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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. 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.
Taiteellisten johtajien lisäksi yhdistys työllisti yhteensä kolme muusikkoa Oulu Dance Hack 17tapahtumassaan, yhden muusikon Rajamailla-hankkeessa sekä kolme nuorta Plan International
Suomen kautta kesätöihin kahdeksi viikkoa.
Yhdistyksen toimisto sijaitsee: Varjakantie 69, 90470 Varjakka, johon kuuluu myös pieni studio.
2.2. Hallinto
Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus. Kaudella 2016-17 hallituksen puheenjohtajana toimi Tanja
Råman ja varapuheenjohtajana hallituksen sihteeri John Collingswood. Muita jäseniä olivat teatteriilmaisun ohjaaja Simon Harris.
Uusi hallitus valittiin 13.3.2017 pidetyssä vuosikokouksessa ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.
Tanja Råman jatkoi puheenjohtajana. Edellisen hallituksen jäsenistä jatkoi John Collingswood
yhdistyksen sihteerinä. Tomi Knuutila Lapin yliopiston lehtori valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi
ja Simon Harris jatkoi varajäsenenä. Hallitus kokoontui 2 kertaa vuoden aikana.
Yhdistyksen jäsenistö kasvoi vuonna 2017 ja se koostui free-jäsenistä (25), silver-jäsenistä (13) 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
Vuonna 2017 yhdistys jatkoi Oulu Dance/Tech Hub:in pohjustamista käytännön työskentelyllä.
Pohjustusta tehtiin monitahoisella verkostojen kehittämisellä taide- ja yrityskenttien keskuudessa,
yhteistyösuhteiden vakiinnuttamisella sekä yhteistyöhankkeiden eteenpäin kehittämisellä. Yhdistys
pyrki myös lisäämään tanssi/teknologian näkyvyyttä paikallisesti, valtakunnallisesti ja
kansainvälisesti työpajojen, esiintymisien, yhteistyöhankkeiden ja tiedottamisen avulla.
Toimintavuoden pääpaino oli paikallisen toiminnan eteenpäin kehittämisellä.
Hankkeita toteutettiin osittain talkoovoimin ja osittain avustuksin sekä työpajoista saatujen tulojen
turvin. Vuonna 2017 TaikaBox ry tavoitti esityksillään yli 1250 katsojaa. Yli 960 katsojaa seurasi
suoraalähetystä yhdistyksen esityksistä sekä 1825 henkilöä osallistui yhdistyksen tarjoamiin
työpajoihin ja mestaritunneille.
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3.1. Oulu Dance Hack 17
TaikaBox ry ja OAMK (EduLab Oulu ja
tanssinopettajalinja) järjestivät toisen
kansainvälisen Oulu Dance Hack-tapahtumansa
OAMKin tiloissa 23.-25.8.2017 yhteistyössä
BusinessOulun, JoJon – Oulun Tanssin
keskuksen ja Voimala1889 kanssa sekä
Isadoran, Probot Oy:n ja Haltianin sponsoroimina
sekä Suomen Kulttuurirahaston tukemana.
Suomen lisäksi tapahtuma toi yhteen taiteilijoita
mm.
USAsta, Unkarista, Iso-Britanniasta,
Sveitsistä, Turkista, Espanjasta, Saksasta,
Ruotsista ja Italiasta. Tapahtuman tavoitteena oli
luoda verkostoja taide- ja yrityskenttien välille,
kannustaa osallistujia taiteellisiin riskinottoihin, kehittää uusia yhteistyösuhteita ja -hankkeita sekä
edesauttaa paikallisen ja valtakunnallisen tanssikentän kehitystä. Oulu Dance Hack 17 on jo
johtanut kahteen uuteen yhteistyöhankkeeseen: 1) paikallisen muusikon ja tanssijan
yhteistuotantoon sekä sekä 2) kansainväliseen yhteistyöhankkeeseen Iso-Britannian, Saksan ja
Suomen välillä.
Oulu Dance Hack on jokavuotinen, ainutlaatuinen, kansainvälinen ammattilaistapahtuma.
Seuraava Oulu Dance Hack 18-tapahtuma tullaan toteuttamaan elokuussa 2018.
3.2. Varjakan taiteilijaresidenssi
Heinä-elokuussa 2017 TaikaBox ry järjesti
ensimmäisen taiteilijaresidenssinsä Varjakan
kauniissa ja kulttuurihistoriallisesti rikkaassa
satamamiljöössä, Oulunsalossa yhteistyössä
paikallisen Ervastinkylän kyläyhdistyksen kanssa.
Residenssin tavoitteena oli antaa taiteilijalle
mahdollisuus viikon mittaiseen tutkivaan ja
prosessi-lähtöiseen työskentelyyn.
