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   	            ALKUSANAT	 	 	  

Vuosi 2020 oli Pori Dance Companyn 31. toimintavuosi tuoden mukanaan ennalta arvaamattomia ja 
pitkäkestoisia yhteiskunnan läpi leikkaavia koronapandemiasta johtuvia vaikutuksia. Ensisijaisesti pyrimme 
toimimaan vastuullisesti, huolehtimaan toiminnassa mukana olevien hyvinvoinnista ja turvaamaan 
työllistämiemme freelancereiden toimeentuloa parhaamme mukaan sekä kehittämään toimintamalleja 
vastaamaan tulevien vuosien haasteita ja mahdollisuuksia. 

Koko yhteisölle haastavista ajoista huolimatta esiintymistoiminnan järjestäminen oli jaksoittain mahdollista ja 
niin korkealaatuisten digitaalisten kohtaamisten kuin ryhmän sisäisten työskentelymallien kehittäminen nousivat 
keskeiseksi osa-alueiksi ja kehityskohteiksi. Vuoden aikana toteutui mm. kaksi ensi-iltaa, vierailut Turkuun ja 
Helsinkiin, yhteistyötä paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa ja yhteistuotanto Tanssiteatteri Minimin kanssa, 
jonka ensi-ilta päädyttiin siirtämään vuoteen 2021. Kokonaisuudessaan toimintakaudelle alunperin 
suunnitellusta toiminnasta jouduttiin siirtämään tai perumaan noin 80% ja vaikutukset edeltäneillä 
toimintakausilla toiminnan ytimessä vahvasti vaikuttaneisiin kansainväliseen kulttuuriyhteistyöhön ja 
vierailuesitystoimintaan olivat lamauttavia. Todettakoon, että vuoden aikana ryhmän toiminnasta johtuen ei 
ilmennyt yhtään koronatapausta saati altistumista. 

Yleisötyön kehittäminen ja siltojen rakentaminen eri sukupolvien välille huomioimalla kaikenikäiset kokijat 
ohjelmistovalinnoissamme ja kaikenikäisten innostamisessa luovaan liikuntaan sekä yleisöä osallistavan 
toiminnan kehittäminen ovat edelleen keskeisiä osa-alueita toiminnassamme digitaalisten toteutuksien 
noustessa myös keskeiseksi toiminnan osa-alueeksi täynnä luovia mahdollisuuksia tanssitaiteen edistämiseksi. 

Ystävällisin terveisin, 

   ________________________________            
                 Mikko Lampinen	 	        

           Toiminnanjohtaja, koreografi-tanssija	 	     

Keho liikkeessä ry 
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Keho liikkeessä ry 

 

   HISTORIA JA TOIMINTA	  
	 	  
Vuosi 2020 oli Pori Dance Companylle 31. toimintavuosi. Ryhmä tuottaa vuosittain 2 - 4 kantesitystä ja 
tavoittaa 3000 - 10 000 katsojaa vuodessa vakiinnuttaen näin paikkansa tilastollisesti jo pitkään vapaiden 
tanssiryhmien kärkikaartissa. Tanssitaiteilija Liisa Nojosen vuonna 1989 perustama ja vuoteen 2014 asti 
johtama ryhmä Pori Dance Company toteuttaa vuosittain noin 15-25 esitystä Satakunnan alueella, ja järjestää 
paikallisesti omien tuotantojensa lisäksi säännöllisesti vierailuesitystoimintaa tarjoten satakuntalaisille 
mahdollisuuden nähdä ryhmän omien teosten ohella esityksiä niin kotimaasta kuin kansainvälistä tuotantoa. 
Lisäksi ryhmä on vuosittain toteuttanut pitkäjänteistä kiertuetoimintaa sekä omien kiertue-esitysten muodossa 
että osana eri festivaalien ohjelmistoa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.   

Ryhmä toimii myös alan koulutusyksikkönä ja alustana niin nuorille koreografeille kuin tanssijoille. 
Yhteistyökumppaneina ovat vuosien varrella olleet mm. Porin Teatteri, Porin koulutusvirasto, Porin kaupungin 
päivähoitotoimi, Porin taidemuseo, Rakastajat-teatteri, Tanssikoulu Liisa Nojonen (nykyisin Tanssikoulu 
Tankka), Suomen Kansallisbaletti, Teatterikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia, Tampereen 
Konservatorio sekä runsas joukko maamme tanssitaiteen ammattilaisia ja kansainvälisiä alan huippuja. Ryhmä 
työllistää vuosittain myös laajan kattauksen taiteen kentän eri osa-alueiden tekijöitä ja tekee yhteistyötä 
paikallisten AV-toimijoiden ja osaajien kanssa. 

