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Kansi
Elviira Kujala  
valmistautumassa  
monologiinsa  
Pakko sanoa! -keikalla 
Suomussalmella. 
Kuva: Nakke Rannikko.

TÄnÄ VUOnna on pitänyt kiirettä. 
Olemme kulkeneet pitkin maata isona kara-
vaanina. Lokakuussa matkasimme Taideyli-
opiston Teatterikorkeakoulun neloskurssin 
kanssa TNL:n uudelle Pakko sanoa! -mono-
logifestivaalille Suomussalmelle. Siellä poh-
joissuomalaisen yleisön kohtasivat maan 
eturivin taiteilijat – Kati Outinen, Juha Lauk-
kanen ja Antti Raivio –, tulevat ammattilai-
set ja paikalliset taiturit. Seremoniamesta-
rina buutsia lattiaan löi suomussalmelaisle-
genda, tanssija Reijo Kela.

Kolme päivää vietimme yhteisenä hei-
mona välillä karnevalistisissa, välillä har-
taissa tunnelmissa. Koimme, mitä esittävä 
taide intensiivisimmillään on. Sanomisen 
pakon festivaalia pyrimme ehdottomasti 
jatkamaan yhdessä Suomussalmen kunnan 
ja Teatteri Retikan kanssa.

Vauhtia on riittänyt myös Nuori Näyttä-
mö -hankkeen kanssa. Tiivis festivaalikierros 
toteutettiin Tampereella, Helsingissä, Mik-
kelissä, Kemissä ja Kotkassa. Mukana Nuo-
ressa Näyttämössä on ollut jo kaikkiaan 12 
ammattiteatteria, 54 nuortenteatteriryh-
mää, yli 1000 nuorta sekä 7 suomalaista näy-
telmäkirjailijaa. Katsojia Nuori Näyttämö on 
kerännyt yli 22 000.

Nyt kätemme ovat kyynärpäitä myöten 
ristissä, että saamme jatkorahoituksen ja 
mahdollisuuden aloittaa uuden kolmivuo-
tiskauden. Kirjailijoiksi ovat jo lupautuneet 
Okko Leo, Katariina Numminen ja Otto 
Sandqvist.

Intohimoisesti olemme jatkaneet myös 
Kouvolan seudulla Lasten Teatteritapahtu-
ma Kuulaksen kehittämistä, mikä poiki ilah-
duttavan tunnustuksen. Finland Festivals 
valitsi Kuulaksen Vuoden Festivaaliksi 2019. 
Palkinto kannustaa tekemään yhä kutkutta-
vampaa ohjelmistoa lapsille. Se on hauska ja 
tärkeä haaste.

Pieksämäellä olimme maaliskuussa, jolloin 
ensimmäinen LAVA-tapahtuma kokosi kier-

täviä teatteriryhmiä ja ammattijohtoisia har-
rastajateattereita yhteen viikonlopun ajaksi. 

ViimeisimpÄnÄ on valmisteltu Työväen 
Näyttämöpäiviä Mikkeliin, jonne näytteli-
jä-ohjaaja Jarkko Lahti on koonnut ajassa 
kiinni olevan ohjelmiston – ennätysmäisen 
hakijamäärän joukosta. Luvassa on rohkeaa, 
leikkivää, antautuvaa ja kantaaottavaa teat-
teria. Esityksiä yhdistävät tasa-arvon, työvä-
enliikkeen, sisällissodan ja nuorten todelli-
suuden teemat.

”Olen halunnut tukea myös uusia harras-
tajia ja tuoreita kollektiiveja, jotta kenttä 
myös tulevaisuudessa on mahdollisimman 
rikas ja kirjava. Keskeinen arvo ohjelmistos-
sa on moniäänisyys, epätäydellisyydestään 
riemuitseva omaleimainen ja piinallisen aito 
Suomi. Lisäksi koen vahvasti vastuuni, osa-
na suomalaista tasa-arvotyötä, tehdä tilaa 
naisten kokemusmaailmalle”, Jarkko Lahti 
perustelee esitysvalintojaan.

Työväen Näyttämöiden liiton karavaa-
nit ja vankkurit reitittyvät paikkoihin, jois-
sa mahdollistetaan harrastajien ja ammat-
tilaisten sekä erilaisten yleisöjen kohtaami-
nen. Koemme, että tämä kartta ohjaa meitä 
oikeisiin suuntiin.

Vuosi on ollut antoisa. Se on ollut myös 
raskas, koska olemme olleet pakkonoma-
deja jouduttuamme jättämään Teatterikul-
man toimistomme sisäilmaongelmien takia. 
Muutto Kruununhaasta Kamppiin antaa nyt 
uutta perspektiiviä.

Hyvää uutta vuotta ja yhä mielenkiintoi-
sempia yhteisiä vaellusmaastoja! l

ANNUKKA RUUSKANEN
PääToimiTTaja
Työväen näyTTämöiden LiiTTo
annukka.ruuskanen@TnL.fi                                                  
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LöydÄT meidät osoitteesta Hietaniemenkatu 2 4.krs,  
00100 Helsinki. Samassa kerroksessa kanssamme työskentelee 
myös Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto.   

TNL:N TOIMISTO PALVELEE 
TOIMENKUVAT MUUTTUNEET

ajankohtaista

EHDOTA KOULUTUSTA –  
KIINNOSTAISIKO RÄÄTÄLÖITY KURSSI?

TNL järjestää jäsenteattereilleen tilauksesta koulutusta erilaisiin tarpeisiin. Kurssit voivat liittyä tai-
teelliseen työhön, hallintoon, talouteen tai tuotantoon. TNL rahoittaa osan kurssin tuotantokustan-
nuksista sekä tarpeen mukaan hankkii kouluttajan/ohjaajan kurssille sekä huolehtii muista mahdolli-
sista asiaan liittyvistä järjestelyistä. Olisiko teatterissanne kurssinjanoista porukkaa esimerkiksi kesä-
kurssille? Millaista koulutusta olisitte vailla?
Lisätietoja kurssitoiminnasta ja sen järjestämisestä: kurssiT@TnL.fi.  

PROJEKTIAVUSTUKSET 2019:  
TEEMANA TYÖ

TnL:n prOjeKTiaVUsTUKseT vuodelle 2019 jaetaan ensisijai-
sesti esityksille, joissa käsitellään työtä tai työntekemistä, histo-
riallisesti tai nykyajassa. Teksti voi olla uusi tai vanha. Esityksiä tai 
niiden osia valitaan mahdollisesti TNL:n 100-vuotisjuhliin kevääl-
lä 2020. 

Katso projektiavustusten hakuajat ja yleiset jakoperusteet 
TNL:n nettisivuilta: WWW.TnL.fi kohdasta Projektiavustukset.
Lisätiedot: mikko@TnL.fi   
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TyöVÄen nÄyTTÄmöpÄiViÄ juhlitaan jälleen Mikkelissä tammikuun vimei-
senä viikonloppuna. Suomen suurimmalla harrastajateatterifestivaalilla näh-
dään jälleen kirjava ja mielenkiintoinen kattaus teatteriesityksiä kaikkialta 
Suomesta. Vuoden 2019 festivaalien valitsija Jarkko Lahti valitsi 55 hake-
neen ryhmän joukosta 13 ryhmää ja esitystä. Pääohjelmiston lisäksi festivaa-
leilla on myös oheisohjelmisto. 

Mitä on odotettavissa tulevilta Työväen Näyttämöpäiviltä? 
Totta kai mahtavia teatterielämyksiä, mutta sitäkin enemmän Työväen 

Näyttämöpäivien tunnelmaa. Sitä, kun koko kaupunki herää eloon keskellä 
pimeintä vuodenaikaa. Ihmiset kiiruhtavat näytöksiin, jotta he ehtivät näh-
dä mahdollisimman monta esitystä yhden viikonlopun aikana. 

Tervetuloa, tunnelmaan, tervetuloa Mikkeliin, uudet ja vanhat Näyttä-
möpäivien ystävät.  

emmi nykänen
TuoTTaja
emmi.nykanen@TnP.fi
044 236 1817

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖPÄIVILLE 
ENNÄTYSMÄÄRÄ HAKIJOITA
WWW.TnP.fi

TOIMISTOMME ON MUUTTANUT  
UUDET TOIMITILAT KAMPISSA

TnL:n TOimisTOLLa on tapahtunut muutoksia toimenkuvis-
sa. Tuottaja Päivi Hämäläinen vastaa nykyään Nuori Näyttämö 
-hankkeesta. Päiviin voit olla yhteydessä myös tiedotukseen ja 
Toinen Näytös -lehteen liittyvissä asioissa: Paivi@TnL.fi tai 044 
5361234. Tuottaja Mikko Väänänen hoitaa edelleen Lasten Te-
atteritapahtuma KUULASTA, jäsenasioita ja maksuliikennettä.  
Mikon yhteystiedot ovat: mikko@TnL.fi tai 050 594 6074. 
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KUTSU MEIDÄT KYLÄÄN
TNL järjestää aluepalavereita, joissa  
kartoitetaan mm. harrastajateattereiden 
koulutustarpeita ja tiedotetaan  
ajankohtaisista jäsenasioista.
Yhteydenotot: mikko@TnL.fi

TnL:n kurssitukikäytännöt uudistuvat. Jäsen-
teattereilla on mahdollista hakea tukea vuo-
den 2019 aikana toteutettaviin koulutuksiin. 
Myös ammattiohjaajan ohjaamat produktiot, 
toisin sanoen esitysten harjoituskaudet, katso-
taan näyttelijäntyön koulutukseksi. Kurssituen 
myöntämisen ehdot ovat seuraavat:

- Koulutettavina on vähintään kymmenen yli 
15-vuotiasta henkilöä (produktion teknistä hen-
kilökuntaa ei voi laskea mukaan osallistujiin)

- Kurssituen suuruus on 22€/oppitunti 
- Yhdelle teatterille myönnettävä tuki on 

enintään 100 oppituntia 
- Kurssin/koulutusproduktion kuluista korva-

taan enintään 50%
- Hyväksyttäviä kuluja ovat kaikki suoraan 

kurssin järjestämiseen liittyvät kulut (esim. 
palkka- ja matkakulut). Vuokrakuluja ei lasketa 
hyväksyttäviin kuluihin. 
Kurssitukea haetaan vapaamuotoisella hake-
muksella osoitteeseen kurssiT@TnL.fi. 

