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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. ryh-
män nimi muuttui muotoon Tero Saarinen Company 
vuonna 2002, jolloin sen ylläpitäminen siirtyi yhdistyk-
sen – nykyiseltä nimeltään Into liikkeessä (ry) – nimiin.

Nykyään Tero Saarinen Company luetaan Suomen 
kulttuuriviennin kärkitoimijoihin. Se on esiintynyt jo 
35 maassa ja tuottanut kaikkiaan yhdeksän kantaesi-
tystä: Westward Ho! (1996), Overdosed Mood (1997), 
un/do (1998), Could you take some of my weight...? 
(1999), Kaze (2001), Petrushka (2001), HuNT (2002), 
Borrowed light (2004) ja Next of Kin (2008). Tällä het-
kellä sen ohjelmistossa on kuusi esityskokonaisuutta.

Kumulatiiviset toteumat 1996–2009

422 näytöstä 202 440 katsojaa 35 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.Kiina
15.Kreikka
16.Kroatia
17.Liettua
18.Luxemburg

19.meksiko
20.monaco
21.Norja
22.puola
23.ranska
24.ruotsi

25.Saksa
26.San marino
27.Suomi
28.Sveitsi
29.Tanska
30.Tunisia

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

 
 
 
 
 
 
 
 

ryhmä on ollut säännöllisen valtion tuen – teatteri- ja 
orkesterilain – sekä Helsingin kaupungin toiminta-avus-
tuksen piirissä vuodesta 2004. 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
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Missio – humaani vuorovaikutuksellisuus

Tero Saarinen Companyn toiminnan perimmäisenä tar-
koituksena on tutkia, edistää ja välittää humaania maa-
ilmankuvaa ja inhimillisiä perusarvoja tanssin kielellä. 

Taiteellisena tavoitteena on luoda koreografian, musii-
kin ja visuaalisen suunnittelun muodostamia elämyk-
sellisiä ja aikaa kestäviä kokonaistaideteoksia - avoimia 
vuorovaikutustilanteita, jotka herkistävät katsojan inhi-
millisten peruskysymysten ääreen. 

Visio – taiteen ja tuotannon luova liitto

Kehollisena, audiovisuaalisena ja kieleen sitoutumat-
tomana taidemuotona tanssin suosio kasvaa nopeasti 
ympäri maailmaa etenkin nuorten ikäryhmien keskuu-
dessa. uudet teknologiat ja jakelukanavat mahdollis-
tavat myös tanssin entistä nopeamman ja laajemman 
leviämisen.

Tero Saarinen Companylla on realistiset edellytykset 
kohota maailman johtavien taidetanssiryhmien jouk-
koon. vaikka elävä esitys tulee säilyttämään asemansa 
esittävän taiteen keskiössä, on ryhmän pitkän tähtäi-
men visiona jalostaa taiteellinen työ myös muihin for-
maatteihin ja jakelukanaviin soveltuvaan muotoon.

arvot

– yHTeiSölliSyyS

– TOiMiNNaN läPiNäKyVyyS

– laadulliNeN TiNKiMäTTöMyyS

– TyöN ja yRiTTeliäiSyydeN aRVOSTaMiNeN

Tero Saarinen Company ja Helsinki

Tero Saarinen Company esiintyy Helsingissä säännöllises-
ti. 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, esityskohtaisen keskikatsojamäärän ollessa 
312. ryhmän tavoitteena on jatkaa ja laajentaa elo-
kuulle sijoittuvaa esitystoimintaa, joka on tavoittanut 
hyvin paitsi pääkaupunkiseudun yleisöt myös koti- ja 
ulkomaiset matkailijat. Lisäksi toiveena olisi laajentaa 
esityksiä syys- ja kevätkaudelle. pitkällä tähtäimellä 
suunnitellaan myös koti- ja ulkomaisille tanssinopiske-
lijoille suunnatun Tero Saarisen liiketekniikkaopetusta 
antavan koulun perustamista Helsinkiin.

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 vaikeutuu 
Svenska Teaternin siirtyessä Aleksanterin teatteriin 
oman talonsa peruskorjauksen ajaksi.

Tero Saarinen Company onkin sitoutunut yhdessä mui-
den tanssin toimijoiden kanssa edistämään Tanssin talon 

– tanssille omistetun tilakokonaisuuden – saamista  
Helsinkiin. Lisäksi ryhmä pyrkii omalla toiminnallaan ja 
yhteisen edunvalvontatyön kautta nostamaan tanssin 
asemaa ja arvostusta Helsingissä
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JOHDON ALKuSANAT
vuoteen 2009 mahtui monta ilon aihetta ja kohokohtaa. vuosi oli poik-
keuksellinen erityisesti Helsingin-toimintamme osalta: kahden eri esi-
tyssesongin tuottaminen Aleksanterin teatteriin oli ryhmällemme iso 
panostus. Erityisen tärkeältä tuntui aloittaa myös vierailuesitysten tuot-
taminen. runollisen tanssin sesonki tarjosi yleisölle kiinnostavan näkökul-
man suomalaisen nykytanssin taustavaikuttajien – Carolyn Carlsonin ja  
jorma uotisen – keskeiseen tuotantoon, joiden toimintaa ja visionäärisyyt-
tä on myös Tero Saarinen Companyn monessa kiittäminen.

Sesonkien menestys ja runsas yleisöpalaute kertovat Helsingin-toiminnan 
merkityksestä. Sekä kotimaiselle tanssille että ulkomaisille vierailuille riit-
tää kiinnostunutta yleisöä siinä missä teatterillekin! yksi tulevien vuosien 
tärkeimmistä tavoitteistamme tuleekin olemaan tanssin aseman paranta-
minen omassa kotikaupungissamme. yhdessä muiden kentän toimijoiden 
kanssa ajamme tanssille soveltuvien esitys- ja harjoitustilojen lisäämistä 
sekä tanssin rahoituksen nostamista puheteatterin tasolle.

Tanssin kentän toimijoiden yhteistyö on ilahduttavasti lisääntynyt viime 
vuosina. vuonna 2009 se huipentui tanssin saadessa ensimmäisen oman 
valtakunnallisen tulevaisuusvision ja -strategian. valtion tanssitaidetoi-
mikunnan aloitteesta syntynyt Tanssissa on tulevaisuus – Tanssin visio ja 
strategia 2020 perustuu laajalle tausta-aineistolle. Sen sisältämät ehdotuk-
set ovat selkeitä ja tarjoavat hyvät lähtökohdat kentän kehittämiselle.

Toivottavasti onnistumme yhteisissä ponnisteluissa ja tulevat tanssijasu-
kupolvet saavuttavat kunnolliset työskentelyolosuhteet hieman meitä 
helpommalla. Kuvaavaa on, että Tero Saarinen pystyi nostamaan kuukausi-
palkkaa ryhmästään ensimmäistä kertaa vuonna 2009 – kolmetoista vuot-
ta ryhmänsä perustamisen jälkeen.

Sitkeys ja pitkäjännitteisyys ovat kuitenkin onneksi kantaneet hedelmää. 
Tero Saarinen Companyn toiminta ulkomailla oli viime vuonna jälleen ennä-
tyksellisen vilkasta: kohteena kolmetoista maata, joista kaksi uutta. 
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viime vuoden kiertueiden myötä ryhmä on esiintynyt yhteensä 35 maassa, 
kuudessa maanosassa. Olemme iloisia myös opetustoimintaamme liittyvän 
kansainvälisen kysynnän kasvusta: mestarikursseja ja ammattitanssijoiden 
työpajoja oli vuoden aikana seitsemässä maassa. 

maailman taloustilanne näkyi kuitenkin taloudellisen volyymin tuntuva-
na pienenemisenä: tilaajat ostivat aiempaa pienempimuotoisia teoksia ja 
vuosia suunnitteilla ollutta yhdysvaltain-kiertuetta jouduttiin jälleen siir-
tämään. Huolimatta volyymin pienenemisestä vuosi oli kuitenkin talou-
dellisesti menestyksellinen. Asettamamme tavoite taseen alijäämän 
kattamisesta vuoteen 2011 mennessä näyttääkin realistiselta.

Harva tulee ajatelleeksi, millaista osaamista kansainväliselle huipulle pääsy 
ja siellä pysyminen tanssiryhmältä edellyttää. vaikka menestys perustuu-
kin ensisijaisesti taiteelliseen laatuun ja omaperäisyyteen, tarvitaan siihen 
myös huipputason teknistä ja tuotannollista osaamista sekä kykyä ammat-
timaiseen prosessien hallintaan. Näiden osa-alueiden kokonaisvaltaiseen 
kehittämiseen eivät taiteen perinteiset rahoitusmuodot kuitenkaan tarjoa 
mahdollisuuksia. viime vuoden iloisiin asioihin kuuluikin syksyllä alkanut 
laajamittainen prosessien kehittämishanke, jonka ulkopuolinen rahoitus 
saatiin Tekesin vapaa ajan palvelut -ohjelmasta. Hanke onkin herättänyt 
paljon myönteistä huomiota luovilla aloilla.

