
TaikaBox ry taloussuunnitelma/financial plan 2016

MENOT/EXPENSES
taiteellisten johtajien palkat/artistic directors’ fees 
825,90 €/kk x 2 johtajaa/directors x 4 kk/months 6 607,20 €
työnantajan sivukulut/employer’s liability (40%) 2 642,88 €
yhteensä/total 9 250,08 €

yleiset menot/general expenses
toimitilan vuokra/office space rent 2 400 €
lakisääteinen tapaturmavakuutus/liability insurance 600 €
lakisääteinen ryhmähenkivakuutus/accident insurance 10 €
pankkimaksut/bank charges 120 €
kirjanpitomaksu/accountant 300 €
muut toimistokulut/other office expenses 500 €
yhteensä/total 3 930 €

projektikohtaiset kulut/project expenses
PSO esitys Sveitsissä/performance in Switzerland 1 500 €

DigiTanssi työpajat/DigiDance workshops 2 000 €

Lasten Kalevala tutkimus projekti /kids’ Kalevala research project 4 910 €

Taika Sinfonia 
vaihe/stage 1-2 (Wales) syksy/Autumn 2016 12 540 €

projekti menot 2016 yhteensä/project expenses in 2016 in total 20 950 €

koko vuoden kulut yhteensä/annual expenses in total  34 130,08 €



TULOT/INCOME

edellisen vuoden tuotto/surplus from previous year 3 827,11 €
yhteensä/total 3 827,11 €

TaikaBox (UK) avustus/grant 7 000 €
yhteensä/total 7 000 €

projektien tuotot/project income
Esiintymispalkkiot/performance income 3 000 €

DigiTanssi työpajat/DigiDance workshops 1 000 €

Lasten Kalevala tutkimus projekti/kids’ Kalevala research project
avustus/grant AVEK (CreaDemo) 4 910 €

Taika Sinfonia 
TaikaBox (UK) – avustus/grant ACW 15 190 €

Muuta/other 1 000 € 

projekti tuotot yhteensä/project income in total  25 100 €

koko vuoden tulot yhteensä/annual income in total  34 927,11 €



TaikaBox ry taloussuunnitelma 2016
RAHOITUSSUUNNITELMA

TaikaBox ry:n budjetti perustuu monipuolisen toiminnan aloittamiseen Suomessa sekä kaksi-
kansallisen tuotantomallin kehittämisen ensimmäisiin vaiheisiin. Yhdistyksen toiminta tullaan 
pääasiallisesti rahoittamaan projekti-kohtaisilla kohdeapurahoilla. Yhdistys tulee hakemaan 
avustuksia laajasti tavoitteidensa toteuttamiseksi. TaikaBox ry:n jäsenjärjestelmä ja uudet websivut 
ovat valmistuneet helmikuussa ja sitä kautta yhdistys toivoo saavansa tulevaisuudessa myös 
lahjoituksia. 

TaikaBox ry tulee pilotoimaan työpajoja ja esityksiä uusien markkinointimateriaalien kehittämiseksi 
ja profiilin nostamiseksi Suomessa. Pilotoinnin TaikaBox ry:n taiteelliset johtajat järjestävät 
omakustanteisesti.

Yhdistys jatkaa yhteistyötä Sinfonia Cymrun kanssa. TaikaBox (UK) tulee hakemaan apurahoja 
kevään aikana seuraavaa kahta Walesissa järjestettävää vaihetta varten, jota TaikaBox ry 
puolestaan tulee tukemaan Suomesta haettavilla matka-avustuksilla. 

TaikaBox ry financial plan 2016
FINANCING

TaikaBox ry’s financial plan is based on starting a range of activities in Finland and on developing 
the first stages of a bi-national production model between Finland and Wales. The activities will be 
financed mainly through project-based funding. The association will apply for funding from a variety 
of sources to achieve its aims. TaikaBox ry’s new membership scheme and its new website has 
been launched in February 2016 and the organisation is hoping to generate some donations 
through it in the future. 

TaikaBox ry will pilot workshops and performances in order to develop new marketing materials, as 
well as increase its profile in Finland. The artistic directors of TaikaBox ry will cover the costs of the 
pilots personally.

The association will continue developing its partnership and a new project with Sinfonia Cymru. 
TaikaBox (UK) will apply funding from ACW for the next two stages that are planned to take place 
in Wales in the Autumn 2016. TaikaBox ry will apply for travel funding from Finland as match 
funding. 


