelmien avulla.

TANSSITEATTERI RAATIKON KANNATUS R.Y.
Vantaalla 10.3.2020

Taina Ala-Nikkola, ylihoitaja
yhdistyksen hallituksen pj.

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri
yhdistyksen hallituksen vpj.

Vuonna 2020 Raatikko toimii avustustensa ja
oman toiminnan tuoton tasojen mukaisesti.
Tavoitteena on palvella sekä koti- että kiertueyleisöjä tarjoamalla korkeatasoisia tanssiteatteriesityksiä ja yleisötyötoimintaa.

Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen, FM
yhdistyksen hallituksen jäsen

Raatikko varautuu kustannuksiin, jotka aiheutuvat tulevasta toimitilan vaihdoksesta sekä
mahdollisista kalustoinvestoinneista.

Eeva Leskinen, draamaopettaja
yhdistyksen hallituksen jäsen

Tilinpäätös vuodelta 2019 oli 1 022,78 euroa alijäämäinen, joka esitetään siirrettäväksi
edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille.

Katariina Pohjonen
yhdistyksen hallituksen jäsen
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Ohjelmisto 2019

Tarinoita Muumilaaksosta

Vuoden 2019 ensi-iltateos Tarinoita Muumilaaksosta -esitys riemastutti niin pieniä kuin
suuriakin katsojia sillä Janssonin rakastetuista saduista löytyy jotain tuttua ja jotain arvaamatonta kaikenikäisille katsojille.
Teos perustuu Tove Janssonin muumikirjaan
Näkymätön lapsi ja muita kertomuksia, jonka
yhdeksästä tarinasta mukana on viisi: Kevätlaulu, Vilijonkka joka uskoi onnettomuuksiin,
Maailman viimeinen lohikäärme, Kertomus
näkymättömästä lapsesta sekä Hattivattien
salaisuus.
”Todella upeasti toteutettu Muumi-esitys,
tätä rakastivat niin Pupulan lapset kuin aikuisetkin. Kiitos ” (Saila Jarila, 5.12.2019)
”Lapsen kanssa katsomassa Muuni-esitystä. Ihan mahtava ja 4v tapitti koko tunnin
herkeämättä mitä...” (Matti Jokelainen,
15.12.2019)
Nuuskamuikkunen saapuu Muumilaaksoon
ja tuo kesän tullessaan. Muumipeikko on
löytänyt lohikäärmeen ja odottaa malttamattomana Nuuskamuikkusta, jotta voisi
näyttää hänelle aarteensa.
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Eräänä kesäisenä päivänä Tuutikki tuo Muumiperheen luo näkymättömän Ninnin, jota
ilkeä täti on kohdellut huonosti. Rakastavan
Muumimamman ja perheen hoivissa Ninni
tulee hyväksytyksi omana itsenään ja muuttuu vähitellen näkyväksi. Kesän lopussa vapautta rakastava Nuuskamuikkunen lähtee
taas retkilleen ja muumiperhe jää odottamaan talven tuloa.
Esiintyjät: Simeoni Juoperi, Taru Kallio,
Eero Ojala ja Iisa Saarenpää
Käsikirjoitus: Pirjo Toikka
Ohjaus ja koreografia: Marja Korhola
Lavastus ja puvut: Terttu Torkkola
Videosuunnittelu: Joona Pettersson
Valosuunnittelu: Christian Hernberg
Musiikki: Antti Hynninen
Esitysoikeudet: Agency North / Moomin
Characters
Ensi-ilta 14.9.2019 Tanssiteatteri Raatikko
Esityksiä 2019
94
Katsojia 2019
7248
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Esitys oli aivan huikea.
Lapset ja aikuiset olivat
aivan haltioissaan ja koko
loppupäivä puhuttiin vain
siitä, mitä esityksessä
tapahtui ja mitä
kaikkea nähtiin.
(Anne Kytömaa)

Lentävä matto
Helmikuun lopulla toimme uusintaensi-iltaan vuodelta 2014 Lentävä matto -teoksen.
Lentävä matto on kolmas osa Sirkus Warvas
ja Pottuwarvas seikkailee -teoksista tutun
kaksikon - Esmeralda Kultawarpaan ja Narri Pottuwarpaan - tarinaan. Sarjaan kuuluu
myös neljäs osa Pottuwarvas lomailee.
Edellisistä sarjan teoksista tuttu lavaste on
tällä kertaa puettu beduiiniteltan asuun.
Vuorovaikutteinen esitys on saanut innoituksensa Tuhannen ja yhden yön saduista ja
johdattaa katsojat jalokivien, taikureiden ja
lentävien mattojen maailmaan.