Tero Saarinen Companyn puolesta haluamme ilmaista ilomme ja kiitoksem-
me sekä vanhoille että uusille rahoittajillemme heidän toimintaamme koh-
taan osoittamasta luottamuksesta! jälleen kerran haluamme myös kiittää 
osaavan, motivoituneen, innostuneen ja innostavan työyhteisömme kaikkia 
jäseniä kovasta työstä ja lukemattomista hauskoista hetkistä – sekä yleisö-
jämme ja yhteistyökumppaneitamme unohtumattomista kohtaamisista eri 
puolilla maailmaa.

Helsingissä 30. huhtikuuta 2010

Iiris Autio
Toiminnanjohtaja

Tero Saarinen
Taiteellinen johtaja
Hallituksen puheenjohtaja
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VuOSI 2009 LyHyESTI
Toimintaa 13 maassa:

esitykset 38 näytöstä 10 maassa
Kokonaiskatsojamäärä 17 971
2 omatuotantoista kotimaansesonkia
Blue lady [Revisited] -teoksen Suomen ensi-ilta

Opetustoiminta Kursseja 7 maassa

Koreografitoiminta Tero Saarisen teoksia 3 ryhmän ohjelmistossa 
Harjoitustoimintaa ja kantaesitys NdT1-ryhmälle: Scheme of Things

Organisaatio ja talous 7 kuukausipalkkaista, n. 70 projektikohtaisin sopimuksin työskennellyttä 
Tuetut henkilötyövuodet 15, toteutuneet 19, vaje 27%
Toiminnan kokonaisvolyymi 789 232€
Tilikauden ylijäämä 42 095,88€
Taseen oman pääoman alijäämä kaventui -17 103,04 euroon

Tulorakenne 2009

valtionosuus ja -avustus
317 555 (40%)

Esitys- ja pääsylipputulot
314 534€ (40%)

Helsingin kaupungin toiminta-
avustus 74 500 (9%)

muut varsinaisen toiminnan 
tuotot 53 206€ (7%)

projektiavustukset
29 077 (4%)

varainhankinta
360 (0%)

Menorakenne 2009

Henkilöstökulut
464 519€ (62%)

poistot
1740€ (0%)

muut varsinaisen toiminnan 
kulut 271 465€ (37%)

rahoitustoiminta
652€ (0%)

Tilavuokrat
8 760€ (1%)

Argentiina
Belgia
Espanja
Hollanti
Italia
Itävalta
Norja
ranska
ruotsi
Saksa
San marino
Suomi
uSA
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TOIMINTAKERTOMuS 2009
Tero Saarinen Companyn vuosi 2009 oli jälleen ennä-
tyksellisen vilkas. Esitys-, opetus- ja lisensointitoimin-
taa oli kaikkiaan 13 maassa. Helsinkiin ryhmä tuotti 
kaksi mittavaa esityssesonkia. Näytöksiä oli vuoden 
aikana 40 ja niissä 17 971 katsojaa. Kursseja oli seit-
semässä maassa ja lisensointiin liittyvää toimintaa kol-
messa. Lisäksi ryhmä käynnisti merkittävän toiminnan 
kehittämisprojektin, osallistui aktiivisesti tanssin edun-
valvontatyöhön ja jatkoi elokuvahankkeen suunnittelua.

Toiminnan taloudellinen volyymi jäi kuitenkin edel-
lisvuotta pienemmäksi. maailmanlaajuisen talousti-
lanteen epävakaudesta johtuen ryhmän suurteoksen 
Borrowed light kiertue yhdysvaltoihin siirtyi kahdella 
vuodella eteenpäin muiden ulkomaisten ostajien pääty-
essä tilamaan pienemmän kokoluokan esityksiä.

Toiminnalle asetetut taloudelliset tavoitteet kuitenkin 
ylitettiin: tilikauden tulos oli 42 095,88 euroa ylijää-
mäinen, mikä kavensi taseen oman pääoman alijäämän 

-17 103,04 euroon. 

toiminnanalat ja projektit

Omat tuotannot Helsingissä

Tero Saarinen Company järjesti vuonna 2009 poikkeuk-
sellisesti kaksi esityssesonkia Helsinkiin, Aleksanterin 
teatteriin.

Kolmen teoksen illan (Westward Ho!/Wavelengths/HuNT) 
kahdeksan esitystä 25.8.–4.9. suunnattiin pääkaupun-
kiseudun yleisön ohella myös kaupungissa vieraileville 
koti- ja ulkomaisille matkailijoille. markkinointiyhteis-
työtä tehtiin jälleen mm. Helsingin kaupungin matkailu-
toimiston kanssa.

Teoksissa Westward Ho! ja Wavelengths nähtiin useita 
eri osajakoja. Wavelengths-teokseen harjoitettiin myös 
uusia tanssijoita: naisosan tulkitsivat Sini Länsivuoren 
lisäksi Satu Halttunen ja maria Nurmela. useiden eri 
osajakojen harjoittamisen tavoitteena on turvata ryh-
män esitystoiminnan varmuutta tulevaisuudessa. 

Tero Saarinen Company toteutti yhteistyössä Aleksan-
terin teatterin kanssa 23.10.–4.11. myös runollisen 
tanssin klassikot -sesongin, jossa nähtiin suomalai-
sen tanssin vaikuttajahahmojen, Carolyn Carlsonin ja  
jorma uotisen, teoksia. Helsingin ensi-iltansa saanees-
ta, Tero Saarisen tulkitsemasta, Carlsonin klassikkosoo-
losta Blue lady [Revisited] oli viisi näytöstä 27.–31.10. 

 
 
 
 
 
Niiden lisäksi Tero Saarinen Company tuotti Carolyn 
Carlsonin uusimman sooloteoksen double Vision kaksi 
esitystä 23.–24.10. Kokonaisuuteen kuului myös Alek-
santerin teatterin tuottamat esitykset jorma uotisen 
teoksista Petrushka ja Huuto, pori dance Companyn tul-
kitsemana.

Laajaa kiitosta saaneen kokonaisuuden tavoitteena 
oli nostaa esiin Carlsonin ja uotisen – sekä molempi-
en kanssa merkittävää yhteistyötä tehneen valosuun-
nittelija Claude Navillen – merkitystä suomalaisen 
tanssin kehitykselle tuomalla heidän merkkiteoksiaan 
uuden katsojasukupolven ulottuville. runollisen tanssin 
sesongin toteuttamiseen saatiin 8 650 euron erillisa-
vustus Helsingin kaupungilta.

Kaikkiaan Tero Saarinen Companyn Helsinkiin tuotta-
missa 15 esityksessä oli 4674 katsojaa. Kaikkien esi-
tysten yhteydessä järjestettiin yleisökeskustelut sekä 
tuotettiin niitä huolellisesti taustoittavat käsiohjelmat. 

Muu kotimaan esitystoiminta 

Blue lady [Revisited] -teos sai Suomen ensi-iltansa 
Kuopio tanssii ja soi -festivaalilla 13.–14.6. 

Tero Saarinen teki tanssijana uuden aluevaltauksen 
esiintymällä don johnson Big Bandin uuden albumin 
musiikkivideolla l.l.H. Huhtikuussa julkaistu video sai 
runsaasti positiivista huomiota. Se tavoitti jo ennen 
vuoden loppua yli 70 000 katsojaa youTubessa, jonka 
lisäksi sitä esitettiin laajasti mm. eri televisiokanavilla.

esitystoiminta ulkomailla

vuonna 2009 Tero Saarinen Company kiersi ulkomailla 
teoksilla ja teoskokonaisuuksilla Next of Kin, Stravinsky-
ilta (Petrushka/HuNT), Kolmen teoksen ilta (Westward 
Ho!/Wavelengths/HuNT) sekä Blue lady [Revisited]. vii-
meksi mainitun kiertueet toteutettiin yhteistuotantona 
roubaix’n koreografisen keskuksen kanssa.

