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New Theatre Helsinki (NTH) 
Esittävän taiteen kentän yhdenvertaisuuden ja inklusiivisuuden
kehittämishanke, sijoittuu vuosille 2020–2023.

• Hankkeen vastuulliset vetäjät: Post Theatre Collective & Teatteri Metamorfoosi

• Tehtävä: Saada yhteiskuntamme kulttuurinen ja kielellinen moninaisuus näkyväksi esittävän
taiteen sisällöissä, tekijöissä ja yleisöissä sekä rakentaa siltoja eritaustaisten esittävän taiteen
ammattilaisten välille interkulttuurisella otteella.

• Pitkän aikavälin tavoitteet:
• Paikallinen taso (Helsinki): Kehittää konsepti uudelle, fyysiselle

esityskeskukselle/teatteritalolle Helsinkiin. 
• Benchmarks: Maxim Gorki Theatre (Berlin) & Dortmund Theatre (Dortmund).
• Kansallinen taso: luoda yhteistyöverkosto maakuntien VOS-teattereiden kanssa, jonka

avulla uudet narratiivit ja esityssisällöt saadaan levitettyä ympäri Suomen. 
Tulevaisuuden teatteri -nuorten työpajat eri Helsingin kaupunginosissa. 

• Pohjoismainen taso: pohjoismainen yhteistyöverkosto New Nordic Network - diversity 
and inclusion in performing arts. Verkosto, joka toimii yhteistyöalustana esittävän taiteen
moninaisuuden parissa toimiville taitelijoille ja ryhmille. Tavoitteet: Osaamisen
tukeminen, tiedon jakaminen ja työn vaikuttavuuden lisääminen.
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New Theatre Helsinki (NTH) 

Yhteistyökumppanit (mm.):  
• Suomi: Teatterikeskus, Suomen Teatterit ry, Cultura-säätiö, Goethe Institut

Finnland Helsinki, Pink Eminence Oy, Kulttuurikameleontit ry, Familia ry, 
#SHN –verkosto, Vuotalo, Maunula-talo, Kanneltalo, Svenska Teatern

Muut Pohjoismaat:
• Ruotsi: Södra Community Teatern, Teater InterAkt
• Tanska: The NextDoor Project (Tanska), ACT (Tanska) Theatron Norja:

TextLab
• Islanti: Reykjavík Ensemble

Rahoittajat:
• SKR: kolmevuotinen v.2020-2023 hanketuki 200.000€
• Taike: näyttämötaiteen erityisavustus, v.2021, 15.000€
• Pohjoismainen kulttuurirahasto/Pohjoismaiden ministerineuvosto: 

v.2020-2021, 7.800€
• Helsingin kaupunki: kolmivuotinen, v.2021-2023, kehittämisavustus, 

70.000€
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New Theatre 
Helsinki

2020-2023

VERKOSTOITUMINEN JA 
KUMPPANUUDET:
Helsinki: Freelance-taiteilijat, 
ryhmät, organisaatiot
• Suomi VOS-teattereiden 

yhteistyöverkoston konseptin 
kehittäminen

• Pohjoismaat:
• New Nordic Network -

verkoston kehittäminen 

ARTISTIC SHOWCASE:
• Nuorten työpajat

Vuotalon, Kanneltalon ja 
Maunula-talon kanssa

• Pop Up -
esityskokonaisuuksien
valmistelu

NTH -ESITYSTILAN 
KONSEPTIN 
KEHITTÄMINEN:
• Tutkimus
• NTH -hankkeen 

ohjausryhmä
• Benchmarks: Gorki ja 

Dortmund

5



Pop-up –
yhteistyö on 
käynnistynyt

• Tulossa Svenska Teatern 18.2.-11.3.2023

• Tulossa Oulun kaupunginteatteri 17-18.3. 
2023 

• Mahdollisuutena teattereille uusien
yleisöjen tavoittaminen ja ohjelmiston
laajentaminen kumppanuudella
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POP UP 2021 Vuotalossa

