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(sisäänkäynti hissillä pihan kautta) 
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Säätiöiden merkitys kulttuurin ja taiteen rahoittajina on kasvanut 2000-luvulla ja säätiöiden jakamien 

apurahojen ja muiden tukien määrä on lisääntynyt huimasti. Säätiöiden ja rahastojen merkitys on 

yksittäisille taiteilijoille ja yhteisöille entistä tärkeämpi julkisen rahoituksen niukentuessa. Teatteritilastot 

2014:n mukaan rahoituslain ulkopuolisten teattereiden ja ryhmien tuki yksityisiltä säätiöiltä ja rahastoilta 

väheni 400 000 euroa. Eikö teatteri kiinnosta? Eikö teattereissa osata tehdä kiinnostavia projekteja?  

Vallitseeko harhakäsityksiä teatterin freelancereiden työllistymisestä ja toimeentulosta?  

 

Seminaarimme jatkaa tammikuussa 2015 pidetyn säätiöiden ja rahastojen aamiaistapaamisessa 

syntyneiden kysymysten parissa. Minkälaisena esittävien taiteiden todellisuus näyttäytyy apurahanjakajien 

näkökulmasta? Ketkä ovat putkiaivoisia? Mikä on uutta ja kiinnostavaa sisällöllisesti? Minkälaisia 

hakemuksia säätiöt ja rahastot odottavat saavansa? Mikä sytyttää säätiöt, mikä sytyttää kentän? 

Minkälaisena näyttäytyy apurahan hakijoiden – yhteisöjen ja yksittäisten taiteilijoiden – todellisuus? 

Minkälainen on hyvä hakemus? Minkälaista tietoa ja tukea hakijat kaipaavat? Miten apurahoja tulisi 

kehittää?  

 

Taiteilijapuheenvuorot käsittelevät useita teemoja:  

 Kestävyys ja jatkuvuus. Miten varmistaa toiminnan jatkuvuus ja osaamisen kehittyminen? Onko 2-

3 vuotta riittämätön aika kestävien rakenteiden luomiseksi? Onko vaarassa, että vapaan kentän 

kehittämishankkeet jäävät päiväperhoiksi, kun julkisen rahoituksen taivas paikat ovat kiinni? 

 Taiteellisen ennakkosuunnittelun rahoitus. Miten paljon uuden konseptin kehittely vie aikaa? 

Tehdäänkö tulevaisuuden rakentamista omalla riskillä ja palkatta? Tarvittaisiinko siemenrahoitusta 

tai starttirahoitusta ennakkosuunniteluun, konseptien kehittämiseen? 

 Yhteisötaide ja soveltava taide. Jääkö taide hyvinvointihypetyksen jalkoihin? Onko taide unohtunut 

konseptoiduista ja palvelumuotoilluista hankkeista? Tunnistetaanko ja uskalletaan tarkastella 



 
 
 
   

laatua? Miten kehitettäisiin poikkisektoriaalisista rahoitusyhteistyötä ja saataisiin sotesektori 

mukaan? Millainen voisi olla rahoituksen kolmikantamalli? 

 Innovaatiot versus perusta. Millaiset ideat eivät saa rahoitusta? Jääkö ”perusteatteri” 

innovaatioiden ja uusien konseptien jalkoihin? Täytyykö taiteilijan aina väkipakolla etsiä uutta? 

Ollaanko tietoisia piilohierarkioista, ikärasismista? 

 Itseohjautuva näyttelijyys ja esiintyjyys. Näyttelijä omien juttujen suunnittelijana ja tuottajana. 

Mitä itseohjautuvuus vaatii? Tunnistavatko apurahajärjestelmät näyttelijän itsenäisenä 

suunnittelijana? 

 Kansainvälinen liikkuvuus ja kansainväliset yhteistuotannot. Tunnistavatko rahoitusjärjestelmät 

esittävien taiteiden erityiskysymykset, kun halutaan edistää kansainvälistä liikkuvuutta ja 

kansainvälisten yhteistuotantojen syntyä? Jääkö laji luovan talouden ja viennin jalkoihin? Mitä 

nykyistä ketterämpi kansainvälinen liikkuvuus edellyttäisi rahoitukselta? Kansainväliset 

esitystaiteen tuotantoresidenssit yhteistyöhautomoina? 

 Esittävien taiteiden taiteilijakoulutus. Millaista taiteilijaa koulutus rakentaa? Jääkö 

osaamisaukkoja? Ovatko kansainvälisesti orientoituneet taiteilijat kaikkien järjestelmien huutolais- 

tai äpärälapsia? Miten purkaa vallitsevaa nationalismia? 

 

PUHEENVUORO SÄÄTIÖILLÄ (10 min puheenvuorot) 

Millaista politiikkaa säätiöt ja rahastot harjoittavat? Mihin suuntaan ollaan menossa? Tunnistetaanko 

uudet rahoitustarpeet?  

 

Yliasiamies Anna Talasniemi, Koneen säätiö 

 Uusia avauksia Koneen säätiössä 

Asiamies Erik Båsk, Kordelinin säätiö 

 Millainen on hyvä budjetti / rahoitusrakenne apurahan jakajan näkökulmasta? 

Asiamies Juhana Lassila, Suomen Kulttuurirahasto 

 Miten vaikuttavuus vaikuttaa? Miten mietimme vastikkeellisuutta? 

Direktör Leif Jakobsson, Svenska Kulturfonden 

 Millaisena on näyttäytynyt strateginen rahoitus – mitä pitää ottaa huomioon? 

