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ASIANTUNTIJAORGANISAATIO 
PALVELEE 

Teatterin tiedotuskeskus – TINFO on 13 teatterialan yhteisön omistama asiantuntija- 
ja välittäjäorganisaatio, jonka tehtävänä on tuottaa ja välittää tietoa teatterista lisäten 
teatterin ja alan yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja näkyvyyttä sekä edistää ammat-
tikentän kansainvälistä liikkuvuutta: verkostoitumista, vaihtoa ja vientiä. TINFOn 
toimintaa ovat ohjanneet TINFOn strategia (2011-2014) sekä Teatterin vientistra-
tegia, joka ottaa huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kulttuuriviennin 
kehittämisohjelman vuosille 2007-2011.  

Kansainvälinen liikkuvuus eri muodoissaan on muodostanut keskeisen osan 
TINFOn toimintaa.  TINFOssa valmisteltiin kansainvälisen liikkuvuuden tavoite-
ohjelma Teatteri liikkuu ja liikuttaa ja verkkopohjainen liikkuvuuden työkalupakki, 
joka tarjoaa käytännön apua kansainvälisiä vierailuja suunnitteleville ja tekeville te-
atterintekijöille. EU-rahoitteisen Practics-liikkuvuusohjelman puitteissa TINFOssa 
valmistui selvitys infopisteestä Suomessa ja liikkuvuuden edistämisen edellyttämis-
tä toimenpiteistä. Infopistettä ensisijaisempaa on, että kansainvälisen liikkuvuuden 
edistämiseksi luodaan teatterin ominaislaadun ja erityisluonteen huomioon ottava 
joustava ja nopeaan reagointiin kykenevä liikkuvuusrahoituksen kokonaisuus. Tai-
teilijoiden ja tuottajien tulee saada tukea kohdennetusti esityksen tuotantoprosessin 
ja tuotannon elinkaaren eri vaiheissa. Tämä sama kehittämistarve nousi esiin myös 
TAIVEX-vientivalmennushankkeen loppuraportissa. 

TINFO laajensi toimintavuonna kansainvälistä yhteistyötään ottamalla vastaan eh-
dotuksia teatterialaa kehittävistä hankkeista, joissa TINFOn toivottiin tuottavan 
lisäarvoa.  Hankkeiden tavoitteena on entistä enemmän ollut pitkäkestoinen vai-
kuttavuus. Suomalaiset teatterintekijät ja tekstit ovatkin liikkuneet maailmalla aikai-
sempaa enemmän. 

Kansainvälisyys ja vienti ovat integroituneet paitsi TINFOn perustoimintaan myös 
TINFOn useampivuotisiin EU- ja ESR-rahoitteisiin erityisprojekteihin (Practics 
2009-2011 ja TAIVEX 2009-2011), jotka nyt päättyivät. TINFO on tehtävänsä 
mukaisesti kasvattanut myös teatterialan ammattilaisten kansainvälistä osaamista 
TINFOn hallinnoimassa taiteenalan tiedotuskeskusten yhteisessä tuottajien ja mana-
gerien TAIVEX-vientivalmennusohjelmassa. Ilahduttavaa on, että hanke saa jatkoa 
esittäville taiteille räätälöitynä. Vuonna 2012 aloittaa TINFOn koordinoimana jatko-
hankkeena teatterin, tanssin ja sirkuksen tuottajille suunnattu TAIVEX². 

TINFOn keskeisiä asiantuntijapalveluja ovat olleet teatteritilastot, Ilona-esitys-
tietokanta, uudistetut verkkosivut, uutiskirjeet, TINFO News ja TINFO e-News. 
TINFOlla on tuottamiensa valtakunnallisten teatteritilastojen ansiosta vankka ase-
ma luotettavan tiedon tarjoajana teatterin kentälle, kulttuurihallintoa ja mediaa var-
ten päätöksenteon ja julkisen keskustelun tueksi. Tilastojen pohjalta on voitu teh-
dä tarkempia selvityksiä teatterin merkittävyydestä, teatterikentän rakentumisesta, 
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rakenteesta ja rahoituksesta, kuntien julkisesta tuesta, ohjelmistopolitiikasta, katso-
jamääristä, eri teatterilajien keskinäisistä painopisteistä tai kentän ammattikunnan 
rakenteista. 

Lisäksi TINFOssa tehtiin henkilöstöstrategia. Asiantuntijaorganisaation keskeisin 
pääoma on henkilöstössä. TINFO arvostaa henkilökunnan asiantuntemusta ja osaa-
mista, sitoutunutta ja uutta kehittämään pystyvää henkilökuntaa sekä vastuullista ja 
eettistä johtajuutta. Tavoitteena on ollut luoda innostava, sisäisesti palkitseva teke-
misen kulttuuri ja tiivistää TINFOn yhteyksiä muihin toimijoihin ja sidosryhmiin. 

Erittäin merkittävä lisäresurssi koko kansainvälisesti suuntautuneelle taidekentäl-
le oli opetus- ja kulttuuriministeriön Suomen tiede- ja kulttuuri-instituuttien kautta 
kanavoima työllistämistuki. Työllistämistuen avulla (75 000 euroa) TINFO pystyi 
työllistämään vastavalmistuneita nuoria. 
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KANSAINVÄLINEN LIIKKUVUUS
YLEISTÄ

Kansainväliseen liikkuvuuteen laajana käsitteenä sisältyvät kiertuetoiminta, vierailu-
esitykset, taiteilijavaihto, näytelmätekstien kääntäminen ja levittäminen ja yhteistuo-
tannot ovat sen näkyvintä osaa. Taiteilijaresidensseissä tapahtuvat kokeilut ja työpajat 
ovat konkreettisia luovuuden ja kokemustenvaihdon kohtaamispaikkoja. Seminaa-
riluennot ja -osallistumiset ovat osaamisen vientiä ja uuden oppimista. Katselmuk-
set ovat promootiotyötä. Kulttuurivienti, lisenssituotteiden ja konseptien myyminen 
vaatii liikkumisen tukemista. Verkostoituminen on tulos, ei pelkkä välitavoite.

Kansainvälisen liikkuvuuden, verkostoitumisen, teatteriviennin ja -vaihdon koor-
dinoijana ja osaajana TINFO on tarjonnut neuvonta-, viestintä-, markkinointi- ja 
verkostoitumisapua. Moninaisen teatterikentän kansainvälisten toimintaedellytys-
ten lisäämiseksi ja teatterintekijöiden kansainvälisen verkottumisen helpottamiseksi 
TINFO on ollut järjestämässä kansainvälisten asiantuntijoiden vierailuita, seminaa-
reja ja showcaseja eli katselmuksia, Suomessa ja ulkomailla. 

TINFOn keskeisiä liikkuvuusyhteistyökumppaneita ovat olleet teatterialan kansain-
väliset festivaalit kotimaassa ja ulkomailla.  Kotimaisten taiteen tiedotuskeskusten 
muodostaman TAIVE-verkoston kanssa on oltu tiiviissä yhteistyössä. TAIVE on osa 
kulttuuriviennin tukiverkostoa, johon kuuluvat myös ulkomailla toimivat Suomen 
kulttuuri- ja tiedeinstituutit, lähetystöt ja FINPRO-vientikeskukset. TINFO on lisäk-
si yhteistyössä muiden taiteenalojen tiedotuskeskusten kanssa TAIVEX-hankkeessa 
edistänyt manageri- ja tuottajaosaamista sekä Practics-hankkeessa eurooppalaista 
liikkuvuuspolitiikkaa ja siten taiteilijoiden kansainvälistä liikkuvuutta.

Kuluneen vuoden aikana TINFO pystyi ensimmäisen kerran myöntämään kään-
nösapurahoja suoraan, näytelmäkäännösapurahojen siirryttyä suurimmaksi osaksi 
FILIstä TINFOon. FILI tukee edelleen kotimaisten näytelmien julkaisutoimintaa.  
Nyt TINFO on pystynyt tukemaan kotimaisten näytelmien ulkomaisia esitystuotan-
toja ja näytelmien tunnetuksi tekemistä ulkomaisille teattereille. Käännösapuraho-
jen suhteen on tehty tiivistä yhteistyötä näytelmäagentuurien kanssa. Lisäksi TINFO 
pystyi erillisen hankeavustuksen (yhteishanke Teatterikeskuksen kanssa) turvin edis-
tämään suomalais-ruotsalaista teatteriyhteistyötä. 



8

LIIKKUVUUDEN TAVOITEOHJELMA JA TYÖKALUPAKKI  

Teatterin tiedotuskeskus TINFOn vuonna 2011 laatima Teatteri liikkuu ja liikuttaa – 
kansainvälisen liikkuvuuden tavoiteohjelma määrittelee TINFOn keskeiset kansain-
välisen liikkuvuuden toimintamallit. Päätökset hankekumppanuuksista, katselmuk-
sista ja asiantuntijamatkoista Suomeen ja Suomesta ulkomaille tehdään yhteisten 
intressien ja kysynnän mukaan. 

Tavoiteohjelmassa keskitytään eurooppalaisen liikkuvuuspolitiikan lisäksi teatterin 
(ja laajemminkin esittävien taiteiden) kansainvälisen toiminnan erityispiirteisiin ja 
liikkuvuuden merkitykseen taiteilijoille. Liikkuvuuden tukeminen nähdään osana 
osaamisen vientiä ja tunnettuuden lisääjänä. Tavoiteohjelma sisältää myös konk-
reettisia toimenpide-ehdotuksia esimerkiksi olemassa olevien rahoituskanavien uu-
delleen organisoimiseksi. Tavoitteena on varmistaa esittävien taiteiden – erityisesti 
teatterin liikkuvuuden, kansainvälisen vaihdon ja viennin tuki sekä riittävät resurssit 
ja osaaminen myös tulevaisuudessa, selkiyttää liikkuvuutta edistävien viranomais- ja 
asiantuntijatahojen (opetus- ja kulttuuriministeriö, Taiteen keskustoimikunta/näyttä-
mötaidetoimikunta, TINFO) keskinäistä työn- ja vastuunjakoa. Ohjelmassa esitetään 
uusia liikkuvuutta edistäviä toimintamalleja ja tukimuotoja nykyisen rinnalle.

TINFOssa laadittiin kansainvälisen liikkuvuuden työkalupakki.  TINFOn verkkosi-
vuille rakennettu työkalupakki tarjoaa käytännön esimerkkejä, budjetti- ja sopimus-
malleja ja muita perustyövälineitä teatterialan ammattilaisille. Sivuston linkit vievät 
lukijan lisätiedon lähteille ja kokenutkin tuottaja kykenee kätevästi laajentamaan 
kansainvälistä osaamistaan. Sivuja päivitetään teatterikentältä tulevan palautteen ja 
tarpeen mukaan. Kansainvälisestä liikkuvuudesta on hajallaan runsaasti kulttuuri-
poliittista ja periaatteellista tietoa, jonka käyttöarvo yksittäiselle käytännön neuvoja 
tarvitsevalle teatterintekijälle on kuitenkin ollut vähäinen.  TINFOn työkalupakki 
on tarkoitettu käytännönläheiseksi ruohonjuuritason opastukseksi. Tarkoituksena on 
auttaa ulkomaille kutsuttuja teattereita ja teatterintekijöitä suunnittelemaan ja toteut-
tamaan vierailumatkansa. 

