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yleistä
Vuosi 2017 oli Espoon Kaupunginteatterissa muutosten vuosi. Teatterinjohtaja Joachim 

Thibblin lopetti huhtikuussa työnsä Espoossa tultuaan valituksi Svenska Teaternin johtajaksi. 

Toukokuussa Espoon kaupunginteatterisäätiön hallitus valitsi uudeksi johtajaksi aikaisemmin 

mm. Teatterikorkeakoulun näyttelijätyön professorina ja vararehtorina sekä Helsingin juhla-

viikkojen toiminnanjohtajana työskennelleen teatteri- ja oopperaohjaaja Erik Söderblomin.

Vuoden lopulla siirtyi hyvin ansaitulle eläkkeelle myös Espoon kaupunginteatterisäätiön 

hallituksen puheenjohtajana 30 vuotta toiminut Olli Männikkö. Hänen työnsä jatkaja on 

vuoden 2018 alusta Paula Viljakainen.

Pientä muutosta ei merkitse myöskään vihdoin avattu länsimetro. Vaikka metrolinja on tois-

taiseksi kaupunginteatterin kävijäkunnan kannalta, johtuen pysäkin ja sekä Revontulihallin 

että Tapiolan kulttuurikeskuksen välisistä, hankalasti hahmottuvista kulkureiteistä, ollut 

enemmän este ja hidaste, on yhteys, kunhan rakennustyöt metroreitin varrella valmistuvat 

ja reittimerkinnät ja kyltitys toivon mukaan mahdollisimman pian saadaan toimiviksi, Espoon 

Kaupunginteatterin näkökulmasta iso harppaus. Jo vuoden 2017 lopusta lähtien teatteri on 

ollut paitsi pääkaupunkiseudun, myös koko Etelä-Suomen saavutettavissa aikaisempaa 

huomattavasti helpommin.

Espoon Kaupunginteatteri esitti vuoden 2017 aikana kaksi teatterin itsensä tuottamaa 

näyttämöteosta, Annina Enckellin Aarni Kuorikosken tarinan pohjalta dramatisoima, Esa 

Niemisen ja Niklas Rosströmin säveltämä musikaali Äidinmaa sekä Paavo Westerbergin 

kirjoittama ja ohjaama aatedraama Seuraavat 500 vuotta. Vierailuesityksiä oli kaikkiaan 15, 

joista 7 oli ulkomaisia tai kansainvälisiä tuotantoja ja loput kotimaisia. Esityksiä oli yhteensä 

126 kpl ja niissä yhteensä 27 988 katsojaa.

Teatteri panosti edelleen yleisötyöhön sekä kouluyhteistyön että aikuisyleisölle suunnattujen 

keskustelutilaisuuksien, taitelijatapaamisten, teosesittelyjen sekä kulissikierrosten muodossa. 

Espoon koulujen kanssa jatkettiin KULPSin nimellä toimivaa ns. kulttuuripolun toteuttamista. 

Koululaiset voivat KULPSin puitteissa nähdä teatterin esityksiä edulliseen hintaan. Sen ja 

muun kouluyhteistyön kautta teatteriin tutustui vuoden aikana runsaat 1700 kouluikäistä. Eri 

työpajoissa kävi tämän lisäksi yli 40 koululaisryhmää, yhteensä lähemmäs 800 kouluikäistä. 

Teatteri valmisti myös koulujen käyttöön esityksiinsä liittyvän oppimateriaalipaketin. Teatteri 

tarjosi lisäksi TET- eli työelämääntutustumispaikan 11 nuorelle. Espoon Kaupunginteatteri 

on mukana Espoon kaupungin aikuissosiaalityön ja kulttuurin tulosyksikön koordinoimassa 

Kaikukortti-hankkeessa. Hankkeen kautta espoolaisten sosiaalialan yhteisöjen asiakkailla 

on mahdollisuus hankkia itselleen maksuttomia pääsylippuja teatteriin. Vuoden aikana tätä 

mahdollisuutta hyödynnettiin yli 200 kertaa.

Vuosikymmeniä jatkunut teatterin tilahanke on vuoden aikana pääsyt uuteen vauhtiin. Espoon 

kaupunki on katsonut tarpeelliseksi uudistaa ja elävöittää Tapiolan Kulttuuriaukion alueen. 

Osana tätä uudistamishanketta Espoon kulttuurikeskus tullaan remontoimaan, ja osana 

kulttuurikeskuksen remonttia Espoon Kaupungin-teatterille rakennetaan uudet tilat. Monta 

vaihetta on vielä edessä, ennen kuin tilat ovat tosiasia, mutta kaupungin johdon tahtotila lienee 

selvä: nyt tilat rakennetaan. Myös poliittiset päätöksentekijät suhtautunevat uudistamis-

hankkeeseen positiivisesti. Kiistämätön indikaatio tähän suuntaan on kaupunginvaltuuston 

kokouksessaan 7.12. tekemä päätös. Valtuusto osoittaa 500 000 euroa Espoon Kaupun-

ginteatterin teatteritilan, kulttuuritorin ja kulttuurikeskuksen uudistamisen suunnitteluun.

Espoon Kaupunginteatterin kannatusyhdistyksen toiminta on edelleen vilkasta. Yhdistyksellä 

oli vuoden lopulla lähes 600 jäsentä. Puheenjohtajana toimi Leo Eskola. 

Erik Söderblom

teatterinjohtaja
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olli männikkö, espoon kaupunginteatterin 
perustaja ja tukipylväs lähtee eläkkeelle.
”Suru silmässä minä lähden.”

Mutta onneksi katsomossa on Olli Männikölle, teatterin hallituksen 

ikiaikaiselle puheenjohtajalle ja teatterin perustajalle edelleenkin 

aina paikka.

Olli Männikkö on nostanut Espoon nykyisen kaupunginteatterin 

muutaman aktivistin unelmasta Suomen ainoaksi ja menestyneeksi 

kansainväliseksi vierailuteatteriksi. 

30 kulunutta vuotta ovat olleet välillä ylämäkisiä. Pitkällistä taistelua 

on käyty rahasta ja paikasta. Mutta Bertolt Brechtiä siteeraten vuo-

ristojen vaikeudet ovat nyt takana ja edessä ovat tasankojen vaivat.

Vieläkään teatterilla ei tosin ole omaa rakennusta eikä sille vahvis-

tettua paikkaa. Suunnitelmia on kyllä – ja onhan sekin jo edistystä.

Olli Männikkö puhuu talosta kuin lapsestaan. ”Olen maailmalla 

kulkiessani oppinut, miten valtava symboli kulttuurirakennus on 

paikkakunnalle ja tärkein edellytys sen menestykselle.”

”On taloja, joilla on nimet. Ne avaavat tunteen ja valmistavat tulijan 

taiteen vastaanottamiseen. Tietenkin sisältö lopulta ratkaisee.”

Espoossa prosessi on ollut poikkeuksellisen mutkikas. Pitkään 

ehdolla ollut Tapiolan Vesiputoustalon tontti olisi ollut erinomainen, 

mutta nyt siihen rakentuu 10-kerroksisia asuintaloja. 

Männiköllä on kuitenkin rohkaiseva uutinen kerrottavana. Espoon 

kaupunginvaltuusto on myöntänyt tälle vuodelle tukea teatteriraken-

nuksen hankesuunnittelua varten.

Ajatuksena on sijoittaa teatteri nykyisen Kulttuurikeskuksen alueelle. 

Alueen kokonaissuunnitelmasta järjestetään arkkitehtikilpailu. Tämä 

kuulostaa lupaavalta. Ehkä teatteri jopa väistää kerran jo sille esitetyn 

paikan Kulttuuriaukion alla.

Espoon Kaupunginteatteri olisikin ollut varmaan niitä ensimmäisiä 

maanalaisia teattereita, kirjaimellisesti.

”Kulttuurirakennukset säilyttävät arvonsa ja niistä tulee kansa-

laisten maamerkkejä kuten Kansallisteatterimme tai ne keräävät 

suojiinsa ihmisiä satoja ja tuhansia vuosia kuten vanhat katedraalit, 

amfiteatterit, raatihuoneet, kylpylät, oopperatalot ja palatsit, joissa 

nyt sijaitsee taidemuseoita.”

”Toivon että Espoossakin ymmärrettäisiin oman teatterirakennuk-

sen merkitys sekä taiteen että talouden raameissa. Kaikissa sosio- ja 

olli männikkö, espoon kaupunginteatterisäätiön puheenjohtaja 1987-2017

Alussa oli olli, unelma 
ja tyhjä tila
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talouspoliittisissa tutkimuksissa on todettu, miten taiteeseen ja kult-

tuuriin panostaminen tekee kaupungeista tai alueista houkuttavia ja 

niihin halutaan investoida.”

tyvestä puuhun

Männikkö pohtii, miten aikoinaan teatteria perustettaessa tehtiin kau-

askantoisesti oikeita ratkaisuja ja noustiin oikein päin tyvestä puuhun. 

Espoolaiset taiteilijat halusivat teatterin. Perustettiin kannatus-

yhdistys, saatiin kaupunki mukaan. 1987 perustettiin teatterisäätiö, 

jonka hallituksen puheenjohtajaksi nimitettiin myös silloinen kaupun-

ginhallituksen puheenjohtaja Olli Männikkö, kok.

Säätiö oli oivallinen ratkaisu, johon tänään yhä useammat suomalai-

set teatterit tähtäävät. Päätöksiä ei tarvitse kierrättää lautakunnissa 

tai kaupunginhallituksessa.

Päätökset ovat tässä ja nyt, nopeita, säätiön puumerkki riittää, 

ja teatterin taiteellinen johtaja saa rakentaa haluamaansa linjaa ja 

ohjelmistoa.

”Työtä helpottaa, että valta ja vastuu ovat samassa paikassa”, 

Männikkö kiteyttää. Hän kiittää myös ensimmäiseksi taiteelliseksi 

johtajaksi valittua Tytti Oittista. Hän oli ”loistava teatterinjohtaja, joka 

osasi luoda työlle oikeat perustat ja pohjan.”

1970 -luvulla Suomessa oli useita teatterikärhämiä, joissa lautakun-

nat kävelivät taiteilijoiden yli. Muistissa ovat esimerkiksi Joensuun, 

Kotkan, Porin tai Turun kaupunginteattereiden teatterisodat, joissa mil-

loin mikäkin näytelmä oli lautakunnan mielestä kelvoton ohjelmistoon.

”Me vältyimme suurilta kiistoilta. Teatterinjohtaja on saanut vapaat 

kädet taiteellisille valinnoilleen. Jos talous on jotenkin ollut tasapai-

nossa, on hänellä ollut vapaus kokeilla ja tehdä mitä vain. Tärkeintä 

ei ole ollut yksittäisen esityksen yleisömenestys, kunhan suuressa 

mittakaavassa on säilynyt balanssi.”

Toki täydet katsomot helpottavat työtä. Männikkö ottaa esimerkiksi 

viime vuosien häikäisevimmän suurmenestyksen.

meidän luokan menestys
 

Ilta toisensa jälkeen loppuunmyyty Meidän luokka, holokaustista 

Eurooppaa ruohonjuuritasolla kipeästi kuvaava, puolalaisen Tadeusz 

Slobodzianekin kirjoittama tragedia on esimerkki siitä, miten taiteellinen 

menestys ja yleisön teatterirakkaus kulkevat käsikkäin.

Espoolaiset ovat kautta vuosikymmenten olleet etuoikeutetussa 

asemassa, kansainvälisten huippuesitysten etupenkkiläisiä, joille on 

tarjottu myös runsaasti kotimaisia uutuuksia. Globaalista on siirrytty 

joustavasti yhtä laadukkaaseen paikalliseen. 

”Meillä on esitetty Juha Jokelan Espoo -satiireja, on näytelty koti-

seutuhengessä Histan häitä tai tehty teatteria Aurora Karamzinista. 

Hallitus on luottanut teatterinjohtajiin ja yleisö kumpaankin. Kanna-

tusyhdistys on ollut sillanrakentajana.”

Kansainvälisen vierailuteatterin rooli on keskeinen ja yhä tärkeämpi 

linjaus, joka erottaa Espoon Kaupunginteatterin pääkaupunkiseudun 

muista teattereista.

”On osoittautunut oikeaksi päätös luoda teatteri, jolla on liikku-

mavaraa joka suuntaan, ja jossa ei ole kiinteää henkilökuntaa. Näin 

voidaan valita esittäjät kulloiseenkin näytelmään eikä päinvastoin. 

On enemmän joustoa, ja voidaan palkata täsmälleen oikeilta tuntuvat 

näyttelijät oikeisiin rooleihin.”

espoolaiset kielet

Männikkö näkee teatterin kansainvälisyyden tulevaisuudessa yhä 

tärkeämpänä voimavarana. 

”On laskettu, että aivan lähitulevaisuudessa Espoon väestöstä noin 

15 prosenttia puhuu äidinkielenään jotain muuta kieltä kuin suomea 

tai ruotsia. Se haastaa myös kaupunginteatterin. Teatterin on kyettävä 

yhä paremmin integroimaan uudet espoolaiset teatterin työhön tai 

siitä iloitsemiseen.”

”Tänne tarvitaan uusia tekijöitä, joille annetaan mahdollisuus to-

teuttaa itseään haluamallaan tavalla, luoda ja tuoda uutta teatteria.”

Espoon kaupungin on myös päätettävä, haluaako se laadukkaan 

ja omaleimaisen teatterin.

Totuus on, ettei Espoon Kaupunginteatterin avustuksien reaaliarvo 

ole noussut teatterin alkutaipaleelta, 1980 -luvun lopun avustuksista.

