
 

 

Teaterbranschens ställningstagande i Tammerfors 7.8.2021  

Att sitta i en teatersalong är inte farligare än att sitta på en restaurang 

eller på ett tåg – restriktionerna ska inte längre riktas orättvist 

Kravet på två meters säkerhetsavstånd i teatersalongerna måste slopas. 

Coronapass ska tas i bruk så fort som möjligt som hjälp för att avveckla 

restriktionerna.  
 

 

Scenkonstfältet har under ett och ett halvt år på grund av de betydande restriktionerna omfattats 

antingen helt eller delvis av verksamhetsförbud. Samhället har räckt en hjälpande hand och hållit 

teatrar vid liv så att en återgång till det normala ska vara möjlig utan oskäliga skador, och det är vi 

tacksamma över.  

 

En ny teatersäsong håller emellertid åter på att inledas med på många håll strikta restriktioner 

som inte är i linje med hur det övriga samhället hålls öppet. Med tanke på epidemins framfart är 

det knappast desto osäkrare att sitta i en teatersalong än att sitta på ett tåg eller på en 

restaurang.  

 

Teaterbranschen kräver att kravet på två meters säkerhetsavstånd ska slopas på teatrar och övriga 

publiktillställningar där varje deltagare har en bestämd sittplats. Motsvarande säkerhetsavstånd 

förutsätts inte heller på övriga områden i samhället, utan hälsosäkerheten kan tillgodoses på 

andra sätt. Även coronapass borde tas i bruk så fort och så omfattande som möjligt så att de 

nuvarande restriktionerna som riktas mot teatrarna ska kunna avvecklas och branschen äntligen 

ska få verka fullt ut.  

 

* 

 

Statsminister Sanna Marin berättade torsdag 5.8 efter statsrådets sammanträde att regeringen är 

redo att underlätta teatrarnas och övriga kulturinstitutioners verksamhet så att man strävar efter 

att frångå kravet på två meters säkerhetsavstånd. För vår bransch är det emellertid bråttom med 

den saken. Att producera teaterföreställningar och sälja biljetter är långsiktigt arbete, så 

lösningarna måste vara sådana att det går att luta sig mot dem också på längre sikt. 

 

Kravet på två meters säkerhetsavstånd gör teatrarnas verksamhet kostnadsmässigt huvudlösa: det 

innebär att teatrarna har möjlighet att fylla salongerna endast till 10–20 procent av den totala 

publikkapaciteten, medan verksamhetskostnaderna ändå är de samma som med fullsatta salonger. 

Scenkonstsektorns (teater-, dans-, cirkus- och orkesterverksamhet) förluster är cirka 1,5 

miljoner euro för varje vecka som branschen är tvungen att tillämpa kravet på två meters 

säkerhetsavstånd. Ju längre situationen fortsätter, desto mer är teatrarna tvungna att åter spara 
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till exempel genom att låta bli att anställa frilansare eller att permittera sina stadigvarande 

anställda.  

 

Så länge publiktillställningar omfattas av restriktioner eller krav på säkerhetsavstånd, gör vår 

bransch förlust och kommer att behöva ytterligare stöd av staten både för teatrarna och för 

frilansarna i branschen. Dessutom kommer restriktionerna att orsaka ytterligare utgifter för staten 

i form av arbetslöshetsersättningar.  

 

* 

 

Coronapass är ur teaterbranschens synvinkel en god lösning som en del av avveckling av 

restriktionerna. Vi förutsätter att beredningsarbetet som gäller passet nu görs i brådskande 

tidtabell, eftersom teatrarnas föreställningssäsonger inleds runt om i Finland under de närmaste 

veckorna. Teatrarna har under hela coronaepidemin tagit hänsyn till hur verksamheten kan 

genomföras hälsosäkert såväl för personalen som för publiken.  

 

Barn och unga är en av de grupper som lidit mest under coronatiden. Coronapass lämpar sig inte 

nödvändigtvis för barnteaterverksamhet. Verksamheten vid teatrar som erbjuder föreställningar 

för barn och unga samt barnpublikens möjlighet att besöka teaterföreställningar måste därför 

säkerställas på annat sätt.  

