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2016–2018

1. YHTEENVETO
Inke Rosilo, tuottaja

• ammatissa toimivat näytelmäkirjailijat 
kirjoittavat tilaustöinä 13–19-vuotiaille 
suunnattuja näytelmiä

• nuorten ryhmät omine ohjaajineen val-
mistavat näytelmistä esitykset alueiden-
sa ammattiteattereiden tuella

• kaikki esitykset osallistuvat alueensa 
ammattiteatterissa pidettäville paikal-
lisfestivaalille

• paikallisfestivaalilta valitaan esityksiä 
päätösfestivaalille

• hankkeen näytelmät julkaistaan anto-
logiana

Pääjärjestäjä Työväen Näyttämöiden liitto 
huolehti rahoituksen hankkimisesta ja hank-
keen valtakunnallisesta hallinnoinnista. Tuot-
tajana toimi Inke Rosilo. 

Nuori Näyttämö -hankkeessa syntyneet kol-
me uutta nuortennäytelmää ovat: Gunilla Hem-
mingin Carmina (ruotsiksi ja suomeksi), Pip-
sa Longan Tuntemattoman eläimen jäljet (suo-
meksi) ja Veikko Nuutisen On isis (suomeksi). 
Lisäksi suomennettiin Ruotsin LÄNK-hank-
keelle Rasmus Lindbergin vuonna 2014 kir-
joittama teksti Sannas sanna jag, Liisa Urpelai-
sen suomentamana Ainon aito mä. Dramaturgi 
Annina Enckell työskenteli koko prosessin ajan 
kirjailijoiden kanssa.

TNL toimitti ja painatti yhdessä ntamo-kus-

tantamon kanssa hankkeen näytelmistä anto-
logian nimeltään Viisi näytelmää – Fem pjäser.

Helsingin Kaupunginteatteri ja Suomen Kan-
sallisteatteri olivat projektin suurimmat yhteis-
työteatterit. Pääkaupunkiseudun paikallisfesti-
vaali toteutettiin yhteisfestivaalina 4.–6.5. 2018 
Studio Pasilassa ja Kansallisteatterin Pienel-
lä näyttämöllä. Pääkaupunkiseudulta valittiin 
mukaan 13 nuorten ryhmää. Tampereen Työvä-
en Teatterin alueelta oli mukana neljä ryhmää, 
joiden katselmus toteutettiin Eino Salmelaisen 
näyttämöllä ja Kellariteatterissa 9.–10.4.2018.

Kemin kaupunginteatterin alueelta mu-
kaan valittiin neljä ryhmää ja festivaali vietet-
tiin 19.–20.4.2018. Kotkan Kaupunginteatte-
rin kanssa yhteistyöhön lähti kolme ryhmää. 
Paikallisfestivaali järjestettiin Naapuri-näyttä-
möllä 7.–9.5.2018. Mikkelin Teatteri ja Varka-
uden Teatterit toteuttivat yhteisen paikallisfes-
tivaalin Mikkelin Teatterin suurella näyttämöl-
lä 11.4.2018 kolmen ryhmän voimin.

Festivaalien sarja päättyi 4.–5.8.2018 Tam-
pereen Työväen Teatterissa ja Tampereen Yli-
oppilasteatterissa pidettyyn päätösfestivaaliin. 
Festivaalille osallistui kultakin viideltä paikka-
kunnalta yksi ryhmä sekä Nevadaland-niminen 
pohjoismainen kantaesitys.

Päätösfestivaaliin sisältynyt Murros-fooru-
mi oli kuuden nuoren teatterilaisen kaksi päi-
vää kestänyt ajatushautomo tulevaisuuden teat-

Nuori Näyttämö 2016–2018 oli valtakunnallinen 
ja kansainvälinen teatterihanke, joka yhdisti nuoret 

teatteriharrastajat työskentelemään yhdessä ammattimaisten 
teatterintekijöiden ja näytelmäkirjailijoiden kanssa. Työväen 

Näyttämöiden Liitto r.y:n (TNL) organisoima hanke toteutettiin 
Suomessa toista kertaa. Vastaava malli on vakiintunut pysyväksi 

osaksi useiden Euroopan maiden teatterirakennetta.

terin tekemisestä. Foorumissa syntyneet ajatuk-
set muotoiltiin kymmeneksi teatteriteesiksi.

Hankkeeseen valittiin mukaan 27 ryhmää. 
Ne toteuttivat yhtä monta versiota kirjailijoil-
ta tilatusta neljästä näytelmästä, noin 606 nuo-
ren esiintyjän ja heidän ohjaajiensa sekä muun 
taiteellisen henkilökunnan voimin. Nuorten 
ryhmät tulivat erilaisista taustoista ilman ta-
sokarsintaa. Mukana oli vakiintuneita teatte-
riryhmiä, lukioista ja taiteen perusopetuksesta 
tulevia kokoonpanoja ja juuri tätä hanketta var-
ten synnytettyjä ryhmiä. Kussakin ryhmässä oli 
10–60 nuorta teatterintekijää, ikäjakaumaltaan 
13–19-vuotiaita. Yleisöä ryhmien festivaali- 
ja kotiesityksissä oli yhteensä 12 500 katso-
jaa.  Esityksiä oli yhteensä 175. 

Hanketta on kehittänyt keskusteluin kummi-
ryhmä, jossa ovat olleet puheenjohtajana oh-
jaaja Janne Saarakkala sekä jäseninä näytteli-
jä Päivi Rissanen, dramaturgi Annina Enckell, 
vastaava yleisötyöntekijä Mirja Neuvonen, kir-
jailija Anna Krogerus sekä toiminnanjohtaja 
Hanna Suurhasko sekä toimensa puolesta toi-
minnanjohtaja Annukka Ruuskanen ja tuotta-
ja Inke Rosilo.

Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. kiittää läm-
pimästi kaikkia Nuori Näyttämö 2016–2018 
-konseptin hallinnointiin ja toteuttamiseen liit-
tyneitä tahoja hankkeen kaikinpuolisesta onnis-
tumisesta.

TOTEUTTAMISMUOTO
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Annantalo Vire, Ainon aito mä
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Tee neljänteen, Tuntemattoman 
eläimen jäljet

Squad#1, Ainon aito mä

INKE ROSILO
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Valtakunnallisen Nuori Näyttämö -toiminnan 
tulisi vuoden 2019 alusta siirtyä kokeiluhank-
keesta pysyväksi osaksi suomalaista teatterira-
kennetta. Hanke on molemmilla kerroilla to-
teutettu pääosin yksityisiltä säätiöiltä (Suomen 
Kulttuurirahasto, Wihurin rahasto, Riihi-sää-
tiö sekä Kansan Sivistysrahasto, ensimmäisellä 
kierroksella myös Svenska Kulturfonden) saa-
duin apurahoin. Työväen Näyttämöiden liitto 
on rahoittanut hanketta myös OKM:lta saamas-
taan yleisavustuksesta. Lisäksi ammattiteatte-
reiden taloudellinen panostus erityisesti henki-
löstö-, tila- ja tiedotusresurssien kautta on ol-
lut merkittävä.

Nuori Näyttämö saa päätösfestivaalilleen py-
syvän kodin Suomen Kansallisteatterista. Aiem-
min hankkeessa mukana olleilla ammattiteatte-
reilla on vahva kiinnostus osallistua toimintaan 
uudelleen alueidensa nuortenryhmien kanssa. 
Useat teatterit, jotka eivät vielä ole olleet muka-
na, ovat ilmoittaneet halukkuutensa tulla työs-
kentelyn piiriin. Niin ikään maan eturivin näy-
telmäkirjailijat ovat kiinnostuneita konseptiin 
kuuluvien teostilausten kautta uudistamaan ko-
timaista nuortennäytelmägenreä.

Työväen Näyttämöiden liitto on priorisoinut 
Nuoren Näyttämön kärkihankkeekseen. TNL 
näkee sen sisällön ja rakenteen toimivan erin-
omaisesti suomalaisen teatteritaiteen kehittäjä-
nä sekä sen vaikuttavuuden ja saavutettavuuden 
edistäjänä. TNL:lla on valmiudet jatkaa toimin-
nan pääorganisaattorina, mikäli työskentely saa 
OKM:lta pysyvän ja riittävän rahoituksen.

Suomalaisissa ammattiteattereissa joudutaan 
jatkuvasti pohtimaan, miten uudet sukupolvet 
saadaan houkuteltua esittävän taiteen pariin. 
Aikuisten tekemä nuortenteatteri onnistuu vain 
harvoin olemaan vetovoimaista. Nuoret halua-
vat nähdä näyttämöllä nuoria. Kosketus lajiin 

2. OSAKSI PYSYVÄÄ 
TEATTERIRAKENNETTA

Annukka Ruuskanen, toiminnanjohtaja

syntyy ennen muuta siten, että teatterista voi 
löytää todellista samastumispintaa, oman ikäi-
siä ihmisiä tunnistettavine kokemuksineen.

Nuori Näyttämö osana suomalaista teatteri-
rakennetta kasvattaa kiistatta koko maahan uu-
sien sukupolvien teatteriyleisöä, kehittää taso-
kasta ja uutta luovaa harrastustoimintaa, lähen-
tää ammattilaisia ja harrastajia sekä luo maahan 
uutta näytelmäkirjallisuutta sekä nuorten että 
ammattilaisten käyttöön. 

Toiseen Nuori Näyttämö 2016–2018 toteut-
tamiskierrokseen sitoutuivat Suomen Kansal-
listeatteri, Helsingin Kaupunginteatteri, Tam-
pereen Työväen Teatteri, Kotkan Kaupunginte-
atteri, Kemin kaupunginteatteri sekä Mikkelin 
Teatteri ja Varkauden Teatteri. Helsingin suu-
ret teatterit tekivät ensimmäistä kertaa yhteis-
työtä keväällä 2018 järjestäessään nuorten yh-
teisen teatterifestivaalin.

Suomen Kansallisteatterin kanssa yhteistyö 
jatkuu, ja hanke toivoo vakinaiseksi osallistu-
jaksi myös Helsingin Kaupunginteatterin, koska 
pääkaupunkiseudulla mukaan toimintaan pyr-
kivien nuorten lukumäärä on niin suuri.

Nuoret ovat haasteellinen kohderyhmä. Yk-
sinkertaista reseptiä, jolla saada nuoret esityk-
sien katsojiksi tai osallistujiksi yleisötyön eri-
laisiin konsepteihin, ei tähän mennessä ole löy-
tynyt. Nuori Näyttämö -hanke on tarjonnut 
tarpeeksi pitkäjänteisen ja monipuolisen tavan 
kohdata ja sitouttaa nuoret tekemään yhteistyö-
tä tasa-arvoisella ja heitä kunnioittavalla tavalla. 
Hanke, jossa Suomen eturivin kirjailijat keskit-
tyvät nuorten ongelmiin ja maailmaan, on omi-
aan edistämään sitä, että teatteri käsittelee nuor-
ten elämää koskettavia kysymyksiä.

Jo ensimmäisellä kierroksella huomattiin, et-
tei ammattiteatterin tiukkaan harjoitus- ja esi-
tysrytmiin ole yksinkertaista istuttaa siitä poik-

keavaa, ulkopuolelta tulevaa toimintaa. Mutta 
se on mahdollista. Yleisötyöntekijät ovat kai-
kissa teattereissa olleet avainasemassa saattaes-
saan yhteen nuoria ja teattereiden sisältä va-
littuja ammattilaiskummeja. Teatterit valitsi-
vat nuorten kanssa työskentelevät kummit joko 
taiteellisesta tai teknisestä henkilökunnastaan. 
Kummitoiminnan kautta teatteri sai synnytet-
tyä tarpeidensa mukaista kontakti- ja yleisöpin-
taa kasvokkain kohdaten ja nuoria kuunnellen. 
Nuoria voi kohdella tasavertaisina taiteen teki-
jöinä ja kokijoina.

Yhteistyön muodot vaihtelivat eri paikkakun-
nilla: joissakin teattereissa syntyi tiiviistä ja mo-
lempia osapuolia tyydyttävää vuorovaikutusta, 
muutamissa kohtaamiset jättivät vielä kehittä-
misen varaa. Nuori Näyttämö -hankkeen pää-
organisoija TNL jätti yksittäisen teattereiden 
järjestettäviksi aikataulutuksen ja tavan, joilla 
he sitoutuvat projektiin ja pyrkivät vastaamaan 
nuorten toiveisiin. Kukin teatteri linjasi sitou-
tumisasteensa omien resurssiensa ja henkilös-
tönsä sekä nuorten ryhmien tarpeiden mukaan. 
Kaikkien teattereiden johtajat kokivat, että osal-
listavuus on keskeinen toimintatapa nuorten 
houkuttelemiseksi teatterin pariin.

Ammattiteattereille konsepti tarjoaa tilai-
suuden opetus- ja kulttuuriministeriön edel-
lyttämien yhteistyöprojektien toteuttamisek-
si. Teattereiden henkilökunta- ja aikaresurssit 
eivät hevin anna mahdollisuuksia kehittämis-
hankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen ta-
lon sisällä, joten teattereille valmiina tuleva ide-
ointi sekä valmis sisältö ja rakenne toimivat hy-
vänä toteuttamistukena. Konsepti mahdollistaa 
pitkäjännitteisen sitouttamisen, mutta aiheuttaa 
kuitenkin vain kevyen rasitteen teatterin nor-
maaliin toimintaan.

Nuoren Näyttämön kaksi toteuttamiskierrosta, 2013–15 sekä 
2016–18, ovat merkinneet kuuden vuoden jatkumoa,  
joka on osittanut toimivuutensa ja tarpeellisuutensa.  

TNL on tähän mennessä saattanut yhteen  
12 ammattiteatteria, 54 nuortenteatteriryhmää  

sekä 7 suomalaista näytelmäkirjailijaa.  
Katsojia Nuori Näyttämö on  

kerännyt yli 22 000. 
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TYÖRYHMÄ

Martinlaakson lukio, Ainon aito mä
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3. AMMATTITEATTERIT
Inke Rosilo, tuottaja

SUOMEN KANSALLISTEATTERI
PIRJO VIRTANEN,
TEATTERIKURAATTORI

Suomen Kansallisteatteri lähti mukaan Nuo-
ri Näyttämö -hankkeen toiselle kierrokselle in-
nostuneena ja uteliaana. Olimme seuranneet 
ensimmäisen kierroksen kulkua, ja onnistuin 
näkemäänkin muutamia paikallisia nuorten esi-
tyksiä. Oli hienoa, että saatoimme lähteä hank-
keeseen yhteistyössä Helsingin Kaupunginte-
atterin kanssa, joka oli ollut mukana jo ensim-
mäisellä kerralla. Hyvä yhteistyö avasi monta 
kysymystä ja käytännön asiaa ensikertalaiselle 
sekä paikallisfestivaalin järjestelyissä että muu-
tenkin koko hankkeen ajan.

