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LYHYT HANKESITTELY 

TAIVEX –matkojen tavoitteina oli tutustua Tokion / Yokohaman, Shanghain ja Tukholman keskeisiin 

kulttuuritoimijoihin esittävän taiteen alalla. Pyrkimys oli luoda kontakteja suomalaisten ja ulkomaalaisten 

toimijoiden välillä, kehittää yhteistyöhankkeita, edistää kulttuurivientiä ja kulttuurinvaihtoa.  

Kaikkien näiden opintomatkojen tuloksia pyrin käyttämään hyväkseni kaikissa kansainvälisyyshankkeissani 

myös jatkossakin.  

 

TAIVEX –koulutusohjelman opintomatkojen avulla oli lisäksi tarkoitus kartoittaa eri 

rahoitusmahdollisuuksia ja eri rahoitusmuotojen kehittämistä, saada tietoa kulttuuriviennin 

toteutumismahdollisuuksista erityisesti Japanin, Kiinan ja Ruotsin markkinoille sekä selvittää suomalaisen 

esittävän taiteen toteutusmahdollisuuksista näissä maissa.  

 

Matkojen ohjelmiin sisältyi organisaatiotapaamisten lisäksi useita verkottumistilaisuuksia. Nämä kontakti- 

ja verkostointitapaamiset olivat matkan keskeisiä tavoitteita niin opiskelijan kuin myös työnantajan 

näkökulmasta.  

Tarkoitus on tässä kirjallisessa työssä selvittää saavutettiinko Musiikkiteatteri Kapsäkille mahdollisia 

yhteistyökumppaneita ja laajentuiko toimintakenttää kansainvälisempään suuntaan. 

Etsin vastausta kysymykseen onko suomalaisella kulttuurilla kysyntää? Kuinka hyödyntää jatkossa saatua 

kokemusta apurahahakemuksissa? Kuinka hyödyntää TAIVEX –koulutuksen antamaa oppia hankkeita 

suunnitellessa, toteuttaessa ja käytännön työssä? Matkan aikana saadut kokemukset ovat äärettömän 

hyödyllisiä jatkossa kulttuurivientihankkeita suunnitellessa.  

Lisäksi TAIVEX –matkojen tavoitteina oli parantaa kulttuurien välisen kommunikoinnin taitoja sekä 

edesauttaa kansainvälistä verkostoitumista.  

 

Lopuksi otan esiin tässä kirjallisessa kehityshankkeessa seuraavia kysymyksiä: mitä hyötyä 

kansainvälistymisestä on esittävän taiteen kentällä, toteutuiko odotukset, tavoitteet tai oliko odotukset 

liian optimistiset. 

 

Opintomatkat antoivat joka tapauksessa laajempaa perspektiiviä kansainvälisestä esittävän taiteen 

kentästä sekä matkalla saatuja kokemuksia oli ilo jakaa muiden matkalla olleiden kanssa matkan aikana ja 

matkojen jälkeen. 

 

 



LYHYT MATKAKUVAUS TOKIO & YOKOHAMA 

 

Matkan tavoitteina oli tavata Tokion ja Yokohaman keskeisiä kulttuuritoimijoita erityisesti esittävän taiteen 

alalla ja luoda kontakteja suomalaisten ja japanilaisten toimijoiden välillä. Tapaamiset olivat 

mielenkiintoisia ja onnistuneita.  

 

Matkan ohjelmaan sisältyneet organisaatiotapaamisten lisäksi oli erilaisia verkottumistilaisuuksia. Nämä 

kontakti- ja verkostointitapaamiset olivat matkan keskeisiä tavoitteita. Tämä tavoite onnistui erittäin hyvin. 

Yhtenä tärkeänä tarkoituksena oli selvittää Musiikkiteatteri Kapsäkin mahdollisia yhteistyökumppaneita ja 

laajentaa toimintakenttää kansainvälisempään suuntaan. 

 

Japanin opintomatkan tuloksia voisi käyttää jatkossa hyväksi kaikissa Musiikkiteatteri Kapsäkin 

kansainvälisissä hankkeissa.  Kapsäkki osuuskunta suunnitteli jossakin vaiheessa uutta Muumipeikko –

musikaalia, jonka säveltäisi Iiro Rantala. Teos kiinnostaisi varmastikin japanilaisia. Lisäksi keskustelu Aarne 

Toivosen kanssa antoi merkittävää lisätietoa toteutumismahdollisuuksista. Muut Musiikkiteatteri Kapsäkin 

tuotannot kuten Heinähattu, Vilttitossu ja suuri pamaus eivät sovellu vietäviksi Japaniin korkeiden 

matkakustannusten ja kulttuurierojen takia.  

 

Matkan seurauksena käytiin alustavia neuvotteluja Seoul Performing Arts Festival –järjestäjien kanssa 

mahdollisesta vierailusta Souliin 2010. Showcasenä olisi koreaksi käännetty Heinähattu, Vilttitossu ja suuri 

pamaus. Teosta on jo aiemmin kysytty Koreaan Assitej’n kautta. Teos olisi viety, mutta aikataulu ei sopinut 

kiireisille freelance-esiintyjille. 

 

Mielestäni Musiikkiteatteri Kapsäkin Muumipeikko –musikaalilla olisi ehdottomasti kysyntää Japanissa. 