 

*  

 

Vi är glada att regeringen äntligen har hört vilken nöd det råder i vår bransch och särskilt tagit 

hänsyn till att teatrar inte kan fungera med säkerhetsavstånd på två meter. Teatrarna behöver nu 

exceptionellt snabba beslut som stöd för sin verksamhet och vår bransch är redo att erbjuda hjälp 

för att hitta lösningar tillsammans.  

 

Det är möjligt att ordna teaterföreställningar hälsosäkert. Det är dags att slå upp dörrarna för 

publiken igen! 

 

 

Suomen Teatterit ry – Finlands Teatrar rf 

Suomen Teatterinjohtajaliitto 

Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto 

Teatterikeskus ry 

Suomen Näyttelijäliitto - Finlands Skådespelarförbund ry 

Teme – Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto 

Suomen Näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat ry 

Työväen Näyttämöiden Liitto 

 

Samt följande teatrar (alfabetiskt): 
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Ahaa Teatteri – Tiina Järvi 

Aleksanterin Teatteri – Simo Jokinen 

ANTI-festivaali – Johanna Tuukkanen 

Arja Tiili Dance Company 

Auraco – Päivi Aura 

Aura of Puppets – Anni Sundbacka ja yhdistyksen hallitus 

Carl Knif Company – Carl Knif ja Marjo Pyykönen 

Cirko – Uuden sirkuksen keskus – Riku Lievonen 

Compañía Kaari & Roni Martin  

Espoon Kaupunginteatteri – Erik Söderblom 

European Theatre Collective – David Kozma 

Greta Tuotanto – Reetta Ristimäki 

Helsingin Kaupunginteatteri – Kari Arffman 

Hämeenlinnan Kuninkaallinen Nukketeatteri – Hannu Räisä 

Hämeenlinnan Teatteri – Kari-Pekka Toivonen ja Pasi Ruohonen 

Höyhentämö 

Improvisaatioteatteri Stella Polaris – Ushma Olava ja Mikael Rejström 

Ismo Dance Company – Ismo-Pekka Heikinheimo 

Joensuun kaupunginteatteri – Iiristiina Varilo 

JoJo – Oulun Tanssin keskus – Helena Lindqvist 

Kaiken Keskus ry – Samee Haapa 

Kajaanin kaupunginteatteri – Helka Maria Kinnunen 

Katja Lundén Company 

Kemin kaupunginteatteri – Petri Jäärni 

Keski-Uudenmaan Teatteri – Elina Varjomäki  

Klockriketeatern – Dan Henriksson 

Kokkolan kaupunginteatteri – Juha Luukkonen 

KokoTeatteri – Anna Veijalainen 

KOM-teatteri – Lauri Maijala 

Kotkan kaupunginteatteri – Miko Jaakkola 

Kouvolan Teatteri – Tiina Luhtaniemi 

Kulttuuritalo Lilla Villan – Petri Pöyhönen 

Kuopion kaupunginteatteri – Tommi Auvinen 

Lahden kaupunginteatteri – Ilkka Laasonen ja Anja Brofeldt 

Lappeenrannan kaupunginteatteri – Iiris Rannio 

Linnateatteri – Markko Heinonen 

Läntinen tanssin aluekeskus – Sanna Meska 

Mad House Helsinki – Emmi Vainio 

Mikkelin Teatteri – Aleksander Anria 

Musiikkiteatteri Kapsäkki – Stiina Laakso 

Myllyteatteri – Aino Kivi 

Oblivia – Annika Tudeer 

Ooppera Skaala – Essi Luttinen 
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OSIRIS teatteri – Liisa Isotalo 