Pääkaupunkiseudun teatterit saivat nuorten 
ryhmiltä yhteensä 13 hakemusta, jotka jaoim-
me sopuisasti niin, että HKT:lla oli seitsemän 
kummiryhmää ja meillä kuusi. Teatterin omien 
kummien rekrytointi sujui todella hyvin, haluk-
kaita näyttelijöitä ilmoittautui tarvittava määrä, 
ja lisäksi yksi ohjaaja ja lavastaja lähtivät kum-
meiksi. Kummiryhmien tapaaminen keväällä 
2017 oli antoisa, vaikka ajankohta olikin loppu-
keväästä. Osa kummeista tapasi jo silloin oman 
ryhmänsä ohjaajan ja solmi suhteen ryhmään.

Sain osallistua myös Helsingissä järjestet-
tyyn elokuiseen koulutusviikonloppuun, ja oli 
innostavaa nähdä, miten paneutuneesti kum-
miryhmien vetäjät olivat ottaneet haasteen vas-
taan. Kirjailijoiden tapaamisista otettiin kaikki 
irti, ja oli myös hyvin arvokasta tavata koulut-
tavaa näyttelijää, ohjaajaa, dramaturgia, lavas-
tajaa, pukusuunnittelijaa ja äänisuunnittelijaa.

Osalla kummiryhmistä harjoitukset alkoi-
vat vasta loppusyksystä 2017 tai alkuvuodesta 
2018, ja kummit pääsivät seuraamaan ryhmien 

harjoituksia vaihtelevasti. Ymmärrettävästi lä-
himpänä teatteritaloa harjoittelevat ryhmät ta-
pasivat kumminsa useammin, mutta kauempa-
na olevan Salon ryhmän kummille ei järjestynyt 
käyntiä ryhmän harjoituksiin. Vaskivuoren lu-
kion ryhmällä ei ollut aktiivista tarvetta lavas-
tajakummilleen, koska ryhmällä oli ammattila-
vastaja jo käytössään.

Teatterin aikatauluista johtuen tekniikkapa-
laverin järjestäminen ja Pieneen näyttämöön 
tutustuminen jäi aika loppuvaiheeseen, mutta 
se ei muodostunut suureksi ongelmaksi. Neljä 
ryhmää vietti festaria edeltävän sunnuntaipäi-
vän ottaen haltuun näyttämön ja tekniikan kah-
den muun tutustuessa näyttämöön vasta esitys-
päivinä. Ihanteellista olisi ollut, jos nuoret oli-
sivat päässeet kokeilemaan esityksensä siirtoa 
omasta tilastaan teatterin näyttämölle jo aiem-
min ja pidemmän aikaa. Teatterin tekninen vä-
ki oli hyvin mukana, ja he ovat tottuneita hoi-
tamaan vierailuesityksiä, mutta ainakin parin 
ryhmän kohdalla olisi ollut hyvä saada jutella 
tekniikan, erityisesti valosuunnittelun, kanssa 
toiveista ja kokeilla toteutuksia rauhassa.

Viestinnän, markkinoinnin ja lippujen myyn-
nin sekä muut käytännön järjestelyt hoidimme 
yhdessä HKT:n kanssa sujuvasti. Pääkaupungin 
festari ylitti komeasti uutiskynnyksen, sekä Ylen 
valtakunnalliset tv-uutiset että Helsingin Sano-
mat tekivät isot jutut tapahtumasta. Esitysaika-
taulu oli melko tiukka, ja yleisöllä ja raatilaisil-
la piti kiirettä näiden rientäessä Kansallisteatte-
rin Pienen näyttämön ja HKT:n Studio Pasilan 
väliä. Avajaiset ja päättäjäiset kokosivat ryhmät 

Festivaalisarjat ovat osoittaneet,  
että ammattiteatterit ovat konseptille oikeita paikkoja  

ja yhteistyökumppaneita. Ne tarjoavat alan monipuolista osaamista ja 
merkitsevät nuorille suurta taiteellista loikkaa koulujen jumppasaleista oikeille 

näyttämöille. Ammattiteattereiden ilmapiirin nuorten ryhmiin synnyttämä 
sähköinen tunnelma ja motivaatio ovat olleet käsin kosketeltavia. Nuoren 

Näyttämön myötä teatterit ovat saaneet uusia, suoria kontakteja toiminta-
alueidensa nuoriin, joille taas teatteriin tulemisen kynnys on madaltunut.

ja kummit yhteen, ja saippuakuplien saattele-
mana juhlittiin nuorten rohkeutta, taitavuutta 
ja energiaa!

Kokemus Nuori Näyttämö -hankkeeseen 
osallistumisesta oli kovasti myönteinen. Yhtey-
denpito pääjärjestäjä TNL:n ja yhteistyöteatte-
rin HKT:n kanssa sujui mutkattomasti. Palaute 
myös teatterin henkilökunnalta ja ennen kaik-
kea kummeilta oli hyvin kiittävä ja innostunut. 

Tällaisen hankkeen upottaminen osaksi am-
mattiteatterin toimintaa vaatii hyvää suunnitte-
lua ja riittävän väljää aikataulutusta. Ihanteena 
olisi, jos teatterin yhteyshenkilöksi voisi irrottaa 
yhden henkilön. Nyt teatterikuraattorin päivät 
ja illat eivät meinanneet riittää kaikkeen, mut-
ta kokonaisuudesta selvittiin kunnialla. Nuor-
ten välittömyys, avoimuus ja erityisesti taito ja 
rohkeus tulkita vaativia tekstejä tekivät minuun 
suuren vaikutuksen, ja istuin katsomossa nau-
raen, liikuttuen ja nauttien täysin rinnoin.

Festariesitykset sujuivat hienosti, ryhmät pys-
tyttivät ja purkivat lavasteet teatterin tekniikan 
avustuksella annetussa aikataulussa. Omaiset ja 
ystävät, jotka odottivat esiintyjiä kukitettavaksi 
raadin palautteen annon jälkeen, olivat ymmär-
rettävästi hieman kärsimättömiä, kun he joutui-
vat siirtymään pois katsomosta ja myös palau-
tetilaksi varatusta lämpiöstä. Palautteenantoti-
lannetta olisi rauhoittanut, jos siihen olisi ollut 
varattavissa oma tila. Nyt pari seuraavaa esiin-
tymisvuoroaan odottavaa ryhmää joutui vähän 
joustamaan aikataulusta.
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HELSINGIN KAUPUNGINTEATTERI
MIRJA NEUVONEN
YLEISÖTYÖVASTAAVA

Helsingin Kaupunginteatteri oli mukana toista 
kertaa toteuttamassa Nuori Näyttämö -hanket-
ta. Teatteri on ollut innolla seuraamassa hank-
keen kehittymistä ja osallistunut alusta asti sen 
suunnittelutyöhön, sillä HKT:n yleisötyövastaa-
vana olen ollut mukana hankkeen kummiryh-
mässä. 

Teatteri on kokenut hankkeen innostavaksi 
tavaksi tehdä yleisötyötä. Nuori Näyttämö on 
upea konsepti, joka nivoo ammattilaiset, har-
rastajat ja yleisön työskentelemään ja kokemaan 
yhdessä. Sen erityisyys on nuorten teatterihar-
rastajien ja ammattilaisten kohtaamisessa mo-
nessa eri kohdassa: niin näytelmätekstien, esi-
tysten toteuttamisen kuin ammattiteatterin 
näyttämölle tuomisenkin yhteydessä.

Hankkeen toisella kierroksella Helsingin 
Kaupunginteatteri toimi kummina seitsemäl-
le pääkaupunkiseudun ryhmälle, jotka tulivat 
viiden eri kaupungin alueelta (Helsinki, Espoo, 
Vantaa, Järvenpää, Porvoo). Seitsemän kau-
punginteatterin ammattilaista ryhtyi ryhmille 
kummitaiteilijoiksi; kuusi näyttelijää sekä yksi 
lavastaja toimivat kukin yhden ryhmän mento-
reina. Kummitaiteilija vieraili ryhmänsä luo-
na muutaman kerran harjoitusperiodin aikana 
ja tapasi ryhmää näiden vieraillessa teatterilla. 

Toiminta oli merkityksellistä myös kummeille, 
heistä  muutamalla muodostui ryhmäänsä tii-
vis yhteys, joka jatkuu vielä hankkeen jälkeen-
kin. Ryhmiä kutsuttiin teatteriin useasti hank-
keen aikana myös katsomaan HKT:n omia esi-
tyksiä, jolloin nuorilla oli mahdollisuus nähdä 
kumminsa myös näyttämöllä. 

Ryhmät vierailivat syksyn ja talven aika-
na Studio Pasilassa ensin tutustumassa näyttä-
möön, jossa Nuori Näyttämö -festivaali toteu-
tettiin, ja kullakin ryhmällä oli näyttämöhar-
joitus tilassa. Ryhmien kanssa järjestettiin myös 
tekninen palaveri, jossa oli läsnä näyttämöhen-
kilökuntaa, valo- ja äänitekniikan edustajat se-
kä ryhmien ohjaajat ja muuta teknistä henkilös-
töä. Festivaaliviikolla ryhmillä oli näyttämöllä 
tekninen läpimeno, jossa yksityiskohdat hiottiin 
paikoilleen. Teatteri varasi Studio Pasilan ja sen 
henkilökunnan festivaalin käyttöön koko tou-
kokuun ensimmäiseksi viikoksi.

Nuori Näyttämö -festivaali järjestettiin 4.–
6.5.2018 Suomen Kansallisteatterin kanssa. 
Festivaalin järjestelyissä pääsimme tekemään 
vahvasti yhteistyötä, kun esityksiä oli vuoroin 
Studio Pasilassa ja Kansallisteatterin Pienellä 
näyttämöllä. Oli hienoa nähdä niin näyttämö 
kuin katsomokin täynnä nuoria. Monet matka-
sivat ahkerasti edestakaisin näyttämöiden välil-
lä nähdäkseen mahdollisimman monta esitystä. 
Tuntui, että jokainen ryhmä oli vahvasti oman 
esityksensä takana, mutta aidosti kiinnostunut 

myös toisten ryhmien tulkinnoista. Studio Pa-
sila toimi erinomaisesti festivaalin näyttämönä, 
joka kokoaa ihmiset yhteen ja luo mutkattoman 
ilmapiirin.

Myös media huomioi kiitettävästi nuoret 
teatterintekijät: Ylen tv-uutiset teki jutun fes-
tivaalista pääuutislähetykseensä edeltävällä vii-
kolla ja Puoli seitsemän -ohjelma toimitti suo-
ran lähetyksen Studio Pasilasta ensimmäisenä 
festivaalipäivänä. 

Kaiken kaikkiaan Helsingin Kaupunginte-
atterista hankkeen ja festivaalin toteutukseen 
osallistui 25 henkilöä. Niin kummit kuin Studio 
Pasilan henkilökuntakin kertoivat nauttineen-
sa nuorten kanssa työskentelystä. Sen koettiin 
tuovan uudenlaista näkökulmaa ja mielekkyyt-
tä omaan työhön. Kaikki seitsemän ryhmää, 
joiden kotina teatteri toimi, sitoutuivat sata-
prosenttisesti hankkeeseen. Vaikka harjoitus-
prosessin aikana oli myös epävarmuuden het-
kiä, kaikki olivat vilpittömän tyytyväisiä muka-
na oloonsa. Ryhmät kokivat saaneensa syvyyttä 
ja uutta näkemystä omalle tekemiselleen ohjaa-
jien, kummien ja teatterin verkostosta. 

Teattereissa pohditaan jatkuvasti, mikä in-
nostaisi nuoret teatteriin. Nuori Näyttämö on 
konkreettista toimintaa asian eteen: paitsi esiin-
tyjät myös monet sen katsojista ovat nuoria. Stu-
dio Pasilan seitsemää esitystä seurasi yli 1100 
katsojaa – joista suurin osa nuorta yleisöä!

Teatteri Tilaton, On isis

VERTTI NEUVONEN
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AMMATTITEATTEREIDEN 
ORGANISOITUMINEN 

Mitä Nuori Näyttämö -hankkeeseen osallis-
tuminen vaatii ammattiteatterilta?  
Lähtöajatuksena on, että nuorten ryhmiä tu-
lee alueelta mukaan 4–5.

Teatteri nimeää yhden vastuuhenkilön osa-
päiväiseksi Nuori Näyttämö -hankkeen vetäjäk-
si. Yhteistyön kesto on noin kolmisen vuotta.

Yhteyshenkilön työnkuva: yhteyksien pitämi-
nen valtakunnalliseen tuottajaan, muihin am-
mattiteattereihin sekä hankkeeseen osallistuviin 
nuorten ryhmiin, tiedottaminen oman teatte-
rin henkilökunnalle sekä ulkoisen tiedotus- ja 
markkinointimateriaalin luominen ja organi-
sointityö, joka tähtää paikallisfestivaalin järjes-
tämiseen teatterin muun henkilökunnan kans-
sa.

Teatteri hakee taiteellisesta henkilökunnas-
taan sitoutuneet kummit (näyttelijöitä/ohjaa-
jia) jokaiselle nuorten ryhmälle.

Teatteri hakee aktiivisesti alueellaan toimi-
via tai toiminnan aloittamisesta kiinnostuneita 
nuorten ryhmiä mukaan hankkeeseen. Ryhmät 
voivat tulla kouluista, taiteen perusopetusta an-
tavista yksiköistä, harrastajateatterista tai perus-

taa uuden ryhmän juuri tätä varten. Tasokokei-
ta ei ole, kaikki ovat tervetulleita.

Teatteri on valmis muutamiksi päiviksi irrot-
tamaan henkilökuntaansa (tekniikka, aulahen-
kilökunta) toteuttamaan nuorten tekijöiden pai-
kallisfestivaalin (noin 4–6 työpäivää).

Teatterin tiedotus- ja markkinointihenkilö-
kunta liittää hankkeen/nuorten teatteriryhmien 
materiaalia omaan tiedotukseensa.

Hedelmällisin toiminta syntyy silloin, kun 
ammattilaiset kokevat nuorten kanssa työsken-
telyn avaavan tulevaisuutta rakentavaa yhteis-
työtä.

Teatterin ei tarvitse välttämättä jyvittää ra-
haa hankkeen toteuttamiseen, kustannukset 
voidaan kattaa henkilöstö- ja markkinointiku-
lujen sisällä.

TILASTOINTIA PAIKALLIS- 
FESTIVAALIEN TOTEUTTAMISESTA:

Teatteri                 Henkilömäärä      Työtunnit
Suomen Kansallisteatteri    24 768
Helsingin Kaupunginteatteri      26 840
Kotkan Kaupunginteatteri    4 88
Kemin kaupunginteatteri    8 283
Mikkelin Teatteri     13 125
Tampereen Työväen Teatteri       13 217
YHTEENSÄ               88    2321

Ylläolevan taulukon luvut ovat suuntaa anta-
via, koska teatterit laskevat työpanoksensa eri 
tavoin. Useammassa teatterissa tehtiin tunteja 
ylläolevien lisäksi ns. omiin työtehtäviin sisälty-
vinä töinä, mm. markkinointiin liittyvinä tehtä-
vinä, joten ne eivät sisälly laskelmaan.