Hyvin järjestetyn matkan aikana saadut kokemukset ovat äärettömän hyödyllisiä näitä 

kulttuurivientihankkeita suunnitellessa. Mutta hanke ei etene tällä hetkellä mitenkään. Harmi! 

 

Olen saanut muutaman yhteydenoton Japanista mm. Romeo And Toilet –produktion tuottaja on 

lähettämässä dvd-materiaalia, jonka toimitin eteenpäin Helsingin juhlaviikoille. Ajatuksena oli, että vierailu 

voisi olla Musiikkiteatteri Kapsäkin salissa osana Helsingin juhlaviikkojen ohjelmaa 2013.  Tällä hetkellä en 

toimi Kapsäkissä kuukausipalkkaisena tuottajana vaan osuuskuntalaisena taiteilijana, joten asiaa ei hoida 

tällä hetkellä kukaan. 

 

 

 



 

LYHYT MATKAKUVAUS SHANGHAI 

 

Musiikkiteatteri Kapsäkki on kutsuttu kansainväliseen Opern und Schule (Opus 1.) 

lastenoopperaverkostoon. Opus 1 järjesti ensimmäisen lastenoopperafestivaalin huhtikuussa 2010, jossa 

Musiikkiteatteri Kapsäkki osallistui Heinähattu, Vilttitossu ja suuri pamaus –oopperan saksankielisellä 

versiolla. Saman aikaan kun olin Shanghaissa, oli Reetta Ristimäki ohjaamassa venäjänkielistä versiota 

Pietarissa venäjän kielistä versiota Heinähattua Buff –teatterissa, jonne myös vietiin kaksi Musiikkiteatteri 

Kapsäkin produktiota: Kabaree Berlin ja Kiipparikvartetti tiernapoikina lokakuussa 2010. Musiikkiteatteri 

Kapsäkin yksi päämääristä on laajentaa toimintakenttää kansainvälisempään suuntaan.  

 

Shanghain tapahtuma poikkesi aika lailla kahdesta edellisestä opintomatkasta (Tokio/Japani tai Tel 

Aviv/Israel). Odotukset olivat hieman samankaltaisia eli olin odottanut enemmän showcasejä, vapaata 

keskustelua taiteilijoiden, järjestäjien ja alan toimijoiden kanssa. Yksi hankaloittava tekijä oli yhteisen kielen 

puute tai heikohko kielitaito. Tietenkin oli erittäin kiinnostava kuulla varsinkin viimeisen seminaaripäivän 

puheenvuoroja.  

 

Tapahtuma itsessään oli hyvin organisoitu, mutta varsinainen vierailukontaktien saaminen puolin ja toisin 

jäi kovin ohueksi. Kutsuin kiinnostavan puhujan Kwong Wailapin tutustumaan Musiikkiteatteri Kapsäkin 

toimintaan ja tiloihin lokakuussa 2010, jolloin hän oli Suomessa. Myös keskustelut Rosita L. Janbakhshin 

kanssa olivat mielenkiintoisia. Hänen kriittiset kysymyksensä ohitettiin keskusteluissa täysin, ja näytti 

toisaalta sen tosiasian kuinka sananvapaus Kiinassa toimii.  

 

Etsin matkan aikana jälleen kerran vastausta kysymykseen onko suomalaisella kulttuurilla kysyntää ja 

kuinka hyödyntää jatkossa apurahahakemuksissa saatua kokemusta ja koulutuksen antamia 

mahdollisuuksia. Totean ainakin sen tosiasian, että tämänkin matkan aikana saadut kokemukset ovat 

äärettömän hyödyllisiä jatkossa kulttuurivientihankkeita suunnitellessa. Olen päätynyt siihen, että 

Musiikkiteatteri Kapsäkin laisella toimijalla ei ole Kiinassa jalansijaa. 

 

Miksi vastaus kysymykseen on aika selkeä, että Musiikkiteatteri Kapsäkillä ei ainakaan tämän päivän 

poliittisessa Kiinassa ole jalansijaa? 

 

Kiinan teatteritoimijat Shanghaissa painivat samoissa ongelmissa kuin monet pienet teatterit Suomessa eli 

yleisön puutteesta. Teattereita Suomessa ja Kiinassa huolettaa sama ongelma: yleisökato. Peruslähtökohta 

Shanghaissa esittävissä taiteissa on se, että on tuotettava voittoa. Sisältö tuntui olevan merkityksetöntä. Se, 



mikä myy on hyvää taidetta. Peruslähtökohta taiteen tekemisestä on unohdettu. Ne teokset, joita 

Musiikkiteatteri Kapsäkki tekee ja mihin niillä pyritään vaikuttamaan eivät saa tämän hetkisessä poliittisen 

ilmapiirin Kiinassa vastakaikua.  

 

Tietenkin hyvää taide myy ja puhuttelee aina. Showbusiness on oma viihteenlajinsa. Nähtäväksi jää onko 

Svenska Teaternin Spin tai Play me tyyppisillä viihdetuotannoilla kysyntää Kiinan markkinoilla. 

Eurooppalaisen taiteen tuntemus mm. Sun Mingzhangin mielestä on heikkoa. Ihmisiä ei kiinnosta klassinen 

musiikki, oopperat, Shakespeare jne. Tuntuu, että Kiinassa on toisaalta huoli perinteisen kiinalaisen 

oopperan yleisökadosta ja samalla toisaalta teatterin amerikkalaistumisesta eli ns. broadwayläistymisestä. 

