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NOTKEA ASIANTUNTIJAORGANISAATIO 

Teatterin tiedotuskeskus – TINFO on 13 teatterialan yhteisön omistama 
asiantuntija- ja välittäjäorganisaatio, joka tuottaa ja välittää tietoa teatte-
rista lisäten teatterin ja alan yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja näkyvyyttä 
sekä edistää ammattikentän kansainvälistä liikkuvuutta: verkostoitumista, 
vaihtoa ja vientiä. TINFOn toimintaa ovat ohjanneet TINFOn strategia 
(2011-2014), TINFOn kansainvälisen liikkuvuuden tavoiteohjelma Teatteri 
liikkuu ja liikuttaa sekä TINFOn henkilöstöstrategia.  Syksyllä 2012 ryhdyt-
tiin tekemään TINFOn viestintästrategiaa, joka valmistuu alkuvuodesta 
2013. Lisäksi vuoden aikana käynnistettiin sääntöuudistus, joka saadaan 
päätökseen vuonna 2013. 

TINFO on tuottanut palveluja monimuotoistuneen teatterikentän ja mo-
nitahoisen taiteilijakunnan, median ja kulttuuripoliittisen päätöksenteon 
tarpeisiin. TINFOn keskeisiä asiantuntijapalveluja ovat olleet teatteritilas-
tot, Ilona-esitystietokanta, verkkosivut, uutiskirjeet, TINFO News ja TINFO 
e-News. TINFOlla on tuottamiensa valtakunnallisten teatteritilastojen an-
siosta vankka asema luotettavan tiedon tarjoajana. Tilastojen pohjalta on 
voitu tehdä tarkempia selvityksiä teatterin merkittävyydestä, teatteriken-
tän rakentumisesta, rakenteesta ja rahoituksesta, kuntien julkisesta tues-
ta, ohjelmistopolitiikasta, katsojamääristä, eri teatterilajien keskinäisistä 
painopisteistä tai kentän ammattikunnan rakenteista. 

Viestinnän ja tiedon tuottamisen lisäksi kansainvälinen liikkuvuus eri 
muodoissaan on muodostunut keskeiseksi osaksi TINFOn toimintaa. Kan-
sainvälisessä liikkuvuudessa (teatterin kansainvälinen vaihto ja vienti) on 
pyritty pitkäaikaisiin hankekumppanuuksiin, jolloin saavutetaan parempi 
vaikuttavuus.  TINFO on halunnut jalkautua entistä paremmin kentälle 
pystyäkseen ennakoivasti vastaamaan kentän tarpeisiin.  TINFO tekee yh-
teistyötä kentän muiden toimijoiden, näytelmäagentuurien, festivaalien ja 
tuotantotalojen, kulttuuri- ja tiedeinstituuttien ja lähetystöjen sekä ulko-
maisten yhteistyökumppaneiden kanssa.  TINFO on jakanut käännösapu-
rahoja suomalaisen näytelmän kääntäjille.  Kansainvälinen liikkuvuus ja 
vienti liittyvät myös TINFOn koordinoimaan TAIVEX²-hankkeeseen, jossa 
kehitetään esittävien taiteiden (teatteri, tanssi, sirkus) tuottajien kansain-
välistä osaamista.  TINFOn palvelut ovat vahvistaneet kentän kansainvälis-
tä osaamista.

TINFOlla on haastavalla kentällä myös kehittäjän rooli ja se pyrkii vastaa-
maan ammattikunnan, päätöksentekijöiden ja median uudenlaisiin tie-
don- ja palvelun tarpeisiin.  Pienenä ja notkeana organisaationa TINFOlla 
on hyvät edellytykset tähän myönteiseen liikekannalla oloon. 

TINFOn vahvuus on sen taustayhteisöissä ja aktiivisessa sidosryhmäyhteis-
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työssä. TINFO käy vuosittain keskustelut taustajärjestöjensä kanssa toi-
minnastaan, saaden palautetta työstään. Virallisen tiedottamisen ohella 
sidosryhmät pääsevät osallistumaan kehittämistyöhön. Avoimuus ja läpi-
näkyvyys ovat keskeisiä TINFOn toiminnan lähtökohtia. Taustayhteisöjen 
kanssa arvioidaan TINFOn toimintaa. Keskustelujen tuloksia ja keskustelu-
jen pohjalta nousevia kehitystarpeita huomioidaan toiminnassa. Läheinen 
ja luottamuksellinen sidosryhmäyhteistyö ja säännöllisin väliajoin tapah-
tuvat periaatteelliset TINFOn toimintastrategiaa koskevat tulevaisuuskes-
kustelut varmistavat, ettei toiminta jähmety.

Asiantuntijaorganisaation keskeisin pääoma on henkilöstössä. TINFO ar-
vostaa henkilökunnan asiantuntemusta ja osaamista, sitoutunutta ja uutta 
kehittämään pystyvää henkilökuntaa sekä vastuullista ja eettistä johtajuut-
ta. Tavoitteena on ollut luoda innostava, sisäisesti palkitseva tekemisen 

kulttuuri ja tiivistää TINFOn yhteyksiä muihin toimijoihin ja sidosryhmiin. 
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KANSAINVÄLINEN LIIKKUVUUS

YLEISTÄ   

Kansainvälinen liikkuvuus on kiertuetoimintaa, vierailuesityksiä, taiteilijavaihtoa, 
näytelmätekstien kääntämistä ja levittämistä, yhteistuotantoja, tuotanto- 
ja taiteilijaresidenssejä, seminaareja, työpajoja, katselmusten järjestämis-
tä sekä lisenssituotteiden ja konseptien myymistä. Kulttuurivienti lyö kättä 
tuonnin, kulttuurivaihdon ja -yhteistyön kanssa. Verkostoituminen on kan-
sainvälisen liikkuvuuden edistämisen tulos, ei pelkkä tavoite.

Kansainvälisen liikkuvuuden, verkostoitumisen, teatteriviennin ja -vaihdon 
osaajana TINFO on tarjonnut neuvonta-, viestintä- ja verkostoitumisapua. 
Moninaisen teatterikentän kansainvälisen toiminnan tukemiseksi ja ver-
kottumisen helpottamiseksi TINFO on ollut järjestämässä kansainvälisiä 
seminaareja ja showcaseja (katselmuksia) Suomessa ja ulkomailla ja tuo-
nut Suomeen ulkomaisia teatterikentän asiantuntijoita. 

TINFOn keskeisiä liikkuvuusyhteistyökumppaneita ovat olleet teatterialan 
kansainväliset festivaalit kotimaassa ja ulkomailla.  Kotimainen tärkeä ver-
kosto on taiteen tiedotuskeskusten muodostama TAIVE-verkosto, jonka 
kanssa on toimittu tiiviissä yhteistoiminnassa. Erityisesti yhteistyötä on 
kehitetty TINFOn, Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskusten kansainvälisillä 
sektoreilla. TAIVE on osa kulttuuriviennin tukiverkostoa, johon kuuluvat 
myös ulkomailla toimivat Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit, lähetystöt 
ja FINPRO-vientikeskukset. TINFO on lisäksi yhteistyössä Tanssin ja Sirkuk-
sen tiedotuskeskusten kanssa edistänyt kansainvälistä tuottajaosaamista 
TAIVEX²-hankkeessa hankevastaavana ja oman alansa koulutussuunnitte-
lijana.  

Kuluneen vuoden aikana TINFO on pystynyt tukemaan kotimaisten näy-
telmien ulkomaisia esitystuotantoja ja näytelmien tunnetuksi tekemistä 
ulkomaisille teattereille. Käännösapurahojen suhteen on tehty tiivistä 
yhteistyötä näytelmäagentuurien kanssa. Lähialuehankeyhteistyön kautta 
TINFO kykeni tukemaan viittä hanketta, joissa painottuvat suomalaisten ja 
ulkomaisten teatterintekijöiden vuorovaikutus ja yhteistyö sekä kansain-
välisen toiminnan jatkuvuuden ja sitä kautta vaikuttavuuden lisääminen. 
 

LIIKKUVUUDEN TAVOITEOHJELMA JA TYÖKALUPAKKI  

Teatterin tiedotuskeskus TINFOn laatima Teatteri liikkuu ja liikuttaa – kan-
sainvälisen liikkuvuuden tavoiteohjelma määrittelee TINFOn keskeiset 
kansainvälisen liikkuvuuden toimintamallit myös vuodelle 2012. Päätökset 
hankekumppanuuksista, katselmuksista ja asiantuntijamatkoista Suomeen 
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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 osaamisen vientinä ja tunnettuuden lisääjänä. Tavoi-
teohjelma sisältää myös konkreettisia toimenpide-ehdotuksia esimerkiksi 
olemassa olevien rahoituskanavien uudelleen organisoimisen suhteen. 
Ohjelmassa esitetään uusia liikkuvuutta edistäviä toimintamalleja ja tuki-
muotoja nykyisen rinnalle.

Kansainvälisestä liikkuvuudesta ovat erilaiset hankkeet tuottaneet englan-
ninkielistä kulttuuripoliittista ja periaatteellista tietoa, jonka käyttöarvo 
yksittäiselle käytännön neuvoja tarvitsevalle teatterintekijälle on kuitenkin 
ollut vähäinen.  TINFOn verkkosivuilla päivittyvä liikkuvuuden työkalu-
pakki tarjoaa ruohonjuuritason käytännön esimerkkejä, budjetti- ja sopi-
musmalleja ja muita perustyövälineitä teatterialan ammattilaisille. Tar-
koituksena on auttaa ulkomaille kutsuttuja teattereita ja teatterintekijöitä 
suunnittelemaan ja toteuttamaan vierailumatkansa. Sivuston linkit vievät 
lukijan lisätiedon lähteille ja teatterintekijät kykenevät kätevästi laajen-
tamaan kansainvälistä osaamistaan. Sivuja päivitetään teatterikikentältä 
tulevan palautteen ja tarpeen mukaan. 

HANKEKUMPPANUUDET   

TINFO laajensi kansainvälistä yhteistyötään ottamalla vastaan ehdotuksia 
teatterialaa kehittävistä hankkeista, joissa TINFOn toivottiin tuottavan lisä-
arvoa päätuottajan toteuttamalle festivaalille, kansainväliselle yhteistuo-
tannolle, katselmukselle tai koulutustilaisuudelle. Kumppanuushanke-eh-
dotuksia ovat tehneet teatterit, teatteriryhmät ja teatterialan yhdistykset, 
järjestöt ja yritykset. Etusijalla toimintavuonna olivat hanke-ehdotukset, 
joissa päätuottaja oli jo neuvotellut useampia toimijoita mukaan hankkee-
seen. Ulkomaisissa hankkeissa TINFO oli toimintavuonna mukana Meksi-
kossa, Belgiassa, Tanskassa, Ranskassa ja Latviassa. 

Kotimaiset hankekumppanit olivat suurimmat kansainväliset festivaalit ja 
uutena tulokkaana Esitystaiteen keskus. Hankeyhteistyötä tehtiin myös 
Quo Vadiksen (mm. Espanja-yhteistyö), Six Fingersin (Ruotsi/Hollanti-yh-
teistyö), Adelfa Agencyn (Ruotsi-yhteistyö), Kuuman Ankanpoikasen (Viro-
yhteistyö) ja Toisissa Tiloissa -ryhmän (Venäjä/Pietari-yhteistyö) kanssa. 

