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Ohjeita kiertueen ja esitysvierailun toteutuessa TEKIJÄ-hankkeen puitteissa...
TEKIJÄ-HANKKEEN
KIERTUEINFOPAKETTI SISÄLTÄÄ
TIETOJA HANKKEESTA,
KAUPUNGINTEATTEREISTA,
LASKUTUKSESTA, MAJOITUKSESTA
JA VASTUUALUEISTA SEKÄ MUITA
VIERAILUIHIN JA KIERTUEISIIN
LIITTYVISTÄ ASIOISTA.

Tutkivan teatterityön keskuksen
hallinnoima TEKIJÄ-Teattereiden
kiertuejärjestelmä - Turnénätverk för
Teater -hanke toteutetaan vuosina
2011-2013.
TEKIJÄ on niin sanottujen kiinteiden
ammattiteattereiden ja vapaiden
ryhmien kiertuejärjestelmän ja
yhteistoiminnan kehittämishanke.

TEKIJÄ-hanke laatii aina vierailuista
sopimukset sekä vastaanottavan että
kiertävän teatterin kanssa.
Esiintymiskorvaus on tarjouksessa
ilmoitettu summa, jota ei voi
muuttaa jälkikäteen.

Hankkeen päätavoite on toimivan
valtakunnallisen teatterikiertue- ja
yhteistyöverkoston kehittäminen sekä
toiminnan ulottaminen yli kielirajojen.
Hankkeessa järjestetään mm. esitysten
pilottikiertueita, koulutusjaksoja
yhteistyössä Metropolia
Ammattikorkeakoulun kanssa sekä neljä
seminaaria, joista yksi toteutettiin Baltic
Circle:n (Q-teatteri ry) toimesta
marraskuussa 2011.

2011-2013

Teattereiden kiertuejärjestelmä Turnénätverk för Teater -hanke
Tutkivan teatterityön keskus
33014 Tampereen yliopisto

ESR-rahoitteinen TEKIJÄ - Teattereiden kiertuejärjestelmä hanke pyrkii edistämään esittävän taiteen vapaiden
ryhmien kiertämismahdollisuuksia kiinteissä teattereissa ja
löytää kiertuetoiminnalle sopivia malleja

MAJOITUS
Majoituksen hankkiminen on
kiertävän ryhmän vastuulla,
mutta kaupunginteattereiden
tuottajaan tai muuhun
henkilökuntaan kannattaa
olla yhteydessä majoitusta
varatessa.

Esiintymiskorvausten ja matkakulujen laskuttaminen

TEKIJÄ-hanke sitoutuu korvaamaan palveluntarjoajalle jokaisesta TEKIJÄ-

hankkeen puitteissa toteutuneesta esitysvierailusta:
a) kertaesityskorvauksen
b) työryhmien matka- ja majoituskulut, päivärahat sekä lavasteiden ja
tarpeistoon kuljetukseen liittyvät kulut

Kaupunginteattereilla saattaa
olla sopimushotelleja, joissa
on edullisempi majoittua
vierailun aikana.

Esityskorvauksen ja matkoihin liittyvät kulut voi laskuttaa yhdellä laskulla,
jonka liitteenä tulee toimittaa selvitys kertyneistä vierailukuluista
kululajeittain (matkakulut, majoituskulut, päivärahat ja lavasteiden/
tarpeiston kuljettamiseen liittyvät kulut) sekä kopiot alkuperäisistä kuiteista.
Kertaesityskorvauksen on vastattava tarjouksessa ilmoitettua esityshintaa.

Kiertävä ryhmä laskuttaa
majoituskulut ja muut
liikkuvuuteen liittyvät kulut
esiintymispalkkion yhteydessä
TEKIJÄ-hankkeelta,
laskutusohjeessa tarkemmat
tiedot.

Laskun voi lähettää hankkeelle välittömästi vierailun tapahduttua
(aikaisintaan vierailua seuraavana arkipäivänä), mutta viimeistään kahden
kuukauden kuluessa vierailun toteutumisesta. Myös esitysvierailua koskeva
palautelomake tulee toimittaa viimeistään kahden kuukauden kuluessa
vierailusta puitejärjestelysopimuksen mukaisesti. Mikäli pyydettyä
palautelomaketta ei toimiteta määräaikaan mennessä, TEKIJÄ-hanke
pidättää oikeuden periä 50% korvatuista matka-, majoitus-, päiväraha- ja
lavasteiden/tarpeiston kuljetuskuluista takaisin.
TEKIJÄ-hanke korvaa matkakulut tarjouksessa ilmoitetun työryhmän
henkilömäärän mukaisesti ellei muuta ole sovittu. Mikäli palveluntarjoajalle
ei ole käytössä omaa kulkuneuvoa, matkakulut korvataan edullisimman
julkisen liikenteen vaihtoehdon mukaisesti. Matka- ja majoituskulut sekä
päivärahat korvataan noudattaen Tampereen yliopiston matkustusohjetta.
Päivärahojen laskuperusteena käytetään tarjouksen mukaisesti esityksen
pystytykseen, toteuttamiseen ja purkamiseen ilmoitettuja aikoja.Mikäli
esitys vierailee useassa teatterissa, voi yhdellä laskulla laskuttaa kaikki
saman esityksen kiertueeseen liittyvät korvattavat kulut.