Tapiolan musiikkilukio, Carmina

INKE ROSILO



10

Nuori Näyttämö -hankkeen olennaisin ulottu-
vuus on nuorten saattaminen teatteritaiteen pa-
riin osallistavalla ja yhteisöllisellä tavalla. Oman 
erityisen tukensa nuorten työskentelylle antaa 
tieto, että samanaikaista harjoitusprosessia elää 
koko Suomen alueella useita satoja nuoria. Tä-
mä synnyttää kollegiaalisen harrastuneisuuden 
tunteen. Kokemus liittää nuoret suurempaan 
kokonaisuuteen; olen merkittävä ja tärkeä osa 
jotakin isompaa, ensin yhtenä tekijänä omassa 
paikallisessa ryhmässäni, sitten kotipaikkakun-
tani ammattiteatterin ryhmien joukossa, sen jäl-
keen olen osana koko Suomen kattavassa Nuori 
Näyttämö toteuttajajoukossa.

Kokonaisuudessa toimimisesta syntyy vas-
tuullisuuden ja yhteisöllisyyden oivallus. Nuo-

4. NUORTEN RYHMÄT
Inke Rosilo, tuottaja

”Nuoret olivat säväyttäviä ja yllättivät  
ohjaajan, toisensa – ja itsensä.”

ri tulee näkyväksi jonkin itselle tärkeän kanssa, 
yhdessä muiden kanssa.

Nuori Näyttämö -konsepti tarjoaa tarpeeksi 
pitkäjänteisen ja monipuolisen tavan kohdata ja 
sitouttaa nuoret tekemään työtä tasa-arvoisella 
ja heitä kunnioittavalla tavalla. 

Nuorten kasvussa teatteritaiteen kautta itää 
suuri muutosvoima yhteiskunnallisessakin vai-
kuttamisessa. He haastavat vakiintuneet kon-
ventiot, he näkevät toisin.

Nuori Näyttämö -projektiin 2016–2018 osal-
listui 27 nuorten ryhmää, joissa oli yhteensä 606 
nuorta teatterintekijää. Ryhmien valmistamaa 
27 esitystä esitettiin yhteensä 175 kertaa ja kat-
sojia näillä esityksillä oli yhteensä noin 12 500.

Osallistuvat nuoret olivat 13–19-vuotiaita, 

ryhmien ohjaajat alkaen 16-vuotiaasta ensiker-
talaisesta aina monikymmenvuotisen teatteri-
kokemuksen omaaviin.

Kaikkien ryhmien ohjaajat kutsuttiin Hel-
sinkiin koulutusviikonloppuun 26.–27. elokuu-
ta 2017. Viikonlopun aikana ohjaajat kohtasivat 
valitsemansa näytelmän kirjoittajan. He saivat 
käydä keskusteluja näytelmän ohjaamiseen liit-
tyvistä näkökulmista ammattiohjaajien kanssa, 
kouluttajina toimivat Janne Saarakkala ja Irene 
Aho. Lisäksi heillä oli tilaisuus keskustella ääni-
maailmasta Hannu Hauta-ahon, puvustuksesta 
Tua Hautamäen ja lavastuksesta Raisa Kilpe-
läisen kanssa. Lisäksi he saivat näyttelijäntyön 
sparrausta Krista Kososelta 15 minuutin mit-
taisissa pikaideointisessioissa.

TYÖRYHMÄ

Kemin Kaupunginteatterin draamaryhmä,  Ainon aito mä
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Koulutusviikonlopun aikana ohjaajat ver-
kostoituivat, saivat hyvän tuntuman siitä, mil-
laisessa paikallisessa ja valtakunnallisessa ko-
konaisuudessa heidän ryhmänsä työskentele-
vät. Esitykset syntyivät lukioissa ilmaisutaidon 
tunneilla, toimintansa vakiinnuttaneissa harras-
tajateattereissa, taiteen perusopetusta antavissa 
kouluissa tai nuorten itsensä spontaanisti juu-
ri tätä varten kokoamissa ryhmissä. Erilaisista 
toimintaympäristöistä tulevia ryhmiä kannus-
tettiin hakeutumaan hankkeeseen, mikä toteu-
tuikin ilahduttavalla tavalla.

Nuorilta ja ohjaajilta tulleissa palautteissa kii-
tettiin sitä, että hanke tarjosi heille ainutkerta-
sen mahdollisuuden olla mukana poikkeuksel-
lisessa kokonaisuudessa. Ehkä toistuvin tuot-
tajatahot ja tekijät yllättänyt elementti Nuori 
Näyttämö -hankkeessa oli esitysten kunnian-
himoiset toteutustavat, näkemysten rikkaus ja 
persoonalliset lähestymistavat teatterintekemi-
seen.

Kovin usein näytelmätekstin erilaisia tulkin-
toja ei ole mahdollista nähdä samaan aikaan, 
mutta paikallisfestivaalit mahdollistivat juuri 
tämän.  Harjoitus- ja toteutusvaiheessa ryhmät 
ratkaisevat tekstin haasteet omista lähtökohdis-
taan, etenevät kohti omaa tulkintaansa ja pitä-
vät näkemyksiään ”ainoina” mahdollisena. Kun 
festivaalilla nähdään toisten ryhmien esityksiä 
samasta materiaalista, oman tulkinnan ei arvo 

häviä minnekään, päinvastoin. Monien tulkin-
tojen variaatiot avaavat nuoria näkemään maa-
ilmaa myös muiden silmin, minkä seuraukse-
na tulkintojen moninaisuus ilmenee teatteritai-
teen rikkautena.

Tulkintojen, näkemysten ja teatterileikin 
maailma avautuu konkreettisesti. Festivaaleilla 
kaikki hurrasivat kaikille, koska tekijät saattoi-
vat eläytyä juuri nyt 
lavalla esiintyvään 
näyttelijään, joka 
esitti samaa roolia 
jonka kimpussa it-
se oli viikkoja työs-
kennellyt.

Nuorten palaut-
teista löytyy myös 
tervettä reflektoin-
tia omasta ja mui-
den työskentelys-
tä. Pitkäjänteisyys 
ja sitoutunut ryh-
mätyöskentely ovat 
monille olleet kasvattava ja silmiä avaava koke-
mus: ”Minulla on merkitystä, mielipiteilläni on 
merkitystä, sillä, että olen paikalla ja läsnä on 
merkitystä. Olen olennainen pala isoa kokonai-
suutta, minua tarvitaan.” 

Ryhmätyötaitojen kasvaminen näyttelemisen 
ohella on ollut nuorille tärkeä kokemus. Tekijöi-

den toive selkeästä, perustellusta ja dialogisesta 
palautteesta on inhimillinen ja oikeutettu. Kaik-
ki luovan työn tekijät toivovat kunnioittavaa re-
flektointia työstään.

Hankkeelle toivottiin kaikilla paikkakunnil-
la enemmän näkyvyyttä. Niin ikään haluttiin 
tiiviimpää verkostoitumista muiden ryhmien 
kanssa koko Suomen alueella. Vastaisuudessa 

verkoston yhteisessä tiedotuk-
sessa kannattanee avata enem-
män yksilöiden kokemuksia ja 
tekemisen prosesseja. Näin ollen 
olisi mielekästä kehittää jo alus-
sa toimiva some-verkosto, jon-
ka avulla nuoret saavat kontak-
tin toisiinsa jo ennen festivaaleja 
ja näkemyksen toistensa proses-
seista. Tiedotuksen syventämi-
nen ja laajentaminen vaativat jat-
kossa lisätoimenpiteitä.

Teattereiden resurssien riittä-
minen tiiviimpään yhteistyöhön 
ryhmien kanssa lienee ikuisuus-

kysymys. Toivottavasti nuorten teatterintekijöi-
den merkitys ammattiteattereiden yleisötyön 
osana ymmärretään teattereissa jatkossa yhä 
syvällisemmin.

“SITTEN TAPAHTUI 
TEATTERIN IHME: 

NUORTEN RYHMÄN 
SISÄLLÄ SYNTYI TARVE 

NÄYTTÄÄ, MIHIN HE 
TODELLA PYSTYVÄT! 
VALMIS ESITYS OLI 

ROHKEA, KOSKETTAVA 
JA MERKITYKSELLINEN 
NIIN TEKIJÖILLE KUIN 

KATSOJILLEKIN.”

Ohjaajien koulutusviikonlopun 
ammattiteattereiden edustajien ja 

nuortenryhmien ohjaajien yhteinen 
keskittymishetki. 

Mukana Suomen Kansallisteatterin 
teatterikuraattori Pirjo Virtanen (vas.), 

Salon Nuorisoteatterin ohjaaja Arto 
Lindholm, Tampereen Työväen Teatterin 

johtaja Maarit Pyökäri, Varkauden Teatterin 
näyttelijät Eeva Aitta sekä Iiris Salmela ja 

Kemin kaupunginteatterin näyttelijä ja 
yleisötyöntekijä Johanna Virsunen.

INKE ROSILO
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RYHMÄT OHJAAJAT NÄYTELMÄT
  

Tampereen Työväen Teatteri  
Loimaan teatteri Sari Äikää-Torkkeli, Merikerttu Mutala Carmina
Squad#1 Netta Neva, Janita Sorvamaa Ainon aito mä
Tee neljänteen Disa Kamula Tuntemattoman eläimen jäljet
Huutoteatteri Maria Viitanen On isis
   

Mikkelin Teatteri  
Harrastajateatteri Henkireikä Sanna Saloviin Tuntemattoman eläimen jäljet
Teatteri Tilaton Kati Kinnunen, Esko Korpelainen On isis

Varkauden Teatteri   
Teatteriryhmä Nimettömät ry Iiris Salmela Ainon aito mä
   

Kemin kaupunginteatteri  
Teatteri Koomaa Hanna Littow On isis
Kemin KT:n nuorisolinja Johanna Virsunen Ainon aito mä
Labyrintti-teatteri Ulla Kaislaranta Tuntemattoman eläimen jäljet
Babuškateatteri Anna Myllylä Carmina
   

Helsingin Kaupunginteatteri  
Haviksen draamaryhmä Aino Laurinen Tuntemattoman eläimen jäljet
JäTe-nuoret Sanna Liski Ainon aito mä
Kallion lukio Annemari Untamala Ainon aito mä
Martinlaakson lukio Heli-Maria Suomi, Heli Groschup Ainon aito mä
Tapiolan lukion musiikkilinja Anna Marin, Tuula Tikkanen Carmina
Werner Tarja Hiltunen On isis
Vire, Annantalo Sari Tupamäki Ainon aito mä
   

Suomen Kansallisteatteri  
Hyrdet ja Järdet Ville Mustonen On isis
Olarin lukion teatteri Mia Kohi, Matti Vilppola Carmina
Salon nuorisoteatteri Arto Lindholm Ainon aito mä
Teatteri ILMI Ö Anne Korhonen Carmina
Teatteriryhmä Into, Annantalo Sami Nieminen Tuntemattoman eläimen jäljet
Vaskivuoren lukio Jonna Wickström Tuntemattoman eläimen jäljet 
   

Kotkan Kaupunginteatteri    
Kotkan Nuorisoteatteri Henni Kiri Tuntemattoman eläimen jäljet
Haminan kansalaisopisto Joanna & Juulia Hammarberg Carmina
Karhulan työväennäyttämö Marko Mäkinen, Heini Salopelto Ainon aito mä
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“JATKOSSA 
NUORTENRYHMILTÄ 
VOITAISIIN KYSELLÄ 

KIINNOSTAVIA TEEMOJA 
NÄYTELMIÄ VARTEN. 

EHDOTTAJINA VOISIVAT 
OLLA NUORTEN RAATI 
TAI EDELLISEN KAUDEN 

OSALLISTUJAT.  
IDEAT NOSTAISIVAT 
NÄKYVIIN NUORIA 

KIINNOSTAVIA AIHEITA.”
Hanna Littow, ohjaaja.

MIIKA STORM

Haviksen draamaryhmä, Tuntemattoman eläimen jäljet

Hyrdet ja Järdet (harjoituskuva)

SARA-MARIA LINDQVIST
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SQUAD#1
NETTA NEVA, OHJAAJA

Mielestämme Nuori Näyttämö -hanke oli on-
nistunut ja opettavainen. Varsinkin ohjaajan 
työssä kehityttiin koulutusviikonlopun avulla. 
Siitä saatiin eväitä koko vuodeksi projektin te-
koon.

Se mikä stressasi, oli esityksen sovittaminen 
eri malliselle lavalle niin nopeassa ajassa, kuin 
se Tampereen Työväen Teatterin esitystä varten 
piti muuttaa. Mutta siitäkin selvittiin kunnialla, 
joten se oli hyvä haaste porukallemme.

Näyttelijäkummimme Emmi Kaislakari oli 
aivan ihana. Hän pysyi matkassamme mukana 
joulusta elokuuhun asti. Hän auttoi meitä kat-
somaan näyttämöllepanoa ja saamaan äänem-
me paremmin kuuluville. Emmi oli suuri tuki ja 
turva tässä projektissa. Aina, jos joku asia huo-
letti, Emmille sai laittaa viestin. Aina sieltä tu-
li ratkaisu asiaan.

Myös Nuori Näyttämö -festivaalipäivät oli-
vat antoisia. Oli ihanaa päästä näkemään, mi-
ten muut työryhmät olivat tulkintansa toteut-
taneet. Ja millaisia ryhmiä ylipäätään Suomes-
sa on! Myös kannustava ilmapiiri oli ihana. Se 
miten nuoret näyttelijät tsemppasivat ja kehui-
vat muiden esitysten näyttelijöitä, oli aivan us-
komatonta. 

Kiitos järjestäjille tästä mahdollisuudesta! Tä-
mä on kyllä ehdottomasti sellainen hanke, jota 
kannattaa jatkaa!

KARHULAN TYÖVÄENNÄYTTÄMÖ
HEINI SALOPELTO, OHJAAJA

Sitten tapahtui teatterin ihme: nuorten ryhmäs-
sä syntyi tarve näyttää, mihin he todella pys-
tyvät! 

Valmis esitys oli rohkea, koskettava ja mer-
kityksellinen niin tekijöille kuin katsojillekin. 
Tekijät ja ohjaajat saivat kokea suurta onnis-
tumisen iloa. Ohjaajat meinasivat pakahtua yl-
peydestä katsellessaan 
nuoria lavalla. 

Myös toisten ryhmien 
esitysten katsominen 
ja niistä keskustelemi-
nen oli antoisaa. Oli hie-
noa huomata, että nuoret 
osasivat arvostaa myös 
toistensa tekemistä.

 
 
 
 
 
 
 

HEINI SALOPELTO

MIIKA STORMKallion Ilmaisutaidon lukio valmistautumassa

Karhulan Työväennäyttämön nuortenryhmä, Ainon aito mä
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MITÄ OPIT?
• Sen miten paljon työtä vaaditaan, että 

saadaan esitys aikaiseksi.
• Opin roolistani valtavasti, sekä sen, mi-

ten näytelmä muuttuu eri lavalle men-
täessä.