Kumppanien tuottamien tapahtumien yhteyteen on TINFO luonut TINFO 
Encounter -asiantuntijaverkostoitumistapahtumia, joissa hyödynnetään 
festivaalivieraiksi saapuvien henkilöiden osaamista. Mukaan kutsutaan 
kulloisenkin vieraan ydinosaamisalueisiin liittyviä suomalaisia teatterinte-
kijöitä. 
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DRAMAFEST, MEKSIKO

Suurin yhteistyöhanke toimintavuonna toteutettiin meksikolaisen tuo-
tantoyhteisö Cero Varo A.C.:n järjestämän DramaFest-festivaalin kanssa 
yhteistyössä Näytelmäkulma (Nordic Drama Corner)-agentuurin kanssa. 
Festivaali keskittyi vuonna 2012 suomalaisiin teatteritaiteilijoihin. Hili Iiva-
nainen ohjasi meksikolaisen kantaesityksen ja meksikolainen ohjaaja tul-
kitsi Juha Jokelan Mobile Horroria. Otso Kautto ja Laura Ruohonen vetivät 
viikon mittaiset teatterityöpajat Mexico Cityssä ja Acapulcossa ja molem-
milta nähtiin yksi näytelmä espanjaksi lukuteatterina. Teatteri Telakka vie-
raili Meksikossa näytelmällään Kuningatarleikit. Festivaalin kuratoi ohjaaja 
Aurora Cano, jonka kanssa TINFO oli tiiviissä yhteistyössä koko toiminta-
vuoden ajan. Hanketta tuki Suomen suurlähetystö Meksikossa. 

RANSKANKIELISEN ALUEEN KUMPPANUUSHANKKEET 

Suomalaisen nykydraaman festivaali kiinnosti katsojia Brysselissä. Bel-
gialainen ohjaaja Jean-Claude Idée kuratoi Mika Myllyahon (Kaaos), Pasi 
Lampelan (Markiisin unet), Juha Jokelan (Mobile Horror) ja Laura Ruo-
hosen (Olga) näytelmien ympärille laajan lukudraamatapahtuman 6.–8. 
kesäkuuta. Yleisöä kertyi neljään esitykseen yli 400, ja paikalla oli myös 
belgialaista teatterialan ammattilaisväkeä. Lisäksi Brysselin konservatorion 
(Conservatoire Royal de Bruxelles) musiikki- ja teatteriosaston opiskelijat 
esittivät tulkintoja ja kohtauksia kymmenestä näytelmästä – maraton kesti 
lähes kuusi tuntia. Ruohonen, Lampela ja Jokela olivat myös henkilökoh-
taisesti läsnä. 

Festivaalin järjesti Suomen Benelux-instituutti yhteistyössä paikallisen 
draamakirjallisuuden vaihto- ja edistämisorganisaation Magasin d’Ecriture 
Théâtrale (MET) kanssa. Théâtre de Poche esityspaikkana, agentuuri Näy-
telmäkulma (Nordic Drama Corner ) ja Teatterin tiedotuskeskus TINFO 
taustamateriaalin tuottajana (Writing for the Stage -julkaisu) olivat muut 
yhteistyökumppanit. Tapahtumaa tukivat Suomen Belgian suurlähetystö 
ja Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö.

Ranskalaisen, Pariisin esikaupunkialueella sijaitsevan Théâtre de Genne-
villiersin (T2G) kanssa jatkettiin nykyteatteriyhteistyötä osallistumalla ne-
liosaiseen Jan Fabre -hankkeeseen, jossa suomalaisista teatterintekijöistä 
oli mukana näyttelijä-ohjaaja JakobÖhrman (Nya Rampen). Suomen Rans-
kan instituutti ja TINFO osallistuivat Öhrmanin matka- ja majoituskulujen 
kattamiseen.  

EUROOPPALAISEN NÄYTELMÄN FESTIVAALI TANSKASSA

Kööpenhaminalainen Husets Teater ja sen taiteellinen johtaja Simon Bo-
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berg tuottivat kesäkuun 13.–16. päivinä perinteisen lukuteatterifestivaa-
lin, johon Suomesta oli valittu Paavo Westerbergin Valhe. TINFOn Writing 
for the Stage -julkaisu esitteli suomalaista näytelmäkirjallisuusbuumia 
festivaaliosanottajille ja yleisölle. Tuttuun tapaan järjestelyissä oli muka-
na myös Suomen Tanskan instituutti Esa Alanteen johdolla. Theatre de 
l’Atelier (Lyon, Ranska), Sala Beckett (Barcelona, Espanja) ja Actors Touring 
Company (Lontoo, Iso-Britannia) olivat muut tuottajatahot.

 
HOMO ALIBI -FESTIVAALI & CHANGE THE CLIMATE -SYMPOSIUMI

Osallistuminen Latvian uuden teatteri-instituutin (www.theatre.lv) järjes-
tämään nykyteatterifestivaaliin ja symposiumiin 29.8.-2.9. sai yhteistyö-
kimmokkeensa TINFOn kesäksi ilmestyneestä Theatre and Ecology -jul-
kaisusta. Virolaisen Baltoscandal-festivaalin yhteydessä heinäkuun alussa 
päätettiin yhdessä laajentaa asiantuntijamatka Riikaan hankekumppanuu-
deksi, jonka ytimessä olivat Tuija Kokkonen symposiumiluennoitsijana ja 
ulkopuolisena tarkkailijana ja Hanna Kirjavainen esittelemässä Rospuutto-
ryhmänsä toimintaperiaatteita ja Sarasvatin hiekkaa -tuotantoa. 

MOBILE ARTIST -SYMPOSIUMI 

Helsinki 23.–26.5.2012 
Yhteistyössä: Esitystaiteen keskus ry, Sirkuksen tiedotuskeskus, TEKIJÄ – 
Teattereiden kiertuejärjestelmä (T7 / Tampereen yliopisto), ulkoasiainmi-
nisteriön viestintä- ja kulttuuriosasto

Esitystaiteen keskus (Performance Center) järjesti kansainvälisen Mobile 
Artist -symposiumin ja siihen liittyvän asiantuntijatapaamisen (Experts 
Round Table 24.5.) Suvilahdessa. Aiheina olivat taiteilijoiden kansainväli-
nen liikkuvuus ja esittävien taiteiden residenssitoiminnan kehittäminen. 
Symposiumin ohjelman kuratoi Oblivia-esitystaideryhmä Annika Tudeerin 
johdolla. TINFO osallistui ulkomaisen asiantuntijan (Barbara Balsei, Pat-
hos, München) matkakustannuksiin ja sai samalla päivitettyä baijerilaisen 
teatterikentän tilaa. Hanna Helavuori ja Jukka Hytti edustivat TINFOa 
asiantuntijapaneelissa ja -keskusteluissa. Symposiumin tukijoina olivat 
Suomen Kulttuurirahasto, Goethe-instituutti, suomalais-tanskalainen kult-
tuurirahasto ja Tre Smeder -säätiö. 

HANGÖ TEATERTRÄFF 
 
Hanko 7.–10.6.2012 
Yhteistyössä: Viirus rf, Scarlattine Teatro (Italia) 
 
TINFOn Theatre and Ecology -julkaisu taustoitti festivaalille osallistunei-
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den ja muiden ympäristöasioille vihkiytyneiden suomalaistaiteilijoiden 
näkemyksiä muun muassa taiteen merkityksestä suhteessa maailmanlaa-
juiseen kestävään kehitykseen. Hanna Helavuori ja Jukka Hytti vierailivat 
festivaalilla tapaamassa ulkomaisia kollegoitaan ja esittelemässä heitä 
suomalaisille osallistujille. Yhteistyö Scarlattinen ja sen taiteellisen joh-
tajan, Michele Losin kanssa jatkuu. TINFOn kautta järjestyneet Michelen 
tapaamiset tuottivat muun muassa Toisissa Tiloissa -ryhmän vierailun Ita-
liaan kesällä 2012.

TAMPEREEN TEATTERIKESÄ 

Finnish Showcase, Tampere 8.–12.8.2012 
Yhteistyössä: Tampereen Teatterikesä, ulkoasiainministeriön viestintä- ja 
kulttuuriosasto 

Perinteikäs teatterifestivaali järjestettiin jo 44. kerran. Osana festivaalin 
ohjelmistoa nähtiin toistamiseen järjestetty suomalaisen teatterin kan-
sainvälistymiseen tähtäävä Finnish Showcase. Katselmuksessa esiteltiin 
Teatterikesän kansainvälisille vieraille ajankohtaisia suomalaisia tekijöitä 
sekä heidän uusia teoksiaan. Tampereen Teatterikesän pääohjelmiston 
esitykset Morbror Vanja (Klockriketeatern), Paha lapsi (Kajaanin kau-
punginteatteri), Jessikan pentu (Kuopion kaupunginteatteri), Viimeinen 
aamutähti (Kokkolan kaupunginteatteri ja Ruska Ensemble), Broken Heart 
Story (Q-teatteri) sekä Perheenjäsen (Teatteri Takomo) oli tekstitetty eng-
lanniksi. Kansainvälisille vieraille teostensa demoja esittelivät Project pH6, 
Teatteri Metamorfoosi, Töyräs & Jokitalo, United Snakes, Myllyteatteri, 
Tanssiteatteri MD, Loistava Company, Karttunen Kollektiv, Teatteri Taruma 
& Vasemmankädenteatteri sekä Blaue Frau.

Lisäksi TINFO järjesti vapaamuotoisen Ryebread-tutustumistilaisuuden ra-
vintola Plevnassa ja vei vieraat savusaunaan yhteistyössä Tampereen kau-
pungin kanssa. Showcase sai ulkomaalaisvierailta myönteistä palautetta. 
Finnish Showcasea järjestämässä olivat myös Tutkivan teatterityön keskus 
(T7) sekä näytelmäagentuurit Agency North Oy ja Nordic Drama Corner 
Oy. Tapahtuman järjestämistä tukivat opetus- ja kulttuuriministeriö, Pir-
kanmaan kulttuurirahasto ja Kansan Sivistysrahasto. Hanketta jatketaan. 