HANKEKUMPPANUUDET  

TINFO laajensi toimintavuonna kansainvälistä yhteistyötään ottamalla vastaan eh-
dotuksia teatterialaa kehittävistä hankkeista, joissa TINFOn toivottiin tuottavan lisä-
arvoa päätuottajan toteuttamalle festivaalille, kansainväliselle yhteistuotannolle, kat-
selmukselle tai koulutustilaisuudelle. Kumppanuushanke-ehdotuksia voivat lähettää 
teatterit, teatteriryhmät ja teatterialan yhdistykset, järjestöt, yritykset ja muut yhtei-
söt. Etusijalla olivat hanke-ehdotukset, joissa päätuottaja oli jo neuvotellut useampia 
toimijoita mukaan hankkeeseen. Sekä ulko- että kotimaisten hankekumppanuuskol-
legoiden kanssa neuvoteltiin säännöllisesti pitkin toimintavuotta. Hankekumppa-
nuuksien ulkopuolelta TINFO on tukenut joitakin yksittäisiä ulkomaanvierailuja. 
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RANSKA

TJCC – TRES JEUNES CREATURS CONTEMPORAINS -FESTIVAALI 
Gennevilliers 26.–28.5.2011
Und er libet: Gisellen keveys ja kuolema
Nya Rampen (Suomi) & Institutet (Ruotsi): Conte d’Amour
Yhteistyössä: Suomen Ranskan instituutti, Baltic Circle

Théâtre de Gennevilliers -festivaalin (T2G) taiteellinen johtaja Pascal Rambert ja 
hallintojohtaja Nicole Martin valitsivat festivaaliohjelmaansa Und er libetin Gisellen 
keveys ja kuolema -teoksen ja suomalais-ruotsalaisena yhteistuotantona toteutetun 
Conte d´Amour -teoksen. Ohjelmisto oli koottu suomalaisesta, suomalais-ruotsalai-
sesta, ranskalaisista ja yhdestä japanilaisesta esityksestä. Festivaalijärjestäjä vastasi 
esitystiloista tekniikoineen, markkinoinnista ja esiintymispalkkioista. Suomen Rans-
kan instituutti ja TINFO osallistuivat matka-, päiväraha- ja majoituskulujen katta-
miseen. Lisäksi teatterit saivat osittain tukea myös Taiteen keskustoimikunnalta ja 
Institutet ruotsalaiselta Svenska Kulturrådetilta. Lisäksi TINFOssa laadittiin alusta-
vat budjetit, sopimuspohjat (mm. esityspalkkioista) ja päivärahamaksatuslomakkeet 
ryhmille ja avustettiin teknisten ridereiden laadinnassa ja kääntämisessä.  

Festivaalin kaksi korkeata musta laatikko -tyyppistä näyttämötilaa olivat hyvin va-
rusteltuja ja tekninen henkilökunta motivoitunutta. Conte d’Amour sai kiihkeän po-
sitiivisen vastaanoton nykyteatterin ammattilaisilta teatterin suurella näyttämöllä 
(359 paikkaa). Und er libetin Gisellen keveys ja kuolema levittäytyi ammattimaisen 
hienosti T2G:n pienempään, noin 180-paikkaiseen mustaan laatikkoon.  

Festivaali toimi myös verkostoitumistapahtumana. Festivaaliesityksiä katsoi useita 
kansainvälisten festivaalien (mm. Avignon ja Theater Festival Impulse) taiteellisia 
johtajia ja ohjelmistosuunnittelijoita. Conte d’Amour voitti myöhemmin Impulse-
festivaalin pääpalkinnon heinäkuun alussa. Palkinto avasi Nya Rampenille ja Insti-
tutetille ovet Berliinin Theatertreffenille ja Wiener Festwochenille 2012.

PANODRAMA DE LA DRAMATURGIE FINLANDAISE AUJOURD´HUI 
Pariisi 30.5.–1.6.2011
Suomalaiset näytelmäkirjailijat: Heini Junkkaala, Juha Jokela, Katja Krohn, Minna Leino 
Yhteistyössä: Suomen Ranskan instituutti, Panta Théâtre, Nordic Drama Corner Oy, Agen-
cy North Oy, Suomen Benelux-instituutti

Suomen Ranskan instituutin suunnittelema tapahtuma hyödynsi Suomen Kansallis-
teatterin ja KOM-teatterin Ranska-suhteita ja Caënissa touko-kesäkuussa 2011 to-
teutettua teatteritekstityöpajaa (Ecrire et mettre en scène aujourd’hui – tuottajana 
Panta Théâtre). 

Instituutin järjestämään tapahtumaan osallistui kolmisenkymmentä teatterialan am-
mattilaista Ranskasta ja Belgiasta. TINFO tuotti tilaisuuteen materiaalia. Tilaisuuden 
päättäneessä paneelikeskustelussa Heini Junkkaalan pohdinta yhteisöllisistä tekemi-
sen tavoista ja ”aihelähtöisen ajattelun koulukunnasta” herätti laajaa kiinnostusta. 
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ITALIA

INTERCITY HELSINKI 2011 
Sesto Fiorentino, Firenze, Italia 7.–24.10.2011
Juha Jokela: Mobile Horror – italiankielinen kantaesitys 7.10., 8.10. ja 9.10.
Kristian Smeds: Sad Songs from the Heart of Europe 7.–9.10., 15.10. ja 21.–23.10. – oh-
jaaja, näyttelijä Silvia Guidi
Tanssiteatteri Minimi: Juha – vierailuesitys 15.–16.10. 
Mika Myllyaho: Paniikki, ohjaus Irene Aho – italiankielinen kantaesitys 21.10., 22.10. ja 
23.10.
Jussi Moila: Veitset leikkaa ilman – italialaisen kollektiivin, Teatro Sotterraneon mise en 
espace -tulkinta
Saara Turunen: Puputyttö, ohjaus Michele Panella – mise en espace italiaksi
TAIVEX-opintomatka (yhteistyössä Teatterikorkeakoulun kanssa)
Yhteistyössä: Teatro della Limonaia

Intercity-festivaaliyhteistyö oli TINFOn suurin kumppanuushanke. Festivaalin tai-
teelliset johtajat Dimitri Milopulos ja Michele Panella olivat edellisvuonna tutus-
tuneet suomalaisiin teatterintekijöihin ja esityksiin vastaten itsenäisesti ohjelmisto-
valinnoista. Festivaalin aiempia teemakaupunkeja olivat olleet New York (1988), 
Moskova (1989), Tukholma (1990), Budapest (1991), Montréal (1992 & 1993), 
Madrid (1994), Lissabon (1995), Lontoo (1996 & 1997), Pariisi (1998 & 1999), 
Berliini (2000 & 2001), Ateena (2002 & 2003), Sao Paulo (2004), Edinburgh (2005), 
Toronto (2006), 20 years of Intercity Festival (2007), Amsterdam (2008), Oslo (2009) 
ja Kööpenhamina (2010). 

Hankkeeseen liittyi myös TINFOn Italiasta teatterin ja draaman vientikohdemaana 
erillisrahoituksella toteutettu markkinaselvitys, jonka avulla hankittiin tietoa mark-
kinoista, teatterin rahoitusrakenteesta, ulkomaisen ohjelmiston osuudesta teatterei-
den ohjelmistoissa, kansainvälisistä festivaaleista ja niiden ohjelmistopolitiikasta.  

Firenzessä esitettiin suomalainen vierailuesitys (Tanssiteatteri Minimi Juha), kahden 
suomalaisen näytelmän italialaistuotanto, jotka suomalaiset teatteriohjaajat ohjasivat 
sekä kahden suomalaisnäytelmän teatterinomainen luenta. TINFOn näkökulmasta 
kysymys oli myös suomalaisen ohjaajaosaamisen viennistä. Yhteistyötä tuki fes-
tivaalille järjestetty TAIVEX-opintomatka. Festivaalin keskus oli 100-paikkainen 
entinen sitruunapuristamo Teatro della Limonaia, jossa järjestettiin myös kaikki 
taiteilijatapaamiset kunkin ensi-illan yhteydessä. Festivaali toimi myös kohtaamis-
paikkana. 

Festivaali toi selkeästi esiin teatteri- ja toimintakulttuurien erot. Toisaalta jo maasel-
vitys osoitti, että vahvojen aluekulttuurien maassa on erittäin haasteellista tavoitella 
festivaalin kautta ammattilaisyleisöjä. Italian jatkuvasti vahvistuva poliittinen kriisi 
ja taloudellinen tilanne heijastuivat myös festivaaliin. Alkuperäisenä tavoitteenahan 
oli Intercity-festivaali eräänlaisena porttina Italiaan.  Aika näyttää, syntyykö yhteis-
työtä Scarlattine Teatron ja italialaisen residenssiyhdistys Etren kanssa tai eteneekö 
Teatterikorkeakoulun mahdollinen yhteistyö.  
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Italian taloudelliset vaikeudet näkyvät varsin suoraan festivaalien niukentuneina re-
sursseina, jolloin ulkomaisiin teksteihin ja esityksiin osoitetaan yhä vähemmän kiin-
nostusta. Nyt festivaali toteutui (osin myös Suomen rahoitusosuuden vuoksi) taiteel-
listen johtajien visioita pienempänä. Taiteellinen johtaja Dimitri Milopulos vastasi 
paitsi festivaaligrafiikasta myös kaikkien tuotantojen upeasta visuaalisuudesta (la-
vastus- ja pukusuunnittelu sekä valosuunnittelu). Muista velvoitteistaan johtuen Mi-
lopulos joutui tekemään suunnittelutyönsä irrallaan muusta työryhmästä, ja varsinkin 
ohjaaja Juha Jokela jäi kaipaamaan yhteistä vuoropuhelua ohjausprosessin aikana. 
Konseptin mukaisesti festivaali halusi ehdottomasti itse vastata näytelmien kääntä-
misestä. Valitettavasti tällainen saneluvaihtoehto tuotti ongelmia. Paniikin ohjaaja 
Irene Aho ei ollut täysin tyytyväinen näytelmätekstin italiannoksen yksityiskohtiin.  

Tämänkaltainen festivaalikonsepti on ehkä osoittautumassa vanhentuneeksi. Ny-
kyisessä taloustilanteessa on epärealistista olettaa, että kumppanimailta löytyy festi-
vaalin edellyttämää omarahoitusosuutta. Joka tapauksessa TINFOn tulevat kumppa-
nuushankkeet toimivat toisin periaattein. 

SAKSA

NORDWIND-FESTIVAALI 
Berliini & Hampuri, Saksa 1.–11.12.2011
Smeds Ensemble (Suomi) & Von Krahli Teater (Viro): 12Karamazovia
Nya Rampen: Worship! 
Juha Valkeapää (Suomi) & Kaja Kann (Viro): In The Lokaal Tonight
Juha Valkeapää (Suomi) & Kaja Kann (Viro): It Seems a Good Place to Build a House 
(ensi-ilta, vain Hampuri)
Saara Turunen: Puputyttö – lukuteatteriesitys saksaksi
TAIVEX-seminaari ja opintomatka
Yhteistyössä: Suomen Saksan instituutti, Suomen Berliinin-suurlähetystö

Nordwind-festivaali on pohjoismaista taidetta joka toinen vuosi Saksassa esittele-
vä, taiteellisesti Saksasta käsin kuratoitu tapahtuma, jonka fokuksena tänä vuonna 
oli erityisesti suomalainen esittävä taide. Festivaalin taiteellinen johtaja on Ricar-
da Ciontos ja tuottaja Andreas Skjönberg. Tänä vuonna festivaali levittäytyi myös 
Hampuriin, jossa toimii hieno Kampnagel-vierailunäyttämö ja -tuotantokeskus. 

TAIVEX-opintomatkan osana järjestettiin suomalais-saksalainen tuottajatapaami-
nen. Seminaarin käytännön järjestelyistä Berliinissä ja saksalaistuottajien kutsuista 
vastasivat Nordwind-organisaatiossa työskentelevät saksalainen Eva-Maria Reimer 
ja suomalainen Essi Syrén. Opintomatkan aikana verkostoiduttiin tutustumalla ber-
liiniläisiin kansainvälistä toimintaa harjoittaviin näyttämöihin ja niiden johtohenki-
löihin. 