LASKUUN TULEE MERKITÄ SEURAAVAT TIEDOT:
- TEKIJÄ-hanke/Maria Salomaa
- Vierailun ajankohta ja vastaanottavan teatterin nimi
- Palveluntarjoajan tiedot (teatterin nimi, esityksen nimi ja
yhteyshenkilö)

LASKUTUSOSOITE:

Tampereen yliopisto/
Tutkivan teatterityön
keskus
TEKIJÄ-hanke
PL 5256

01051 Laskut

- Selvitys eri kululajeista
- Laskun liitteenä toimitetaan kopiot alkuperäisistä kuiteista

Matkakorvaukset korvataan aina toteutuneiden kustannuksien mukaisesta, kunhan kiertueella olevan
työryhmän koko on sovittu etukäteen TEKIJÄ-hankkeen kanssa

MEDIASEURANTA
Mikäli kiertävä ryhmä antaa
haastatteluja vierailuun liittyen,
tulee ryhmän kerätä vierailun
mediamateriaali (arvostelut
jne.) TEKIJÄ-hankkeen
kiertuekoordinaattorille.

Näin hankkeen tiedotus
helpottuu ja saamme kerättyä
tehokkaammin tietoa
toteutuneista vierailuista sekä
median kiinnostuksesta.

Mediaseuranta on toimitettava
kiertuekoordinaattorille
palautelomakkeen yhteydessä
viimeistään kaksi kuukautta
vierailun ajankohdasta.

YHTEISTYÖTEATTERIT JA YHTEYSHENKILÖT
Kouvolan Teatteri:
Henrik Timonen
teatterinjohtaja
henrik.timonen@kouvolanteatteri.fi
050 361 2111
Mervi Ihalainen
talouspäällikkö
mervi.ihalainen@kouvolanteatteri.fi
040 525 7934
Espoon kaupunginteatteri:
Jussi Helminen
teatterinjohtaja
jussi.helminen@espoonteatteri.fi
050 353 5900
Ulla Hämäläinen-Blom
talouspäällikkö
ulla.hamalainen@espoonteatteri.fi
050 300 1600

Kokkolan kaupunginteatteri:
Helga Sarviranta-Vuotila
talous- ja hallintojohtaja
helga.sarviranta@kokkola.fi
050 5977 314
Hanni Rättö
teatterikuraattori
044 7809 205
teatterikuraattori@kokkola.fi
Kotkan kaupunginteatteri:
Ilkka Laasonen
teatterinjohtaja
ilkka.laasonen@kotka.fi
Teatteri Vanha Juko:

Hämeenlinnan kaupunginteatteri:

Jussi Sorjanen
Taiteellinen johtaja
jussi.sorjanen@gmail.com
050 380 2398

Heikki Paavilainen
teatterinjohtaja
heikki.paavilainen@hmlteatteri.fi
050 415 1995

Jaska Teuri
hallintojohtaja
jaskateuri@hotmail.com
040 580 1489

Jukka Jokinen
hallintojohtaja
jukka.jokinen@hmlteatteri.fi
050 415 1990

Lappeenrannan kaupunginteatteri:

Jyväskylän kaupunginteatteri:

Jari Juutinen
teatterinjohtaja
jari.juutinen@lappeenranta.fi
040 356 2366

Kari Arffman
teatterinjohtaja
kari.arffman@jkl.fi
040 703 4735

Panu Kärri
tuottaja
panu.karri@lappeenranta.fi
0400 154 57

Anssi Valtonen
ohjaaja
anssi.valtonen@jkl.fi
050 572 5420

Seinäjoen kaupunginteatteri:

Lain§uojattomat-festivaali / Rakastajat-teatteri
Angelika Meusel
teatterinjohtaja
angelika@rakastajat.com
Sanna Grönmark
tuotantosihteeri
sanna@rakastajat.com

Vesa Tapio Valo
teatterinjohtaja
vesa.valo@seinajoki.fi
044 554 1900
Marja-Leena Kallantie
Toimitusjohtaja
marja-leena.kallantie@seinajoki.fi
040 774 8432
Baltic Circle-festivaali / Q-teatteri:
Eva Neklyaeva
Festivaalijohtaja
eva.neklyaeva@q-teatteri.fi
041 5242 871

Projektihenkilökunta
Maria Salomaa
Projektipäällikkö
040 1904 154
maria.salomaa@uta.fi

Laura Pekkala
Projektiassistentti
040 1901 201
laura.m.pekkala@uta.fi

Enni Grundström
Kiertuekoordinaattori
040 1901 222
enni.grundstrom@uta.fi

Eeva Suutari-Saatsi
Projektikoordinaattori
040 1904 222
eeva.suutari-saatsi@uta.fi

Käyntiosoitteet:
TEKIJÄ/TUTKIVAN TEATTERITYÖN
KESKUS
HÄMEENPUISTO 28 D
33200 TAMPERE
WWW.TEKIJA.INFO
TEKIJÄ/ALEKSANTERIN TEATTERI
4 KRS.
BULEVARDI 23-27
00180 HELSINKI

