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PÄIVÄN RAKENNE – 2 TUNNIN SESSIO

 Teatterimme historiasta, nykypäivästä ja kansainvälisyydestä

 Teatterimme lukuina – tulevaisuuteen suuntaamista

 Keskustelu, n. 30-40 min. – kysyä saa ja voi mitä haluaa…



”MIKSI TINFO TIETÄÄ SUOMALAISESTA TEATTERISTA?”

ILONA-esitystietokanta: 
https://www.tinfo.fi/fi/ILONA-esitystietokanta

Kansainvälisyysvalmennusta: 
https://www.tinfo.fi/fi/Kansainvalisen_liikkuvuuden_valmennus

Kansainvälisen liikkuvuuden opaspaketti: 
https://www.tinfo.fi/fi/Liikkuvuuden_opaspaketti

New Plays from Finland: 
https://www.tinfo.fi/fi/New_Plays_from_Finland

Näytelmäkäännöstietokanta: 
https://www.tinfo.fi/fi/Naytelmakaannostietokanta

TINFO News: 
https://www.tinfo.fi/fi/TINFO_News_-lehti

TILAA sähköpostiisi TINFOn Apurahavahti: https://www.tinfo.fi/fi/Apurahavahti

TILAA TINFO-uutiskirje: https://www.tinfo.fi/fi/Tilaa_TINFO-tiedote



TINFO OSANA KANSAINVÄLISIÄ VERKOSTOJA

 ITI-worldwide.org – Kansainvälinen Teatteri-instituutti, Suomen keskus

 IETM.org – International network for contemporary performing arts

 ON-THE-MOVE.org – Cultural mobility information network

 ENICPA.info  – European Network of Information Centres for the Performing Arts

 Nordic Performing  Arts Network



”MIKSI JUURI MINÄ OLEN TÄÄLLÄ PUHUMASSA?”



TEATTERINTEKIJÄ VUODESTA 1984…

 Helsingin Lastenteatteri 1984 – näyttelijäksi hinnalla millä hyvänsä

 Ilvesteatteri 1985 – fyysistä rääkkiä ja ohjaushaaveet + Katuteatterin SM – Circus Woltti & Temppu 1987

 Voionmaan opiston teatteriohjaajalinja 1988 – tarpeellista peruskaurapuuroa

 Savoy-teatteri 1990 – näyttämömestariksi

 Q-teatteri 1992 – teatterituottajaksi

 Teatterikorkeakoulu 1993-95 – tuottajan oppi ja käytäntö Avoin yliopisto

 Kansainvälinen teatteriverkosto ja -festivaali Baltic Circle 1996 – festivaalijohtajaksi 2003, 2005

 Teatterituottajan opas, Like 2005

 Kulttuurituotannon lehtori – HUMAK 2008-09

 Kansainvälisten asioiden päällikkö – TINFO 2012 –

 Kulttuurituottaja YAMK 2013 + JET 2015 – ”uteliaisuus vie – out of curiosity”



TEATTERIMME JUURILLA… MAAILMAN LUOMINEN

 Rituaalit, shamanismi

 Runolaulu, tarinankerronta 

 Kalevala – Suomen kansalliseepos (50 runoa, n. 23 000 säettä)



TEATTERIMME JUURILLA – RUOTSINVALLAN AIKA 

 n. 1155 kristinusko Suomeen

 Suomen herttua Juhana (myöh. kuningas Juhana III)  Turun linnassa 1556–1563

renessanssin aika, hoviteatteri

 Teinien kevätesitykset, Turun yliopistossa opiskelijoiden teatteriryhmä 



TEATTERIMME JUURILLA… IDÄN JA LÄNNEN VÄLISSÄ

 Kiertäviä teatteriryhmiä Saksasta ja Ruotsista

 Pohjan sota 1700–1721 Ruotsin ja Venäjän välillä

Viipuri ja Pietarin vaikutus

Turku ja Ruotsin vaikutus

 Väliaikaisina näyttämöinä mm. tupakankuivaamot



TEATTERIMME JUURILLA… OSA VENÄJÄÄ 

Helsingistä Suuriruhtinaskunnan pääkaupunki 1812

Esityksiä armeijan tiloissa 1813–1827

Ensimmäinen teatterirakennus Helsinkiin (C.L. Engel 1827)