”todella paljon oli mummoja lastenlasten
kanssa, joka oli tosi ihana juttu  ja myös
kokonaisia perheitä oli paikalla. Lapset (ja
aikuiset) tykkäsivät tosi paljon esityksestä,
siitä tuli tosi monelta kiitosta heti esityksen
jälkeen!” (Paula Jokilehto, Tornio)
Pottuwarvas avustajineen löytää Aladdinin
taikalampun, jossa asuva henki tietää timanttiaarteen kätköpaikan. Mutta aarteen perässä on myös viekas taikuri, ja lapsiyleisön on
pelastettava taikalamppu ja timantit ennen
kuin arabian yö laskeutuu teltan ylle...

Vuonna 2019 teoksesta oli 115 esitystä, joista
90 oli omalla näyttämöllämme ja 25 kiertueella.

Keski-Suomen alueille. Tiiviin periodin aikana vierailimme päiväkodeissa, kouluissa sekä
useissa lastentapahtumissa.

Teos kiersi keväällä ympäri Suomen neljän
viikon ajan. Kiertue vei esityksemme Etelä- ja
Pohjois- Pohjanmaalle, Kainuuseen, Etelä-Savoon, Satakuntaan sekä Kaakkois-Suomeen.
Kiertueeseen sisältyi vierailut Oulun kansainvälisellä lasten ja nuorten teatterifestivaaleilla sekä Kuulas-festivaaliin Kouvolassa.

Koreografia: Marja Korhola, lavastus- ja
pukusuunnittelu: Terttu Torkkola, musiikki:
Timo Muurinen, valot: Christian Hernberg ja
Olli Johansson, esiintyjät: Valter Sui / Sami
Henrik Haapala, Pauliina Pakarinen

Syksyn kiertue kesti kolme viikkoa ja keskittyi
Pohjois-Karjalan, Lapin, Pohjois-Savon sekä

Ensi-ilta 31.1.2014 Tanssiteatteri Raatikko
Esityksiä 2019:
115
Katsojia 2019:
8771
Teoksella esityksiä /katsojia yhteensä: 275 /25 380
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Unikon satuja

Syksyllä 2018 ensi-iltansa saanut Unikon satuja oli oman näyttämömme ohjelmistossa
keväällä.
Teos pohjautui Marjatta Kurenniemen Unikon satuja –kirjaan, joka on ihastuttanut
lukijoita jo sukupolvien ajan. Video- ja animaatiotekniikkaa hyödyntävä teos päivitti
Onneli ja Anneli –kirjoistaan tunnetun Kurenniemen sadut tähän päivään, ja tarinat
retkistä lakritsipuiden varjoon näyttäytyivät
yhtä houkuttelevina kuin entisaikaan.
”Ihan mahtava hieno esitys oli. Ja upeat palautteet tuli taas oppilailta. Yksikin äiti sanoi,
että tänään illalla sitten tämä esitys nähdään kotona uusintana. Ja uutta videotekniikkaa yksikin isä kehui kovasti. Itse nautin
taitavista roolisuorituksista!.” (Karina Koskinen, Satubaletti Pikkuballerina)
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.
Käsikirjoitus: Pirjo Toikka
Koreografia ja ohjaus: Marja Korhola
Lavastus ja pukusuunnittelu: Terttu Torkkola
Sävellys: Antti Hynninen
Valosuunnittelu: Teemu Nurmelin
Videosuunnittelu: Lennart Laberenz
Esiintyjät: Niko Arola, Elina Saavalainen ja
Elisa Salo

Ensi-ilta 15.9.2018, TanssiteatteriRaatikko
Esityksiä 2019: 53
Katsojia 2019: 3 347
Teoksella esityksiä / katsojia yhteensä:
116 / 7 823
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Tämä oli
upea kokemus niin

lapselle kuin
aikuisellekin. Jostain
asiasta voi sanoa, että
menee ihon alle.
Lapset ja aikuiset olivat
Tämä meni.
aivan haltijoissaan!

