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JÄRJESTÖMME 
PERUSFAKTAT

• Perustettu 1929 – maailman ensimmäinen ja 
vanhin yhä toimiva teatterialan kv. järjestö

• Toimii 90 maassa

• 7000 jäsentä

• Jäsenmaksu 3 € / hlö

• Jäsenyyteen ovat oikeutettuja kaikki 
nukketeatteritaiteesta kiinnostuneet henkilöt ja 
yhteisöt.



HALLINTO

• Hallitus (executive committee): 
puheenjohtaja + 18 jäsentä

• Johtoryhmä (board): puheenjohtaja, 2 
varapuheenjohtajaa, pääsihteeri, 
taloudenhoitaja

• Palkattu sihteeri: Emmanuelle Castang

• Toimisto: 

Secrétariat Général de l’UNIMA
10, Cours Aristide Briand – BP 402
08107 Charleville-Mézières – France
Tel. +33 (0)3 24 32 85 63
contact@unima.org



PÄÄTÖKSENTEKO  

“Vuosikokous” (Congress) joka 4. vuosi, huhti-toukokuu- 2025 Etelä-Korea

• käsitellään sääntömääräiset asiat

• ehdokasasettelu hallitukseen 6 kk ennen kongressia

• päätetään komissioista – hallituksen jäsenistä puheenjohtajat niihin

• jäsenistön edustajat (councillors): yhdistysten vuosikokoukset valitsevat 9 kk ennen 
kongressia:  alle 100 jäsentä / 2 edustajaa, 100-200 / 3, 200+ / 4  ELI: seuraavat Suomen 
edustajat valitaan kevätkokouksessa 2024

• 10 itsenäistä edustajaa (independent, supplementary councillors)

• kaikkien toimihenkilöiden kausi on 4 vuotta

• presidentti & pääsihteeri max 2 kautta = 8 vuotta

• jäsenistön edustajien kohdalla max vaihtelee eri maissa

“Välikokous” (Council) kongressien välissä - 2023 Bali, Indonesia



PROJEKTITOIMINTA:
16 KOMISSIOTA

Hallinto & rahankäyttö: 
Sääntökomissio, Strateginen 

suunnittelu -komissio, 
Tilintarkastuskomissio

Alueelliset: Eurooppa, 
Afrikka, Aasia & 

Tyynenmeren alue, 3 
Amerikkaa

Eurooppa-komission 
puheenjohtaja: Clément

Peretjatko (Ranska)

Esittely: 
https://www.unima.org/en/
unima/executif-committee-

2021-2025/

Ota yhteyttä, jos haluat 
mukaan komissioon! 
europe@unima.org

https://www.unima.org/en/unima/executif-committee-2021-2025/
mailto:europe@unima.org


16 KOMISSIOTA (jatkoa)

Temaattiset 
komissiot: 

Ammattikoulutus Tutkimus

Julkaisut & 
nykytekstit

Kasvatus, kehitys 
& terapia

Kansainväliset 
festivaalit

Perinne, museot 
& dokumentointi

Kulttuuriset- ja 
ihmisoikeudet

Viestintä & PR

Nuoret Kehitysyhteistyö



MITÄ HYÖTYÄ JÄSENILLE? ESIMERKKEJÄ PROJEKTEISTA 
HUOM. uusia projekteja tulossa uusien komissioiden myötä 

• Kasvatus, kehitys ja terapia (EDT):  ilmaiseksi ladattavia kirjoja + 
kysely

https://www.unima.org/en/commission/education-development-
and-therapy/

• Kansainväliset festivaalit: Festivaaliluettelon ylläpito + stipendit 
festareille osallistumiseen 
https://www.unima.org/en/commission/international-festivals/

• Julkaisut ja nykytekstit: Päivitykset ja artikkelit ensyklopediaan + 
uudet nukketeatteritekstit 
https://www.unima.org/en/commission/publication-
contemporary-writing/

https://www.unima.org/en/commission/education-development-and-therapy/
https://www.unima.org/en/commission/international-festivals/
https://www.unima.org/en/commission/publication-contemporary-writing/


UUDEN HALLITUKSEN TIEDOTUS- JA 
KESKUSTELUTILAISUUS EDUSTAJILLE 
7.5. 2021
• TULOSSA: Avoimet keskustelut etäyhteyksillä +  jäsenkysely (vastataan 

anonyymisti)

• Haluatko mukaan komissiotyöskentelyyn? Kysy kokemuksia Katilta 
(tutkimuskomission jäsen vuodesta 2008) ja ota yhteyttä sinua kiinnostavan 
komission puheenjohtajaan!

• Communication and Public Relations Commission : communication@unima.org

• Cooperation Commission : cooperation@unima.org

• Education, Development and Therapy Commission : education@unima.org

• Heritage, Museum and Documentation Commission* : heritage@unima.org

• International Festivals Commission : festivals@unima.org

• Professional Training Commission : professional-training@unima.org

• Publication & Contemporary Writing Commission : publications@unima.org

• Research Commission* : research@unima.org

• Cultural and Human Rights Commission* : rights@unima.org

• Youth Commission* : youth@unima.org

mailto:communication@unima.org
mailto:cooperation@unima.org
mailto:education@unima.org
mailto:heritage@unima.org
mailto:festivals@unima.org
mailto:professional-training@unima.org
mailto:publications@unima.org
mailto:research@unima.org
mailto:rights@unima.org
mailto:youth@unima.org


LISÄTIETOA 
JÄRJESTÖSTÄMME

Verkkosivut:

https://www.unima.org/en/uniting-people-puppetry/

ResiliArt – Korona-ajan pyöreät pöydät:

https://www.unima.org/en/projects-and-achievements/resiliart-round-
tables/ #18 Finland

Kysy meiltä:

Katriina (Kati) Andrianov katriina.andrianov@kolumbus.fi

pj. UNIMA Finland, itsenäinen edustaja

Suomen jäsenten edustajat 2021-2025: Marjut Tawast, Aapo Repo, Roosa 
Halme 

https://www.unima.org/en/uniting-people-puppetry/
https://www.unima.org/en/uniting-people-puppetry/
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