Hei arvon jäsenet!
KeHyn vuosi alkoi tänäkin vuonna Teatteriaalto-tapahtumalla. Kiitos kaikille läsnäolijoille ja
muuten tunnelmassa mukana olleille, kuvia juhlasta löytyy KeHyn sivuilta Facebookista, käyhän
tykkäämässä sivusta, niin saat aina ajankohtaiset tiedot omaan uutisvirtaasi.
KeHy jatkaa vuosikatsauksen tekemistä keräämällä tiedot esitetyistä näytöksistä ja lisäksi
Teatteriaallon kautta koostetaan katsausta siitä, mitkä asiat vuosittain puhuttavat ja liikuttavat
teattereita Keski-Suomessa. KeHy haluaa luoda ja kehittää perinteitä, joiden kautta
keskisuomalaiset teatterit voivat löytää toisensa keskustan teattereista maakuntiin ja toisin päin.
KeHy on mukana tukemassa teattereiden tiedotusta ja markkinointia, nettisivuillaan, sosiaalisessa
mediassa, kesäteatteriesitteessä, uutiskirjeessä ja kausittaisesti livemarkkinointiklubeillaan. KeHy
etsii myös muitakin keinoja joilla vahvistaa omaa rooliaan teatterien välisenä yhdeydenpitoa
ylläpitävänä sidoksena.
Alla tietoa jo tutuista jutuista, ynnä uusistakin KeHyn käänteistä.
Vastavuoroinen viestintä
KeHy jatkaa vastavuoroisen yhteydenpidon rakentamista, jotta voimme mahdollisimman hyvin
pitää yhteyttä, niin tarvitsemme teiltä tämänhetkiset tietonne. Yhteystietolomakkeen voi käydä
täyttämässä osoitteessa: https://tinyurl.com/kehy-teatterin-tiedot-2018 - osoite löytyy linkkinä myös
nettisivuiltamme ”Esittely” -osiosta.
Mikäli teatterinne tiedot ovat pysyneet samoina edellisvuodesta, niin lomaketta ei tarvitse täyttää.
KeHyn kevätkokous ja puheenjohtajan vaihdos
KeHyn kevätkokous pidetään maanantaina 12.03.2018 klo 18:30 Ylä-Ruthin kabinetissa,
osoitteessa Seminaarinkatu 19. Kokouksessa käydään läpi toimintakertomus ja tilinpäätös
edelliseltä vuodelta ja valitaan jatkaja istuvalle puheenjohtajalle.
Lähettäkää vapaamuotoiset hakemukset tai mieleen tulleet kysymykset pestistä osoitteeseen
puheenjohtaja@kehyry.fi. Allekirjoittanut täällä huikkaa, että homma on hauskaa, opettavaista ja
palkitsevaa, pestiin sinut perehdytetään hyvin ja lisäksi taaksesi saat mitä parhaimman hallituksen!
Kevätkokouskutsu lähetetään teille lähempänä ajankohtaa.
Teatteriaalto
Vuoden 2018 Teatteriaallon ilmoittautuminen on alkanut!
Tänä vuonna meillä on raadissa mukana KeHyn hallituslaisten lisäksi monien alojen ammattilainen,
Laura Laakso. Nettisivuiltamme voi käydä lukemassa pidemmän esittelyn hänestä, tässä pieni
maistiainen: ”Laakso rakastaa (teatteri)taiteessa kielellisen taituruuden ja intensiivisten,
magmatason elämysten hiukan epäkeskoa piiritanssia ja janoaa sanomaa, joka härmistäisi
tyhjänpäiväisestä jotakin paljasta ja alastonta, täydenpäiväistä. ”
Teatteriaallossa ei ole rajoitusta siitä, kuinka monta esitystä kukin teatteri saa ilmoittaa mukaan.

Toivomme suurta osallistujamäärää Teatteriaaltoon, jotta saamme mahdollisimman monipuolisen
katsauksen siitä, minkälaista harrastajateatteria Keski-Suomessa vuonna 2018 tehdään.
KeHy on tehnyt Teatteriaallosta pysyvän toimintatavan tallentaa teatteritaiteen ajankuvaa ja luoda
tiivistävän katselmuksen kuluneesta teatterivuodesta. Ilmoittautuminen tapahtuu nettisivuilla olevan
lomakkeen kautta, lisäksi sieltä löytyy kaikki info tätä koskien.
Vuoden 2018 Teatteriaaltoon tuodaan mukaan uusi kategoria: Vuoden Kantateksti. Teatterit voivat
näytelmiä Teatteriaaltoon ilmoittaessaan mainita, onko kyseessä kantateksti ja halutessaan asettaa
tekstin ehdolle Vuoden Kantateksti-tunnustuksen saajaksi, siinä arvioidaan näytelmän kirjallisia
ansioita, rakennetta, oivalluksia ja puhuttelevuutta. Kantatekstitunnustuksen muodosta tiedotetaan
lisää myöhemmin.
Teatteriaallon päätöstilaisuus pidetään tammikuussa 2019.
Teatteriklubit
Teatteriklubit jatkuu ja ne järjestetään jo tutulla tavalla keväällä, kesällä ja syksyllä. Klubeilla
pääsee tapaamaan muita teatterintekijöitä, kuulemaan mm. teattereiden casting-tilaisuuksista ja
kursseista sekä näkemään pätkiä esityksistä, jotka ovat juuri sillä hetkellä harjoitus- tai
näytöskaudellaan.
Klubeilla järjestetään paneelikeskusteluja teatterikenttää puhuttaneista aiheista ja lisäksi mukana on
ollut perinteisesti myös vieraileva esiintyjä.
Pidä siis aistit avoinna maalis-huhtikuussa, kun KeHyn vuoden ensimmäinen Teatteriklubi saapuu!
Klubeille on vapaa sisäänpääsy kaikille esittävästä taiteesta kiinnostuneille.
Kesäteatteriesite
KeHyn vuosittain tuottama kesäteatteriesite on edullinen ja kattava tapa markkinoida
kesäteatteriesitystä.
Keräämme vuoden 2018 kesäteatteriesityksien tiedot huhtikuussa, esite ilmestyy Suur-Jyväskylä
-lehden välissä toukokuun lopulla.
Kesän teatterikauden avajaisklubin pääsevät valtaamaan ensisijaisesti kesäteatteriesitteeseen
ilmoittautuneet esitykset. Klubi järjestetään kesäkuussa ja silloin jaossa on uunituoreita
kesäteatteriesitteitä irtojulisteina.
Kesäteatteriesitteessä voi myös mainostaa, mikäli tahdot oman tai firmasi mainoksen mukaan
lehteen, niin ota meihin yhteyttä.
Uutiskirje
KeHy jatkaa uutiskirjeen kuukausittaista toimittamista.
Nettisivujen ”Ilmoita” -kohdan alta löytyy lomake, jossa teatterit voi kertoa esityksistään,
kursseistaan, castingeistaan ym. Tiedot lisätään sekä KeHyn verkkosivuille, että koosteena
kuukausittaiseen uutiskirjeeseen. Kannustamme käyttämään nettisivulomaketta, mutta tiedot voi