(Äänekosken
Loistava esiintyjä, joka sai
kerhotoiminta)
kaikki mukaan!
Kiitos taiteellisesti
tanssihetkestä!
Esitys ja koko työpaja
(Lumilinnan pk)
oli oikein ihana,
mukaansatempaava ja
tunnelmaltaan lumoava.
(Paloisten pk)

Vihreä portti -tanssipaja
Vihreä portti -tanssipaja on osa teatterimme kiertueohjelmistoa, joka on sovellettu
pieniin esitystiloihin ja pienelle yleisölle.
Tanssipaja on käsikirjoitettu ja koreografioitu esitys, jossa tutustuvat tanssiin tarinankerronnan kautta. Pajassa lapset kulkevat
Vihreän portin läpi metsän taikamaailmaan,
jossa he rakentavat tarinan yhdessä tanssijan kanssa.
Teos sai vuonna 2019 hyvin runsaasti positiivista, suorastaan ylistävää palautetta. Moni
tilaaja antoi palautetta meille siitä, että
työmme lastenkulttuurin parissa on arvokasta, ja on tärkeää, että myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle tuodaan ammattitaitoisia
lastenesityksiä.
”Esityksestä pidettiin tosi paljon ja oppilaat
inspiroituivat pohtimaan asiaa esityksen
jälkeenkin. Myös aikuisten mielestä esitys
oli tosi ammattitaitoinen ja kohderyhmälle
sopiva. Ihan mahtavaa, että teette tällaista
työtä.” (Esko Huttunen, Luupuveden koulu)

Vihreässä portissa tutustutaan ihmeotus Felineen, joka on kovin tutunoloinen; hänessä
on piirteitä sekä eläimestä että ihmisestä.
Feline on utelias ja haluaisi saada uusia ystäviä vihreän portin toiselta puolelta, ihmislasten puolelta.
Teoksen koregrafia ja käsikirjoitus on Heidi
Masalinin. Pukusunnittelu on Terttu Torkkolan, sävellys ja äänitykset on Olli Havun.
Esiintyjinä vuorottelivat Ludmila Pussinen ja
Laura Faarinen.
Teos kiersi kymmenen eri maakunnan aluella. Syys- lokakuussa tanssipaja kiersi pääkaupunkiseudun päiväkodeissa ja kouluissa.
Lokakuun lopulta marraskuun loppuun paja
kiersi muualla Suomessa.
Ensi-ilta 24.9.2018
Esityksiä 2019:
193
Katsojia 2019:
5663
Teoksella esityksiä / katsojia yhteensä:
284 / 8504
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Taidetestaajat-hanke
Taidetestaajat on alun perin kolmivuotinen
hanke (2017–2020), joka on saanut jatkoa lukuvuodeksi 2020-2021. Hankkeen rahoittavat
Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden. Hankkeen käytännön järjestelyistä vastaa
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto.
Hanke on vienyt vuosina 2017–2020 kaikki
Suomen kahdeksasluokkalaiset (60 000 lukuvuodessa) kahdelle korkealaatuiselle taidevierailulle vuosittain.

Toinen vierailu tehdään omalla alueella ja toinen valtakunnalliseen kohteeseen, useimmiten pääkaupunkiseudulle.

Me olemme olleet mukana Taidetestaajat –
hankkeen jokaisella kaudella vuodesta 2017
alkaen.

Kouluille tarjotaan valmiit kokonaisuudet, joihin kuuluu ennen vierailua tehtävät ennakkotehtävät eli etkot, varsinainen vierailu ja siihen
kuuluva jatkotyöskentely, kokemuksen arviointi Taidetestaajat-sovelluksella sekä matkat.

Vuonna 2019 meitä ja nykytanssia testasi yli
8 000 kahdeksasluokkalaista. He näkivät Carl
Knif Companyn At Once, in Helsinki -teoksen
sekä Kinetic Orhestran All Male Panel -teoksen.