Tapaamiset, tilat ja tuotantomallit olivat mielenkiintoisia ja toivat uusia näkökulmia 
suomalaiseen tapaan suhtautua tuottamiseen. Kaikki on mahdollista -mentaliteetti 
yhdistyi Tehdään ensin -strategiaan. Tavattujen ihmisten innostuneisuus omaan teke-
miseen oli vaikuttavaa.  Tapaamisiin osallistuivat Sophiensælen taiteellinen johtaja 
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Christiane Kretschmer, Volksbühnen dramaturgi Sebastian Kaiser, Dock 11:n johtaja 
Kirsten Seeligmüller, Ballhaus Ostin perustajajäsen Uwe Moritz Eichler, Schaubüh-
nen ja FIND-festivaalin dramaturgi Nils Haarmann, Hebbel Am Ufer (HAU1-2-3):n 
tiedottaja Kirsten Hehmeyer ja Theater an der Parkauen ohjaaja, johtaja Karola Mar-
sch.

TAIVEX-vientikoulutuksen opintomatkalaiset olivat esittävän taiteen (teatteri, tans-
si, nykysirkus) tuottajia. Matkan aikana TINFO kävi neuvotteluja saksankielisen 
alueen teatteriyhteistyöstä Suomen Saksan instituutin ja Suomen suurlähetystön 
kanssa. Lähetystön kautta TINFO sai myös tietoja siitä, miten saksalainen media 
huomioi Nordwind-festivaalin. Noin 80 lehtijuttua, 70 mainintaa verkkoviestimissä, 
20 radio- ja kolme televisiouutista pitivät berliiniläiset ja hampurilaiset hyvin ajan 
tasalla festivaalin tapahtumista.

RUOTSI

SCEN UTAN GRÄNSER – RAJATON NÄYTTÄMÖ 

TINFO on toiminut suomalais-ruotsalaisen teatteriyhteistyön edistäjänä Rajaton 
näyttämö –yhteistyöverkoston puitteissa. Verkosto jatkaa vuonna 2004 Riksteater-
nin ja suomalaisteattereiden kiertueyhteistyöstä alkanutta hanketta.  Rajaton näyt-
tämö on yhteistyöverkosto näyttämötaidealan kehittämiseksi taiteellisen vaihdon ja 
vuorovaikutuksen, teatteritekniikan ja johtajakoulutuksen saralla. Verkosto on avoin 
suomalaisille ja ruotsalaisille kulttuurin, koulutuksen ja elinkeinoelämän toimijoille. 
TINFOn roolina on ollut koordinoida FINNdramaa sekä välittää informaatiota suo-
malaisista kiertue-esityksistä.  

Yhteistyössä Teatterikeskuksen, Hanasaaren kulttuurikeskuksen ja Riksteaternin 
kanssa järjestettiin Gävlen teatteribiennaalin yhteydessä Suomi-päivä, johon kuului 
Suomi-aamiainen ja keskustelutilaisuus Finländsk teater NU! Lisäksi ohjelmassa oli 
Klockrike-teatterin ja Labbetin järjestämä Dramaslam.

DRAMATIKERMÖTE 14.–15.11.2011
Yhteistyössä: Riksteatern, Teksti-yhteisö, Labbet, Suomen Kansallisteatteri, Teatterikor-
keakoulu / D-laitos

Osallistujat: 
Anders Duus –  dramaturgi ja näytelmäkirjailija Riksteatern, Ann-Cathrine Fröjdö – pro-
jektinjohtaja Scen utan Gränser, Mikael Olsson – dramaturgi Västerbottensteatern, Martin 
Odh – dramaturgi ja  projektinjohtaja Dramalabbet, Sara Giese – free lance ohjaaja, Nils 
Poletti – ohjaaja näyttelijä TURteaternin taiteellinen johtaja, Tatu Hämäläinen – dramaturgi 
Stockholms Stadsteater, Edward Buffalo Bromberg – ohjaaja Länkin projektinjohtaja ja 
dramaturgiverkosto Fencen jäsen ja Stefan Moberg – ohjaaja Ruotsin Ohjaajaliiton edustaja. 
Suomalaiskirjailijoista mukana olivat Juha Jokela, Heini Junkkaala, Maria Kilpi, Emilia 
Pöyhönen, Laura Ruohonen, Saara Turunen ja Mikko Viljanen, sekä Suomen Kansallisteat-
terista Mika Myllyaho ja Paavo Westerberg ja Michael Baran.
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Ruotsalaisdramaturgien toiveiden mukaisesti tapaamisessa keskityttiin Teatterikor-
keakoulun dramaturgian opetukseen, Suomen Kansallisteatterin uuteen linjaan sekä 
ennen kaikkea tapaamaan suomalaisia näytelmäkirjailijoita ja tutustumaan heihin ja 
heidän teksteihinsä.  

SUOMALAIS-RUOTSALAISEN TEATTERIYHTEISTYÖN KEHITTÄMISHANKE

OKM:n erillisrahoituksella yhteistyössä Teatterikeskuksen kanssa toteutettiin suo-
malais-ruotsalaisen teatteriyhteistyön kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena oli 
synnyttää ja edistää Suomen ja Ruotsin välisiä teatteriyhteistyöverkostoja, jotka 
tukevat vapaan kentän taiteilijoita, ryhmiä ja näytelmäkirjailijoita. Tavoitteena oli 
myös lisätä suomalaisten (suomenkielisten ja suomenruotsalaisten) teatteriryhmien 
ja nykyteatterituotantojen sekä nykydraaman näkyvyyttä ja tunnettuutta Ruotsissa ja 
näin pidentää esitysten elinkaarta ja tarjota työtilaisuuksia. Tärkeä tavoite oli myös 
edesauttaa ja helpottaa suomalaisten vapaan kentän teatterintekijöiden ja festivaali-
kuraattorien henkilökohtaista verkottumista ruotsalaisten teatterintekijöiden kanssa 
ja edesauttaa kehitystä valmiiden teosten esittelystä kohti uusia suomalais-ruotsalai-
sia projekteja ja yhteistuotantoja. 

Yhteishankkeita olivat seuraavat:
Oblivia / Entertainment Island 1,2,3 MTD (Moderna Dansteatern), vierailu
KOM-teatteri / Vadelmavenepakolainen, Riksteatern, kiertue  
Vesa-Petteri Asikainen / PerformanceSirkus, Teater Pero 
Hilkka-Liisa Iivanainen /  Fat Bastards  -kiertuesitys / yhteistuotanto 
Esa Kirkkopelto / Toisissa tiloissa -ryhmä / Montage Utopia -tapahtuma Riddarhyttan/ 
Teatern Maskinen
Petri Pöyhönen / Elementti ry / Toivo Kärki på annat vis 
Quo Vadis / Lastentarha, Pelastetaan äiti, Arktinen onni, Quo Vadis Hamlet / Dramaten ja 
Uusi Teatteri, vierailu 
Teatteri  Viirus /  Identitet – a Myth, kiertue
Lilla Villan -hanke
Joanna Sundell (Botkyrka) ja Helena Engberg (Inkonst), asiantuntijamatka 

SHOWCASET JA FESTIVAALIT

TAMPEREEN TEATTERIKESÄ 
Finnish Showcase, Tampere 2.–7.8.2011
Teatteri Metamorfoosi, Toisissa tiloissa -ryhmä, Rospuutto-ryhmä, Klockrike Teatern, 
Kokkolan kaupunginteatteri, Nukketeatterikeskus Poiju, Esitystaiteen seura
Yhteistyössä: Tampereen Teatterikesä, ulkoasiainministeriö 

Tampereen Teatterikesä ja TINFO järjestivät ensimmäistä kertaa yhdessä laajan suo-
malaisen teatterin katselmuksen, johon osallistui 19 ulkomaista teatterialan toimijaa 
13 eri maasta. Katselmus huipentui Tutkivan teatterityön keskuksen (T7) tiloissa 
pidettyyn tiivistunnelmaiseen demojen esittelytapahtumaan. Näytelmätekstejä esi-
teltiin Jari Juutiselta, Elisa Salolta, Laura Gustafssonilta, Heini Junkkaalalta ja Saa-
ra Turuselta. Osanottajajoukko – muun muassa festivaalijohtajia, teatterinjohtajia ja 
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taiteellisia vastaavia – oli edustava ja kovatasoinen haastavasta ajankohdasta (sun-
nuntaiaamu) huolimatta.

Lisäksi TINFO järjesti vapaamuotoisen kutsutilaisuuden, Ryebread Partyn sekä 
aamiaistapaamiset Contemporary Finnish Theatre 5.8. jossa mukana olivat taitei-
lijaprofessori Reija Hirvikoski ja ohjaaja Miira Sippola sekä Writing for the Stage 
– the Finnish playwrights, jossa Juha Jokela, Leea Klemola ja Jussi Moila kertoi-
vat omasta työskentelystään. Englanninkielisen TINFO Newsin Finnish showcase 
-erikoisnumero kertoi tarkemmin suomalaisista katselmukseen osallistuneista teat-
terintekijöistä. Lisäksi katselmuksen kansainvälisille ammattilaisvieraille jaettiin 
TINFO-muistitikku, johon oli tallennettu näytelmätekstejä käännöksinä, esityskuvia 
ja muuta taustamateriaalia.

Showcase sai ulkomaalaisvierailta myönteistä palautetta. Hanketta jatketaan tuleva-
na vuonna. 

Tampereen Teatterikesä / Finnish Showcase 4.-7.8.2011:
Heidi Aadma, dramaturgi, Estonia Theatre Agency, Viro
Tamara Arapova, kansainvälisen osaston johtaja, Golden Mask, Venäjä
Diego Barros, taiteellinen vastaava, TAGV, Portugali
Jovan Čirilov, taiteellinen johtaja, Bitef,  Serbia
Anders Duus, dramaturgi, Riksteatern, Ruotsi
Ann-Cathrine Fröjdö, projektijohtaja, Riksteatern, Ruotsi
Lasse Garoff, tiedottaja, Tanskan kulttuuri-instituutti, Tanska
Artur Ghukasyan, festivaalijohtaja, High Fest, Armenia
Anna Hárs, dramaturgi, PanoDrama, Unkari
Vladimir Hulec, kriitikko, Divadelni Novidy, Tsekki
Tatu Hämäläinen, ohjaaja, Stockholms stadteater, Ruotsi
Irma Kario, teatterijohtaja, Uusi Teatteri, Ruotsi
Thomasz Konina, teatterijohtaja, Opole Theatre, Puola
Seppo Laukkanen, tuottaja, Ingmar Bergman Festival, Ruotsi
Mickael de Oliveira, taiteellinen vastaava, TAGV, Portugali
Jürgen Popig, dramaturgi, Theater Osnabrück, Saksa
Eva Schmitz, independent artistic theatre advisor, Saksa
Martina Vannayova, dramaturgi, Nitra, Slovakia
Les Waters, ohjaaja, Berkeley Repertory Th., USA

STAGE-FESTIVAALI 
Finnish Case, Helsinki 26.–29.8.2011, Stage Festival Helsinki yhteydessä
Korjaamo-teatteri, Ryhmäteatteri, Suomen Kansallisteatteri, Tampereen Teatteri, Teatteri 
Metamorfoosi, KP-Ideat Oy, Angels in America -työryhmä, Zodiak – Uuden tanssin keskus
Yhteistyössä: Korjaamo-teatteri, ulkoasiainministeriö

Finnish Case -katselmuksen yhteydessä TINFO järjesti kaksi ammattilaisseminaaria. 
What’s At Stake In Finnish Contemporary Theatre? keskittyi suomalaisen teatterin 
tämän päivän ilmiöihin Johanna Freundlichin, Leea Klemolan, Saana Lavasteen ja 
Mikko Roihan tulkitsemina. Keskustelua johti Kirsikka Moring.  Textual Landsca-
pes of Finnish Theatre -seminaarin keskiössä olivat Saara Turusen, Heini Junkkaalan 
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ja Okko Leon tekstit, ja niistä kuultiin tilaisuudessa sekä lukunäytteet että kollega-
arviointeja. Keskustelua alustivat ja vetivät Hanna Helavuori ja näytelmäkirjailija 
Maria Kilpi. Seminaarit järjestettiin Korjaamon Vaunuhallin yläkerran Loft-tiloissa. 
Kuulijakunta ja osallistujajoukko oli kuitenkin niin heterogeenistä, että kunnollista 
yhteistä jaettavaa ei meinannut löytyä. Jatkossa pitää miettiä missä muodossa yhteis-
työtä, suomalaisen osaamisen esittelyä jatketaan. Katselmuksen tueksi TINFO tuotti 
36-sivuisen julkaisun, jossa esiteltiin katselmukseen osallistuvia ohjaajia ja teoksia. 

