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tero sAAriNeN ComPANY

Historia ja toiminta

Tanssija-koreografi Tero Saarinen perusti oman ryhmän 
koreografisen näkemyksensä välineeksi vuonna 1995. 
Company Toothpickin ensiesiintyminen oli Westward 
Ho! -teoksen ensi-ilta Tukholmassa helmikuussa 1996. 
ryhmän nimi muuttui muotoon Tero Saarinen Company 
vuonna 2002, jolloin sen ylläpitäminen siirtyi yhdistyk-
sen – nykyiseltä nimeltään Into Liikkeessä (ry) – nimiin.

Tero Saarinen Company on esiintynyt jo 36 maassa ja 
tuottanut kaikkiaan yhdeksän kantaesitystä: West-
ward ho! (1996), Overdosed Mood (1997), Un/Do 
(1998), Could you take some of my weight...? (1999), 
Kaze (2001), Petrushka (2001), HUNT (2002), Borro-
wed Light (2004) ja Next of Kin (2008). vuonna 2011 
ryhmän ohjelmisto tulee laajenemaan kahdella uudel-
la kantaesityksellä. Tämän lisäksi se tulee ottamaan 
ohjelmistoonsa hollantilaiselle NDT1-ryhmälle vuonna 
2009 luodun Scheme of Things -teoksen.

 
 
 
 
 
ryhmä on ollut säännöllisen valtion tuen – teatteri- ja 
orkesterilain – sekä helsingin kaupungin toiminta-avus-
tuksen piirissä vuodesta 2004. viime vuosina ryhmä on 
kehittänyt toimintaansa myös mm. opetus- ja kulttuuri-
ministeriön kulttuurivientiyksiköstä sekä Tekesiltä saa-
mallaan projektirahoituksella. Tero Saarinen Company 
työskentelee ja esiintyy Aleksanterin teatterissa jatku-
valla residenssisopimuksella.  

paitsi merkittävää kansainvälistä tunnustusta saaneen 
ryhmän oman esitystoiminnan kautta, Into Liikkeessä 
ry edistää tanssin asemaa myös tekemällä yleisö- ja 
opetustyötä sekä olemalla aktiivisesti mukana tanssin 
kansallisessa edunvalvontatoiminnassa. Lisäksi ryhmä 
osallistuu Saarisen koreografisen työn levittämiseen 
harjoittamalla teoksia muiden ryhmien ohjelmistoon.

1.Alankomaat
2.Argentiina
3.Australia
4.Belgia
5.Espanja
6.Etelä-Korea

7.Irlanti
8.Iso-Britannia
9.Israel
10.Italia
11.Itävalta
12.japani

13.Kanada
14.Kiina
15.Kolumbia
16.Kreikka
17.Kroatia
18.Liettua

19.Luxemburg
20.Meksiko
21.Monaco
22.Norja
23.puola
24.ranska

25.ruotsi
26.Saksa
27.San Marino
28.Suomi
29.Sveitsi
30.Tanska

31.Tunisia
32.unkari
33.uusi-Seelanti
34.venäjä
35.viro
36.yhdysvallat

447 näytöstä 223 336 katsojaa 36 maassa 6 maanosassa

Kumulatiiviset toteumat 1996–2010

Missio

Edistää humaania maailmankuvaa ja inhimillisiä perus-
arvoja tanssin kautta. Lisätä ihmisten ymmärrystä 
kehollisuudesta ja sen merkityksestä hyvän elämän 
edistäjänä.

Visio

Tero Saarinen Company jatkaa omalla tiellään maailman 
johtavien tanssiryhmien joukossa. ryhmän kansain-
välinen asema perustuu omaperäisen taiteen lisäksi 
inhimillisyyteen, valppauteen, avoimeen vuorovaiku-
tuksellisuuteen ja mukavuusalueen ylittävään uskalluk-
seen. Toimintaperiaatteet (Awake, Aware, Alert, Alive) 
läpäisevät paitsi taiteen tekemisen myös koko organi-
saation

Strategia

Taiteellisena tavoitteena on luoda koreografian, musii-
kin ja visuaalisen suunnittelun muodostamia elämyksel-
lisiä ja aikaa kestäviä kokonaistaideteoksia – avoimia 
vuorovaikutustilanteita, jotka herkistävät katsojan inhi-
millisten perusasioiden ääreen.

Tuotannollisena tavoitteena on tukea taiteellisten pää-
määrien toteutumista. pitkän tähtäimen tavoitteena 
on jalostaa taiteellinen työ ja siihen liittyvä osaaminen 
myös muihin formaatteihin ja jakelukanaviin sovel-
tuvaan muotoon. rahoitusstrategiana on hyödyntää 
laaja-alaisesti erityyppisiä, myös perinteisistä taiteen 
tukimuodoista poikkeavia rahoitusmuotoja ja -kanavia.

Tero Saarinen Company ja Helsinki

Tero Saarinen Company esiintyy helsingissä sään-
nöllisesti. Omatuotantoisia sesonkeja on järjestetty 
vuodesta 2003, aluksi Suomen Kansallisoopperassa 
ja sittemmin ryhmän kotinäyttämöksi vakiintuneessa 
Aleksanterin teatterissa.

vuonna 2009 ryhmä toteutti kaksi omaa esitysseson-
kia, jotka keräsivät Aleksanterin teatteriin lähes 5000 
katsojaa, keskikatsojamäärän ollessa 312.  ryhmän 
tavoitteena on jatkaa ja laajentaa elokuulle sijoittu-
vaa esitystoimintaa, joka on tavoittanut hyvin paitsi 
pääkaupunkiseudun yleisöt myös koti- ja ulkomaiset 
matkailijat.  Lisäksi toiveena olisi laajentaa esityksiä 
syys- ja kevätkaudelle sekä lisätä koti- ja ulkomaisille 
tanssinopiskelijoille suunnattujen Tero Saarisen liike-
tekniikkakurssien tarjontaa helsingissä.

Omatuotantoisten helsingin-esitysten lisääminen on 
kuitenkin ryhmälle taloudellisesti haastavaa johtuen 
ryhmän kuntarahoituksen pienuudesta sekä esitystiloi-
hin liittyvistä ongelmista. helsingistä ei löydy sopivaa 
vierailunäyttämöä ryhmän suurimmille teoksille.  Myös 
pienempien teosten esittäminen helsingissä vaikeutui 
Svenska Teaternin siirryttyä Aleksanterin teatteriin 
oman talonsa peruskorjauksen ajaksi.

Tero Saarinen Company on sitoutunut yhdessä muiden 
tanssin toimijoiden kanssa edistämään Tanssin talon – 
tanssille omistetun tilakokonaisuuden – saamista hel-
sinkiin. Lisäksi ryhmä pyrkii omalla toiminnallaan ja 
yhteisen edunvalvontatyön kautta nostamaan tanssin 
asemaa ja arvostusta helsingin kaupungin kulttuuristra-
tegiassa.

Arvot

– yhteisöllisyys 
– Avoimuus
– Laadullinen tinkimättömyys
– Työn ja yritteliäisyyden arvostaminen
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JoHDoN ALkusANAt

Tero Saarinen Companyn vuosi 2010 oli monipuolisuudessaan mielen-
kiintoinen. vaikka kansainvälinen taloustaantuma näkyi edelleen suurten 
ryhmäteosten kiertueiden vähäisyytenä ja vaikutti siten taloudelliseen 
kokonaisvolyymiin, toiminnallisesti vuosi oli vilkas.

rohkaisevaa oli Tero Saarinen Companyyn kohdistuvan kysynnän maantie-
teellinen laaja-alaisuus. Mittavin vierailu suuntautui Bogotáan, Kolumbiaan, 
maailman suurimpiin esittävän taiteen tapahtumiin lukeutuvalle festivaa-
lille. Kohtaamiset kolumbialaisyleisöjen kanssa jäävät koskettavuudessaan 
ryhmän ikimuistoisimpien joukkoon. Esiintymistä Shanghain tanssifestivaa-
lilla värittivät puolestaan paitsi maailmannäyttelykaupungin ylitsepursua-
va kulttuuritarjonta myös sen myötä kasvanut tietoisuus Kaakkois-Aasian 
nopeasti kasvavista yleisöistä.

Tero Saarinen saavutti sooloesiintyjänä uransa kenties suurimmat voitot. 
Loppuunmyydyt esiintymiset Lyonin Maison de la Dansen 30-vuotisgaa-
lan pääesiintyjänä, pariisin Chaillot-teatterissa ja New york City Centerissä 
ovat eittämättä kiistattomia merkkipaaluja myös koko Suomen esittävän 
taiteen historiassa. 

Motivoituneen ja osaavan tiimimme ohella innostuneet yleisöt olivat jäl-
leen kerran suurimpia ilonaiheitamme viime vuonna. yhdessä olemme 
kokeneet unohtumattomia hetkiä eri puolilla maailmaa! Esitysten lisäksi 
olemme saaneet kohdata yleisöjämme myös lukuisissa kiinnostavissa kes-
kustelutilaisuuksissa, jotka ovat syventäneet kulttuurista vuorovaikutusta 
ja ymmärrystä kehollisuuden universaaleista ulottuvuuksista.   

