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Sisä
llY

s

Toteuttam
ism

uoto:
• 

 neljä am
m

atissa toim
ivaa näytelm

äkirjailijaa kirjoitti 13–19-vuoti-
aille suunnatut näytelm

ät

• 
  nuorten ryhm

ät om
ine ohjaajineen valm

istivat näytelm
istä esityk-

set paikkakuntansa am
m

attiteatterin tuella

• 
 kaikki esitykset osallistuivat om

an alueensa am
m

attiteatterissa 
pidettylle paikallisfestivaalille 

• 
 kultakin paikallisfestivaalilta valittiin yksi esitys päätösfestivaalille

• 
 hankkeen näytelm

ät julkaistiin antologiana kirjan m
uodossa

Pääjärjestäjä Työväen N
äyttäm

öiden Liitto r.y. huo-
lehti rahoituksen hankkim

isesta ja hankkeen valtakun-
nallisesta hallinnoim

isesta. Tuottajana on toim
inut Inke 

Rosilo. TN
L toim

itti ja painatti yhdessä N
TA

M
O

-kus-
tantajan kanssa antologian hankkeen näytelm

istä.
N

uori N
äyttäm

ö -hankkeen avulla syntyi neljä uutta 
kotim

aista nuortennäytelm
ää suom

eksi ja ruotsiksi:

Tove Appelgrenin Zoo / Zoo 

Anna Krogeruksen Kaarna / Karin Barck och jag

Ari-Pekka Lahden Senga sengana / Senga sengana

Tuom
as Tim

osen Keltainen pallo / En gul boll

H
elsingin K

aupunginteatteri oli projektin suurin yh-
teistyöteatteri. Paikallisfestivaali toteutettiin 2.–3.5.2015 
Studio Pasilassa. H

K
T:n toim

inta-alueelta valittiin m
u-

kaan 6 nuorten ryhm
ää. 

Jyväsk
ylän K

aupunginteatterin alueelta oli m
ukana 

5 ryhm
ää, joiden katselm

us teatterin pienellä näyttä-
m

öllä toteutettiin 8.–9.5.2014. 

K
ajaanin K

aupunginteatterin alueelta m
ukaan valit-

tiin 3 ryhm
ää ja festivaali nähtiin pienellä näyttäm

öllä 
Sissilinnassa 10.–12.4.2015. 

Lappeenrannan K
aupunginteatterin kanssa yh-

teistyöhön lähti 3 ryhm
ää paikallisesta taidekoulusta. 

Isolla ja pienellä näyttäm
öllä 4.–5.5.2015 järjestettyyn 

festivaaliin osallistui lisäksi yksi lukiolaisryhm
ä. 

R
ovaniem

en Teatteri – Lapin A
lueteatterilla m

ukana 
oli 5 ryhm

ää, ja festivaali pidettiin 17.–18.4.2015 Lap-
pia-talon rem

ontin vuoksi väistötiloina toim
ivilla Paa-

vo- ja Ertsa -näyttäm
öillä. 

Festivaalien sarja päättyi 15.–16.5.2015 Å
bo Svenska 

Teaterissa pidettyyn paikalliseen ja valtakunnalliseen 
katselm

ukseen eli päätösfestivaaliin. Turun alueelta 
m

ukana oli kaksi suom
enkielistä ja yksi ruotsinkielinen 

ryhm
ä. Festivaalille osallistui kultakin m

uulta viideltä 
paikkakunnalta yksi ryhm

ä.

H
ankkeeseen valittiin m

ukaan 27 ryhm
ää. N

e toteutti-
vat 27 versiota kirjailijoilta tilatusta neljästä näytelm

äs-
tä, noin 450 nuoren esiintyjän ja heidän ohjaajiensa 
sekä m

uun taiteellisen henkilökunnan voim
in. N

uorten 
ryhm

ät tulivat erilaisista taustoista ilm
an tasokarsintaa. 

M
ukana oli vakiintuneita teatteriryhm

iä, lukioista ja 
taiteen perusopetuksesta tulevia kokoonpanoja tai juu-
ri tätä hanketta varten synnytettyjä ryhm

iä. Kussakin 
ryhm

ässä oli noin 10-30 nuorta teatterintekijää, ikäja-
kaum

altaan 13–25-vuotiaita. Ryhm
ien esityksissä on ol-

lut 10 635 katsojaa.

Työväen N
äyttäm

öiden Liitto r.y. kiittää läm
pim

ästi 
kaikkia N

uori N
äyttäm

ö/D
en U

nga Scenen 2013–2015 
hankkeen hallinnointiin ja toteuttam

iseen sekä liitty-
neitä tahoja hankkeen kaikinpuolisesta onnistum

isesta.

H
anke osoitti m

erkityksellisyytensä toteuttajien ja 
tekijöiden sitoutuneisuuden ja antaum

uksellisuuden 
kautta.

Y
h

t
een

v
et

o
In

ke Rosilo, tuottaja

N
uori N

äyttäm
ö/D

en U
nga Scenen 2013–2015 oli valtakunnallinen teatterihanke. Se yhdisti nuoret teatterin har-

rastajat työskentelem
ään yhdessä am

m
attiteatterin tekijöiden ja näytelm

äkirjailijoiden kanssa. Työväen N
äyttä-

m
öiden Liitto r.y.:n (T

N
L) organisoim

a, kaksikielinen hanke toteutettiin Suom
essa ensim

m
äistä kertaa. Esikuva-

na olivat m
uualla Euroopassa olevat, vastaavankaltaiset ja vakiintuneet toim

intam
allit.

1. Tausta ja m
otiivit 6

2. Kum
m

iryhm
ä 9

3. N
uorten ryhm

ät 10
4. Festivaalit 14

5. A
m

m
attiteatterit 16

6. N
äytelm

äkirjailijat ja dram
aturgi 28

7. N
äytelm

ät 32
8. T

iedotus 34
9. R

ahoitus 36
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11. Festivaalitunnelm
ia 38

12. D
en svenska resum
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ary 40
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Suom
alaisissa am

m
attiteattereissa 

joudutaan yhä perusteellisem
m

in 
pohtim

aan keinoja, joilla uudet 
sukupolvet saadaan houkuteltua 
esityksiin ja esittävän taiteen pariin. 
Lähes kaikkialla on havaittu, että 
aikuisten am

m
attilaisten tekem

ä 
nuortenteatteri ei riitä vetovoim

a-
tekijäksi. N

uoret haluavat nähdä 
nä yttäm

öllä nuoria. Kosketus lajiin 
syntyy ennen m

uuta siten, että teat-
terista voi löytää todellista sam

as-
tum

ispintaa, om
an ikäisiä ihm

isiä 
tunnistettavine kokem

uksineen.
Vaikka Suom

essa on m
eneil-

lään kotim
aisen näytelm

än kulta-
kausi, nuortennäytelm

iä on kirjoi-
tettu hyvin harvakseltaan.

N
uori N

äyttäm
ö -hanke otti 

vastaan näm
ä kaksi keskeistä 

haastetta: saada nuoret luontevasti 
teatterin pariin sekä tuottaa uusia, 
nuorille suunnattuja, taiteellisesti 
korkeatasoisia tekstejä.

A
lkusysäys syntyi Suom

en 
Teatteriohjaajien ja D

ram
aturgien 

liitossa, joka syksyllä 2011 kutsui 
yhteen alan toim

ijoita. Lähtökohta-
na olivat ohjaaja Janne Saarakkalan 
kokem

ukset Lontoossa toim
ivan 

Iso-Britannian K
ansallisteatte-

rin (N
ational Theatre) C

onnec-
tions-konseptin yhteistyöstä näytel-
m

äkirjailijoiden ja nuorten kanssa.
Prosessin ja tunnustelujen 

päätteeksi hankkeen tuotantovas-
tuun otti aluksi lasten- ja nuortente-
atterijärjestö A

ssitej, joka kuitenkin 
pian luopui tehtävästä vähäisten re-
surssiensa vuoksi. Työväen N

äyttä-
m

öiden Liitto r.y. koki projektin eri-

tyisen m
erkittävänä, ja järjestö otti 

hankkeen hoidettavakseen silloisen 
toim

innanjohtajansa Eeva-Sisko 
A

rtellin aloitteesta ja yhdistyksen 
hallituksen hyväksym

änä. H
anke 

sopi hyvin TN
L:n profiiliin, koska 

sen yksi keskeisistä toim
inta-ajatuk-

sista on luoda siltaa harrastajien ja 
am

m
attilaisten yhteistyölle.
Työväen N

äyttäm
öiden Liit-

to r.y. on harrastaja- ja am
m

atti-
teattereiden yhteinen järjestö, ja 
sen olennainen tehtävä on tukea 
nuorten kiinnittym

istä esittävään 
taiteeseen. N

uori N
äyttäm

ö antoi 
oivallisen m

ahdollisuuden kannus-
taa nuoria taiteellisen työn tuotta-
m

iseen, sen oppim
iseen ja yhdessä 

etsittyjen aarteiden löytäm
iseen. 

A
m

m
attiteattereiden näkökul-

m
asta N

uori N
äyttäm

ö puolestaan 
edusti luontevaa m

ahdollisuutta 
tehdä yhteistyötä nuorten kanssa il-
m

an tälle ajalle tyypillisiä koe-esiin-
tym

isiä ja taitotasojen m
ittaam

isia. 
N

iin ikään nähtiin, että am
m

atti-
teatterit voivat näin laajentaa ylei-
söpohjaa, herättää nuorten pysyvää 
kiinnostusta teatteritaidetta kohtaan 
ja tarjota laadukkaita taidepalveluja 
nuorelle yleisölle ja heidän lähipii-
rilleen.

N
uori N

äyttäm
ö -hankkeen 

tukijaloiksi rakentuivat kansain-
välisenä esikuvana toim

iva laa-
jalle levinnyt brittiläinen C

onne-
ctions-konsepti, m

aan eturivin 
näytelm

äkirjailijat, sitoutuneet 
am

m
attiteatterit, innostuneet nuoret 

tekijät ohjaajineen sekä toim
iva or-

ganisaatio ja tehokas tiedotus.

1. ta
u

sta
 ja

 m
o

t
iiv

it
A

n
n

ukka Ruuskan
en

, toim
in

n
an

johtaja

7
N

U
O

R
I N

Ä
Y

TTÄ
M

Ö
6

N
U

O
R

I N
Ä

Y
TTÄ

M
Ö

JäTe-Nuoret, Keltainen pallo, kuva Olli Tamminen



M
ikä voisi olla m

ielekkääm
pää kuin 

olla kaitsem
assa projektia, jossa 

kaikki osapuolet – nuoret, näytel-
m

äkirjailijat, näytelm
äkirjallisuus, 

teatterit ja yleisö – ovat yhtäläi-
siä voittajia! Väitän, että N

uori 
N

äyttäm
ö -pilottiin osallistuneissa 

nuorisoteatteriryhm
issä on niitä 

tulevaisuuden tekijöitä, jotka saivat 
ensikosketuksensa am

m
attiteatte-

riin m
ukana olleiden teattereiden 

järjestäm
illä festivaaleilla ja heitä 

varten kirjoitetun näytelm
äkirjal-

lisuuden kautta. U
skom

m
e, että 

m
yös ne nuoret, jotka tähtäävät 

m
uille aloille, ovat projektin jälkeen 

tietoisem
pia siitä, m

iksi teatteri on 
tärkeää ja m

ikä on tekem
isen m

ei-
ninki. A

m
m

attim
aisen teatterityön 

ja nuorisotyön yhdistelm
ä on hank-

keen keskeinen kärki, joka erottaa 
sen m

uista nuorisoteatterihankkeis-
ta Suom

essa. Siksi se innosti heti 
kaikkia kum

m
iryhm

än am
m

atti-
laisia; eri ikäisiä teatteritaiteilijoi-
ta, yleisötyöntekijöitä ja tuottajia. 
H

aluam
m

e jatkaa tätä vapaaehtois-
ta työtä.

Kun konsepti on Britannias-
sa ja m

uutam
issa m

uissa m
aissa 

valm
iiksi testattu ja edut vastaansa-

nom
attom

at, sen päälle on helppo 
rakentaa. Se toim

ii. Siksi kum
m

i-
ryhm

ällä oli kissan päivät. Lähes 
kaikki, joita pyydettiin m

ukaan, ha-
lusivat osallistua. Kyse oli lähinnä 
organisoinnin taiteesta ja tuotannol-
lisesta tehokkuudesta. Työ ei seu-
rannut m

eitä kum
m

eja alkuvaiheen 
jälkeen kotiin vaan pysyi kokouksis-
sa. Pääsim

m
e niissä päätöksenteon 

ytim
een, TN

L ei pitänyt m
eitä kepin 

päässä. Silti työnjako oli selvä, TN
L 

ja tuottaja Inke Rosilo hoitivat käy-
tännön toteutuksen. 

N
uori N

äyttäm
ö on työnjaon 

taidetta, joka ulottuu kum
m

iryh-
m

ästä nuorisoteatteriryhm
ien esiin-

tyjiin saakka. Sen soveltam
isessa 

onnistuim
m

e. Siitä erityinen kiitos 
m

ukana olleille am
m

attiteattereille, 
jotka ottivat hankkeen vakavasti ja 
sijoittivat siihen resurssejaan. Kun 
jokainen tietää ja hoitaa hom

m
an-

sa kokonaisuudessa, kukaan ei pala 
loppuun, hallinto säilyy kevyenä ja 
päästään keskittym

ään olennaiseen.
Kum

m
iryhm

än keskustelevaan ja 
aikaansaavaan päätöksentekoon 
vaikutti ryhm

än tiivis koko sekä se, 
ettei se sisältänyt turhaa edustuksel-
lisuutta. O

lim
m

e kaikki palvelem
as-

sa vain itse hanketta, em
m

e aja-
m

assa m
uuta agendaa. K

aikki m
itä 

luvattiin, toteutettiin. Siitä kum
m

i-
ryhm

ä, TN
L ja tuottaja voivat olla 

ylpeitä. Tulokset löytyvät eriteltyinä 
tästä loppuraportissa.

Kum
m

iryhm
än jäsenet ovat 

olleet itseni lisäksi: ohjaaja A
tro 

K
ahiluoto 2013–2014, tanssitaiteen 

m
aisteri Päivi R

issanen, vastaava 
yleisötyöntekijä M

irja N
euvonen 

sekä tuottaja H
anna Suurhasko.

2. K
u

m
m

ir
y

h
m

ä
Jan

n
e Saarakkala, teatteriohjaaja, kum

m
iryhm

än
 puheen

johtaja

Jatkossa kum
m

iryhm
än 

toim
intaan kaivattaisiin 

ainakin yhtä pilottivaiheen 
näytelm

äkirjailijaa 
sekä nuorison 
edustajaa kertom

aan 
m

ielipiteensä esim
erkiksi 

teatteriryhm
ien ohjaajien 

koulutusviikonlopun 
kehittäm

isestä ja niistä 
sosiaalisen m

edian 
kanavista, joissa Nuoren 
Näyttäm

ön tulisi näkyä. 