Länsimaalainen teatteri on lähtökohtaisesti syntynyt surusta, kivusta, kärsimyksestä. Ilta teatterissa tai 

esittävän taiteen parissa on kokemuksen jakamista, ei tuote, jolla tehdään taloudellista voittoa, valtavia 

lipputuloja. Teatterin tekijöiden tehtävä on muuttaa näkökulmia maailmasta eikä lähtökohtaisesti lisätä 

nautintoa tai ihmisen hyvinvointia. 

 

Odotukset Kiinassa tällä hetkellä on erilaiset tukimuodot mm. kuinka hankkia kansainvälisiä sponsoreita. 

Kaikkialla puhutaan kauniisti kulttuuriyhteistyöstä (co-operation), mutta Kiinan valtion tulisi satsata siihen 

varoja, luoda 5-vuotissuunnitelmia, sillä monet yhteistyöt Korean tai Japanin kanssa eivät korkeiden 

menojen takia ole olleet onnistuneita, jos onnistumiseksi lasketaan taloudellinen voitto. Yksi esimerkki oli 

kieltämättä mielenkiintoinen konsepti. Sun Mingzhang kertoi teoksesta, jossa yhdistetty klassinen baletti ja 

akrobatia. Teokseen sijoitettu 1 milj. USD ja nyt konseptilla tienattu jo tässä vaiheessa 18 milj. USD. 

Produktion yksi hieno puoli on, että siinä on laajennettu katsojapohjaa. Akrobatiaa katsova yleisö sai kokea 

uutta katsoessaan yhdistettyä teosta Joutsenlampea akrobaattisin keinoin. Teoksesta innostuneet katsojat 

saattavat jatkossa tulla katsomaan originaaliversiota Joutsenlammesta tai jostain muusta baletista ja 

päinvastoin. 

 

Minusta oli hieman erikoista, että Jani Joenniemi (Director Culture Programme Finland at World Expo 2010, 

Shanghai) ei ollut paikalla suomalaisten kulttuuritoimijoiden esittelytilaisuudessa. Myöskin Kirnun 

taiteellinen sisältö, arkielämän design ei vaikuttanut minusta järisyttävän kiinnostavalta.  

 

Koko ajan myös hehkuteltiin eri tilanteissa, että kävijämäärä odotus oli jo tässä vaiheessa ylitetty. Odotus 

oli 3,5 miljoonaa, mutta nyt kävijöitä jo tässä vaiheessa yli 4 miljoonaa katsojaa. Minusta tätä 

hehkutettaessa tulee muistaa, että esimerkiksi sinä päivänä kun me olimme EXPOssa, oli alueella kävijöitä 

yli puoli miljoonaa kävijää. Kiinnostavaa olisi saada vertaileva tutkimus kuinka monta kävijää käy esimerkiksi 

Kiina paviljongissa.  

 



TUKHOLMAN IETM JA ASETETUT TAVOITTEET MATKALLE 

 

Verkostoituminen ja yhteistyökumppaneiden etsiminen. Musiikkiteatteri Kapsäkille on myönnetty 

kiertueapuraha Pohjoismaihin mm. Halmhatten, Filttofflan och den stora smällen –teoksen kiertueen 

järjestämiseen Hanasaaren kulttuurikeskukselta, Taiteen keskustoimikunnalta ja Svenska Kulturfondenilta. 

Musiikkiteatteri Kapsäkki tavoitteena on etsiä yhteystyökumppaneita Pohjoismaista, joten tästä IETM 

verkostoitumisesta olisi paljon hyötyä Musiikkiteatteri Kapsäkille. Kokenut tuottaja Jukka Hytti päivitti hyvin 

omia kontaktejaan laivaseminaarissa.  

 

Ensinnäkin oli mielenkiintoista tutustua Södra Teaternin toimintaan Anders Ålanderin opastuksella. Sali on 

440 paikkainen. Lisäksi trendikkäät terassit ja 8 muuta näyttämöä houkuttelevat nuorta yleisöä. Vuoden 

aikana esityksiä n. 800. Paljon myös suomalaisia vieraita mm. M. A. Numminen ja Ismo Alanko vielä tänä 

keväänä. 

 

Olisi kiehtovaa, jos Musiikkiteatteri Kapsäkki saavuttaisi saman tilanteen kuin Södra Teatern. Teatterin 

ongelma mainostaminen. Teatteri vetää paljon nuorta yleisöä ja esitykset lähes tulkoon loppuunmyytyjä. 

Joka kuukausi tehdään kausiesite ja se riittää mainostukseksi. Kesällä terassit vetävät paljon ihmisiä. 

Tuottoa tehdään paljon oluen ja ruoan myynnillä. Lisäksi tiloissa järjestetään paljon yksityistilaisuuksia 

häistä hautajaisiin. 