”Valtionavustus on tänä aikana moninkertaistunut. Ydinkysymys 

onkin tehtävä yhä uudelleen ja uudelleen. Minkälaisen teatterin 

haluamme – tai ansaitsemme?”

espoon uudet synergiat

”Taide elää, virtaa ja muuttuu alati, mutta jo Jeesuksen isä oli mukana 

rakentamassa teatteria Nasaretiin”, Männikkö tietää.

Hän on seurannut myös kulttuuritilastoja, joiden mukaan teatteri 

tuo paikkakunnalle enemmän kuin vie. Espoon teatteri tuo peräti 

lähes kaksinkertaisesti takaisin siihen sijoitetut rahat.

”Espoon taidelaitoksilla on yhdessä valtavat mahdollisuudet. Ku-

vitelkaa mitä synergiaa voidaan luoda esimerkiksi Aalto-yliopiston, 

Espoon orkestereiden ja kuorojen sekä musiikkiopistojen, taidemuseo 

EMMA:n ja teatterin välille!”

”Uuden tekniikan valtauksia voidaan kokeilla ja hyödyntää välittömäs-

ti teatterissamme, jonne voidaan luoda erilaisia virtuaalitodellisuuksia. 

Espoossa voidaan tehdä uudenlaisia musiikkinäytelmiä ja oopperaa, 

olla kaikin tavoin edelläkävijöitä. Tarvitaan vain yhteinen tahto.” 

Espoossa on pitkään väännetty kättä siitä, saadaanko kaupunkiin 

uimahalli, jossa on 50 metrin allas vai esimerkiksi teatteri. Urheiluhen-

kisenä tunnetussa kaupungissa on helposti asetettu toisiaan vastaan 

kilpailemaan hengen ja kehon kulttuurit.

”Eivät ne ole kaupunkilaisten viihtyvyyden ja Espoon vetovoiman 

kannalta kilpailijoita. Molempia tarvitaan. Paljon turhempaan täällä 

rahoja on laitettu.”

Männikkö ei halua laittaa taiteelle suitsia. Päinvastoin.

”On palkitsevaa nähdä esityksiä, joista ei ehkä pidä, mutta jotka 

opettavat katsomaan maailmaa uudesta suunnasta, ja opettavat 

näkemään sellaista, mitä ei ole ennen osannut katseeseensa vangita.”

”mies, joka rakastaa elämää itseään”

Espoon Kaupunginteatteria 13 vuoden kulussa menestykseen joh-

tanut, uusien perspektiivien avaaja ja kansainvälinen verkostoituja 

Jussi Helminen kuvaakin täyden vapauden työlleen antanutta Olli 

Männikköä omasta näkökulmastaan, miten hämmästynyt hän oli 

tutustuttuaan tämän uraan:

”Kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu ja vara-, 

E.On Finlandin hallituksen pj, Olarin huollon, Otek Oyn hallitusten pj, 

kunniamerkit Espoo mitali, Hatsinan kaupungin mitali, Suomen Leijonan 

Ritarikunnan 1 lk:n mitali, arvonimi kunnallisneuvos…. Lista luotta-

mustoimista ja ansioista on loputon. CV:kin on kolme liuskaa pitkä.”

Mutta ennen muuta Olli Männikkö on Helmiselle ”mies, joka osaa 

johtaa, tekee politiikkaa mutta rakastaa taidetta, rakastaa elämää 

itseään. Ja ihmisten yhteiskuntaa”.

Voiko teatterin perustajasta ja 30 vuoden tukipylväästä enää 

kauniimmin sanoa? Ei voi.

Kirsikka Moring

teatteritoimittaja
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omat tuotannot
ja yhteistuotannot



suomen 100-vuotisjuhlAvuoden alkaessa teatterin kevään 

suurtuotanto oli Äidinmaa, vahva tarina suomalaisista naisista; äideistä, 

tyttäristä, rakkaudesta ja elämän vaikeista valinnoista. Vuonna 2017 oli 

tullut aika puhua äitien maasta; niistä uhrauksista ja valinnoista, joita 

naiset ovat tehneet vaikeina aikoina sekä toivosta ja äidinrakkaudesta, 

joka kantaa yli sukupolvien.

 

Musikaali tuotettiin yhteistyössä tuotantoyhtiö Blue Median kanssa. 

Esiintyjät valittiin   koe-esiintymisissä. Teos oli säveltäjien Esa Niemi-

sen, Niklas Rosströmin ja Aarni Kuorikosken vuosia kypsyttelemä, 

tosielämään perustuva tarina, jonka Annina Enckell dramatisoi Re-

vontulihallin näyttämölle.

Musikaalin tarina kulkee kahdella aikatasolla; talvisotaa edeltävänä 

kesänä nuori Anni rakastuu komeaan muukalaiseen. Annin äidillä, 

sekatavarakauppias Vienolla on epäilynsä ja omat keinonsa selviytyä 

maailmassa. Kahdeksankymmentäluvulla Anni katsoo elämäänsä 

taaksepäin rinnallaan tyttärentyttärensä, joka kantaa mukanaan 

suvun naisten perintöä ja arpia.

Esityksestä tuli menestys ja suuri yleisön suosikki. Musikaalisävelmät 

itkettivät katsomossa monen ikäisiä katsojia. 

enckell – nieminen – rosström – kuorikoski: 

ÄidinmAA
Suomen kantaesitys Revontulihallissa 8.2.2017

40 esitystä, 12 800 katsojaa

Rooleissa Jennie Von Storbacka / Maija Rissanen, Pirkko Mannola, 

Mikael Saari, Laura Voutilainen / Maija Rissanen, Helmi-Leena 

Nummela, Puntti Valtonen, Vilma Kinnunen, Peter Pihlström, Peter 

Nyberg, Tatu Siivonen. Muusikot Eeppi Ursin, Elisa Järvelä / Lea Tuuri.

Musiikki Esa Nieminen ja Niklas Rosström, teksti Annina Enckell, 

laulujen tekstit Sinikka Svärd ja Annina Enckell, ohjaus Maria Sid, 

alkuperäistarina Aarni Kuorikoski, Esa Nieminen, Niklas Rosström, 

lavastus, valo- ja videosuunnittelu Joonas Tikkanen, äänisuunnittelu 

Tommi Koskinen, pukusuunnittelu Erika Turunen, maskeerauksen 

suunnittelu Kaarina Kokkonen, koreografia Peter Pihlström, valokuvat 

Andreas Janett. 

Esitykseen liittyi koululaisryhmille suunnattu maksuton oppimateri-

aalipaketti sekä maksuton draamatyöpaja.

"Väkevää draamaa vahvoista naisista. Äidinmaa on vaikuttava näyttö 

siitä, ettei Suomesta ainakaan osaamista puutu hienon musiikkiteat-

terin tekemiseen!"  

Laura Airola, Helsingin Sanomat

”Komea rakkausmusikaali muistuttaa, että isän maa on myös äitien. 

(…) Kaunisäänisten Jennie von Storbackan ja Mikael Saaren duetot 

soivat niin riipaisevan hienosti kuin niiden täytyy.” 

Soila Lehtonen, Aamulehti
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PAAvo Westerbergin uusi näytelmä oli moderni draama pe-

risynnistä ja syyllisyydestä. Intiimin ja samalla universaalin tarinan 

ytimessä olivat ikuiset kysymykset ihmisyydestä ja olemassaolon 

tarkoituksesta.

Näytelmä tapahtuu aikana jolloin ympäröivä maailma on murroksessa, 

ehkäpä jonkin suuren poliittisen kriisin tai jonkin muun maailman-

laajuisen katastrofin ollessa käynnissä. Tapahtumat saavat alkunsa 

viattomasta koiratappelusta. Tai sitten kaikki alkoi puutarhajuhlissa 

kauan sitten. Tai squashkentällä muutamia vuosia sitten. Nyt ollaan 

kuitenkin rikostutkijan toimistohuoneessa syrjäisellä poliisiasemal-

la, esikaupungin laitamilla, kenties joskus kauan sitten rakennetun 

metroaseman vieressä. Onko kyse tästä hetkestä vai huomisesta? 

Onko kyse jostain, mitä tapahtui 500 vuotta sitten? Vai seuraavan 

500 vuoden päästä? Mitä me muistamme ja miksi?

Paavo Westerberg: 

seurAAvAt 500 vuottA
Kantaesitys Revontulihallissa 20.9.2017

31 esitystä, 4 515 katsojaa

Teksti ja ohjaus Paavo Westerberg, rooleissa Eero Aho, Ria Kataja 

ja Carl-Kristian Rundman, dramaturgia Jukka Viikilä, lavastus ja 

pukusuunnittelu Markus Tsokkinen, valosuunnittelu Ville Seppänen, 

äänisuunnittelu Tommi Koskinen, videosuunnittelu Timo Teräväinen, 

maskeerauksen suunnittelu Kaarina Kokkonen, valokuvat Stefan 

Bremer, traileri Timo Teräväinen ja Matti Helariutta.

Esitykseen liittyi maksuton draamatyöpaja ja oppimateriaali koulu-

laisryhmille (9. lk ja 2. aste).

Syyskauden hienoja hetkiä koettiin koululaisnäytöksen jälkeen lukion 

1. luokkalaisten taiteilijatapaamisessa, jossa nuoret pääsivät keskuste-

lemaan kaikkien näyttelijöiden kanssa ja esittämään hyviä, oivaltavia 

kysymyksiään. Esitys ja keskustelukokemus olivat ikimuistoisia.

”Westerberg on taitava tekstintekijä ja näyttelijät huippuluokkaa. 

Valkoista avaraa tilaa kummempia kulisseja ei edes kaipaa, kaikki 

tapahtuu kielessä. Sanat ovat enemmän kuin tekoja.” 

Riitta Kylänpää, Suomen Kuvalehti
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ulkomaiset
vierailuesitykset



viro-viikot 2.–11.3.2017

endla teater, viro: 

olgA, irinA jA minA
3 esitystä Louhisalissa 2.-4.3. 

555 katsojaa

suomAlAisen teAtterin legendAn Ralf Långbackan vuonna 

1993 kirjoittama näytelmä nähtiin pärnulaisen Endla Teaterin hur-

maavana tulkintana.

Inhimillisessä tragikomediassa Tšehovin kolmea sisarta nuorina 

näytelleet naiset tapaavat kaksikymmentä vuotta ensi-illan jälkeen. 

Yhdessä vietetyn illan aikana naiset jakavat vuosien aikana kerty-

neet ilot, surut ja rakkaudet. Myös jumaloitu Vershinin liittyy Olgan, 

Irinan ja Mašhan seuraan ja pintaan nousevat vaietut salaisuudet ja 

päättymätön kaipuu.

Teksti Ralf Långbacka, käännös ruotsin kielestä Ülev Aaloe, 

dramaturgi Martin Algus, ohjaus ja musiikki Ingomar Vihmar, 

rooleissa Kadri Rämmeld, Kleer Maibaum-Vihmar, Carmen Mikiver 

ja Jaan Rekkor, suomenkielinen käännös ja tekstitys Maija Rantanen.

Teosesittely järjestettiin lauantaina 4.3. Espoon kulttuurikeskuksessa, 

kirjaston tiloissa. Tilaisuudessa toimittaja Kirsikka Moring haastatteli 

Ralf Långbackaa. 

tallinna linnateater: 

jÄneseurg
3 esitystä Louhisalissa 9.-11.3. 

532 katsojaa

tAllinnAn kAuPunginteAtterin vierailun kanssa koettiin tällä 

kertaa monenlaisia haasteita. Alun perin vierailemaan piti saada esitys 

Tagasitulek isa juurde, joka jouduttiin perumaan sairastapauksen vuoksi. 

Myös toinen näytelmä, Amy seisukoht vaihtui. Kolmas yritys onnistui 

ja saimme Louhisaliin vaikuttavan ja hienon draaman Jäneseurg.

Jäneseurg on David Lindsay-Abairen Pulitzer-palkittu näytelmä 

pariskunnasta, jonka lapsen kuolema suistaa raiteiltaan. Esitys oli 

aiheestaan huolimatta lohdullinen kuvaus pitkästä matkasta varjoista 

valoon, surusta takaisin elämään. 

Ohjaus Madis Kalmet, rooleissa Elisabet Reinsalu, Liis Lass, Rain 

Simmul, Epp Eespäev, Mikk Jürjens, suomenkielinen käännös ja 

tekstitys Varja Arola.
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station Athens group, kreikka: 

We Are the PersiAns!
4 esitystä Louhisalissa 22.-25.3. 

465 katsojaa

hussein, rezA, khAlil, Aidim, rezA jA rAmzAm ovat asettu-

neet Ateenaan paettuaan kotimaistaan Afganistanista, Pakistanista 

ja Bangladeshista. Heidän unelmansa on ollut saada uusi elämä, 

vähintään selvitä hengissä. Euroopassa odottavat kuitenkin uuden-

laiset taistelukentät.

Dokumenttiteatteriesityksessä kuusi miestä kertoi oman tositarinansa. 

Heidän kohtalonsa nostivat palan kurkkuun, kaukainen todellisuus 

tuli lähelle. Lämpö ja rehellisyys koskettivat.

Ohjaus Yolanda Markopoulou, näyttämöllä Khalil Ali Zada, Razman 

Mohammad, Hussein Amiri, Aidim Joyimal, Reza Mohammadi, Reza 

Muosevi, suomenkielinen käännös ja tekstitys Anna Wartiovaara. 

Yhteistyössä Athens & Epidaurus Festival & POLYPLANITY 

productions.

Pe 24.3. esityksen jälkeen järjestettiin yleisötilaisuus, jossa esityksen 

teemoja syvennettiin Pekka Haaviston kanssa. Häntä ja työryhmää 

haastatteli toimittaja Kirsikka Moring.

