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Voiko kunnallinen laitosteatteri harjoittaa kiertuetoimintaa ulkomailla? 

 

 

Kehityshankkeen tavoitteet 

 

Kehityshankkeenani oli selvittää, onko kunnallisen laitosteatterin mahdollista tuottaa ulkomaanvierailuja. 

Kiinnostusta vierailuihin tai kiertämiseen oli, mutta kokemusta puuttui. Tavoitteena olikin selvittää, mitä 

tällainen vierailu/kiertuetoiminta vaatisi kunnalliselta laitokselta ja toisaalta olisiko se ylipäänsä realistista. 

Aluksi ajatuksena oli, että tutkisin tätä mahdollisuutta lähinnä muiden teatterien esimerkkien ja koulutuksesta 

saatavan tiedon avulla, mutta koulutuksen aikana avautui mahdollisuus toteuttaa ulkomainen vierailuesitys 

käytännössä, mistä luonnollisesti olikin enemmän hyötyä ja mikä antoi myös huomattavasti enemmän tietoa 

ja käytännön kokemusta tulevaisuuteen. 

 

Kun Taivex-hanke alkoi, oli Turun Kaupunginteatterilla ollut viime vuosina hyvin vähän kiertuetoimintaa, 

etenkään ulkomailla. Pohjalla oli lähinnä vuoden 2009 Paniikki-näytelmän vierailu Rostockin Suomi-viikolla 

– vierailu, jonka taustalla oli voimakkaasti ystävyyskaupunkitoiminta, ei niinkään taiteellinen ohjelmistova-

linta. 

 

Taivex-koulutuksen aikana teatterin ohjelmistoon tuli yhden maailman kansainvälisesti tunnetuimman teatte-

rivaikuttajan, Andriy Zholdakin ohjaama näytelmä Anna Karenina. Esitys sai sekä Suomessa että maailmalla 

ennen näkemätöntä huomiota osakseen. Aluksi tuntuikin siltä, että Anna Karenina olisi hyvä kehityshanke 

Taivexia silmällä pitäen, mutta pian osoittautui, ettei näin ollut. 

 

Keväällä 2011 Turun Kaupunginteatteri sai mahdollisuuden osallistua Edinburgh Fringe -teatterifestivaalille 

omalla esityksellä, joka soveltui samalla myös Taivex-kehityshankkeeksi. Olin hankkeessa mukana osin 

tuottajan ominaisuudessa ja sain siitä paljon kokemusta ja arvokasta tietoa Taivexia silmällä pitäen. 

 

Tapaus Anna Karenina 

 

Andriy Zholdakin ohjaama Anna Karenina sai ensi-iltansa Turun Kaupunginteatterin päänäyttämöllä 
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5.2.2010. Kansainvälisesti erittäin tunnettu ohjaajavieras sai jo ennakkoon paljon huomiota osakseen sekä 

kotimaassa että meille poikkeuksellisesti myös ulkomailla. Esityksiin matkusti paljon vieraita ulkomaisista 

teattereista ja kansainvälisiltä festivaaleilta, mikä sekin oli sinänsä ainutlaatuista – yleensähän kansainvälisiä 

tuottajia täytyy erikseen kutsua esityksiin. 

 

Anna Karenina sai loistavat arviot kriitikoilta ja osoittautui samalla yleisömenestykseksi. Kiinnostus saada 

esitys vierailuille heräsi hyvin pian ensi-illan jälkeen – useat kansainväliset ja kotimaiset tahot pyysivät esi-

tystä festivaaleille (esim. Tampereen Teatterikesä oli kiinnostunut). Myös esityksen ohjaaja teki itse aktiivi-

sesti töitä vierailujen eteen, hänellä kun on niistä laajaa kokemusta. Monet Andriy Zholdakin ohjaamista 

esityksistä ovat kiertäneet ulkomailla, osa niistä on vieraillut myös Turun Kaupunginteatterissa. 

 

Sekä ohjaaja että teatteri olivat valmiit vierailuihin, kun esityksen fyysiset rajat tulivatkin yllättäen vastaan. 