Pori Dance Company pyrkii aktiivisesti kehittämään tanssitaiteen mahdollisuuksia olla ympärivuotisesti ja 
kokonaisvaltaisesti osa kulttuurikenttää edistäen esitystoimintansa lisäksi tanssin asemaa myös erilaisilla 
yleisökasvatushankkeilla, opetustoiminnalla ja poikkitaiteellisilla sekä yleisöä osallistavilla teostoteutuksilla. 
Avoimet harjoitukset, yleisökeskustelut sekä vierailut mm. kouluihin ja vanhainkoteihin ovat osa toimintaamme. 
Tanssin tunnetuksi tekeminen, taiteen saavutettavuuden lisääminen ja yhteisöllisyyden korostaminen ovat 
tärkeitä arvoja toiminnassamme.  
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VUOSIKERTOMUS 2020

Vuosi 2020 käynnistyi tammi-helmikuussa koreografi Anu Sistosen Mood(s) 
-teoksella yhteistyössä tamperelaisen lyömäsoitinyhtye Osuma Ensemblen 
soittajien Harri Lehtisen ja Toni Hietalan kanssa. Pori Dance Companyn 
tanssijoista teoksessa tanssivat Riku Lehtopolku, Meri Tankka ja Riikka Tankka. 
Maaliskuun puoleenväliin suunniteltu ensi-ilta Porin Promenadikeskuksessa 
jouduttiin perumaan pahentuneen pandemiatilanteen johdosta samoin kuin 
kaksi vuoden 2019 lopulla järjestetyllä Seoul International Choreography 
-festivaalilla menestynyttä vierailua - taiwanilainen tanssiryhmä Hung Dance ja 
eteläkorealainen koreografi-tanssija Kang Hyuk. Samalla myös ryhmän muu 
esiintymistoiminta jäi tauolle. 

Helmi-maaliskuun vaihteessa ennen rajoituksia Porin taidemuseo ja Pori Dance Company ehtivät toteuttaa LIIKEtila-
tapahtuman ja kutsuivat yleisön mukaan tanssiin taidemuseon näyttelytiloihin. Kaksipäiväiseen ohjelmaan lukeutui 
Croquis-sessio, jonka mallina toimi koreografi-tanssija Mikko Lampinen ja piirtämistä ohjasi kuvataiteilija Niko 
Palokangas. Ryhmän tanssijat Kati Aalto ja Riku Lehtopolku ohjasivat kaksi työpajaa, joissa tutustuttiin mm. Mood(s) 
teoksen liikemateriaaliin. Ryhmä esitti myös näyttelytilaan sovitetut osuudet teoksesta Mood(s), Riku Lehtopolun 
teoksesta Kätkö, Emrecan Tanisin teoksesta An Incident of Closeness ja Osuma Ensemblen muusikot tulkitsivat Arvo 
Pärtin musiikkia. 

Huhti-elokuun ajan ryhmän esiintymistoiminta oli pysähdyksissä, mutta tuotannollinen henkilökunta teki aktiivisesti työtä 
pyrkien minimoimaan koronaepidemian vaikutuksia toimintaan. Tältä ajanjaksolta ryhmältä peruuntui Tanssin Päivä 
2020 -hanke huhtikuussa, vierailut Tanssikoulun Tankan esityksissä toukokuussa, Kun maa keinuu - hetkiä Vuosisadan 
rakkaustarinasta -teoksen festivaalivierailu Kajaanin runoviikoille heinäkuussa sekä Teatro Productions -tuotantoyhtiön 
ja Teatro Bach Ensemblen kanssa yhteistyössä suunnitellun Bach-Torikka-Uotinen -teoksen toteutus siirrettiin elokuulta 
vuosille 2021-2022. 

