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Arvoisa Teatteri 

VUODEN TEATTERIKSI? – LÄHDE MUKAAN KILPAILUUN!  
 
  Suomen Teatterit ry haluaa jälleen nostaa esille suomalaisen teatterivalion 

valitsemalla Vuoden teatterin. Vuoden teatteri palkitaan keväällä 2012 teatte-
rialan yhteisessä Thalia-juhlassa.  

 
  Vuoden teatteriksi valitaan se suomalainen ammattiteatteri, joka on erityisen 

menestyksekkäästi tarjonnut yleisölleen teatterinautintoja ja elämyksiä. Vuo-
den teatteri on myös toiminut viihtyisänä työyhteisönä henkilökunnalleen ja 
hienona taidelaitoksena omalla paikkakunnallaan.  

 
Vuoden teatterina 2011 palkittiin Turun Logomossa järjestetyssä toisessa 
Thalia-gaalassa Espoon kaupunginteatteri. Muut edellisvuosien voittajat 
ovat olleet 1996 Svenska Teatern, 1997 Tampereen Teatteri, 1999 KOM-
teatteri, 2001 Wasa Teater, 2003 Kajaanin Kaupunginteatteri, 2005 Q-
teatteri, 2007 Tanssiteatteri Minimi, 2009 Teatteri Avoimet Ovet ja 2010 
Unga Teatern. 

 
  Vuoden teatteri 2012 -kilpailun viisi finalistia valitsee Suomen Teatterit ry:n 

asettama raati: teatterinjohtaja Jussi Helminen, teatteriohjaaja, FL Tytti Oit-
tinen sekä toimitusjohtaja Tommi Saarikivi. Lopullisen valinnan finalistien 
joukosta tekee ohjaaja Raija-Sinikka Rantala. Raadin sihteeri toimii Suomen 
Teatterit ry:n järjestösihteeri Hanna-Reetta Schreck. 

 
  Ehkäpä Vuoden teatteri 2012 on juuri teidän teatterinne? 
 

Mikäli haluatte asettaa oman teatterinne ehdolle, pyydämme teitä lähettämään 
raadin sihteerille korkeintaan kahden liuskan perustelut valintanne puolesta. 
Toivomme, että löydätte vähintään kolme keskeistä tekijää, miksi juuri teidän 
teatterinne on nyt Vuoden teatteri. Perustelujen lisäksi voitte laittaa mukaan 
rajoitetusti muutakin materiaalia. Toivomme, että aineisto lähetetään pääosin 
sähköisesti osoitteeseen: info@suomenteatterit.fi. 
 
Raati haluaa kiinnittää huomiota teatteritaiteen perimmäisiin kysymyksiin. Va-
linnassa otetaan huomioon teattereiden erilaisuus ja vaihtelevat toimintaympä-
ristöt. Tärkeinä tekijöinä valinnassa huomioidaan ainakin teatterin taiteellinen 
kunnianhimo ja onnistuminen, teatterin merkitys yhteiskunnallisena vaikuttaja-
na, keskustelun ja toivon ylläpitäjänä omalla paikkakunnallaan, sekä teatterin 
sisäinen toiminta.   
 
Perusteluissa voi keskittää huomiota esimerkiksi seuraaviin seikkoihin: 
- Ohjelmiston laatu. 
- Henkilöstö ja teatterin sisäinen toiminta, työhyvinvointi.  
- Kulttuurinen toiminta paikkakunnalla. 
- Aluetoiminta ja vierailut. 
- Koulutus ja teatterikasvatus. 
- Yhteistyö. 
- Katsojaluvut, tuotantojen ja esitysten määrät. 
- Teatterin talous. 
- Kehittäminen ja tulevaisuus. 
- Ulkopuoliset arviot. 
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Valinnan suorittava raati on avoin muillekin teatterianne puoltaville, hakemuk-
sessa perustelluille seikoille. Keskeisin tarkasteluajanjakso Vuoden teatteria 
valittaessa on 1.12.2010–30.11.2011.  
 
Maassamme on teidän lisäksenne myös muita hyviä teattereita. Toivomme, 
että ehdotatte itsenne lisäksi kahta muuta teatteria Vuoden teatteriksi. 
Voitte tietysti esittää ehdokkaiksi myös vain kolmea muuta teatteria, jos oma 
teatterinne ei juuri nyt tunnu Vuoden teatterilta.  
 
Jotta ehtisimme perehtyä lähettämäänne aineistoon, toivomme että esitykset 
perusteluineen ovat Suomen Teatterit ry:ssä perjantaihin 28.10.2011 men-
nessä. Raati ryhtyy valmistelemaan valintaa nopeasti tuon päivämäärän jäl-
keen. Raati voi halutessaan tehdä valinnan myös ehdotettujen teattereiden ul-
kopuolelta. Finalistit julkistetaan etukäteen.   
 
Kannattaa uskaltautua mukaan! Toimittehan mahdollisimman nopeasti.  
 
Menestyksen ja hyvän jatkon toivotuksin, 
 
SUOMEN TEATTERIT – FINLANDS TEATRAR RY. 
 
 
Vuoden teatteria 2012 valitsevan raadin puolesta, 
 
Tommi Saarikivi 
toimitusjohtaja 
 
Lisätietoja saatte raadin sihteeriltä, Hanna-Reetta Schreck 09 2511 2150 
hanna-reetta.schreck@suomenteatterit.fi  
 
 

Huom! Toivomme, että tämä kirje pantaisiin teatterin ilmoitustaululle kaikkien nähtä-
väksi. 

 
 
 
JAKELU - teatteri- ja orkesterilain piirissä olevat teatterit 
 - harkinnanvaraista valtiontukea saavat teatterit 
 