"Huomioni on jakamaton, kun joku viidestä miehestä lavalla sanoo 

egó, minä, ja alkaa kertoa elämästään. Miehet ovat Kreikkaan tulleita 

pakolaisia, ja heidän tarinansa ovat paljaita, karuja – ja totta." 

 Tuomas Kaseva / Helsingin Sanomat 

scenkonst sörmland, ruotsi: 

lAinA oCh FÅglArnA
4 esitystä Louhisalissa 5.-8.4. 

417 katsojaa

PAlkitun ruotsinsuomAlAisen kirjAilijAn Susanna 

Alakosken näytelmä oli järkyttävän ajankohtainen, samalla kaunis 

ja runollinen näytelmä siirtolaisuudesta. Suomalaisten siirtolaisten 

kokemukset Ruotsissa peilautuivat vaikuttavalla tavalla tämän päivän 

pakolaistilanteeseen. 

Vierailun pressitilaisuus järjestettiin Ruotsin suurlähetystössä 4.4. 

ja se sai runsaasti huomiota erityisesti ruotsinkielisessä mediassa.

Teksti Susanna Alakoski, ohjaus, dramaturgia ja konsepti Michaela 

Granit, lavastus ja puvut Karin Lind, ohjaajan assistentti Emelie 

Smeds, valosuunnittelu William Wenner, projisoinnit, valokuvat ja 

videot Elias Lindén, maskeeraus Linda Sandberg, sävellys Jukka 

Rintamäki, näyttämöllä Ingela Schale Berghagen, Zardasht Rad, 

Sylvia Rauan, Mina Azarian, Timo Nieminen, Sannamari Patjas.

"Harvoin olen nähnyt näin lyyristä, puhdistavaa ja samaan aikaan 

järkyttävän ajankohtaista esitystä.” 

Kirsikka Moring
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mark lockyer, iso-britannia: 

living With 
the lights on

3 esitystä Louhisalissa 12.-14.10. 

658 katsojaa

mArk loCkyer on näyttelijä The Royal Shakespeare Companyssa. 

Eräänä aurinkoisena päivänä hänen elämänsä muuttuu peruutta-

mattomasti. Mark kadottaa itsensä ja itsekontrollinsa sekä kykynsä 

harjoittaa ammattiaan. Alkaa uusi elämä, jossa jokainen päivä on 

tasapainoilua rotkon reunalla ja taistelua pimeyttä vastaan.

Markin tositarina on elävä todiste siitä, että mielenterveyden järk-

kyminen voi osua kenen tahansa kohdalle ja että siitä voi selvitä. 

Hurja, hauska ja liikuttavakin monologi antaa rohkeasti kasvot mielen 

sairauksille.

Näyttelijä Mark Lockyer, ohjaus Ramin Gray

Ensimmäisen esityksen jälkeen järjestettiin taiteilijatapaaminen, jossa 

runsaslukuinen yleisö pääsi keskustelemaan näyttelijän ja ohjaajan 

kanssa. Mielenterveyden järkkyminen oli selvästi monelle katsojalle 

koskettava ja omakohtaisesti puhutteleva aihe.

kulunka teatro, baskimaa: 

solitudes
5 esitystä Louhisalissa 15.-18.11. 

1 474 katsojaa

rAkAstettAvA bAskimAAlAinen naamioteatteriryhmä Kulunka 

Teatron André y Dorine hurmasi espoolaisyleisön keväällä 2016 ja 

palasi seuraavana vuonna uudella esityksellään Solitudes.

Sanattoman tarinan päähenkilö on vanha mies, joka ei halua taipua 

muiden ihmisten hänelle asettamiin raameihin vaan pitää kiinni omasta 

itsestään. Rutiineistaan, nautinnoistaan, pienistä iloa tuottavista asiois-

ta, joita muut eivät ymmärrä. Ylpeydestään ja omanarvontunnostaan.

Solitudes on kertomus siitä, miten yksin ihminen lopulta toistenkin 

keskellä on. Tarina on samaan aikaan riipaiseva ja lohdullisen kaunis. 

Naamioteatterin ilman sanoja tapahtuva ilmaisu on syvän puhutte-

levaa ja taianomaista.

Jälleen kerraan naamioteatteri houkutteli Louhisalin katsomot täyteen 

ilta toisensa jälkeen.

Ohjaus Iñaki Rikarte, näyttämöllä José Dault, Garbiñe Insausti, 

Edu Cárcamo.
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Circo Aereo: 

kinemA
6 esitystä Louhisalissa 12.-16.12. 

1 132 katsojaa

CirCo Aereon nykysirkusesitys oli osa Suomi 100-juhlavuo-

den ohjelmistoa, missä roolissa sitä esitettiin myös Ruotsissa. Uutuus 

sai ensi-iltansa Tukholman Södra Teaternissa 2.10.2017. Espoon 

Kaupunginteatteri toi esityksen vierailulle yhdessä Cirko – uuden 

teatterin keskuksen kanssa.

Lavalla kohtasivat elävä räsynukke, maailman suuripäisin mies ja itsen-

sä taisteluun haastava hurjapää. Jonglööri yritti selvitä myrskytuulesta 

ja akrobaatti purukumin lailla venyvistä raajoistaan. Esitys sopi myös 

nuorille katsojille, n. 7-vuotiaasta ylöspäin ja erityisesti varhaisteinit ja 

teini-ikäiset ottivat huimapäisen ja vauhdikkaan esityksen omakseen. 

Konsepti ja ohjaus Maksim Komaro, esiintyjät Karoline Aamås, 

Lisa Angberg, Karina Saarela, Veli-Matti Saarela, Onni Toivonen, 

videosuunnittelu Kalle Nio, valosuunnittelu Juho Rahijärvi, musiikki 

Tuomas Norvio, puvustus Kristina Nováková Záveská, lavastus 

Katrine Høyberg, Kalle Nio, Juho Rahijärvi, Maksim Komaro.

Tuotanto Circo Aereo & Suomen Tukholman instituutti, yhteistyössä 

Cirko – Uuden sirkuksen keskus

”Suomalaisen nykysirkuksen pioneerin Maksim Komaron käsialan 

tunnistaa. Ja siihen voi yleensä luottaa. Kinema punoo onnistuneesti 

yhteen sirkuksen eri alojen taitajien parhaat puolet.” 

Jussi Tossavainen / Helsingin Sanomat
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kotimaiset
vierailuesitykset



teatteri vanha juko, lahti: 

outoA PAloA erÄÄssÄ 
kAuPungissA
2 esitystä Louhisalissa 1.-2.2. 

236 katsojaa

outoA PAloA erÄÄssÄ kAuPungissA oli hilpeänhaikea komedia 

rakkaudesta betoniin ja melankoliaan. Episodimainen musiikkinäytelmä 

kertoi riemastuttavan tunnistettavasti pienistä ihmisistä kaupungissa 

suuren järven rannalla, metropolin kyljessä, rautateiden risteyksessä.

Ohjaus Linda Wallgren, käsikirjoitus, musiikki ja visualisointi 

työryhmä, rooleissa Markus Karekallas, Minja Koski, Maria Nissi, 

Jussi-Pekka Parviainen, Ilona Pukkila, valosuunnittelu Simo Saukkola, 

äänisuunnittelu Janne Louhelainen.

"Jukon upeasti laulava nuori kaarti on hienossa vedossa." 

Maria Säkö / Helsingin Sanomat

seela sella: 

Pieni elÄin 
seela sella 80 vuotta
6 esitystä Louhisalissa 3.-4.2., 28.–29.8., 27.–28.10.  

1 764 katsojaa

rAkAstettu nÄyttelijÄ Seela Sella juhli 80-vuotismerkkipäi-

väänsä monologilla, jossa maailmaa katsotaan Nasun silmin, siis 

ilman ironiaa ja kyynisyyttä. 

Esityksessä Pieni eläin pohtii maailmanmenoa, mennyttä ja tulevaa 

sekä maailman muuttumista – ihmettelee ihmisen toimintaa.

Yleisön pyynnöstä järjestimme lisäesityksiä peräti kahteen kertaan 

ja kaikki näytökset esitettiin täysille katsomoille.

Teksti Leena Tamminen, ohjaus Kari Paukkunen, lavastus Martti Aiha, 

valosuunnittelu Kalle Ropponen, äänisuunnittelu Antti Puumalainen, 

pukusuunnittelu Marja Uusitalo, koreografia Reijo Kela, tuotanto 

Kulttuurikone.
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kaj Chydenius: 

ylPeÄ lAulAjAn ArPA
2 esitystä Louhisalissa 20.3. ja 3.4. 

437 katsojaa

nÄyttelijÄt minjA koski ja Äidinmaan miespääosassakin 

loistanut Mikael Saari ovat nuorta sukupolvea Kaj Chydeniuksen 

laulustudiossa. Molempien äänet taipuvat sekä herkkään lyyrisyyteen 

että kajakkaan vimmaan.

Lauluillassa kuultiin uusia ja vanhoja Chydeniuksen lauluja maestron 

itsensä säestyksellä. Ilta oli suomalaisen runouden ja säveltaiteen 

juhlaa.

Sävellykset ja juonto Kaj Chydenius, solistit Minja Koski ja Mikael Saari

kuopion kaupunginteatteri ja tanssiteatteri minimi: 

vAimoni, CAsAnovA
2 esitystä Louhisalissa 19.-20.4. 

405 katsojaa

leeA klemolAn näytelmä elämänhalusta, kuolemanpelosta ja 

musiikin vaarallisesta vaikutuksesta. Leea Klemolan uusi näytelmä sai 

kantaesityksensä Kuopion kaupunginteatterin ja Tanssiteatteri Mini-

min yhteistyönä syyskuussa 2016. Esitys palkittiin Thalia-palkinnolla 

keväällä 2017.

Vaimoni, Casanova oli huikean lennokas kertomus rakkaudenkaipuusta 

ja kivusta, sekä tuhoon tuomitusta yrityksestä pysyä kohtuudessa ja 

hyvässä käytöksessä. Se on eroottinen komedia loppuunkulutetusta 

valloittajan naamiosta, jonka läpi jo kuultavat kantajansa epävarmat, 

nälkäiset, avuttomat ja yksinjäämistä pelkäävät kuolevaiset kasvot.

Klemola oli yleisönsuosikki myös Espoossa, katsomot pullistelivat mo-

lempina esitysiltoina ja tulijoita olisi ollut enemmän kuin saliin mahtui,

Teksti ja ohjaus Leea Klemola, rooleissa Annukka Blomberg, Miko 

Kivinen, Antti Lahti, Meri-Maija Näykki ja Seija Pitkänen. Lavastus 

Erkki Saarainen, puvustus Mirkka Nyrhinen, äänisuunnittelu Antti 

Puumalainen, valosuunnittelu Sam Siltavuori.
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klockriketeatern: 

de lAngerhAnskA ÖArnA
4 esitystä Louhisalissa 27.– 30.9. 

723 katsojaa

sisarukset stina ja ylva ekblad yhdessä näyttämöllä!

Susanne Ringellin uusi näytelmä De langerhanska öarna sai kantaesi-

tyksensä Espoossa. Näytelmä toteutettiin Espoon Kaupunginteatterin 

ja Klockriketeaternin yhteistyönä. Näytelmä oli leikkisä dystopia 

kahdesta siskoksesta. Se oli runollinen ja haikea draama ihmisenä 

olemisesta, annettujen totuuksien ja sääntöjen vastustamisesta, 

unelmista ja kaipuusta. Kirjoittaja Susanne Ringellin omaäänistä 

kieltä oli nautinto seurata.

Teksti Susanne Ringell, suomennos Laura Ruohonen, ohjaus 

Ulrika Bengts, lavastus Katrin Brännström, Atsuko Hamanaka, 

pukusuunnittelu Linn Wara, musiikki Peter Hägerstrand, 

valosuunnittelu Mari Agge, valokuva Frida Lönnroos, näyttämöllä 

Stina Ekblad, Ylva Ekblad.

Torstaina 28.9. esityksen jälkeen järjestettiin taiteilijatapaaminen, jossa 

yleisö pääsi keskustelemaan ainutlaatuisen hienon työryhmän kanssa.

Esityskausi jatkui kiertueella Suomessa ja Ruotsissa, mm. Tukholman 

Dramatenissa, josta näyttelijätähti Stina Ekblad oli ”lainassa”.

teatteri siperia, tampere: 

eikÄ kukAAn meitÄ 
enÄÄ etsi
3 esitystä Louhisalissa 9.-10.10. 

642 katsojaa

Mitä yksityinen ihminen voi tehdä, kun ilmastonmuutos tuhoaa koko 

maailman? Tamperelaisen Teatteri Siperian Eikä kukaan meitä enää 

etsi käsitteli vakavaa aihetta huumorilla ja lohdullisesti.

Näytelmässä kohdattiin tavallisia ihmisiä pohtimassa ratkaisujaan, 

valintojaan ja tulevaisuuttaan suhteessa ehkä suurimpaan kriisiin, 

jonka ihmiskunta on koskaan kohdannut. 

Esitys oli osa KULPS-kokonaisuutta ja päiväesitys 10.10. vetikin 

katsomon täyteen kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisia, jotka pitivät 

esityksestä kovasti.

Ohjaus Tommi Kainulainen, käsikirjoitus Tommi Kainulainen, Marika 

Heiskanen, Karoliina Blackburn, Reidar Palmgren, näyttelijät Marika 

Heiskanen, Karoliina Blackburn, Jaakko Ohtonen

Jääkarhu Tytti Marttila, lavastus- ja valosuunnittelu Petri Tuhkanen
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linnateatteri, turku: 

Pomo!
3 esitystä Louhisalissa 23.-25.10. 

