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yleistä
 

Vuosi 2016 oli Espoon Kaupunginteatterisäätiön 27. toimintavuosi.  

Ohjelmisto oli runsas ja kansainvälinen. Vierailuesityksiä oli 16 kpl, 

joista 6 oli kotimaisia ja 10 ulkomaisia. Vierailuesitykset  esitettiin 

pääosin Espoon kulttuurikeskuksen Louhisalissa.

Keväällä Revontulihallissa  esitettiin Stig Larssonin Toimitusjohtaja 31 

kertaa.  Syksyllä Revontulihallissa oli kaksi tuotantoa.  Teatteri tuotti 

Revontulihalliin Tadeusz Slobodzianekin Meidän luokka– tarina XIV 

oppitunnissa, Suomen kantaesityksenä. Teoksesta tuli yleisömenestys 

ja sitä esitettiin 26 kertaa. Esitys vuorotteli ohjelmistossa Kraanat 

auki -teoksen kanssa joka esitettin yhteensä 14 kertaa.

Henkilöstössä ei tapahtunut muutoksia vuonna 2016. Teatterissa on 

13 vakituista työntekijää. Palkkaa maksettiin yhteensä 108 henkilölle. 

Teatterin toimintamalli vierailuteatterina ja suppealla kiinteällä henki-

lökunnalla mahdollistaa toiminnan suunnitelmallisen sopeuttamisen 

sille myönnettyihin resursseihin.

Uusi säätiölaki astui voimaan 1.12.2015. Hallituksemme hyväksyi 

uudet säännöt kokouksessaan 10.12.2015. Patentti- ja rekisterihallitus 

rekisteröi 4.2.2016 Teatterisäätiön uudet säännöt.

Teatteritalohanketta on valmisteltu kaupungin asettamassa ohjaus-

ryhmässä sekä teknillisessä  suunnitteluryhmässä. Vuoden 2016 

aikana hanke on edennyt varovaisesti. Merkittävimmän päätöksen 

valtuusto teki kun se hyväksyi neuvottelun myötä hankkeelle suunnit-

telumäärärahaa vuodelle 2017. Teatteritalohanke on esitelty tarkemmin 

toimintakertomuksen osiossa Teatteritalohanke.

Espoon Kaupunginteatteri kehittää toimintansa jatkuvasti. Vuoden 

2016 merkittävin kehittämiskohde on ollut sähköisen viestinnän sekä 

markkinoinnin päivitys. Vuoden aikana teatteri on saanut uuden ilmeen, 

uudet nykypäivän tarpeita täyttävät nettisivut sekä uusia sähköistä 

myyntiä edistäviä työkaluja. 

Vuoden 2016 aikana teatterissa on vieraillut esityksiä kaiken kaikki-

aan 8 eri maasta. Suurin vierailu oli Liv Ullmannin ohjaama Ingmar 

Bergman -klassikko ” Fortrolige samtaler ”. Teatteri sai poikkeuksel-

lisen suuren näkyvyyden eri medioissa. Liv Ullmann itse oli teatterin 

vieraana vierailun aikana.

Suomen kansainvälisenä teatterina, The International Theatre of 

Finland, teatteri haluaa olla ennakkoluuloton, taiteellisesti merkittävä 

sekä yleisöystävällinen edelläkävijä Suomessa.

Joachim Thibblin

teatterinjohtaja
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omat- ja 
yhteistuotannot



stig Larsson:

toimitusJoHtAJA
Suomen kantaesitys Revontulihallissa 10.2.2016

31 esitystä, 5 513 katsojaa

ruotsALAisessA nykykomediAssA Anna ja Simon viettävät 

tavallista tiistai-iltaa kaksiossaan, kun ovikello soi. Annan työpaikan 

toimitusjohtaja saapuu yllätysvierailulle ja osoittautuu naiseksi, joka on 

sydämellisen kiinnostunut työntekijöistään. Erityisesti näiden nuorista 

ja komeista poikaystävistä… Yllätyksellisen illan jälkeen mikään ei ole 

niin kuin ennen. Stig Larssonin hyytävän hauskan komedian vallasta, 

seksistä ja viiltävästä yksinäisyydestä ohjasi Jaakko Saariluoma.

Teksti Stig Larsson, ohjaus Jaakko Saariluoma, lavastus Teppo 

Järvinen, pukusuunnittelu Sari Suominen, valosuunnittelu Heikki Örn, 

äänisuunnittelu Tommi Koskinen, maskeeraus Kaarina Kokkonen, 

rooleissa Riitta Havukainen, Oskar Pöysti, Linda Wiklund, Arttu 

Kapulainen ja Mervi Takatalo

Stefan Bremer
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vAHvA JA koskettAvA tarina luokkatovereista, joiden kohtalot 

kietoutuvat toisiinsa. Tositapahtumiin perustuva tarina sijoittuu Puo-

laan ja kulkee vuodesta 1925 näihin päiviin. Yhteiset lapsuuden leikit 

päättyvät, kun sota alkaa. Puolet luokan oppilaista on juutalaisia, joiden 

elämän sota muuttaa hirvittäväksi. Toinen puoli luokasta on vastuussa 

juutalaisten luokkatovereiden kohtalosta. Jokainen teko, joko suora 

hyökkäys tai selän kääntäminen ja pois katsominen, jää tekijöiden 

kannettavaksi lopuksi ikää. Luokkatovereiden kasvot eivät unohdu. 

Rankasta ja surullisen ajankohtaisesta, tärkeästä aiheestaan huoli-

matta Meidän luokka puhutteli laajaa yleisöä. Teatteri sai esityksestä 

enemmän katsojapalautetta kuin ikinä. Monelle katsojalle se oli jopa 

elämän vaikuttavin teatterielämys. Katsomossamme ei ehkä koskaan 

ole itketty niin paljon kuin tämän esityksen aikana. Erityisen ilahdut-

tavaa oli, että katsomossa istui myös n. 1000 lukiolaista, joilta saatu 

palaute oli myös erittäin myönteistä. ”Vain kerran oli tylsää. Väliajalla”

”Kokemus on samanaikaisesti armeliaan etäännyttävä ja syvän henki-

lökohtainen. Näytelmän henkilöt eivät pelkästään puhuttele katsojaa, 

vaan suorastaan kuiskivat hänen korvaansa. Yleisön ei tarvitse katsoa 

kauheuksia, mutta mielessä syntyvät kuvat ovat usein moninkertaisesti 

voimakkaampia.” 