Suomenruotsalainen teatteri – teatteria ruotsiksi ruotsalaisvoimin 1860 –

suomenkielen virallistaminen 1863

Arkadia-teatteri 

venäläiset teatteriryhmät



TEATTERIMME JUURILLA…SUOMEN KIELELLÄ

Pietari Hannikainen: ”Silmänkääntäjä” (1846)

Aleksis Kivi: ”Lea” (10.5.1869)

Ensimmäinen suomenkielinen teatteri (Pori 13.10.1872)

 Kaarlo Bergbom 1843-1906

 Emilie Bergbom 1834-1905

 Ida Aalberg 1857-1915

Suomen Kansallisteatteri (9.4.1902)



SUOMALAISEN TARINAN KIRJOITTAJIA

Aleksis Kivi (1834-1872) – ”Suomen Ludvig Holberg”

Minna Canth (1844-1897) – ”Suomen Henrik Ibsen”

Maria Jotuni (1880-1943) – ”Suomen August Strindberg” (?)



VUOSISADAN VAIHTEEN YHTEISKUNNALLISISSA MUUTOKSISSA

Teollistumisen aika 1800-luvun lopulla

 työväenliike

 nuorisoseuraliike

 raittiusliike

Itsenäistyminen, sisällissota

 viihteellisyys ja eurooppalainen ekspressionismi 1920-luvulla

 ohjaajan taide (mm. Eino Salmelainen)



SOTA-AJAT 1939-1945

Rintamateatteri jatkosodan aikana tuotti 2 500 näytäntöä 

70 näytelmää, arviolta jopa miljoona katsojaa…

Suomen Teatterikoulu 1943



1950-LUKU JA MODERNISMIN AALTOJA

 Uusia näytelmiä mm. Yhdysvalloista

 Intimiteatteri (1949), Teatteri Jurkka (1953)

 Eino Kaliman Tshehov-ohjaukset

 Beckett: Huomenna hän tulee, Suomen Kansallisteatteri 1954 (!)



1960-LUVUN MURROKSESSA

Suuri maaltamuuttoaalto, kaupungistuminen

 isommat yleisöt, uudet teatterit

Väinö Linnan klassikkoteokset myös näyttämöille

Poliittinen teatteri – Bertolt Brecht -vaikutteet

 Lapualaisooppera 1966 – uutta estetiikkaa

Ryhmäteatteri 1967 

 uusia aiheita ja tasa-arvoa



1970-LUVUN ILMIÖITÄ

 Teatteri(kin) politiikan näyttämönä

 Joensuun teatterikiista – Jouko Turkan erottaminen 1971

 Ahaa Teatteri per. 1970, KOM-teatteri per. 1971

 Hannu Salama: ”Siinä näkijä, missä tekijä” (kirj. 1972)

dram. ja ohjaus Jouko Turkka (HKT 1976)

 Turun Kaupunginteatteri 

johtajina Kalle Holmberg ja Ralf Långbacka (1972-77)

 Tanssiteatteri Raatikko 1972

Marjo Kuusela, Maria Wolska



1980-LUKU RIKKOO JA RAKENTAA

Suomen Teatterikorkeakoulu (1979)

Jouko Turkan opettamismenetelmät ja -visiot

Jumalan teatteri Oulun teatteripäivillä 1987

Kuilu teatterikoulutuksen ja kiinteiden ammattiteattereiden välillä

uusien teatteriryhmien syntyminen 80-luvun lopulla ja 90-luvun alussa:

Venus, Viirus, Aurinkoteatteri, Mars, Q-teatteri, Sirius, jne…  (Universum.fi)



1990-LUKU – BERLIININ MUURI JA NEUVOSTOLIITTO KATOAVAT

+ Rakastajat (Pori), Teatteri Telakka (Tampere), Teatteri Vanha Juko (Lahti)

 teatterituottajien ammattikunta syntyy

Dramaturgian opetus Teatterikorkeakoulussa 

 ohjaavat näytelmäkirjailijat (syyt!?)

Maailmanpolitiikan eurooppalaiset mullistukset suomalaisessa teatterissa?