 

Seminaarissa Art & Democrazy yleisöstä heiteltiin ajatuksia. Taide ei ole demokraattista. Alun perin se ei ole 

myöskään taiteen tehtävä. Taide on myös poliittinen vaikuttamisen keino. Yleisöstä heitettiin esimerkkejä 

Tshekeistä, Eestistä ja Latviasta. Itse olin Rakveressa teatterifestivaaleilla 2010 ja yleisö oli paljon, nuorta ja 

paikalla festivaalimeininki. Voiko teatteria olla vallankumouksen jälkeen kysyttiin moneen kertaan. Taide 

kiinnostaa. Hyvä teatteri kiinnostaa nuoria. Tshekeissä teatteri kiinnosti vallankumouksen aikaan, mutta sen 

jälkeen teatteri menetti katsojat. Samoin on käynyt Baltian maissa. Suomessa teatterit kamppailevat 

yleisöstä. Toisaalta Kansallisteatteri näyttää uutta suuntaa kantaaottavalla Homo! –näytelmällään. 

 

Illalla olin Södra teatterissa katsomassa CirkusCirkörin tuottamaa vierailuesitystä Undermän Tampereelta, 

joka ei itse asiassa ollut IETM virallisessa ohjelmassa. Halusin tutustua kuinka teatteri toimii, tutustua 

suomalaiseen uuteen ryhmään, sen tasoon, yleisöpohjaan. Yleisöpohja nuorta. Esityksessä neljä miestä 

musisoi ja teki sirkustemppuja. Kehyskertomuksena miltä miehestä tuntuu kun nainen jättää. Esitys oli ihan 

ok, mutta vetosi kovasi nuoreen yleisöön, joka aplodeerasi lopuksi seisaaltaan. 

 



Iltapäivällä osallistuin Dansens Husissa järjestettyyn Elastic Organizations –seminaariin. Musiikkiteatteri 

Kapsäkki painii organisaatiomuutosten kourissa ja siksi ajattelin, että tästä voisi olla hyötyä. Organisaatiota 

johtaessa ja muuttaessa lähtökohtana pitää olla ajatus siitä, että on viidenkin vuoden päästä ylpeä niistä 

muutoksista mitä tekee. 

 

Tanssin kentällä hassua kyllä ongelmana on ollut, että vierailuja puolin ja toisin on ollut kamalan vähän, 

vaikka Dansens Husia on johtanut Kenneth Kvarnström ja nyt johtaa Virve Sutinen. Ruotsissa vaikuttaa 

suomalaisia tanssijoita ja koreografeja mm. Virpi Pahkinen.  

 

Ilman vientitukea Halmhattenin vienti ei luonnollisestikaan onnistu. Helpompaa olisi, jos Timo Parvelan tai 

Tiina ja Sinikka Nopoloiden kirjat olisi käännetty ruotsiksi. Unga teatern taistelee samojen ongelmien kanssa 

kuin Musiikkiteatteri Kapsäkki. Suomenkieliset Risto Räppääjät. Maukat ja Väykät, Heinähatut, Vilttitossut 

ja suuri pamaus myyvät, mutta ruotsinkieliset eivät, koska niitä ei ole käännetty ruotsiksi. Helpompi olisi, 

jos kirjat olisi tunnettu, jolloin kirjojen pohjalta tehdyt esitysten markkinointi olisi paljon helpompaa. 

 

Lastenteatteritoiminta Ruotsissa on edelleen kehityksen kärjessä. Suomessa esitetään paljon ruotsalaista 

lastenteatteridraamaa. Monet kutsut saaneet suomalaiset lastenteatteriryhmät lähtevät mielellään 

Ruotsiin esiintymään mm. Unga Teatern, Taimine, Teater Josefina, Sampo, Hevosenkenkä, Poiju, Sytkyt, 

Taiga-Matto jne. Musiikkiteatteri Kapsäkillä on halua kontaktien vahvistamiseen. Olemme valmiit 

yhteistyöhön, toimintamalliltaan joustavan teatterin kanssa. 

 

YHTEENVETO 

 

Nämä opintomatkat (Japani-Israel-Kiina-Ruotsi) ovat antaneet laajempaa perspektiiviä kansainvälisestä 

esittävän taiteen kentästä. Lähtökohtaisesti tavoitteena on parantaa kulttuurien välisen kommunikoinnin 

taitoja sekä edesauttaa kansainvälistä verkostoitumista. Saaman kokemuksen perusteella Aasian 

markkinoilta Japani tai Korea voisivat olla kiinnostavia kohteita.  

 

Lisäksi opiskelu Sveitsissä 2002-2006 ja työskentely Keski-Euroopassa antaa laajempaa perspektiiviä 

suomalaiseen taidekenttään. Esitysten taso Israelissa, Sveitsissä, Saksassa tai Ranskassa on kansainvälisesti 

monella tavalla kiinnostavampaa kuin suomalainen esittävän taiteen kenttä. Minusta suomalaisen esittävän 

taiteen kentältä löytyy kansainvälisesti mielenkiintoisia, vertailukelpoisia, laadukkaita huipputuotteita — 

jopa kärkihankkeita, joita kannattaa näyttää kansainvälisillä markkinoilla, mutta kannattaa miettiä tarkkaan 

mitä missä milloinkin kannattaa näyttää. Shanghaissa Kwong Wailapin mielestä ainoastaan Tero Saarisen 



Companyn teokset puhuttelivat häntä. Muut hänen näkemänsä suomalaiset teokset EXPO 2010 yhteydessä 

eivät olleet hänen mielestään taiteellisesti kiinnostavia.  