• Opin hallitsemaan stressiä paremmin, ja 
opin paljon näyttelemisestä.

• Opin paljon teatterista ja sen toiminnas-
ta sekä näyttelijäntyöstä.

• Paljon näyttelijäntyöhön liittyviä asioita.
• Kehittämään näyttelijäntaitojani.
• Opin paljon itsestäni ja stressinsietoky-

vystäni.
• Sen, kuinka syvällistä teatteri on.

NUORTEN NÄYTTELIJÖIDEN  
KOMMENTTEJA

MITKÄ OLIVAT ODOTUKSESI  
PROSESSIN ALUSSA?

• Että saisin itsevarmuutta esiintyä.
• Uudet kokemukset. Odotin saavani 

enemmän tietoa ammattiteattereiden 
toimintatavoista.

• Halusin hauskaa tekemistä ja uusia ka-
vereita sekä oppia jotain näyttelemises-
tä.

• Pitää hauskaa ja tavata uusia ihmisiä. 
Saada vain näytellä ja harjoitella.

• Päästä tekemään teatteria ja esiintymään 
eri paikoissa.

• Saada hieno kokemus.
• Oppia uutta, pitää hauskaa ja päästä 

näyttelemään.
• Onnistua näyttämöllä.

KOKEMUS HARJOITUSPROSESSISTA
SQUAD#1

KIRMO KOMULAINEN, NÄYTTELIJÄ

”Aloitimme harjoitteluprosessin Nuorta Näyttämöä varten elokuussa 2017. Ensimmäiset kerrat luim-
me Ainon aito mä -tekstiä ääneen, ja koetimme hahmottaa kokonaiskuvaa näytelmästä. Pian siirryim-
me työstämään yksittäisiä kohtauksia ja hitaasti rakentamaan selkärankaa dramaturgiallemme. Ide-
oita tuli valtavasti. Vain minimaalinen osa kokeiluistamme päätyi yleisön eteen. Haastavuutta toi 
näytelmämme teksti, joka oli kirjoitettu niin intensiivisesti eteneväksi, että sujuvuudesta ei ollut pu-
hettakaan yhdenkin näyttelijän puuttuessa harjoituksista. Myöhemmin tämä haaste kuitenkin osoit-
tautui yhdeksi näytelmämme parhaista puolista, sillä tiukka tahti toi esitykseemme vauhdikkuutta 
ja viihdyttävyyttä.
Joitakin viikkoja ennen ensi-iltaa siirsimme lähes kaikki harjoituksemme koulun vanhaan saliin. Ilmai-
sutaidon lukiona koulultamme löytyy myös pukuvarasto, joka teki rooliasujen saamisen helpoksi ja lie-
vitti stressiä ensi-illan alla. Samoihin aikoihin näyttelijäkummimme Emmi Kaislakari kävi useasti har-
joituksissamme ja auttoi meitä tekemään kohtauksista dynaamisempia ja vaihdoista saumattomia.
Tekniikka sääti esityksemme valo- ja äänimaailman ammattimaisella tehokkuudella, ja saimme naut-
tia koulumme musiikillisesta lahjakkuudesta Kasper Lindellin ja Frankie Macnamaran karauttaessa 
apuun Gorilla-biisin sävellyksessä ja äänityksessä. Ensimmäisten esitysten koittaessa saattoi mennä 
lavalle kauhun sijasta innolla.
 Hienointa projektissa oli nähdä, miten ryhmä kasvoi työskentelyssään. Ongelmat, jotka alussa olivat 
rampauttaa koko prosessin, hoituivat loppua kohden vaivattomasti yhteispelillä. Jo se yksinään oli jo-
kaisen historian luokassa hikoillun, päätä pakottavan ja vaikean tunnin arvoista. Ryhmämme jäsenet 
jättivät egonsa ja huonot päivänsä pukuhuoneisiin ja tekivät sitä, mitä teatterin tekeminen parhaim-
millaan voi olla: antautuivat lavalle luomaan jotain hienoa yhdessä.”

MIKÄ OLI PARASTA?
• Esiintyä ja nähdä yleisön reaktiot.
• Meijän ryhmä!
• Porukan yhteishenki 
• Itse teatteri! Ja uudet kaverit.
• Festarit. Ja se, että pääsimme ryhmän 

kanssa katsomaan HKT:n ammattilais-
ten Rakastuneen Shakespearen!

• Prosessi kokonaisuudessaan.
• Päästä lavalle.
• Kun onnistuttiin yhdessä.

MIKÄ OLISI VOINUT MENNÄ TOISIN?
• Olisi voinut olla enemmän aikaa harjoitel-

la Studio Pasilassa.
• Enemmän palautetta.
• En keksi mitään.
• Ehkä esiintymispäivän aikataulu olisi voi-

nut olla parempi.
• Kuuden tunnin treenit olivat tosi rankkoja.

KERRO YHTEISTYÖSTÄ  
AMMATTITEATTERIN KANSSA?
• Yhteistyö sujui hyvin.
• Jännittävää mutta kivaa.
• Oli ihanaa saada mielipide ja opetusta am-

mattilaiselta. 
• Oli mielenkiintoista ja opettavaa.
• Oli mukavaa, että kummimme oli paljon 

mukana. 
• Hyvä porukka! Ilmapiiristä rakennettiin 

kannustava ja turvallinen.

MUUT KOMMENTIT JA TERVEISET 
JÄRJESTÄJILLE!
• Koko prosessi oli hieno kokemus.
• Kiitos ihanasta ja ikimuistoisesta projek-

tista!
• Oli todella hauska kokemus, jolle odotan 

pääseväni uudelleen! Kiitos!
• Kiitos keväästä!

HEINI SALOPELTO
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Nuortenryhmien tekemät esitykset valmistuivat 
yhteistyössä seitsemän ammattiteatterin kanssa, 
ja työskentelyprosessit päätyivät paikallisfesti-
vaaleilla teattereiden näyttämöille. Nuorten te-
kemien esitysten tekoprosessit syntyivät heidän 
näkemyksistään ja tilaisuudesta ottaa paikkan-
sa teatterilaisten joukossa.

Kokemus jättää jäljen yhteisöön, jossa he toi-
mivat; kotiseutuun, teatteriin, perheeseen, kou-
luun ja ystäväpiiriin.

Ohjaaja Hanna Ryti kiersi tuottaja Inke Ro-
silon ja toiminnanjohtaja Annukka Ruuskasen 
kanssa katsomassa kaikkien paikallisfestivaalien 
kaikki esitykset. Hanna Ryti antoi kaikille ryh-
mille suulliset palautteet heti nähtyjen esitysten 
jälkeen.  Palautetta oli antamassa myös taiteel-
lista henkilökuntaa jokaisesta kotiteatterista.

Hanna Ryti teki esitysvalinnat Tampereen 
päätösfestivaalille. Valintaprosessi perustui aja-
tukseen, että päätösfestivaalile kutsuttujen teks-
tien tulkinnat kertoisivat taiteelliseen työhön 
heittäytymisen erilaisista lähtökohdista sekä 
työskentelyn rikkaudesta ja monipuolisuudes-
ta. Esityksiä ei voi eikä ole mielekästä laittaa niin 
sanottuun paremmuusjärjestykseen. 

TEATTERI KOOMAA, KEMINMAA 
HANNA LITTOW, KAIJA LAARI,  
PEKKA JUOPPERI, TYÖRYHMÄ

”Nuori Näyttämö oli hieno hanke, johon kan-
natti lähteä mukaan. Järjestäjät korostivat ma-
talaa kynnystä, ja se antoi rohkeuden osallistua 
ensikertalaisten nuorten kanssa. Uskon valami-
nen esityksen tekoprosessin vaiheisiin tottumat-
tomiin nuoriin vaati paljon selittämistä. Heidän 
halunsa onnistua antoi kuitenkin voimaa meil-
le aikuisille. Yksin olisi ollut kamalaa. Onnek-
si oli yhteensä kolme aikuista tekijöinä ja veto-
kavereina. 

Helsingin koulutustilaisuus elokuussa 2017 
oli mahtava ja auttoi hyvin alkuun ohjaussuun-
nitelman teossa. Viikonloppu oli hyvin järjes-
tetty. Tuollaiseen voisi osallistua milloin tahan-

FESTIVAALIEN ESITYS-  
JA KATSOJAMÄÄRÄT:
• SUOMEN KANSALLISTEATTERI,  

esityksiä 6, katsojia 868
• HELSINGIN KAUPUNGINTEATTERI,  

esityksiä 7, katsojia 1107
• KOTKAN KAUPUNGINTEATTERI,   

esityksiä 3, katsojia 149
• KEMIN KAUPUNGINTEATTERI,   

esityksiä 4, katsojia 344
• MIKKELIN JA VARKAUDEN TEATTERIT, 

esityksiä 3, katsojia 324
• TAMPEREEN TYÖVÄEN TEATTERI,   

esityksiä 4, katsojia 511
• PÄÄTÖSFESTIVAALI TAMPEREEN 

TYÖVÄEN TEATTERISSA,
      esityksiä 7, katsojia 928

YHTEENSÄ ESITYKSIÄ 34, 
KATSOJIA 4231

    
”HARRASTAJA- 

OHJAAJAN  
ITSELUOTTAMUS  

ASIOIDEN, KOHTAUSTEN 
JA EPÄSELVIEN 
KYSYMYSTEN 

JÄRJESTYMISEEN 
PRODUKTION AIKANA 
KANTOI KEVÄÄSEEN 
SAAKKA, VAIKKA 

TUKALIAKIN HETKIÄ 
TALVELLA OLI.”

5. FESTIVAALIT 2016–2018
Inke Rosilo, tuottaja

sa uudestaan. Harmi, etteivät kaikki ryhmän 
aikuiset olleet vielä tuossa vaiheessa kuvioissa 
mukana. 

Yhteistyö Kemin kuraattorin kanssa oli antoi-
saa, lämminhenkistä ja asiantuntevaa. 

Viestintä oli sujuvaa, selkeää ja sopivan suo-
raa. Ulkopuolisen näkökantoja tekemisen eri 
vaiheista, näyttämöllepanosta, liikkumises-
ta, äänenkäytöstä jne. olisi mielellään kuullut 
lisääkin. Kuraattorimme ohjasi itse toista mu-
kana ollutta ryhmää, mikä sai nuoret hieman 
miettimään kuraattorin roolia. 

Aluetapahtuma Kemissä oli hengeltään avoin, 
rento ja positiivinen. Saimme kiitettävästi apua 
Kemin teatterin henkilökunnalta. Meillä oli 
mahdollisuus harjoitella näyttämöllä erittäin 
paljon. Pukukoppitilat esiteltiin ryhmille hyvin. 
Esitystä oli katsomassa paljon sukulaisia ja ystä-
viä. Yleisö lähti heti alusta mukaan esitykseen, 
jolloin ryhmä ylitti itsensä täydellisesti. Raadil-
ta saatu palaute kruunasi kaiken. Nuorten yhtei-
nen illanvietto oli mahtava. Meille jäi tosi hyvä 
maku Kemin tapahtumasta. 

Päätösfestivaa-
li Tampereella oli suu-
ri palkinto ja näytön-
paikka nuorille. Jär-
jestäjä oli hoitanut 
majoittumisen kou-
lulle, mikä oli todel-
la hienoa, koska jo-
kainen koomaalainen 
oli reissulla muka-
na omalla kustannuk-
sellaan. 

Henkilökunta  
TTT:ssa oli erittäin 
avuliasta ja ymmärtä-
väistä. Erityisesti va-
lomies Tero Koivis-
to otti meidät tosis-
saan ja halusi tehdä työnsä hyvin. Esitystämme 
ei ollut katsomassa montakaan läheistä tai per-
heenjäsentä. Esitystä vaivasikin aluksi jäykkyys 

ja jännitys. Onneksi nuoret va-
pautuivat vähitellen. Eräs katso-
ja oli sitä mieltä, että Tampereen 
veto oli jopa parempi kuin vas-
taava Kemissä. Kirjailija Veikko 
Nuutisen ilo ja tyytyväisyys pal-
kitsivat ryhmää. 

Jäimme vielä kaipaamaan yh-
teistä palautehetkeä päätösfesta-
riesityksen jälkeen. 

Koska Tampereella on paljon 
alan ammattilaisia ja näytelmä-
kirjailijoita, ei varmaankaan oli-
si ollut suuri ponnistus järjestää 
joko kaikille yhteinen palauteti-
laisuus tai -keskustelu esityksen 

jälkeen. Jokin pieni hypetyshetki kaikille Tam-
pereelle valituille olisi siis ollut paikallaan. Jäi 
vähän lattea tunnelma, kun heti esityksen jäl-

Paikallisfestivaalit järjestettiin viitenä eri 
kokonaisuutena:  

Tampereen Työväen Teatterissa 9.–10.4., 
Mikkelin Teatterissa 11.4.,  

Kemin kaupunginteatterissa 19.–20.4., 
Suomen Kansallisteatterissa ja Helsingin 

Kaupunginteatterissa 4.–6.5., 
sekä Kotkan Kaupunginteatterissa 7.–9.5.
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Oli hienoa saada tehdä opiskelijoiden kanssa 
esitystä tekstistä, joka oli kirjoitettu nuoria aja-
tellen: se kiinnosti näyttelijöitä ja tarjosi haas-
teellista tekemistä ja monia oppimismahdolli-
suuksia jokaiselle osallistujalle.

Projektissa oli myös neljä teknikkoa, joista 
kaksi keskittyi ääniin ja kaksi valoihin. Tekni-
kot tekivät hienoa työtä sekä keskenään että yh-
dessä esiintyjäryhmän kanssa. Vaikka he pääsi-
vät aikataulujensa vuoksi mukaan myöhäisessä 
vaiheessa, he ennättivät luoda tärkeän tuen va-
lo- ja äänimaailmalla koko esitykselle.  Myös va-
lotekniikan opettaja oli prosessissa apuna. 

Merkittävässä roolissa olivat Stadin Ammat-
tiopiston hiusalan opiskelijat, jotka vastasivat 
näyttelijöiden kampauksista ja maskeeraukses-
ta vastuuopettajansa ohjauksessa. Yhteistyö hei-
dän ja lukiolaisten kanssa oli hedelmällistä. 

Osallistuminen projektiin heijastui kaikkeen 
edellä mainittuun. Koin, että saimme hank-
keesta henkistä tukea ja kokea olevamme mu-
kana jossakin tärkeässä, yhteisessä. Alun oh-
jaajakoulutus oli mukava tapa tutustua muihin 
ohjaajiin ja liittyä isompaan verkostoon – teatte-
riopettajan työ esimerkiksi koululla voi olla yk-
sinäistä oman alan kollegojen puuttuessa. Vaik-
ka verkostomme ei sen jälkeen kokoontunut-
kaan, muutamat kannustavat WhatsApp-viestit 
riittivät muistuttamaan muista, jotka olivat sa-
man asian äärellä. Oli myös mukava vierailla 
muiden ryhmien esityksissä. 