SUOMALAIS-VENÄLÄINEN TALVISOTA-TYÖPAJA Q-TEATTERILLA…

Baltic Circle -verkosto (1996 --) ja -festivaali 2000, 2003, 2005, 2007, 2008, jne



2000-LUKU – TEATTERIN MONIMUOTOISTUMINEN JA KANSAINVÄLISTYMINEN

Teatterintekijöiden kansainväliset yhteydet

kansainväliset teatterifestivaalit + koulutus ulkomailla

Nykäri ja pertsa…

Esitystaide – tekijöiden määrittelemänä… site-specific – paikkasidonnainen

Uudet näyttämöt ja tilat – immersiiviset esitykset + katsoja-roolin muutos…

Teatteri-ilmaisun ohjaajan koulutus (AMK) – teatteritaiteen soveltava käyttö, yleisötyö

Stand-Up, lavakomiikka, storytelling, ym. esittävän taiteen eri muodot

Esitystaiteen keskus – Performance Center, Mad House Helsinki



TEATTERIN EDUNVALVONTAA

Teatterikeskus.fi

Suomen Teatterit – Finlands Teatrar (STeFi – suomenteatterit.fi)

Teme.fi – Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto

Näyttelijäliitto.fi



KANSAINVÄLISIÄ TEATTERIFESTIVAALEJA SUOMESSA

 BRAVO! 

 Hangö Teaterträff

 Black and White Theatre Festival, Imatra

 Tampereen Teatterikesä

 Jyväskylän Kesä

 Stage – Helsinki Theatre Festival 

 Lainsuojattomat – Pori Theatre Festival

 MasQue festival, Helsinki

 /theatre.now – /teatteri.nyt (Kiasma-Teatteri)

 Baltic Circle festival (Q-teatteri) 

 TIP-Fest, Turku



ERITYINEN TEATTERI-ILMIÖ

Suomalainen kesäteatteri

 satoja teattereita, teatteriryhmiä ja näytelmiä

 tuhansia esityksiä ja kaikenikäisiä esiintyjiä

 lähes miljoona katsojaa joka kesä!

(ruotsinkielisillä teattereilla jopa 50 000 katsojaa)



TEATTERIMME LUKUINA – WWW.TINFO.FI/FI/TEATTERITILASTOT

Teatteritilastot – www.tinfo.fi

57 vos-teatteria:  

46 puheteatteria,
11 tanssiteatteria  (2016)

41 Taiteen 
edistämiskeskuksen 

(okm) tukemaa teatteria

Noin 100 muuta 
teatteriryhmää

Harrastajateatterikenttä

800 +  

Lähes 4 miljoonaa 
myytyä lippua vuosittain!





TEATTERIMME LUKUINA – TYÖN MURROS TEATTERISSA

 Työikäisiä teatteritaiteilijoita noin 2 500, joista freelancereita noin 1 400.



TEATTERIMME LUKUINA – VALTION BUDJETISSA 2016

Suomen Kansallisteatteri - Finnish 

National Theatre
10 %

Teatteri- ja orkesterilain piiriin kuuluvat 

teatterit ja tanssiteatterit - Theatres 
subsidized by law

50 %

Muut teatteri- ja tanssimäärärahat - Other 

appropriations for theatre and dance
6 %

Suomen Kansallisooppera - Finnish 

National Opera
34 %

Teatteri- ja tanssimäärärahat valtion tulo- ja menoarviossa 2016
Appropriations for theatre and dance in 2016 state budget

Teatteri- ja tanssimäärärahat 111.350.516 yhteensä euroa

Total for theatre and dance 111.350.516 €



TEATTERIMME TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ – KENEN TEATTERI?

 Opetus- ja kulttuuriministeriön VOS-uudistus + Alue- ja sosiaalipoliittiset muutokset  (2019--)

 Laadun ja vaikuttavuuden vaatimukset suhteessa julkiseen rahoitukseen?

 Teattereiden taiteellisen ja strategisen kehittämisen taso – johtaminen 

 Työllisyyspolitiikan, henkilökunnan ammatillisen kehittymisen ja työhyvinvoinnin tasot

 Kysymykset ei-yleisöistä ja teatterin saavutettavuudesta

 Monikulttuurisuus, kansalaisdemokratia, kansainvälistyminen

 Yhteiskunnallisen kestävyyden, oikeudenmukaisuuden ja reiluuden taso

 Kenen teatteri? Kansalaisten teatteri? Ketkä kansalaisia? Arvoerot?