Kokemuksemme kertovat paitsi nykytanssin laajenevista markkinoista 
myös mahdollisuuksistamme pärjätä kovassa kansainvälisessä kilpailussa. 
Taiteellisen laadun ja omaperäisyyden ohella menestyksen avaintekijöitä 
ovat monipuolinen ohjelmisto sekä tekninen ja tuotannollinen toimintavar-
muus.

Sisältä päin katsottuna leimallisinta vuodelle 2010 toiminnan kehitys-
työ ja valmistautuminen tulevaan: vuodesta 2011 on tulossa ennä-
tyksellinen sekä uusien teosten tuotannon että koti- ja ulkomaan 
esitysten osalta. Ohjelmiston uudistamiseen panostettiin tuottamalla 
alitajuntaa tutkivan trilogian päätösosa, Blossom & Decay, ennakkoensi-
iltaan Espoossa. Laajan Tekes-rahoitteisen kehityshankkeen tuloksena 
parannettiin prosessiosaamista teosten harjoittamiseen, tekniseen tuo-
tantoon, pukuvalmistukseen sekä markkinointiin liittyvillä osa-alueilla. 
Erityisen lupaavia ovat ns. novaatiotekniikan ja opetustoiminnan kehit-
tämisessä saavutetut tulokset. vuonna 2010 toteutettiin myös myynnin  
kasvattamiseen tähtäävä kehittämishanke. Lämpimät kiitokset viime vuo-
den aikaansaannoksista kuuluvatkin luonnollisesti myös kaikille rahoittajil-
lemme ja yhteistyökumppaneillemme.
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vuosi 2010 LYHYesti

Toimintaa 7 maassa:

Esitykset 25 näytöstä 7 maassa
Kokonaiskatsojamäärä 20 896
Esityskohtainen katsojamäärä 836
Blossom & Decay -teoksen ennakkonäytökset

Opetustoiminta Kurssitoimintaa  3 maassa
Ammattilaisten aamutunnit helsingissä

Koreografitoiminta Tero Saarisen kantaesitys nordwest-ryhmälle: Double Lives

Organisaatio ja talous 8 kuukausipalkkaista, n. 40 projektikohtaisin sopimuksin työskennellyttä 
Toiminnan kokonaisvolyymi 750 611,98€
Tilikauden alijäämä -23 485,27€
Taseen oman pääoman alijäämä kasvoi -40 488,31 euroon

Tulorakenne 2010

valtionosuus ja -avustus
337 620 (51%)

Esitys- ja pääsylipputulot
129 205,13€ (18%)

helsingin kaupungin toiminta-
avustus 73 244 (10%)

Muut varsinaisen toiminnan 
tuotot 71 320,58 (7%)

projektiavustukset
78 0993 (11%)

varainhankinta
580€ (0%)

Menorakenne 2010

henkilöstökulut
467 277,80€ (62%)

Muut varsinaisen toiminnan 
kulut 161 301,51€ (19%)

Ostopalvelut 
111 699,59 (18%)

poistot
1305€ (0%)

Tilavuokrat
8 030 (1%)

rahoitustoiminta
998,02€ (0%)

Espanja 
Kiina 
Kolumbia 
ranska 
Saksa 
Suomi 
uSA

uskomme vilpittömästi, että tanssilla eri muodoissaan olisi yhteiskun-
nallemme paljon nykyistä enemmän annettavaa. Tanssin kehollisuus ja 
psykofyysinen kokonaisvaltaisuus, teknologinen innovatiivisuus ja poikki-
taiteellisuus tekevät siitä tulevaisuuden taidemuodon, jonka hedelmiä Suo-
mi voisi hyödyntää monipuolisesti oman hyvinvointinsa lähteenä. jäykät 
rakenteet ja taloudellisen tilanteen haastavuus uhkaavat kuitenkin jättää 
tanssin ikuisen väliinputoajan asemaan suomalaisessa rahoitusjärjestel-
mässä. 

Tero Saarinen Company antoi vuonna 2010 merkittävän työpanoksen 
tanssin kentän yhteisen Tanssin talo -asian edistämiseen. hankkeen toteu-
tuminen edistäisi merkittävällä tavalla suomalaisen tanssin toimintaedelly-
tyksiä, valtakunnallista näkyvyyttä ja kansainvälistä verkottumista. vaikka 
tanssin ekosysteemi tarvitsee ennen muuta taiteellista innovatiivisuutta 
ja monimuotoisuutta, se kaipaa selviytyäkseen myös katsojia.  Myös suo-
malaisyleisöjen olisi jo aika päästä kokemaan tanssitaidetta sen ehdoilla 
rakennetussa ympäristössä! Tero Saarinen Companylle talo mahdollistaisi 
viimeinkin säännöllisen, hyvin tuotetun ja taloudellisesti järkevän esitystoi-
minnan omassa kotikaupungissaan. 

Esityskohtaisen keskikatsojamäärämme kohoaminen viime vuonna reilusti 
yli 800 katsojaan todistaa, että tanssille on olemassa yleisöä.  hyvän ver-
tailukohdan helsingin tilanteelle tarjoaa sen kanssa samankokoinen Lyonin 
talousalue ranskassa, joka on jo vuosikymmenet profiloitunut kansainväli-
sesti ja matkailullisesti nimenomaan tanssin kautta. 

rohkeasti visioiden Tanssin talosta olisi luotavissa helsingille jopa Guggen-
heim-museoon vertautuva uuden ajan dynaaminen symboli. vetovoimaisia 
sisältöjä on mahdollista rakentaa myös suomalaisen osaamisen varaan.

Kiertuebussissa Hollannissa 20. toukokuuta 2011

iiris Autio

Toiminnanjohtaja

tero saarinen

Taiteellinen johtaja
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ulkomaille suuntautuvaa toimintaa kehitettiin erityi-
sesti myynnin ja markkinoinnin osalta. Kehittämishanke 
toteutettiin yhteistyössä poetry in Motion Oy:n kanssa, 
joka sai siihen kulttuuriviennin kärkihanketukea ope-
tusministeriöltä. 

Osana projektia Tero Saarinen Company toteutti visu-
aalisen linjan uudistusprojektin purple jam ja perfect 
White -toimistojen (nyk. Fabel Creative) kanssa. Sen 
puitteissa uudistettiin ryhmän logo ja määriteltiin 
graafinen ohjeisto sekä tuotettiin niiden pohjalta uusia 
markkinointimateriaaleja. uudistettua linjaa sovelle-
taan myöhemmin myös ryhmän verkkosivuille sekä 
muuhun digitaaliseen viestintään.

Myös Tero Saarinen Companyn kansainvälistä myyntiä 
tehostettiin. yhteistyötä myynnin kehittämisessä teh-
tiin nykyisen pääagentin – DLB Spectacles performing 
Artsin – kanssa. yhteistyö käynnistettiin myös saksa-
laiselle kielialueelle suuntautuneen Ecotopia-agentuurin 
kanssa.  Lisäksi Tero Saarinen Companylle ryhdyttiin 
kouluttamaan omaa myyntipäällikköä. Tehtävään valit-
tiin tuottajana ja kiertuemanagerina ryhmässä vuodes-
ta 2008 toiminut Marja Ollikainen. 

Ollikainen osallistui tanssialan messuille Düsseldorfis-
sa, Soulissa ja Montrealissa sekä pohjoismaisen tanssin 
myyntiplatformiin Tukholmassa. Euroopan johtavilla 
messuilla Düsseldorfissa mukana olivat myös markki-
nointi- ja viestintäpäällikkö Terhi Mikkonen sekä toimin-
nanjohtaja Iiris Autio. Tero Saarinen Companylla ei ollut 
messuilla omaa osastoa, vaan yhteistyötä messunäky-
vyyden saamiseksi tehtiin Tanssin tiedotuskeskuksen 
kanssa.

Koreografitoiminta

Into Liikkeessä ry myi poetry in Motion Oy:lle harjoitta-
mispalveluita keskinäisen sopimuksen mukaisesti. 

Tero Saarisen koko illan teos Double Lives sai ensi-
iltansa 12. helmikuuta 2010 Oldenburgissa  nordwest / 
Tanzcompagnie Oldenburg & Tanztheater Bremen -ryh-
män ohjelmistossa. henrikki heikkilä toimi teoksessa 
koreografin assistenttina.

Opetustoiminta 

Tero Saarinen Company jatkoi opetustoimintaa ja ylei-
sökasvatustyötä sekä Suomessa että ulkomailla. 

Sini Länsivuori opetti Tero Saarisen tekniikkaa aamu-
tunneilla tammikuussa Aleksanterin teatterissa. Lisäk-
si hän piti workshopin pyhäjärven Täydenkuun tanssit 

-festivaalilla heinäkuussa. Länsivuori piti myös Tero Saa-
rinen Companyn omat aamutunnit harjoitusperiodien 
aikana.

Tero Saarisen mestarikursseja ja tekniikkaworkshoppe-
ja järjestettiin myös esitysten yhteydessä: Bogotássa 
Kolumbiassa maaliskuussa ja Shanghaissa Kiinassa tou-
kokuussa.

Prosessien kehittämishanke

Syyskuussa 2009 alkanutta projektia Tero Saarinen 
Companyn eri toiminnanalojen kehittämiseksi ja tehos-
tamiseksi jatkettiin hankesuunnitelman mukaisesti 
marraskuun loppuun saakka. rahoituspäätös kehittä-
mishankkeelle saatiin tammikuussa 2010 Tekesin 
vapaa-ajan palvelut -ohjelmasta.

