
TINFO jakoi kolme palkintoa teatterialan Thalia-gaalassa Svenska Teaternissa 11.3.2012 

Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) perinteinen Silmänkääntäjä-palkinto jaettiin valokuvaaja ja graafinen 

suunnittelija Pate Pesoniukselle. Silmänkääntäjä-palkinto on perustettu vuonna 1998. Silmänkääntäjiä voi 

löytyä mistä tahansa teatterin ammattikunnasta. He ovat henkilöitä, jotka omassa tehtävässään ja omalla 

alueellaan ovat vaikuttaneet ilahduttavasti teatterin esitystoimintaan, työn laatuun tai imagoon.  

TINFO-palkinto myönnettiin Baltic Circle –festivaalin johtajalle Eva Neklyaevalle. TINFO-palkinnon ajatus on 

palkita teatteritiedon tuottajia, tiedottajia, toimittajia, kriitikoita, alan tutkijoita tai innovatiivisia hankkeita 

ja nostaa esille parhaita käytäntöjä teatteria koskevassa viestinnässä.  

Thalia-palkinnon sai Teatteri Takomon tuottama ja Milja Sarkolan käsikirjoittama ja ohjaama Perheenjäsen. 

Thalialla palkitaan yhteiskunnallista keskustelua herättävä, uusia yleisöryhmiä houkutteleva, 

kansainvälisesti menestynyt, innovatiivinen tai muuten erityisen ansioitunut esitys ja siten herättää 

keskustelua teatteritaiteen merkityksestä. 

Sekä TINFO- että Thalia -palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2010. 

Katso muut Thalia-gaalassa palkitut TINFOn verkkosivuilta:  

http://www.tinfo.fi/site/?lan=1&mode=tiedotteet&laji=1&tiedote_id=161  

Katso kuvat Thalia-gaalasta: http://www.flickr.com/photos/thaliagaala  

 

TINFOn palkintojen perustelut ovat seuraavat: 

Silmänkääntäjä-palkinnon 2012 saa valokuvaaja ja graafinen suunnittelija Pate Pesonius.  

Pate Pesonius on teatterin todellinen taustavaikuttaja. Pesonius on ollut osaltaan antamassa teatterille 

visuaalista ilmettä ja luomassa mielikuvaa teatterista ajankohtaisena ja kiinnostava taidemuotona. 

Teatterin kuvallinen markkinointi on syytä tuoda uudelle vuosituhannelle ja Pesonius on tehnyt tässä 

suhteessa erittäin tärkeää työtä. Viimeisenä esimerkkinä Q-teatterin Broken Heart Storyn esityskuvien ja 

graafisen suunnittelun vahva ja ajanmukainen ilme. 

TINFO-palkinnon 2012 saa Baltic Circle –festivaalin johtaja Eva Neklyaeva. 

Eva Neklyaevalla on persoonallinen, kunnianhimoinen ote festivaalin vetämiseen. 

Neklyaeva on toiminut pitkään nykyteatterin tuottajana. Hän on omalla työllään ja persoonallisella, 

antaumuksellisella otteellaan saanut näkyvyyttä nykyteatterin kentälle. Neklyaevan tapa rakentaa festivaali 

on sisältölähtöinen ja kuratoiva – esitykset, klubit, workshopit muodostavat omalakisen eliön. Baltic 

Circlestä on tullut riskejä ottava, avoimesti kommunikoiva festivaali, joka tarjoaa yleisölle ja teatterille 

monenlaisia kohtaamispintoja. 

Neklyaeva on teatteri(tiedon)tuottaja, joka on tuonut esiin suomalaista teatteriosaamista kansainvälisesti 

ja luonut uudenlaisia verkostoja teatterintekijöiden kesken. Tässä mielessä Neklyaeva on jatkanut ja 

uudistanut Baltic Circlen kunniakkaita perinteitä. 

Erityisesti viime syksyn Baltic Circle sai Helsingin näyttämään vireältä teatterikaupungilta. Festivaali käytti 

uudenlaista tiedottamista ja verkostoitumista, sai hyvin julkista huomiota ja onnistui houkuttelemaan uutta 

yleisöä. 

http://www.tinfo.fi/site/?lan=1&mode=tiedotteet&laji=1&tiedote_id=161
http://www.flickr.com/photos/thaliagaala


Palkitsemalla Eva Neklyaevan raati haluaa nostaa esiin kuraattorin: tuotannollisen ja dramaturgisen 

ymmärryksen yhdistämisen. 