Taiteilijaresidenssin tavoitteena oli myös edistää
taiteellista toimintaa Varjakan alueella ja luoda
uudenlaisia kosketuspintoja ja dialogiaa taiteilijan
ja alueen asukkaiden sekä siellä vierailevien
matkailijoiden välille. Vierailevana taiteilijana
residenssissä työskenteli kanadalainen
v i s u a a l i t a i t e i l i j a L u k e F a i r. S e u r a a v a
taiteilijaresidenssi toteutetaan heinä-elokuussa 2018.
3.3. Esitykset
TaikaBox ry vieraili residenssissä Galleria
Napassa, Rovaniemellä helmikuussa sekä Arts
Printing Housessa, Vilnassa toukokuussa.
Rovaniemellä yhdistys loi viikon aikana
esityksellisiä installaatioita osana Titta Courtin
kuratoimaa Tanssilava-näyttelyä. Vilnassa
toteutetun residenssin aikana yhdistys ohjasi
DigiTanssi työpajoja paikallisille nuorille sekä
ammattilaisille. Paikalliset freelancer-tanssijat
esittivät myös TaikaBoxin vuonna 2014 luodun
Please Switch On-teoksen loppuun myydyille
yleisöille. TaikaBox ry oli mukana myös Yle1:n
tekemää HulaHula Suomi-ohjelman Oulu osiota, jjossa Tanja Råman esiintyi Probot Oy:n
teollisuusrobotin kanssa.
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3.4. TaikaBox ry ja yhteisö
3.4.1. DigiTanssi työpajat
Vuonna 2017 TaikaBox ry toteutti kaksi laajempaa
DigiTanssi työpajojasarjaa: 1) Kaaos-hankkeen
rahoittama nuorille suunnattu DigiTanssi avoimet ovet
j ä r j e s t e t t i i n m m . k a u p p a k e s k u s Va l k e a s s a ,
Tukikohdassa, Tyttöjen Talolla ja Heikinharjun
v a s t a a n o t t o k e s k u k s e s s a s e k ä 2 ) Ta i t e e n
edistämiskeskuksen rahoittama DigiTanssi työpajat
Oulun reuna-alueiden alakouluilla. Yhdistys järjesti
myös muita yksittäisiä DigiTanssi työpajoja mm.
Rotuaarilla osana Oulun Päivät-tapahtumaa sekä
Rovaniemellä Taiteiden Yö-tapahtumassa. TaikaBox
ry:n DigiTanssi työpajoissa vuonna 2017 kävi yhteensä
yli 1800 osallistujaa. Työpajoissa yhdistyy luova
liikkuminen ja interaktiivinen, digitaalinen
visuaaliympäristö, jota hallitaan kehon liikkeen ja
sensoreiden avulla.

3.4.2. Rajamailla-hanke
Yhdistys toteutti toisen nuorille suunnatun
pidempiaikaisen tanssia ja uutta teknologiaa
yhdistelevän hankkeen monikulttuurillisuuden
edistämiseksi Oulussa. Hanke toteutettiin lokajoulukuussa yhteistyössä Laanilan yläkoulun ja
lukion, Oulun aikuislukion sekä Kulttuuritalo
Valveen kanssa. Hanketta tukivat Taiteen
edistämiskeskus ja Oulun kaupunki.
Hankkeen avulla maahanmuuttajataustaisille
nuorille ja heidän paikallisille ikätovereilleen
tarjottiin mahdollisuus korkeatasoiseen
taiteelliseen työskentelyyn monikulttuurillisessa
ympäristössä. Hankkeen avulla pyrittiin
integroimaan maahanmuuttajataustaisia nuoria
paikalliseen yhteisöön sekä kasvattamaan
näkyvyyttä oululaisesta monikulttuurillisuudesta.
Hankkeeseen osallistui yhteensä 20 nuorta mm.
Afganistanista, Kongosta, Iranista, Saksasta,
Uruguaista ja Suomesta. Hankkeen aikana luotu tanssi ja digitaalitaideteos nähtiin Kulttuuritalo
Valveella 4.12. osana Kirjavaa Kulttuuria-festivaalia sekä osana Laanilan koulun ja Oulun
aikuislukion itsenäisyyspäiväjuhlallisuuksia. Yhteensä yli 940 katsojaa näki teoksen. Hankkeen
aikana yhdistys opasti ja mentoroi yhtä maahanmuuttajataustaista nuorta ohjaamaan hankkeeseen
liittyviä työpajoja alakoululaisille.
3.4.3. Yhdessä kesätöihin
TaikaBox ry osallistui Plan International Suomen Yhdessä kesätöihin-hankkeeseen ja työllisti 3
nuorta (kaksi maahanmuuttajataustaista ja yhden kantasuomalaisnuoren) kesätöihin kahdeksi
viikkoa kesäkuussa 2017. Nuoret osallistuivat avoimen DigiTanssi työpajan toteuttamiseen ja sen
markkinointiin osana Oulun Päivät-tapahtumaa.