Helsingin Kaupunginteatteri ja yeisötyövas-
taava Mirja Neuvonen olivat oivat yhteistyö-
kumppanit. Saimme tietoa, tukea ja kannustus-
ta. Kummimme, lavastaja Antti Mattilan roo-
li jäi kokonaisuuttamme ajatellen ehkä hieman 
laimeaksi; hänellä oli aikatauluongelmia osallis-
tua harjoituksiimme, eikä hän nähnyt yhtäkään 
esitystämme. Kuitenkin ensimmäinen tapaami-
nen hänen kanssaan oli mukava, ja saimme hä-
neltä tsemppausta työskentelyymme. 

Minulla oli keväällä opetusharjoittelijana 
Noora Peltokukka, joka tuli prosessiin mukaan 
lähinnä ulkopuoliseksi silmäksi, kannustajaksi 
ja minulle avuksi ratkaisujen pohdintaan. Hä-
nen tukensa oli arvokasta. Se jäi mieleeni sel-
laisena, jota kumminkin toiminta ehkä voisi ol-
la jatkossa. 

Se, että tiedossa oli esiintyminen Studio Pasi-
lassa, toimi hyvänä motivoijana kaikille. Toki ai-
katauluttaminen oli haaste; oma esityskautem-
me oli jo päättynyt lähes kuukautta ennen festa-
ria, ja oli hankala saada kiireisten opiskelijoitten 
aikataulut sopimaan kaikkiin lämmittelyharjoi-
tuksiin ynnä muihin. 

Studio Pasilan esityksestä jäi huippuhieno 
olo koko työryhmälle! Koimme onnistuneem-
me esityksen valmistamisessa ja siinä tulkinnas-
sa, jonka olimme tekstistä tehneet ja teatteriksi 
muovanneet. Yksi hankkeen kohokohtia oli juu-
ri esiintyminen täpötäydelle salille, joka tuntui 
hengittävän samaan tahtiin ryhmämme kanssa. 
Uskon, että se kokemus kantaa jokaista ryhmä-
läistä pitkään ja pysyy mielissämme. 

Saimme myös harjoitellessamme Studio Pasi-
lassa todella lämpimän vastaanoton. Talon hen-
kilökunta oli upeaa väkeä; iloista, asiantuntevaa 
ja kohteli ryhmäämme ammattimaisesti ja hie-
nosti. Kaikki toimi loistavasti. Se, mitä meille 
oli luvattu, piti.

Saimme esityksestämme erittäin hyvää pa-
lautetta. Silti, jos jotakin muuttaisin, ehkä juuri 
palautetilannetta. Voisiko se olla muulloin kuin 
heti esityksen päätteeksi? Ymmärrän, että raa-
dilla on kiperä tehtävä antaa palaute heti näke-
mänsä esityksen jälkeen, ja silloin sanotut asiat 
eivät ehkä ole oikeissa mittasuhteissa ja yhteis-
mitallisia keskenään. Myös esiintyjät ovat hy-
vin herkillä annettuaan juuri parhaansa laval-
la. Mietin myös, mitkä asiat olisi hyvä käydä lä-
pi ohjaajan kanssa, ja mitkä näyttelijöiden tai 
muun työryhmän kanssa. Samoin mietin, että 

keen piti kerätä tavarat nopeasti pois ja that’s 
it. Toisten esitysten katsominen oli toki hienoa, 
ja nuoret kantoivat festivaalipassejaan ylpeinä. 
He halusivat ne ehdottomasti muistoksi. Isot-
kin pojat. 

Teatterin parissa ensi kertaa touhuavalle nais-
voimisteluohjaajalle ja amatöörille musiikinte-
kijälle koko projekti oli henkilökohtaisesti erit-
täin palkitseva. Tämä sai soittaa muutoin pöy-
tälaatikkoon mahdollisesti jääviä sävellyksiään 
suurille määrille ihmisiä. Se tuntui hienolta, ja 
hän koki laajan kirjon tunteita istuessaan ker-
rasta toiseen äänipöydän takana. Musiikinteki-
jämme menee edelleen kananlihalle, kun hän 
kuvittelee ryhmämme vetämässä synnytyskoh-
tausta lavalla. 

Oli myös etuoikeutettua saada tutustua alan 
ammattilaisiin ja muihin harrastajiin. Monen-
moisen kiitoksen ja keskellä ohjaajan itsearvi-
ointiin jäi kehitettäviä asioita. Ne hän kaivaa 
vihkostaan esiin, jos ja kun joskus taas ohjaa. 
Kehittyminen ohjaamisessa on palkka tästä va-
paaehtoisesta harrastuksesta!”

KALLION LUKIO, HELSINKI
ANNEMARI UNTAMALA, OHJAAJA

”Kallion lukiossa toteutetaan lukuvuosittain 
kuusi teatteriproduktiota. Ainon aito mä oli lu-
kuvuonna 2017–2018 yksi niistä. Opiskelijoi-
ta ei valittu projektiin, vaan mukana olivat ne, 
jotka olivat keväällä ilmoittautuneet kyseisel-
le kurssille, silloin vielä tietämättä sen aihetta. 

Mukana oli 16 opiskelijaa, joista yksi oli poi-
ka. Kurssin alussa panostettiin ryhmäytymi-
seen, mikä mielestäni kantoi hedelmää kurssin 
edetessä. Ryhmä puhalsi yhteen hiileen, jäsenet 
tukivat toisiaan, ja jokainen yritti parhaansa. 
Tämä näkyi mielestäni onnistuneena ensemb-
le-näyttelemisenä. Sen varassa syntyi myös hui-
keita yksilösuorituksia.

MIIKA STORMKallion Ilmaisutaidon lukio,  Ainon aito mä
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palaute voisi olla keskustelevampaa. Silloin siihen tulisi 
varata enemmän aikaa, mikä lienee taas resurssikysymys. 

Tampereen Teatterikesän yhteydessä pidettyyn tapah-
tumaan mukaan pääseminen oli toki myös hyvä tavoite, 
vaikkei se kohdallamme toteutunutkaan. Valintakritee-
reistä olisi ollut mukava saada kuulla ryhmien julkista-
misen yhteydessä. Muuten hankkeen aikana tuli kaikes-
ta hyvin tietoa ja ohjeet olivat selkeitä. 

Kiitän lämpimästi Nuori Näyttämö -hanketta ja sen 
vastuuhenkilöitä mahdollisuudesta osallistua yhteiseen 
projektiin. Se oli upea mahdollisuus!” 

TAPIOLAN MUSIIKKILUKIO, ESPOO
ANNA MARIN, OHJAAJA

”Oli suuri ilo, kunnia ja mahdollisuus olla Carmina-tuo-
tantomme kanssa mukana ammattimaisessa teatteri-
hankkeessa. Se toi paljon lisää vuotuiseen musiikkiteat-
teriproduktioomme, jossa hyödynnettiin opiskelijaläh-
töisiä ja luovia työskentelytapoja muun muassa sävellys-, 
sanoitus- ja koreografiatyössä. Erityisen antoisaa oli yh-
teistyö kummiteatterimme Helsingin Kaupunginteatte-
rin ja mentorimme Tuukka Leppäsen kanssa. Se toden-
näköisesti ja toivottavasti jatkuu jossain muodossa.

Ainutkertaista ja avartavaa oli nähdä sekä paikallisfes-
tareilla että Tampereen päätöstapahtumassa toisten ryh-
mien tulkintoja samoista näytelmäteksteistä. 

Fiilis ja tekemisen meininki olivat huippua koko vuo-
den pituisen matkan ajan. Elokuinen ohjaajien viikon-
loppu antoi upean lähdön prosessille, joka sai hienon 
päätöksensä seuraavan vuoden elokuussa Tampereen 
festareilla. Toivomme sydämemme pohjasta, että Nuori 
Näyttämö -hanke toteutetaan jatkossakin.”

OULUN TAIDEKOULU
ANNA MYLLYLÄ, OHJAAJA

”Oulun taidekoulun Babushkateatterin Carmina -teos oli 
todella antoisa projekti. Nuori Näyttämö -hanke mah-
dollisti esityksen tuomisen teatteriympäristöön, mut-
ta tärkeintä antia sekä itselleni että nuorille oli varmas-
ti verkostoituminen, muiden tekijöiden kohtaaminen ja 
ulkopuolinen palaute. Oman talon sisällä hankkeesta te-
ki erityisen mielekkään yhteistyö koreografi Mia Lappa-
laisen ja hänen tanssijoidensa kanssa. 

Uudet nuortennäytelmätekstit olivat myös huikeita, 
ja oli ilo päästä toteuttamaan Carmina. Ryhmä jatkaa 
työtään ensi vuonna, ja saamme mukaan uusia oppilai-
ta. Tämäntyyppiset hankkeet motivoivat ja tuovat juuri 
sopivasti lisäpotkua, tavoitteellisuutta ja jännitystä työs-
kentelyyn.”

Tapiolan musiikkilukio,  Carmina
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Eino Salmelainen klo 17.00 
Squad#1, Tampere: Ainon aito mä
Käsikirjoitus: Rasmus Lindberg 
Ohjaus: Netta Neva, Janita Sorvamaa
Näytelmä on nuoren tytön tragikoominen kas-
vutarina. Painostavassa uskonyhteisössä elävä 
Aino ei näe elämässään valonpilkahdusta. Sit-
ten kuvaan astuu arvaamaton voimahahmo, 
Ainon aito mä.

 Tampereen Ylioppilasteatteri klo 20.00
Pohjoismainen esiintyjäryhmä: Nevadaland 
(kantaesitys ja ensi-ilta)
Käsikirjoitus: Otto Sandqvist (Suomi), Feli-
cia Ohly (Ruotsi), Agate Øksendal Kaupang 
(Norja)
Ohjaus: Topi Marin
Pohjoismaat ovat perustaneet uuden kukoista-
van Nevadaland-nimisen valtion. Sitä ympä-
röivät hitaasti romahtavat yhteiskunnat. Ne-
vadaland on rakennuttanut muurin maansa 
rajoille taatakseen hyvinvoinnin ja turvallisuu-
den. Se haluaa pitää itsellään luonnon, rikkau-
det ja tietämyksen. Hallinto on luvannut laajen-
taa aluetta muurin ulkopuolelle, kunhan aika 
on oikea. Tullaanko tätä lupausta koskaan lu-
nastamaan?

Pohjoismaisesta tuotannosta vastasivat: 
TNL, Nuori Näyttämö, Suomi,  
www.nuorinayttamo.info
Riksteatern, LÄNK, Ruotsi,
www.lank.riksteatern.se
Det Norske Teatret, Den Unge Scenen,  
Norja www.dus.as

LAUANTAI 4.8.2018

Kellariteatteri klo 11.00
Harrastajateatteri Henkireikä, Haukivuori: 
Tuntemattoman eläimen jäljet  
Käsikirjoitus: Pipsa Lonka 
Ohjaus: Sanna Saloviin
Millaista on kohdata kuoleman outous ja toi-
saalta jokapäiväisyys? Näytelmä katsoo elämi-
sen suruun kuin luupin läpi ja nostaa eteemme 
kiteytyneitä hetkiä nuoren tytön elämästä, kun 
hän kohtaa ensimmäisen kuolemansa. 

Eino Salmelainen klo 12.30 
Teatteri Koomaa, Keminmaa: On isis
Käsikirjoitus: Veikko Nuutinen 
Ohjaus: Hanna Littow
On isis on näytelmä alkavasta vanhemmuudes-
ta. Onko isyys ihana vallankumous vai synk-
kä elinkautistuomio? Mies alkaa nähdä ympä-
rillään hirviöitä – toisia isiä, joihin on mahdo-
ton samaistua.

Kellariteatteri klo 15.00
Kotkan Nuorisoteatteri:  
Tuntemattoman eläimen jäljet
Käsikirjoitus: Pipsa Lonka 
Ohjaus: Henni Kiri 
Näytelmä tarjoaa sydänjuuria ravistavan kau-
niin kielimaailman. Esityksessä viipyillään het-
kissä ja kerrotaan siitä, kuinka elämän rajalli-
suus kiinnittää meidät elämän arvoon ja kau-
neuteen.

SUNNUNTAI 5.8.2018

Tampereen ylioppilasteatteri klo 11.00
Pohjoismainen esiintyjäryhmä: Nevadaland
 
Eino Salmelainen klo 14.00
Tapiolan musiikkilukio, Espoo: Carmina
Käsikirjoitus: Gunilla Hemming 
Ohjaus: Anna Marin, Tuula Tikkanen
Carmina on nuoren naisen tarina tehokkuutta 
ja menestystä ihannoivassa ajassa. Carmina on 
myös tarina yksinäisyydestä, oman paikan ja 
merkityksen etsimisestä sekä menestyskuplan 
puhkeamisesta.
 
TTT, Klubi, klo 16.00–17.30
Murros-foorumi ja festivaalin päätös 

Mitä nuoret haluavat teatterilta? Millaista teat-
teria nuorten mielestä kannattaa tehdä? Millai-
nen teatteri puhuttelee, on arvokasta? Mikä on 
teatterin muoto ja tarkoitus? Miten teatteri py-
syy hengissä? Pitääkö sen pysyä hengissä? 

Päätösfestivaalin katsojat ja foorumin yleisö yh-
teensä 928.

PÄÄTÖSFESTIVAALIN OHJELMISTO

PÄÄTÖSFESTIVAALI  
TAMPEREEN TYÖVÄEN TEATTERISSA 

Tampereen Työväen Teatteriin kutsuttiin paikallisfestivaaleilta 
tekstien erilaisia tulkintoja. Lisäksi Ylioppilasteatterin tiloihin valmistui 

yhteispohjoismainen tuotanto Nevadaland. Festivaalille järjestettiin myös 
ensimmäinen nuorten teatterilaisten keskustelutilaisuus Murros-foorumi.

Päätösfestivaali oli osa Tampereen Teatterikesän Off-ohjelmistoa.
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6. MURROS-FOORUMI
Päivi Hämäläinen, tuottaja

Osana Tampereen päätösfestivaalia järjestettiin Murros-foorumi.  
Viikonlopun kestäneeseen työpajaan kutsuttiin seitsemän nuorta 
teatteriaktiivia pohtimaan teatteritaiteen tulevaisuutta, muotoa ja 
tarkoitusta nuorten näkökulmasta. Tuloksena syntyi 10 nuorten 

omaa teatteriteesiä, joilla tekijät haastoivat teatterikentän ja 
erityisesti teatterinjohtajat. 