Kaikkiaan ulkomaanesityksiä oli 23, yhdeksässä eri maassa: 
Argentiinassa, Belgiassa, Espanjassa, Italiassa, Itävallassa,  
Norjassa, ranskassa, Saksassa ja San marinossa. Koko-
naiskatsojamäärä ulkomailla oli 12 457.

uusia kohdemaita olivat Norja sekä Argentiina, jossa 
nähdyt esitykset olivat samalla ryhmän ensiesiintymi-
nen Etelä-Amerikassa. Tero Saarinen Companyn esi-
tystoiminta on ulottunut nyt yhteensä 35 maahan ja 
kaikkiin asuttuihin maanosiin. 
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esitykset 2009 

2/17/2009 Kolmen teoksen ilta La Coursive La rochelle, ranska
2/20/2009 Kolmen teoksen ilta maison de la Culture d’Amiens Amiens, ranska
3/12/2009 Next of Kin posthof Linz, Itävalta
3/18/2009 Blue Lady [revisited] Teatro rossini Civitanova, Italia
3/20/2009 Blue Lady [revisited] San marino Teatro San marino, San marino
3/24/2009 Blue Lady [revisited] Théâtre le rive Gauche Saint-Etienne-de-rouvray, ranska
3/25/2009 Blue Lady [revisited] Théâtre le rive Gauche Saint-Etienne-de-rouvray, ranska
3/28/2009 Kolmen teoksen ilta Oldenburgisches Staatstheater Oldenburg, Saksa
3/31/2009 Blue Lady [revisited] maison du Théâtre et de la danse Epinay-sur-Seine, ranska
4/2/2009 Blue Lady [revisited] Colisée roubaix, ranska
4/4/2009 Kolmen teoksen ilta magdalenazaal Brugge, Belgia
4/30/2009 Stravinsky-ilta Teatro Gayarre pamplona, Espanja
5/31/2009 Stravinsky-ilta Bergen International Festival Bergen, Norja
6/13/2009 Blue Lady [revisited] Kuopio tanssii ja soi Kuopio, Suomi
6/14/2009 Blue Lady [revisited] Kuopio tanssii ja soi Kuopio, Suomi
6/19/2009 Blue Lady [revisited] Ludwigsburger Schlossfestspiele Ludwigsburg, Saksa
8/25/2009 Kolmen teoksen ilta Aleksanterin teatteri Helsinki, Suomi
8/26/2009 Kolmen teoksen ilta Aleksanterin teatteri Helsinki, Suomi
8/27/200 Kolmen teoksen ilta Aleksanterin teatteri Helsinki, Suomi
8/28/2009 Kolmen teoksen ilta Aleksanterin teatteri Helsinki, Suomi
9/1/2009 Kolmen teoksen ilta Aleksanterin teatteri Helsinki, Suomi
9/2/2009 Kolmen teoksen ilta Aleksanterin teatteri Helsinki, Suomi
9/3/2009 Kolmen teoksen ilta Aleksanterin teatteri Helsinki, Suomi
9/4/2009 Kolmen teoksen ilta Aleksanterin teatteri Helsinki, Suomi
10/6/2009 Stravinsky-ilta Festival Internacional de Buenos Aires,  

Teatro San martín
Buenos Aires, Argentiina

10/6/2009 Stravinsky-ilta Festival Internacional de Buenos Aires,  
Teatro San martín

Buenos Aires, Argentiina

10/7/2009 Stravinsky-ilta Festival Internacional de Buenos Aires,  
Teatro San martín

Buenos Aires, Argentiina

10/10/2009 Blue Lady [revisited] mercat de les Flors Barcelona, Espanja
10/11/2009 Blue Lady [revisited] mercat de les Flors Barcelona, Espanja
10/12/2009 Blue Lady [revisited] mercat de les Flors Barcelona, Espanja
10/19/2009 Blue Lady [revisited] Oslo International dance Festival Oslo, Norja
10/20/2009 Blue Lady [revisited] Oslo International dance Festival Oslo, Norja
10/23/2009 double vision (vierailu) Aleksanterin teatteri Helsinki, Suomi
10/24/2009 double vision (vierailu) Aleksanterin teatteri Helsinki, Suomi
10/27/2009 Blue Lady [revisited] Aleksanterin teatteri Helsinki, Suomi
10/28/2009 Blue Lady [revisited] Aleksanterin teatteri Helsinki, Suomi
10/29/2009 Blue Lady [revisited] Aleksanterin teatteri Helsinki, Suomi
10/30/2009 Blue Lady [revisited] Aleksanterin teatteri Helsinki, Suomi
10/31/2009 Blue Lady [revisited] Aleksanterin teatteri Helsinki, Suomi
11/10/2009 Blue Lady [revisited] Teatro Comunale di Ferrara Ferrara, Italia

esityskohtaiset katsojamäärät 2009

Esityskokonaisuus Esityskerrat Katsojat

Blue Lady [revisited] 20 9100
double vision (vierailu) 2 503
Kolmen teoksen ilta 12 4443
Next of Kin 1 270
Stravinsky-ilta 5 3655

Esitykset yhteensä 40 17971

Teoskohtaiset katsojamäärät 2009

Teos Esityskerrat Katsojat

Blue Lady [revisited] 20 9100
double vision (vierailu) 2 503
HuNT 12 4443
Next of Kin 1 270
petrushka 5 3655
Wavelenghts 12 4443
Westward Ho! 12 4443
Esitykset yhteensä 69 30512
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Koreografitoiminta

Into Liikkeessä ry myi Toothpick Oy:lle harjoittamispal-
veluita liittyen Tero Saarisen ulkomaisille ryhmille lisen-
soimiin teoksiin. 

Tero Saarisen kantaesitys Scheme of Things hollantilai-
selle Nederlands dans Theater -ryhmälle (NdT 1) sai 
ensi-iltansa Haagissa 5. helmikuuta.

Lokakuussa Henrikki Heikkilä harjoitti teoksen  
Could you take some of my weight…? ruotsalaiselle Norr-
dans-ryhmälle esityskuntoon tauon jälkeen. 

Heikkilä toimi myös Tero Saarisen uuden kantaesityk-
sen toisena koreografin assistenttina. Nordwest / Tanz-
compagnie Oldenburg & Tanztheater Bremen -ryhmän 
tilaaman double lives -teoksen harjoitukset alkoivat 
Oldenburgissa Saksassa joulukuussa. 

muu lisensointitoimintaan liittyvä suomalaishenkilöstö 
toimi projekteissa suoraan Toothpick Oy:n palkkaama-
na. Saarisen lisensoiduista teoksista Mariage (2007) 
jatkoi Lorrainen baletin ohjelmistossa; ryhmä kiersi 
teoksella ranskassa ja Saksassa.

Opetustoiminta

Tero Saarisen mestarikursseja ja tekniikkatyöpajoja jär-
jestettiin seitsemässä maassa: Saksassa, ranskassa, 
Suomessa, ruotsissa, Espanjassa, yhdysvalloissa ja 
Argentiinassa. 

Hampurin Kampnagelissa, K3 koreografisessa kes-
kuksessa (23.–25.4.) ja pariisin Atelier de paris –  
Carolyn Carlsonissa (4.–8.5.) järjestetyillä kursseilla opet-
tajina toimivat Tero Saarinen ja Sini Länsivuori. 

Saarinen piti yhdysvaltalaisen jacob’s pillow -tanssifes-
tivaalin ohjelmaan kuuluvan mestarikurssin 27.–31.7. 
Sini Länsivuori puolestaan toimi pääopettajana osana 
Kuopio Tanssii ja Soi -festivaalin opetusohjelmaa jär-
jestetyllä kurssilla 11.–14.6. sekä ruotsalaisille free-
lance-tanssijoille suunnatussa työpajassa Tukholman 
läheisyydessä toimivassa dansalliansenissa 30.11.–
4.12. 

pamplonassa (29.4.) ja Buenos Airesissa (8.10.) jär-
jestettiin lyhyet tekniikkaworkshopit esitysvierailujen 
yhteydessä.

elokuvahanke

Tero Saarisen tanssiteosten filmatisointiin tähtää-
vien elokuvahankkeiden suunnittelua jatkettiin.  
Tero Saarinen ja Iiris Autio tapasivat kanadalaisen ja 
ranskalaisen tuotantoyhtiöiden edustajat pariisissa 
huhtikuussa. Lisäksi ranskalaistuottaja vieraili Helsin-
gissä katsomassa Tero Saarinen Companyn esityksiä 
syyskuussa.

Toiminnan kehittämisprojekti

Tero Saarinen Companyn kiertue-, lisensointi- ja ope-
tustoiminnan kehittämiseen tähtäävän laajan kehitys-
hankkeen suunnittelu alkoi keväällä. projektin avulla 
pyritään parantamaan toiminnanalojen kustannuste-
hokkuutta, riskien- ja laadunhallintaa sekä prosessi-
osaamista. Keskeisessä osassa on oman, nykytanssiin 
soveltuvan teosnotaatiotekniikan kehittäminen. 

yhteistyössä Toothpick Oy:n kanssa toteutettavan 
projektin hankehakemus jätettiin sisään Tekesin vapaa 
ajan palvelut -ohjelmaan elokuun lopussa ja hankkeen 
toteutus alkoi syyskuussa. myönteinen rahoituspäätös 
hankkeelle tuli tammikuussa 2010. Tekes-rahoituksen 
osuus Into liikkeessä ry:lle vuonna 2009 oli hankerapor-
tin ja -tilityksen mukaisesti 20 427 euroa.

Kehittämishankkeen projektipäällikkönä toimii Iiris 
Autio. Syksyyn 2010 saakka kestävään kehittämistyö-
hön osallistuu käytännössä koko Into liikkeessä ry:n 
henkilöstö, jonka ohella merkittävä määrä erityisosaa-
mista ja konsultointipalveluita ostetaan myös ulkoa.

Produktiokohtainen henkilöstö

Tero Saarinen Companyn teoksissa tanssivat vakituisi-
na vierailijoina Satu Halttunen, Carl Knif, Saku Koistinen, 
Ninu Lindfors, maria Nurmela ja Heikki vienola. 

