
strategiasuunnitelma 2020-2025



esittävän taiteen kollektiivi kaukasus

Kaukasus on Mikkelissä toimiva esittävän taiteen kollektiivi, joka on 
perustettu vuonna 2010. Kollektiivin jäsenet ovat korkeakoulutettuja taiteen 

ammattilaisia. Kaukasus on sydämeltään uusiutuva ja maailmalle avoin.



arvot

taiteellinen
kunnianhimo kestävyys rakkaus
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palvelut

esitykset jäsenten 
asiantuntijuus

tyttö- ja 
poikateatterit



esitykset

3 esitystä vuodessa
Lippujen hinnat 15-20€

Eri esitystilat

Yhteistyöproduktiot
paskan palvelun illallinen

kulttuurikasvatus
alueen muut kulttuuritoimijat



esitysten tavoitteet

Yllätyksellisyys, kehittyvä, erilainen, 
kokeileva, aito, raikas

Ammattitaitoinen, ajatuksia herättävä, 
taiteellisesti kunnianhimoinen 



esitysten kohderyhmät

Esityskohtaiset kohderyhmät
Kaukasuksesta kiinnostuneet katsojat
Alueen harrastajat ja kulttuuritoimijat

Teatteri- ja kulttuurialalla työskentelevät
Yhteisöt

lapset, nuoret, vanhukset, erityisryhmät

Yhteistyötahot
mikkelin kaupunki, rupla helsinki



jäsenten 
asiantuntijuus
Valo- ja äänisuunnittelu
Käsikirjoitus
Ohjaus
Teatterikasvatus
Soveltava teatteri
Näyttelijäntyö
Tuottajapalvelut

Yhteistyötaho maksaa korvauksen 
Kaukasukselle ja Kaukasus palkan 
tekijöille.



mikkelin tyttö- ja poikateatteri

Tyttöteatterin ohjaaja Esko Korpelainen
Poikateatterin ohjaaja Joonas Veijanen

Kaukasuksen kummitoimintaa, jolla tuetaan paikallista 
harrastajakenttää luomalla toiminnalle ammattimaiset 
puitteet.

Ryhmien tarkoitus löytää ja vahvistaa nuorten 
elämänhallintataitoja teatterin keinoin. 

Ryhmät toimivat itsenäisesti ja omarahoitteisesti. 
Rahaliikenne, tuotannot ja avustukset Kaukasuksen 
kautta.

Vastaa ideologiaan siitä mistä Kaukasus on itse lähtenyt 
liikkeelle: ryhmä nuoria halusi tehdä omanlaistaan 
teatteria. Vuosien saatossa heistä kehittyi alan 
ammattilaisia, jotka haluavat nyt tuoda omaa osaamistaan 
kotiseudulle. 



swot

vahvuudet heikkoudet

mahdolli-
suudet uhat

kiinnostunut
yhteisö

osaaminen

hauska

luottamus

arvostus

verkostot

ratkaisukyky auki

mukautuva
yllättävänuorekas

omaäänisyys
paikallisuus

rento

tasa-arvoinen

tuottavuus

Mikkeli

fokusointi

aika
tuntematon

hinnoittelu

markkinointiosaaminen

paikattomuus

arvot

lähikunnattukitoiminta

paikattomuus

esitysten 
kohdentaminen

rentous

digitaalinen 
markkinointi

kiinnostavuus

tuottavuusarvojen 
toteuttaminen

Mikkeli

paikattomuus

tulevaisuuden 
kuvatnöyryys

kiinnostunut 
ja ajassa

muu 
työllistyminen 

saavutettavuus

Vääristynyt 
kuva omasta 
toiminnasta
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hallinto

Hallituksessa 9 jäsentä

riikka karjalainen
esko korpelainen
ella kähärä
joonas kääriäinen
jani orbinski
menni renvall
henri tuulasjärvi
minttu tamski
joonas veijanen

Säännölliset palaverit 
joka kuun viimeinen 
sunnuntai klo 13

Hallituksen varsinainen 
kokous 6 kk päästä 
tilikauden päättymisestä



henkilöstö ja vastuualueet

markkinointi

Joonas Veijanen
Joonas Kääriäinen
Minttu Tamski

talous

Esko Korpelainen
Joonas Kääriäinen
Jani Orbinski
Minttu Tamski

ilme ja brändi

Henri Tuulasjärvi
Jani Orbinski
Ella Kähärä
Riikka Karjalainen
Menni Renvall
Joonas Veijanen

vuoden suunnittelu

Esko Korpelainen
Menni Renvall
Ella Kähärä
Henri Tuulasjärvi

henkilöstövastaava Esko Korpelainen 
tuottaja Minttu Tamski



talous

Kirjanpitäjä 

Kaukasukselle 5% kaikesta rahaliikenteessä
Tällä katetaan toimiston vuokra ja hankinnat

Toimistokulujen kattamiseksi vaadittava 
liikevaihto 72 000 € v. 2018 laskutetut tulot 72 749,18 €

Tavoiteliikevaihto 100 000 € 
yksi 30% työntekijä 12 600€ vuodessa työnantajakuluineen (5% - 195 000 € )
yksi 50% työntekijä 21 000€ vuodessa työnantajakuluineen (5 % - 500 000 €)
yksi 100% työntekijä 42 000 € vuodessa työnantajakuluineen (5% - 840 000 €)



tärkeimmät yhteistyökumppanit
Mikkelin kaupunki (kulttuuripalvelut, museot, kaupunginorkesteri) 
Rupla Helsinki
Mikkelin Teatteri
Teatteriravintoa ILO
GalleriAri
Essote ja toimintakeskukset



strategian arviointi ja jatkokehitys

strategia onnistuminen arvioidaan vuonna 2025
Ovatko tavoitteet toteutuneet jäsenten ja asiakkaiden mielestä?

strategiasuunnitelma uusitaan vuonna 2025

2020-2025