Keskeisen osan hankkeesta muodosti oman teos-
notaatiojärjestelmän kehittäminen, jonka avulla on 
mahdollista parantaa, nopeuttaa ja kehittää teosten 
harjoittamista ja lisensointia sekä laadunhallintaa. 
Lisäksi hankkeen avulla kehitettiin teosten tekniseen 
tuotantoon liittyvää kokonaisuutta. Osana hanketta 
kehitettiin myös markkinointikonseptia ja suunniteltiin 
ryhmälle myynnin ja markkinoinnin tarpeisiin räätälöity 
sidosryhmärekisteri. Sopimus hankkeen toteutuksesta 
tehtiin kulttuuriorganisaatioiden asiakkuuksienhallinta-
järjestelmien kehittämiseen erikoistuneen Gruppo Oy:n 
kanssa. 

Kehittämisprojekti toteutettiin ryhmähankkeena yhteis-
työssä poetry in Motion Oy:n kanssa.

Produktiokohtaiset työntekijät

Tero Saarisen, henrikki heikkilän ja Sini Länsivuoren 
lisäksi Companyn teoksissa tanssivat vakituisina vie-
railijoina Satu halttunen, Carl Knif, Saku Koistinen, Ninu 
Lindfors, Maria Nurmela ja heikki vienola. uutena vie-
railijana ryhmään kiinnitettiin pekka Louhio sekä har-
joittelijasopimuksella Liisa pietikäinen. Satu halttunen 
toimi myös koreografin assistenttina ja harjoittajana. 

Tekes-rahoitteiseen, Saarisen johtamaan notaatiokehi-
tysprojektiin osallistuivat taiteilijoista heikkilä, Länsi-
vuori, halttunen ja Nurmela. 

Stravinsky-illassa (Petrushka) esiintyvät muusikot 
james Crabb ja Geir Draugsvoll. Teoksessa HUNT elävän 
multimedian toteuttajina vuorottelivat Marita Liulia 
(Medeia Oy) ja jakke Kastelli. 

produktiokohtaisina teknikkoina jatkoivat juho Itkonen 
ja Marco Melchior. pukuompelusta ja -huollosta vastaa-
va Tipi Taskinen siirtyi palkansaajasta laskuttamaan 
töistään oman Atelje Teatro -yhtiönsä kautta.

Tero Saarinen Company jatkoi yhteistyötä eri korkea-
koulujen kanssa tarjoten harjoittelumahdollisuuksia 
ammattiin valmistuville nuorille. vuonna 2010 ryhmäs-
sä toimivat palkattomina tuotantoharjoittelijoina Anna 
Dahlgren, hetta huhtamäki ja hanna Nyman. heistä 
Anna Dahlgren ja hanna Nyman saivat harjoittelunsa 
loppuvaiheessa tuntikohtaista korvausta talousassis-
tentin tehtävien osa-aikaisesta hoitamisesta. 

toimiNtAkertomus 2010

vuosi 2010 oli Tero Saarinen Companyn toiminnan 
kannalta haasteellinen kahdella tapaa. Kansainvälinen 
taloustaantuma näkyi edelleen ulkomaisessa kiertue-
toiminnassa kysynnän keskittymisenä keskisuuriin ja 
pieniin teoksiin. helsingissä esitystoimintaa vaikeutti 
Svenska Teaternin siirtyminen Aleksanterin teatterin 
päävuokralaiseksi oman peruskorjauksensa ajaksi.

Kaikkiaan ryhmällä oli 25 esitystä seitsemässä maassa 
ja niissä 20 896 katsojaa. Esityskohtainen keskikatsoja-
määrä oli 836 katsojaa.

vuoden kohokohtiin lukeutuivat Kolmen teoksen 
illan (Westward Ho! | Wavelengths | HUNT) esitykset 
maailman suurimpiin esittävän taiteen tapahtumiin 
lukeutuvalla festivaalilla Bogotássa Kolumbiassa, Stra-
vinsky-illan (Petrushka | HUNT) vierailu Kiinassa osana 
Shanghain maailmannäyttelyn suomalaista kulttuurioh-
jelmaa, Blue Lady [Revisited] -esitykset pariisin Chaillot-
teatterissa ja Lyonin Maison de la Dansessa sekä Man 
in a Room -teoksen näytökset New york City Centerissä 
Fall for Dance -festivaalilla. 

Kotimaassa merkittävimpiä projekteja olivat uuden 
Blossom & Decay -teoksen ennakkoensi-ilta Espoon Lou-
hisalissa marraskuussa sekä vuoden 2011 ennätykselli-
sen runsaiden kotimaan-esitysten ennakkojärjestelyt.

toimiNNANALAt JA ProJektit

Uusien teosten tuottaminen

Tero Saarinen jatkoi uusimmassa teoksessaan Blossom 
& Decay yksilö- ja yhteisötason traumojen – menneistä 
sukupolvista kumpuavan, ihmissuhteisiin heijastuvan 
varjomaailman – tutkimista. Teoksen valo- ja lavastus-
suunnittelusta vastasi Mikki Kunttu, pukusuunnittelus-
ta Erika Turunen ja musiikista jarmo Saari. Tanssijoina 
olivat Satu halttunen, Saku Koistinen, henrikki heikki-
lä, Ninu Lindfors, Sini Länsivuori ja Maria Nurmela sekä 
varalla Carl Knif ja Liisa pietikäinen. Teosten Next of Kin 
(2007) ja Double Lives (2010) ”jatko-osaksi” luonneh-
ditun työn harjoitukset alkoivat helsingissä syyskuussa. 

Teoksen work-in-progress-ennakkoesitykset olivat 
Espoon kulttuurikeskuksen Louhisalissa marraskuun 
lopulla. vierailu sisälsi myös koululaisille ja eläkeläisille 
suunnatun päivänäytöksen sekä yleisökeskustelut.

Lisäksi Tero Saarinen alkoi loppusyksystä työstää myös 
toista uutta kantaesitystä, Vox Balaenae, jonka ensi-ilta 
sijoittuu vuodelle 2011 osaksi uutta kahden teoksen 
iltaa. Illan toisena teoksena on Saarisen hollantilaiselle 
NDT 1 -ryhmälle vuonna 2009 luoma Scheme of Things.

Omat tuotannot Helsingissä

Aleksanterin teatterin siirryttyä Svenska Teaternin 
käyttöön syyskaudesta 2010 eteenpäin Tero Saarinen  
Companylla ei ollut omaa esityssesonkia helsingissä. 

ryhmä alkoi kuitenkin valmistelemaan kahta esitysse-
sonkia helsinkiin seuraavalle vuodelle:  Borrowed Light 

-teoksen vierailua Suomen Kansallisteatterin Suurelle 
näyttämölle toukokuuksi sekä Aleksanterin teatteriin 
syyskaudelle uudelle illalle Man in a Room | Blossom & 
Decay.

Muu kotimaan esitystoiminta 

Tero Saarinen Company esiintyi jyväskylässä Tanssin 
aika -festivaalilla kahden teoksen illalla Westward Ho! | 
Man in a Room syyskuussa. 

Lisäksi ryhdyttiin valmistelemaan syksyllä 2011 toteu-
tuvaa kaupunginteattereihin suuntautuvaa Suomen-
kiertuetta yhdessä Itäisen tanssin aluekeskuksen 
kanssa.

Esitystoiminta ulkomailla

vuonna 2010 ryhmä kiersi ulkomailla teoksilla ja teos-
kokonaisuuksilla Stravinsky-ilta (Petruhska | HUNT), 
Kolmen teoksen ilta (Westward Ho! | Wavelengths | 
HUNT), Blue Lady [Revisited] ja Man in a Room.

Kolmen teoksen illasta oli viisi esitystä Kolumbiassa 
Bogotán kansainvälisellä teatterifestivaalilla maalis-
kuussa. ranskan Chalon-sur-Saônessa ilta vieraili joulu-
kuussa. 

Stravinsky-ilta (Petrushka | HUNT) vieraili Shang-
haissa Kiinassa toukokuussa. Esitys oli osa Shanghai 
Dance Festivalia sekä Shanghain maailmannäyttelyn 
suomalaista kulttuuriohjelmaa. vierailun pääyhteis-
työkumppanina toimi Turku 2011 -säätiö. Tapahtuman 
erityisluonteen vuoksi erillistukea vierailun toteuttami-
seen saatiin sekä opetus- ja kulttuuriministeriöltä että 
ulkoasiainministeriöltä. 

Tero Saarinen tanssi Blue Lady [Revisited] -sooloteok-
sen neljästi pariisin Chaillot-teatterissa maaliskuussa 
ja niin ikään neljä kertaa Lyonin Maison de la Danses-
sa kesäkuussa. Molemmat sesongit olivat käytännössä 
loppuunmyytyjä. Lyonin esitys 17. kesäkuuta oli samal-
la Maison de la Dansen 30-vuotisjuhlanäytös. Mar-
raskuussa esitys vieraili myös Madridissa Espanjassa. 
Teoksen kiertue-esitykset toteutettiin yhteistuotanto-
na roubaix’n koreografisen keskuksen kanssa.