Stravinsky-illassa (Petrushka) esiintyivät muusikot 
james Crabb ja Geir draugsvoll. Teoksessa HuNT elävää 
multimediaa toteuttivat jakke Kastelli ja marita Liulia 
(medeia Oy). Next of Kin -teoksessa musiikin esitti 
jarmo Saari ja maskeerauksesta vastasi jani Kylmälä.

valo- ja näyttämömestarina toimi 31.7. saakka  
ville Konttinen ja 1.8. alkaen juho Itkonen. Äänen toteu-
tuksesta vastasivat marcho melchior, Heikki Iso-Ahola ja 
pukuhuollosta Tipi Taskinen.

yhteensä vakituisia vierailijoita ja muuta produktiokoh-
taisesti palkattua henkilöstöä oli 28.
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Kuva: Sakari viika
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tero saarinen company verkosto 2009

Kuukausipalkkaiset työntekijät (7)

Autio, Iiris toiminnanjohtaja

Heikkilä, Henrikki tanssija, harjoittaja, koreografin assistentti

Länsivuori, Sini tanssija, opettaja, koreografin assistentti

mikkonen, Terhi markkinointi- ja viestintäpäällikkö

Ollikainen, marja tuottaja (31.3. asti tuotantoassistentti)

Saarinen, Tero koreografi, tanssija, taiteellinen johtaja

Toiviainen, martina talous- ja toimistoassistentti

Vakituiset vierailijat (16)

Crabb, james muusikko

draugsvoll, Geir muusikko 

Halttunen, Satu tanssija, koreografin assistentti

Iso-Ahola, Heikki ääniteknikko

Itkonen, juho näyttämömestari (31.7. asti valoteknikko)

Kastelli, jakke multimediateknikko

Knif, Carl tanssija

Koistinen, Saku tanssija

Konttinen, ville näyttämömestari (1.1.-31.7.)

Kylmälä, jani maskeeraaja

Lindfors, Nina tanssija

melchior, marco ääniteknikko

Nurmela, maria tanssija, tuotantoassistentti

Saari, jarmo säveltäjä-muusikko

Taskinen, Tipi pukuompelija, pukuhuoltaja

vienola, Heikki tanssija

Muut produktiokohtaiset työntekijät (12)

Garner, mike kääntäjä 

Hannukainen, marjo graafikko 

Hevossaari, Kari kuuluttaja

putkonen, Katja tuotantoassistentti

Salminen, Tuire tuotantoassistentti

Silvennoinen, Antti valoteknikko

Silvennoinen, pauliina tuotantoassistentti

Suhonen, Tiina toimittaja

Sutinen, jenny tuotantoassistentti

Tegelman, vera tuotantoassistentti

Tolvanen, pirita tuotantoassistentti 

Turunen, marja pukuompelija

Palkattomat harjoittelijat (5)

Keipinen, Heini tuotantoharjoittelija (30.1. asti)

Laakso, Hanna harjoittelija, elokuvaprojekti (20.1. asti)

rahkonen, Sonja tuotantoharjoittelija (02.02.-31.05.)

reijonen, Inka tuotantoharjoittelija (14.09.-18.12.)

Tolvanen, pirita tuotantoharjoittelija (01.06.-11.09.)
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Keskeiset palveluntarjoajat (37)

Bulevardin teatteriyhdistys ry
Hannula, Aleksi teknikko

Hovi, paula myyntipäällikkö

Häkkinen, jari teknikko

Koskela, Anna teknikko

Krogell, Nils graafinen suunnittelija

Luodes, Kai teknikko

Nieminen, Onni teknikko

Nisula, Saija tuottaja

Noponen, jan teknikko

pylkkönen, Heidi graafinen suunnittelija

Saura, Aleksi teknikko

Teivainen, janne tekninen johtaja

Tuominen, pikku-markku teknikko

Widing, Anni teknikko

CCN roubaix
Bonneau, Freddy teknikko

Carlson, Carolyn tanssija, koreografi

dage, jean-Claude teknikko

Karpinski, philippe teknikko

malcou, rémi teknikko

mayet Henri taiteellinen assistentti

Quevit, joël autonkuljettaja

medeia Oy
Liulia, marita multimediataiteilija

tmi Eeron valaistus- ja 
Tulennielentäpalvelu

Auvinen, Eero tekninen johtaja 

(1.8. alkaen virkavapaalla) 

tmi Erika Turunen
Turunen, Erika pukusuunnittelija

tmi Orposiili
Kastelli, jakke multimediateknikko

Toothpick Oy
Konttinen, ville vt. tekninen johtaja (1.8.-31.12.)

dLB Spectacles performing Arts
Le Besque, didier agentti

 
 
 
 
 
dLB Spectacles performing Arts

Lodé, Tatiana agentti

pretax City Oy
Hakomäki, Hannele kirjanpitäjä

Nexia Tilintarkastus Oy
Kotiranta, Kare tilintarkastaja

pretax Turku Oy
mänttäri, pirkko palkanlaskija

pretax palkat Helsinki Oy
räisänen, päivi palkanlaskija

ATK-suunnittelu rA ky
Autio, risto aTK-konsultti

Innospa Consulting Oy
Antola, Tuula konsultti

Kodin yleisapu ja remontointi
väisänen, jari remontointipalvelu

pyrstötähti Oy
viika, Sakari valokuvaaja

tmi Timo Koro
Koro, Timo web-ohjelmoint

Muut keskeiset kumppanit

CHS Expo Freight
rahtipalvelut

mediaosakeyhtiö Frantic Oy 

digitaalisen markkinoinnin palvelut

Trainers’ House Oyj
 digitaalisen markkinoinnin palvelut

Travellink Ab Suomi 
matkatoimistopalvelut
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toiminnanalojen ja projektien 
yhteistuotot ja kulut

Kuukausipalkkainen henkilöstö

Tero Saarinen Company jatkoi toimintaansa luovalle 
toimialalle tyypillisenä verkosto-organisaationa. Kuu-
kausipalkkaista henkilöstöä oli seitsemän. yhteensä 
ryhmälle työskenteli kuitenkin noin 80 henkilöä, joista 
valtaosa oli kiinnitetty erilaisin projektikohtaisin palkka- 
ja ostopalvelusopimuksin.

Kuukausipalkalla ryhmässä työskentelivät edel-
leen toiminnanjohtaja Iiris Autio, tanssija-harjoittaja  
Henrikki Heikkilä, tanssija-koreografin assistentti-
opettaja Sini Länsivuori, markkinointi- ja viestintä-
päällikkö Terhi mikkonen, tuottaja-kiertuemanageri  
marja Ollikainen sekä osa-aikainen talousassistentti 
martina Toiviainen. 

Lisäksi ryhmän perustaja Tero Saarinen kiinnitettiin 
ryhmään kuukausipalkkaiseksi taiteelliseksi johtajak-
si ja koreografiksi vuoden alusta. Saarinen sai vuonna 
2009 ensimmäistä kertaa säännöllistä kuukausipalkkaa 
ryhmästään – 13 vuotta sen perustamisen jälkeen. 

Kuukausipalkkaisen henkilökunnan määrä pysyi edellis-
vuoteen verrattuna samana, sillä osana ryhmän toiminnan 
ja prosessien kehittämistä Tero Saarinen Companyn tek-
ninen johto ulkoistettiin Toothpick Oy:lle 1.8., samal-
la kun ostopalvelusopimuksella tehtävää hoitanut  
Eero Auvinen jäi virkavapaalle. Elokuun alusta tekni-
sen johtajan tehtävästä on vastannut ville Konttinen,  
Toothpick Oy:n ja Into Liikkeessä ry:n välisellä ostopal-
velusopimuksella. 

Lisäksi ryhmä tarjosi palkattomat harjoittelupaikat vii-
delle kulttuurintuotantoa opiskelevalle nuorelle.

Tanssin aseman edistäminen

Kaikkien Aleksanterin teatterin esitysten jälkeen jär-
jestettiin jälleen yleisökeskustelut, joissa katsojilla oli 
tilaisuus tavata illan taiteilijoita ja kommentoida näke-
määnsä. paitsi Tero Saarinen Companyn esitys- ja ope-
tustoiminnan kautta, Into liikkeessä ry:n henkilöstö 
edisti tanssin asiaa myös osallistumalla monipuolisesti 
alan yleiseen edunvalvontatyöhön.

Tero Saarinen esiintyi puhujana yhdessä Carolyn Carl-
sonin kanssa venetsian biennaalin yhteydessä järjes-
tetyssä suuressa kutsuvierasseminaarissa kesäkuussa. 
Keskustelun aiheena oli transmissio eli tanssiteosten 
siirtäminen.

Finpron ja opetusministeriön Iiris Autiolta tilaama, 
Shanghain maailmannäyttelyn 2010 kulttuuriulottu-
vuutta kartoittanut, selvitys valmistui tammikuussa 
2009. Autio myös kutsuttiin maailmannäyttelyn kult-
tuuriohjelmaa valmistelevan asiantuntijatyöryhmän 
jäseneksi, mutta hän luovutti paikkansa Tanssin tiedo-
tuskeskuksen edustajalle.

Autio toimi asiantuntijana valtion tanssitaidetoimikun-
nan johtamassa tanssin strategiatyössä, joka julkistet-
tiin joulukuussa 2009. Lisäksi hän jatkoi työskentelyä 
Tekesin vapaa-ajan palvelut -ohjelman johtoryhmässä 
sekä opetusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä 
ulkoasianministeriön kulttuurivientihankkeen valmiste-
lutyöryhmässä. Autio toimi myös Tanssin tuottajat ry:n 
varapuheenjohtajana sekä luennoi tanssin tuottamises-
ta eri yhteyksissä.

