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SisällYs

Toteuttamismuoto:
•  neljä ammatissa toimivaa näytelmäkirjailijaa kirjoitti 13–19-vuoti-

aille suunnatut näytelmät

•   nuorten ryhmät omine ohjaajineen valmistivat näytelmistä esityk-
set paikkakuntansa ammattiteatterin tuella

•  kaikki esitykset osallistuivat oman alueensa ammattiteatterissa 
pidettylle paikallisfestivaalille 

•  kultakin paikallisfestivaalilta valittiin yksi esitys päätösfestivaalille

•  hankkeen näytelmät julkaistiin antologiana kirjan muodossa

Pääjärjestäjä Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. huo-
lehti rahoituksen hankkimisesta ja hankkeen valtakun-
nallisesta hallinnoimisesta. Tuottajana on toiminut Inke 
Rosilo. TNL toimitti ja painatti yhdessä NTAMO-kus-
tantajan kanssa antologian hankkeen näytelmistä.
Nuori Näyttämö -hankkeen avulla syntyi neljä uutta 
kotimaista nuortennäytelmää suomeksi ja ruotsiksi:

Tove Appelgrenin Zoo / Zoo 

Anna Krogeruksen Kaarna / Karin Barck och jag

Ari-Pekka Lahden Senga sengana / Senga sengana

Tuomas Timosen Keltainen pallo / En gul boll

Helsingin Kaupunginteatteri oli projektin suurin yh-
teistyöteatteri. Paikallisfestivaali toteutettiin 2.–3.5.2015 
Studio Pasilassa. HKT:n toiminta-alueelta valittiin mu-
kaan 6 nuorten ryhmää. 

Jyväskylän Kaupunginteatterin alueelta oli mukana 
5 ryhmää, joiden katselmus teatterin pienellä näyttä-
möllä toteutettiin 8.–9.5.2014. 

Kajaanin Kaupunginteatterin alueelta mukaan valit-
tiin 3 ryhmää ja festivaali nähtiin pienellä näyttämöllä 
Sissilinnassa 10.–12.4.2015. 

Lappeenrannan Kaupunginteatterin kanssa yh-
teistyöhön lähti 3 ryhmää paikallisesta taidekoulusta. 
Isolla ja pienellä näyttämöllä 4.–5.5.2015 järjestettyyn 
festivaaliin osallistui lisäksi yksi lukiolaisryhmä. 

Rovaniemen Teatteri – Lapin Alueteatterilla mukana 
oli 5 ryhmää, ja festivaali pidettiin 17.–18.4.2015 Lap-
pia-talon remontin vuoksi väistötiloina toimivilla Paa-
vo- ja Ertsa -näyttämöillä. 

Festivaalien sarja päättyi 15.–16.5.2015 Åbo Svenska 
Teaterissa pidettyyn paikalliseen ja valtakunnalliseen 
katselmukseen eli päätösfestivaaliin. Turun alueelta 
mukana oli kaksi suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen 
ryhmä. Festivaalille osallistui kultakin muulta viideltä 
paikkakunnalta yksi ryhmä.

Hankkeeseen valittiin mukaan 27 ryhmää. Ne toteutti-
vat 27 versiota kirjailijoilta tilatusta neljästä näytelmäs-
tä, noin 450 nuoren esiintyjän ja heidän ohjaajiensa 
sekä muun taiteellisen henkilökunnan voimin. Nuorten 
ryhmät tulivat erilaisista taustoista ilman tasokarsintaa. 
Mukana oli vakiintuneita teatteriryhmiä, lukioista ja 
taiteen perusopetuksesta tulevia kokoonpanoja tai juu-
ri tätä hanketta varten synnytettyjä ryhmiä. Kussakin 
ryhmässä oli noin 10-30 nuorta teatterintekijää, ikäja-
kaumaltaan 13–25-vuotiaita. Ryhmien esityksissä on ol-
lut 10 635 katsojaa.

Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. kiittää lämpimästi 
kaikkia Nuori Näyttämö/Den Unga Scenen 2013–2015 
hankkeen hallinnointiin ja toteuttamiseen sekä liitty-
neitä tahoja hankkeen kaikinpuolisesta onnistumisesta.

Hanke osoitti merkityksellisyytensä toteuttajien ja 
tekijöiden sitoutuneisuuden ja antaumuksellisuuden 
kautta.

Yhteenveto
Inke Rosilo, tuottaja

Nuori Näyttämö/Den Unga Scenen 2013–2015 oli valtakunnallinen teatterihanke. Se yhdisti nuoret teatterin har-
rastajat työskentelemään yhdessä ammattiteatterin tekijöiden ja näytelmäkirjailijoiden kanssa. Työväen Näyttä-
möiden Liitto r.y.:n (TNL) organisoima, kaksikielinen hanke toteutettiin Suomessa ensimmäistä kertaa. Esikuva-
na olivat muualla Euroopassa olevat, vastaavankaltaiset ja vakiintuneet toimintamallit.
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Suomalaisissa ammattiteattereissa 
joudutaan yhä perusteellisemmin 
pohtimaan keinoja, joilla uudet 
sukupolvet saadaan houkuteltua 
esityksiin ja esittävän taiteen pariin. 
Lähes kaikkialla on havaittu, että 
aikuisten ammattilaisten tekemä 
nuortenteatteri ei riitä vetovoima-
tekijäksi. Nuoret haluavat nähdä 
näyttämöllä nuoria. Kosketus lajiin 
syntyy ennen muuta siten, että teat-
terista voi löytää todellista samas-
tumispintaa, oman ikäisiä ihmisiä 
tunnistettavine kokemuksineen.

Vaikka Suomessa on meneil-
lään kotimaisen näytelmän kulta-
kausi, nuortennäytelmiä on kirjoi-
tettu hyvin harvakseltaan.

Nuori Näyttämö -hanke otti 
vastaan nämä kaksi keskeistä 
haastetta: saada nuoret luontevasti 
teatterin pariin sekä tuottaa uusia, 
nuorille suunnattuja, taiteellisesti 
korkeatasoisia tekstejä.

Alkusysäys syntyi Suomen 
Teatteriohjaajien ja Dramaturgien 
liitossa, joka syksyllä 2011 kutsui 
yhteen alan toimijoita. Lähtökohta-
na olivat ohjaaja Janne Saarakkalan 
kokemukset Lontoossa toimivan 
Iso-Britannian Kansallisteatte-
rin (National Theatre) Connec-
tions-konseptin yhteistyöstä näytel-
mäkirjailijoiden ja nuorten kanssa.

Prosessin ja tunnustelujen 
päätteeksi hankkeen tuotantovas-
tuun otti aluksi lasten- ja nuortente-
atterijärjestö Assitej, joka kuitenkin 
pian luopui tehtävästä vähäisten re-
surssiensa vuoksi. Työväen Näyttä-
möiden Liitto r.y. koki projektin eri-

tyisen merkittävänä, ja järjestö otti 
hankkeen hoidettavakseen silloisen 
toiminnanjohtajansa Eeva-Sisko 
Artellin aloitteesta ja yhdistyksen 
hallituksen hyväksymänä. Hanke 
sopi hyvin TNL:n profiiliin, koska 
sen yksi keskeisistä toiminta-ajatuk-
sista on luoda siltaa harrastajien ja 
ammattilaisten yhteistyölle.

Työväen Näyttämöiden Liit-
to r.y. on harrastaja- ja ammatti-
teattereiden yhteinen järjestö, ja 
sen olennainen tehtävä on tukea 
nuorten kiinnittymistä esittävään 
taiteeseen. Nuori Näyttämö antoi 
oivallisen mahdollisuuden kannus-
taa nuoria taiteellisen työn tuotta-
miseen, sen oppimiseen ja yhdessä 
etsittyjen aarteiden löytämiseen. 

Ammattiteattereiden näkökul-
masta Nuori Näyttämö puolestaan 
edusti luontevaa mahdollisuutta 
tehdä yhteistyötä nuorten kanssa il-
man tälle ajalle tyypillisiä koe-esiin-
tymisiä ja taitotasojen mittaamisia. 
Niin ikään nähtiin, että ammatti-
teatterit voivat näin laajentaa ylei-
söpohjaa, herättää nuorten pysyvää 
kiinnostusta teatteritaidetta kohtaan 
ja tarjota laadukkaita taidepalveluja 
nuorelle yleisölle ja heidän lähipii-
rilleen.

Nuori Näyttämö -hankkeen 
tukijaloiksi rakentuivat kansain-
välisenä esikuvana toimiva laa-
jalle levinnyt brittiläinen Conne-
ctions-konsepti, maan eturivin 
näytelmäkirjailijat, sitoutuneet 
ammattiteatterit, innostuneet nuoret 
tekijät ohjaajineen sekä toimiva or-
ganisaatio ja tehokas tiedotus.

1. tausta ja motiivit
Annukka Ruuskanen, toiminnanjohtaja
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Mikä voisi olla mielekkäämpää kuin 
olla kaitsemassa projektia, jossa 
kaikki osapuolet – nuoret, näytel-
mäkirjailijat, näytelmäkirjallisuus, 
teatterit ja yleisö – ovat yhtäläi-
siä voittajia! Väitän, että Nuori 
Näyttämö -pilottiin osallistuneissa 
nuorisoteatteriryhmissä on niitä 
tulevaisuuden tekijöitä, jotka saivat 
ensikosketuksensa ammattiteatte-
riin mukana olleiden teattereiden 
järjestämillä festivaaleilla ja heitä 
varten kirjoitetun näytelmäkirjal-
lisuuden kautta. Uskomme, että 
myös ne nuoret, jotka tähtäävät 
muille aloille, ovat projektin jälkeen 
tietoisempia siitä, miksi teatteri on 
tärkeää ja mikä on tekemisen mei-
ninki. Ammattimaisen teatterityön 
ja nuorisotyön yhdistelmä on hank-
keen keskeinen kärki, joka erottaa 
sen muista nuorisoteatterihankkeis-
ta Suomessa. Siksi se innosti heti 
kaikkia kummiryhmän ammatti-
laisia; eri ikäisiä teatteritaiteilijoi-
ta, yleisötyöntekijöitä ja tuottajia. 
Haluamme jatkaa tätä vapaaehtois-
ta työtä.

Kun konsepti on Britannias-
sa ja muutamissa muissa maissa 
valmiiksi testattu ja edut vastaansa-

nomattomat, sen päälle on helppo 
rakentaa. Se toimii. Siksi kummi-
ryhmällä oli kissan päivät. Lähes 
kaikki, joita pyydettiin mukaan, ha-
lusivat osallistua. Kyse oli lähinnä 
organisoinnin taiteesta ja tuotannol-
lisesta tehokkuudesta. Työ ei seu-
rannut meitä kummeja alkuvaiheen 
jälkeen kotiin vaan pysyi kokouksis-
sa. Pääsimme niissä päätöksenteon 
ytimeen, TNL ei pitänyt meitä kepin 
päässä. Silti työnjako oli selvä, TNL 
ja tuottaja Inke Rosilo hoitivat käy-
tännön toteutuksen. 

Nuori Näyttämö on työnjaon 
taidetta, joka ulottuu kummiryh-
mästä nuorisoteatteriryhmien esiin-
tyjiin saakka. Sen soveltamisessa 
onnistuimme. Siitä erityinen kiitos 
mukana olleille ammattiteattereille, 
jotka ottivat hankkeen vakavasti ja 
sijoittivat siihen resurssejaan. Kun 
jokainen tietää ja hoitaa homman-
sa kokonaisuudessa, kukaan ei pala 
loppuun, hallinto säilyy kevyenä ja 
päästään keskittymään olennaiseen.
Kummiryhmän keskustelevaan ja 
aikaansaavaan päätöksentekoon 
vaikutti ryhmän tiivis koko sekä se, 
ettei se sisältänyt turhaa edustuksel-
lisuutta. Olimme kaikki palvelemas-

sa vain itse hanketta, emme aja-
massa muuta agendaa. Kaikki mitä 
luvattiin, toteutettiin. Siitä kummi-
ryhmä, TNL ja tuottaja voivat olla 
ylpeitä. Tulokset löytyvät eriteltyinä 
tästä loppuraportissa.

Kummiryhmän jäsenet ovat 
olleet itseni lisäksi: ohjaaja Atro 
Kahiluoto 2013–2014, tanssitaiteen 
maisteri Päivi Rissanen, vastaava 
yleisötyöntekijä Mirja Neuvonen 
sekä tuottaja Hanna Suurhasko.

2. Kummiryhmä
Janne Saarakkala, teatteriohjaaja, kummiryhmän puheenjohtaja

Jatkossa kummiryhmän 
toimintaan kaivattaisiin 
ainakin yhtä pilottivaiheen 
näytelmäkirjailijaa 
sekä nuorison 
edustajaa kertomaan 
mielipiteensä esimerkiksi 
teatteriryhmien ohjaajien 
koulutusviikonlopun 
kehittämisestä ja niistä 
sosiaalisen median 
kanavista, joissa Nuoren 
Näyttämön tulisi näkyä. 
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Nuori Näyttämö -hankkeen olen-
naisin ulottuvuus oli nuorten 
saattaminen teatteritaiteen piiriin 
osallistavilla ja yhteisöllisillä lä-
hestymistavoilla. Kuuden alueen 
nuoret kutsuttiin yhteiseen valta-
kunnalliseen tapahtumaan. Näin 
kontakti syntyy tapahtuman aikana 
sekä kotipaikkakunnan ammattilai-
siin että muihin teatteria harrasta-
vin nuoriin.

Nuori Näyttämö -projektiin 
2013–2015 osallistui 27 nuorten ryh-
mää, joissa oli yhteensä 440 nuorta 
teatterintekijää. Heidän valmista-
maansa 27 esitystä esitettiin yh-
teensä 176 kertaa, ja katsojia näillä 
esityksillä oli yhteensä 10 635. 
Nuoret olivat 13–25-vuotiaita, ryh-
mien ohjaajat alkaen 19-vuotiaasta 
ensikertalaisesta aina monikym-
menvuotisen kokemuksen omaaviin 
konkareihin. 

