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Puheenjohtajan sana 

”Yhdessä hyvä tulee – Framgång tillsammans” 

Kuopijon Sytyvestit on nyt vietetty ja viikonlopun univajeesta jokseenkin toivuttu. 

Tänäkin vuonna yksi Sytyn jäsenteatteri kokosi voimansa, aktivoi vanhat jäsenensä ja järjesti upean 

festivaalin. Festivaalin järjestäminen vaatii paljon aikaa ja puutumattomia istumalihaksia, numeronäppäryyttä 

ja kirjoitustaitoa avustuksia haettaessa, rautaista kahvivatsaa kymmenien ja kymmenien kokousten ja 

palavereiden vuoksi ja kykyä sietää loppua kohden kasvavaa univajetta. Me festivaalikävijät pääsemme 

nauttimaan isäntäteatterin työn hedelmistä, kun apurahat on saatu, sopimukset yhteistyökumppaneiden on 

tehty, esitystilat on vuokrattu, aikataulut on viimeisen päälle viilattu, talkoolaiset on perehdytetty tehtäviinsä, 

festaripassit on haettu painosta, pääsyliput on tulostettu ja kuoritettu teattereittain – meidän ei tarvitse kuin 

kurvata makuupusseinemme paikalle ja antaa viikonlopun viedä mukanaan. Eikö niin? 

Ei välttämättä ihan näin. Meistä jokainen tuo oman panoksensa festivaaliin. Olipa panos sitten 

kahvinkeittimen tuominen oman teatterin luokkahuoneeseen aamukahveja varten, liiton kokouksissa 

vaikuttaminen, esiintyminen teatterin edustusnäytelmässä, verrattomien improvisaatiotaitojen esittely 

improskabassa tai raikuvien aplodien antaminen viimeisen black outin jälkeen. Meistä jokainen on omalta 

osaltaan tekemässä festivaalia ja siitä tulee joka vuosi jokaisen meidän näköinen. Viikonloppuna Kuopiossa 

monen festivaalikävijän kaulassa roikkui festaripassi Osuuspankin kaulanauhassa, jossa luki ”Yhdessä hyvä 

tulee – Framgång tillsammans”. Vaikka suurin työ eittämättä onkin isäntäteatterilla, festivaalin teemme 

yhdessä, joten tehdään siitä jatkossakin hyvä. 

Olipahan melekonen vestivaali, kiitos! 

Porissa nähdään! 

T. Henna 

*** 

”Yhdessä hyvä tulee – Framgång tillsammans” 

Kuopijon Sytyvesti har nu firats och behovet av tupplur (inom arbetsdagar) minskar varje dag. 

Också det här året en medlemteater av Syty arrangerade en utmärkt festival. Det tas otroligt mycket tid och 

nerver att arrangera festivalen och dessutom behöver man olika kunskaper för att kunna skriva tiotals bidrag 

ansökningar. Man måste tycka om kaffe för att överleva alla möten och det är en stor fördel om man klarar 

sig åtminstone tre dagar utan att sova. Vi gäster på festival får bara njuta av resultat när allting är redan 

färdig: bidrag beviljad, utrymmena hyrt, avtal med samarbetspartnern undertecknat, tidtabeller fixad och 

biljetter för varje teater delat i egna kuverten – vi gäster får bara visa upp och låt konsten komma till oss. 

Eller hur? 



Jag skulle säga att den inte är så simpel eftersom varje av oss tillbringar sin egen insats  till festivalen. Det 

spelar ingen roll om din insats är att göra bra beslut i föreningens årsmöte, skina på skenen i din egen 

teaters pjäs, ger ditt bäst i improvisation tävlingen eller att klappa händer vild när ljus går av efter pjäsen. 

Varje år var och en av oss påverkar hur festivalen kommer att bli. I Kuopio såg jag att många av oss hade 

halsbanden för festivalpassen med texten ”Yhdessä hyvä tulee – Framgång tillsammans”. Även vi kan visst 

säga att ärrangören gör den största del av alla jobben, gör vi alla festivalen tillsammans och jag tror att vi alla 

vill njuta av fina festivaler i framtid också. 

