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joHDon AlkUsAnAt

tero saarinen Companyn vuodelle 2014 antoi voimakkaan leimansa Aasia. työskentely ensin japanilaisten ja heti perään 
korealaisten tanssijoiden kanssa oli monella tapaa avartava ja hedelmällinen kokemus, joka antoi uutta perspektiiviä myös 
omiin eurooppalaisiin arvoihimme.

tuhansia vuosia vanhaa tanssitraditiota ylläpitävä korean kansallinen tanssiryhmä lukeutuu maan kansallisaarteisiin. ins-
tituutioon panostetaan ja siitä ollaan ylpeitä. traditioiden kunnioittaminen ei kuitenkaan ole ristiriidassa etelä-koreaa 
voimakkaasti leimaavan dynaamisuuden, työteliäisyyden ja teknologiasuuntautuneisuuden kanssa. ne kaikki kietoutuvat 
mielenkiintoisella tavalla yhteen myös suuren taidelaitoksen toiminnassa.

erilaisten kulttuurien kohtaaminen on paitsi työmme ehdoton rikkaus, myös keino synnyttää uutta. Aasian vanhoista tans-
sikulttuureista kumpuava sielukkuus haastoi kiinnostavasti omaa ajatteluamme. kumppanimme kertoivat puolestaan yh-
teistyömme uudistaneen radikaalisti heidän hierarkiaansa ja käytännön toimintatapojaan. Vaikka erilaisuus oli välillä myös 
haastavaa, aidon dialogin myötä kohtaamisesta tuli molemmille hedelmällinen.

Myös maahanmuuton mukanaan tuomasta monikulttuurisuudesta olisi mahdollista tulla suomea aidosti rikastuttava voi-
mavara – mikäli avoimelle vuorovaikutukselle annetaan mahdollisuus. tero saarinen Companylle on erityisen mieluista 
jatkaa ja laajentaa yhteisöllistä toimintaansa monikulttuurisessa Malminkartanossa. 

Vuoden 2014 monista hedelmällisistä kohtaamisista ja kohokohdista on jälleen kiittäminen niin uusille asioille avointa 
henkilöstöämme, yhteistyökumppaneitamme, yleisöämme kuin rahoittajiammekin. erityiskiitokset kuuluvat Helsingin juh-
laviikoille ja suomen kansallisoopperalle Morphed-teoksen kantaesityksen mahdollistamisesta yhdessä esa-Pekka salosen 
ja kansallisoopperan orkesterin kanssa. 

Helsingissä 31. maaliskuuta 2015

Tero Saarinen
Taiteellinen johtaja

Iiris Autio
Toiminnanjohtaja

kuva: Anton sucksdorff
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Into liikkeessä ry

into liikkeessä ry:n tarkoituksena on edistää ja kehittää kor-
keatasoisen nykytanssin harrastusta. tarkoituksensa to-
teuttamiseksi yhdistys ylläpitää sen piirissä toimivaa tero 
saarinen Company -nimistä nykytanssiryhmää, jonka koti-
paikka on Helsinki.

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 yhdistyksen 
– nykyiseltä nimeltään into liikkeessä ry – nimiin.

tero saarinen Company on esiintynyt jo 38 maassa ja tuot-
tanut kaikkiaan kolmetoista kantaesitystä: Westward Ho! 
(1996), Overdosed Mood (1997), Un/Do (1998), Could you 

take some of my weight...? (1999), Kaze (2001), Petrush-
ka (2001), HUNT (2002), Borrowed Light (2004), Next of 
Kin (2008), Vox Balaenae (2011), Absent Presence (2011), 
MESH (2014) ja Morphed (2014).

Ryhmä on ollut säännöllisen valtion tuen – teatteri- ja or-
kesterilain – sekä Helsingin kaupungin toiminta-avustuksen 
piirissä vuodesta 2004. Viime vuosina ryhmä on kehittänyt 
toimintaansa myös mm. opetus- ja kulttuuriministeriön 
kulttuurivientiyksiköstä sekä tekesiltä saamallaan pro-
jektirahoituksella. tero saarinen Company työskentelee ja 
esiintyy Aleksanterin teatterissa jatkuvalla residenssisopi-
muksella.

Paitsi merkittävää kansainvälistä tunnustusta saaneen ryh-
män oman esitystoiminnan kautta, into liikkeessä ry edistää 
tanssin asemaa myös tekemällä yleisö- ja opetustyötä, yh-
teisöllisiä tanssiprojekteja sekä olemalla aktiivisesti muka-
na tanssin kansallisessa edunvalvontatoiminnassa. lisäksi 
ryhmä osallistuu saarisen koreografisen työn levittämiseen 
harjoittamalla teoksia muiden ryhmien ohjelmistoon.

6

Tero Saarinen Company ja Helsinki

tero saarinen Companyn kotikaupunki on Helsinki. Ryhmällä on residenssisopimus Aleksanterin teatterin kanssa, jos-
sa ryhmän toimisto- ja harjoitustilat sijaitsevat. tero saarinen Company esiintyy Helsingissä Aleksanterin teatterin 
lisäksi suomen kansallisteatterissa ja suomen kansallisoopperassa.

tero saarinen Company toteuttaa Helsingissä vuosittain myös yhteisöllisiä tanssihankkeita. Ryhmän tavoitteena on 
lisätä merkittävästi sekä esitys-, opetus- että yhteisöllistä toimintaa omassa kotikaupungissaan. se on myös sitou-
tunut yhdessä muiden tanssin toimijoiden kanssa edistämään tanssin talon – tanssille omistetun tilakokonaisuuden 
– saamista Helsinkiin.

teRo sAARinen CoMPAnY
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Missio

edistää humaania maailmankuvaa ja inhimillisiä 
perusarvoja tanssin kautta. lisätä ihmisten ymmär-
rystä kehollisuudesta ja sen merkityksestä hyvän elä-
män edistäjänä.

Visio

Ryhmän toiminta perustuu omaperäisen taiteen 
lisäksi inhimillisyyteen, valppauteen, avoimeen vuo-
rovaikutukseen ja mukavuusalueen ylittävään uskal-
lukseen. toimintaperiaatteet (Awake, Aware, Alert, 
Alive) läpäisevät paitsi taiteen tekemisen myös koko 
organisaation.

Strategia

taiteellisena strategiana on luoda koreografian, 
musiikin ja visuaalisen suunnittelun muodostamia 
elämyksellisiä ja aikaa kestäviä kokonaistaideteoksia 
– avoimia vuorovaikutustilanteita, jotka herkistävät 
katsojan inhimillisten perusasioiden ääreen.

Arvot

tero saarinen Companyn arvoja ovat yhteisöllisyys,
avoimuus, laadullinen tinkimättömyys sekä työn ja
yritteliäisyyden arvostaminen.

563 näytöstä 286 871  katsojaa 38 maassa 6 maanosassa

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. kenia
15. kiina
16. kolumbia

17. kreikka
18. kroatia
19. kypros
20. liettua
21. luxemburg
22. Meksiko
23. Monaco
24. norja

25. Puola
26. Ranska
27. Ruotsi
28. saksa
29. san Marino
30. suomi
31. sveitsi
32. tanska

33. tunisia
34. Unkari
35. Uusi-seelanti
36. Venäjä
37. Viro
38. Yhdysvallat

Esityskohtaisen keskikatsojamäärän kehitys vuosina 2007–2014

2007

602

2008

579

2009

449

2010

836

2011

570

2012 

426

2013

544

2014

639

Kumulatiiviset toteumat 1996–2014
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VUosi 2014 lYHYesti

toimintaa 9 maassa:

Esitykset

Opetustoiminta

Yhteisöhankkeet

Yleisötyö

Yhteistyö Poetry in 
Motion Oy:n kanssa

Organisaatio ja talous 

22 näytöstä Japanissa, ranskassa, Tanskan Färsaarilla ja Suomessa
kokonaiskatsojamäärä 14 057 
esityskohtainen keskikatsojamäärä 639

Ammattilaistunnit tanssijoille: Pariisi (Ranska)
muut: sibelius-Akatemia, loikka-tanssielokuvafestivaali, 
tampereen teatterikesä, teatterimuseo, Haaga-Helia, 
Music Finland, seinäjoen ammattikorkeakoulu

Apollon yhteiskoulu (Malminkartano, Helsinki)

Yhteensä 12 yleisökeskustelua ja teosesittelyä Pariisissa (Ranska), 
oulussa, tampereella ja Helsingissä