Näiden yhteistuotantoprojektien avulla pystyimme laventamaan ohjelmistoamme ja
löysimme uutta sisältöä nuorille suunnattuun
tarjontaamme.
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At Once, in Helsinki

Vuoden 2019 keväällä jatkui toinen kautemme Taidetestaajat-hankkeessa, ja teimme
yhteistyömme Carl Knif Companyn kanssa.
Vuonna 2012 perustettu Carl Knif Companyn
kuuluu suomalaisen nykytanssin kärkijoukkoon. Ryhmän teosten teemat ovat henkilökohtaisia ja pelottoman paljaita. Ne ovat
herättäneet kansainvälistä kiinnostusta ja
teoksia on esitetty kymmenessä eri maassa.
Vuonna 2018 tuotimme yhdessä Carl Knif
Companyn kanssa At Once, in Helsinki – teoksen Taidetestaajat -hankkeeseen. Keväällä
2019 veimme teoksen kiertueelle Ahvenan-

maalle ja Pohjanmaalle. Ahvenanmaalla
esiinnyimme kahden näytöksen verran Kulttuuri- ja kongressitalo Alandicassa. Vaasassa
esitykset pidettiin Vaasan kaupunginteatterin Romeo-näyttämöllä, jossa näytöksiä oli
neljä.
At Once, in Helsinki koostuu neljän ihmisen
tarinasta. Orvokki on vanhus, joka sairastaa
dementiaa. Pandora taistelee syömishäiriönsä kanssa. Ja Kristian muistelee suhdettaan
särkyneeseen Hannekseen; kuinka suhde
kuoli mutta rakkaus säilyi.
Teos jakoi kahdeksasluokkalaisten taidetes-

taajien mielipiteet voimakkaasti; testaajat
kuvailivat teosta oudoksi ja hämmentäväksi
mutta myös mielenkiintoiseksi. Teokseen liittyi yleisötyötä; ennen esitystä oppilaat katsoivat videon, jossa koreografi avasi teoksen
teemoja, ja esityksen jälkeen pidettiin yleisökeskustelu.
Teoksen koreografia on Car Knifin, lavastusja valosuunnittelusta vastaa Jukka Huitila ,äänisuunnittelusta Janne Hast ja pukusuunnittelusta Karoliina Koiso-Kanttila. Tekstit ovat
Kristofer Möllerin.
Esiintyjät: Jonna Aaltonen, Annika Hyväri-

nen, Misa Lommi, Riku Lehtopolku, Pekka
Louhio, Tom Rejström, Anna Stenberg ja Eero
Vesterinen.
Ensi-ilta: 14.6.2018, Kuopio
Taidetestaajat-esitykset
27.3.2019 Ahvenanmaa
2.-3.4.2019 Vaasa
Esityksiä 2019
Katsojia 2019

6
1 880
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KINETIC ORCHESTRA

All Male Panel

Vuoden 2019 syksyllä tuotimme yhdessä
Kinetic Orchestran kanssa Taidetestaajat
-hankkeen esitykset Kulttuuritalo Martinukseen.
Vuonna 2009 perustettu Kinetic Orchestra
on helsinkiläinen nykytanssiryhmä, jonka
missiona on luoda kiinnostavaa, korkeatasoista tanssitaidetta, joka on helposti saavutettavissa. Teosten koreografioissa yhdistyy
vaikutteita akrobatiasta ja kamppailulajeista
monimuotoiseen nykytanssi-ilmaisuun.

Yhteistuotantomme oli All Male Panel-teos,
joka kertoo ihmisten saamattomuudesta ratkaista ilmastonmuutokseen liittyviä suuria
kysymyksiä. Teoksen henkilöhahmot ovat
karikatyyrejä tämän päivän poliittisista päättäjistä. Tärkeää aihetta käsitellään taidokkaan nykytanssin, akrobatian ja huumorin
keinoin.
Taidetestaajat kuvailivat kokemustaan mielenkiintoiseksi ja ajankohtaiseksi. Suurin osa
testaajista suhtautui tämän esityksen jälkeen positiivisesti tanssiin.