     Lauri Meri HS 24.9.2016

”Koko näyttelijäensemble teki työtä yhdessä, kuin soittaen jotain 

haurasta instrumenttia, meidän katsojien tunteita.” 

     kirjailija Sirpa Kähkönen

”Satu Rasila on ohjannut kolme tuntia hätkähdyttävää, keinoissaan 

ekonomista tarinankerrontaa, joka pitää katsojaa tulisissa pihdeissään 

ja muistuttaa ihmisyytemme, moraalimme huteruudesta väkivallan 

keskellä.” 

     tanssitaiteilija Tuomo Railo

tadeusz slobodzianek: 

meidÄn LuokkA – tarina Xiv oppitunnissa
Suomen kantaesitys Revontulihallissa 21.9.2016

26 esitystä, 8073 katsojaa

Ohjaus Satu Rasila, lavastus ja pukusuunnittelu Markus Tsokkinen, valosuunnittelu Kalle Ropponen, äänisuunnittelu Kristian Ekholm, maskeeraus 

Kaarina Kokkonen, rooleissa Wanda Dubiel, Raimo Grönberg, Susanna Haavisto, Samuel Karlsson, Seppo Maijala, Matti Onnismaa, Jukka 

Rasila, Markus Riuttu, Seela Sella ja Timo Torikka

Yehia Eweis
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Juha tikka – susanna Haavisto: 

krAAnAt Auki!
Ensi-ilta Revontulihallissa 25.10.2016

14 esitystä, 1 650 katsojaa

eiJA AHvon JA susAnnA HAAviston esittämä Kraanat auki! 

pienoismusikaali oli vuonna 1995 suurmenestys Helsingin Kaupun-

ginteatterissa. 2016 Susanna Haavisto päivitti tekstin seuraavan 

sukupolven esitettäväksi ja ohjasi sen Revontulihalliiin.  Uudessa 

versiossa loistivat näyttelijä-laulajat Maija Rissanen ja Elsa Saisio. Suvi 

Isotalon johtama kolmen naisen yhtye svengasi pianon, saksofonin, 

huilun ja perkussiosoitinten voimalla.

Kraanat auki! on sarja kohtauksia arjen kauneudesta ja kauheudesta, 

pyykkivuoren alla haalistuvasta naiseudesta, riittämättömyydestä ja 

– rakkaudesta. Siitä hetkestä, kun peilissä näkyvät oman äidin kasvot. 

Ystävyydestä, joka auttaa jaksamaan. Susanna Haaviston elämän-

makuiset tekstit kertoivat perhe-elämän onnesta ja onnen varjoista. 

Sävellykset Juha Tikka, käsikirjoitus, ohjaus ja visualisointi Susanna 

Haavisto, äänisuunnittelu Tommi Koskinen, valosuunnittelu Heikki 

Örn, rooleissa Maija Rissanen ja Elsa Saisio, muusikot Suvi Isotalo, 

Kaisa Siirala ja Arja Paju

”Vaikka kyse on arjen kestämisestä, niin Haaviston teksteissä ja Juha 

Tikan nautinnollisissa sävellyksissä noustaan arjen yläpuolelle. Ru-

nolliset mielikuvat, villasukat ja huumori nivoutuvat taitavasti yhteen.” 

    Raisa Rauhamaa HS 27.10.2016

 

Andreas Janett
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ulkomaiset
vierailuesitykset



WHs & sungsoo Ahn Pick-up Group, korea / suomi: 

sWAn oF tuoneLA
Tapiolasalissa 21.1. klo 19, 22.1. klo 19

2 esitystä, 892 katsojaa

koreAn menestyneimPiin nykytanssikoreografeihin kuuluva 

Sungsoo Ahn ja suomalaisen nykysirkuksen uranuurtaja Ville Walo 

tarttuvat Sibeliuksen sävellyksiin yhdessä kolmen muusikon kanssa. 

Samuli Kosminen, Viisikon käsissä Sibeliuksen Tuonelan joutsen 

niveltyi tämän päivän todellisuuteen alkuperäisteosta kekseliäästi 

kommentoivien sävellysten, surrealistisen sirkusakrobatian ja ko-

realaisesta perinteestä innoittuneiden viuhkatanssien siivittämänä. 

Tapiolasalin puitteet olivat oivat näyttävälle teokselle.

Koreografia Sungsoo Ahn, ohjaus Ville Walo, musiikki Sibelius, 

Hauschka, Kosminen, Hohti, näyttämöllä Ville Walo, Noora Juppi, 

Juhee Lee, Hyun Kim, Jeeyeun Kim, Heehwon Yang, Hauschka, 

Samuli Kosminen, Markus Hohti

kulunka teatro, Baskimaa: 

AndrÉ y dorine
Louhisalissa 3.2. klo 19, 4.2. klo 19, 5.2. klo 19, 6.2. klo 14 & 18

5 esitystä, 1 047 katsojaa

mAAiLmAA kiertÄnyt, PALkittu naamioteatteriesitys oli lempeä, 

lämmin ja liikuttava kuvaus vanhasta avioparista, joka yhteisen taipa-

leensa loppumetreillä saa vielä kerran muistoissaan palata nuoruuteen 

ja rakkauden kukoistukseen. Sanaton naamioteatteri puhutteli ja 

liikutti kaiken ikäisiä katsojia. Naamioteatterilla on teatteriyleisössä 

oma uskollinen, Familie Flözin esitysten kasvattama katsojakuntansa. 