735 katsojaa

toimistokomediA turkulAisittAin! Lars von Trierin kirjoit-

tamassa ja Mika Eirtovaaran ohjaamassa komediassa turkulainen 

pienyritys palkkaa näyttelijän esittämään johtajaa tärkeää liiketapaa-

mista varten. Valepomon on tarkoitus pysytellä kuvioissa vain noin 

kahden virkkeen verran – mutta kuten kunnon komediaan kuuluu, näin 

ei todellakaan käy. Pian firmaa johtaa mies, jonka ansiosta porukas 

sählätä niinpal hirviäst ja iha ihmeellisel taval!

Käsikirjoitus Lars Von Trier, alkuperäissovitus Jack McNamara, 

suomennos ja ohjaus Mika Eirtovaara, rooleissa Mikko Nousiainen, 

Teemu Aromaa, Tom Petäjä, Linda Wiklund, Suvi Aarrekari ja Jere 

Hultin, kuvat Otto-Ville Väätäinen.

riku j. korhonen: 

isÄn jÄlki
kollaan kenttäpapin tarina
Kantaesitys. 5 esitystä Louhisalissa 22.11.-5.12. 

498 katsojaa

”kollAA kesti, entÄ me?”

Kantaesityksensä Espoossa saaneessa monologissa seurattiin mieheksi 

kasvamisen vaiheita satavuotiaassa Suomessa nuoren kenttäpapin 

Jorma Heiskasen tarinan kautta. Heiskanen osallistui talvisotaan juuri 

papiksi valmistumisensa jälkeen ja joutui toimimaan ikätoveriensa 

henkisenä isänä ja sielunpaimenena olosuhteissa, jotka olivat vasta-

valmistuneelle teologille täysin poikkeuksellisia. Heiskanen kirjoitti 

kokemuksistaan kirjan heti sodan jälkeen. Hän katosi jatkosodan 

alussa kesäkuussa 1941. 

Vaikuttavan ja vahvan monologin oli dramatisoinut Marjo Heiskasen 

Kollaan kenttäpapin tarina -teoksen pohjalta Riku J. Korhonen. Se 

sisälsi otteita myös teoksista: Jorma Heiskanen; Kenttäpappina 

Kollaalla, Erkki Palolampi; Kollaa kestää.

Näyttämöllä Riku J. Korhonen, ohjaus Sakari Kirjavainen, 

äänisuunnittelu Janne Auvinen, valosuunnittelu Jarkko Lievonen, 

pukusuunnittelu Heidi-Erika Tsokkinen.

”Väkevimmät saarnat kuulee nykyisin teatterissa. Tällä kertaa vuorossa 

on – taas kerran – Espoon kaupunginteatteri. Monologinäytelmä , Isän 

jälki – Kollaan kenttäpapin tarina on kaikessa  rosoisuudessaan vahva 

kuvaus yhden miessukupolven traumasta, jonka jäljet näkyvät yhä.” 

Hannu Kuosmanen, Kotimaa
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yleisötyö
yleisötyötä kouluille ja opettajille 

KULPS ja muut koululaisyleisöt

KULPS! on Espoon kaupungin kulttuuri- ja liikuntapolku, jonka puit-

teissa peruskoululaiset pääsevät vuosittain nauttimaan kulttuuri- tai 

liikuntaelämyksistä koulupäivän aikana. Vuonna 2017 KULPS-esityksiä 

olivat omat tuotannot Äidinmaa ja Seuraavat 500 vuotta sekä syys-

kaudella lisäksi tamperelaisen Teatteri Siperian ilmastomuutosta 

käsittelevä vierailuesitys Eikä kukaan meitä enää etsi. Näitä esityksiä 

kävi katsomassa KULPS-hankkeen kustantamana yhteensä 1006 

koululaista.

”Esitys oli mielenkiintoinen ja kertoi tänä päivänä paljon tunteita 

kohottavasta aiheesta. Näytelmä sai minut todella pohtimaan omaa 

kierrätystäni, sähkön ja lihan käyttöä, ja ajattelemaan tulevaisuutta.”

Oppilaspalaute / Eikä kukaan meitä enää etsi

”Näytelmää oli vaikea ymmärtää ja hetkittäin sekava. Näytelmästä 

jäi enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Silti näyttelijät näyttelivät 

hienosti vaikeista roolihahmoista huolimatta.”  

Oppilaspalaute / Seuraavat 500 vuotta

KULPS-näytösten lisäksi myös muissa esityksissä kävi yläkoulu- ja 

lukiolaisryhmiä, yhteensä 705 oppilasta. Kansainvälisistä vierailuesi-

tyksistä skitsofreniaan sairastuneen näyttelijän tositarinaan perustuva 

Living with the Lights on  puhutteli lukiolaisyleisöä, yhteensä 240 

oppilasta neljästä lukiosta kävi katsomassa hurjan monologin.

Työpajat

Omiin tuotantoihin Äidinmaa ja Seuraavat 500 vuotta, sekä vierailuesi-

tykseen Eikä kukaan meitä enää etsi liput ostaneille koululaisryhmille 

tarjottiin mahdollisuus syventää teatterikokemustaan maksuttomassa 

draamatyöpajassa. Puolentoista tunnin mittaiset, toiminnalliset 

työpajat suunnitteli ja ohjasi draamapedagogi Hanna Häyhä ja niitä 

järjestettiin yhteensä 41 peruskoulu- ja lukiolaisryhmälle. Työpajat 

pidettiin pääsääntöisesti koulujen omissa tiloissa ja niihin osallistui 

vuoden aikana yhteensä 798 oppilasta.

”Työpaja oli hyvä, ja omien esitysten teko oli hauskaa.” 

Oppilaspalaute

Oppimateriaalipaketit

Teatteri tarjosi yläkoulu- ja lukiolaisryhmille suunnatun, maksuttoman 

oppimateriaalipaketin kolmeen esitykseen: Äidinmaa, Seuraavat 

500 vuotta ja Eikä meitä kukaan enää etsi. Oppimateriaalit valmisti 

draamapedagogi Hanna Häyhä. 

Oppimateriaalit löytyvät teatterin nettisivuilta kohdasta yleisötyö ja 

ne ovat siellä kaikkien kiinnostuneiden vapaasti käytettävissä. 

”Pohdi Seuraavat 500 vuotta -näytelmän kerrontaa ja kieltä. Millaista 

kerronta on ja millaisia kerronnan keinoja käytetään? Millaisia näytelmän 

monologit eli yksinpuhelut ja dialogit eli vuoropuhelut ovat? Miten kieltä 

käytetään ja miten sillä pelataan? Miksi näytelmän roolihahmo Lauri 

haluaa olla kielellisesti tarkka? Onko kielellinen tarkkuus mielestäsi 

mahdollista? Millaisen roolin kieli saa näytelmässä?” 

Esimerkkitehtävä Seuraavat 500 vuotta -oppimateriaalista

Kulissikierrokset

Koululaisryhmät voivat käydä yhdessä opettajansa kanssa tutustu-

massa teatteriin koulupäivän aikana. Noin 45 minuutin mittaisella 

kulissikierroksella tutustutaan teatteriammatteihin ja teatteriesityksen 

valmistamisen vaiheisiin puvustossa, verstaalla, back stagella ja näyt-

tämöllä. Vuoden 2017 aikana teatteriin kävi tutustumassa yhteensä 

7 koululaisryhmää. Kierrokset veti tiedotus- ja markkinointisihteeri 

Satu Ylirisku.

Yleisölle avoimia kulissikierroksia järjestettiin myös Espoo-päivän 

yhteydessä, yhteensä 8 ryhmälle. Silloin vetäjinä toimivat Heikki Örn 

ja Marianna Nurmi. 

Kulttuuri-TET

Teatteri tarjoaa vuosittain työelämääntutustumispaikan muutamalle 

teatterista kiinnostuneelle 8 – 9.-luokkalaisille. Vuodesta 2015 alkaen 

Espoon Kaupunginteatteri on ollut mukana pääkaupunkiseudun 
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kulttuurilaitosten Kulttuuri-TET-hankkeessa, jonka tavoitteena on 

kehittää koululaisten mahdollisuuksia saada äänensä kuuluviin ja 

saada heidän ajatuksensa ja taitonsa kulttuuritoimijoiden käyttöön. 

Vuoden 2017 aikana 11 nuorta suoritti TET-jaksonsa Espoon Kaupun-

ginteatterissa. TET-harjoittelijat ovat raportoineet oppimaansa mm. 

teatterin some-kanavilla.

”Kahden viikon TET-harjoittelumme Espoon Kaupunginteatterilla oli 

hauska, monipuolinen ja työntäyteinen! Saimme tutustua teatterin 

toimintaan, seurata esityksiä ja harjoituksia sekä tehdä kaikenlaisia 

pieniä hommia ja projekteja.” 

Lainaus TET-harjoittelijan loppuraportista

muu yleisötyö

Teosesittely

Viro-viikolla pärnulainen Endla Teater esitti Ralf Långbackan vuonna 

1993 kirjoittaman näytelmän Olga, Irina ja mina. Lauantaina 4.3. ennen 

esitystä järjestetyssä teosesittelyssä teatteritoimittaja Kirsikka Moring 

haastatteli Ralf Långbackaa. Tilaisuus pidettiin Tapiolan kirjastossa, 

yleisöä noin 70 henkilöä. 

Taiteilijatapaaminen

Klockriketeaterin kantaesitys De langerhanska öarna toi näyttelijäsisa-

rukset Ylva Ekblad ja Stina Ekbladin ensimmäistä kertaa suomalaiselle 

näyttämölle yhdessä. Torstaina 28.9. esityksen jälkeen järjestetyssä 

keskustelutilaisuudessa hurmaavat Ylva ja Stina Ekblad kertoivat 

esityksen valmistamisesta sekä suhteestaan Susanne Ringellin 

erityislaatuiseen tekstiin ja kieleen. Tilaisuus pidettiin Louhisalissa, 

yleisöä noin 50 henkilöä. 

Keskustelutilaisuudet

Syyskaudella teatteri järjesti yhdessä Kirkko & Kaupunki -lehden kes-

kustelusarjan SYNTI – ARMO – TAIVAS. Tilaisuuksien teemat liittyivät 

Paavo Westerbergin kirjoittamaan ja ohjaamaan Seuraavat 500 vuotta 

-näytelmään. Tilaisuuksien isäntänä ja keskustelun vetäjänä toimi 

Kirkko & Kaupunki -lehden päätoimittaja Jaakko Heinimäki ja teatterin 

puolesta markkinointipäällikkö Marika Agarth. Keskustelijoina olivat 

10.10. näyttelijä Seela Sella ja ohjaaja Paavo Westerberg

24.10. kirjailija Kaisa Raittila ja näyttelijä Laura Malmivaara 

7.11. filosofi Torsti Lehtinen ja diakoni Kristiina Huotari. 

Keskustelusarja järjestettiin Revontulihallissa, osallistujia yhteensä 175.

Esirippu auki! Espoo-päivänä

Espoo-päivänä lauantaina 26.8. räväytettiin Esirippu auki! ja yleisö 

pääsi tutustumaan teatteriin. Avoimet harjoitukset, kulissikierrokset, 

elävä musiikki, maskeerausnäytökset, viininmaistajan temppurata, 

lasten teatteri- ja sirkustyöpajat, teatterilipputarjoukset ja muu ohjelma 

houkutteli paikalle yli 400 hengen yleisön. Myös Kannatusyhdistys 

osallistui päivän järjestämiseen.

”Osallistuin Espoo-päivän viettoon vanhasta muistista, vaikka olen 

asunut toisella puolen kaupunginrajaa jo parikymmentä vuotta. Kiin-

nostavaan ohjelmaan kuului Espoon Kaupunginteatterin Esirippu auki, 

jossa päästiin mm. kuulemaan uuden teatterinjohtajan Erik Söderblomin 

haastattelua ja seuraamaan Paavo Westerbergin Seuraavat 500 vuotta 

-näytelmän avoimia harjoituksia. Kiinnostavaa tulossa...”

Kaikukortti 

Espoon Kaupunginteatteri on mukana Espoon kaupungin aikuissosiaali-

työn ja kulttuurin tulosyksikön koordinoimassa Kaikukortti-hankkeessa. 

Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa tiukassa taloudellisessa 

tilanteessa olevien henkilöiden osallistuminen kulttuurielämään. 

Kaikukortilla espoolaisten sosiaalialan yhteisöjen asiakkailla on 

mahdollisuus hankkia itselleen maksuttomia pääsylippuja. Espoon 

Kaupunginteatterissa Kaikukorttilippuja käytettiin vuoden 2016 

aikana yhteensä 209 kpl. 

 Espoon KaupungintEattEri 2017   21



Hanke uudisrakennuksen aikaansaamiseksi Espoon Kaupunginteatte-

rille eteni monella rintamalla vuoden 2017 aikana. Tätä uudisrakennusta 

kutsutaan nyt yleisesti teatteritilaksi. Suunnittelu tapahtuu osana 

Tapiolan Kulttuuriaukion, ns. kulttuurikeskittymän uudistamishanketta.

Kun suunnittelutyössä nyt siirrytään seuraavaan vaiheeseen, varsi-

naisen hankesuunnitelman tekoon, sijoitusvaihtoehtoja on edelleen 

Tapiolan kulttuuriaukion yhteydessä useita. Jatkoselvitys tehdään 

vuoden 2018 aikana käynnistettävän arkkitehtuurikilpailun kautta. 

Talo/tilahankkeen suunnittelu tapahtui vuonna 2017 kahdessa pää-

asiallisessa vaiheessa: talvella ja keväällä 2017 suunnittelua tehtiin 

pelkästään kaupungin virkamiesten toimesta. Espoon Kaupungin-

teatterin edustajia ei kutsuttu silloin lainkaan mukaan suunnitteluun. 