Kaikkien ryhmien ohjaajat kut-
suttiin Helsinkiin Käpylään koulu-
tusviikonloppuun 23.-24. elokuuta 
2014. Viikonlopun aikana ohjaajat 
kohtasivat tekstien kirjoittajat ja sai-

vat käydä keskusteluja näytelmän 
ohjaamiseen liityvistä näkökulmista 
ammattiohjaajien kanssa. Lisäksi 
heillä oli tilaisuus keskustella tek-
niikasta sekä pyytää puvustus- ja 
lavastusvinkkejä 15 minuutin mit-
taisessa pikaideointisessiossa am-
mattilaisten kanssa.

 Tämän viikonlopun aikana 
ohjaajat verkostuivat, saivat hyvän 
tuntuman siitä, millaiseen kokonai-
suuten he nyt kuuluivat, millaisessa 
paikallisessa ja valtakunnallisessa 
kokonaisuudessa heidän ryhmänsä 
työskentelee.

Esitykset syntyivät lukioissa 
ilmaisutaidon tunneilla, toimintansa 
vakiinnuttaneissa harrastajateatte-
reissa, taiteen perusopetusta anta-
vissa kouluissa ja ammattimaisesti 
johdetuissa nuorten teattereissa. 
Hankkeeseen haettiin tietoisesti hy-
vin erilaisista toimintaympäristöis-
tä tulevia ryhmiä, mikä toteutuikin 
ilahduttavalla tavalla.

Nuorilta ja ohjaajilta tulleis-
sa palautteissa kiitettiin sitä, että 
hanke järjestettiin, koska se tarjosi 

heille hienon ja ainutlaatuisen mah-
dollisuuden olla mukana poikkeuk-
sellisessa kokonaisuudessa. Ehkä 
toistuvin ja kaikki tekijät yllättänyt 
elementti Nuori Näyttämö -hank-
keessa oli esitysten kunnianhimoi-
nen toteutustapa, näkemysten rik-
kaus ja persoonallisuus.

Yleensä näytelmätekstin eri-
laisia tulkintoja ei ole nähtävillä 
samanaikaisesti, mutta nyt saattoi 
festivaaleilla nähdä useita tulkintoja 
samasta tekstistä. Kukin ryhmä oli 
harjoitus- ja toteutusvaiheessa tie-
tysti kulkenut kohti omaa teostaan 
ja pitänyt sitä ”ainoana” mahdolli-
sena sekä ratkaissut tekstin haasteet 
omista lähtökohdistaan käsin. Mui-
den tulkintojen rinnalla nähtynä 
oman teoksen arvo hävinnyt min-
nekään, vaan monien näkemysten 
rikkaus ja mahdollisuudet avasivat 
nuoria näkemään maailmaa myös 
muiden silmin. Katsomoissa kiljah-
deltiin: Ai noniko noi onkin tehnyt 
tuon!?

Tulkintojen, näkemysten ja 
teatterileikin maailma avautui konk-

3. Nuorten ryhmät
Inke Rosilo

reettisesti, lopulta kaikki hurrasi-
vat kaikille, koska roolien tekijät 
saattoivat elytyä juuri nyt lavalla 
olevaan näyttelijään.

On mielenkiintoista, ettei kil-
pailuasetelma ollut ilmassa katso-
miskokemuksen aikana, vaan vasta 
kun yksi esityksistä valittiin jat-
koon. Kuitenkin jokainen osallistuja 
tiesi jo vuotta aiemmin mikä hank-
keen kokonaiskonsepti on. Mutta 
viesti valinnasta konkretisoitui tun-
netasolla vasta paikallisfestivaalien 
päätöspuheissa.

Nuorten ja ohjaajien palaut-
teissa heijastuu ymmärrys siitä, 
millaiseen ainutlaatuiseen kokonai-
suuteen he olivat päässeet mukaan. 
Palautteissa löytyy myös tervettä 
reflektointia hukatuista mahdolli-
suuksista, välinpitämättömyydestä 
väärällä hetkellä tai silkasta ymmär-
tämättömyydestä. Pitkäjänteisyys ja 
osallistuminen sitouttavalla otteella 
ryhmän työhön ja sen edistymiseen 
on ollut kasvattava ja silmiä avaava 
kokemus: Minulla on merkitystä, 
mielipiteilläni on merkitystä, sillä, 

että olen paikalla on merkitystä. 
Olen olennainen pala isoa kokonai-
suutta, minua tarvitaan. Ryhmä-
työtaitojen kasvaminen näyttelijyy-
den ohella on ollut nuorille tärkeä 
kokemus.

Tekijöiden toive selkeämmäs-
tä, perustellummasta ja perusteelli-
semmasta palautteesta on inhimil-
linen ja oikeutettu. Kaikki luovan 
työn tekijät toivovat arvostavaa ja 
kunnioittavaa reflektointia työstään. 
Pidemmät ja perusteellisemmat 
keskustelut – enemmän vertaistuen 

kuin palautteen hengessä – voita-
neen saada aikaan seuraavilla to-
teuttamiskierroksilla.

Hankkeelle toivottiin kaikilla 
paikkakunnilla enemmän näky-
vyyttä ja tiiviimpää verkostoitumis-
ta muiden hankkeeseen osallistu-
vien ryhmien kanssa koko Suomen 
alueella. Vastaisuudessa tiedotuksen 
suuntaaminen yksilöiden kokemuk-
siin ja taiteen tekemiseen lienee 
tarpeellista. Mielekästä on kehittää 
jo alussa toimiva some-verkosto, 
jonka avulla nuoret saavat kontak-
tin toisiinsa jo ennen festivaaleja ja 
näkemyksen toistensa prosesseista. 
Tämäntyyppisen tiedotusverkoston 
ja näkemyksen rakentaminen tar-
vinnee jo osa-aikaisen tiedottajan.

Teattereiden resursien riittä-
minen tiiviimpään yhteistyöhön 
valittujen ryhminen kanssa lienee 
ikuisuuskysymys, mutta jos teatteri 
saa jo pari vuotta aiemmin tietää 
olevansa mukana hankkeessa, niin 
haluttaessa ajankäytön jyvittäminen 
myös nuorten kohtaamiseen lienee 
helpompaa.

”Kaiken kaikkiaan 
tästä jutusta tuli 
enemmän ammatti- kuin 
harrastajateatterifiilis!”, 
kommentoi 
helsinkiläinen 
hankkeeseen 
osallistunut nuori.
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Espoon esittävän taiteen koulu, syventävävät 4
Anna Krogerus: Kaarna

ohjaus Janne Jokelainen

Järvenpään teatterin  JÄTE - Nuoret
Tuomas Timonen: Keltainen pallo

ohjaus Ville Mustonen ja Minna Lund

Sankarit, Narrin näyttämö
Tuomas Timonen: Keltainen pallo

ohjaus Laura Mboup

Rare Youth, Kannelmäen ja Pohjois-Haagan 
yläkoulut

Tove Appelgren: Zoo
ohjaus Jatta Harakkamäki-Stepanoff

Teatteri Tuikkeen ilmaisukoulu, Soihtu-ryhmä
Anna Krogerus: Kaarna
ohjaus Kimmo Tähtivirta

Vaskivuoren lukio
Anna Krogerus: Kaarna 
ohjaus Susanna Metsälä

Valtakunnalliselle Turun Nuori Näyttämö 
-festivaalille valittiin Teatteri Tuikkeen 

ilmaisukoulun Soihtu-ryhmän Kaarna-esitys.

Jyväskylän Kansalaisopiston 14–18 -vuotiaiden 
teatteritaiteen ryhmä,

Anna Krogerus: Kaarna
ohjaus Antti Suora

Jyväskylän kristillisen opiston teatterikoulutus
Ari-Pekka Lahti: Senga sengana

ohjaus Ville Kiljunen

Kansalaisopiston 12–15-vuotiaiden teatteritaiteen 
ryhmä

Tuomas Timonen: Keltainen pallo
ohjaus Sauli Yksjärvi

Kulissin nuoret
Anna Krogerus: Kaarna

ohjaus Sauli Yksjärvi

Kuokkalan koulun ilmaisutaitoryhmä
Tove Appelgren: Zoo
ohjaus Jaana Kallio

Valtakunnalliselle festivaalille valittiin Kulissin 
nuorten Kaarna-esitys.

Kajaanin Harrastajateatteri
Anna Krogerus: Kaarna

ohjaus Sami Sainio

Kajaanin Lyseo
Tuomas Timonen: Keltainen pallo

ohjaus Mira Fordell ja Terhi Kontiola

Hauholan koulu
Tove Appelgren: Zoo

ohjaus Sirpa Perttunen

Valtakunnalliselle festivaalille valittiin Kajaanin 
Lyseon Keltainen pallo -esitys.

Lappeenrannan Lukioteatteri
Tuomas Timonen: Keltainen Pallo

ohjaus Marika Kesseli 

Taidekoulu Estradi
Ari-Pekka Lahti: Senga sengana

ohjaus Heidi Parkkinen

Taidekoulu Estradi
Tove Appelgren: Zoo 

ohjaus Heidi Parkkinen

Taidekoulu Estradi
Anna Krogerus: Kaarna 
ohjaus Heidi Parkkinen

Valtakunnalliselle festivaalille valittiin 
Lappeenrannan Lukioteatterin Keltainen  

pallo-esitys.

Aurora Borealis Ivalo
Tove Appelgren: Zoo

ohjaus Riitta Maukonen
  

Kittilän nuorisoteatteri Kitinät
Tuomas Timonen: Keltainen pallo

ohjaus Tiina Puljujärvi
 

Napapiirin yläkoulun draamaryhmä Rovaniemi
Tuomas Timonen: Keltainen pallo

ohjaus Jukka Aikio
 

Young Art IV Rovaniemi
Tove Appelgren: Zoo
ohjaus Liisa Penttilä

 
H-Moilaset Rovaniemeltä

 Ari-Pekka Lahti: Senga sengana
ohjaus Liisa Penttilä

 
Valtakunnalliselle festivaalille valittiin Kittilän 
Nuorisoteatteri Kitinän Keltainen pallo -esitys.

Turun Klassillinen Lukio
Tuomas Timonen: Keltainen pallo

ohjaus Katri Aholainen

Turun Nuori Teatteri
Anna Krogerus: Kaarna
ohjaus Mikko Kaikkonen

Åbolands teaterskola
Tove Appelgren: Zoo

regi Jani Lastuniemi och Linda Åkerlund

Kaikki kolme Turun alueen esitystä esiintyivät 
ÅST:n päätösfestivaaleilla.

”Mahtavaa, että tälläinen 
järjestettiin! Ja kolme 
huutomerkkiä. Teatteri 
on niin universaali asia 
ja sitä voivat tehdä 
kaikki. Ehkäisevää 
mielenterveystyötä 
parhaimmillaan.”

”Keep on rocking! 
Tarjotkaa vastaava 
mahdollisuus nuorille myös 
tulevaisuudessa, se kokemus 
varmasti pysyy mukana koko 
elinajan.”

”Opin kuuntelemaan ja 
antamaan muille tilaa 
näyttämöllä.”

”Henkilökohtaisesti olen 
oppinnut tästä prokkiksesta 
mielettömän paljon! Opin 
näyttelijänä ja ihmisenä 
uskomattomia asioita!”

”Opin, että tässä prosessissa 
ei ole hävijiä ja voittajia. 
Kaikki olivat mahtavia.”

”Saada teatterikokemusta 
ammattilaisten kanssa; 
palautetta ja ohjeita, miten 
kehittyä, haastaa itsensä ja 
nuoret teatterin tekemiseen 
oikeasti.”

”Oli ihan huippu kokemus! 
Vaikka alussa oli huonot 
fiilikset siitä, että menee 
vapaa-aikaa, mutta lauantai 
(festivaali kruunasi kaiken. 
Kiitos :).”

”Parasta oli luottamus, ilo ja 
yhteishenki koko prosessin 
aikana.”

”Kehityin itsenäni paljon. 
Sain sellaista rohkeutta, 
jota en olisi kuvitellut 
koskaan saavani. Sain myös 
heittäytymiskykyä.”

”Opin teatterin 
moniulotteisuudesta: Miten 
asiat voidaan nähdä niin 
monesta näkökulmasta ja 
miten lukuisat tekijät liittyvät 
esitykseen ilman, että niistä 
edes murto-osa näkyy 
näyttämöllä.”

”Opimme paljon itsestämme 
ja maailmasta. Tämä 
oli avartava kokemus 
onnistumisen ja 
epäonnistumisen hetkineen. 
Itsetuntomme kasvoi 
kohisten, kynnys osallistua 
asioihin ’itseään parempien’ 
kanssa madaltui, tätä 
juuri epävarmat nuoret 
tarvitsevat.”

”Opin sietämään jännitystä.”

”Kaikesta näki, että töitä 
oli tehty, vaikka kotona 
lapsen suusta kuultuna 
välillä tuntui, että kaikki 
on huonosti. On hienoa 
huomata, että tosipaikan 
tullen kaikki tekevät 
osansa ja ylittivät itsensä”, 
näyttelijän vanhempi.
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Keskeisinä valintakriteereinä 
päätösfestivaalille pääsemiseen olivat 
rohkeus omaäänisyyteen ja taiteellisiin 
riskeihin, ei niinkään loppuun hiotun 
taitava näyttämötulkinta. 