Tilat ja kalusto

Tero Saarinen Company jatkoi residenssisopimusta 
Aleksanterin teatterissa. Isoa balettisalia vuokrattiin 
edelleen myös muille toimijoille silloin kuin ryhmällä ei 
ollut tilassa omia harjoituksia.

ryhmän koko valo-, ääni- ja kuljetustekninen kalusto 
siirrettiin keskinäisellä kaupalla Into liikkeessä ry:ltä 
Toothpick Oy:n omistukseen. Siirtopäätös tehtiin osa-
na toiminnan ja prosessien tehostamiseen tähtäävää 
kehittämishanketta. Etuna on, ettei Into liikkeessä 
ry:n tarvitse jatkossakaan investoida omiin kalusto-
hankintoihin, vaan yhdistys voi ostaa parasta teknistä 
osaamista siihen erikoistuvalta Toothpick Oy:ltä kus-
tannustehokkaaseen hintaan.

Viestintä ja markkinointi

valtaosa markkinointiviestinnän kustannuksista liittyi 
Helsingin sesonkeihin. Toiminnan painopistealueina säi-
lyivät mediaviestintä ja digitaalisten keinojen hyödyn-
täminen.

Helsingin esityksiä varten luotiin omat kampanjako-
konaisuudet Tero Saarinen Companyn www-sivustolle. 
Lisäksi markkinoinnissa hyödynnettiin aiempaa laajem-
min sosiaalista mediaa, sähköistä suoramainontaa sekä 
verkkomainontaa. digitaalisen viestinnän ja laajan pr-
kampanjan tueksi ostettiin rajoitetusti printti- ja ulko-
mainontaa sekä tehtiin esitejakelu.
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Tero Saarinen Companyn esitykset herättivät kiitet-
tävää kiinnostusta eri maiden medioissa. Suomessa 
erityishuomiota saivat Blue lady [Revisited] -teoksen 
kotimaan ensi-ilta sekä runollisen tanssin sesonki. maa-
ilmalla erityisen laajaa huomiota keräsivät ryhmän 
ensi-esiintyminen Etelä-Amerikassa sekä Blue lady 
[Revisited] -teoksen Espanjan ensi-ilta. 

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto 
asetti Tero Saarinen Companyn ehdolle Best of Helsinki 

-palkinnon saajaksi nuorille aikuisille suunnatussa kilpai-
lusarjassa.

ryhmän oheistuotevarasto siirrettiin keskinäisellä kau-
palla Into liikkeessä ry:ltä Toothpick Oy:n omistukseen. 
Siirtopäätös tehtiin toiminnan ja prosessien tehosta-
miseen tähtäävän kehittämishankkeen seurauksena: 
keskinäisen sopimuksen mukaan Toothpick Oy vastaa 
jatkossa kaikesta oheistuotemyynnistä.

Organisaation kehittäminen ja työhyvinvointi

Into liikkeessä ry:n työterveyshoidosta vastasi vuoden 
2009 alusta Klinikka 22. Siirto mehiläisestä pienem-
pään yksikköön tehtiin, koska ammatin fyysisyydestä 
johtuen tanssijoiden on erityisen tärkeää saada henkilö-
kohtaista ja asiantuntevaa työterveyshuollon palvelua.

Organisaation toiminnallista kokonaisuutta kehitettiin 
erillisen kehittämishankkeen kautta. 

Iiris Autio osallistui vuoden aikana johtamista, yhdis-
tyksen taloushallintoa sekä yleishyödyllisten yhteisö-
jen verotusta käsitteleville täydennyskursseille. 

Henrikki Heikkilä, Sini Länsivuori ja Satu Halttunen suo-
rittivat heille räätälöidyn Excel-kurssin osana toiminnan 
kehittämishanketta. Lisäksi Länsivuori osallistui kan-
sainväliseen tanssilääketieteen seminaariin Helsingissä.

Terhi mikkonen osallistui sähköistä markkinointia ja 
verkkokauppaa käsitteleviin koulutustilaisuuksiin sekä 
mTL:n markkinointiviestinnän viikolle.

Hallinto ja johtaminen

Hallitus kokoontui vuoden aikana neljästi. puheen-
johtajana toimi Tero Saarinen, varapuheenjohtajana  
Henrikki Heikkilä ja hallituksen muina jäseninä  
Sini Länsivuori, Satu Halttunen ja Heikki vienola. Sih-
teerinä toimi Satu Halttunen ja esittelijänä Iiris Autio. 

Lisäksi järjestettiin säännöllisiä henkilökunta-, aikatau-
lu- ja tuotantokokouksia eri henkilöstöryhmien kesken. 
Tero Saarinen ja Iiris Autio kävivät vakituisen henkilös-
tön kanssa tavoite- ja kehityskeskustelut.

Kirjanpidosta vastasi edelleen pretax City Oy. pal-
kanlaskenta siirtyi helmikuussa pretax palkat Helsinki 
Oy:ltä pretax Turku Oy:lle. Tilintarkastajana jatkoi KHT 
tilintarkastaja Kare Kotiranta Nexia Tilinatarkastus 
Oy:stä. 

Tero Saarinen Company sai Teatteri- ja mediatyöntekijät ry:ltä 
kunniamaininnan reilu työnantaja -kilpailussa helmi-
kuussa. perusteluiden mukaan Tero Saarinen Company 
on hieno esimerkki hyvästä työantajasta tanssitaiteen 
kentällä; ryhmä pitää esimerkillistä huoltatyöntekijän 
oikeuksista sekä tanssijan työolosuhteita.

varainhankinta
yhdistys ei saanut vuoden aikana rahalahjoituksia. Lop-
puvuodesta 2009 aloitettiin jäsenhankintakampanja 
sekä uusien varsinaisten jäsenten että kannatusjäsen-
ten saamiseksi mukaan yhdistyksen toimintaan. jäsen-
hankintaa jatketaan vuonna 2010.

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

yleisavustukset
vuoden 2009 valtionosuuksien laskentaperusteena 
käytettiin vuoden 2007 toteutuneita henkilötyövuosia, 
joita Tero Saarinen Companylla oli 19. Opetusministeriö 
myönsi ryhmälle yhden lisähenkilötyövuoden vuodel-
le 2009 nostaen tuettujen henkilötyövuosien määrän 
15:een. verrattuna toteutuneeseen, vaje oli neljä hen-
kilötyövuotta.

valtionosuus ja -avustus vuodelle olivat yhteensä  
317 555 euroa. Kun Helsingin kaupungin toiminta-avus-
tus säilyi ennallaan 74 500 eurossa, olivat ryhmän julki-
set perusavustukset yhteensä 392 055 euroa. julkiset 
avustukset kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 60 817 
eurolla.

tilikauden tulos
Oman pääoman vakauttamiseksi tilikauden 2009 
tavoitteeksi asetettiin noin 30 000 euron ylijäämä. Tili-
kauden ylijäämä oli tavoiteltua korkeampi, 42 095,88 
euroa, joka kavensi taseen 31.12.2009 oman pääoman 
alijäämän 17 103,04 euroon.

Helsingissä 19. huhtikuuta 2010

Into Liikkeessä (ry) hallitus
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Kuva: johanna Tirronen
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tuloslaskelma

1.1.2009 – .12.2009 1.1.2008– 31.12.2008

vArSINAINEN TOImINTA
Tuotot 396 817,32 666 820,72
Kulut -347 919,18 -622 508,52
Toiminnanalan kate 48 898,14 44 312,20

Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut

Tuotot 48,00 655,00
Kulut

Henkilöstökulut -302 553,19 -277 423,45
poistot -1 740,07 -2 320,11
muut kulut -94 320,36 -66 897,02

yhteisten erien kate -398 565,62 -345 985,58

Tuotto-/kulujäämä -349 667,48 -301 673,38

Varainhankinta
Tuotot 360,00 440,00

Tuotto-/kulujäämä -349 307,48 -302 243,38

Sijoitus- ja rahoitustoiminta -651,64 -1 010,00
Kulut

rahoitustoiminta -651,64 -1 010,00

Tuotto-/kulujäämä -349 959,12 -302 243,38

yleisavustukset 392 055,00 331 238,00
Tilikauden tulos 42 095,88 28 994,62

TILIKAudEN yLI-/ALIjÄÄmÄ 42 095,88 28 994,62
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tase

vASTAAvAA 31.12.2009 31.12.2008

pySyvÄT vASTAAvAT
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 5 220,24 6960,31

5 220,24 6960,31
5 220,24 6960,31

vAIHTuvAT vASTAAvAT
Saamiset 48,00 655,00

Lyhytaikaiset
muut saamiset 39 313,50 0,00
Siirtosaamiset 22 896,73 5 077,23

62 210,23 5 077,23

rahat ja pankkisaamiset 45 269,31 17 419,49

107 479,54 22 496,72
vASTAAvAA yHTEENSÄ 112 699,78 29 457,03

vASTATTAvAA 31.12.2009 31.12.2008

OmA pÄÄOmA
Edellisten tilikausien voitto (tappio) -59 198,92 -88 193,54
Tilikauden voitto (tappio) 42 095,88 42 095,88

-17 103,04 -59 198,92

vIErAS pÄÄOmA
Lyhytaikainen

Saadut ennakot 10 623,00 0,00
Ostovelat 29 040,83 3 591,40
muut velat 12 839,76 12 839,76
Siirtovelat 77 299,23 72 183,70

129 802,82 88 655,95

129 802,82 88 655,95

vASTATTAvAA yHTEENSÄ 112 699,78 29 457,03
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tilinpäätöksen liitetiedot

TILINpÄÄTöKSEN LAATImISTA KOSKEvAT LIITETIEdOT

arvostus- ja jaksotusperiaatteet

eläkemenot

yhdistyksen henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa vakuu-
tusyhtiössä. Eläkekulut on kirjattu suoriteperusteisesti 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 esi-
tetty erässä yleisavustukset. projektiavustukset sisältyvät toiminnanalan 
tuottoihin. Tekes-avustuksesta on tuloutettu ajalla 1.9.2009 - 31.12.2009 
toteutuneita kuluja vastaava osuus.