Osoittautui, että massiivinen lavastus ei kestänyt siirtämistä eikä kuljetusta. Selvitettiin jopa mahdollisuutta 

rakentaa lavastus vierailukohteessa paikan päällä uudestaan, mutta sekin osoittautui mahdottomaksi. Näin 

ollen jouduttiin kaikista vierailuhaaveista luopumaan. Tampereen Teatterikesässä esitys nähtiin ”etäesitykse-

nä”, eli näytelmä esitettiin Turussa ja tamperelaiset vieraat kuljetettiin sinne yhteiskuljetuksella. 

 

Kaaos vierailulle Edinburghiin 

 

Vuonna 2009 Opetus- ja kulttuuriministeriö aloitti kulttuurivientihankkeen, jossa suomalaista uutta draamaa 

viedään Edinburgh Fringe -teatterifestivaalille. Hankkeen ensimmäinen esitys oli Svenska Teaternin Death 

of a Theatre Critic, joka nähtiin Pleasance Courtyardilla elokuussa 2010. Hankkeen tuotantokoordinaattorina 

toimi Ace productions.  

 

Taustaa 

 

Turun Kaupunginteatteri haki Opetus- ja Kulttuuriministeriön vientitukea syksyksi 2011 Mika Myllyahon 

kirjoittamalle ja Irene Ahon ohjaamalle näytelmälle Kaaos. Myönteinen päätös avustukselle saatiin maalis-

kuussa 2011, tuotantokoordinaattorina vuonna 2011 toimi myös Ace productions. Samalla vientiavustusta 

myönnettiin myös Ryhmäteatterin näytelmälle Päällystakki. 

 

Molemmat esitykset toteutettiin samalla konseptilla kuin edellisvuoden Death of a Theatre Critic – esiintyjät 

olivat paikallisia, ohjaus ja lavastus tulivat Suomesta. Ace productionin edustaja kävi Turussa katsomassa 

Kaaoksen ja arvioimassa, mikä osa lavastuksesta kannattaa toimittaa Edinburghiin, jossa esitystila poikkesi 

huomattavasti Turun esitystilasta. 

 

Olin mukana hankkeen suunnittelussa ja tuotantopuolella heti hankkeen alusta saakka. Tieto rahoituksesta 
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saatiin maaliskuussa, joka teatterissa on kiireisintä tuotantoaikaa. Hankkeelle ei palkattu teatterin puolelta 

erillistä tuottajaa, joten vaikka jo alkuvaiheessa tuotantokoordinaattorille toimitettiin esityksestä materiaalia, 

ei tuotanto lähtenyt varsinaisesti liikkeelle ennen toukokuuta, jolloin kaikilla työryhmän jäsenillä oli aikaa 

keskittyä tuotantoon. Ohjaaja Irene Aho teki paljon töitä esityksen eteen maalis-huhtikuussa, mm. esityksen 

casting tapahtui Edinburghissa huhtikuun lopussa. 

 

Edinburghin teatterifestivaali on hyvin erityinen maailman teatterifestivaalien joukossa. Esityksiä on kolmen 

viikon ajan satoja ellei tuhansia päivässä ja jokaista näytelmää/esitystä esitetään tuona ajanjaksona melkein 

joka päivä. Kilpailu on kovaa ja esitystahti kiihkeä, useimmissa esityksissä käytetään minimaalista lavastetta 

ja esitysten välinen vaihtoaika on usein vain muutamien minuuttien pituinen. 

 

Valmistautumista festivaalille auttoi suuresti se, että olin Taivexissa käynyt Cinars-

vientivalmennuskoulutuksen, josta sain tietoa mm. lavasteiden kuljetukseen liittyvistä yksityiskohdista, lupa-

asioista, kiertueen ohjelman laatimisesta jne. Ilman sitä olisimme olleet huomattavasti huonommin valmis-

tautuneita siihen, mitä tällainen ulkomaankiertue vaatii. Siltikin tuotantoon liittyi paljon haasteita, yksi suu-

rimmista oli yhteistyö tuotantokoordinaattorin  ja PR-toimiston kanssa sekä heidän ja teatterin vastuiden 

kartoittaminen. 

