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1. YLEISTÄ
TaikaBox ry on vuonna 2010 Walesissa perustettu ja vuonna 2015 Suomeen rekisteröity 
yleishyödyllinen tanssi/teknologia yhdistys, jonka tavoitteena on luoda ihmisille uusia tapoja kokea 
tanssia. 
TaikaBox ry:n pidempiaikaisena tavoitteena on luoda Oulu Dance/Tech Hub – kansainvälisesti 
merkittävä tanssi/teknologia keskus, jonka toiminta perustuu uudenlaiseen taide- ja yrityskentän 
väliseen yhteistyöhön. Tanssi/teknologialla tarkoitetaan laajasti ottaen kaikkea tanssi toimintaa, 
jossa teknologia on integraali osa taiteellista sisältöä ja prosessia. Oulu Dance/Tech Hub:in 
ytimestä löytyy: a) kehollisen ilmaisun, tanssin kehittäminen uutta teknologiaa hyödyntämällä; sekä 
b) teknologia yritysten innovaatiovoiman kiihdyttäminen taiteellisten riskinottojen avulla. 
Yhdistys työskentelee kokonaisvaltaisesti ja joustavasti sekä ammattikentässä että yhteisön eri 
ryhmien kanssa. Se tukee tanssi/teknolgia tutkimusta ja tuotantoja; edesauttaa ammattilaisten 
taiteellista kehitystä ja työllistymistä; kasvattaa uusia, nuoria alan ammattilaisia sekä aktiivisesti 
kehittää uudenlaista yhteisöä toimintansa ympärille ja uutta yleisöä tanssille uuden teknologian 
avulla. 

2. ORGANISAATIO
2.1. Henkilökunta ja toimitilat
TaikaBox ry:llä toimi kaksi taiteellista johtajaa: koreografi/tanssija Tanja Råman ja 
digitaalitaiteilija/suunnittelija John Collingswood, jotka työskentelivät yhdistykselle osa-
aikaisesti. John Collingswood työskenteli yhdistyksessä 1.1.–31.5. sekä 1.-31.12 välisinä 
aikoina. He molemmat vastasivat yhdistyksen tuotantojen, tapahtumien ja hankkeiden 
taiteellisesta suunnittelusta, kehittämisestä ja toteutuksesta. Tanja Råman vastasi myös 
yhdistyksen taloudesta, toiminnan käytännön suunnittelusta, kehittämisestä ja organisoimisesta 
sekä toimi yhdistyksen puheenjohtajana. John Collingswood puolestaan vastasi toiminnan 
teknisestä suunnittelusta, kehittämisestä ja organisoimisesta, yhdistyksen brändäyksestä, 
markkinoinnista ja sen viestinnästä.
Yhdistys työllisti yhteensä kuusi freelancer-tanssijaa ja yhden muusikon tutkimushankkeessaan 
ja esityksissään. 
Yhdistyksen toimisto sijaitsee: Varjakantie 69, 90470 Varjakka, johon kuuluu myös pieni studio. 

2.2. Hallinto
Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus. Kaudella 2015-16 hallituksen puheenjohtajana toimi 
Tanja Råman ja varapuheenjohtajana hallituksen sihteeri John Collingswood. Muita jäseniä 
olivat ohjaaja Simon Harris, Cardiff Metropolitan yliopiston tanssilinjan johtaja Sally Varrall, 
brändi suunnittelija ja johtaja Julian Sykes, markkinointipäällikkö Helen Di Duca sekä BBC 
Walesin ohjelmatuottaja Ynyr Williams. 
Uusi hallitus valittiin 27.4. pidetyssä vuosikokouksessa ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. 
Tanja Råman jatkoi puheenjohtajana. Edellisen hallituksen jäsenistä jatkoivat John 
Collingswood yhdistyksen sihteerinä, Simon Harris jäsenenä sekä Julian Sykes varajäsenenä. 
Uusia jäseniä ei valittu. Hallitus kokoontui 2 kertaa vuoden aikana. 
Yhdistyksen jäsenjärjestelmä otettiin käyttöön helmikuun 2016 lopulla. Jäsenistö muodostui 
free-jäsenistä (18), silver-jäsenistä (9) ja gold-jäsenistä (0). Free-jäsenyys on ilmainen. Silver-
jäsenyys maksaa 1€ ja gold-jäsenyys 500€. Yhdistyksen jäsenistö liitteenä. 
Yhdistyksen tilinpäätöksestä vastasi oululainen A. Karppinen Oy ja toiminnantarkastajana toimi 
yrittäjä Teresa Majuri. 