Kulujen kohdistamisperiaatteet

Toiminnanaloille on kohdistettu niiden erilliskulut.

TuLOSLASKELmAA KOSKEvAT LIITETIEdOT

Kokonaistuotot ja -kulut 31.12.2009 31.12.2008

Kokonaistuotot 789 280,32 999 153,72
Kokonaiskulut 747 184,44 970 159,10
ylijäämä/Alijäämä 42 095,88 28 994,62

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Korkokulut 651,64 1 010,00
muut rahoituskulu 0,00 0,00
yhteensä -651,64 -1 010,00

Poistot 1 740,07 2 320,11

pysyvien vastaavien hankintameno on poistettu seuraavan suunnitelman 
mukaan:

Koneet ja kalusto: 25 % menojäännöspoisto 

pienhankinnat, joiden taloudellinen pitoaika on alle 3 vuotta, on kirjattu 
vuosikuluksi.
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TASEEN vASTATTAvIA KOSKEvAT LIITETIEdOT

Oman pääoman erittely 31.12.2009 31.12.2008

Tilikauden yli/alijäämä 42 095,88 28 994,62
Edellisten tilikausien yli/alijäämä -59 198,92 -88 193,54
Oma pääoma yhteensä -17 103,04 -59 198,92

vAKuudET jA vASTuuSITOumuKSET

yhdistyksellä on 70 000 euroon asti ulottuva tilijousto.

HENKILöSTöKuLujEN ErITTELy

31.12.2009 31.12.2008
palkat 382 490,26 459 414,77
Eläkekulut 56 246,77 82 265,64
muut henkilösivukulut 18 552,13 30 649,27
yhteensä 457 289,16 572 329,68

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
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tilintarkastuskertomus
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tulos toiminnottain

rahayksikkö EurO 1.1.2009 - 31.12.2009 1.1.2008 - 31.12.2008

vArSINAINEN TOImINTA

Tuotannot Helsingissä (KP 3)
Tuotot 123 647,54 88 632,40 
Kulut
Henkilöstökulut -34 495,84 -56 610,24

muut kulut -86 654,15 -21 461,63
Kulut yhteensä -121 149,99 -78 071,87

Toiminnanalan kate 2 497,55 10 560,53

Muut esitykset kotimaassa (KP 4)
Tuotot 8 425,00 67 622,40
Kulut

Henkilöstökulut -2 452,04 -37 005,43
muut kulut -3 830,14 -4 361,39
Kulut yhteensä -6 282,18 -41 366,82

Toiminnanalan kate 2 142,82 26 255,58

esitykset ulkomailla (KP 5)
Tuotot 227 436,18 389 167,30
Kulut

Henkilöstökulut -82 499,63 -94 685,79
muut kulut -89 884,00 -209 329,50
Kulut yhteensä -172 383,63 -304 015,29

Toiminnanalan kate 55 052,55 85 152,01

Koreografiatoiminta (KP 6)
Tuotot 10 000,00 43 531,00
Kulut

Henkilöstökulut -8 263,08 -17 320,40
muut kulut -1 962,83 -575,00
Kulut yhteensä -10 225,91 -17 895,40

Toiminnanalan kate -225,91 25 635,60

uudet teokset (KP 7)
Tuotot 0,00 51 160,57
Kulut

Henkilöstökulut 0,00 -88 636,92
muut kulut 0,00 -65 407,31
Kulut yhteensä 0,00 -154 044,23

Toiminnanalan kate 0,00 -102 883,66

TeKeS-kehitysprojekti (KP 8)
Tuotot 20 427,00 0,00
Kulut

Henkilöstökulut -26 680,58 0,00
muut kulut -8 656,00 0,00
Kulut yhteensä -35 336,58 0,00

Toiminnanalan kate -14 909,58 0,00
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rahayksikkö EurO 1.1.2009 - 31.12.2009 1.1.2008 - 31.12.2008

Opetustoiminta (KP 9)
Tuotot 6 881,60 0,00
Kulut
Henkilöstökulut -344,80 0,00

muut kulut -1 163,97 0,00
Kulut yhteensä -1 508,77 0,00

Toiminnanalan kate 5 372,83 0,00

elokuvaprojektit (KP 2)
Tuotot 0,00 26707,05
Kulut

Henkilöstökulut 0,00 -5 809,72
muut kulut -1 032,12 -21 305,19
Kulut yhteensä -1 032,12 -27 114,91

projektin kate -1 032,12 -407,86

Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut
Tuotot 48,00 655,00
Kulut
Henkilöstökulut -302 553,19 -282 478,60

poistot -1 740,07 -2 320,11
muut kulut -94 320,36 -61 841,87
Kulut yhteensä -398 613,62 -346 640,58

yhteisten erien kate -398 613,62 -345 985,58

Tuotto-/kulujäämä -349 667,48 -301 673,38

Varainhankinta
Tuotot 360,00 440,00

360,00 440,00

Tuotto-/kulujäämä -349 307,48 -301 233,38

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Kulut
rahoitustoiminta -651,64 -1 010,00

-651,64 -1 010,00

Tuotto-/kulujäämä -349 959,12 -302 243,38

yleisavustukset
yleisavustukset 392 055,00 331 238,00

392 055,00 331 238,00

Tilikauden tulos 42 095,88 28 994,62

TILIKAudEN yLI-/ALIjÄÄmÄ 42 095,88 28 994,62
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ohjelmisto 2009 

BLuE LADy [REVISITED]
Blue lady [Revisited] on uustulkinta koreografi Carolyn Carlsonin legendaari-
sesta soolosta. Tero Saarinen tanssi teoksen ensi kertaa Lyonin tanssibien-
naalissa syyskuussa 2008, 25 vuotta alkuperäisteoksen ensi-illan jälkeen. 
vuodesta 2009 Tero Saarinen Company on vastannut teoksen kiertueista 
yhteistyössä teoksen päätuottaja roubaixin koreografisen keskuksen kanssa.

Saarinen vieraili teoksella vuoden aikana ranskassa kolmesti 
(Saint-Etienne-de-rouvray 24.–25.3., Epinay-sur-Seine 31.3. ja roubaix 2.4.). 
Lisäksi se nähtiin San marinossa (20.3.), Ludwigsburgin Schlossfestspiele 

-festivaalilla Saksassa (19.6.), mercat de los Flors -teatterissa Barcelonas-
sa (10.–12.10.), Oslon kansainvälisellä tanssifestivaalilla (19.–20.10.) sekä 
kahdesti Italiassa (Teatro rossini, Civitanova 18.3. ja Teatro Comunale di 
Ferrara, 10.11.)

Suomen ensi-iltansa Blue lady [Revisited] sai Kuopio Tanssii ja Soi -festivaalilla 13.–14.6.
Tero Saarinen Company tuotti teoksen myös Helsinkiin, jossa se nähtiin ensim-
mäistä kertaa 27.–31.10, osana yhteistyössä Aleksanterin teatterin kanssa toteu-
tettua runollisen tanssin klassikot -sesonkia. 