Kansainväliset vieraat: 
Seppo Laukkanen, Dramaten Sweden,  Magnus Florin, Dramaten Sweden,  Irma Larsson 
Finska Klubben Sweden,  Ann-Cathrine Fröjdö, Riksteatern Sweden,  Mikael Wranell, 
Riksteatern Sweden,  Anna Takanen Goteborgs  Stadsteater Sweden,  Berit Gullberg 
Colombine Teaterforlag Sweden, Marie Persson Hedenius Uppsala stadsteater Sweden,  
Med Reventberg Vasterbottensteatern Sweden,  Nils Poletti , Turteatern Sweden; Cari-
na Ehrenholm Turteatern Sweden,  Tove Edfeldt Turteatern Sweden;  Irma Kario  Uusi 
Teatteri Sweden;  Birgitta Winnberg-Rydh, Goteborgs Dans & Teater Festival Sweden;  
Charlotte Rindom Teater Far302 Denmark;  Ragnheidur Skuladottir Lokal Iceland;  Eka-
terina Gaeva ,Norilskfest / Art-Expert Russia;  Tomasz Kireńczuk Dialog-Wrocław Festival 
Poland;  Marcin Zawada, Demoludy Theatre Festival Poland;  Giorgio Ursini Uršič , MESS 
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/ Festival Iberoamericano de Teatro Italy;  Franz Peschke, Ruhrfestspiele Recklinghausen 
Germany;  Diana Koloini , Cankarjev dom Slovenia;  Vera San Payo de Lemos , Teatro 
Aberto Portugal;  Joao Lourenco , Teatro Aberto  Portugal;  Kristo Kruusman , Baltoscan-
dal/Rakvere Teater Estonia;  Eve Teras ,Baltoscandal/Rakvere Teater Estonia;  Silja Miks , 
Rakvere Teater Estonia; Liisa Lennuk, Rakvere Teater Estonia;  Marika Goldman, Estonian 
Theatre Festival Estonia;  Kadri Naanu , Estonian Theatre Festival Estonia;  Ott Karulin 
Estonian Theatre Agency  Estonia;  Paul Piik, Estonian Theatre Agency Estonia;  Marek 
Demjanov, Tallinn City Theatre Estonia;  Alicia Gorina, Teatre Lliure Spain;  Alex Riener, 
Dielaemmer Austria;  Nick Bruckman, Great Britain;  Diego Barros, Festival Encounters 
of New Portugal Contemporary Dramaturgy; International Press: Lars Ring Svenska, 
Dagbladet Sweden;  Angela Ploger, Finnish Ubersetzungsdienst Germany;  Yvette Janko-
Szep Szinhaz Hungary;  Tanja Bodyanskaya, Novye Izvestiya / The Stage Russia;  Roman 
Dolzhanskiy , Kommersant Newspaper Russia;  Piotr  Krzyzanowski , Ouest France  

STAGE-FESTIVAALI 

Finnish Case, Helsinki 15.–20.8.2012 
Yhteistyössä: Korjaamo-teatteri, Korjaamo Agency, ulkoasiainministeriön 
viestintä- ja kulttuuriosasto

Vuoden 2012 TINFOn ja Korjaamon hankekumppanuuden keskiössä oli 
agentuuritoiminta. Finnish Case -katselmukseen mukaan valittujen teatte-
reiden tuottajille ja johtajille tarjottiin toukokuussa TINFOn ja Korjaamon 
suunnittelema agentuurityöpaja. Jukka Hytti kertoi ulkomaisista agentuu-
ri- ja muista verkostoista ja samalla määriteltiin millaista yhteismitallista 
promo-materiaalia teattereilta kaivataan. Stage-festivaalin 20 ulkomaista 
vierasta saivat festivaalipakettinsa mukana TINFOn tuottamat julkaisut 
Writing for the Stage ja Theatre and Ecology. 

Kansainväliset vieraat:  
Matthias Pees (Wiener Festwochen), Ekaterina Gaeva, Marina Davydova (Net Festival, 
Moskova); Bartosz Szydlowski (Teatr Laznia Nowa/ Divine Comedy Festival, Krakow) 
Yun Cheol Kim (International association of theatre critics, Seoul) Ian Herbert Theat-
re Record, London, Anja Suša Bitef Festival (Serbia); Stefan Schmidtke (Düsseldorfer 
Schauspielhaus); Nina Király (Unkari); Robert quitta (Itävalta), So Kvok-wan (Hong Kong 
Art Festival), Yana Ross (Lithuanian National Theatre); Irma Kario (Uusi Teatteri, Ruotsi); 
Ildiko Gaspar (Örkeny Szinház, Budapest); Joana Alexandra Klass (Adam Mickiewicz Insti-
tute, Puola); Joana Alexandra Klass; Paulo Aniello (Alankomaat), Andrea Kovács (PLACCC 
festival, Budapest),  Anu-Maaria Calamnius-Puhakka (Sveitsi); Wojciech Szaszor (Labora-
torium 13, arden2); Khaled Bouzid (Tunisia)

 
BALTIC CIRCLE -FESTIVAALI 

Helsinki 7.–11.11.2012 
Yhteistyössä: Q-teatteri ry / Baltic Circle, ulkoasiainministeriön viestintä- 
ja kulttuuriosasto

Kansainvälinen nykyteatterifestivaali Baltic Circle on jo itsessään katsel-
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mus ja verkostoitumispaikka, joka jälleen houkutteli esitysten lisäksi Suo-
meen 45 ulkomaista teatterintekijää. TINFO vastasi osaltaan ulkomaisten 
vieraiden viihtyvyydestä ja suomalaisen teatterin esittelystä (uusille vie-
raille jaettiin myös tuoreimmat TINFO News -julkaisut). Esityksiä käytiin 
katsomassa ja niitä arvioitiin yhdessä. Vieraita ohjattiin tarvittaessa myös 
festivaalin ulkopuolisen ohjelmiston (mm. Kansallisteatteri, Blaue Frau, 
Viirus, Q-teatteri) luo. Lisäksi festivaalin aikana kokoontui nuorten poh-
joismaisten ja Baltian alueen taiteilijoiden BaNd-ateljee, jossa Jukka Hytti 
kävi esittelemässä TINFOn kansainvälisenä asiantuntijajärjestönä ja mah-
dollisena yhteistyökumppanina. 

TAIVEX²-hankkeen kautta järjestettiin suomalaistuottajille asiantuntija-
tapaaminen norjalaisen festivaalijohtaja Sven Åge Birkelandin (Meteor, 
Oktober Dans / BIT-Teatergarasjen, Bergen) kanssa. Touring in Norway & 
Norwegian–Finnish Collaboration -tapaamisen veti Hanna Helavuori. Fes-
tivaalijohtaja Eva Neklyaevan asiantuntijamatka New Yorkiin tammikuussa 
2012 toi Suomeen myös teksasilaisen Fusebox-festivaalin vetäjät Ron Ber-
ryn ja Brad Carlinin, jotka tutustuivat festivaalin jälkeen myös tarkemmin 
TINFOn toimintaan ja suomalaiseen teatterikenttään Hanna Helavuoren ja 
Jukka Hytin johdattamina.

Kansainväliset vieraat: 
Ildikó Gáspár (Örkeny Szinház); Lisa Gilardino (Motus); Kristiina Kütt (Tallinn Creative 
Hub); Henri Hütt (Uus tants 11); Ron Berry ja Brad Carlin (Fusebox Festival); Tilmann 
Broszat (Spielart Festival München); Manabu Noda (Meiji University);  Gundega Laivina  
ja Zane Kreichega (New Theatre institute of Latvia); Kristof Blom (CAMPO Festival); Ange-
la Mattox (TBA festival Portland); Thomas Walgrave ja Sofia Campos (Alkantara Festival); 
Christophe Slagmuylder, Ruth Collier ja Karlien Vanhoonacker (Kunstenfestivaldesarts); 
Sarah Melin, Birgitta Winnberg Rydh ja Malin Schiller (Göteborgs Dans & Teater Festival); 
Priit Raud ja Katrin Vingel (Baltoscandal);  Willie White (dublin Theatre Festival);  Mark 
Yeoman (Noorderzon Performing Arts Festival);  Patrick Pernin  Théâtre National de 
Bordeaux)  Artemis Vakianis , Veronica Kaup-Hasler ja  Kira Kirsch (steirischer herbst),  
Mélissa Azaiche (Lutherie Urbaine); Fériel Bakouri (Nouveau Théâtre de Montreuil); 
Emmanuelle Bibard (Amphithéâtre Pont-de-Claix), Fériel Bakouri,  Marion Bati (Festival 
Les Eclats), Dolorès Davias (Compagnie Quasi); Marc Délhiat (Sirque - Pôle national des 
arts du cirque de Nexon en Limousin) Sylvine Dupré (Compagnie Tire pas la nappe); Cé-
cile Marie (Théâtre Paul Eluard); Albane Guinet_Ahrens (La Belle Ouvrage); Anne-Cécile 
Sibué-Birkeland (Bureau Cassiopée); Helena Engberg ( Inkonst);  Audronis Liuga (National 
Drama Theatre of Lithuania); Angelika Fink (PATHOS München); Sven Å. Birkeland (BIT 
Teatergarasjen); Per Ananiassen (Avantgarden), Peeter Jalakas (Von Krahl Theater) 

NÄYTELMÄVIENTI

Näytelmävientiä toteutettiin yhdessä Näytelmäkulman (Nordic Drama 
Corner Oy) ja Agency North Oy:n (SUNKLO ry:n asiamies), TEKSTI-yhteisön 
ja Labbetin kanssa.  Usein näytelmävientihankkeet kietoutuivat yhteistyö-
kumppanien järjestämiin festivaaleihin ja katselmuksiin. 
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ASIANTUNTIJAOHJELMAT JA -MATKAT  

Yhteistyössä ulkoasiainministeriön ja Suomen ulkomailla toimivien suur-
lähetystöjen ja kulttuuri-instituuttien kanssa TINFO on ollut järjestämässä 
ulkomaisten teatteriammattilaisten Suomen-vierailuja ja vierailijoiden 
asiantuntijaohjelmia. UM on vastannut usein vieraiden matkoista ja ma-
joituksista ja TINFO puolestaan asiantuntijaohjelmien sisällöistä. Osa 
asiantuntijavierailuista on ajoitettu suomalaisten festivaalien (Tampereen 
Teatterikesä, Stage, Baltic Circle, Hangö Teaterträff) yhteyteen. 

TINFO on myös mentoroinut suomalaisia tuottajia ja heidän ulkomaalaisia 
yhteistyökumppaneitaan vierailuesitysten budjetti- ja sopimuskäytännöis-
sä. 

TINFOssa on lisäksi vieraillut useita ulkomaisia taiteilijoita ja teatterialan 
muita ammattilaisia. 

IETM-VERKOSTOITUMISMATKA, Kööpenhamina, Tanska 28.–31.3.2012

IETM – international network for contemporary performing arts / Spring 
Plenary Meeting kokosi noin 500 esittävän taiteen ammattilaista nelipäi-
väiseen kevättapaamiseensa. Matkan aikana tutustuttiin IETM-verkoston 
ihmisiin ja suunnitel tiin IETM-verkoston hyödyntämistä mahdollisissa tu-
levissa EU-hankkeissa. TINFOsta Kööpenhaminaan matkasivat ja erilaisiin 
työpajoihin osallistuivat Hanna Helavuori ja Jukka Hytti. Matkan aikana he 
osallistuivat myös Pohjoismaisen Teatteriunionin (NTU) työkokoukseen. 

BALTOSCANDAL-FESTIVAALI, Rakvere, Viro 4.–7.7.2012

Suomalaisten ja virolaisten teatterintekijöiden tapaamista (TINFO-asian-
tuntijamatka) valmisteltiin Rakveren teatterin dramaturgin Anne-Ly Sovan 
ja festivaalijohtaja Priit Raudin johdolla kesäkuun alussa. Mukaan kutsut-
tiin suomalaisia teatterintekijöitä, joilla oli jo hankeviritelmiä virolaisten 
kollegoidensa kanssa. Baltoscandal-asiantuntijamatkan järjestämisellä 
tuettiin suomalaistaiteilijoiden käynnistämiä yhteistyöhankkeita. Samalla 
vietiin suomalaista osaamista ja ajattelua ulkomaille. Festivaalin taustaor-
ganisaatioina toimivat tallinnalainen vierailunäyttämö ja residenssikeskus 
Kanuti Gildi Saal (taiteellinen vastuu) ja Rakveren teatteri (käytännön jär-
jestelyt). 