Ohjaus Iñaki Rikarte, käsikirjoitus José Dault, Garbiñe Insausti, Iñaki 

Rikarte, Edu Cárcamo, Rolando San Martín, musiikki Yayo Cáceres 

rooleissa José Dault, Garbiñe Insausti, Edu Cárcamo
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ugala teater, viljandi, viro: 

AmALiA
Louhisalissa 7.3. klo 19, 8.3. klo 13 & 19

3 esitystä, 504 katsojaa

PALkitun suomALAisen dramaatikon Kati Kaartisen koskettava 

näytelmä Amalia sai Viron ensi-iltansa Viljandin Ugala Teatterissa 

keväällä 2015. Karhean kaunis tarina kertoo 17-vuotiaasta Amaliasta, 

autistisesta tytöstä, joka elää kaksin isänsä kanssa. Amalialle maailma 

näyttäytyy toisenlaisena, mutta onni samanlaisena kuin muilla. Kat-

somossa nähtiin taas paljon koululaisia, jotka ottivat herkän esityksen 

hienon keskittyneesti vastaan. Esityskieli viro, tekstitys suomeksi.

Teksti Kati Kaartinen, käännös Ülev Aaloe, ohjaus Tanel Ingii, lavastus 

Jaanus Laagriküll, rooleissa Klaudia Tiitsmaa, Terje Pennie, Andres 

Tabun 

VIRO-VIIKKO 2016
 Viro-viikot toteutettiin yhdessä Viro-Instituutin, Viron suurlähetys-

tön ja Teatterin tiedotuskeskuksen  kanssa. Viikkojen ohjelmassa oli 

esitysten lisäksi valokuvanäyttely Virolaisen teatterin suurlähettiläät, 

tallinna Linnateater, viro: 

AeG JA Perekond ConWAy
Louhisalissa 11.3. klo 18, 12.3. klo 14

2 esitystä, 555 katsojaa

monitAsoinen BrittidrAAmA yhdisti kiehtovasti poliittisen 

historian, universaalin perhetragedian sekä pohdinnan ajasta ja 

sen olemuksesta. Vaikka esitys oli lähes nelituntinen, se piti yleisön 

herkämättömästi otteessaan häikäisevän visuaalisuutensa, upean 

näyttelijäntyön, intensiivisen  ohajuksen ja vahvan tekstin ansiosta. 

Esityskieli viro, tekstitys suomeksi. 

Teksti J. B. Priestley, ohjaus Elmo Nüganen, lavastus Andris Freibergs, 

pukusuunnittelu Kristine Pasternaka, musiikki Riina Roose, Jaak 

Jürisson , valosuunnittelu Gleb Filshtinsky, näyttämöllä Anne 

Reemann, Evelin Võigemast, Ursula Ratasepp, Elisabet Reinsalu, 

Külli Teetamm, Sandra Uusberg, Andero Ermel, Mikk Jürjens, Alo 

Kõrve ja Mart Toome

joka avattiin 1.3. kulttuurikeskuksen näyttelytilassa, teatteriammatti-

laisille suunnattu seminaari Suomen ja Viron teatteriyhteistyöstä sekä 

taiteilijatapaamiset molempien Amalia-esitysten jälkeen.

Heigo Teder Siim Vahur
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michael kamp, saksa: 

der kontrABAss
Louhisalissa 13.4. klo 19, 14.4. klo 13 & 19

3 esitystä, 631 katsojaa

PAtriCk süskindin kirjoittamassa monologissa puheenvuoron 

sai kontrabasisti, joka on paitsi turhautunut asemaansa orkesterissa, 

myös onnettomasti rakastunut ihanaan mezzosopraanoon. Taitava 

ja karismaattinen Michael Kamp esitti humoristisen koskettavan 

monologin saksaksi ja se tekstitetiin suomeksi. Katsomossa oli paljon 

saksaa opiskelevia koululaisia.

Ohjaus Monika Bujinski, roolissa Michael Kamp

riksteatern, ruotsi: 

en druvA i soLen
Louhisalissa 15.2. klo 19, 16.2. klo 19

2 esitystä, 518 katsojaa

1950-Luvun CHiCAGossA mustat ja valkoiset kaupunkilaiset elävät 

visusti erillään toisistaan. Youngerin perheen elämässä kamppaillaan 

toimeentulon kanssa ja sen myötä usko tulevaisuuteen on koetuksella. 

Kansalaisoikeustaistelun siemenet on kuitenkin kylvetty ja unelma 

yhdenvertaisuudesta on syntynyt. 1959 New Yorkissa ensi-iltansa 

saanut A Raisin in the Sun täydentää vahvasti amerikkalaisten klas-

sikkodraamojen ketjua ja puhutteli voimakkaasti myös suomalaista 

teatteriyleisöä.

Riksteatern -kiertue starttasi tällä kertaa poikkeuksellisesti Vaasasta 

ja päättyi Espooseen. Kiertue toteutettiin yhdessä Ruotsin suurlähe-

tystön kanssa. Teoksen valovoimainen ohjaaja Josette Bushell-Mingo 

valloitti median edustajat Ruotsin suurlähetystössä 27.1. järjestetyssä 

lehdistötilaisuudessa ja käytti tärkeän puheenvuoron rotuerottelusta 

ja syrjinnästä.

Teksti Lorraine Hansberry, ohjaus Josette Bushell-Mingo, rooleissa 

Kayode Kayo Shekoni, David Lenneman, Anna Thiam, Måns Clausen, 

Carl Jacobson, John-Alexander Eriksson, Adam Högblom, Asha Ali

Kiertue 2016 Suomessa: 9.2. Wasa Teater, 11.2. Kuopion kaupunginte-

atteri, 13.2. Tampereen Teatteri, 15.- ti 16.2. Espoon Kaupunginteatteri

Urban Jören Sebastian Hoppe
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richard Jordan Productions, iso-Britannia: 

BiGmoutH
Louhisalissa 29.9. klo 19, 30.9. klo 19, 1.10. klo 15

3 esitystä, 352 katsojaa

HeikoimmAnkin ArGumentin voi muuttaa voimakkaaksi 

valitsemalla sanat oikein. Sokratesista bin Ladeniin, Martin Luther 

Kingista George W. Bushiin.  Nerokas monologi  koostui maailmanhis-

torian tunnetuimmista puheista sekä yksityisistä tunnustuksista. Se 

osoitti, kuinka retoriikan keinot ovat säilyneet lähes muuttumattomina 

koko ihmiskunnan historian ajan. Flaamilainen Valentijn Dhaenens 

vangitsi katsojan virtuoosimaisella ilmaisullaan. Esityskieli englanti, 

tekstitys suomeksi. 