Vortex, kantaesitys korean kansalliselle 
tanssiryhmälle: 4 esitystä (soul, etelä-korea) 
A Chair Fit for an Angel -elokuvan 20 näytöstä festivaaleilla kanadassa, 
suomessa, Yhdysvalloissa, Romaniassa ja Brasiliassa

9 kuukausipalkkaista, 22 projektikohtaista työntekijää ja 32 palveluntarjoajaa
toiminnan kokonaisvolyymi 1,03 milj. € 
tulos -5 052,01€. taseen 31.12.2014 oman pääoman alijäämä -39 217,67€

Valtionosuus ja -avustus 
401 720€ (39%)

Helsingin kaupungin toiminta-
avustus 84 924€ (8%) 

Projektiavustukset
 270 832€ (26%)

esitys- ja pääsylipputuotot
226 881€ (22%)

Muut varsinaisen toiminnan tuotot 
46 148€ (5%)

Muu varainhankinta
450€ (0%)

Henkilöstökulut 
628 555€ (61%)

ostopalvelut 
121 213€ (12%)

tilavuokrat 
22 586€ (2%)

Muut varsinaisen toiminnan kulut 
261 676€ (25%)

Poistot 
1015€ (0%)

Rahoituskulut
960€ (0%)

Tulorakenne 2014

Menorakenne 2014

BRAsiliA

etelä-koReA

FäRsAARet (tAnskA)

jAPAni

kAnADA

RAnskA

RoMAniA

sUoMi

YHDYsVAllAt 
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Teos   Esityskerrat Katsojat

A Chair Fit for an Angel (dokumentti) 3 595

Borrowed Light   5 6112

Gaspard    4 1541

HUNT(taltiointi)   3 595

Kaira (vierailu)   2 382

Korppi ja Kaira (vierailu)  2 382

MESH    2 1552

Morphed    2 2730

Punainen Nainen (vierailu)  2 382

Swan Song (vierailu)  3 791

Vox Balaenae   4 1541

Wavelengths   5 1891

Westward Ho!   1 350

Yhteensä    38 18 844

Teoskohtaiset katsojamäärät 2014

2.2.
2.2.
4.2.
5.3.
9.3.
13.3.
14.3.
15.3.
3.4.
4.4.
5.4.
15.8.
16.8.
21.10.
22.10.
24.10.
25.10.
26.10.
29.10.
30.10.
31.10.
1.11.

MESH
MESH
Westward Ho! | Wavelengths
Borrowed Light
Borrowed Light
Borrowed Light
Borrowed Light
Borrowed Light
A Chair Fit for an Angel | HUNT
A Chair Fit for an Angel | HUNT
A Chair Fit for an Angel | HUNT
Morphed (yleisökenraali)
Morphed (ensi-ilta)
Kaira | Punainen Nainen | Korppi ja Kello (vierailu)
Kaira | Punainen Nainen | Korppi ja Kello (vierailu)
Swan Song (vierailu)
Swan Song (vierailu)
Swan Song (vierailu)
Gaspard | Wavelengths | Vox Balaenae
Gaspard | Wavelengths | Vox Balaenae
Gaspard | Wavelengths | Vox Balaenae
Gaspard | Wavelengths | Vox Balaenae

saitama Arts theatre
saitama Arts theatre
the nordic House
oulun kaupunginteatteri
tampere-talo
théâtre national de Chaillot
théâtre national de Chaillot
théâtre national de Chaillot
Bio Rex, loikka-tanssielokuvafestivaali
Bio Rex, loikka-tanssielokuvafestivaali
Bio Rex, loikka-tanssielokuvafestivaali
suomen kansallisooppera, Helsingin juhlaviikot
suomen kansallisooppera, Helsingin juhlaviikot
Aleksanterin teatteri, Aleksanteri tanssii
Aleksanterin teatteri, Aleksanteri tanssii
Aleksanterin teatteri, Aleksanteri tanssii
Aleksanterin teatteri, Aleksanteri tanssii
Aleksanterin teatteri, Aleksanteri tanssii
Aleksanterin teatteri, Aleksanteri tanssii
Aleksanterin teatteri, Aleksanteri tanssii
Aleksanterin teatteri, Aleksanteri tanssii
Aleksanterin teatteri, Aleksanteri tanssii

saitama, japani
saitama, japani

torshavn, Färsaaret, tanska
oulu, suomi

tampere, suomi
Pariisi, Ranska
Pariisi, Ranska
Pariisi, Ranska

Helsinki, suomi
Helsinki, suomi
Helsinki, suomi
Helsinki, suomi
Helsinki, suomi
Helsinki, suomi
Helsinki, suomi
Helsinki, suomi
Helsinki, suomi
Helsinki, suomi
Helsinki, suomi
Helsinki, suomi
Helsinki, suomi
Helsinki, suomi

Esitykset ja katsojamäärä 2014

Katsojia yhteensä: 14 057

Borrowed Light – kuva:  jonas lundqvist
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Tero Saaarinen Companyn muut tilaisuudet 2014

13.2.
5.3.
9.3.
12.3.
13.3.
14.3.
15.3.
4.4.
9.5.
8.8.
17.9.
18.9.
19.9.
22.9.
23.9.
25.9.
26.9.
30.9.
2.10.
3.10.
6.10.
6.10.
21.10.
22.10.
24.10.
25.10.
29.10.
30.10.
31.10.
1.11.
5.11.
10.11.
17.11.
25.11.

Ammattilaisluento
Yleisökeskustelu
Yleisökeskustelu
Workshop / Tanssi
Workshop / Tanssi
Teosesittely
Workshop / Tanssi
Ammattilaisluento
Paneelikeskustelu
Ammattilaisluento
Yhteisöhanke / Apollo
Yhteisöhanke / Apollo
Yhteisöhanke / Apollo
Ammattilaisluento
Yhteisöhanke / Apollo
Yhteisöhanke / Apollo
Yhteisöhanke / Apollo
Yhteisöhanke / Apollo
Yhteisöhanke / Apollo
Yhteisöhanke / Apollo
Yleisökeskustelu 
Yhteisöhanke / Apollo
Yleisökeskustelu
Yleisökeskustelu
Yleisökeskustelu
Yleisökeskustelu
Yleisökeskustelu
Yleisökeskustelu
Yleisökeskustelu
Yleisökeskustelu
Ammattilaisluento
Ammattilaisluento
Ammattilaisluento
Ammattilaisluento

sibelius-Akatemia
oulun kaupunginteatteri
tampere-talo
théâtre national de Chaillot
théâtre national de Chaillot
théâtre national de Chaillot
théâtre national de Chaillot
loikka-tanssielokuvafestivaali
Haaga-Helia 
tampereen teatterikesä
Apollon yhteiskoulu
Apollon yhteiskoulu
Apollon yhteiskoulu
teatterimuseo
Apollon yhteiskoulu
Apollon yhteiskoulu
Apollon yhteiskoulu
Apollon yhteiskoulu
Apollon yhteiskoulu
Apollon yhteiskoulu
Aleksanterin teatteri
Apollon yhteiskoulu
Aleksanterin teatteri
Aleksanterin teatteri
Aleksanterin teatteri
Aleksanterin teatteri
Aleksanterin teatteri
Aleksanterin teatteri
Aleksanterin teatteri
Aleksanterin teatteri
sibelius-Akatemia
Haaga-Helia 
Music Finland
seinäjoen ammattikorkeakoulu

Helsinki, suomi
oulu, suomi

tampere, suomi
Pariisi, Ranska
Pariisi, Ranska
Pariisi, Ranska
Pariisi, Ranska

Helsinki, suomi
Helsinki, suomi

tampere, suomi
Helsinki, suomi
Helsinki, suomi
Helsinki, suomi
Helsinki, suomi
Helsinki, suomi
Helsinki, suomi
Helsinki, suomi
Helsinki, suomi
Helsinki, suomi
Helsinki, suomi
Helsinki, suomi
Helsinki, suomi
Helsinki, suomi
Helsinki, suomi
Helsinki, suomi
Helsinki, suomi
Helsinki, suomi
Helsinki, suomi
Helsinki, suomi
Helsinki, suomi
Helsinki, suomi
Helsinki, suomi
Helsinki, suomi

seinäjoki, suomi

-

Osallistujia yhteensä: 2063

Katsojia yhteensä: 14 057

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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Vuosi 2014

Vuoden päähanke oli suuren tilausteoksen valmistaminen 
etelä-koreaan. lisäksi yhtiö panosti edellisenä vuonna 
valmistuneiden tanssielokuvien kansainväliseen levityk-
seen. Yhtiön liikevaihto ja toiminnan muut tuotot olivat 
132 591,49 euroa ja tulos 8278,99 euroa ylijäämäinen.