Asiantuntijamatkaan osallistuivat:  
ohjaaja Anni Ojanen (mm. Jurkka, Viirus, Fat Bastards), taiteellinen johtaja Jussi Sorjanen (Teatteri 
Vanha Juko), näyttelijä Kaisa Sarkkinen (Teatteri Telakka), esitystaiteilija Satu Herrala (DO TANK, 
Baltic Circle), ohjaaja Ossi Koskelainen (mm. Ylioppilasteatteri) ja taiteellinen johtaja Dan Henriks-
son (Klockriketeatern). Matkanjohtajina TINFOsta Jukka Hytti ja Hanna Helavuori.
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BALTIC HOUSE -FESTIVAALI & ST. PETERSBURG CASE, Pietari 10.–
13.10.2012

Jukka Hytti sai kutsun Pietariin tavattuaan toukokuussa festivaalijohdon 
(Marina Beljaeva & Sergei Shub) ja Stage-festivaalin yhteydessä St. Peters-
burg Casen kuraattori Aleksei Platunovin. Pietari osoittautui nousseen jäl-
leen mielenkiintoiseksi ja keskeiseksi teatteriuuniksi Venäjällä. Muutaman 
vuoden jatkunut nuorten taiteilijoiden Teatr.ON-mentorointiohjelma on 
synnyttänyt uusia teoksia ja näyttämöitä. Halukkuutta yhteistyöhön suo-
malaiskollegoiden ja -näyttämöiden kesken löytyi. 

SCEN UTAN GRÄNSER – RAJATON NÄYTTÄMÖ 

TINFO on toiminut suomalais-ruotsalaisen teatteriyhteistyön edistäjänä 
Rajaton näyttämö -yhteistyöverkoston puitteissa. Verkosto jatkaa vuonna 
2004 Riksteaternin ja suomalaisteattereiden kiertueyhteistyöstä alkanut-
ta hanketta.  Rajaton näyttämö on yhteistyöverkosto näyttämötaidealan 
kehittämiseksi taiteellisen vaihdon ja vuorovaikutuksen, teatteritekniikan 
ja johtajakoulutuksen saralla. Verkosto on avoin suomalaisille ja ruotsalai-
sille kulttuurin, koulutuksen ja elinkeinoelämän toimijoille. TINFOn roolina 
on ollut koordinoida FINNdramaa sekä välittää informaatiota suomalaisis-
ta kiertue-esityksistä.   

NORDIC DRAMA TRAIN

Joka toinen vuosi jaetun pohjoismaisen näytelmäkirjallisuuspalkinnon pal-
kitsemiskäytäntöä muutettiin. Vuonna 2012 kukin maaraati valitsi oman 
maavoittajansa ja voittajanäytelmille ja -kirjailijoille haluttiin taata poh-
joismaista ja laajemmin kansainvälistä näkyvyyttä jokaisessa maassa jär-
jestettävässä lukuteatteritapahtumassa. Voittajien julkistaminen tapahtui 
Islannin kansainvälisellä teatterifestivaalilla. Suomen raati valitsi voittajak-
si Tuomas Timosen näytelmän Meganin tarina.  
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KÄÄNNÖSAPURAHA JA NÄYTELMÄKÄÄNTÄJIEN TYÖPAJA  

TINFO jakaa apurahoja suomalaisten näytelmien kääntämiseen muille kie-
lille. TINFO-apuraha myönnetään ensisijaisesti käännöshankkeille, joihin 
liittyy esityssopimus ulkomailla tai joka kuuluu johonkin erityiseen näytel-
mävientihankkeeseen.  
 
Vuonna 2012 TINFO-apurahaa haettiin 31 käännöshankkeelle, joista 15:lle 
pystyttiin myöntämään apuraha. Apurahaa haettiin yhteensä 58 558 eu-
roa, jaossa oli 20 000 euroa. Keskimääräinen haettu tukisumma oli noin 
1 890 euroa, mutta haettujen apurahojen suuruus on vaihdellut paljon 
johtuen muun muassa maiden erilaisesta hintatasosta. TINFO-apuraha on 
pääsääntöisesti vain osa näytelmän käännöstyön rahoitusta. Apurahan 
hakijana on ollut näytelmäagentuuri, kääntäjä, kirjailija, Suomen kulttuu-
ri-instituutti tai ulkomainen esittävä teatteri. 
 
Suomalaisilla näytelmillä on kysyntää maailmalla: vuonna 2012 ulkomai-
sissa teattereissa nähtiin 86 esitystä, jotka pohjautuvat suomalaisen näy-
telmäkirjailijan tekstiin tai romaanidramatisointiin. TINFO tekee tiivistä 
yhteistyötä agentuurien, näytelmäkirjailijoiden ja -kääntäjien kanssa.   
 
TINFO myönsi näytelmäkäännösapurahoja seuraavasti: 
 
Bengt Ahlfors: ASKA OCH AKVAVIT, viroksi, kääntäjä Ülev Aaloe 
Eesti Draamateater ottaa näytelmän Tuhk ja akvaviit ohjelmistoonsa ke-
vätkaudella 2013. Ohjaaja on Priit Pedajas.

Johan Bargum: FRÖKEN, CHAMPAGNE!, saksaksi, kääntäjä Regine Elsäs-
ser 
Näytelmä esitetään Museum der Unerhörten Dinge -galleriassa maalis-
kuussa 2013 Berlin-Schönebergissa. Myöhemmin saksankielinen Cham-
pagne on tulossa myös teatteriohjelmistoon Berliinissä. 

Gunilla Hemming: FRU HÖSS, englanniksi, kääntäjä Sarah Cameron Sunde 
Fru Höss esitetään New Yorkissa talvella 2012-2013 ensin lukudraamana 
Scandinavia Housessa, minkä jälkeen siitä valmistetaan teatteriesitys. 
Näytelmän kääntäminen liittyy viisivuotiseen hankkeeseen, jossa on tar-
koitus esittää yhteensä kuusi suomalaista näytelmää. Hankkeessa ovat 
mukana mm. American Scandinavian Foundation (Kyle Reinhardt) ja La 
MaMa -teatteri (Zishan Ugurlu).

Juha Jokela: FUNDAMENTALISTI, espanjaksi, kääntäjä Luisa Gutierrez-Ruiz  
Osana Nordic Drama Cornerin latinalaisen Amerikan näytelmäprojektia 
2009-2012, esitettäväksi DramaFestin ohjelmassa Meksikossa. 
 
Leea Klemola: KOHTI KYLMEMPÄÄ, ruotsiksi, kääntäjä Anna Simberg 
Esitettäväksi Turteaterissa marraskuussa 2012.
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Katja Krohn: PIKKUJÄTTILÄINEN, englanti, kääntäjä Eva Buchwald 
Esiteltäväksi Nordic Drama Cornerin vientimatkoilla mm. Lithuanian Dra-
ma Showcasessa, Brysselin lukudraamatapahtumassa ja Meksikon Drama-
Festissa 
 
Okko Leo: KENTTÄ, saksaksi, kääntäjä Taina Sivonen, kielen tarkistaja 
Martina Marti.  
Markkinoitavaksi saksalaisella kielialueella. 

Esa Leskinen – Sami Keski-Vähälä: JATKUVAA KASVUA, englanniksi, kään-
täjä Nely Keinänen 
Jatkuvaa kasvua esitettiin Edinburgh Fringe -festivaalilla elokuussa 2012. 
Näytelmää kansainvälisesti edustava Ace-Production hakee näytelmälle 
myös muita ulkomaisia esitysmahdollisuuksia.

Mika Myllyaho: PANIIKKI, tšekiksi, kääntäjä Otto Kauppinen 
Paniikki (tšekiksi Panika) esitettiin Prahassa Komorni Cinohra (KOC) -teat-
terissa marraskuussa 2012. Esityksen on ohjannut Jiri Babek. 

Sofi Oksanen: PUHDISTUS, ranskaksi, kääntäjä Sébastien Cagnoli 
La Métonymie -teatteriryhmän Puhdistus-esityksen (ranskaksi Purge) 
suunniteltu ensi-ilta on maaliskuussa 2013. Ensiesitys on Fontenay-sous-
Boisissa (Pariisi) nk. ”Jacques Brel” -teatterissa, minkä jälkeen esitys lähtee 
kiertueelle Ranskassa näytäntökaudella 2013-2014.

Sirkku Peltola: SUOMEN HEVONEN, ruotsiksi, kääntäjä Pekka Sonck 
Finsk häst on tulossa Teater Västernorrlandin ohjelmistoon Stefan Mober-
gin ohjaamana maaliskuussa 2014. 
  
Emilia Pöyhönen: VALITUT, englanniksi, kääntäjä Kristian London 
Esiteltäväksi Naisnäytelmäkirjailijoiden 9. konferenssissa ja osana Adelfa 
Agency Oy:n ja Riksteaternin Young Women Playwrights around the Baltic 
Sea -tapahtumaa; osarahoitus.

Milja Sarkola: PERHEENJÄSEN, ruotsiksi, kääntäjä Milja Sarkola 
Perheenjäsen, En familj esitetään Ruotsissa maaliskuussa 2013 alkavalla 
Riksteaternin kiertueella. 
 
Tuomas Timonen: MEGANIN TARINA, englanniksi, kääntäjä Kristian Lon-
don 
Lea-palkinnollakin vuonna 2011 huomioitu Meganin tarina valittiin Suo-
men edustajaksi Nordic Drama Train -tapahtumasarjaan. Pohjoismaissa 
järjestetään vuosien 2012-2013 aikana lukuteatteritapahtumia, joissa 
nähdään esitykset viidestä valitusta näytelmästä, joista Tuomas Timosen 
Meganin tarina on yksi. 

Saara Turunen: BROKEN HEART STORY, tšekiksi, kääntäjä Alzbeta Stollova  



18

Dilia-teatteriagentuurin pohjoismaiseen teemaan liittyen esiteltäväksi 
Tšekin tasavallassa. 
 
 
NÄYTELMÄKÄÄNTÄJIEN TYÖPAJA 

TINFO järjesti yhteistyössä Finnish Literature Exchangen (FILI) kanssa jo 
kahdeksannen kerran nykynäytelmän suomesta muille kielille kääntämi-
sen työpajan 22.-26.10.2012. Työpajaan osallistui 16 näytelmäkääntäjää. 
Tämänkertaisessa kokoontumisessa käsiteltiin kahta näytelmää, Laura 
Gustafssonin Huorasatua ja Juha Jokelan Patriarkkaa. Lisäksi kääntäjillä oli 
mahdollisuus työpajaviikon iltoina katsoa teatteriesityksiä. 
 