Ohjaus ja esitys Valentjn Dhaenens

Livingstones kabinet, tanska: 

tHe einstein oF seX 
Louhisalissa 13.10. klo 19, 14.10. klo 19, 15.10. klo 15

3 esitystä, 223 katsojaa

musikAAListA dokumenttiteAtteriA ajankohtaisesta ai-

heesta. Tanskalainen Livingstones Kabinet ja queer –lauluryhmä 

Schwanzen Sängerknaben kunnianhimoisessa ja provokatiivisessa 

teoksessa, joka sai kantaesityksensä Kööpenhaminassa keväällä 2015. 

Rohkean absurdi, mustaa huumoria uhkuva esitys perustui Tri Magnus 

Hirschfeldin elämään ja tekoihin. Esityskieli tanska, tekstitys suomeksi.

Ohjaus Nina Kareis, teksti ja musiikki Pete Livingstone, lavastus 

Dorte Holbek, koreografia Adelaide Bentzon, näyttämöllä Amia 

Miang, Pete Livingstone, Pauli Ryberg, Ole Håndsbæk Christensen, 

Brian Grønbæk, Bent Jacobsen, Molly Kareis Livingstone

 

Maya Wilsens Bjarne Staehr
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nationaltheatret / riksteatret, norja: 

FortroLiGe sAmtALer
Louhisalissa 27.10. klo 19, 28.10. klo 19, 29.10. klo 15

3 esitystä, 562 katsojaa

mitÄ teemme syvimmille salaisuuksillemme? Ja mitä ne tekevät 

meille? Yksityisiä keskusteluja on kertomus Annasta, joka maksaa 

kovan hinnan tavoitellessaan totuudellista elämää. Se on kertomus 

rakkaudesta, uskollisuudesta, vapaudesta ja rohkeudesta. Kaikesta 

siitä mikä tuottaa meille samanaikaisesti suurimman onnen ja sy-

vimmän epätoivon. Ingmar Bergmanin TV-elokuvan Enskilda samtal 

oli näyttämölle sovittanut ja ohjannut sen ainoa oikea kertoja, legen-

daarinen Liv Ullmann.

Vierailu toteutettiin yhteistyössä Norjan suurlähetystön kanssa. 

Teatterin toimintavuoden kohokohtia oli ohjaaja, maailmantähti Liv 

Ullmannin mukana olo vierailulla. Valovoimaisen ja hurmaavan tähden 

ohjelmassa oli mm. sekä lehdistöä, että TV:n paikalle houkuttanut 

lehdistötilaisuus teatterilla, lähettilään lounas Norjan suurlähetys-

tössä, yleisölle avoin keskustelutilaisuus Sanoman mediatorilla sekä 

ykstyinen käynti kirjamessuilla.

Ohjaus ja näyttämösovitus Liv Ullmann, alkuperäisteksti Ingmar 

Bergman, lavastus Milja Salovaara, pukusuunnittelu Ingrid Nylander, 

valosuunnittelu Nick Schlieper, Martin Myrvold, äänisuunnittelu 

Nils Wingerei, rooleissa Marte Engebrigtsen, Anneke von der Lippe, 

Mattis Herman Nyquist, Liv Bernhoft Osa, Hermann Sabado, Kari 

Simonsen, Bjorn Skagestad

Philippe trépanier, kanada: 

CLiP!
Louhisalissa 1.12. klo 19, 2.12. klo 19, 3.12. klo 14 & 18

4 esitystä, 669 katsojaa

kLovneriAA JA koHeLLuskomiikkAA kanadalaisessa yhden 

miehen sirkusnumerossa! Tohelo näyttämömies valmistelee teat-

terisalia tärkeää kansainvälistä konferenssia varten, mutta yleisön 

riemuksi kaikki hommat projektorin asennuksesta lattian pesuun 

luisuvat leikiksi... Taidokkaan kanadalaisklovni Philippe Trépanierin 

sanaton show nauratti lapsia ja lapsenmielisiä.

Ohjaus Yves Dagenais, näyttämöllä Philippe Trépanier

Erik Berg Renald Laurin
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kotimaiset
vierailuesitykset



oulun kaupunginteatteri: 

LAuLAisin sinuLLe 
LemPeitÄ LAuLuJA
Louhisalissa 17.2. klo 19, 18.2. klo 19, 19.2. klo 13 & 19

4 esitystä, 843 katsojaa

LemPeiden LAuLuJen tarina oli hellä ja humoristinen kuvaus kah-

den keskenään täysin erilaisen naisen ystävystymisestä. Ruotsalaisen 

Linda Olssonin samannimiseen romaaniin perustuva näytelmä kertoi 

herkästi ja koskettavasti raskaista elämänkokemuksista, jotka voi 

jättää taakseen vasta kun ne on uskaltanut jakaa jonkun toisen kanssa.

Teksti Linda Olsson, ohjaus Satu Rasila, rooleissa Merja Larivaara, 

Anneli Niskanen ja Pete Miettunen.

mikkelin teatteri: 

iHmiseLLinen mies
Louhisalissa 3.3. klo 19, 4.3. klo 13 & 19

4 esitystä, 867 katsojaa

rAine kukkiA menettÄÄ lähes kaiken: kodin, avioliiton, työn ja 

tomaattien viljelyn. Hän antaa kuitenkin muutosten tuulten puhaltaa 

ja kuljettaa toiseen kaupunkiin, uusien haasteiden ja ihmisten pa-

riin. Raine Kukkia jättää maailmaan ja ihmisiin itseään suuremman 

jäljen: halun elää, kasvaa ja jurottaa, lentää kun on lentoaika. Sirkku 

Petolan teokset käsittelevät terävästi ja lämmöllä nykymaailmaa, 

yhteiskunnallisten muutosten pyörteissä paikkaansa etsiviä ihmisiä 

ja arkielämän omituisuuksia.