 

Tuotannon valmistelu ja siihen liittyvät haasteet 

 

Teatterilla tuotantoa alettiin toden teolla toteuttaa vasta toukokuussa kun pahin kiire muiden töiden osalta 

alkoi hellittää. Osasyynä myöhäiseen ajankohtaan oli se, että oletettiin tuotantokoordinaattorin vastaavan 

suuremmasta osasta tuotannon koordinoinnista kuin mistä se käytännössä vastasi. Tämä asia selvisi teatterin 

tuotantoryhmälle vasta toukokuussa kun kävi ilmi, etteivät asiat olleetkaan menneet eteenpäin oletetusti tuo-

tantokoordinaattorin toimesta. Solmittu yhteistyösopimus oli turhan epätarkka ja jätti puolin ja toisin jonkin 

verran tulkintavaraa. Yksi keskeinen ongelma oli tiedon saanti, teatterilla ei ollut tarpeeksi tietoa jotta tuotan-

toon olisi osattu valmistautua riittävän aikaisin ja riittävällä volyymillä. Nyt niin markkinointiin, tiedotuk-

seen, näkyvyyteen, kuljetuksiin ja esityksen käytännön haasteisiin ei oltu ennakolta valmistauduttu, mikä 

näkyikin selkeinä ongelmina esityskaudella. 

 

Yksi suuri haaste oli osin yllättäväkin, vaikkei kuitenkaan täysin odottamaton. Suomen kesälomat haittasivat 

tuotantoa, sillä festivaalin valmistelut ja osin itse festivaalikin sijoittuivat juuri pahimpaan lomakauteemme, 

eikä yhteydenpito tänä aikana Skotlannin ja Suomen välillä ollut mutkatonta. Lomat aiheuttivat myös sen, 

että aikaa esityksen siirtämiselle Suomesta Edinburghiin jäi melko vähän ja koska työt aloitettiin hieman 

myöhään, tehtiin kaikki melkoisella kiireellä. 

 

Omalta osaltani työsarka osoittautui melko suureksi. Vaikka periaatteessa työnkuvani puolesta vastuualu-
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eenani olisi ollut lähinnä markkinointi ja tiedotus, päädyin osin Taivexissa hankkimani tiedon ja osin kielitai-

toni ansiosta vastaamaan suuresta osasta käytännön järjestelyistä Suomen päässä. Näitä olivat mm. lavastei-

den, pukujen ja rekvisiitan kuljetuksen järjestelyt, kuljetettavien esineiden luettelointi englanniksi, esityksen 

Road Bookin kokoaminen yhteystietoineen ja harjoitusaikatauluineen, yhteydet esityspaikkaan (Pleasance 

Courtyard), teknisten lomakkeiden täyttäminen sekä esitykseen liittyvistä teknisistä yksityiskohdista sopimi-

nen Pleasancen teknisen henkilöstön kanssa. 

 

Harjoitukset alkoivat Edinburghissa 11.7.2001. Castingissa valitut kolme näyttelijää Jo Freer, Gowan Calder 

ja Mary Gapinski sekä ohjaaja Irene Aho aloittivat Chaos-nimellä esitetyn näytelmän harjoitukset Edin-

burghin yliopistolta vuokratussa harjoitustilassa. Varsinaiseen esitystilaan päästiin vasta ensimmäisenä tekni-

senä harjoituspäivänä 3.8., jolloin kävi ilmi, ettei lavastusta pystytä kokonaisuudessaan siirtämään esitysti-

laan. Teknisessä harjoituksessa oli paikalla myös valosuunnittelija Jarmo Esko Turun Kaupunginteatterista. 

Koska näytelmällä ei esitysperiodin aikana ollut erillistä tuottajaa, joutui työryhmä ratkaisemaan eteen tule-

vat ongelmat pitkälti itse. Lisäksi työvoima lavastusten pystytyksessä sekä harjoitustilaan että esitystilaan oli 

riittämätön, paikalle olisi tarvittu enemmän teatterin omaa henkilökuntaa. Lähes korvaamattomana apuna oli 

Ryhmäteatterin omaan esitykseensä palkkaama tuottaja Hanna Roisko, joka auttoi myös Turun esityksen 

työryhmää tuotannollisissa ongelmissa. Chaoksen ensi-ilta oli Pleasance Courtyardin Above-salissa lauantai-

na 6.8. 