MITEN KOHTI MUUTOSTA?

Miten ennakoida tulevaisuutta: teatterialan kehitystä ja yleisöjä, työn murrosta, alueellista 
liikkuvuutta, yhteiskunnallisia rakennemuutoksia, taloudellisia oloja? 

Teatteri-VOS omana kokonaisuutenaan  ja Teatteri-VOSin sisällä jakautuminen seuraaviin ryhmiin 
(jotka vastaavat tämänhetkistä teatterikentän todellista rakennetta)

1. Maakunnalliset / alueelliset teatterit; strategiset allianssit, suuret keskittymät (vrt. 
itsehallintoalueet)

2. Ryhmämuotoiset teatterit (nykyisistä VOSeista osa; osalla erikoistumista)

3. Tuotantotalotyyppiset teatterit (vrt. Espoo, Zodiak, Cirko, Tanssin talo)

4. Kaksivaiheinen rahoitus ryhmämuotoisille toimijoille: 
starttirahoitus // 3-5-vuotinen rahoitus = kehittämismahdollisuus

Palvelumuotoilun ja saavutettavuuden merkitys ja haasteet teatterialan kehittämisessä? 

Miten järjestetään teattereiden ja esitysten liikkuminen Suomessa ja ulkomailla?





TEATTERIMME TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ – MILLAINEN TEATTERI?

 Teatteri on paljon enemmän kuin taloja ja seiniä

yhteisöiden tekemä teatteri ei aina tarvitse tiloja eikä tuijota titteleitä

 VOS-teatterit nähtävä ainutlaatuisina paikallisina ja alueellisina resursseina

vrt. tanssin aluekeskukset, tuotantotaloajattelu

 Yhteistyö rahoituslain ulkopuolisten teattereiden kanssa yhdistämään kenttää

saman veneen saattaminen satamaan…

Verkostoituminen ja sisällöllinen yhteistyö yli hallintokuntarajojen

esim. kulttuurinen nuorisotyö, teatterin laaja-alainen soveltava käyttö 

Miten teatteri voi toimia yhteisöllisyyden, avoimen kansalaisdemokratian ja 
osallisuuden alueellisena asiantuntijana ja vahvistajana teatteritaiteen keinoin? 



MILLAISIA HAASTEITA EDESSÄ?

Työn tekemisen ja teettämisen murros teattereissa

ns. renessanssityöntekijä: monialainen moniosaaja ja itsensä työllistäjä

”oman itsensä ohjaaminen ja kehittäminen”, ”oman mielen johtaminen”

projektien hallinta  (sisäisen) yrittäjyyden vaatimus, vaade?

Fyysisyys, läheisyys suhteessa teknologiaan ja digitalisaatioon?

digiläsnäolo, teatteria ympäröivät digitaaliset alakulttuurit

teknologian ja digitalisaation hyödyntäminen ”livenä”

Suhtautuminen jakamis- ja kierrätystalouteen – taidelähtöinen managerialismi?

teatterilaisten osaaminen, asiantuntijuus ja muut voimavarat

pop-up-ilmiöt ja tapahtumat, tee-se-itse-osallistuminen, yms.



KYSYMYKSIÄ JA ”LOPPULAUSE” KESKUSTELUN HERÄTTÄMISEKSI

Miten olemassa olevat ja jopa vähenevät resurssit voidaan jakaa paremmin ja samalla 
kehittää teatteria oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti?

Miten teatterikenttä tekee tulevaisuudessa yhteistyötä esimerkiksi 
ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa ja on samalla mukana kehittämässä 
palvelualan kaupallisia sovelluksia?

Miten taataan teatteritaiteen itseisarvo, koska meillä on oikeus kohdata taide(tta)?

”Taide on vapautta, tietoa, sivistystä, arvaamatonta… tärkeää! Taide on kestävää. Taide 
ei kulu vaikka sitä käytetään kuinka paljon. Taidetta voi syntyä lähes rajattomasti ilman 
että maapallon kestokyky tulee vastaan. ”