 

Silmäänpistävää on suomalaisen dvd-materiaalin, varsinkin vapaa rahoitteisen kentän, kotikutoisuus, 

keskeneräisyys, viimeistelemättömyys, hiomattomuus, jonka pohjalta minä ostajana en vakuuttuisi 

ostettavasta materiaalista, vaikka tuote olisikin hyvä. On olemassa lukemattomia poikkeuksia tanssin- ja 

uudensirkuksen alalla. Edustan tässä Musiikkiteatteri Kapsäkin tuotantoja, joita yritän myydä ostajille, jotka 

eivät ole nähneet esityksiä. 

 

Ongelmina Musiikkiteatteri Kapsäkillä tällä hetkellä henkilöstöresurssien puute. Musiikkiteatteri Kapsäkin 

toimenkuva kiertueteatterista on muuttunut oman teatteritilan pyörittäjäksi vaatii uudistuksia ja 

henkilöstömuutoksia ja työkuvioiden selkeyttämistä. Musiikkiteatteri Kapsäkin toimintastrategiaan ei 

myöskään itsestään selvästi ole kuulunut kansainvälinen yhteistyö, vaikka kansainvälisiä vierailuja on viime 

vuosina aina silloin tällöin tehty. Ajan puute, henkilöstö- ja taloudellisten resurssien niukkuus rajoittavat 

yhteistyötä, mutta ne voitetaan, jos ymmärretään, että yhteistuottaminen ja taiteilijavaihto tuovat 

enemmän kuin vievät niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. 

 

Lisähaasteina niin Suomessa kuin Ruotsissakin ovat pitkät välimatkat eli korkeat kiertuekustannukset. 

Lisäksi Musiikkiteatteri Kapsäkillä haasteena on freelance-taiteilijoiden muut työsitoumukset, jotka 

vaikeuttavat kiertuesuunnittelua valtavasti. Aikataulujen yhteen sovittelu on hyvin työlästä eikä salli suuria 

muutoksia. 

 

Nämä opintomatkat (Japani-Israel-Kiina-Ruotsi) antavat laajempaa perspektiiviä kansainvälisestä esittävän 

taiteen kentästä. Opintomatkoilla saadut kokemukset ovat olleet hyödyllisiä. Lähtökohtaisesti tavoitteena 

on parantaa kulttuurien välisen kommunikoinnin taitoja sekä edesauttaa kansainvälistä verkostoitumista.  

 

Matkaraportit on annettu opiskelijoiden luettavaksi, joista on apua omien kontaktien luomisessa. Minusta 

myös suomalaisten teatteritoimijoiden on hyvä verkostoitua keskenään ja jakaa kokemuksiaan. Tätä kautta 

saattaa paremmin syntyä kulttuurivaihtoa. Ilman henkilökohtaisia suhteita on lähestulkoon mahdotonta 

luoda verkostoja. Sähköpostit hukkuvat sähköpostien joukkoon. 

 

Korean matkaan liittyen puhuin Susanna Leinonen Companyn toiminnanjohtajan Janina Vilénin 

kanssa, joka on ollut kiertueella Koreassa. Kysyin hänen kokemuksistaan. Hän kertoi, että Koreassa on 

selvästi helpompi toimia ja saada rahoitusta ja jopa tuottoa esityksistä. Lisäksi hän pyysi ottamaan yhteyttä 

Riitta Aittakallioon, joka on paraikaa Koreassa vuoden 2011 loppuun ja voi neuvoa minua mahdollisissa 



yhteistyökumppaneiden etsimisessä. Tein tämän siksi, että kokemukset Japanista ja Kiinasta eivät Kapsäkin 

kannalta ole olleet hedelmällisiä. Ruotsissa ollessani tapasin Kyu Choin, joka johtaa Asia now –festivaalia 

Soulissa. Toimitin hänelle Heinähattu materiaalin ja kerroin hänelle Kapsäkin toiminnasta ja ohjelmistosta. 

He ostavat esityksiä tyyliin you come, we pay. Katsotaan innostuvatko he. Toistaiseksi eivät. 

 

Usein eri yhteyksissä on todettu, että Suomen ja Ruotsin välinen teatteriyhteistyö on vielä lapsenkengissä. 

Meitä kuitenkin yhdistävät samankaltainen kulttuuri, kielet, menneisyys ja moni muu  seikka. Lisäksi 

korkeiden kulttuurivientitavoitteiden aikana sekä verkostoitumisen ja kansainvälistymisen ollessa muodissa 

luulisi suomalaisten ja ruotsalaisten teattereiden harjoittavan kiihkeää vaihtoa. Näin ei ainakaan vielä ole. 

Suomalaista draamaa tunnetaan huonosti Ruotsissa. Eikö suomalainen teatteri kiinnosta ruotsalaisia? 

Ruotsalaisia näytelmiä esitetään Suomessa moninkertainen määrä siihen verrattuna, minkä verrattuna 

Ruotsissa nähdään suomalaista draamaa. 