Korjaamon järjestämässä Finnish Case –tapahtumassa 26.-29.8.2011 tavattiin kym-
menkunta ulkomaista toimittajaa ja teatterintekijää:
Philip Arnoult, johtaja, Center for International Theatre Development, USA
Christine Dössel, toimittaja, Süddeutsche Zeitung, Saksa
Ekaterina Gaeva, tuottaja, ART-EXPERT Non-profit Partnership, Venäjä
Romana Maliti, varajohtaja, International Theatre Festival Divadelná Nitra, Slovakia
Marina Davidova, toimittaja, Venäjä
Irmgard Berner, toimittaja, Saksa
Frie Leysen, johtaja, Berliner Festspiele Spielzeit Europa, Saksa
Elisabeth Schack, toimittaja, Wiener Festwochen, Itävalta
Helmutas Šabasevičius, toimittaja, Liettua
Daiva Šabasevičienė, toimittaja, Liettua
Audra Žukaitytė, johtaja, Sirenos-festivaali, Vilna, Liettua
Robert Quitta, toimittaja, Itävalta

BALTIC CIRCLE -FESTIVAALI 
Helsinki 16.–20.11.2011
Yhteistyössä: Q-teatteri / Baltic Circle, ulkoasiainministeriö

Kansainvälinen nykyteatterifestivaali Baltic Circle on jo itsessään katselmus, joka 
houkutteli Suomeen noin 40 ulkomaista teatterintekijää ja neljä toimittajaa. TINFO 
julkaisi festivaalin yhteydessä 36-sivuisen TINFO News – Situated Performances 
and Performers - lehden, jossa asiantuntija-artikkelein valotettiin suomalaista esitys-
taidetta ja nykyteatteria. Tekijähaastatteluita ja teatteriesittelyjä sisältänyt julkaisu 
sai kiittävän vastaanoton monelta ulkomaiselta vieraalta. 

TINFO vastasi osaltaan ulkomaisten vieraiden viihtyvyydestä. Esityksiä käytiin 
katsomassa ja niitä arvioitiin yhdessä. Kuuden norjalaisvieraan (Black Box Teater, 
RadArt, Teaterhuset Avantgarden) kanssa järjestettiin erillinen tapaaminen, jossa 
kartoitettiin norjalaisen esittävän taiteen tilaa ja päivitettiin näin TINFOn lähialue-
tietämystä.  

TAIVEX-hankkeen kautta TINFO oli mukana festivaalin tuottaja- ja taiteilijalähtöi-
sessä kaksipäiväisessä Touring in Scandinavia and Baltics -seminaarissa, joka toimi 
luontevana verkostoitumispaikkana pohjoismaisten ja Baltian alueen tekijöiden vä-
lillä. 
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Baltic Circle -festivaali / Touring in Scandinavia and the Baltics: Bridging Regional 
and International Perspectives 17.-18.11.2011:
Jesper de Neergaard, taiteellinen johtaja, Bora Bora, Århus, Tanska
Priit Raud, taiteellinen johtaja, Baltoscandal-festivaali / Kanuti Gildi SAAL, Viro
Joanna Sandell, johtaja, Botkyrka Konsthall, Ruotsi
Gundega Laivina, johtaja, Latvian Uusi Teatteri-instituutti, Latvia
Per Ananiassen, taiteellinen johtaja, Teaterhuset Avant Garden, Trondheim, Norja
Bodil Alteren, hallituksen jäsen, Teaterhuset Avant Garden, Trondheim, Norja
Olav Hohle, hallituksen jäsen, Teaterhuset Avant Garden, Trondheim, Norja
Ott Karulin, executive manager, Estonian Theatre Agency, Viro
Pascal Rambert, festivaalijohtaja, Théâtre de Gennevilliers (T2G), Ranska
Ragnheidur Skúladottir, johtaja, LOKAL-festivaali, Islanti
Jon Refsdal Moe, taiteellinen johtaja, Black Box Teater, Oslo, Norja
Anna Lewanowicz, apulaisjohtaja, Krakowskie Reminiscencje Teatralne, Puola
Magda Grudzinska, johtaja, Krakowskie Reminiscencje Teatralne, Puola
Cristina Farinha, www- ja tiedotuskoordinaattori, On The Move, Belgia (EU)
Helena Engberg, tuottaja, Inkonst, Malmö, Ruotsi
Goda Giedraityte, tuottaja, Fish Eye, Klaipeda, Liettua
Selma Spahic, programmer, International Theater Festival MESS Sarajevo, Bosnia
Anna Teuwen, programmer, Kampnagel, Hampuri, Saksa
Amelie Deuflhard, johtaja, Kampnagel, Hampuri, Saksa
Haiko Pfost, taiteellinen johtaja, brut Wien, Itävalta
Thomas Frank, taiteellinen johtaja, brut Wien, Itävalta
Nicole Schuchardt, tuotantopäällikkö, brut Wien, Itävalta
Nathaly Salas, toimittaja, Sveriges Radio / drama, Ruotsi
Aurélie Charon, toimittaja, Radio France, Ranska
Margarete Affenzeller, toimittaja, Der Standard, Itävalta
Ljubov Mulmenko, toimittaja, Venäjä

KÄÄNNÖSAPURAHAT JA KÄÄNTÄJÄSEMINAARI  

Syksyllä käynnistyivät neuvottelut OKM:n ja FILIn kanssa käännösapurahojen siir-
tämisestä TINFOn jaettavaksi. Näin TINFO pystyisi entistä paremmin edistämään 
kotimaisten näytelmien päätymistä käännöksinä ei niinkään julkaisuiksi vaan esi-
tyksiksi. Asiasta tehtiinkin vuoden lopussa päätös, jonka mukaisesti tulevaisuudessa 
TINFO saa käännösapurahoina jaettavakseen 20 000 euroa. TINFO on tiivistänyt 
yhteistyötä agentuurien ja näytelmäkirjailijoiden kanssa. TINFO koordinoi yhteis-
työssä näytelmäagentuurien ja suomalaisen teatterin ja näytelmien katselmuksia jär-
jestävien festivaalien kanssa kääntämistä, mikä lisää joustavuutta. 

TINFO-apuraha näytelmien kääntämiseen myönnettiin seuraaville käännöshank-
keille:
Juha Jokela: Waiting for the Miracle  (kääntäjä Alexandre André, ranska)  
Heini Junkkaala: Soita minulle Billy (Kääntäjä David Hackston, englanti). 
Leea Klemola: New Karleby (Kääntäjä Juha Mustanoja, englanti). 
Katja Krohn: Pikkujättiläinen  (Kääntäjä Martin Carayol, ranska)
Jussi Moila: Veitset leikkaa ilman (Kääntäjä: Aleksis Meaney ja Catherine Grosvenor, 
englanti) 
Jussi Moila: Veitset leikkaa ilman Kääntäjä Andrea Kovács, unkari) 
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Mika Myllyaho: Kaaos (Kääntäjä: Luisa Gutierrez-Ruiz, espanja) 
Veikko Nuutinen: Myötätunto (Kääntäjä Martina Marti, saksa) 
Sofi Oksanen: Puhdistus (Kääntäjä: Luisa Gutierrez-Ruiz, espanja) 
Laura Ruohonen: Yökyöpelit (Kääntäjä Stella Parland, ruotsi) 
Elisa Salo: Räjähdysvaara Kääntäjä Nely Keinänen, englanti) 
Kristian Smeds: Jumala on kauneus  (Kääntäjä Kristian London, englanti) 
Kristian Smeds: Jääkuvia (Kääntäjät Riikka Annina Laakso / Meritxell Lucini Saurina, 
katalaani) 
Tuomas Timonen: Oodi rakkaudelle (Kääntäjä Sébastien Cagnoli, ranska) 
Tuomas Timonen: Meganin tarina (Kääntäjä Martina Marti, saksa).
Saara Turunen: Broken Heart Story (Kääntäjä Kristian London, englanti) 

KÄÄNTÄJÄSEMINAARI Nutidsdramatik skriven på svenska i Finland – översätt-
ningsworkshop 10.-15.10.2011

TINFO järjesti yhteistyössä Labbetin ja FILIn kanssa ruotsinkielisen näytelmän 
kääntämistyöpajan, jonka vetäjänä toimivat dramaturgi Anna Simberg ja suomenta-
ja Jukka-Pekka Pajunen. Työpajaan osallistui 10 kääntäjää. Käännöstyöpaja koostui 
näytelmätekstien käännösten käsittelystä, tekijätapaamisista ja yhdessä katsotuista 
ja kommentoiduista teatteriesityksistä. Käännöstyöpaja sai innostuneen vastaanoton. 
Kääntäjien taso oli korkea. Työpaja toimi myös yhteistyöverkoston synnyttäjänä. 

Osallistujat: 
Dominika Gorecka (Puola), Zbynek Cernik (Tsekki), Milos Svantner (Slovakia), Sverre 
Waage (Norja), Pipsa Lonka (Suomi), Claudia Nystrand (Suomi), Ylev Aaloe (Viro), Mari-
anne Ségol (Ranska), Jana Hallberg (Saksa), Maria Ludkovskaja (Latvia)

ASIANTUNTIJAOHJELMAT JA -MATKAT  

Yhteistyössä ulkoasiainministeriön (UM) ja Suomen ulkomailla toimivien suurlä-
hetystöjen ja kulttuuri-instituuttien kanssa TINFO on ollut järjestämässä ulkomais-
ten teatteriammattilaisten Suomen-vierailuja ja vierailijoiden asiantuntijaohjelmia. 
UM on vastannut usein vieraiden matkoista ja majoituksista ja TINFO on puolestaan 
asiantuntijaohjelmien sisällöistä. Osa asiantuntijavierailuista on ajoitettu suomalais-
ten festivaalien (Tampereen Teatterikesä, Stage Theatre Festival ja Baltic Circle) yh-
teyteen. 

TINFO on mentoroinut suomalaisia tuottajia sekä ulkomaalaisia kutsuttuja mahdol-
listen vierailuesitysten budjetti- ja sopimuskäytännöissä. 

Vierailijoita ovat olleet mm. 
Rodrigo Francisco ja Solveig Nordlund (Almada festivaali); Hana Worthen; Herkko Labi, 
Maria Hansar, Evelyn Sepp ja Alice Järvet (Kultuurikatel-keskus); Richard Poláček; Ricar-
da Ciontos (Nordwind); Jean Paul Perez (ONDA); Venäläisvaltuuskunta: Alexey Platunov 
(Baltiskij Dom Teatr&Festival), Alexey Lesonen (Ministry of Culture of the of Karelia 
Republic, Head of the  Department of the Cultural Policy), Anastasia Kurekhina (Sergey 
Kurekhin Center for Contemporary Arts, director), Anastasia Rozhkova (Center for Cul-
tural Initiatives, Arts manager of Vykhov media center), Anna Karpenko (free lancer), 
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Ekaterina Kondrashova (Institute for Cultural Programs, cultural manager) ja Irina Karpen-
ko (Museum of the cultural history of St. Petersburg, academic secretary); Lisa Gilardino 
(italialainen tuottaja, EU-hanketyövaihto / Baltic Circle); Alicia Adams and Gilda Almeida 
(Kennedy Center, Yhdysvallat); Diego Barros (tutkija, Brasilia)

IETM- VERKOSTOITUMISMATKA, Tukholma, Ruotsi 14.–17.4.2011

IETM – International Network for Contemporary Performing Arts kokosi yli 600 
esittävän taiteen ammattilaista nelipäiväiseen kevättapaamiseensa (Spring Plenary 
Meeting). Kokouksen yhteyteen TINFO neuvotteli IETM-toimiston (Bryssel) kans-
sa TAIVEX-vientikoulutusopintomatkan. TINFO on IETM-verkoston yhteisöjäsen.