 

Esitykset Edinburghissa, näkyvyys ja markkinointi sekä Taivex-matka 

 

Chaos esitettiin Edinburghissa 3.8. ennakkoesityksestä viimeiseen esitykseen 29.8. yhteensä 26 kertaa. Esi-

tyksen markkinoinnista ja tiedotuksesta vastaamaan oli palkattu edellisvuoden Death of a Theatre Criticin 

markkinoinnin hoitanut John Roberts PR. Jo valmisteluvaiheessa ilmeni että vuoden 2011 sopimus markki-

noinnista oli suppeampi kuin edellisvuonna. Sopimusta oli myöhäistä enää jälkikäteen muuttaa kun Ace Pro-

ductions oli sen teatterin edustajana lyönyt lukkoon. 

 

Yhteistyö PR-toimiston kanssa alkoi hyvissä merkeissä, teatterilta toimitettiin kirjallista ja kuvamateriaalia, 

juliste- ja flyer-materiaalia PR-firmalle touko-kesäkuussa ja keskusteltiin myös siitä, miten kesälomien aika-

na työt hoituvat. Festivaalin lähestyessä ongelmia alkoi kuitenkin syntyä ja esityskauden alkaessa kävi sel-

väksi että yksi suurimmista ongelmista esitykseen liittyen oli PR-toimisto. 

 

Chaoksen näkyvyys festivaalilla oli lähes olematonta eikä lehdistöä oltu juurikaan kutsuttu esityksiin. Vaikka 

esitys sai hyviä arvosteluja, ne tulivat myöhäisessä vaiheessa, eikä kukaan ottanut vastuuta niiden levittämi-

sestä tai hyödyntämisestä markkinoinnissa ja myynnissä itse festivaalin aikana. Suomesta käsin tilanteeseen 

oli lähes mahdoton puuttua kun PR-toimisto levitti kätensä. Onneksi Ryhmäteatterin tuottaja teki sekä harjoi-

tusvaiheessa että varsinaisen esitysperiodin aikana markkinointi- ja tiedotustyötä myös Chaoksen puolesta. 
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Englantilaisen PR-toimiston valinta skotlantilaiselle festivaalille osoittautui huonoksi, sillä toimistolla ei 

ollut riittävästi kokemusta ja yhteyksiä Edinburghissa ja Skotlannissa, mikä kuitenkin on festivaalin kannalta 

tärkein markkina-alue. 

 

Ongelmaksi nousi jo varhain esitysten alettua myös se, ettei Chaoksella ollut tuottajaa tai järjestäjää, joka 

olisi ollut paikalla vastaamassa tuotannosta ja huolehtimassa esiin tulevista käytännön ongelmista. Jos työ-

ryhmässä tapahtui jotain, tarvittiin vaikka uutta rekvisiittaa rikkoutuneen tilalle, joutuivat näyttelijät huoleh-

timaan näistä asioista itse. 

 

Osallistuin Taivex-opintomatkalle 15.-.21.8.2011. Jo matkalle lähdettäessä olivat tuotantoon liittyvät ongel-

mat tiedossa ja niihin vielä paneuduttiin matkan aikana erikseen. Tapasimme PR-toimiston edustajan sekä 

Chaoksen työryhmän ja kuulimme molempien näkökulmia esityksen markkinointiin ja tuotantoon. Tapa-

simme myös Edinburgh Fringen sekä muiden tuottajatalojen edustajia ja kartoitimme sitä, miten markkinoin-

tia olisi voitu/pitänyt hoitaa. Kävimme katsomassa esityksen ja osallistuimme omalla vaatimattomalla taval-

lamme esityksen markkinointiin jakamalla Chaoksen esitteitä mahdollisimman moneen paikkaan. 