myös lähettää sähköpostitse: tiedottaja@kehyry.fi
Yläkaupungin Yö
KeHy tekee tänä vuonna yhteistyötä 19.5.2018 järjestettävän Yläkaupungin yön kanssa. KeHy
buukkaa ja houstaa esittävän taiteen teokset Juomatehtaan studiolle.
Esiintyjäksi voi ilmoittautua kahta kautta: www.ylakaupunginyo.fi/esiintyjaksi tai voitte tehdä
vapaan hakemuksen suoraan meille: kehyry.ylakaupunginyo@gmail.com.
Haku esiintyjäksi on nyt avoinna ja hakuaikaa on maanantaihin 5.3. klo 23:59 saakka! Yhteistyöstä
tiedotetaan kevään aikana lisää!
Harrastajateatterikesä
KeHy on yhteistyössä myös Suomen Harrastajateatteriliiton (SHT) Harrastajateatterikesässä, joka
järjestetään Jyväskylässä 17.-19.8.2018. Hakuaika esiintyjäksi tapahtumaan on 5.2.-11.3.2018.
KeHyn ja kesän yhteistyökuvioita juonitaan vielä, mutta paikalle järjestetään ainakin KeHyn
infopöytä, johon teatterit voivat toimittaa omia materiaalejaan mainostusmielessä.
Harrastajateatterikesän sivut löytyvät osoitteesta www.harrastajateatterikesa.fi.
Tästäkin yhteistyöstä kerromme lisää kun asiat varmistuvat!
Liity sähköpostilistalle, seuraa somessa!
Olethan jo liittynyt KeHyn sähköpostilistalle?
Lista on tarkoitettu kaikille esittävästä taiteesta kiinnostuneille henkilöille, liittyminen on
henkilökohtainen, ei teatterikohtainen. Listalla voit jakaa ja saada tietoa esityksistä, tapahtumista ja
kursseista. KeHyn nettisivuilta löytyvät ohjeet sähköpostilistalle liittymiseen.
Muistathan myös tykätä ja seurata KeHyä sosiaalisessa mediassa! KeHyn Facebook-sivu löytyy
nimellä "Keski-Suomen harrastajateatteriyhdistys ry", ja Instagramista löydät KeHyn
käyttäjätunnuksella KeHy_ry.
Teattereita kannustetaan käyttämään somessa kaikille meille yhteistä hashtagia #kehyteatteri, keHyn
hallituksen merkinnät löytyy #kehyry
KeHyn jäsenmaksu
Jäsenmaksu (55€) maksetaan yhdistyksen tilille (FI33 5089 0540 0600 38). Käyttäkää
maksaessanne viitettä: 20187. Lasku löytyy myös liitetiedostona.
KeHyn hallitus vuonna 2018
Eeva Sutinen – puheenjohtaja – puheenjohtaja@kehyry.fi
Peitsa Suoniemi – varapuheenjohtaja, tiedottaja – tiedottaja@kehyry.fi

Kauko Järvinen – sihteeri, taloudenhoitaja – sihteeri@kehyry.fi, rahasto@kehyry.fi
Timo Piiparinen – tiedottaja – tiedottaja@kehyry.fi
Kai Hemminki – nettisivut – verkkoherra@kehyry.fi
Jenna Simpanen – some-vastaava – some@kehyry.fi
Kati Matilainen – hallituksen jäsen – kati@kehyry.fi
________________________________________________________________________
Haluamme kuulla ja toteuttaa jäsentemme tarpeita ja toiveita, joten otamme mielellämme vastaan
kysymyksiä, ajatuksia, ideoita ja palautetta.
Nautiskellaan taiteesta yhdessä tämäkin vuosi. Nähdään teatterikentällä ja klubeilla!
Ystävällisin terveisin,
KeHyn puheenjohtaja
Eeva Sutinen
puheenjohtaja@kehyry.fi

