TaikaBox ry toimintasuunnitelma 2016
Tarkoitus ja visio tulevasta
TaikaBox ry:n tarkoituksena on a) sulauttaa yhteen tanssia ja teknologiaa sekä tutkia uusia
esiintymis- ja tuotantokanavia ja -muotoja, jotka johtavat uusia ihmisiä tanssin pariin sekä luovat
uusia tapoja kohdata ja kokea tanssia; b) tukea ja kehittää taiteellista toimintaa tällä saralla eri
tavoin esim. eri projektien, residenssien ja työpajojen avulla; c) edistää taiteellista yhteistyötä
kansainvälisesti, varsinkin Suomen ja Walesin välillä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi TaikaBox ry 1) tutkii, tuottaa ja esittää korkealaatuisia
tanssiprojekteja, jotka sulauttavat yhteen tanssia ja teknologiaa eri muodoissa ja eri tavoin niin
TaikaBox ry:n kotipaikkakunnalla Oulussa kuin valtakunnallisesti, kansainvälisesti sekä sähköisiä
viestimiä käyttäen; 2) pyrkii aktiivisesti tuomaan uusia ihmisiä projekteihinsa mukaan kokemaan ja
kokeilemaan tassia; 3) järjestää korkealaatuista opastusta, residenssejä ja työpajoja tanssin ja
teknologian parissa.
Tausta
TaikaBox ry:n yksi pidempiaikaisista tavoitteista on kehittää Oulusta kansainvälisesti huomioon
otettava tanssi/teknologian keskus, joka tukee ja tuottaa korkealaatuisia projekteja ja tapahtumia,
sekä kouluttaa ja ohjaa uusia, nuoria osaajia ja ammattilaisia. Keskuksella tässä yhteydessä
tarkoitetaan toimintamallia, eikä niinkään kiinteää toimitilaa. Tanssi/teknologialla puolestaan
tarkoitetaan laajasti ottaen kaikkia tanssi projekteja ja tuotantoja, joissa teknologia on integraali
osa taiteellista sisältöä ja prosessia. Yhdistyksen tavoitteen toteutuminen tarvitsee määrätietoista
työskentelyä 'ruohonjuuri' tasolla paikallisten lasten ja nuorten keskuudessa, yhteistyösuhteiden
kehittämistä paikallisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten taiteen ja teknologia osaajien välille,
yleisön kehittämiseen suunnattujen tanssi/teknologia projektien tarjonnan lisäämistä sekä
ammattilaisille suunnatun valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävän tanssi/teknologia
residenssin perustamista Ouluun.
Sisältö ja tavoitteet
Yhdistyksen toiminta vuonna 2016 tulee painoittumaan paikallisille hankkeille yhdistyksen
vakiinnuttamiseksi Ouluun. Tämä tukee myös yhdistyksen valtakunnallisen toiminnan kehittämistä
lähi tulevaisuudessa. TaikaBoxilla on entuudestaan vahvat kansainväliset suhteet, varsinkin
Walesiin – toiseen kotipaikkaansa. Vuonna 2016 TaikaBox pyrkii hyödyntämään olemassa olevia
suhteitaan Walesiin sekä osittain laajentamaan ja syventämään suhteitaan muihin maihin.
Yhdistykselle on tärkeää pohjustaa oman paikkansa löytymistä kansainvälisillä markkinoilla
suomalais-walesilaisena organisaationa. TaikaBox pyrkii myös yhdistämään paikallisen ja
kansainvälisen toimintansa sähköisiä viestimiä hyödyntävien projektien avulla, vierailujen ja
vastavierailujen avulla sekä kehittämällä uusia yhteyksiä suomalaisen ja walesilaisen taidekentän
välille.
Yhdistyksen toiminta tulee ensimmäisenä kokonaisena toimikautenaan olemaan joustavaa ja
nopeasti uusiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin reagoivaa. Toiminta tulee pitämään sisällään
aktiivista verkostoitumista, yhteistyösuhteiden kartoittamista ja kehittämistä, uusien projektien ja
tapahtumien pilotoimista, tanssi/teknologian opetusta, profiilin nostamista, tiedottamista ja
rahoituksen hankkimista sekä uuden jäsenjärjestelmän kehittämistä. Kokonaisvaltaisen toiminnan
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päämääränä on luoda yhdistykselle vankka yleisöpohja ja kannattajajoukko, kasvattaa tanssi/
teknologian kysyntää Suomessa sekä parantaa nuorten mahdollisuuksia kokeilla tanssi/
teknologiaa.
Haasteet ja mahdollisuudet
Yhdistyksen suurin haaste vuoden 2016 toimintakaudella on nopeus, jolla sen täytyy integroitua
Suomen ja varsinkin Oulun tanssikenttään. TaikaBox ry:n taiteelliset johtajat koreografi/tanssija
Tanja Råman ja digitaalitaiteilija/suunnittelija John Collingswood muuttivat Suomeen kesäkuussa
2015, josta lähtien TaikaBox on toiminut Oulussa rekisteröityneenä yhdistyksenä TaikaBox ry:nä.
TaikaBoxin täytyy työskennellä määrätietoisesti vakiinnuttaakseen paikkansa uudella
kotipaikkakunnallaan ja Suomen sisäisesti. Haasteissa kuitenkin piilee myös uusia
mahdollisuuksia.
TaikaBoxin taiteelliset johtajat näkevät verkostoutumisen ja vahvojen yhteistyösuhteiden luomisen
erittäin tärkeäksi, integraaliksi osaksi yhdistyksen muuta toimintaa. Ouluun saapumisensa jälkeen
TaikaBox on aktiivisesti etsinyt yhteistyökumppaneita ja järjestänyt esittelytapaamisia sekä pieniä
yhteistyöprojekteja.
TaikaBoxilla on kaksi-kansallinen toiminnallinen rakenne ja joustava työskentelytapa sekä kasvava
kansainvälinen verkosto käytettävissään. TaikaBox ry:n hallitus koostuu Walesissa taiteen ja
tuotannon puolella menestykkäistä henkilöistä. Tämän hetkistä hallitusta tullaan muokkaamaan
yhdistyksen ensimmäisessä vuosikokouksessa keväällä 2016. TaikaBoxilla on vahvat suhteet
walesilaisiin organisaatioihin ja teattereihin sekä Walesin taidekentän pääasialliseen rahoittajaan,
Arts Council of Walesiin (ACW). TaikaBox on kehittänyt työskentelyään ACW:n kanssa
määrätietoisesti ja strategisesti usemman vuoden ajan. ACW on tietoinen yhdistyksen tavoitteesta