 

Chaoksen näki festivaalin aikana 425 katsojaa, mikä on vain 11 % tilan kokonaiskapasiteetista (150 katso-

jaa/esitys, yhteensä 3900 paikkaa). Asiantuntevalla ja ammattimaisella markkinoinnilla esitys olisi varmasti 

saavuttanut suuremman yleisön, nyt se jäi muun ohjelmiston jalkoihin. Esitykseen liittyi myös ongelmia 

käännöksen kanssa. Hely Keinänen oli kääntänyt tekstin amerikanenglanniksi, mikä ei täysin toiminut Bri-

tanniassa. Toinen ongelma oli se, että esitystä ei oltu siirretty tapahtumaan Englannissa, mitä ei kuitenkaan 

oltu juurikaan tuotu katsojille esiin. Jonkin verran saatiinkin palautetta siitä, ettei katsojalle aina ollut selvää 

että esitys tapahtui Suomessa. Nämä syyt eivät riitä selittämään huonoja katsojalukuja, sillä esityksen näh-

neet asiakkaat ja kriitikot antoivat siitä hyvää palautetta. 

 

Rahoitus 

 

Chaoksen esitykset Edinburgh Fringellä katettiin täysin Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä saadulla tuella. 

Teatterille syntyi jonkin verran In kind -kuluja henkilökunnan työpanoksesta mutta kaikki esitykseen liittyvät 

kulut menivät siihen kohdistetusta määrärahasta. 

 

Yhteenveto vierailusta Edinburgh Fringessä 

 

Edinburgh Fringe -vierailun mahdollisti täysin Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä saatu vientituki. Ilman ulko-

puolista rahoitusta ei kunnallisella laitoksella olisi mahdollisuuksia ulkomaiseen vierailutoimintaan. Tuesta 

maksettiin paitsi esityskulut ja palkat, myös kuljetuskulut, harjoitustila sekä PR-firman kustannukset. 
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Vaikka tukea saatiin reilusti, ei Turun Kaupunginteatteri ollut kunnolla valmistautunut ulkomaiseen vierai-

luun. Tähän vaikutti monta seikkaa. Osin kyseessä oli tiedonpuute: teatterilla ei saatu riittävän ajoissa riittä-

vän paljon tietoa festivaalin luonteesta ja esitykseen liittyvistä yksityiskohdista (tila, sen vaatimukset, käy-

tännön tekniset kysymykset). Toinen iso vaikuttava tekijä oli aikataulu. Se tieto mikä keväällä saatiin, tuli 

teatterille juuri kiireisimpään aikaan, jolloin tulevan syksyn vierailuesitykseen ei pystytty resursoimaan lain-

kaan voimia. Näin ollen keväällä tuli taas liian kiire saada produktio matkaan. Kolmas vierailuun vaikuttanut 

seikka liittyi sekin aikatauluihin – suomalaiset kesälomat osuivat festivaalin kannalta ehdottomasti pahim-

paan aikaan, mikä vaikeutti yhteydenpitoa sekä esityspaikkaan että harjoittelevaan työryhmään. 

 

Vuonna 2011 saatujen kokemusten jälkeen olisi Turun Kaupunginteatterin ehdottomasti helpompi tuottaa 

uusi vierailuesitys Edinburghiin tai jollekin toiselle festivaalille. Tästä tuotannosta on saatu paljon arvokkaita 

kokemuksia jotka helpottaisivat seuraavaa tuotantoa. Pyrimmekin siihen, että saamme jaettua tietoa mahdol-

lisille tuleville produktioille, jotta tulevat suomalaiset esitykset Edinburghissa sujuisivat vaivattomammin. 

Tärkeimmät huomioitavat seikat tulevissa tuotannoissa ovat: 

1. Yhteistyön selkeyttäminen teatterin ja tuotantokoordinaattorin välillä 

2. PR-toimiston huolellinen valinta ja tehtäväkenttien selkeyttäminen yhdessä teatterin kans-

sa sekä kattavan viestintä- ja markkinointistrategian laatiminen. Tärkeää olisi, että PR-

toimisto olisi paikallinen (Skotlantilainen). 

3. Teatterin riittävän aikainen sitouttaminen/perehdyttäminen festivaaliin. 

4. Kokoaikaisen tuottajan palkkaaminen Edinburghiin – tuottajan tulee olla paikalla sekä 

harjoitus- että esitysjaksolla. 

5. Harjoitus- ja pystytysjaksoille tulisi palkata teatterilta henkilökuntaa joka tuntee esityksen 

ja lavasteet. Paikallinen henkilökunta ei yksin riitä. 

