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TILA | RUM | VENUE -seminaari 
Aika:  5.3.2014 klo 14-17 
Paikka:  Teatterikulma (Komedia, 2krs.), Meritullinkatu 33, Hki 
 
SEMINAARIN OHJELMA 
14.00  Seminaarin ohjelma. Lähtökohdat ja tarpeet. 
n. 15.45 Tauko. Jatkotoimenpiteet. Tanssin talosta. 
17.00  Tilaisuus päättyy. 
 
Keskustelua TEATTERITILOISTA ja yhteistyöstä 
Harjoitussalit & näyttämöt | pajat & varastot & toimistot | residenssit 
 
Koollekutsuja Klockriketeatern, yhteistyössä Teatterikeskuksen kanssa. 
 
KUTSUA SAA MIELELLÄÄN LEVITTÄÄ KOKO KENTÄLLE! 
 

 
14.00 Lähtökohdat | Dan Henriksson, Klockriketeatern & Maaria Kuukorento, TK 
Osallistujat, lyhyt esittely (nimi ja teatteri/organisaatio). 
Mitä edustamme, ketkä ovat paikalla (tai haluavat olla mukana) 
- vakituiset, joilla omat tilat ja tilattomat 
- vakiintuneet ja työryhmät 
- teatteri, sirkus, esitystaide, tanssi?… 
Muut tiloihin vaikuttavat yhteisöt: muut teatterit, rahoittajat (OKM, Hki kulke, rahastot) 
Miksi olemme täällä tänään. 
 
Tavoite: Yhteistyön lisääminen! 
Kartoitetaan 

 kentän tarpeita tilojen suhteen 
 yhteistyömahdollisuuksia  
 käynnissä olevia tilahankkeita (case) 
 olemassa olevia selvityksiä ym.  
 olemassa olevat tilat 
 mahdolliset yhteistyöpartnerit 
 hyviä käytäntöjä ja malleja 
 ongelmat 
 "tilahankkeen" edellytykset 

 

 
KESKUSTELUN AIHEITA: 
 
TILA 
- harjoitustilat 
- esiintymistilat, näyttämöt 
- pajat ja verstaat 
- varastot (lavastus, puku, rekvisiitta, tekniikka, podestot jne.) 
- residenssit 
- toimistot 
- Helsingin alue ja muualla Suomessa 
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- laitosteatterit, kaupungin tilat yms. 
- esimerkkejä eri tavoin toimivista malleista 
 
TOIMINTA 
- esitykset ja erilaiset tarpeet 
- harjoitukset 
- lukudraamaa vs. raskaat lavastukset 
- jatkuvuus 
- taiteellinen toiminta ja kaupallinen vuokraus tms. 
 
TIETO 
- miten jakaa tietoa (kentän sisällä): TK kirjaa seminaarin keskustelusta 
- tilakalenteri, varaukset, tilapankki (avoin lähdekoodi, open source)  
 
AIKA 
- toiminnan rytmittäminen vuorokauden, viikon ja vuodenajan mukaan 
- perinteinen teatterikausi, kesäkausi, pitkät pyhät, sunnuntait 
- pitkän tähtäimen suunnittelu ja nopeasti syntyvät tarpeet 
 
VIERAILU - KIERTUE 
- toiveet, ongelmat 
 
RAHOITUS ja ja mahdollisen TILA-hankkeen hallinto 
- hankerahoitus TILA-pilotille  
- kuka vetää 
- omakustannusperiaate vuokraustoiminnassa? 
- vuokrat ja sopimukset, erilaisia malleja 
- sitoutuminen, sopimusmalleja 
 
Noin kello 15.30 tauko 
 
CASE  
Tanssin talo -hanke. Esittely ja lyhyesti FAQ. 
Projektipäällikkö Hanna-Mari Peltomäki, Tanssin talo ry. 
 
JATKO 
Jatkotoimenpiteet: työryhmä, vetovastuu 
Seuraavat askeleet, ja mitä tapahtuu ennen sitä 
Rajoitetaanko vai laajennetaanko 
Rahoitus? Helsingin kaupunki (kulke), säätiöt, OKM? 
Talkoovoiminko? 
Yhteisöt: TK, Cefisto, teatterit, vuokratilat 
 

 
Huom!  
Seminaari on keskustelua varten, eikä ensisijaisesti ole  
- markkinointitapahtuma: "meillä on tyhjää kolme viikkoa heinäkuussa" tai "tarvitaan 
harjoitustila lokakuussa", (tuo flyereita sitä varten jos haluat) 
- yksityiskohtaisten tilaideoiden kehittelyä (?) 
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- taiteellisten yhteistyöhankkeiden keskustelufoorumi 
- markkinoinnin yhteistyö- tai ideahautomo 
- perustoiminnan rahoitussparrausrinki 
 
Nyt puhutaan TILOISTA. Tervetuloa mukaan! 
 
 

 
Linkkejä ja esimerkkejä 
Helsingin kaupunki, Kulke | http://www.hel.fi/hki/Kulke/fi/Vuokrattavat+tilat 
Tanssin talo | http://tanssintalo.fi/tanssin-talo-ry/yhteystiedot/ 
Eskus | http://www.esitystaide.fi/puhdistamo/vuokrattavat-tilat 
Reprum | http://reprum.fi/suomeksi/reprum/ 
Kaapelitehdas, Korjaamo, Lume jne. 
Koko, Universum, Puoli-Q, Klockrike Diana jne. 
 
Teaterfältets aktörer, Linnea Staran selvitys (tiloista, siv. 65-77) 
http://www.kulturfonden.fi/Site/Data/686/Files/Teaterfaeltets%20aktoerer%20av%2
0Linnea%20Stara.pdf 
 
www.kokija.info 
 
 
 
Tanssin talo ry. 

"Kaapelitehtaalla ti 25.2. klo 16.30 alkaen infotilaisuus 
missä mennään..." 
 