Espoon kaupunginhallitus käsitteli ensimmäisen kerran virkamiesten 

tekemiä suunnitelmia kokouksessaan 8.5.2017. Kaupunginhallitus 

päätti hyväksyä esittelijän esityksen yksimielisesti, mutta itse esitystä 

ei kirjattu pöytäkirjaan eikä sitä julkaistu.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa uudelleen jo 5.6.2017 ja teki silloin 

päätöksen: ”Vierailuteatterina toimivan Espoon kaupunginteatterin 

tilat sijoitetaan kulttuurikeskuksen yhteyteen osana kulttuurikeskuk-

sen peruskorjaushanketta. Hanke toteutetaan vaiheittain niin, että 

kulttuurikeskuksen toiminta voi peruskorjaus- ja laajennustyön ajan 

kohtuullisesti jatkua ilman pitempiä katkoksia. Hankesuunnitelma 

tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn vuoden 2018 loppuun 

mennessä.” Kulttuurilautakuntaa kehotettiin samalla ottamaan kantaa 

myös ”teatterin toiminnalliseen konseptiin vierailuteatterina”. Kulttuu-

rilautakunta kokoontuikin jo kaksi päivää myöhemmin 7.6.2017, jolloin 

se päätti hyväksyä kulttuurikeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen 

tarveselvityksen, eli käytännössä kaupunginhallituksen esityksen. 

Kulttuurilautakunta päätti samalla edellyttää, että huolehditaan 

siitä ”että Espoon kaupunginteatterin kanssa käytävissä tilasuun-

nitteluun liittyvissä neuvotteluissa huomioidaan niiden soveltuminen 

ensisijaisesti vierailuteatterikäyttöön”. Kaupungin edustajien kanssa 

myöhemmin käydyissä keskusteluissa on monelta taholta korostettu, 

että ilmaisu ”vierailuteatteri” ei sulje pois teatterin itsensä tuottamia 

esityksiä, vaan sen sijaan vahvistaa hyväksi koettua nykykäytäntöä, 

jossa teatterilla ei ole kiinteää näyttelijäensembleä, vaan se kiinnittää 

taiteilijansa produktiokohtaisesti.

Kaupunginteatterisäätiön hallitus kokoontui 7.6.2017 ja laati lausunnon 

kaupunginhallituksen ja kulttuurilautakunnan tekemien päätösten 

johdosta. Liite 1. 

’

teatteritalohankkeen 
vaiheet 2017

Teatteritalon/tilan suunnittelua jatkettiin kulttuuritoimen johdolla 

syksyllä 2017.  Kulttuuritoimenjohtaja Susanna Tommila kutsui teat-

terin edustajina työryhmätyöskentelyyn mukaan teatterinjohtaja Erik 

Söderblomin ja käyttöpäällikkö Heikki Örnin.  Suunnittelua tehtiin 

kolmessa ”think tank”-seminaarissa. Työryhmän jäseniä olivat teatterin 

edustajien lisäksi kultturijohtaja Susanna Tommila, Tiina Kasvi, Tapio-

lan projektijohtaja Antti Mäkinen, Tilakeskuksen suunnittelupäällikkö 

Juha Iivanainen, Tapiola Sinfoniettan intendentti Juha Ahonen sekä 

Kulttuurikeskuksen tuotantopäällikkö Mika Nikula. Ulkopuolisina 

asiantuntijoina kuultiin Demos ry:n tutkimusjohtajaa Aleksi Neuvosta, 

Logomo-keskuksen tapahtuma- ja tuotantojohtajaa Janne Auvista, 

Aalto yliopiston Mediakeskuksen johtajaa Marcus Korhosta sekä 

Teatterikorkeakoulun ohjaajantyön professoria Saana Lavastetta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.11.2017 valtuutettu Leena Luhtasen 

toivomuksen että ”valtuustolle tuotaisiin kokonaisvaltainen selvitys 

Tapiolan kulttuurialuetta (erityisesti Kulttuurikeskus, kulttuuriaukio, ns. 

Ervin keskusta ja kulttuuripolku WG-taloon) koskevista suunnitelmista 

ennen kuin asiaan liittyvistä yksityiskohdista lopullisesti päätetään”.  

Kaupunginvaltuusto päätti myös kokouksessaan 7.12.2017 varata 

500 000 euroa suunnittelurahaa Espoon teatteritilan, kulttuuritorin 

ja kulttuurikeskuksen suunnitteluun. 

Teatterin johtoryhmä ja teatteritilatoimikunta valmistelivat marras-

kuussa laajan kannanoton teatteritilan suunnittelusta. Kannanotto 

käsiteltiin ja hyväksyttiin Kaupunginteatterisäätiön hallituksen ko-

kouksessa 4.12.2017. Se lähetettiin mm. kulttuuritoimenjohtajalle, 

kulttuurilautakunnalle ja kaupunginhallitukselle. Liite 2.

Susanna Tommilan asettaman työryhmän loppuraportti julkaistiin 

27.12.2017. Raportti käsittelee teatteritilakysymystä pienemmällä 

tarkkuusasteella kuin teatterisäätiön hyväksymä, asettamansa teat-

teritoimikunnan kannanotto. Kulttuurijohtaja Tommilan kehotuksesta 

teatteri käyttääkin yhteydenotoissaan kaupungin eri tahojen kanssa 

itse laatimaansa kannanottoa oman tahtotilansa ilmaisemiseen 

varsinkin niiden kysymysten osalta, joita Tommilan työryhmän lop-

puraportti sivuuttaa. 

Teatterille on tärkeää pitää huolta mm. siitä, että teatterisäätiön 

sääntöjen mukaisesti teatteri säilyy itsenäisenä toimijana, että teat-

terin henkilökunnalle rakennetaan riittävät maanpäälliset työtilat ja 

että teatterilla tulee olemaan uusissa tiloissaan oma sisäänkäynti. 

Lisäksi teatteritilasta mahdollisimman suuri osa tulisi sijaita maa-

pinnan yläpuolella.  
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KANNATUSYHDISTYKSEN TOIMINTA

Vuosi 2017 oli kannatusyhdistyksen 33. toimintavuosi. Kannatusyhdis-

tys perusti yhdessä Espoon kaupungin kanssa vuonna 1987 Espoon 

kaupunginteatterisäätiön, joka ylläpitää teatteria. Sääntöjensä mu-

kaisesti yhdistys edistää teatteritoimintaa Espoossa. Kannatusyhdis-

tyksen hallituksen puheenjohtaja Leo Eskola on toiminut yhdistyksen 

edustajana kaupunginteatterisäätiön hallituksessa. 

Yhdistyksessä oli vuoden lopussa 580 jäsentä. Teatteritalohankkeen 

edistäminen ja teatterin tunnettuuden parantaminen ovat olleet 

toiminnan keskeisiä tavoitteita. 

Kannatusyhdistys järjesti Revontulihallissa 21.3.2017 keskusteluti-

laisuuden ” Espoon kaupunginteatteri 2020”. Tilaisuuden alustajina 

olivat kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Jaana Jalonen, kulttuuri-

päällikkö Tiina Kasvi, projektinjohtaja Antti Mäkinen, teatterisäätiön 

hallituksen puheenjohtaja Olli Männikkö ja yhdistyksen entinen 

puheenjohtaja Heikki Pohjala. Tilaisuuteen osallistui 105 teatterin 

ystävää. Kokemukset olivat niin positiivisia, että vastaavia tilaisuuksia 

päätettiin järjestää vuosittain yhteistyössä Espoon kulttuuritoimen 

ja Kaupunginteatterin kanssa.

Teatteritaloasia sai uuden käänteen, kun kaupunginhallitus 5.6.2017 

hylkäsi vuodesta 2005 lähtien valmistellun ja kannatusyhdistyksen 

tukeman teatteritalovaihtoehdon ja päätti, että teatterin uudet tilat 

toteutetaan Espoon kulttuurikeskuksen korjauksen yhteydessä 

Kulttuuriaukion pohjoisreunalla olevalle tontille.  Kannatusyhdistys 

tukee tehtyä paikkaratkaisua ja toimii aktiivisesti sen puolesta, että 

teatterille saadaan mahdollisimman pian asianmukaiset tilat. 

Kevätkaudella käynnistettiin yhdessä teatterin kanssa talkootyökokeilu, 

jossa yhdistyksen jäsenet myivät käsiohjelmia Äidinmaa-esitykseen. 

Kokemukset olivat positiivisia ja käsiohjelmien myyntiä jatkettiin 

syyskaudella.

Teatterin ja kannatusyhdistyksen tunnettuutta on parannettu lehtikirjoi-

tuksilla, tiedottamisella ja uusilla kumppanuuksilla. Nuorisoyhteistyötä 

esittävän taiteen koulun (ESKO) kanssa jatkettiin. Espoon nuorisoval-

tuuston kanssa käynnistettiin yhteistyöhankkeita. Toukokuussa toteu-

tettiin jäsenkysely, jossa koottiin tietoa toiminnan kehittämistä varten. 

Yhdistyksen kotisivut uudistettiin ja some-tiedottamista kehitettiin.

Teatteriretkiä ja tapahtumia järjestettiin perinteiseen tapaan. Näitä 

jäsenille tarkoitettuja tilaisuuksia ja oman teatterin esityksiä oli vuoden 

aikana yhteensä yhdeksän ja niihin osallistui 937 henkilöä. Espoon 

Kaupunginteatterin lippuja kannatusyhdistys välitti jäsenilleen esityk-

siin 458 kappaletta ja oli tällä lippumäärällä teatterin suurin asiakas. 

JÄSENYYDET  

Espoon Kaupunginteatteri oli vuoden 2017 aikana Suomen Teatterit 

ry:n Työväen Näyttämöiden Liiton, I.E.T.M:n, Helsingin seudun kauppa-

kamarin, Riksteaternin, Tapiola Toimii ry:n, Espoon Kaupunginteatterin 

kannatusyhdistyksen sekä Veronmaksajain keskusliiton jäsen.  

Joachim Thibblin toimi jäsenenä Teatterijohtajaliiton hallituksessa ja 

Nordiska Teaterledarrådetissa sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön 

asettamassa asiantuntijaryhmässä, joka valmisteli v. 2017 loppuun 

mennessä ehdotuksen museoiden, teattereiden ja orkestereiden 

valtionosuusjärjestelmän (VOS) uudistamiseksi.

Erik Söderblom toimi jäsenenä The European House for Culture 

-organisaatiossa. 

Heikki Örn toimi Suomen OISTAT-keskuksen varapuheenjohta-

jana ja hallituksen jäsen ja Suomen edustaja OISTAT Technology 

Commissionissa.

muu toiminta
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esitys- ja katsojatilasto

kevÄt 2017 Esitykset (kpl) Paikat (kpl) Katsojat (hlö) Täyttöaste (%)

 OMAT JA YHTEISTUOTANNOT

Äidinmaa 40 14 774 12 800 87

Yhteensä 40 14 774 12 800 87

 

 KOTIMAISET VIERAILUT  

Pieni eläin - Seela Sella 80v 2 592 591 100

Vaimoni, Casanova 2 412 405 98

Ylpeä laulajan arpa 2 592 437 74

Outoa paloa eräässä kaupungissa 2 562 236 42

yhteensä 8 2 158 1 669 77

 

 ULKOMAISET VIERAILUT  

Jäneseurg 3 852 532 62

Laina och fåglarna 4 890 417 47

Olga, Irina ja mina 3 888 555 63

We are the Persians 4 932 465 50

yhteensä 14 3 562 1 969 55

 

KEVÄT YHTEENSÄ 62 20 494 16 438 80

 

 

syksy 2017 Esitykset (kpl) Paikat (kpl) Katsojat (hlö) Täyttöaste (%)

 OMAT JA YHTEISTUOTANNOT  

Seuraavat 500 vuotta 31 8 897 4 515 51

yhteensä 31 8 897 4 515 51

 

 KOTIMAISET VIERAILUT  

Pieni eläin - Seela Sella 80v. 4 1 184 1 173 99

De langerhanska öarna 4 952 723 76

Eikä kukaan meitä enää etsi 3 852 642 75

Pomo! 3 888 735 83

Isän jälki - Kollaan kenttäpapin tarina 5 1 060 498 47

yhteensä 19 4 936 3 771 76

 

 ULKOMAISET VIERAILUT  

Living with the Lights on 3 888 658 74

Solitudes 5 1 480 1 474 100

Kinema 6 1 776 1 132 64

yhteensä 14 4 144 3 264 79

 

SYKSY YHTEENSÄ 64 17 977 11 550 64

 

YHTEENSÄ / VUOSI 2017 126 38 471 27 988 73
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esitys- ja katsojatilasto

Espoon kaupunginteatterisäätiö sr:n hallitus

Espoon kaupunginteatterisäätiö sr:n hallitus kokoontui toiminta-

vuonna 10 kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi Olli Männikkö 

ja varapuheenjohtajana Martti Kaasinen. Toimintavuosi oli hallitusta 

alusta saakka, eli kolmekymmentä vuotta johtaneen Olli Männikön 

viimeinen vuosi hallituksen puheenjohtajana. Hänen seuraajanaan 

puheenjohtajana jatkaa 1.1.2018 alkaen Paula Viljakainen.

Hallituksen varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Männikkö Olli, pj.   Knaster Anne 

Kaasinen Martti, varapj.  Rahkonen Jarkko

Aapro Seppo   Nurmi Marianna

Viljakainen Paula   Jouhki Marjut 

Brunni Antti   Ruohonen Merja

Kuisma Anna-Liisa   Töyrylä Seija  

Eskola Leo   Uotila Eila

Tilintarkastajat

Espoon kaupunginteatterisäätiö sr:n tilintarkastajina ovat BDO Oy:sta 

päävastuullisena tilintarkastajana Jarmo Lohi, KHT, JHT ja Ari Lehto, 

KHT, JHT sekä varahenkilönä Tiina Lind, KHT, JHT. 

