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ALUKSI 

Riihimäen Teatterin Oy:n strategia on laadittu hallituksen, henkilökunnan ja 
riihimäkeläisten yhteistyönä. Hallitus ja teatterin työntekijät ovat yhteisessä 
strategiapäivässään 9.4.2015 muotoilleet toiminaan tavoitteet, joilla Riihimäen 
Teatteri Oy:n visio voitaisiin saavuttaa. Nämä tavoitteet on annettu 
riihimäkeläisten arvioitaviksi strategia-illassa 12.5.2015, jonka jälkeen lopullisen 
Riihimäen Teatteri Oy:n strategian on vahvistanut hallitus. 
 
Teatterin strategian aikajänne on 5 vuotta. Strategian toteutumista on tarkoitus 
arvioida vuosittain hallituksen ja henkilökunnan toimesta. Päämääränämme on 
saavuttaa visiomme viimeistään vuonna 2020. 
 
Tässä strategiaesittelyssä kerrotaan ensimmäisenä Riihimäen Teatteri Oy:n 
visiosta vuodelle 2020. Vision jälkeen pureudutaan Riihimäen Teatterin nykytila-
analyysiin, joka nostaa esiin teatterin vahvuudet, heikkoudet, uhat ja 
mahdollisuudet. Tämän jälkeen esitellään neljä toiminnan tavoitetta, joiden 
kautta visio on mahdollista saavuttaa. Viimeisessä osassa on nähtävissä 
Riihimäen Teatterin toiminnan arvioinnin mittarit. Näiden mittarien avulla 
arvioidaan strategian toteutumista. 
 

RIIHIMÄEN TEATTERI ON SUOMEN RIIHIMÄKELÄISIN 
TEATTERI 

Riihimäen Teatteri Oy:n visiona on toimia Suomen riihimäkeläisimpänä 
teatterina. Suomen riihimäkeläisin teatteri ammentaa aiheensa ja teemansa 
ympäröivästä yhteisöstä ja ihmisistä. Suomen riihimäkeläisin teatteri kuuntelee 
riihimäkeläisiä (ja sellaiseksi itsensä kokevia) ja osallistuu aktiivisesti 
riihimäkeläisen yhteisön toimintaan ja teatterin kehitystyöhön. Riihimäkeläisyys 
voidaan määritellä usealla tavalla ja jokaisella riihimäkeläisellä on oma suhde 
riihimäkeläisyyteensä.  

 
RIIHIMÄEN TEATTERI OY:N NYKYTILA-ANALYYSI 

Riihimäen Teatteri Oy:n hallituksen ja henkilökunnan kesken järjestetyssä 
strategiapäivässä torstaina 9.4. 2015laadittiin yhdessä SWOT-analyysi Riihimäen 
Teatteri Oy:n nykytilanteesta.  

RIIHIMÄEN TEATTERIN SISÄISET VAHVUUDET 
Riihimäen Teatterilla on pitkä ja vakiintunut historia, olemme toimineet 
kunnianhimoisesti, paikallista teatterielämää kehittäen jo 69 vuotta ja uskomme 
toimivamme vähintään toiset 69 vuotta aktiivisena osana riihimäkeläistä 
kaupunkikuvaa. 
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Riihimäen Teatteri Oy:llä on hyvät ja nopeat paikalliset kontaktit, joiden kautta 
yhtiö on verkostoitunut tiiviiksi osaksi paikallista toimintaympäristöään.  
 
Yhtiö kooltaan ja organisaatioltaan pieni ja ketterä. Tarvittaessa pystymme 
nopeisiin muutoksiin toiminnassamme ja kykenemme sopeutumaan muuttuviin 
olosuhteisiin kohtuullisen nopeasti.  
 
Riihimäen Teatterissa ollaan avoimia uusille avauksille ja ideoille. Tämän 
vilpittömän avoimuuden kautta pysymme ajassa kiinni, emmekä jumiudu ennalta 
opittuihin toimintatapoihin. Olemme valmiita kokeilemaan uutta.  
 
Teatterin henkilökunta on sitoutunut ja halukas toteuttamaan annettuja 
työtehtäviä yli omien vastuualueidensa. Henkilökunnalle ja hallitukselle teatterin 
tekeminen on yhteinen ja säilyttämisen arvoinen asia.  
 
Riihimäen Teatterilla on hyvä maine teatterikentällä. Meidän on helppo saada 
vierailijoita tuotantoihimme ja vierailijat lähtevät teatteristamme tyytyväisinä ja 
halukkaina palaamaan uudelleen Riihimäen Teatteriin.  
 
Riihimäen Teatterin sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen on avointa ja läpinäkyvää.  
 