Heinä-elokuun vaihteessa ryhmä aloitti valmistautumisen Tanssiteatteri Minimin kanssa toteutettavaan yhteistuotantoon 
Stream, jonka koreografina toimii Iiro Näkki. Teoksen ensimmäinen työskentelyjakso järjestettiin Aleksanterin 
teatterissa, Helsingissä. Elokuun lopulla ryhmän oli myös tarkoitus aloittaa Porissa lämmitysharjoitukset koreografi Riku 
Lehtopolun koko perheen tanssiteoksen Romukylän kuolleisjuhlat uusintaesityksien parissa, mutta syyskuulle 
suunniteltu yhdeksän esityksen jakso harmillisesti jouduttiin perumaan. 
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Syyskuun lopulla 26.–27.9. toteutui ryhmän vierailu Manilla-
teatteriin, Turkuun teoksella Kun maa keinuu - hetkiä Vuosisadan 
rakkaustarinasta. Teoksen koreografi Mikko Lampinen piti 
teoksen vierailun yhteydessä Turku Dansart ry:n järjestämän 
työpajan paikallisille tanssijoille. Samaan aikaan Porissa 
koreografi Anu Sistonen ja Mood(s)-teoksen työryhmä 
valmistautui keväältä peruuntuneen ensi-illan toteutukseen. 

18.10. ryhmä vieraili Porin Teatterissa ja Mood(s)-teos sai viimein kaivatun ensi-iltansa. Samassa illassa vieraili myös 
Tanssiteatteri Minimi Kuopiosta koreografi-tanssijoiden Riku Lehtopolun ja Mikko Makkosen yhteisteoksella Levoton 
maa.  

2.11. alussa ryhmä järjesti koreografi Mimosa Lindahlin työpajan Porissa valmistautuen samalla uuden teoksen 
Bonding työskentelyjaksoon tammikuussa 2021. Kun maa keinuu - hetkiä Vuosisadan rakkaustarinasta vieraili Teatteri 
Avoimissa Ovissa, Helsingissä 7.11. ja koreografi-tanssija Riikka Tankan teos Who Am I esitettiin Porin Teatterin 
Päänäyttämöllä  15. – 16.11. yhteistyössä Tanssikoulu Tankan kanssa.  

Ryhmä jatkoi myös työskentelyä Porissa Tanssiteatteri Minimin kanssa toteutettavan yhteistuotannon STREAM parissa. 
Teos saatettiin lähes valmiiksi ja kantaesitys oli tarkoitus toteuttaa 13.12. Porin Teatterissa yhteisillassa tamperelaisen 
Tanssiteatteri MD:n ja koreografi Samuli Roinisen teoksen Aavevieraat kanssa. Kuitenkin joulukuussa tiukentuneista 
koronarajoituksista ja suosituksista esitystoiminnan järjestämiseen liittyen kantaesitys jouduttiin siirtämään vuoteen 
2021 samoin kuin yhteistyö vastavuoroisten vierailuesitysten muodossa Tanssiteatterin MD:n kanssa.  
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KORONAVUODEN VAIKUTUKSET JA TOIMENPITEET 
	 	 	  

Koronaepidemia on vaikuttanut Pori Dance Companyn toimintaan radikaalisti, kuten laaja-alaisesti koko kulttuurikentän 
toimintamahdollisuuksiin. Tilastollisesti toimintaa on ollut mahdollista järjestää noin 20-30% normaalista suhteutettuna 
kolmeen edelliseen toimintakauteen. Siirtymä korkealaatuisiin digitaalisiin toteutuksiin lyhyellä aikataululla on ollut 
haastavaa varsinkin taloudellisesti. Vapaan kentän toimijana resurssien käyttö on jo ennen pandemiaa pyritty 
optimoimaan mahdollisimman pitkälle. Toisaalta edellä mainittu on myös suoraviivaistanut tarvittavien toimien 
toteutusta, mutta samalla haasteet kuten työllistämisen mahdollistaminen, toiminnan turvallinen järjestäminen ja 
korkeatasoisten digitaalisten projektien toteuttaminen ovat olleet yhtä lailla läsnä.  