Etupäässä saksasta ja ruotsista suomentava ja myös dramaturgina toimi-
nut Jukka-Pekka Pajunen on vetänyt tätä draamakääntäjien koulutusviik-
koa alusta eli vuodesta 2000 saakka. Työpajaan osallistuneista moni on 
palkittu sekä näytelmä- että proosakäännöksistään kotimaassaan ja muu-
tamat ovat saaneet Suomessa ulkomaisen kääntäjän valtionpalkinnon.   
  
Näytelmäkääntäjien työpajaan osallistuivat: Ülev Aaloe (viro), Alexandre André 
(ranska), Maimu Berg (viro), Anne Colin du Terrail (ranska), Luisa Gutierrez-Ruiz (espan-
ja), Birgita Bonde Hansen (tanska), Iwona Kiuru (puola), Lucie Labreuille (ranska), Kristian 
London (englanti), Vladimir Piskor (tšekki), Katja Maarit von der Ropp (saksa), Anna Sido-
rova (venäjä), Anna Simberg (ruotsi), Alexandra Stang (saksa), Rositsa Tsvetkova (bulga-
ria) sekä Ruth Urbom (englanti). 
 

 
Nähtävissä ovat myös suomalais-ruotsalaisen teatteriyhteistyön tulokset.  
Vuonna 2011 Ruotsissa vieraili neljä VOS-puheteatteria, joilla oli yhteensä 
41 esitystä, edellisvuonna Ruotsissa vieraili ainoastaan yksi VOS-nukke-
teatteri, jolla oli neljä esitystä. Myös VOS:n ulkopuolisen ammattiteatte-
rikentän esitysvierailut Ruotsiin ovat lisääntyneet: vuonna 2011 vierailu-
esityksiä oli 45, edellisvuonna 32.  Vaikuttavuusindikaattorit osoittavat, 
miten tuloksellista eri toimijoiden (näytelmäagentuurit, festivaalit, 
kulttuuri-instituutit, opetus- ja kulttuuriministeriö, ulkoasiainministeriö, 
TINFO) välinen yhteistyö on.

VAIKUTTAVUUDEN TUNNUSLUKUJA

 Vuosina 2008-2011 on tehty 55 suomalaisen näytelmän käännöstä eri 
kielille. Vuonna 2002 suomalaisen näytelmän ulkomaisia tuotantoja oli 22, 
vuonna 2012 niitä oli 86. Vuonna 2011 suomalaisella puheteatterilla oli ul-
komaisia vierailuesityksiä 21 maassa yhteensä 314 (2010: 177), ja esitykset 
keräsivät 27 811 katsojaa (2010: 20 534). (huom. kunhan tilastot saadaan, 
niin tämä päivitetään uusilla) 
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VIESTINTÄ

TINFOn viestintäajatus pohjautuu jatkuvalle vuoropuhelulle taiteilijoiden, 
teatterialan muiden toimijoiden ja päättäjien kanssa. Tätä varten on mää-
rätietoisesti rakennettu kontaktitietokantoja ja sidosryhmäyhteistyötä. 
TINFOn teatteriammattilaisille suunnattu viestintämateriaali on tehty 
tukemaan toimintaa, erityisesti TINFOn kansainvälisiä hankkeita ja tavoit-
teita.  
 
TINFO-viestinnän strategiatyö on aloitettu. Strategiassa painotetaan vies-
tinnän tämänhetkisen tilanteen ja vaikuttavuuden arviointia sekä tehdään 
lyhyen ja pidemmän tähtäimen linjanvetoja siitä, miten TINFO viestii. 

VERKKOSIVUSTO, TIETOKANNAT JA SOSIAALINEN MEDIA

TINFOn palveluajatuksen mukaisesti verkkosivut ovat tärkein viestintäka-
nava. Verkkosivusto suunniteltiin ja toteutettiin niin, että sitä on helppo 
käyttää ja että se luo ensi silmäyksellä kuvaa suomalaisesta teatteriken-
tästä. Teatteritiedon tuottajana ja välittäjänä TINFO koetaan luotettavaksi: 
kuukausittaiset verkkosivustojen kävijämäärät ovat vaihdelleet 10 000-
30 000. TINFO-verkkosivuja seurataan yhä enemmän myös ulkomailta, 
englanninkielisten palvelujen kysyntä kiihtyy aina kotimaisten teatterifes-
tivaalien katselmusten yhteydessä ja jälkeen. Kävijäpiikin on muodostanut 
myös TINFO-tiedotteen viikoittainen ilmestyminen, moni käyttäjä tilaa 
myös TINFO-uutiset tehokkaasti rss-syötteenä.  
 
TINFO käyttää sosiaalista mediaa erityisesti tiedotteiden jakamiseen ja 
keskustelujen seuraamiseen ja niihin osallistumiseen. Reilu 350 tykkää eli 
seuraa aktiivisesti TINFO-fb-sivua (1/2013). 
 
TINFO-verkkosivujen aineistoa on järjestetty tietokantoihin, mikä paitsi 
tekee käytöstä vaivatonta myös saa sivuston näyttämään ulkoasultaan sel-
keältä. Oma tietokantansa on räätälöity teattereiden ensi-ilta- ja kesäte-
atteriohjelmistoille, residensseille, festivaaleille ja verkostoille, kiertäville 
esityksille, taiteilijaesittelyille sekä teattereiden yhteystiedoille. Näytel-
mäkäännöstietokannan uusiminen saatiin alkuun, samoin aloitettiin koko-
naan uuden tietokannan New Plays from Finland suunnittelu. Tietokanta 
esittelee sellaisia uusia suomalaisia näytelmiä, joiden ajatellaan kiinnosta-
van kansainvälisesti, mutta joita ei välttämättä ole vielä käännetty muille 
kielille. New Plays from Finland -tietokannan valikoima palvelee ulkomai-
sia dramaturgeja ja ohjaajia, ja on näin uusi näytelmäviennin apuväline.  
 
TINFO-tietokantojen hakutoimintoja on kehitetty eri käyttäjäryhmiä, teat-
teriammattilaisia, mediaa ja poliittisia päättäjiä kuten virkamiehistöä aja-
tellen.  TINFO-verkkosivusto palvelee suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

VAIKUTTAVUUDEN TUNNUSLUKUJA
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 TINFO-TIEDOTE, TINFO E-NEWS JA TINFO NEWS 

Sisällöltään kattava sähköinen TINFO-tiedote eli viikoittainen uutiskirje il-
mestyi vuoden aikana 46 kertaa, eli miltei ympäri vuoden. Tiedotetta tilaa 
yli 1500 ammattilaista. Hyödylliseksi koetussa tiedotteessa on koottuna 
alan uutisia ja tapahtumia, kansainvälisten festivaalien ja residenssien ha-
kuilmoituksia, avoimia työpaikkoja teatterialalta sekä koulutustarjontaa. 
TINFOn johtajan Hanna Helavuoren työpäiväkirjamerkinnät ovat suosittu 
osa tiedotetta. TINFOssa kirjoitettiin myös kumppanuushankkeisiin liitty-
vää viestintää varten erillisiä tiedotteita. Lisäksi tilastouutisista, ulkomailla 
esitetyistä näytelmistä ja TINFO-näytelmäkäännösapurahasta kerrottiin 
sidosryhmille erikseen tehdyissä tiedotteissa.

TINFO e-News, englanninkielinen sähköinen uutiskirje lähetettiin vuoden 
aikana neljä kertaa. Sen vastaanottajat ovat kansainvälisiä teatteriammat-
tilaisia: teatterijohtajia, festivaalikuraattoreita, dramaturgeja, toimittajia ja 
näytelmäkääntäjiä. TINFO e-News on ajankohtaistiedote, joka seuraa suo-
malaisen teatterin ja näytelmätekstien liikkeitä ulkomailla, kertoo tulossa 
olevista suomalaisen teatterin katselmuksista ja muista tapahtumista sekä 
pyrkii esittelemään joka kerta jonkun teatteritaiteilijamme tai näytelmä-
kirjailijamme lähikuvassa. 
 
TINFO News on englanninkielinen lehti, joka taustoittaa teatterintekijöi-
tämme, esityksiä, näytelmätekstejä ja alan muita toimijoita ja virtauksia. 
Vuonna 2012 ilmestyi kaksi lehteä: TINFO News – Writing for the Stage 
(44 sivua) ja TINFO News – Theatre and Ecology (40 sivua). TINFO News 
vastaa kansainvälisten asiantuntijavieraiden tiedontarpeeseen suoma-
laisesta teatterista ja näytelmäteksteistä. Julkaisut ovat olleet luettavissa 
myös TINFOn verkkosivuilta.  TINFO News -lehti ilmestyy jatkossakin 1-3 
kertaa vuodessa.

Lisäksi TINFO osallistui Tampereen Teatterikesän 2012 Finnish showcasen 
katalogin tuottamiseen yhdessä festivaalin kanssa. TINFO tarjosi Teatteri-
kesän kansainvälisille katselmusvieraille myös lisämateriaalia demoesityk-
sistä ja näytelmistä sähköisessä muodossa muistitikulle tallennettuna. 

 
MATERIAALIT 

TINFOlle suunnitellun visuaalisen ilmeen graafisia sovelluksia on teetetty 
vähitellen. TINFO-haitariesitteessä kerrotaan Teatterin tiedotuskeskuksen 
toiminnasta lyhyesti kuudella eri kielellä. TINFO-esite on näyttävä, mutta 
myös helppo ottaa mukaan ja jakaa, kun siinä on samassa eri kieliversiot.

TINFO-muistitikku on litteä, luottokortin kokoinen, joten sen voi liittää 
muuhun kansainvälisille vieraille annettavaan materiaaliin. Muistitikulla 



21

on voitu jakaa esimerkiksi kokonaisia näytelmäkäännöksiä ulkomaisten te-
attereiden dramaturgeille luettavaksi tai vaikka kuvia festivaaliesityksistä.  
 
TINFO-kirjekuoria on kahta kokoa: C4 ja C5. Kuorissa on käytetty visuaa-
lisen ilmeen mustavalkoisia elementtejä, suurta suomenkielistä TINFO-
tunnusta sekä -iskulausetta: TINFO VIESTII, VÄLITTÄÄ, VAIKUTTAA, TIETÄÄ 
JA TILASTOI. 
 
Painetut TINFO-materiaalit painatetaan pohjoismaisesta kuidusta valmis-
tetulle Munken Pure -paperille. Paperilla on saatu aikaan haluttu juureva 
ilme. Kuvat toistuvat myös kauniisti tällä paperilla.

 
MEDIASEURANTA

TINFO on seurannut teatteria koskevaa kirjoittelua lehdistössä ja keskus-
telua sosiaalisessa mediassa. Seurannassa ovat valtakunnan pääsanoma-
lehtien lisäksi suurimmat maakunnalliset lehdet. TINFO on osallistunut 
käytävään keskusteluun muun muassa johtajan työpäiväkirjamerkintöjen 
kautta. Kansainvälisessä mediaseurannassa yhteistyötä on tehty Suomen 
kulttuuri-instituuttien ja edustustojen lehdistö- ja kulttuuriosastojen kans-
sa. Vuoden 2012 lehdistökatsaus ilmestyy TINFO-tiedotteessa helmikuus-
sa 2013. TINFOon kerättävät toimintavuoden lehtileikkeet toimitetaan 
jälkikäteen Teatterimuseon arkistoon. 