Henkilökunta

Espoon Kaupunginteatterin johtajana toimi Joachim Thibblin 30.4.2017 

asti. Erik Söderblom aloitti teatterinjohtajana 1.8.2017. Hän toimi 

syys-joulukuussa osittain osa-aikaisena. Talous- ja hallintojohtajana 

(sekä vt. teatterinjohtajana 1.5.-30.7.) toimi Ulla Hämäläinen-Blom. 

Markkinointi- ja tiedotuspäällikkönä toimi Marika Agarth ja käyttö-

päällikkönä Heikki Örn. 

säätiön hallinto
Markkinointi- ja tiedotussihteerinä toimi Satu Ylirisku, myyntisihtee-

rinä Ilana Sella ja toimistosihteerinä Pirkko Oksanen. Suunnittelevana 

äänimestarina toimi Tommi Koskinen, tuotantosihteerinä Marianna 

Nurmi ja tuotantojärjestäjänä Päivi Koskinen. Näyttämömestarina 

toimi Seppo Aapro ja apulaisnäyttämömestarina Arto Jormakka. 

Kirjanpitäjä-palkanlaskijana toimi Katariina Harilainen.

Edellisten 13 vakituisen työntekijän lisäksi teatterissa työskentelivät 

osa-aikaisesti graafinen suunnittelija Ville Muhonen, maskeeraaja-

kampaaja Sirje Karu, yleisötyöntekijä Hanna Häyhä. lipunmyyjä-

toimistoapulainen Paula Sompi, järjestäjä-ompelija Noora Salmi, 

valoteknikko Sasu Suntio ja ääniteknikko Tommi Raitala.

Muuta tuntipalkkaista ja/tai produktiokohtaista henkilökuntaa toi-

mintavuoden aikana olivat mm. lavasterakentajat Olliveikko Silvonen, 

Ilari Vanhatalo ja Matti Leponiemi, ääniteknikko Ida Remsu, kuiskaajat 

Hanna Espo, Veera Lapinoja ja Suzanne Lindgren.

Vahtimestareina ja lipunmyyjinä työskentelivät toimintavuoden 

aikana Petteri Enroth, Verna Melasniemi, Lauri Ajosmäki, Ilpo Härö, 

Kaisa Härö, Erkki Koskimäki, Maarit Marjomaa, Sirpa Moisander ja 

Leila Lukander-Pajula. 

Revontulihallin yleisökahvilaa hoitivat Petter ja Henna Ehrnsten / 

Vaudeville Oy.

Palkkoja ja palkkioita maksettiin toimintavuonna 98 henkilölle
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Vuonna 2017 Espoon Kaupunginteatterin tilikauden ylijäämä oli  

189 388,19 euroa. 

Ylijäämä johtui pääasiallisesti siitä, että lipputulojen ja muiden tuot-

tojen talousarvioesitys saavutettiin kun taas mm. tuotantokuluissa 

tuli monista eri syistä suuria säästöjä. Teatterisäätiön omistaman 

huoneiston peruskorjausta varten varattu 50 000 euron summa 

jäi käyttämättä vuonna 2017, korjausmenot toteutuvat aikaisintaan 

vuonna 2018.

Teatterilla oli poikkeuksellinen vuosi. Käytännössä teatteri toimi 

vajaalla miehityksellä koko vuoden. Teatterinjohtaja Thibblin siirtyi 

Svenska Teaterniin toukokuun alussa. 

Uusi johtaja Erik Söderblom aloitti elokuussa osa-aikatoimisena ja 

täysipäiväisesti vasta tammikuun 2018 alussa. 

Koko vuoden kestäneestä johtajanvaihdosta johtuen vuoden 2017 

ohjelmistosuunnittelu jäi hieman vajavaiseksi, mm. vierailuesityksiä 

ei toteutettu niin paljon kuin resurssit olisivat antaneet myöten. Sääs-

töä tuli myös siitä, että kevään oma tuotanto Äidinmaa toteutettiin 

yhteistuotantona Blue Median kanssa. Vierailevien taiteilijoiden 

palkkakustannuksia jaettiin, josta aiheutui säästöjä muuttuvissa 

palkkakuluissa. 

Suurin muutos budjettiin verrattuna oli kuitenkin, että syksyn oma 

tuotanto Seuraavat 500 vuotta toteutettiin vain kolmella näyttelijällä 

vuoden 2017 alussa budjetoidun viiden näyttelijän sijaan. Siitä aiheu-

tui huomattavia säästöjä muuttuvissa palkkakuluissa. Säästynyttä 

summaa ei ehditty käyttää sitten vuoden aikana muuhun tuotantoon 

johtuen siitä, etteivät olosuhteet mahdollistaneet nopeita muutoksia 

tuotantosuunnitelmissa.

Lipputulot ja muut omat tuotot nousivat 166 000 eurolla verrattuna 

edelliseen vuoteen. Vuonna 2017 teatterissa kävi 27 988 katsojaa 

eli n. kaksituhatta katsojaa enemmän verrattuna 25 889 katsojaan 

vuonna 2016. Kevätkauden oma tuotanto Äidinmaa veti hyvin yleisöä 

ja suurin osa vierailuesityksistäkin kiinnosti yleisöä, joten katsomoiden 

talous ja hallinto
täyttöaste oli hyvä ja lipun keskihinta myös parempi kuin edellisvuonna. 

Valtionavustukset laskivat vain hieman: 0,63 % edellisvuoteen verrat-

tuna.  Teatterin saama henkilötyövuosien määrä pysyi samana kuin 

vuonna 2016 eli 30 henkilötyövuotena.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti syksyllä 2016 asiantuntijatyöryh-

män, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus museoiden, teattereiden 

(mukaan lukien tanssi ja sirkus) ja orkestereiden valtionosuusjärjestel-

män uudistamiseksi. Työryhmän toimikausi loppui vuoden 2017 lopulla.

Uusi lakiesitys tuli lausunnolle tammikuussa 2018. Valtionosuuden 

piirissä on tällä hetkellä 121 museota, 57 teatteria ja 28 orkesteria. 

Valtionosuusjärjestelmä tulee lähivuosina muuttumaan merkittävällä 

tavalla. 

Kaupungin toiminta-avustukseen tullut muutos johtuu siitä, että 

kaupunki on lisännyt siihen 50 000 euroa avustusta kiinteistökuluihin 

(961 000 + 50 000 euroa).  

Kaupungin vuokra-avustuksen lasku johtuu siitä, että Espoon kau-

pungin määräämä ns. maankäyttömaksu on poistunut vuokrasta. 

Vuoden 2017 alussa Revontulentien teatteritilojen vuokrasopimus 

siirtyi kaupunginteatterisäätiöltä Espoon kaupungin tilakeskuksen ja 

MTK:n välillä solmittavaksi. Vuokramenot ja -avustukset muuttuivat 

sisäisiksi vuokriksi ja avustuksiksi kaupungin ja kaupunginteatteri-

säätiön välillä vuoden 2017 alusta, paitsi yllä mainittu 50 000 euron 

avustus kiinteistökuluihin, joka maksetaan suoraan teatterille nyt 

toiminta-avustukseen liitettynä. Kaupunki on sitoutunut kattamaan 

toimitilojen vuokrakulut.

Muuttuvat henkilöstökulut laskivat siksi, että teatterin kevään oma 

tuotanto Äidinmaa toteutettiin yhteistyöproduktiona Blue Median 

kanssa, jolloin palkkakuluja jaettiin heidän ja Espoon kaupunginteat-

terin välillä (ne toisaalta näkyvät laskutettuina palkkoina tuotanto- ja 

vierailukuluissa). Henkilökuluissa tuli säästöä siis myös siksi, että jo 

aiemmin mainittu syksyn oma tuotanto Seuraavat 500 vuotta to-

teutettiin vain kolmella näyttelijällä vuoden 2017 alussa budjetoidun 

viiden näyttelijän sijaan. 
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Markkinointikulut laskivat edellisvuoteen verrattuna. 

Tuotanto- ja vierailukulut nousivat lähinnä siksi että Blue Median kautta 

laskutetut vierailupalkkiot näkyvät tilinpäätöksessä tuotantokuluina 

eivätkä henkilöstön palkkakuluina.

Korkotaso on maassa alhainen ja se näkyy korkotuotoissa.

Vuonna 2015 voimaan astuneen uuden säätiölain mukaan säätiöiden 

kuuluu tehdä laajat ilmoitukset tilinpäätöksessään mm. lähipiirissä 

olevien henkilöiden mahdollisesta palkkaamisesta sekä johtoasemassa 

olevien toimihenkilöiden vuosikorvauksista. Lain tulkinnan mukaan 

lähipiiriin kuuluvat mm. säätiön perustaja, säätiössä määräysvaltaa 

käyttävä ihminen tai yhteisö, säätiön hallituksen jäsen, varajäsen, 

tilintarkastaja sekä henkilö joka osallistuu säätiön johtamiseen.

Espoon teatterisäätiön (vuodesta 2002 Espoon Kaupunginteatteri-

säätiö, vuodesta 2016 Espoon kaupunginteatterisäätiö sr) perustivat 

vuonna 1987 Espoon kaupunki ja Espoon Teatterin Kannatusyhdistys 

ry. Espoon kaupunginteatterisäätiö sr:n lähipiiri koostuu siis Espoon 

kaupunginhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä, Espoon Kaupun-

ginteatterin kannatusyhdistys ry:n hallituksen jäsenistä, Espoon 

kaupunginteatterisäätiö sr:n hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä, 

teatterinjohtajasta sekä talous- ja hallintojohtajasta. Edelleen lähi-

piiriin kuuluu edellä mainittujen henkilöiden perheenjäsenet, muut 

lähisukulaiset ja edellä mainittujen henkilöiden määräysvallassa 

olevat yhteisöt tai säätiöt.

Espoon kaupunginteatterisäätiö sr ei ole antanut lainoja eikä vakuuksia 

lähipiiriläisilleen.

Kaupunginteatterisäätiö on jakanut lähipiiriläisille vapaa- ja alennus-

lippuja esityksiinsä.  Tavoitteena on, että Espoon kaupunginhallituksen 

jäsenet ja Kannatusyhdistyksen hallituksen jäsenet tutustuisivat 

teatterin toimintaan eli teatteriesityksiin. Kaupunginteatterisäätiön 

hallituksen jäsenten oletetaan käyvän esityksissä, jotta heillä olisi 

edellytykset tehdä työtään Espoon Kaupunginteatterin hyväksi. 

Teatterin johdolle esitysten seuraaminen on työtä. Lähipiiriläisille on 

lähetetty kutsuja esitysten ensi-iltoihin. Liput ovat olleet vapaalippuja. 

Teatterinjohdolla on ollut käytettävissään samat vapaalippu- ja alen-

nuslippuedut kuin teatterin muulla henkilökunnalla.

Teatterisäätiön sisäiset ohjesäännöt uudistettiin vuonna 2017 halli-

tuksen päätöksillä.

Vuonna 2017 kaupunginteatterisäätiön hallitukselle on maksettu koko-

uspalkkiota ja puheenjohtajan vuosipalkkiota (10 henkilöä) yhteensä 

18 620,00 euroa. Teatterinjohdolle on maksettu palkkoja ja palkkiota 

(3 henkilöä) yhteensä 139 633,62 euroa. Tilintarkastustoimisto KPMG 

Oy Ab:lle on vuonna 2017 maksettu 1 190,00 euroa tilintarkastuspalk-

kioita ja 1 500,00 euroa konsultointipalkkiota. Tilintarkastajille on niin 

ikään lähetetty kutsuja esityksiin.

Teatterin kokonaistuotot vuonna 2017 olivat 2 926 848 euroa ja ne 

jakaantuivat seuraavasti: Espoon kaupungin toiminta- ja vuokra-

avustus olivat 1 558 270 euroa (osuus kokonaistuotoista 53 %), 

valtionosuus oli 582 073 euroa ja valtion harkinnanvarainen avustus 

oli 30 000 euroa (osuus kokonaistuotoista 21 %). Pääsylippu- ja 

käsiohjelmatuotot olivat 705 068 euroa  (osuus kokonaistuotoista 

24 %).  Muut tuotot olivat 47 440 euroa (osuus kokonaistuotoista 2 

%) ja muut avustukset olivat 4 000 euroa.

Teatterin kokonaiskulut olivat 2 737 459 euroa ja ne jakautuivat seu-

raavasti: Henkilöstökulut 1 171 876 euroa (osuus kokonaiskuluista 

43 %), muut kulut 953 250 euroa (osuus kokonaiskuluista 35 %), 

kiinteistökulut 594 504 euroa (osuus kokonaiskuluista 22 %). Poistot 

17 829 euroa. 

Kaupunginteatterisäätiön tase on kunnossa. Säätiöllä ei ole velkoja.

Teatterisäätiön perustamisesta (marraskuusta 1987) alkaen toiminut 

hallituksen puheenjohtaja Olli Männikkö lopetti vuoden 2017 lopulla 

puheenjohtajakautensa.

Espoon kaupunginteatterisäätiö sr:n hallitus päättää, että tilikauden 

ylijäämä +189 388,19 euroa siirretään omaan pääomaan tilikauden 

tulokseksi.
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ESPOON KAUPUNGINTEATTERISÄÄTIÖ sr 7.6.2017  

LAUSUNTO      

Espoon kaupunginhallitus on kokouksessaan 5.6.2017 päättänyt 

Espoon Kaupunginteatterin tilojen sijoittamisesta kulttuurikeskuksen 

yhteyteen osana kulttuurikeskuksen peruskorjaushanketta. Hanke-

suunnitelma, johon sisältyvät myös suunnittelu- ja rakentamisaikataulu 

sekä rahoitusohjelma, tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn 

vuoden 2018 loppuun mennessä.