Thalia-palkinnon vuoden 2011 esityksestä saa Teatteri Takomon tuottama ja Milja Sarkolan 

käsikirjoittama ja ohjaama Perheenjäsen 

Ensi-ilta 5.11.2011. Teatteri Takomo, Käsikirjoitus ja ohjaus: Milja Sarkola. 

Rooleissa: Antti Holma, Lotta Lehtikari, Seppo Merviä, Hanna Raiskinmäki 

Lavastus: Kaisa Rasila, Puvustus: Monika Hartl, Valot: Heikki Paasonen, Dramaturgi: Heini Junkkaala, 

Ohjaajan assistentti: Taneli Maljanen 

Perustelut: 

Ehdotusten perusteella Thalia-palkinnon raati haluaa nostaa esille viisi esitystä viime vuodelta: 

Teatteri Nirvana – Paratiisi (ohj. Sini Pesonen) 

Ryhmäteatteri – Eduskunta (ohj. Susanna Kuparinen) 

Pyynikin kesäteatteri – Rauta-aika (ohj. Kari Heiskanen) 

Teatteri Takomo – Perheenjäsen (ohj. Milja Sarkola) 

Suomen Kansallisteatteri – Paperiankkuri (ohj. Hanna Brotherus) 

Jokainen näistä esityksistä on ollut omassa ajassaan, tilassaan ja tyylilajissaan merkittävä 

teatteritapahtuma vuoden 2011 aikana, ja kukin ottaa omassa näyttämökerronnan mittakaavassaan 

kantaa siihen miltä suomalaisuus ja suomalainen yhteiskunta näyttää ja tuntuu ja kuinka se on ja muuttuu 

tässä ajassa. Esitysten paremmuusjärjestykseen asettaminen on vaikeaa, ja raati haluaa antaa 

kunniamaininnan näille kaikille esityksille. Vuoden 2011 esityksen Thalia-palkinnon saajaksi raati on 

valinnut Teatteri Takomon esityksellä Perheenjäsen. 

Perheenjäsen lähestyy rohkeasti henkilökohtaisista lähtökohdista yhteiskuntamme pienintä yksikköä – 

perhettä. Perheenjäsen on sekä henkilökohtaisuudessaan että tulkittavuudessaan kiinnostava, tuore 

draamateksti, jonka pohjalta tehty esitys on täsmällinen, puhutteleva ja hallittu nykyaikainen 

näyttämöteos. Se on hieno esimerkki pienen ryhmäteatterin ja koulutetun sekä ammattitaitoisen 

työryhmän tinkimättömästä suhtautumisesta työhönsä. 

Huolimatta esityksessä aistittavasta vahvasta henkilökohtaisesta latauksesta, se ei kuitenkaan sorru vain 

tekijöittensä tilitykseksi, vaan kasvaa itseään suuremmaksi kokonaisuudeksi ja tekee henkilökohtaisesta 

yleistä. Esityksen keskiössä on sukupolvien välinen kuilu ja vanhemman sekä lapsen välinen suhde. Se on 

vahva kasvutarina monella tasolla: tytöstä naiseksi, lapsesta aikuiseksi, tyttärestä äidiksi ja tekijän 

perillisestä itsenäiseksi tekijäksi. 

Esitys tarttuu useisiin aikamme ilmiöihin, kuten narsismiin, julkisuussuhteeseen ja oman identiteetin 

löytämiseen yhteiskunnan, ympäristön, ammatin ja perheen puristuksissa. Vanhemmuuden ja oman 

taiteilijaidentiteetin välisen kriisin ohessa, esitys paneutuu myös käsittelemään teatterin perimmäisiä 

kysymyksiä tekijän kannalta – suhdetta vanhan ja uuden, konstruktion ja dekonstruktion sekä 

samastuttavan ja vieraannutetun välillä. Vahvasta teatterilähtöisestä käsittelystään huolimatta esitys ei 

kuitenkaan ole eksklusiivinen kokemus, vaan pikemminkin teatterista, sen tekijöistä ja heidän 

pohdinnoistaan kehittyy allegoria, jonka jokainen katsoja pystyi soveltamaan omaan elämäänsä, työhönsä 

ja perheeseensä. 