Henkilökunta on hyvin informoitua teatterin tilanteesta. Henkilökunnalla on 
voimakas halu, sekä konkreettiset mahdollisuudet vaikuttaa oman työnsä kautta 
teatterin toimintaan.  

RIIHIMÄEN TEATTERIN SISÄISET HEIKKOUDET 
Riihimäen Teatteri Oy:n organisaation pienuus näyttäytyy vahvuuden lisäksi 
myös heikkoutenamme. Olemme pakotettuja tekemään oman organisaatiomme 
kokoisia produktioita, jolloin esimerkiksi suurempien musikaalien tuottaminen on 
poissuljettua. Organisaatiomme on altis haavoittumaan esimerkiksi 
sairastapausten tai loukkaantumisten vuoksi.  
 
Toiminnan kehittämiseen on suunnattu vähän resursseja, koska organisaation 
pienuus pakottaa työntekijät keskittymään vahvasti päivittäiseen työhön ja 
teatterin päätehtävän hoitamiseen.  
 
Riihimäen Teatterin tilan identiteetti ei ole selkeä. Rakennus ei ole helposti 
tunnistettavissa teatteriksi ja tilat kaipaisivat päivitystä. Peruskorjaus on edessä 
viimeistään viiden vuoden sisällä. 

RIIHIMÄEN TEATTERIN ULKOISET UHAT 
Riihimäen Teatteri Oy:n toiminnan suurimmat ulkoiset uhat on 
kulttuuripolitiikassa tapahtuvat muutokset, jotka heijastuvat pahimmillaan 
valtion ja kunnan rahoitusosuuteen. Lisäksi muutokset kulttuuripolitiikassa 
saattavat vaikuttaa ammattiteattereiden arvostuksen vähentymiseen.  
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Riihimäen Teatterin sijoittuminen suurempien teattereiden puristukseen Etelä-
Suomessa asettaa yleisön tavoittamiseen haasteita.  
 
Teatterin toimitilojen huono kunto uhkaa teatterin päätehtävän toteuttamista. 
Teatterihotellirakennuksen sijainti on kaupunkikuvassa hieman syrjäinen, eikä 
palvele osaltaan teatterin sijoittumista kaupungin luontaisten liikennereittien 
varrelle.  
 
Riihimäen Teatterin toiminnan jatkuvuutta uhkaa erityisesti yleisöpohjan 
vanhentuminen ja lopulta luontainen poistuminen.  
 
Paikallisesti Riihimäen Teatteria ei välttämättä koeta helposti lähestyttäväksi. 
Katsojien mielenkiinnosta Riihimäen Teatteri Oy taistelee sosiaalisen median ja 
muiden vapaa-ajanpalveluiden kanssa. 

RIIHIMÄEN TEATTERIN ULKOISET MAHDOLLISUUDET 
Riihimäen Teatterilla on monia mahdollisia paikallisia yhteistyötahoja, joiden 
yhteistyö nähdään mahdolliseksi tai kehittämisen arvoiseksi. Tällä hetkellä 
keskeisimmät yhteistyötahot ovat Scandic Riihimäki, Riihimäen Nuorisoteatteri 
ja Hämeenlinnan Teatteri, sekä Riihimäen kaupungin kulttuuripalvelut.  
 
Riihimäen Teatterin sijainti radan varressa lisää mahdollisia yleisökontakteja ja 
teatterirakennuksen sijoittuminen keskustaan tuo mahdollisuuksia teatterin 
toiminnan näkyväksi tekemiselle.  
 
Tulevaisuudessa Riihimäen Teatterin on mahdollista toimia digitaalisen 
yleisötyön edelläkävijänä suomalaisella teatterikentällä. 

 
RIIHIMÄEN TEATTERI OY: N TOIMINNAN TAVOITTEET 

Riihimäen Teatteri Oy:n toiminnan tavoitteet on laadittu vision saavuttamiseksi. 
Tavoitteita on ollut laatimassa teatterin henkilökunta ja hallitus. 

RIIHIMÄEN TEATTERI TOTEUTTAA PERUSTEHTÄVÄÄNSÄ 
ERINOMAISESTI 
Riihimäen Teatteri Oy:n perustehtävänä on tuottaa laadukkaita teatteriesityksiä 
mahdollisimman laajalle yleisölle. Tätä perustehtävää toteutetaan laadukkailla 
teatteriesityksillä ja yleisöä kiinnostavilla aiheilla, jotka tukeutuvat vision 
mukaisesti riihimäkeläisyyteen ja paikallisuuteen. 