luoda kaksi-kansallisia projekteja Walesin ja Suomen välille sekä edesauttaa toiminnallaan
taiteellista ja kulttuurillista vaihtoa ja dialogiaa näiden maiden välillä.
Yhdistyksen pyrkimyksenä on jatkaa yhteistyön kehittämistä Walesissa ja kartuttaa siellä
mahdollisia yhteistyökumppaneita. Kansainvälisyys on tärkeä osa yhdistyksen tämän hetkistä
toimintaa sekä sen pidempiaikaisia tavoitteita. Sähköisiä viestimiä hyödyntäen yhdistys pyrkiikin
linkittämään paikallisesti kehittämänsä projektit kansainvälisiin verkostoihinsa.
Oulu on lupaava toimipaikka TaikaBox ry:lle. Oulun kattavan digitaaliverkoston ja Oulussa toimivien
eri teknologiayritysten vuoksi yhdistyksellä on Oulussa erinomaiset puitteet kehittää toimintaansa
tanssi/teknologian alalla ja löytää uusia yhteistyökumppaneita. Nämä edesauttavat myös
mahdollisuutta luoda Oulusta valtakunnallisesti ja kansainvälisesti arvostettu keskus tanssin ja
teknologian tutkimukselle ja tuotannolle. TaikaBox uskoo että, Ouluun sijoittuminen luo erittäin
hyvät edelletykset yhdistykselle erottua joukosta ja nostaa sen profiilia myös valtakunnallisesti
lyhyessä ajassa. Vuonna 2016 TaikaBoxin toiminta Suomessa tulee aluksi perustumaan yhteistyön
kehittämiseen avainasemassa olevien organisaatioiden, kuten Tanssin Talo ry:n ja Tanssin
Tiedotuskeskuksen kanssa. Valtakunnallisten verkostojen ja yhteistyökumppaneiden määrää
tullaan laajentaa pikku hiljaa projektien myötä.
Toiminnan painopisteet (appendix)
TaikaBox ry:n toiminnan painopisteet vuodelle 2016 tulevat olemaan:
a) TaikaBox ry:n rakenteen kehittäminen
b) toiminnan vakiinnuttaminen Oulussa
c) työskentelyn laajentaminen valtakunnalliselle tasolle
d) kansainvälisen työskentelyn kehittäminen
Toiminta
Yhdistyksen toiminta vuonna 2016 perustuu tavoiteisiin, jotka auttavat sitä kehittämään näitä
painopisteitä määrätietoisesti (appendix). Yhdistys suunnittelee useampia projekteja ja tapahtumia
niin paikallisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Projektit vaihtelevat kooltaan ja
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luonteeltaan lyhyistä yksittäisistä esiintymistä moniulotteisiin ja monitasoisiin kansainvälisiin
projekteihin ja työpajoihin.
Esimerkkejä yhdistyksen toiminnasta:
1) DigiTanssi – tanssi/teknologia työpajat lapsille, nuorille, tanssin ja teknologian ammattilaisille
sekä erikoisryhmille.
- tavoite: nostaa tietoisuutta tanssi/teknologiasta eri ryhmien keskuudessa sekä antaa heille
monipuolisia taiteellisia kokemuksia. Työpajojen avulla TaikaBox ry pyrkii myös luomaan
pidempiaikaisia yhteistyösuhteita kouluihin, nuorten kanssa työtä tekeviin organisaatioihin
ja muihin ryhmiin.
- TaikaBox ry tulee pilotoimaan useampia ilmaisia tanssi/teknologia työpajoja koululaisille ja
muille ryhmille sekä markkinoimaan työpajaa laaja-alaisesti.
- Vuonna 2016 järjestettävät DigiTanssi työpajat keskittyisivät lähinnä tanssin ja teknologian
esittelyyn ja sen kokeiluun, jolle voidaan rakentaa pidempiaikaisia yhteistyöprojekteja ja
residenssejä tulevaisuudessa.
2) Esiintymiset
- tavoite: kartuttaa tietoisuutta tanssi/teknologiasta yleisesti, nostaa yhdistyksen profiilia,
hankkia yhdistykselle uusia jäseniä ja kehittää sen verkostoja, kehittää tanssille uutta ja
nuorta yleisöä, työllistää paikallisia esiintyjiä sekä luoda vahva yleisöpohja TaikaBox ry:n
tuleville projekteille ja esityksille.
- TaikaBox ry:llä on useampia joustavia teoksia, kuten Please Switch On (PSO), Between
Coil and Recoil ja muita lyhyempiä improvisaatioon perustuvia tuotantoja, jotka
mahdollistavat sekä paikallisten tanssijoiden integroimisen osaksi esitystä että aktiivisen
yhteistyön yleisön kanssa.
3) Hachathon 2016 – kansainvälinen tanssi/teknologia residenssi
- tavoite: kehittää joka vuotinen tapahtuma, joka edesauttaisi yhteyksien luomista tanssin
ammattilaisten ja teknologia osaajien välille, inspiroisi osallistujia uusiin taiteellisiin
hankkeisiin ja yhteistyösuhteisiin sekä liittäisi osallistujat kansainvälisiin tanssi/teknologian
verkostoihin. Residenssi toimisi eräänlaisena idea inkubaattorina.
- Kolmi-päiväinen tanssi/teknologia residenssi järjestettäisiin elokuussa yhteistyössä
Oulun yliopiston yhteydessä toimivan EduLab Oulun, Oulu Game Labin ja OAMK:n
tanssilinjan kanssa.
- Residenssi perustuisi luovaan studiotyöskentelyyn, johon myös yleisö pääsisi aktiivisesti
mukaan avointen harjoitusten avulla.
- Tulevaisuudessa olisi mahdollista kehittää nuorille oma Hackathon, joka pyrkisi tukemaan
nuorten tanssi/teknologian osaajien tieto-taidon kehittymistä ammattilaisille suunnatun
residenssin yhteydessä.
4) Tarusta Totta/Väinämöisen matkat – tutkimusprojekti
- tavoite: Tarusta Totta-tutkimus projektin on tarkoitus pohjustaa lapsille suunnatun
Väinämöisen matkat-nimisen interaktiivisen ja immersiivisen tanssi ja digitaalitaideteoksen
tuotantoa.
- Projekti perustuu Kalevalasta tutun hahmon, Väinämöisen matkoihin Pohjolaan ja
Tuonelaan.
- Teos tullaan kehittämään vaiheittain ja sen on tarkoitus saada ensi-iltansa Kalevalan
päivän tienoilla helmikuun lopulla 2017.
5) Taika Sinfonia – kansainvälinen yhteistyöprojekti
- tavoite: kehittää poikkitaiteellinen teos kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa,
vahvistaa taiteellista vaihtoa Suomen ja Walesin välillä sekä kehittää yleisöä klassiselle