All Male Panel -teoksen koreografia on Jarkko Mandelin, musiikki ja äänisuunnittelu Janne Hastin ja valosuunnittelu Jukka Huitilan.
Projisoinneista vastaavat Joonas Merikanto
ja Jukka Huitila. Lavastuksen ovat suunnitelleet Jukka Huitila, Kirsi Gum ja Jarkko Mandelin, pukusuunnittelu on Kirsi Gumin.

Ensi-ilta 28.11.2017, Hämeenlinna
Taidetestaajat -esitykset
Kulttuuritalo Martinuksessa 17.-21.9.2019
Esityksiä 2019
Katsojia 2019

6
3552

Esiintyjät: Mia Jaatinen, Mikko Makkonen,
Jarkko Mandelin, Iiro Näkki, Oskari Turpeinen
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Yleisötyö ja yhteisötanssi

Huuma-hanke
Huuma-hanke alkoi syksyllä 2019, ja
se jatkuu vuoteen 2022 saakka. Huuma-hankkeen rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Lasten ja nuorten säätiö sekä
hankkeeseen osallistuvat kunnat. Hanketta
hallinnoi Suomessa Hämeen ELY-keskus.
Raatikko toteutti hankkeessa tanssi- ja videotyöpajoja yhteistyössä Vantaan nuorisopalveluiden kanssa. Meidän lisäksemme
työpajoja järjestivät ANTI – Contemporary
Art Festival Kuopiossa ja Etelä-Savon Tanssiopisto Mikkelissä. Mukana on myös Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Mikkeli),
joka tekee hankkeesta tutkimusta ja arviointia.

Taidetestaajat yleisötyö
Hanke pyrkii vahvistamaan nuorten osallisuutta ja kulttuurien välistä vuorovaikutusta.
Hanke on suunnattu 16-29 -vuotiaille kantasuomalaisille ja maahanmuuttajataustaisille
nuorille, joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa.
Tanssipajoilla pyritään aktivoimaan nuoria ja
tarjoamaan heille edellytyksiä merkitykselliseen elämään.
Järjestimme tanssityöpajat yhdessä Liito-talon kulttuuripajan kanssa. Pajat ohjasivat
Beniamoni Borhgi ja Riina Hannuksela. Pajoja oli syksyn aikana yhteensä 22, ja niissä
oli keskimäärin 20 osallistujaa. Syksyn Huuma-hankkeemme huipentui marraskuun lopussa teatterissamme pidettyyn päättöesitykseen.

Taidetestaajat-hankkeella halutaan purkaa
myytti taiteesta vaikeana lajina. Tavoitteena
on saada nuoret kokemaan taidetta – myös
sellaista, johon moni ei muuten saisi kosketusta.
Taidevierailuihin liittyi taidekokemusta syventävää ennakko- ja jälkityöskentelyä.
Mielenkiintoista teoksen katsomisen lisäksi on se, mitä taustalla tapahtuu. Siksi oppilaat saavat etukäteen tietoa esityksestä
ja taidemuodosta. Jälkityöskentely puolestaan auttaa nuoria käsittelemään taidevierailulla
heränneitä
kysymyksiä.
Teetimme molempien Taidetestaajat-teoksiemme ennakkotehtäväksi videon, jossa

teoksen koreografi kertoi tanssitaiteesta ja
teoksen teemoista.
Esityksen jälkeen pidimme yleisökeskustelun, johon osallistuivat esiintyjät ja koreografi. Keskustelua herätti teoksen teemojen
lisäksi varsinkin se, miten tanssiteos syntyi,
millaista on taiteilijan työ tai mitä asioita tapahtuu, ennen kuin esitys on valmis.
At Once in Helsinki -teoksen kiertueiden
yhteydessä yleisökeskustelut vetivät Ahvenanmaalla teoksen koreografi Carl Knif ja
Pohjanmaalla Annika Sillander Pohjanmaan
tanssi ry:stä. Syksyllä All Male Panel -teokseen liittyvät yleisökeskustelut vetivät Marja
Korhola / Katariina Pohjonen.
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Ryhdikkäät rypyt
-yhteisötanssiryhmä

Sininen kuu -tanssityöpaja

Kertaluonteiset yleisötapahtumat

Dans och drama i förskolan

Seniori-ikäisten yhteisötanssiryhmän Ryhdikkäät Rypyt toiminta
isi
Kuka nyt halua
alkoi Vantaan kaurypyistä eroon?
t
punkijuhlan Vantaa
Ryhdikkäät rypy
olivat ihania
Dance Mob -tapah(SenioriVerkko)
tumasta
vuonna
2012. Senioritanssijoiden ryhmä kokoontui
ensimmäisen kerran Myyrmäen urheilutalossa. Mukana oli seitsemän
eläkeläistä. Osa alkuperäisistä jäsenistä on
mukana edelleen, ja ryhmään on vuosien
kuluessa tullut lisää jäseniä.