Oulun kaupunginteatteri – Alma Lehmuskallio ja Anu-Maarit Moilanen 

PerformanceSirkusyhdistys ry - Vesa-Petteri Asikainen 

Petri Kekoni Company 

Piste Kollektiivi – Riikka Vuorenmaa 

Pragma Helsinki – Sanja Kulomaa ja Nea Granlund  

Q-teatteri – Antti Hietala 

Race Horse Company – Rauli Dahlberg ja Kalle Lehto 

Rakastajat-teatteri – Angelika Meusel ja Kai Tanner 

Rauman kaupunginteatteri – Otto Kanerva ja Harri Natunen 

Red Nose Company 

Riihimäen Teatteri – Simo Jokinen 

Rovaniemen Teatteri – Miika Muranen ja Sari Alatalo 

Ryhma ̈teatteri – Juha Kukkonen 

Seinäjoen kaupunginteatteri – Pauliina Salonius ja Milla Hautala 

Studio Total – Anna Lipponen ja Petri Tuhkanen 

Suomalainen kamariooppera 

Suomen Kansallisooppera ja -baletti – Gita Kadambi 

Suomen Kansallisteatteri – Mika Myllyaho 

Suomen Komediateatteri – Kiti Kokkonen ja Jan Streng 

Susanna Leinonen Company 

Svenska Teatern i Helsingfors – Joachim Thibblin 

Taiteen edistämisen yhdistys Myrskynsilmä ry - Myrskyryhmä – Mervi Leivo 

Tampereen Komediateatteri – Teemu Ojala ja Panu Raipia 

Tampereen Teatteri – Mikko Kanninen 

Tampereen Työva ̈en Teatteri – Otso Kautto 

Tanssiteatteri ERI – Eeva Soini 

Tanssiteatteri Glims & Gloms – Simo Heiskanen ja Tuomo Railo 

Tanssiteatteri Hurjaruuth – Liisa Korpiniitty 

Tanssiteatteri MD – Anniina Kumpuniemi 

Teaterföreningen Stjärnfall rf.  

Teatteri Metamorfoosi – Davide Giovanzana 

Tanssiteatteri Minimi – Mikko Makkonen  

Tanssiteatteri Raatikko – Marja Korhola 

Tanssiteatteri Rimpparemmi – Matti Paloniemi 

Tanssiteatteri Tsuumi – Salla Korja-Paloniemi 

Teater Viirus – Jussi Sorjanen 

Teatteri Avoimet Ovet – Hanna Kirjavainen 

Teatteri Hevosenkenkä – Kirsi Siren 

Teatteri ILMI Ö. – Anne Korhonen, Minna Savin ja Outi Sädekallio-Snellman 

Teatteri Imatra – Timo Rissanen 

Teatteri Jurkka – Tuomas Parkkinen 

Teatterikone – Annu Sankilampi 
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Teatteri Mukamas – Mansi Stycz 

Teatteri Quo Vadis 

Teatteri Rollo – Sanna Monto 

Teatteri Takomo – Akse Pettersson 

Teatteri Telakka 

Teatteri Totti – Marita S. Barber 

Teatteri Vantaa – Anne Nielsen 

Teatteri Siperia – Marika Heiskanen 

Teatteri Taimine – CG Wentzel 

Teatteritalo Universum – Jan Liesaho 

Teatteri Vanha Juko – Esa-Matti Smolander ja Jaska Teuri 

TEHDAS Teatteri – Venla Luoma 

Tero Saarinen Company – Tero Saarinen ja Iiris Autio 

Todellisuuden Tutkimuskeskus – Iiris Tuisku 

TOTEM-teatteri – Päivi Rissanen 

Turun Kaupunginteatteri – Mikko Kouki ja Arto Valkama 

Unga Teatern – Meri Anna Hulkkonen ja Anki Hellberg-Sågfors  

Vaasan kaupunginteatteri – Seppo Välinen 

Valtimonteatteri – Mona Kortelampi 

Varkauden Teatteri – Kari Suhonen 

Wasa Teater – Ann-Luise Bertell  

WAUHAUS arts collective 

Zodiak – Uuden tanssin keskus – Ari Tenhula 

Åbo Svenska Teater – Jukka Aaltonen 

 

 

Mer information: 

 

Kaisa Paavolainen, verkställande direktör 

Suomen Teatterit ry 

p. 040 518 0698 

 

Joachim Thibblin, ordförande 

Suomen Teatterinjohtajaliitto 

p. 0400 515 150  

 

 

 

Finlands Teatrar rf (STEFI) är en intressebevaknings- och arbetsgivarorganisation för de 

professionella teatrarna i Finland. Vi på Finlands Teatrar rf arbetar för att trygga 

verksamheten vid våra medlemsteatrar samt främja möjligheterna att producera god teater 

i Finland. 
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