3. OULUSTA KANSAINVÄLINEN TANSSI/TEKNOLOGIA KESKUS
Ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden aikana yhdistys aloitti pohjustamaan Oulu Dance/Tech 
Hub:in kehitystä Ouluun käytännön työskentelyllä. Pohjustusta tehtiin monitahoisella verkostojen 
kehittämisellä taide- ja yrityskenttien keskuudessa sekä yhteistyöhankkeiden kehittämisellä 
paikallisten organisaatioiden ja toimijoiden kanssa. Yhdistys pyrki myös lisäämään tanssi/
teknologian näkyvyyttä paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti työpajojen, esiintymisien, 
yhteistyöhankkeiden ja tiedottamisen avulla. 
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Toimintavuoden pääpaino oli paikallisen toiminnan käynnistämisellä ja sen kehittämisellä. 
Hankkeita toteutettiin osittain talkoovoimin ja osittain avustuksin sekä kansainvälisistä esityksistä 
saatujen tulojen turvin. 

3.1. Oulu Dance Hack 2016 
Elokuussa 24.-26. yhdistys järjesti ensimmäisen 
kansainvälisen Oulu Dance Hack-tapahtumansa EduLab 
Oulun, OAMK:in tanssilinjan, JoJon – Oulun Tanssin 
keskuksen ja BusinessOulun kanssa sekä Isadoran, Probot 
Oy:n ja Haltianin sponsoroimina. Oulu Dance Hack 2016 oli 
ainutlaatuinen tapahtuma, joka toi yhteen tanssin 
ammattilaisia ja teknologian osaajia kokeilemaan tanssin ja 
teknologian yhteensulauttamista. Tapahtuman tavoitteena 
oli luoda verkostoja taide- ja yrityskenttien välille, 
kannustaa osallistujia taiteellisiin riskinottoihin sekä uusien 
yhteistyösuhteiden ja -hankkeiden kehittämiseen. 
Tapahtuman pohjalta on jo kehitteillä uusi yhteistyöhanke 
TaikaBox ry:n ja Probot Oy:n välille. 
Tapahtumaan osallistui 9 kansainvälistä taiteilijaa mm. 
USA:sta, Kanadasta, Italiasta, Portugalista, Saksasta ja 
Iso-Britanniasta, jotka työskentelivat paikall isten 
taiteilijoiden sekä OAMK:in tanssi ja media opiskelijoiden 
kanssa kolmen päivän ajan. 
Oulu Dance Hack-residenssiä suunnitellaan jokavuotiseksi 
ammattilaistapahtumaksi. 

3.2. Taiteellinen tutkimus 
Yhdistys aloitti Born Old – Tietäjä Iänikuinen (lapsille 
suunnatun ja Kalevalan tarustoon perustuvan tanssi 
ja digitaalitaide) teoksen tutkimuksen touko-
elokuussa 2016. Tutkimuskausi toteutettiin AVEK:in 
myöntämän konseptointi-rahoituksen avulla ja 
Kulttuuritalo Valveen ja OAMK:in tanssilinjan 
tukemana. 
Yhdistys haki rahoitusta teoksen tuotantoa varten 
vuodelle 2017. Teos pyritään myymään kansallisille 
ja kansainvälisille markkinoille vuonna 2018. 
Kuva: TaikaBox ry

3.3. Esitykset 
TaikaBox ry esitti vuonna 2014 luodun Please Switch 
On-teoksen Young ID Zug-festivaalilla, Sveitsissä 9.9. 
sekä vuonna 2015 tuotetun Between Coil and Recoil-
teoksen Yhteisötanssifestivaalilla Tornio/Haparandassa 
8.10. Please Switch On-teoksessa esiintyi kaksi 
suomalaista tanssijaa ja kolme koetanssin perusteella 
valittua paikallista tanssijaa. Yhteisötanssifestivaalilla 
Tanja Råmanin lisäksi Between Coil and Recoil-
teoksessa esiintyi yksi ruotsalainen ja yksi venäläinen 
tanssija. Yhdistys toteutti myös esityksellisen 
kannanoton: Näkymättömät Polut, Tanssin talo ry:n 
Jyväskylässä järjestämässä Kiertoli ike 2016-
tapahtumassa. 
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perform  with  the  robot  arm