TINFON TEATTERIPALKINNOT JA THALIA-GAALA

Teatterialan järjestöt järjestivät Thalia-gaalan, tällä kertaa Helsingissä, 
Svenska Teaternissa. TINFO jakoi gaalassa kolme palkintoa. 
 
Silmänkääntäjä-palkinnolla TINFO on halunnut nostaa esiin mahdolli-
simman monipuolisesti työtä, jota tehdään maan teatteritaiteen hyväksi. 
Silmänkääntäjä-palkinto on voitu myöntää tekijälle mistä tahansa teatteri-
alan ammattikunnasta. TINFO-palkinnon tavoitteena on palkita teatterista 
puhuvia tai kirjoittavia teatteritiedon tuottajia, tiedottajia, toimittajia, 
kriitikoita ja alan tutkijoita. Näin on haluttu nostaa esille innovatiivisia 
hankkeita ja parhaita käytäntöjä teatterin viestinnässä. Thalia-palkinnolla 
on haluttu palkita ajatuksia ja/tai yhteiskunnallista keskustelua herättävä, 
uusia yleisöryhmiä houkutteleva, kansainvälisesti menestynyt, innovatii-
vinen tai muuten erityisen ansioitunut esitys ja siten herättää keskustelua 
teatteritaiteen merkityksestä. 
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SILMÄNKÄÄNTÄJÄ-PALKINTO

Palkinnonsaaja: Pate Pesonius, valokuvaaja ja graafinen suunnittelija

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-PALKINTO 
 
Palkinnonsaaja: Eva Neklyaeva, Baltic Circle -festivaalin johtaja

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.

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

THALIA-PALKINTO

Palkinnonsaaja: Teatteri Takomo, Milja Sarkola: Perheenjäsen (ohjaus Mil-
ja Sarkola)

Perheenjäsen lähestyy rohkeasti henkilökohtaisista lähtökohdista yhteis-
kuntamme pienintä yksikköä – perhettä. Perheenjäsen on sekä henkilö-
kohtaisuudessaan että tulkittavuudessaan kiinnostava, tuore draama-
teksti, jonka pohjalta tehty esitys on täsmällinen, puhutteleva ja hallittu 
nykyaikainen näyttämöteos. Se on hieno esimerkki pienen ryhmäteatterin 
ja koulutetun sekä ammattitaitoisen työryhmän tinkimättömästä suh-
tautumisesta työhönsä. Huolimatta esityksessä aistittavasta vahvasta 
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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, julkisuussuh-
teeseen ja oman identiteetin löytämiseen yhteiskunnan, ympäristön, 
ammatin ja perheen puristuksissa. Vanhemmuuden ja oman taiteilijai-
dentiteetin välisen kriisin ohessa, esitys paneutuu myös käsittelemään 
teatterin perimmäisiä kysymyksiä tekijän kannalta – suhdetta vanhan ja 
uuden, konstruktion ja dekonstruktion sekä samastuttavan ja vieraannu-
tetun 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 kävellessään katsoja pysähtyy pohtimaan suhdettaan vanhempiinsa, 
lapsiinsa, omaan työhönsä, sekä ympäröivään maailmaan. Perheenjäse-
nen esittämät ajatukset ja sen nostattamat tunteet pysyvät katsojan mu-
kana pitkään, kuin testamenttina sille kuinka yhteinen ja jaettu ihmisyys 
voi nousta katsojalle koettavaksi Perheenjäsenen rohkeasti henkilökohtai-
sesta tekemisen ja esittämisen tavasta.
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TIEDON TUOTTAMINEN: TILASTOT JA TIE-
TOPALVELU 

TINFO on vastannut teatterialan tilastoinnista ja on keskeisin tilastoai-
neistojen tuottaja teatterin kentällä. Tilastointi tuottaa vertailukelpoista 
aineistoa kentän toiminnasta. Teatteritilastot muodostavat teatteripoli-
tiikan keskeisen tietopohjan.  Vuonna 2012 ilmestyneessä Teatteritilastot 
2011 -julkaisussa olivat mukana valtionosuuslainsäädännön piirissä olevat 
teatterit: 47 puheteatteria, 10 tanssiteatteria sekä Suomen Kansallisteat-
teri ja Suomen Kansallisooppera sekä rahoituslain ulkopuoliset teatterit, 
teatteri- ja tanssiryhmät, kesäteatterit, alueoopperat ja sirkukset.  Tämä 
rahoituslain ulkopuolinen kenttä on tilastoitua laajempi. Tilastoissa ovat 
mukana valtion toiminta-avustusta vuonna 2011 saaneet toimijat sekä ne 
toimijat, jotka ovat ilmoittaneet tietonsa.  Tilastot sisältävät VOS-teatte-
reiden osalta talous- ja henkilöstötilastot, esityskerta- ja katsojatilastot, 
myös kiertue-esitykset ja teattereiden ulkomaiset vierailut sekä ohjelmis-
totilastot. Rahoituslain ulkopuolisten teattereiden (yhteensä tilastoidut 
59 teatteria) osalta on tilastoitu teatterikohtaiset katsojatilastot, tietoja 
tulonmuodostuksesta, henkilöstö, ohjelmistoluettelot ja kantaesitykset. 
Tanssin tiedotuskeskus on kerännyt esitystiedot ja laatinut yhteenvedon 
tanssin osalta, ja Sirkuksen tiedotuskeskus sirkuksen osalta. Harrastajate-
atterit tilastoidaan seuraavan kerran kolmivuotiskautena 2014-2016.

TINFO perusti asiantuntijaryhmät kehittämään tilastoja. Vuoden aikana on 
käyty keskustelua uusista tiedontarpeista erityisesti nykyisessä tilantees-
sa, jossa taloudelliset tekijät korostuvat. Nykyisellään tilastot eivät tuo 
esiin laajaa soveltavan teatterin aluetta, taidelähtöistä toimintaa, eivät 
myöskään yhteistuotantoja. Myöskään taiteilijoiden kansainvälinen liikku-
vuus kaikessa monimuotoisuudessaan ei näy tilastoissa. 

Tilastot antavat yleiskuvan teattereiden toimintojen volyymista ja voi-
mavaroista, tekevät näkyväksi ja julkiseksi sitä, mitä kentällä tehdään, 
tuottavat tietoa teattereiden kehitystrendeistä, tuottavat aineistoa yksit-
täisen teatterin toiminnan kehityksen seurantaan ja kehittämistä varten 
sekä teattereiden väliseen vertailuun. Tilastot eivät vielä vangitse kaikkea 
taidelähtöistä toimintaa. Taiteilijoiden johdolla tehtävä taidelähtöinen 
toiminta (yleisötyö jne.) esimerkiksi soveltavalla kentällä kasvaa koko ajan, 
mutta ei vielä ole näkyvissä tilastoissa, ei myöskään taiteilijoiden liikku-
vuus kaikessa monimuotoisuudessaan. Tilastojen tulisi esittää yhä enem-
män mahdollisimman pitkiä aikasarjoja, koska niiden kautta saadaan esiin 
pitkän aikavälin muutoksia. 

TINFOn Teatteritilastot ovat myös sähköisesti saatavilla TINFOn verkko-
sivuilta. Pyydettäessä tiedontarvitsijat ovat voineet myös saada tilastot 
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avoimena tiedostona, jota jokainen pystyy itse yhdistelemään omiin tar-
peisiinsa.

TINFO on ylläpitänyt kotimaisten näytelmäkäännösten tietokantaa sekä 
yhdessä Teatterimuseon kanssa ILONA-esitystietokantaa.  ILONA-tieto-
kanta on merkittävä tietolähde, joka sisältää tiedot yli 32 000 esityksestä 
suomalaisen teatterin perustamisesta lähtien. Tietokantaan päivitetään 
vuosittain noin 400-500 uutta ensi-iltaa. Vuodesta 2002-2003 alkaen tie-
tokantaan ovat päivittyneet myös kattavat käsiohjelmatiedot tekijöistä. 
Tietokanta on palvellut tiedon tuottajien ja tallentajien ohella laajasti 
myös teatterintutkijoita, mediaa ja alan ammattikenttää. ILONAN kehittä-
mistyötä jatkettiin ja saatiin uudistettu selainkäyttöinen päivitetty ja aikai-
sempaa helppokäyttöisempi järjestelmä. 

Tilastokeskuksen ja alan työmarkkinaosapuolten pyynnöstä TINFO on ke-
rännyt ja koonnut yksityiskohtaista tietoa sisältäviä palkkatilastoja. Tämä 
tilastointi palvelee alan työmarkkinaosapuolia ja tuottaa Tilastokeskuksel-
le tiedot teatterialan palkoista valtakunnallista kaikkien alojen palkkatilas-
toa varten.

Näyttämöväen vanhuudenturvasäätiön tarpeisiin TINFO ylläpitää säätiön 
piiriin kuuluvien teattereiden päätoimisen henkilöstön työsuhde- ja palk-
karekisteritietokantaa.

TINFO on tuottanut vuosijulkaisuna Teatterikalenterin 2012 sekä Teatteri 
alan avaimen 2011-2012, päivitettävänä verkkoversiona. 

ERITYISPROJEKTIT

TAIVEX²

ESR-rahoitteisen, kaksivuotisen (2012-2013)  TAIVEX²-työvaihto-ohjelman 
tavoitteena on tarjota räätälöityä, excellency-tasoista täsmäkoulutusta 
kokeneille esittävän taiteen tuottajille tai vastaavaa työtä tekeville am-
mattilaisille. Projekti tukee alalla pitkään työskennelleitä tuottajia kan-
sainvälistymissuunnitelmissa ja kansainvälistymishankkeissa tarjoamalla 
kohdennettua pienryhmäkoulutusta sekä työskentelymahdollisuuksia 
ulkomaalaisissa yhteistyöorganisaatioissa.  Yhteistyökumppaneina hank-
keessa ovat Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskukset sekä Helsingin, Turun, 
Tampereen ja Porin kaupungit. 

Koulutukseen valittiin 30 erityyppisissä organisaatioissa työskentelevää, 
joiden työnantajat edustavat siis kattavasti suomalaisen esittävän taiteen 
kentällä toimivia erilaisia organisaatioita. Varsinaisen haun kautta valit-
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tujen opiskelijoiden (25) lisäksi koulutukseen osallistuu yhteistyökaupun-
kien kautta viisi kaupunkien kulttuuritoimessa työskentelevää henkilöä. 
Opiskelijoiden verkottumisen kannalta on arvokasta, että hankkeessa on 
mukana myös joukko yhteistyökumppanien edustajia ja tämä varmasti 
tarjoaa hyötyjä molemminpuolisesti.

Vuoden 2012 aikana on järjestetty neljä koulutusjaksoa TAIVEX²n koulu-
tuskokonaisuudesta, joista kolmessa on mukana ollut kansainvälisesti ar-
vostettuja ja tunnustettuja kouluttajia: Suzanne Bilodeau, Kai Lehikoinen, 
Chrissie Tiller sekä Nick Vertigans. Koulutusjaksoille osallistuminen on 
ollut kiitettävän aktiivista ja monilukuista.