Taidepäiväkoti Sininen Kuu tilasi meiltä jo
toista kertaa tanssityöpaja-projektin lisätäkseen taidekasvatussuunnitelmaansa tanssia.
Työpajat suunnitteli ja toteutti tanssinopettaja Paula Aladin. Päiväkodissa pidettiin
kolmen kerran työpajajaksot erikseen sekä
pienemmille 2-4- -vuotiaille että isommille
4-6- vuotiaille lapsille.

Vuonna 2018 aloittamamme opettaja-ennakko on tärkeä osa sidosryhmämarkkinointiamme. Opettajaennakko on erinomainen
tilaisuus esitellä toimintaamme ja teostamme yhdelle tärkeimmistä sidosryhmistämme.
Kutsuimme pääkaupunkiseudun päiväkotien
ja koulujen opettajia Tarinoita Muumilaaksosta -teoksen ennakkoesitykseen, jonka yhteydessä järjestimme myös yleisökeskustelun ja taiteilijatapaamisen. Arki-iltana pidetty
ennakkoesitys oli edellisvuoden tapaan hyvin
suosittu tapahtuma, jonka liput varattiin loppuun nopeasti..

Keväällä 2019 jatkoimme Sipoossa syksyllä
2018 alkanutta Dans och drama i förskolan
-tanssityöpajaa. Toteutimme työpajan yhdessä DOTry, draamapedagoginen osaamiskeskuksen kanssa kolmessa ruotsinkielisessä
esikoulussa. Projektin tavoitteena on sisällyttää esikoulujen arkeen lapsi- ja ryhmälähtöistä tanssi- ja teatteri-ilmaisua sekä innostaa
varhaiskasvatuksen opettajia ideoimaan itse
tanssi- ja teatteri-ilmaisua lasten kanssa. Sanna Kuusisto vastasi projektin tanssiosuudesta
ja teatteri-ilmaisun osuuden ohjasi DOT r.f.

Vuonna 2019 tanssikursseille oli mukana
11-13 osallistujaa.Tanssiryhmä on suunnattu
seniori-ikäisille, ja sen tavoitteena on oman
kehon tuntemuksen lisääminen ja luovaan
toimintaan virittyminen.
Tanssiharjoituksien lisäksi ryhmä käy esiintymässä säännöllisesti erilaisissa tapahtumissa
ja palvelutaloissa. Ryhmä valmisti vuonna
2019 kaksi uutta teosta: keväällä Ryppy Ski
ja syksyllä Yhteyksiä. Lisäksi ryhmän ohjelmistoon kuuluivat teokset Fado a la Vanda ja
Ryppy Street.
Senioreiden harjoitusten vetäjänä ja teosten
koreografioiden suunnittelijana olivat tanssinopettaja Sanna From (kevät 2019) ja Elsa
Heikkilä (syksy 2019).

Move It! -videotanssipaja
Syksyllä toteutimme nuorten Move It! -tanssivideotyöpajan, jonka Vantaan kulttuuripalvelut tilasi osaksi koulun kulttuuripolkutaidekasvatusohjelmaansa. Työpajan ohjasi
Beniamino Borghi Martinlaakson koululla.
Kurssin opetuskieli oli englanti. Työpajassa
opeteltiinn tanssivideon tekemistä. Pajassa
kuvattiin minuutin mittaisia tanssivideoita,
jotka ladattiin omalle youtube -kanavalle.

Harvialan koulu kutsui Marja Korholan koulun Taideviikon avajaisiin, jossa hän pitikoko
koululle yhteisen esityksen ja esitelmän tanssista.
Helsingin työväenopiston teatterikerho vieraili teatterissamme tutustumiskäynnillä.
Esitimme heille katkelman Unikon satuja
-teoksesta, jonka jälkeen teoksen esiintyjät
osallistuivat yleisökeskusteluun.