4. Festivaalit
Annukka Ruuskanen

Nuori Näyttämö huipentui kuuden festivaalin  
sarjaan ammattiteattereiden lavoilla keväällä 2015:

Kajaanin kaupunginteatterissa 11.-12.4. toteutettiin kolme esitystä
Rovaniemen Teatterissa 17.-18.4. viisi esitystä
Helsingin kaupunginteatterissa 2-3.5. kuusi esitystä
Lappeenrannan kaupunginteatterissa 5.-6.5. neljä esitystä
Jyväskylän kaupunginteatterissa 8.-9.5. viisi esitystä
Åbo Svenska Teaterissa 15.-16.5., kolme paikallista, viisi valittua ja 
yksi kutsuttu esitys

Festivaaliketju oli ainutlaatuinen suomalaisen harrasta-
ja- ja ammattiteatterin historiassa. Viiden paikallisfes-
tivaalin tuotannoista keväällä 2015 vastasivat teatterit, 
joissa päävastuun järjestelyistä kantoivat kuraattorit. 
Jokaisessa teatterissa tapahtumien toteuttamiseen oli 
resursoitu riittävästi aikaa ja asiantuntemusta. Tuotan-
tokoneistot toimivat täysin ammattilaistapahtumaa vas-
taavasti aikataulutuksesta ja tekniikasta tiedotukseen.
Näyttämöinä olivat Kajaanin kaupunginteatterin pieni 
näyttämö Sissilinna, Rovaniemen Teatterissa esiinnyt-
tiin Lappia-talon remontin vuoksi väistötilassa Maa-
kuntakadun koululla, Helsingin kaupunginteatterissa 
käytössä oli Studio Pasila, Lappeenrannan kaupungin-
teatterissa iso ja pieni näyttämö sekä Jyväskylässä pieni 
näyttämö.

Festivaalit osoittivat, että ammattiteatterit olivat 
hankkeelle oikeita paikkoja ja yhteistyökumppaneita. 
Ne paitsi tarjosivat alan monipuolista osaamista, myös 
merkitsivät nuorille suurta taiteellista loikkaa koulujen 
jumppasaleista oikeille näyttämöille. Ammattiteatteri-
talojen synnyttämä sähköinen tunnelma ja motivaatio 
olivat tapahtumissa käsinkosketeltavia.

Jokaisessa teatterissa syntyi tunne siitä, että Nuori 
Näyttämö -hanke osanottajineen ja järjestäjineen oli 
lämpimästi tervetullut. Henkilökunta oli innostunutta ja 
sitoutunutta, ja nuoria kohdeltiin ikään kuin tasavertai-
sina taiteilijoina.

Teattereissa puolestaan koettiin se ihme, että kat-
somot täyttyivät nuorista, vahvasti reagoivista katsojis-
ta. Teatterinjohtajien ennakko-oletus siitä, että nuoret 
tulevat katsomaan nuoria, todentui jokaisessa festivaa-
lipaikassa.

Paikallisfestivaalien valintaraadin vakiokaksikon 
muodostivat Työväen Näyttämöiden Liitosta tuottaja 

Inke Rosilo ja toiminnanjohtaja Annukka Ruuskanen. 
He kiersivät katsomassa kaikki esitykset. Kajaanissa 
raatia täydensi teatterinjohtaja-ohjaaja Miko Jaakkola, 
Rovaniemellä teatterinjohtaja-ohjaaja Juha Vuorinen, 
Helsingissä näyttelijä Leena Rapola, Lappeenrannassa 
ohjaaja Lija Fiscer sekä näyttelijä Ilona Pukkila, Jyväs-
kylässä valosuunnittelija Tuukka Toijanniemi ja Turussa 
paikallisesitysten osalta teatterinjohtaja-näyttelijä Dick 
Holmström.

Raadin palaute annettiin kullekin ryhmälle suul-
lisesti heti esitysten jälkeen. Päätösfestivaalille valitut 
esitykset perusteluineen julkistettiin jokaisessa kaupun-
gissa pidetyssä yhteisessä päätöstapahtumassa.

Raadituksessa pyrittiin olemaan rakentamatta kil-
pailuasetelmaa, mitä toisaalta on vaikea täysin välttää 
tapahtumassa, jossa usean joukosta valitaan yksi edus-
taja valtakunnalliselle festivaalille. Tavoitteena oli antaa 
kaikille rakentavaa ja kannustavaa palautetta sekä kes-
kustella esitysten tekoprosesseista. 

Esitysten taso luonnollisesti vaihteli kovastikin, 
koska joukossa oli ensi kertaa teatteria ohjanneita 
opettajia ja heidän kanssaan harrastuksen aloittaneita 
oppilaita, ja toisaalta jo pitkään ja kunnianhimoisesti 
teatteria tehneitä ohjaajia ja harrastajia. Raadituksessa 
pyrittiin ottamaan nämä erot huomioon ja kannusta-
maan kaikkia kehittymään eteenpäin omista lähtökoh-
distaan. Päätösfestivaalille valitut esitykset eivät kenties 
edustaneet maan nuorisoteatterin taidollista parhaim-
mistoa, vaan raati korosti ennen muuta taiteellista roh-
keutta, omaäänisyyttä ja riskinottoa.

Festivaaliketju huipentui Åbo Svenska Teaterissa 
suureksi, valtakunnalliseksi teatteritapahtumaksi 15.-
16. toukokuusta 2015. Turussa esiintyi 146 nuorta teat-
terintekijää ja esitykset näki 1060 katsojaa. Esiintyjät 
tulivat Kajaanista, Kittilästä, Helsingistä, Lappeenran-
nasta, Jyväskylästä ja Turusta.

Suomen vanhimman teatteritalon arvokkaassa sa-
lissa koettiin jännittävä, kiihkeä ja kohottava kaksipäi-
väinen. Nuori sukupolvi toi näyttämölle omia tulkinto-
jaan uusista kotimaisista näytelmistä, jotka kuitenkin 
olivat tuttuja myös muille esiintyjille. Festivaalitunnel-
maa leimasi leirinuotiohenki, ja erilaisia lähestymista-
poja samoihin teksteihin vertailtiin hyvässä maakunta-
joukkuehengessä.

1 5N U O R I  N ÄY T TÄ M Ö1 4 N U O R I  N ÄY T TÄ M Ö

Ha
uh

ol
an

 ko
ul

u,
 Z

oo
, k

uv
a 

In
ke

 R
os

ilo
M

irj
a 

Ne
uv

on
en

, k
uv

a 
In

ke
 R

os
ilo

Ka
ns

al
ai

so
pi

st
on

 te
at

te
rit

ai
te

en
 ry

hm
ä,

 K
aa

rn
a,

 ku
va

 N
el

li K
ivi

lu
om

a



Nuori Näyttämö -hankkeessa mu-
kana olleiden teattereiden johdon 
mielestä hanke oli tuore, tervetullut 
ja mielenkiintoinen tapa tavoittaa 
oman toiminta-alueensa nuoria. 
Pilottihankkeeseen osallistumisesta 
päättivät Kajaanin kaupunginteatte-
rin johtaja Miko Jaakkola, Rovanie-
men Teatterin johtaja Atro Kahiluo-
to, Jyväskylä kaupunginteatterin 
johtaja Anssi Valtonen, Lappeen-
rannan kaupunginteatterin johtaja 
Jari Juutinen, Helsingin kaupun-
ginteatterin apulaisjohtaja Kari 
Rentola ja Åbo Svenska Teaterin 
johtaja Joachim Thibblin. Toteutta-
misvaiheessa Rovaniemen Teatteria 
johti Juha Vuorinen, Jyväskylässä 
johtajana oli Kari Arffman ja Åbo 
Svenska Teaterissa Dick Holmström. 
Seuraavassa tiivistelmä johtajien 
näkemyksistä pilottiprojektin pää-
tösvaiheessa.

Nuoret ovat haasteellinen 
kohderyhmä. Reseptiä, jolla saada 
nuoret katsojiksi tai osallistujiksi 
yleisötyön erilaisiin konsepteihin, 
ei löydy. Nuori Näyttämö -hanke on 
tarjonnut tarpeeksi pitkäjänteisen ja 
monipuolisen tavan kohdata ja sito-
uttaa nuoret tekemään yhteistyötä 
tasa-arvoisella ja heitä kunnioitta-
valla tavalla. Hanke, jossa Suomen 
eturivin kirjailijat keskittyvät nuor-

ten ongelmiin ja maailmaan, on 
omiaan edistämään sitä, että teatte-
ri käsittelisi oikeasti nuorten kysy-
myksiä samastuttavassa muodossa.

Ei ole yksinkertaista istuttaa 
ammattiteatterin tiukkaan harjoitus- 
ja esitysrytmiin siitä poikkeavaa, ul-
kopuolelta tulevaa toimintaa. Mutta 
se on mahdollista. Yleisötyönteki-
jät ovat kaikissa teattereissa olleet 
avainasemassa saattaessaan yhteen 
nuoria ja teattereiden sisältä valittu-
ja ammattilaiskummeja. Yhteistyön 
muodot vaihtelivat eri paikkakun-
nilla: joissain teattereissa syntyi tii-
viistä ja molempia osapuolia tyydyt-
tävää vuorovaikutusta, muutamissa 
kohtaamiset jättivät vielä kehittämi-
sen varaa. Nuori Näyttämö -hank-
keen pääorganisoija TNL jätti yksit-
täisen teattereiden järjestettäviksi 
aikataulutuksen ja tavan, joilla ne 
sitoutuvat projektiin ja pyrkivät vas-
taamaan nuorten toiveisiin. Kukin 
teatteri linjasi sitoutumisasteensa 
omien resurssiensa ja henkilöstön-
sä sekä nuorten ryhmien tarpei-
den mukaan. Kaikkien teattereiden 
johtajat kokivat, että osallistavuus 
on keskeinen toimintatapa nuorten 
houkuttelemiseksi teatterin pariin.

Nuori Näyttämö -hanke koet-
tiin johtajien keskuudessa toimin-
tamalliksi, joka vastaa esimerkik-

si opetus- ja kulttuuriministeriön 
edellyttämiä yhteistyöprojekteja. 
Sen kunnollinen istuttaminen osak-
si teatterin toimintaa on olennaista, 
jotta työskentely ei jää pintaraapai-
suksi. Ammattiteattereiden henki-
lökunta- ja aikaresurssit eivät hevin 
anna mahdollisuuksia uudenlaisten 
kehittämishakkeiden suunnitteluun 
ja toteuttamiseen talon sisällä, joten 
teatterin ulkopuolelta tuleva ideoin-
ti, sekä valmis sisältö- ja hankera-
kenne toimivat välttämättömänä 
toteuttamistukena. Kaikki teatterit 
osallistuivat hankkeeseen merkit-
tävin taloudellisin ja henkilöstöön 
liittyvin panoksin.

Johtajat näkivät yhteistyön etui-
na erityisesti pitkäjännitteisen sitout-
tamisen, joka kuitenkin aiheutti vain 
kevyen rasitteen teatterin normaaliin 
toimintaan. Hankkeelle toivottiin 
yksimielisesti jatkoa. Myönteisen en-
sikokemuksen jälkeen haluttiin tulla 
mukaan myös seuraaville kierroksil-
le, viisastuneena ja kootun ymmär-
ryksen kanssa, uusien pysyvien toi-
mintamuotojen luomiseksi.

Ammattiteattereiden henkilö-
kunnan ovi on avautunut teatte-
ria lähestyville nuorille: tervetuloa 
esiintymään näyttämöllemme, ter-
vetuloa keskustelemaan teatterista 
yhdessä.

5. Ammattiteatterit
Johtajien näkökulma

Inke Rosilo

Helsingin kaupunginteatteri oli 
alusta asti vahvasti synnyttämässä 
Nuori Näyttämö -hanketta. Yleisö-
työvastaava oli mukana jo marras-
kuusta 2010 lähtien hankkeen suun-
nitteluvaiheessa. Nuori Näyttämö 
kirjattiin teatterin strategiaan yhte-
nä yleisötyön painotuskohteista. 
Teatterin henkilökunnasta valitun 
taiteilijakummin roolin ajattelimme 
mentoriksi kullekin ryhmälle; hän 
vierailisi muutaman kerran ryhmän 
harjoituksissa tapaamassa nuoria 
ja ohjaajaa sekä kommentoimassa 
näkemäänsä. Kummisuhteen raken-
tumiseen vaikuttivat muun muassa 
aikataulut, ohjaajan aktiivisuus 
sekä kiinnostus ja tarve kummin 
hyödyntämiseen sekä tietysti se, mi-
ten kemiat pelasivat.

Festivaalin käyttöön saatiin tiu-
kat kaksi päivää. Rajallista raken-
nus- ja harjoitusaikaa näyttämöllä 
pyrittiin kompensoimaan tarkalla 
yhteisellä etukäteissuunnittelulla. 
Jokainen ryhmä kävi huhtikuun 
aikana harjoittelemassa Studio Pasi-
lassa tyhjällä näyttämöllä. Ryhmien 
kanssa järjestettiin myös tekninen 
palaveri, jossa oli läsnä näyttämö-
henkilökuntaa, valo- ja ääniteknii-
kan edustajat sekä ryhmien ohjaajat 
sekä mahdollista muuta teknistä 
henkilökuntaa. 

Kaikilla ryhmillä ensi-illat oli-
vat huhti-toukokuussa. Neljällä 
ryhmällä ensi-ilta oli ryhmän omis-
sa esitystiloissa, ja kahden ryhmän 
ensiesitys oli Studio Pasilassa Nuori 
Näyttämö -festivaalilla.

HKT:n paikallisfestivaali pi-
dettiin Studio Pasilan näyttämöllä 
2.-3.5.2015. Esiintyville ryhmille oli 
varattu 1,5 tunnin harjoitus- ja ra-
kennusaika saman päivän aamuun. 

Studio tarjosi puitteet, jotka 
kokosivat ihmiset yhteen ja loivat 
mutkattoman ilmapiirin. Oli upeaa, 
kun teatterisali oli täynnä nuoria. 
Nuorten sitoutuminen oli kouriin-
tuntuvaa, ja jokainen esiintyjä sei-
soi vahvasti oman ryhmän esityk-
sen takana.

Kaksipäiväinen festivaali Stu-
dio Pasilassa oli suuri voimain-
ponnistus, jonka suunnitteluun ja 
toteutukseen osallistui koko Pasilan 
henkilökunta, seitsemän henkilöä 
ja lisäksi kaksi äänimiestä, vahti-
mestarit, lipunmyynti sekä kaksi 
harjoittelijaa. HKT:stä parikymmen-
tä työntekijää osallistui aktiivisesti 
hankkeen toteutumiseen. Mukana 
olleet kokivat toteuttamisen olleen 
mielekästä ja tuoneen tuoreen tuu-
lahduksen oman työn keskelle. Oli 
mahtavaa saada tehdä yhteistyötä 
muiden teatterilaisten kanssa, vaih-

taa kokemuksia ja hyödyntää tois-
ten kokemuksia. 