Teksti Sirkku Peltola, ohjaus Ismo Apell, rooleissa Ismo Sievinen, 

Jimmy Asikainen, Tuuli Anikari, Janne Kyyhkynen, Tuomas Turkka, 

Riina Uimonen, Marjaana Viitanen, Ronja Kopperi ja Aqveliina Ollila

 

Kati Leinonen
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susanna Haavisto:

PAkko sAAdA LAuLAA
Louhisalissa 11.4. klo 19, 12.4. klo 19, Revontulihallissa 25.4.klo 19,  

26.4. klo 19

4 esitystä, 935 katsojaa

yLeisö PyynnöstÄ Susanna Haavisto palasi jälleen Louhisalin 

näyttämölle Edith Piafin elämästä kertovalla musiikkiteatteriesityksellä 

Pakko saada laulaa! Kuten edellissyksyn esitykset, myös huhtikuun 

alun esitykset myytiin nopeasti loppuun ja niinpä järjestettiin vielä 

kaksi lisäesitystä Revontulihallissa kuun lopussa.

Piafin rakastettujen laulujen lisäksi esityksessä kuultiin myös Michel 

Legrandin, Anna-Mari Kähärän ja Juha Tikan sävellyksiä. Laulujen 

lomassa Susanna Haavisto käy vuoropuhelua Edith Piafin kanssa 

laulamisen pakosta ja rakkauden sammumattomasta janosta. 

Käsikirjoitus ja ohjaus Susanna Haavisto, säestys Juha Tikan Trio, 

valokuva Juha Reunanen, tuotanto Artwise ja Produmo

erkki saarela: 

tArttuviA tArinoitA
Kantaesitys 14.9.2016 Louhisalissa

muut 15.9. klo 19, 16.9. klo 19, 17.9. klo 15 & 19, 11. 11. klo 19, 12.11. klo 

15 & 19 

8 esitystä, 1 057 katsojaa

erkki sAAreLAn virtuoositetti pääsi oikeuksiinsa Osku 

Valveen kirjoittamassa ja ohjaamassa  uudessa komediassa. Tarttuvia 

tarinoita kertoi kulkutaudeista ja niiden vaikutuksesta ihmiskunnan 

historiaan ja kehitykseen. Mimiikan mestarin Erkki Saarelan käsittelyyn 

pääsivät tautimaailman julkkikset syfiliksestä koleraan.

Kaikissa rooleissa Erkki Saarela, käsikirjoitus ja ohjaus Osku Valve, 

valosuunnittelu Timo Hynninen, puvustus Sari Salmela, tuotanto 

Produmo

 

Juha Reunanen Andreas Janett
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koskA oLet minun
Kantaesitys Louhisalissa 8.11.2016 klo 19, muut 9.11. klo 19, 10.11. klo 19

4 esitystä, 563 katsojaa

uusi kotimAinen nÄyteLmÄ Edith Södergranin ja Hagar Ols-

sonin suhteesta, rakkaudesta, totuuden etsimisestä, omistamisesta 

ja itsepetoksesta. Edith Södergran oli ensimmäinen suomalainen 

moderni runoilija. Hagar Olsson kulttuuritoimittaja, joka halusi nostaa 

Edithin ilmiöksi. Näytelmässä käydään läpi välähdyksittäin Hagarin 

ja Edithin myrskyisä  suhde, joka muuttuu valtapeliksi siitä, kumpi 

on opettaja ja kumpi oppilas. Omassa kunnianhimossaan Hagar ei 

kestä Edithin ylivertaista lahjakkuutta . Edithiä näytteklevä Helena 

Kallio loukkasi juuri ennen ensi-iltaa jalkansa ja esitys jouduttiin 

ohjaamaan uudelleen viime hetkellä. Lopputulos oli siitä huolimatta 

onnistunut – todellinen työvoitto.

Teksti ja ohjaus Virpi Haatainen, rooleissa Ella Pyhältö, Helena 

Kallio, Lena Labart, valo- ja äänisuunnittelu Juha Tuisku, lavastus 

Maija Louhio

Koska olet minun ei jää rakentamaan myyttiä vaan haluaa kurottaa kohti 

kokonaisvaltaista ymmärrystä ihmisestä ja siitä, miten naispuolinen 

taiteilija kirjoitetaan historiaan. 

    Maria Säkö / HS 10.11.

seinäjoen kaupunginteatteri: 

rAkkAitA PettymyksiÄ 
rAkkAudessA
Louhisalissa 23.11. klo 19, 24.11. klo 13 & 19.

3 esitystä, 435 katsojaa

Jouko turkAn JA JuHA turkAn draamakomedia kantaesi-

tettiin Tampereen Työväen Teatterissa 1996 . Kaksikymmentä vuotta 

myöhemmin näytelmään tarttui rohkeasti Antti Mikkola ja päivitti sen 

Seinäjoen kaupunginteatterin studionäyttämölle. Seinäjoen tulkinta 

nähtiin myös Tampereen teatterikesässä elokuussa vain muutama 

päivä kirjailijan kuolemasta uutisoinnin jälkeen. Marraskuun lopussa 

se sai viimeiset esityksensä Espoon Kaupunginteatterissa. Näytelmän 

päähenkilönä oli kantaesitysvuonna 21-vuotias Pekka Himanen, 

Suomen nuorimman filosofian tohtori. Näytelmä kysyi miten voi olla 

filosofian tohtori, jos ei vielä tiedä rakkaudestakaan mitään? 

Teksti Jouko Turkka ja Juha Turkka, sovitus ja ohjaus Antti Mikkola, 

valo- ja videosuunnittelu, lavastus Tiiti Hynninen, pukusuunnittelu 

Leena Rintala, äänisuunnittelu Sami Silén, rooleissa Mia Vuorela, 

Jukka Puronlahti, Topi Kohonen, Anna Ackerman

 

Catrin Svenfors Jukka Kontkanen
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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 2016 KULPS-esityksiä 

olivat kevätkaudella kansainväliset vierailuesitykset Amalia ja Kontra-

bass sekä syyskaudella oma tuotanto Meidän luokka. Näitä esityksiä 

kävi katsomassa KULPS-hankkeen kustantamana yhteensä 1046 

koululaista.

Meidän luokka -esitys keräsi KULPS-oppilaiden lisäksi myös ennätys-

määrän muita yläkoulu- ja lukiolaisryhmiä: syksyn näytöksiin myytiin 

yli 1000 koululaisryhmälippua.

”Esitys oli pitkä, mutta pitkästyin vain kerran - väliajalla. Pääsin si-

sälle tarinaan niin hyvin, ettei kolme tuntia tuntunut missään. Tarina 

itsessään oli järkyttävä, surullinen ja jopa herättävä.”