Nuoret teatterintekijät loivat nämä teesinsä tule-
vaisuuden teatterin suuntaviivoiksi. Nuoret kat-
soivat, että Suomessa on tarjolla tasokasta las-
tenteatteria, mutta nuorille suunnattua teatteria 
tehdään kohdeyleisöä aliarvioiden. Nuoret vaa-
tivat teatterilta monimuotoisuutta. Teatterissa 
käymisen tulee nuorten mielestä olla yhtä help-
poa kuin elokuvissa käyminen, mitä esimer-
kiksi sarjalippujen myyminen voisi edesauttaa.  
”Emme halua nähdä näyttämöllä vain valkoi-

hoisia hoikkia ihmisiä vaan juhlia kaikenlaista 
ihmisyyttä. Herkkyys, hellyys ja kauneus ovat 
radikaalimpia kuin seksi ja väkivalta.”
Tampereen Työväen Teatterin Klubilla pidetys-
sä päätöstilaisuudessa työskentelyn tulokset vi-
sualisoi graafisesti Raquel Benmergui. Teesit 
vastaanotti  Kotkan kaupunginteatterin johta-
ja Miko Jaakkola. Teesit on toimitettu tiedok-
si kaikille suomalaisille ammattiteattereiden 
johtajille. Ne ovat tehokkaasti levinneet myös 

suomalaisten teatterijärjestöjen keskuudessa. 
Murros-foorumiin osallistuivat  Otso Aunola, 
Brendan Boyle, Elias Hjelm, Paula Järvilehto, 
Oona Pätäri, Akseli Saarinen ja Vilma Ilmatar 
Sippola. Työtä fasilitoi ja teesikirjurina toimi te-
atteriohjaaja ja näytelmäkirjailija Elina Kilkku.

Teesit visualisoi graafisesti Raquel Benmergui.

IN
K

E 
R

O
SI

LO



21

1. Emme ole idiootteja. Taide on parhaimmillaan, kun se on monella tasolla ymmärrettävää ja kaikenikäisille samais-
tuttavaa. Lastenteatteri on aina koko perheelle, mutta nuortenteatteri tehdään huonosti vain nuorille. Emme halua 
nähdä yksinkertaistettua viihdettä naiiville yleisölle, vaan vivahteikasta ja haastavaa taidetta.
2. Kuka vaan voi näytellä ketä vaan. Vaadimme, että teatteri olisi paikka, jossa nähdään ihmisyyden monimuotoi-
suutta. Emme halua nähdä vain valkoihoisia, hoikkia ja kauniita. Pääskää yli ahdasmielisistä stereotypioista ja juhlikaa 
kaikenlaista ihmisyyttä.
3. Avataan vanhoja valtarakenteita. Teatterin teon tulee olla yhteisöllinen kokemus kaikille työryhmän jäsenille. Lisää 
yleisökeskustelua. Taiteilijuus on ihmisen itsensä päätettävissä, se ei ole kiinni tutkinnossa. Teakin luennot nettiin: 
teatterissa ei ole salaisuuksia. 
4. Neljäs kuolemansynti: älä ole laiska. Ihmiset (teatterintekijät) eivät uskalla myöntää itselleen, että he ovat laiskoja. 
Oletko sinä laiska? Laiskuutta on se, etteivät kaikkien tarinat tule kuulluiksi. Laiskuutta on se, että teatteria ei viedä 
enemmän seinien ulkopuolelle, torille tai työpajoihin. Laiskuutta on se, että tieto ei ole kaikille avointa. Laiskuutta on 
se, että ihmisillä ei ole tilaa keskustella tunteistaan. Laiskuutta ovat egoismi, narsismi, lasikatto, rajoittuneisuus, turha 
määrittely ja työehtojen hataruus. Älä ole laiska.
5. Theatre is a state, not a space. Teatteri ei ole korkeakulttuuria eikä elitististä. Vaadimme teatteria arkisempiin olo-
suhteisiin. On jalkauduttava pois pölyisistä laitoksista, tuotava lapset mukaan tarhasta asti ja annettava puitteet 
tehdä teatteria statukseen katsomatta. Teatterin on oltava pedagogisena keinona läsnä jo kasvatuksen varhaisissa 
vaiheissa. Teatteri on tuotava ihmisen luo.
6. Teatteri lähestyttävämmäksi. Pois turha hienostelu sekä uhkaavat pienet ruuat, kuten seitsemän euron graavilohi-
leivät. Kalja voi olla huonoakin, kunhan se on halpaa. Teatterissa käymisen tulee olla yhtä kutsuvaa kuin leffassa käynti 
sarjalippuineen ja teemailtoineen. Teatterissakin saa nukahtaa.
7. Teatteri on pop. Älkää hävetkö. Älkää kumarrelko ketään. Älkää nöyristelkö. Teatteria tulee kantaa ja markkinoida 
samalla ylpeydellä kuin muita viihteen ja taiteen lajeja. Teatteria tulee popularisoida ja brändätä rohkeammin, niin 
kasvotusten kuin somessakin. Rumat ja tylsät mainoskuvat pois katukuvasta, jotta kaikki saisivat tietää, miten siistiä 
teatteri on.
8. Missä hellyys? Herkkyys, hellyys ja kauneus ovat radikaalimpia kuin seksi ja väkivalta. Taiteelliset valinnat tulee 
perustella yleisön, tekijöiden ja kokonaisuuden kannalta. Kyseenalaista rajuus. Rajuus ei ole enää vastavirtaa, vaan uusi 
normi. Ole rehellinen itsellesi, yleisölle ja olemassaolon kokemukselle.
9. Esiripun takana ei saa tapahtua mitään kamalaa. Teatterityöryhmän sisällä pitää olla tasavertaista kunnioitusta 
kaikkia osapuolia kohtaan. Kenenkään oikeuksia ei saa rikkoa ja rajoista on pidettävä kiinni. Kaltoinkohteluun on rea-
goitava välittömästi. Luottamusmies freelancereille.
10. Jos te ette lopeta, me voimme lopettaa sen puolestanne. Meillä on hienot aseet ja milloin vaan vartissa mahdolli-
suus tiedottaa koko maailmalle mitä vaan. Vapaa tiedonkulku on vanhoille valtarakenteille kaikkein vaarallisinta. Jos te 
käytätte meitä hyväksi, me ammumme teidät alas ja tuhoamme teidän maineenne. Me rakennamme uuden teatteri-
kentän emmekä ota teitä mukaan emmekä kutsu teitä synttäreillemme. Me otamme hyvän ja hylkäämme pahan. Me 
keksimme paremman pyörän. Tämä on lupaus.
Tampereella 5.8.2018

10 TEESIÄ TEATTERISTA

Teesien tekijät Otso Aunola, 
Brendan Boyle, Elias Hjelm, Paula 

Järvilehto, Oona Pätäri, Akseli 
Saarinen ja Vilma Ilmatar Sippola
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GUNILLA HEMMING
Gunilla Hemming (s. 1955) on ollut vuodesta 
1991 freelancer-käsikirjoittaja ja näytelmäkir-
jailija. Hemming on kirjoittanut noin 30 kuun-
nelmaa, tv-sarjoja, käsikirjoituksia lasten ani-
maatioihin. Hän on kääntänyt näytelmiä lä-
hinnä ranskasta ja kirjoittanut 10 kokoillan 
näytelmää.  Viimeisimmät teokset ovat Verkos-
sa, Natsifruar, Om kärleken ja oopperalibretto 
Syyssonaatti. 

KIRJAILIJAN SANA:
”Kuulun sukupolveen, joka on oppinut tarkas-
telemaan ilmiöitä – olivat ne sitten monien yh-
dessä kokemia tai henkilökohtaisia – siten, että 
niiden rakenteelliset, ideologiset ja historialli-
set yhteydet ovat aina itsestään selvä lähtökohta. 

Tämän päivän yltiöindividualismi, jossa nuoren 
ihmisen kokema aito ahdistus ketterästi ohja-
taan koskemaan hänen oma minäänsä, on vää-
rin nuorta ihmistä kohtaan. On rikollista, että 
aikuisten maailma vielä lapioi lisää ahdistus-
ta dystopioita maalaamalla. Elämähän on rik-
kaus, naurua täynnä oleva seikkailu. Tällainen 
perusasenne pitää olla, kyllä ne pettymykset ja 
surut sitten tulevat niitä manaamatta! Joten ha-
lusin kirjoittaa jutun, joka olisi kepeä, leikkisä 
ja nopearytminen. Se olisi tästä päivästä, asiois-
ta, joihin olen itse nuorteni kanssa törmännyt. 
Satiiri ei ole helppo laji, mutta ajattelin että hy-
väntuulisuus kantaisi.

Näkemäni valmiit esitykset Carminasta oli-
vat tietenkin kovin erilaisia ja eritasoisia. Mut-
ta tässä ei ole kyse näytelmäkirjailijan egon hel-
limisestä. Kirjailija on kaikkien näiden ihanien 
nuorten nöyrä palvelija ja toivoo, että heidän ai-
kansa harjoituksissa ja näyttämöllä toisi ener-
giaa ja hyvää mieltä. Ja tervettä kriittisyyttä tä-
män maailman menoa ja helppoheikkisiä aikui-
sia kohtaan.

Mutta kuten kaikessa teatterintekemisessä, 
tässäkin on kysymys hiljaisesta lahjojen vaih-
dosta. Jos olen saanut paperille hahmon, jos-
ta toivon nuoren esittäjän saavan haastetta, si-
tä voisi nimittää varovaiseksi  lahjaksi. Ja kun 
hän sitten räväyttää samaisen hahmon täysil-
lä eteemme, niin eihän silloin ole riemulle ra-
jaa! Loista tähti loista! START UP! JUST DO 

7. KIRJAILIJAT JA NÄYTELMÄT
Inke Rosilo, tuottaja

IT! Kiitokset kaikille nuorille tekijöille. Oli ilo 
jakaa tämä kanssanne!”

CARMINA
SUOMENNOS JUHA SILTANEN

Gunilla Hemmingin Carmina on komedialli-
nen satiiri kapitalismista. Carmina-tytön hips-
teri-vanhemmat voittavat matkan Marsiin ja 
jättävät tyttärensä maan päälle bisneskummien 
huostaan. Start up -messujen innoittamana ja 
Tronald Dump -mogulin suivaannuttamana 
Carmina perustaa oman start up -yrityksen, 
jonka on määrä valmistaa synteettistä verta.
Sponsorit ja innokas pääministeri vaativat tuo-
tetta markkinoille tuota pikaa, vaikka tuoteke-
hittely on alkutekijöissään. Lopulta kupla puh-
keaa. Näytelmän naseva dialogi ja raadolliset 
tilanteet kuvaavat osuvasti aikaamme, jolloin 
kaikkien tulisi olla dynaamisia yrittäjiä.
Dramaturgi annina EnckEll

Nuori Näyttämö -hankkeen myötä syntyy merkittävä 
määrä uutta nuorten näytelmäkirjallisuutta, jota muutoin 
ei tuoteta juuri lainkaan.TNL tilaa uudet näytelmät maan 
eturivin kirjailijoilta. Kirjailijat saavat taiteellisen vapauden 

kirjoittaa valitsemastaan aiheesta. Tekstin tulee olla 
13–19-vuotiaiden toteutettavissa, kesto yksi tunti, 

paljon rooleja. Kirjailijoille hanke antaa poikkeuksellisen 
tilaisuuden nähdä teksteistään lukuisia tulkintoja.  

Tekstit julkaistaan antologiana, joten ne ovat uusien 
tekijöiden tavoitettavissa. 

Inke RosIlo
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RASMUS LINDBERG 
Rasmus Lindberg (s. 1980) on Tukholman 
Dramatiska Institutissa opiskellut ruotsalai-
nen näytelmäkirjailija ja ohjaaja. Hän työsken-
telee dramaturgina Luleån Norbottensteater-
nissa. Hänen näytelmiään on käännetty kuu-
delle kielelle. Lindberg on voittanut lukuisia 
palkintoja ja kunniamainintoja, muun muassa 
Ibsen-palkinnon ja Henning Mankell -palkin-
non. Comedie Francaise valitsi vuonna 2014 
vuoden parhaaksi näytelmäksi hänen näytel-
mänsä Dan då dan dog. 

Sannas sanna jag -näytelmää on esitetty yli 
50 kertaa Ruotsissa eri harrastajateattereissa. 
Rasmus Lindbergin näytelmissä eksistentiaali-
set kysymykset on istutettu vahvaan draamal-
liseen muotoon, humoristisen näkökulman lä-
vistämänä.

AINON AITO MÄ
SUOMENNOS LIISA URPELAINEN

Rasmus Lindbergin Ainon aito mä käsittelee 
elämänhallintaa. Se on kuvaus asioiden tukah-
duttamisesta, ja siitä, miten kohdata itsessään 
väkivaltaisia impulsseja.

Päähenkilön, Ainon, vanhemmat ovat lahko-
laisia ja kasvatusmenetelmät ovat sekä väkival-
taisia että ahdasrajaisia. Ainoa myös kiusataan 
koulussa.

Kun näyttämölle yhtäkkiä ilmaantuu ”Ainon 
aito minä”, joka ryhtyy kostamaan kaikille ah-
distelijoille, aggression ja rakentavien ratkaisu-
jen kiivas taistelu alkaa Ainon sisimmässä.

Näytelmä käsittelee vakavia asioita, mutta 
erittäin hauskasti ja psykologisen oivaltavasti. 
Käytössä on paljon metateatterin keinoja ja va-
pauttavaa komediaa, jonka suojissa näyttelijät 
voivat liukua roolista toiseen.
Dramaturgi annina EnckEll

PIPSA LONKA
Pipsa Lonka (s. 1977) on näytelmäkirjaili-
ja ja dramaturgi, joka valmistui Teatterikor-
keakoulusta teatteritaiteen maisteriksi vuonna 
2007. Longan tuotanto on monipuolinen kat-
taen näytelmiä, kuunnelmia ja dramatisointeja 
sekä aikuisille että nuoremmalle yleisölle. Hä-
nen teoksensa pohtivat usein ihmisen ja taiteen 
suhdetta niitä ympäröivään maailmaan, erityi-
sesti luontoon. Omien tekstiensä lisäksi Lonka 
on toiminut uusien näytelmien dramaturgina. 
Longan tekstit ovat saaneet lukuisia palkinto-
ja, muun muassa Lauluja harmaan meren lai-
dalta on palkittu 2014 sekä Lea-palkinnolla että 
Heidelbergin Stückemarktissa Saksassa. 

KIRJAILIJAN SANA:
TYTTÖ
Mitä sä sitte koitat? 
KUMPPANI
En oikeestaan mitään. Kai vaan puhua. Puhua 
maailmasta. Siitä millainen se on ja millaisena 
sen kokee.

”Kiitollisena muistelen kaikkia näkemiäni to-
teutuksia näytelmäni maailmasta. Ajattelen ha-
lukkuutta kommunikoida näytelmän kautta, 
lavalla olemisen iloa ja kauhua, herkkiä ehdo-
tuksia henkilöiksi. Ajattelen sitä tietoa, jonka 
käsitämme vain ruumiiden kautta, elävien ke-
hojen sanatonta viestintää. Ajattelen Varjoja, 
jotka toivat kerronnan elementin näyttämöl-
le ja ajattelen etäisyyttä, sitä millaisin keinoin 
tuota etäisyyden elettä oli näyttämöllä käsitelty. 

Mitä halusin kysyä näytelmällä, jonka esittä-
jiksi tiesin nuoret harrastajat?