Festivaalista tiedottamisessa 
teatteri olisi voinut olla aktiivisem-
pi, ja saada sille näin parempaa 
näkyvyyttä. Median huomiota on 
kuitenkin vaikea herättää pääkau-
punkiseudulla, jossa tarjontaa on 
paljon. Tiedottamiseen kannattai-
si jatkossa ottaa vahvemmin myös 
mukaan hankkeeseen osallistuvat 
nuoret, jotka ovat itse juuri nuorten 
tiedotuskanavien aktiivikäyttäjiä.
Uskomme Nuoren Näyttämön 
ideaan yhtä paljon kuin viisi vuotta 
sitten, kun sitä alettiin suunnitella.

Helsingin Kaupunginteatteri 
Mirja Neuvonen, yleisötyövastaava

Jotkut nuoret 
kokivat tilanteen 
kilpailuna. 
Jatkosuunnittelussa 
tulee pohtia, kuinka 
kilpailuasetelma ei 
kasva liian isoksi.
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Viimeisen kahden vuoden aikana 
Jyväskylässä on keskusteltu run-
saasti nuorten mahdollisuuksista 
harrastaa teatteria, sen koordinoin-
nista, järjestäjistä ja tilakysymyk-
sistä. Kaupungin järjestämän 
kulttuurisen nuorisotyön ja kansa-
laisopiston lisäksi kaupungista löy-
tyy kolmannen sektorin toimijoita, 
joiden lähtökohdat tekemiseen niin 
ikään vaihtelevat esitysorientaati-
on suhteen. Osa ryhmistä tähtää 
puhtaasti julkisiin esityksiin ja 
tarttuu valmiisiin näytelmätekstei-
hin, osa lähtee liikkeelle teemakes-
keisesti ideoiden ja itse kirjoittaen 
kiinteästi nuorten elämään liittyviä 
yhteiskunnallisestikin värittyneitä 
tekstejä, mutta kykenevät vähäiseen 
esitystoimintaan pienelle piirille. 
Tähän ryhmien moninaisuuteen oli 
Jyväskylässä hyvä tarttua.

Tätä taustaa vasten Nuori Näyt-
tämö -hanke ajoittui Jyväskylässä 
oivalliseen aikaan. Voidaan sanoa, 
että Nuori Näyttämö ja sen myötä 
nuorten teatteriharrastuksen esiin 
tuominen muun muassa tiedotusvä-

lineissä, antoi osansa nuorten teatte-
ritoimintaan ja sen näkyvyyteen.

Kaupunginteatterissa yhteis-
työ hankkeen kanssa koettiin heti 
tärkeäksi ja otettiin ilolla vastaan. 
Maakunnan suurimpana ammat-
titeatterina ja yhteiskunnallisena 
toimijana meillä on velvollisuus 
ehkäistä nuorten syrjäytymistä, 
mihin teatteriharrastus tarjoaa oi-
valliset puitteet. Teatterilla on myös 
tavoite näkyä enemmän ulospäin 
ja saada nuoria katsojakuntaansa. 
Vierastan ajatusta ”uusien katso-
jien kasvattamisesta”, vaikka sekin 
on tärkeää. Ennen kaikkea on kyse 
siitä, että teatteri tarjoaa nuorille 
toiminta-alustan kasvaa ja jäsentää 
maailmaa.

Oli erinomaisen tärkeää, että 
Nuori Näyttämö salli kaikenlaisten 
ryhmien hakea mukaan hankkee-
seen. Tämä laajensi mukaan pyrki-
vien ryhmien kirjoa ja mahdollisti 
myös kokemattomien ryhmien ha-
kemisen hankkeeseen. Tavoitteeksi 
asetettiin, että jokainen hanketta 
varten kirjoitettu näytelmä esitettäi-

siin Jyväskylässä ja maksimimää-
räksi määriteltiin kuusi teatteriryh-
mää. 

Ryhmien ohjaajat olivat koke-
neita, ja heillä oli jo ohjaajan itse-
näinen työskentelytapa ja omaää-
nisyys, mikä käytännössä tarkoitti 
sitä, etteivät ryhmät niinkään tar-
vinneet taiteellista peiliä avukseen 
vaan ehkä enemmänkin teknistä 
tukea lavastuksiin, puvustuksiin, 
tarpeistoon ja esitystekniikkaan. 
Oli ilo huomata, miten jokaisessa 
ryhmässä ohjaajat lähtivät proses-
siin pedagogisesti ryhmää kuunnel-
len, osallistujalähtöisesti. Ryhmät 
aloittivat työskentelyn itsenäisesti. 
Tarvitessaan tukea he olivat yh-
teydessä teatteriin, jolloin etsittiin 
tarvittavat ratkaisut yhdessä. Alku-
suunnitelmissa mukana ollut kum-
mitoiminta jäi lopulta vähäiseksi. 
Osin se liittyi ryhmien itsenäiseen 
työskentelyyn, osin kummien aika-
tauluongelmiin.

Paikallisen festivaalin jär-
jestäminen onnistui täysin en-
nakkosuunnitelman mukaisesti. 

Jyväskylän kaupunginteatterissa Nuori Näyttämö koettiin 
onnistuneeksi, paikkansa lunastaneeksi projektiksi, johon kaikki 
– johto, tuotantosuunnittelu ja tekniikka – sitoutuivat vahvasti. 
Olemme enemmän kuin mielellämme mukana jatkossakin.

Jyväskylän 
Kaupunginteatteri

Antti Niskanen, teatterikuraattori

Teatterilta varattiin pieni näyttämö 
festivaalinäyttämöksi hyvissä ajoin. 
Se sijoitettiin teatterin ohjelmis-
tosuunnitelmaan siten, että kullekin 
ryhmälle pystyttiin tarjoamaan yksi 
kokonainen päivä (klo 10–22) esi-
tyksen siirtämiseksi ja harjoittelemi-
seksi esitystilassa. Ohjaajat pääsivät 
jo ennen ryhmän tuloa valmistele-
maan päivää. Ryhmän saavuttua 
käytiin asiat läpi tekniikan kanssa, 
ja ennen koeyleisöesitystä harjoitus-
päivän iltana oli vielä mahdollisuus 
täydelliseen läpimenoon. Mielestäni 
teatterin vahva panostus hankkee-
seen konkretisoitui erityisesti festi-
vaaliviikonlopun järjestelyissä.

Toiminnan tulee pohjata vas-
tuuvetäjän eli kuraattorin vahvaan, 
mutta tarvittaessa joustavaan en-
nakkosuunnitteluun. Niin toimit-
tiin, osoituksena siitä onnistunut 
festivaaliviikonloppu, josta saatu 
palaute on ollut myönteistä. Jy-
väskylän osalta parannettavaa jäi 
vahvempaan kokonaissuunnitte-
luun. Hanke tarjosi erinomaisen 
mahdollisuuden monimuotoiseen 
toimintaan, joka olisi voinut rikas-
tua projektin edetessä, mutta vas-
tuuvetäjän omaan työhön liittyvät 
muut alueet vaativat aikansa eikä 
kaikkea, mitä toivoi, päässyt to-
teuttamaan.
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Nuori Näyttämö -hanke on ollut 
alueellemme merkittävä. Mukana 
olleet nuoret ja heidän ohjaajansa, 
esitysten katsojat, Kajaanin Kau-
punginteatterin henkilökunta sekä 
moni median välityksellä hanketta 
seurannut paikallinen kadunkulki-
ja, ovat saaneet olla ylpeitä siitä, 
että alueeltamme löytyy moista 
osaamista ja rohkeutta! 

Nuorten into, aitous, välit-
tömyys ja vimma sekä ajatusten, 
havaintojen, näkemysten ja oi-
vallusten tulva, jotka valjastettiin 
esityksiksi, upeiksi näyttämöllisiksi 
elämyksiksi sekä energiaksi, joka 
hehkui, tihkui, pursusi, hyökyi 
ja ryöppysi yli kaiken paatuneen, 
jämähtäneen ja kangistuneen, oli-
vat kokemus, joka hengästyttää 
vieläkin. Hanke jäi ikimuistoiseksi 
siihen osallistuneille kymmenille 
nuorille ja työryhmissä työskennel-
leille aikuisille.

”Kuinka saada nuoret teatte-
riin?” on kysymys, jonka kanssa 
moni teatteri kamppailee. Nuorten 
kanssa tehtävä yhteistyö on yksi 
vastaus kysymykseen. Myös Nuori 
Näyttämö -hankkeen paikallisfes-
tivaaliesityksissä katsomossa oli 
suuri joukko näyttämöllä olleiden 
nuorten kaveripiiriä. Uskon, että 
moni yleisön joukossa ollut nuori 

mahtoi tuumia: ”Voi, kunpa minä-
kin voisin olla tuolla näyttämöllä 
muiden nuorten kanssa.”

Esitykset olivat upeita ja pu-
huttelevia – katsojillekin ainutlaa-
tuisia elämyksiä. Teatterin sisällä 
hanke organisoitui suuremmitta 
mutkitta, ja nuoret toivat taloon 
elämää ja energiaa. Monen usko 
siihen, että teatterikasvatuksella 
ja -projekteilla nuorten kanssa on 
merkitystä, vahvistui. Oli yllättä-
vää, miten nopeasti ja välittömästi 
nuoret ottivat toiset ryhmät lähel-
leen. Heti ensimmäisen festivaali-
päivän aamuna ilmassa oli vahva 
me-henki, kaikkien työryhmien 
kesken.

Pedagogisena haasteena mie-
tin, kuinka paljon minun ammat-
titeatterin edustajana kannattaa 
olla vaikuttamassa esitysten te-
kemiseen. Oma valintani oli olla 
läsnä ja apuna aina, kun minua 
tarvittiin, mutta annoin ryhmien 
silti tehdä asiat omalla tavallaan. 
Pohdin, olisiko minun pitänyt vah-
vemmin tuoda esiin havaitsemiani 
ongelmia. Olisiko pitänyt enem-
män haastaa ryhmää? En halunnut 
olla painostava niskaan hengittäjä, 
besserwisser, koska koin, että ryh-
mä ehkä parhaiten oivaltaa asiat 
kokemuksen kautta.

Ammattiteattereista tulevil-
la kummeilla voisi olla keskenään 
omia palavereita. Niissä voitaisiin 
vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia tai-
teellisesta kummiudesta. Ehkä myös 
kaikille hankkeeseen osallistuneille 
nuorille voitaisiin tarjota enemmän 
yhteisiä illanviettoja, työpajoja sekä 
teatterin eri ammattilaisten tieto-
taidon jakamista heille. Koen, että 
niiden kautta teatterikasvatuksen 
tavoitteet toteutuvat parhaiten.

Tämä työ vahvistaa yhteisölli-
syyden ja yhteenkuuluvuuden ko-
kemuksia, itsetuntemuksen ja -tun-
non vahvistumista, näkyväksi ja 
kuulluksi tulemisen mahdollisuutta, 
identiteetin rakentumisen tukemis-
ta, voimaantumista, vaikeidenkin 
asioiden ja tunteiden käsittelemis-
tä elämyksellisesti, turvallisesti ja 
omakohtaisesti. 

Vaikka kertaluontoisilla 
työpajoilla tai koulutuksilla 
on sijansa, tällaiset pitkät 
prosessit ovat äärimmäisen 
tärkeiltä. Nuori Näyttämö 
osui juuri siihen maaliin, johon 
teatterimme yleisötyö tähtää.

Kajaanin 
Kaupunginteatteri 

Sanna Heikkinen, alueteatterituottaja

2 1N U O R I  N ÄY T TÄ M Ö2 0 N U O R I  N ÄY T TÄ M Ö

Ka
ja

an
in

 H
ar

ra
st

aj
at

ea
tte

ri,
 K

aa
rn

a,
 ku

va
 M

in
a 

Su
ok

ko
Ka

ja
an

in
 H

ar
ra

st
aj

at
ea

tte
ri,

 K
aa

rn
a,

 ku
va

 M
in

a 
Su

ok
ko



”Tämä on hieno juttu! Tähän me 
halutaan mukaan.” Näin ajattelin, 
kun sain kuulla Nuori Näyttämö 
-hankkeesta. Olin jo pitempään 
pähkäillyt, miten saada aikaan toi-
mivaa yhteistyötä nuorten teatte-
riryhmien tai ylipäänsä nuorten 
kanssa.

Olisin ollut valmis ottamaan 
mukaan ryhmiä koko maakunnas-
ta, mikäli innostusta olisi löytynyt. 
Nyt kaikki ryhmät olivat Lappeen-
rannasta, ja lisäksi ryhmistä kolme 
oli paikallisen Taidekoulu Estradin 
ryhmiä. Päätimme ottaa mukaan 
kaikki ryhmät, näin saimme nähdä 
Lappeenrannassa kaikki hanket-
ta varten kirjoitetut näytelmät, ja 
kaikki näyttämölle haluavat nuoret 
pääsivät mukaan. Neljäntenä hank-
keeseen haki Lappeenrannan lyseon 
Lukioteatteri, joka aloitteli toimin-
taansa tauon jälkeen.

Jälkikäteen pohdin, että ehkä 
minun kuraattorina olisi pitänyt 
koota ryhmät yhteen siinä vaihees-
sa, kun kaikkien treenit alkoi-
vat. Tapasin ohjaajien kanssa pari 
kertaa, jolloin jaettiin kokemuksia 
harjoitusten etenemisestä ja annet-
tiin vertaistukea. Yksi yhteiseksi 

havaittu ongelma oli nuorten sitou-
tuminen produktioon. Nuoret eivät 
tuntuneet aina ymmärtävän, että 
jokaista ryhmän jäsentä tarvitaan 
harjoituksissa ja jokaisella on vas-
tuu homman etenemisestä. Ohjaa-
jille oli varmasti tarpeellista myös 
saada jakaa keskenään ohjaamiseen 
liittyviä haasteita. Oli varmasti hyvä 
huomata, että toinen painii ihan sa-
mojen ongelmien kanssa.