Teoksen 20 näytöksellä oli kaikkiaan 9100 katsojaa. Suomessa näistä oli 
2643, joista Helsingissä 1803.

esitysten toteutus vuonna 2009

Tanssi Tero Saarinen

Tekninen johto ville Konttinen

muu tekniikka Freddy Bonneau, jean-Claude dage,  
Akseli Hannula, jari Häkkinen, juho Itkonen, 
Anna Koskela, Kai Luodes, rémi malcou,  
Onni Nieminen, jan Noponen, Aleksi Saura, 
Antti Silvennoinen, pikku-markku Tuominen,  
Anni Widing

Tuotanto ja kiertueet Iiris Autio, paula Hovi, Henri mayet, Saija 
Nisula, marja Ollikainen, joël Quevit, 
Inka reijonen, martina Toiviainen

markkinointi ja viestintä mike Garner, Kari Hevossaari, Nils Krogell, 
Terhi mikkonen, Heidi pylkkönen,
Tiina Suhonen

pukuhuolto Tipi Taskinen

Koreografia Carolyn Carlson Alkuperäismusiikki rené Aubry Alkuperäislavastus 
Frédéric robert valosuunnittelu (uusintaensi-ilta) peter vo 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.
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Kuva: Laurent philippe

Majesteettinen ja vallankumouksellisen esittävän taiteen manifestaatio
- LE FIGArO (ranska)
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KOLMEN TEOKSEN ILTA
WESTWARD HO! | WAVELENgTHS | HuNT

Kolmen teoksen ilta (Westward Ho! | Wavelengths | HuNT) on läpileikka-
us Tero Saarisen koreografiseen uraan. vuonna 2009 ryhmä vieraili sillä  
ranskassa (La rochelle 17.2., Amiens 20.2.), Saksassa (Oldenburg, 28.3.) 
ja Belgiassa (Brugge, 4.4.). 

ryhmä tuotti myös Kolmen teoksen illan kahdeksan esityksen kotimaan-
sesongin 25.8.–4.9. Tällöin teoksissa Westward Ho! ja Wavelengths nähtiin 
useita eri osajakoja. Wavelengths-teoksen naisosaan harjoitettiin myös 
kaksi uutta tanssijaa: Satu Halttunen ja maria Nurmela. 

yhteensä illan 12 näytöksellä oli 4443 katsojaa, joista 2368 Helsingissä.

esitysten toteutus vuonna 2009

Tanssi WeSTWaRd HO! Henrikki Heikkilä, Carl Knif, 
Heikki vienola,Saku Koistinen WaVeleNgTHS 
Satu Halttunen, Henrikki Heikkilä,
Sini Länsivuori, maria Nurmela,  
Heikki vienola HuNT Tero Saarinen

multimediatekniikka HuNT jakke Kastelli, marita Liulia

Tekninen johto Eero Auvinen, ville Konttinen

Näyttämö juho Itkonen, ville Konttinen

muu tekniikka Akseli Hannula, jari Häkkinen, Kai Luodes,
jan Noponen, Aleksi Saura, janne Teivainen, 
Antti Silvennoinen, pikku-markku Tuominen

Tuotanto ja kiertueet Iiris Autio, paula Hovi, Tatiana Lodé,
marja Ollikainen, martina Toiviainen

markkinointi ja viestintä mike Garner, marjo Hannukainen,
Kari Hevossaari, Terhi mikkonen

pukuhuolto Tipi Taskinen 

Tuotantoassistentit Katja putkonen, Tuire Salminen, 
pauliina Silvennoinen, jenny Sutinen,
vera Tegelman, pirita Tolvanen

Koreografia Tero Saarinen valosuunnittelu mikki Kunttu pukusuunnittelu Erika Turunen 
multimedia marita Liulia (HuNT) musiikki kooste (Westward Ho!), riku Niemi (Wavelengths), 
Igor Stravinsky (HuNT). Kesto 2 tuntia (sis. 2 väliaikaa). ensi-ilta: Westward Ho! 18.2.1996; 
Wavelengths 28.1.2000; HuNT 2.6.2002.
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Kuva: Sakari viika

Wavelengths on mestariteos
- WESEr KurIEr (Saksa)
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STRAVINSKy-ILTA
PETRuSHKA | HuNT
Stravinsky-ilta (Petrushka | HuNT) koostuu Tero Saarisen uustulkinnoista 
venäläissäveltäjän teoksista Petrushka ja Kevätuhri. Teoskokonaisuus vie-
raili vuoden 2009 aikana Espanjassa (Teatro Gayarre, pamplona 30.4.) sekä 
Bergenin kansainvälisen festivaalin ohjelmistossa (Norja, 31.5.). Lisäksi se 
nähtiin kolme kertaa Buenos Airesin kansainvälisen teatterifestivaalin ohjel-
mistossa: lokakuun 6.–7. päivän näytökset olivat Tero Saarinen Companyn 
ensiesiintyminen Etelä-Amerikassa. 

Stravinsky-illan viidellä näytöksellä oli yhteensä 3655 katsojaa.

esitysten toteutus vuonna 2009

Tanssi PeTRuSHKa Heikki vienola (petrushka),
Sini Länsivuori / maria Nurmela (Ballerina), 
Henrikki Heikkilä (mauri) 
HuNT Tero Saarinen

musiikki PeTRuSHKa james Crabb, Geir draugsvoll

multimediatekniikka HuNT jakke Kastelli

Tekninen johto Eero Auvinen, ville Konttinen

Näyttämö juho Itkonen, ville Konttinen

Ääni marco melchior

Tuotanto ja kiertueet Iiris Autio, marja Ollikainen,
martina Toiviainen

markkinointi ja viestintä Terhi mikkonen

pukuhuolto Tipi Taskinen 

Koreografia Tero Saarinen musiikki Igor Stravinsky valosuunnittelu mikki Kunttu 
pukusuunnittelu Erika Turunen musiikin sovitus ja esitys james Crabb, Geir draugsvoll 
(Petrushka) multimedia ja valokuvat marita Liulia (HuNT) Äänisuunnittelu jukka Kavén 
(Petrushka). Kesto 1,5 tuntia (sis. väliaika). ensi-ilta: Petrushka 30.6.2001; HuNT 2.6.2002.
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Kuva: Sakari viika

Suurenmoinen kunnianosoitus Stravinskylle
- LA NACION (Argentiina)
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NExT Of KIN
Tero Saarinen Companyn uusin kantaesitys, Next of Kin, vieraili  posthofissa, 
Itävallan Linzissä 12.3.

Näytöksellä oli 270 katsojaa.

esitysten toteutus vuonna 2009

Taiteellinen johto Tero Saarinen

Tanssi Satu Halttunen, Henrikki Heikkilä, Carl Knif, 
Saku Koistinen, Ninu Lindfors, Sini Länsivuori, 
maria Nurmela

musiikki jarmo Saari

Tekninen johto Eero Auvinen

Näyttämö ville Konttinen

maskeeraus jani Kylmälä

Tuotanto ja kiertueet Iiris Autio, marja Ollikainen,
martina Toiviainen

markkinointi ja viestintä Terhi mikkonen

pukuhuolto Tipi Taskinen 

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 (Liettua). Kiitokset NEFA (New England Foundation for the Arts, uSA)**,
Suomen Kulttuurirahasto ja LuSES (Luovan Säveltaiteen Edistämissäätiö). 
Kesto 65 minuuttia. ensi-ilta 8.5.2008.

* Next of Kinin on tilannut joyce -teatterin Stephen and Kathy Weinroth uusien Teosten rahas-
to. ** Next of Kinin toteuttamisen ovat mahdollistaneet 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 Cha-
sen ja metLifen säätiöt.
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Kuva: Sakari viika

Koskettava, kiehtova, runollinen
- NEuES vOLKSBLATT (Itävalta)
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Muu OHJELMISTO
Tero Saarinen Companyn ohjelmistoon kuuluvat myös Borrowed light sekä 
Tero Saarisen sooloilta (Man in a Room | HuNT), joilla ei ollut esityksiä 
vuonna 2009.

BOrrOWEd LIGHT

Koreografia Tero Saarinen musiikin sovitus ja johto joel Cohen Tanssi Tero Saarinen Company, 
musiikin esitys The Boston Camerata valosuunnittelu mikki Kunttu pukusuunnittelu 
Erika Turunen Äänisuunnittelu Heikki Iso-Ahola. Kesto 70 minuuttia. ensi-ilta 8.10.2004.

TErO SAArISEN SOOLOILTA

Koreografia Carolyn Carlson (Man in a Room) / Tero Saarinen (HuNT) Tanssi Tero Saarinen, 
musiikki Apocalyptica, Gavin Bryars (Man in a Room) / Igor Stravinsky (HuNT), valosuunnit-
telu mikki Kunttu multimedia marita Liulia (HuNT) Lavastus Carolyn Carlson (Man in a Room), 
pukusuunnittelu rachel Quarmby (Man in a Room) / Erika Turunen (HuNT). 
Kesto 1,5 tuntia (sis. väliaika). ensi-ilta: 17.6.2000 (Man in a Room); 2.6.2002 (HuNT).

VIERAILuT 
Oman ohjelmistonsa ohella Tero Saarinen Company tuotti CCN roubaixin 
vierailun Aleksanterin teatteriin 23.–24.10.2009. Osana runollisen tanssin 
klassikot -sesonkia nähtiin Carolyn Carlsonin Electronic Shadow -ryhmän 
kanssa yhteistyössä luoma soolo, double Vision. 