KOULUTUSJAKSOT

1) Kick Off – Helsinki 13.-14.3.2012

TAIVEX²-hankkeeseen ei sisälly varsinaista mentorointitoimintaa siinä 
mielessä, että osallistujille olisi nimetty henkilökohtaiset mentorit. Osal-
listujille tarjotaan sen sijaan mahdollisuutta mentorointitapaamisiin 
tiedotuskeskusten kansainvälisten asioiden päälliköiden kanssa. Mento-
rointi lähtee nyt selkeästi osallistujien yksilöllisistä mentorointitarpeista.  
Jo Kick Offissa oli nähtävissä, että koulutettavat kokevat kv-päälliköiden 
läsnäolon myös koulutustilaisuuksissa tarpeelliseksi ja hyödylliseksi.  
Henkilökohtaiselle mentoroinnille muodostuu koulutusjaksojen yhteydes-
sä luontainen ja helposti järjestettävä mahdollisuus.  

2) Go international – How to do it right Turku 28.5-29.5.2012

Kouluttajiksi tähän kaksipäiväiseen koulutusjaksoon valittiin Nick Verti-
gans ja Chrissie Tiller. Nick Vertigans on kouluttaja ja konsultti sekä yri-
tysmaailman haasteiden että kulttuurienvälisen kommunikaation saralla. 
Chrissie Tiller on pitkän linjan esittävän taiteen ammattilainen, joka toimii 
opettajana, kouluttajana ja konsulttina sekä taide- että yritysmaailmassa. 
Koulutusjakson teemana oli kulttuurienvälinen kommunikaatio ja kansain-
välistymisstrategian luominen, eri kulttuureista tulevien kanssa työskente-
ly ja omien kulttuurisidonnaisten työskentelytapojen tunnistaminen. 

3) How to benefit from Strategic Planning? Helsinki 12.-13.9.2012

TAIVEX2-osallistujien lisäksi tällä koulutusjaksolla toiseksi päiväksi oli työn-
antajaorganisaatioista kutsuttu myös taiteellinen johto / johdon edustus 
osallistumaan koulutukseen. Kouluttajina toimivat Kai Lehikoinen, Teat-
terikorkeakoulun koulutussuunnittelija ja Chrissie Tiller, joka oli tuttu jo 
edelliseltä koulutusjaksolta. He vastasivat yhdessä molemmista päivistä. 

Koulutusjakso käsitteli strategista suunnittelua ja sen saattamista käytän-
töön organisaatioissa. Osallistujat olivat erittäin tyytyväisiä koulutusjak-
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son sisältöön ja toteutukseen. Moni kertoi palautelomakkeissa saaneensa 
konkreettisten strategiasuunnittelun välineiden lisäksi uudenlaisia näkö-
kulmia strategiatyöhön. Myös taiteellisen johdon edustajat olivat pääasi-
assa tyytyväisiä koulutukseen. Moni johtajista kertoi palautteissa aikovan-
sa viedä saamaansa oppia ja uusia ajatuksia strategisesta suunnittelusta 
omaan työhönsä. 

4) (Strategic) planning of your own work 4.-5.12.2012 Tampere

Koulutusjakso keskittyi teemoiltaan oman työn suunnitteluun, johon 
liittyivät myös työhyvinvoinnin kysymykset. Koulutukseen osallistuneet 
odottivat jaksolta ensisijaisesti oman työn reflektointia tuottajakollegoi-
den kanssa sekä käytännön työkaluja omaan työhön. Jakson sisältö vastasi 
odotuksia, jakson käytännönläheisyyttä kiiteltiin palautteissa ja koulut-
tajan eduksi katsottiin hänen kokemuksensa esittävien taiteiden organi-
saatioiden työstä. Kouluttajaksi oli kutsuttu Suzanne Bilodeau Kanadasta. 
Bilodeau on taiteen ja kulttuurin alan erityisasiantuntija jolla on monen 
vuoden koulutuskokemus esittävän taiteen alalta. Hänen lisäkseen kou-
lutukseen sisältyi luento tulevaisuuden työstä ja työhyvinvoinnista, luen-
noitsijana erikoistutkija Anu Järvensivu Tampereen yliopistosta.

Työvaihdot

Koulutuskokonaisuuden lisäksi TAIVEX²- hankkeen puitteissa jokainen 
osallistuja suorittaa työvaihtojakson ulkomaisessa organisaatiossa. Työ-
vaihtoa varten tehtävään matkasuunnitelmaan osallistuja kirjaa omat op-
pimistavoitteensa ja tavoitteiden pohjalta määrittelee, millainen organi-
saatio olisi hyödyllisin näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Vuoden 2012 
loppuun mennessä 30 osallistujasta 4 on suorittanut työvaihtonsa joko 
kokonaan tai osan siitä. 

TAIVEX²-työvaihto-ohjelma on uudenlainen yhteistyön sekä ammattitai-
don lisäämisen muoto. Yleensä tämänkaltaiset koulutushankkeet toteu-
tetaan ylhäältäpäin ohjatusti mutta TAIVEX²-hankkeessa on kiinnitetty 
erityisesti huomiota tarvelähtöisyyteen. Lähellä kenttää toimiminen, it-
seohjautuvuus sekä tarvelähtöisyys ovat innovatiivisia tapoja suunnitella 
ja toteuttaa koulutusta. Itseohjautuvassa oppimisprosessissa opiskelijat, 
jotka ovat alansa ammattilaisia, muotoilevat ja tunnistavat omia oppimis-
tarpeitaan. Tärkeätä ja opiskelijan kannalta motivoivaa on, että oppiminen 
tapahtuu yhteydessä vertaisryhmänä toimivaan osallistujayhteisöön, mui-
hin koulutettaviin, koulutuksen vetäjiin, mentoroijiin ja työvaihtopaikkaan. 
Kysymys on vastavuoroisuudesta. Koulutuksen lähtökohdaksi on asetettu 
osallistujien oma ajattelu, ammattitaito ja kokemus, jotka otetaan todesta 
ja joiden varassa koulutusjaksot ja työvaihto on suunniteltu. Hanke antaa 
parhaimmillaan mahdollisuuden tehokkaaseen oppimiseen, koska koulu-
tettava osallistuja kokee koulutuskokonaisuuden itselleen mielekkääksi ja 
omien arvojensa ja tavoitteiden mukaiseksi.
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ORGANISAATIO JA HALLINTO

TINFOn jäsenyhteisöjä (13) ovat seuraavat: CEFISTO – Centralförbundet 
för FInlands Svenska Teaterorganisationer rf, Näytelmäkulma – Nordic 
Drama Corner oy, Suomen Harrastajateatteriliitto ry, Suomen Kansallis-
oopperan Säätiö, Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat – Finlands 
Dramatiker och Manusförfattare ry (ent. Suomen Näytelmäkirjailijaliitto 
– Finlands Dramatikerförbund ry), Suomen Näyttelijäliitto – Finlands Skå-
despelarförbund ry, Suomen Teatterit – Finlands Teatrar ry, Tampereen 
yliopisto (Näty ja Teatterin ja draaman tutkimus), Teatteri- ja mediatyön-
tekijät ry, Tampereen teatterikesä ry, Teatterikeskus –Teatercentrum ry, 
Teatterikorkeakoulu –Teaterhögskolan ja Työväen Näyttämöiden Liitto ry.

TINFOn vuosikokous pidettiin 23.4.2012.  Hallituksen jäsenet: teatterin-
johtaja, ohjaaja Maarit Pyökäri (puheenjohtaja), taiteellinen johtaja Dan 
Henriksson (varapuheenjohtaja), Mikko Hänninen (23.4.2012 asti), Kaisa 
Korhonen (23.4.2012 asti), lavastaja Reija Hirvikoski (23.4.2012 alkaen), 
toiminnanjohtaja Hanna Jääskinen (23.4.2012 alkaen), lehtori Aune Kal-
linen (23.4.2012 alkaen), toiminnanjohtaja Maaria Kuukorento, näytel-
mäkirjailija, dramaturgi Satu Rasila; apulaisjohtaja, ohjaaja Kari Rentola, 
professori Yrjö Juhani Renvall, toimitusjohtaja Tommi Saarikivi.  TINFOn 

hallitus kokoontui seitsemän kertaa.  

TOIMISTO JA HENKILÖKUNTA

Vakinainen henkilökunta 
johtaja Hanna Helavuori  
talouspäällikkö Pirkko Nivala 
tiedottaja Sari Havukainen 
tiedotussihteeri Piia Volmari 31.1.2012 asti  
tilastojen laatija Piia Volmari 1.2.2012 lähtien 
tilastosihteeri Titta Ylinen 31.5.2012 saakka (tilastosihteeri Titta Ylinen jäi 
eläkkeelle ja hänelle myönnettiin Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliiton 
kultainen ansiomerkki) 
tiedotussihteeri Jenni Heinonen 1.2.2012 alkaen 
ts. tiedotussihteeri Mikko Karvinen 
kansainvälisten asioiden päällikkö Jukka Hytti 1.7.2012 alkaen

Projekteissa ja määräaikaisissa työsuhteissa: 
kansainvälisten hankkeiden tuottaja Jukka Hytti 30.6.2012 asti 
TAIVEX²:n projektipäällikkö Nea Leo 1.1.- 31.12.2012 (äitiyslomalla 7.5. 
alkaen) 
TAIVEX²:n ts. projektipäällikkö Krista Koskinen 1.5.-31.12.2012 
TAIVEX²:n projektikoordinaattori Krista Koskinen 1.1.-30.4.2012 
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TAIVEX²:n ts. projektikoordinaattori Jonna Leppänen 1.5. – 31.12.2012

Korkeakouluharjoittelijana oli teatteritieteen yo Mikko Karvinen ja kan-
sainvälisessä työvaihdossa (Työväen Akatemia – Ruskin Academy, Englan-
ti) Thomas Black.

MATKAT JA OSALLISTUMISET

Hanna Helavuori

Tallinna, Viro, Baltoscandal-yhteistyö, Kultuurikatel 29.2. 
Kööpenhamina, Tanska, IETM 29.3.-31.3. 
Rakvere, Viro, Baltoscandal-festivaali  4.-7.7. 
Reykjavik, Nordic Performing Arts Days, Nordic Drama Train 24.8.-27.8.

Jukka Hytti

Tallinna, Viro, Baltoscandal-yhteistyö, Kultuurikatel 29.2. 
Kööpenhamina, Tanska, IETM 29.3.-31.3. 
Rakvere, Viro, Baltoscandal-festivaali  4.-7.7. 
Riika, Latvia, Homo Alibi: recycled – Change the Climate: Alternative Sce-
narios in Art, Ecology, and Economy 29.8.-31.8. 
Pietari, Venäjä, Baltiskij Dom 13.-15.10.

 
JÄSENYYDET JÄRJESTÖISSÄ JA VERKOSTOISSA 

TINFO on ollut seuraavien kansainvälisten järjestöjen ja yhteisöjen jä-
sen:

ITI (International Theatre Institute, Unesco), TINFO toimii Suomen ITI-
keskuksena.  
NTU (Nordisk Teaterunion), NTUn hallituksen varsinaisena jäsenenä on 
toiminut Hanna Helavuori 
IETM (International Network for Contemporary Performing Arts) 
ENICPA (The European Network for Information Centres of the Perform-
ing Arts) 
ON-THE-MOVE, TINFO on tuottanut OTM:lle Suomeen liittyvää materiaa-
lia kansainvälisistä  teatterialan toimijoista ja liikkuvuudesta. 