Ohjaajien pyynnöstä kävin 
näyttelijänä ja näyttelijäntyön nä-
kökulmasta kertomassa ryhmille 
omasta työstäni ja sen vaatimuksis-
ta sekä sitoutumisesta, jota teatterin 
tekeminen vaatii. 

Olisi ollut hyödyllistä tehdä 
yhteistyötä ryhmien kanssa hieman 
tiiviimmin sekä tavata useammin 
isolla porukalla, mutta kaikkien 
aikataulujen kireys teki sen mah-
dottomaksi. En tiedä olisiko minun 
kuraattorina pitänyt ottaa asia 
enemmän vastuulleni, mutta koska 
ohjaajat sanoivat sopivansa mah-
dollisista ryhmien yhteistapaamisis-
ta keskenään, en katsonut aiheelli-
seksi puuttua asiaan.

Teatteristamme ryhmien avuksi 
oli minun lisäkseni lupautunut pari 

näyttelijää, lavastaja, puvustonhoi-
taja, ohjaaja sekä äänisuunnittelija. 
Erityisesti lavastajan ja ohjaajan yh-
teystiedot ryhmien ohjaajat ottivat 
ilolla vastaan, mutta kumpikaan ei 
lopulta käyttänyt mahdollisuutta 
konsultointiin hyväkseen.

Me teatteriammattilaiset tarjo-
simme ryhmille erilaisia työkaluja 
työskentelyn avuksi. Näihin täkyi-
hin sai tarttua tai olla tarttumatta. 
Ohjaajan työ on monesti yksinäistä 
puuhaa, nyt olisi ollut apua ja nä-
kemystä tarjolla. Ryhmien olisi kan-
nattanut kutsua harjoituksiin minun 
lisäkseni myös muita tarjolla olleita 

Kun teatterimme lähtee 
uudelleen hankkeeseen, 
kuraattorin on kierrettävä 
enemmän, jalkauduttava 
eri paikkakunnille, 
eri ryhmien luokse ja 
kerrottava tarkemmin 
toiminnan sisällöstä ja 
mahdollisuuksista.

Lappeenrannan 
Kaupunginteatteri

Sanna Kemppainen, kuraattori

teatterin ammattilaisia. Tähän ha-
luan jatkossa kannustaa ohjaajia.

Paikallisfestivaalin ajankohdak-
si saimme sovittua teatterissa tou-
kokuun alun. Sopivien päivämää-
rien ja ajankohdan löytäminen oli 
haastavaa, sillä ryhmien ensi-illat 
olivat huhtikuun lopussa ja valta-
kunnallinen festivaali Turussa pai-
noi päälle toukokuun puolivälissä. 

Sutina tiivistyi festivaalikevään 
ajaksi. Jokaisella ryhmällä oli teatte-
rissa lopulta käytössään vähintään 
yksi neljän tunnin mittainen harjoi-
tus, jonka aikana tehtiin tekninen 
läpimeno: suunnattiin valot, ope-
teltiin ajamaan äänet ja tarkistettiin 
kulkemiset. 

Esitysten tekniset tarpeet olin 
saanut ryhmiltä etukäteen. Teatterim-
me ammattitaitoinen ja ystävällinen 
tekninen henkilökunta otti nuoret 
avosylin vastaan. Nuoret olivat erit-
täin omatoimisia ja pelasivat hienosti 
yhteen näyttämötekniikan kanssa. 
Huomasin, että ryhmillä oli pieniä 
haasteita ajankäytön suhteen, mikä 
saattoi aiheuttaa kiireen tuntua. 

Ryhmät olivat tehneet aiemmin 
keväällä päätöksen, että Turkuun 
päätösfestivaalille lähdetään isolla 

porukalla, oli esiintymään valittu 
ryhmä mikä tahansa. Lopulta Tur-
kuun lähti bussilastillinen teatte-
rista innostuneita nuoria. Retki oli 
onnistunut. Olin tyytyväinen, että 
kaikki nuoret saatiin samaan bus-
siin ja yhteiselle retkelle.

Mitä ajattelen nyt, kun ensim-
mäinen kierros on käyty? Tämä on 
hieno hanke. Lähtisin uudestaan 
mukaan vaikka heti. Nyt koettu oli 
meille kaikille ikään kuin harjoitus-
kierros. Nyt, kun hanke on kertaal-
leen toteutettu, on helpompi jatkaa.

Valtakunnallista verkostoitu-
mista kannattaa tulevaisuudessa 

korostaa. Näin ryhmät löytäisivät 
paremmin toisensa jo harjoitusten 
aikana. On poikkeuksellisen mahta-
vaa ja yhdistävää, että toiset nuoret 
työstävät yhtaikaa samaa näytelmä-
tekstiä ja painivat sen haasteiden 
kanssa. Että ei olla yksin! Ryhmien 
ohjaajia tulisi jatkossa kannustaa 
näihin ryhmien välisiin yhteydenot-
toihin alusta alkaen. 

Edistysaskel olisi myös se, että 
hankkeessa mukanaolevia ryh-
miä innostettaisiin osallistumaan 
päätösfestivaalille myös katsojina, 
vaikkei oma esitys olisikaan valittu-
jen joukossa. Tällöin nuorilla, jotka 
ovat seuranneet toisten ryhmien te-
kemisiä sosiaalisen median kautta, 
olisi mahdollisuus tavata ja vertailla 
kokemuksiaan. 

Lappeenrannassa hanke sai 
ryhmissä aikaan isoja pohdintoja: 
pohdittiin omaa ohjaajuutta, teatte-
rintekemistä, teatterikäsitystä. Käy-
tiin isoja teatterikeskusteluja. 

Nuori Näyttämö -hankkeen 
myötä Lappeenrannan kaupunginte-
atteri pyrkii avaamaan näyttämönsä 
paikallisille nuorille teatterintekijöil-
le muulloinkin. Koemme sen aidosti 
tärkeäksi.

Toivoisin, että 
tulevaisuudessa myös 
nuorilla olisi mahdollisuus 
tavata kirjailijat. Se 
toisi tekemiseen vielä 
uuden ulottuvuuden, 
kun saisi kysyä tekstiin 
liittyvistä asioista suoraan 
näytelmäkirjailijalta.
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Rovaniemen teatterissa hankkee-
seen liittyi viisi ryhmää, kolme kau-
pungin alueelta sekä yksi Ivalosta 
ja yksi Kittilästä. Kolme uutta näy-
telmätekstiä sai tulkintansa. Hanke 
oli minulle mieluisa työtehtävä. Toi-
von, että työ jatkuu ja että Rovanie-
men Teatteri on siinä mukana. 
Teatterimme tavoitteena on ollut 
saada nuoria katsomoihin ja teat-
terin pariin. Nuori Näyttämö auttoi 
tässä selvästi. Tärkeimmät arvot ja 
suurin anti teatterillemme ovat kui-
tenkin mielestäni hankkeen luomat 
suhteet ja toimintamallit sekä hank-
keen pedagogiset ulottuvuudet. Tär-
keää oli kohdata nuoret, kuunnella, 
kannustaa, tukea ja ohjeistaa. 

Hankkeessa mukana olevat 
nuoret saivat kokea teatterin taikaa 
sekä valo- että varjopuolineen, ja 
jokainen varmasti sai sekä op-
pia että elämyksiä. Vaihtelevien 
ryhmäprosessien kautta voittoon 
pääseminen ja nuorten itseluotta-
muksen vahvistuminen onnistumi-
sen kautta olivat suuria saavutuk-
sia, joilla uskon olevan merkitystä 

mukana olleiden nuorten elämässä 
jatkossakin, vaikka he eivät enää 
teatteria harrastaisikaan.

Lapin läänin alue on niin suuri, 
että jotkut ryhmät jäivät kovin eri-
arvoiseen asemaan kaukaisesta si-
jainnista johtuen. Olisimme kaivan-
neet hankkeelta jonkinlaista jakoa 
pitkien matkojen matkakustannus-
ten kanssa, jotta olisimme pysty-
neet vierailemaan kaukana olevissa 
ryhmissä hieman useammin. Tämä 
oli toki myös aikatauluhaaste.

Erityisen onnistunutta hank-
keessa oli mielestäni koulutusvii-
konloppu sekä kuraattoreiden ”ver-
taistukiryhmä” ja tapaamiset sekä 
tietenkin uudet hienot näytelmät. 
Paikalliset festivaalit ja raatitoiminta 
olivat mielestäni erittäin onnistu-
neita. Valtakunnallisen festivaalin 
organisoimisessa isäntäteatterin 
taholta olisi vielä ollut kehittämisen 
varaa, jotta nuoret olisivat kokeneet 
itsensä tervetulleiksi. Sinänsä valta-
kunnallisen festivaalin idea on toi-
miva ja innostava. Näimme upeita 
inspiroivia esityksiä.

Hanke oli minulle kausittain 
hyvin työllistävä. Kaipasin talon 
muun henkilökunnan tukea ja käy-
tännön apua, mutta en saanut sitä 
riittävästi. Tämä johtui paljolti talon 
sisäisistä aikatauluista. Olin yksin 
vastuussa sekä hankkeesta että 
paikallisesta festivaalista. Eniten 
kaipasin henkistä tukea ja kannus-
tusta, mutta osa talon väestä koki 
hankkeen olevan vain lisätyötä. 
Onneksi yleisötyön arvostus kasvaa 
hitaasti mutta varmasti meidänkin 
talossamme. Uskon, että henkilö-
kuntamme edustajat, jotka olivat 
osana prosessia tai paikallisfestivaa-
lilla näkemässä nuorten innon ja 
tekemisen palon, ymmärtävät kyllä 
hyvin hankkeen merkityksen.

Itselleni Nuori Näyttämö oli 
hieno kokemus. Rakastuin jokai-
seen ryhmään ja jokaiseen nuoreen. 
Minun tulee heitä ikävä, ja uskon 
että jatkamme työskentelyä nuor-
ten ryhmien parissa. Olemme jo 
sopineet, että otamme Napapiirin 
yläkoulun kummikouluksemme 
hankkeen jälkeen.

Rovaniemen Teatteri  
– Lapin Alueteatteri

Johanna Virsunen, alueteatterikuraattori
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Åbo Svenska Teater
Ida Ridberg, publikarbetare

De valda grupperna i Åbo-regionen 
var en grupp från Åbolands tea-
terskola, den enda svenskspråkiga 
gruppen som valts ut i hela landet, 
en grupp från Turun Nuori Teatteri 
och en grupp från Turun Klassilli-
nen lukio. 

Vissa grupper utnyttjade mer 
vad ÅST hade att erbjuda och vissa 
mindre. Teatern erbjöd också alla 
grupper en egen fadder, en skådes-
pelare från teatern. Fadderverksam-
heten fungerade inte till sin fulla 
potential på ÅST. Faddrarna var 
mycket upptagna i.o.m. repetitioner 
och föreställningar och två av grup-
perna hade mycket professionella 
team bakom sig, samt att deras re-
gissörer var professionella teaterska-
pare. Grupperna hade olika behov 
och Ridberg i egenskap av kurator 
valde att låta grupperna själva ta 
ansvaret att be om hjälp med det de 
behöver. Ridberg informerade grup-
perna om vad ÅST kan erbjuda och 
bjöd in dem till teatern i olika om-
gångar, intresset varierade. Grupper-
na har i efterhand efterlyst ett större 
engagemang från teaterns sida i 
form av närvaro och utbyte ungdo-
marna och teatern emellan. 

Våren 2014 slogs den avs-
lutande festivalen samman med 
ÅST:s lokala festival och datumen 
15-16.5.2015 slogs fast. Informati-
on om detta nådde inte tillräckligt 
väl ut till de deltagande grupper-
na i Åbo, vilket i ett relativt sent 

skede uppdagades, men som tur 
undveks större missöden. De övri-
ga fem lokala festivalerna hölls på 
de respektive teatrarna under tiden 
11.4-9.5.2015. Att de sista grupper-
na valdes ut en knapp vecka innan 
den avslutande festivalen orsakade 
en hel del huvudbry och försvåra-
de arbetet märkbart. Mycket går att 
förbereda och festivalen löpte bra, 
men t.ex. tidtabellerna och uppläg-
get kunde ha optimerats betydligt 
om man känt till grupperna, deras 
produktioner och behov i god tid in-
nan. Likaså skulle det underlätta för 
producenten med tanke på bokning 
av resor och övernattning och för 
de ungdomar som måste ta ledigt 
från skolan och resa lång väg.

Då teatrar ansluter sig bör 
projektet framhäva behovet av pri-
oritering av projektet hos teatrarna. 
Vilket i främsta hand handlar det 
om, förutom reservation av tid och 
utrymme för festivalen, koordine-
ring av personal. Den personal som 
vidtalas att delta, på respektive tea-
ter, bör få veta vad som väntas av 
dem och arbetet bör planeras in i 
deras arbetsschema på långsikt. An-
svaret att förverkliga projektet och 
dess grundidé till full potential lig-
ger så väl som hos projektet, även 
hos respektive teaters ledning och 
utvald kurator. 

De flesta har uttryckt sig po-
sitivt då det gäller medverkan i 
projektet. För många var det en 

lärorik process som kulminerade 
i en föreställning på Åbo Svenska 
Teater. Samarbetet mellan teatern, 
ÅST i detta fall, och grupperna up-
pnådde inte helt sin potential och 
i efterhand har ett större engage-
mang å teaterns sida efterlysts. Den 
avslutande festivalen gick i sig bra. 
Projektledningen samt de medver-
kande teatrarna är nu en erfarenhet 
klokare och med tanke på att pro-
jektet genomfördes för första gån-
gen gick allt bra och kanske t.o.m. 
lite bättre än förväntat, åtminstone 
till vissa delar. 

Åbo Svenska Teater tackar för 
möjligheten att delta och ansvaret 
att koordinera den avslutande fes-
tivalen och är gärna med i fortsätt-
ningen.

