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Nuoren Näyttämön kolmas toteuttamiskierros 2019–21 saatiin pandemiasta huolimatta
päätökseen yhteisen tahdonvoiman ansiosta. Periksi eivät antaneet mukana olleet 750
nuorta harrastajaa ohjaajineen, eivät myöskään mukana olleet ammattiteatterit eikä
Työväen Näyttämöiden liitto pääjärjestäjänä. Tilanne ympärillä kääntyi moneen kertaan
päälaelleen, mutta peräti 36 nuortenryhmää sai silti toteutettua esittävää taidetta.

Usko teatteriin kampitti koronan, ja teosten loppuun saattamisella oli iso merkitys myös
nuorten itsetunnon vahvistumiselle.

Ryhmien toteuttamien taiteellisten tuotosten muodot vaihtelivat näyttämölle tehdyistä
teatteriesityksistä musiikkivideoihin, lavataltioinneista lyhytelokuviin.
Kokoontumisrajoitukset pakottivat monet ryhmät ottamaan digimaailman haltuun
ennätysmäisen nopeasti ja kekseliäästi. Myös näytelmäkirjailijoilta tilanne vaati
poikkeuksellista venymiskykyä, sillä heidän teoksiaan jouduttiin uusienilmaisumuotojen
takia sovittamaan huomattavassa määrin.
 
Vaikka moni esittävän taiteen projekti kaatui koronan takia, Nuori Näyttämö onnistui
järjestämään keväällä 2021 viisi paikallisfestivaalia eri puolilla Suomea ja elokuussa
yhteisen päätöstapahtuman Kansallisteatterin Vallilan näyttämöllä Helsingissä. 

Konsepti on kaikilta osin osoittanut toimivuutensa ja tarpeellisuutensa. Mukana on 9
vuoden aikana ollut jo yhteensä 90 nuortenryhmää, 16 ammattiteatteria, 10 suomalaista
näytelmäkirjailijaa ja kaksi näytelmää on niin ikään suomennettu englannista ja ruotsista.
Katsojia on saatu reilusti yli 20 000.

2019   2021
TEATTERIN VOITTO KORONASTA

”Me emme luovuttaneet. Me puskimme läpi epäilysten, esteiden, läpi vesisateen ja
hajonneen nilkan. Puskimme läpi sen, ettei meillä ollut yhteisiä harkkoja, läpi sen, että
esityskaudesta ei ollut tietoakaan. Puskimme läpi vaikean tekstin, läpi omien
epävarmuuksien, läpi epämukavuuden ja motivaatio-ongelmien. Lopputuloksesta tuli
loistava. Siitä tuli taideteos, jossa näkyy jokaisen allekirjoitus.”

 - Nuori Näyttämö -osanottaja 2019–21
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Otaniemen lukio valitsi näytelmäkseen
Flamingonpunaisen unelman.
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Nuori Näyttämö on juurruttanut itsensä merkittäväksi osaksi nuorten teatterikasvatusta.
Valtakunnallisen Nuori Näyttämö -toiminnan tulisi vuoden 2022 alusta olla osa
suomalaista teatterirakennetta, mikä vaatii opetus- ja kulttuuriministeriöltä pysyvää
sitoutumista sen rahoittamiseen. Hanke on kaikilla kolmella kerralla toteutettu
merkittäviltä osin yksityisiltä säätiöiltä (Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin
rahasto, Riihi säätiö sekä Kansan Sivistysrahasto, ensimmäisellä kierroksella myös
Svenska Kulturfonden) saaduin apurahoin. Työväen Näyttämöiden liitto on rahoittanut
hanketta OKM:lta saamastaan yleisavustuksesta, ja tämä 20 000 euron summa on
riittänyt osa-aikaisen tuottajan palkkaamiseen. Lisäksi ammattiteattereiden taloudellinen
panostus erityisesti henkilöstö-, tila- ja tiedotusresurssien kautta on ollut useiden
satojen tuhansien eurojen arvoinen. 

Nuori Näyttämö on saanut päätösfestivaalilleen pysyvän kodin Suomen
Kansallisteatterista. Aiemmin mukana olleet ammattiteatterit ovat halukkaita jatkamaan
yhteistyötä myös tulevaisuudessa. Useat teatterit, jotka eivät vielä ole olleet mukana,
ovat ilmoittaneet halukkuutensa osallistumiseen. Maan eturivin näytelmäkirjailijat ovat
olleet konseptiin kuuluvien teostilausten kautta innostuneita kirjoittamaan uusimuotoisia
tekstejä nuorten esitettäviksi ja siten luomaan kokonaan uutta kotimaista
nuortennäytelmägenreä.

Työväen Näyttämöiden liitto on priorisoinut Nuoren Näyttämön kärkihankkeekseen. TNL
näkee sen sisällön ja rakenteen toimivan erinomaisesti suomalaisen teatteritaiteen
kehittäjänä sekä sen vaikuttavuuden ja saavutettavuuden edistäjänä. TNL:lla on
valmiudet jatkaa toiminnan pääorganisaattorina, mikäli työskentely saa OKM:lta pysyvän
ja riittävän rahoituksen. 

Suomalaisissa ammattiteattereissa joudutaan jatkuvasti pohtimaan, miten uudet
sukupolvet saadaan houkuteltua esittävän taiteen pariin. Aikuisten ammattilaisten
tekemä nuortenteatteri onnistuu vain harvoin olemaan vetovoimaista. Nuoret haluavat
nähdä näyttämöllä nuoria. Kosketus lajiin syntyy ennen muuta siten, että teatterista voi
löytää todellista samastumispintaa, oman ikäisiä ihmisiä tunnistettavine kokemuksineen.

Nuoren Näyttämön myötä nuoret
saavat syvällistä näytelmien lukutaitoa
sekä käsityksen nykynäytelmän
uusimmista virtauksista.

Valtakunnallisen konseptin kautta
nuorista eri puolilta Suomea
muodostuu myös teatteriyhteisö, joka
tapaa toisiaan sekä festivaaleilla että
some-kanavilla.

Mukkulan koululaisia.
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Teatteri Iltatähden nuorten ryhmä Kokkolassa
ryhtyi harjoittelemaan Katariina Nummisen Tyttömetsää.