Lopputuloksena on vaikuttava ja syvälle ihmiseen uppoava esitys, josta ulos kävelleessään katsoja pysähtyy 

pohtimaan suhdettaan vanhempiinsa, lapsiinsa, omaan työhönsä, sekä ympäröivään maailmaan. 

Perheenjäsenen esittämät ajatukset ja sen nostattamat tunteet pysyvät katsojan mukana pitkään, kuin 

testamenttina sille kuinka yhteinen ja jaettu ihmisyys voi nousta katsojalle koettavaksi Perheenjäsenen 

rohkeasti henkilökohtaisesta tekemisen ja esittämisen tavasta. 

---- 

Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) palkintojen kuvaukset: 

TINFO-palkinto 

TINFO-palkinnolla palkitaan teatteritiedon tuottajia, tiedottajia, toimittajia, kriitikoita, alan tutkijoita tai 

innovatiivisia hankkeita ja nostaa esille parhaita käytäntöjä teatteria koskevassa viestinnässä. 

Palkintoehdokas voi olla yksityishenkilö, työryhmä, hanke, teatteri tai muu yhteisö, joka on toimitus-,  

tiedotus- tai tutkimustyöllään syventänyt teatteritaiteen tuntemusta. TINFO-palkinto jaetaan vuosittaisessa 

Thalia-gaalassa. 

Thalia-palkinto 

Thalia-palkinnon tarkoituksena on palkita yhteiskunnallista keskustelua herättävä, uusia yleisöryhmiä 

houkutteleva, kansainvälisesti menestynyt, innovatiivinen tai muuten erityisen ansioitunut esitys, ja siten 

herättää keskustelua teatteritaiteen merkityksestä. Palkinnon voi saada mikä tahansa pääasiassa 

suomalaisten teatterintekijöiden tuottama esitys. Vuoden esitys voi olla teatteria, tanssia, sirkusta, 

esitystaidetta tai näitä yhdistelevä esitys. Thalia-palkinto jaetaan vuosittaisessa Thalia-gaalassa. 

Silmänkääntäjä-palkinto 

Teatterin tiedotuskeskus perusti vuonna 1998 Silmänkääntäjä-palkinnon, jota aikaisemmin jaettiin joka 

toinen vuosi Maailman teatteripäivänä valtakunnallisessa juhlassa.  Vuodesta 2010 lähtien 

Silmänkääntäjäpalkinto on jaettu vuosittaisessa Thalia-gaalassa. Palkinnon kautta TINFO haluaa nostaa esiin 

mahdollisimman monipuolisesti sitä työtä, jota teattereissa tehdään maan teatteritaiteen hyväksi. 

Silmänkääntäjä-palkinnon nimi muistuttaa ensimmäisestä suomenkielisestä näytelmästä, Pietari 

Hannikaisen Silmänkääntäjästä, mutta samalla se viittaa teatteritaiteen ominaispiirteisiin toden ja fiktion, 

katsojan ja esiintyjän väliseen vuorovaikutussuhteeseen, teatterin taikaan ja vetovoimaan.  

Silmänkääntäjiä voi löytyä mistä tahansa teatterin ammattikunnasta. He ovat henkilöitä, jotka omassa 

tehtävässään ja omalla alueellaan ovat vaikuttaneet ilahduttavasti teatterin esitystoimintaan, työn laatuun 

tai imagoon. Palkintoja voidaan myöntää useampia kerrallaan eikä elämäntyönkään palkitseminen ole 

kokonaan pois suljettu. TINFO nimeää uuden palkintoraadin jokaista palkitsemiskertaa varten. Raati ottaa 

vastaan teatterialalta tulleita ehdotuksia, mutta ei ole sidottu niihin. 

*** 

TINFO – Teatterin tiedotuskeskuksen myöntämistä palkinnoista lisätietoja antaa: 

TINFO / johtaja Hanna Helavuori, +358 44 363 1722 

 