Vortex ensi-iltaan Soulissa

korean kansallinen tanssiryhmä (national Dance Company 
of korea) tilasi Tero Saariselta suuren kantaesityksen oh-
jelmistoonsa. kyseessä oli ensimmäinen ulkomaisen koreo-
grafin vierailu ryhmän yli 50-vuotisessa historiassa. 

teoksessa on mukana elävä, teosta varten sävelletty mu-
siikki, 25 tanssijaa ja seitsemän muusikkoa. kantaesitys 
oli 16. huhtikuuta korean kansallisteatterin suurella näyt-
tämöllä. Valosuunnittelu ja lavastus olivat mikki Kuntun ja 
pukusuunnittelu Erika Turusen. koreografin assistentteina 
toimivat Henrikki Heikkilä sekä Satu Halttunen. teos sai 
suuren mediahuomion ja se oli myös yleisö- ja arvostelume-
nestys. Vortex jatkaa ryhmän ohjelmistossa vuonna 2015 ja 
sille on neuvoteltu myös ulkomaanesityksiä.

Elokuvahankkeet

Borrowed Light -teoksen ympärille syksyllä 2013 valmis-
tuneen dokumenttielokuvan A Chair Fit for an Angel maail-

manensi-ilta oli maaliskuussa taide-elokuvafestivaali FiFA:
n kilpailusarjassa Montrealissa, jossa se palkittiin parhaasta 
ohjauksesta sekä parhaana kanadanranskalaisena doku-
menttina. elokuva keräsi palkintoja myös Massachusetts in-
dependent Film Festivalilla Yhdysvalloissa sekä Bukarestin 
kansainvälisellä dokumenttifestivaalilla Romaniassa. kaikki-
aan elokuvalla oli vuoden aikana 6118 katsojaa 20 näytök-
sessä, yhdeksällä festivaalilla, kanadassa, Yhdysvalloissa, 
Brasiliassa, Romaniassa ja suomessa.

Dokumenttielokuvan ja HUNT-teoksen taltioinnin suomen-
ensi-illat olivat tanssielokuvafestivaali loikan ohjelmistos-
sa huhtikuussa. Yle teema esitti molemmat elokuvat juhlis-
taakseen tero saarisen 50-vuotispäivää 7. syyskuuta 2014. 
samassa yhteydessä ensi-iltansa sai sons of lumièren tuot-
tama tero saarisen henkilödokumentti Utelias iho. 

katsojia Yle teemalla, Areenassa ja tV Finlandilla lähetetyillä 
tero saarinen -aiheisilla ohjelmilla oli yhteensä noin 37 000.

sopimus elokuvien kansainvälisestä levityksestä tehtiin 
kulttuuri- ja taide-elokuvien levitykseen erikoistuneen ka-
nadalaisen MoDemay entertainment -yhtiön kanssa. lisäksi 
ryhdyttiin neuvottelemaan elokuvien kansainvälisestä DVD-
levityksestä ranskalaisen Bel Air Classiques -yhtiön kanssa. 

Poetry in Motion oy sai tanssielokuvien kansainväliseen le-
vitykseen erillistukea opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

PoetRY in Motion oY
Poetry in Motion oy:n toimialana on tero saarisen tekijänoikeuksien hallinta ja lisensointi sekä tanssielokuvien tuotanto. 
saarinen perusti yhtiön vuonna 1995 nimellä toothpick oy oman tanssiryhmänsä taustayhteisöksi. Vuonna 2002 tanssi-
ryhmän tuotanto- ja esitystoiminnan ylläpito siirtyi yleishyödyllisen yhdistyksen – nykyisen into liikkeessä ry:n  – nimiin.

Poetry in Motion oy:n tavoitteena on jalostaa tero saarisen tekijänoikeuksia hyödyntäviä sisältöjä eri jakelukanaviin ja 
edistää sitä kautta myös tero saarinen Companyn asemaa ja tunnettuutta kansainvälisesti. tero saarisen yksin omistama 
Poetry in Motion oy ei tavoittele toiminnallaan voittoa, vaan mahdollinen ylijäämä käytetään toiminnan kehittämiseen.

20.3.
22.3.
28.3.
29.3.
3.4.
4.4.
5.4.
11.7.
12.7.
8.8.
17.8.
10.9.
11.9.
16.10.
16.10.
19.10.
20.10.
21.10.
26.10.
15.11.

A Chair Fit for an Angel
A Chair Fit for an Angel
A Chair Fit for an Angel
A Chair Fit for an Angel
A Chair Fit for an Angel | HUNT
A Chair Fit for an Angel | HUNT
A Chair Fit for an Angel | HUNT
A Chair Fit for an Angel
A Chair Fit for an Angel
A Chair Fit for an Angel
A Chair Fit for an Angel
A Chair Fit for an Angel
A Chair Fit for an Angel
A Chair Fit for an Angel
A Chair Fit for an Angel
A Chair Fit for an Angel
A Chair Fit for an Angel
A Chair Fit for an Angel
A Chair Fit for an Angel
A Chair Fit for an Angel

international Festival of Films on Art
international Festival of Films on Art
international Festival of Films on Art
international Festival of Films on Art
loikka-tanssielokuvafestivaali
loikka-tanssielokuvafestivaali
loikka-tanssielokuvafestivaali
Maine international Film Festival
Maine international Film Festival
Massachusetts independent Film Festival
koe-Helsinki / Helsingin juhlaviikot
oulun elokuvakeskus, ouDance-festivaali
oulun elokuvakeskus, ouDance-festivaali
iFFest Document Art
são Paulo international Film Festival
são Paulo international Film Festival
são Paulo international Film Festival
são Paulo international Film Festival
orlando Film Festival
Red Rock Film Festival

Montreal, kanada
Montreal, kanada
Montreal, kanada
Montreal, kanada

Helsinki, suomi
Helsinki, suomi
Helsinki, suomi

Waterville, Yhdysvallat
Waterville, Yhdysvallat
Cambridge, Yhdysvallat

Helsinki, suomi
oulu, suomi
oulu, suomi

Bukarest, Romania
são Paulo, Brasilia
são Paulo, Brasilia
são Paulo, Brasilia
são Paulo, Brasilia

orlando, Yhdysvallat
Cedar City, Yhdysvallat

Katsojia yhteensä: 6118

Elokuvanäytökset 2014
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toiMintAkeRtoMUs 2014

Vuodelle 2014 antoi leimansa peräti neljän suuren kantaesityksen tuotanto, joista kolmen ensi-ilta ajoittui vuoden 2014 
puolelle. tero saarinen Companyn oma ryhmäteos Morphed sai hienon alun Helsingin juhlaviikoilla loppuunmyydyssä suomen 
kansallisoopperassa, säveltäjä Esa-Pekka Salosen johtaessa orkesteria. 

japanissa ja koreassa ensi-iltansa saaneiden teosten MESH ja VORTEX vuoksi kansainvälinen toiminta painottui voimak-
kaasti Aasiaan. lisäksi vuoden kohokohtiin lukeutui Borrowed Light -teoksen kiertue, joka huipentui sesonkiin Pariisin mai-
neikkaassa Chaillot-teatterissa. A Chair Fit for an Angel -dokumenttielokuvan festivaalimenestyksen ansiosta toimintaa oli 
kaikkiaan yhdeksässä maassa.

Helsingissä esitystoimintaa rikastutti Aleksanteri tanssii -festivaalilla kamariorkesteri Avantin sekä suomalaisten tanssi-
ryhmien kanssa tehty tuotantoyhteistyö. tero saarisen HUNT ja Borrowed Light -teoksiin perustuvien tanssielokuvien suo-
men ensi-illat nähtiin loikka-tanssielokuvafestivaalilla. lisäksi Malminkartanossa toteutettava yhteisöllinen tanssihanke 
jatkui menestyksekkäästi.

kaikkiaan tero saarinen Companylla oli 22 esitystä ja niissä 14 057 katsojaa. esityskohtainen keskikatsojamäärä oli 
639 katsojaa. Muuta toimintaa – kuten yleisötyötilaisuuksia ja työpajoja – järjestettiin 34, kaikkiaan 2063 osallistujalle.  