musiikille ja nykytanssille poikkitaiteellisen sisällön ja innovatiivisen teknologian avulla.
- TaikaBox tulee luomaan kokoillan teoksen, jossa yhdistyy klassinen musiikki, nykytanssi ja
interaktiivinen visuaaliympäristö. Esitys tullaan näkemään ja kuulemaan yhtäaikaa
Walesissa ja Suomessa reaaliaikaista konferenssiteknologiaa hyödyntäen.
- Teos tuotetaan yhteistyössä Sinfonia Cymrun – Walesissa sijaitsevan innovatiivisen
kamariorkesterin kanssa.
- Projekti tulee sisältämään kaksi työryhmää – yksi kummassakin maassa – sekä
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pitkäaikaisen ja monivaiheisen prosessin, jolla pyritään taiteelliseen vaihtoon ja
innovatiiviseen teknologian hyödyntämiseen työskentelyssä maiden välillä.
- Projekti tullaan kehittämään asteittain sekä Walesissa että Suomessa vuosien 2016-2018
aikana. Projektia pohjustava tutkimus toteutettiin Cardiffissa, Walesissa lokakuussa 2015
(http://taikabox.com/sinfoniataika/).
- TaikaBox ry hakee avustuksia projektia varten useammalta taholta Suomesta ja TaikaBox
(UK) tulee puolestaan hakemaan rahoitusta Arts Council of Walesilta ja Wales Arts
Internationalilta. Sinfonia Cymru tulee myös osittain rahoittamaan projektia.
6) Muu toiminta
- TaikaBox ry pyrkii kehittämään joustavan työskentelytavan ja vastaamaan nopeasti uusiin
mahdollisuuksiin, kuten osallistumalla eri tapahtumiin live esitysten sekä PlayDance
(http://www.playdance.me) ja Duet for Three (http://duetforthree.com) – interaktiivisten
tanssivideo projektien avulla.
- TaikaBox ry tulee järjestämään myös muita pienimuotoisia hankkeita, työpajoja ja
residenssejä.
- Yhdistys tulee lähettämään suoria lähetyksiä studiolta Skypen, FaceTimen, Periscopen ja/
tai YouTube Liven välityksellä projektien yhteydessä.
- TaikaBox ry tulee järjestämään avoimia harjoituksia yleisölle mahdollisuuksien mukaan ja
järjestämään ilmaisia ammattilaisille suunnattuja tanssitunteja projektien yhteydessä.
- TaikaBox ry tulee jatkamaan aktiivisesti sen verkostojen, uusien yhteistyösuhteiden ja
hankkeiden kehittämistä taiteilijoiden, yhteisöjen, oppilaitosten, muiden organisaatioiden ja
yritysten kanssa.
- Yhdistys tulee jatkamaan rahoituksen hakemista uusien hankkeiden kehittämiselle.
Toiminnan kehittäminen
Vuonna 2016 TaikaBox ry:n keskeisenä tavoitteena on yhdistyksen paikan löytäminen ja
vakiinnuttaminen oululaisessa ja valtakunnallisessa tanssikentässä ja yhdistyksen toiminnan
turvaaminen osittaisella suomalaisella rahoituksella. TaikaBox ry näkee toimintansa kehittämisen
paikallisella tasolla ensisijaisena tehtävänään pidempiaikaisten valtakunnallisten ja kansainvälisten
tavoitteidensa toteutumiseksi. TaikaBox ry uskoo myös, että määrätietoisella toiminnallaan yhdistys
voi edesauttaa suomalaisen tanssikentän kansainvälistymistä, rikastuttaa suomalaista
tuotantotarjontaa ja kehittää tanssi/teknologia tutkimusta, tuotantoa ja opetusta Suomessa
merkittävällä tavalla. TaikaBox ry:n vuoden 2016 toimintasuunnitelma pohjustaa yhdistyksen
pidempiaikaista kehitystä.
TaikaBox ry tulee jatkamaan kansainvälistä toimintaansa ja vuonna 2016 se tulee kehittämään
suhteitaan Walesiin ja turvaamaan sitä kautta osan rahoituksestaan. Vuosi 2016 tulee olemaan
myös merkittävä askel eteenpäin kaksi-kansallisen tuotantomallin kehittämisessä.
TaikaBox ry:n kansainvälisen toiminnan pidempiaikaisena tavoitteena on luoda taiteellinen silta
Walesin ja Suomen välille, joka edistäisi taiteilijoiden liikkuvuutta ja innostaisi heitä uusiin
yhteistyöprojekteihin maiden välillä. Hyödyntämällä verkostojaan yhdistys pyrkii fasilitoimaan uusia
yhteyksiä molempien maiden taiteilijoiden ja organisaatioiden välillä.
TaikaBox ry:lle on tärkeää, että sen toiminta oululaisessa ja suomalaisessa tanssikentässä
nähdään moni-suuntaisena ja kaikkia tahoja hyödyntävänä. TaikaBox ry uskoo, että tanssi kuuluu
kaikille ja sen vuoksi se työskentelee edistääkseen tanssin kehitystä teknologian avulla ja
tuodakseen tanssia esille ja helposti saatavaksi mahdollisimman laaja-alaisesti.
Valvonta ja arviointi
TaikaBox ry valvoo toimintaansa säännöllisesti ja arvioi yhdistyksen toiminnan laajuutta ja sen
laatua monin eri tavoin riippuen toiminnasta ja kustakin projektista. Yhdistys pyrkii kartoittamaan
tavoitteidensa toteutumista: verkostojen laajentumista, yhteistyösuhteiden monipuolistumista,
yhteistyöhankkeiden toteutumista, esiintymisiä ja tapahtumiin osallistumista, sen jäsenmäärän
kasvua sekä monipuolisen rahoituksen saavuttamista.
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Tapahtumien, esitysten, työpajojen ja residenssien yhteydessä yhdistys kerää tietoa katsoja- ja
osallistujamääristä. TaikaBox kirjaa myös suorien lähetyksien katsojamääriä. TaikaBox valvoo sen
sähköisten postituslistojen ja sosiaalimedia kanavien kannattajien määrää. Yhdistys kuitenkin
uskoo, että yleisömäärät eivät pysty antamaan kokonaiskuvaa sen työn laadusta ja sen arvosta.
Tämän vuoksi TaikaBox käyttää toimintansa arvioinnissa projekteihin sopivia kyselykaavakkeita,
haastatteluja, keskustelutilaisuuksia ja/tai muita kanavia yleisöpalautteen vastaanottamiseksi.
TaikaBox tuottaa monenlaisia projekteja, joten kvalitatiivinen arviointi on tärkeä osa sen projektien
ja toiminnan todellisen arvon mittaamista ja eteenpäin kehittämistä. Tämä on erittäin tärkeää