Opintomatkan aikana tutustuttiin IETM-verkoston ihmisiin, syvennettiin suomalais-
ruotsalaista yhteistyötä ja pohdittiin IETM-verkoston hyödyntämistä käytännön kv-
työkaluna. Opintomatka käynnistyi laivaseminaarilla, jossa kerrottiin IETM-verkos-
ton tarkoituksesta, tavoitteista ja toimintamuodosta sekä matkaohjelman sisällöistä. 
Osallistujalistalta oli poimittu viitisenkymmentä nimeä, jotka esiteltiin tarkemmin 
matkalaisille. 

Yhteisen matkaohjelman lisäksi matkalaiset osallistuivat etukäteen valitsemiinsa 
työryhmiin, yhteistapaamisiin ja iltaisin IETM-ohjelmistossa olleisiin esityksiin 
sekä niiden jälkeen järjestettyihin illanviettoihin. Opintomatkalaiset olivat esittävän 
taiteen (teatteri, tanssi, nykysirkus) tuottajia TAIVEX-vientikoulutuksesta sekä Dan-
ceinfon mukaan kutsumia tanssitaiteilijoita ja -tuottajia. IETM:n avulla matkalaiset 
saivat paljon uusia kansainvälisiä kontakteja työnsä tueksi. Myös keskinäinen ver-
kostoituminen toteutui yhteisen laivaseminaarin avulla. Uppsalan TUPP-festivaali ja 
IETM:n oma katselmus vastasivat ohjelmatarjonnasta.

EDINBURGH FRINGE FESTIVAL 16.-20.8.2011

OKM:n näytelmävientihankkeeseen liittyen TINFO järjesti TAIVEX-opintomatkan 
Edinburgh Fringe Festivalille. Matkan aikana tutustuttiin festivaaliorganisaatioon, 
erityisesti Industrial Officen toimintaan, erilaisiin esitystiloihin ja British Councilin 
oman teatterin markkinointitoimintaan sekä suomalaisen vientihankkeen tiedotus- ja 
PR-organisaatioon sekä festivaalin ohjelmistotarjonnan runsaudensarveen.  Matkan-
johtajana toimi paikallinen, mutta suomalaissyntyinen konsultti Esko Reinikainen. 
Opintomatkalaisten ja matkanjohtajan raporteista on luettavissa runsaasti yksityis-
kohtaista arviointia hankkeiden edellyttämästä läpinäkyvyydestä, hankevalmistelus-
ta ja Edinburghin ohjelmistopolitiikasta.
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VIESTINTÄ
TINFOn viestintäajatus pohjautuu jatkuvalle vuoropuhelulle taiteilijoiden, teatteri-
alan muiden toimijoiden ja päättäjien kanssa. Tätä varten on määrätietoisesti raken-
nettu kontaktitietokantoja ja sidosryhmäyhteistyötä. TINFOn teatteriammattilaisille 
suunnattu viestintämateriaali on tehty tukemaan toimintaa, erityisesti TINFOn kan-
sainvälisiä hankkeita ja tavoitteita.

VERKKOSIVUSTO

TINFOn palveluajatuksen mukaisesti verkkosivut ovat tärkein viestintäkanava. Uusi 
sivusto avattiin maaliskuussa 2011. Verkkosivusto suunniteltiin ja toteutettiin niin, 
että sitä on helppo käyttää ja että se luo ensi silmäyksellä kuvaa suomalaisesta te-
atterikentästä. Teatteritiedon tuottajana ja välittäjänä TINFO koetaan luotettavaksi: 
kuukausittaiset verkkosivustojen kävijämäärät voivat olla yli 20 000. 

TINFOn verkkosivujen aineistoa on järjestetty tietokantoihin, mikä paitsi tekee käy-
töstä vaivatonta myös saa sivuston näyttämään ulkoasultaan selkeältä. Oma tietokan-
tansa räätälöitiin teattereiden ensi-ilta- ja kesäteatteriohjelmistoille, residensseille, 
festivaaleille ja verkostoille, kiertäville esityksille, taiteilijaesittelyille sekä teatte-
reiden yhteystiedoille. Hakutoimintoja on kehitetty eri käyttäjäryhmiä, teatteriam-
mattilaisia, mediaa ja poliittisia päättäjiä kuten virkamiehistöä ajatellen.  TINFO-
verkkosivusto palvelee suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

TINFO-TIEDOTE JA TINFO NEWS

Sisällöltään kattava sähköinen TINFO-tiedote eli viikoittainen uutiskirje ilmestyi 
vuoden aikana 41 kertaa, eli miltei ympäri vuoden. Tiedotetta tilaa yli 1300 ammat-
tilaista. Hyödylliseksi koetussa tiedotteessa on koottuna alan uutisia ja tapahtumia, 
kansainvälisten festivaalien ja residenssien hakuilmoituksia, avoimia työpaikkoja 
teatterialalta sekä koulutustarjontaa. TINFOn johtajan, Hanna Helavuoren työpäivä-
kirjamerkinnät ovat suosittu osa tiedotetta. TINFOssa laadittiin myös kumppanuus-
hankkeisiin liittyvää viestintää varten erillisiä tiedotteita. Lisäksi tilastouutisista ja 
uudesta TINFO-näytelmäkäännösapurahasta  kerrottiin sidosryhmille erikseen teh-
dyissä tiedotteissa.

TINFO e-News, englanninkielinen sähköinen uutiskirje lähetettiin vuoden aikana 
kaksi kertaa, sen vastaanottajat ovat kansainvälisiä teatteriammattilaisia: teatterijoh-
tajia, festivaalikuraattoreita, dramaturgeja, toimittajia ja näytelmäkääntäjiä. TINFO 
e-News on ajankohtaistiedote, joka seuraa suomalaisen teatterin ja näytelmätekstien 
liikkeitä ulkomailla, kertoo tulossa olevista suomalaisen teatterin katselmuksista ja 
muista tapahtumista sekä pyrkii esittelemään joka kerta jonkun teatteritaiteilijamme 
lähikuvassa.

TINFO News on myös lehti, englanninkielinen julkaisu, joka taustoittaa teatterinte-
kijöitämme, esityksiä, tekstejä ja alan muita toimijoita ja virtauksia. Ensimmäinen 
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tämänmuotoinen TINFO News – Situated Performances and Performers painottui 
nykyteatteriin ja esitystaiteeseen.  TINFO News vastasi näin kansainvälisten asian-
tuntijavieraiden tiedontarpeeseen. Julkaisu on ollut luettavissa myösTINFOn verk-
kosivuilta.  Tulevaisuudessa TINFO News ilmestyy 2-3 kertaa vuodessa.

Lisäksi TINFO tuotti julkaisun, jossa on tietoa Tampereen Teatterikesän 2011 show-
casen demoesityksistä sekä näytelmäkirjailijoista. Samoin Helsingin Stage 2011 
-festivaalin kansainvälisiä vieraita ajatellen tuotettiin tapahtuman Finnish case -osi-
on itsenäinen oheislehti.

LEHDISTÖSEURANTA

TINFO on harjoittanut lehdistöseurantaa. Valtakunnan pääsanomalehtien ja muuta-
mien alueellisten lehtien kautta on seurattu valtakunnallista kirjoittelua teatterista. 
Keinoja poimia kirjoittelua myös kansainvälisestä lehdistöstä on etsitty. Kansainvä-
lisessä mediaseurannassa yhteistyötä on tehty Suomen kulttuuri-instituuttien ja edus-
tustojen lehdistö- ja kulttuuriosastojen kanssa. Otteita lehtiartikkeleista on käytetty 
TINFO-verkkosivuilla ja muussakin suomalaisesta teatterista tuotetussa materiaalis-
sa. Vuoden 2010 lehdistökatsaus ilmestyi TINFO-tiedotteessa tammikuussa.  Vuo-
den 2011 lehdistökatsaus ilmestyi helmikuussa 2012. TINFOon kerättävät toiminta-
vuoden lehtileikkeet toimitetaan jälkikäteen Teatterimuseon arkistoon.

TINFON TEATTERIPALKINNOT JA THALIA-GAALA

Teatterialan järjestöt järjestivät Thalia-gaalan, tällä kertaa Turussa. TINFO jakoi 
gaalassa kolme palkintoa.

Silmänkääntäjä-palkinnolla TINFO on halunnut nostaa esiin mahdollisimman moni-
puolisesti työtä, jota tehdään maan teatteritaiteen hyväksi. Silmänkääntäjä-palkinto 
on voitu myöntää tekijälle mistä tahansa teatterialan ammattikunnasta. TINFO-pal-
kinnon tavoitteena on palkita teatterista puhuvia tai kirjoittavia teatteritiedon tuot-
tajia, tiedottajia, toimittajia, kriitikoita, alan tutkijoita yms. Näin on haluttu nostaa 
esille innovatiivisia hankkeita ja parhaita käytäntöjä teatterin viestinnässä. Thalia-
palkinnolla on haluttu palkita ajatuksia ja/tai yhteiskunnallista keskustelua herättä-
vä, uusia yleisöryhmiä houkutteleva, kansainvälisesti menestynyt, innovatiivinen tai 
muuten erityisen ansioitunut esitys ja siten herättää keskustelua teatteritaiteen mer-
kityksestä. 

Silmänkääntäjä-palkinnon 2011 saivat Kokkolan kaupunginteatterinjohtajat Jark-
ko Lahti ja Ari-Pekka Lahti.

Ari-Pekka Lahti ja Jarkko Lahti rohkaisevat omalla esimerkillään nuoria teatterinte-
kijöitä tarttumaan suomalaisen teatterin kehittämistyöhön. He ovat uskaltaneet jättää 
taaakseen lupaavasti alkaneet näyttelijän- ja näytelmäkirjailijanurat pääkaupungissa 
ja palanneet kotiseudulleen johtamaan Kokkolan kaupunginteatteria. Näin he pyr-
kivät osaltaan näyttämään, että korkeatasoista ammattiteatteria tulee tarjota koko 
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Suomessa, ei ainoastaan suurissa kasvukeskuksissa. Suomalaisen teatteriverkoston 
kattavuus on suuri rikkaus, jota Lahdet ratkaisullaan todistavat. Myös heidän rohke-
utensa ohjelmiston rakentamisessa saa raadin kiitoksen. Ari-Pekan ja Jarkon valin-
noissa näkyy ihanteellisuus ja usko teatterin merkitykseen.

TINFO-palkinnon 2011 saivat Kiertuenäyttämö sekä YLE Radio 1

Jussi Lehtosen vetämä Kiertuenäyttämö osana Kansallisteatterin toimintaa on roh-
kea, kunnianhimoinen ja syvästi inhimillinen projekti, joka osoittaa, että laitosteatte-
rienkin rakenteita voidaan muuttaa. Kiertuenäyttämö astuu ulos taloista ja laajentaa 
yleisörakennetta viemällä teatteria niille, joiden on usein mahdotonta päästä teatte-
riin: vankiloihin, hoitolaitoksiin, vastaanottokeskuksiin ja kouluihin. Projekti avaa 
laitosteattereiden skaalaa yhteistyökumppaneiden osalta ja asettaa teatteritoiminnan 
perustaksi yhteiskunnallisuuden, joka reagoi tässä ajassa. Samalla Lehtosen johtama 
ja ideoima hanke omalta osaltaan rohkeasti ja humaanisti ehdottaa jotain uutta näyt-
tämöstä ja esiintyjän ja yleisön suhteesta.