Hakemuksen tulee sisältää lyhyt kuvaus kou-
lutuksesta, opetustuntisuunnitelma, perustie-
dot kouluttajasta/ohjaajasta sekä arvioitu kou-
lutettavien määrä. Lisätietoja: Mikko Väänänen, 
050 594 6074. l

KURSSITUKI 2019:  
HAE TUKEA PROJEKTIISI 
WWW.TnL.fi
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finLand fesTiVaLsin hallitus on nimennyt Kouvolassa järjestettävän 
KUULAS – Lasten Teatteritapahtuman Vuoden festivaaliksi 2019. Halli-
tus toteaa perusteluissaan:

"Iloa, elämyksiä, syvällisiä kysymyksiä, vauhdikkaita vastauksia – ja 
ennen kaikkea riehakasta yhdessäoloa! Kouvolan Kuusankoskella jo yli 30 
vuoden ajan järjestetty Lasten Teatteritapahtuma Kuulas on aina osan-
nut yhdistää riemastuttavaksi kokonaisuudeksi niin huipputason teat-
teriesitykset, välittömät työpajat, katuteatterin ilmeikkäimmät ilmiöt 
sekä kotimaiset ja kansainväliset vieraat. Tapahtuma on suunnattu niin 
lapsille kuin myös koko perheelle, aina muistaen, että lastenkulttuurissa 
rima on erityisen korkealla ja taiteellisesta tasosta ei koskaan pidä tinkiä."

Festivaalin päätuottaja on Työväen Näyttämöiden liitto yhteistyö-
kumppaneinaan Kouvolan kaupunki, Kouvolan Teatteri ja Kuusankosken 
Teatteri. Ensimmäinen Lasten Teatteritapahtuma järjestettiin Kuusan-
koskella jo vuonna 1988. Silloin festivaalilla esiintyi vain kotimaisia teat-
teriryhmiä, mutta pian mukaan tulivat myös kansainväliset esitysvierailut. 
Nykyisen KUULAS-nimen tapahtuma sai vuonna 2008. Festivaalin keski-
össä on laadukkaan lastenteatterin lisäksi myös monipuoliset, osallistujil-
le ilmaiset työpajat, kuten esimerkiksi maskeeraus- ja puvustustyöpajat. 
Ilmaisten tapahtumien ja maltillisten pääsylippuhintojen avulla osallistu-
miskynnys on pidetty mahdollisimman matalalla. Koulu- ja päiväkotiryh-
miä palvelevat myös ilmaiset festivaalibussikuljetukset.

KUULAS – Lasten Teatteritapahtuma järjestetään ensi keväänä 15.–18. 
toukokuuta ja sen ohjelmisto julkaistaan maaliskuussa. Ohjelmistosta vas-
taavat toiminnanjohtaja Annukka Ruuskanen ja tuottaja Mikko Väänänen.  
WWW.kuuLas.info  

KUULAS – LASTEN TEATTERITAPAHTUMA 
VUODEN FESTIVAALI 2019
WWW.TnL.fi

TILAA  
TOINEN NÄYTÖS! 
Haluatko tilata lehden kotiisi? 
HINTA: 10e/vuosi 
2 lehteä vuodessa 
Yhteydenotot: Paivi@TnL.fi
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PYSÄYTTÄVIÄ ELÄMYKSIÄ  
KORPIKAINUUN OLOHUONEESSA

Tanssija- koreografi Reijo Kelan 
Hiljainen kansa tervehtii 
kulkijoita Suomussalmen 
pellolla.

FESTIVAALI
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7

PYSÄYTTÄVIÄ ELÄMYKSIÄ  
KORPIKAINUUN OLOHUONEESSA

Ensimmäinen Pakko sanoa! -monologifestivaali 
Suomussalmella paloi yhteisöllisenä leirinuotiona, 
joka toi samalle lavalle maan eturivin tekijät,  
tulevat ammattilaiset ja paikalliset taiturit.
Jokainen kohtasi kainuulaisen yleisön yksin,  
oman sanottavansa kanssa.
TeksTi KirsiKKa mOrinG
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etelän ja pohjoisen taiteilijat tekevät ri-
pirinnan maailmaa näkyväksi muual-
la kuin ylikuormitetulla pääkaupunki-
seudulla. Minifestivaaleja tai isompia-
kin syntyy. Tienraivaajina ovat olleet 
Kustavi ja Volter Kilpi -festivaalit, Ju-
ha Hurmeen tunturikuruihin viemät 
Samuli Paulaharju -esitykset, Hai-
luoto-festivaali, Kajaanin Runoviikko 
tai Taisto Reimaluodon oma kyläfes-
tivaali, saamelaisten pienestä suureksi 
kasvaneet Yöttömän yön -festivaalit tai 
Kaamoksen kuvia -juhlaviikot.

Entäpä syntyjään rymättyläläisen 
Meriteatterin koskettavat esitykset! Nii-
tä tekevät teatterikoululaiset, Helsingin 
ylioppilasteatterilaiset ja röölän kyläläi-
set yhdessä, yhteisen muistin kantami-
na nyt jo troolareillaan historiaan puk-
suttaneita sillinkalastajia tai talvisia 
nuotanvetäjiä kunnioittaen.

Näitä esimerkkejä on paljon, ja lisää 
tulee. Taide on mahdollisuus, yhteisöl-
linen taide antaa voimia selviytyä arjes-
ta silloinkin, kun muut olosuhteet ovat 
mahdottomia tai vaikeita kestää. Yh-
teinen muisti eheyttää. Suomi olem-
me me.

TABUT NÄYTTÄMÖLLE 
Entisistä kyläjuhlista on tullut häppe-
ninkejä, joissa kyläläiset ja ammatti-
taiteilijat kohtaavat jonkin tärkeän yh-
teisen nimittäjän alla, olkoon kyseessä 
kirjailija tai ympäristöaktivismi.

Suomussalmella viikonlopun mit-
taisella festivaalilla kohtasivat toisensa 
paikallisen Retikka-teatterin uskomat-

On aika kääntää tiimalasi 
ja palauttaa suomalaisen 
korpikansan kunnia, ih-
misen arvo ja työ.

Tässä seison jäisessä sateessa Suo-
mussalmen pakettipellon reunalla ja 
tuijotan mykistyneenä yhdeksänsa-
dan tuulen pieksemän ihmisen vael-
lusta ajasta iäisyyteen. Räntä sataa hei-
dän hiuksilleen, jähmettyy kasvoille, 
puuskat repivät märkiä vaatteita. He 
puhuvat minulle suomalaisen ihmisen 
kieltä, Nälkämaan karkottamien ja 
hukkaamien ihmisten ylisukupolvisia 
unohdettuja tarinoita.

Tuulessa humahtelee äänetön valitus, 
itku ja lähtemisen hetki. Pohjaton, sa-
naton suru tarttuu katsojaankin. Mihin 
nämä ihmiset ovat matkalla?

Hiljainen kansa, Reijo Kelan ja kaik-
kien hänen suomussalmelaisten ys-
täviensä yhteinen peltoteos johdattaa 
minut tuleviin päiviin, Pakko sanoa! 
-festivaalin monologeihin. Pellol-
la vaeltavat mykät todistajat, kahtiaja-
kautuneen Suomen tulkit alkavat elää, 
tulevat kohti ja kysyvät, kysyvät. Miksi 
me? Silmiini nousee kuva pohjoiskar-
jalaisessa kansakoulussa vieressäni is-
tuneista, etävaaroilta tulleista nälkäisis-
tä pienistä pojista, joilla ei ollut kenkiä.

Syksyn ja talven rajalla kulkevalla au-
tomatkalla etelästä Kainuuseen näim-
me autioituneita kyliä, kylmiä savuja, 
tupia, joissa jo ikkunaluukutkin ovat 
hapertuneet ja repsottavat alakuoloi-
sesti. Ja metsät! Hakkuuaukiot, raiski-
ot, kuivatut suot.

SUOMI OLEMME ME 
”Juostaan päät mäntyyn”, huutelee hu-
malainen häämatkalainen Nummi-
suutarin Esko, ja juoksee – kops – 
päin mäntyä. Yhä uudelleen.

Maaseudun erämaita etsivää kulki-
jaa ovat kaikkialla vastassa pahoin sei-
nään juosseet käsitykset luonnon mo-
nimuotoisuuden ja maapallon säästä-
misestä tuleville sukupolville.

Paljonko meillä on aikaa? Luonto-
ko odottaisi, mitä hallitukset päättävät, 
ministeriöt miettivät?

Suomussalmen upouusi Pakko sa-
noa! -monologifestivaali on vaikuttava 
noste tässä taistelussa, sekä paikallisesti 
että valtakunnallisesti katsoen. TNL te-
ki loistavan avauksen yhteistyössä pai-
kallisten asukkaiden kanssa.

Juuri nyt nuoret ja vanhat konkarit, 

toman taitava ja inspiroitunut ryh-
mä, jossa yhdistyy Suomussalmen 
Näyttämöyhdistys ja Esittävän tai-
teen Kiannan Voima.

Yhdessä he ovat rakentaneet oman 
talon, näyttämön ja siihen liittyvät 
tilat, katsojia kutsuvan ohjelmiston, 
joka kokoaa kesäisin kesäteatteriesi-
tyksiin yhteen jopa 11 000 katsojaa. 
He nimittävät itseään ”Korpikainuun 
olohuoneeksi” – oikeutetusti. 

Festivaalilla he esittävät neljän 
monologin sarjan rajalla asumisen 
ehdoista, koetuista sodista ja niiden 
arvista. Retikkalaiset Seija Rannik-
ko, Päivi Sainio-Rohner, Mari Ke-
la ja omaa absurdin värikästä estra-

Tanssija ja Hiljainen kansa -teoksen luoja Reijo Kela toimi 
seremoniamestarina Pakko sanoa! -festivaalilla.

Festivaali- 
tunnelmaa 

Teatteri Retikan 
aulassa. 
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Monologi- 
esitykset 

kiinnostivat 
aktiivista  

suomussalmelais-
yleisöä. 

diviihdettään tekevä Eero Schroderus 
ovat lyöneet hynttyyt yhteen.

Naiset ovat koonneet paikkakun-
nan omista sotakokemuksista traagi-
simmat, tabuina pidetyt kertomukset 
ja luoneet kertojahahmot, jotka nyt 
ensi kertaa pääsevät ääneen. Keskitty-
neesti, sisäistyneesti ja uskottavasti he 
kertovat ihmisistä, jotka sota ryösti ta-
valla tai toisella, törmäytti toisiinsa tai 
heitti rajan yli palauttamatta.

Tulkinnan minimalismi, lähes har-
ras suhde löydettyyn ja esittämistään 
huutaneeseen materiaalin tekevät vai-
kutukset. Tätä on ”paikallinen” tai-
de parhaimmillaan, silloin kun se on 
täysivaltaisesti läsnä. Esitys vertautuu 
Heidi Kongäksen kirjoittamaan ja oh-
jaamaan Sandraan, kertomukseen hä-
nen omasta kansalaissodasta hengissä 
selvinneestä isoäidistään. Se sai kanta-
esityksensä Ylä-Väärin kulmilla, San-
dran kotipaikkakunnan työväentalol-
la, oman yleisön keskellä.