Då en teater tar emot det 
fina uppdraget att vara 
en av fadderteatrarna i 
projektet bör uppdraget 
tas på allvar. De personer 
på teatern som arbetar 
med projektet skall ges 
plats och tid att göra det 
på arbetstid, utrymmen 
och övriga resurser skall 
kunna reserveras.
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Tove Appelgren
Att delta i projektet Den Unga Sce-
nen var något av att få en dröm up-
pfylld, en dröm man inte visste att 
man hade. Det är ofta känslan när 
något samtidigt är både nytt och 
ändå så självklart att man man frå-
gar sig varför det inte funnits förut. 
Det nya formatet gav mig som dra-
matiker nya incitament att skriva 
också ett annan slags innehåll än 
det jag gjort under de senaste åren, 
en möjlighet till konstnärlig förnyel-
se samtidigt som jag kom åt att an-
vända min erfarenhet av att skriva 
för just denna målgrupp. 
Det var tråkigt att projektets eko-
nomi inte räckte till för att bekosta 
resor till de uppsättningar som gjor-
des på andra håll i landet, det hade 
varit spännande att ta del av samtli-
ga versioner av min text.
Projekt som riktar sig till ungdomar 
som aktiva skapare av teaterföres-

tällningar i samarbete med profes-
sionella inom området öppnar upp 
möjligheten att skriva för scenen. 
Vi har en fin författartradition men 
om man aldrig på allvar bekantar 
sig med teater så går många möj-
liga dramatiker förlorade, bara för 
att man inte kommit att tänka på 
saken utanför poesi- eller prosatra-
ditionen.

Anna Krogerus
Nuorille kirjoittaminen tuntui mer-
kitykselliseltä. Työskentely antoi 
mahdollisuuden olla auki ja pal-
jaana oman itsensä äärellä sekä 
tavoittaa omia teini-iän kokemuksia 
ja tunteita, vaikka syntynyt tarina ei 
liipannut läheltä omaa nuoruuttani.
Työ merkitsi myös mahdollisuutta 
kirjoittaa jollekin muulle yleisölle 
kuin taiteilijoille tai taiteen ”kulutta-
jille”, mikä oli puhdistava ja kirkas 
kokemus. Tunsin olevani olennaisen 
äärellä. Taide ei ole mikään luksus-
tuote hyväosaisille vaan ihmiselle 
ominainen ja perustava selviytymis-
keino, jota tarvitaan kipeästi muun 
muassa aikuiseksi kasvamiseen. 
En olisi itse selvinnyt aikuisuuteen 
ilman taidetta, niitä tuntemisen, il-
maisun ja myötäelämisen mahdolli-
suuksia, joita oli tarjolla. 

Kirjoittamisprosessissa oli hie-
noa, kun apuna oli oma drama-
turgi, jonka kanssa saattoi sopia 
väli-deadlineja. Dramaturgi Annina 

Enckell luki, kommentoi ja innostui 
tekstistä. Minulla ei tällaista koke-
musta ole aiemmin ollut lainkaan, 
vaikka olen jo varsin kokenut alal-
lani. 

Arvokasta oli myös saada täy-
si taiteellinen vapaus kirjoittaa. 
Sain uppoutua tarinaan joutumatta 
miettimään jonkun tietyn teatterin 
sijaintia, katsojia, ohjelmistokoko-
naisuutta, näyttämöitä, näyttelijöi-
tä, ohjaajan mieltymyksiä ja niin 
edelleen. On harvinaista saada olla 
vapaa kaikista ulkopuolelta tulevis-
ta tarpeista ja paineista, joita näy-
telmän kirjoittamisen prosesseihin 
yleensä aina kohdistuu.Tehtävänan-
to oli inspiroiva ja jätti paljon tilaa. 
Ja tietysti oli tärkeää myös saada 
palkkaa kirjoittamisesta. 

Olen hyvin ylpeä siitä, että sain 
olla mukana pilottihankkeessa, ja 
pidin sitä esillä kaikissa ammatilli-
sissa yhteyksissä, missä projektin 
aikana toimin tai esiinnyin. Kun 
kirjoittaa nuorille (ja lapsille), kir-

Koin tämän projektin niin, 
että olin pikemminkin 
luovuttamassa verta 
katastrofialueelle kuin 
tarjoamassa nuorille 
jotakin kivaa puuhaa.

6. Näytelmäkirjailijat ja 
dramaturgi

joittaa samalla aina tulevaisuudelle 
ja tulevaisuutta. Kun nuoret saavat 
tärkeitä kokemuksia teatterin teke-
misestä, heistä kasvaa sen katsojia 
ja tekijöitä. 

Mutta kyse ei ole pelkästään 
teatterin tulevaisuudesta, vaan toi-
minnasta itsestään: laajalle joukolle 
syntyi mahtava kokemus ryhmäs-
sä toimimisesta, omien rajojen 
ylittämisestä, näkyviin tulemises-
ta, jonkin itselle tärkeän ilmaisus-
ta yhdessä toisten kanssa. Nuoret 
oppivat sisäistämään sellaisia kom-
munikoinnin ja yhdessä olemisen 
tapoja ja arvoja, jotka tekevät heistä 
yhteiskunnassa ja sen pienemmis-
sä yhteisöissä rakentavasti ja uutta 
luovasti toimivia ihmisiä ilman teat-
teriakin.   

En voi liikaa korostaa sitä, mi-
ten suuri asia tämmöinen yksittäi-
nen kokemus voi olla nuorelle. Se 

voi kirjaimellisesti pelastaa elämän, 
ja auttaa myös tavattoman paljon 
suunnan hakemisessa omalle tule-
vaisuudelle. 

Valmiiden teosten äärellä it-
seeni teki suuren vaikutuksen se, 
miten nuoret katsoivat toisten-
sa esityksiä. En varmaan koskaan 
ole kokenut vastaava intoa ja iloa 
teatterin katsomossa kuin päätös-
festivaalilla Turussa. Nuorille oli 
selvästi valtavan antoisaa, kun he 
pääsivät katsomaan toisten tulkinto-
ja samoista näytelmistä ja rooleista, 
joita he itsekin olivat toteuttaneet. 
Minulle ja vieressäni istuneelle oh-
jaajakollegalle Turun viikonloppu 
tarjosi rautaisannoksen teatterin 
tekemisen alkuperäistä iloa. Tuollai-
seen katsomoon pitäisi bussilla rou-
data kaikki leipiintyneet, keski-ikäi-
set teatterintekijät, mutta myös 
kaikki nuoret, vihaiset ja radikaalit. 

Lapsille ja nuorille, ja heidän 
kanssaan, tekemisessä elää teatterin 
ja esitystaiteen syvällisin ja perus-
tavin muutosvoima. Ihmettelen, 
että tämä niin harvoin huomataan, 
kun ammattipiireissä ja mediassa 
keskustellaan teatterin ja esitystai-
teen mahdollisuuksista olla yhteis-
kunnallinen vaikuttaja ja muuttaa 
maailmaa. Miksi kaikkein kokeel-
lisimmat tekijät ja teatteriajattelun 
uudistajat eivät rynnistä sankoin 
joukoin tälle kentälle? 

Nuori Näyttämö rakentaa uut-
ta perinnettä, jonka kautta syntyy 

jatkuvasti uusia tasokkaita tekstejä 
teatterin katsomoiden väliinputooja-
ryhmälle, nuorille. Ehkä niistä tulee 
myös näytelmiä, joihin ammatti-
teatterit tarttuvat. Teatterinjohtajat 
kautta maan pitäisikin jatkossa kut-
sua päätösfestivaalille tutustumaan 
syntyneisiin näytelmiin.

On kulttuuriteko, että näytel-
miä julkaistaan painettuna. Hank-
keessa julkistetun Neljä näytelmää 
– Fyra pjäser -julkaisun ansiosta 
nämä tekstit jäävät elämään. 

Ari-Pekka Lahti

En ollut aikaisemmin kirjoittanut 
esitettävää tekstiä nuorille. Se kiin-
nosti minua ja pisti pääkopan in-
nolla liikkeelle. Mahdollisuus tuntui 
ainutlaatuiselta; nyt saan uuden-
tyyppisen tehtävän. Olen joskus 
itsekin ollut kommentoimassa ja 
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pohtimassa, miten nuorisolle tulisi 
kirjoittaa draamaa, minkätyyppi-
sistä aiheista ja sisällöistä, ja mihin 
tyyliin.

Tuntui erittäin motivoivalta 
päästä kerrankin toteuttamaan omia 
ajatuksiaan varsinkin, kun tekstin 
tilaajana toimi Nuori Näyttämö ja 
Työväen Näyttämöiden liitto, eikä 
esimerkiksi ennalta tiedossa ollut 
laitosteatteri.

Tämä johti osaltaan siihen, 
että kirjoittaminen tuntui vapaalta. 
Se antoi mahdollisuuden tuulet-
taa. Tosin vapaan alkuhumahduk-
sen ja tuumailujen jälkeen minulle 
kävi niin, että rima nousi korkealle. 
Tämä nimenomaan siksi, että olin 
päättänyt, että pyrkimykseni on 
omien kykyjen rajoissa kirjoittaa 
mahdollisimman syvä teksti, jossa 
on paljon näyteltävää, isoja rooleja, 
joissa joutuu paneutumaan ja miet-
timään teatteria.

Päätin heti, että en päästä it-
seäni helpolla ja kirjoita kevyttä ja 
ilmavaa pläjäystä, vaan päinvastoin 
niin haastavan ja syvän tekstin kuin 
annetussa kirjoitusajassa pystyn. 
Siksi suurimmaksi haasteeksi muo-
dostui prosessin pituus. Koin, että 
minun kohdaltani teksti jäi aavis-
tuksen keskeneräiseksi. Ei pahasti, 
mutta antologian kasaamisvaihees-
sa huomasin itse asioita, joita halu-
sin editoida pois. Kirjoitusprosessil-
le antaisin hieman enemmän aikaa. 

Oli myös aivan huippua, että 
kirjoitusprosessia seurasi taitava ja 
ammattitaitoinen dramaturgi. Hä-
nen avullaan pääsin tekstissä mie-
lestäni aika pitkälle.

Mielestäni Nuori Näyttämö 
-hanke on konseptina kiehtova. 
Vaikka näytelmäkirjallisuus on mel-
ko hyvällä tolalla Suomessa jo nyt, 
nuorisolle suunnattavia kotimai-
sia kantaesityksiä näkee suhteelli-
sen harvoin. Toivoisin tietysti, että 
Nuoren Näyttämön tekstit jäisivät 
elämään, ja niihin tartuttaisiin myös 
muualla. Laitosteattereissa esitetään 
aivan liian harvoin nuorille suun-

nattuja näytelmiä, ja kun esite-
tään, niin usein valitaan “varmoja 
nakkeja”, esimerkiksi kotimaisiin 
menestysnuortenkirjoihin perus-
tuvia, suuret myyntiluvut saavut-
taneita teoksia. Tosin tästä löytyy 
poikkeuksia ja toivotaan, että Nuori 
Näyttämö hankkeen myötä nämä 
poikkeukset tulisivat yhä yleisem-
miksi.

Toivon, että Nuori Näyttämö 
löytäisi paikkansa suomalaisessa 
teatterissa. Mikäli hanke pystyttäi-
siin järjestämään muutaman vuo-
den välein, se varmasti innostai-
si yhä enemmän nuoria teatterin 
pariin.

Teatterin tulevaisuuden kannal-
ta se on varmasti kaikkein merkit-
tävintä.

Tuomas Timonen
Nuorille kirjoittaminen oli in-

nostavaa. Tuntui, että sain kirjoittaa 
teatterista kiinnostuneille ihmisille, 
ja sain työstäni hyvän palkkion.

Näin usean eri ryhmän tulkin-
nan näytelmästäni. Olin jokaisen 
kohdalla ilahtunut, koska esityk-
sistä näki, että jokainen ryhmä oli 
tehnyt näytelmän pohjalta rohkeasti 
oman juttunsa.

Jatkoa varten evästykseni on, 
että valitkaa mukaan hyviä kirjoitta-
jia. Ja kirjoittajat: kirjoittakaa hyviä 
näytelmiä.

Annina Enckell,  
dramaturgi 

Työskenteleminen dramatur-
gina Nuori Näyttämö – Den Unga 
Scenen -hankkeessa oli monella ta-
valla houkuttelevaa: nuorten teatte-
rintekijöiden energia, kaksikielisyys, 
uuden kotimaisen draaman kätilöi-
minen. Nuo kaikki aspektit tekivät 
työtarjouksesta vastustamattoman. 
Yhteistyö kirjailijoiden kanssa oli 
tietenkin asian ydin. 

Tilausnäytelmän kirjoittaminen 
tämänkaltaiseen projektiin on mo-
nella tapaa erilaista kuin näytelmän 
kirjoittaminen yleensä. Suurin haas-
te on luultavasti roolien määrä. Kun 
teatteri tilaa kirjailijalta näytelmän, 
usein toivotaan että roolien määrä 
olisi rajattu. Nuori Näyttämö taas 
tarvitsee näytelmiä, joissa rooleja 
on runsaasti. Monet teatteriryhmät 
ovat isoja, ja niissä on usein tyttöjä 
on niissä enemmän kuin poikia. Tar-
vitaan siis näytelmiä, joissa on jous-
tava määrä rooleja, myös sellaisia 
jotka ovat molempien sukupuolten 
näyteltävissä. Toinen haaste on näy-
telmän pituus. Koska koko projekti 
tähtää teatterifestivaaliin, esityk-
set eivät saisi olla tuntia pitempiä. 
Tunnin näytelmän kirjoittaminen 
ei ole missään määrin helpompaa 
kuin täyspitkän, pikemminkin päin-
vastoin. Lyhyessäkin näytelmässä 
tarvitaan hyvä perusajatus, hyvät 
henkilöt, hyvää dialogia sekä kielel-
listä ilotulitusta ja kaikki tämä on 
mahdutettava tiukkaan pakettiin. 