Tilastot:
esitykset, katsojat
sekä yleisötyö 2019

Taulukko 1
Esitysten ja katsojien jakautuminen Ely-keskuksittain
Taulukko 2
Esitys- ja katsojamäärät
Taulukko 3
Esitykset oma näyttämö / kiertuenäyttämö
Taulukko 4
Katsojat oma näyttämö /
kiertuenäyttämö
Taulukko 5
Yleisötyö

© Moomin Characters ™
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Ta u l u k k o 1

Ta u l u k k o 2

Esitys- ja katsojamäärät
tuotannoittain

Esitysten ja katsojien
jakautuminen Ely-keskuksittain

Tanssiteatteri Raatikko

Esitys

Esitysmäärä

Katsojamäärä

31.1.2014

115

8771

1

Marja Korhola:
matto

2

Pirjo Toikka / Marja Korhola:
Tarinoita Muumilaaksosta

14.9.2019

94

7248

3

Heidi Masalin: Vihreä portti

24.9.2018

193

5663

4

Pirjo Toikka / Marja Korhola:
Unikon satuja

15.9.2018

53

3347

5

Jarkko Mandelin ja työryhmä: All
Male Panel

28.11.2017

8

3552

6

Carl Knif: At Once, in Helsinki

14.6.2018

6

1880

7

Sanna From ja työryhmä: Ryppy
Street

13.12.2018

5

255

8

Elsa Heikkilä ja työryhmä:
Yhteyksiä

5.12.2019

3

121

9

Sanna From ja työryhmä: Fado á
la Vanda

10

Lentävä

Ensi-ilta

Marja Korhola:
Kenkätanssi

Sanna From ja työryhmä: Ryppy
11
Ski
Yhteensä

1.4.2015

2

315

18.11.1984

2

185

Ely-keskus

1

35

482

31372

Esitys- ja katsojamäärät nousivat viime vuodesta (esityksiä 39 enemmän / katsojia 3 772 enemmän). Nousua tuottivat Tarinoita Muumilaaksosta oman näyttämön
näytökset, jotka jatkuivat vuoden loppuun asti sekä kiertävän tanssipajan Vihreä
portti esitysmäärän nousu ja kaksi Taidetestaajat-tuotantoa.

%

katsojia

%

1

Ahvenanmaa

2

0,4

400

1,2

2

Etelä-Pohjanmaa

2

0,4

130

0,4

3

Etelä-Savo

10

2,1

435

1,4

4

Häme

28

5,8

1395

4,4

5

Kaakkois-Suomi

25

5,2

949

3

6

Kainuu

2

0,4

240

0,8

7

Keski-Suomi

7

1,5

311

1

8

Lappi

11

2,3

428

1,4

9

Pirkanmaa

3

0,6

122

0,4

10 Pohjanmaa

4

0,8

1480

4,7

11 Pohjois-Karjala

3

0,6

360

1,1

12 Pohjois-Pohjanmaa

9

1,9

549

1,7

17

3,5

586

1,9

4

0,8

460

1,5

355

73,7

23 527

75,1

482

100

31 372

100

13 Pohjois-Savo
14 Satakunta
15 Uusimaa

14.5.2019

esityksiä

Yhteensä

Vuonna 2019 vierailimme edellisvuotta laajemmin ympäri Suomen; mukaan tulivat
sekä Ahvenanmaa, Kainuu että Lappi. Lisäksi kiertävän tanssipajateoksemme tilaukset tulevat usein keskitetysti; esim. Iisalmen kaupungin sekä Janakkalan kunnan
kulttuuritoimet tilasivat pajoja varhaiskasvatusyksikköihinsä, mikä näkyy PohjoisSavon ja Hämeen esitysmäärässä.
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Ta u l u k k o 3
Esitykset oma näyttämö / kiertue