KARAVAANI KULKEE TAAS 
Pakko sanoa! -tapahtuman yksi ko-
hokohdista on Q-teatterin legendaa-
risen Antti Raivion Viimeisen kara-

vaanin uudestisyntymä. Raivion kir-
joittaman ja koostaman keinuvan 
karavaanin askelluksesta voi laskea 
Q-teatterin syntysanat.

Nyt se edustaa paitsi elävää teatte-
rihistoriaa myös kädenojennusta su-
kupolvelle, joka lähti omille teilleen, 
loi uusia kertomisen muotoja ja koh-
tasi rohkeasti omakuvansa Jumalan 
epäkelvoksi luoneen Ebonin yksinäi-
sessä vaelluksessa. Hyde Hytin kans-
sa toteutettu esitys ei vain kertaa vaan 
myös luo tähän hetkeen oman uuden 
todellisuutensa.

Troijan sodan puuhevonen meillä 
on alati keskuudessamme, vatsa täyn-
nä esiin pyrkiviä vihollisia. 

Erämaan vaikeudet, Hamletin pää-
kallot, tomupatsaat ja palavat pensaat 
kohtaavan Ebonin sielunvaellus ver-
tautuu Peer Gyntin matkaan kohti it-
sensä löytämistä ja kokoamista. Pala-
sista syntyvä tuskallinen, mutta myös 
sisäisellä sammakkohuumorilla höys-
tetty matka päätyy Ibsenin tavoin löy-
tämään rauhan, jota tarjoaa ratkaisu-
naan ainoastaan ja vain rakkaus.

Antti Raivion elämänkokemus vä-
littyy näyttämöllä. Ole itse oma kaik-

kes, sanoi napinvalaja. Mutta tie on 
mutkikas, yksin et ole itses.

Loppuunmyydyn esityksen yleisö 
kiittää pitkään ja kauniisti.

Festivaalin tuomisia oli myös lapsi-
yleisölle suunnattu Yrjö Kokon her-
kästä satuklassikosta syntynyt Pessi ja 
Illusia, sodan lasten rakkauskertomus, 
jonka Juha Laukkanen saa elämään 
lapsiyleisön ehdoilla kirkkaasti ja hel-
lästi.

Kati Outisen muistisairautta käsit-
televä monologi Niin kauas kuin omat 
siivet kantaa oli loppuunmyyty, tärkeä 
puheenvuoro erilaisesta vuorovaikutta-
misesta. Keskustelu esityksen teemois-
ta kävi vilkkaana, aihe kosketti jokis-
ta katsojaa.

Pakko sanoa! -festivaali osui suoraan 
meihin läsnäolijoihin. Oli aivan pakko 
myös puhua näkemästään. Festivaalille 
toivottiin välittömästi jatkoa tuleviksi 
talviksi. Se teki itsestään yhdessä 
viikonlopussa legendan. 

Matka etelästä Kainuuseen on kui-
tenkin vain seitsemän tuntia. l

kirjoiTTaja on TeaTTeri- ja  
kuLTTuuriToimiTTaja.

jO
n

n
e 

re
n

Va
LL

n
ak

ke
 r

an
n

ik
ko



10 TOINEN NÄYTÖS

TeaTTeriKOrKeaKOULUn neljäs vuosi-
kurssi valmisti viime syksynä monologi-illan 
Kuvia Pohjoisen tasavallasta, johon jokainen 
oppilas sai valita oman tekstinsä. Opetta-
jina olivat professori Hannu-Pekka Björk-
man ja puheen lehtori Malla Kuuranne.

Suitsimatta, tiedostamatta tai sen 
enempää tematisoimatta illasta tulikin 
äkkiä kooste pohjoisen ihmisen orpoudesta 
ja elämän absurdista yksinäisyydestä, jossa 
lypsykannu on ainoa puhekumppani.

Kirjailijoiksi valikoitui klassikoita L. Oner-
vasta alkaen. Mukaan rynnivät pohjoisen 
mieskuvan armottomat kirjaajat kuten 
Timo K. Mukka, Kalervo Palsa, Arto Mel-
leri ja Paavo Haavikko. Heihin peilautuivat 
oman aikamme tulkit Pirkko Saisio, Paulii-
na Rauhala ja Rosa Liksom. 

huuruiset tekstit liukuvat Mukan Tabuun.Elä-
mä pohjoisessa on väkevänlaista. 

Tyhjän tien paratiisit eivät harppuja helky-
tä eikä peräkammariin yllä rakkauden kukka. 
Jokainen esittäjä on sisäistänyt tekstinsä kal-
taisen tilanteen ja kertojan taitavan omaää-
nisesti. He palavat esitykselleen, ovat löytä-
neet itsestään jotain kätkettyä, suurempaa.

ja yLeisö anTaUTUU heille. Kun yksitoista 
monologia on kuultu, pompahtaa suomus-
salmelainen yleisö spontaanisti seisoviin kii-
toksiin. Ikäpolvet ja maantieteelliset ääripäät 
ovat löytäneet täydellisesti toisensa.

Tervetuloa uudelleen! l

KirsiKKa mOrinG
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Kun TNL:n toiminnanjohtaja Annukka Ruus-
kanen näki esityksen, jokin napsahti kohdal-
leen välittömästi: Suomussalmi, teatterikou-
lulaiset, bussi sinne ja takaisin. Ja nyt he ovat 
Kainuussa, nousevan teatterin aarnivalkeat, 
joiden monologikokonaisuus alkaa Sara Paa-
sikosken tulisieluisella L. Onerva -monologilla. 

saLi On TÄynnÄ ja odottaa hiljaa havisten, 
mitä nämä untuvikot ovat nähneet. 

He heittäytyvät tekstiensä kimppuun kuin 
teatteri eläisi viimeistä päivää. Alex Anton 
pureutuu Pirkko Saision Betoniyön tekstin tul-
kintaan niin intensiivisesti, että katsoja unoh-
taa hengittää. Eikä tämä ruusunpunaisem-
maksi muutu. Murhaksi menee. 

Siihen se mies kaatuu keskelle eteistä. Pau-
liina Rauhalan ja Kalervo Palsan dostojevskin-

YKSIN LAVALLA KUIN  
VIIMEISTÄ PÄIVÄÄ

Teatterikorkeakoulun lehtori 
Malla Kuuranne (vas.) 

käy kokonaisuutta vielä 
 läpi Joel Hirvosen ja  

Pyry Kähkösen kanssa.
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Hyde Hytti ja Antti Raivio matkalla Suomussalmelle. Mukana menossa Emil Kihlström (takana).

hy
de
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Teatterikorkeakoulun neloskurssi valmistautuu lavalle menoon. Vasemmalta Nenna Tyni, Elviira Kujala ja Sara Paasikoski.

LÄMPÖÄ KORVESSA
Näyttelijäoppilas Emil Kihlström omistautui 

Kalervo Palsan tiheälle tekstille Nuoren 

Kalervon kärsimyksistä.  

Hänelle Suomussalmen esiintyminen 

oli tärkeä, koska siinä sai kontaktin 

uudenlaiseen yleisöön.

”Yleisö oli poikkeuksellisen kiinnostunut 

esityksestä ja sen lämpimästi vastaanottava. 

Tämä oli kiitollinen paikka esiintyjälle. Oli 

tervetullut olo, ja tunnelma oli läheinen sekä 

esityksen aikana että jälkeen. Kokemus oli 

erilainen kuin Helsingissä  

tai muilla suurilla paikkakunnilla.” 
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Osana viime kesäistä Nuori Näyttämö -hankkeen päätösfestivaalia 
Tampereella 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.

10 TEESIÄ 
TEATTERISTA

NUORI  
NÄYTTÄMÖ

1. Emme ole idiootteja. Taide on parhaimmillaan, kun se on monella tasolla ymmärrettävää ja 
kaikenikäisille samaistuttavaa. 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 
monimuotoisuutta. 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 olosuhteisiin. 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 
graavilohileivät. 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 reagoitava välittömästi. Luottamusmies freelancereille.

10. Jos te ette lopeta, me voimme lopettaa sen puolestanne. Meillä on hienot aseet ja milloin vaan vartissa 
mahdollisuus 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 teatterikentän 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
 Otso Aunola, Brendan Boyle, Elias Hjelm, Paula Järvilehto, Oona Pätäri, Akseli Saarinen, Vilma Ilmatar Sippola 
 Kirjurina toimi Elina Kilkku
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LUULen, eTTÄ meLKO mOni teatterinteki-
jä jakaa nuorison kymmenen teatteriteesin 
ajatukset. Olisi aivan mahtavaa, jos teatte-
rit olisivat paikkoja, joihin nuoret saapuisivat 
katsomaan esityksiä ja osallistumaan toimin-
taan sankoin joukoin. On vaikea uskoa, että 
missään ajateltaisiin nuorten olevan idioot-
teja. On tärkeää, että monipuolista ja haasta-
vaa teatteria tehdään kaikille.

Teattereissa mietitään lähes viikoittain, 
miten esityksiä saataisiin vietyä ulos teatte-
ritaloista päiväkoteihin, kouluihin, vanhain-
koteihin, kauppakeskuksiin, minne tahan-
sa, missä ihmiset kohtaavat toisensa. Lasten 
ja nuorten kannalta mainiointa olisi se, että 
opettajilla olisi enemmän draamapedagogisia 
valmiuksia ja teatteri olisi koulutyön aktiivi-
nen osa. Opettajankoulutus, herätys! Teatte-
ri on tavattoman yhteisöllistä ja monipuolis-
ta, moniäänistä ja elämää tutkivaa – siitä olisi 
koulujen arjessa paljon iloa. Koulujen arkeen 
pitäisi kuulua myös yhteistyö ammattiteatte-
reiden kanssa ja säännöllinen teatteriesitys-
ten katsominen. Toivoisin, että sinänsä mai-
nio Taidetestaajat-hanke vaihtuisi jatkuvaan 
ja laajaan teatteritoimintaan lasten ja nuor-
ten kanssa. 

Teeseissä 5., 6. ja 7. on hyvät pointit, ja var-
sinkin 4. teesi on tärkeä. Laiskuutta suurem-
pi jymähtämisen syy on ehkä rutinoitumi-
nen. Vaikka onhan se tavallaan laiskuutta, jos 
ei koko ajan haasta itseään pysymään valp-
paana ja uudistumaan, tutkimaan maailmaa 
vilpittömin ja rohkein silmin. Kiitos siis muis-
tutuksesta! 

Minua ilahduttaa teesissä 2. vaadit-
tu stereotypioista irti päästäminen ja kai-
kenlaisen ihmisyyden juhliminen. Tähän 
olen aina halunnut pyrkiä itsekin. Hie-
noa on myös herkkyyden, hellyyden ja 
kauneuden arvostaminen. Liian helpos-
ti teattereissa juututaan siihen käsi-
tykseen, että nuoret haluaisivat katsoa 
vain rankistelua. Haluan etsiä iloa ja hau-
raita hetkiä ja inhimillisiä kohtaamisia, 
teenpä sitten mitä näytelmää tahansa. 