varsinkin sellaisissa projekteissa, joissa katsoja- tai osallistujamäärää on tietoisesti rajoitettu. Tämä
yleensä johtuu taiteellisista ratkaisuista, joilla pyritään takaamaan yleisölle laadukas kokemus.
Tällöin pieni yleisön määrä ei tee projektista vähemmän arvoista – päinvastoin se kasvattaa sen
arvoa. Esitystilan intiimillä suunnittelulla ja pienen yleisön käyttäytymisen ohjailulla pyritään
luomaan ainutlaatuisia ja syviä kokemuksia. Tällöin yleisömäärän mittaaminen on vähemmän
tärkeää – tai jopa harhauttavaa – kun taas kokemuksen laadun ymmärtäminen on
merkittävämpää. Kokonaisvaltaisen kuvan saamiseksi TaikaBoxille on siis tärkeää valvoa ja
arvioida toimintaansa ja projektejaan monipuolisin menetelmin ja välinein.
Kokoukset
Vuonna 2016 TaikaBox ry:n hallitus tulee kokoontumaan kaksi kertaa vuodessa: keväällä ja
syksyllä sekä tarvittaessa puheenjohtajan pyynnöstä. Kokoontumisia tullaan tarvittaessa
järjestämään myös sähköisiä viestimiä käyttäen.
Yhdistyksen uusi hallitus tullaan valitsemaan huhtikuussa 2016 vuosikokouksen yhteydessä. uusi
hallitus sisältää puheenjohtajan lisäksi kaksi varsinaista jäsentä ja yhden vara jäsenen. Hallitus
valitsee sisältään myös varapuheenjohtajan.
Jäsenet
TaikaBoxin toiminta perustuu mahdollisimman avoimeen työskentelytapaan, jota myös TaikaBoxin
rakenne heijastelee. TaikaBox ry on yleishyödyllinen yhdistys, joka pyrkii toiminnallaan tuomaan
mahdollisimman monia ihmisiä kokemaan ja kokeilemaan tanssia eri tavoin. TaikaBox aktiivisesti
myös kehittää uusia tapoja, työkaluja ja kanavia, joiden avulla yhä useampi ihminen voi tanssiin
tutustua.
Vuoden 2016 aikana TaikaBox ry tulee kehittämään ja testaamaan uudenlaista jäsenjärjestelmää,
joka yhdistää jäseniä yli maantieteellisten, kulttuurillisten ja taiteellisten rajojen. Yhdistys tulee
soveltamaan yhteisön rakentamisen periaatteita jäsenjärjestelmänsä kehittämisessä. Päämääränä
on rakentaa jäsenjärjestelmä, joka tukee yhdistyksen tavoitteiden saavuttamista, mahdollistaa
monipuolisten ja persoonallisten jäsensuhteiden kehittämisen ja antaa jäsenille vastineeksi jotakin
ainutlaatuista ja henkilökohtaista. Taloudellisen voiton sijaan jäsenyys tulee perustumaan jäsenten
aktivoimiseen, jolla pyritään tehostamaan yhdistyksen tiedottamista ja näkyvyyden lisäämistä sekä
luomaan syvempiä siteitä jäsenten ja TaikaBox ry:n välille.
Koska TaikaBox ry pyrkii siihen, että jäsenyys on merkityksellistä sen jäsenille ja myös TaikaBoxille
itselleen. Jäsenyys tullaan rakentamaan integraaliksi osaksi yhdistyksen muotoa ja sen toimintaa.
Sillä tulee olemaan merkittävä osuus myös yhdistyksen yleisötyöskentelyssä. Jäsenyyteen liittyvät
hyödyt tullaan sitomaan TaikaBoxin tuottamiin projekteihin ja sitä mukaa sekä projektien prosessit
ja tuotannot tulevat muokkaantumaan ja tarjoamaan jäsenille projektien yhteydessä yhä
monipuolisempia lisukkeita ja ainutlaatuisia taidekokemuksia. TaikaBox suunnittelee jäsenilleen
korkealaatuisia lisämateriaaleja, livenä ja suorina lähetyksinä esitettyjä projekteja ja muita
etuuksia, joita tarjotaan vain sen jäsenille. Ajatuksena on, että järjestelmä kannustaisi jäseniä
kampanjoimaan ja hankkimaan uusia jäseniä TaikaBox ry:lle yhdistyksen puolesta. Tavoitteena on
luoda myös jäsenjärjestelmä, joka on maantieteellisestä paikasta riippumaton hyödyn saamiseksi.
Tällaisen järjestelmän suunnittelu ja toteutus kuitenkin vie aikansa, jotta se pystytään integroimaan
TaikaBoxin tämän hetkiseen rakenteeseen ja toimintaan toivotulla tavalla. Siksipä TaikaBox ry
tulee rakentamaan jäsenyyden pidemmällä ajanjaksolla. Vuonna 2016 TaikaBox ry panostaa
jäsenyyden perusrakenteiden kehittämiseen, jota on tarkoitus laajentaa ja kehittää eteenpäin
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vuonna 2017. Integraalin jäsenjärjestelmän rakentaminen tulee muokkaamaan myös TaikaBox ry:n
yleistä ja projektikohtaista tiedottamista. Vuonna 2016 TaikaBox tulee mm. kehittämään
kotisivujaan, jotta ihmiset ja organisaatiot pystyisivät mahdollistaman helposti liittymään TaikaBox
ry:n jäseneksi ja myös tekemään lahjoituksia sen toiminnan tukemiseksi.
Tiedottaminen
TaikaBox ry jakaa kotisivut, tiedotuskanavat ja yleisen markkinoinnin TaikaBoxin (UK):n kanssa.
Kotisivuilla TaikaBox tiedottaa tämän hetkisistä projekteista ja esiintymisistään. TaikaBoxin kotisivut
sisältävät myös projektikohtaisia blogeja, joiden avulla taiteelliset johtaja antavat syventävää tietoa
kustakin taiteellisesta projektista ja niihin liittyvistä prosesseista. TaikaBox julkaisee uutiskirjeen
noin 3-4 kertaa vuodessa riippuen projektien määrästä. Yhdistys tiedottaa myös projekteihin
liittyvästä toiminnastaan Twitterin ja Facebookin välityksellä sekä hyödyntää
yhteistyökumppaniensa verkostoja ja kommunikaatiokanavia tarvittaessa. TaikaBox toivoo
pystyvänsä kehittämään tätä verkostojen jakamiseen perustuvaa markkinointia ja tiedottamista
myös Suomessa.
Tiedottamisessa TaikaBoxilla on päämääränään kaksi-suuntaisen dialogin rakentaminen ihmisten
kanssa. Luomalla henkilökohtaisia yhteyksiä TaikaBox uskoo kehittävänsä syvempiä ja
kestävämpiä yhteyksiä yleisöönsä. Yhdistys ei siis varsinaisesti markkinoi perinteisessä
merkityksessä, vaan pyrkii herättelemään kiinnostusta ja keskustelua.
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Appendix
Painopisteet ja tavoitteet vuonna 2016
painopisteet