YLE Radio 1:n tyrkyttämättömän ja luontevan teatterijournalismin merkitys on 
korostunut ja korostuu entisestään kulttuuritoimitusten jouduttua printtimedian vii-
meaikaisten muutosten yhteydessä ahtaalle. YLE Radio 1 on sisäistänyt keskeisen 
valtakunnallisen asemansa kulttuurin perusjournalismin selkeänä puolustajana ja 
kantaa hienosti vastuunsa taiteen sisällöstä näinä iltapäivälehtimäisen julkkisjour-
nalismin päivinä. Tasokkaan radiokanavan toimittajat näyttävät ajattelevan, mitä 
puhuvat, eivätkä tyydy vain täyttämään ohjelma-aikaa. Monipuolisissa teatteria kä-
sittelevissä ohjelmissaan YLE Radio 1 käyttää journalismin koko kirjoa uutis- ja 
ajankohtaisohjelmista radiodraamaan sekä henkilöhaastatteluista keskusteluihin ja 
kommentteihin, jotka kattavat sekä uutuudet että yhä uudelleen ajankohtaiset klas-
sikot. Radiokanavan monipuolisesta tarjonnasta niin tavallinen kuulija kuin alan 
ammattilainenkin pääsee päivittämään ja hahmottamaan sitä, mitä teatterielämälle 
maassa ja maailmalla kuuluu.

Thalia-palkinto vuoden 2010 esityksestä myönnettiinn Turun kaupunginteatterin 
tuottamalle, Andriy ja Valeriy Zholdakin käsikirjoittamalle sekä Andriy Zholdakin 
ohjaamalle klassikkotulkinnalle Leo Tolstoin romaanista Anna Karenina.

Vuolaan intohimoinen, pakahduttavan fyysinen ja audiovisuaalisesti katsojan sisälle 
tunkeutuva klassikkoromaanin tulkinta 2010-luvun repaleiseen arvomaailmaan päi-
vitettynä. Niinkin puhkikuluneet aiheet kuin rakkauden nälkä ja rakkauden menettä-
misen pelko lihallistuvat katsojalle ikään kuin uudessa valossa tässä intensiivisessä 
versiossa. Kiitos Turun kaupunginteatterille, jolla on ollut halua ja uskallusta kutsua 
vaativa ulkomaalainen ohjaaja työpareineen ja antaa teatterikoneistonsa heidän luo-
vaksi leikkikentäkseen.

Anna Kareninassa yhdistyvät väkevästi sekä ohjaajan että näyttelijöiden teatteri. Oh-
jaukselliset ratkaisut tukeutuvat näyttelijöihin, joilta vaaditaan lähes yli-inhimillistä 
panostusta. Varsinkin Krista Kosonen Anna Kareninan roolissa ja Markus Järvenpää 
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sekä Stefan Karlsson vuorotellen Vronskin roolissä näyttelevät romahtavan parisuh-
teen partaalla kuin viimeistä päivää ja ylläpitävät esityksen hurjaa intensiteettiä koko 
sen keston ajan. Kiinnostavana dramaturgisena yksityiskohtana mainittakoon myös 
kapellimestarin mykkä, mutta fyysisesti vaativa rooli, jonka voisi tulkita ohjaajan al-
ter egoksi. Anna Karenina puhuttelee katsojaa näyttelijöiden kehoilla, joita fyysisesti 
kuormittamalla, energiatasoja vaihtelemalla ja rytmisesti aksentoimalla liikutetaan 
näyttämötilassa. Näyttelijäntyössä voi nähdä etäistä sukulaisuutta kotimaisista teki-
jöistä Jouko Turkan ohjausten psykofyysiseen näyttelijäntyöhön.

Esityksen maailmaa tukee tilataideteoksen omainen lavastus, joka venyy ja liikkuu 
näyttelijöiden kehojen sykkeessä sekä upea äänimaisema, jolla on tärkeä osuus esi-
tyksen rytmittäjänä varsinkin aksentoiduissa kohdissa.
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TIEDON TUOTTAMINEN: TILASTOT JA 
TIETOPALVELU

TINFO on vastannut teatterialan tilastoinnista ja on keskeisin tilastoaineistojen tuot-
taja teatterin kentällä. Tilastointi tuottaa vertailukelpoista aineistoa kentän toimin-
nasta. Teatteritilastot muodostavat teatteripolitiikan keskeisen tietopohjan. Tilastoin-
ti kattoi nyt kolmannen kerran myös harrastajateatteritoiminnan, jota nyt on seurattu 
kolmivuotiskautena 2009-2011. Seuraavan kerran harrastajateatteria tarkastellaan 
vuonna 2015. Teatteritilastot 2010 -julkaisussa ovat mukana valtionosuuslainsäädän-
nön piirissä olevat teatterit: 47 puheteatteria, 10 tanssiteatteria sekä Suomen Kansal-
listeatteri ja Suomen Kansallisooppera. Tilastot sisältävät talous- ja henkilöstötilas-
tot, esityskerta- ja katsojatilastot, myös kiertue-esitykset ja teattereiden ulkomaiset 
vierailut sekä ohjelmistotilastot. Tilastot käsittävät myös rahoituslain ulkopuoliset 
teatterit (teatterikohtaiset katsojatilastot, tietoja tulonmuodostuksesta, henkilöstös-
tö, ohjelmistoluettelot ja kantaesitykset). Tanssin tiedotuskeskus on kerännyt esitys-
tiedot ja laatinut yhteenvedon tanssin osalta, ja Sirkuksen tiedotuskeskus sirkuksen 
osalta. Harrastajateatteritilastot sisältävät teatterikohtaiset esitys-, katsoja- ja ohjel-
mistotilastot vuodelta 2010.

TINFOn Teatteritilastot ovat myös sähköisesti saatavilla TINFOn verkkosivuilta. 
Pyydettäessä tiedontarvitsijat ovat voineet myös saada tilastot avoimena tiedostona, 
jota jokainen pystyy itse yhdistelemään omiin tarpeisiinsa.

TINFO on ylläpitänyt kotimaisten näytelmäkäännösten tietokantaa sekä yhdessä Te-
atterimuseon kanssa ILONA-esitystietokantaa.

Tilastokeskuksen ja alan työmarkkinaosapuolten pyynnöstä TINFO on kerännyt ja 
koonnut yksityiskohtaista tietoa sisältävät palkkatilastot. Tämä tilastointi palvelee 
alan työmarkkinaosapuolia ja tuottaa Tilastokeskukselle tiedot teatterialan palkoista 
valtakunnallista kaikkien alojen palkkatilastoa varten.

Näyttämöväen vanhuudenturvasäätiön tarpeisiin TINFO ylläpitää säätiön piiriin kuu-
luvien teattereiden päätoimisen henkilöstön työsuhde- ja palkkarekisteritietokantaa.

TINFO on tuottanut vuosijulkaisuna Teatterikalenterin 2011 sekä Teatterialan avai-
men 2011-2012, nyt kokeiluluontoisesti verkkoversiona.
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ERITYISPROJEKTIT
TAIVEX – taiteen tiedotuskeskusten vientivalmennusohjelma

TAIVEX oli tuottajille, managereille, agenteille, galleristeille ja muille taiteen vä-
littäjätahon toimijoille räätälöity (2009 – 2011) vientivalmennusohjelma, jonka ko-
konaiskustannukset olivat 686.149,18 euroa (ESR-rahoituksen osuus 455.500,00 
euroa). Eri taiteen alojen yhteisen vientivalmennusohjelman tavoite oli taiteen alo-
jen keskinäisen verkostoitumisen lisääminen ja taiteen välittäjinä työskentelevien 
ammattilaisten vienti- ja kansainvälistymisvalmiuksien sekä liiketoimintaosaamisen 
vahvistuminen.  

Valtakunnallisen projektin toteutuksesta ja hallinnosta vastasi TINFO – Teatterin 
tiedotuskeskus. TINFOn lisäksi projektin suunnittelussa ja toteutuksessa olivat mu-
kana Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskukset, FILI – Finnish Literature Exchange 
ja Näyttelyvaihtokeskus FRAME, Helsingin, Tampereen ja Turun kaupungit sekä 
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus. TAIVEX oli osa opetus- ja 
kulttuuriministeriön valtakunnallista, Euroopan sosiaalirahaston tuella toteutettua 
Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelmaa 
sekä Luova Suomi -hankekokonaisuutta.  Hankkeen päärahoittaja oli Hämeen ELY-
keskus.

TAIVEX järjesti 2,5 vuoden aikana 38 koulutusjaksoa, 21 opintomatkaa ja 16 se-
minaaria sekä lisäksi mentorointia 59 opiskelijalle.  Määrällisillä mittareilla arvioi-
den hanke oli tehokkaan tuottava. Mutta määrällisiä mittareitakin tärkeämpiä ovat 
laadulliset tekijät ja hankkeen vaikuttavuus. TAIVEX oli pilottihanke, jonka aikana 
kokeiltiin usean organisaation yhdessä toteuttamaa, uudenlaista koulutusrakennetta. 
Vientivalmennusohjelman toteutumista seurattiin koko hankkeen käynnissä oloajan 
keräämällä palautetta jokaisesta koulutuksesta, kuuntelemalla tarkkaan opiskeli-
joiden toiveita ja mielipiteitä ja pyrkimällä ottamaan ne mahdollisuuksien mukaan 
huomioon koulutusjaksojen ja opintomatkojen suunnittelussa. Hankkeen lopussa to-
teutettiin laaja ja perusteellinen hankearviointi, jota varten tavoitettiin 82 % vienti-
valmennusohjelmaa suorittaneista opiskelijoista.

Hanke saavutti sille asetetut määrälliset tavoitteet osallistujamäärien, syntyneiden 
työpaikkojen ja uusien yritysten suhteen. Tärkeimpänä saavutuksena nähdään kui-
tenkin hankkeen laadulliset tulokset, joista loppuarvioinnissa nostetaan esiin viisi 
tärkeimmäksi arvioitua seikkaa. Hankearvioinnin perusteella vientivalmennusohjel-
man suurimmiksi onnistumisiksi koulutukseen osallistuneiden näkökulmasta nou-
sivat 1) yhteistyö- ja kollegaverkostojen muodostuminen; 2) osallistujien (taiteen 
välittäjäportaassa työskentelevien ammattilaisten) ammatillisen identiteetin sel-
keytyminen ja voimistuminen ja 3) ammatillisen osaamisen kasvu. Edellä mainitut 
onnistumiset mahdollisti 4) toimivaksi koettu koulutusmalli. Hankearvioinnin pe-
rusteella osallistujat kokevat vientivalmennusohjelman vaikuttaneen positiivisesti 
myös alan työllisyyteen. Tätä voidaan pitää hankkeen viidentenä (5) tärkeänä onnis-
tumisena. Hankearvioinnissa kerättyjen kommenttien ja vientivalmennusohjelman 
toteutuksesta saatujen kokemusten perusteella loppuraportissa esitetään seuraavat 
kehittämisehdotukset, jotka edistäisivät suomalaisen taiteen kansainvälistymistä 
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konkreettisesti ja tehokkaasti. Kehittämisehdotukset koskevat tuottajien korkea-
koulu- ja täydennyskoulutusjärjestelmän kehittämistä ja yhtenäistämistä sekä tuot-
tajille tarkoitettuihin markkinaselvitys- ja verkostoitumismatkoihin kohdennettavan 
verkostoitumistuen saamista.  