9
8

N
U

O
R

I N
Ä

Y
TTÄ

M
Ö

N
U

O
R

I N
Ä

Y
TTÄ

M
Ö

Kittilän nuorisoteatteri, Keltainen pallo, kuva Tiina PuljujärviRare Youth, Zoo, kuva Jatta Harakkamäki-StepanoffKajaanin lyseo, Keltainen pallo, kuva Mira Fordell



N
uori N

äyttäm
ö -hankkeen olen-

naisin ulottuvuus oli nuorten 
saattam

inen teatteritaiteen piiriin 
osallistavilla ja yhteisöllisillä lä-
hestym

istavoilla. Kuuden alueen 
nuoret kutsuttiin yhteiseen valta-
kunnalliseen tapahtum

aan. N
äin 

kontakti syntyy tapahtum
an aikana 

sekä kotipaikkakunnan am
m

attilai-
siin että m

uihin teatteria harrasta-
vin nuoriin.

N
uori N

äyttäm
ö -projektiin 

2013–2015 osallistui 27 nuorten ryh-
m

ää, joissa oli yhteensä 440 nuorta 
teatterintekijää. H

eidän valm
ista-

m
aansa 27 esitystä esitettiin yh-

teensä 176 kertaa, ja katsojia näillä 
esityksillä oli yhteensä 10 635. 
N

uoret olivat 13–25-vuotiaita, ryh-
m

ien ohjaajat alkaen 19-vuotiaasta 
ensikertalaisesta aina m

onikym
-

m
envuotisen kokem

uksen om
aaviin 

konkareihin. 
K

aikkien ryhm
ien ohjaajat kut-

suttiin H
elsinkiin K

äpylään koulu-
tusviikonloppuun 23.-24. elokuuta 
2014. V

iikonlopun aikana ohjaajat 
kohtasivat tekstien kirjoittajat ja sai-

vat käydä keskusteluja näytelm
än 

ohjaam
iseen liityvistä näk ökulm

ista 
am

m
attiohjaajien kanssa. Lisäksi 

heillä oli tilaisuus keskustella tek-
niikasta sekä pyytää puvustus- ja 
lavastusvinkkejä 15 m

inuutin m
it-

taisessa pikaideointisessiossa am
-

m
attilaisten kanssa.

 Täm
än viikonlopun aikana 

ohjaajat verkostuivat, saivat hyvän 
tuntum

an siitä, m
illaiseen kokonai-

suuten he nyt kuuluivat, m
illaisessa 

paikallisessa ja valtakunnallisessa 
kokonaisuudessa heidän ryhm

änsä 
työskentelee.

Esitykset syntyivät lukioissa 
ilm

aisutaidon tunneilla, toim
intansa 

vakiinnuttaneissa harrastajateatte-
reissa, taiteen perusopetusta anta-
vissa kouluissa ja am

m
attim

aisesti 
johdetuissa nuorten teattereissa. 
H

ankkeeseen haettiin tietoisesti hy-
vin erilaisista toim

intaym
päristöis-

tä tulevia ryhm
iä, m

ikä toteutuikin 
ilahduttavalla tavalla.

N
uorilta ja ohjaajilta tulleis-

sa palautteissa kiitettiin sitä, että 
hanke järjestettiin, koska se tarjosi 

heille hienon ja ainutlaatuisen m
ah-

dollisuuden olla m
ukana poikkeuk-

sellisessa kokonaisuudessa. Ehkä 
toistuvin ja kaikki tekijät yllättänyt 
elem

entti N
uori N

äyttäm
ö -hank-

keessa oli esitysten kunnianhim
oi-

nen toteutustapa, näkem
ysten rik-

kaus ja persoonallisuus.
Y

leensä näytelm
ätekstin eri-

laisia tulkintoja ei ole nähtävillä 
sam

anaikaisesti, m
utta nyt saattoi 

festivaaleilla nähdä useita tulkintoja 
sam

asta tekstistä. Kukin ryhm
ä oli 

harjoitus- ja toteutusvaiheessa tie-
tysti kulkenut kohti om

aa teostaan 
ja pitänyt sitä ”ainoana” m

ahdolli-
sena sekä ratkaissut tekstin haasteet 
om

ista lähtökohdistaan käsin. M
ui-

den tulkintojen rinnalla nähtynä 
om

an teoksen arvo hävinnyt m
in-

nekään, vaan m
onien näkem

ysten 
rikkaus ja m

ahdollisuudet avasivat 
nuoria näkem

ään m
aailm

aa m
yös 

m
uiden silm

in. K
atsom

oissa kiljah-
deltiin: A

i noniko noi onkin tehnyt 
tuon!?Tulkintojen, näkem

ysten ja 
teatterileikin m

aailm
a avautui konk-

3. N
u

o
r

t
en

 r
y

h
m

ä
t

In
ke Rosilo

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

O
n m

ielenkiintoista, ettei kil-
pailuasetelm

a ollut ilm
assa katso-

m
iskokem

uksen aikana, vaan vasta 
kun yksi esityksistä valittiin jat-
koon. Kuitenkin jokainen osallistuja 
tiesi jo vuotta aiem

m
in m

ikä hank-
keen kokonaiskonsepti on. M

utta 
viesti valinnasta konkretisoitui tun-
netasolla vasta paikallisfestivaalien 
päätöspuheissa.

N
uorten ja ohjaajien palaut-

teissa heijastuu ym
m

ärrys siitä, 
m

illaiseen ainutlaatuiseen kokonai-
suuteen he olivat päässeet m

ukaan. 
Palautteissa löytyy m

yös tervettä 
reflektointia hukatuista m

ahdolli-
suuksista, välinpitäm

ättöm
yydestä 

väärällä hetkellä tai silkasta ym
m

är-
täm

ättöm
yydestä. Pitkäjänteisyys ja 

osallistum
inen sitouttavalla otteella 

ryhm
än työhön ja sen edistym

iseen 
on ollut kasvattava ja silm

iä avaava 
kokem

us: M
inulla on m

erkitystä, 
m

ielipiteilläni on m
erkitystä, sillä, 

että olen paikalla on m
erkitystä. 

O
len olennainen pala isoa kokonai-

suutta, m
inua tarvitaan. Ryhm

ä-
työtaitojen kasvam

inen näyttelijyy-
den ohella on ollut nuorille tärkeä 
kokem

us.
Tekijöiden toive selkeäm

m
äs-

tä, perustellum
m

asta ja perusteelli-
sem

m
asta palautteesta on inhim

il-
linen ja oikeutettu. K

aikki luovan 
työn tekijät toivovat arvostavaa ja 
kunnioittavaa reflektointia työstään. 
Pidem

m
ät ja perusteellisem

m
at 

keskustelut – enem
m

än vertaistuen 

kuin palautteen hengessä – voita-
neen saada aikaan seuraavilla to-
teuttam

iskierroksilla.
H

ankkeelle toivottiin kaikilla 
paikkakunnilla enem

m
än näky-

vyyttä ja tiiviim
pää verkostoitum

is-
ta m

uiden hankkeeseen osallistu-
vien ryhm

ien kanssa koko Suom
en 

alueella. Vastaisuudessa tiedotuksen 
suuntaam

inen yksilöiden kokem
uk-

siin ja taiteen tekem
iseen lienee 

tarpeellista. M
ielekästä on kehittää 

jo alussa toim
iva som

e-verkosto, 
jonka avulla nuoret saavat kontak-
tin toisiinsa jo ennen festivaaleja ja 
näkem

yksen toistensa prosesseista. 
Täm

äntyyppisen tiedotusverkoston 
ja näkem

yksen rakentam
inen tar-

vinnee jo osa-aikaisen tiedottajan.
Teattereiden resursien riittä-

m
inen tiiviim

pään yhteistyöhön 
valittujen ryhm

inen kanssa lienee 
ikuisuuskysym

ys, m
utta jos teatteri 

saa jo pari vuotta aiem
m

in tietää 
olevansa m

ukana hankkeessa, niin 
haluttaessa ajankäytön jyvittäm

inen 
m

yös nuorten kohtaam
iseen lienee 

helpom
paa.

”Kaiken kaikkiaan 
tästä jutusta tuli 
enem

m
än am

m
atti- kuin 

harrastajateatterifiilis!”, 
kom

m
entoi 

helsinkiläinen 
hankkeeseen 
osallistunut nuori.
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Vaskivuoren lukio, Kaarna, kuva Inke Rosilo



Espoon esittävän taiteen koulu, syventävävät 4
Anna Krogerus: Kaarna

ohjaus Janne Jokelainen

Järvenpään teatterin  JÄTE - Nuoret
Tuom

as Tim
onen: Keltainen pallo

ohjaus Ville M
ustonen ja M

inna Lund

Sankarit, Narrin näyttäm
ö

Tuom
as Tim

onen: Keltainen pallo
ohjaus Laura M

boup

Rare Youth, Kannelm
äen ja Pohjois-Haagan 

yläkoulut
Tove Appelgren: Zoo

ohjaus Jatta Harakkam
äki-Stepanoff

Teatteri Tuikkeen ilm
aisukoulu, Soihtu-ryhm

ä
Anna Krogerus: Kaarna
ohjaus Kim

m
o Tähtivirta

Vaskivuoren lukio
Anna Krogerus: Kaarna 
ohjaus Susanna M

etsälä

Valtakunnalliselle Turun Nuori Näyttäm
ö 

-festivaalille valittiin Teatteri Tuikkeen 
ilm

aisukoulun Soihtu-ryhm
än Kaarna-esitys.

Jyväskylän Kansalaisopiston 14–18 -vuotiaiden 
teatteritaiteen ryhm

ä,
Anna Krogerus: Kaarna

ohjaus Antti Suora

Jyväskylän kristillisen opiston teatterikoulutus
Ari-Pekka Lahti: Senga sengana

ohjaus Ville Kiljunen

Kansalaisopiston 12–15-vuotiaiden teatteritaiteen 
ryhm

ä
Tuom

as Tim
onen: Keltainen pallo

ohjaus Sauli Yksjärvi

Kulissin nuoret
Anna Krogerus: Kaarna

ohjaus Sauli Yksjärvi

Kuokkalan koulun ilm
aisutaitoryhm

ä
Tove Appelgren: Zoo
ohjaus Jaana Kallio

Valtakunnalliselle festivaalille valittiin Kulissin 
nuorten Kaarna-esitys.

Kajaanin Harrastajateatteri
Anna Krogerus: Kaarna

ohjaus Sam
i Sainio

Kajaanin Lyseo
Tuom

as Tim
onen: Keltainen pallo

ohjaus M
ira Fordell ja Terhi Kontiola

Hauholan koulu
Tove Appelgren: Zoo

ohjaus Sirpa Perttunen

Valtakunnalliselle festivaalille valittiin Kajaanin 
Lyseon Keltainen pallo -esitys.

Lappeenrannan Lukioteatteri
Tuom

as Tim
onen: Keltainen Pallo

ohjaus M
arika 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 M
aukonen

 
 

Kittilän nuorisoteatteri Kitinät
Tuom

as Tim
onen: Keltainen pallo

ohjaus Tiina Puljujärvi
 

Napapiirin yläkoulun draam
aryhm

ä Rovaniem
i

Tuom
as Tim

onen: Keltainen pallo
ohjaus Jukka Aikio

 
Young Art IV Rovaniem

i
Tove Appelgren: Zoo
ohjaus Liisa Penttilä

 
H-M

oilaset Rovaniem
eltä

 Ari-Pekka Lahti: Senga sengana
ohjaus Liisa Penttilä

 
Valtakunnalliselle festivaalille valittiin Kittilän 
Nuorisoteatteri Kitinän Keltainen pallo -esitys.

Turun Klassillinen Lukio
Tuom

as Tim
onen: Keltainen pallo

ohjaus Katri Aholainen

Turun Nuori Teatteri
Anna Krogerus: Kaarna
ohjaus M

ikko Kaikkonen

Åbolands teaterskola
Tove Appelgren: Zoo

regi Jani Lastuniem
i och Linda Åkerlund

Kaikki kolm
e Turun alueen esitystä esiintyivät 

ÅST:n päätösfestivaaleilla.

”M
ahtavaa, että tälläinen 

järjestettiin! Ja kolm
e 

huutom
erkkiä. Teatteri 

on niin universaali asia 
ja sitä voivat tehdä 
kaikki. Ehkäisevää 
m

ielenterveystyötä 
parhaim

m
illaan.”

”Keep on rocking! 
Tarjotkaa vastaava 
m

ahdollisuus nuorille m
yös 

tulevaisuudessa, se kokem
us 

varm
asti pysyy m

ukana koko 
elinajan.”

”Opin kuuntelem
aan ja 

antam
aan m

uille tilaa 
näyttäm

öllä.”

”Henkilökohtaisesti olen 
oppinnut tästä prokkiksesta 
m

ielettöm
än paljon! Opin 

näyttelijänä ja ihm
isenä 

uskom
attom

ia asioita!”

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

ahtavia.”

”Saada teatterikokem
usta 

am
m

attilaisten kanssa; 
palautetta ja ohjeita, m

iten 
kehittyä, haastaa itsensä ja 
nuoret teatterin tekem

iseen 
oikeasti.”

”Oli ihan huippu kokem
us! 

Vaikka alussa oli huonot 
fiilikset siitä, että m

enee 
vapaa-aikaa, m

utta lauantai 
(festivaali kruunasi kaiken. 
Kiitos :).”

”Parasta oli luottam
us, ilo ja 

yhteishenki koko prosessin 
aikana.”

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

yös 
heittäytym

iskykyä.”

”Opin teatterin 
m

oniulotteisuudesta: M
iten 

asiat voidaan nähdä niin 
m

onesta näkökulm
asta ja 

m
iten lukuisat tekijät liittyvät 

esitykseen ilm
an, että niistä 

edes m
urto-osa näkyy 

näyttäm
öllä.”

”Opim
m

e paljon itsestäm
m

e 
ja m

aailm
asta. Täm

ä 
oli avartava kokem

us 
onnistum

isen ja 
epäonnistum

isen hetkineen. 
Itsetuntom

m
e kasvoi 

kohisten, kynnys osallistua 
asioihin ’itseään parem

pien’ 
kanssa m

adaltui, tätä 
juuri epävarm

at nuoret 
tarvitsevat.”

”Opin sietäm
ään jännitystä.”

”Kaikesta näki, että töitä 
oli tehty, vaikka kotona 
lapsen suusta kuultuna 
välillä tuntui, että kaikki 
on huonosti. On hienoa 
huom

ata, että tosipaikan 
tullen kaikki tekevät 
osansa ja ylittivät itsensä”, 
näyttelijän vanhem

pi.
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Keskeisinä valintakriteereinä 
päätösfestivaalille pääsem

iseen olivat 
rohkeus om

aäänisyyteen ja taiteellisiin 
riskeihin, ei niinkään loppuun hiotun 
taitava näyttäm

ötulkinta. 