Nuori Näyttämö osana suomalaista teatterirakennetta kasvattaa maahan uusien
sukupolvien teatteriyleisöä, kehittää tasokasta ja uutta luovaa harrastustoimintaa,
lähentää ammattilaisia ja harrastajia sekä luo maahan uutta näytelmäkirjallisuutta sekä
nuorten että ammattilaisten käyttöön.
 
Kolmannessa Nuori Näyttämö 2019–2021 toteuttamiskierroksessa olivat mukana
Suomen Kansallisteatteri, Helsingin kaupunginteatteri, Turun kaupunginteatteri,
Kokkolan Kaupunginteatteri, Lahden kaupunginteatteri sekä Kouvolan Teatteri. Teatterit
tekevät merkittävää työtä järjestäessään kukin oman alueensa nuorille yhteisen
teatterifestivaalin ja antavat nuorille teatterin tekijöille mahdollisuuden päästä
ammattiteatterin lavalle.

Kierroksen 2019–21 kutsukirjailijat olivat Katariina Numminen, Okko Leo ja Otto
Sandqvist, ja lisäksi tilattiin suomennos brittiläisen Harriet Braunin
nuortennäytelmästä. Seuraavan Nuori Näyttämö -kauden 2022–24 kirjailijat ovat Arda
Yildirim, Pauliina Feodoroff ja Marko Järvikallas. Lisäksi tilataan jälleen yksi
käännösnäytelmä.

Nuoret ovat teatterikasvatukselle haasteellinen kohderyhmä. Yksinkertaista reseptiä, jolla
saada nuoret esityksien katsojiksi tai osallistujiksi yleisötyön erilaisiin konsepteihin, ei
tähän mennessä ole hevin löytynyt. Nuori Näyttämö -hanke on tarjonnut tarpeeksi
pitkäjänteisen ja monipuolisen tavan kohdata ja sitouttaa nuoret tekemään yhteistyötä
tasa-arvoisella ja heitä kunnioittavalla tavalla. Nuoressa Näyttämössä Suomen eturivin
kirjailijat keskittyvät kirjoittamaan nuoria puhuttelevasti.

Jokainen nuorten ryhmä saa oman kummitaiteilijan, teatterialan ammattilaisen. Nuori
Näyttämö -kierroksilla on huomattu, ettei ammattiteatterin tiukkaan harjoitus- ja
esitysrytmiin ole yksinkertaista istuttaa siihen lisättyä ja sitouttavaa toimintaa. Mutta se
on mahdollista. Teatterinjohtajat ja yleisötyöntekijät ovat kaikissa teattereissa olleet
avainasemassa saattaessaan yhteen nuoria ja teatterin ammattilaisia.

Ammattiteattereille konsepti tarjoaa valmiin rakenteen Opetus- ja kulttuuriministeriön
edellyttämien yhteistyöprojektien toteuttamiseksi. Teattereiden henkilökunta- ja
aikaresurssit hankaloittavat kehittämishankkeiden suunnittelua ja toteuttamista talojen
sisällä, joten valmiina tuleva sisältö ja rakenne toimivat hyvänä toteuttamistyökaluna. 

Nuorta Näyttämöä tarvitaan Suomessa. Nuori Näyttämö on elinvoimainen
konsepti ja toivon mukaan pysyvä osa suomalaista teatteritoimintaa.

TNL:n toiminnanjohtaja Annukka Ruuskanen
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KIRJAILIJAT
Okko Leo on vuonna 2011
Teatterikorkeakoulusta valmistunut dramaturgi ja
kirjoittanut useita näytelmiä ja radiokuunnelmia.
Leo käsittelee teoksissaan etenkin yhteiskunnan ja
yksilön välistä suhdetta sekä identiteettiä.
Helsingissä Leon näytelmiä on esitetty muun
muassa Kansallisteatterissa, Q-teatterissa ja KOM-
teatterissa. Leon näytelmiä on käännetty ruotsiksi,
englanniksi, saksaksi ja tsekiksi. 

Otto Sandqvist on Teatterikorkeakoulusta
vuonna 2017 valmistunut dramaturgi ja
näytelmäkirjailija, joka työskentelee ja
kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Sandqvist on kirjoittanut näytelmiä,
esityskäsikirjoituksia, kuunnelmasarjaa ja
dramatisointeja sekä työskennellyt
dramaturgina ja työryhmän jäsenenä
nykytanssi- ja nykyesityskonteksteissa
muun muassa Teatteri Viiruksessa, Teatteri
Takomossa ja Svenska Teaternissa.
Sandqvist yhdistää töissään postdraamaa
nykyesityksen muotoihin sekä näyttely- ja
pelidramaturgioihin.

Katariina Numminen on ohjaaja,
dramaturgi ja näytelmäkirjailija, joka on
toiminut myös dramaturgian professorina
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa
vuosina 2014–2019. Numminen on
kiinnostunut teatterissa toden ja teatterin
rajoilla leikkimisestä, dokumentaarisuudesta
sekä äänestä, improvisaatiosta ja tauoista. 
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Harriet Braun on brittiläinen
näytelmäkirjailija, joka vuonna
2017 oli mukana Nuorta
Näyttämöä vastaavassa
brittihankkeessa Connections.
Tuolloin National Theatressa
esitettiin hänen tekstinsä Three,
jonka Jukka-Pekka Pajunen
käänsi suomeksi Nuorta
Näyttämöä varten.
Kotimaassaan Braun on
tunnettu etenkin BBC:llä
esitetyn Lip Service -tv-sarjan
(2010–2012) luojana.

Teatteri Ilmi Ö:n
F-ryhmä
tutustuu
valitsemaansa
näytelmään.



Hankkeen näytelmät saivat antologiana nimen Kolme +3 näytelmää. Teoksen toimitti
Nuori Näyttämö -tuottaja Hinriikka Lindqvist, esipuheen laati Annina Enckell ja
kustantajina toimivat TNL ry sekä *ntamo. 

NÄYTELMÄT
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äiti poissa kuvioista. Hankinta osoittautuu hankalasti hallitavaksi, eikä edes
otuksen dna-koodin uudestaan muokkaaminen tuota toivottua tulosta. Isukki on
tragediaksi verrattain hauska näytelmä, jonka rapsakka dialogi etenee
määrätietoisesti tilanteesta toiseen.