 

Yhteenveto 

 

Kansainvälinen kiertue- ja vierailutoiminta edellyttää paljon resursseja ja ulkopuolista rahoitusta. Teatterin 

omalla rahoituksella tai edes osittaisella rahoituksella ei vierailutoiminta ole mahdollista, sillä teatterin bud-

jetti riittää hädin tuskin kattamaan esitystoiminnan omassa talossa. Vierailuihin voidaan varata vain In-kind-

kuluja jotka sisältyvät teatterin normaaliin vuosibudjettiin – kyseessä on siis lähinnä työntekijöiden työajan 

puitteissa tapahtuva työ. 

 

Yksi syy siihen, että Edinburghin tuotannosta selvittiin lopulta kuitenkin verrattain hyvin, oli että festivaali 

ajoittui teatterin vilkkaimman kauden ulkopuolelle, eikä se vaatinut teatterin oman henkilökunnan resursseja 

paikan päällä. Ironista tietysti on, että ongelmia syntyi juuri siitä, ettei henkilökuntaa ollut paikalla. Jos teat-

terilta olisi irrotettu teknistä henkilökuntaa Edinburghiin, olisi oma tuotanto kärsinyt. Paras ratkaisu olisikin 
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ollut erillisen tuottajan/tuotantohenkilökunnan palkkaaminen koko produktion ajaksi heti alkuvalmisteluista 

esitysperiodin loppuun saakka. 

 

Ennakkovalmistautuminen tällaiseen vierailuun on ensisijaisen tärkeää. Työryhmän täytyy saada riittävästi 

ennakkotietoa siitä, mitä tuotanto käytännössä vaatii. Lisäksi ennakkovalmisteluille on varattava riittävästi 

aikaa. Edinburghista saatujen kokemusten valossa voi todeta, että vierailutoiminta on kunnalliselle laitosteat-

terillekin mahdollista, mutta se ei välttämättä voi olla jatkuvaa. Jatkuva kiertäminen vaatisi oman organisaa-

tion joka vastaisi pelkästään vierailuista ja tälle organisaatiolle myös kokonaan oman rahoituksen. Edin-

burghista saaduilla kokemuksilla uuden vierailun toteuttaminen Edinburghiin olisi kuitenkin varmasti hel-

pompaa ja mielekkäämpää. 
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Taivex development project 

Minna Jääskeläinen 

Turun Kaupunginteatteri/ Turku City Theatre 

14.10.2011 

 

 

Can a municipal theatre tour abroad? 

 

The aim of my development project was to see if it is at all possible for a municipal theatre which is part of a 

city organization to tour abroad. In the beginning of Taivex I thought I would address this matter from a 

purely academic view point with the aid of the knowledge I would acquire during Taivex. However during 

the course of the program Turku City Theatre had a unique opportunity to produce a performance for Edin-

burgh Fringe Festival in August 2011. 

 

Turku City Theatre received funding for the production of the play Chaos from the Ministry of Culture and 

Education. The production was part of a cultural export program and was co-ordinated by Ace productions, a 

Helsinki based Production Company. The production was based on a model developed in 2010 where the 

text, director and set design were Finnish but the actors were local. 

 

The production suffered from lack of information and a few misapprehensions as well as poor PR practices. 

The responsibilities of the theatre and the Production Company should have been outlined more clearly. Also 

the choice of the PR agency and their responsibilities should have been made in co-operation with the thea-

tre. The production in Edinburgh clearly suffered from the lack of professionalism of the PR agency which 

showed directly in the lack of advertising and audience. The reviews were excellent so it was easy to come to 

the conclusion that the performance was not at fault. 

 

The fact that Turku City Theatre had not produced a performance like this became clear during the rehearsal 

and performance period. The production should have had a full time producer and the PR agent should have 

been selected more carefully. 

 

It is possible for a municipal theatre to tour abroad but it requires additional funding and co-ordination. With 

the experiences of Edinburgh Fringe it would be easier to make a new production abroad. It is also clear that 

touring abroad requires so much extra work that it can’t be a permanent part of the theatres agenda. 