Veso-koulutuspäivä

Espoon Kaupunginteatterin ja Espoon kaupungin suomenkielisen 

opetuksen tulosyksikön yhteistyössä vuosittain organisoima Veso-

päivä (virkaehtosopimuksenmukainen koulutuspäivä) järjestettiin 

teatterilla 29.9. Myötätunnon merkityksestä ja empatiasta keskuste-

livat ohjaaja Satu Rasilan alustuksen jälkeen näyttelijät Seela Sella ja 

Timo Torikka sekä toimittaja Rauli Virtanen. Ohjelmaan kuului myös 

Meidän luokka-esityksen katsominen. Päivään osallistui 49 opettajaa.

yleisötyö

Työpajat

Omiin tuotantoihin (Toimitusjohtaja ja Meidän luokka) liput ostaneille 

koululaisryhmille tarjottiin mahdollisuus syventää teatterikokemusta 

maksuttomassa draamatyöpajassa. Puolentoista tunnin mittaiset 

työpajat suunnitteli ja ohjasi draamapedagogi Hanna Häyhä ja niitä 

järjestettiin kevätkaudella kolmelle ja syyskaudella 19 peruskoulu- ja 

lukiolaisryhmälle. Osallistuvia oppilaita oli yhteensä 452. Työpajat 

pidettiin pääsääntöisesti koulujen omissa tiloissa. 

”Työpaja oli hyvä ja sain lisää selkeyttä näytelmään. Oli myös kivaa 

pohtia näytelmää eri näkökumista. Pidin erityisesti pienistä näytel-

mistä, jotka teimme ryhmissä.”

Oppimateriaalipaketit

Teatteri tarjosi yläkoulu- ja lukiolaisryhmille suunnatun, maksuttoman 

oppimateriaalipaketin kolmeen esitykseen: Amalia, Kontrabass ja Mei-

dän luokka. Oppimateriaalit valmisti draamapedagogi Hanna Häyhä. 

Oppimateriaalit löytyvät teatterin nettisivuilta kohdasta yleisötyö ja 

ne ovat siellä kaikkien kiinnostuneiden vapaasti käytettävissä. 

”Meidän luokan alaotsikko on Tarina XIV oppitunnissa. Mitä alaotsikko 

mielestäsi tarkoittaa? Kuka tai mikä on näytelmän tarinan luokan 

opettaja? Mitä Meidän luokka – näytelmä haluaa nykypäivän katsojille 

opettaa? Mitä historia voi ylipäätään opettaa mielestäsi?”
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Kulissikierrokset

Koululaisryhmät voivat käydä yhdessä opettajansa kanssa tutustu-

massa teatteriin koulupäivän aikana. Noin 45 minuutin mittaisella 

kulissikierroksella tutustutaan teatteriammatteihin ja teatteriesityk-

sen valmistamisen vaiheisiin puvustossa, verstaalla, back stagella 

ja näyttämöllä. Vuoden 2016 aikana teatteriin kävi tutustumassa 1 

ruotsinkielinen ja 4 suomenkielistä koululaisryhmää. Kierrokset veti 

tiedotus- ja markkinointisihteeri Satu Ylirisku.

Yleisölle avoimia kulissikierroksia järjestettiin myös Espoo-päivän 

yhteydessä, yhteensä 9 ryhmälle. Silloin vetäjinä toimivat Heikki Örn, 

Marianna Nurmi ja Satu Ylirisku.

Kulttuuri-TET

Teatteri tarjoaa vuosittain työelämääntutustumispaikan muutamalle 

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

Espoon Kaupunginteatteri on ollut mukana pääkaupunkiseudun 

kulttuurilaitosten Kulttuuri-TET-hankkeessa, jonka tavoitteena on 

kehittää koululaisten mahdollisuuksia saada äänensä kuuluviin ja 

saada heidän ajatuksensa ja taitonsa kulttuuritoimijoiden käyttöön. 

Vuoden 2016 aikana 7 nuorta suoritti TET-jaksonsa Espoon Kau-

punginteatterissa. TET-harjoittelijat ovat raportoineet oppimaansa 

teatterin some-kanavilla.

”Millaista oli työskennellä teatterissa? Mielenkiintoista, monipuolista, 

hauskaa! On hankala selittääkään, kuinka paljon täällä oppii. Mitä 

kaikkea on teatteriesityksen, ja ennen kaikkea yleisöä täynnä olevan 

salin takana...” 

muu yleisötyö

Taiteilijatapaamiset

Viro-viikolla Amalia-näytösten yhteydessä 8.3. järjestettiin 2 taiteilija-

tapaamista, joissa käsikirjoittaja Kati Kaartinen, ohjaaja Tanel Ingi ja 

teatterinjohtaja Joachim Thibblin keskustelivat teoksesta. Tilaisuuksiin 

Louhisalissa osallistui yhteensä 60 henkilöä.

Fortrolige samtaler -esityksen yhteydessä 26.10. järjestettiin avoin 

yleisötilaisuus Helsingin Sanomatalossa, missä toimittaja Suvi Ahola 

haastatteli ohjaaja Liv Ullmannia. Paikan päällä haastattelua kuunteli 

noin 200 hengen yleisö, minkä lisäksi haastattelu lähettiin suorana 

Helsingin Sanomien verkkosivuilla. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä 

Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen kanssa. 

Esirippu auki! Espoo-päivänä

Espoo-päivänä lauantaina 27.8. räväytettiin Esirippu auki! ja yleisö 

pääsi tutustumaan teatteriin. Kulissikierrokset, maskeerausnäytökset, 

musikaaliharjoitukset, taiteilijatapaamiset, viininmaistajan temppu-

rata, lasten teatterityöpaja, teatterilipputarjoukset ja muu ohjelma 

houkutteli paikalle yli 400 hengen yleisön. Myös Kannatusyhdistys 

osallistui päivän järjestämiseen.