Olemme työskennelleet aktiivisesti peruuntuneiden tapahtumien siirtämiseksi ja pyrkineet valmistautumaan useisiin eri 
skenaarioihin toiminnan sopeuttamiseksi. Toimenpiteinä tuotannollista työtä on toteutettu hyvin pitkälle etänä. 
Hallituksen ja ryhmän muut tapaamiset ovat toteutuneet eri viestintäohjelmien kautta. Tanssijat ovat pyrkineet 
ylläpitämään ammattitaitoaan rajoitukset ja suositukset huomioon ottaen, jotta palaaminen arkeen olisi ammatin erittäin 
vaativan fyysisyyden vuoksi mahdollisimman riskitöntä. Ryhmän tuotannollinen väki lomautettiin kahden kuukauden 
ajaksi 1.6. – 1.8.2020, jotta syksyn toiminnan palauttaminen rajoituksien ja suosituksien sisällä olisi edes välillisesti 
mahdollista. Otimme kaikessa toiminnassa huomioon ajankohtaiset viranomaisten suositukset ja rajoitukset sekä 
huolehdimme, että kaikki työntekijät, yhteistyökumppanit ja katsojat pysyivät ajan tasalla. Todettakoon, että vuoden 
aikana ryhmän toiminnasta johtuen ei ilmennyt yhtään koronatapausta saati altistumista. 

Laajalla rintamalla menetettyjen työmahdollisuuksien johdosta kokonaistilanne on ollut työyhteisölle monella tasolla 
erittäin haastava ja pitkällä aikavälillä kestämätön. Päällekkäinen kasaantuvat tuotannolliset kokonaisuudet, uudelleen 
aikataulutukset ja teoksien lämmityskustannukset ovat luoneet merkittävää ja tarkasti ennalta-arvaamatonta 
henkilöstön työmäärien lisääntymistä ja samalla taloudellisesta painetta. Peruuntuneen ja siirtyneen toiminnan 
tuotannollista työtä on kuitenkin jatkettu säännöllisesti ja tehtyjen toiminnan sopeutustoimien myötä suurista haasteista 
huolimatta yhdistys pysyi taloudellisesti velattomana helpottaen ja keventäen valmistautumista vuoteen 2021. 

Rajoituksien ollessa voimassa valmistauduimme ja opettelimme tapahtumien striimausta ja tutkimme muita digitaalisia 
mahdollisuuksia toimia verkossa tanssitaiteen näkyvyyden edistämiseksi. Arviomme oli, että rajoitustoimenpiteet 
ulottuvat ainakin jossain määrin kesään 2021 asti vaikuttaen voimakkaasti toiminnan järjestämiseen. Pyrimme siihen, 
että kehitettävät digitaaliset palvelut eivät olisi vain kertaluontoinen tilanteesta johtuva hanke vaan samalla ne olisivat 
taiteellisesti ja teknisesti korkealaatuisesti tuotettuna mahdollista sisällyttää vakinaisemmaksi osaksi ryhmän toimintaa.  

Kokonaisuudessaan toimintakaudelle suunnitellusta toiminnasta peruuntui noin 80% ja keskeiset tavoittet ja yhteiset 
suuntaviivat muodostuivat toiminnan sopeuttamisesta ja kehittämisestä. Pandemian vaikutukset edeltäneillä 
toimintakausilla toiminnan ytimessä vahvasti vaikuttaneisiin kansainväliseen kulttuuriyhteistyöhön ja 
vierailuesitystoimintaan olivat lamauttavia. 

Haastavasta vuodesta huolimatta toimintaa oli mahdollistaa järjestää tammi-helmikuussa ja syys-marraskuussa. 
Vuoden aikana toteutui mm. kaksi ensi-iltaa, ryhmä vieraili Turussa ja Helsingissä, toteutti yhteistyötä paikallisten 
kulttuuritoimijoiden kanssa ja saattoi valmiiksi yhteistuotannon Tanssiteatteri Minimin kanssa, jonka ensi-ilta kuitenkin 
siirtyi vuoteen 2021. 
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HENKILÖSTÖ 

Vuonna 2020 henkilöstön osalta pääpaino säilyi produktiokohtaisissa vierailijoissa ja tuotannollisten ostopalveluiden 
hyödyntämisessä. Päällekkäiset tuotannolliset työtehtävät pois laskettuna ryhmässä työskenteli palkkasuhteessa 
vuoden aikana yhteensä 22 työntekijää.  

HALLINTO, KIRJANPITO JA TILINTARKASTUS 

Hallinto ja taiteellinen suunnittelu


Vuonna 2020 ryhmän toiminnanjohtana toimi Mikko Lampinen ja taiteellinen toimikunta muodostui viidestä ryhmän 
pitkäaikaisesta jäsenestä (Mikko Lampinen, Riku Lehtopolku, Meri Ulanen, Riikka Rouhikko ja Kati Aalto). Kesäkuussa 
2020 kulttuurituottaja Leo Van Aerschot liittyi ryhmän hallinnolliseen vahvuuteen.  