OTTO SANDQVISTIN Flamingonpunainen unelma on uninäytelmä. Sen rankana
toimii toistuva tilanne: juhlatilassa tummiin pukeutuneet ihmiset varioivat
teemoja unelmista, rakkaudesta ja elämän rajallisuudesta. Harrasta tunnelmaa
leikkaavat kuplivan kirpeät kohtaukset, joissa kilpikonna Akilleen kohtalo on
saanut henkilöiden välit kiristymään ikävällä tavalla. Palkkamurhaajat,
henkivartijat, kokemattomat catering-tarjoilijat ja perintöriitoihin juuttuneet
kilpikonnantavoittelijat kansoittavat teosta, joka unen logiikalla luo omalaatuisen
maailmansa runollisuuden ja komedian leikkauspisteeseen.

KATARIINA NUMMISEN Tyttömetsä on tyttöyden eri aspekteja tutkiva
episodinäytelmä. Päähenkilönä on tyttökuoro metsässä, tyttömetsä.
Tarkastelussa on ystävyyden lisäksi monia vaikeita ja arkojakin asioita naiseksi
kasvavien elämästä – ja elämästä yleensä. Teoksessa esiintyvän lauluryhmän
omaehtoinen, erittelevä pohdinta ja yhteisöllisyys tekevät kokonaisuudesta
valoisan ja aistillisen. Siinä tuoksuu metsä ja tuntuu sammaleen pehmeys.

HARRIET BRAUNIN Kolme (suom. Jukka-Pekka Pajunen) täyttää romanttisen
komedian tunnusmerkit. Saamme seurata vuorotellen kolmea nuorta paria.
Näiden osapuolet eivät kohtaa pelkästään kahden kesken, sillä läsnä ovat myös
kummankin sisäiset äänet, jotka kärkkäästi puuttuvat tapahtumien kulkuun. Aina
ne eivät kuitenkaan edusta hahmojen sisäistä totuutta vaan usein myös ulkoisia
vaatimuksia. Sosiaalinen nokkimisjärjestys, pettymykset edellisissä suhteissa ja
nolouden pelko saavat väistyä, kun henkilöt hiljalleen tutustuvat toisiinsa, Mutta
kuinka käykään: voittaako rakkaus?

- Annina Enckelllin
esittelyt antologiassa.
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OKKO LEON Isukki on tieteisnäytelmä nuoresta Aatoksesta.
Poika yrittää kasvaa irti takertuvan äitinsä otteesta. Toisen,
kadoksiin joutuneen, vanhempansa tilalle Aatos hankkii
pankkikorttia vilauttamalla kyborgi-isän, jonka on tarkoitus pitää 
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 Flamingonpunainen unelma
Lahden nuorisoteatterin tulkitsemana.



Otto Sandqvistin Flamingonpunainen unelma on näytelmä, josta kauemmas
kahvikuppirealismista ei oikeastaan pääse. Suuri osa tekstistä on kuoron lausumaa
parenteesia, jolloin näyttämötoiminnan ei enää tarvitse kuvittaa tarinaa. Näytelmä on
kuin abstrakti maalaus tai muovailuvahaa, josta voi tehdä juuri niin herkän hauskan tai
hurjan esityksen kuin haluaa.

Katariina Nummisen Tyttömetsän teksti kutsuu tulkinnan tasolla leikkiin ja jättää auki
mahdollisuuden hyvinkin monenlaisiin toteutuksiin. Äidinkielen aineita sisältävässä
kohtauksessa jopa aiheen saa valita itse. Esityksen seurattavuus ei kärsi, vaikka
Tyttömetsää taivuttaisi villeihinkin tulkintoihin. Päinvastoin: arkiseen uskottavuuteen
pyrkimisestä luopuminen avaa muita – usein tehokkaampia – reittejä katsojan luokse.

Harriet Braunin Kolmessa tuoretta on kirjailijan ratkaisu tuoda lavalle näyttelijöiden
sisäiset äänet eli alatekstit. Tämä pakottaa näyttelijät kekseliääseen keholliseen
ilmaisuun: mitä sisäinen ääni tekee, kun henkilö puhuu? Entä jos henkilö jo näyttelee
tekstiään vastaan, millaisiin ulottuvuuksiin sisäisen henkilön ilmaisun tulee laajeta?
Ristiriita puhutun ja ajatellun välillä on kiinnostava ja tunnistettava.

12 nuorten ryhmää harjoitteli Kolme -näytelmän suomeksi ja yksi ryhmä englanniksi.
Tyttömetsään tarttui seitsemän ryhmää,  Isukkia teki kuusi ryhmää ja Flamingonpunaista
unelmaa näytteli kymmenen ryhmää.

 

- Näytelmäkirjailija Elina Kilkku
TNL:n Toinen Näytös -lehdessä 1-2/2020.

Okko Leon Isukki sisältää scifi-elementtien – kuten kyborgi-isä – ohella
suuria tunteita ja ikiaikaisia teemoja, sekä innostavia impulsseja
taiteellisesti korkeatasoiseen toteutukseen, mistä esimerkkinä ovat
erilaisten vaikeiden elementtien ja näyttämökuvien toistuminen.

Vantaalainen Vaskivuoren lukio
harjoittelemassa
Flamingonpunaista unelmaa.
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MusTe Kollektiivi Helsingistä valitsi
Katariina Nummisen Tyttömetsän.
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NUORTEN RYHMÄT

Hietakampelat-ryhmä, Teatterikoulu Timotei, Lahti
Lahden Nuorisoteatteri, Lahti
Mukkulan peruskoulu, Lahti
Riihimäen Nuorisoteatteri, Riihimäki
Skuubilehmät-ryhmä, Teatterikoulu Timotei, Lahti

Lahden alueelta, kummiteatterina Lahden kaupunginteatteri:

Hooligans and Roses, Oulun Taidekoulun 15–16-vuotiaiden ryhmä, Oulu
KSL:n nuorten näyttämö. Kokkolan suomalainen lukio, Kokkola
Tanssiteatteri Tilleri Talleri, Haapavesi
Teatteri Iltatähden nuorten ryhmä, Kokkola
Teatteri Pumpernikkeli, Oulun Taidekoulun yli 16-vuotiaiden ryhmä, Oulu
Ykspihlajan Työväen Näyttämön Nuorten ryhmä, Kokkola

Kokkolan alueelta, kummiteatterina Kokkolan Kaupunginteatteri:

Kaarinan nuorisoteatteri,
Kaarina
Kiiruun koulu, Somero
Loimaan teatteri, Loimaa
Salon kansalaisopiston
teatterikoulun Esitysprojekti -
kurssi, Salo
Turun Nuori Teatteri, Turku

