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Teatterilaiva seilasi 1.-2.10.2016
Teatterilaiva reivasi jälleen purjeensa ja kokosi satapäisen teatterikansan kansilleen viettämään toisenlaista
festivaalia. Ennen ”olipa ihan törkeen siisti tapahtuma”-hehkutusta hieman historiaa.
Kun Teatterilaiva konsepti herätettiin vuosi sitten uudelleen henkiin, päävetovastuussa oleva organisaatio
vaihtui ja SYTY jäi rannalle ruikuttamaan. Tämän syksyn tapahtumaan pääsimme kuitenkin entiseen
tapamaan mukaan yhtenä järjestävänä organisaationa, kun liiton entinen pj Salla Rantanen aloitti
keskustelut kautensa päätteeksi SHTL:n kanssa. Teatterilaiva järjestettiin vuonna 2016 yhteistyössä Suomen
Harrastajateatteriliiton, Suomen Nuorisoseurat ry:n, Suomen draama- ja teatteriopetuksen liitto FIDEAn ja
Sivistysliitto Kansalaisfoorumin kanssa. SYTY kantoi kortensa kekoon osallistumalla laivan viralliseen
ohjelmaan Jyväskylän ylioppilasteatterin näytelmällä YOLO sekä näyttelijäntyön perusteisiin keskittyvän
työpajan muodossa. Kahteen sisällöltään identtiseen työpajaan ilmoittautui lähes 50 henkeä, joista
sunnuntaiaamuna paikalle saapui reilut 30 osallistujaa. Liekö syynä pitkäksi venynyt impro-kisa vai Suomen
ja Ruotsin välinen pirullinen tunnin aikaero?
Teatterilaiva oli tänäkin vuonna mahtava tapahtuma, joka veti n. 250 osallistujaa. Järjestäjien mukaan
festivaalia on tarkoitus maltillisesti kasvattaa tulevina vuosina, joten laittakaahan jo ajatustasolla
hautumaan syksy 2017. Kannattaa muuten seurailla Teatterilaivaa Facebookissa ja tapahtuman nettisivuilla
http://www.teatterilaiva.com .
OLIPA IHAN TÖRKEEN SIISTI TAPAHTUMA! Kiitos kaikille osallistujille.

Vuoden 2017 hallitus
SYTYn sääntömääräinen syyskokous pidettiin Teatterilaivalla ja kokouksessa vahvistettiin vuoden 2017
hallitukseen seuraavat henkilöt:
Ylioppilasteatteri: Jonni Haasanen / Anna Estola
TYT: Alina Kilpinen / Miretta Kujamäki
Kellariteatteri: Riku Vuorensola / Ilmari Pursiainen
Ilves-Teatteri: Asta Sveholm / Atte Hänninen
STÅ: Jussi Salminen / Miro Jerohin

TaYT: Iida Sahlman / Hanna Lahtinen
ActI: Masi Kähkönen / Janne Hujanen
PYT: Jenna Hietavirta / Maria Ojanen
LYT: Samu Luiro / Eino Hantula
Ne teatterit, joiden syty-edustajat eivät tähän kokoukseen vielä vahvistettavaksi ehtineet vahvistetaan
virallisesti viimeistään kevään sääntömääräisessä kokouksessa. On kuitenkin suotavaa, että myöhemmin
valitut edustajat ilmoitetaan puheenjohtajalle viipymättä osoitteella pj@syty.fi. Vaikka edustajien virallinen
vahvistaminen tapahtuukin vasta myöhemmin, voivat valitut edustajat osallistua hallituksen toimintaan
täysillä heti alusta alkaen.
Hallituksen järjestäytymiskokous järjestetään alkuvuodesta 2017 Porissa, jolloin paikalle ovat tervetulleita
myös teattereiden puheenjohtajat ja mahdollinen teatteritekniikan henkilö esityspaikkakierrosta ajatellen.
Seuraa ilmoittelua sähköpostissasi ja Facebook-ryhmässä Ylioppilasteatteriliitto SYTY.

SYTY <3 SHTL
Suomen Harrastajateatteriliiton sääntömääräinen kokous pidettiin 6.10.2016 liiton tiloissa Helsingissä ja
SYTYä kokouksessa edusti talousvastaavamme Pekka Holopainen. Johtuen lyhyellä varoitusajalla tulleesta
kokouskutsusta, ei jäsenistöltä ehditty tiedustella mahdollista halukkuutta hakea erovuorossa ol evien
hallituslaisten paikkoja, vaan Pekka meni kokoukseen puheenjohtajan ”yritä nyt tunkea joku meistä sinne,
jos tilaa on”-ohje eväänään. Suomen Harrastajateatteriliiton hallitukseen valittiin varsinaiseksi jäseneksi
Henna Kauppinen ja hänen varajäsenekseen Jonni Haasanen. Pekka Holopainen jatkaa varajäsenen
pestissään vielä vuoden, jonka jälkeen hän on erovuorossa.
Nyt sitten paljon kehitysehdotuksia, mielipiteitä ja kaikkea sellaista kehittävää Hennan, Jonnin ja Pekan
suuntaan, niin viedään ylioppilasteattereiden viestiä päättäjille!

SYTYn pikkujoulut 3.12. @TYT + Teatteriruotsin alkeet
SYTY järjestää yhdessä Turun ylioppilasteatterin kanssa SYTYn viralliset pikkujoulut 3.12.2016 Turun
ylioppilasteatterin tiloissa ja täten toivotamme jokaisen sytyläisen tervetulleeksi Turkuun! Lisäinfoa
aikatauluista, yöpymisistä ja sen sellaisesta seuraa myöhemmin. SYTY kuittaa matkakulut teattereille
samaan tapaan kuin festareilla ja hallitus suositteleekin osallistujia kartoittamaan edullisimman
mahdollisen kuljetusmuodon (muistakaan Onnibussi).
SYTYn koulutuskalenteri on ollut hieman hiljainen, vaan ei enää. Pikkujoulujen yhteydessä STÅ eli
Studentteatern i Åbo on luvannut järjestää kaikille halukkaille Teatteriruotsin alkeet (saattaa sisältää myös
tärkeimmät juomalaulut) – VAD KUL!
VI SES I ÅBO!