Finns det då några regler för 
innehållet i pjäserna då man skriver 
för ungdomar? Det tycker jag inte. 
Att pjäserna skulle handla om ”att 
vara ung” är nog en alltför mager 
utgångspunkt. Teater är illusions-
konst och på scenen är allt möjligt. 
De stora frågorna om livet, döden, 
familjen, historien, våldet och kär-
leken är sådana som unga männis-
kor grubblar över. Det pjäserna ska 
handla om är naturligtvis ”att vara 
människa”.
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Tove Appelgren: ZOO 
Suomennos: Liisa Urpelainen

Zoon maailmassa osa on tuhoutu-
nut ja jäljellä on vain nuoria, jotka 
taistelevat tunteettomien robottien 
ja teknologian kanssa. Tulevaisuu-
teen sijoittuva Zoo kuvaa tuhou-
tumisen jälkeistä konemaailmaa 
painajaismaisella tavalla. Kukaan 
ei ole nähnyt luontoa, vaikka sii-
tä puhutaan. Yleisö osallistetaan 
näytelmään lopussa, kun kaiken 
tapahtuneen paljastetaan olevan 
osa koetta, jota ihmiset ovat tulleet 
katsomaan kuin eläintarhaan: mi-
ten ihmiset elävät koneiden kans-
sa. Näytelmän henkilöiden nimet 
muistuttavat menneestä maailmas-
ta vailla kontekstia: Jaffa, Pepsi, 
Nessu, Kleenex, Lambi, Ajax, Fairy, 
Kaffe, Juice, Topz. Myös ihmisen 
ja koneen välinen dialogi on arki-
sen tunnistettavaa, mutta absurdin 
hauskaa. 

Anna Krogerus: KAARNA
Ruotsinnos: Annina Enckell

Nelikymppinen Pekko piirtää sar-
jakuvakirjaa nuoruutensa ihastuk-
sesta Kaarnasta, joka 15-vuotiaana 
ajautui suhteeseen nelikymppisen 
miehen, Anttosen, kanssa ja katosi 
metsään koskaan löytymättä puuksi 
muuttuen. Pekon 15-vuotias tytär 
Maisa löytää piirustukset ja saa 
tietää isänsä kipeät muistot. Isän 
ja tyttären lähentyminen mahdol-
listuu, kun Maisa tutustuu isänsä si-
säiseen maailmaan ja kokemuksiin. 

Tarina kerrotaan kahdessa ai-
katasossa: Pekon lapsuudessa ja 
nuoruudessa, jolloin hänestä ja 
Kaarnasta tuli ystävät sekä aikui-
sen Pekon, sarjakuvataiteilijan ja 
eronneen isän nykyajassa. Maisa 
esiintyy vain nykyajassa ja Pekon 
ja Kaarnan teatteriharrastajakave-
rit 1980–90-luvuilla. Näytelmän 
syntipukkia, Anttosta, ei koskaan 
näytetä. Näytelmän aiheena on ri-
kos, jota Kaarna ei tunnista, koska 
ei tunnista omia seksuaalisia rajo-
jaan. Kaarna halusi vain rakastaa 
ja luuli myös suhdettaan Anttoseen 
rakkaudeksi. Pekko puolestaan 
vetäytyy ystävyyssuhteesta sivuun 
eikä myöskään tunnista omia tun-
teitaan Kaarnaa tai muitakaan tyttö-
jä kohtaan. Murrosiän seksuaalinen 
herääminen karahti kiville ja kasvoi 
vinoon kuin Pekon ja Kaarnan lap-
suudenaikainen piilopaikka, rannan 
käkkyrä kaarnapuu.

Ari-Pekka Lahti:  
SENGA SENGANA
Ruotsinnos: Jan Nåls

Näytelmässä on uskonnollinen per-
he, Isä, Äiti, murrosikäiset Poika ja 
Tyttö. Tarina käsittelee seksuaalista 
heräämistä, seksuaalisten rajojen 
tunnistamista, sallitun ja kielletyn 
rajojen rikkomista ja rakkautta. 
Perheen elämä mullistuu ja Pojassa 
puhkeaa sairaalloinen mustasuk-
kaisuus, kun Sisko löytää jääkiek-
koilevan ja miehekkään poikaystä-
vän, Jyrkin. Sisarusten kiintymys 
toisiaan kohtaan on niin syvää, että 

7. Näytelmät
Merja Turunen, dramaturgi

Nuori Näyttämö -hankkeen 
2013–2015 neljältä ammattikir-
jailijalta tilaamien näytelmien 
tarinat peilaavat murrosikäisten 
nuorten maailmaa tyylillisesti eri 
tavoin, rohkeasti ja raikkaasti eri 
lajityyppejä käyttäen. Ne pureutu-
vat siekailematta myös aikuiseksi 
kasvamiseen liittyviin, arimpiin 
kipukohtiin unohtamatta aikamme 
pelkoja ja uhkakuvia.

Näiden neljän näytelmän tekijän-
oikeudet vapautuvat vuoden 2016 
alusta normaalin näytelmäväli-
tyksen piiriin. TNL ja NTAMO-kus-
tantamo ovat yhdessä julkaisseet 
näytelmistä kaksikielisen antolo-
gian nimeltään Neljä näytelmää / 
Fyra pjäser.

mieheksi kasvamisen kanssa ki-
puileva ja siitä koulukiusattu Poika 
karkottaa Jyrkin väkivalloin pois 
kuvitellen näin pelastavansa siskon. 
Sisarusten keskinäinen rakkauden-
harjoitus on ollut mansikoidensyö-
misrituaali. Poika löytää erikoista 
apua rakkaudennälkäänsä paik-
kakunnalle muuttaneen, toiselta 
puolen maapalloa tulleen köyhän 
orpotytön, nyt maksullisen naisen 
kanssa, joka ohjaa pojan kohti aitoa 
rakkautta ja itsensä hyväksymistä.

Tuomas Timonen:  
KELTAINEN PALLO, ELI  
SUOMALAINEN YKSINÄISYYS
Ruotsinnos: Anna Simberg

Pienessä harrastajateatterissa harjoi-
tellaan kokeellista näytelmää Keltai-
nen pallo. Enää viikko ensi-iltaan, 
eikä yhtään lippua ole myyty. Teatte-
rilla ei ole johtajaa, eikä näytelmällä 
kirjailijaa, mutta ohjaaja kuitenkin. 
Hänen luokseen pelmahtaa kuusi 
tunnistettava suomalaista karika-
tyyrihahmoa: Rehellinen Työmies. 
Yksinhuoltajaäiti, Peräkammarin 
Poika, Lapin Tyttö, Katkera Vanhus 
ja Pissis etsien ohjaaja ”Smeetsiä”, 
joka kirjoittaisi heidän tarinansa. 
Näytelmäkirjailija Luigi Pirandello 
on sanonut, että kuusi näyttelijää on 
juuri sopiva määrä kaaoksen aikaan-
saamiseksi näyttämöllä. Suomalai-
sen yksinäisyyden stereotyypit ovat 
tässä Pirandellon inspiroimassa näy-
telmässä käyttökelpoinen katalysaat-
tori, joiden avulla kirjailija suorit-
taa viiltävän kepeän ja koskettavan 
syväpesun, puhdistumisrituaalin, 
jonka tuloksena loppu on onnellinen 
ja yhteisöllinen.
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Nuori Näyttämö -hankkeen toimin-
ta oli monimuotoista ulottuessaan 
pienemmistä paikallisista tapahtu-
mista isoon valtakunnalliseen fes-
tivaaliin.

Tiedotus jaottui täten luonte-
vasti kahteen tasoon; pääorganisoija 
TNL hoiti valtakunnallisen tiedotta-
misen, ja kukin paikallinen toimija 
eli ammattiteatteri hoiti oman alu-
eensa tapahtumien tiedottamisen. 
Valtakunnallisen päätösfestivaalin 
tiedottaminen oli jaettu tasapuoli-
sesti TNL:n ja ÅST:n kesken.

TNL lähestyi suuria valtakun-
nallisia tiedotuskanavia, kuten 
sanomalehtiä sekä kaikkia radio 
ja tv-toimijoita muun muassa säh-
köpostin välityksellä, puhelimitse 
sekä lähettämällä tiedotteita STT:n 
kautta. 

Valtakunnallisen julkisuuden 
saaminen osoittautui haasteelli-
seksi tiedotusvälineiden näennäi-
sestä kiinnostuksesta huolimatta. 
Hankkeen kaikki toimijat olisivat 
saaneet hyvän alkupotkun toimin-
nalleen, jos niin sanottu ”iso alku-
rysäys” olisi ollut valtakunnallisesti 
näkyvä.

Maakunta- ja paikallislehtien 
sekä muiden alueellisten tiedotus-
välineiden aktiivisuus oli kiitettä-
vää; hankkeen etenemisestä tiedo-
tettiin monipuolisesti, sekä nuorten 
että ammattilaisten näkökulmia 
huomioitiin. 

Kaikkien ammattiteattereiden 
alueella toimivat maakuntien lehdet 
reagoivat kirjoittamalla kritiikkejä 
nuorten esityksien ensi-illoista sekä 
haastattelemalla kuraattoreita hank-
keen etenemisestä maakunnassa. 
Näin ollen vain Helsinki jäi ilman 
omaa maakuntatason tiedotustaan.

Sähköisen viestinnän alueella 
hankkeen omat nettisivut ja Face-
book-sivusto toimivat ajankohtai-
sena informaatiokanavana sekä 
tunnelmien ja pohdintojen välittä-
jänä. Useat nuorten ryhmät loivat 
omia blogejaan, joissa avautui koko 
osallistumista syntyvä tunteiden ja 
pohdintojen kirjo.

Näin ollen hanke sai aikaan 
keskustelua reaaliajassa osallistu-
jiensa välille, mutta yhteisenä hank-
keena esiintyminen teattereiden 
omien nettisivustojen kautta olisi 
ehkä vielä lisännyt mielenkiintoa.

Voisiko tulevaisuudessa saada hankkeelle 
”kasvot”, jonka kautta tiedotusvälineet 
kiinnostuisivat raportoimaan tapahtuman eri 
vaiheita?

8. tiedotus
Inke Rosilo
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9. Rahoitus
Inke Rosilo

Nuori Näyttämö hanke on saanut 
rahoituksensa pääsääntöisesti sää-
tiöiltä ja valtiolta. Hankkeen toteut-
tamisen aikana laadittiin useita 
hakemuksia taidetta ja nuorten 
toimintaa tukeville tahoille. Nämä 
myönsivät projektin toteuttamiseen 
yhteensä 184 000 euroa.

Hankkeen kokonaiskulut 
jaottuvat seuraavasti:
•  henkilöstömenot, jotka sisältävät kaikkien 

hankkeeseen liittyneiden henkilöiden pal-
kat ja palkkiot sivukuluineen, noin 55 %

• nuorten majoitus- ja matkakulut, 12 %

•  käyttö- ja ylläpitokulut, jotka sisälsivät 
vuokrat, toimistokulut, vakuutukset, näy-
telmäantologian painatuksen, tiedotus- ja 
markkinointimenot, 10 %,

•  toteuttajien matka-, majoitus ja kokous-
kulut, 4 %

•  muut kulut ja hankkeen jatkovalmiste-
lu 19 % 

Budjetointia laadittaessa oli enna-
koitava tulevat, vasta vuoden tai 
parin kuluttua rahoituksen hake-
misen jälkeen valittavat nuorten 
ryhmät ja niiden sisällä olevat hen-
kilömäärät suurimman mahdolli-
sen lukumäärän mukaan. Ryhmiä 
oletettiin olevan maksimissaan 36 
kappaletta ja niissä nuoria muka-
na noin 20-30 nuorta per ryhmä. 
Vuonna 2013–2015 ryhmiä tuli 
mukaan 27, joten budjetoidut varat 
riittivät hyvin. Kaikki muut kulut 
toteutuivat ennakoidussa suuruu-
dessaan, eli budjettihallinta oli 
hyvä.

Hanke työllisti suoraan eripi-
tuisia aikoja yhteensä 68 henkilöä, 
tuottajan ja näytelmäkirjailjoiden 
lisäksi kääntäjiä, dramaturgin, tie-
dottajia, graafikon sekä päätösfesti-
vaalien sekä teknistä- että näyt-
tämöhenkilökuntaa. Hankkeen 
kummiryhmä on toiminut vapaaeh-
toisuusperiaatteella eli kokouspalk-
kioita ei ole maksettu.

Ammattiteatterit osallistuivat 
kokonaisrahoitukseen antamalla 
hankkeen toteuttamiseen kuraatto-
reiden työpanoksen ja matkat, kum-
mien työpanoksen ja matkat sekä 
kaikki paikallisfestivaalien järjestä-
misestä koituneet kulut. Paikallis-
festivaalit saattoivat edeltää nuorille 
esimerkiksi viikon mittaisen har-
joitusajan teatterilla sekä teknisen 
miehityksen kalustoineen festivaali-
en aikana. Teatterit eivät myöskään 
perineet vuokraa tilojensa käytöstä.

Teattereiden oma panostus, joka 
ei ole näkynyt pääorganisoijan bud-
jetoinnissa, on ollut aivan ratkaiseva 
koko hankkeen onnistumiselle ja las-
kennallisesti huomattavasti suurem-
pi kuin hankkeen oma budjetti.

Kiitämme lämpimästi kaik-
kia tukjoitamme eli teattereita sekä 
rahoittajiamme Suomen Kulttuuri-
rahastoa, opetus- ja kulttuuriminis-
teriötä, Antti ja Jenny Wihurin sää-
tiötä, Kansan Sivitysrahastoa sekä 
Svenska Kulturfondenia.

Nuori Näyttämö -hanke osoitti 
elinvoimaisuutensa, merkitykselli-
syytensä ja toimivuutensa ensim-
mäisellä suomalaisella pilotti-
kierroksellaan. Kaikki osapuolet; 
nuoret, teatterit, kirjailijat ja järjes-
täjät, kokivat projektin onnistunee-
na ja yhteistyön monin tavoin uutta 
luovana. Muun muassa Britannias-
sa, Norjassa ja Ruotsissa vastaava 
konsepti on jo vakiintunut osaksi 
ammattiteattereiden ja nuorten har-
rastajien yhteistä toimintaa.