Turun alueelta, kummiteatterina
Turun kaupunginteatteri:

HFL Company, Kuusankoski
Kouvolan Teatterin Nuortenteatteri, Kouvola
Kouvolan yhteiskoulun ja Urheilupuiston
koulun teatteriryhmä, Kouvola
Kuusankosken Teatterin
nuorisoteatteriryhmä, Kuusankoski
Taidekoulu Estradin teatterilinja,
Lappeenranta

Kouvolan alueelta, kummiteatterina Kouvolan
Teatteri:

Järvenpään teatterin nuoret, Järvenpää
Teatteri Werner, Porvoo
Musiikkiteatteri à la Teatteri Roinela,
Nurmijärvi
Kallion lukio, ryhmä 1. (suom.), Helsinki

 
Kallion lukio, ryhmä 2. (engl.), Helsinki
Uljas-ryhmä, Tikkurilan Teatteri- ja
Sirkuskoulu, Vantaa
Martinlaakson lukio, Vantaa
Tapiolan lukion musiikkiteatteriryhmä,
Espoo

MusTe Kollektiivi, Helsinki
Otaniemen lukio, Teatterin ja median linjan

Vaskivuoren lukio, Vantaa
Teatteri ILMI Ö:n Teatterikoulun F-ryhmä, Helsinki

       2. vuosikurssin opiskelijat, Espoo

Pyörre-ryhmä, Annantalo, Helsinki
Beckett-ryhmä, Tikkurilan Teatteri- ja
Sirkuskoulu, Vantaa
Teatteri Roinelan E-ryhmä, Nurmijärvi

Helsingin alueelta, kummiteatterina Suomen Kansallisteatteri:

Helsingin alueelta, kummiteatterina Helsingin kaupunginteatteri:
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Ryhmät tekivät myös
julisteita esityksistään.



KUMMITAITEILIJAT
Helsingin kaupunginteatterista kummitaiteilijoina olivat näyttämömies Aati Hanikka,
näyttelijä Heikki Sankari, näyttelijä Merja Larivaara, näyttelijä Leena Rapola, näyttelijä
Vappu Nalbantoglu, näyttelijä Marjut Toivanen ja näyttelijä Martti Manninen.

Suomen Kansallisteatterista kummeina toimivat lavastaja Katri Rentto, näyttelijä Aksa
Korttila, näyttelijä Harri Nousiainen, näyttelijä Ilja Peltonen, näyttelijä Sari
Puumalainen, näyttelijä Katariina Kaitue ja maskeeraaja Tuire Kerälä.

Kouvolan Teatterista kummitaiteilijoina toimivat näyttelijä Satu Taalikainen, ohjaaja
Seppo Honkonen ja näyttelijä Sami Kosola.

Lahden kaupunginteatterin kummit olivat näyttelijä Raisa Vattulainen, näyttelijä
Lumikki Väinämö, näyttelijä Aki Raiskio, näyttelijä Tapani Kalliomäki, draamaopettaja
Anna-Riitta Partanen ja näyttelijä Laura Huhtamaa.

Turun kaupunginteatterin kummitaiteilijat olivat lavastaja Jani Uljas, dramaturgi Satu
Rasila ja teatterin taiteellinen johtaja, näyttelijä-ohjaaja Mikko Kouki.

AMMATTILAISKATSOJAT

Nuoressa Näyttämössä ryhmät pääsivät esittämään teoksensa oman alueensa
ammattiteatteriin näyttämölle. Koronarajoitusten vuoksi teattereissa paikalla olivat
pääosin vain ammattilaiskatsojat, jotka ottivat esityksen jälkeen suoran videoyhteyden
ryhmään.

Nuoret saivat  mahdollisuuden keskustella omasta teoksestaan ja esitysprosessistaan alan
ammattilaisten kanssa, ja tämä auttoi heitä suhtautumaan omaan tekemiseensä uudella
tavalla. 

Ammattilaiskatsojina kaikilla paikkakunnilla ja kaikissa esityksissä oli teatteriohjaaja,
kirjailija Hanna Ryti. Lisäksi kultakin paikkakunnalta oli mukana paikallinen
ammattilaiskatsoja: Turussa dramaturgi Satu Rasila, Lahdessa teatterinjohtaja Ilkka
Laasonen, Kouvolassa teatterinjohtaja Tiina Luhtaniemi, Helsingissä dramaturgi Ari-
Pekka Lahti (Helsingin kaupunginteatterin esityksissä) ja ohjaaja Satu Linnapuomi
(Kansallisteatterin esityksissä) sekä Kokkolassa teatterinjohtaja Juha Luukkonen.
Tuottaja Hinriikka Lindqvist ja toiminnanjohtaja Annukka Ruuskanen seurasivat niin
ikään paikan päällä jokaisen esityksen.
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KUMMIRYHMÄ

Nuori Näyttämö 2019–2021 oli järjestyksessä kolmas toteuttamiskierros, joten edellisten
kokemusten ja käytäntöjen pohjalta eteneminen oli sujuvaa. Viestikapulaa vuosille 2019–
2021 veivät TNL:n henkilökunnan lisäksi Nuori Näyttämö -kummiryhmä, johon kuuluvat
kummiryhmän koollekutsuja ohjaaja Janne Saarakkala, dramaturgi Annina Enckell,
teatteriohjaaja Päivi Rissanen, Kansallisteatterin teatterikuraattori Pirjo Virtanen,
Helsingin Kaupunginteatterin yleisötyövastaava Mirja Neuvonen ja Nuori Näyttämö
2016-2018 -kaudella Tapiolan lukion ryhmässä esiintyjänä mukana ollut ja lukion jälkeen
Sibelius Akatemiassa opiskelun aloittanut Jesse Viinikangas.

Jesse Viinikangas vieraili
kaikissa ammattiteattereissa
ja tuotti sisältöä
Nuoren Näyttämön
sosiaalisen median kanaviin. 
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YLEISÖTYÖVASTAAVAT

Olennainen osa toiminnan onnistumiseksi ovat ammattiteattereiden osaavat
yleisötyövastaavat, jotka organisoivat ryhmien työskentelyn alueellaan ja tutustuttavat
nuoret omiin teattereihinsa. Tästä tärkeästä työstä vastasivat teatterikuraattori Pirjo
Virtanen Suomen Kansallisteatterista, yleisötyövastaava Mirja Neuvonen Helsingin
Kaupunginteatterista, tuottaja Marjo Leppä Lahden kaupunginteatterista, tiedottaja
Anne Jokivirta Kouvolan Teatterista, yleisötyöntekijä Esko Tynkkynen Kokkolan
kaupunginteatterista sekä yleisötyö- ja palvelukoordinaattori Maria Peltoniemi Turun
kaupunginteatterista.