4
. Fest

iv
a

a
lit

A
n

n
ukka Ruuskan

en

N
uori N

äyttäm
ö huipentui k

uuden festivaalin  
sarjaan am

m
attiteattereiden lavoilla keväällä 2015:

Kajaanin kaupunginteatterissa 11.-12.4. toteutettiin kolm
e esitystä

Rovaniem
en 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., kolm

e paikallista, viisi valittua ja 
yksi kutsuttu esitys

Festivaaliketju oli ainutlaatuinen suom
alaisen harrasta-

ja- ja am
m

attiteatterin historiassa. V
iiden paikallisfes-

tivaalin tuotannoista keväällä 2015 vastasivat teatterit, 
joissa päävastuun järjestelyistä kantoivat kuraattorit. 
Jokaisessa teatterissa tapahtum

ien toteuttam
iseen oli 

resursoitu riittävästi aikaa ja asiantuntem
usta. Tuotan-

tokoneistot toim
ivat täysin am

m
attilaistapahtum

aa vas-
taavasti aikataulutuksesta ja tekniikasta tiedotukseen.
N

äyttäm
öinä olivat K

ajaanin kaupunginteatterin pieni 
näyttäm

ö Sissilinna, Rovaniem
en Teatterissa esiinnyt-

tiin Lappia-talon rem
ontin vuoksi väistötilassa M

aa-
kuntakadun koululla, H

elsingin kaupunginteatterissa 
käytössä oli Studio Pasila, Lappeenrannan kaupungin-
teatterissa iso ja pieni näyttäm

ö sekä Jyväskylässä pieni 
näyttäm

ö.
Festivaalit osoittivat, että am

m
attiteatterit olivat 

hankkeelle oikeita paikkoja ja yhteistyökum
ppaneita. 

N
e paitsi tarjosivat alan m

onipuolista osaam
ista, m

yös 
m

erkitsivät nuorille suurta taiteellista loikkaa koulujen 
jum

ppasaleista oikeille näyttäm
öille. A

m
m

attiteatteri-
talojen synnyttäm

ä sähköinen tunnelm
a ja m

otivaatio 
olivat tapahtum

issa käsinkosketeltavia.
Jokaisessa teatterissa syntyi tunne siitä, että N

uori 
N

äyttäm
ö -hanke osanottajineen ja järjestäjineen oli 

läm
pim

ästi tervetullut. H
enkilökunta oli innostunutta ja 

sitoutunutta, ja nuoria kohdeltiin ikään kuin tasavertai-
sina taiteilijoina.

Teattereissa puolestaan koettiin se ihm
e, että kat-

som
ot täyttyivät nuorista, vahvasti reagoivista katsojis-

ta. Teatterinjohtajien ennakko-oletus siitä, että nuoret 
tulevat katsom

aan nuoria, todentui jokaisessa festivaa-
lipaikassa.

Paikallisfestivaalien valintaraadin vakiokaksikon 
m

uodostivat Työväen N
äyttäm

öiden Liitosta tuottaja 

Inke Rosilo ja toim
innanjohtaja A

nnukka Ruuskanen. 
H

e kiersivät katsom
assa kaikki esitykset. K

ajaanissa 
raatia täydensi teatterinjohtaja-ohjaaja M

iko Jaakkola, 
Rovaniem

ellä teatterinjohtaja-ohjaaja Juha Vuorinen, 
H

elsingissä näyttelijä Leena Rapola, Lappeenrannassa 
ohjaaja Lija Fiscer sekä näyttelijä Ilona Pukkila, Jyväs-
kylässä valosuunnittelija Tuukka Toijanniem

i ja Turussa 
paikallisesitysten osalta teatterinjohtaja-näyttelijä D

ick 
H

olm
ström

.
Raadin palaute annettiin kullekin ryhm

älle suul-
lisesti heti esitysten jälkeen. Päätösfestivaalille valitut 
esitykset perusteluineen julkistettiin jokaisessa kaupun-
gissa pidetyssä yhteisessä päätöstapahtum

assa.
Raadituksessa pyrittiin olem

aan rakentam
atta kil-

pailuasetelm
aa, m

itä toisaalta on vaikea täysin välttää 
tapahtum

assa, 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 kunnianhim

oisesti 
teatteria tehneitä ohjaajia ja harrastajia. Raadituksessa 
pyrittiin ottam

aan näm
ä erot huom

ioon ja kannusta-
m

aan kaikkia kehittym
ään eteenpäin om

ista lähtökoh-
distaan. Päätösfestivaalille valitut esitykset eivät kenties 
edustaneet m

aan nuorisoteatterin taidollista parhaim
-

m
istoa, vaan raati korosti ennen m

uuta taiteellista roh-
keutta, om

aäänisyyttä ja riskinottoa.
Festivaaliketju huipentui Å

bo Svenska Teaterissa 
suureksi, valtakunnalliseksi teatteritapahtum

aksi 15.-
16. toukokuusta 2015. Turussa esiintyi 146 nuorta teat-
terintekijää ja esitykset näki 1060 katsojaa. Esiintyjät 
tulivat K

ajaanista, K
ittilästä, H

elsingistä, Lappeenran-
nasta, Jyväskylästä ja Turusta.

Suom
en vanhim

m
an teatteritalon arvokkaassa sa-

lissa koettiin jännittävä, kiihkeä ja kohottava kaksipäi-
väinen. N

uori sukupolvi toi näyttäm
ölle om

ia tulkinto-
jaan uusista kotim

aisista näytelm
istä, jotka kuitenkin 

olivat tuttuja m
yös m

uille esiintyjille. Festivaalitunnel-
m

aa leim
asi leirinuotiohenki, ja erilaisia lähestym

ista-
poja sam

oihin teksteihin vertailtiin hyvässä m
aakunta-

joukkuehengessä.

1
5

N
U

O
R

I N
Ä

Y
TTÄ

M
Ö

1
4

N
U

O
R

I N
Ä

Y
TTÄ

M
Ö

Hauholan koulu, Zoo, kuva Inke RosiloMirja Neuvonen, kuva Inke Rosilo

Kansalaisopiston teatteritaiteen ryhmä, Kaarna, kuva Nelli Kiviluoma



N
uori N

äyttäm
ö -hankkeessa m

u-
kana olleiden teattereiden johdon 
m

ielestä hanke oli tuore, tervetullut 
ja m

ielenkiintoinen tapa tavoittaa 
om

an toim
inta-alueensa nuoria. 

Pilottihankkeeseen osallistum
isesta 

päättivät K
ajaanin kaupunginteatte-

rin johtaja M
iko Jaakkola, Rovanie-

m
en Teatterin johtaja A

tro K
ahiluo-

to, Jyväskylä kaupunginteatterin 
johtaja A

nssi Valtonen, Lappeen-
rannan kaupunginteatterin johtaja 
Jari Juutinen, H

elsingin kaupun-
ginteatterin apulaisjohtaja K

ari 
Rentola ja Å

bo Svenska Teaterin 
johtaja Joachim

 Thibblin. Toteutta-
m

isvaiheessa Rovaniem
en Teatteria 

johti Juha Vuorinen, Jyväskylässä 
johtajana oli K

ari A
rffm

an ja Å
bo 

Svenska Teaterissa D
ick H

olm
ström

. 
Seuraavassa tiivistelm

ä johtajien 
näkem

yksistä pilottiprojektin pää-
tösvaiheessa.

N
uoret ovat haasteellinen 

kohderyhm
ä. Reseptiä, jolla saada 

nuoret katsojiksi tai osallistujiksi 
yleisötyön erilaisiin konsepteihin, 
ei löydy. N

uori N
äyttäm

ö -hanke on 
tarjonnut tarpeeksi pitkäjänteisen ja 
m

onipuolisen tavan kohdata ja sito-
uttaa nuoret tekem

ään yhteistyötä 
tasa-arv oisella ja heitä kunnioitta-
valla tavalla. H

anke, jossa Suom
en 

eturivin kirjailijat keskittyvät nuor-

ten ongelm
iin ja m

aailm
aan, on 

om
iaan edistäm

ään sitä, että teatte-
ri käsittelisi oikeasti nuorten kysy-
m

yksiä sam
astuttavassa m

uodossa.
Ei ole yksinkertaista istuttaa 

am
m

attiteatterin tiukkaan harjoitus- 
ja esitysrytm

iin siitä poikkeavaa, ul-
kopuolelta tulevaa toim

intaa. M
utta 

se on m
ahdollista. Y

leisötyönteki-
jät ovat kaikissa teattereissa olleet 
avainasem

assa saattaessaan yhteen 
nuoria ja teattereiden sisältä valittu-
ja am

m
attilaiskum

m
eja. Y

hteistyön 
m

uodot vaihtelivat eri paikkakun-
nilla: joissain teattereissa syntyi tii-
viistä ja m

olem
pia osapuolia tyydyt-

tävää vuorovaikutusta, m
uutam

issa 
kohtaam

iset jättivät vielä kehittäm
i-

sen varaa. N
uori N

äyttäm
ö -hank-

keen pääorganisoija TN
L jätti yksit-

täisen teattereiden järjestettäviksi 
aikataulutuksen ja tavan, joilla ne 
sitoutuvat projektiin ja pyrkivät vas-
taam

aan nuorten toiveisiin. Kukin 
teatteri linjasi sitoutum

isasteensa 
om

ien resurssiensa ja henkilöstön-
sä sekä nuorten ryhm

ien tarpei-
den m

ukaan. K
aikkien teattereiden 

johtajat kokivat, että osallistavuus 
on keskeinen toim

intatapa nuorten 
houkuttelem

iseksi teatterin pariin.
N

uori N
äyttäm

ö -hanke koet-
tiin johtajien keskuudessa toim

in-
tam

alliksi, joka vastaa esim
erkik-

si opetus- ja kulttuurim
inisteriön 

edellyttäm
iä yhteistyöprojekteja. 

Sen kunnollinen istuttam
inen osak-

si teatterin toim
intaa on olennaista, 

jotta työskentely ei jää pintaraapai-
suksi. A

m
m

attiteattereiden henki-
lökunta- ja aikaresurssit eivät hevin 
anna m

ahdollisuuksia uudenlaisten 
kehittäm

ishakkeiden suunnitteluun 
ja toteuttam

iseen talon sisällä, joten 
teatterin ulkopuolelta tuleva ideoin-
ti, sekä valm

is sisältö- ja hankera-
kenne toim

ivat välttäm
ättöm

änä 
toteuttam

istukena. K
aikki teatterit 

osallistuivat hankkeeseen m
erkit-

tävin taloudellisin ja henkilöstöön 
liittyvin panoksin.

Johtajat näkivät yhteistyön etui-
na erityisesti pitkäjännitteisen sitout-
tam

isen, joka kuitenkin aiheutti vain 
kevyen rasitteen teatterin norm

aaliin 
toim

intaan. H
ankkeelle toivottiin 

yksim
ielisesti jatkoa. M

yönteisen en-
sikokem

uksen jälkeen haluttiin tulla 
m

ukaan m
yös seuraaville kierroksil-

le, viisastuneena ja kootun ym
m

är-
ryksen kanssa, uusien pysyvien toi-
m

intam
uotojen luom

iseksi.
A

m
m

attiteattereiden henkilö-
kunnan ovi on avautunut teatte-
ria lähestyville nuorille: tervetuloa 
esiintym

ään näyttäm
öllem

m
e, ter-

vetuloa keskustelem
aan teatterista 

yhdessä.

5. A
m

m
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t
t

it
ea

t
t

er
it

Jo
h
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k
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In
ke Rosilo

H
elsingin kaupunginteatteri oli 

alusta asti vahvasti synnyttäm
ässä 

N
uori N

äyttäm
ö -hanketta. Y

leisö-
työvastaava oli m

ukana jo m
arras-

kuusta 2010 lähtien hankkeen suun-
nitteluvaiheessa. N

uori N
äyttäm

ö 
kirjattiin teatterin strategiaan yhte-
nä yleisötyön painotuskohteista. 
Teatterin henkilökunnasta valitun 
taiteilijakum

m
in roolin ajattelim

m
e 

m
entoriksi kullekin ryhm

älle; hän 
vierailisi m

uutam
an kerran ryhm

än 
harjoituksissa tapaam

assa nuoria 
ja ohjaajaa sekä kom

m
entoim

assa 
näkem

äänsä. Kum
m

isuhteen raken-
tum

iseen vaikuttivat m
uun m

uassa 
aik ataulut, ohjaajan aktiivisuus 
sekä kiinnostus ja tarve kum

m
in 

hyödyntäm
iseen sekä tietysti se, m

i-
ten kem

iat pelasivat.
Festivaalin käyttöön saatiin tiu-

kat kaksi päivää. Rajallista raken-
nus- ja harjoitusaikaa näyttäm

öllä 
pyrittiin kom

pensoim
aan tarkalla 

yhteisellä etukäteissuunnittelulla. 
Jokainen ryhm

ä kävi huhtikuun 
aikana harjoittelem

assa Studio Pasi-
lassa tyhjällä näyttäm

öllä. Ryhm
ien 

kanssa järjestettiin m
yös tekninen 

palaveri, jossa oli läsnä näyttäm
ö-

henkilökuntaa, valo- ja ääniteknii-
kan edustajat sekä ryhm

ien ohjaajat 
sekä m

ahdollista m
uuta teknistä 

henkilökuntaa. 

K
aikilla ryhm

illä ensi-illat oli-
vat huhti-toukokuussa. N

eljällä 
ryhm

ällä ensi-ilta oli ryhm
än om

is-
sa esitystiloissa, ja kahden ryhm

än 
ensiesitys oli Studio Pasilassa N

uori 
N

äyttäm
ö -festivaalilla.

H
K

T:n paikallisfestivaali pi-
dettiin Studio Pasilan näyttäm

öllä 
2.-3.5.2015. Esiintyville ryhm

ille oli 
varattu 1,5 tunnin harjoitus- ja ra-
kennusaika sam

an päivän aam
uun. 

Studio tarjosi puitteet, jotka 
kokosivat ihm

iset yhteen ja loivat 
m

utkattom
an ilm

apiirin. O
li upeaa, 

kun teatterisali oli täynnä nuoria. 
N

uorten sitoutum
inen oli kouriin-

tuntuvaa, ja jokainen esiintyjä sei-
soi vahvasti om

an ryhm
än esityk-

sen takana.
K

aksipäiväinen festivaali Stu-
dio Pasilassa oli suuri voim

ain-
ponnistus, jonka suunnitteluun ja 
toteutukseen osallistui koko Pasilan 
henkilökunta, seitsem

än henkilöä 
ja lisäksi kaksi äänim

iestä, vahti-
m

estarit, lipunm
yynti sekä kaksi 

harjoittelijaa. H
K

T:stä parikym
m

en-
tä työntekijää osallistui aktiivisesti 
hankkeen toteutum

iseen. M
ukana 

olleet kokivat toteuttam
isen olleen 

m
ielekästä ja tuoneen tuoreen tuu-

lahduksen om
an työn keskelle. O

li 
m

ahtavaa saada tehdä yhteistyötä 
m

uiden teatterilaisten kanssa, vaih-

taa kokem
uksia ja hyödyntää tois-

ten kokem
uksia. 