VihdOin On saaTU käyntiin keskustelu 
teatterin sisäisistä valtarakenteista ja mah-
dollisista epäkohdista niissä. Keskustelu py-
syköön käynnissä, kunnes kaikki nurkat on 
siivottu – ja senkin jälkeen, että ne pysyvät 
puhtaina. Luulen että kuljemme näissä val-
lankäyttöasioissa kohti parempaa tulevai-
suutta, kohti välittävää yhteisöllisyyttä. 

En ihan ymmärrä, mitä ja miksi 10. teesis-
sä halutaan ampua alas ja tuhota. On tot-
ta, että toisinaan pölyisyys ja elitismi vai-
vaa teattereita eikä yleisötyöhön tahdo 
löytyä resursseja. Ei silti ole syytä niputtaa 
kaikkia aikuisia teatterintekijöitä johonkin 
jämähtäneisyyden stereotypiaan. Meitä on 
monia, jotka unelmoivat ja myös pyrkivät 
toteuttamaan unelmia paremmasta, roh-
keammasta ja kaikki nuoret tavoittavasta 
teatterista. Tämä on lupaus. l

iiris ranniO
TeaTTeriohjaaja, LaPPeenrannan  
kauPunginTeaTTerin TuLeva johTaja

EVÄITÄ KENTÄLLE
Murros-foorumin teesit löytyvät ohjaaja Iiris Rannion  
työhuoneen seinältä.  
Mitä tuleva teatterinjohtaja niistä ajattelee?
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ENTÄ NYT

"Meillä alkaa pohjoismaisien sävyjen vuosi keväällä 
2019. On inspiroivaa ja hauskaa keskittää katseensa raja-
tun maantieteellisen alueen näytelmäkirjallisuuteen. 

Sisällöllisesti kevät 2019, kuten koko näytäntövuo-
si 2018-19, pyörittelee jollain tavoin yhteisön voiman, 
eksymisen, löytämisen ja  kotiinpaluun teemoja. Uskon 
enemmän teemojen intuitiiviseen löytymiseen, kuin 
niiden ennalta määrittämiseen ."

IIRISTIINA VARILO 
jOensUUn KaUpUnGinTeaTTeri

"Kaksi kevään 2018 ohjelmistostamme nou-
sevaa keskeistä teemaa ovat valta ja muisti.

 Paavo Westerbergin ohjaama Hamlet käsit-
telee vallan rakenteita erilaisissa mittakaavois-
sa. Meillä on suhteessa toisiimme erilaista val-
taa oli kyse sitten arvoasetelmista tai mielipi-
teistä. Nykyisin vallan rakenteet toimivat yhtä 
lailla piilosta kuin keskiaikaisessa tanskalaises-
sa linnassa, erilaisten asenteiden syöttäminen 
ja vihan ruokkiminen on vallankäytön arkipäivää 
myös nyt. Vallanpitäjien naurettavuus ja ohui-
den verhojen takaa siintävät valheet ovat meis-
tä kiinnostavia asetelmia niin tässä ajassa kuin 
Hamletin maailmassa.

 Satu Rasilan näytelmä Katoava maa käsitte-
lee Alzheimerin taudin myötä murenevaa muis-
tia. Jo kansantaudiksikin nimetyn dementian 
metaforinen taso on kiinnostava. Muistin kautta 
olemme olemassa toisillemme myös kuoleman-
kin ylitse. Ja jos muistimme katoaa, katoamme 
toisiltamme jo eläessämme. Muistaminen on 
siis eräänlaista kapulan siirtämistä sukupolvelta 
toiselle. Se on myös syy siihen, miksi ohjelmis-
tossamme on kaksi kotimaista klassikkoa: Mika 
Waltarin Komisario Palmun erehdys ja Maria Jotu-
nin Miehen kylkiluun."

 
MIKKO KOUKI 

TUrUn KaUpUnGinTeaTTeri

"Kajaanin kaupunginteatterin kevään teemoja ovat 
vierauden kokemus, elämän epävarmuuden huojutta-
mat ihmiset ja mielikuvituksen juovuttava voima."

HELKA-MARIA KINNUNEN
Kajaanin KaUpUnGinTeaTTeri

TNL:n jäsenteattereiden johtajat kertovat tulevista ohjelmistoistaan.

MITKÄ TEEMAT NOUSEVAT  
KEVÄÄLLÄ 2019?

koonnuT pÄiVi hÄmÄLÄinen
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KOLUMN
I

jOs OLeT iKinÄ asTUnUT teatterin ovesta si-
sään, olet varmasti kuullut niitä. Hauskoja anek-
dootteja, legendoja, ratkiriemukkaita kaskuja. 
Niitä jaetaan kahvitauoilla, pukuhuoneissa, ka-
ronkoissa ja kulisseissa. Nauru raikaa, ja pääasia-
han on, että on hauskaa!

Tarinoista, joita kerromme toisillemme vuo-
desta toiseen, voi kuitenkin myös oppia paljon.

Itse pääsin mukaan harrastajateatteriin 
13-vuotiaana. Minulla oli yksi repliikki, enkä 
muutenkaan uskaltanut puhua paljon. Sen sijaan 
istuin kulisseissa kuuntelemassa ja oppimassa 
unelmieni teatterista. Kuuntelin kovaäänisim-
pien miesten tarinointia, ja nauroin kerta toisen-
sa jälkeen, muiden mukana, sille yhdelle ohjaa-
jalle, jonka mielestä kohtaus toimii vasta silloin, 
kun lavalle saadaan kaunis, nuori ja isotissinen 
nainen märässä t-paidassa.

Lukioikäisenä pääsin ylioppilasteatteriin 
1990-luvun puolivälissä. En vieläkään uskaltanut 
puhua, mutta imin itseeni kaiken kuin sieni. Olin 
jo päättänyt, että haluan tehdä teatteria työk-
seni. Kuuntelin, miten jälkiturkkalaisessa huu-
russa kerrottiin ihannoivaan sävyyn teatterisan-
kareista. Teatterisankarit söivät kyypakkauksia 
menetettyään äänensä tai näyttelivät kesäteat-
terin pääroolin kaatosateessa neljänkymmenen 
asteen kuumeessa. Teatterisankarit ampuivat 
itseään vahingossa naulapyssyllä polveen kesken 
ensimmäisen kohtauksen, mutta näyttelivät silti 
esityksen loppuun asti paremmin kuin koskaan. 

Opiskeluaikoina, hieman yli 20-vuotiaa-
na, aloitin ohjaamisen. Toistuvasti tärkeäm-

pää kuin visioni välittäminen tuntui olevan 
se, että todistin kestäväni roisejakin juttu-
ja, että olin sukupuoleen katsomatta ”hyvä 
jätkä”. Että huumorintajuni riitti enkä hät-
kähtänyt, vaikka isäni ikäinen näytteli-
jä pyysi minua tulemaan lavalle näyttämään, 
miten haluan sen suutelukohdan toteuttaa. 

nyT OLen 38-vuotias. Viime kesänä satuin teat-
terifestivaalilla pitkästä aikaa seurueeseen, jos-
sa kerrottiin jännittäviä tarinoita kulissien takai-
sesta maailmasta. 

Vaadittiin 25 vuotta, että uskalsin kyseen-
alaistaa anekdoottien hauskuuden. Vaadittiin 
neljännesvuosisata, että ymmärsin ja uskalsin 
olla nauramatta naisnäyttelijälle, jonka tissit 
pelastavat esityksen.

Kukaan ei halua olla huumorintajuton. Siksi 
on pakko nauraa muiden mukana kaikelle sel-
laisellekin, mikä satuttaa. Sellaiselle, mikä antaa 
tietoa maailmasta; sellaista tietoa, joka jättää 
jäljen. Tarinat paljastavat valtavasti. Ne osoitta-
vat hyvin yksiselitteisesti sen, mitä arvostamme, 
ja toisaalta sen, mikä meidän mielestämme on 
vähempiarvoista ja naurettavaa. 

Sanat muokkaavat maailmaa.  
Siksi meidän pitäisi kertoa parempia tarinoi-
ta. l

ELINA KILKKU
kirjoiTTaja on  TeaTTeriohjaaja ja  
näyTeLmäkirjaiLija.

ANEKDOOTIT  
VAIHTOON!
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Näyttelijä-ohjaaja 
Jarkko Lahti valitsi  
Näyttämöpäivien 
ohjelmiston 
ennätyksellisen 
hakijamäärän joukosta.
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TeksTi jarKKO LahTi kuva Vesa VUOreLa

PALUU 
PYYTEETTÖMÄN  
RAKKAUDEN  
JUURILLE
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MIKKELIN 
NÄYTTÄMÖ- 

PÄIVÄT

O len reissannut syksyn mittaan 
poikki Suomen katsastamassa 
harrastajaryhmien esityksiä ja 
katsonut niitä myös olohuo-

neessa läppäriltäni. Matkan varrella mie-
leeni on hiipinyt kysymys, joka ei ole jät-
tänyt rauhaan.

Missä on oma, pakahduttavana rinnas-
sa hehkuva intohimo teatteria kohtaan? 
Se, mikä ajoi minut kohta 30 vuotta sitten 
käyttämään kaiken vapaa-aikani teatteri-
harjoituksiin, keikkamatkoihin, lavastuk-
sen toteuttamiseen, kahvin keittämiseen, 
kuiskaamiseen ja kohtausten hinkkaami-
seen näyttämöllä, tunteja laskematta? Mis-
sä on se rakkaus, ja millä tavoin se on vuo-
sien varrella muuttunut?

Yli 50 esityksen katsominen on ollut ai-
kamatka omaan teatteriharrastukseeni. Pa-
luu juurille. Se on pakottanut käymään lä-
pi nykyiset motiivini teatteri- ja elokuva-
ammattilaisena, juurta jaksain. Mutta se 
on ollut myös tutustumista ympäri Suo-
mea toimiviin, näyttämöä tulisesti rakas-
taviin teatteriryhmiin, sekä olosuhteisiin, 
joissa he ite-taidettaan tekevät.

Kun aloitin valintatyön elo-syyskuussa 
2018 päätin, että haluan valinnoillani ol-
la tukemassa ja rakentamassa moniäänistä 
Suomea. Siis maata, johon mahtuu yhtaikaa 
monta erilakista todellisuutta. Ei vain yhtä, 
vaan monta. Tasa-arvoisesti.

Lisäksi halusin huomioida sisällissotam-
me muistovuoden, sillä se, jos mikä, on Työ-
väen Näyttämöpäivien ydintä.

Muuten lähdin avoimesti kuuntelemaan 
harrastajakenttää: Mitä aiheita se nostaa 
pintaan? Kenen kokemusmaailmaa se ku-
vaa? Millaiset ryhmät esityksiä tuottavat?