HUNT vieraili Düsseldorfin Sacre+ -festivaalilla syys-
kuussa. Marraskuussa Saarinen esiintyi Carolyn Carlso-
nin sooloteoksella Man in a Room New yorkissa Fall for 
Dance -festivaalilla. New york City Centerin loppuun-
myydyt kaksi esitystä tavoittivat 5500 katsojaa.



12 13

iNto LiikkeessÄ ry iNto LiikkeessÄ ry

Esitykset 2010 

3/10/2010 Blue Lady [revisited] Théâtre National de Chaillot pariisi, ranska

3/11/2010 Blue Lady [revisited] Théâtre National de Chaillot pariisi, ranska

3/12/2010 Blue Lady [revisited] Théâtre National de Chaillot pariisi, ranska

3/13/2010 Blue Lady [revisited] Théâtre National de Chaillot pariisi, ranska

3/19/2010 Kolmen teoksen ilta
Festival Iberoamericano de Teatro de 
Bogotá, Teatro Nacional La Castellana

Bogotá, Kolumbia

3/20/2010 Kolmen teoksen ilta
Festival Iberoamericano de Teatro de 
Bogotá, Teatro Nacional La Castellana

Bogotá, Kolumbia

3/21/2010 Kolmen teoksen ilta
Festival Iberoamericano de Teatro de 
Bogotá, Teatro Nacional La Castellana

Bogotá, Kolumbia

3/22/2010 Kolmen teoksen ilta
Festival Iberoamericano de Teatro de 
Bogotá, Teatro Nacional La Castellana

Bogotá, Kolumbia

3/23/2010 Kolmen teoksen ilta
Festival Iberoamericano de Teatro de 
Bogotá, Teatro Nacional La Castellana

Bogotá, Kolumbia

5/26/2010 Stravinsky-ilta
Shanghai Dance Festival,  
Shanghai Centre Theatre

Shanghai, Kiina

6/15/2010 Blue Lady [revisited] Maison de la Danse Lyon, ranska

6/16/2010 Blue Lady [revisited] Maison de la Danse Lyon, ranska

6/17/2010 Blue Lady [revisited] Maison de la Danse Lyon, ranska

6/18/2010 Blue Lady [revisited] Maison de la Danse Lyon, ranska

9/4/2010 huNT Sacre+, tanzhaus nrw Düsseldorf, Saksa

9/26/2010
Westward ho! & 
Man in a room

Tanssin Aika,  
jyväskylän kaupunginteatteri

jyväskylä, Suomi

10/8/2010 Man in a room
Fall for Dance Festival,  
New york City Center

New york, uSA

10/9/2010 Man in a room
Fall for Dance Festival,  
New york City Center

New york, uSA

11/18/2010 Blue Lady [revisited]
Festival Madrid en Danza,  
Teatros del Canal

Madrid, Espanja

11/19/2010 Blue Lady [revisited]
Festival Madrid en Danza,  
Teatros del Canal

Madrid, Espanja

11/20/2010 Blue Lady [revisited]
Festival Madrid en Danza,  
Teatros del Canal

Madrid, Espanja

11/24/2010 Blossom & Decay (ennakko) Louhisali Espoo, Suomi

11/25/2010 Blossom & Decay (ennakko) Louhisali Espoo, Suomi

11/25/2010 Blossom & Decay (ennakko) Louhisali Espoo, Suomi

12/10/2010 Kolmen teoksen ilta Espace des Arts Chalon-sur-Saône, ranska

Teoskohtaiset katsojamäärät 2010

teos esityskerrat katsojat

Blue Lady [revisited] 11 9 331
huNT 8 5 104
Wavelengths 6 4 054
Westward ho! 7 4 493
petrushka 1 800
Man in a room 3 5 939
Blossom & Decay  
(ennakko)

3 522

esitykset yhteensä 39 30 243

Esityskohtaiset katsojamäärät 2010

esityskokonaisuus esityskerrat katsojat

Blue Lady [revisited] 11 9 331
Kolmen teoksen ilta 6 4 054
Stravinsky-ilta 1 800
huNT 1 250
Westward ho! &  
Man in a room

1 439

Man in a room 2 5 500
Blossom & Decay  
(ennakko)

3 522

esitykset yhteensä 25 20 896

Esityskohtaisen keskikatsojamäärän kehitys 
vuosina 2007–2010

2007 2008 2009 2010

602 579 449 836
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iNto LiikkeessÄ rY:N tYöNtekiJÄt JA keskeiset 
PALveLuNtArJoAJAt 2010

Kuukausipalkkaiset työntekijät (8)

Autio, Iiris  toiminnanjohtaja
heikkilä, henrikki  harjoittaja,
   koreografin assistentti
Lempinen, Maiju  tuotantoassistentti 
   (25.10. alkaen)
Länsivuori, Sini  opettaja,  
   koreografin assistentti
Mikkonen, Terhi  markkinointi- ja viestintä- 
   päällikkö
Ollikainen, Marja  tuottaja, kiertuemanageri 
   (30.4. saakka) myynti- 
   päällikkö, kiertuetoiminta 
   (1.5. alkaen)
Saarinen, Tero   koreografi, taiteellinen johtaja,  
   tanssija
Toiviainen, Martina  talous- ja toimistoassistentti  
   (26.7.asti)

Vakituiset vierailijat (17) 

halttunen, Satu tanssija, koreografin  
   assistentti
heikkilä, henrikki tanssija
Knif, Carl  tanssija
Koistinen, Saku tanssija
Lindfors, Nina  tanssija
Louhio, pekka  tanssija
Länsivuori, Sini tanssija
Nurmela, Maria tanssija
vienola, heikki  tanssija

Crabb, james  muusikko
Draugsvoll, Geir muusikko
Saari, jarmo  säveltäjä-muusikko
 
Iso-Ahola, heikki ääniteknikko
Itkonen, juho   näyttämömestari
Kastelli, jakke   multimediateknikko
Melchior, Marco  ääniteknikko
Taskinen, Tipi  pukuompelija, -huoltaja

Muut produktiokohtaiset tuntityöntekijät (5) 

Quarmby, rachel  pukusuunnittelija
Garner, Mike   kääntäjä
pietikäinen, Liisa  tanssija
Dahlgren, Anna  talousassistentti
Nyman, hanna   tuotantoassistentti

Palkattomat harjoittelijat (3) 

Dahlgren, Anna  tuotantoharjoittelija 
   (1.6.–10.9.)
huhtamäki, hetta  tuotantoharjoittelija  
   (1.2.–28.5.)
Nyman, hanna   tuotantoharjoittelja  
   (13.9.–17.12.)

Keskeiset palveluntarjoajat (17) 

poetry in Motion Oy  (16.9. asti Toothpick Oy)
Auvinen, Eero   tekninen tuottaja  
   (1.8. alkaen)
Konttinen, ville  tekninen päällikkö 
   (1.8. alkaen, vt. tekninen 
   johtaja 1.1.–31.7.)

Tmi Atelje Teatro
Taskinen, Tipi   pukuompelija, -huoltaja

Blinder Oy
Auvinen, Eero  tekninen tuottaja 
   (31.7. saakka)

Tmi Erika Turunen
Turunen, Erika   pukusuunnittelija

Medeia Oy
Liulia, Marita   multimediataiteilija

Mikki Kunttu Oy
Kunttu, Mikki   valosuunnittelija

DLB Spectacles performing Arts, EurL 
Le Besque, Didier  agentti
Bévière, Thierry  agentti
Lodé, Tatiana   agentti 

Nexia Tilintarkastus Oy
Kotiranta, Kare  tilintarkastaja

pretax City Oy
vainionpää, jaana  kirjanpitäjä

pretax Turku Oy
Mänttäri, pirkko  palkanlaskija 

ConnCent Oy
Autio, risto   IT-konsultti 

Tmi Kodin yleisapu ja remontointi
väisänen, jari   remontointipalvelu 

Tmi Tanja Ahola
Ahola, Tanja   valokuvaaja

Minus Movie Oy
Lintonen, Ilmo  kuvaaja

pyrstötähti Oy
viika, Sakari  valokuvaaja 

Fabel Creative Oy
hurmerinta, Sebastian  suunnittelija
Bengts, Sara   suunnittelija 

Gruppo Software Oy
Knaapi, Matti   ohjelmoija
vakkila, juha  asiakkuusjohtaja
 

Muut keskeiset kumppanit (4)  

ChS Expo Freight Oy  rahtipalvelut

Trainers’ house Oyj  digitaalisen markkinoinnin  
   palvelut

Travellink Ab Suomi  matkatoimistopalvelut

Woima hosting Oy  hosting-palvelut

Kuva: Sakari viika
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vArsiNAiseN toimiNNAN YHteistuotot JA kuLut

Kuukausipalkkainen henkilöstö

Kuukausipalkalla ryhmässä työskentelevät vuonna 
2010 taiteellinen johtaja, koreografi Tero Saarinen, 
toiminnanjohtaja Iiris Autio, markkinointi- ja viestintä-
päällikkö Terhi Mikkonen, vastaava harjoittaja henrikki 
heikkilä, koreografin assistentti ja opettaja Sini Länsi-
vuori sekä tuottaja-kiertuemanageri Marja Ollikainen. 
Ollikaisen työnkuva vaihtui toukokuussa, kun häntä 
ryhdyttiin kouluttamaan uuteen tehtävään: Tero Saa-
rinen Companyn kansainvälisestä toiminnasta vastaa-
vaksi myyntipäälliköksi.

