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Zodiakin strategia 2023–2027 

ZODIAKIN TEHTÄVÄ 
 
Zodiak on yksi Suomen tärkeimpiä nykykoreografian ja nykyesityksen tuottajia ja 
esitystahoja.  Zodiak tarjoaa yleisölleen inspiroivan näkymän kotimaisen ja kansainvälisen 
nykytanssin teosajatteluun ja mahdollisuuden syventää ymmärrystään tanssitaiteesta 
kokemuksellisen ja sivistyksellisen yleisötyön parissa. 
 
Toiminnan ytimessä ovat taiteilijan työn arvostaminen ja taiteellisen toiminnan 
vaikuttavuus.  Zodiak tukee taiteilijoiden luovaa työtä uran eri vaiheissa ja kehittää tanssin 
vapaan kentän tuotantoedellytyksiä ja nykytanssin tunnettuutta, saavutettavuutta ja 
kansainvälistymistä.  
 
Zodiak kehittää nykytanssikulttuuria tekemällä tuotantoyhteistyötä kotimaisten ja 
kansainvälisten taiteilijoiden, taideorganisaatioiden ja verkostojen kanssa. Kotimaiselle 
yleisölle Zodiak on kanava kansainvälisyyteen ja kansainvälisille toimijoille kontaktipinta 
suomalaiseen tanssikenttään. 

VISIO 2027 
 
Zodiak on kukoistava, kansainvälinen nykytanssin tuotantoympäristö, jonka taiteellinen 
toiminta avautuu merkityksellisenä moninaisille yleisöille. Zodiakilla on keskeinen rooli 
tanssitaiteen kehittymisessä ja menestymisessä taidealana. 

ARVOT 
 

Taiteellisen ilmaisun vapaus 
 
Zodiakin toiminta perustuu taide- ja taiteilijalähtöisyyteen ja taiteellisen ilmaisun 
vapauteen. Zodiak tukee rohkeaa ja kunnianhimoista taiteen tekemistä rakentamalla 
tuotantoympäristöä, jossa teokset löytävät omalakisen ilmiasunsa.  

 
Yleisön arvostaminen 
 
Zodiakin ohjelmisto- ja taiteilijavalinnat tukevat kuvaa yhteiskunnastamme moniarvoisena 
ja inklusiivisena, eteenpäin katsovana yhteisönä, jossa tunnistetaan taiteen arvo ja 
tuetaan kansalaisten uteliaisuutta kohdata taiteellisen toiminnan erityisyys.  
  
Erilaisten yleisöryhmien yleisökokemuksen kirkastamista ja syventämistä 
mahdollistetaan muun muassa pohtimalla ohjelmistoon valittujen teosideoiden 
maailmasuhdetta, mentoroimalla teosprosesseja sekä tekemällä teoksiin liittyvää 
innovatiivista yleisötyötä. 
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Zodiak viestii taiteesta ja markkinoi sitä rehellisesti ja ymmärrettävästi pyrkien toimillaan 
kasvattamaan kiinnostusta tanssitaiteeseen. 
 

Kestävän toimintakulttuurin vaaliminen 
 
Zodiak vaalii kestävää tuotantokulttuuria ja käyttää resurssejaan viisaasti ja vastuullisesti. 
Zodiak kehittää läpinäkyvää tanssitaiteen tuotanto- ja kiertuekulttuuria yhteistyössä 
taiteilijakunnan kanssa, sekä toimintansa kansallista vaikuttavuutta ja kansainvälistä 
ulottuvuutta yhteistyössä alan keskeisten toimijoiden kanssa.  

VAIKUTTAVUUS 
 
Zodiak kehittää aktiivisesti toimintaansa ja pyrkii toiminnassaan vaikuttavuuteen sen 
kautta. Toimintaa seurataan monilla eri mittareilla. 
 
Laadullinen vaikuttavuus: 

• Asiakaspalaute 
• Taiteilijapalaute  
• Sidosryhmien palaute 
• Rahoittajien palaute 

Laskennalliset mittarit: 

• Yleisökyselyiden tuottama data 
• Myynnin määrällinen ja demografinen muutos ja kehitys 
• Kiertuetoiminnan kehitys 
• Viestinnän ja markkinoinnin vaikuttavuuden kehitys 
• Työhyvinvointikyselyt 

STRATEGIATYÖN OSALLISUUS, SEN TOIMEENPANO JA 
SEURANTA 
 
Zodiakin strategia vuosille 2023–2027 on hyväksytty Zodiak Presents ry:n hallituksen 
kokouksessa 12.12.2022. 
 
Strategia ohjaa ja suuntaa Zodiakin toimintaa suhteessa jatkuvasti muuttuvaan 
toimintaympäristöön. Jäsenistöllä, henkilökunnalla ja hallituksella on mahdollisuus 
tarkastella strategisten tavoitteiden toteutumista ja vaikuttaa sen toimeenpanoon 
vuosisuunnittelussa. Zodiakin hallitus vastaa strategian jalkauttamisesta 
toimintasuunnitelman ja vuosikertomuksen avulla. Strategiaa voidaan tarvittaessa 
päivittää strategiakauden aikana. 
 
  