MESH – kuva: kouji iida

“Tanssia yli kulttuurirajojen --- [MESH on] 
taiteellisen yhteistyön harmoninen voitto --- 

syvällistä näkemyksellisyyttä.” 
- AuDITOrIum (Japani) 

 Akiko Tachiki, kevät 2014 
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kAntAesitYsten tUotAnto

MESH Japaniin

saitama Dance Associationin ja tero saarinen Companyn yhteistyöteos MESH 
sai ensi-iltansa saitama-teatterissa suur-tokiossa 2. helmikuuta. kesäkuussa 
2013 järjestettyyn koetanssiin osallistui yli sata japanilaistanssijaa, joista ko-
reografi tero saarinen valitsi teokseen 26.

koreografin assistentteina toimivat Henrikki Heikkilä ja Satu Halttunen. Va-
losuunnittelusta vastasi Iwashina Takeaki ja pukusuunnittelusta Izumi miy-
amura. suomalaisessa musiikkikoosteessa kuultiin muun muassa Mieskuoro 
Huutajia ja kantelemusiikkia. 

teos tuotettiin uudenlaisella yhteistuotantomallilla: saitama Dance Associa-
tion vastasi produktion kaikista kustannuksista ja sai oikeudet teoksen esit-
tämiseen japanissa. tero saarinen Company sai oikeudet siirtää valmis teos 
omaan ohjelmistoonsa suomalaistanssijoille välittömästi ensi-illan jälkeen 
– tai käyttää sen valmistuksen yhteydessä syntynyttä liikemateriaalia osana 
muita tuotantojaan. 

kustannustehokas yhteistuotantomalli mahdollisti koreografian tuottamisen 
suurelle tanssijajoukolle tero saarinen Companyn tarpeisiin ilman harjoituspe-
riodiin liittyviä tuotantokustannuksia. suomen japanin instituutin tukemalla 
projektilla haluttiin myös edistää tero saarinen Companyn omaa kiertuetoi-
mintaa japanissa. tavoitteessa myös onnistuttiin: esitysvierailu toteutuu ke-
säkuussa 2015.

Koko illan kantaesitys Morphed Suomen 
Kansallisoopperan päänäyttämöllä

tero saarinen Companyn koko illan kantaesitys Morphed kahdeksalle miestans-
sijalle valmistui elokuussa 2014. koreografi Tero Saarisen lisäksi työryhmään 
lukeutuivat valo- ja lavastussuunnittelija mikki Kunttu ja pukusuunnittelija 
Teemu muurimäki. Musiikki koostui Esa-Pekka Salosen sävellyksistä Concert 
Étude for Solo Horn, Foreign Bodies  ja Violin Concerto.

teoksen ensi-ilta oli suomen kansallisoopperan päänäyttämöllä 16. elokuuta 
osana Helsingin juhlaviikkojen ohjelmaa. teoksen musiikin esitti kansallisoop-
peran orkesteri, jota johti säveltäjä itse. 

teoksessa tanssivat Ima Iduozee, Leo Kirjonen, Saku Koistinen, mikko Lam-
pinen, Jarkko Lehmus, Pekka Louhio, Jussi Nousiainen ja David Scarantino. 
Varalla oli Janne Aspvik. teoksen yhteistuottajia olivat Helsingin juhlaviikot 
sekä ranskalainen saint-Étiennen ooppera.

teos sai osakseen innostuneen vastaanoton niin kriitikoilta kuin yleisöltäkin. 
sille varmistui esityksiä saksaan, itävaltaan, Ranskaan ja japaniin kevätkau-
delle 2015.

“Maestrot, kiitos! 
Upea, pysähdyttävä 
esitys! Musiikki, tanssi, 
koreografia, tarina 
- veret seisauttava 
kokemus.”

“Itkuhan siitä tuli. 
Koskettavan kaunista. 
Nöyrin kiitokseni!”

“Yritin tossa miettiä että 
kuka muu suomalainen 
koreografi tai ryhmä kuin 
TSC voisi saada aikaan 
tällaisen teoksen... Ei 
kukaan!!” 

- Yleisöpalautteita 
teoksesta Morphed
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Morphed – kuva: Mikki kunttu

”Morphed on 
henkeäsalpaava 
audiovisuaalinen 
kokonaiselämys, joka 
koskettaa syvältä, 
voimakkaasti ja pitkään.” 
- TuruN SANOmAT, 
Kaisa Kurikka, 18.3.2014
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Borrowed Light - kuva: jonas lundqvist

“Poikkeuksellinen koreografi ---
 loistava omaperäinen käsiala --- 
Jokainen teos on kypsä ja elegantti kiteytys.”
- LE NOuvEL OBSErvATEur (ranska)
raphaël de Gubernatis, 12.3.2014
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Suurteos Kullervon harjoitukset Kansallisoopperassa

Marraskuussa 2014 alkoivat Kullervon harjoitukset suomen 
kansallisoopperan ja -baletin sekä tero saarinen Companyn 
yhteistuotantona. koreografi Tero Saarisen ja koreografin 
assistentteina toimivien Henrikki Heikkilän ja Sini Länsi-
vuoren lisäksi  produktiossa on mukana kuusi tero saarinen 
Companyn tanssijaa. 

teoksen ensi-ilta on kansallisoopperan suurella näyttämöllä 
13. helmikuuta 2015. kaikkiaan teoksessa on mukana lähes 
sata tanssijaa ja laulajaa sekä solistit. 

MUUt esitYkset Helsingissä

Aleksanteri tanssii 

Morphed-teoksen kantaesityksen lisäksi tero saarinen 
Company tuotti Helsinkiin esitysperiodin teoksista Gaspard 
| Wavelengths | Vox Balaenae. Aleksanterin teatterissa 29. 
lokakuuta - 1. marraskuuta nähdyissä esityksissä oli elävä 
musiikki, jonka esitti Avanti! kamariorkesterin yli kymmen-
jäseninen kokoonpano. säveltäjänimiä olivat maurice ravel, 
George Crumb ja riku Niemi. 

Wavelengths -esityksellä juhlistettiin tero saarinen Com-
panyn pitkäaikaisten tanssijoiden Sini Länsivuoren ja Hen-
rikki Heikkilän 30-vuotistaiteilijajuhlia. He saivat suomen 
teatterijärjestöjen keskusliiton kultaiset ansiomerkit osoi-
tuksena merkittävästä urasta tanssitaiteilijana.

illat olivat osa laajempaa Aleksanteri tanssii -sesonkia, jossa 
esiintyivät myös Susanna Leinonen Company ja Compañia 
Kaari & roni martin sekä marita Liulian, minna Tervamä-
en, Ima Iduozeen ja Tomas Djupsjöbackan muodostama 
taiteilijakollektiivi.  

tero saarinen Company vastasi Aleksanteri tanssii -seson-
gin yhteismarkkinoinnin suunnittelusta ja toteutuksesta 
yhdessä Aleksanterin teatterin kanssa. kaikkiaan yhdeksän 
esityksen kokonaisuus tavoitti 2718 katsojaa. Yhteistyö-
hanke sai erillistukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä 
jane ja Aatos erkon säätiöltä. 

tero saarinen Companyn esityssesongin yhteydessä toteu-
tettiin myös kulttuurimatkailun kehittämishanke ja siihen 
liittyvä yleisötutkimus yhteistyössä tanssin talo ry:n HoP 
Helsinki -tapahtuman kanssa. opetus- ja kulttuuriministeri-
ön rahoittama hanke jatkuu vuoden 2015 puolella.

Tanssielokuvat Suomen ensi-iltaan Loikassa

Muun esitystoiminnan ohella tero saarinen Company tuot-
ti myös tuoreet elokuvansa suomen ensi-iltaan Helsingissä 
yhteistyössä loikka-tanssielokuvafestivaalin kanssa. Doku-
menttielokuva A Chair Fit for an Angel ja HUNT-esitystalti-
ointi nähtiin loikan avajaisnäytöksenä. esitykset Bio Rexis-
sä olivat 3.–5. huhtikuuta.

MUU kotiMAAn esitYstoiMintA

Borrowed Light -teoksen pitkään valmisteilla olleet suo-
men-esitykset toteutuivat maaliskuussa. teos vieraili oulun 
kaupunginteatterissa 5. maaliskuuta ja tampere-talossa 9. 
maaliskuuta. oulun vierailu toteutettiin yhteistyössä oulun 
uuden tanssin keskus jojon kanssa. 