Nuori Näyttämö -koulutusviikonloppu järjestettiin Helsingissä Käpylän peruskoulun tiloissa
15.–16. elokuuta 2020. Koronarajoitukset karsivat jonkin verran osallistujamäärää ja
opetus siirrettiin sisätiloista lähialueen pihoihin ja puistoihin pandemia-ajan
terveysturvallisuuden takaamiseksi.

Osallistujina oli edustaja kustakin ryhmästä: osasta nuoria, osasta ryhmän vetäjä tai
teoksen ohjaamisesta kiinnostunut henkilö. Osallistujat tapasivat koulutusviikonlopun
aikana näytelmien kirjoittajat Okko Leon, Otto Sandqvistin ja Katariina Nummisen
sekä dramaturgit Annina Enckellin ja Anna Krogeruksen, hankkeen tuottajan
Hinriikka Lindqvistin ja kaikkien mukana olevien ammattiteattereiden yhteyshenkilöt.
Näytelmäkirjailijoiden ja dramaturgien vetämissä työpajoissa keskityttiin näytelmätekstien
tulkintaan ja toteutusvaihtoehtoihin ja tekijöillä oli mahdollisuus keskustella tekstistä,
mikäli ryhmällä oli ollut jotain kysymyksiä sen kanssa.

Ammattitaiteilijat opettivat nuorille näyttelijäntyötä, ohjaajantyötä, äänisuunnittelua,
liikeilmaisua ja skenografiaa. Näyttelijäntyön työpajan veti näyttelijä Jemina Sillanpää,
teatteriohjaamista opetti teatteriohjaaja-näytelmäkirjailija Elina Kilkku, koreografi Samuli
Nordberg puolestaan liikeilmaisua. Lisäksi äänisuunnittelija Antti Puumalainen jakoi
työpajassa omaa osaamistaan teatterin äänimaailmojen suunnitteluun ja skenografi
Sanna Levo tarjosi tietoa ja vinkkejä lavastus- ja pukusuunnitteluun ja toteutukseen.
Opetuksessa pyrittiin ottamaan huomioon ryhmien rajatut resurssit ja se, että ryhmillä ei
välttämättä ole erillisiä suunnittelijoita tai teknikoita, jolloin kaiken pitää olla itse
toteutettavissa. 

KOULUTUSVIIKONLOPPU

TilleriTalleri
treenaamassa

Tyttömetsää.
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”Korona ja sen tuomat rajoitukset aiheuttivat
haasteita työskentelyyn, ja alkuperäiset
suunnitelmat menivät uusiksi.”

”Koronavuoden vastoinkäymiset alkoivat heti ohjaajien

koulutusviikonlopusta, kun Oulun kaupungin matkustuskielto

teki mahdottomaksi koulutuspäivään osallistumisen

elokuussa.”

”Harjoituksia peruuntui jopa kahden päivän
varoitusajalla, eikä seuraavista

harjoituksista ollut varmuutta kellään.”

”Alkoi uhkaavasti näyttää siltä, että koko osallistuminen Nuori
Näyttämö- hankkeeseen oli vaakalaudalla.”

”Varsin nopeasti kävi selväksi, että lähikokoontumisiin ei olla
palaamassa aivan pian eikä harjoitus- tai esityskautta voida toteuttaa
alkuperäisen suunnitelman mukaan. Jotain piti keksiä.
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Jo syksyllä 2020 ryhmät olivat lukeneet ja analysoineet valitsemaansa näytelmää,
aloittaneet harjoitukset ja skenografian suunnittelun. Lukukauden 2020–2021 edetessä ja
koronatilanteen pahetessa ryhmät joutuivat kuitenkin sopeuttamaan toimintaansa monin
eri tavoin.

Jotkut ryhmistä toimivat tiloissa, jotka viranomaismääräysten johdosta suljettiin. Koska
turvavälit oli huomioitava, osa ryhmistä otti käyttöön ulkotreenejä.

”Yhdet harjoitukset päätimme pitää ulkona tammikuun [2021] kovimmissa
pakkasissa. Näin jälkikäteen kuvia katsellessa tulee helposti mietittyä, että taisi
olla hullujen hommaa se. Mutta tuo harjoitusviikonloppu jos jokin osoitti sen,
kuinka tärkeä tämä projekti koko ryhmälle oli – etenkin nyt korona-ajan
eristyksissä. Ryhmäläiset nauttivat toistensa seurasta ja siitä, että pystyi todella
katsomaan toista silmiin niin kohtauksissa kuin niiden ulkopuolellakin.”

 

KUTSUMATON VIERAS

”Tuntui, että maskien käyttö toi
koronatilanteen treeneihin tavalla, jota
ei ollut ennen ollut. Kaverit maskien
takana loivat etäisyyttä, ja tunnelma oli
pelottava, vaikka maskeilla olisi pitänyt
luoda turvallisuutta työskentelyyn. Pian
niihin tietysti totuttiin, mutta monelle ne
aiheuttivat pyörrytystä ja huonoa oloa.
Etenkin kuorolle, jolla puhetta oli todella
paljon. Eikä toisten ilmeitä nähnyt,
kontakti jäi vähän puolitiehen.”

Nekin ryhmät, joilla oli oma
harjoitustila, joutuivat
ottamaan käyttöön maskit,
turvavälit ja paikallaolijoiden
lukumäärän supistamisen.
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Jokainen ryhmä siirtyi lopulta kokonaan tai osittain etäkokoontumisiin ja -harjoituksiin.

”Etä- ja hybridiopetuksesta huolimatta roolitus saatiin tehtyä ja Isukin
harjoitukset käynnistettiin etänä alkuvuodesta 2021. Videoyhteyksin treenattiin
ensemblen laulustemmoja ja koreografioita kukin omasta kodistaan käsin,
roolien kanssa luettiin tekstiä ja pohdittiin kohtausten keskeisiä teemoja.
Visutiimi suunnitteli lavastusta & puvustusta ja säveltäjät viimeistelivät
biisejään.”