• New Theatre Helsinkin
ensimmäinen pop up -
ohjelmakokonaisuus toteutettiin
Vuotalossa 28.10.–28.11.2021
•
• Pop up koostui monikielisistä
teatteriesityksistä, seminaarista, 
keskusteluista sekä klubi-illasta.
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NEW THEATRE 
HELSINKI -
esitykset
Svenska 
Teaternissa
18.2.-11.3.2023

• S2, queer & monikul-uurisuus, Anneli Kanninen & 
työryhmä

• Patrio+c Body is Unsure of Itself, tanssisooloteos, Dash 
Che & työryhmä

• 2nd skins, tanssisooloteos, Favela Vera Or>z & työryhmä

• 17 1/2 Wrong Movements, tea-eriesitys, Linnea 
Happonen / Krepsko-tea-eri & Akhe-tea-eri

• "Going To Your Place", tea-eri / esitystaide, Rogério
Nuno

• State of Things, Anastasia Trizna & työryhmä
• Workshop: Social choreography, Emma Hovi
• Finnomads. Friends, what?, tea-eriesitys, Juliane 

Mikkonen & työryhmä
• Poc Open Mic Helsinki, Tania Nathan & työryhmä
• Liebe(s) Europa, Juliane Mikkonen & työryhmä
• Pizza Pizza Karagöz, tradi>onal Anatolian Shadow Puppet 

Theatre, Filiz Aksu
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Tulevaisuuden teatteri -
nuorisotyöpajat
New Theatre Helsingin nuorisotyöpajat järjestetään
yhteistyössä Helsingin Nuorisotalojen kanssa. Toimintakertoja
kertyy vuoden 2022 aikana arviolta 36 / per kaupunginosa ja
noin 108 kaikki kolme kaupunginosaa yhteen laskettuna.
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New Nordic Network 
- diversity and inclusion in performing arts

• Is a network of performing arts 
organizations, groups and collectives, 
freelance artists and art producers 
working with the themes of 
cultural/lingual diversity and inclusion 
and based in the Nordics or with a 
strong connection to the Nordic 
countries.
• More about goals:
• https://www.newtheatrehelsinki.com/n
ordicnetwork
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NTH:n kunnianhimoinen 
tavoite

NTH:n päämääränä oleva esityskeskus/esittävän 
taiteen tila ei ole tavanomainen teatteritila vaan 
samaan aikaan “Agora”, alusta interkulturaalisten 
esittävän taiteen kokemiseen sekä 
yhteiskunnallista keskustelua rikastuttavaan ja 
laajentavaan keskusteluun suomalaisuuden 
monimuotoisesta identiteetistä. 
NTH haluaa palvella koko Suomea esitysten 
tarjoajana ja kumppanina. 

Pohjoismainen verkosto on jo käynnistetty.
NHT:n rinnalle on perustettu House of New 
Theatre –ry edistämään tilan saamista ja 
toiminnan käynnistämistä.
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House of 
New 
Theatre ry

• Esityskeskuksen taustalle peruste/u 
24.3.2022 5laprojek5a edistävä ja 
tulevaisuudessa 5laa hallinnoiva yhdistys 
House of New Theatre ry

• Yhdistyksen jäseniä voivat olla sekä yhteisöt 
e/ä yksityishenkilöt

• Yhdistys organisoi toimintansa sääntöjensä 
pui/eissa 

• Jäsenhankinta on käynnissä

• Pj. Tomi Purovaara
• Hallituksen jäsenet: Davide Giovanzana, 

Giorgio Conver5to, Anna Sidorova ja  Sabasi 
Ndiaye. Varajäsenet Yasmin Ahsanullah ja 
Nóri Varga 
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Miksi hanketta
tarvitaan?
• Tilan tarve
• Sisältöjen tarve
• Verkottumisen tarve
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NTH:n esittävän
taiteen tilantarve

Photo: Post Theatre Collecive
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Kulttuurin ja esittävän taiteen monikulttuurisuus ei
saisi tänä päivänä olla “tehdään jotakin
maahanmuuttajille”. Ei myöskään sitä, että
lähestytään vain silloin kun edessä on 
teemoitettuja, esimerkiksi “rasisminvastaisia“  
tapahtumia.