Talous- ja toimistoassistentti Martina Toiviainen irtisa-
noutui tehtävästään ja hänen työsuhteensa päättyi 26. 
heinäkuuta. uutena kuukausipalkkaisena työntekijä-
nä ryhmään palkattiin toimisto- ja tuotantoassistentti 
Maiju Lempinen 25. lokakuuta alkaen.

Tero Saarinen Companyn tekninen johto ostettiin poet-
ry in Motion Oy:ltä.  Oy:n työntekijöistä ville Konttinen 
työskenteli ryhmän teknisenä johtajana 31.8. saakka, 
jonka jälkeen Eero Auvinen palasi virkavapaalta tehtä-
väänsä. 

Sekä kuukausipalkkaisten että produktiokohtaisten 
työntekijöiden palkkoja korotettiin huhtikuussa vastaa-
maan Teatteri- ja Mediatyöntekijäin liiton helmikuussa 
2010 solmiman teatterialan uuden työehtosopimuksen 
tariffisuosituksia.    

Tanssin aseman edistäminen ja edunvalvonta

Tero Saarinen Company osallistui aktiivisesti tanssin 
kentän kehittämiseen niin Suomessa kuin kansainväli-
sesti paitsi taiteellisen toiminnan kautta myös tausta-
vaikuttajana kulttuuripoliittisessa edunvalvontatyössä.

Tero Saarinen puhui tanssista ilmaisumuotona Bogotá-
festivaalin yleisökeskustelutilaisuudessa maaliskuussa 
sekä tanssin visuaalisuudesta Deborah jowittin johta-
massa, New york City Centerissä järjestetyssä paneeli-
keskustelussa lokakuussa.

Toiminnanjohtaja Iiris Autio jatkoi jäsenenä Tekesin 
vapaa-ajan palvelut -ohjelman johtoryhmässä sekä 
opetusministeriön, ulkoasianministeriön ja työ- ja elin-
keinoministeriön kulttuurivientihankkeen seurantatyö-
ryhmässä. Lisäksi Autio oli jäsenenä Tanssin talo ry:n 
hallituksessa.

Tilat ja kalusto

Tero Saarinen Company jatkoi residenssisopimusta 
Aleksanterin teatterissa. Isoa balettisalia vuokrattiin 
satunnaisesti myös muille toimijoille silloin kuin ryhmäl-
lä ei ollut tilassa omia harjoituksia. 

Syyskaudesta 2010 eteenpäin teatterin näyttämön 
käyttö vaikeutui Svenska Teaternin muuttaessa Alek-
santerin teatteriin oman teatterinsa peruskorjaustöiden 
ajaksi.

Into Liikkeessä ry uusi vuoden aikana tietokoneita ja nii-
den ohjelmistoja. Teatteriteknistä kalustoa vuokrattiin 
poetry in Motion Oy:ltä sekä kalustovuokrausyhtiöiltä.

Organisaation kehittäminen ja työhyvinvointi

ryhmän yhteinen kehittämispäivä järjestettiin 7. tou-
kokuuta Inkoossa. Kuukausipalkkaisesta henkilöstöstä 
Terhi Mikkonen, Marja Ollikainen ja Iiris Autio osallistui-
vat vuoden aikana alansa täydennyskoulutustilaisuuk-
siin. Into Liikkeessä ry:n työterveyshuollosta vastasi 
Klinikka 22.  

Hallinto ja johtaminen

hallitus kokoontui kolme kertaa. hallituksen kokoon-
panossa ei tapahtunut muutoksia edellisvuoteen 
verrattuna: puheenjohtajana jatkoi Tero Saarinen, vara-
puheenjohtajana henrikki heikkilä ja hallituksen muina 
jäseninä Sini Länsivuori, heikki vienola ja Satu halttu-
nen, joista viimeksi mainittu toimi hallituksen sihteerinä.

henkilökunta- ja tuotantokokouksia järjestettiin vii-
koittain. Tero Saarinen ja Iiris Autio pitävät tavoite- ja 
kehityskeskustelut vakituiselle henkilöstölle.

Kirjanpidon hoiti pretax City Oy ja palkanlaskennan 
pretax Turku Oy. Tilintarkastajana jatkoi KhT tilin-
tarkastaja Kare Kotiranta Nexia Tilintarkastus Oy:stä, 
varatilintarkastajana toimi Ari viitala samasta yhtiöstä.

vArAiNHANkiNtA

Suomessa kulttuurille kohdistettavat lahjoitukset ovat 
vielä harvinaisia, mutta Tero Saarinen Companyn vii-
me vuosina saamat pienet lahjoitukset kannustavat 
tekemään aktiivista varainhankintaa myös yksityisiltä 
tahoilta. 

haasteena on ollut verottajan tiukentunut ote yleis-
hyödyllisten yhteisöjen verotukseen. Myös Into 
Liikkeessä ry:n toiminta on tulkittu viime vuosina vali-
tuksista ja lisäselvityksistä huolimatta ei-yleishyödylli-
seksi, mikä ehkäisi aktiivisen varainhankintakampanjan 
käynnistämistä tilikauden aikana.

vuonna 2010 Into Liikkeessä ry teki oikaisuvaatimuk-
sen verokohtelustaan verovalituslautakunnalle. pää-
töksen (8.4.2011) mukaan aiemmat verotuspäätökset 
kumotaan ja yhdistystä pidetään edelleen yleishyödyl-
lisenä yhteisönä. päätös mahdollistaa aktiivisen varain-
hankinnan käynnistämisen tulevina vuosina. 

siJoitus- JA rAHoitustoimiNtA

Into Liikkeessä ry:llä on käytössään -70 000 euroon asti 
ulottuva tilijousto turvaamaan ry:n maksukykyä kausi- 
ja likviditeettivaihteluissa. 

YLeisAvustukset

Tero Saarinen ja Iiris Autio jatkoivat ponnisteluja yleis-
avustusten saamiseksi yhdistyksen toiminnan volyymia 
ja merkitystä vastaavalle tasolle. 

vuoden 2010 valtionosuuksien laskentaperusteena 
käytettiin vuoden 2008 toteutuneita henkilötyövuosia, 
joita Tero Saarinen Companylle kertyi tuolloin 21. vaik-
ka henkilötyövuodet kasvoivat kahdella edellisvuoteen 
verrattuna, opetus- ja kulttuuriministeriö ei myöntänyt 
Into Liikkeessä ry:lle lisähenkilötyövuosia. 

Indeksikorotuksen ja lisäavustuksen ansiosta ryhmän 
valtionavustukset nousivat kuitenkin 373 620 euroon. 
Kun helsingin kaupungilta saatu avustus laski 74 500 
eurosta 73 244 euroon, ovat ryhmän yhteenlasketut 
julkiset avustukset vuodelle 2010 yhteensä 446 864 
euroa, jossa kasvua edellisvuoteen on 54 809 euroa.

tiLikAuDeN tuLos

Tilikauden tulos oli 23 485,27 euroa alijäämäinen, mikä 
kasvatti taseen oman pääoman alijäämän 40 488,31 
euroon. Tulos poikkesi talousarviosta arvioitua pienem-
pien oman toiminnan tuottojen että kasvaneiden vaih-
tuvien kulujen osalta. Suurin poikkeama oli Blossom & 
Decay -teoksen tuotantokulut, jotka ylittivät budjetoi-
dun.

Tilikauden tulos asettaa suuria paineita tulevien vuo-
sien taloudelle. vuosina 2011–2013 yhdistyksen tulee 
päästä positiiviseen tulokseen taloutensa vakauttami-
seksi.

Helsingissä 27. huhtikuuta 2011

into Liikkeessä (ry) hallitus
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tuLosLAskeLmA

1.1.2010 – 31.12.2010 1.1.2009– 31.12.2009

vArSINAINEN TOIMINTA
Tuotot 279 518,71 396 817,32
Kulut -343 650,51 -347 919,18
Toiminnanalan kate -64 131,80 48 898,14

Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut

Tuotot 164,00 48,00
Kulut

henkilöstökulut -296 426,15 -302 553,19
poistot -1 305,06 -1 740,07
Muut kulut -108 232,24 -94 320,36

yhteisten erien kate -405 799,45 -398 565,62

Tuotto-/kulujäämä -469 931,25 -349 667,48

Varainhankinta
Tuotot 580 00 360,00

Tuotto-/kulujäämä -469 351,25 -349 307,48

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Kulut

rahoitustoiminta -998,02 -651,64

Tuotto-/kulujäämä -470 349,27 -349 959,12

yleisavustukset 446 864,00 392 055,00
Tilikauden tulos -23 485,27 42 095,88

TILIKAuDEN yLI-/ALIjÄÄMÄ -23 485,27 42 095,88

tAse

vASTAAvAA 31.12.2010 31.12.2009

pySyvÄT vASTAAvAT
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 3915,18 5220,24

3915,18 5220,24
3915,18 5220,24

vAIhTuvAT vASTAAvAT
Saamiset

Lyhytaikaiset
Muut saamiset 16 427,15 39 313,50
Siirtosaamiset 28 980,05 22 896,73