Etätoiminnassa oli omat haasteensa – varsinkin kun nuoret joutuivat myös kouluissaan
siirtymään etäopiskeluun.

"Nettini pätki aika paljon joten etänä kaikki oli paljon vaikeampaa.” 

”Etähommailu on perseestä.”
”Kaikki on kesken. Lisäksi kolme halusi lopettaa etätreenin aikana.” 

”Etätreenien positiivisena puolena nuoret kokivat sen, että roolihahmojen
keskinäinen kemia kehittyi ihan uudelle tasolle, sillä teknisten haasteiden

vuoksi treenasimme ilman kameroita, joten kaikki tekeminen perustui siihen,
että toisia piti kuunnella äärimmäisen tarkasti."

Tapiolan lukion ryhmä etätreeneissä.
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PLAN B - VENYMISTÄ JA INNOVAATIOITA

Helmikuussa 2021 alkoi näyttää siltä, että ryhmät eivät pystyisi valmistamaan näytelmistä
kokonaisia teatteriesityksiä. Rikkonainen harjoituskausi, etä- ja pienryhmätyöskentelyt
sekä muut koronan aiheuttamat haasteet nuorten arjessa torppasivat suunnitelmia.
Paikallisfestivaalit ja Helsingin Nuori Näyttämö -päätöskatselmus – satoine toisensa
tapaavine nuorineen – uhkasivat haihtua utopiaksi.

Oli kuitenkin tärkeää, että teatterin tekemistä ei nuorten tarvitsisi kokonaan lopettaa.
Esitysten vaatimuksia lopulta höllennettiin digitaalisia taidemuotoja mahdollistaviksi.
Tuottaja tuki nuorten ryhmiä harjoitusprosessien loppuun viemiseksi, ja
näytelmäkirjailijat joustivat tekstiensä sovitusoikeuksien suhteen. Nuoret saivat tekstien
pohjalta valmistaa minkä tahansa taideteoksen: joillekin ryhmille live-näytelmän
tekeminen oli mahdollista, mutta suuri osa ryhmistä teki videoteoksia tai -tallenteita
joistakin kohtauksista. Lisäksi luotiin ääniteoksia, lukudraamaa, taidenäyttely, podcast ja
elokuvia. Paikallisfestivaaleille pyydettiin teoksen muodosta riippumatta lähettämään
jonkin muotoinen tallenne, jotta ryhmä saisi kokea pääsevänsä ammattiteatterin lavalle
edes ammattikatsojien katsottavaksi, kun live-festivaaleja ei pystytty järjestämään. Oli
tärkeää, ettei nuorten panos mene hukkaan.

Koska kyse ei ollut enää näytelmien live-esityksistä, joille Nuori Näyttämö oli kirjailijoilta
oikeudet alun perin saanut, oli näytelmäkirjailijoiden kanssa neuvoteltava
tekijänoikeuksista. Kysehän ei ollut vain tekstin muutoksista, vaan näytelmätekstin
käyttämisestä tallenteissa tai live-striimeissä, jopa täysin erilaisina kuin
alkuperäistekstissä. Näytelmäkirjailijat olivat ymmärtäväisiä nuorten teatteriharrastuksen
jatkamisen vuoksi ja laajensivat tekstien käyttöoikeuksia moneen suuntaan. Nuoret
työskentelivät hienojen näytelmätekstien parissa tarkasti ja analyyttisesti.

Urheilupuiston koulussa tehtiin
kohtauksia Harriet Braunin
näytelmästä Kolme, ja asetelmat
valokuvattiin kuvasarjaksi.
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”Videoprojekti-idea oli ollut ryhmässämme jo hyvin alusta lähtien selvä b-vaihtoehto.
Nyt se ensi kertaa nostettiin konkreettiseksi vaihtoehdoksi.”

”Näyttelijäkummimme Raisa Vattulainen vieraili harjoituksissamme 20.4.2021.
Silloin tiesimme jo, että emme pääse esiintymään livenä,
vaan lopputuotoksemme tulisi olemaan kuunnelma.

 

”Harkoissa on ainoota normaalia elämää.” 
 

”Ryhmän kanssa teimme yhdessä päätöksen siitä, että lopputulos on
dokumenttimainen lyhytelokuvavariaatio
näytelmästä Tyttömetsä.”

”Päätin ohjaajana dramatisoida näytelmän pohjalta lyhytelokuvan, että pääsisimme
tekemään nuoren kanssa edes jotain. Päätös osoittautui erittäin hyväksi.”

 

”Molemmat koulut työstivät lopulta
näytelmästä pienen vapaamuotoisen
tuotoksen, kuvituksen ja kuunnelman.
[- -] Lopputuotokset oppilaat
nauhoittivat omilla kännyköillään
koulussa.”

”Kokosimme ideamme ja voimamme, ja päätimme ryhtyä tekemään näytelmän
materiaalista ns. fiktiivistä podcastia. Lähes kaikki video-otokset on tehty
etäyhteyksillä opiskelijoiden kodeissa.” 
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Korona-aika toi oman värinsä ryhmien ohjaajien työhön ja pakotti ottamaan haltuun
uudenlaisen ryhmäyttämisen, teatteri-ilmaisun osa-alueiden opettamisen ja digitaalisen
tuotannon valmistamisen ’normaalin’ harjoituskausiprosessin lisäksi. 

”Keskusteluissa päädyttiin rajaamaan tärkeimpien kohtausten määrä yhdeksään. Tämä antoi
ohjaajalle idean esityksen koronaturvallisesta toteutustavasta. Jokainen ryhmän yhdeksästä
jäsenestä sai työstettäväkseen yhden kohtauksen. Sen sai toteuttaa aivan millä tavalla
tahansa, kunhan se olisi valmiina maksimissaan viiden minuutin pituinen ja voitaisiin
tarvittaessa joko videoita tallenteeksi tai esittää livenä.”

”Oppilaat valitsivat näytelmästä kaksi kohtausta, joista toteutettiin lukudraama. Näissä
kohtauksissa olevia henkilöitä tutkittiin tarkemmin ja tehtiin posterit. 8C ja 8U -luokat tekivät
kuvitusta näytelmään Kolme. Nuoret valitsivat pienissä ryhmissä kohtauksen, jonka sitten
rakensivat joko muovailuvahasta tai piirtäen isolla paperille. Lopuksi nämä teokset
valokuvattiin ja niistä koostettiin video, joka näytettiin alueemme katselmuksessa
ammattikatsojille.”