F estivaalista tiedottam
isessa 

teatteri olisi voinut olla aktiivisem
-

pi, ja saada sille näin parem
paa 

näkyvyyttä. M
edian huom

iota on 
kuitenkin vaikea herättää pääkau-
punkiseudulla, jossa tarjontaa on 
paljon. Tiedottam

iseen kannattai-
si jatkossa ottaa vahvem

m
in m

yös 
m

ukaan hankkeeseen osallistuvat 
nuoret, jotka ovat itse juuri nuorten 
tiedotuskanavien aktiivikäyttäjiä.
U

skom
m

e N
uoren N

äyttäm
ön 

ideaan yhtä paljon kuin viisi vuotta 
sitten, kun sitä alettiin suunnitella.

H
elsin

g
in
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M
irja N

euvon
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, yleisötyövastaava

Jotkut nuoret 
kokivat tilanteen 
kilpailuna. 
Jatkosuunnittelussa 
tulee pohtia, kuinka 
kilpailuasetelm

a ei 
kasva liian isoksi. 1
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V
iim

eisen kahden vuoden aikana 
Jyväskylässä on keskusteltu run-
saasti nuorten m

ahdollisuuksista 
harrastaa teatteria, sen koordinoin-
nista, järjestäjistä ja tilakysym

yk-
sistä. K

aupungin järjestäm
än 

kulttuurisen nuorisotyön ja kansa-
laisopiston lisäksi kaupungista löy-
tyy kolm

annen sektorin toim
ijoita, 

joiden lähtökohdat tekem
iseen niin 

ikään vaihtelevat esitysorientaati-
on suhteen. O

sa ryhm
istä tähtää 

puhtaasti julkisiin esityksiin ja 
tarttuu valm

iisiin näytelm
ätekstei-

hin, osa lähtee liikkeelle teem
akes-

keisesti ideoiden ja itse kirjoittaen 
kiinteästi nuorten eläm

ään liittyviä 
yhteiskunnallisestikin värittyneitä 
tekstejä, m

utta kykenevät vähäiseen 
esitystoim

intaan pienelle piirille. 
Tähän ryhm

ien m
oninaisuuteen oli 

Jyväskylässä hyvä tarttua.
Tätä taustaa vasten N

uori N
äyt-

täm
ö -hanke ajoittui Jyväskylässä 

oiv alliseen aikaan. Voidaan sanoa, 
että N

uori N
äyttäm

ö ja sen m
yötä 

nuorten teatteriharrastuksen esiin 
tuom

inen m
uun m

uassa tiedotusvä-

lineissä, antoi osansa nuorten teatte-
ritoim

intaan ja sen näkyvyyteen.
K

aupunginteatterissa yhteis-
työ hankkeen kanssa koettiin heti 
tärkeäksi ja otettiin ilolla vastaan. 
M

aakunnan suurim
pana am

m
at-

titeatterina ja yhteiskunnallisena 
toim

ijana m
eillä on velvollisuus 

ehkäistä nuorten syrjäytym
istä, 

m
ihin teatteriharrastus tarjoaa oi-

valliset puitteet. Teatterilla on m
yös 

tavoite näkyä enem
m

än ulospäin 
ja saada nuoria katsojakuntaansa. 
V

ierastan ajatusta ”uusien katso-
jien kasvattam

isesta”, vaikka sekin 
on tärkeää. Ennen kaikkea on kyse 
siitä, että teatteri tarjoaa nuorille 
toim

inta-alustan kasvaa ja jäsentää 
m

aailm
aa.

O
li erinom

aisen tärkeää, että 
N

uori N
äyttäm

ö salli kaikenlaisten 
ryhm

ien hakea m
ukaan hankkee-

seen. Täm
ä laajensi m

ukaan pyrki-
vien ryhm

ien kirjoa ja m
ahdollisti 

m
yös kokem

attom
ien ryhm

ien ha-
kem

isen hankkeeseen. Tavoitteeksi 
asetettiin, että jokainen hanketta 
varten kirjoitettu näytelm

ä esitettäi-

siin Jyväskylässä ja m
aksim

im
ää-

räksi m
ääriteltiin kuusi teatteriryh-

m
ää. Ryhm

ien ohjaajat olivat koke-
neita, ja heillä oli jo ohjaajan itse-
näinen työskentelytapa ja om

aää-
nisyys, m

ikä käytännössä tarkoitti 
sitä, etteivät ryhm

ät niinkään tar-
vinneet taiteellista peiliä avukseen 
vaan ehkä enem

m
änkin teknistä 

tukea lavastuksiin, puvustuksiin, 
tarpeistoon ja esitystekniikkaan. 
O

li ilo huom
ata, m

iten jokaisessa 
ryhm

ässä ohjaajat lähtivät proses-
siin pedagogisesti ryhm

ää kuunnel-
len, osallistujalähtöisesti. Ryhm

ät 
aloittivat työskentelyn itsenäisesti. 
Tarvitessaan tukea he olivat yh-
teydessä teatteriin, jolloin etsittiin 
tarvittavat ratkaisut yhdessä. A

lku-
suunnitelm

issa m
ukana ollut kum

-
m

itoim
inta jäi lopulta vähäiseksi. 

O
sin se liittyi ryhm

ien itsenäiseen 
työskentelyyn, osin kum

m
ien aika-

tauluongelm
iin.

Paikallisen festivaalin jär-
jestäm

inen onnistui täysin en-
nakkosuunnitelm

an m
ukaisesti. 

Jyväskylän kaupunginteatterissa Nuori Näyttäm
ö koettiin 

onnistuneeksi, paikkansa lunastaneeksi projektiksi, johon kaikki 
– johto, tuotantosuunnittelu ja tekniikka – sitoutuivat vahvasti. 
Olem

m
e enem

m
än kuin m

ielelläm
m

e m
ukana jatkossakin.

Jy
v

ä
sk

y
lä

n
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Teatterilta varattiin pieni näyttäm
ö 

festivaalinäyttäm
öksi hyvissä ajoin. 

Se sijoitettiin teatterin ohjelm
is-

tosuunnitelm
aan siten, että kullekin 

ryhm
älle pystyttiin tarjoam

aan yksi 
kokonainen päivä (klo 10–22) esi-
tyksen siirtäm

iseksi ja harjoittelem
i-

seksi esitystilassa. O
hjaajat pääsivät 

jo ennen ryhm
än tuloa valm

istele-
m

aan päivää. Ryhm
än saavuttua 

käytiin asiat läpi tekniikan kanssa, 
ja ennen koeyleisöesitystä harjoitus-
päivän iltana oli vielä m

ahdollisuus 
täydelliseen läpim

enoon. M
ielestäni 

teatterin vahva panostus hankkee-
seen konkretisoitui erityisesti festi-
vaaliviikonlopun järjestelyissä.

Toim
innan tulee pohjata vas-

tuuvetäjän eli kuraattorin vahvaan, 
m

utta tarvittaessa joustavaan en-
nakkosuunnitteluun. N

iin toim
it-

tiin, osoituksena siitä onnistunut 
festivaaliviikonloppu, josta saatu 
palaute on ollut m

yönteistä. Jy-
väskylän osalta parannettavaa jäi 
vahvem

paan kokonaissuunnitte-
luun. H

anke tarjosi erinom
aisen 

m
ahdollisuuden m

onim
uotoiseen 

toim
intaan, joka olisi voinut rikas-

tua projektin edetessä, m
utta vas-

tuuvetäjän om
aan työhön liittyvät 

m
uut alueet vaativat aikansa eikä 

kaikkea, m
itä toivoi, päässyt to-

teuttam
aan.
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N
uori N

äyttäm
ö -hanke on ollut 

alueellem
m

e m
erkittävä. M

ukana 
olleet nuoret ja heidän ohjaajansa, 
esitysten katsojat, K

ajaanin K
au-

punginteatterin henkilökunta sekä 
m

oni m
edian välityksellä hanketta 

seurannut paikallinen kadunkulki-
ja, ovat saaneet olla ylpeitä siitä, 
että alueeltam

m
e löytyy m

oista 
osaam

ista ja rohkeutta! 
N

uorten into, aitous, välit-
töm

yys ja vim
m

a sekä ajatusten, 
havaintojen, näkem

ysten ja oi-
vallusten tulva, jotka valjastettiin 
esityksiksi, upeiksi näyttäm

öllisiksi 
eläm

yksiksi sekä energiaksi, joka 
hehkui, tihkui, pursusi, hyökyi 
ja ryöppysi yli kaiken paatuneen, 
jäm

ähtäneen ja kangistuneen, oli-
vat kokem

us, joka hengästyttää 
vieläkin. H

anke jäi ikim
uistoiseksi 

siihen osallistuneille kym
m

enille 
nuorille ja työryhm

issä työskennel-
leille aikuisille.

”K
uinka saada nuoret teatte-

riin?” on kysym
ys, jonka kanssa 

m
oni teatteri kam

ppailee. N
uorten 

kanssa tehtävä yhteistyö on yksi 
vastaus kysym

ykseen. M
yös N

uori 
N

äyttäm
ö -hankkeen paikallisfes-

tivaaliesityksissä katsom
ossa oli 

suuri joukko näyttäm
öllä olleiden 

nuorten kaveripiiriä. U
skon, että 

m
oni yleisön joukossa ollut nuori 

m
ahtoi tuum

ia: ”Voi, kunpa m
inä-

kin voisin olla tuolla näyttäm
öllä 

m
uiden nuorten kanssa.”

Esitykset olivat upeita ja pu-
huttelevia – katsojillekin ainutlaa-
tuisia eläm

yksiä. Teatterin sisällä 
hanke organisoitui suurem

m
itta 

m
utkitta, ja nuoret toivat taloon 

eläm
ää ja energiaa. M

onen usko 
siihen, että teatterikasvatuksella 
ja -projekteilla nuorten kanssa on 
m

erkitystä, vahvistui. O
li yllättä-

vää, m
iten nopeasti ja välittöm

ästi 
nuoret ottivat toiset ryhm

ät lähel-
leen. H

eti ensim
m

äisen festivaali-
päivän aam

una ilm
assa oli vahva 

m
e-henki, kaikkien työryhm

ien 
kesken.

Pedagogisena haasteena m
ie-

tin, kuinka paljon m
inun am

m
at-

titeatterin edustajana kannattaa 
olla vaikuttam

assa esitysten te-
kem

iseen. O
m

a valintani oli olla 
läsnä ja apuna aina, kun m

inua 
tarvittiin, m

utta annoin ryhm
ien 

silti tehdä asiat om
alla tavallaan. 

Pohdin, olisiko m
inun pitänyt vah-

vem
m

in tuoda esiin havaitsem
iani 

ongelm
ia. O

lisiko pitänyt enem
-

m
än haastaa ryhm

ää? En halunnut 
olla painostava niskaan hengittäjä, 
besserw

isser, koska koin, että ryh-
m

ä ehkä parhaiten oivaltaa asiat 
kokem

uksen kautta.

A
m

m
attiteattereista tulevil-

la kum
m

eilla voisi olla keskenään 
om

ia palavereita. N
iissä voitaisiin 

vaihtaa ajatuksia ja kokem
uksia tai-

teellisesta kum
m

iudesta. Ehkä m
yös 

kaikille hankkeeseen osallistuneille 
nuorille voitaisiin tarjota enem

m
än 

yhteisiä illanviettoja, työpajoja sekä 
teatterin eri am

m
attilaisten tieto-

taidon jakam
ista heille. Koen, että 

niiden kautta teatterikasvatuksen 
tavoitteet toteutuvat parhaiten.

Täm
ä työ vahvistaa yhteisölli-

syyden ja yhteenkuuluvuuden ko-
kem

uksia, itsetuntem
uksen ja -tun-

non vahvistum
ista, näkyväksi ja 

kuulluksi tulem
isen m

ahdollisuutta, 
identiteetin rakentum

isen tukem
is-

ta, voim
aantum

ista, vaikeidenkin 
asioiden ja tunteiden käsittelem

is-
tä eläm

yksellisesti, turvallisesti ja 
om

akohtaisesti. 

Vaikka kertaluontoisilla 
työpajoilla tai koulutuksilla 
on sijansa, tällaiset pitkät 
prosessit ovat äärim

m
äisen 

tärkeiltä. Nuori Näyttäm
ö 

osui juuri siihen m
aaliin, johon 

teatterim
m

e yleisötyö tähtää.
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”Täm
ä on hieno juttu! Tähän m

e 
halutaan m

ukaan.” N
äin ajattelin, 

kun sain kuulla N
uori N

äyttäm
ö 

-hankkeesta. O
lin jo pitem

pään 
pähkäillyt, m

iten saada aikaan toi-
m

ivaa yhteistyötä nuorten teatte-
riryhm

ien tai ylipäänsä nuorten 
kanssa.

O
lisin ollut valm

is ottam
aan 

m
ukaan ryhm

iä koko m
aakunnas-

ta, m
ikäli innostusta olisi löytynyt. 

N
yt kaikki ryhm

ät olivat Lappeen-
rannasta, ja lisäksi ryhm

istä kolm
e 

oli paikallisen Taidekoulu Estradin 
ryhm

iä. Päätim
m

e ottaa m
ukaan 

kaikki ryhm
ät, näin saim

m
e nähdä 

Lappeenrannassa kaikki hanket-
ta varten kirjoitetut näytelm

ät, ja 
kaikki näyttäm

ölle haluavat nuoret 
pääsivät m

ukaan. N
eljäntenä hank-

keeseen haki Lappeenrannan lyseon 
Lukioteatteri, joka aloitteli toim

in-
taansa tauon jälkeen.

Jälkikäteen pohdin, että ehkä 
m

inun kuraattorina olisi pitänyt 
koota ryhm

ät yhteen siinä vaihees-
sa, kun kaikkien treenit alkoi-
vat. Tapasin ohjaajien kanssa pari 
kertaa, jolloin jaettiin kokem

uksia 
harjoitusten etenem

isestä ja annet-
tiin vertaistukea. Y

ksi yhteiseksi 

havaittu ongelm
a oli nuorten sitou-

tum
inen produktioon. N

uoret eivät 
tuntuneet aina ym

m
ärtävän, että 

jokaista ryhm
än jäsentä tarvitaan 

harjoituksissa ja jokaisella on vas-
tuu hom

m
an etenem

isestä. O
hjaa-

jille oli varm
asti tarpeellista m

yös 
saada jakaa keskenään ohjaam

iseen 
liittyviä haasteita. O

li varm
asti hyvä 

huom
ata, että toinen painii ihan sa-

m
ojen ongelm

ien kanssa.
O

hjaajien pyynnöstä kävin 
näyttelijänä ja näyttelijäntyön nä-
kökulm

asta kertom
assa ryhm

ille 
om

asta työstäni ja sen vaatim
uksis-

ta sekä sitoutum
isesta, jota teatterin 

tekem
inen vaatii. 