 

Luulisi, että maassa, jossa on lähes puoli miljoonaa suomalaistaustaista ihmistä, ei kuitenkaan pitäisi olla 

pitäisi olla puutetta markkinoista. Yksi keskeisimmistä puheenaiheista oli rahoitus. Lisärahoitusta tarvitaan 

sekä Suomen ja Ruotsin valtioilta. Monet osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että pohjoismainen yhteistyö 

voi paitsi rikastuttaa molempien maiden teatteritaidetta myös olla portti muualle maailmaan. Pohjoismaat 

voivat toimia kansainvälisen yhteistyön testiareenana. Toivottavasti suunnitellut rahoitusmallit toteutuvat 

ja suomalainen teatteritaide alkaa kiinnostaa Ruotsissa. Suurena huolena on se, että suunnitelmat 

kutistuvat vain hallinnollisiksi projekteiksi. 

 

Baltic Circle festivaali on ollut aktiivisesti yhteydessä ulapan toiselle puolen. Tietenkin on olemassa muitakin 

yksittäisiä menetystarinoita kuten Tampereen Työväen Teatterin Fundamentalistin vierailut usealla 

paikkakunnalla, Riksteaternin, Wasa Teaternin ja Åbo Svenska Teaternin yhdessä tuottama Sofi Oksasen 

Puhdistus tai suomalais-ruotsalaisen teatterivaihdon  kohokohtana mainittuna Svinalängorna-esitys, joka 

toi kiertueellaan esiin ruotsinsuomalaisen perheen traagisen kohtalon. 

 

Vierailutoiminta sai alkunsa suomalaisesta aloitteesta, suomalaisten teatterijohtajien tutustumiskäynnistä 

Riksteaternissa ja yhteistyön avulla tarkoitus monipuolistaa teattereiden tarjontaa ja laajentaa erityisesti 

maakuntateattereiden kansainvälistä kontaktipintaa. Teattereissa kiertueyhteistyö on koettu tärkeäksi ja 

molemmin puolin. 

 

Kiertuetoiminnan kehittäminen, vapaan kentän ja kiinteiden ammattiteattereiden yhteistyön lisääminen ja 

kiertueosaamisen kehittäminen ovat suomalaisen teatterikentän tämän päivän keskeisiä tavoitteita. 

Suomalais-ruotsalainen kiertueyhteistyö palvelee molempien maiden yleisön ja yhteiskunnan tarpeita. 



Suomalaistaustaisen väestön suuri määrä merkitsee, että suomalaisella teatterilla on suuri tilaus Ruotsissa. 

Teatteritaiteen avulla voidaan vahvistaa suomen kieltä ja kulttuuri-identiteettiä Ruotsissa ja vastaavasti 

ruotsin kielen ja ruotsalaisen kulttuurin tuntemusta Suomessa. Surullista oli Gävlessä seurata Mikko Roihan 

ohjaamaa Juhan esitystä, jota paikan päällä meitä oli lauantaina hienoa esitystä katsomassa arviolta 28 

ihmistä, vaikka Gävlessä ja Gävlen ympäristössä asuu paljon suomalaisia, jotka ovat muuttaneet 60- ja 70-

luvuilla paperitehtaisiin töihin. Epäonnistuttiinko markkinoinnissa? Onko perinteinen Juhani Ahon Juha 

uudesti muokattuna liian vanhanaikaista? Paikalla ollut vähäinen yleisö piti näkemästään. Ja Juha on 

ajankohtainen ja hyvin toteutettu. 

 

Eli silti taustalla sykkii suomalaisen teatterikentän laaja ja vahva tahtotila suomalais-ruotsalaisen yhteistyön 

hankkeesta,  kahden maan yhteistyöllä toteutettava teatterin kansainvälistymishankkeesta, 

kulttuurivaihtohankkeesta- ja vientihankkeesta nimitti sitä sitten TEKIJÄKSI, Steget-projektiksi, Scen utan 

gränser tai miksi tahansa. 

 

TOIVEET JA EHDOTUKSET 

 

Millä tavoin suomalaisia esittäviä taiteita, yritystoimintaa ja osaamista viedään mielestäsi parhaiten tai 

millaisia toiveita ja kehittämisehdotuksia minulla on tuleville vienti- ja kansainvälisille 

verkottumishankkeille? 

 

Olen kovasti pohtinut tätä kysymystä vertailemalla esittävien taiteiden kenttää. Suomalainen yritystoiminta 

mm. kännykkälipunmyyntijärjestelmä tuntuu kiinnostavan paremmin Aasiaa kuin Eurooppaa kuin maat 

missä se on synnytetty eli Suomea, Nokialandiaa. Vastaavanlainen osaaminen voisi poikia yritystoimintaa. 

Myös akustinen rakentaminen tuntui kiinnostavan Aasiassa. Lisäksi vaikutti siltä, että teatterit ovat 

teknisesti hyvin varustettuja, mutta äänitekninen tai valotekninen osaaminen vaatii kehittäjiä. Tässä voisi 

olla sellaista osaamista, jota kannattaisi markkinoida ja viedä ulkomaille mm. Kiinaan ja Japaniin. 

 

Toiveena olisi ollut esitysten näkeminen erityisesti Kiinassa. Esimerkiksi oli tietenkin mielenkiintoista nähdä 

sirkusta, mutta katsojana ainoa nähty esitys ei puhutellut. Esiintyjät kaikki taitavia, mutta sisältö minusta 

amerikkalaiseen malliin rakennettua hilupilttuuta.  