Teos

1

Pirjo Toikka / Marja Korhola:
Tarinoita Muumilaaksosta

2 Marja Korhola: Lentävä matto

Raatikko

Pirjo Toikka,Marja Korhola:

muu Vantaa Muu Uusimaa

Muu Suomi

94

30

2

23

66

97

53

Jarkko Mandelin ja työryhmä: All

5 Male Panel
6 Carl Knif: At Once in Helsinki

6

7

Elsa Heikkilä ja työryhmä
(Ryhdikkäät Rypyt): Yhteyksiä

3

8

Sanna From ja työryhmä
Ryhdikkäät Rypyt: Ryppy Street

3

Sanna From ja työryhmä

237

482

237

47

5955

2816
5663

3347
3552
1880

Elsa Heikkilä ja työryhmä
(Ryhdikkäät Rypyt): Yhteyksiä

121

Sanna From ja työryhmä

8 Ryhdikkäät Rypyt: Ryppy Street

1

Yhteensä

5

Pirjo Toikka,Marja Korhola:
Unikon satuja
Jarkko Mandelin ja työryhmä: All
Male Panel

Kiertue

7248

3 Heidi Masalin: Vihreä portti

7

2

1

11 Marja Korhola: Kenkätanssi

Raatikko

6 Carl Knif: At Once in Helsinki

2

Vanda
Sanna From ja työryhmä
10 Ryhdikkäät Rypyt: Ryppy Ski

Pirjo Toikka / Marja Korhola:
Tarinoita Muumilaaksosta

2 Marja Korhola: Lentävä matto
4

8

9 (Ryhdikkäät Rypyt): Fado a la

Teos

1

90

3 Heidi Masalin: Vihreä portti
4 Unikon satuja

Ta u l u k k o 4
Katsojat oma näyttämö /
kiertuenäyttämö

1
71

127
245

Esityksiä on yhteensä 482, joista noin puolet on omalla näyttämöllä. Esitysmäärämme nousivat vuodelta 2018, jolloin omalla näyttämöllämme oli 219 esitystä ja
kiertueella 224, yhteensä 443.
Nousua tuottivat Tarinoita Muumilaaksosta oman näyttämön näytökset, jotka jatkuivat vuoden loppuun asti ja kiertävän tanssipajan Vihreä portti esitysmäärän nousu
sekä kaksi Taidetestaajat-tuotantoa.

255

Sanna From ja työryhmä
9 (Ryhdikkäät Rypyt): Fado a la
Vanda
Sanna From ja työryhmä
10 Ryhdikkäät Rypyt: Ryppy Ski

315

11 Marja Korhola: Kenkätanssi

185

Yhteensä

31 372

35

16550

14822

Katsojamäärämme nousivat viime vuodesta sekä omalla näyttämöllämme että kiertueilla. Vuonna 2018 katsojia oli yhteensä 27 600, joista
omalla näyttämöllämme 14 668 ja kiertueella 12 932.
Yli puolet kokonaiskatsojaluvusta saatiin vuonna 2019 omalta näyttämöltä.
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Ta u l u k k o 5
Yleisötyö 2019

Työpaja

tilaisuusmäärä

osallistujamäärä

1

Huuma-hanke

22

20

2

Taidetestaajat "jatkot" -yleisötyö,
taiteilijatapaaminen

14

5432

3

Move It! - tanssi- ja videotyöpaja
nuorille

5

20

4

Ryhdikkäät Rypyt - senioriikäisten yhteisötanssi

26

27

5

Sininen Kuu -tanssityöpaja pienille
lapsille

6

50

6

Dans och drama i förskolan

7

70

7

Harvialan koulu, taideviikon avaus

1

130

8

Taiteilijatapaaminen Unikon
satuja teatterikerho

1

35

9

Ennakkoesitys opettajille Tarinoita
Muumilaaksosta

1

50

83

5834

Yhteensä

Yleisötapahtumien määrä nousi hieman vuoteen 2018 verrattuna (vuonna 2018: 7kpl)
vaikkakin jo monena vuonna järjestämäämme erityislasten tanssi- ja videopajaan Vantaan kaupunki ei enää vuonna 2019 myöntänyt avustusta.
Yleisötyötilaisuuksien määrä pysyi kutakuinkin samana ja osallistujien määrä nousi
Taidetestaajat-hankkeen myötä (osallistujat vuonna 2018: 2 968).
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