O
lisi ollut hyödyllistä tehdä 

yhteistyötä ryhm
ien kanssa hiem

an 
tiiviim

m
in sekä tavata useam

m
in 

isolla porukalla, m
utta kaikkien 

aikataulujen kireys teki sen m
ah-

dottom
aksi. En tiedä olisiko m

inun 
kuraattorina pitänyt ottaa asia 
enem

m
än vastuulleni, m

utta koska 
ohjaajat sanoivat sopivansa m

ah-
dollisista ryhm

ien yhteistapaam
isis-

ta keskenään, en katsonut aiheelli-
seksi puuttua asiaan.

Teatteristam
m

e ryhm
ien avuksi 

oli m
inun lisäkseni lupautunut pari 

näyttelijää, lavastaja, puvustonhoi-
taja, ohjaaja sekä äänisuunnittelija. 
Erityisesti lavastajan ja ohjaajan yh-
teystiedot ryhm

ien ohjaajat ottivat 
ilolla vastaan, m

utta kum
pikaan ei 

lopulta käyttänyt m
ahdollisuutta 

konsultointiin hyväkseen.
M

e teatteriam
m

attilaiset tarjo-
sim

m
e ryhm

ille erilaisia työkaluja 
työskentelyn avuksi. N

äihin täkyi-
hin sai tarttua tai olla tarttum

atta. 
O

hjaajan työ on m
onesti yksinäistä 

puuhaa, nyt olisi ollut apua ja nä-
kem

ystä tarjolla. Ryhm
ien olisi kan-

nattanut kutsua harjoituksiin m
inun 

lisäkseni m
yös m

uita tarjolla olleita 

Kun teatterim
m

e lähtee 
uudelleen hankkeeseen, 
kuraattorin on kierrettävä 
enem

m
än, jalkauduttava 

eri paikkakunnille, 
eri ryhm

ien luokse ja 
kerrottava tarkem

m
in 

toim
innan sisällöstä ja 

m
ahdollisuuksista.
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teatterin am
m

attilaisia. Tähän ha-
luan jatkossa kannustaa ohjaajia.

Paikallisfestivaalin ajankohdak-
si saim

m
e sovittua teatterissa tou-

kokuun alun. Sopivien päiväm
ää-

rien ja ajankohdan löytäm
inen oli 

haastavaa, sillä ryhm
ien ensi-illat 

olivat huhtikuun lopussa ja valta-
kunnallinen festivaali Turussa pai-
noi päälle toukokuun puolivälissä. 

Sutina tiivistyi festivaalikevään 
ajaksi. Jokaisella ryhm

ällä oli teatte-
rissa lopulta käytössään vähintään 
yksi neljän tunnin m

ittainen harjoi-
tus, jonka aikana tehtiin tekninen 
läpim

eno: suunnattiin valot, ope-
teltiin ajam

aan äänet ja tarkistettiin 
kulkem

iset. 
Esitysten tekniset tarpeet olin 

saanut ryhm
iltä etukäteen. Teatterim

-
m

e am
m

attitaitoinen ja ystävällinen 
tekninen henkilökunta otti nuoret 
avosylin vastaan. N

uoret olivat erit-
täin om

atoim
isia ja pelasivat hienosti 

yhteen näyttäm
ötekniikan kanssa. 

H
uom

asin, että ryhm
illä oli pieniä 

haasteita ajankäytön suhteen, m
ikä 

saattoi aiheuttaa kiireen tuntua. 
Ryhm

ät olivat tehneet aiem
m

in 
keväällä päätöksen, että Turkuun 
päätösfestivaalille lähdetään isolla 

porukalla, oli esiintym
ään valittu 

ryhm
ä m

ikä tahansa. Lopulta Tur-
kuun lähti bussilastillinen teatte-
rista innostuneita nuoria. Retki oli 
onnistunut. O

lin tyytyväinen, että 
kaikki nuoret saatiin sam

aan bus-
siin ja yhteiselle retkelle.

M
itä ajattelen nyt, kun ensim

-
m

äinen kierros on käyty? Täm
ä on 

hieno hanke. Lähtisin uudestaan 
m

ukaan vaikka heti. N
yt koettu oli 

m
eille kaikille ikään kuin harjoitus-

kierros. N
yt, kun hanke on kertaal-

leen toteutettu, on helpom
pi jatkaa.

Valtakunnallista verkostoitu-
m

ista kannattaa tulevaisuudessa 

korostaa. N
äin ryhm

ät löytäisivät 
parem

m
in toisensa jo harjoitusten 

aikana. O
n poikkeuksellisen m

ahta-
vaa ja yhdistävää, että toiset nuoret 
työstävät yhtaikaa sam

aa näytelm
ä-

tekstiä ja painivat sen haasteiden 
kanssa. Että ei olla yksin! Ryhm

ien 
ohjaajia tulisi jatkossa kannustaa 
näihin ryhm

ien välisiin yhteydenot-
toihin alusta alkaen. 

Edistysaskel olisi m
yös se, että 

hankkeessa m
ukanaolevia ryh-

m
iä innostettaisiin osallistum

aan 
päätösfestivaalille m

yös katsojina, 
vaikkei om

a esitys olisikaan valittu-
jen joukossa. Tällöin nuorilla, jotka 
ovat seuranneet toisten ryhm

ien te-
kem

isiä sosiaalisen m
edian kautta, 

olisi m
ahdollisuus tavata ja vertailla 

kokem
uksiaan. 

Lappeenrannassa hanke sai 
ryhm

issä aikaan isoja pohdintoja: 
pohdittiin om

aa ohjaajuutta, teatte-
rintekem

istä, teatterikäsitystä. K
äy-

tiin isoja teatterikeskusteluja. 
N

uori N
äyttäm

ö -hankkeen 
m

yötä Lappeenrannan kaupunginte-
atteri pyrkii avaam

aan näyttäm
önsä 

paikallisille nuorille teatterintekijöil-
le m

uulloinkin. Koem
m

e sen aidosti 
tärkeäksi.

Toivoisin, että 
tulevaisuudessa m

yös 
nuorilla olisi m

ahdollisuus 
tavata kirjailijat. Se 
toisi tekem

iseen vielä 
uuden ulottuvuuden, 
kun saisi kysyä tekstiin 
liittyvistä asioista suoraan 
näytelm

äkirjailijalta.
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Lappeenrannan kaupunginteatteri, kuva Sanna Kemppainen



Rovaniem
en teatterissa hankkee-

seen liittyi viisi ryhm
ää, kolm

e kau-
pungin alueelta sekä yksi Ivalosta 
ja yksi K

ittilästä. Kolm
e uutta näy-

telm
ätekstiä sai tulkintansa. H

anke 
oli m

inulle m
ieluisa työtehtävä. Toi-

von, että työ jatkuu ja että Rovanie-
m

en Teatteri on siinä m
ukana. 

Teatterim
m

e tavoitteena on ollut 
saada nuoria katsom

oihin ja teat-
terin pariin. N

uori N
äyttäm

ö auttoi 
tässä selvästi. Tärkeim

m
ät arvot ja 

suurin anti teatterillem
m

e ovat kui-
tenkin m

ielestäni hankkeen luom
at 

suhteet ja toim
intam

allit sekä hank-
keen pedagogiset ulottuvuudet. Tär-
keää oli kohdata nuoret, kuunnella, 
kannustaa, tukea ja ohjeistaa. 

H
ankkeessa m

ukana olevat 
nuoret saivat kokea teatterin taikaa 
sekä valo- että varjopuolineen, ja 
jokainen varm

asti sai sekä op-
pia että eläm

yksiä. Vaihtelevien 
ryhm

äprosessien kautta voittoon 
pääsem

inen ja nuorten itseluotta-
m

uksen vahvistum
inen onnistum

i-
sen kautta olivat suuria saavutuk-
sia, joilla uskon olevan m

erkitystä 

m
ukana olleiden nuorten eläm

ässä 
jatkossakin, vaikka he eivät enää 
teatteria harrastaisikaan.

Lapin läänin alue on niin suuri, 
että jotkut ryhm

ät jäivät kovin eri-
arvoiseen asem

aan kaukaisesta si-
jainnista johtuen. O

lisim
m

e kaivan-
neet hankkeelta jonkinlaista jakoa 
pitkien m

atkojen m
atkakustannus-

ten kanssa, jotta olisim
m

e pysty-
neet vierailem

aan kaukana olevissa 
ryhm

issä hiem
an useam

m
in. Täm

ä 
oli toki m

yös aikatauluhaaste.
Erityisen onnistunutta hank-

keessa oli m
ielestäni koulutusvii-

konloppu sekä kuraattoreiden ”ver-
taistukiryhm

ä” ja tapaam
iset sekä 

tietenkin uudet hienot näytelm
ät. 

Paikalliset festivaalit ja raatitoim
inta 

olivat m
ielestäni erittäin onnistu-

neita. Valtakunnallisen festivaalin 
organisoim

isessa isäntäteatterin 
taholta olisi vielä ollut kehittäm

isen 
varaa, jotta nuoret olisivat kokeneet 
itsensä tervetulleiksi. Sinänsä valta-
kunnallisen festivaalin idea on toi-
m

iva ja innostava. N
äim

m
e upeita 

inspiroivia esityksiä.

H
anke oli m

inulle kausittain 
hyvin työllistävä. K

aipasin talon 
m

uun henkilökunnan tukea ja käy-
tännön apua, m

utta en saanut sitä 
riittävästi. Täm

ä johtui paljolti talon 
sisäisistä aikatauluista. O

lin yksin 
vastuussa sekä hankkeesta että 
paikallisesta festivaalista. Eniten 
kaipasin henkistä tukea ja kannus-
tusta, m

utta osa talon väestä koki 
hankkeen olevan vain lisätyötä. 
O

nneksi yleisötyön arvostus kasvaa 
hitaasti m

utta varm
asti m

eidänkin 
talossam

m
e. U

skon, että henkilö-
kuntam

m
e edustajat, jotka olivat 

osana prosessia tai paikallisfestivaa-
lilla näkem

ässä nuorten innon ja 
tekem

isen palon, ym
m

ärtävät kyllä 
hyvin hankkeen m

erkityksen.
Itselleni N

uori N
äyttäm

ö oli 
hieno kokem

us. Rakastuin jokai-
seen ryhm

ään ja jokaiseen nuoreen. 
M

inun tulee heitä ikävä, ja uskon 
että jatkam

m
e työskentelyä nuor-

ten ryhm
ien parissa. O

lem
m

e jo 
sopineet, että otam

m
e N

apapiirin 
yläkoulun kum

m
ikouluksem

m
e 

hankkeen jälkeen.

R
o

v
a

n
iem

en
 T

ea
t

t
er

i  
– La

p
in

 A
lu

et
ea

t
t

er
i

Johan
n

a V
irsun

en
, alueteatterikuraattori
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Aurora Borealis, Zoo, kuva Mimmi Mertaniemi Napapiirin yläkoulu, Keltainen pallo, kuva Jukka Aikio



Å
b

o
 Sv

en
sk

a
 T

ea
t

er
Ida R

idberg, publikarbetare

D
e valda grupperna i Å

bo-regionen 
var en grupp från Å

bolands tea-
terskola, den enda svenskspråkiga 
gruppen som

 valts ut i hela landet, 
en grupp från Turun N

uori Teatteri 
och en grupp från Turun K

lassilli-
nen lukio. 

V
issa grupper utnyttjade m

er 
vad Å

ST hade att erbjuda och vissa 
m

indre. Teatern erbjöd också alla 
grupper en egen fadder, en skådes-
pelare från teatern. Fadderverksam

-
heten fungerade inte till sin fulla 
potential på Å

ST. Faddrarna var 
m

ycket upptagna i.o.m
. repetitioner 

och föreställningar och två av grup-
perna hade m

ycket professionella 
team

 bakom
 sig, sam

t att deras re-
gissörer var professionella teaterska-
pare. G

rupperna hade olika behov 
och R

idberg i egenskap av kurator 
valde att låta grupperna själva ta 
ansvaret att be om

 hjälp m
ed det de 

behöver. R
idberg inform

erade grup-
perna om

 vad Å
ST kan erbjuda och 

bjöd in dem
 till teatern i olika om

-
gångar, intresset varierade. G

rupper-
na har i efterhand efterlyst ett större 
engagem

ang från teaterns sida i 
form

 av närvaro och utbyte ungdo-
m

arna och teatern em
ellan. 

Våren 2014 slogs den avs-
lutande festivalen sam

m
an m

ed 
Å

ST:s lokala festival och datum
en 

15-16.5.2015 slogs fast. Inform
ati-

on om
 detta nådde inte tillräckligt 

väl ut till de deltagande grupper-
na i Å

bo, vilket i ett relativt sent 

skede uppdagades, m
en som

 tur 
undveks större m

issöden. D
e övri-

ga fem
 lokala festivalerna hölls på 

de respektive teatrarna under tiden 
11.4-9.5.2015. A

tt de sista grupper-
na valdes ut en knapp vecka innan 
den avslutande festivalen orsakade 
en hel del huvudbry och försvåra-
de arbetet m

ärkbart. M
ycket går att 

förbereda och festivalen löpte bra, 
m

en t.ex. tidtabellerna och uppläg-
get kunde ha optim

erats betydligt 
om

 m
an känt till grupperna, deras 

produktioner och behov i god tid in-
nan. Likaså skulle det underlätta för 
producenten m

ed tanke på bokning 
av resor och övernattning och för 
de ungdom

ar som
 m

åste ta ledigt 
från skolan och resa lång väg.

D
å teatrar ansluter sig bör 

projektet fram
häva behovet av pri-

oritering av projektet hos teatrarna. 
V

ilket i främ
sta hand handlar det 

om
, förutom

 reservation av tid och 
utrym

m
e för festivalen, koordine-

ring av personal. D
en personal som

 
vidtalas att delta, på respektive tea-
ter, bör få veta vad som

 väntas av 
dem

 och arbetet bör planeras in i 
deras arbetsschem

a på långsikt. A
n-

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. 

D
e flesta har uttryckt sig po-

sitivt då det gäller m
edverkan i 

projektet. För m
ånga var det en 

lärorik process som
 kulm

inerade 
i en föreställning på Å

bo Svenska 
Teater. Sam

arbetet m
ellan teatern, 

Å
ST i detta fall, och grupperna up-

pnådde inte helt sin potential och 
i efterhand har ett större engage-
m

ang å teaterns sida efterlysts. D
en 

avslutande festivalen gick i sig bra. 
Projektledningen sam

t de m
edver-

kande teatrarna är nu en erfarenhet 
klokare och m

ed tanke på att pro-
jektet genom

fördes för första gån-
gen gick allt bra och kanske t.o.m

. 
lite bättre än förväntat, åtm

instone 
till vissa delar. 

Å
bo Svenska Teater tackar för 

m
öjligheten att delta och ansvaret 

att koordinera den avslutande fes-
tivalen och är gärna m

ed i fortsätt-
ningen.