Ehkä: Tunnetko sinä samoin? Tunnistatko 
tällaisen elämäntunnun?”

TUNTEMATTOMAN ELÄIMEN JÄLJET
Pipsa Longan Tuntemattoman eläimen jäljet 
on kasvutarina. Nuori päähenkilö, Tyttö, häly-
tetään muutamaksi tunniksi Saara-tätinsä kuo-
linvuoteelle, kun kukaan muu ei sinne ehdi. Ti-
lanne on ahdistava, Tyttöä pelottaa mutta hän 
tarttuu tehtävään. Myötäelävät ystävät ja perhe 
tukevat häntä taustalla.

Saara-tädin kuoleman ja hautajaisten kautta 
Tyttö kasvaa hahmottamaan kuoleman itselleen 
ymmärrettäväksi tapahtumaksi, ja samalla nä-
kemään itsensä osana sukupolvien ketjua.

Longan hienovireinen mutta juureva näytel-
mä on teemastaan huolimatta, tai ehkä sen an-
siosta, myös näytelmä tiivistetystä elämäntun-
teesta. ”Joskus mä ajattelen että ei ole muuta 
kuin olemassaolon nautinto. Että siinä on kaik-
ki. (…) Siinä puhtaassa ilossa jota olemassaolo 
tuottaa.”
Dramaturgi annina EnckEll

Inke RosIlo
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VEIKKO NUUTINEN
Veikko Nuutinen (s. 1981) on valmistunut Teat-
terikorkeakoulun dramaturgian koulutusohjel-
masta vuonna 2012. Nuutinen on kirjoittanut 
muun muassa näytelmät Myötätunto 2010, Pa-
ras mahdollinen maailma 2014 ja Pasi Was He-
re 2016. Nuutisen teokset ovat monitulkintai-
sia ja välttävät yksinkertaistuksia ja helppoja 
vastauksia. Niiden kautta hyvinvoiva ja itseään 
edistyksellisenä pitävä ihminen joutuu kohtaa-
maan itsestään ja maailmastaan puolia, joiden 
olemassaoloa ei yleensä tahdota myöntää. Vuo-
sina 2010–2013 Nuutinen työskenteli Helsingin 
Ylioppilasteatterissa osana sen taiteellista joh-
toa Junttaa.

KIRJAILIJAN SANA:
”Kolmivuotinen Nuori Näyttämö -hanke oli mi-
nulle antoisa kokemus.  Kirjoitin On isis -näytel-
mäni syksyn 2016 aikana. Jälkeenpäin harmitte-
lin, että kirjoitustyöhön varaamani neljän kuu-
kauden periodi oli liian lyhyt ja tuntui siltä, että 
yksi versio lisää näytelmästä olisi vienyt tekstin 
vielä toiselle tasolle.  

Näin kevään ja kesän 2018 aikana kaikki vii-
si eri tulkintaa näytelmästäni. En ollut itse mu-
kana harjoitusproseseissa, joten minulla ei ollut 
myöskään odotuksia esitysten suhteen. Toivon 
oikeastaan vain, että tekstistäni tehtävän esityk-
sen valmistaminen olisi muodostunut harjoitus-
jakson aikana tärkeäksi nuorille. Yllätyin, miten 
erilaisia tulkintoja tekstistäni oli tehty. Parhaim-
millaan näissä tulkinnoissa oli näyttämöllä saa-
vutettu tämä harmittelemani, tekstistäni puut-
tuva ”toinen taso”. 

Esitykset antoivat perspektiiviä harrastaja-
teatterikentän todellisuuteen. Toisaalta siihen, 
miten niukoilla resursseilla esityksiä tehdään, 
joissain tapauksissa jopa ilman vakituista ti-
laa. Ja toisaalta taas siihen, miten valtavan pal-
jon ryhmien vetäjät ja esityksissä mukana olevat 
nuoret antavat itsestään proggiksille.  

Harrastajateatterin yksi hienoimpia puo-
lia on, että esitykset yllättävät aina. Kun me-
nin ensimmäistä kertaa katsomaan näytel-
mäni läpimenoa tai esitystä, en tiennyt mitä 
odottaa, vaikka teksti olikin läpikotaisin tuttu. 
Siinä missä laitosteatteriesitykset tuntuvat ny-

kyään usein vain kuluttajille tehdyltä tuotteil-
ta, joille tyypillistä on ennalta-arvattavauus ja 
turvallisuushakuisuus, harrastajapuolella tä-
tä ongelmaa ei näkemieni esitysten perusteel-
la ole. Samoin laitospuolella näyttelijöiksi tun-
tuu valikoituvan vain tietynnäköisiä, -kokoi-
sia ja -kuuloisia kehoja, minkä taas ilokseni  
huomasin olevan harrastajapuolella toisin. 

Esitysten yhteydessä pääsin tutustumaan eri 
ryhmien vetäjiin ja esiintyjiin. Toivon, että voi-
sin tehdä yhteistyötä heistä monen kanssa vie-
lä myöhemmin.

Kiitos myös Janne, Annukka, Inke, Annii-
na ja Hanna luottamuksesta, puitteista, tekstiin 
liittyvistä kommenteista, tsempeistä ja jaxuista.”

 
 

ON ISIS
Näytelmä kertoo nuoresta miehestä, joka saa 
kuulla, että hänestä tulee isä. Mies tapaa puis-
tossa Möhömahaisen miehen lastenvaunuineen. 
Paljastuu että Möhömahainen mies on päähen-
kilö itse vuotta vanhempana.

Isäksi tulemisen ajatus herättää Miehessä 
huolta ja hätää. Seuraa jakso, jossa joukko iki-
muistoisia hahmoja marssii Miehen elämään 
valottamaan isäksi tulemisen kovia vaatimuksia.

Lopulta Mies ei rakenna taloa, ei tee remonttia, 
eikä osta tila-autoa, mutta saa sentään aikaisek-
si Vauva-aiheisen Spotify-listan. Karnevalistisen 
synnytyskohtauksen jälkeen lapseenkin syntyy 
lämmin side ja kohta Mies, jolle on kehittynyt 
möhömaha, tapaa puistossa kaksi herraa: vuot-
ta nuoremman ja vuotta vanhemman itsensä.  
Dramaturgi annina EnckEll

NÄYTELMÄTEKSTEISTÄ  
JULKAISTIIN ANTOLOGIA  

VIISI NÄYTELMÄÄ – FEM PJÄSER. 
TILAUKSET  

NN@TNL.FI TAI MIKKO@TNL.FI

Inke RosIlo
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Felicia Ohly (1989) is a 
Swedish playwright. She is 
the initiator of the free-based 
group Donna Donna Theat-
re, who are currently touring 
with two of her pieces: Royals 
and Dom ska hitta oss tillsam-
mans (They will find us here 
together). Felicia also works 
as a dramaturg at Malmö Ci-
ty Theatre. 

8. NEVADALAND – 
POHJOISMAINEN HANKE

Inke Rosilo, tuottaja

TNL:n Nuori Näyttämö Suomesta, Rikstea-
ternin LÄNK-hanke Ruotsista ja Det Nors-
ke Teaterns Den Unge Scenen -hanke Norjas-
ta toteuttavat samankaltaisen konseptin avul-
la yhteistyötä nuorten teatterintekijöiden sekä 
teatterialan ammattilaisten välillä. 

Nämä kolme pohjoismaista rinnakkaishan-
ketta tuottivat ja toteuttivat yhteistyössä eng-
lanninkielisen esityksen Nevadaland. Rahoitus 
saatiin pohjoismaisista lähteistä, ja tukea myön-
sivät The Nordic Cultural Fond, Nordic Cultu-
re Point sekä Nordbuk. Tämän budjetin turvin 
maksettiin projektista vastanneen työryhmän 
palkat, teatterin vuokra, nuorten näyttelijöiden 
matka- ja majoituskustannukset sekä ateriat se-
kä koko esityksen tuotantokulut.

Kolmesta Pohjoismaasta kutsuttiin Tampe-
reelle 18 päiväksi 14 nuorta valmistamaan yh-
teistä esitystä. Nämä eivät tunteneet toisiaan 
etukäteen. Tuotannon muu työryhmä koottiin 
suomalaisista tekijöistä. Tampereen ylioppilas-
teatteriin valmistuneesta ohjauksesta vastasi To-
pi Marin.

Näytelmä kertoo nuorista, jotka lähtevät Ne-
vadalandiin, paikkaan, jossa eri kansallisuudet 
työskentelevät kausityöläisinä. Nevadaland-hu-
vipuistoa verrataan näytelmässä hyvinvointiyh-
teiskuntaan: suljettuun alueeseen, jonka etuoi-
keuksista vain tietyt valitut saavat nauttia. Pian 
huvipuisto-hyvinvointiyhteiskunnan ympäri ra-
kennetaan muuri. Ero sisä- ja ulkopuolella ole-
vien välillä kärjistyy. Sisälle Nevadalandiin yri-
tetään päästä keinolla millä hyvänsä, ja tiedot 
huvipuiston ulkopuolella olevasta maailmasta 
sumenevat ja vääristyvät. 

Näytelmän teemoja ovat muun muassa ih-
misten jakaminen eriarvoisiksi kansallisuuksien 
mukaan. Siinä käsitellään myös mielen migraa-
tiota, kokemusta, että ihminen voi olla olemassa 
monessa paikassa samaan aikaan teknologian ja 
virtuaalitodellisuuksien kautta. Käsittelyssä ovat 
myös ekologinen kriisi ja oman onnellisuuden 
armoton vaaliminen. 

Otto Sandqvist (1990), is 
a Finnish bilingual drama-
turg and playwright. His cur-
rently interested in redefi-
ning the form and gesture 
of the play, using exhibition, 
installation and score forms 
and through playing with ga-
me- and postinternet- drama-
turgies. In his writing Sand-
qvist combines drama with 
elements from contemporary 
performance and visual arts.        

Agate Øksendal Kau-
pang (1993) is a Norwegian 
born author and playwright. 
She has written two plays for 
young adults in the realis-
tic drama genre: Mozart in 
Mogadishu and Tabula Rasa. 
Among her published work 
are also two monologues and 
a novel, Hold your breath for 
which she was awarded the 
Sørlandets literature prize.

Kolme pohjoismaista hanketta tuotti yhdessä 
muuttoliikettä käsittelevän teoksen Nevadaland. 

Tekstin kirjoittivat yhdessä Otto Sandqvist, Agate Øksendal Kaupang  
ja Felicia Ohly. Topi Marinin ohjauksessa Tampereen Ylioppilasteatterissa 

nähtiin 14 nuorta Suomesta, Ruotsista ja Norjasta.
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NEVADALAND-TYÖRYHMÄ:
Ohjaaja: Topi Marin
Tuottaja: Sunna Maijala
Dramaturgia ja käännös: Edward Bromberg
Valot: Heikki Tavilampi
Lavastus: Jaana Pitkänen
Äänet: Antti Kainulainen
Assistentit: Aksu Piippo, Rebecca Magdalena 
Rusz, Christina Strøm
Valokuvat: Tero Kairento
Näyttelijät:
Finland: Leia Alapuranen, Milla Länsiö,  
Matias Löfberg, Roosa Vuokkola 
Ruotsi: Johanna Bergdahl, Vanja Engstroem, 
Erik Nordebrink, Erika Olsen,  
Olivia Thuvander
Norja: Herman Horgen, Maria Mannes,  
Sebastian Murphy, Sofia Ryan Sondresen,  
Victoria Thorsen

Pohjoismaiset tuottajat:
Inke Rosilo Nuori Näyttämö, Suomi   
www.nuorinayttamo.info
Edward Bromberg LÄNK, Ruotsi  
www.lank.riksteatern.se
Eirik Nilssen Brøyn Den Unge Scenen, Norja 
www.dus.as

TERO KAIRENTO

Nevadaland-esityksessä rakennettiin muuri hyvinvointiyhteiskunnan ympärille, esiintyjinä oli 14 nuorta harrastajaa Suomesta, Ruotsista ja Norjasta.
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NEVADALAND
TOPI MARIN, OHJAAJA
”Aluksi jännitin, niinkö aina. Millainen poruk-
ka sieltä tulee? Millainen proggis? Löytyykö yh-
teinen kieli? Tuleeko nuoret juhlimaan vai teke-
mään teatteria? Saammeko ryhmänohjaajien ja 
muun työryhmän kanssa dialogin sujumaan ja 
ajatukset samalle linjalle?  

Huolet väistyivät nopeasti. Nuorten ener-
gia oli tarttuvaa. Nämä ovat niitä nuoria teatte-
rinörttejä, jotka matkaavat vaikka kauas toiseen 
maahan kesälomaltaan, että pääsevät tekemään 
teatteria vieraiden ihmisten kanssa. Tämä ener-
gia kannattelisi prosessia kuin prosessia, kun-
han ei ihan hukkaa suuntaa.

Kävi myös onnekkaasti niin, että jokaisesta 
kolmesta maasta mukana tulleet ryhmänohjaa-
jat olivat työlleen omistautuneita, valtavan tai-
tavia nuorten ja teatterin parissa, sekä ihan vain 
hyviä tyyppejä. Tuli tunne, että tästä tulisi spes-
sua. 

Illan päälle syötiin ja jutusteltiin. Käytiin tär-
keät läpi. Kunnioitetaan toisiamme, teatteria ja 
työtä mitä tehdään. Nukutaan yöt hyvin, että 
jaksetaan. Jos tulee jotain, soittakaa tai laitta-
kaa viestiä heti rohkeasti. Me ollaan täällä tei-
tä varten. Pidetään itsestämme ja toisistamme 
huolta, sekä hauskaa.

Ennakkosuunnittelu oli eri syistä prosessin 
suunnittelua. Minkälaisia päiviä ja missä järjes-
tyksessä? Miten jakaisimme töitä ryhmänohjaa-
jien kesken? Mihin keskitytään milloin? Milloin 
olisi hyvä, että jotain on valmiina? Suunnitte-
lin periodin olemaan toisaalta kuin monipuoli-
nen teatterileiri, toisaalta kuin harjoitukset, jot-
ka etenevät kohti esitystä ja ensi-iltaa.

Kun suunnitelmat oli tehty ja ihmiset kasas-
sa, oli lopulta kyse vain antautumista prosessin 
vietäväksi.

Se oli hullua, hauskaa, energistä ja intensiivis-
tä. Levon hetkistä ja harjoitusten järkevästä ryt-

mittämisestä tuli tärkeitä. Tilanteita tuli ja tilan-
teita meni. Keskustelua, harjoittelua, työpajoja, 
heittäytymistä, käytännön kysymyksiä, filoso-
fian kysymyksiä, taiteen kysymyksiä jne. Kai-
kenlaista. 

Oli tunne, että olimme teatterin taikapiirin 
sisässä yhdessä tutkimassa ihmistä, maailmaa 
ja taidetta nuorella energialla. Tuomassa jotain 
esiin. 