Kuva: Christoph Schumacher

3.4. TaikaBox ry ja yhteisö 
3.4.1. DigiTanssi työpajat
TaikaBox ry tarjosi DigiTanssi työpajoja yhteisön eri ryhmille, 
kuten lapsille, nuorille, eri vammaisryhmille, pakolaisille sekä 
tanssin ammattilaisille. Työpajoissa yhdistyivät tanssi ja 
interaktiivinen visuaali- ja ääniympäristöt, joita hallittiin kehon 
liikkeen avulla. Työpajat räätälöitiin kunkin ryhmän tarpeita 
varten. Vaikka nämä työpajat yleisesti pyrkivätkin nostamaan 
tietoisuutta tanssi/teknologiasta laajasti eri yhteisöjen 
keskuudessa, niillä oli myös hyvin erilaisia kuhunkin 
ryhmään liittyviä tavoitteita. Lapsia ja nuoria kannustettiin 
liikkumaan ja kokeilemaan tanssia uuden teknologian avulla 
ja sen innoittamana. Liikuntavammaisil le tarjotti in 
uudenlaisia elämyksiä ja teknologia usein toimi kehollisen 
ilmaisun jatkeena. Ammattilaisten DigiTanssi työpajat 
puo les taan kesk i t t y i vä t t anss in j a tekno log ian 
yhteensulauttamiseen ja sen tutkimiseen koreografisena 
työkaluna. Kaikki työpajat pyrkivät kehittämään osallistujien 
omaa luovuutta ja opitun soveltamista omassa luovassa 
työskentelyssä.
Yhdistys tarjosi yhteensä 17 DigiTanssi työpajaa 
toimintavuoden aikana ja työpajoissa kävi yhteensä 415 
osallistujaa. Näistä suurin osa (15) järjestettiin Oulussa. 

3.4.2. Koti-hanke
Yhdistys pilotoi Koti-nimisen pidempiaikaisen tanssia ja uutta teknologiaa yhdistelevän 
hankkeen monikulttuurillisuuden edistämiseksi Oulussa. Hanke toteutettiin loka-joulukuussa 
yhteistyössä Laanilan yläkoulun ja lukion, Vuolle-opiston sekä Kulttuuritalo Valveen kanssa.  
Hanketta tukivat myös Oulun kaupunki, Oulun kaupungin teatteri, ja EduLab Oulu 
tiedottamalla hankkeesta ja tarjoamalla hanketta tukevia työpajoja. Taiteen edistämiskeskus 
tuki hanketta myös monikulttuurillisuuden edistämiseen suunnatulla avustuksella. 
Hankkeen tavoitteena oli antaa maahanmuuttajanuorille ja heidän paikallisille ikätovereilleen 
mahdollisuus korkeatasoiseen taiteelliseen työskentelyyn monikulttuurillisessa ympäristössä, 
auttaa maahanmuuttajanuoria integroitumaan paikalliseen yhteisöön sekä kasvattaa 
näkyvyyttä oululaisesta monikulttuurillisuudesta. 
Hankkeeseen osallistui yhteensä 20 nuorta mm. Afganistanista, Bangladeshistä, Kongosta, 
Kosovosta, Japanista, Iso-Britanniasta, Belgiasta ja Suomesta. Hankkeen aikana luotu tanssi 
ja digitaalitaideteos nähtiin Kulttuuritalo Valveella 7.12. osana Kirjavaa Kulttuuria-festivaalia. 

3.5. Yhteistyö
Vuoden 2016 toiminnassa painotettiin verkostoitumista ja yhteistyön kehittämistä, varsinkin 
Oulun alueella. Yhteistyösuhteiden kehittämisellä pyrittiin uusien hankkeiden toteuttamiseen, 
laaja-alaiseen tiedottamiseen yhteistyötahojen viestintäkanavia hyödyntäen ja yhdistyksen 
profiilin nostamiseen. Yhdistys loi yhteyksiä monitahoisesti taiteen ja koulutuksen sektoreilla 
sekä aloitti yhteistyösuhteiden kehittämisen yrityskentään mm. Oulu Dance Hack-tapahtuman, 
Koti-hankkeen ja Born Old – Tietäjä Iänikuinen-tutkimusprosessien avulla. Yhteistyötä kehitettiin 
paikallisesti mm. BusinessOulun, Kulttuuritalo Valveen, Laanilan lukion ja yläkoulun, Vuolle-
opiston, EduLab Oulun, OAMK:in tanssilinjan sekä Haltian ja Probot Oy:n kanssa. 
Yhdistys kehitti aktiivisesti yhteyksiään myös valtakunnallisiin organisaatioihin, joista tärkeimpiä 
olivat Tanssin tiedotuskeskus ja Tanssin talo ry. Yhteistyö Tanssin tiedotuskeskuksen kanssa 
perustui paljolti tiedottamiseen. Valtakunnallista yhteistyötä kehitettiin myös integroidun ja 
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yhteisötanssin keskuudessa, joista merkittävimmiksi nousi Sally Davisonin luotsaama 
DanceAbility Finland ry sekä Titta Court ja Yhteisö Tanssii ry. 
Yhdistys jatkoi kansainvälisten yhteyksien luomista ja syventämistä mm. Arts Printing House 
(Liettua), DanseArena Nord (Norja) ja Young ID Zug-festivaali (Sveitsi) erilaisten hankkeiden ja 
vierailujen avulla. 