tavoitteet

toimenpiteet 2016

toimenpiteet 2017

TaikaBox ry:n rakenteen
kehittäminen

jäsenjärjestelmän
suunnittelu ja
kehittäminen

- suunnittele ja kehitä

- laajenna ja kehitä

-

-

- etsi sopivia

TaikaBox ry:n hallituksen
kehittäminen

-

toiminnan
vakiinnuttaminen
Oulussa

ideoita integraalista
jäsenjärjestelmästä
TaikaBox ry:n
hallituksen kanssa
etsi esimerkkejä
integroidusta
jäsenjärjestelmästä ja
sen toiminnasta
luo alustava
järjestelmä, arvioi ja
kehitä eteenpäin

-

- laajenna hallituksen

johtokunnan jäseniä
paikallisesta taide ja
teknologia kentästä
ota yhteyttä
mahdollisiin uusiin
hallituksen jäseniin

verkostoituminen
paikallisella tasolla

- järjestä alustavia

paikallisten
yhteistyökumppanien
kartoittaminen ja
kehittäminen

- kartoita yhteistyöstä

kokoonpanoa

- laajenna verkostoja

esittely tapaamisia
paikallisten
organisaatioiden ja
alueella vaikuttavien
yksittäisten
henkilöiden kanssa

-

kiinnostuneita
paikallisia yhteisöjä,
ryhmiä, kouluja,
opistoja, yliopiston
osastoja ja yrityksiä
kokeile alustavia
yhteistyöprojekteja

- luo uusia projekteja ja

paikallisten projektien ja
tapahtumien
kehittäminen

-

-
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tapahtumia
itsenäisesti ja
yhteistyössä muiden
organisaatioiden
kanssa
lähetä suoria
lähetyksiä studiolta:
esityksiä ja
harjoituksia
säännöllisesti
hae ja osallistu
paikallisiin tapahtumiin
(Oulun päivät,
Taiteiden yö, OuDance
ja Valoa Oulu!
festivaaleihin)

jäsenjärjestelmää
pidemmälle
monipuolista
jäsenetuja

monitaiteelliselle
tasolle

- etsi uusia
yhteistyökumppaneita

- kokeile uusia

yhteistyöprojekteja

- kehitä pidempiaikaisia
yhteistyöhankkeita

- vakiinnuta omat ja

-

yhteistyöprojektit ja
tapahtumat sekä
lähetä suoria
lähetyksiä studiolta:
esityksiä ja
harjoituksia
säännöllisesti
hae ja osallistu
paikallisiin tapahtumiin
vuosittain