Vierailut saivat yleisöltä erinomaisen vastaanoton. Runsaan 
julkisuuden ja yhteismarkkinoinnin ansiosta myös niille ase-
tetut yleisötavoitteet saavutettiin. 

esitYkset UlkoMAillA

Useiden suurten kantaesitysten tuottamisesta johtuen tero 
saarinen Companylla oli ulkomailla vähemmän esityksiä 
kuin normaalisti.

Helmikuussa tero saarinen Companylla oli toimintaa yhtä 
aikaa tanskan Färsaarilla ja japanissa. teospari Westward 
Ho! | Wavelengths esitettiin tórshavnissa 4. helmikuuta. Yh-
teistuotantona toteutetun MESH-teoksen ensi-ilta oli saita-
ma-teatterissa suur-tokiossa 2. helmikuuta. 

kevätkauden päätapahtuma ulkomailla on Borrowed Light 
-teoksen sesonki Pariisin Chaillot-teatterissa 13.–15. maa-
liskuuta. kerta oli ensimmäinen, kun suomalainen ryhmä 
esiintyi Pariisin kansallisen tanssikeskuksen päänäyttämöl-
lä. 

Pariisin loppuunmyydyt näytökset saivat yleisösuosion li-
säksi osakseen ylistävää huomiota myös mediassa. teok-
sesta tehtiin esitystaltiointi Ranskan televisiota ja Mez-
zo-kaapelikanavaa varten. ohjaajana oli Louise Narboni ja 
tuottajana tanssin ja oopperan tallentamiseen erikoistunut 
24 images –tuotantoyhtiö.

esitystoiminnan ohella käynnistettiin myös vuosille 2014 
ja 2015 ajoittuva jatkohanke kiertue-, lisenssi- ja palvelu-
myynnin kehittämiseen Aasiassa. opetus- ja kulttuuriminis-
teriön myöntämä rahoitus mahdollisti myyntipäällikkö jo-
hanna Rajamäen messuosallistumiset, Aasiassa tarvittavan 
myyntimateriaalien tuotannon sekä vuoden 2015 Aasian-
esitysten ennakkovalmistelun.

”Rajat katsojan roolista katosivat. Kehollinen resonanssi. Vaikuttavaa kommunikointia.”

”Sanoinkuvaamattoman hienoa ja koskettavaa. Miksen ole nähnyt tällaista aikaisemmin?!”

”Pysähdyttävä, koskettava, liikuttava, huikea esitys.”

- Facebook-palautteita Tero Saarinen Companyn ja Avantin esityksestä
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YHteisölliset HAnkkeet

tero saarinen Company jatkoi yhteisöllistä taidetoimintaa 
Malminkartanossa, tiiviissä yhteistyössä Apollon yhteis-
koulun oppilaiden ja henkilökunnan kanssa. Hankkeeseen 
saatiin erillisrahoitusta Helsingin kaupungilta.

työskentely koostui yhdeksästä Apollon lukion oppilaille 
suunnatusta työpajasta, joihin haettiin mukaan erityisesti 
maahanmuuttajataustaisia nuoria. niiden pohjalta koostet-
tu oppilaiden demoesitys Gravity Walk nähtiin Aleksanterin 
teatterin näyttämöllä 6. lokakuuta. 

tero saarinen Companyn yhteisöhankkeen suunnittelusta 
ja toteutuksesta vastasi maria Nurmela. mikko Lampinen 
toimi workshoppien toisena vetäjänä, jonka lisäksi hän vas-
tasi hankkeen videodokumentoinnista ja demonäytöksen 
videoprojisoinneista. Muusikkona oli Jarmo Saari, valosuun-
nittelijana ville Konttinen ja tuotanto- ja viestintäkoordi-
naattorina maarit ruotsalainen. Hankkeen kummeina toi-
mivat kansanedustaja Jani Toivola ja tanssija-koreografi 
Ima Iduozee.

lisäksi toteutettiin Maria nurmelan ja Hanna Azevedon joh-
dolla joulukuun alussa tanssi- ja kuvataideilmaisua yhdistä-
vät erityistyöpajat muslimityttöjen osallistumisen mahdol-
listamiseksi. osioon liittyvä näyttely avautuu lasipalatsin 
tovi ja Akkuna -gallerioihin huhtikuussa 2015.

tavoitteena oli laajentaa yhteisöllinen taidetoiminta Mal-
minkartanossa koululaisista myös vanhempiin ikäryhmiin. 

seniori-ikäisille suunniteltua toimintaa ei kuitenkaan saatu 
toteutetuksi aiotulla tavalla kumppanuustalo Horisontin 
toiminnan hiivuttua. sen sijaan hankeosio kohdennetaan 
lapsiin, joille suunnatut workshopit toteutetaan huhtikuus-
sa 2015 yhteistyössä Päiväkoti timotein kanssa. Valitun 
ikäryhmän kautta yhteisöllisen tanssitoiminnan vaikutta-
vuus laajenee myös lasten perheisiin ja vanhempiin.

”Tanssi on erilaista ja kivaa.” 

”Vain taivas on rajana.”

”Kurssi on mielenkiintoinen kun pääsee 
kokeilee jotain ihan uutta”

- Kommentteja Apollon yhteiskoulun oppilailta

”Kahdeksan nuorta taiteilijaa, jotka muistut-
tivat läsnäolon perusteista.” 

” 8 nuorta, läsnäolo ja rohkeus. 
Jokaisella oma tyyli, mutta tuttu 
liikekieli. Olisinpa itsekin”

”Sai 8 nuorta joraamaan yhdessä ja luot-
tamaan itseensä & toisiinsa. Upea näky!”

 - Yleisön kommentteja Apollon nuorten esityksestä
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YleisötYö jA koUlUtUstoiMintA 

tero saarinen Company jatkoi opetustoimintaa ja yleisötyö-
tä sekä suomessa että ulkomailla. Yleisökeskustelut järjes-
tettiin kaikkien suomen-esitysten jälkeen. Uutena toimin-
tamuotona järjestettiin ensimmäinen “ystävämatka” tero 
saarinen Companyn Chaillot-teatterin esitysten yhteyteen 
Pariisissa. 

toiminnanjohtaja iiris Autio osallistui tampereen teatterike-
sän yhteydessä järjestetyn Viestivä ja hyvin johdettu teatte-
ri työyhteisönä -seminaarin paneeliin elokuussa. lisäksi hän 
vieraili puhujana teatterimuseon esitystallenneseminaaris-
sa syyskuussa sekä Haaga-Helian kulttuuriyrittäjyyskurssil-
la, seinäjoen ammattikorkeakoulun välittäjävalmennusoh-

jelmassa ja Music Finlandin lentoon! -sparrausohjelmassa 
marraskuussa. sibelius-Akatemian Arts management -mais-
teriohjelman opiskelijat  perehtyivät sopimusjuridiikan kan-
sainvälisiin käytäntöihin vierailullaan tero saarinen Compa-
nyssa marraskuussa.

erilaisia opetus-, yleisötyö- ja luentokertoja oli yhteensä 34 
ja niissä 2063 osallistujaa. 

YHteistYö PoetRY in Motion 
oY:n kAnssA

Yhdistys jatkoi viestinnällistä yhteistyötä tero saarisen te-
kijänoikeuksista, lisensointitoiminnasta ja elokuvatuotan-
nosta vastaavan Poetry in Motion oy:n kanssa (ks. sivut 
12–13). 

Vuonna 2014 tero saarinen Company sai julkisuutta Aasias-
sa saarisen korean kansalliselle tanssiryhmälle (national 
Dance Company of korea) tekemän merkittävän koreografi-
vierailun ansiosta. kansainvälistä huomiota toi myös doku-
menttielokuvan A Chair Fit for an Angel menestys.

Yle teema esitti kaksi Poetry in Motion oy:n tuottamaa 
tanssielokuvaa osana tero saarisen 50-vuotisjuhlan kunni-
aksi lähettämäänsä teemailtaa 7. syyskuuta. 

TOImINTAKErTOmuS: Toiminnanalat
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A Chair Fit for an Angel – elokuva – kuva: Ciné Qua non Média / tero saarinen Company

”Loistavasti hoidettu 
tilaisuus. Parhaat kiitokset!”

”Toivottavasti jatkossakin 
järjestätte vastaavia reissuja!”

- Palautetta Chaillot-ystävämatkan osallistujilta

”Ah, minusta oli erityisen kiinnostavaa,
että tanssiteosta oli sovitettu 
dokumenttielokuvaan ja sijoitettu 
osaksi laajempaa kulttuuri-ilmiötä. ---
Koin elokuvasta syvää levollisuutta”

- Facebook-palaute A Chair Fit for an Angel -elokuvasta
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Henkilöstö
Henkilöstön osalta pääpaino säilyi edelleen produktiokoh-
taisissa vierailijoissa ja ulkopuolisten palveluiden käyttämi-
sessä (ks. sivu 27). 