4. Viestintä
Yhdistyksen viestintä perustui paljolti paikalliseen ja valtakunnalliseen tiedottamiseen ja 
yhdistyksen profiilin nostamiseen eri hankkeiden ja artikkelien avulla. Viestinnässä yhdistys teki 
yhteistyötä mm. Oulun kaupungin, BusinessOulun, Kulttuuritalo Valveen, JoJon – Oulun Tanssin 
keskuksen sekä Tanssin tiedotuskeskuksen kanssa hankkeista riippuen. Yhdistys hyödynsi Oulu 
Dance Hack-tapahtuman yhteydessä myös sen kansainvälisten yhteistyötahojen verkostoja.
Viestintää kohdistettiin paikalliselle taidekentälle, valtakunnalliselle tanssikentälle, kansainväliselle 
tanssi/teknologia verkostolle sekä paikallisille teknologia yrityksille. Tanssin Tiedotuskeskus julkaisi 
kaksi artikkelia vuoden aikana, jotka kertoivat tanssi/teknologiasta, TaikaBox ry:n toiminnasta ja 
Oulu Dance Hack-tapahtumasta. Oulun kaupunki ja Kulttuuritalo Valve puolestaan avustivat 
monikulttuurillisen Koti-hankkeen tiedottamisessa paikallisella ja kansainvälisellä tasolla. 
Yhdistys lähetti jäsenilleen yhteensä neljä uutiskirjettä, joissa tiedotettiin mm. yhdistyksen 
toiminnasta ja hankkeista. 

5. Talous
5.1. Tulot
Yhdistyksen kokonaistulot vuonna 2016 olivat 28 558,29 euroa. Varsinaisia oman toiminnan 
tuottaja kertyi 11 682,32 euroa. 
Vuodelta 2015 siirtyi vuodelle 2016 siirtomäärärahana 2 675,46 euroa. 

5.2. Avustukset
Avustuksia saatiin seuraavasti: TaikaBox (UK) 7 965,97 euroa (kansainväliseen toimintaan), 
AVEK 4910 euroa (Born Old – Tietäjä Iänikuinen-hankkeen tutkimukseen työnimellä Tarusta 
Totta) ja Taike 4000 euroa (Koti-hanke). 

5.3. Menot
Yhdistyksen varsinaiset toiminnan kulut olivat 29 386,44 euroa, joista henkilöstökulut olivat 22 
088,48 euroa. Osa-aikaisia palkkoja maksettiin 2 henkilölle. Määräaikaisia palkkoja ja palkkioita 
maksettiin yhteensä 7 henkilölle. Yhdistyksen muut toiminnan kulut olivat 7 297,96 euroa, joista 
suurimmat kulut olivat kilometrikorvaukset 3 885,68 euroa ja toimitilavuokrat 2 424 euroa. 
Tilikauden tulos oli -828,15 euroa. 
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6. liite

Jäsenistö
Free-jäsenet (18): Zosia Dowmunt, Helen Laws, Ben Ridler, James Thomas, Christy Anson-Harris, 
Theo Brueton, Sanna Näätänen, June Campbell-Davies, Sanna Kangasluoma, Janina 
Rajakangas, Julian Sykes, Simon Harris, Tina Pasotra, Linzy Na Nakorn, Anna Maria Luiro, 
Gertjan Biasino, Carole Blade ja Elina Valtonen. 

Silver-jäsenet (9): Tommi Autio, Tanja Råman, Nick Minns, Jeremy Treays, Hannu Karjalainen, 
Helen Di Duca, John Collingswood, Ville Aunola ja Petri Ainonen. 
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