- kehitä yhteistyötä

tanssi/teknologia
opetuksen kehittäminen
Oulussa

-

-

-

-

-

paikallisten koulujen,
opistojen, yliopiston ja
yhteisöjen kanssa
luo yhteyksiä
paikallisiin
digitaaliyritysiin ja
kehitä uusia
yhteistyöhankkeita ja
tutkimusprojekteja
mentoroi nuoria
taiteilijoita ja taiteen
opiskelijoita tanssi/
teknologian osaalueella
kehitä yhteistyötä
Kultuuritalo Valveen
kanssa ja kokeile
tutkimusprojektin
tuottamista
järjestä alustavia
tanssi/teknologia
työpajoja paikallisille
lapsille ja nuorille
oppilaitosten sekä
muiden ryhmien kautta
järjestä ensimmäinen
tanssi/teknologia
residenssi Oulussa ja
markkinoi sitä
paikallisella ja
valtakunnallisella
tasolla

- syvennä ja laajenna

-

-

-

-

-

-

-
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yhteistyötä paikallisten
koulujen, opistojen,
yliopiston ja yhteisöjen
kanssa
laajenna ja syvennä
yhteyksiä paikallisiin
digitaaliyrityksiin ja
kehitä sekä uusia että
pidempiaikaisia
yhteistyöhankkeita ja
tutkimusprojekteja
mentoroi nuoria
taiteilijoita ja taiteen
opiskelijoita ja kehitä
työharjoittelupaikkoja
voimista yhteistyötä
Kulttuuritalo Valveen
kanssa ja tuota uusi
projekti tai hanke
heidän kanssaan
yhteistyössä
kehitä tanssi/
teknologia opetuksen
tarjontaa pidemmälle
ja tarjoa sekä erillisiä
työpajoja lapsille ja
nuorille että
pidempiaikaisia
projekteja
yhteistyökumppaneide
n välityksellä
kehitä tanssi/
teknologia residenssiä
Hackathonia
pidemmälle ja
markkinoi sitä
paikallisesti,
valtakunnallisesti ja
kansainvälisesti
tarjoa nuorten
Hackathon 2017
ammattilaisille
suunnatun residenssin
rinnalla ja markkinoi
sitä paikallisissa
kouluissa ja DigiTanssi
työpajojen yhteydessä
kehitä lyhyt tanssi/
teknologia kurssi
yhteistyössä
paikallisen
oppilaitoksen kanssa

- järjestä laadukkaita,

profiilin nostaminen ja
tiedottaminen
paikallisella tasolla

-

-

-

-

-

ilmaisia tapahtumia,
suoria lähetyksiä ja
avoimia harjoituksia
projektien yhteydessä
hae ja osallistu
paikallisiin tapahtumiin
(Oulun päivät,
Taiteiden yö, OuDance
ja Valoa Oulu!
festivaaleihin) ja
hyödynnä
yhteismarkkinointia
tiedota ja markkinoi
paikallisten yhteisöjen
ja ryhmien
keskuudessa
luo yhteyksiä
paikalliseen lehdistöön
ja kriitikoihin, julkaise
TaikaBoxin
toiminnasta ja
tapahtumista
paikallislehdissä sekä
markkinoi
sosiaalimediassa
paikallisilla mainoksilla
verkostoidu muihin
paikallisiin tahoihin
kartuta yhdistyksen
jäsenmäärää
paikallisella tasolla
sosiaalimedian, eri
tapahtumien ja suorien
lähetyksien avulla
julkaise säännöllisiä
tiedotteita

- hae toiminta-

paikallisen toiminnan
rahoittaminen

-
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avustusta,
kohdeapurahoja
projekteihin ja
erityisavustuksia
residenssi ja
työpajatoimintaa
varten paikallisilta ja
valtakunnallisilta
rahoittajilta ja säätiöiltä
tutki ja kehitä
lahjoituskanavia

- järjestä laadukkaita

-

-

-

-

-

ilmaisia tapahtumia,
suoria lähetyksiä ja
avoimia harjoituksia ja
kehitä erityisiä VIP
tapahtumia
yhdistyksen jäsenille
hae ja osallistu
paikallisiin tapahtumiin
ja hyödynnä
yhteismarkkinointia
kehitä aktiivisesti
yhteistyötä ja suhteita
paikallisiin yhteisöihin
ja ryhmiin sekä
markkinoi heidän
kommunikaatio
kanavia pitkin
kehitä yhteyksiä
paikalliseen lehdistöön
ja kriitikoihin, julkaise
TaikaBoxin
toiminnasta ja
tapahtumista
paikallislehdissä sekä
markkinoi
sosiaalimediassa
paikallisilla mainoksilla
verkostoidu muihin
paikallisiin tahoihin
kartuta yhdistyksen
jäsenmäärää
paikallisella tasolla
sosiaalimedian, eri
tapahtumien ja suorien
lähetyksien avulla
julkaise säännöllisiä
tiedotteita