Keho liikkeessä ry


Pori Dance Companyn taustayhdistyksen Keho liikkeessä ry:n hallitukseen vuonna 2020 kuuluivat Mikko Lampinen (pj), 
Riku Lehtopolku (vpj) ja Kati Aalto (jäsen), Meri Ulanen (jäsen), Riikka Rouhikko (jäsen).  

Kirjanpito ja tilintarkastus


Palkanlaskennasta ja kirjanpidosta vastasi Lea Pekkanen (Tilitoimisto T. Pesonen) ja tilintarkastajana vuoden 2020 
osalta toimi Elina Salmivala (Econia Yrityspalvelut Oy). 

YHTEISTYÖHANKKEET 
	 	 	  Pori Dance Company toimii aktiivisesti edistääkseen tanssikulttuuria ja tanssin saatavuutta erityisesti Satakunnan 

alueella. Ryhmän tavoitteena on tuoda tanssi kenen tahansa kohdattavaksi epätavallisissa ympäristöissä ja tilanteissa, 
osallistaa ihmisiä tanssin tekemiseen ja avata luovaa prosessia oman toiminnan kautta. Tuotantoihimme kuuluvat myös 
avoimet harjoitukset sekä esitysten jälkeiset yleisökeskustelut.  

Vuoden 2020 yhteistyökumppaneina oli mm. Läntinen tanssin aluekeskus, Porin taidemuseo, Porin Teatteri, 
Promenadikeskus, Tanssikoulu Tankka, Tanssiteatteri Minimi, Osuma Ensemble, Sensus Pool Project, Xocolatl Films, 
Musiikkihuone Peltonen, Aleksanterin teatteri, Aurinkobaletti ja Rakastajat-teatteri. Vuoden lopulla Pori Dance 
Company ja Porin kaupunki käynnistivät neuvottelut kumppanuussopimuksesta, jotka saatettiin onnistuneesti 
päätökseen vuoden 2021 alussa johtaen syvempään yhteistyöhön ja entistä monimuotoisempiin mahdollisuuksiin 
edistää tanssitaiteen näkyvyyttä Satakunnassa.

• Hallinto 2 

• Vierailevat koreografit 7 

• Vierailevat ryhmät 2 

• Tanssĳat 5

• Vierailevat tanssĳat 4 

• Harjoittelĳat ja opiskelĳat 2 

• Muut vierailĳat ja henkilökunta 8 

• Keskeiset ostopalvelut 10
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VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 

Kokonaisuudessaan ryhmän viestinnällisen rungon muodostivat jäsen- ja uutiskirjeet, sosiaalisen median palveluiden 
käyttö sekä ryhmän verkkosivujen monipuolinen hyödyntäminen. Yhteistä tiedottamisen koordinointia ja ajoituksia 
edistettiin yhteistyökumppanien kanssa lisäten kustannustehokkaasti viestinnän tehokkuutta niin paikallisesti kuin myös 
valtakunnallisesti. 

TALOUS 
  
Vuoden avustukset olivat yhteensä 120 753 € ja toiminnan kokonaisvolyymi ollessa yhteensä 140 130,42 €. 
Avustukset pysyivät kokonaisuudessaan samalla tasolla suhteessa edeltävään toimintakauteen  ja yhdessä 
toiminnan sopeutustoimien sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän 11 000 € koronatuen avulla 
peruuntuneen esitystoiminnan menetettyjä tuloja oli mahdollista tasapainottaa.  

Koronavuoden vaikutukset ja toimet näkyivät selkeästi ryhmän taloudessa verrattuna edeltävään vuoteen 
2019. Esitystoiminnan järjestämisen haasteiden seurauksena kiinteistömenot laskivat noin 43% ja 
hallinnolliset menot laskivat sopeutustoimien myötä noin 27%.  

Kokonaisuudessaan toimintakauden aikana tehtyjen toimenpiteiden myötä oli mahdollista turvata ryhmän 
tuotantojen jatkuvuus ja työllistämiemme freelancereiden toimeentuloa sekä mahdollistaa ammattitaidon 
ylläpito parhaan kantokykymme mukaan. 