 

 



 
 
 
   
PUHEENVUORO TAITEELLA 

Mitä tapahtuu esittävien taiteiden kentällä? (10 min puheenvuorot) 

 

Anders Carlsson, professor i svenskspråkigt skådespelararbete vid Konstuniversitetets Teaterhögskola. 

Carlsson är sedan 2008 ledare för teatergruppen Institutet. Den forskningsinriktade teatern är verksam 

både i Malmö och i Berlin och har ett aktivt samarbete med framför allt europeiska teatergrupper och 

festivaler, till exempel har gruppen medverkat på Teater Treffen (Tyskland), Festival d’Avignon (Frankrike), 

Wiener Festwochen (Österrike). 

 

Noora Dadu, näyttelijä. Nora Dadu on yhdessä Joanna Haartin kanssa suunnitellut ja tuottanut Teatteri 

Takomoon ”ystävyystrilogian ja näytellyt Takomon monissa nykyteatteriesityksistä, Ryhmäteatterin 

Eduskunta-dokumenttiteatteriesityksissä ja sooloteoksista, joista viimeisimpänä Minun Palestiinani. 

Parhaillaan Dadu esiintyy teoksessa 3 Musketeers - East of Vienna [Klockriketeaternin (Suomi) ja Ģertrūdes 

ielas teātrisin (Latvia) yhteistuotanto].   

 

Anni Klein, ohjaaja, dramaturgi, esiintyjä, koollekutsuja. Klein toimii W A U H A U S:issa. W A U H A U S 

(Anni Klein, Samuli Laine, Jussi Matikainen, Jarkko Partanen, Heidi Soidinsalo) on vuoden 2016 alussa 

perustettu esittävien taiteiden kentällä työskentelevä ryhmä. Ryhmän toimintaa määrittää ajatus 

tekijyyden jakamisesta ja aktiivisesta taiteellisesta keskustelusta. W A U H A U S:ille on keskeistä 

yhteistuotantomallien kehittäminen ja tuotantotahojen etsiminen sekä Suomesta että ulkomailta. 

 

Mirva Pulkkinen, tuottaja / Mad House Helsinki. Mad House on vuonna 2014 toimintansa aloittanut 

esitystaiteen alusta Helsingissä, joka esittelee ja tuottaa kokeilevaa esittävää taidetta sekä Helsingissä että 

kansainvälisesti. Mad Housen 3. kausi on käynnissä 5.2.–30.4.2016 Helsingin Suvilahden Tiivistämö-

rakennuksessa, josta on muotoutunut Mad Housen kotipesä kolmen ensimmäisen kauden myötä 2014-

2016 (vuokraajana Kiinteistö Oy Kaapelitalo). Mad House on organisaationa ei-hierarkkinen ja pyrkii 

itseohjautuvuuteen. Mad House on sisältölähtöinen ja ajassa muuntuva ja sen päämääränä on tukea ja 

edistää esitystaidetta ja kokeellista esittävää taidetta Suomessa. Mad House ylläpitää jatkuvaa keskustelua 

taiteesta ja tuotannosta. 

 



 
 
 
   
Kalle Ropponen, valosuunnittelija, lavastaja, esiintyjä, Teatteri- ja mediatyöntekijät ry:n puheenjohtaja. 

Ropponen on monialainen freelancer, joka sukkuloi jatkuvasti sekä vapaalla kentällä että instituutioissa.  

Viimeisimpiä töitä ovat mm. Suomen Kansallisbaletin Pienen merenneidon valosuunnittelu ja omalla riskillä 

tuotettu ajankohtaismusikaali Lintukoto Musiikkiteatteri Kapsäkissä. Kalle Ropponen on myös turkulaisen 

Kolmas Tila -ryhmän aktiivijäsen ja esiintyjä 

 

Kati Sirén on teatteri-ilmaisun ohjaaja ja soveltavaan teatteriin erikoistuneen osuuskunta 

DraamaRäätäleiden perustajajäsen. Sirén on perehtynyt työssään teatterin yhteisöllisiin ja osallistaviin 

menetelmiin vajaan parinkymmenen vuoden ajan. Hän on toiminut myös ammattijohtoisen 

harrastajateatterin Valkeakosken kaupunginteatterin johtajana. Parhaillaan hän toteuttaa Teatteri 2.0:n 

kanssa Avoimen näyttämön kehittämishanketta Lahden kaupunginteatterissa.  

 

Jonas Welander, toiminnanjohtaja, LUST – långsiktig utveckling av svenskspråkig teater.  

LUST r.f. on aatteellinen yhdistys joka toimii kehittääkseen teatterin ammattikenttää lähtökohtanaan 

Suomen ruotsinkielinen teatterikenttä. LUSTin tehtävä on toimia aivoriihenä ja 

ajatushautomona kehittääkseen ja uudistaakseen teatterikenttää, olla kasvualusta vastavalmistuneille 

ammattinäyttelijöille ja näyttämötaiteilijoille, tarjota haastavaa sekä taiteellista ammattitaitoa ja 

identiteettiä vahvistavaa täydennyskoulutusta ja yhteistyötä. 

 

Tiedustelut: 

Hanna Helavuori, johtaja, TINFO 

hanna.helavuori(a)tinfo.fi 

www.tinfo.fi 

Maaria Kuukorento, toiminnanjohtaja, Teatterikeskus 

info(a)teatterikeskus.fi 

www.teatterikeskus.fi 
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