Då en teater tar em
ot det 

fina uppdraget att vara 
en av fadderteatrarna i 
projektet bör uppdraget 
tas på allvar. De personer 
på teatern som

 arbetar 
m

ed projektet skall ges 
plats och tid att göra det 
på arbetstid, utrym

m
en 

och övriga resurser skall 
kunna reserveras.
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Åbolands teaterskola, Zoo, kuva Samuel Salminen



Tove Appelgren
A

tt delta i projektet D
en U

nga Sce-
nen var något av att få en dröm

 up-
pfylld, en dröm

 m
an inte visste att 

m
an hade. D

et är ofta känslan när 
något sam

tidigt är både nytt och 
ändå så självklart att m

an m
an frå-

gar sig varför det inte funnits förut. 
D

et nya form
atet gav m

ig som
 dra-

m
atiker nya incitam

ent att skriva 
också ett annan slags innehåll än 
det jag gjort under de senaste åren, 
en m

öjlighet till konstnärlig förnyel-
se sam

tidigt som
 jag kom

 åt att an-
vända m

in erfarenhet av att skriva 
för just denna m

ålgrupp. 
D

et var tråkigt att projektets eko-
nom

i 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 sam

tli-
ga versioner av m

in text.
Projekt som

 riktar sig till ungdom
ar 

som
 aktiva skapare av teaterföres-

tällningar i sam
arbete m

ed profes-
sionella inom

 om
rådet öppnar upp 

m
öjligheten att skriva för scenen. 

V
i har en fin författartradition m

en 
om

 m
an aldrig på allvar bekantar 

sig m
ed teater så går m

ånga m
öj-

liga dram
atiker förlorade, bara för 

att m
an inte kom

m
it att tänka på 

saken utanför poesi- eller prosatra-
ditionen.

Anna Krogerus
N

uorille kirjoittam
inen tuntui m

er-
kitykselliseltä. Työskentely antoi 
m

ahdollisuuden olla auki ja pal-
jaana om

an itsensä äärellä sekä 
tavoittaa om

ia teini-iän kokem
uksia 

ja tunteita, vaikka syntynyt tarina ei 
liipannut läheltä om

aa nuoruuttani.
Työ m

erkitsi m
yös m

ahdollisuutta 
kirjoittaa jollekin m

uulle yleisölle 
kuin taiteilijoille tai taiteen ”kulutta-
jille”, m

ikä oli puhdistava ja kirkas 
kokem

us. Tunsin olevani olennaisen 
äärellä. Taide ei ole m

ikään luksus-
tuote hyväosaisille vaan ihm

iselle 
om

inainen ja perustava selviytym
is-

keino, jota tarvitaan kipeästi m
uun 

m
uassa aikuiseksi kasvam

iseen. 
En olisi itse selvinnyt aikuisuuteen 
ilm

an taidetta, niitä tuntem
isen, il-

m
aisun ja m

yötäeläm
isen m

ahdolli-
suuksia, joita oli tarjolla. 

K
irjoittam

isprosessissa oli hie-
noa, kun apuna oli om

a dram
a-

turgi, jonka kanssa saattoi sopia 
väli-deadlineja. D

ram
aturgi A

nnina 

Enckell luki, kom
m

entoi ja innostui 
tekstistä. M

inulla ei tällaista koke-
m

usta ole aiem
m

in ollut lainkaan, 
vaikka olen jo varsin kokenut alal-
lani. A

rvokasta oli m
yös saada täy-

si taiteellinen vapaus kirjoittaa. 
Sain uppoutua tarinaan joutum

atta 
m

iettim
ään jonkun tietyn teatterin 

sijaintia, katsojia, ohjelm
istokoko-

naisuutta, näyttäm
öitä, näyttelijöi-

tä, ohjaajan m
ieltym

yksiä ja niin 
edelleen. O

n harvinaista saada olla 
vapaa kaikista ulkopuolelta tulevis-
ta tarpeista ja paineista, joita näy-
telm

än kirjoittam
isen prosesseihin 

yleensä aina kohdistuu.Tehtävänan-
to oli inspiroiva ja jätti paljon tilaa. 
Ja tietysti oli tärkeää m

yös saada 
palkkaa kirjoittam

isesta. 

O
len hyvin ylpeä siitä, että sain 

olla m
ukana pilottihankkeessa, ja 

pidin sitä esillä kaikissa am
m

atilli-
sissa yhteyksissä, m

issä projektin 
aikana toim

in tai esiinnyin. Kun 
kirjoittaa nuorille (ja lapsille), kir-

Koin täm
än projektin niin, 

että olin pikem
m

inkin 
luovuttam

assa verta 
katastrofialueelle kuin 
tarjoam

assa nuorille 
jotakin kivaa puuhaa.

6. N
ä

y
t

elm
ä

k
ir

ja
ilija

t
 ja

 
d

r
a

m
a

t
u

r
g

i

joittaa sam
alla aina tulevaisuudelle 

ja tulevaisuutta. Kun nuoret saavat 
tärkeitä kokem

uksia teatterin teke-
m

isestä, heistä kasvaa sen katsojia 
ja tekijöitä. 

M
utta kyse ei ole pelkästään 

teatterin tulevaisuudesta, vaan toi-
m

innasta itsestään: laajalle joukolle 
s yntyi m

ahtava kokem
us ryhm

äs-
sä toim

im
isesta, om

ien rajojen 
ylittäm

isestä, näkyviin tulem
ises-

ta, jonkin itselle tärkeän ilm
aisus-

ta yhdessä toisten kanssa. N
uoret 

oppivat sisäistäm
ään sellaisia kom

-
m

unikoinnin ja yhdessä olem
isen 

tapoja ja arvoja, jotka tekevät heistä 
yhteiskunnassa ja sen pienem

m
is-

sä yhteisöissä rakentavasti ja uutta 
luovasti toim

ivia ihm
isiä ilm

an teat-
teriakin.   

En voi liikaa korostaa sitä, m
i-

ten suuri asia täm
m

öinen yksittäi-
nen kokem

us voi olla nuorelle. Se 

voi kirjaim
ellisesti pelastaa eläm

än, 
ja auttaa m

yös tavattom
an paljon 

suunnan hakem
isessa om

alle tule-
vaisuudelle. 

Valm
iiden teosten äärellä it-

seeni teki suuren vaikutuksen se, 
m

iten nuoret katsoivat toisten-
sa esityksiä. En varm

aan koskaan 
ole kokenut vastaava intoa ja iloa 
teatterin katsom

ossa kuin päätös-
festivaalilla Turussa. N

uorille oli 
selvästi valtavan antoisaa, kun he 
pääsivät katsom

aan toisten tulkinto-
ja sam

oista näytelm
istä ja rooleista, 

joita he itsekin olivat toteuttaneet. 
M

inulle ja vieressäni istuneelle oh-
jaajakollegalle Turun viikonloppu 
tarjosi rautaisannoksen teatterin 
tekem

isen alkuperäistä iloa. Tuollai-
seen katsom

oon pitäisi bussilla rou-
data kaikki leipiintyneet, keski-ikäi-
set teatterintekijät, m

utta m
yös 

kaikki nuoret, vihaiset ja radikaalit. 
Lapsille ja nuorille, ja heidän 

kanssaan, tekem
isessä elää teatterin 

ja esitystaiteen syvällisin ja perus-
tavin m

uutosvoim
a. Ihm

ettelen, 
että täm

ä niin harvoin huom
ataan, 

kun am
m

attipiireissä ja m
ediassa 

keskustellaan teatterin ja esitystai-
teen m

ahdollisuuksista olla yhteis-
kunnallinen vaikuttaja ja m

uuttaa 
m

aailm
aa. M

iksi kaikkein kokeel-
lisim

m
at tekijät ja teatteriajattelun 

uudistajat eivät rynnistä sankoin 
joukoin tälle kentälle? 

N
uori N

äyttäm
ö rakentaa uut-

ta perinnettä, jonka kautta syntyy 

jatkuvasti uusia tasokkaita tekstejä 
teatterin katsom

oiden väliinputooja-
ryhm

älle, nuorille. Ehkä niistä tulee 
m

yös näytelm
iä, joihin am

m
atti-

teatterit tarttuvat. Teatterinjohtajat 
kautta m

aan pitäisikin jatkossa kut-
sua päätösfestivaalille tutustum

aan 
syntyneisiin näytelm

iin.
O

n kulttuuriteko, että näytel-
m

iä julkaistaan painettuna. H
ank-

keessa julkistetun N
eljä näytelm

ää 
– Fyra pjäser -julkaisun ansiosta 
näm

ä tekstit jäävät eläm
ään. 

Ari-Pekka Lahti

En ollut aikaisem
m

in kirjoittanut 
esitettävää tekstiä nuorille. Se kiin-
nosti m

inua ja pisti pääkopan in-
nolla liikkeelle. M

ahdollisuus tuntui 
ainutlaatuiselta; nyt saan uuden-
tyyppisen tehtävän. O

len joskus 
itsekin ollut kom

m
entoim

assa ja 
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Kuva Irja Samoil

Kuva Inke Rosilo



pohtim
assa, m

iten nuorisolle tulisi 
kirjoittaa draam

aa, m
inkätyyppi-

sistä aiheista ja sisällöistä, ja m
ihin 

tyyliin.
Tuntui erittäin m

otivoivalta 
päästä kerrankin toteuttam

aan om
ia 

ajatuksiaan varsinkin, kun tekstin 
tilaajana toim

i N
uori N

äyttäm
ö ja 

Työväen N
äyttäm

öiden liitto, eikä 
esim

erkiksi ennalta tiedossa ollut 
laitosteatteri.

Täm
ä johti osaltaan siihen, 

että kirjoittam
inen tuntui vapaalta. 

Se antoi m
ahdollisuuden tuulet-

taa. Tosin vapaan alkuhum
ahduk-

sen ja tuum
ailujen jälkeen m

inulle 
kävi niin, että rim

a nousi korkealle. 
Täm

ä nim
enom

aan siksi, että olin 
päättänyt, että pyrkim

ykseni on 
om

ien kykyjen rajoissa kirjoittaa 
m

ahdollisim
m

an syvä teksti, jossa 
on paljon näyteltävää, isoja rooleja, 
joissa joutuu paneutum

aan ja m
iet-

tim
ään teatteria.
P äätin heti, että en päästä it-

seäni helpolla ja kirjoita kevyttä ja 
ilm

avaa pläjäystä, vaan päinvastoin 
niin haastavan ja syvän tekstin kuin 
annetussa kirjoitusajassa pystyn. 
Siksi suurim

m
aksi haasteeksi m

uo-
dostui prosessin pituus. Koin, että 
m

inun kohdaltani teksti jäi aavis-
tuksen keskeneräiseksi. Ei pahasti, 
m

utta antologian kasaam
isvaihees-

sa huom
asin itse asioita, joita halu-

sin editoida pois. K
irjoitusprosessil-

le antaisin hiem
an enem

m
än aikaa. 

O
li m

yös aivan huippua, että 
kirjoitusprosessia seurasi taitava ja 
am

m
attitaitoinen dram

aturgi. H
ä-

nen avullaan pääsin tekstissä m
ie-

lestäni aika pitkälle.
M

ielestäni N
uori N

äyttäm
ö 

-hanke on konseptina kiehtova. 
Vaikka näytelm

äkirjallisuus on m
el-

ko hyvällä tolalla Suom
essa jo nyt, 

nuorisolle suunnattavia kotim
ai-

sia kantaesityksiä näkee suhteelli-
sen harvoin. Toivoisin tietysti, että 
N

uoren N
äyttäm

ön tekstit jäisivät 
eläm

ään, ja niihin tartuttaisiin m
yös 

m
uualla. Laitosteattereissa esitetään 

aivan liian harvoin nuorille suun-

nattuja näytelm
iä, ja kun esite-

tään, niin usein valitaan “varm
oja 

nakkeja”, esim
erkiksi kotim

aisiin 
m

enestysnuortenkirjoihin perus-
tuvia, suuret m

yyntiluvut saavut-
taneita teoksia. Tosin tästä löytyy 
poikkeuksia ja toivotaan, että N

uori 
N

äyttäm
ö hankkeen m

yötä näm
ä 

poikkeukset tulisivat yhä yleisem
-

m
iksi.Toivon, että N

uori N
äyttäm

ö 
löytäisi paikkansa suom

alaisessa 
teatterissa. M

ikäli hanke pystyttäi-
siin järjestäm

ään m
uutam

an vuo-
den välein, se varm

asti innostai-
si yhä enem

m
än nuoria teatterin 

pariin.Teatterin tulevaisuuden kannal-
ta se on varm

asti kaikkein m
erkit-

tävintä.

Tuom
as Tim

onen
N

uorille kirjoittam
inen oli in-

nostavaa. Tuntui, että sain kirjoittaa 
teatterista kiinnostuneille ihm

isille, 
ja sain työstäni hyvän palkkion.

N
äin usean eri ryhm

än tulkin-
nan näytelm

ästäni. O
lin jokaisen 

kohdalla ilahtunut, koska esityk-
sistä näki, että jokainen ryhm

ä oli 
tehnyt näytelm

än pohjalta rohkeasti 
om

an juttunsa.

Jatkoa varten evästykseni on, 
että valitkaa m

ukaan hyviä kirjoitta-
jia. Ja kirjoittajat: kirjoittakaa hyviä 
näytelm

iä.

Annina Enckell,  
dram

aturgi 
Työskentelem

inen dram
atur-

gina N
uori N

äyttäm
ö – D

en U
nga 

Scenen -hankkeessa oli m
onella ta-

valla houkuttelevaa: nuorten teatte-
rintekijöiden energia, kaksikielisyys, 
uuden kotim

aisen draam
an kätilöi-

m
inen. N

uo kaikki aspektit tekivät 
työtarjouksesta vastustam

attom
an. 