Tiedotuskeskus toimi Taiteen verkostot -nimisessä taiteiden tiedotuskes-
kusten ja vientikeskusten verkostossa. TINFO on osallistunut kulttuurivien-
nin tukiverkoston toimintaan.  
 
Ostopalveluita on hankittu seuraavilta tahoilta: 
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ATK-tuki YAP 
Logica (Ilona-esitystietokanta) 
TINFO-tunnuksen ja koko graafisen ilmeen suunnittelija on BOTH Creative 
Design Agency / Teemu Ollikainen. 
TINFO-verkkosivuston käyttöjärjestelmä ja tietokantaratkaisut ostettiin 
Fakiirimedia Oy:lta / Hannu-Pekka Haavikko.

Tilintarkastajat:

Tilintarkastajina toimivat KHT Johanna Mäntyharju (varalla KHT Kaija Tuo-
minen) ja HTM Vesa Ikäheimo (varalla HTM Päivi Ollila). 

Toimistopalvelut

TINFO on hoitanut Näyttämöväen vanhuudenturvasäätiön talous- ja hal-
linto- ja toimistotehtävät.

TALOUS  

TINFOn toimintaa on rahoitettu valtion toiminta-avustuksella, hankekoh-
taisilla projektiavustuksilla, jäsenmaksuilla sekä oman toiminnan tuotoilla. 
Perustoiminnan lisäksi TINFO koordinoi TAIVEX2-hanketta. 

Tilikauden ylijäämä oli 19.543,85 euroa, jolla pystyttiin kattamaan aikai-
sempaa alijäämää (-45.925 euroa).  Tiedotuskeskuksen oma pääoma vä-
hennettynä tilikauden alijäämällä oli tilikauden lopussa 34.483,12 euroa, 
josta omakatteisten rahastojen osuus oli 34.460,04 euroa.

Perusrahoitus:

Perusrahoituksen muodosti opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avus-
tus 490.000 euroa, josta summasta oli määrätty jaettavaksi 20 000 euroa 
näytelmäkäännösapurahoina.

TINFOn oman toiminnan tuotot olivat 42.159,38 euroa                                     

Muut hankkeet:

OKM myönsi Plays from Finland – englanninkielisen tietokannan toteutta-
miseen 12.000 euroa. 

ESR-rahoitteinen hanke:
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ESR-rahoitteinen 2-vuotinen TAIVEX²-hanke  alkoi  1.1.2012.   Tilikauden 
aikana kustannukset/tuotot olivat 118.992,85, josta ESR-rahoituksen 
osuus 91.430,14 euroa.

Omakatteiset rahastot:

Arvi Kivimaan rahaston varat olivat sijoitettuna arvopapereihin ja pankki-
tilille. Rahaston pääoma oli tilikauden lopussa 27.529,15 euroa.  Arvi Ki-
vimaan rahaston sääntöjä päivitettiin. Rahasto on perustettu edistämään 
teatterialan ammattilaisten kansainvälistä liikkuvuutta ja mahdollistamaan 
kansainvälistä verkostoitumista.  Apuraha jaetaan varojen salliessa Maail-
man teatteripäivänä 27.3. 

Ralf Långbackan rahaston varat olivat sijoitettuna arvopapereihin ja 
pankkitilille. Rahaston pääoma oli tilikauden lopussa 6.930,89 euroa. Ralf 
Långbackan rahasto karttui 1.463,10 eurolla.  Ralf Långbackan rahastolle 
luotiin säännöt ja rahastosta jaettiin matka-avustus ensimmäisen kerran 
Långbackan täyttäessä 80 vuotta marraskuussa 2012. Matka-avustus 
myönnettiin dramaturgi Ari-Pekka Lahdelle, avustuksen määrä oli 1.000 
euroa.  Långbackan rahasto on perustettu edistämään nuorten teatterin-
tekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta. Rahastosta jaetaan matka-apuraho-
ja Berliiniin suuntautuville opintomatkoille. 

VAIKUTTAVUUS, TULOKSELLISUUS JA RA-
HOITUSNÄKYMÄT

Toiminnan laatu, vaikuttavuus ja tuloksellisuus ovat ratkaisevia TINFOn 
toiminnalle tulevaisuudessa. TINFOn kansainväliseen liikkuvuuteen, vies-
tintään ja tiedon tuottamiseen liittyvät palvelut ovat TINFOn ydintehtä-
viä. Niiden korkealaatuisuus, tehokkuus ja joustavuus ovat välttämätön 
edellytys. Jotta TINFO pystyy entistä paremmin vastaamaan palveluihinsa 
kohdistuviin kasvaviin vaatimuksiin sekä jäsenyhteisöjensä, teatterin 
moninaistuvan ammattikentän ja muiden sidosryhmien taholta, panos-
taa TINFO tulevaisuudessa entistä enemmän jatkuvaan kehittämiseen ja 
vaikuttavuuden arviointiin. TINFO voi itse olla ohjaamassa laadullisista ja 
määrällisistä kriteereistä käytävää keskustelua. 

 TINFOn vuoden 2012 lopussa toteuttama liikkuvuuskysely ja vuonna 
2013 toteutettava palvelukysely antavat tietoa toiminnan laadusta ja 
vaikuttavuudesta. Palvelukyselyssä arvioidaan TINFOn vaikuttavuutta kan-
sainvälisen liikkuvuuden edistäjänä, teatteria koskevan tiedon välittäjänä, 
TINFOn toimivuutta ja palveluiden vastaavuutta sekä saavutettavuutta. Ar-
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vioinnin kohteena on myös TINFOn palvelujen tunnettuus ja TINFOn kyky 
tiedottaa palveluistaan. TINFO tulee tutkimaan esimerkiksi verkkosivujen-
sa toimivuutta ja helppokäyttöisyyttä, sisällön kattavuutta ja relevanssia 
sekä ajankohtaisuutta, tietojen saavutettavuutta ja löydettävyyttä.  Säh-
köisessä muodossa toimivaa osoitejulkaisua Teatterialan avain arvioidaan 
sisältöjen kattavuuden, helppokäyttöisyyden ja palvelun hinnan kautta.  
Tärkeätä on myös arvioida TINFOn asiakaspalvelun laatua, henkilökunnan 
kykyä neuvoa, ohjata ja mentoroida, kykyä tunnistaa kentän tiedontar-
peet ja halua palvella.

TINFOon pätee sama kuin mitä kulttuuri- ja tiedeinstituutioiden vaikutta-
vuusselvityksen laatineet tutkijat toteavat instituuteista.  Vaikuttavuusdi-
lemma tarkoittaa sitä, että vaikuttavuus on paradoksaalisesti suurimmil-
laan silloin, kun organisaatio on tehnyt itsensä miltei näkymättömäksi. 
Vaikuttavuuden kuvauksen ja arvioinnin kannalta tämä on ongelmallista. 
TINFONkin on kyettävä arvioimaan välillistä, laajaa vaikuttavuutta ja ra-
portoimaan siitä.  Toimintaa tulee entistä enemmän seurata ja analysoida 
juuri vaikuttavuuden näkökulmasta. 

Ilahduttavaa ja tulevaisuuden kannalta myönteistä on, että opetus- ja 
kulttuuriministeriössä kansainvälinen liikkuvuus (vienti, vaihto ja yhteis-
työ) nähdään entistä kiinteämpänä osana TINFOn kaltaisen organisaation 
perustoimintaa, ei projektikohtaisena lisänä. Julkisen rahoituksen varmen-
tumista voi pitää rahoittajan taholta myönteisenä signaalina siitä, että pe-
rustehtävien hoitaminen edellyttää tiettyä julkisen rahoituksen tasoa sekä 
varmuutta rahoituksen jatkuvuudesta.  Rinnalla on kuitenkin hyvä pitää 
mielessä kiristyvä taloudellinen tilanne, jossa harkinnanvaraisiin veikkaus-
voittovaroihin sisältyy yhä vähemmän liikkumavaraa. 

Tarpeellisia lisäresursseja voidaan hankkia tulevaisuudessa hankerahoi-
tuksen ja toisaalta kumppaneiden kanssa tehtävän yhteistyön ja siitä 
saatavan synergiaedun kautta sekä oman toiminnan tuottoja lisäämällä. 
TINFO toimii jo nyt yhteistyössä Tanssin tiedotuskeskuksen kanssa ja 
monien muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. TINFOn idea hanke-
kumppanuuksista perustuu juuri tällaiseen yhteistyöajatteluun. Euroopan 
komission Creative Europe -ohjelmakokonaisuus, pohjoismainen rahoitus 
(NKF, KKNord) ja tulevat mahdolliset uudet ESR-ohjelmat luovat oikein 
suunniteltuina ja käytettyinä TINFOlle ja sen yhteistyökumppaneille uu-
sia mahdollisuuksia. Kysymys olisi tällöin kahdenlaisen asiantuntijuuden 
yhdistämisestä tai symbioosista. TINFO pystyy toimimaan tuotannollisen 
osaamisen kautta hankkeiden toteutuksesta ja koordinoinnista vastaavana 
tasona mahdollistaen sekä kotimaisille että ulkomaisille yhteistyökump-
paneille taiteellisen ja sisällöllisen toiminnan. Lähtökohdan tulee olla se, 
että hanke on tarpeellinen TINFOn tavoitteiden kannalta ja että hankkeen 
aikaansaamat tulokset hyödyttävät suomalaista teatterikenttää ja TINFOa.  
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MAAILMAN TEATTERIPÄIVÄJULISTUS 
27.3.2012

On suuri kunnia saada laatia tämä tervehdys 50. juhlavuotta 
viettävän Maailman teatteripäivän kunniaksi. Lyhyet sanani 
osoitan teatterikollegoilleni ja tovereilleni.

Olkoon työnne vaikuttavaa ja omaleimaista. Olkoon se sy-
vällistä, koskettavaa, mietiskelevää ja ainutlaatuista. Autta-
koon se meitä pohtimaan kysymystä, mitä on olla ihminen, ja 
ohjatkoot pohdintaa sydän, vilpittömyys, suoruus ja ylevyys. 
Yrittäkää selviytyä vastoinkäymisistä, sensuurista, köyhyy-
destä ja nihilismistä, joita monet teistä varmasti joutuvat 
kohtaamaan. Olkaa siunattuja lahjakkuudella ja kurinalai-
suudella opettaaksenne meitä sykkivästä ihmissydämestä 
ja sen kaikista monimutkaisuuksista; sekä nöyryydellä ja 
uteliaisuudella tehdäksenne tästä elämäntyönne.  Ja onnistu-
koot parhaat teistä – koska vain parhaat siihen pystyvät, ja 
silloinkin vain harvoin ja ohikiitävän hetken ajan – muotoile-
maan kaikkein olennaisimman kysymyksen, ”miten elämme?” 
Kaikkea hyvää.

 John Malkovich
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TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS
2012
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TILINTARKASTUSKERTOMUS 
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TINFO - Teatterin tiedotuskeskus
Meritullinkatu 33 A 2
00170 Helsinki 
www.tinfo.fi | tinfo@tinfo.fi