V iestit olivat vahvoja ja selkeitä.
Tänä vuonna, 100 vuotta 

maamme ja sen työväenliik-
keen synkimpien vaiheiden 

jälkeen, harrastajien teatterikenttä on vah-
va, rohkea ja rikas. Se on naisten, nuorten 
ja tyypillistä maskuliinista mieskuvaa haas-
tavien miesten.

Se on intohimosta spontaanisti leimahta-
neiden teatterirakastajien ja tinkimättömäs-
ti yhteiskunnallista keskustelua penäävien – 
jo etabloituneiden – näyttämöiden.

Ja se on ensi kertaa ihmisten eteen us-
kaltavien heittäytyjien leikkikenttä. 

Työväenliikkeen historia oli siis yk-
si valintojeni keskeinen linja. Festivaalin 
avaava Jo-Jo Teatterin Suden nälkä ku-
vaa Turun naispunakaartin vaiheita. Tä-
mä kantaesitys on sisarteos Anneli Kan-
non Veriruusuille ja sanoittaa Turun sekä 
samalla koko Suomen hävinneen osapuo-
len naisten kokemuksia.

Muonion Urheiluteatterin Ei kyyneltä-
kään virrannut puolestaan käy läpi kom-
munistivainoja vahvojen naisten kaut-
ta ja Ykspihlajan Työväennäyttämön 
Punahukka vasemmistolaisuuden krii-
siä 2000-luvun taitteessa. Ofelia-ryh-
män Arjen yksinäiset on uuden vuosisa-
dan yhteiskunnallista teatteria: työväen-
teatteria 2.0. 

N aisten kokemusmaailmaa täy-
tyy kuvata kaikissa taiteissa 
nykyistä enemmän. Tämä ta-
sa-arvotyö on vielä Suomessa 

pahasti kesken. Huutoon vastaavat vuo-
den 2019 festivaaleilla muun muassa Pus-

Näyttelijä-ohjaaja Jarkko Lahti teki vahvan tutkimusmatkan 
omaan ammatti-identiteettiinsä valitessaan esityksiä Työväen 
Näyttämöpäiville Mikkeliin. Tammikuun festivaalin kantaviksi 
teemoiksi nousivat tasa-arvo, työväenliike ja nuorten todellisuus 
eri puolilla Suomea.
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Asioiden ja tapahtumien rytmi poh-
joisessa on toinen kuin etelässä. Sik-
si olen huolehtinut valinnoissa myös 
maantieteellisestä kattavuudesta. Valit-
tuja ryhmiä on Muoniosta Helsinkiin 
ja Joensuusta Turkuun, sekä Jyväskyläs-
tä, Kokkolasta, Mikkelistä, Kuopiosta ja 
pääkaupunkiseudulta.

L eikki on minulle luonteeltaan 
pyhää. Leikkiessään ihminen 
on parhaimmillaan. Pinnassa 
ovat silloin kaikki hurmaavim-

mat ominaisuutemme.
Leikkivä ihminen kurkottaa itsestään 

ulos. Kohti toista ihmistä ja maailmaa. 
Hän on täynnä intohimoa ja vailla kun-
nianhimoa. Eikä hän pelkää mitään. Sil-
lä pelko on leikin vastakohta. Se tappaa 
leikin, ja siitä alkaa selviytyminen. Kun 
ihminen pelkää, hän kääntyy itseensä ja 
pintaan nousevat kaikista alhaisimmat 
piirteemme: valhe, aggressio, pyrkyryys, 
kateus ja kunnianhimo.

Istuessani katsomassa esityksiä tänä 
syksynä, olen ollut jatkuvasti ikään kuin 

peilin edessä. Eteeni on vyörytetty mit-
taamaton määrä energiaa, iloa, yritystä, 
yhteisöllisyyttä, pelon voittamista, alt-
tiiksi asettautumista, tanssia, laulua, kur-
kotusta ja kuuntelua. 

Näiden teatteriharrastajien taide on 
haastanut minut syvällisesti miettimään 
ammattiani ja sen arvopohjaa. 

Se on muistuttanut.
Olen palannut henkisesti kotiin.
Pieni ja hento leikki – siinä kaikki. l 

 

kirjoiTTaja on näyTTeLijä,  
käsikirjoiTTaja ja ohjaaja.

kakollektiivi, Hurmaryhmä ja ilmaisu-
koulu Tuikkeen Tuli-ryhmä, jonka sa-
nattoman esityksen Cabaret Noir voi 
nähdä mykkänä huutona seksuaalista 
häirintää vastaan ja tasa-arvoisen työ-
elämän puolesta. Sen voi hyvällä syyllä 
sanoa olevan #metoo-kabaree.

Myös nuorten on tultava kuulluksi. 
Yhteiskuntamme säästyy paljolta, jos 
sen nuoret saavat käsitellä tunteitaan 
ja pelkojaan rakentavasti ja turvalli-
sesti. Muun muassa Teatteri Rajarik-
ko, Mikkelin Poikateatteri sekä Teat-
teri Koomaa kanavoivat esityksissään 
nuorten aidonkarheaa energiaa vas-
taansanomattomalla tavalla.

Myös maantieteellä on merkitystä. 
Elämä Muoniossa, Keminmaalla tai 
vaikkapa Joensuussa on hyvin erilaista 
kuin pääkaupunkiseudulla tai Turussa.

Valtio nimeltä Suomi on 100-vuoti-
as sopimus, joka kätkee sisäänsä mo-
nia mikrokulttuureita. Länsiheimoilla 
ja itäheimoilla on tutkitusti erilaisem-
pi geeniperimä kuin englantilaisilla ja 
saksalaisilla.

Jo-Jo Teatteri: Suden nälkä kuvaa Turun naispunakaartin vaiheita. 
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43. TYÖVÄEN  
NÄYTTÄMÖPÄIVÄT

25.–27.1.2019 MIKKELISSÄ 

 
Jyväskylän Huoneteatteri:  

Kirjopesu 

Teatteri Rajarikko:  
Lampaat 

Ylimuonion Urheiluteatteri:  
Ei kyyneltäkään virrannut 

Ofelia-ryhmä:  
Arjen yksinäiset 

Teatteriryhmä LATAAMO:  
ÄLLI BÄLLI 

Ykspihlajan Työväen Näyttämö:  
Punahukka 

Mikkelin Poikateatteri:  
Pelkokompleksi

 
Ad Astra ry:  

Viettelyksen asuntovaunu 

Teatteri Koomaa:  
On isis 

Hurmaryhmä:  
Vuoriston kaunotar 

Ilmaisukoulu Tuike, Tuli-ryhmä:  
Cabaret Noir 

Teatteriseurue Puskakollektiivi:  
Toinen näytelmä 

Jo-Jo Teatteri:  
Suden nälkä

 
Festivaalilla esiintyvät ryhmät saavat palautteen raadilta,  

joka koostuu teatterin ammattilaisista.  
Vuoden 2019 festivaaleilla raadissa ovat  

Leea Klemola ja Mikko Roiha,  
Taisto Reimaluoto ja Kirsikka Moring  

sekä Sirpa Riuttala ja Tanjalotta Räikkä.

LIPUNMYYNTI ALKAA 7.1.2019.
 WWW.TnP.fi

FESTIVAALIN AIKATAULU LEHDEN TAKAKANNESSA
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Ad Astra ry: Viettelyksen asuntovaunu. Kuvassa Pauliina Siekkinen, 
Petteri Olkinuora, Jari Määttä ja Katja Pihlaja.
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Hurmaryhmä: Vuoriston kaunotar.  Kuvassa Tanja Lundsten ja Eeva Jeskanen.
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Teatteriryhmä LATAAMO: Älli Bälli. Kuvassa Atik Ismail.
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”Haluamme, että 
Ylioppilasteatteri on paikka, 

jossa opitaan rohkeutta”, 
sanovat taiteelliset vastaavat 

Anni ja Hannes Mikkelsson.    

JÄSEN- 
TEATTERIT
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Helsingin Ylioppilasteatteri haluaa tehdä eettistä ja kestävää 
teatteria ekologisen kriisin keskellä. Taiteelliset vastaavat 
Anni ja Hannes Mikkelsson ovat sisaruspari, joka on 
tottunut työskentelemään tiiviisti yhdessä.

VALTA JA KUMOUS  
YLIOPPILASTEATTERISSA

TeksTi heLen parTTi kuva miKKO KeLLOniemi

syKsy On UUsien aVaUKsien aiKa, myös 
viidelletoista tuoreelle teatterintekijälle, jot-
ka läpäisivät Ylioppilasteatterin syyskuiset 
pääsykokeet. Heille on heitetty heti kova luu 
kaluttavaksi, Shakespearen Kuningas Lear. 12 
näyttelijää ja 3 suunnittelijaa – videoiden, 
äänten ja pukujen tekijät – paneutuvat klas-
sikkoon pohjautuvan esityksen parissa mas-
kuliinisen vallan ilmentymiin ja sen murentu-
miseen. 

Teatterilaiset tekevät ensimmäisen yhtei-
sen produktionsa Ylioppilasteatterin tämän-
hetkisen teeman ”valta ja kumous” henges-
sä. Vallan ja kumouksen näyttämölle ovat 
tuoneet YT:n taiteelliset vastaavat Anni ja 
Hannes Mikkelsson. Anni, 31, on ohjaaja ja 
käsikirjoittaja ja Hannes, 29, näyttelijä. Sisa-
rukset pitävät lankoja käsissään vuoteen 2020 
saakka.

”Pureudumme siihen, mikä on klassikko ja 
millaisia kuvia siinä muotoutuu esimerkiksi 
sukupuolesta. Kuningas Learia ei kirjoittanut 
nainen”, Anni sanoo.

”Toivon, että Kuningas patu Leariksi nimeä-
mämme teos olisi lähtöalusta maskuliinisen 
vallan murentumisen tutkimukselle ja että 
näyttelijät pystyisivät sisäistämään havain-
not olemukseensa”, Hannes jatkaa. 

Sisarusten tehtävät jakautuvat produk-
tiossa selkeästi: Hannes antaa koulutusta 
näyttelemisessä, Anni ohjaa ja tekee esityk-
sen dramaturgiaa. Näyttelijöillä on puoles-
taan työpalveluvelvoite, ja heidän on Ylioppi-
lasteatterin jäseninä sitouduttava yhteisöön. 
Tällä hetkellä teatterin jäsenistössä on noin 
270 henkeä, joista vajaa 100 toimii aktiivisi-
na jäseninä. 

Vuonna 1926 perustettu Ylioppilaste-
atteri on siis vireä ja aikaansa seuraava ins-
tituutio. Kesällä sen esityksiä voi seura-
ta Mustikkamaalla Itä-Helsingissä, muutoin 
ydinkeskustassa Aleksanterinkatu 23:ssa. Stu-
dioteatteriin on vain harppaus Kolmen sepän 
patsaalta. Huomaamattoman rautaportin 
takaiset raput vievät tiloihin, joista näkee ensi 
silmäyksellä, että raha ei siellä liiku. Paikassa 
on silti selittämätöntä vetovoimaa, magiaa.