Tänä päivänä toivotaan ihan tasavertaista ja 
ammattimaista esittävän taiteen yhteyttä ja 
esittämisen mahdollisuutta. 

New Theatre Helsinki



Suomalainen yhteiskunta on ja muuttuu jatkuvasti kulttuurisesti ja kielellisesti
monimuotoisemmaksi. Vuonna 2035 Helsingin seudulla asuu jo 437 000 
vieraskielistä henkilöä, mikä on noin 25 prosenttia asukkaista. 

Väestö monimuotoistuu ja palvelujen tarve lisääntyy lähes kaikkialla. Koko 
Suomessa jo 8,5 % vuonna 2021. Uudellamaalla 15,7 % jo nyt.
Teatteripalvelut tarjoavat vapaa-ajan palveluja myös silloin, kun houkutellaan
korkeasti koulutettu osaajia paikkakunnille.

Silti: teatterissa käytetty kieli on useimmiten suomi, tekijät ns. kantasuomalaisia, ja 
kerrotut tarinat käsittelevät enemmistön asioita.

Suomalaisen teatterikoulutuksen ulkopuolelta tulevien taiteilijoiden on lähes
mahdotonta työllistyä laitosteattereihin – koulutustaustaa ei pidetä
yhteismitallisena Suomen teatterikouluista valmistuneisiin verrattuna. Myös
saatavilla oleva rahoitus kanavoituu pääosin kantasuomalaisille tekijöille ja 
produktioille.

Ulkomaalaissyntyisten teatterintekijöiden lähes ainoa mahdollisuus päästä
teoksillaan näkyviin on vuokrata esitystilaa julkisista teattereista. Esitysvierailujen
hyödyn saa vierailuesityksen ohjelmistoonsa ottanut teatteri.

Helsingistä puuttuu ns. keskikokoinen esittävän taiteen talo (ääripäät: isot teatterit
ja pienet vapaan kentän teatterit).

Oma tila on identiteettikysymys.

Miksi tarvitaan
oma tila?
Iso kuva
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Ammattimaisia tekijöitä (ryhmiä, taiteilijoita) löytyy riittävästi

Yleisön on vaikea löytää tuotettua tarjontaa vaihtuvista sijainneista, 
joiden markkinointi kohdentuu kantasuomalaiselle väestölle

Hyöty esityksistä jää tahoille, joissa vieraillaan (olemme 
monikulttuurisuuden agendalla!)

Esityskaudet jäävät vierailuina lyhyiksi, eikä taiteilijoiden ja ryhmien 
ansaintalogiikka pääse kehittymään. Tästä syystä ei päästä 
maksamaan TESin mukaisia palkkoja ryhmälle.

Oma tila antaa mahdollisuuden pitkäjänteisyyteen kaikessa 
toiminnassa:

omaehtoinen sisällöntuotanto saadaan esiin
tilan ja tekijöiden tunnettuuden kehittäminen mahdollistuu
markkinointi kohdennetaan oikeille kohderyhmille
ansainnan monimuotoinen rakentaminen
yleisötyön kunnianhimoiset projektit saavat jatkuvuutta
kumppanuuksien hankinta tukirakenteeksi saa mahdollisuuksia
kotimaiset ja kansainväliset suhteet saadaan näkyviksi

Helsinkiin mahtuu myös yksi erilainen teatteri

Miksi tarvitaan
oma tila?