45 407,20 62 210,23

rahat ja pankkisaamiset 27 560,82 45 269,31

72 968,02 107 479,54
vASTAAvAA yhTEENSÄ 76 883,20 112 699,78

vASTATTAvAA 31.12.2010 31.12.2009

OMA pÄÄOMA
Edellisten tilikausien voitto (tappio) -17 103,04 -59 198,92
Tilikauden voitto (tappio) -23 485,27 42 095,88

-40 588,31 -17 103,04

vIErAS pÄÄOMA
Lyhytaikainen

Saadut ennakot 10 000,00 10 623,00
Ostovelat 14 919,37 29 040,83
Muut velat 20 748,07 12 839,76
Siirtovelat 71 804,07 77 299,23

117 471,51 129 802,82

117 471,51 129 802,82

vASTATTAvAA yhTEENSÄ 76 883,20 112 699,78
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tiLiNPÄÄtökseN LiitetieDot 

TILINpÄÄTöKSEN LAATIMISTA KOSKEvAT LIITETIEDOT

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet

Eläkemenot

yhdistyksen henkilökunnan eläketurva on hoidettu 
ulkopuolisessa vakuutusyhtiössä. Eläkekulut on kir-
jattu suoriteperusteisesti tilinpäätökseen. Kattama-
tonta eläkevastuuta ei ole.

Pysyvien vastaavien arvostus

pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen välittö-
mään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman 
mukaisilla poistoilla.

Avustukset

Opetusministeriöstä ja helsingin kaupungilta saadut 
yleisavustukset on esitetty erässä yleisavustuk-
set. projektiavustukset sisältyvät  toiminnanalan 
tuottoihin. Tekes-avustuksesta on tuloutettu ajalla 
1.1.2010 - 30.11.2010 toteutuneita kuluja vastaava 
osuus.

Kulujen kohdistamisperiaatteet

Toiminnanaloille on kohdistettu niiden erilliskulut.

TuLOSLASKELMAA KOSKEvAT LIITETIEDOT

Kokonaistuotot ja -kulut 31.12.2010 31.12.2009

Kokonaistuotot 727 126,71 789 280,32
Kokonaiskulut 748 308,90 747 184,44
ylijäämä/Alijäämä -21 182,19 42 095,88

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Korkokulut -998,02 -651,64
Muut rahoituskulu 0 00 0 00
yhteensä -998,02 -651,64

Poistot 1 305,06 1 740,07

pysyvien vastaavien hankintameno on poistettu 
seuraavan suunnitelman mukaan:

Koneet ja kalusto: 25 % menojäännöspoisto 

pienhankinnat, joiden taloudellinen pitoaika on alle  
3 vuotta, on kirjattu vuosikuluksi.

TASEEN vASTATTAvIA KOSKEvAT LIITETIEDOT

Oman pääoman erittely 31.12.2010 31.12.2009

Tilikauden yli/alijäämä -23 485,27 42 095,88
Edellisten tilikausien yli/alijäämä -17 103,04 -59 198,92
Oma pääoma yhteensä -40 588,31 -17 103,04

vAKuuDET jA vASTuuSITOuMuKSET

yhdistyksellä on 70 000 euroon asti ulottuva tilijousto.

hENKILöSTöKuLujEN ErITTELy

31.12.2010 31.12.2009

palkat 379  082,60 382  490,26
Eläkekulut 63  835,50 56  246,77
Muut henkilösivukulut 24  359,70 18  552,13
yhteensä 467  277,80 457  289,16

KIrjANpITOKIrjAT

päiväkirja CD-tallenteena
pääkirja CD-tallenteena
Tasekirja erikseen sidottuna
Tase-erittely Tasekirjaan sidottuna

KÄyTETyT TOSITELAjIT jA SÄILyTTÄMISTApA

Tilitositteet CD-tallenteena
Muistiotositteet paperitositteena

Created by:

Bookkeeping Agency

pretax City Oy

Jaana Vainionpää
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ALLekirJoitukset JA tiLiNPÄÄtösmerkiNNÄt tiLiNtArkAstuskertomus
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tuLos toimiNNottAiN

rahayksikkö EurO 1.1.2010 - 31.12.2010 1.1.2009 - 31.12.2009

vArSINAINEN TOIMINTA

Tuotannot Helsingissä (KP 3)

Tuotot 0,00 123 647,54
Kulut
henkilöstökulut 0,00 -34 495,84

Muut kulut -2 284,65 -86 654,15
Kulut yhteensä -2 284,65 -121 149,99

Toiminnanalan kate -2 284,65 2 497,55

Muut esitykset kotimaassa (KP 4)

Tuotot 7 365,00 8 425,00
Kulut

henkilöstökulut -2 625,85 -2 452,04
Muut kulut -2 554,17 -3 830,14
Kulut yhteensä -5 180,02 6282,18

Toiminnanalan kate 2 184,98 2 142,82

Esitykset ulkomailla (KP 5)

Tuotot 211 886 ,71 227,436.18
Kulut

henkilöstökulut -82 499,63 -82 499,63
Muut kulut -89 884,00 -89 884,00
Kulut yhteensä -172 383,63 -172 383,63

Toiminnanalan kate 55 052,55 55 052,55

Koreografiatoiminta (KP 6)

Tuotot 5,500,00 10 000,00
Kulut

henkilöstökulut -2 459,24 -8,263.08
Muut kulut -744,28 -1 962,83
Kulut yhteensä -3 203,52 -10 225,91

Toiminnanalan kate 2 296,48 -225,91

Uudet teokset (KP 7)

Tuotot 13 240,00 0,00
Kulut

henkilöstökulut -51 534,81 0,00
Muut kulut -27 194,39 0,00
Kulut yhteensä -78 729,20 0,00

Toiminnanalan kate -65 489,20 0,00

TEKES-kehitysprojekti (KP 8)

Tuotot 37 4z93,00 20 427,00
Kulut

henkilöstökulut -45 912,22 20 427,00
Muut kulut -8 132,80 -8 656,00
Kulut yhteensä -54 045,02 -35 336,58

Toiminnanalan kate -16 552,02 -14 909,58

rahayksikkö EurO 1.1.2010 - 31.12.2010 1.1.2009 - 31.12.2009

Opetustoiminta (KP 9)

Tuotot 4 034,00 6 881,60
Kulut
henkilöstökulut 0,00 -344,80

Muut kulut -394,00 -1 163,97
Kulut yhteensä -394,00 -1 508,77

Toiminnanalan kate 3 640,00 5 372,83

Elokuvaprojektit (KP 2)

Tuotot 0,00 0,00
Kulut

henkilöstökulut 0,00 0,00
Muut kulut 0,00 -1 032,12
Kulut yhteensä 0,00 -1 032,12

projektin kate 0,00 -1 032,12

Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut

Tuotot 164,00 48,00
Kulut
henkilöstökulut -296 426,15 -302 553,19

poistot -1 305,06 -1 740,07
Muut kulut -108 232,24 -94 320,36
Kulut yhteensä -405 963,45 -398 613,62

yhteisten erien kate -405 963,45 -398 613,62

Tuotto-/kulujäämä -469 931,25 -349 667,48

Varainhankinta

Tuotot 580,00 360,00
580,00 360,00

Tuotto-/kulujäämä -469 351,25 -349 307,48

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Kulut
rahoitustoiminta -998,02 -651,64

-998,02 -651,64

Tuotto-/kulujäämä -470 349,27 -349 959,12

Yleisavustukset

yleisavustukset 446 864,00 392 055,00
446 864,00 392 055,00

Tilikauden tulos -23 485,27 42 095,88

TILIKAuDEN yLI-/ALIjÄÄMÄ -23 485,27 42 095,88
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Tero Saarinen kaappaa älykkäästi omakseen 
lähes pyhän, historiallisen teoksen.

- Le moNDe (ranska)

oHJeLmisto 2010 

BLUE LADY [Revisited]
Blue Lady [Revisited] on uustulkinta koreografi Carolyn Carlsonin legendaarisesta soolosta. Tero Saarinen tanssi 
teoksen ensi kertaa Lyonin tanssibiennaalissa syyskuussa 2008, 25 vuotta alkuperäisteoksen ensi-illan jälkeen. 
vuodesta 2009 Tero Saarinen Company on vastannut teoksen kiertueista yhteistyössä sen päätuottajan, roubaix’n 
koreografisen keskuksen, kanssa.

vuonna 2010 Saarinen vieraili teoksella ranskan tärkeimpiin esittävän taiteen näyttämöihin lukeutuvissa Théâtre 
National de Chaillotissa pariisissa (10.–13.3.) sekä Maison de la Dansessa Lyonissa (15.–18.6.). ranskan ensimmäi-
nen tanssin talo juhlisti esitysten myötä 30-vuotista taivaltaan kutsuvierasnäytöksellä syntymäpäivänään 17.6. 
Saarinen esitti teosta vuoden lopulla lisäksi Espanjassa (Teatros del Canal 18.–20.3.) Madrid en Danza -festivaalilla.