AINUTLAATUINEN JA NOPEA
Helsingin teatterikartalla Ylioppilasteatteri 
erottuu kokeilunhalullaan, sanoo Anni Mik-
kelsson.

”YT:n positio on hieno ja ainutlaatuinen 
ammattiteatterin ja harrastajateatterin väli-
pinnassa. Se voi reagoida nopeasti. ”

”Olemme marginaalissa, ja voimme par-
haimmillaan tehdä avauksia, jotka eivät meni-
si läpi isommissa teattereissa”, Hannes täy-
dentää.

YT on rikastuttanut Helsingin teatteriske-
neä rohkeilla esityksillään. Se on saanut hou-
kuteltua esityksiinsä nuorempaa väkeä kuin 
moni laitosteatteri. Uutta katsojakuntaa on 
saapunut muun muassa Miina Penttisen 
kuratoimaan Exploring utopia -esitykseen, jos-
sa lava oli avoinna erilaisille esityksille viikon 
ajan ympäri vuorokauden. Omalakista teatte-
ria tekee myös Yöryhmä, joka nimensä mukai-
sesti paitsi harjoittelee, myös esiintyy öisin. 
Esitykset ovat ilmaisia. 

Molemmat kertovat YT:n hengestä. Ihmi-
set ovat valmiita tekemään omasta halustaan 
hyvin matalan kynnyksen juttuja. Se on harvi-
naistumassa, sanoo Hannes. 

”Täällä tehdään esityksiä mutta opetellaan 
myös elämään muiden kanssa. Tekotavan 
täytyy olla eettinen ja kestävä”, Anni toteaa.

”Näyttämö on toiminnan paikka. Katsom-
me itseämme ja yhteiskuntaa ympärillämme 
ja kysymme, kuten Brecht runossaan Oppimi-
sen ylistys, ’miksi tämä on näin’.

Teatterin tekeminen Helsingissä poikke-
aa paljon siitä, mitä sisarukset tekivät kesä-
mökkipaikkakunnallaan Rymättylässä. Siellä 
he perustivat Meriteatterin, joka oli vahvas-
ti sidoksissa paikkaan. Pienen ja paikallisen 
teatterin merkitys oli paikkakuntalaisille suu-
ri; joku teki teatteria heistä itsestään. 

Pääkaupungissa tilanne on haastavampi: 
miten löytää juuri ne ihmiset, joita Ylioppi-
lasteatterin teatteri koskettaa?

”Kulttuuria, taidetta ja taitavia tekijöitä on 
Helsingissä niin paljon. Esityksen tekemistä 
on väillä vaikeampi perustella ympäristöön, 
jossa tarjonta on niin suuri”, Hannes sanoo.

Kun vastuuvuoro päättyy vuonna 2020, 
sisarukset toivovat jättävänsä jälkeensä elä-
vän, oikeudenmukaisen ja yhdenvertaisen 
yhteisön, joka keskustelee avoimesti ja roh-
keasti. 

”Toivon, että Ylioppilasteatteri on paikka, 
jossa syntyy käsitys omasta toimijuudesta, 
siitä, että minä voin muuttaa maailmaa,” Anni 
kiteyttää. l
kirjoiTTaja on vaPaa ToimiTTaja. 

Kuningas patu lear, esityKsiä 26.1.2019 asti
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OULUn yLiOppiLasTeaTTerissa toteuttaa itseään kaksi monilah-
jakasta nuorta miestä, joiden tekosissa alkaa olla legendaarisen sisä-
piirin ilmiön ainekset. Käsikirjoittajalla ja ohjaajalla Matti Sipolalla on 
ihan omintakeinen draamallinen estetiikkansa, jota maisteltiin jo SYKE-
ylioppilasteatteripäivillä Porissa Etsivä Koistinen -teatteriperformans-
sin muodossa 2017. Nyt Sipola on kirjoittanut ensimmäisen kokoil-
lan näytelmänsä. 

Sipola on ammatiltaan hortonomi. Toinen esityksen näyttelijöistä, 
Aleksi Lappalainen, opiskelee matematiikkaa. He tekevät teatteria, 
musiikkia ja videoprojekteja ilokseen, harrastuksena.

Teatterissa he eivät pelkää absurdeja ja hiljaisia tai leikkisiä ja vino-
ja tilanteita. Esitys on piristävällä tavalla sukua Samuel Beckettin 
näytelmälle Huomenna hän tulee.

Avoimeksi jättäminen ja toissijainen puuhastelu näyttämöllä – par-
ranajo, uistelu, kahvittelu, uneksuminen – hidastaa Suomen parhaim-
man novellin valintaa. Teatterillisena keinona prokrastinaatio eli vii-
vyttely ja aikaansaamattomuus on haastavaa, mutta tuoretta. Se 
tempaa jatkuessaan katsojan mukaan miesten itselakiseen maail-
maan, josta löytyy ainakin sydänsuruja ja kokeellista kirjoittamista.

Yksi osa ”juonta” ovat Aleksi Lappalaisen roolihenkilön näkemät 
unet Karlsplatzin portaikosta (München?) ja Matti Sipolan esittämän 
henkilön kuninkaaksi kruunaamisesta eteläsaksalaisessa kaupungissa.

Minna Taipaleen lavastus tarjoaa boheemia hyggeä ja esitys valot-
taa yhtäältä hysteeristä ja toisaalta oblomovilaista mieskuvaa. Kulah-
taneet nojatuolit ovat 1960-luvulta, virttyneet miehet 2010-luvulta.

Teoksen nimi antaa tahallisen lukuohjeen. Vielä paremman saa 
yhdestä repliikistä: ”Älä ajattele suoraan, vaan näe sivuillekin.”

Absurdismin uusi tuleminen on oikein tervetullutta ylioppilasteat-
terin vapaalle näyttämölle. 
eeVa KaUppinen

TiKKUriLan TeaTTerin esitys Viljo S. tuo lavalle vantaalaista pai-
kallishistoriaa sisällissodan ajalta. Taustalla on tikkurilalaisen työvä-
enliikkeen veteraanin Viljo Sohkasen nuoruuden kokemukset ke-
väältä 1918. 

Aino Järvi-Eskolan kirjoittama, arkistomateriaaliin nojaavaa teos 
kertoo alkuun, ettei väitä tarinan olevan tosi, mutta ”tällaisia tietoja 
on saatu”. Ja kun faktat ovat kohdallaan, näyttelijät nostavat tarinan 
tunteet ja hahmojen motiivit hienosti esille. Viljo S. onnistuu pitä-
mään hyppysissään kuin jännitysnäytelmä.

Työttömyyden ja nälän vaivatessa liittyminen punakaartiin on 
17-vuotiaalle Viljolle ja tovereille järkevä vaihtoehto, sillä luvassa on 
ruokaa ja palkkaa. 

Viljo (Ilari Ristola) päätyy sanitääriksi eli lääkintämieheksi – onko 
tämä valinta tietoinen vai sattumaa? Joka tapauksessa se sanelee 
miehen elämää pitkälle, sillä lääkintämiehenä toimiminen vapauttaa 
hänet lopulta maanpetossyytteistä. Carita Välitalon ohjaaman esi-
tyksen lopussa kuulemme arkistonauhoitteelta Viljo Sohkasen poh-
dintaa yksilön valinnasta olla tarttumatta aseeseen. 

Sotatantereelle vilahtelevat myös valeuutiset – kuullaan huhu 
kaksi miestä surmanneesta ihmeluodista. Se on sopiva muistutus 
nykyihmisillekin siitä, kuinka valheet voivat yllyttää tekoihin. 

Esitys on hyvin pelkistetty, puvustuksessa punaiset ja valkoiset 
elementit vaihtuvat tarvittaessa. Ei lavalle muuta kaipaakaan, kun 
tunteet ovat läsnä. Paikallisille piirtyy epäilemättä tuttujen kadun-
kulmien myötä hyvinkin tarkka kuva ojissa lojuvista ruumiista, juna-
radan varren hyökkäyksistä ja vangituista punakaartilaisista.

Viljo S. on tarkkaa paikallishistoriaa, mutta heittää kysymyksiä 
myös nykypäivään – yksi näyttelijöistä on saman ikäinen kuin Vil-
jo sodassa, toisen lapsi on samassa iässä. Mitä valintoja tänä päi-
vänä tekisimme, jos elämä olisi vain nälkää ja työttömyyttä?        
marija sKara

syvä sotakohtalobeckettin hengessä 
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Rooleissa Maikki Viitikko, Jenni Jokinen, 
Minna Laine, Jukka Hurjanen, Ilari Ristola ja 
Telma Nuottimäki

Rooleissa Matti Sipola (takana) ja Aleksi Lappalainen (edessä)

 
TIKKURILAN TEATTERI: VILJO S. 
TEKSTI aino järvi-eskoLa OHJAUS cariTa väLiTaLo 
PUVUSTUS aiLa PeLkonen ÄÄNET iLya ZayTsev  
VALOT kaLLe kivimaa MUUSIKKO eLLa samuLa  
NÄYTTÄMÖLLÄ hiLLamari grön, jukka hurjanen, jenni jokinen, 
minna Laine, TeLma nuoTTimäki, iida PeLToLa, iLari risToLa, niiLo 
Tossavainen ja maikki viiTikko 
ENSI-ILTA vanTaaLLa 2.11.2018

OULUN YLIOPPILASTEATTERI:  
SUOMEN HUONOIMMIN PALKATUT MIEHET  
VALITSEVAT SUOMEN PARHAIMMAT NOVELLIT 2017 
TEKSTI JA OHJAUS maTTi siPoLa LAVASTUS minna TaiPaLe 
VALOT jake ronimus MUSIIKKI/ÄÄNET aLeksi LaPPaLainen 
NÄYTTÄMÖLLÄ aLeksi LaPPaLainen ja maTTi siPoLa  
ENSI-ILTA ouLussa 5.10.2018
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Tampereen yLiOppiLasTeaTTerin Nälkä on riipaiseva, taiten to-
teutettu kuvaus nälkävuosien traagisista tapahtumista. Episodimai-
sesti etenevä esitys sai alkunsa kuutisen vuotta sitten, kun ohjaaja 
Paula Sillman sai käsiinsä Mirka Lappalaisen suurta nälänhätää Suo-
messa vuosina 1695–1697 käsittelevän teoksen Jumalan vihan ruoska. 

Esitys heijastelee myös aikamme tapahtumia, paikoin hieman pääl-
leliimatusti, paikoin terävänäköisesti. Historiallisiin tapahtumiin ja 
todellisten henkilöiden kohtaloihin perustuva esitys on synkästä 
aiheesta huolimatta myös vapauttavan humoristinen. 