- hae toiminta-

-

avustusta,
kohdeapurahoja
projekteihin ja
erityisavustuksia
residenssi ja
työpajatoimintaa
varten paikallisilta ja
valtakunnallisilta
rahoittajilta ja säätiöiltä
kehitä uusia
lahjoituskanavia

työskentelyn
laajentaminen
valtakunnalliselle tasolle

valtakunnallisten
verkostojen kehittäminen

- järjestä

-

-

valtakunnallisten
yhteistyökumpanien
kartoittaminen ja
kehittäminen

- kartoita mahdollisia

-

-

laajemman
valtakunnallisen
työskentelyn
kehittäminen

esittelytapaamisia
avainasemassaolevien
organisaatioiden
kanssa (Tanssin Talon,
Tanssin
tiedotuskeksen,
Kiasman, alueellisten
taiteenkeskuksien
kanssa)
hae ja osallistu
valtakunnallisiin
tapahtumiin ja
festivaaleille
aktiivisesti etsi uusia
yhteyksiä
valtakunnallisten
projektien,
residenssien ja
työpajojen avulla
uusia
yhteistyökumppaneita
valtakunnallisesti
suunnittele ja kokeile
pieniä
yhteistyöprojekteja
valtakunnallisesti
kutsu avainhenkilöitä
TaikaBoxin
tapahtumiin Ouluun
sekä tutustuta heitä
muihin paikallisiiin
taiteilijoihin

- hae ja osallistu

-
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valtakunnallisiin
tapahtumiin ja
festivaaleille
luo uusia projekteja
yhteistyössä muiden
organisaatioden
kanssa

- laajenna verkostoja

-

valtakunnallisesti ja
kehitä pidempiaikaisia
yhteistyösuhteita
hae tapahtumiin ja
festivaaleille
valtakunnallisesti
aktiivisesti etsi uusia
yhteyksiä
valtakunnallisten
projektien,
residenssien ja
työpajojen avulla

- kehitä, syvennä ja

-

laajenna
yhteistyöprojekteja
valtakunnallisesti
kartoita uusia
yhteistyökumppaneita
valtakunnallisesti
kutsu avainhenkilöitä
TaikaBoxin
tapahtumiin Ouluun
sekä tutustuta heitä
muihin paikallisiin
taiteilijoihin

- hae ja osallistu

-

valtakunnallisiin
tapahtumiin ja
festivaaleille
säännöllisesti
kehitä olemassa olevia
projekteja pidemmälle
ja luo uusia projekteja
yhteistyössä muiden
organisaatioiden
kanssa

säännöllisen tanssi/
teknologia koulutuksen
edistäminen
valtakunnallisesti

- markkinoi

-

-

-
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ensimmäistä Oulussa
järjestettävää
ammattilaisille
suunnattua tanssi/
teknologia
residenssiä,
Hackathon 2016
valtakunnallisesti
kartoita mahdollisia
yhteistyökumppaneita
valtakunnallisesti mm.
ammattiinvalmistavia
oppilaitoksia,
yliopistoja ja
teknologiayrityksiä
järjestä DigiTanssi
tanssi/teknologia
työpajoja
valtakunnallisesti
yhteistyössä
alueellisten
taidekeskuksien ja/tai
muiden ryhmien
kanssa
luo yhteyksiä
oppilaitoksiin, jotka
antavat tanssiin tai
teknologiaan liittyvää
ammatillista koulutusta
ja kehitä yhteistyötä
heidän kanssa tanssi/
teknologian opetuksen
tukemiseksi

- vahvista Oulussa

-

-

-

-

järjestettävän tanssi/
teknologia residenssin
Hackathonin paikka
valtakunnallisena
ammattilaisille
suunnattuna
merkittävänä
tapahtumana
markkinoi nuorten
Hackathon 2017
valtakunnallisten
DigitTanssi työpajojen
yhteydessä ja
alueellisten
taidekeskuksien kautta
aktiivisesti etsi uusia
yhteistyökumppaneita
ja kehitä olemassa
olevia yhteyksiä mm.
ammattiin valmistaviin
oppilaitoksiin,
yliopistoihin ja
teknolgiayrityksiin
kehitä DigiTanssi
tanssi/teknologia
työpajojen tarjontaa
valtakunnallisesti ja
luo pidempiaikaisia
projekteja
avainasemassa
olevien
organisaatioiden
kanssa
kehitä tanssi/
teknologia opetuksen
tarjontaa yhteistyössä
ammattiin
suuntautuneiden
oppilaitoksien kanssa

profiilin nostaminen ja
tiedottaminen
valtakunnallisesti

- hae ja osallistu

-

-

-

valtakunnallisen
toiminnan rahoittaminen

- hae toiminta-

-

kansainvälisen toiminnan kansainvälisten
kehittäminen
verkostojen
ylläpitäminen ja
kehittäminen

valtakunnallisiin
tapahtumiin ja
festivaaleille ja
hyödynnä
yhteistmarkkinointia
luo vahvat yhteydet
alueellisiin ja
valtakunnallisiin
keskuksiin ja
hyödynnä heidän
tiedotuskanavia
luo yhteyksiä
valtakunnalliseen
lehdistöön ja
kriitikoihin
yhteistyökumppaneide
n avulla
kartuta yhdistyksen
jäsenmäärää
valtakunnallisesti
sosiaalimedian ja
suorien lähetyksien,
projektien,
residenssien,
työpajojen,
tapahtumien ja
esiintymisien avulla

avustusta,
kohdeapurahoja ja
erityisavustusta
valtakunnallista
toimintaa varten
tutki ja kehitä
lahjoituskanavia

- hae ja osallistu

-

-

-

valtakunnallisiin
tapahtumiin ja
festivaaleille ja
hyödynnä
yhteismarkkinointia
vakiinnuta yhteydet
valtakunnallisiin
keskuksiin ja
hyödynnä heidän
tiedotuskanavia
luo yhteyksiä
valtakunnalliseen
lehdistöön ja
kriitikoihin
yhteistyökumppaneide
n avulla
tutki ja kehitä uusia
tiedotuskanavia
kartuta yhdistyksen
jäsenmäärää
valtakunnallisesti
sosiaalimedian ja
suorien lähetyksien,
projektien,
residenssien,
työpajojen,
tapahtumien ja
esiintymisien avulla

- hae toiminta-

-

avustusta,
kohdeapurahoja ja
erityisavustusta
valtakunnallista
toimintaa varten
etsi uusia
rahoitusmalleja
kehitä uusia
lahjoituskanavia