Jatkon kannalta olennaista on 
turvata resurssit. Hanke tarvitsee 
jatkuakseen kotiteatterin ja mielel-
lään sateenvarjo-organisaation, jo-
hon linkittyä etenkin tiedottamisen 
ja muun näkyvyyden tehostamisek-
si. Tästä käydään jo neuvotteluja.

Useat suomalaiset teatterit ovat 
jo ilmaisseet halunsa tulla mukaan 
Nuori Näyttämö -hankkeen seu-
raavalle kierrokselle. Myös maan 
eturivin kirjailijat ovat valmiita 
ryhtymään seuraavien näytelmi-
en tekijöiksi. TNL:ssä on valmius 
jatkaa hankkeen päätuottajana ja 
organisoijana.

Olennaista on saada toiminnal-
le monivuotinen rahoitus, jolla pit-
käjänteinen työskentely turvataan. 
Jatkonäky on se, että Nuori Näyt-
tämö nivoutuu pysyväksi osaksi 
suomalaista teatterikenttää kolmen 
vuoden välein toteutuvana, suure-
na nuortenteatteritapahtumana. Se 
tuottaa maahamme uusia kotimai-
sia nuortennäytelmiä, tuo teatte-
reihin uusia katsojia ja tekijöitä 
sekä parantaa nuorten hyvinvointia 
antamalla heille mahdollisuuden 
osallistua maamme taide-elämään 
tasaveroisina tekijöinä ja kokijoina.

10. tulevaisuus
Annukka Ruuskanen, toiminnanjohtaja
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Kaisa Jänis, TNL:n hallituksen jäsen
TNL:n hallituksen jäsenenä olen ylpeä siitä, että 
saimme olla mukana näin merkittävässä hank-
keessa. Ainutlaatuinen yhteistyö tuki ja kannusti 
etenkin nuoria teatterilaisia – ei ainoastaan mu-
kaan päässeitä ryhmiä, vaan myös niitä nuoria 
teatteriharrastajia, jotka kävivät katsomassa kat-
selmuksia eri paikkakunnilla. Itse olin ilomantsi-
laisen Nuorisoteatteri Pogoksen kanssa Jyväskylän 
katselmuksessa. Meitä lähin Joensuun kaupun-
ginteatteri ei osallistunut hankkeeseen, mutta 
toivotaan, että jatkoa seuraa ja Nuori Näyttämö 
levittäytyy uusille paikkakunnille uusien ryhmien 
pariin. 

Nuoren Näyttämön kaltainen hanke vaatii 
mielestäni taustalleen vahvan teatterialan toimi-
jan, jolla on yhteydet sekä ammattiteattereihin, 
harrastajateattereihin että näytelmäkirjailijoihin. 
Toimijan on myös hallittava hankkeen pyörittämi-
nen käytännössä kaikkine byrokratioineen. Tässä-
kin mielessä TNL on ollut erinomainen vastuutaho 
Nuori Näyttämö -hankkeelle.

Erityisen kiitollinen olen siitä, että hanke on 
tarjonnut näytelmäkirjailijoille mahdollisuuden 
tehdä uusia suomalaisia nuortennäytelmiä. Niitä 
ei nimittäin todellakaan ole liikaa.

11. festivaalitunnelmia

Produktionsprinciper:
• F yra etablerade yrkesdramatiker skrev 

varsin pjäs för 13-19-åringar
•  Ungdomsgrupper färdigställde med sina 

regissörer föreställningar med stöd av 
yrkesteatern i det egna området

•  Alla föreställningar deltog i en lokalfes-
tival på det egna områdets region- eller 
stadsteater 

•  Från varje lokalfestival valdes en föres-
tällning för deltagande i den nationella 
festivalen

•  Projektets pjäser publicerades i en an-
tologi

Huvudarrangören TNL skaffade fi-
nansiering och skötte administratio-
nen på det nationella planet. Som 
producent fungerade Inke Rosilo. 
TNL redigerade och tryckte pjäsan-
tologin i samarbete med förlaget 
NTAMO.

Som resultat av Den Unga Sce-
nen föddes fyra nya inhemska ung-
domspjäser på finska och svenska:

Tove Appelgren: Zoo / Zoo 

Anna Krogerus: Karin Barck och jag / 
Kaarna

Ari-Pekka Lahti: Senga sengana / Senga 
sengana

Tuomas Timonen: En gul boll / Keltainen 
pallo

Projektets största samarbetstea-
ter var Helsingfors stadsteater, där 
gick lokalfestivalen av stapeln den 
2-3.5.2015 på Studio Pasila. Från 
Helsingfors stadsteaters område del-
tog 6 teatergrupper.

Från området kring Jyväskylä 
stadsteater deltog 5 grupper som 
uppträdde på teaterns lilla scen den 
8-9.5.2015.

På Kajana Stadsteaters upp-
samlingsområde deltog 3 grupper 
och lokalfestivalen arrangerades 
på teaterns Sissilinna-scen den 10-
12.4.2015

Stadsteatern i Villmanstrand 
samarbetade med 3 grupper ur 
konstskolan Estradi. I festivalen, 
som ordnades på både stora och 
lilla scenen den 4-5.5.2015 deltog 
dessutom en gymnasiegrupp. 

Lapplands regionteater – Ro-
vaniemen Teatteri hade hand om 5 
grupper och festivalen hölls den 17-
18.4.2015. På grund av teaterhusets 
renoveringsarbete hölls festivalen 
på de tillfälliga scenerna ”Paavo” 
och ”Ertsa”

Festivalserien avslutades den 
15-16.5.2015 på Åbo Svenska Tea-
ter som då arrangerade både den 
egna lokalfestivalen och den natio-
nella festivalen. I den lokala festi-

valen i Åbo deltog två finskspråki-
ga och en svenskspråkig grupp. I 
den nationella slutfestivalen deltog 
en grupp från varje deltagande 
område.

Till projektet valdes 27 grup-
per. 450 unga artister med regissö-
rer och annan konstnärlig personal 
förverkligade 27 versioner av de 
fyra pjäserna. Ungdomarna hade 
varierande bakgrund och någon 
gallring gjordes inte. Med fanns 
etablerade teatergrupper, grupper 
inom gymnasier och olika en-
sembler inom den grundläggande 
konstundervisningen samt grupper 
som skapats enbart för deltagan-
de i Den Unga Scenen. Inom varje 
grupp fanns 10-30 unga teaterentu-
siaster i åldern 13-25. Publikmän-
gden har under år 2015 inalles rört 
sig runt 10 635 åskådare.

TNL tackar å det varmaste 
alla parter som deltagit i admi-
nistrationen och förverkligandet 
av projektet Nuori Näyttömö / 
Den Unga Scenen 2013-2015, som 
kan konstateras vara på många ni-
våer lyckat.

Projektets betydelse syns i 
den hängivenhet och det engage-
mang som de medverkande upp-
visat.

Nuori Näyttämö/Den Unga Scenen 2013–2015 var ett nationellt teaterprojekt. Det sammanförde unga teaterama-
törer med professionella teaterarbetare och dramatiker. Det tvåspråkiga projektet organiserades av förbundet Työ-
väen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) och förverkligades i Finland för första gången. Som förebild stod motsvarande 
projekt och redan etablerade verksamhetsformer på andra håll i Europa.

12. Den Svenska résumen

Irene Aho, teatteriohjaaja
Nuori Näyttämö -festivaali oli minulle katsojana ja teatte-
riammattilaisena harvinaisen rikas, ainutlaatuinen ja sydä-
mellinen kokemus. Harvoin teatterin parissa saavutetaan 
niin vilpittömän iloista ja yhteisöllisen jakamisen tunnelmaa 
kuin Turun päätösfestivaalilla, kattohan siellä meinasi räjäh-
tää joka esityksessä.

Tunsin olevani osallinen uuden teatterisukupolven syn-
tyhetkeen. Jännityksestä ja odotuksesta kihisevässä yleisössä 
istui enimmäkseen nuoria. Missä olivat aikuiset, missä teat-
terialan ammattilaiset?

Oli mielestäni neropattimaista, että festivaalin kon-
septiin  kuului tuoda näyttämölle useita tulkintoja samasta 
tekstistä. Uudet tekstit olivat kiinni ajassamme kiinnostaval-
la tavalla ja tarjosivat kovan haasteen työryhmille. Nuorille 
harrastajille, ja kokeneelle ohjaajallekin, tarjoutui ainutlaa-
tuinen tilaisuus havaintojen tekoon kunkin ryhmän teatteri-
kielestä, ” ai nuo ovat ratkaisseet sen noin” tai ”ai tuo tekee 
tuon roolin tuota kautta”. Uskon että se, että nuoret näkivät 
festivaalin aikaan useita versioita teoksesta, jonka kanssa 
ensin itse olivat painineet harjoituksissa, oli suurenmoinen 
oppimiskokemus. Kaikille jäi teatteritaskuun enemmän kuin 
mitä siellä oli festivaalille tullessa: oppia, nähdyksi tulemisen 
vahvistava kokemus, uusia ystäviä ja ennen kaikkea lisää 
luottamusta teatterin mahdollisuuksiin kertoa tärkeistä, ki-
peistäkin asioista.
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Nuori Näyttämö/Den Unga Scenen 
2013–2015 was a national theatre 
project. It brought together young 
theatre enthusiasts to work toget-
her with theatre professionals and 
playwrights. Although the bilingual 
pilot project, organized by Työvä-
en Näyttämöiden Liitto r.y. – TNL 
(Association for Amateur and Pro-
fessional Theatres in Finland), was 
implemented now for the first time, 
it took its lead from similar and 
well-established European procedu-
res and projects.

Production process: 
•  Four professional playwrights each wrote 

a play for young people aged 13-19.

•  Groups of adolescents (with their own 
directors) created performances from 
these plays with the support of a local 
professional theatre.

•  All performances were showcased in a 
local theatre festival organized at their 
own professional theatre.

•  One performance was selected from 
each local festival to participate in the 
national festival.

•  All plays (commissioned by the project) 
were published in an anthology.

 
As the main organizer, TNL was 

in charge of fundraising and the na-
tional administration of the project. 
Inke Rosilo served as main producer 

and coordinator. TNL edited and 
printed the play anthology in co-ope-
ration with the publisher NTAMO.

As a result of the Nuori Näyttä-
mö / Den Unga Scenen-project, four 
new plays were written in Finnish 
and Swedish.

Tove Appelgren: Zoo / Zoo 

Anna Krogerus: Kaarna / Karin Barck 
och jag

Ari-Pekka Lahti: Senga sengana / Senga 
sengana

Tuomas Timonen: Keltainen pallo / En 
gul boll

Helsinki City Theatre was the 
largest theatre involved in the pro-
ject. Its festival, comprised of 6 
groups of young people, took place 
on 2-3 May 2015 at Studio Pasila. 

Jyväskylä City Theatre hosted 
5 groups and the local festival took 
place on 8-9 May 2015.

Kajaani Town Theatre hosted 3 
groups for its festival, shown on the 
Sissilinna stage on 10-12 May 2015.

Lappeenranta City Theatre 
co-operated with 3 groups from the 
Estradi art school and one group 
from a secondary school. The fes-
tival took place on both the main 
stage and the studio stage on 4-5 
June 2015.

Rovaniemi Theatre – the Re-
gional Theatre of Lapland was host 
to 5 groups at its festival on 17-18 
April 2015. The performances took 

place on two stages, Paavo and 
Ertsa.

The local festivals culminated 
at Åbo Svenska Teater (the Swedish 
Theatre of Turku) with the simulta-
neous arrangement of its own local 
festival and the final national festival 
on 15-16 May 2015. The local festival 
featured one Swedish and two Finnish 
groups. The national festival showca-
sed one group from each of the five 
participating local regions.

Altogether 27 groups were cho-
sen to participate in the project. They 
all made their own interpretation of 
one of the four commissioned plays 
by drawing on the enthusiasm of the 
450 young actors, their directors and 
other artistic staff. The groups came 
from a variety of backgrounds with 
different levels of skill, but they were 
all accepted equally into the project. 
The groups ranged from established 
amateur companies, secondary school 
or basic art education groups or spe-
cial groups established for the purpose 
of participating in the project. Each 
group comprised 10-30 young artists 
with an age distribution from 13 to 25 
years. During 2015, the performances 
were seen by 10,635 people. 

The significance of the project 
was reflected in the commitment 
and devotion of all those who cont-
ributed to its implementation. TNL 
warmly thanks all the sponsors and 
co-workers who made this project 
a success.

13. The English summary

Hankkeen nettisivustolla 
www.nuorinayttamo.info

  loppuraportti sähköisenä
  ammattiteattereiden raportit
  nuorten ryhmien tiedot
  linkit lehtileikkeisiin
  valokuva-arkisto
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Suomalaisessa teatterissa pohditaan keinoja, joilla uu-
det sukupolvet saadaan esittävän taiteen pariin. Ai-
kuisten ammattilaisten tekemä nuortenteatteri ei riitä 
vetovoimatekijäksi. Nuoret haluavat nähdä näyttä-
möllä nuoria.

Suomessa on meneillään kotimaisen näytelmän 
kultakausi, mutta nuortennäytelmiä on kirjoitettu 
vain harvakseltaan.

Työväen Näyttämöiden Liiton Nuori Näyttämö 
-hanke otti vastaan nämä kaksi keskeistä haastetta: 
saada nuoret luontevasti teatterin pariin sekä tuottaa 
uusia, nuorille suunnattuja, taiteellisesti korkeatasoi-
sia tekstejä.

Nuori Näyttämö -pilottihanke toteutettiin vuosi-
na 2013–15 yhteistyössä neljän suomalaisen näytel-
mäkirjailijan, kuuden ammattiteatterin ja 27 nuor-
tenteatteriryhmän kanssa. Tämä raportti kertoo tästä  
innostavasta matkasta, jolle kaikki toteuttajatahot ha-
luavat yksimielisesti saada pysyvän jalansijan maan 
teatterikartalla.

www.nuorinayttamo.info

ISBN 978-952-93-6166-3 (nid.) 
ISBN 978-952-93-6167-0 (PDF) 