 

Muut Musiikkiteatteri Kapsäkin tuotannot kuin Heinähattu, Vilttitossu ja suuri pamaus eivät sovellu 

vietäviksi Japaniin. Keväällä käytiin alustavia neuvotteluja Seoul Performing Arts Festival –järjestäjien 

kanssa mahdollisesta vierailusta Souliin 2010. Showcasenä olisi ollut koreaksi käännetty Heinähattu, 

Vilttitossu ja suuri pamaus, mutta esiintyjien aikataulu ei antanut periksi. Teosta on jo aiemmin kysytty 



Koreaan Assitej’n kautta. Teos on jo käännetty ruotsiksi, saksaksi, venäjäksi ja englanniksi. Teos on tarkoitus 

kääntää ensin ranskaksi, mutta myös turkiksi. Heinähattu, Vilttitossu ja suuri pamaus –oopperaan 

pohjoismaista vierailua varten on myönnetty apuraha.  

 

Tarkoituksena on jatkossakin saada kattavampaa tietoa kulttuuriviennin mahdollisuuksista muiden 

opintomatkojen avulla. On kiinnostavaa saada tietoa kulttuuriviennin toteutumismahdollisuuksista sekä 

selvittää suomalaisen esittävän taiteen toteutusmahdollisuuksia ylipäätänsä Aasiassa, Kanadassa ja 

Euroopassa muiden raporttien lukemalla. 

 

Musiikkiteatteri Kapsäkin tuottama Timo-Juhani Kyllösen Kuninkaiden kirja –ooppera sai kantaesityksensä 

Cadizissa 2009. Teokselle kaavailtiin kiertuetta Etelä-Amerikkaan. Samoin Markus Fagerudd kirjoittaa uutta 

espanjankielistä oopperaa Musiikkiteatteri Kapsäkille, jolle kaavaillaan niinikään kiertuetta Etelä-

Amerikkaan. On vaikea vielä sanoa onko näistä aihetta kansainvälisiksi huipputuotteiksi. 

 

Yllättäen Lenni Lehmä eksyy –musiikkiseikkailu sai joko tasokkaan dvd-taltioinnin ansiosta ja/tai/sekä että 

runsaan kontaktoinnin johdosta kiertueen Ruotsiin huhtikuussa 2012. Kiertueen järjestää Tukholman 

Suomi-instituutti. Tuottajana Petri Pöyhönen/Elementti ry. 

 

Mutta mitä toivoisi jatkossa? Kuunneltaisiin paikallisten toiveita esittävän taiteen kentän muodoista ja 

paikan päällä esiteltäisiin kiinnostavia suomalaisia osaajia. Shanghaihin olisi viety tasokasta, 

mielenkiintoista, uutta suomalaista sirkusta. Rohkeampia ryhmiä, ei muumipeikkoja, ei 

sinfoniaorkestereita. Japaniin toisenlaisia tanssiryhmiä, välillä myös jotakin muuta kuin muumipeikkoja ja 

kovin perinteistä tanssia. Ruotsissa ei kiinnosta niinkään kansalliset kysymykset kuten moneen kertaan 

Gävlessä tai Tukholmassa ruotsalaiset puhujat totesivat, vaikka suomalainen tango kiinnostaakin tällä 

hetkellä.  Jään kiinnostuneena seuraamaan KOM-teaterin Vadelmavenepakolaisen kiertueen saamaa 

huomiota Ruotsissa.  

 

Kussakin maassa on kulttuurilähettiläitä, joilla on toivottavasti oman maansa ja vastaanottavan maan 

kulttuurialan ja lainalaisuuksien tuntemus, mikä kiinnostaa, sillä ihan mitä tahansa, hinnalla minne tahansa, 

ei kansainvälisellä tuella kannata Suomi-kuvan kiillottamiseksi, ei mielestäni kannata tehdä. Japanissa Aarne 

Toivosella on varmasti paljon sanottavaa niin musiikin kuin teatterin alalla. Jukka O. Miettisellä niinikään, 

Aasia Helsingin festivaalin taiteellisella johtajalla on monen vuoden näkemys kiinalaisesta kulttuurista. 

Mielestäni keskustelut Jukan kanssa ovat olleet arvokkaita. Varsinkin kun Kiinassa itse kukin samalla 

moraalisessa mielessä joutuu pohtimaan sananvapautta, unohtamaan tietyt ihmisoikeudet ja miettimään 



tiettyjä ihmisarvoja käydessään kauppaa kiinalaisten kanssa. Oli kyse sitten kulttuurivaihdosta tai 

kaupankäynnistä. 

 

Heinähatun, Vilttitossun ja suuri pamaus on yhä myynnissä. Ruotsissa kyseinen lastenooppera on myös 

saatavilla — halvemmallakin, mutta ei suomenkielisenä versiona. Voi olla, että suomenkielisellä 

kiertueversiolla ei päästä 2012 kiertämään Ruotsia kiertuetuesta huolimatta. 

 

Yeosussa, Koreassa on seuraava World Expo 2012. Tanssin tiedotuskeskus Pirjetta Mularin johdolla on 

tehnyt useita vierailuja Koreaan ja ovat varmasti parhaiten perillä tulevaisuuden suunnitelmista. Odotan 

mielenkiinnolla millaisia kansainvälisiä vientisuunnitelmia Korean ja Suomen välille kehkeytyy. 