RIIHIMÄEN TEATTERI OSALLISTUU JA AVAUTUU 
Riihimäen Teatterin tavoitteena on osallistua paikallisiin tapahtumiin aktiivisesti. 
Teatteri haluaa olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa aktiivista 
riihimäkeläistä kaupunkielämää. Teatteri pyrkii ottamaan näkyvämmin osaa 
riihimäkeläisten elämään. 
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Teatteri pyrkii avaamaan oviaan ja toimintojaan aktiivisemmin kaikkien 
kansalaisten nähtäväksi. Teatterirakennusta elävöitetään ja aulatiloja ja -
toimintoja kehitetään elämyksellisempään suuntaan. Yleisölle tarjotaan 
mahdollisuuksia seurata esitysten valmistamista, esityksiin valmistautumista ja 
jopa teatterin toiminnan suunnitteluun osallistumista.  

RIIHIMÄEN TEATTERI ON DIGITAALISEN YLEISÖTYÖN 
EDELLÄKÄVIJÄ 
Digitaalinen yleisötyö tarkoittaa Riihimäen Teatterissa esitysten rinnalla 
kulkevaa sisällöllisesti itsenäisesti toteutettavia sosiaalisen median teoksia. 
Teoksen teemoja, taustoja ja materiaalia pyritään avaamaan ja keräämään 
sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median kanavissa hyödynnetään digitaalisia 
muotoja esitysten jakamisessa teatterin tilojen ja muiden esityspaikkojen 
ulkopuolelle. Esimerkiksi esitysten suoratoistoa voidaan toteuttaa muun muassa 
hoitokoteihin ihmisille, joilla ei ole mahdollisuutta seurata esitystä perinteisissä 
esityspaikoissa. Riihimäen Teatteri pyrkii olemaan digitaalisen yleisötyön 
edelläkävijä ja aktiivinen kehittäjä suomalaisella teatterikentällä. Digitaalisen 
yleisötyön kehittämiseksi voidaan toteuttaa erillinen hanke perustoimintaa 
tukevilla sisällöillä. Digitaalisen yleisötyön tavoitteena on madaltaa kynnystä 
lähestyä teatteria ja parantaa ihmisten mahdollisuuksia nauttia teatterista myös 
esitysten ulkopuolella. 

RIIHIMÄEN TEATTERIN TILAT KEHITTYVÄT JA OVAT 
AJANMUKAISET 
Riihimäen Teatteri Oy:n toimitilat ovat peruskorjauksen tarpeessa. Tiloja 
pyritään kehittämään teatterin toimintaa ja ympäröivää yhteisöä paremmin 
palveleviksi. Riihimäen Teatterista on tarkoitus luoda riihimäkeläisten yhteinen 
olohuone, jonne on turvallista ja innostavaa saapua ja siellä on mahdollisuus 
kokemuksellisiin ajanviettotapoihin. Riihimäen Teatteri ottaa suuremman ja 
näkyvämmän roolin Riihimäen kaupunkikuvassa kehittämällä tilojaan ja 
näkyvyyttään teatterimaisempaan ja kiinnostavampaan suuntaan. Rakennus 
itsessään voi toimia yllätysten alustana ja elämysten levittäjänä. 
 

RIIHIMÄEN TEATTERIN TOIMINNAN ARVIOINTI 

Riihimäen Teatterin toiminnan arviointiin pyritään luomaan kattavat mittarit, 
jotta toimintaamme voidaan arvioida sisäisesti sekä laadullisesti että 
määrällisesti. Toiminnan sisäisen arviointiin osallistuvat Riihimäen Teatteri Oy:n 
hallitus ja työntekijät 

MÄÄRÄLLISIÄ MITTAREITA 
• tapahtumat ja tilaisuudet määrällisesti 
• katsojamäärä 
• omat tulot 
• työntekijöiden työtuntiseuranta ja ylityökertymät 
• lipunmyynnin kanavamyynnin informaatio 
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• vuoden aikana tehtyjen lehtijuttujen määrä 
• internetsivujen kävijämääräanalyysi 
• sosiaalisen median kävijä- ja aktiivisuustietojen analyysi 
• yhteistyöhankkeiden määrä 
• yleisöaulan toiminnallisuuden arviointi 

LAADULLISIA MITTAREITA 
• suora yleisöpalaute 
• produktion jälkeinen produktiopalaute valmistelu-, harjoitus- ja 

esitysajasta 
• työhyvinvointikyselyt 
• ei-teatterissakävijöille suunnattu kysely toiminnan kehittämiseksi 
• yleisöaulan elävyyden arviointi 
• palautekysely yhteistyökumppaneille 
• esityksistä tehdyt lehti- ja blogiarvostelut 

 