Y
hteistyö kirjailijoiden kanssa oli 

tietenkin asian ydin. 
Tilausnäytelm

än kirjoittam
inen 

täm
änkaltaiseen projektiin on m

o-
nella tapaa erilaista kuin näytelm

än 
kirjoittam

inen yleensä. Suurin haas-
te on luultavasti roolien m

äärä. Kun 
teatteri tilaa kirjailijalta näytelm

än, 
usein toivotaan että roolien m

äärä 
olisi rajattu. N

uori N
äyttäm

ö taas 
tarvitsee näytelm

iä, joissa rooleja 
on runsaasti. M

onet teatteriryhm
ät 

ovat isoja, ja niissä on usein tyttöjä 
on niissä enem

m
än kuin poikia. Tar-

vitaan siis näytelm
iä, joissa on jous-

tava m
äärä rooleja, m

yös sellaisia 
jotka ovat m

olem
pien sukupuolten 

näyteltävissä. Toinen haaste on näy-
telm

än pituus. Koska koko projekti 
tähtää teatterifestivaaliin, esityk-
set eivät saisi olla tuntia pitem

piä. 
Tunnin näytelm

än kirjoittam
inen 

ei ole m
issään m

äärin helpom
paa 

kuin täyspitkän, pikem
m

inkin päin-
vastoin. Lyhyessäkin näytelm

ässä 
tarvitaan hyvä perusajatus, hyvät 
henkilöt, hyvää dialogia sekä kielel-
listä ilotulitusta ja kaikki täm

ä on 
m

ahdutettava tiukkaan pakettiin. 
Finns det då några regler för 

innehållet i pjäserna då m
an skriver 

för ungdom
ar? D

et tycker jag inte. 
A

tt pjäserna skulle handla om
 ”att 

vara ung” är nog en alltför m
ager 

utgångspunkt. Teater är illusions-
konst och på scenen är allt m

öjligt. 
D

e stor a frågorna om
 livet, döden, 

fam
iljen, historien, våldet och kär-

leken är sådana som
 unga m

ännis-
kor grubblar över. D

et pjäserna ska 
handla om

 är naturligtvis ”att vara 
m

änniska”.
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Turun Nuori Teatteri, Kaarna, kuva Mikko Vihervaara



Tove A
ppelgren: Z

O
O

 
Suom

ennos: Liisa U
rpelainen

Zoon m
aailm

assa osa on tuhoutu-
nut ja jäljellä on vain nuoria, jotka 
taistelevat tunteettom

ien robottien 
ja teknologian kanssa. Tulevaisuu-
teen sijoittuva Zoo kuvaa tuhou-
tum

isen jälkeistä konem
aailm

aa 
painajaism

aisella tavalla. Kukaan 
ei ole nähnyt luontoa, vaikka sii-
tä puhutaan. Y

leisö osallistetaan 
näytelm

ään lopussa, kun kaiken 
tapahtuneen paljastetaan olevan 
osa koetta, jota ihm

iset ovat tulleet 
katsom

aan kuin eläintarhaan: m
i-

ten ihm
iset elävät koneiden kans-

sa. N
äytelm

än henkilöiden nim
et 

m
uistuttavat m

enneestä m
aailm

as-
ta vailla kontekstia: Jaffa, Pepsi, 
N

essu, K
leenex, Lam

bi, A
jax, Fairy, 

K
affe, Juice, Topz. M

yös ihm
isen 

ja koneen välinen dialogi on arki-
sen tunnistettavaa, m

utta absurdin 
hauskaa. 

A
nna K

rogerus: K
A

A
R

N
A

R
uotsinnos: A

nnina Enckell

N
elikym

ppinen Pekko piirtää sar-
jakuvakirjaa nuoruutensa ihastuk-
sesta K

aarnasta, joka 15-vuotiaana 
ajautui suhteeseen nelikym

ppisen 
m

iehen, A
nttosen, kanssa ja katosi 

m
etsään koskaan löytym

ättä puuksi 
m

uuttuen. Pekon 15-vuotias tytär 
M

aisa löytää piirustukset ja saa 
tietää isänsä kipeät m

uistot. Isän 
ja tyttären lähentym

inen m
ahdol-

listuu, kun M
aisa tutustuu isänsä si-

säiseen m
aailm

aan ja kokem
uksiin. 

Tarina kerrotaan kahdessa ai-
katasossa: Pekon lapsuudessa ja 
nuoruudessa, jolloin hänestä ja 
K

aarnasta tuli ystävät sekä aikui-
sen Pekon, sarjakuvataiteilijan ja 
eronneen isän nykyajassa. M

aisa 
esiintyy vain nykyajassa ja Pekon 
ja K

aarnan teatteriharrastajakave-
rit 1980–90-luvuilla. N

äytelm
än 

syntipukkia, A
nttosta, ei koskaan 

näytetä. N
äytelm

än aiheena on ri-
kos, jota K

aarna ei tunnista, koska 
ei tunnista om

ia seksuaalisia rajo-
jaan. K

aarna halusi vain rakastaa 
ja luuli m

yös suhdettaan A
nttoseen 

rakkaudeksi. Pekko puolestaan 
vetäytyy ystävyyssuhteesta sivuun 
eikä m

yöskään tunnista om
ia tun-

teitaan K
aarnaa tai m

uitakaan tyttö-
jä kohtaan. M

urrosiän seksuaalinen 
herääm

inen karahti kiville ja kasvoi 
vinoon kuin Pekon ja K

aarnan lap-
suudenaikainen piilopaikka, rannan 
käkkyrä kaarnapuu.

A
ri-Pek

ka Lahti:  
SEN

G
A

 SEN
G

A
N

A
R

uotsinnos: Jan N
åls

N
äytelm

ässä on uskonnollinen per-
he, Isä, Ä

iti, m
urrosikäiset Poika ja 

Tyttö. Tarina käsittelee seksuaalista 
herääm

istä, seksuaalisten rajojen 
tunnistam

ista, sallitun ja kielletyn 
rajojen rikkom

ista ja rakkautta. 
Perheen eläm

ä m
ullistuu ja Pojassa 

puhkeaa sairaalloinen m
ustasuk-

kaisuus, kun Sisko löytää jääkiek-
koilevan ja m

iehekkään poikaystä-
vän, Jyrkin. Sisarusten kiintym

ys 
toisiaan kohtaan on niin syvää, että 

7. N
ä

y
t

elm
ä

t
M

erja Turun
en

, dram
aturgi

N
uori N

äyttäm
ö -hankkeen 

2013–2015 neljältä am
m

attikir-
jailijalta tilaam

ien näytelm
ien 

tarinat peilaavat m
urrosikäisten 

nuorten m
aailm

aa tyylillisesti eri 
tavoin, rohkeasti ja raikkaasti eri 
lajityyppejä käyttäen. N

e pureutu-
vat siekailem

atta m
yös aikuiseksi 

kasvam
iseen liittyviin, arim

piin 
kipukohtiin unohtam

atta aikam
m

e 
pelkoja ja uhkakuvia.

N
äiden neljän näytelm

än tekijän-
oikeudet vapautuvat vuoden 2016 
alusta norm

aalin näytelm
äväli-

tyksen piiriin. T
N

L ja N
TA

M
O

-kus-
tantam

o ovat yhdessä julkaisseet 
näytelm

istä kaksikielisen antolo-
gian nim

eltään N
eljä näytelm

ää / 
Fyra pjäser.

m
ieheksi kasvam

isen kanssa ki-
puileva ja siitä koulukiusattu Poika 
karkottaa Jyrkin väkivalloin pois 
kuvitellen näin pelastavansa siskon. 
Sisarusten keskinäinen rakkauden-
harjoitus on ollut m

ansikoidensyö-
m

isrituaali. Poika löytää erikoista 
apua rakkaudennälkäänsä paik-
kakunnalle m

uuttaneen, toiselta 
puolen m

aapalloa tulleen köyhän 
orpotytön, nyt m

aksullisen naisen 
kanssa, joka ohjaa pojan kohti aitoa 
rakkautta ja itsensä hyväksym

istä.

Tuom
as T

im
onen:  

K
ELTA

IN
EN

 PA
LLO

, ELI  
SU

O
M

A
LA

IN
EN

 Y
K

SIN
Ä

ISY
Y

S
R

uotsinnos: A
nna Sim

berg

Pienessä harrastajateatterissa harjoi-
tellaan kokeellista näytelm

ää Keltai-
nen pallo. Enää viikko ensi-iltaan, 
eikä yhtään lippua ole m

yyty. Teatte-
rilla ei ole johtajaa, eikä näytelm

ällä 
kirjailijaa, m

utta ohjaaja kuitenkin. 
H

änen luokseen pelm
ahtaa kuusi 

tunnistettava suom
alaista karika-

tyyrihahm
oa: Rehellinen Työm

ies. 
Yksinhuoltajaäiti, Peräkam

m
arin 

Poika, Lapin Tyttö, K
atkera Vanhus 

ja Pissis etsien ohjaaja ”Sm
eetsiä”, 

joka kirjoittaisi heidän tarinansa. 
N

äytelm
äkirjailija Luigi Pirandello 

on sanonut, että kuusi näyttelijää on 
juuri sopiva m

äärä kaaoksen aikaan-
saam

iseksi näyttäm
öllä. Suom

alai-
sen yksinäisyyden stereotyypit ovat 
tässä Pirandellon inspiroim

assa näy-
telm

ässä käyttökelpoinen katalysaat-
tori, joiden avulla kirjailija suorit-
taa viiltävän kepeän ja koskettavan 
syväpesun, puhdistum

isrituaalin, 
jonka tuloksena loppu on onnellinen 
ja yhteisöllinen.
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Lappeenrannan Lukioteatteri, Keltainen pallo, kuva Inke Rosilo



N
uori N

äyttäm
ö -hankkeen toim

in-
ta oli m

onim
uotoista ulottuessaan 

pienem
m

istä paikallisista tapahtu-
m

ista isoon valtakunnalliseen fes-
tivaaliin.

Tiedotus jaottui täten luonte-
vasti kahteen tasoon; pääorganisoija 
TN

L hoiti valtakunnallisen tiedotta-
m

isen, ja kukin paikallinen toim
ija 

eli am
m

attiteatteri hoiti om
an alu-

eensa tapahtum
ien tiedottam

isen. 
Valtakunnallisen päätösfestivaalin 
tiedottam

inen oli jaettu tasapuoli-
sesti TN

L:n ja Å
ST:n kesken.

TN
L lähestyi suuria valtakun-

nallisia tiedotuskanavia, kuten 
sanom

alehtiä sekä kaikkia radio 
ja tv-toim

ijoita m
uun m

uassa säh-
köpostin välityksellä, puhelim

itse 
sekä lähettäm

ällä tiedotteita STT:n 
kautta. 

Valtakunnallisen julkisuuden 
saam

inen osoittautui haasteelli-
seksi tiedotusvälineiden näennäi-
sestä kiinnostuksesta huolim

atta. 
H

ankkeen kaikki toim
ijat olisivat 

saaneet hyvän alkupotkun toim
in-

nalleen, jos niin sanottu ”iso alku-
rysäys” olisi ollut valtakunnallisesti 
näkyvä.

M
aakunta- ja paikallislehtien 

sekä m
uiden alueellisten tiedotus-

välineiden aktiivisuus oli kiitettä-
vää; hankkeen etenem

isestä tiedo-
tettiin m

onipuolisesti, sekä nuorten 
että am

m
attilaisten näkökulm

ia 
huom

ioitiin. 
K

aikkien am
m

attiteattereiden 
alueella toim

ivat m
aakuntien lehdet 

reagoivat kirjoittam
alla kritiikkejä 

nuorten esityksien ensi-illoista sekä 
haastattelem

alla kuraattoreita hank-
keen etenem

isestä m
aakunnassa. 

N
äin ollen v ain H

elsinki jäi ilm
an 

om
aa m

aakuntatason tiedotustaan.
Sähköisen viestinnän alueella 

hankkeen om
at nettisivut ja Face-

book-sivusto toim
ivat ajankohtai-

sena inform
aatiokanavana sekä 

tunnelm
ien ja pohdintojen välittä-

jänä. U
seat nuorten ryhm

ät loivat 
om

ia blogejaan, joissa avautui koko 
osallistum

ista syntyvä tunteiden ja 
pohdintojen kirjo.

N
äin ollen hanke sai aikaan 

keskustelua reaaliajassa osallistu-
jiensa välille, m

utta yhteisenä hank-
keena esiintym

inen teattereiden 
om

ien nettisivustojen kautta olisi 
ehkä vielä lisännyt m

ielenkiintoa.

Voisiko tulevaisuudessa saada hankkeelle 
”kasvot”, jonka kautta tiedotusvälineet 
kiinnostuisivat raportoim

aan tapahtum
an eri 

vaiheita?
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Vaskivuoren Lukio, Kaarna, kuva Marcus Liljestrand

Taidekoulu Estradi, Zoo, kuva kuva Heidi Parkkinen ja työryhmä

Taidekoulu Estradi, Kaarna, kuva Heidi Parkkinen ja työryhmä JäTe-Nuoret, Keltainen pallo, kuva Ville Mustonen



9. R
a

h
o

it
u

s
In

ke Rosilo

N
uori N

äyttäm
ö hanke on saanut 

rahoituksensa pääsääntöisesti sää-
tiöiltä ja valtiolta. H

ankkeen toteut-
tam

isen aikana laadittiin useita 
hakem

uksia taidetta ja nuorten 
toim

intaa tukeville tahoille. N
äm

ä 
m

yönsivät projektin toteuttam
iseen 

yhteensä 184 000 euroa.

Hankkeen kokonaiskulut 
jaottuvat seuraavasti:
• 

 henkilöstöm
enot, jotka sisältävät kaikkien 

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

• 
nuorten m

ajoitus- ja m
atkakulut, 12 %

• 
 käyttö- ja ylläpitokulut, jotka sisälsivät 
vuokrat, toim

istokulut, vakuutukset, näy-
telm

äantologian painatuksen, tiedotus- ja 
m

arkkinointim
enot, 10 %

,

• 
 toteuttajien m

atka-, m
ajoitus ja kokous-

kulut, 4 %

• 
 m

uut kulut ja hankkeen jatkovalm
iste-

lu 19 %
 

B
udjetointia laadittaessa oli enna-

koitava tulevat, vasta vuoden tai 
parin kuluttua rahoituksen hake-
m

isen jälkeen valittavat nuorten 
ryhm

ät ja niiden sisällä olevat hen-
kilöm

äärät suurim
m

an m
ahdolli-

sen lukum
äärän m

ukaan. Ryhm
iä 

oletettiin olevan m
aksim

issaan 36 
kappaletta ja niissä nuoria m

uka-
na noin 20-30 nuorta per ryhm

ä. 
Vuonna 2013–2015 ryhm

iä tuli 
m

ukaan 27, joten budjetoidut varat 
riittivät hyvin. K

aikki m
uut kulut 

toteutuivat ennakoidussa suuruu-
dessaan, eli budjettihallinta oli 
hyvä.H

anke työllisti suoraan eripi-
tuisia aikoja yhteensä 68 henkilöä, 
tuottajan ja näytelm

äkirjailjoiden 
lisäksi kääntäjiä, dram

aturgin, tie-
dottajia, graafikon sekä päätösfesti-
vaalien sekä teknistä- että näyt-
täm

öhenkilökuntaa. H
ankkeen 

kum
m

iryhm
ä on toim

inut vapaaeh-
toisuusperiaatteella eli kokouspalk-
kioita ei ole m

aksettu.

A
m

m
attiteatterit osallistuivat 

kokonaisrahoitukseen antam
alla 

hankkeen toteuttam
iseen kuraatto-

reiden työpanoksen ja m
atkat, kum

-
m

ien työpanoksen ja m
atkat sekä 

kaikki paikallisfestivaalien järjestä-
m

isestä koituneet kulut. Paikallis-
festivaalit saattoivat edeltää nuorille 
esim

erkiksi viikon m
ittaisen har-

joitusajan teatterilla sekä teknisen 
m

iehityksen kalustoineen festivaali-
en aikana. Teatterit eivät m

yöskään 
perineet vuokraa tilojensa käytöstä.