Lisäksi TINFO valmisteli yhdessä Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskuksen kanssa 
TAIVEX²-jatkohanketta. Kaksivuotinen jatkohanke alkaa vuonna 2012.

PRACTICS  

TINFO on toiminut Practicsin pääkoordinaattorina. Practics oli kolmivuotinen 
(2009-2011) EU-komission rahoittama hanke, jonka tavoitteena oli kehittää ja pi-
loitoida taiteilijoiden liikkuvuutta helpottavat informaatio- ja palvelupisteet neljässä 
EU-maassa, Belgiassa, Espanjassa, Walesissa ja Alankomaissa. Nämä infopisteiden 
on tarkoitus toimia yhden luukun periaatteella ja tarjota taiteilijoille ja muille kult-
tuurialan toimijoille käyttäjäläheistä tietoa verotuksesta, sosiaaliturvasta, työsuh-
teista, apuraha- ja muista rahoitusmahdollisuuksista. Practicsiin liittyen TINFO teki 
Suomea koskevan kartoituksen (Hanna Helavuori, Laura Pekkala: ”Practics Info-
point Mapping”), joka valmistui keväällä 2011. 

Practicsin toteuttajakumppanit ovat pääkoordinaattori TINFOn lisäksi Het Kunsten-
loket (Belgia), Stichting internationale Culturele Activiteiten SICA (Alankomaat), 
The Arts Council of Wales WAI (Wales), Fundació Interarts per a la Cooperació 
Cultural Internacional (Espanja), Fondazione Fitzcarraldo (Italia), Performing Arts 
Employers Associations League Europe Pearle (Belgia), Association Européenne 
des Conservatoires AEC (Alankomaat), European League of Institutes of the Arts 
(Alankomaat) ja European Citizen Action Service ECAS (Belgia) IETM (Belgia).

TINFO järjesti kansainvälisen liikkuvuuden esteitä tutkivan ja poistamaan pyrkivän 
Practics-hankkeen Suomen-seminaarin yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön 
ja TAIVEXin kanssa. Kaksipäiväiseen seminaariin osallistui suomalaisten alustajien 
ja keskustelijoiden (Risto Kivelä / OKM, Laura Mäkelä / OKM, Sanna Rekola / Dan-
ceinfo, Hanna Helavuori / TINFO) lisäksi Practics-hankkeen projektivastaava, italia-
lainen Elena Di Federico (Fondazione Fitzcarraldo), walesilainen tutkija, kouluttaja 
Angharad Wynne, latvialainen, Espanjassa työskentelevä Dace Kiulina (Interarts), 
walesilainen Harry McIver (Wales Arts International) ja belgialainen Greet Souve-
reyns (Kunstenloket). Omia kokemuksiaan liikkuvuuden esteistä ja mahdollisuuk-
sista kuvailivat seminaariväelle Suomessa asuvat romanialainen ohjaaja-näyttelijä 
David Kozma ja sveitsiläissyntyinen ohjaaja Martina Marti. 

Asiantuntijapuheenvuoron pitivät Taiteen keskustoimikunnan puheenjohtaja Leif 
Jakobsson, kulttuuriasiainneuvos Anna-Maija Marttinen, Pohjoismaisen kulttuuri-
pisteen Annika Söderlund, HIAP:n puheenjohtaja, tuottaja Irmeli Kokko ja Hanna 
Boman CIMOsta. Seminaarissa puhetta johti Hanna Helavuori. Seminaarin lisäksi 
järjestettiin Practics-hankehenkilöstön viestintäkoulutussessio Angharad Wynnen 
johdolla. 

Practicsin kokonaiskustannukset koko hankkeen ajalta olivat 436.936,21 euroa (EU-
rahoituksen osuus 349.488,00 euroa).
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ORGANISAATIO JA HALLINTO
TINFOn jäsenyhteisöjä (13) ovat seuraavat: CEFISTO – Centralförbundet för FIn-
lands Svenska Teaterorganisationer rf, Näytelmäkulma – Nordic Drama Corner 
OY, Suomen Harrastajateatteriliitto ry., Suomen Kansallisoopperan Säätiö, Suomen 
Näytelmäkirjailijaliitto – Finlands Dramatikerförbund ry, Suomen Näyttelijäliitto – 
Finlands Skådespelarförbund ry, Suomen Teatterit – Finlands Teatrar ry, Tampereen 
yliopisto/Viestinnän, median ja teatterin yksikkö, Teatteri- ja mediatyöntekijät ry, 
Tampereen teatterikesä ry, Teatterikeskus –Teatercentrum ry, Teatterikorkeakoulu –
Teaterhögskolan ja Työväen Näyttämöiden Liitto ry.

TINFOn vuosikokous pidettiin 27.4.2011. Vuosikokouksessa valittiin hallituksen 
puheenjohtajaksi uutena jäsenenä ohjaaja Maarit Pyökäri, ja muiksi uusiksi jäseniksi  
näyttelijä Mikko Hänninen, toimitusjohtaja Tommi Saarikivi, ohjaaja Kari Rentola, 
näytelmäkirjailija Satu Rasila ja dramaturgi Mikko Viljanen.

TINFOn hallitus kokoontui kahdeksan kertaa. Puheenjohtajana toimi dramaturgi-
ohjaaja Pauliina Hulkko (27.4. asti) ja Maarit Pyökäri (27.4. alkaen). Varapuheen-
johtajana toimi konstnärlig ledare Dan Henriksson, muut hallituksen jäsenet olivat 
toimitusjohtaja Matti A. Holopainen (27.4. asti), toiminnanjohtaja Hanna Jääskinen 
(27.4. asti), ohjaaja Kaisa Korhonen, toiminnanjohtaja Markus Pyhältö (27.4. asti), 
toiminnanjohtaja Maaria Kuukorento (ent. Rantanen), professori Yrjö Juhani Ren-
vall, professori, näytelmäkirjailija Laura Ruohonen (27.4. asti), näyttelijä Helena 
Ryti (27.4. asti).

TINFOssa on vuoden aikana valmisteltu sääntömuutosta, joka toteutetaan vuonna 
2012.   

JÄSENYYDET VERKOSTOISSA JA JÄRJESTÖISSÄ

TINFO on seuraavien kansainvälisten järjestöjen ja yhteisöjen jäsen:

ITI (International Theatre Institute, Unesco), TINFO toimii Suomen ITI-keskukse-
na. TINFOn entinen johtaja Riitta Seppälä valittiin ITIn kunniajäseneksi maailman-
kongressissa, jossa TINFOn kokousedustajana toimi Raija-Sinikka Rantala. 

NTU (Nordisk Teaterunion), NTUn hallituksen varsinaisena jäsenenä on toiminut 
Pauliina Hulkko, varajäsenenä Dan Henriksson)

IETM (International Network for Contemporary Performing ARts)

ENICPA (The European Network for Information Centres of the Performing Arts)

ON-THE-MOVE (Cultural Mobility Information Network)

Tiedotuskeskus toimii Taive-verkostossa, taiteiden tiedotuskeskusten ja vientikes-
kusten verkostossa. TINFO on osallistunut kulttuuriviennin tukiverkoston toimin-
taan. 
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TOIMISTO JA HENKILÖKUNTA 

TINFOn vakinaiseen henkilökuntaan kuuluivat:
Hanna Helavuori, johtaja 
Sari Havukainen, tiedottaja
Pirkko Nivala, talouspäällikkö
Piia Volmari, tiedotussihteeri
Titta Ylinen, tilastosihteeri

Projekteissa ja määräaikaisissa työsuhteissa:
Jukka Hytti, kansainvälisten projektien tuottaja
Nea Leo, projektipäällikkö, TAIVEX
Laura Pekkala, projektikoordinaattori, TAIVEX
Laura Piirainen, projektikoordinaattori, TAIVEX
Päivi Hämäläinen, harrastajateatteritilastot
Jonna Leppänen, korkeakouluharjoittelija 1.6.-30.6 ja 1.8.-30.9.2011
Magda Dryll, Erasmus-harjoittelija Varsovasta 26.9.-26.12.2011
Työllistämistuella määräaikaisissa työsuhteissa:
Krista Koskinen, vientikoordinaattori 1.1.-31.12.2011
Laura Pekkala, TAIVEX ja TINFO 21.2.-16.9.2011
Vilma Pietilä, Baltic Circle 1.1.-30.6.2011 
Saara Rautavuoma, Tampereen teatterikesä 18.4.-17.10.2011
Kristin Helgaker, Teatteri Metamorfoosi 8.8.-4.11.2011

Ostopalvelut:
ATK-tuki YAP
Logica (Ilona-esitystietokanta)
TINFO-tunnuksen ja koko graafisen ilmeen suunnittelija on BOTH Creative De-
sign Agency / Teemu Ollikainen.
TINFO-verkkosivuston käyttöjärjestelmä ja tietokantaratkaisut ostettiin Fakiirime-
dia Oy:lta / Hannu-Pekka Haavikko.

Tilintarkastajat: 
Tilintarkastajina toimivat KHT Johanna Mäntyharju (varalla KHT Kaija Tuominen) 
ja HTM Vesa Ikäheimo (varalla HTM Päivi Ollila). 

Toimistopalvelut: 
TINFO on hoitanut Näyttämöväen vanhuudenturvasäätiön talous- ja hallinto sekä 
toimistotehtävät.
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MATKAT JA OSALLISTUMISET

Hanna Helavuori 
Dunapart, Budapest 20.-23.1.2011
Golden Mask, Moskova 7.-10.4.2011
IETM-kokous, Tukholma 14.-17.4.2011  
Teatergrannar, Teaterbiennalen, Gävle 11.-15.5.2011
ENICPA-verkoston kokous, Berliini 3.-5.11.2011
Intercity Helsinki 2011 -kumppanuushanke & festivaali, Sesto Fiorentino, Firenze, 
Italia 20.–25.10.2011
Nordwind-festivaali, Berliini, Saksa 1.-5.12.2011

Sari Havukainen
TAIVEX-asiantuntijamatka, Varsova, Puola, WST-festivaali, puolalaisen teatterin 
showcase 6.-10.4.2011
IETM Plenary Meeting ja KRT-teatterifestivaali, Krakova, Puola 6.-9.10.2011 
TAIVEX-opintomatka, Berliini, Saksa 2.-4.12.2011      

Dan Henriksson 
Pietari 13.-15.4.2011 Europe Theatre Prize ja Europe Prize New Theatrical Reali-
ties –palkintojen jakotilaisuus

Jukka Hytti 
IETM-kokous, Tukholma, [TAIVEX] 14.-17.4.2011
Ranskankielisen alueen kumppanuushanke: 
a) 26.-28.5.2011 TJCC – Très Jeunes Créateurs Contemporains –festivaali, Genne-
villiers, Ranska
b) 29.5.-1.6.2011, Panorama de la Dramaturgie Finlandaise Aujourd’hui –katsel-
mus, Pariisi, Ranska
Intercity Helsinki 2011 -kumppanuushanke & festivaali, Sesto Fiorentino, Firenze, 
Italia 20.-25.10.2011
Nordwind-festivaali, Berliini, Saksa 1.-5.12.2011

Krista Koskinen
Italian teatterikentän maaselvitysmatka, ,Italia 7.3.-25.3.2011
Intercity Helsinki 2011 -kumppanuushanke & festivaali, Sesto Fiorentino, Firenze, 
Italia 20.9-25.10.2011
TAIVEX-matka Lyoniin, Lyon, Ranska 10.10-12.10.2011

Raija-Sinikka Rantala
ITI:n maailmankongressi (omarahoitus), TINFOn virallinen kokousedustaja
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TALOUS  
TINFOn toimintaa rahoitetaan valtion toiminta-avustuksella, hankekohtaisilla pro-
jektiavustuksilla, jäsenmaksuilla sekä oman toiminnan tuotoilla. Perustoiminnan li-
säksi TINFO on koordinoinut kahta erityishanketta. 