Ensi-illan lähestyessä panokset kasvavat ja 
loppuun asti kaikki on ilmassa. Lopulta esitys 
tulee yhteen ja ensi-ilta on hieno ulostulo kai-
kesta tehdystä.

Kilistelypuheessa ohjaaja herkistyy ja puhuu 
siitä, millainen etuoikeus on ollut saada ohjata 
tällaisia lahjakkaita, tarmokkaita, voimallisia ja 
innostavia nuoria. Ja koko työryhmän panos on 
ollut hyvin voimauttavaa. Porukka on lyhyes-
sä ajassa hitsautunut yhteen. Ystävyyksiä ja yh-
teisiä kokemuksia on syntynyt. Kiitos kaikille.

Tätä en sanonut ääneen, mutta siinä oli mi-
nusta mukana myös useampi nuori teatteritulo-
kas, josta epäilemättä kuullaan vielä. Semmosia 
raakoja timantteja ja mieletöntä nuorta näyttä-
möpreesensiä. Oli lahja saada nähdä nämä te-
kijät tässä vaiheessa ja auttaa omalla panoksella 
hitusen eteenpäin.

Viimeisenä iltana olo on haikea. Keskustel-
laan kaikesta mitä mieleen tulee, paljon edeltä-
neestä kahdesta viikosta yms. Huomasin, että 
nuoret tuntuivat kaipaavan jotain minulta, en 
ihan tiedä mitä, jotain viisaita sanoja. En tiedä 
oliko enää mitään uutta tarjottavaa. Tekemäl-
lä oppii yms. Yksi nuorista oli valmistautumas-
sa elämänsä ensimmäiseen ohjaukseen syksyllä.

Mietin, että olisiko jokin oikeasti hyödylli-
nen neuvo. Lopulta keksin jotain, minkä jaoin 
sitten kaikille; ”Opettele kaikkien nimet. Se on 
tärkeää.”

TERO KAIRENTO

Nevadaland

TERO KAIRENTO

Keskellä ohjaaja Topi Marin

TERO KAIRENTO
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9. KANSAINVÄLISYYS 

National Theatren hanke on nimeltään Conne-
ctions, ja se toteutetaan vuosittain. Se tavoittaa 
noin 250 nuorten ryhmää, joissa on noin 6 000 
nuorta näyttelijää. Jokaisella kierroksella val-
mistuu 10 uutta näytelmää, joista nähdään yksi 
tulkinta aina kesä-heinäkuun taitteessa päätös-
festivaaleilla National Theatren suojissa.
https://www.natIonaltheatRe.oRg.uk/leaRnIng/
connectIons

Nuori Näyttämön toteuttamiskonsepti on kotoisin Englannista. 
Lontoossa toimiva National Theatre alkoi kehittää uudenlaista 

yhteistyömuotoa ammattiteattereiden ja nuorten välille. Konsepti 
muotoutui 1990-luvulla ja on levinnyt sen jälkeen onnistuneena 

yleisötyön muotona useaan maahan.

Mallia on toteutettu jo vuosia menestyksek-
käästi Ruotsin Riksteaternin hallinnoima-
na LÄNK-hankkeena ja Norjassa Den Unge 
Scenen -nimisenä Det Norske Teatren suojis-
sa. Nuori Näyttämö toteutti Ruotsin ja Norjan 
hankkeiden kanssa on tiiviissä yhteistyössä Ne-
vadaland-esityksen vuosina 2017–2018. Näytel-
mien vaihto aloitettiin suomentamalla LÄNKil-
le kirjoitettu Sannas sanna jag Nuoren Näyttä-
mön käyttöön. 
https://skolscenen.RIksteateRn.se/lank
http://www.dus.as

Konseptia toteutetaan myös Brasiliassa Co-
nexões-nimisenä. Sen toteuttamisalueena on 
20 miljoonan asukkaan Sao Pãolon kaupunki. 
Mukana ovat British Council, Colégio São Luis, 
Rede Jesuita de Educação ja Cultura Inglesa se-
kä Escola Superior de Artes Cella Helena. Nä-
mä tahot antavat toteuttamiseen henkilöstö- 
ja tilapanoksensa, mutta toimijoiden välillä ei 
vaihdeta rahaa.  Konsepti on nyt toteutettu 11 
kertaa, ja kunakin vuonna syntyy noin 10 uut-
ta näytelmää.

 Tuottaja Inke Rosilo vieraili lokakuussa 2017 
yhdessä pohjoismaisten tuottajakollegoiden 
kanssa Conexões–päätösfestivaaleilla, ja samaa 
konseptia toteuttavien tahojen yhteistyömuoto-
jen suunnittelu käynnistyi.
http://www.conexoes.oRg.bR

CONNECTIONS, ISO-BRITANNIA CONEXÕES, BRASILIALÄNK, RUOTSI JA DUS, NORJA

DEN UNGE SCENEN, NORJA
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Yksityiset säätiöt myönsivät projektin toteut-
tamiseen yhteensä 183 000 euroa.

Hankkeen kokonaiskulut vuosina 2016–2018 
seuraavasti:

• Henkilöstömenot, jotka sisältävät kaik-
kien hankkeeseen liittyneiden henkilöi-
den palkat ja palkkiot sivukuluineen, 
noin 59 %

• Ulkopuoliset palvelut, eli laskutuksen 
kautta ostetut palvelut 14%

• Toteuttamiskulut, jotka sisältävät mm. 
kaikki vuokrat, vakuutukset, antologian 
painatuksen, tiedotus- ja markkinointi-
menot, 23 %,

• Matka-, majoitus ja kokouskulut, 4 %
 Hanke työllisti suoraan eripituisia aikoja 

useita kymmeniä henkilöitä tuottajan ja näytel-
mäkirjailijoiden lisäksi kääntäjiä, dramaturgin, 
tiedottajia, graafikon sekä teatterialan koulutta-
jia.  Hanke maksoi päätösfestivaalin henkilöstö-
menot, eli teknisen ja näyttämöhenkilökunnan 
sekä heidän lisäkseen aulahenkilöstön. 

Ammattiteatterit osallistuivat kokonaisrahoi-
tukseen antamalla hankkeen toteuttamiseen ku-
raattoreiden työpanoksen ja matkat, kummien 
työpanoksen ja matkat sekä kaikki paikallisfes-
tivaalien järjestämisestä koituneet kulut. Paikal-
lisfestivaalit saattoivat edeltää nuorille esimer-
kiksi viikon mittaisen harjoitusajan teatterissa 
sekä teknisen miehityksen kalustoineen festi-
vaalien aikana. Teatterit eivät myöskään peri-
neet hankkeelta vuokraa tilojensa käytöstä.

Teattereiden oma panostus, joka ei näy pääor-
ganisoijan budjetoinnissa, on ollut aivan ratkai-
seva koko hankkeen onnistumiselle ja lasken-
nallisesti huomattavasti suurempi kuin hank-
keen oma budjetti, yhteensä kolmen vuoden 
ajalta noin 350 000€.

Kiitämme lämpimästi kaikkia tukijoitam-
me eli teattereita sekä rahoittajiamme Suomen 
Kulttuurirahastoa, Jenny ja Antti Wihurin sää-
tiötä, Kansan Sivitysrahastoa sekä RIIHI sää-
tiötä. Jatkossa opetus- ja kulttuuriministeriön 
tuen tarve toiminnan vakiinnuttamiseksi on il-
meinen.

10. TALOUS
Inke Rosilo, tuottaja

Nuori Näyttämö -hanke on saanut rahoituksensa 
pääsääntöisesti yksityisiltä säätiöiltä.  

Jatkossa opetus- ja kulttuuriministeriön tuen tarve 
toiminnan vakiinnuttamiseksi on ilmeinen.

MILKA TURILA

Salon nuorisoteatteri, Ainon aito mä
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KANSANEDUSTAJA TARJA FILATOV,  
TNL:N HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

”Nuori Näyttämö yhdistää uudella tavalla teatteritaiteen har-
rastajia ja ammattilaisia. Sama ammattilaisen käsikirjoitus to-
teutettuna useampana harrastajien esityksenä näyttää katsojalle 
luovuuden voiman. Ydin on samanlainen, mutta silti esitys kou-
kuttavalla tavalla erilainen.

Nuori Näyttämö on tulevaisuuden teko, joka antaa harras-
tajille mahdollisuuden työskennellä rautaisten ammattilaisten 
kanssa ja kasvattaa teattereille uutta, nuorta yleisöä.

Työväen Näyttämöiden Liiton yli satavuotinen historia on 
yhdistänyt teatterin ammattilaisia ja harrastajia. Nuori näyttä-
mö -konseptissa idea toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla.”

11. KATSOJAKOKEMUKSIA

TEATTERINJOHTAJA TIINA LUHTANIEMI,  
TNL:N HALLITUKSEN JÄSEN

”Kiinnittyminen paikalliseen ja valtakunnalliseen rakenteeseen, pysyvä kon-
takti nuoriin sekä uusia näytelmätekstejä! Upeita tavoitteita, jotka täyttyivät. 
Uskon hankkeen jättävän pysyvän jäljen kulttuuriseen rakenteeseen. Meille 
jää jotakin pysyvää, se on hieno saavutus.

Teatterinjohtajille luovutetut 10 teesiä ovat työhuoneeni seinällä, ja siinä ne 
pysyvät muistuttamassa: ’Emme ole idiootteja. Emme halua nähdä yksinker-
taistettua viihdettä naiiville yleisölle, vaan vivahteikasta ja haastavaa taidetta.’  
Ja ai niin:  ’Teatteri on POP.’

Kiitos, tusen tack!”

MIIKA STORM

Tapiolan musiikkilukio, Carmina
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The international Nuori Näyttämö 2016–2018 
connected young theatre enthusiasts in Fin-
land with theatre professionals and playwrights 
to work together in a nationwide theatre initiati-
ve. The initiative was organized by TNL (Asso-
ciation for Amateur and Professional Theatres 
in Finland) in 2016–2018. The initiative was or-
ganized for the second time in Finland. A cor-
responding model is used to implement colla-
borations between young amateurs and senior 
professionals in many European countries and 
Brazil.

The model is based on the following features:
• Four professional playwrights write 

plays for 13- to 19-year-olds;
• Supervised groups of young people 

prepare performances of these plays with sup-
port from their local professional theatres;

• All performances are during local fes-
tivals at their respective local theatres;

• Chosen performances from the local 
festivals are performed at a concluding festival;

• The plays produced during the ini-
tiative are published as an anthology.

The main organizer, TNL, was responsible for 
the initiative’s funding and administration on 
a national level. The producer for the initiative 
was Inke Rosilo. TNL edited and published an 
anthology of the plays written for the initiative 
in collaboration with ntamo Publishers; the an-
thology is titled Viisi näytelmää – Fem pjäser.

The Nuori Näyttämö initiative saw the creati-
on of three new plays for young audiences: 

Gunilla Hemming: Carmina (in Swedish and 
Finnish);  

Pipsa Lonka: Tuntemattoman eläimen jäljet 
(in Finnish); 

Veikko Nuutinen: On isis (in Finnish).
Also, a play (Sannas sanna jag/Ainon aito 

mä) written by Rasmus Lindberg for the Swe-
dish LÄNK initiative in 2014 was translated in-
to Finnish.

The largest partner theatres in the project we-
re Helsinki City Theatre and the Finnish Na-
tional Theatre. The local metropolitan festival 
was organized at Studio Pasila and the National 
Theatre’s Small Stage from 4 to 6 May 2018. In 
total, 13 groups were chosen from their respec-
tive regions to participate in the project.

Four groups from the Tampere Workers’ 
Theatre area gathered to the Eino Salmelainen 
Stage and Kellariteatteri from 9 to 10 April 2018.

Four groups from the Kemi City Theatre area 
were chosen to attend the festival from 19 to 20 
April 2018.

The Kotka City Theatre collaborated with 
three groups. The local festival was organized 
on the Naapuri Stage from 7 to 9 May 2018.

The Mikkeli and Varkaus theatres and three 
groups of young enthusiasts joined their forces 
for a local festival on the Mikkeli Theatre Main 
Stage on 11 April 2018.

The festival series ended in a finale at the 
Tampere Workers’ Theatre and Tampereen Yli-
oppilasteatteri from 4 to 5 August 2018. The fes-
tival featured altogether five groups from their 
respective participating areas and a new Nordic 
production titled Nevadaland. 

In the Murros Forum, six young theatre ent-
husiasts discussed the future of theatre for two 
days. The discussions resulted in ten statements 
about theatre arts.

In total, 27 groups were chosen to participa-
te in the initiative. The groups produced 27 ver-
sions of the four plays commissioned from the 
playwrights; approximately 606 young people 
with their supervisors and other artistic person-
nel were involved. The groups came from va-
rious backgrounds and had various experience 
levels. The groups included established theatre 
companies, line-ups active at upper secondary 
schools or in the basic education system in the 
arts, and ad hoc groups constituted for this spe-
cific initiative. Each group consisted of eight to 
sixty young theatre enthusiasts aged 13 to 19.  
Their festival and home performances were at-
tended by 12,500 viewers in total.

The initiative was established and developed 
by a group of patrons: Janne Saarakkala, dire-
ctor; Päivi Rissanen, actor; Annina Enckell, 
dramaturg; Mirja Neuvonen, audience liaison; 
Anna Krogerus, author; and Hanna Suurhas-
ko, executive manager. In the second round, the 
group was chaired by Janne Saarakkala.

The producer for the initiative was Inke Ro-
silo.

TNL wants to thank all the parties invol-
ved in the administration and implementa-
tion of the Nuori Näyttämö 2016–2018 ini-
tiative for making it possible and a success. 
käännös Päivi tikkanEn

12. ENGLISH SUMMARY

Tapiolan musiikkilukio, Carmina

Varkauden nuorisoteatteri, Ainon aito mä

ANNUKKA MIETTINEN



Suomalaisessa teatterissa pohditaan 
toistuvasti keinoja, joilla uudet sukupolvet 
saadaan esittävän taiteen pariin. Lähes 
kaikkialla on havaittu, että pelkästään 

aikuisten ammattilaisten tekemä 
nuortenteatteri ei riitä vetovoimatekijäksi. 
Nuoret haluavat nähdä nuoria ja kuulla 

nuorten äänen näyttämöllä.

Työväen Näyttämöiden liiton Nuori 
Näyttämö -hanke otti vastaan nämä 

kaksi keskeistä haastetta: saada nuoret 
luontevasti teatterin pariin sekä tuottaa 
uusia, nuorille suunnattuja, taiteellisesti 

korkeatasoisia tekstejä.

Nuori Näyttämö toteutettiin  
vuosina 2016–18 toisen kerran  

kolmen suomalaisen näytelmäkirjailijan,  
seitsemän ammattiteatterin  

ja 27 nuortenteatteriryhmän kanssa 
tiivistyneessä kansainvälisessä 

yhteistyössä.

Raportin nimi ”Emme ole idiootteja”on 
hankkeeseen osallistuneiden nuorten 
viesti suomalaisille teatterinjohtajille.

www.nuoRInayttamo.Info

www.tnl.fI