Teattereiden om
a panostus, joka 

ei ole näkynyt pääorganisoijan bud-
jetoinnissa, on ollut aivan ratkaiseva 
koko hankkeen onnistum

iselle ja las-
kennallisesti huom

attavasti suurem
-

pi kuin hankkeen om
a budjetti.

K
iitäm

m
e läm

pim
ästi kaik-

kia tukjoitam
m

e eli teattereita sekä 
rahoittajiam

m
e Suom

en Kulttuuri-
rahastoa, opetus- ja kulttuurim

inis-
teriötä, A

ntti ja Jenny W
ihurin sää-

tiötä, K
ansan Sivitysrahastoa sekä 

Svenska Kulturfondenia.

N
uori N

äyttäm
ö -hanke osoitti 

elinvoim
aisuutensa, m

erkitykselli-
syytensä ja toim

ivuutensa ensim
-

m
äisellä suom

alaisella pilotti-
kierroksellaan. K

aikki osapuolet; 
nuoret, teatterit, kirjailijat ja järjes-
täjät, kokivat projektin onnistunee-
na ja yhteistyön m

onin tavoin uutta 
luovana. M

uun m
uassa Britannias-

sa, N
orjassa ja Ruotsissa vastaava 

konsepti on jo vakiintunut osaksi 
am

m
attiteattereiden ja nuorten har-

rastajien yhteistä toim
intaa.

Jatkon kannalta olennaista on 
turvata resurssit. H

anke tarvitsee 
jatkuakseen kotiteatterin ja m

ielel-
lään sateenvarjo-organisaation, jo-
hon linkittyä etenkin tiedottam

isen 
ja m

uun näkyvyyden tehostam
isek-

si. Tästä käydään jo neuvotteluja.
U

seat suom
alaiset teatterit ovat 

jo ilm
aisseet halunsa tulla m

ukaan 
N

uori N
äyttäm

ö -hankkeen seu-
raavalle kierrokselle. M

yös m
aan 

eturivin kirjailijat ovat valm
iita 

ryhtym
ään seuraavien näytelm

i-
en tekijöiksi. TN

L:ssä on valm
ius 

jatkaa hankkeen päätuottajana ja 
organisoijana.

O
lennaista on saada toim

innal-
le m

onivuotinen rahoitus, jolla pit-
käjänteinen työskentely turvataan. 
Jatkonäky on se, että N

uori N
äyt-

täm
ö nivoutuu pysyväksi osaksi 

suom
alaista teatterikenttää kolm

en 
vuoden välein toteutuvana, suure-
na nuortenteatteritapahtum

ana. Se 
tuottaa m

aaham
m

e uusia kotim
ai-

sia nuortennäytelm
iä, tuo teatte-

reihin uusia katsojia ja tekijöitä 
sekä parantaa nuorten hyvinvointia 
antam

alla heille m
ahdollisuuden 

osallistua m
aam

m
e taide-eläm

ään 
tasaveroisina tekijöinä ja kokijoina.
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Teatterikoulu Tuike, Kaarna, kuva Inke Rosilo



Kaisa Jänis, TNL:n hallituksen jäsen
TN

L:n hallituksen jäsenenä olen ylpeä siitä, että 
saim

m
e olla m

ukana näin m
erkittävässä hank-

keessa. A
inutlaatuinen yhteistyö tuki ja kannusti 

etenkin nuoria teatterilaisia – ei ainoastaan m
u-

kaan päässeitä ryhm
iä, vaan m

yös niitä nuoria 
teatteriharrastajia, jotka kävivät katsom

assa kat-
selm

uksia eri paikkakunnilla. Itse olin ilom
antsi-

laisen N
uorisoteatteri Pogoksen kanssa Jyväskylän 

katselm
uksessa. M

eitä lähin Joensuun kaupun-
ginteatteri ei osallistunut hankkeeseen, m

utta 
toivotaan, että jatkoa seuraa ja N

uori N
äyttäm

ö 
levittäytyy uusille paikkakunnille uusien ryhm

ien 
pariin. 

N
uoren N

äyttäm
ön kaltainen hanke vaatii 

m
ielestäni taustalleen vahvan teatterialan toim

i-
jan, jolla on yhteydet sekä am

m
attiteattereihin, 

harrastajateattereihin että näytelm
äkirjailijoihin. 

Toim
ijan on m

yös hallittava hankkeen pyörittäm
i-

nen käytännössä kaikkine byrokratioineen. Tässä-
kin m

ielessä TN
L on ollut erinom

ainen vastuutaho 
N

uori N
äyttäm

ö -hankkeelle.
Erityisen kiitollinen olen siitä, että hanke on 

tarjonnut näytelm
äkirjailijoille m

ahdollisuuden 
tehdä uusia suom

alaisia nuortennäytelm
iä. N

iitä 
ei nim

ittäin todellakaan ole liikaa.

11. fest
iv

a
a

lit
u

n
n

elm
ia

Produktionsprinciper:
• 

F yra etablerade yrkesdram
atiker skrev 

varsin pjäs för 13-19-åringar
• 

 Ungdom
sgrupper färdigställde m

ed sina 
regissörer föreställningar m

ed stöd av 
yrkesteatern i det egna om

rådet
• 

 Alla föreställningar deltog i en lokalfes-
tival på det egna om

rådets region- eller 
stadsteater 

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

• 
 Projektets pjäser publicerades i en an-
tologi

H
uvudarrangören TN

L skaffade fi-
nansiering och skötte adm

inistratio-
nen på det nationella planet. Som

 
producent fungerade Inke Rosilo. 
TN

L redigerade och tryckte pjäsan-
tologin i sam

arbete m
ed förlaget 

N
TA

M
O

.
Som

 resultat av D
en U

nga Sce-
nen föddes fyra nya inhem

ska ung-
dom

spjäser på finska och svenska:

Tove Appelgren: Zoo / Zoo 

Anna Krogerus: Karin Barck och jag / 
Kaarna

Ari-Pekka Lahti: Senga sengana / Senga 
sengana

Tuom
as Tim

onen: En gul boll / Keltainen 
pallo

Projektets största sam
arbetstea-

ter var H
elsingfors stadsteater, där 

gick lokalfestivalen av stapeln den 
2-3.5.2015 på Studio Pasila. Från 
H

elsingfors stadsteaters om
råde del-

tog 6 teatergrupper.
Från om

rådet kring Jyväskylä 
stadsteater deltog 5 grupper som

 
uppträdde på teaterns lilla scen den 
8-9.5.2015.

På K
ajana Stadsteaters upp-

sam
lingsom

råde deltog 3 grupper 
och lokalfestivalen arrangerades 
på teaterns Sissilinna-scen den 10-
12.4.2015

Stadsteatern i V
illm

anstrand 
sam

arbetade m
ed 3 grupper ur 

konstskolan Estradi. I festivalen, 
som

 ordnades på både stora och 
lilla scenen den 4-5.5.2015 deltog 
dessutom

 en gym
nasiegrupp. 

Lapplands regionteater – Ro-
vaniem

en 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 Å

bo Svenska Tea-
ter som

 då arrangerade både den 
egna lok alfestivalen och den natio-
nella festivalen. I den lokala festi-

valen i Å
bo deltog två finskspråki-

ga och en svenskspråkig grupp. I 
den nationella slutfestivalen deltog 
en grupp från varje deltagande 
om

råde.
T

ill projektet valdes 27 grup-
per. 450 unga artister m

ed regissö-
rer och annan konstnärlig personal 
förverkligade 27 versioner av de 
fyra pjäserna. U

ngdom
arna hade 

varierande bakgrund och någon 
gallring gjordes inte. M

ed fanns 
etablerade teatergrupper, grupper 
inom

 gym
nasier och olika en-

sem
bler inom

 den grundläggande 
konstundervisningen sam

t grupper 
som

 skapats enbart för deltagan-
de i D

en U
nga Scenen. Inom

 varje 
grupp fanns 10-30 unga teaterentu-
siaster i åldern 13-25. Publikm

än-
gden har under år 2015 inalles rört 
sig runt 10 635 åskådare.

T
N

L tackar å det varm
aste 

alla parter som
 deltagit i adm

i-
nistrationen och förverkligandet 
av projektet N

uori N
äyttöm

ö / 
D

en U
nga Scenen 2013-2015, som

 
kan konstateras vara på m

ånga ni-
våer lyckat.

Projektets betydelse syns i 
den hängivenhet och det engage-
m

ang som
 de m

edverkande upp-
visat.

N
uori N

äyttäm
ö/D

en U
nga Scenen 2013–2015 var ett nationellt teaterprojekt. D

et sam
m

anförde unga teateram
a-

törer m
ed professionella teaterarbetare och dram

atiker. D
et tvåspråkiga projektet organiserades av förbundet Työ-

väen N
äyttäm

öiden Liitto r.y. (T
N

L) och förverkligades i Finland för första gången. Som
 förebild stod m

otsvarande 
projekt och redan etablerade verksam

hetsform
er på andra håll i Europa.

12. D
en

 Sv
en

sk
a

 r
ésu

m
en

Irene Aho, teatteriohjaaja
N

uori N
äyttäm

ö -festivaali oli m
inulle katsojana ja teatte-

riam
m

attilaisena harvinaisen rikas, ainutlaatuinen ja sydä-
m

ellinen kokem
us. H

arvoin teatterin parissa saavutetaan 
niin vilpittöm

än iloista ja yhteisöllisen jakam
isen tunnelm

aa 
kuin Turun päätösfestivaalilla, kattohan siellä m

einasi räjäh-
tää joka esityksessä.

Tunsin olevani osallinen uuden teatterisukupolven syn-
tyhetkeen. Jännityksestä ja odotuksesta kihisevässä yleisössä 
istui enim

m
äkseen nuoria. M

issä olivat aikuiset, m
issä teat-

terialan am
m

attilaiset?
O

li m
ielestäni neropattim

aista, että festivaalin kon-
septiin  kuului tuoda näyttäm

ölle useita tulkintoja sam
asta 

tekstistä. U
udet tekstit olivat kiinni ajassam

m
e kiinnostaval-

la tavalla ja tarjosivat kovan haasteen työryhm
ille. N

uorille 
harrastajille, ja kokeneelle ohjaajallekin, tarjoutui ainutlaa-
tuinen tilaisuus havaintojen tekoon kunkin ryhm

än teatteri-
kielestä, ” ai nuo ovat ratkaisseet sen noin” tai ”ai tuo tekee 
tuon roolin tuota kautta”. U

skon että se, että nuoret näkivät 
festivaalin aikaan useita versioita teoksesta, jonka kanssa 
ensin itse olivat painineet harjoituksissa, oli suurenm

oinen 
oppim

iskokem
us. K

aikille jäi teatteritaskuun enem
m

än kuin 
m

itä siellä oli festivaalille tullessa: oppia, nähdyksi tulem
isen 

vahvistava kokem
us, uusia ystäviä ja ennen kaikkea lisää 

luottam
usta teatterin m

ahdollisuuksiin kertoa tärkeistä, ki-
peistäkin asioista.
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N
uori N

äyttäm
ö/D

en U
nga Scenen 

2013–2015 w
as a national theatre 

project. It brought together young 
theatre enthusiasts to w

ork toget-
her w

ith theatre professionals and 
playw

rights. A
lthough the bilingual 

pilot project, organized by Työvä-
en N

äyttäm
öiden Liitto r.y. – TN

L 
(A

ssociation for A
m

ateur and Pro-
fessional Theatres in Finland), w

as 
im

plem
ented now

 for the first tim
e, 

it took its lead from
 sim

ilar and 
w

ell-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 perform

ances from
 

these plays with the support of a local 
professional theatre.

• 
 All perform

ances were showcased in a 
local theatre festival organized at their 
own professional theatre.

• 
 One perform

ance was selected from
 

each local festival to participate in the 
national festival.

• 
 All plays (com

m
issioned by the project) 

were published in an anthology.
 

A
s the m

ain organizer, TN
L w

as 
in charge of fundraising and the na-
tional adm

inistration of the project. 
Inke Rosilo served as m

ain producer 

and coordinator. TN
L edited and 

printed the play anthology in co-ope-
ration w

ith the publisher N
TA

M
O

.

A
s a result of the N

uori N
äyttä-

m
ö / D

en U
nga Scenen-project, four 

new
 plays w

ere w
ritten in Finnish 

and Sw
edish.

Tove Appelgren: Zoo / Zoo 

Anna Krogerus: Kaarna / Karin Barck 
och jag

Ari-Pekka Lahti: Senga sengana / Senga 
sengana

Tuom
as Tim

onen: Keltainen pallo / En 
gul boll

H
elsinki C

ity Theatre w
as the 

largest theatre involved in the pro-
ject. Its festival, com

prised of 6 
groups of young people, took place 
on 2-3 M

ay 2015 at Studio Pasila. 
Jyväskylä C

ity Theatre hosted 
5 groups and the local festival took 
place on 8-9 M

ay 2015.
K

ajaani Tow
n Theatre hosted 3 

groups for its festival, show
n on the 

Sissilinna stage on 10-12 M
ay 2015.

Lappeenranta C
ity Theatre 

co-operated w
ith 3 groups from

 the 
Estradi art school and one group 
from

 a secondary school. The fes-
tival took place on both the m

ain 
stage and the studio stage on 4-5 
June 2015.

Rovaniem
i Theatre – the Re-

gional Theatre of Lapland w
as host 

to 5 groups at its festival on 17-18 
A

pril 2015. The perform
ances took 

place on tw
o stages, Paavo and 

Ertsa.The local festivals culm
inated 

at Å
bo Svenska Teater (the Sw

edish 
Theatre of Turku) w

ith the sim
ulta-

neous arrangem
ent of its ow

n local 
festiv al and the final national festival 
on 15-16 M

ay 2015. The local festival 
featured one Sw

edish and tw
o Finnish 

groups. The national festival show
ca-

sed one group from
 each of the five 

participating local regions.
A

ltogether 27 groups w
ere cho-

sen to participate in the project. They 
all m

ade their ow
n interpretation of 

one of the four com
m

issioned plays 
by draw

ing on the enthusiasm
 of the 

450 young actors, their directors and 
other artistic staff. The groups cam

e 
from

 a variety of backgrounds w
ith 

different levels of skill, but they w
ere 

all accepted equally into the project. 
The groups ranged from

 established 
am

ateur com
panies, secondary school 

or basic art education groups or spe-
cial groups established for the purpose 
of participating in the project. Each 
group com

prised 10-30 young artists 
w

ith an age distribution from
 13 to 25 

years. D
uring 2015, the perform

ances 
w

ere seen by 10,635 people. 
The significance of the project 

w
as reflected in the com

m
itm

ent 
and devotion of all those w

ho cont-
ributed to its im

plem
entation. TN

L 
w

arm
ly thanks all the sponsors and 

co-w
orkers w

ho m
ade this project 

a success.
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m
attiteattereiden raportit

 
 nuorten ryhm

ien 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
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ISBN 978-952-93-6167-0 (PDF) 