Espoon kaupunginteatterisäätiön hallitus on iloinen, että talohanke 

edistyy. 

Säätiön hallitus näkee esitetyn ratkaisun teatterin toiminnan jatku-

misen ja kehittymisen kannalta toteuttamiskelpoisena edellyttäen, 

että mm. seuraavat seikat huomioidaan:

1) Teatteritilan ytimen muodostavat katsomo ja näyttämö. Kun 

talohanketta viedään eteenpäin, 2000-luvun alussa tehdyt 

suunnitelmat on syytä päivittää vastaamaan tulevaisuuden 

teatteritilan tarpeita.

2) Teatterilla tulee olla aukiolle päin myös oma yleisön sisään-

käyntinsä. Esitetystä materiaalista tämä ei käy yksiselitteisen 

selväksi. Nykyisellään kulttuurikeskuksen aulatilat tulisivat 

olemaan lisääntyneelle kävijämäärälle liian ahtaat. 

liite 1
3) Suunnitelmassa ei ole esitetty ratkaisua teatterin tuotan-

nollisen ja hallinnollisen henkilökunnan työtiloiksi. Toimivan 

työyhteisön perusedellytys on tiladynamiikka joka ei erota, vaan 

yhdistää ihmisiä. Teatterin koko henkilökunnan on toimittava 

tiiviissä vuorovaikutuksessa. Säätiön hallitus edellyttää, että 

teatterirakennukseen luodaan henkilökunnalle toimivat työtilat 

maan päälle. Hallitus edellyttää myös, että toiminnan vaati-

mat tekniset tilat sijoitetaan teatterirakennuksen yhteyteen. 

4) Hallitus on huolissaan siitä, että teatterin edustajia ei ole 

ollut osallisina talohankkeen suunnittelussa 6.6.2016 jälkeen. 

Hallitus edellyttää, että jatkossa teatterin edustajat ovat 

mukana suunnittelutyöryhmissä. On välttämätöntä, että tilan 

pääkäyttäjä osallistuu suunnitteluun.

5) Viitaten kaupunginhallituksen päätöstiedotteessa olleeseen 

lausuntoon, jossa kaupunginhallitus kehottaa kulttuurilauta-

kuntaa ottamaan kantaa teatterin toiminnalliseen konseptiin, 

säätiön hallitus toteaa, että Espoon kulttuurikentän monimuo-

toisuuden näkökulmasta teatterin itsenäisellä päätöksenteolla 

on tärkeä arvonsa.

Yllä olevat kannanotot perustuvat hallituksen käytössä olevaan 

puutteelliseen aineistoon. Hallitus edellyttää, että talohankkeen jatko-

suunnittelussa sen käytössä on ajankohtainen ja täydellinen aineisto.

Espoon kaupunginteatterisäätiön hallitus 7.6.2017
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ESPOON KAUPUNGINTEATTERISÄÄTIÖ sr 4.12.2017  

ESPOON KAUPUNGINTEATTERIN TEATTERITILAN SUUNNITTELU 

ESPOON KULTTUURIKESKUKSEN YHTEYTEEN

I TAUSTAA

Espoon Kaupunginteatterin asema pääkaupunkiseudulla

Espoon Kaupunginteatteri on ainutlaatuinen siinä, että se palkkaa 

kaikki taiteilijansa tuotantokohtaisesti. Tässä teatteri voi hyödyntää 

sijaintiaan; useat maan kiinnostavimmat esittävien taiteiden taiteili-

jat vaikuttavat pääkaupunkiseudulla. Espoon Kaupunginteatteri on 

pääkaupunkiseudun, ja koko Suomen ainoita teattereita, jotka osana 

normaalitoimintaansa esittelevät kansainvälisiä vierailuesityksiä.

Espoon Kaupunginteatterin kehitysnäkymät

Pääkaupunkiseudun asukkaista yhä useampi puhuu äidinkielenään 

muuta kuin suomea tai ruotsia. Englanniksi kommunikoivien asukkai-

den osuuden ennakoidaan jo muutamassa vuodessa nousevan 10% ja 

ylikin. Kansainvälistyvässä Suomessa Espoon Kaupunginteatterilla on 

kansainvälisen toimintansa kautta etulyöntiasema. Marraskuussa 2017 

avautunut länsimetro tuo Helsingin, Itä-Helsingin, Vantaan, Porvoon, 

Kouvolan, Lahden, Tampereen, ja Turun, eli siis koko Etelä-Suomen 

ja jopa Pohjois-Viron potentiaaliset katsojat lähemmäksi Espoota.

Uuden teatteritilan rakennushanke luo dynamiikan, joka siivittää 

Espoon Kaupunginteatterin kehitystä. Hanke antaa teatterille merki-

tyksellisyyden, joka ulottuu teatterialan ulkopuolelle. Näkyvänä osana 

kehittyvää ja kansainvälistyvää Espoota Espoon Kaupunginteatteri 

liite 2    
voi viidessä vuodessa saavuttaa pääkaupunkiseudulla, Suomessa 

ja jopa kansainvälisesti entistä huomattavasti vahvemman aseman.

Espoon Kaupunginteatterin rooli Espoon kulttuuritoimessa ja erityisesti 

Tapiolan Culture Garden-kokonaisuudessa

EMMA, Tapiola Sinfonietta ja Aalto-yliopisto edustavat kansainvä-

lisyyttä ja huippulaatua ja ovat arvojen samankaltaisuuden kautta 

erinomaisia kumppaneita Espoon Kaupunginteatterille. Yhteistyö 

luo konkreettisia mahdollisuuksia esittävän taiteen korkeatasoiseen 

toteuttamiseen taiteen- ja tieteenalojen rajapinnoilla. Juuri näissä 

alojenvälisissä kohtaamispisteissä uusi esittävä taide nykyaikana 

syntyykin. Myös perinteistä musiikkiteatteria ja oopperaa on yhteistyön 

kautta mahdollista toteuttaa Espoossa korkeimmalla kansainvälisellä 

tasolla, yhteistyötään Espoon kulttuuristrategian pohjalta kehittäen, 

Espoon kulttuurin neljä huippuyksikköä tarjoavat kaikille espoolaisille 

korkeatasoista esittävää taidetta kotikaupungissaan, ja voivat nostaa 

kaupungin profiilia sekä sisäisesti että ulkoisesti. 

Yllä mainittujen yhteistyötahojen lisäksi yhteiset hankkeet Espoossa 

vaikuttavien oppilaitosten ja koulujen kanssa ovat Espoon teatterille 

tärkeitä, ja luovat pohjan tuleville katsojasukupolville.

Espoon Kaupunginteatterin visio vuoteen 2030

Vuonna 2030 Espoon Kaupunginteatteri on pääkaupunkiseudulla, 

Suomessa ja kansainvälisellä kentällä edelläkävijänä tunnettu, kiin-

nostusta herättävä ja arvostettu ns. tuotantotalo (production house) 

Teatterin toiminnan volyymi on kasvanut. Monen ikäiselle, dynaamiselle 

ja uteliaalle, Suomesta ja ulkomailta saapuvalle yleisölleen Espoon 
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Kaupunginteatteri tarjoaa laadukasta, ainutlaatuista ja tulevaisuuteen 

tähtäävää näyttämötaidetta. Esitettävien tuotantojen tyylispektri 

on entisestään laajentunut; puhedraaman lisäksi ohjelmistossa on 

fyysisen teatterin, tanssin, nykysirkuksen ja uuden musiikkiteatterin 

esityksiä. Teatteri tuottaa omia esityksiään mutta toteuttaa myös 

yhteistuotantoja sekä kotimaisten että kansainvälisten kumppa-

neiden kanssa. Näiden lisäksi teatterissa esitetään myös vierailuja. 

Luonteeltaan toiminta asettuu perinteisen teatteritalon ja jatkuvan 

festivaalin välimaastoon. Teatteri myös vierailee esityksillään sään-

nöllisesti kansainvälisesti eri teattereissa ja festivaaleilla. Teatterin 

innovatiiviset tiedottamisen ja markkinoinnin käytänteet toimivat 

nekin taidekentän esikuvina.

Teatteritilahanke Espoon uudistussuunnitelmien osana

Teatteritilahanke on osa laajempaa uudistussuunnitelmaa, joka tähtää 

Tapiolan ja Espoon vetovoimaisuuden lisäämiseen. Ennakkoluulotto-

maan ajatteluun ja rohkeaan toteutukseen nojaava kehittämissuunni-

telma nostaa kaupunginosan merkityksen prototyyppisenä, uudenaikai-

sena asuin- ja työympäristönä. Kaupungin eri virastojen laajakatseisen 

yhteistyön kautta arvokas kulttuurihanke voi jo suunnitteluvaiheestaan 

lähtien toimia kaupunkilaisia yhdistävänä ja myös Espoon näkyvyyttä 

sekä kansallisesti, että kansainvälisesti lisäävänä voimana. Teatterin ja 

kulttuurikeskuksen toiminnan jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että 

teatteritilan toteuttaminen etenee uudistushankkeen kärjessä ja tilat 

saadaan käyttöön ennen kulttuurikeskuksen remonttia

II ESPOON KAUPUNGINTEATTERIN TOIMITILATARPEET – käy-

tännön näkökulmia

Maailmalla on lukematon määrä korkeatasoisia ja Suomessakin ajan-

kohtaisia ja tärkeitä esityksiä, joille ei tällä hetkellä - joko tilallisista tai 

aikataulullisista syistä - löydy Espoosta tai muualtakaan pääkaupun-

kiseudulta sopivaa esityspaikkaa. Espoon Kaupunginteatterin uudis-

tilat tulee rakentaa vierailutoiminta huomioon ottaen mutta samalla 

omia tuotantoja unohtamatta. Tulevan esitystilan tulee - Suomen 

ja Espoon pitkän tähtäimen kehitysnäkymät silmällä pitäen – olla 

mahdollisimman monipuolinen ja joustava. Sen tulee vastata hyvin 

erityyppisten esitysten tarpeisiin. Joustavuuden vaateen ei kuitenkaan 

pitäisi johtaa monipuolisuutta ainoastaan näennäisesti palveleviin, 

ydintoimintaa haittaaviin kompromisseihin. Vierailuesitysten kohdalla 

logistiikka on avainasemassa; vierailuesityksen jouheva pystytys ja 

purku säästävät työaikaa ja mahdollistaa sen, että näyttämö on koko 

ajan tuottavassa käytössä.

Näyttämö ja aputilat

Näyttämön koko paitsi luo koko rakennuksen mittasuhteet, myös 

määrittää kaikkea teatterissa tapahtuvaa toimintaa. Kokemus on 

osoittanut, että esimerkiksi Louhisalin näyttämö on monissa tapa-

uksissa liian pieni. (Useimmiten ongelmana on näyttämön syvyyden 

puute. Näyttämö on isoimmillaankin vain 10 metriä syvä, eikä siten 

sovi kuin kamariteatterin esityspaikaksi) Leveyden tulee olla jousta-

va, jotta se palvelee monen kokoisia esityksiä. Näyttämön syvyyden 

tulee minimissään olla näyttämön leveys. Suuri osa potentiaalisista 

vierailuesityksistä valmistetaan teatteritiloihin, joka on varustettu 

näyttämötornilla. Näyttämötorni myös nopeuttaa esitysten pysty-

tystä, jolloin jää enemmän aikaa esityksille. Näyttämötornia, samoin 

kuin sivu- ja takanäyttämöitä tarvitaan esityksen aikana tapahtuviin 

lavastevaihtoihin. Toistaiseksi Espooseen ei ole voitu tuoda esityksiä, 

joissa on suuria näyttämövaihtoja. Sivu- ja takanäyttämöitä tarvitaan 

myös, mikäli näytäntökaudella halutaan tuoda näyttämölle muita 

tapahtumia. Tällöin ohjelmistossa olevan tuotannon lavasteet siirre-

tään sivuun esim. seminaarin tieltä. Tilan monikäyttöisyyden takia on 

tärkeää suunnitella kokonaisuus siten, että osa etunäyttämöä voidaan 

laskea orkesterimontuksi. Akustiikka on teatteritilan tärkeimpiä omi-

naisuuksia. On tärkeää huomioida myös akustiikan muunneltavuus.

Päivänvaloa näyttämölle 

Viitesuunnitelmassa esitetyissä havainnekuvissa näyttämötornin sei-

nät ovat lasia, jota kautta saadaan näyttämölle päivänvaloa. Tämä on 

ehdottoman positiivinen asia. Lasiseinäinen näyttämötorni avaa lisäksi 

ohikulkijoille uudenlaisen näkymän teatterin maailmaan. Ratkaisu on 

ainutlaatuinen oivallus; lieneekö missään päin maailmaa vastaavaa? 

Arkkitehtonisesti tämä ratkaisu avaa runsaasti mahdollisuuksia ja 

tulisi varmasti olemaan kansainvälisen kiinnostuksen kohde.

Katsomo

Iso kysymys on, minkä kokoinen ja muotoinen katsomo saliin ra-

kennetaan. Katsomon kokoa pitää suunnitella teatteritilan käyttöikä 

huomioiden. Tila on käytössä vähintään seuraavat 50 vuotta. Suo-

men, pääkaupunkiseudun ja Espoon kasvunäkymiä ajatellen olisi 

epätaloudellista ja lyhytnäköistä rakentaa teatteritila, johon mahtuisi 

suurimmillaankin vähemmän kuin 700 katsojaa. Tilan rakentaminen 

tarpeeksi suureksi nyt, on huomattavan paljon halvempaa, kuin sen 

suurentaminen myöhemmin. Samalla katsomon kokoa pitää tilan 

monikäyttöisyyden nimissä voida pienentää. Näin Louhisali ja nyt 

rakennettava uusi tila parhaiten täydentäisivät toisiaan Kulttuurikes-

kuksen kokonaisuudessa.