”Näytelmässä olisi ollut 13 roolia, joten ratkaisimme puolet rooleista, eli näytelmässä olevat
sisäiset äänet kahdella nukella, joita näyttelijät nukettivat omien roolihahmojensa lisäksi.
Tutustuimme nukketeatteriin, joka on aivan oma taiteenlajinsa.”

”Nuoret saivat myös tehtäviä, jonka avulla työstää roolihahmojaan. He esimerkiksi kirjoittivat
hahmoilleen päiväkirjaa.”

”Prosessin yksi haaste oli, että aina, kun muutos alkoi hahmottua ja uusi idea saatiin
toimimaan, joku joutui jäämään pois, ja tehtäviä piti miettiä uudelleen.”

”Tehdessämme lyhytelokuvaa nuoret pääsivät tutustumaan mm. kameranäyttelemiseen,
oikeaan äänitysstudioon, elokuvavalaisuun ja kuvauskalustoon.”

”Ohjaajana piti kannatella erilaisia nuorten mielialoja ja tunnelmia, jotka johtuivat koko
opiskelun aiheuttamasta eristyneisyydestä ja myös sitoutumisesta pitkään
näytelmäprojektiin.”

”Oli koronasta tavallaan hyötyäkin. Myös maskien käytön suosituksesta löysin alun
järkytyksen jälkeen positiivisia asioita; äänenkäyttöön täytyi kiinnittää enemmän huomiota,
täytyi artikuloida selvemmin ja ilmeiden ja eleiden jäädessä pois kehollisuutta täytyi lisätä."

”Olen kiitollinen siitä, että Sofia-ohjaaja tiesi aina mitä tehdään ja erityisesti miten tehdään.
Tuntui, että saatiin aikaan jotain joka harjoituskerralla, kun oli selvät sävelet mitä tehdään.” 
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Suurin osa lopputeoksista (20 kpl) sai pelkästään digitaalisen muodon toukokuuhun
2021 mennessä. Mukana oli läpimenojen tai yksittäisten kohtausten tallenteita, elokuvia,
nuorten kotonaan kännyköillä kuvaamia ja editoimia kollaariteoksia, yksi lukudraama,
yksi kuunnelma, musiikkivideo, muovailuvahanäyttely teoksen kohtauksista ja useita
prosessidokumentaatioita. Osa ryhmistä myös laittoi tallenteen maksullisen linkin taakse
katsottavaksi, ja jotkut ryhmät esittivät töitään Youtubessa. Osa ryhmistä siirsi live-
esitykset keväästä 2021 syksyyn 2021, eli vasta Nuori Näyttämö -tapahtumien jälkeen.

Koronarajoitusten aiheuttamat pettymykset ja muutokset saivat yhden nuorten ryhmän
toteamaan, että motivaatiota ei ole edes ’videokorvikkeeseen’. Yksi ryhmä kirjoitti omia
tekstejä, jotka koottiin käsikirjoitukseksi, mutta jota ei esitetty missään.

Toukokuussa 2021 ryhmät pääsivät tuomaan teoksensa, oli se sitten mitä taidemuotoa
tahansa, digitaalisessa muodossa paikallisfestivaaleilla, joihin ei koronarajoitusten vuoksi
voitu ottaa yleisöä. Festivaalit pidettiin hankkeessa mukana olevien ammattiteattereiden
näyttämöillä, ja teattereiden henkilökunta järjesti teattereille lähetettyjen tallenteiden
projisoinnin ja kolmen live-esityksen operatiivisen tuotannon sekä etäyhteyden nuorten
ryhmien ja ammattilaiskatsojien välille.

Nuoren Näyttämön ammattilaiskatsojana kaikki ryhmien teokset katsoi kirjailija, ohjaaja
Hanna Ryti. Nuori Näyttämö -tuottaja Hinriikka Lindqvist ja toiminnanjohtaja
Annukka Ruuskanen katsoivat niin ikään kaikki teokset.

MAALIIN PÄÄSTIIN

Kansallisteatterin
paikallisfestivaali
toukokuussa 2021.An
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                            merkityksellistä teatterin harrastaminen on
nuorille ja miten hanakasti ja pieteetillä esityksiä oli
harjoiteltu pandemian asettamista rajoitteista huolimatta.
Erityisen otettu olin siitä, miten moni ryhmä oli ottanut
harjoittelemansa tekstin omakseen. Tämän vuoden
tekstivaihtoehdot vaativat kaikki erityistä paneutumista,
mikään teoksista ei ollut noin vain siirrettävissä näyttämölle
tai varsinkaan pandemian vaatimiin erityisolosuhteisiin.
Tyttömetsä, Flamingonpunainen unelma, Isukki ja Kolme
vaativat kaikki tarkkaa ja herkkää näyttämöllistä ajattelua.
 
Hetket, joina tuttu teksti yllättää katsomossa, ovat
herkullisimpia. Kohtaukset, joissa nuorten tekijöiden ääni
tulee tekstin läpi, ja joissa näytelmä saa kerroksia tekijöiden
omasta maailmasta ovat katsojalle vahvoja kokemuksia.
Sellaisissa hetkissä toteutuu jokin olennainen haltuun
ottamisen ele. On osattu lukea ja tulkita tekstiä ja vieläpä
asettaa se näyttämölle niin, että lukutapa välittyy rampin yli.
Tänä vuonna nämä hetket olivat erityisen huikeita, kun
teatterissa käymisestä oli tehty suurempi rikos kuin kaikesta
muusta kanssakäymisestä. 

Rakastan teatterissa hetkiä, jolloin teos ui nahan alle ja alkaa
naurattaa tai itkettää holtittomasti. Useimmiten niin käy, kun
tulen yllätetyksi. Ne ovat liioittelun tai totaalisen
pudottamisen hetkiä, tilanteita, joissa jokin näyttämön
todellisuudessa tavoittaa minun todellisuuteni, ne ovat
kohtaamisen hetkiä. Sain tänäkin vuonna kohdata valtavan
määrän taitavia, intohimoisia, omalakisia uusia tekijöitä ja
koskettua heidän teoksistaan. Olen siitä todella kiitollinen. 