Musiikkikorkeakoulut ainakin Euroopassa ovat täynnä lahjakkaita korealaisia huippumuusikoita ja varsinkin 

huippulaulajia. 

 

Lopuksi vielä kiitos Outi Raatikaiselle, jonka kanssa kävin kiinnostavia keskusteluja tätä kehityshankkeen 

kirjallista versiota kirjoittaessa. Täytyisi miettiä lisää tapoja, joilla ennakkoon selvitettäisiin minkälaiset 

esitykset kussakin maassa oikeasti voisivat tulla kyseeseen yleisön mielenkiinnon kohteina. Bisneskielellä 

asiakaslähtöisyyttä lisää. Nyt tuntuu, että mennään ikään kuin valtiollisen rahan ohjaamina  tuputtamaan 

jotakin, mikä ei myy.  

 

Mitä voisi siis tehdä agentti kunnollisen materiaalin kanssa riittävän pitkäksi aikaan paikkojen päälle 

tapaamaan ostajia ja ottamaan tuntumaan kiinnostuksen kohteisiin. Halvempaa varmasti kuin kokonaisen 

orkesterin vieminen paikan päälle soittamaan tyhjille saleille, ulkomaisten ostajien säännöllistä tuomista 

tänne kiinnostavista maista toki tehdään, mutta pitäisikö tehdä enemmän kuitenkin? Ulkomaisia ostajia 

arvioimaan tänne myös kriittisesti, mitä pitää esityksissä parantaa, jotta kiinnostus lisääntyisi. Mikä 

esimerkiksi Kapsäkin valtaisassa ohjelmistomäärässä voisi sopia ja jos ei mikään, niin mihin suuntaan 

viestiesityksiä pitäisi trimmata? Siis mietittäisiin ennalta, minne kannattaisi mennä ja tutkittaisiin kohdemaa 

ja sen maku kunnolla. Voisiko teatteri-info pitää tällaista tietopankkia? Kehittää markkinointimateriaalin 

kehitystyötä, jotta on millä kehtaa myydä.   

 

Tarvitaan lisää pysyvää rahaa suoriin markkinointi- ja myynninedistämistapoihin. Selkeä tukiosuus Kapsäkin 

materiaalituotantoon.  Tiedän, että tähän voi olla vaikea saada rahaa, mutta jonkinlaisia kulttuurin 

vientirengastoimintoja julkisen tahon pitäisi kehittää. Kulttuurivientirahoilla ainakin, TEM:n rahoilla 

mahdollisesti myös.  

 

Markkina-alueilla pitää pystyä olemaan pitkään ja säännöllisesti, ennen kuin mitään tapahtuu. Pitää myös 



kriittisesti pohtia, kannattaako ylipäätään yrittää viedä kaikkea sitä jota on yritetty? On kulttuurisisältöjä, 

jotka ovat kovin kotimaisia kaiken kaikkiaan. Olisiko parempi viedä yksittäisiä tekijöitä oppimaan ja 

kokemaan ulkomaiden toimintatapoja? Edestakaisin liikkuvien ihmisten kautta viestituntumaankin saa 

pidemmän päälle parempaa otetta.  

 

Tarvitaan kansainvälinen sisällöt tunteva, myyntiasenteinen henkilö, joka on kotonaan sekä meillä että 

muualla ja jolla on hyvä kontaktiverkosto oikeisiin ihmisiin oikealla tasolla, tarvitaan rahaa, jotta pystytään 

matkustamaan riittävästi silloin kun tarvitsee, tarvitaan tuotteita/teoksia, jotka valitaan asiakkaiden maun 

mukaan, tarvitaan yleistä korkeaa laatua kaikessa tekemisessä, tarvitaan hyvät markkinointimateriaalit ja 

kansainväliset verkkosivut jne. myynnin tueksi, jos näitä ei löydy tai pystytä hankkimaan, kannattaako 

vaivautua? Toivottavasti en ole liian negatiivinen kaikkine korjausehdotuksine. Minusta on aina hyvä pohtia 

kriittisesti mihin julkisia rahoja pitää suunnata, jos vakavasti halutaan myydä, viedä, markkinoida 

suomalaista kulttuuria ulkomaille. 

 

  

Halmhatten och Filttofflan och den stora smällen  
  
Vad är det Halmhatten och Filttofflan hör sina föräldrar tala om?  Och vad är det som växer i  
mammas mage?  Är det en bil, en hund, en katt eller vad?  Systrarnas fantasi finner inga  
gränser - men snart förstår de att de ska få ett syskon.  Det är både läskigt och roligt att bli  
storasyskon!  Halmhatten och Filttofflan och den stora smällen baserar sig på Sinikka och Tiina Nopolas populära  
barnböcker. Halmhatten och Filttofflan och den stora smällen är en opera för de allra minsta.   
  
Musik: Markus Fagerudd   
Text: Tiina Nopola & Sinikka Nopola i översättning från finska av Janina Orlov    
Regi: Milko Lehto, Sesa Lehto och Reetta Ristimäki    
Dekor/kostym: Markus R. Packalén 
Bild: Lauri Lundahl  
  
Halmhatten: Nina Kaipainen    
Filttofflan: Ida Backer    
Orkestern består av accordeonist Jukka Ojala  
  

Språk: Svenska, finska eller tyska. Längden: 30 minuter, för 3-9 åriga.   