TILAT JA KALUSTO 

Esitys- ja harjoitustilat


Esitys- ja harjoitustiloina vuoden 2020 aikana toimi Porin Teatteri, Aleksanterin teatteri, Porin taidemuseo, 
Palmgren-opisto, Teatteri Avoimet Ovet ja Manilla-teatteri. Ryhmällä on paikallisesti vuokralla ympäri vuoden 
Renor Oy:n hallinnoimmissa tiloissa taiteilija-asunto ja varastotilaa puvustolle, lavasteille sekä muulle 
tarpeistolle. Ryhmä käyttää harjoitustiloinaan ympärivuotisella vuokrasopimuksella Tanssikoulu Tankan 
studioita Porin Puuvillatehtaassa.  

Tekninen kalusto ja ostopalvelut


Teknistä kalustoa vuokrattiin produktiokohtaisesti ostopalveluina teattereiden ja eri esitystilojen omien 
kalustojen lisäksi paikallisilta AV-yrityksiltä, kuten Musiikkihuone Aki Peltonen, Capital AV ja Custom Events.  

Video- ja valokuvauksesta vastasivat toimintakauden aikana Sensus Pool Project ja Xocolatl Films. 

Keho liikkeessä ry 
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Tapahtuma Teos / muu Päivämäärä Yhteistuotanto Paikka Osallistujamäärä

LiikeTILA, työpajat Riku Lehtopolku, Kati 
Aalto, Mikko Lampinen 29.2. - Porin Taidemuseo 36

LiikeTILA, esitys

Mood(s) 
kor. Anu Sistonen


An Incident of Closess  
kor. Emrecan Tanis


Kätkö 
kor. Riku Lehtopolku

1.3. - Porin Taidemuseo 43

Turku DansArt , työpaja Työpaja.

Mikko Lampinen 24.9. - Manilla-teatteri, Turku 6

Esitys Kun maa keinuu 
kor. Mikko Lampinen 26.9. Rakastajat-teatteri, Porin 

Teatteri Manilla-teatteri, Turku 12

Esitys Kun maa keinuu 
kor. Mikko Lampinen 27.9. Rakastajat-teatteri, Porin 

Teatteri Manilla-teatteri, Turku 15

Esitys

Mood(s) 
kor. Anu Sistonen


Levoton maa 
kor. Riku Lehtopolku

18.10. Tanssiteatteri Mnimi Porin Teatteri 95

Työpaja Mimosa Lindahl 1.11. - Porin Puuvilla 3

Esitys Kun maa keinuu 
kor. Mikko Lampinen 7.11. Rakastajat-teatteri, Porin 

Teatteri
Teatteri Avoimet Ovet, 

Helsinki 68

Esitys Who Am I 
kor. Riikka Tankka 15.11. Tanssikoulu Tankka Porin Teatteri 162 & online 25

Esitys Who Am I 
kor. Riikka Tankka 15.11. Tanssikoulu Tankka Porin Teatteri 186 & online 34

Esitys Who Am I 
kor. Riikka Tankka 16.11. Tanssikoulu Tankka Porin Teatteri 157 & online 38

YHTEENSÄ 880

TAPAHTUMAKALENTERI 2020 

ENSI-ILLAT  
2

ESITYKSET  
8

TUOTETUT VIERAILUT  
2

YHTEISTUOTANNOT 
3

TYÖPAJAT 
5

AVOIMET HARJOITUKSET 
1

KATSOJAT 
880

Keho liikkeessä ry 



�11

TULOT 2020
Esitys- ja yhteistyökorvaukset 18 506,97 €

Pääsylipputulot 585,45 €

Jäsenmaksut 285,00 €

Valtion toiminta-avustus 60 000,00 €

Kunnan toiminta-avustus 17 753,00 €

Muut avustukset 43 000,00 €

YHTEENSÄ 140 130,42 €

VUONNA 2020 SAADUT AVUSTUKSET ERITELTYNÄ

Taiteen edistämiskeskus - 1-vuotinen toiminta-avustus 60 000 €

Porin Kaupunki - kunnan toiminta- ja tilavuokratuki 17 753 €

Läntinen Tanssin Aluekeskus - toiminta-avustus 32 000 €

Opetus- ja kulttuuriministeriö - koronatuki 11 000 €

AVUSTUKSET YHTEENSÄ 120 753 €

8 %

13 %

23 %
43 %

13 %

Esitys- ja yhteistyökorvaukset
Pääsylipputulot
Valtion toiminta-avustus
Läntinen tanssin aluekeskus - alueellinen yhteistyö
Kunnan toiminta-avustus
Opetus- ja kulttuuriministeriö - koronatuki
Yhdistyksen jäsenmaksut