Karu, mutta toimiva lavastus ja kaunis valaistus luovat aihepiiriin 
sopivan, ankean tunnelman. Eri tyylilajeilla leikittelevä esitys on tai-
tavien näyttelijöiden juhlaa. Työryhmä vastaa myös esityksen tyylila-
jista toiseen muuntuvasta musiikista. Patrik Kivisen musiikkidrama-
turgia sitoo lyhyiden kohtausten ketjun tarinakudelmaksi. 

Henkilöt ja tapahtumat vaihtuvat kiivaaseen tahtiin, mikä han-
kaloittaa henkilöiden tunnistamista. Hieman helpottaa, että joku 
raapustaa kulloinkin esillä olevan henkilön nimen liitutaululle, jos-
kin dramaturgisena ratkaisuna se on vähintäänkin kömpelö. Ohjaa-
ja ja työryhmä ovat myös päättäneet olla nimeämättä käsiohjelmaan 
roolihenkilöiden nimiä. Minua olisi kyllä kiinnostanut, minkä nimisiä 
nämä teatteritaiteen tulevaisuuden toivot ovat. Muutoin ei voi kuin 
ihailla koko ensemblen taitavuutta, puhumattakaan joistakin yksilö-
suorituksista. 

Hämmästyttävän moni näyttelijöistä hallitsee jonkin  instrumentin 
soittamisen pianosta kanteleihin. He laulavat ja tanssivat hyvin, onnis-
tuupa jonglöörauskin. Joissakin yhteislauluissa olisi toivomisen varaa, 
useimmat soivat herkästi ja kauniisti tai pontevasti muun muassa 
poliittisen laulun perinteistä ammentaen. Esityksen eheydelle olisi 
tehnyt hyvää musiikinlajien karsiminen. 

Nälkä saa kysymään, kuka kenetkin söi ja keille nälkä-
vuosina jäi nälkä. Yhtä hyvin se asettaa samat kysymykset 
omaan aikaamme suhteuttaen taidokkaan esityksen myötä.        
sisKOTUULiKKi TOijOnen

jane aUsTenin ansiona on pidetty, että hän uudisti englantilaista 
romaanikirjallisuutta kuvaamalla realistisesti, nokkelasti ja ironises-
ti keskiluokkaisten ihmisten arkea. Ylpeys ja ennakkoluulo on aikalais-
kuvaus naisen asemasta 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa. Teoksen 
ajattomuus piilee niissä tunteissa, joita tarinan hahmot käyvät läpi.  

Austen toki parodioi sentimentaalista kerrontaa, mutta jättää sil-
ti tilaa samastua henkilöhahmojen tunteisiin. Kaarina-Teatterin esi-
tyksessä koin ongelmallisena, että esitykseen ladattu huumori tun-
tuu vitsailevan hahmojen tunteilla ja siten estävän samastumista 
niihin. Näkyvin ongelma kiteytyy ideaan kuvittaa, korostaa ja kom-
mentoida tapahtumia vitsikkäällä ja jopa sarjakuvahenkisellä liike-
kielellä.  

On ymmärrettävää, että tähän ideana kiinnostavaan ratkaisuun 
on päädytty, koska esityksen ohjaaja Sami O. Vartiainen on tans-
sitaiteen ammattilainen. Toisaalta on ymmärrettävää, että tans-
sillisuus ja gestinen liioittelu ovat harrastajateatterissa ilmaisulli-
sia haasteita. Niin tai näin, lopputulos jättää ensi-illassa epätasalaa-
tuisen vaikutelman.  

Esitys näyttää monin paikoin siltä, että esiintyjät yrittävät par-
haansa mukaan toteuttaa ohjauksellisia ideoita, joita ei ole vielä 
omaksuttu osaksi omaa näyttämöllistä ajattelua ja kehollista ole-
mista. Esimerkiksi useissa Bennetin tytärten kisailevissa kohtauksis-
sa voi aistia leikkisän liikekielen ideat ja rytmin, mutta episodit jää-
vät kuitenkin ilmaisullisesti vaisuiksi, eivätkä ne synnytä spontaani-
uden vaikutelmaa. 

Tilalliset ja visuaaliset ratkaisut sen sijaan ovat kaikkinen-
sa toimivia. Liikuteltavat seinäelementit synnyttävät näyt-
tämökuvaan yllätyksellisiä kerroksia, syvyyttä ja dynamiik-
kaa. Asut, kampaukset ja peruukit luovat ajankuvaa sekä 
kuvaavat osuvasti henkilöhahmojen asemaa ja luonnetta.        
annina KarhU

liike ja haaste näyttelijöiden juhlaa
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Rooleissa vas. Anne Höglund, Nelli Hautala, Iida Blomqvist, 
Elina Toivanen, Fiona Syrén, Liina Flinkman ja Hannu Pajunen

Rooleissa Roosa Leivo, Sari Degerlund, Laura Mäkinen, Maria Koivukari, 
Lauri Kallio ja Niklas Söderström

 
KAARINA-TEATTERI: YLPEYS JA ENNAKKOLUULO 
ALKUPERÄISTEOS jane ausTen DRAMATISOINTI simon reade 
SUOMENNOS aino PiiroLa OHJAUS sami o. varTiainen  
LAVASTUS niina suviTie PUVUSTUS anniina kuuLa  
MASKEERAUS, PERUUKIT, KAMPAUKSET marika Torvinen 
VALOT Taina möysä ÄÄNET viLLe saLminen  
ENSI-ILTA kaarinassa 13.10.2018

TAMPEREEN YLIOPPILASTEATTERI: NÄLKÄ 
TEKSTI JA MUSIIKKI Työryhmä OHJAUS PauLa siLLman 
KOREOGRAFIA riikka nyrhiLä VISUALISTI Laura kuronen 
VALOT heikki TaviLamPi  ENSI-ILTA TamPereeLLa 17.11.2018
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"KUn mUUTin imaTraLLe perhesyistä 
vuonna 1999, rakastuin heti kaupungin veh-
reyteen. Ennen muuttoa Suomeen ohjasin ja 
näyttelin kotimaani Azerbaidžanin pääkau-
pungissa Bakussa. Sittemmin olen ohjannut 
useissa maissa, sekä teatteria että elokuvaa.

Vuonna 2003 perustin uuteen kotikaupun-
kiini teatterin ja festivaalin. Mustan ja Valkoi-
sen -festivaali on alusta asti tarjonnut teat-
teria ilman rajoja. Ohjelmistossa on esityksiä 
katuteatterista oopperaan ja balettiin, esi-
tyksiä on kaikenikäisille. Festivaalimme on 
kansainvälinen, yhdistämme eri kulttuurei-
ta. Esikuvamme löytyy Avignonin festivaalil-
ta Ranskasta. 

Jo ensimmäisen festivaalin ohjelmistos-
sa oli teattereita neljästä eri maasta. Tähän 
mennessä mukana on ollut ryhmiä kaikkiaan 
44 maasta: draamaa, pantomiimia, fyysis-
tä teatteria, visuaalista teatteria, nykytans-
sia, katuteatteria ja niin edelleen. Haluamme 
esittää sekä uutta että klassista.

Vaikka valtio, kaupunki ja yksityiset sää-
tiöt tukevat tapahtumaa, on festivaalimme 
yhä niukan budjetin varassa. Toimimme pie-

PALSTALLA OVAT 
ÄÄNESSÄ TEATTERILAISET  

TYÖNSÄ ÄÄRELLÄ.

BACKSTAGE

SISU, INTOHIMO  
& VERKOSTOT Kamran Shahmardan on 

azerbaidžanilaissyntyinen  
teatteri- ja elokuvaohjaaja sekä  

Mustan ja Valkoisen -teatterifestivaalin 
taiteellinen johtaja.

nessä rajakaupungissa, mutta samalla olem-
me Imatran suurin kulttuuritapahtuma. Toi-
min itse taiteellisena johtajana, vaimoni Kat-
ri Lätt-Shahmardan työskentelee tuottajana, 
ja mukana on määrä talkoolaisia. 

OLemme OLLeeT OLemassa jo 15 vuotta, 
vaikka aluksi kovinkaan moni ei uskonut, että 
festivaali pysyisi pystyssä. Käytämme yhdes-
sä suomalaista, azerbaidžanilaista ja virolais-
ta sisua, mikä tekee meistä vahvan. 

Olemme saaneet Imatralle muun muas-
sa Danish Dance Theatren, Chris Lynamin, 
Kimmo Pohjosen, Minna Tervamäen, Ballet 
Moscowin, Mariinski-teatterin balettisolis-
tit, Merlin Puppet Theatren, Liberty Theat-
ren Georgiasta ja iranilaista teatteria. Suuri 
joukko maineikkaita taiteilijoita on halunnut 
tulla tähän pieneen kaupunkiin.

Itseäni puhuttelee älykäs, emotionaalinen 
ja moniulotteinen teatteri. Erityisen kiin-
nostunut olen Antonin Artaudin, Jerzy Gro-
towskin ja Mihail Tšehovin teatteriajattelus-
ta. Minulle tärkeää on se, millainen on esityk-
sen psykofyysinen tila. Suomalaisen teatterin 

uusi dramaturgia on juuri nyt vahvaa ja oma-
leimaista. 

Oma toimintani on kansainvälistä. Työs-
kentelin Azerbaidžanin kansallisteatterin 
taiteellisena johtajana vuosina 2010–2011. 
Bakussa olen ohjannut lähes kaikkiin teatte-
reihin ja toiminut siellä festivaalijohtajana. 
Olin lisäksi Kemerovon alueteatterin taiteel-
lisena johtajana 2013–2016.

TÄnÄ VUOnna OLen ohjannut Viron Venä-
läisessä teatterissa sekä Kajaanin Kaupungin-
teatterissa, johon valmistui Tarkastaja tulee eli 
tulkinta Nikolai Gogolin Reviisorista.

Olen ohjannut teatteria laidasta laitaan: 
nukketeatteria, katuteatteria, draamaa, 
musikaalia, komediaa. Suunnitelmissa on 
myös oopperan ohjaaminen.” 
annUKKa rUUsKanen

16. Mustan ja ValKoisen 
-teatterifestiVaali järjestetään iMatralla 
4.–9.6.2019. 
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PAAVOLAINEN

Vuoden 2019 valtion budjettiin saatiin yhden 
miljoonan euron korotus Taiteen edistämiskes-
kuksen myöntämiin toiminta-avustuksiin, mut-
ta se ei riitä korjaamaan vapaan kentän todellis-
ta ja vuosikymmeniä kestänyttä resurssipulaa. 
Vapaalle kentälle syntyy myös jatkuvasti uusia, 
ammattitaitoisia ja taiteellisesti kunnianhimoi-
sia ryhmiä, joille tulisi riittää rahoitusta ilman, 
että sitä varten tarvitsee leikata jo olemassa 
olevien ryhmien avustuksia. Teatterikeskus on 
arvioinut, että vapaan kentän rahoitusvajeen 
korjaamiseksi tarvittaisiin ainakin noin 20 mil-
joonan pysyvä ja indekseihin sidottu korotus.  