Vuonna 2014 kuukausipalkalla ryhmässä työskenteli yh-
deksän työntekijää: taiteellinen johtaja, koreografi Tero 
Saarinen, toiminnanjohtaja Iiris Autio, tekninen johtaja 
ville Konttinen, vastaava harjoittaja Henrikki Heikkilä, 
viestintä- ja markkinointipäällikkö Terhi mikkonen, tuo-
tantopäällikkö maiju Lempinen ja myyntipäällikkö Johanna 
rajamäki. Sini Länsivuori palasi toimivapaalta kuukausipal-
kalle syyskuun alussa ja hänet nimitettiin taiteellisen kehi-
tyspäällikön tehtävään. lisäksi kiinnitettiin David Scaran-
tino osa-aikaiseksi tanssijaksi määräaikaiselle sopimukselle 
ajanjaksolle 1.9.2014 - 31.5.2015.

Produktiokohtaisia työntekijöitä oli 22, joista tanssijoita 
oli 16. lisäksi ryhmä tarjosi vuoden aikana työharjoittelu-
paikan kolmelle taidejohtamisesta ja kulttuurituotannosta 
kiinnostuneelle opiskelijalle sekä yhdelle tanssijalle. 

Henkilöstön ulkoilupäivä järjestettiin nuuksiossa 9. kesä-
kuuta ja virkistyspäivä tero saarisen 50-vuotispäivän (7. 
syyskuuta) yhteydessä lapin saariselällä. 

erityistä huomiota kiinnitettiin edelleen työhyvinvointia 
edistävän ja työuupumusta ennaltaehkäisen ilmapiirin tuke-
miseen. tero saarinen Companyn työterveyshuollosta vas-
tasi lääkärikeskus Aava. Myös freelancer-työntekijät olivat 
ympärivuotisen työterveyshuollon piirissä.

HAllinto 
Yhdistys ja hallitus

Yhdistyksen hallituksen kaudella 29.5.2013 - 21.5.2014 
muodostivat reima Jokinen (pj), Tero Saarinen (vpj), Hen-
rikki Heikkilä, marita Liulia ja Heikki vienola. sama hallitus 
valittiin jatkamaan myös 21. toukokuuta 2014 pidetyssä 
yhdistyksen vuosikokouksessa. Vuonna 2014 hallitus ko-
koontui neljä kertaa.  into liikkeessä ry:llä oli vuoden lopus-
sa 29 varsinaista jäsentä ja 7 kannatusjäsentä. 

Taloushallinto 

Yhdistyksen kirjanpidosta ja palkanlaskennasta vastasi 
Accountor oy. Varsinaisena tilintarkastajana jatkoi kHt 
tilintarkastaja Kare Kotiranta nexia tilintarkastus oy:stä. 
Vuoden 2014 alusta siirryttiin ostolaskujen sähköiseen 
kierrätysjärjestelmään, mikä nopeutti ja tehosti taloushal-
lintoa.

syksyllä siirryttiin käyttämään myös sähköistä, verkkopoh-
jaista kalenteriohjelmaa ajanhallinnan parantamiseksi. 

Tanssin edistäminen ja edunvalvonta

tero saarinen Company osallistui edelleen tanssitoimialan 
kehittämiseen niin suomessa kuin kansainvälisesti. Ryhmä 
pyrkii edistämään tanssin valtakunnallista asemaa sekä 
omalla toiminnallaan että suomen teatterit ry:n ja tanssin 
talo ry:n jäsenenä. 

iiris Autio valittiin uudelleen tanssin talo ry:n hallitukseen. 
Hän osallistui myös suomen teatterit ry:n ja suomen teat-
teri- ja mediatyöntekijäin liiton välisiin, tanssialan uusia am-
mattinimikkeitä ja -tariffeja koskeviin työehtosopimusneu-
votteluihin stefin tanssijaoksen edustajana.

tilAt jA kAlUsto

tero saarinen Company toimi edelleen residenssisopimuk-
sella Aleksanterin teatterissa. teatteriteknistä kalustoa 
esityksiin vuokrattiin Poetry in Motion oy:ltä sekä kalusto-
vuokrausyhtiöiltä.

TOImINTAKErTOmuS: resurssit, hallinto ja talous

”Suosittelen lämpimästi hakemaan ja 
astumaan samoihin saappaisiin kuin 
minä muutama kuukausi takaperin. Voin 
vilpittömästi sanoa, että vaikka rahallista 
korvausta hommasta ei saa, niin kokemus 
ja oppi on täysin vertaansa vailla! On ollut 
ilo. Kiitos Kela, TE-toimisto ja TSC!”

- Katariina Kangas, tuotantoharjoittelija, 
syksy 2014
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TOImINTAKErTOmuS: resurssit, hallinto ja talous

Viestintä jA MARkkinointi

kehitettiin edelleen tero saarinen Companyn läsnäoloa 
sosiaalisessa mediassa. esimerkiksi pääkanava Faceboo-
kissa Companyn seuraajien määrä kasvoi lähes 250%. Vuo-
den 2014 lopussa sivulla oli noin 3500 tykkääjää.

syvennettiin tero saarinen Companyn b-to-b-myynnin ja 
markkinointiviestinnän yhteistyötä sekä kehitettiin niiden 
työkaluja. täsmennettiin eri kanavien viestintästrategiaa 
ja organisaation käytännön ohjeistuksia. Viestintä integroi-
tiin aiempaa tiiviimmin osaksi teosten tekoprosessia ja siinä 
hyödynnettiin laajasti eri kanavia ja keinoja, kuten videoma-
teriaalia ja sosiaalista mediaa. 

Ryhmän medianäkyvyys oli vuonna 2014 poikkeuksellisen 
runsasta. erityisesti uudet kantaesitykset, Pariisin näytök-
set ja elokuvaprojektit saivat merkittävää mediahuomio-
ta suomessa ja ulkomailla. 

MYYnti

Myyntipäällikkö johanna Rajamäki osallistui tanssialan mes-
suille new Yorkissa, Düsseldorfissa, Montrealissa, soulissa ja 
oslossa. lisäksi hän oli mukana tanssin tiedotuskeskuksen 
järjestämällä Venäjälle suuntautuneella verkottumismatkal-
la sekä FiFA-elokuvafestivaalilla Montrealissa. Myös maa- ja 
aluekohtaisen myyntistrategian ja sidosryhmärekisterin ke-
hittämistyötä jatkettiin. 

keskeisimpiä jatkomyyntitilaisuuksia olivat kuitenkin ryh-
män omat esitykset. esimerkiksi Morphed-teoksen ensi-ilta 
houkutteli Helsinkiin ennätysmäärän ostajia euroopasta, 
Aasiasta ja Yhdysvalloista. Yhteistyössä tanssin tiedotus-
keskuksen kanssa vieraille järjestettiin Helsingissä myös 
verkottumismahdollisuuksia muiden tanssitoimijoiden 
kanssa. Morphed-teoksen ennakkomyynnissä kevätkaudelle 
2015 onnistuttiin jo ennen ensi-iltaa, mikä kertoo merkit-
tävästä kansainvälisestä kiinnostuksesta ja ostajien luotta-
muksesta  tero saarinen Companyn työtä kohtaan.

tAloUs

Yleisavustukset

tero saarinen Companyn valtiolta saama toiminta-avustus 
kasvoi 3 000 eurolla 401 720 euroon edellisvuoteen verrat-
tuna. kaupungin avustus pysyi ennallaan 84 924 eurossa. 
Helsingin kaupungin toiminta-avustuksen osuus oli 8 pro-
senttia ja valtion tuen osuus 39 prosenttia vuoden koko-
naistulosta.

kuntarahoitusongelma on tero saarinen Companyn toimin-
nan kehittämisen kannalta keskeisin haaste, johon tulisi 

löytää ratkaisu lähivuosina yhdistyksen talouden vakautta-
miseksi. Helsingin kaupungilta saatavan toiminta-avustuk-
sen pienuus vaikeuttaa paitsi esiintymisiä Helsingissä myös 
uusien teosten tuotantoa. 

jane ja Aatos erkon säätiöltä syksyllä 2014 saatu, vuoteen 
2017 ulottuva 620 000 euron rahoitus mahdollistaa esitys-
volyymin kasvattamisen Helsingissä rahoituskaudella. ta-
voitteena on nostaa tero saarinen Companyn kuntarahoitus 
vastaamaan ryhmän toimintavolyymia ja valtionosuuslain 
mukaista ns. kolmikantamallia vuoteen 2017 mennessä. 
tanssin talo -hankkeen eteneminen tukee omalta osaltaan 
tanssin rahoitusaseman parantumista Helsingissä.