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 138 kpl. 
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teatteritalohanke

Teatteritaloprojektissa tapahtunutta 2016

Vuoden 2016 alusta Espoon teknisen toimen johtaja Olli Isotalo kutsui 

koolle ohjausryhmän kaupunginteatterin talohanketta suunnitte-

lemaan. Teatteria tässä ryhmässä edusti teatterinjohtaja Joachim 

Thibblin. Muut jäsenet olivat pj Isotalon lisäksi Sampo Suihko, Antti 

Mäkinen, Ari Konttas, Torsti Hokkanen, Lea Rintala, Maija Lehtinen 

ja Yrjö Sinkkonen.  Ohjausryhmän tehtävänä oli valvoa jo aiemmin 

asetetun teknisen suunnitteluryhmän viitesuunnitelmavalmistelua 

ja saattaa tilakysymys kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailuky-

kyjaoston päätettäväksi.

Teatteritilan tekninen suunnitteluryhmä (Juha Iivanainen pj, Carl Slätis, 

Yrjö Sinkkonen, Juha Hovinen, Antti Mäkinen, Jukka Hyvämäki, Oili 

Sivula, Henri Sneck, Heikki Ruski, Kimmo Martinsen ja Heikki Örn) 

jatkoi viitesuunnitelman kehittämistä Espoon kulttuurikeskuksen 

ja -aukion yhteyteen sijoitettavaan teatteritilaan. Tekninen ryhmä 

kokoontui yhteensä 10 kertaa. Ryhmässä käsiteltiin myös teatterin 

mahdollista sijoittamista Vesiputoustalon edustalle. Tilakeskuksessa 

tehtiin kustannusarviot kummastakin sijoitusvaihtoehdosta.

Kaupunginhallituksen Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti 

6.6.2016 kokouksessaan:

1 korostaa Espoon teatterin vaatiman tilaratkaisun taloudellista 

toteutettavuutta ja käyttökustannustason pitämistä kaupungin 

taloudellisten realiteettien mahdollistamissa rajoissa sekä tarvetta 

samalla kehittää Kulttuuriaukion kokonaisuutta monipuolisena 

Tapiolan keskusta-aluetta elävöittävänä tapahtumakeskittymänä,

2 että Espoon kaupunginteatterin tarvitsemat tilat sijoitetaan Es-

poon kulttuurikeskuksen yhteyteen Tapiolaan ja että teatterin tilat 

toteutetaan samassa yhteydessä, kun Kulttuurikeskus peruskorja-

taan ja Kulttuurikeskukseen tehdään siinä yhteydessä mahdollisia 

toiminnallisia muutoksia kulttuurikeskuksen kulttuurihistoriallisia 

ja rakennustaiteellisia arvoja kunnioittaen,

3 kehottaa kulttuurilautakuntaa ja sivistystoimea yhteistyössä tekni-

sen ja ympäristötoimen kanssa kehittämään Kulttuurikeskukselle 

uudistetun kokonaiskonseptin, jossa teatterilla on keskeinen rooli ja 

joka vastaa tulevaisuuden tarpeisiin osana metrokäytävää ja koko 

Espoon kulttuuritarjontaa,

4 kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa ja kaupunkisuunnitte-

lukeskusta asemakaavoittamaan Kulttuuriaukiolle ja sen välittö-

mille lähialueille sellaisen Tapiolan keskusta-aluetta elävöittävän 

kokonaisuuden, joka luo edellytykset monipuolisille kulttuuriin 

painottuville toiminnoille ja tapahtumille sekä näitä tukeville toi-

minnoille ympäri vuoden. Asemakaavoituksen tarkastelualueena 

on tällöin Kulttuuriaukion lisäksi ns. Ervin keskusta (Keskustorni, 

Tapiontori ja Heikintori), Kulttuurikeskus, Keskusallas, Uimahalli ja 

Tapionkenttä sekä alueen kytkeytyminen entistä paremmin myös 

WeeGeen ja EMMAn suuntaan ja toimintoihin,

5 kehottaa teknistä ja ympäristötointa käynnistämään Vesiputoustalon 

edustalla olevan alueen kehittäminen tavoitteena Tapiolan kansal-

lismaiseman eheyttäminen ja keskuksen elinvoiman lisääminen.

Tämän päätöksen jälkeen teatteritalon ohjausryhmä ja Tekninen 

suunnitteluryhmä lakkautettiin. Teatteritalon/tilan jatkosuunnittelu 

tapahtui sen jälkeen vain kaupungin virkamiesten kesken.

Keväällä 2016 kaupunginvaltuutettu Leena Luhtanen (SD) teki val-

tuustokysymyksen kaupunginteatterin  tilavalmisteluista ja siitä miksei 

asiaa ole tuotu valtuuston käsittelyyn aikaisemmin. Valtuustokysymys  

palautettiin 14.11.2016 pidetyssä kokouksessa  uudelleen valmistel-

tavaksi, perusteluina  ettei kysymykseen ole saatu asianmukaista ja 

riittävää vastausta.

Kaupunginjohtajan budjettiesityksessä (3.11.2016) vuodelle 2017 

investointihankkeissa oli selvityskohteena mainittu Espoon teatte-

ritilat, joka täsmentyi valtuustoryhmien neuvottelutuloksen myötä 

seuraavaan muotoon:

Espoon kaupunginteatterin sijoittamisesta kulttuurikeskuksen yhte-

yteen tuodaan luottamushenkilöiden arvioitavaksi useita eri toteu-

tustapoja. Niistä yhden tulee olla maan päälle kulttuurikeskukseen 

tuntumaan rakennettava vaihtoehto.  

Samalla neuvottelun myötä kulttuurikeskuksen yhteyteen raken-

nettavaan teatteritilaan osoitettiin suunnittelumäärärahaa 200 000 

euroa vuodelle 2017.

Lisäksi valtuusto toivoo, että selvitys Espoon kaupunginteatterin 

tilojen sijoittamisen eri vaihtoehdoista kulttuurikeskuksen yhteyteen 

tuodaan valtuuston päätettäväksi vuoden 2017 huhtikuuhun mennessä. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi budjetin 12.12.2016.
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KANNATUSYHDISTYKSEN TOIMINTA 2016

Vuosi 2016 oli kannatusyhdistyksen 32. toimintavuosi. Kannatus-

yhdistys perusti yhdessä Espoon kaupungin kanssa vuonna 1987 

Espoon Kaupunginteatterisäätiön, joka ylläpitää teatteria. Sääntöjensä 

mukaisesti kannatusyhdistys edistää teatteritoimintaa Espoossa.

