
Uuden näytelmän ohjelma UNO kutsuu ammattiteatterit ympäri Suomen mukaan  
Uuden näytelmän kuukausi -kampanjan toteuttamiseen marraskuussa 2017! 

Mistä on kyse? 
 
Uuden näytelmän kuukausi on Uuden näytelmän ohjelman sekä 
teatterialan ammattitoimijoiden yhteinen kampanja suomalaisen 
näytelmäkirjallisuuden juhlistamiseksi ja sen tuomiseksi esiin 
yleisölle.  
 
Kampanjan tarkoituksena herättää teattereiden yleisöjä ympäri 
Suomen pohtimaan: 
 

• Mistä suomalaisessa näytelmäkirjallisuudessa on kyse? 
• Ketkä sitä tekevät? Miten syntyy uusi suomalainen 

näytelmäkirjallisuus? 
• Miltä suomalainen näytelmäkirjallisuus tuntuu / näyttää / 

kuulostaa? 
 
Kampanja on käynnissä 1.-30.11.2017 
 
Kampanja on osa Teatteri 2.0:n käynnistämän Uuden näytelmän 
ohjelman pilottivuoden toimintaa. Se on suunniteltu yhteistyössä 
Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) ry:n, Suomen näytelmäkirjailijat ja 
käsikirjoittajat SUNKLO ry:n ja Suomen teatterit ry:n kanssa.  
 
Kampanjaa toteuttamaan kutsutaan kaikki Suomen ammattiteatterit. 
 

 
Tiedot kampanjasta ja ohjelma kootusti netissä vko 44 
 

Kampanjan tiedot ja ohjelma kootaan UNOn uusille nettisivuille 
toteutettavalle kampanjasivulle sekä UNOn facebook-sivuille.  
 

Kampanjan sisällöt 
 
Kampanjassa suomalaista näytelmäkirjallisuutta tehdään yleisölle 
näkyväksi mm. seuraavin tavoin:  
 
• Taustoitusta suomalaiseen näytelmäkirjallisuuteen //       

Uuno tutustuu suomalaiseen näytelmäkirjallisuuteen                    
-videoblogisarja, marraskuun aikana julkaistaan 4 jaksoa  

 
• Suomalaisen näytelmän kielen ylistys // sitaatteja 

suomalaisista näytelmistä jaettavaksi Facebookissa kampanjan 
jokaisena päivänä (30 kpl) + sitaatti-postikortit jakoon teattereihin 

 
• Tutustu näytelmäkirjailijaan // Ammattina näytelmäkirjailija -

yleisötilaisuuksissa 8 kirjailijaa pääsee ääneen 4 teatterissa 
 
• Teattereiden yleisöt mukaan // Suomalaisen näytelmän 

marraskuun esityskalenteri + some-haaste yleisölle 
 
UNO toteuttaa em. sisällöt, joita kampanjaan osallistuvat teatterit 
voivat hyödyntää haluamallaan tavalla ja laajuudella (ks. ohjeet Miten 
teatterit voivat osallistua? seuraavalla sivulla) 
 
Osaksi kampanjan ohjelmaa voidaan liittää myös teattereiden itse 
marraskuun aikana järjestämiä tilaisuuksia sekä muuta yleisölle 
suunnattuja suomalaiseen näytelmäkirjallisuuteen liittyviä sisältöjä. 
 
Kampanjan aikana UNO tavoittelee myös näkyvyyttä 
tiedotusvälineissä asian edistämiseksi.  
	



	 Miten teatterit voivat osallistua? 
	
Vaihtoehtoja osallistua kampanjaan on useita. Voi osallistua 
vain yhdellä tavalla tai ottaa käyttöön useammat keinot.  
 

1. Ilmoita esitys / esitykset marraskuun kalenteriin – 
tiedota omalle yleisölle some-haasteesta  

 
2. Jaa UNOn tuottamia sisältöjä eteenpäin teatterin 

omissa some-kanavissa #UNKK ja nettisivuilla  
 

3. Laita sitaatti-postikortit jakoon teatterille 
 

4. Järjestä itse jotain suomalaiseen näytelmään liittyvää 
yleisölle suunnattua – ilmoita osaksi kampanjaa 

 
 Huom! UNO pidättää oikeuden hyväksyä kampanjaan vain
 sisällöt, jotka vastaavat kampanjan tarkoitusta.  
 
Kampanjan toteuttajiksi ilmoittautuneille toimitetaan materiaalit 
lokakuun aikana (sitaatti-postikortit, some-haasteen 
infomateriaalit yleisön osallistamiseen).  
 
 

ILMOITTAUTUMINEN 
 
Jos teatterinne haluaa olla mukana tekemässä suomalaisesta 
näytelmäkirjallisuudesta marraskuun puheenaiheen,  
ilmoittautukaa mukaan viimeistään 27.9.2017 aikana.  
 
LOMAKE // https://goo.gl/forms/ZyJu5x5K5UUMYz0A3 

UUDEN SUOMALAISEN NÄYTELMÄN ESITYSKALENTERI // MARRASKUU 2017 
	
Kampanjan sivuille kootaan kalenteri teattereiden uuteen suomalaiseen 
näytelmäkirjallisuuteen perustuvista esityksistä, jotka ovat koettavissa 
marraskuun aikana. Tarkoituksena on kiinnittää yleisön huomio siihen, 
mikä teattereiden ohjelmistoissa olevista esityksistä perustuu uuteen 
suomalaiseen näytelmäkirjallisuuteen. 
 
Kalenteriin voi ilmoittaa omasta ohjelmistosta esitykset, jotka 
• perustuvat suomalaiseen teokseen, joka on alunperin kirjoitettu 

näytelmäksi (ei esim. sovitus tai dramatisointi kirjasta / elokuvasta) 
• näytelmä, johon esitys perustuu, on valmistunut 2000-luvulla 
	
 

KATSO UUSI NÄYTELMÄ -SOMEHAASTE YLEISÖLLE   
 
Ohjeistus yleisölle (1.11. alkaen facebookissa / netissä / lipunmyynneissä) 
 
1. Käy katsomassa marraskuussa suomalaiseen näytelmään perustuva 

esitys kampanjassa mukana olevassa teatterissa, ks. kampanjaan 
kuuluvat esitykset uuden näytelmän marraskuun esityskalenterista 

 
2. Jaa kokemuksesi esityksen jälkeen facebookissa. Mainitse… 

• Kaupunki, teatteri ja esityspäivä 
• Teos ja sen kirjoittaja 
• Mistä näytelmä sinulle kertoi?   
• Lisää aihetunnisteet #UNKK, #näytelmähaaste 

	

3. Jakamalla kokemuksesi osallistut teatterilahjakortin arvontaan 
• Kaikkien em. aihetunnisteilla kokemuksensa jakaneiden kesken 

arvotaan 3 x 100e lahjakorttia. Voittaja saa itse valita mihin 
kampanjassa mukana olevaan teatteriin haluaa lahjakortin. 

• Arvonta suoritetaan 1.12.2017, voittajille ilmoitetaan 
henkilökohtaisesti facebook-viestillä.  

 
UNO suorittaa arvonnan, hankkii lahjakortit ja toimittaa voittajille. 

Lisätiedot kampanjasta 
 
Saara Rautavuoma, UNOn johtaja  
p. 050 302 0706 | saara@teatterikaksipistenolla.fi 