Teoksen 11 näytöksellä oli kaikkiaan 9331 katsojaa. Lisäksi Lyonin esityksistä viimeinen nähtiin Arten nettikana-
valla, suorana lähetyksenä 18.6., joka oli tuhansien katsojien saatavilla jälkikäteen viikkojen ajan.

Esitysten toteutus vuonna 2010 

tanssi    Tero Saarinen 

tuotanto ja kiertueet  Iiris Autio, Maiju Lempinen, Terhi Mikkonen, 
    Marja Ollikainen ja Anna Dahlgren sekä hetta huhtamäki 
    yhteistyössä CCN roubaixin kanssa

koreografia Carolyn Carlson, Alkuperäismusiikki rené Aubry, Alkuperäislavastus Frédéric robert, valosuunnittelu (uusintaensi-ilta) peter 
vos, Alkuperäisvalaistus john Davis / Claude Naville, Puvustus (uusintaensi-ilta) Chrystel Zingiro, Arkistomateriaalien keräys Baptiste Evrard, 
Arkistomateriaalit Claude le-Anh (valokuvat), André Labarthe (filmi), Charles picq (filmi), taiteellinen assistentti henri Mayet, taiteelliset 
ja tekniset avustajat Larrio Ekson, valentina romito, Gilles Nicolas, Fifi, robert pereira, Alain Normand. tuotanto Centre Chorégraphique 
National roubaix Nord-pas de Calais. tuotantopartnerit Biennale de la Danse de Lyon, Le Colisée - Théâtre de roubaix. Yhteistyössä Atelier de 
paris - Carolyn Carlson, Le Fresnoy ja Tero Saarinen Company. Blue Lady alkuperäisensi-ilta 11.10.1983. Blue Lady [Revisited] ensi-ilta 7.9.2008. 
kesto 70 min.

Kuva: Laurent philippe
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Tero Saarinen on liikkeen alkemisti, tanssin nerokas velho. 

- keskisuomALAiNeN 
KOLMEN TEOKSEN ILTA
Westward Ho! | Wavelengths | HUNT

Kolmen teoksen ilta (Westward Ho! | Wavelengths | HUNT) on läpileikkaus Tero Saarisen koreografiseen uraan. 
vuonna 2010 ryhmä vieraili kokonaisuudella Kolumbian pääkaupungissa, Iberoamericano de Teatro de Bogotá 

-festivaalilla. Esitykset Teatro Nacional de Castellanassa olivat 19.–23.3. ja vierailun yhteydessä järjestettiin myös 
workshop paikallisille tanssijoille. Loppuvuonna 2010 Kolmen teoksen ilta nähtiin myös ranskassa Chalon-sur-
Saônessa (Espace des Arts 10.12.). yhteensä illan 6 näytöksellä oli 4054 katsojaa.

STrAvINSKy-ILTA
Petrushka | HUNT

Stravinsky-ilta (Petrushka | HUNT) koostuu Tero Saarisen uustulkinnoista venäläissäveltäjän teoksista Petrushka 
ja Kevätuhri. Teoskokonaisuus nähtiin vuonna 2010 Kiinassa (Shanghai Centre Theatre 26.5.) Shanghai Dance 

-festivaalilla. Esitys oli osa Shanghain maailmannäyttelyn suomalaista kulttuuriohjelmaa. vierailun yhteydessä 
järjestettiin myös workshop paikallisille tanssijoille. Stravinsky-illalla oli Kiinassa yhteensä 800 katsojaa. 

HUNT
Tero Saarisen sooloteos HUNT nähtiin vuonna 2010 myös Düsseldorfissa Saksassa Sacre+ -festivaalilla. Tanzhaus 
nrw:n näytöksessä 4.9.2010 oli 250 katsojaa.

Esitysten toteutus vuonna 2010

tanssi    Westward Ho!: Carl Knif, Saku Koistinen, pekka Louhio, heikki vienola
    Wavelengths: henrikki heikkilä, Sini Länsivuori
    Petrushka: heikki vienola (petrushka), Sini Länsivuori (Ballerina),
           henrikki heikkilä (Mauri) 
    HUNT: Tero Saarinen

musiikin esitys   Petrushka: james Crabb, Geir Draugsvoll 

multimediatekniikka   HUNT: Marita Liulia, jakke Kastelli

tekninen johto   ville Konttinen, Eero Auvinen

Näyttämö   Eero Auvinen, juho Itkonen, ville Konttinen

Ääni    Petrushka: Marco Melchior

tuotanto ja kiertueet  Iiris Autio, Marja Ollikainen, Maiju Lempinen ja
    Anna Dahlgren sekä hetta huhtamäki

markkinointi ja viestintä   Terhi Mikkonen

Pukuhuolto   Tipi Taskinen

koreografia Tero Saarinen, valosuunnittelu Mikki Kunttu, Pukusuunnittelu Erika Turunen, multimedia Marita Liulia (HUNT), Musiikki kooste 
(Westward Ho!), riku Niemi (Wavelengths), Igor Stravinsky (Petrushka, HUNT). musiikin sovitus ja esitys james Crabb, Geir Draugsvoll (Petrus-
hka), Äänisuunnittelu jukka Kavén (Petrushka). kesto Kolmen teoksen ilta: 2 tuntia (sis. 2 väliaikaa), Stravisky-ilta: 1,5 tuntia (sis. väliaika), 
HUNT: 35min (ei väliaikaa).  ensi-ilta: Westward Ho! 18.2.1996; Wavelengths 28.1.2000; Petrushka 30.6.2001; HUNT 2.6.2002.

Kuva: Sakari viika
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Manic craziness and dark gloom --- Saarinen is brilliant

- tHe NeW York times (uSA)
WESTWARD HO! ja MAN IN A ROOM
Westard Ho! on Tero Saarisen läpimurtoteos koreografina, joka kuvaa ystävyyttä itsekkyyttä ja pettämistä. Man 
in a Room on Carolyn Carlsonin Tero Saariselle luoma sooloteos, joka tutkii taiteilijan yksinäisyyttä sekä luomisen 
tuskaa. 

vuonna 2010 nämä kaksi teosta nähtiin poikkeuksellisesti yhdessä, jyväskylän kaupunginteatterissa, Tanssin 
Aika -festivaalilla 26.9. yhteisillassa oli 439 katsojaa. 

Man in a Room nähtiin myös yksin, Fall For Dance -festivaalilla New york City Centerissä 8.–9.10. Teoksen kahdes-
sa näytöksessä oli yhteensä 5500 katsojaa.

Esitysten toteutus vuonna 2010

tanssi    Westward Ho!: henrikki heikkilä, Tero Saarinen, heikki vienola  
    Man in a Room: Tero Saarinen

tekninen johto   ville Konttinen

Näyttämö   juho Itkonen 

tuotanto ja kiertueet   Iiris Autio, Marja Ollikainen ja hanna Nyman

markkinointi ja viestintä   Terhi Mikkonen

Pukuhuolto   Tipi Taskinen

koreografia Tero Saarinen (Westward Ho!), Carolyn Carlson (Man in a Room), valosuunnittelu Mikki Kunttu, Lavastus Carolyn Carlson (Man in 
a Room), Pukusuunnittelu Erika Turunen (Westward Ho!), rachel Quarmby (Man in a Room), musiikki Gavin Bryars, Moondog (Westward Ho!), 
Apocalyptica, Gavin Bryars (Man in a Room).  kesto n. 1 tunti (sis. väliaika). ensi-ilta: Westward Ho!: 18.2.1996, Man in a Room: 17.6.2000.

Kuva: Marco Caselli Nirmal
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Hivelevän komea esitys - upeat tanssijat 

 - HeLsiNGiN sANomAt 
BLOSSOM & DECAY (ennakko)
Tero Saarinen Companyn vielä keskeneräisestä Blossom & Decay -teoksesta nähtiin kolme ennakkonäytöstä 
Espoon kulttuurikeskuksen Louhisalissa 24.–25.11. Marraskuussa 2011 ensi-iltansa saavassa teoksessa näyttä-
mölle muodostuu eräänlainen ’odotushuone’ – henkinen ja fyysinen välitila – jota leimaa hätä, kiire ja halu toisaal-
le. Teoksen kolmessa ennakkonäytöksessä kävi yhteensä 522 katsojaa.

Ennakkonäytösten toteutus vuonna 2010

taiteellinen johto  Tero Saarinen

tanssi    Satu halttunen, henrikki heikkilä, Saku Koistinen, 
    Ninu Lindfors, Sini Länsivuori, Maria Nurmela, heikki vienola

musiikki    jarmo Saari

valaistus   Mikki Kunttu

tekninen johto   Eero Auvinen

Äänitekniikka   heikki Iso-Ahola, Marco Melchior

Näyttämö   ville Konttinen

tuotanto ja kiertueet   Iiris Autio, Marja Ollikainen, Maiju Lempinen ja hanna Nyman

markkinointi ja viestintä   Terhi Mikkonen, Fabel Creative

Pukuhuolto    Tipi Taskinen

koreografia Tero Saarinen, musiikki jarmo Saari, musiikin miksaus jarmo Saari, Teemu Korpipää, juha heininen, valosuunnittelu Mikki Kunttu, 
Pukusuunnittelu Erika Turunen, Pukujen toteutus Tipi Taskinen, koreografin assistentit Satu halttunen, Sini Länsivuori, tuotanto Tero Saari-
nen Company. kiitokset teoksen luomisprosessin mahdollistaneille Next of Kin -teoksen yhteistuotantotahoille: Lyonin tanssibiennaali (rans-
ka), The joyce Theater (uSA), Aleksanterin teatteri, Southbank Centre (Iso- Britannia), helsingin juhlaviikot, Liettuan tanssin tiedotuskeskus 
(Liettua), vilna – Euroopan kulttuuripääkaupunki 2009 (Liettua) sekä New England Foundation for the Arts (uSA), Suomen Kulttuurirahasto ja 
Luovan säveltaiteen edistämissäätiö. kesto 50 minuuttia. ennakkonäytökset 24.–25.11.2010.

muu oHJeLmisto

Tero Saarinen Companyn ohjelmistoon kuuluvat myös Borrowed Light ja Next of Kin, joilla ei ollut esityksiä vuonna 2010. 