Toiminnanalat

Vuosi 2014 oli taloudellisesti haastava toiminnan painot-
tuessa voimakkaasti kantaesitysten valmistamiseen. noin 
puolet Morphed-teoksen tuotantokuluista jaksotettiin vuo-
delle 2015, jonne teoksen varsinainen ensi-iltakiertuekin 
ajoittuu.

Projektikohtaisen varainhankinnan kautta saadun rahoituk-
sen merkitys on taloudellisesti haastavina aikoina korostu-
nut. Vuonna 2013 sen osuus oli 26 prosenttia vuoden ko-
konaistulosta. 

Tulos

talouden kokonaisvolyymi oli 1,03 miljoonaa euroa. tili-
kauden tulos oli -5 052,01  euroa alijäämäinen, mikä lisäsi 
oman pääoman alijäämän -39 217,67 euroon. kassavirta 
saatiin kuitenkin pidettyä positiivisena ja likviditeettiongel-
milta vältyttiin. 

tUleVien tilikAUsien näkYMät

tero saarinen Companyn yleisavustus valtiolta vuodelle 
2015 nousi 12 216 eurolla laskennallisen henkilötyövuo-
simäärän kasvettua yhdellä 16 henkilötyövuoteen. Valti-
onosuus ja avustus vuodelle 2015 ovat yhteensä 413 936 
euroa Helsingin kaupungin toiminta-avustuksen pysyessä 
ennallaan 84 924 eurossa. Myös Kullervo-teoksen tuotta-
minen yhteistyössä suomen kansallisoopperan kanssa sekä 
Morphed-teokselle jo varmistuneet esitykset ja teokseen 
kohdistuva kansainvälinen kiinnostus tekevät vuoden 2015 
talousnäkymistä positiiviset. 

lisäksi jane ja Aatos erkon säätiön myöntämä kolmevuoti-
nen 620 000 euron rahoitus auttaa tuottamaan taiteellises-
ti kunnianhimoisia esityksiä Helsinkiin - ilman kohtuutonta 
taloudellista riskinottoa. Myös muihin projekteihin kohdis-
tuvan varainhankinnan osalta vuoden 2015 talous näyttää 
turvatulta.

tavoitteena on saada yhdistyksen talous tasapainoon tero 
saarinen Companyn 20-vuotisuhlavuoteen 2016 mennes-
sä. Monipuolisten toimintojen, aktiivisen varainhankinnan 
ja tiukan kulukurin avulla tavoitteessa on mahdollista on-
nistua.

Helsingissä 17. maaliskuuta 2015
INTO LIIKKEESSÄ rY HALLITuS

”Pidän ryhmän tavasta suhtautua
 yleisöön, avoimuuden tunnusta ja luokse 
tulemisesta. --- koen että TSC on kokemat-
tomammankin katsojan helppo lähestyä. 
Some-toiminta on osa sitä ideaa.”

- Avoin palaute Facebook-tutkimuksen yhteydessä



Westward Ho! - kuva: sakari Viika
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Kuukausipalkkaiset työntekijät (9)

Autio, iiris 2

Heikkilä, Henrikki 3

konttinen, Ville 4

lempinen, Maiju 5 
länsivuori, sini 6

Mikkonen, terhi 7 

Rajamäki, johanna 8 
saarinen, tero 1

scarantino, David 9

Vakituiset vierailijat (16)

Ahola, Auri 
Aspvik, janne 10

Halttunen, satu 11

Hyvärinen, Annika 12

iduozee, ima 13

kirjonen, leo 14

knif, Carl 15

koistinen, saku 16

lampinen, Mikko 17

lehmus, jarkko 18

lindfors, nina 19

lommi, natasha 20

louhio, Pekka 21

nousiainen, jussi 22

nurmela, Maria 23

Vienola, Heikki 24

Vierailevat teknikot (3)

eklund, klaus 25

Finnilä, Ville 26

Melchior, Marco 27

Muut produktiokohtaiset työntekijät (3)

garner, Mike
saari, jarmo 28

tarkiainen, noora

Keskeiset palveluntarjoajat (32)

Mikki kunttu oy (valosuunnittelu) 
teemu Muurimäki (pukusuunnittelu)
Avanti! Ry (muusikot) 

the Boston Camerata (laulajat) 

Blinder oy (tekninen tuotanto)
Fabel Creative oy 
(graafinen suunnittelu)
tmi johanna Vehmas 
(pukuompelu- ja huolto)
Accountor Helsinki oy 
(kirjanpito, tilinpäätös)
Accountor turku oy (palkanlasku)
it-Huolto Helsinki oy (it-tukipalvelut)
Woima Hosting oy (web-palvelut)
tmi timo koro (web-palvelut)
gruppo software oy 
(käyttöliittymäpalvelut)
nexia tilintarkastus oy (tilintarkastus)
sensus Pool Project 
(videokuvaus- ja editointipalvelut)
lumikinos Production oy 
(videokuvaus- ja editointipalvelut)
Pyrstötähti ay (valokuvaus) 
studio Heikki tuuli (valokuvaus)
levypallo oy (valokuvaus)
Pikkunoita siivouspalvelu oy 
tmi kodin yleisapu ja remontointi

Muut keskeiset ostopalvelusopimukset 

Bulevardin teatteriyhdistys ry (tilapalvelut)
lääkärikeskus Aava oy (työterveyshuolto)
CHs expo Freight oy (rahtipalvelut)
travellink Ab (matkatoimistopalvelut) 
DlB spectacles - Performing Arts (agentuuripalvelut) 

Palkattomat harjoittelijat (4)

sairanen, Hanna (20.1.-23.5.) 
kärki, Pietari (5.5.-16.8.2014)
kangas, katariina (29.7.-19.12.)
Ruotsalainen, Maarit (1.9.-19.12.)

toiminnanjohtaja
vastaava harjoittaja
tekninen johtaja 
tuotantopäällikkö 
taiteellinen kehityspäällikkö 
(1.9.2014 alkaen)
markkinointi- ja 
viestintäpäällikkö 
myyntipäällikkö 
koreografi, 
taiteellinen johtaja, 
tanssija
tanssija (osa-aikainen, 
1.9.2014 alkaen) 

tanssija 
tanssija 
tanssija, 
koreografin assistentti
tanssija
tanssija 
tanssija 
tanssija
tanssija
tanssija, tanssinopettaja 
(yhteisöhanke)
tanssija 
tanssija
tanssija
tanssija
tanssija 
tanssija, vastaava tanssin
opettaja (yhteisöhanke)
tanssija

valaistusmestari
näyttämömestari
äänisuunnittelija, ääniteknikko

kääntäjä
säveltäjä, muusikko
pukuhuoltaja

teRo sAARinen CoMPAnYn tYöntekijät jA keskeiset PAlVelUntARjoAjAt 2014

kunttu, Mikki 29

Muurimäki, teemu 30

Holmström, emil
Rautasalo jukka, Räty Heljä
Azéma Anne, Buff Carolann, 
Cohen joel, Consoli susan, 
Hershey Daniel, nesvadba joel, 
Parias Camila, turner Ryan, 
Wilkinson Donald
Auvinen, eero 
Hurmerinta, sebastian 

Vehmas, johanna 

Dindarova, elena

Mänttäri, Pirkko
Hietakunnas, toni
lampikoski, Mikko
koro, timo 
knaapi, Matti 

kotiranta, kare; Viitala, Ari 
lampinen, Mikko

Freundlich, thomas 

Viika, sakari
tuuli, Heikki
Ahola, tanja
Rusina, Ruta 
Väisänen, jari 

tuotantoharjoittelija  
tanssijaharjoittelija
tuotantoharjoittelija 
yhteisöhankkeen koordinaattori,
tuotantoharjoittelija
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Borrowed Light 

koreografia: tero saarinen
shakers-musiikin sovitus: joel Cohen
Musiikin johto: Anne Azéma 
Valo- ja lavastussuunnittelu: Mikki kunttu 
Pukusuunnittelu: erika turunen 
äänisuunnittelu: Heikki iso-Ahola

tanssijat: satu Halttunen, Henrikki Heikkilä, 
Annika Hyvärinen, Carl knif, Pekka louhio, 
sini länsivuori, Maria nurmela, Heikki Vienola 

laulajat / the Boston Camerata: Anne Azéma, 
Carolann Buff, susan Consoli, Daniel Hershey, 
joel nesvadba, Camila Parias, Ryan turner, 
Donald Wilkinson 