Katsomon ja näyttämön välinen raja pitää tarvittaessa voida häivyttää. 

Katsomon muotoa on hyvä voida muuttaa siten, että osa katsomosta 

voidaan siirtää taka- tai sivunäyttämöille, jolloin saavutetaan aree-

namainen teatteritila. Jos koko katsomotilan pystyy muuttamaan 

tasalattiaiseksi ja tuolit poistamaan, lisääntyvät tilan monikäyttö-

mahdollisuudet entisestään. 

 

Pukuhuoneet

Esiintyville taiteilijoille tarvitaan pukuhuonetiloja samanaikaisesti 

minimissään 20 taiteilijalle. Huoneluvun ylärajaa on vaikea määrittää; 

suureen teatteri- tanssi- tai musiikkiteatteriesitykseen voi osallistua 

jopa 40 henkeä tai enemmän. Tämän lisäksi pukuhuoneita tarvitaan 

avustajille sekä muusikoille ja tekniselle henkilökunnalle.

Harjoitustila

Harjoitustilan tulee olla näyttämön kokoinen, kuitenkin ilman sivu- ja 

takanäyttämöitä. Näihin voidaan pystyttää tekeillä olevan tuotannon 
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lavastus ja näin harjoitella mahdollisimman pitkään siirtymättä 

näyttämölle. Tällöin näyttämö voidaan pitää tuottavassa käytössä. 

Vastaavasti, kun harjoitustilassa ei harjoitella, siellä voidaan järjestää 

pieniä yleisötilaisuuksia sekä pienimuotoisia esityksiä. Tätä tilaa 

voivat harjoituksiin käyttää myös muut kulttuurikeskuksen toimijat.

Tuotantotilat

Ilman tietyn kokoista ja tasoista työpajaa teatteri ei voi toimia. Omien 

tuotantojen lavastukset voidaan rakentaa talon ulkopuolella, mutta 

ne pitää viimeistellä teatterilla. Usein myös harjoitusprosessin aikana 

lavastukseen pitää tehdä muutoksia. Esityskaudella lavastusta jou-

dutaan huoltamaan ja korjaamaan. Samoin vierailevien tuotantojen 

lavastuksia joudutaan usein muokkaamaan. Jotkut vierailutuotannot 

edellyttävät, että lavasteet valmistetaan paikan päällä. Työpajan 

tulee olla samassa tasossa kokoonpanotilan ja näyttämön kanssa. 

Teatterissa pitää olla myös ompelimo; vähintäänkin korjausompelua 

joudutaan useimmiten tekemään. Myös pukuhuolto vaatii oman 

tilansa joka ilta. Tarpeistonvalmistukseen tarvitaan siihenkin oma 

tilansa ja näyttämön läheisyydessä tulee olla pieni tarpeistokeittiö. 

Audiovisuaalinen tuotanto tarvitsee studiotilansa. 

Varastot

Kun vierailuesitys tulee teatteriin, on sen irtain kalusto, puvut, ym. 

pakattu kuljetuslaatikoihin. Nämä pitää varastoida vierailun ajaksi. 

Lisäksi toimiva näyttämö tarvitsee runsaasti erilaisia verhoja, mattoja 

jne. sekä AV-kalustoa. Tämä perusvarustus ei ole kokonaisuudessaan 

näyttämöllä aktiivikäytössä, eli vaatii varastotilansa. Omia tuotantoja 

valmistettaessa, on käden ulottuvilla oltava jonkin verran huonekaluja 

ja muuta irtainta kalustoa. Isompia lavasteita ei ole tarkoituksenmu-

kaista säilöä pitkiä aikoja, mutta väliaikaisesti ne pitää saada pois 

näyttämöltä.

Lastaus

Näyttämön logistiikka on vierailuteatterin toiminnan kannalta kriit-

tinen. Autolla on päästävä näyttämötasolle, josta kuorma saadaan 

puretuksi suoraan näyttämölle/kokoonpanotilaan ilman kynnysten 

ja portaiden aiheuttamaa hidastetta. Vierailevat tuotannot saapuvat 

yleensä puoliperävaunurekalla. Tämä tulee huomioida lastauslaitureita 

suunniteltaessa. Mikäli huoltopihan kautta hoidetaan useamman 

näyttämön logistiikka, tulee tämä huomioida tilaa suunniteltaessa. 

Kuljetuskaluston vierailun aikainen pysäköinti pitää huomioida. Työ-

pajan jätehuolto pitää tässä yhteydessä huomioida sekin.

Toimistotilat

Toimivan työyhteisön perusedellytys on tiladynamiikka joka ei erota, 

vaan yhdistää ihmisiä. Teatterin koko henkilökunnan on toimittava 

tiiviissä ja jatkuvassa, päivittäisessä vuorovaikutuksessa. Teatterin 

tekeminen on yhteistyötä, jossa useiden eri ammattien osaajat 

valmistavat lopullisen esityksen. Teatterin identiteetti syntyy sen 

tiimistä, ja tiimi ihmisistä. 

Edellytämme, että toimistotiloihin tulee päivänvaloa. Se on välttämä-

töntä työturvallisuuden, viihtyvyyden ja työn tehokkuuden kannalta.

Yleisötilat

Aulatilojen toimivuus, turvallisuus ja esteettömyys vaikuttavat yleisön 

viihtyvyyteen. Tämä on otettava huomioon suunnittelussa. Rakennet-

tavan teatteritilan yleisölämpiössä tulee olla tilaa väliaikatarjoilujen 

järjestämiselle. Yleisöviihtyvyyden, liiketoiminnan ja ehkä koko tulevan, 

uudistetun kulttuurikeskuksen toiminta-ajatuksen kannalta voisi olla 

hyvä, että samoissa aulatiloissa toimisi ei vain kahvila, vaan myös 

rento ja epämuodollinen ravintola. Teatterin aulatilat voisivat päätar-

koituksensa lisäksi toimia päiväsaikaan kaupunkilaisten olohuoneena. 

Yleisön ja kävijäkunnan näköpiirissä olevan ikäjakauman kannalta 

saavutettavuus on tärkeä. Tulevaa, laajennettua Espoon kulttuuri-, 

teatteri- ja festivaalikeskusta tulee käyttämään kaikenikäiset kävijät, 

vauvasta vaariin. Saavutettavuuden edellytyksenä on maanpäällinen 

teatterin lämpiötila ja sen suorassa yhteydessä yleisön sisäänkäynti 

kulttuuriaukiolta teatterin tiloihin. Tilahankkeessa pitää pyrkiä rat-

kaisuun, jossa teatterin tilat ovat suurimmaksi osaksi maan päällä. 

Teatterirakennuksella on myös symbolinen arvonsa. Kautta aikojen eri 

kulttuurit ovat nimenomaan teatterirakennuksiensa kautta halunneet 

osoittaa kehittyneisyytensä. Tässäkin mielessä on tärkeää ajatella 

Espoon tulevan teatteritilan luonnetta innovatiivisuutta ja asukkai-

densa hyvinvointia suosivan uudenaikaisen kaupungin merkittävänä 

uudisrakennuksena. Rakennuksen sijoittaminen suurelta osin maan 

alle antaisi tässä kohden kovin ristiriitaisen viestin sekä kansallisesti 

että kansainvälisesti.

Ympäristö

Kulttuuriaukio on otettava mukaan uuden kulttuuri-, teatteri- ja fes-

tivaalikeskuksen kokonaisuuden suunnitteluun. Alusta asti aukion 

tulee mahdollistaa erilaisten pop-up tapahtumien järjestämisen ja 

esim. myös sirkusteltan pystyttämisen. Kulttuuriaukio on otettava 

osaksi keskuksen ohjelmasuunnittelua, joka kutsuu kaupunkilaisia 

kulttuurin äärelle. 

 

III UUDEN TEATTERITILAN SUUNNITTELUPROSESSI

Espoon kaupunginteatterisäätiön ja teatterin johdon

osallistaminen

Kaikkien osallisten kannalta on hyvä, että uuden teatteritilan suun-

nitteluprosessi ja sen kaikki vaiheet ovat mahdollisimman hyvin 

asianosaisten tiedossa. Keskeisin asianosainen on teatterin ylläpitäjä 

Espoon kaupunginteatterisäätiö. Säätiö edellyttää, että säätiön te-

atteritilatoimikunta on suoraan edustettuna kaupungin teatteritila-

työryhmissä ja teatterin johtoa säännöllisesti informoidaan hankkeen 

etenemisestä. On hyvä, että teatterin kartuttamaa, teatterintyön 

käytännön haasteisiin liittyvää kokemusta hyödynnetään mahdol-

lisimman kattavasti koko prosessin ajan. Näin vältytään tekemästä 

virheratkaisuja, joiden myöhempi korjaaminen vie sekä aika-, että 

taloudellisia resursseja. Hankkeen etenemisen kannalta on tärkeää 

ottaa valmistelussa huomioon kaupunginvaltuuston esittämät linja-

ukset ja toivomukset.

Espoon kaupunginteatterisäätiön hallitus 4.12.2017
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tuloslaskelma
VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016

TUOTOT € €
   Pääsylipputuotot 696 631,38 549 974,13
   Käsiohjelmatuotot 8 436,36 0,00
   Muut tuotot 37 167,41 26 044,47
TUOTOT YHTEENSÄ 742 235,15 576 018,60

AVUSTUKSET
   Valtion muu avustus 0,00 15 000,00
   Kaupungin vuokra-avustus 547 266,96 726 740,00
   Muut avustukset 4 000,00 47 100,00
AVUSTUKSET YHTEENSÄ 551 266,96 788 840,00

TUOTOT JA AVUSTUKSET YHT. 1 293 502,11 1 364 858,60

KULUT
HENKILÖSTÖKULUT
   Muuttuvat palkat 377 138,51 559 288,84
   Sosiaalikulut 56 407,94 88 018,96
   Vakinaiset palkat 561 398,04 572 953,69
   Sosiaalikulut 176 931,35 165 817,33
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 1 171 875,84 1 386 078,82

POISTOT   
   Koneet ja laitteet 17 829,00 17 829,00
POISTOT YHTEENSÄ 17 829,00 17 829,00

MUUT KULUT
   Markkinointikulut 216 035,25 279 250,80
   Toimisto- ja hallintokulut 183 219,82 144 577,08
   Kiinteistökulut 594 504,38 731 319,07
   Tuotanto- ja vierailukulut 503 926,94 402 150,52
   Matka- ja päivärahat, vierailut 39 938,70 118 114,22
   Matka- ja päivärahat, omat 10 049,83 27 243,40
MUUT KULUT YHTEENSÄ 1 547 674,92 1 702 655,09

KULUT YHTEENSÄ 2 737 379,76 3 106 562,91

KULUJÄÄMÄ -1 443 877,65 -1 741 704,31

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
  Tuotot 10 272,39 16 240,76
   Kulut 79,55 214,92
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHT. 10 192,84 16 025,84

KULUJÄÄMÄ -1 433 684,81 -1 725 678,47

YLEISAVUSTUKSET
   Valtionosuus 582 073,00 585 758,00
   Valtion harkinnanvarainen avustus 30 000,00 30 000,00
   Kaupungin toiminta-avustus 1 011 000,00 961 000,00
YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ 1 623 073,00 1 576 758,00

TILIKAUDEN TULOS 189 388,19 -148 920,47

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 189 388,19 -148 920,47
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tase
VASTAAVAA 31.12.2017 31.12.2016

PYSYVÄT VASTAAVAT € €

AINEELLISET HYÖDYKKEET
   Koneet ja kalusto 17 829,00 35 658,00
AINEELLISET HYÖDYKKEET YHT. 17 829,00 35 658,00

SIJOITUKSET
   Osakkeet ja osuudet 128 637,63 128 637,63
   Muut sijoitukset 1 888 490,50 2 177 800,00
SIJOITUKSET YHT. 2 017 128,13 2 306 437,63

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 034 957,13 2 342 095,63

VAIHTUVAT VASTAAVAT

LYHYTAIKAISET SAAMISET
   Myyntisaamiset 20 034,36 16 897,74
   Muut saamiset 1 369,00 198,00
   Siirtosaamiset 85 042,43 121 059,61
LYHYTAIKAISET SAAMISET YHT. 106 445,79 138 155,35

RAHAT JA PANKKISAAMISET 625 244,03 192 028,86
RAHAT JA PANKKISAAMISET YHT. 625 244,03 192 028,86

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 731 689,82 330 184,21

VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 766 646,95 2 672 279,84

VASTATTAVAA 31.12.2017 31.12.2016

OMA PÄÄOMA € €
   Peruspääoma 33 637,58 33 637,58
   Opintorahasto 12 826,68 11 596,68
   Edell.tilik.yli/alijäämä 2 306 997,48 2 455 917,95
   Tilikauden ali/ylijäämä 189 388,19 -148 920,47
OMA PÄÄOMA YHT. 2 542 849,93 2 352 231,74

VIERAS PÄÄOMA

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

   SAADUT ENNAKOT 34 107,78 66 704,38
   OSTOVELAT 46 594,76 92 373,76
   MUUT VELAT 
     Ennakonpidätys- ja lähdeverovelka 24 014,89 34 838,41
     Sotu-velka 951,26 2 332,81
     Tyött.tapat. rhv-velka 0,00 825,96
   MUUT VELAT YHT. 24 966,15 37 997,18

SIIRTOVELAT
   Lomapalkkavelka 75 722,00 79 339,00
   Lomapalkkavelka, Sosiaalikulut 16 364,00 17 122,00
   Muut siirtovelat 26 042,33 26 511,78
SIIRTOVELAT YHT. 118 128,33 122 972,78

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHT. 166 812,63 320 048,10

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 766 646,95 2 672 279,84
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