BORROWED LIGHT  
koreografia Tero Saarinen, musiikin sovitus ja johto joel Cohen, tanssi Tero Saarinen Company, musiikin esitys The Boston Camerata, valo-
suunnittelu Mikki Kunttu, Pukusuunnittelu Erika Turunen, Äänisuunnittelu heikki Iso-Ahola. kesto 70 minuuttia. ensi-ilta 8.10.2004.

NEXT OF KIN
koreografia Tero Saarinen, musiikin sävellys ja esitys jarmo Saari, Lavastus- ja valosuunnittelu Mikki Kunttu, Pukusuunnittelu Erika Turunen, 
Äänisuunnittelu heikki Iso-Ahola, maskeeraus- ja peruukkisuunnittelu pekka helynen, koreografin assistentti Satu halttunen, Tuotanto Tero 
Saarinen Company. Yhteistyössä Lyonin tanssibiennaali (ranska), The joyce Theater* (uSA), Aleksanterin teatteri (Suomi), Southbank Centre 
(Iso-Britannia), helsingin juhlaviikot (Suomi), Liettuan tanssin tiedotuskeskus (Liettua) & vilna – Euroopan kulttuuripääkaupunki 2009 (Liet-
tua). kiitokset NEFA (New England Foundation for the Arts, uSA)**, Suomen Kulttuurirahasto ja LuSES (Luovan Säveltaiteen Edistämissäätiö). 

* Next of Kinin on tilannut joyce -teatterin Stephen and Kathy Weinroth uusien Teosten rahasto. ** Next of Kinin toteuttamisen ovat mahdollis-
taneet Doris Duken tanssin ja kansallisten tanssiproduktioiden rahasto, New England Foundation for the Artsin johtama ja Doris Duke Charitable 
Foundationin rahoittama ohjelma sekä Fordin, Andrew W. Mellon, jp Morgan Chasen ja MetLifen säätiöt.  kesto 65 minuuttia.  
ensi-ilta 8.5.2008.

Kuva: Sakari viika
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Kuva: Sakari viika

YLeisöPALAutteitA 2010

 

 
 
[…] onnen tunne pakahduttaa. Valtavat ennakko-odo-
tukset saivat pelkäämään: entä jos nyt en haltioidukaan? 
Turha huoli; jo saliin astuessa alkoi mieli nousta ja pian 
tanssin liike tempasi mukaansa, korkealle. Ystäväni (71 
v.) totesi […]: ”Tällaista tanssia en ole ennen nähnyt-
kään; oli niin ihanaa että unohdin välillä hengittää!” 

- sähköpostipalaute 11/2010 (Blossom & Decay)

The most unbelievable moments of pure poetry of move-
ment and human emotions. There was the dim light of 
intimacy, the desperate attempts to be free and at the 
same time to stay in connection with the warmth of a 
human body – and did I really see the tears in the dancers’ 
eyes?

- Blogikirjoitus 10/2010 (Blossom & Decay)

Saarinen met une telle intensité et surtout une telle humi-
lité dans cette revisitation (!!!) que l’oeuvre (je peux vrai-
ment dire cela désormais) dépasse ses créateurs et ses 
danseurs. Une merveille qui touche au coeur, un instant 
de bonheur intense [...] il n’y a qu’à se mettre debout, 
applaudir et pleurer de joie ! Dans ce monde triste, ne 
manquez pas de vous faire toucher par la grace!

- sähköpostipalaute 04/2010 (Blue Lady [Revisited])

Man in a Room oli mielestäni teoksena puhuttelevin illan 
kavalkadista, ja Teron tanssi todella vangitsi katsojan 
mukaansa; hänen liikkeensä on jotenkin niin kokonais-
valtaista ja mukaansatempaavaa, että katsojana tuntuu 
kuin itsekin tanssisi mukana. 

- sähköpostipalaute 09/2010 (Man in a Room)

Tero Saarinen’s HUNT pulled together pieces previously 
left behind in my opinion to make a “whole” experience. 
Saarinen’s HUNT is a multi-media performance piece and 
that’s why it reaches these different heights… If Le Sacre 
du Printemps were a board game, [Saarinen] would win.

- Blogikirjoitus 10/2010 (HUNT)

 

 
 
 
Man in a Room teki vaikutuksen. Se oli kuten Sansui - 
Soljuva Kivi, se oli loppu silmänräpäyksessä.

- Blogikirjoitus 09/2010 (Man in a Room)

Saw Hunt. It grew and grew and grew. Never seen such a 
performance. And also liked the three malevits men 
before.

- Youtube-kommentti 03/2010 (kolmen teoksen ilta)

LOISTAVA! 

-  Facebook-palaute 11/2010 (Blossom & Decay)

I am astonished when I saw Blue Lady – a soul touching 
performance!

-  Facebook-palaute 06/2010 (Blue Lady [Revisited])

Mielettömän upea kokonaisuus!

- Facebook-palaute 11/2010 (Blossom & Decay)

Great show, just want to congratulate you, that was an 
amazing one!

- Blogipalaute 03/2010 (kolmen teoksen ilta)

sitAAtteJA LeHtiArvioistA 2010

Saarinen on] ainutlaatuisen vaikuttava lavapersoona --- 
[Koreografia] kuljettaa Saarisen itsetutkiskelun, maani-
sen hulluuden ja tumman alakulon läpi --- Saarinen itse 
on loistava – hullut silmät vainoharhaisessa epäluulossa 
pimeyteen tuijottaen. 

- the New York times, roslyn sulcas, 10.10. (usA)

Tero Saarinen kaappaa älykkäästi omakseen lähes pyhän, 
historiallisen teoksen. 

- Le monde, rosita Boisseau, 15.3. (ranska)

Tero Saarisen koreografiaa voi myös kiittää siitä, että 
siinä odotushuoneteemasta huolimatta ei ole turhaa 

”odottelua”, vaan se on jatkuvaa liikettä ja muuntautu-
mista. Valmiista ja hiotusta liikkeestä on pikemminkin 
runsaudenpula. Katsoja saa suorastaan herkutella liik-
keen detaljeilla. […] Jos tämä huippupaketti on ”work in 
progress”, niin millainen mahtaa olla ”valmis” tanssiteos 
ensi-illassaan! 

- Helsingin sanomat, Jussi tossavainen, 26.11. 

Epäilemättä illan vaikuttavin teos --- Saarinen oli upealla 
tavalla läsnä.  Hänen kouriintuntuva esityksensä vei 
meidät suoraan taiteilijan irrationaaliseen mieleen. Hän 
oli vainoava ja vangitseva. Se, että hän sai [katsojien] 
huomion lähes 25 minuutiksi, puhuu puolestaan.

- Ballet-Dance magazine, David mead, 8.10. (usA)

 
 
 

 
 
 
Lopputulos on kirkas, puhdas ja ennennäkemättömän 
aistikas. 

- evene, thomas Flamerion, 12.3. (ranska) 

Tero Saarinen on kansainvälisesti merkittävimpiä suoma-
laisia tanssijoita ja koreografeja. Mutta enemmän kuin 
tanssija hän on liikkeen alkemisti, tanssin nerokas velho. 
Koreografioiden ja kehon energian liike virtaa kouriin-
tuntuvan syvästä lähteestä, joka lavalla ilmetessään 
luo vahvaa kemiaa kaikessa esteettisyydessään.[…] 
Osoittelun sijaan Saarisen teos ymmärtää rikkinäisyyttä, 
silti kaunistelematta arpista ydintä.[…] Jos tämä ei ole 
tanssin ja kehoenergian suurta juhlaa, sitten ei mikään.

- keskisuomalainen, reija Palttala, 27.9. 

Virtuoosimaisena tulkitsijana Saarisen ei ole vaikea 
omaksua tätä ilmavaa tanssia. 

- Les echos, Philippe Noisette, 13.3. (ranska)



Tanssi on minun yritykseni ymmärtää ihmisen perusolemusta ja sen monia 
ilmenemismuotoja – ystävyyttä, rakkautta, hengen voimaa.

Uskon muutokseen, joka kunnioittaa traditiota ja menneisyyttä: emme voi 
välttää kantamasta edeltäjiemme ja esi-isiemme perintöä mielessämme ja 
kehossamme.

Tanssillani haluan tavoittaa sanomatonta, selittämätöntä, nimeämätöntä. 
Uskon tanssiin joka koskettaa, tanssiin joka puhuu puolestaan.

– tero saarinen