Kahden näytöksen yhteenlaskettu katsojamäärä oli 503.

esitysten toteutus 2009

Tanssi Carolyn Carlson

Tekninen johto janne Teivainen

muu tekniikka Freddy Bonneau, jean-Claude dage,
Akseli Hannula, jari Häkkinen,
philippe Karpinski, Anna Koskela,
Kai Luodes, rémi malcou, Onni Nieminen,
jan Noponen, Aleksi Saura,  
Antti Silvennoinen, pikku-markku Tuominen, 
Anni Widing

Tekninen johto Eero Auvinen, ville Konttinen

Tuotanto ja kiertueet Iiris Autio, paula Hovi, Henri mayet,
Saija Nisula, marja Ollikainen, joël Quevit, 
Inka reijonen, martina Toiviainen

markkinointi ja viestintä mike Garner, Kari Hevossaari, Nils Krogell, 
Terhi mikkonen, Heidi pylkkönen,
Tiina Suhonen

pukuhuolto Tipi Taskinen 

Koreografia Carolyn Carlson Lavastus ja videot Electronic Shadow (Naziha mestaoui, 
yacine Aït Kaci) musiikki ja ääni Nicolas de Zorzi valot Emma juliard, Electronic Shadow 
puvustus Chrystel Zingiro, pukuluonnokset Crstof Beaufays Taiteellinen konsultaatio 
maud margot Bigiani, Gilles Nicolas Tekninen tuki Leïla Aït Kaci / Noxaka Tuotanto 
Centre Chorégraphique National roubaix Nord-pas de Calais, idEALid, La Condition publique 
yhteistyössä Atelier de paris – Carolyn Carlson. Kesto 60 min. ensi-ilta 31.3.2006.
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Kuva: Electronic Shadow

Häkellyttävän hieno
- HELSINGIN SANOmAT
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yleisöpalautteita 2009

HuNT oli niin järisyttävän intensiivinen, että sitä huoma-
si jossain vaiheessa puristavansa penkkiä ...eikä oma 
hengityskään tainnut olla kovin tasaista esityksen 
aikana...Bravissimo!

Blue lady [Revisited] oli äidilleni ensimmäinen pitkä 
nykytanssiesitys ja oli ihanaa kuulla, miten paljon hän 
sai siitä irti …Tuli taas pitkästä aikaa sellainen tunne, 
että taidetanssilla on merkitystä. Todella hienoa, vielä-
kin olen vähän mykistynyt.

Westward Ho! tuntui kerta kaikkiaan nerokkaalta  
…outo abstraktius tuntui kovin lohduttavalta.

Thrilling, authentic work!

Ouaou! aussi intéressant et prenant que la version origi-
nale. Cela prouve qu’il est possible de faire vivre une 
chorégraphie dans le temps...la faire évoluer sans perdre 
l’essence. Ca prouve que “Blue lady” est un vrais chef 
oeuvre chorégraphique. 

Kiitos! [Blue lady] oli huikeaa katseltavaa ja se tuntuu 
joka solussa vielä tänäänkin.

Kävin eilen katsomassa Blue ladyä - mitään niin kaunis-
ta en ole nähnyt kai koskaan. Mieletön läsnäolo, herk-
kyys ja voima samassa ihmisessä. Välillä itkin, välillä 
nauratti. Välillä liike hypnotisoi niin, että unohdin itseni 
kokonaan. 

en muista milloin olisin nähnyt mitään niin upeaa!

On loistavia teoksia, jotka liikuttavat mieltä ja on teok-
sia, jotka vievät vielä pidemmälle; tajunnan tuolle puolen. 
Minulle HuNT ja Blue lady [Revisited] toivat mukanaan 
hetkiä, jolloin syntyi yhteys siihen ytimeen, joka on meil-
le sama, olemmepa miehiä tai naisia. Siihen olevaisen 
ytimeen, joka on sielujemme rakennusainetta.

Keskustelutilaisuus Kolmen teoksen illassa oli hieno 
osoitus hyvästä yhteistyöhengestä ja siitä, että yleisö on 
monella tapaa tärkeä. Kiitos!

 

Suurenmoinen elämys …Minusta on aina vain käsittä-
mättömän ihmeellistä, että tanssin keinoin voi ilmentää 
ja välittää niin monimuotoisesti ihmisyyden eri puolia 
ja tuntumia…Kiinniostavaa ja kiehtovaa on se, että 
Teron sooloteokset herättävät ainakin minussa saman-
tyyppisesti vuorovaikutuksellisuuden tuntuman kuin 
hänen teoksensa joissa yhteisöllisyys on tanssiryh-
män kautta läsnä. 

en ole elämässäni nähnyt, enkä kokenut mitään vastaa-
vaa, yhta upeaa 

Oli kyllä aivan upea esitys. Sitä katsoessa kävi tunne-
skaala laidasta laitaan ja pää täyttyi ajatuksista, niin 
että esityksen päätyttyä oli ihan pakahduttava olo. Mun 
ystävä itki alusta loppuun koko esityksen, että aikamoi-
sen tunnekuohun se meissä aiheutti. 

elämäni paras teatterielämys (todella)! Olin niin liikunut 
sen jälkeen että pitkään en ole pystynyt nukkumaan. 

Superb performance!!! awesome lighting design, first 
time i see the space configured by light as you do, that 
triangle shaped space in Hunt and that beast dancing 
with STRaViNSKy, unbelievable!!! 

Kiitokset vielä teille kaikille hienosta sarjasta, tradition 
esiin tuomisesta, sykähdyttävästä tanssista. …teok-
sesta tuli mielettömän suuri allegoria ihmisyydestä, 
elämästä, ei sukupuoleen sidotusta. ajatus liikkuvasta 
identiteetistä, ihmisestä, joka kantaa mukanansa kaik-
kea. Teron tanssi ja tulkinta oli vahahduttavaa, syvästi 
koskettavaa. Minä yksinkertaisesti itkin sen elämän 
hetkellisyyden ja liikkeen virran edessä, jonka Tero tans-
sijana välitti. Se oli pakahduttavan kaunista, kipeääkin, 
tuskallista, raadollista, lumoavaa – niin kuin vain elämä 
itse. ei tällaisia hetkiä koe usein. 

Tero Saarinen is the most interesting dancer and the best 
choreographer at the moment!
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Borrowed light oli yksi vuosikymmenen kiinnostavim-
mista ja koskettavimmista esityksistä

– The village voice, deborah jowitt, 22.10.2009 (uSA) 

Koskettava, kiehtova, runollinen …Saarinen ja hänen 
tiiminsä luovat tunnelmallisen yhteistaideteoksen jossa 
valot, varjot, vartalot, pinnat ja liikkeet yhdistyvät 
suuriin tunteisiin.

– Neues volksblatt, Eva Hammer, 21.2.2009 (Itävalta)

[Kolmen teoksen ilta] oli ehdoton kohokohta …valo, 
musiikki ja puvut luovat koreografian tunnelmaa ainut-
laatuisella tavalla …Wavelenghts on mestariteos, jossa 
yhdistyy hyvä maku ja hienostuneisuus.

– Weser Kurier, Alexandra Albrecht, 30.3.2009 (Saksa)

[Saarinen] pitää katsojaa hypnoottisessa otteessaan. 
…[Blue lady on] yksi harvoista nykytanssin piirissä  
syntyneistä klassikon aseman saavuttaneista teoksista. 

…Saarisessa se on saanut täydellisen tulkin!
– Helsingin Sanomat, jussi Tossavainen, 15.6.2009 (Suomi)

[Kuopio Tanssii ja Soi] festivaalin ellei peräti sen 40-vuo-
tisen historian upein ja vaikuttavin esitys …kaikin tavoin 
äärettömän kaunis …Saarisen [Blue lady] tulkinta on 
huikea ja saa sanattomaksi . 

– Savon Sanomat, Annikki Alku, 15.6.2009 (Suomi)

Sanat ylittävää kauneutta …[Saarisen Blue lady -tulkin-
ta] menee suoraan sydämeen ja ihmisen sisimpään. 

…runollinen koreografia elämästä
– Liikekieli, Karoliina Korpilahti, 15.6.2009 (Suomi)

 
 
 
 
 
[Blue lady] on hymni toivolle. …dialogi yli ajan tuskin 
voisi olla kauniimpi.

– Stuttgarter Nachrichten, Andrea Kachelriess, 22.6. 2009 (Saksa)

[Blue lady on] Modernin tanssin avainteos, ladattuna 
yhden poikkeuksellisen tanssijan huimalla ja tunteellisel-
la ilmaisuvoimalla.

– Bietigheimer Zeitung, Wilhelm Triebold, 22.6.2009 (Saksa)

 Suurenmoinen kunnianosoitus Stravinskylle — 
[HuNT on] taianomainen synteesi, joka onnistuu luo-
maan äärimmäisen herkän kokemuksen katsojalle —  
Petrushka-teoksen muusikoiden tulkinta on suurenmoinen

– La Nación, Carlos pachecon, 8.10.2009 (Argentiina)

Miehisen herkkä tulkinta …liikkeen dynamiikan vaihtelut 
ovat hypnoottisia …[Saarinen on Blue ladyssä] nykyajan 
fauni, joka ottaa koreografian valtaansa mestarillisella tavalla

– El pais, Carmen del val, 12.10.2009 (Espanja)

[Saarisella on] poikkeuksellista intensiteettiä, herkkyyt-
tä ja taitoa viedä alun perin naiselle luotu klassikkoteos 
[Blue lady] universaalille tasolle 

– Avui, Bàrbara raubert Nonell, 13.10.2009 (Espanja)



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
00180 Helsinki

info@terosaarinen.com
www.terosaarinen.com 