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3.5. Yhteistyö
Vuoden 2017 toiminnassa painotettiin yhteistyösuhteiden ja hankkeiden eteenpäin kehittämistä,
varsinkin Oulun alueella. Tällä pyrittiin edellisenä vuonna pilotoitujen hankkeiden eteenpäin
kehittämiseen, laaja-alaiseen tiedottamiseen yhteistyötahojen viestintäkanavia hyödyntäen sekä
yhdistyksen profiilin nostamiseen. Yhdistys loi uusia ja vahvisti jo olemassa olevia yhteyksiä
monitahoisesti taiteen ja koulutuksen sektoreilla sekä yrityskenttään mm. Oulu Dance Hacktapahtuman, Rajamailla-hankkeen ja DigiTanssi työpajojen avulla. Yhteistyötä kehitettiin
paikallisesti mm. BusinessOulun, Kulttuuritalo Valveen, Laanilan lukion ja yläkoulun, Oulun
aikuislukion, EduLab Oulun, OAMK:in tanssinopettajalinjan, Voimala1889, Tyttöjen Talon, Oulun
koulujen, Probot Oy:n sekä yksittäisten toimijoiden kanssa.
Yhdistys kehitti aktiivisesti yhteyksiään myös valtakunnallisiin organisaatioihin, joista tärkeimpiä
olivat Lapin Taiteilijaseura ja Galleria Napa, Plan International Suomi sekä Tanssin tiedotuskeskus.
Yhteistyö Tanssin tiedotuskeskuksen kanssa perustui paljolti tiedottamiseen.
Yhdistys jatkoi kansainvälisten yhteyksien kehittämistä mm. Arts Printing House (Liettua)
residenssin yhteydessä.
4. Viestintä
Yhdistyksen viestintä perustui paljolti paikalliseen ja valtakunnalliseen tiedottamiseen ja
yhdistyksen profiilin nostamiseen eri hankkeiden ja artikkelien avulla. Viestinnässä yhdistys teki
yhteistyötä mm. BusinessOulun, Kulttuuritalo Valveen, JoJon – Oulun Tanssin keskuksen sekä
Tanssin tiedotuskeskuksen kanssa hankkeista riippuen. Yhdistys hyödynsi Oulu Dance Hacktapahtuman yhteydessä myös sen kansainvälisten yhteistyötahojen verkostoja. Kulttuuritalo Valve
puolestaan avustivat monikulttuurillisen Rajamailla-hankkeen tiedottamisessa.
Viestintää kohdistettiin paikalliselle taidekentälle, valtakunnalliselle tanssikentälle, kansainväliselle
tanssi/teknologia verkostolle sekä paikallisille teknologia yrityksille. Kaltio – Pohjoinen kulttuurilehti
julkaisi kirjoituksen Oulu Dance Hack-tapahtumasta. Rantalakeus – Oulun eteläpuoleisten kuntien
lehti julkaisi kirjoituksen TaikaBox ry:n taiteellisista johtajista ja heidän toiminnasta Varjakan
alueella.
Yhdistys lähetti jäsenilleen yhteensä neljä uutiskirjettä, joissa tiedotettiin mm. yhdistyksen
toiminnasta ja hankkeista.
5. Talous
5.1. Tulot
Yhdistyksen kokonaistulot vuonna 2017 olivat 25 568,92 euroa. Varsinaisia oman toiminnan
tuottoja kertyi 10 868,92 euroa lähinnä DigiTanssi työpajoista.
5.2. Avustukset
Avustuksia saatiin yhteensä 14 700€: Taiteen edistämiskeskus 5 000 euroa Rajamaillahankkeeseen (monikulttuurillisuuden edistämiseen), OKM 2 700 euroa (Parkour-kerhoon),
Suomen Kulttuurirahasto 4 000 euroa (Oulu Dance Hack 17) ja Taiteen edistämiskeskus 3 000
euroa (DigiTanssi työpajoihin Oulun reuna-alueiden kouluissa).
5.3. Menot
Yhdistyksen varsinaiset toiminnan kulut olivat yhteensä 24 663,93 euroa, joista henkilöstökulut
olivat 18 917,37 euroa. Osa-aikaisia palkkoja maksettiin 2 henkilölle. Määräaikaisia palkkoja
maksettiin yhteensä 7 henkilölle. Yhdistyksen muut toiminnan kulut olivat 5 746,56 euroa, joista
suurimpia olivat ostetut palvelut, tilavuokrat ja matkakulut.
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6. liite
Jäsenistö
Free-jäsenet (25): 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, Elina Valtonen, Ida Vernersson, Maria Ruottinen, Xavier Eidglas,
Jessie Thorne, Hannu Qvist, Harriet Macauley ja Derya Demiroglu.
Silver-jäsenet (13): Tommi Autio, Tanja Råman, Nick Minns, Jeremy Treays, Hannu Karjalainen,
Helen Di Duca, John Collingswood, Ville Aunola, Petri Ainonen, Tomi Knuutila, Alex Nantschev, Iria
Arenas ja Lucy Jones.
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