NTH:n ja HNT:n  
näkemys 
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Taustatietoa
taiteilijoiden
tilanteesta

18



Taide ja kulttuuri
Helsingissä 2030

Työryhmän visio
kaupungille ja 
kaupunkilaisille
maaliskuussa 2020 
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Taide ja kulttuuri
Helsingissä 2030

Työryhmän visio
kaupungille ja 
kaupunkilaisille
maaliskuussa 2020
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NTH 
kohderyhmäkysely
2021/
Marjo-Sisko
Lindstedt/HUMAK
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Kävijänäkökulmia
Espoosta ja Vantaalta

• Espoon teatterielämä vaikuttaa olevan kaupungin venäjänkielisille melko vieras: vain 28 % vastaajista käy Espoon
teattereissa. Samaan aikaan 40 % vastaajista sanoi käyvänsä teatterissa Suomen ulkopuolella, ja 50 % Espoon
ulkopuolella muissa kaupungeissa. Venäjänkielisille teatteri on lähtökohtaisesti tärkeä kulttuurin muoto. 

• Syitä käymättömyyteen olivat tietämättömyys espoolaisesta teatterielämästä sekä kielikysymys. Vaikka monet
osaavatkin (82%) suomen kieltä, vastaajat kokivat, ettei kielitaito riitä teatterin seuraamiseen. 

• Tietämättömyyden suhteen, eräs venäjänkielinen haastateltava totesikin: ”Espoon teatteri on kuin tabula rasa – en
ole koskaan kuullut kenenkään käyvän siellä, ja tämäei ole kielestä kiinni.” Oletusarvo oli myös, että sisällöt eivät
ole venäläisten mielestä kiinnostavia.  

• ( Cultura-säätiö ja Espoon kaupunki/Kulttuuriyksikkö: Russian-speaking population of Espoo: Use of cultural 
services 2019) 

• Mikä kanava tavoittaa? Cultura Säätiön on tehnyt myös Vantaan kaupungille selvityksen, joka antoi tietoa myös
esim. Viestintökanavista, joista venäjänkielisen ja arabiankielisen väesteön tavoittaa: Tärkein tietonvälityksen
kanava oli molemmille ystävät ja tuttavat (49% venäjänkieliset ja 40% arabiankieliset).

• (Selvitys venäjän ja arabiankielisten vantaalaisten osallistumisesta ja vaikuttamisesta kuntalaisina/Cultura-säätiö
2019) 
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Näyttelijäliiton
uusi selvitys
19.9.2022

• Selvitys paljastaa, e.ä alalla on syrjintää ja rasismia. 
Vähemmistöihin kuuluvat näy.elijät raportoivat 
vaikeuksista hakeutua alalle ja toimia näy.elijän 
amma:ssa. Rasismia ja syrjintää ei edelleenkään 
tunnisteta eikä siihen puututa.

• Työpaikoilta puu.uvat ohjeet ja toimintamallit 
syrjintä:lanteiden ratkaisemiseen. Työnantajat eivät 
rii.äväs: tunnista omaa vastuutaan.

• Alalla tarvitaan merki.äväs: lisää :etoa, 
keskustelua ja yleistä asenteiden muutosta sekä 
selkeitä ohjeita ja tapoja puu.ua ongelmiin. 
Epäkoh:in puu.umista ei pidetä turvallisena. 
Puu.uminen ongelmiin on vaikeaa freelancereille, 
joiden asema työmarkkinoilla on epävarma.

• h.ps://www.nay.elijalii.o.fi/ajankohtaista/uu:set/
nay.elijaliiton-selvitys-alalla-rasismia-ja-syrjintaa/
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NTH House of New Theatre ry
David Kozma, Post Theatre Collective Puheenjohtaja Tomi Purovaara
p. +358 44 237 0653 p.  +358 44 298 7531
mail@theatrecollective.com tomi.purovaara@kotka.fi

Tilakonsultointi NTH:lle
Outi Raatikainen, Pink Eminence Oy
+358 50 552 3135
outi@pinkeminence.fi

Kiitos!
www.newtheatrehelsinki.com
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