Keho liikkeessä ry 
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VUOSI 2018 LYHYESTI   

MENOT 2020
Henkilöstömenot 83 945,37 €

Materiaaliostot 5850,96 €

Ostopalvelut 10 061,93 €

Kiinteistömenot 8052,05 €

Matkakulut 9606,93 €

Hallinnolliset kulut 9297,03 €

Muut kulut 1229,38 €

Sijoitus- ja rahoitustoiminta 251,50 €

YHTEENSÄ 128 295,15 €

Omat tuotot

Saadut avustukset

Kiinteistömenot

Henkilöstömenot

Hallintokulut

Muut menot
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PORI DANCE COMPANYN TYÖNTEKĲÄT JA OSTOPALVELUT VUONNA 2020 

HALLINTO JA TAITEELLINEN SUUNNITTELU (7) 

Mikko Lampinen	 	 	 	 	 toiminnanjohtaja / tuottaja

Leo Van Aerschot		 	 	 	 tuottaja

Riku Lehtopolku, Meri Tankka, Riikka Tankka,	 taiteellinen toimikunta

Mikko Lampinen, Kati Aalto

	 	 	 	 	 	 	 	  
VIERAILEVAT KOREOGRAFIT & RYHMÄT (7) 
Riku Lehtopolku, Mimosa Lindahl, Mikko Makkonen, Iiro Näkki, Anu Sistonen, Tanssiteatteri Minimi, Osuma Ensemble


TANSSIJAT (5) 
Riikka Tankka, Kati Aalto, Meri Tankka, Mikko Lampinen, Riku Lehtopolku


VIERAILEVAT TANSSIJAT (4) 
Olli Lautiola, Mikko Makkonen, Lara Muller, Minttu Pietilä


OPISKELIJAT JA HARJOITTELIJAT (2) 
Samu Murro, Matleena Salmi


MUUT VIERAILIJAT JA HENKILÖKUNTA (8) 
Kata Lohiniva	 	 	 	 	 	 ohjaaja

Angelika Meussel		 	 	 	 	 näyttelijä

Harri Lehtinen	 	 	 	 	 	 muusikko

Toni Hietala	 	 	 	 	 	 muusikko

Toni Randell	 	 	 	 	 	 tekninen vastaava / äänisuunnittelija

Anssi Ruotanen	 	 	 	 	 	 näyttämömestari / valosuunnittelija

Reijo Nieminen	 	 	 	 	 	 näyttämömestari

Anna-Maija Aalto-Salmi	 	 	 	 	 lipunmyynti / toimistotyöntekijä


KESKEISET OSTOPALVELUT (10) 
Tilitoimisto T. Pesonen / Lea Pekkanen	 	 	 palkanlaskenta ja kirjanpito

Econia Yrityspalvelut Oy / Elina Salmivala	 	 	 tilintarkastus

Sensus Pool Project / Mikko Lampinen 	 	 	 graaf. suunnittelu/video- ja valokuvaus

Xocolatl Films / Mikko Jokinen	 	 	 	 videokuvaus

Inmcis-Nebula	 	 	 	 	 	 IT-palvelut

Wix 	 	 	 	 	 	 	 verkkopalvelut

Musiikkihuone Aki Peltonen	 	 	 	 esitystekniikka

Custom Events	 	 	 	 	 	 esitystekniikka

Brand ID		 	 	 	 	 	 painopalvelut

Renor Oy	 	 	 	 	 	 kiinteisöpalvelut


Keho liikkeessä ry 
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TULOSLASKELMA 2020

1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019
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TASE 2020

31.12.2020 31.12.2019

31.12.2020 31.12.2019
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ALLEKIRJOITUKSET

Porissa 27.4.2021

________________________ 
Mikko Lampinen 
Puheenjohtaja

________________________ 
Riku Lehtopolku 

Varapuheenjohtaja

________________________ 
Meri Ulanen 

Hallituksen jäsen

________________________ 
Riikka Rouhikko 
Hallituksen jäsen

________________________ 
Kati Aalto 

Hallituksen jäsen

Keho liikkeessä ry 
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Keho liikkeessä ry 

TILINTARKASTUKERTOMUS
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