- järjestä kansainvälisiä - järjestä kansainvälisiä

-

-
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esittelytapaamisia
olemassa olevia
yhteyksiä hyödyntäen
hae ja osallistu
kansainvälisiin
tapahtumiin ja
festivaaleille
hae ja osallistu
kansainvälisiin
residensseihin
luo uusia yhteyksiä
yhteistyöprojektien
(live ja lähetettyjen
projektien) yhteydessä

-

-

esittelytapaamisia
olemassa olevien
yhteyksiä hyödyntäen
hae ja osallistu
kansainvälisiin
tapahtumiin ja
festivaaleille
hae ja osallistu
kansainvälisiin
residensseihin
luo uusia yhteyksiä
yhteistyöprojektien
(live ja lähetettyjen
projektien) yhteydessä

kansainvälisten
yhteistyökumppanien
kartoittaminen ja
kehittäminen

- etsi aktiivisesti uusia

-

kansainvälisen
työskentelyn
kehittäminen
(esiintymiset,
tutkimusprojektit ja
opetustyö)

kansainvälisiä
yhteistyökumppaneita
erilaisten tapahtumien,
festivaalien,
residenssien ja
työpajojen yhteydessä
syvennä olemassa
olevia kansainvälisiä
yhteistyösuhteita
vierailuilla,
kehittämällä erilaisia
projekteja (live ja
lähetettyjä)
yhteistyössä
kansainvälisten
kumppanien kanssa,
osallistumalla heidän
tapahtumiin ja
residensseihin,
tarjoamalla työpajoja
ja kutsumalla
kansainvälisiä
yhteistyökumppaneita
vastavierailulle Ouluun
sekä tutustuttamalla
heitä paikalliseen
taidekenttään ja sen
vaikuttajiin

- hae ja osallistu

-

-

-
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kansainvälisiin
tapahtumiin,
residensseihin ja
festivaaleille
kutsu mahdollisia
kansainvälisiä
yhteistyökumppaneita
projekteihin ja
katsomaan esityksiä
sekä pyydä olemassa
olevia
yhteistyökumppaneita
tutustuttamaan
TaikaBox uusiin
tahoihin
aktiivisesti etsi
mahdollisuuksia
opettaa työpajoissa ja
residensseissä
kansainvälisten
tapahtumien ja
festivaalien
yhteydessä
aloita Taika Sinfonia
projekti asteittain
osittain Walesissa ja
osittain Suomessa

- etsi aktiivisesti uusia

-

kansainvälisiä
yhteistyökumppaneita
erilaisten tapahtumien,
festivaalien,
residenssien ja
työpajojen yhteydessä
syvennä olemassa
olevia kansainvälisiä
yhteistyösuhteita
vierailuilla,
kehittämällä erilaisia
projekteja (live ja
lähetettyjä)
yhteistyössä
kansainvälisten
kumppanien kanssa,
osallistumalla heidän
taphtumiin ja
residensseihin,
tarjoamalla työpajoja
ja kutsumalla
kansainvälisiä
yhteistyökumppaneita
vastavierailulle Ouluun
sekä tutustuttamalla
heitä paikalliseen
taidekenttään ja sen
vaikuttajiin

- hae ja osallistu

-

-

-

kansainvälisiin
tapahtumiin,
residensseihin ja
festivaaleille
kutsu mahdollisia
kansainvälisiä
yhteistyökumppaneita
projekteihin ja
katsomaan esityksiä
sekä pyydä olemassa
olevia
yhteistyökumppaneita
tutustuttamaan
TaikaBox uusiin
tahoihin
aktiivisesti etsi
mahdollisuuksia
opettaa työpajoissa ja
residensseissä
kansainvälisten
tapahtumien ja
festivaalien
yhteydessä
kehitä/tuota Taika
Sinfonia projekti
osittain Walesissa ja
osittain Suomessa

- Hae ja osallistu

profiilin nostaminen ja
tiedottaminen
kansainvälisesti

-

-

kansainvälisen toiminnan
rahoitus

kansainvälisiin
tapahtumiin ja
festivaaleille sekä
hyödynnä
yhteismarkkinointia
luo yhteys
kansainväliseen
lehdistöön
yhteistyökumppaneide
n välityksellä
kartuta yhdistyksen
jäsenmäätää
kansainvälisesti
sosiaalimedian ja
suorien lähetyksien,
kansainvälisten
projektien,
residenssien,
työpajojen,
tapahtumien ja
esiintymisien avulla

- hae apurahoja

-

-

valtakunnallisilta
rahoittajilta ja säätiöiltä
Suomessa ja
ulkomailla tapahtuviin
kansainvälisiin
projekteihin ja
residensseihin
hae kansainvälisiltä
rahoittajilta
projektikohtaista
rahoitusta ulkomailla
tapahtuviin
projekteihin
tutki ja kehitä
lahjoituskanavia

- hae ja osallistu

-

-

- hae apurahoja

-

-

-
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kansainvälisiin
tapahtumiin ja
festivaaleille sekä
hyödynnä
yhteismarkkinointia
luo yhteyksiä
kansainväliseen
lehdistöön
yhteistyökumppaneide
n välityksellä
tutki ja kehitä uusia
tiedotuskanavia
kartuta yhdistyksen
jäsenmäärää
kansainvälisesti
sosiaalimedian ja
suorien lähetyksien,
kansainvälisten
projektien,
residenssien,
työpajojen,
tapahtumien ja
esiintymisien avulla
valtakunnallisilta
rahoittajilta ja säätiöiltä
Suomessa ja
ulkomailla tapahtuviin
kansainvälisiin
projekteihin ja
residensseihin
hae kansainvälisiltä
rahoittajilta
projektikohtaista
rahoitusta ulkomailla
tapahtuviin
projekteihin
etsi uusia
kansainvälisiä
rahoittajia ja
rahoitusmuotoja
kehitä lahjoituskanavia