Sain etuoikeuden olla mukana Nuori
Näyttämö -hankkeen
ammattikatsojana jo toista kertaa. Oli
koskettavaa nähdä, miten

- kirjailija, ohjaaja Hanna Ryti
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Kaarinan Nuorisoteatterin näyttämöteos Isukki
Lahden Nuorisoteatterin lyhytelokuva Flamingonpunainen unelma
Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulun Uljas-ryhmän (Vantaa) näyttämöteos
Flamingonpunainen unelma
Otaniemen lukion (Espoo) fiktiivinen podcast Flamingonpunainen unelma
Tanssiteatteri Tilleri Tallerin (Haapavesi) näyttämöteos Tyttömetsä 
Taidekoulu Estradin (Lappeenranta) dokumenttielokuvamuotoinen Tyttömetsä
MusTe Kollektiivin (Helsinki) konseptivideo Tyttömetsä
HFL Companyn (Kouvola) näyttämöteos Kolme

Paikallisfestivaalien jälkeen valittiin kahdeksan näytelmätulkintaa - jokaisesta
näytelmästä, kaikilta paikallisfestivaaleilta - jotka nähtäisiin Kansallisteatterin uudella
Vallilan näyttämöllä Helsingissä 15. elokuuta 2021. 

Koronarajoitukset Suomessa tiukentuivat jälleen loppukesällä, mutta pari viikkoa ennen
tapahtumaa oli mahdollista tehdä päätös katselmuksesta, jossa nähtäisiin edellä listatut
neljä näyttämöteosta ja neljä digitaalista tulkintaa. Yleisö pääsi kokoontumaan paikan
päälle ja sai Nuori Näyttämö -katselmuksessa kunnian olla mukana yhdessä
Kansallisteatterin Vallilan näyttämön ensimmäisistä tapahtumista. 

PÄÄTÖSKATSELMUS HELSINGISSÄ

Kouvolalainen
HFL Company,
 joka toi Vallilaan
tanssillisen
näyttämötulkinnan
Harriet Braunin
näytelmästä Kolme.

Päätöskatselmusta seuraamassa
myös Kansallisteatterin

pääjohtaja Mika Myllyaho
ja kulttuuritoimittaja

Kirsikka Moring.
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”Kiitos Nuori Näyttämö mahdollisuudesta olla mukana ja toivon, että jatkoa vielä piisaa!”

RYHMIEN KIITOKSET - JA ESIRIPPU 

”Väitän, että korona-ahdistus ei iskenyt niin lujaa näihin nuoriin, kuin se olisi
voinut, koska produktio oli työn alla.”

“Nuori Näyttämö on ollut yksi hienoimmista kokemuksista, jonka olen päässyt

kokemaan teatterin kanssa. Koko työryhmä kehittyi mun mielestä valtavasti sen

johdosta ja se varmasti on kokemus, joka loi upeita muistoja kaikille. Vaikka vuoden

rajoitukset vaikuttivat suuresti projektiin, ei se jäänyt minua harmittamaan.

Ne toivat suuria haasteita, mutta ne kuitenkin ovat kokemuksia, jotka auttavat

näyttelijäntyötä ja jotka jäävät pysyvästi mieleen.”

 

”Nuori Näyttämö on ollut huikea matka poikkeusvuonnakin
ja suosittelen siihen hakemista kaikille nuorten ryhmille jatkossa.”

”Erityisen ylpeä olen nuoristamme, jotka heittäytyivät ohjaamaan. Meillä oli yhteensä 5
nuorta ohjaamassa, joten teoksesta tuli kaikin tavoin nuorten näköinen. Nuori Näyttämö -
hanke antoi tällaiselle mahdollisuuden, sillä harvoin nuorten ääni pääse ohjauksen kautta
näkyville!”

”Osallistuminen stressasi, luultavasti mitään näytelmää ei olisi tehty kevään aikana ilman
Nuori Näyttämö -sitoutumista, mutta toisaalta se myös pakotti jatkamaan ja nuorille oli

suuri helpotus kun saimme prosessivaiheenkin tallennettua. Sitten kuitenkin uusia
ystävyyssuhteita syntyi, ihania hetkiä yhdessä, itsensä ylittämistä, teatterin taikaa myös.”

”Tyttömetsän tekeminen oli kokonaisuudessaan huippua!
Olin jo alusta asti innoissaan siitä, että tehdään nuorten näytelmä,
koska aiemmin ollaan tehty vaan koko perheen näytelmiä.
On ollut ihanaa nähdä kuinka paljon muut on jaksanut tehdä töitä
tän jutun eteen.”

”Päällimmäisenä jäi kiitollisuus.
Kiitos, että saimme tehdä.”
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SEURAAVA NUORI NÄYTTÄMÖ

TNL:n Nuori Näyttämö -konseptin neljäs kokonaisuus alkaa vuonna 2022
näytelmäkirjailijoiden työskentelyllä. Neljä uutta, nuorille esiintyjille ja myöhemmin koko
teatterikentälle suunnattua näytelmää saa ensi-iltansa vuonna 2024. Kirjailijat vuosille
2022-2024 ovat Pauliina Feodoroff, Marko Järvikallas ja Arda Yildirim. Feodoroff
kirjoittaa näytelmänsä koltansaamen kielellä ja se käännetään myös suomeksi. Neljäs
näytelmäteksti valitaan kansainvälisistä näytelmistä ja käännetään suomeksi.

Dramaturgina toimii näytelmäkirjailija Kati Kaartinen. Kirjailijoiden työskentelyn
mahdollistaa Jenny ja Antti Wihurin rahaston myöntämä avustus.

Pauliina Feodoroff

Marko Järvikallas

Arda Yildirim

Pauliina Feodoroff

Kati Kaartinen
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LINKKEJÄ 
Työväen Näyttämöiden liitto ry: https://tnl.fi/
Nuori Näyttämö 2021-2022: https://tnl.fi/nuorinayttamo/
Kolme + 3 näytelmää -antologian tilaukset: https://tnl.fi/tuote/kolme-3-naytelmaa/
Facebook: https://www.facebook.com/nnayttamo/
Instagram: https://www.instagram.com/nuorinayttamo/

Raportin lähteinä on myös käytetty Nuori Näyttämö -ryhmiltä pyydettyjä
loppuraportteja ja palautekyselyä. Kuvat ovat ryhmien raporteista ellei
kuvaajatiedoissa muuta mainita.
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Annantalon Pyörre-ryhmän
kuva esityksestä Kolme.
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