KeVÄÄn 2019 edUsKUnTaVaaLien yhteydes-
sä Teatterikeskus ja muut alan järjestöt nostavat 
esille yhä painokkaammin taiteen ja kulttuurin 
arvostuksen ja julkisen rahoituksen tärkeyden. 
Osa puolueista on esittänyt, että ne voisivat ol-
la valmiita viemään hallitusohjelmaan niin sa-
notun prosenttiperiaatteen, jolla kasvatettai-
siin taiteen ja kulttuurin rahoituksen osuus 1,0 
prosenttiin valtion budjetista. Nykyisin osuus on 
noin 0,8 prosenttia. Rahoitukseen tarvitaan noin 
100 miljoonan euron lisäys. Jokaisen taiteesta ja 
kulttuurista kiinnostuneen kannattaa tiedustel-
la omalta ehdokkaaltaan, miten tämä suhtau-
tuu julkisen rahoituksen kehittämiseen tuleval-
la hallituskaudella.

Taiteen itseisarvon lisäksi taide- ja kulttuuri-
toiminta tuottaa hyvinvointivaikutuksia, se on 
ilmastoystävällistä elinkeinotoimintaa ja kasvat-
taa verotuloja – lisäykset julkiseen tukeen mah-
dollistavat siis enemmän hyvää kaikille. Haastan 
kaikki tulevana keväänä pitämään yhdessä ään-
tä monimuotoisen, monipuolisen ja alueellisesti 
vaikuttavan esittävän taiteen kentän puolesta! 

TeaTTeriKesKUs ry on teatterialan edunval-
vontajärjestö, jolla on jäseninä 37 suomalaista 
ammattiteatteria. Jäsenteattereista valtaosa 
on niin sanottuja vapaan kentän ryhmiä, jotka 
saavat Taiteen edistämiskeskukselta harkin-
nanvaraista toiminta-avustusta. Kuusi jäsentä 
on valtionosuusjärjestelmän piirissä olevia ryh-
mämuotoisia teattereita. 

Teatterikeskuksen jäsenteatterit edustavat 
laajasti ja monipuolisesti suomalaista esittä-
vän taiteen kenttää: puheteatteria, esitys- ja 
performanssitaidetta, lastenteatteria, musiik-
kiteatteria, improvisaatioteatteria, naamio-
teatteria, klovneriaa, sirkusta ja tanssia. Teat-
terikeskus järjestönä valvoo jäsentensä etuja, 
ottaa kantaa kulttuuripolitiikkaan, tuottaa asi-
antuntijatietoa esittävän taiteen kentästä, tar-
joaa koulutuksia, neuvontaa ja muita palveluita 
jäsenilleen sekä tekee laaja-alaisesti yhteistyö-
tä esittävän taiteen alan muiden toimijoiden 
kanssa.

Suomalaisella esittävän taiteen kentällä on 
useita ajankohtaisia uudistustavoitteita, esi-
merkiksi vos-järjestelmän uudistaminen, tai-
teilijapalkka- ja freelancereiden työoloja kehit-
tävän Allianssi-mallien selvittäminen sekä tai-
de- ja kulttuurialan yhteisen edunvalvonnan 
käynnistyminen KULTA ry:ssä. Teatterikes-
kus on mukana pohtimassa näitä uudistuksia 
yhdessä muiden teatterialan järjestöjen kans-
sa ja KULTA ry:n jäsenjärjestönä puhumassa 
vapaan kentän toimijoiden puolesta. 

Esittävän taiteen julkisen rahoituksen näkö-
kulmasta kenttä on edelleen vahvasti jakautu-
nut kahtia valtionosuuslain turvaaman rahoi-
tuksen piirissä oleviin vos-toimijoihin ja rahoi-
tuslain ulkopuolisiin vapaan kentän toimijoihin. 

KOHTI KEVÄÄN VAALEJA

vT. ToiminnanjohTaja,  
TeaTTerikeskus ry

KAISA PAAVOLAINEN
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OHJELMISTO 
JA ESITYKSET 
teatterikoulutus.fi 

HAKU TEATTERIKOULUTUKSIIN 
alkaa 4.3.2019 lahdenkansanopisto.fi 
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VIISI NÄYTELMÄÄ - FEM PJÄSER

TILAA UUDET 
NUORTEN-
NÄYTELMÄT:

Gunilla Hemming: Carmina  

(suomeksi ja ruotsiksi) 

Rasmus Lindberg: Ainon aito mä /Sannas sanna jag  

(suomeksi ja ruotsiksi) 

Pipsa Lonka: Tuntemattoman eläimen jäljet  

Veikko Nuutinen: On isis

Felicia Ohly, Otto Sandqvist  

ja Agate Øksendal Kaupang: Nevadaland

NUORI NÄYTTÄMÖ 2016–2018 ANTOLOGIA

HINTA: 20€  (+ POSTI- JA KÄSITTELYKULUT 5€)

TILAUKSET: MIKKO@TNL.FI

NELJÄ NÄYTELMÄÄ - FYRA PJÄSER
NUORI NÄYTTÄMÖ 2013–2015 ANTOLOGIA

Tove Appelgren: Zoo  

Anna Krogerus: Kaarna 

Ari-Pekka Lahti: Senga sengana 

Tuomas Timonen: Keltainen pallo 
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Työväen Näyttämöiden Liitto r.y.    www.tnl.fi

TULOSSA KEVÄÄLLÄ 2020: 

Suomalaisen työväenteatterin historia
 
Ensimmäisen kokonaisesityksen  
kirjoittaa dosentti, fil.tri. Mikko-Olavi Seppälä  
 Kustantajana Vastapaino

Kirja on tulossa ennakkotilattavaksi.  
Pysykää kuulolla myös muista TNL 100-juhlavuoden tapahtumista! 

EDERED  
-NUORTEN TEATTERILEIRI 

HANGOSSA  
31.7.–11.8.2019 

IT'S MY NATURE

Kutsumme mukaan kuusi  15–17-vuotiasta nuorta 
teatteriharrastajaa yhdestätoista eri Euroopan maasta. 
 
Leirin aikana valmistetaan pienryhmissä luontoteeman mukaisia 
esityksiä yhdessä kansainvälisten teatterikouluttajien kanssa.

Haku tapahtumaan kevällä 2019 
 
Seuraa ilmoittelua  Suomen Aita/Iata-keskuksen Facebook-sivuilla 
ja osoitteessa WWW.aiTa-iaTa.fi

Lisätietoja: mikko@TnL.fi

Pääjärjestäjänä toimii Suomen AITA/IATA -keskus  
yhteistyössä TNL:n kanssa.



29TOINEN NÄYTÖS

AITOJA ETUJA TNL:N JÄSENYYDESTÄ  
– LIITY TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITTOON!

Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. 
WWW.TnL.fi

TNL  
YHDISTÄÄ  

AMMATTI- JA  
HARRASTAJATEATTEREIDEN  

PARHAIMMAT  
VOIMAT. 

 

TNL:SSÄ 
SAATTE  

TUOREITA IDEOITA  
JA TALOUDELLISTA TUKEA 

TAITEELLISEEN 
TOIMINTAANNE. 

TNL:N  
JÄSENENÄ  
PÄÄSETTE  

OSAKSI  
AKTIIVISTA  

TEATTERIYHTEISÖÄ. 
 

 
TULKAA MUKAAN!  
Tuotamme ja toteutamme  
maan eturivin festivaaleja,  
tapahtumia ja projekteja  
eri puolilla Suomea lapsille,  
nuorillle ja aikuisille yhteistyössä  
teatterialan osaajien kanssa.  

JÄSENETUINA  MUUN MUASSA:  
kohdennettu teatterialan koulutus,  
taloudellinen kurssituki  
ja mahdollisuus anoa  
projektiavustuksia tuotantoihinne.  
Jäsenetuna saatte myös Toinen Näytös - ja 
Teatteri&Tanssi+Sirkus-lehden ja uutiskirjeet. 

JÄSENHINNAT
ammattiteatterit  
420 €/vuosi
ammattijohtoiset  
harrastajateatterit  
200 €/vuosi
harrastajateatterit  
100 €/vuosi 

KANNATUSJÄSENYYS 
Henkilökannatusjäsenen 
jäsenmaksu on 20 €/vuosi  
ja yhteisökannatusjäsenen  
jäsenmaksu on 420 €/vuosi. 

LIITTYMINEN  
Ota yhteyttä  
jäsensihteeri  
Mikko Väänäseen  
mikko@TnL.fi. 
Jäsenhakemuksen voi  
tulostaa nettisivujemme  
Lomakkeet-osiosta. 
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TNL järjestää  jäsenteattereilleen  
kohdennettua koulutusta. 
Kauttamme voit anoa kurssitukea  
myös itse järjestämäänne koulutukseen  
tai ammattiohjaajan käyttöön  
produktiossanne.
Lisätietoa: mikko@tnl.fi

Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. 
www.tnl.fi

ILMOITA EDULLISESTI 
TOINEN NÄYTÖS -LEHDESSÄ: 

Seuraava Toinen Näytös -lehti ilmestyy 23.4.2019. 
Ilmoitustilavaraukset 8.3. mennessä ja valmis ilmoitusmateriaali 15.3. 
mennessä osoitteella paivi@tnl.fi

Hinnat
Jäsen         Ei-jäsen
1/4 100e    135e
1/2 150e    185e
1/1 250e    300e

Ilmoitusten koot 
1/4 89 x 111mm
1/2 vaaka 183 x 115mm
1/1 183 x 233 mm Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. 

www.tnl.fi

KOULUTUKSEN  
TARPEESSA?

“EMME OLE IDIOOTTEJA!”

Inke Rosilo, 
Annukka Ruuskanen, 
Päivi Hämäläinen (toim.)

LOPPURAPORTTI 

2016–2018

SAATAVILLA NYT  
 
NUORI NÄYTTÄMÖ 
2016–18 -HANKKEEN 
LOPPURAPORTTI

 

Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. 
www.tnl.fi

Hinta 5 euroa + postikulut
Tilaukset osoitteella Paivi@TnL.fi

Lisätietoa hankkeesta: WWW.nuorinayTTamo.info
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TAPAHTUMA-
KALENTERI

2019

26.–27.4.

31.7.–11.8.

15.–18.5. 

EDERED-leiri Hangossa
www.aiTa-iaTa.fi

TNL:n vuosikokous Kouvolassa 
www.TnL.fi
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32. Lasten teatteritapahtuma KUULAS Kouvolassa
www.KUULas.infO

30.4. TNL:n syksyn projektiavustusten haku päättyy
www.TnL.fi

30.9. TNL:n kevään projektiavustusten haku päättyy
www.TnL.fi

25.–27.1. Työväen Näyttämöpäivät Mikkelissä 
www.Tnp.fi



32 TOINEN NÄYTÖS

32