Tilikauden alijäämä oli - 45.924,80 euroa (vuonna 2010  ylijäämä 84,77 euroa).  Tie-
dotuskeskuksen oma pääoma vähennettynä tilikauden alijäämällä oli tilikauden lo-
pussa  13.373,59 euroa, josta omakatteisten rahastojen osuus oli 32.894,36 euroa.

Perusrahoitus:
Perusrahoituksen muodosti opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustus 
455.000 euroa, josta  edistämiseen ja hankkeisiin oli osoitettu 195.000 euroa ja 
näytelmäkäännösapurahoina jaettavaksi 20 000 euroa.
TINFOn oman toiminnan tuotot olivat: 18.797,43 euroa                                     

Projektirahoitus:
TEM:n lopullinen rahoitus Shanghai Performing Arts Snowball –hankkeelle  oli  
53.124 euroa, loppusuoritus 22.424 euroa saatiin 23.6.2011.

Muut hankkeet:
OKM myönsi verkkosivujen kehittämiseen 10.000 euroa ja On-The-Move -hank-
keeseen 10.000 euroa.

EU- ja ESR-rahoitteiset hankkeet:
EU-rahoitteinen 3-vuotinen Practics-hanke  päättyi 30.11.2011, kokonaiskustan-
nukset/tuotot olivat koko projektin ajalta 436.936,21 euroa, josta EU-rahoituksen 
osuus 349.488,00, tilikauden aikana kustannukset/tuotot olivat  194.236 euroa, 
josta EU-rahoituksen osuus 163.337,40 euroa.

ESR-rahoitteinen 3-vuotinen TAIVEX-hanke  päättyi 31.12.2011, kokonaiskustan-
nukset/tuotot olivat koko projektin ajalta 686.149,18 euroa, josta ESR-rahoituksen 
osuus 455.500,00, tilikauden aikana kustannukset/tuotot olivat  288.590,45 euroa, 
josta ESR-rahoituksen osuus 184.092,33 euroa.

Muut:
Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit (SKTI)myönsi työllistämistukena yhteensä 
75.358,89 euroa.
Svenska Kulturfonden myönsi 9.000 euroa kääntäjäseminaarin järjestämiseen.

Omakatteiset rahastot:
Arvi Kivimaan rahaston varat olivat sijoitettuna arvopapereihin aj pankkitilille. 
Rahaston pääoma oli tilikauden lopussa 26.425,37 euroa.

Ralf Långbackan rahaston varat olivat sijoitettuna arvopapereihin ja pankkitilille. 
Rahaston pääoma oli tilikauden lopussa 6.468,99 euroa.
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TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS JA 
RAHOITUSNÄKYMÄT

TINFOlla on merkittävä ja tunnustettu asema teatteria koskevan tiedon tuottajana, 
tilastoijana sekä kansainvälisen liikkuvuuden asiantuntijana ja koordinoijana. Viime 
vuoden kuluessa eri tahoilla on nostettu esiin myös tiedotuskeskusten entistä tär-
keämpi rooli ja merkitys asiantuntijatiedon kartuttajina ja tuottajina. TINFOlla on 
kaksitahoinen tehtävä. Sen molemmat perustehtävät asiantuntijaorganisaationa, joka 
toisaalta tuottaa ja jakaa luotettavaa tietoa ja joka toisaalta edistää alan kansainvä-
listä liikkuvuutta, ovat kiistattoman tärkeitä. TINFOn arvon määrittävät itse asiassa 
teatterikentän toimijat, taustayhteisöt ja yhteistyökumppanit. Juuri siksi saavutettu 
luottamuspääoma on yhä merkittävämpi asia.   

TINFOn varsinaisen toiminta-avustuksen kehitys on ollut seuraava: 2009 240 000 
euroa, 2010 350 000 euroa, 2011 355 000 euroa). Kulttuuriviennin kehittämisohjel-
ma 2007-11 (Onko kulttuurilla vientiä? ON! Opetusministeriön julkaisuja 2007:9) 
toi lisäresursseja myös teatteriviennin sekä kansainvälisen vaihdon ja yhteistyön voi-
mistamiseen.  Vuonna 2011 TINFO sai 195 000 euroa korvamerkitysti tähän tarkoi-
tukseen, (vuonna 2010 90 000 euroa ja vuonna 2008 85 000 euroa). 

Vuonna 2012 toiminta-avustus jaetaan yhtenä kokonaisuutena, 490 000 euroa, josta 
20 000 euroa on tarkoitettu jaettavaksi näytelmäkäännösapurahoina. Kansainväli-
seen liikkuvuuteen (kansainvälinen kulttuurivaihto, vienti, verkostoituminen, yh-
teistyö) tarkoitettu osuus sisältyy kokonaisuuteen, ei varsinaisesti korvamerkittynä. 
Tämä yhtenäisen kokonaisuuden toiminta-avustuspolitiikka on kaikkien osapuolten 
kannalta toimiva ja tarkoituksenmukainen. Kansainvälinen liikkuvuus on tulevai-
suudessa nähtävä entistä kiinteämpänä osana TINFOn kaltaisen organisaation pe-
rustoimintaa, ei siis projektikohtaisena lisänä. Perustehtävien hoitaminen edellyttää 
tiettyä julkisen rahoituksen tasoa sekä tiedon ja varmuuden rahoituksen jatkuvuu-
desta. Erityisen tärkeätä on korostaa tätä tosiseikkaa valtiontalouden vuonna 2013 
kiristyvässä kehyksessä ja tilanteessa, jossa harkinnanvaraisiin veikkausvoittovaroi-
hin sisältyy yhä vähemmän liikkumavaraa. Lisäksi tiedetään, että tiedotuskeskuksen 
toimintakentälle on kohdistumassa yhä kasvavia paineita. 

Jo aikaisemmin TINFOssa on keskusteltu hankerahoitukseen liittyvästä kahdesta 
puolesta. Hankkeiden ongelmat on tiedostettu ja käytännössä todettu TINFOssakin 
monessa eri yhteydessä. Toisaalta tulevaisuus mitä ilmeisimmin näyttää siltä, että 
hankeajattelu tulee vain vahvistumaan. Lisääntymään tulevat myös rahoittajien aset-
tamat vaatimukset entistä paremmin kyetä mittaamaan ja osoittamaan tehdyn työn 
vaikuttavuutta. TINFO voi itse olla ohjaamassa laadullisista ja määrällisistä kritee-
reistä käytävää keskustelua. 



31

Tarpeellisia lisäresursseja voidaan hankkia tulevaisuudessa todennäköisesti hanke-
rahoituksen ja toisaalta kumppaneiden kanssa tehtävän yhteistyön ja siitä saatavan 
synergiaedun kautta. TINFO toimii jo nyt yhteistyössä Tanssin tiedotuskeskuksen 
kanssa ja monien muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. TINFOn idea hankekump-
panuuksista perustuu juuri tällaiseen yhteistyöajatteluun. Euroopan komission Crea-
tive Europe -ohjelmakokonaisuus, pohjoismainen rahoitus (NKF) ja tulevat mahdol-
liset uudet ESR-ohjelmat luovat oikein suunniteltuina ja käytettyinä TINFOlle ja sen 
yhteistyökumppaneille uusia mahdollisuuksia. Kysymys olisi tällöin kahdenlaisen 
asiantuntijuuden yhdistämisestä tai symbioosista. TINFO pystyy toimimaan tuotan-
nollisen osaamisen kautta hankkeiden toteutuksesta ja koordinoinnista vastaavana 
tasona mahdollistaen sekä kotimaisille että ulkomaisille yhteistyökumppaneille tai-
teellisen ja sisällöllisen toiminnan. Lähtökohdan tulee olla se, että hanke on tarpeel-
linen TINFOn tavoitteiden kannalta ja että hankkeen aikaansaamat tulokset hyödyt-
tävät suomalaista teatterikenttää ja TINFOa.  
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Maailman teatteripäivän julistus 27.3.2011
Teatteri ihmisyyden palveluksessa

Maailman Teatteripäivän vietto on osoitus teatterin kyvystä luoda siltoja ja saattaa yhtei-
söjä liikkeelle.

Oletko tullut ajatelleeksi, miten tehokkaasti teatteri voisi luoda rauhaa ja sovintoa? Maail-
ma käyttää suunnattomia summia rauhan turvaamiseen sota-alueilla. Huomiota ei juu-
rikaan kiinnitetä teatterin mahdollisuuksiin ratkaista konfl ikteja sovinnollisin keinoin. 
Kuinka Äiti Maan kansalaiset voivat saavuttaa rauhan, kun alistamalla sanellaan keinot?

Teatteri tunkeutuu hienovaraisesti pelon ja epäluulon valtaamaan ihmissieluun. Se muut-
taa minäkuvaa ja avaa yksilölle ja koko yhteisölle vaihtoehtojen maailman. Teatteri voi 
antaa merkityksen arjen todellisuuksille suojaten samalla epävarmalta tulevaisuudelta. 
Teatteri pystyy yksinkertaisesti ja suorasti osallistumaan arkipäivän politiikkaan. Teat-
teriin sisältyy kaikki. Siksi se kykenee näyttämään, miten vääriä uskomuksia voidaan 
oikaista.

Teatteri puhuu niiden aatteiden puolesta, jotka ovat meille yhteisiä ja joita me puolustam-
me niiden tullessa loukatuiksi.

Toivoessamme tulevaisuudelta rauhaa meidän täytyy ottaa käyttöön keinoja, joiden 
tavoitteena on ymmärrys ja kunnioitus ja jotka antavat arvoa jokaisen ihmisen pyrkimyk-
sille hieroa rauhaa. Teatteri on juuri se kaikille yhteinen kieli, jolla voimme edistää rauhan 
sanomaa.

Teatteri osallistamalla koko yhteisön saattaa murtaa vakiintuneita uskomuksia. Näin se 
antaa yksilölle mahdollisuuden rakentua uudelleen löydetyn tiedon ja todellisuuden va-
lossa. Menestyäkseen muiden taidemuotojen rinnalla teatteri tulee kiinnittää osaksi arkea, 
jossa konfl iktin ja rauhan tärkeitä kysymyksiä käsitellään.

Jo nyt teatteri on läsnä sodan repimillä alueilla köyhien ja sairaiden luona saaden aikaan 
yhteisöllisiä muutoksia. Teatteri on yhä enemmän onnistunut lisäämään kansalaisten 
tietoisuutta auttaa sodanjälkeisistä traumoista kärsiviä. Kansainvälisen Teatteri-instituutin 
ITI:n kaltaiset kulttuuriareenat ovat jo läsnä vahvistamassa rauhaa ja ystävyyttä kansojen 
välillä.

Olisi irvokasta vaieta teatterin voimasta ajassamme, jossa asevoimat ja pommit turvaavat 
maailmanrauhaa. Miten tuhoamaan tarkoitetut välineet voivat synnyttää rauhaa ja sovin-
toa?

Tänään, Maailman Teatteripäivänä, meidän tulee nostaa teatteri esiin vuoropuhelun, yh-
teiskunnallisen muutoksen ja uudistusten aikaansaajana. YK käyttää valtavia rahasummia 
rauhan turvaamiseen asevoimin eri puolilla maailmaa. Inhimillinen, halvempi ja ylivoi-
maisesti tehokkaampi vaihtoehto on teatteri.

Teatteri tuskin on ainoa ratkaisu maailmanrauhaan. Vaikuttavuutensa takia teatterin tulisi 
kuitenkin olla osa rauhanturvatoimia.     

Jessica A. Kaahwa, Uganda
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Tilinpäätös
2011
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TINFO - Teatterin tiedotuskeskus
Meritullinkatu 33 A, 00170 Helsinki
www.tinfo.fi | tinfo@tinfo.fi