Gaspard 

koreografia: tero saarinen
Musiikki: Maurice Ravel
Valosuunnittelu: Mikki kunttu 
Pukusuunnittelu: keren nissim

tanssijat: satu Halttunen, Mikko lampinen, 
Annika Hyvärinen, Maria nurmela, 
Heikki Vienola / Henrikki Heikkilä

Pianisti / Avanti!: emil Holmström

Mesh 

koreografia: tero saarinen
Valosuunnittelu: iwashina takeaki
Pukusuunnittelu: izumi Miyamura 
Musiikki: kollaasi
koreografin assistentit:  
satu Halttunen, Henrikki Heikkilä

tanssijat: 26 (saitama Dance Association)

Morphed 

koreografia: tero saarinen 
Musiikki: esa-Pekka salonen
Valosuunnittelu: Mikki kunttu
Pukusuunnittelu: teemu Muurimäki 
äänisuunnittelu: Marco Melchior 
koreografin assistentit:  
satu Halttunen, Henrikki Heikkilä

tanssijat: ima iduozee, leo kirjonen, 
saku koistinen, Mikko lampinen, 
jarkko lehmus, Pekka louhio, 
jussi nousiainen, David scarantino

kapellimestari: esa-Pekka salonen
solistit: Akiko suwanai, viulu; 
tommi Viertonen, käyrätorvi 
Muusikot: suomen kansallisoopperan orkesteri

Vox Balaenae 

koreografia: tero saarinen
Musiikki: george Crumb
Valo- ja lavasuunnittelu: Mikki kunttu 
Pukusuunnittelu: erika turunen 
äänisuunnittelu: Marco Melchior

tanssi: tero saarinen

Muusikot / Avanti!: emil Holmström, 
jukka Rautasalo, Heljä Räty

Wavelengths 

koreografia: tero saarinen
Musiikki: Riku niemi
Valosuunnittelu: Mikki kunttu 
Pukusuunnittelu: erika turunen

tanssijat: Henrikki Heikkilä, 
sini länsivuori / Maria nurmela 
 
Muusikot / Avanti!: jose luis Carreres, 
Aleksi Haapaniemi, Minna koskimies, 
jussi Markkanen, kazutaka Morita, 
Ari-Pekka Mäenpää, jani niinimäki, Mirka Viitala

Westward Ho!

koreografia: tero saarinen
Valosuunnittelu: Mikki kunttu
Pukusuunnittelu: tero saarinen 
Musiikki: kollaasi

tanssijat: Henrikki Heikkilä, 
Pekka louhio, Heikki Vienola

elokUVAtUotAnnot / loikkA
A Chair Fit for an Angel
HUNT

VieRAilUt / AleksAnteRi tAnssii!
Kaira – susanna leinonen Company

Swan Song – Marita liulia & Co

Punainen Nainen | Korppi ja Kello
– Compañía kaari & Roni Martin
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TILINPÄÄTöS

VARsinAinen toiMintA

      tuotot
      kulut
      toiminnanalojen kate

Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut

      tuotot
      kulut
           Henkilöstökulut
           Poistot
           Muut kulut
      Yhteisten erien kate

Tuotto-/kulujäämä

varainhankinta
      tuotot

Tuotto-/kulujäämä

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
      kulut
           Rahoitustoiminta

Tuotto-/kulujäämä

Yleisavustukset
      Yleisavustukset

Tilikauden tulos

tilikAUDen Yli-/AlijääMä

1.1.2014–31.12.2014

542 766,00
-482 107,95

60 658,05

1 094,86

-451 918,03
-1 015,32

-100 005,16
-551 843,65

-491 185,60

450,00

-490 735,60

-960,41

-491 696,01

486 644,00

-5 052,01

-5 052,01

1.1.2013–31.12.2013

580 099,06
-476 215,79
103 883,27

2 381,92

-412 686,86
-2 662,65

-123 271,69
-536 239,28

-432 356,01

1 400,00

-430 956,01

-805,87

-431 761,88

483 644,00

51 882,12

51 882,12

tUloslAskelMA
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tAse
VAstAAVAA

PYsYVät VAstAAVAt

Aineelliset hyödykkeet
     koneet ja kalusto

VAiHtUVAt VAstAAVAt
           saamiset
                lyhytaikaiset
                     Myyntisaamiset
                     siirtosaamiset

           Rahat ja pankkisaamiset

VAstAAVAA YHteensä

VAstAttAVAA

           oMA PääoMA
           edellisten tilikausien voitto (tappio)
           tilikauden voitto (tappio)

           VieRAs PääoMA
           lyhytaikainen
                     saadut ennakot
                     ostovelat
                     Muut velat
                     siirtovelat

VAstAttAVAA YHteensä

31.12.2014

3 045,95
3 045,95

3 045,95

0,00
76 777,89
76 777,89

69 079,50

145 857,39

148 903,34

31.12.2014

-34 165,66
-5 052,01

-39 217,67

35 000,00
14 022,53
39 840,90
99 257,58

188 121,01

188 121,01

148 903,34

31.12.2013

4 061,27
4 061,27

4 061,27

19 801,25
16 893,37
36 694,62

67 322,10

104 016,72

108 077,99
 

31.12.2013

-86 047,78
51 882,12

-34 165,66

0,00
3 921,96

18 662,25
119 659,44
142 243,65

142 243,65

108 077,99
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tilinPäätöksen lAAtiMistA koskeVAt liitetieDot      

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet

Eläkemenot

Yhdistuksen henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa vakuutusyhtiössä. eläkekulut on kirjattu suorite-
perusteisesti tilinpäätökseen. kattamatonta eläkevastuuta ei ole.

Pysyvien vastaavien arvostus
Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla 
poistoilla.

Avustukset

opetusministeriöstä ja Helsingin kaupungilta saadut yleisavustukset on esitetty erässä yleisavustukset. 
Projektiavustukset sisältyvät toiminnanalan tuottoihin.

Kulujen kohdistamisperiaatteet  

toiminnanaloille on kohdistettu niiden erilliskulut.
      
Morphed kantaesitystuotanto (projekti 7702)

noin puolet Morphed-teoksen tuotantokuluista jaksotettiin vuodelle 2015, 
johon teoksen varsinainen ensi-iltakiertuekin ajoittuu. 

tUloslAskelMAA koskeVAt liitetieDot  

Kokonaistuotot ja -kulut

kokonaistuotot
kokonaiskulut
Ylijäämä/Alijäämä

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

korkotuotot
korkokulut
Muut rahoituskulut
Yhteensä

Poistot

32
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31.12.2014

1 030 954,86
-1 036 006,87

-5 052,01

27,12
-987,53

0,00
-960,41

1 015,32

31.12.2013

1 067 524,98
-1 015 642,86

51 882,12

10,55
-816,42

0,00
-805,87

2 662,65
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tAseen VAstAttAViA koskeVAt liitetieDot

Oman pääoman erittely:

tilikauden yli/alijäämä

edellisten tilikausien yli/alijäämä

oma pääoma yhteensä

VAkUUDet jA VAstUUsitoUMUkset

Yhdistyksellä on 70 000 euroon asti ulottuva tilijousto.

HenkilöstökUlUjen eRittelY

Henkilöstökulut

Palkat

eläkekulut

Muut henkilösivukulut

Yhteensä

lukuun sisältyvät jaksotetut palkat

kiRjAnPitokiRjAt

Päiväkirja

Pääkirja

tasekirja

tase-erittely

käYtetYt tositelAjit jA säilYttäMistAPA

tilitositteet

Muistiotositteet

31.12.2014

-5 052,01

-34 165,66

-39 217,67

31.12.2014

505 371,48

85 464,20

37 719,70

628 555,38

31.12.2013

51 882,12

-86 047,78

-34 165,66

31.12.2013

441 333,43

74 166,09

30 666,78

546 166,30

CD-tallenteena

CD-tallenteena

erikseen sidottuna

tasekirjaan sidottuna

CD-tallenteena

paperitositteena
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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

Bulevardi 23–27
Fi-00180 Helsinki 
tel +358 9 6813 1881
fax +358 9 680 2008
info@terosaarinen.com
www.terosaarinen.com