Olipahan melekonen vestivaali och samma på svenska! 

Vi ses i Björneborg! 

Mvh, Henna 

 

Kuopijon sytyvesti 15.-17.4.2016 

Vuosittaista ylioppilasteatterifestivaalia vietettiin 36. kertaa järjestyksessään ja järjestävänä tahona toimi tällä 

kertaa Kuopion ylioppilasteatteri. Kuopijon sytyvestillä reilu 300 festivaalikävijää näki jokaisesta Sytyn 

jäsenteatterista ja muutamasta muusta harrastajateatterista koostetussa ohjelmistossa yhteensä reilusti 

toistakymmentä esitystä ja katsomot pullistelivat täysinäisinä. Päätöstilaisuudessa palkittiin ansioituneita: 

 

Kantatekstikilpailu 

Kantatekstikilpailun tuomarina toimi paikallinen näytelmäkirjailija Matti Kivinen ja hän valitsi kilpailun 

voittajan. Kilpailun vuonna 2016 voitti Vaasan ylioppilasteatteri Rampin Jukka Jaatinen tekstillä 

Rakkauslaulu Suomelle.  

 

Ylioppilasteatteritekopalkinto 2015 

Sytyn jäsenteattereilla oli nyt neljättä kertaa mahdollisuus ehdottaa ylioppilasteatteritekoa ja kartuttaa 

mainetta ja kunniaa. Hakemuksia teatteritekopalkinnoksi tuli tänäkin vuonna mukavasti, kiitos niistä. 

Voittajaksi valikoitui tänä vuonna Turun ylioppilasteatteri, joka sai palkinnon jäsentoimintansa aktiivisesta 

kehittämisestä. Hakemuksessa Turun ylioppilasteatteri perusteli tekoaan näin: 

”TYT on panostanut vuoden aikana erityisesti jäsenistöönsä, jäsenistön ryhmäyttämiseen ja oheistoiminnan 

tarjoamiseen niille, jotka eivät ole mukana parhaillaan pyörivän näytelmän työryhmässä.” 

 

Sytyn hallitus onnittelee voittajia ja kiittää vielä kerran Kuopion ylioppilasteatteri upeasta festivaalista. 

Vuonna 2017 nähdäänkin sitten Porissa, kun Ei paskempi –festivaalia vietetään 21.-23.4.2017. Vuoden 2018 

festivaalikaupungiksi valittiin kevätkokouksessa Joensuu, onneksi olkoon JoYT! 

 

Ajankohtaista 

 

Sytyläiset kokoustivat ahkerasti Kuopiossa, ensin hallituksen kokouksessa ja heti perään paukuteltiin 

sääntömääräinen kevätkokous. Vuosi 2015 oli pitkästä aikaa Sytyn taloudelle hieman mukavampi vuosi 

monien surkeiden vuosien jälkeen. Kurssittamisen ja vierailujen osalta vuonna 2015 elettiin hiljaiseloa, mikä 

osaltaan selittäneet plussaa viivan alla. Hallitus rohkaisee jäseniä ehdottamaan rohkeasti omalle syty-

edustajalle, mikäli kiinnostusta johonkin teatterin erityisosa-alueeseen on tai vaikkapa ehdottaa suoraan 

jotain kurssia, jota Syty voisi lähteä tukemaan. Vierailuesitykset ovat mahtava tapa solmia suhteita ja treffata 



sytykavereita festivaalin lisäksi. Mikäli vierailut arveluttavat tai mietityttävät, voit kysyä joko syty-edustajaltasi 

tai suoraan hallitukselta vierailuesitysten etiketistä laittamalla meiliä hallitus@syty.fi. 

Teatterilaiva seilaa taas tänä vuonna 1.-2.10.2016 Turusta Tukholmaan ja Syty kelluu mukana. Sytyltä 

ohjelmistossa nähdään Jyväskylän ylioppilasteatterin YOLO-näytelmä. Liput laivalle eivät vielä ole 

myynnissä, mutta kannattaa aktiivisesti seurata tiedottamista www.teatterilaiva.net. 
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