Yhdistyksessä oli vuoden lopussa 547 jäsentä. Teatteritalohankkeen 

edistäminen ja teatterin tunnettuuden parantaminen ovat olleet 

toiminnan keskeisiä tavoitteita. 

Kannatusyhdistys on julkisuudessa ja teatterisäätiön hallituksessa 

kannattanut ratkaisua, jonka mukaan teatteritalo rakennettaisiin 

Espoon kaupungin vuonna 2005 teatterille varaamalle tontille Vesipu-

toustalon itäpuolelle kaupunkisuunnittelulautakunnan yksimielisesti 

tekemän asemakaavapäätöksen mukaisesti.

Yhdistyksen vuosikokouksen 29.2.2016 antamassa julkilausumas-

sa perusteltiin yhdistyksen kanta ja ilmaistiin syvä huolestuminen 

teatterin tulevaisuuden suhteen. Teatteritalon rakentaminen uhkaa 

viivästyä vuosilla, pahimmassa tapauksessa se ei toteudu lainkaan. 

Kannatusyhdistys on toiminnallaan pyrkinyt torjumaan uhkakuvan 

toteutumisen.

Teatterin ja kannatusyhdistyksen tunnettuutta on parannettu lehti-

kirjoituksilla, tiedottamisella ja uusilla kumppanuuksilla. 

Teatteriretkiä ja tapahtumia järjestettiin perinteiseen tapaan. Näitä 

jäsenille tarkoitettuja  tilaisuuksia oli vuoden aikana yhteensä kuusi 

ja niihin osallistui 676 henkilöä. Espoon kaupunginteatterin lippuja 

kannatusyhdistys välitti jäsenilleen 411 kappaletta. 

JÄSENYYDET

Espoon Kaupunginteatteri oli vuoden 2016 aikana Suomen Teatterit 

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

muu toiminta
pakamarin, Riksteaternin, Tapiola Toimii ry:n sekä Espoon Kaupun-

ginteatterin kannatusyhdistyksen jäsen.  

Joachim Thibblin toimi jäsenenä Teatterijohtajaliiton hallituksessa 

ja Nordiska Teaterledarrådetissa sekä opetus- ja kulttuuriministerin 

asettamassa asiantuntijaryhmässä, joka valmistelee 31.10.2017 

mennessä ehdotuksen museoiden, teattereiden ja orkestereiden 

valtionosuusjärjestelmän (VOS) uudistamiseksi.

Heikki Örn toimi jäsenenä Teatteri-, tanssi- ja sirkusalan tutkinto-

toimikunnassa ja teatterialan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon 

uudistustyöryhmässä. Örn on myös Suomen Oistat-keskuksen vara-

puheenjohtaja ja Oistat Technology  Commissionin Suomen edustaja.

 

ESPOON KAUPUNGINTEATTERIN TOIMINNAN 

YHTEISKUNNALLISISTA VAIKUTUKSISTA

Onko kulttuurista mitään ”hyötyä” ? Saammeko kulttuuriin ja taitee-

seen sijoittamiamme rahoja koskaan ”takaisin” ? Tässä  kysymyksiä 

mihin me teatterissa työskentelevät törmäämme lähes päivittäin. 

Olemme vuosikertomuksissamme pyrkineet vastaamaan näihin 

kysymyksiin etsien eri näkökulmia asiaan ja siihen millaisiin kerran-

naisvaikutuksiin kulttuuriin sijoitetut julkiset varat johtavat.  

Helsingistä löytyy paikka, joka keskeiseltä sijainniltaan aika paljon 

muistuttaa Tapiolan keskustaa: Töölönlahden ympäristö, Kansalais-

tori. Paikka on samalla kulttuurilaitosten ja kulttuurisen toiminnan 

keskittymä. Alueella toimivat Finlandiatalo, Kiasma, Musiikkitalo, useita 

museoita ja pian myös Oodi, Helsingin kaupungin uusi pääkirjasto. 

Tuoreen tutkimuksen mukaan Helsingin kaikkein kalleimmat asunnot 

sijaitsevat tällä alueella.  Alvar Aallonkadun asuntojen keskihinta oli 

vuoden 2017 alussa 13 043 e/neliömetri. Lähes 30 % korkeampi 

kuin toiseksi kalleimmalla alueella – Merikadulla (”Kun kotikatu on 

Helsingin kalleimpia”, HS 9.1.2017, Osasto A6). Kulttuurinen ympäristö 

synnyttää kiistatta taloudellisia arvoja. Tätä taustaa vasten tarkastel-
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tuna vaikuttaa siltä että Espoon Kaupunginteatterin uuden toimitalon 

rakentaminen keskelle Tapiolan hienointa aluetta, ei aiheuttaisi vain 

suuria rakennuskustannuksia ja ehkä hieman kasvaneita julkisia 

toiminta-avustuksia teatterille, vaan ilman muuta se myös johtaisi 

voimakkaaseen myönteiseen kerrannaisvaikutukseen ympäröivien 

muiden rakennusten arvossa.  

Lontoossa kaupungin pormestari Sadiq Khan on ymmärtänyt tä-

män vaikutuksen. Kesäkuussa 2016 avattiin Tate Modern-museon 

uusi laajennusosa yleisölle. Museon uusi ns. Switch House-siipi tuli 

maksamaan 260 miljoonaa puntaa, joista Englannin valtio maksoi 

50 miljoonaa puntaa, kaupunki 8 miljoonaa ja loput yksityiset tahot. 

Pormestari Khanin mukaan ”kulttuurin edistämisen pitää olla myös 

kaupungin strategian sydämessä. Khan ilmoitti kulttuurin omaksi 

ydinprioriteetikseen asumisen, ympäristön ja julkisen liikenteen 

rinnalla. Tulevaisuudessa kaupungit kilpailevat entistä kovemmin 

keskenään. Ylivertainen kulttuurielämä houkuttelee parhaita kykyjä 

ja isoimpia sijoituksia” (”Tate Modern on nyt entistä isompi”, HS 

17.6.2016, osasto B1).

Googlen Suomen johtaja Antti Järvinen sanoo lehtihaastattelussa 

tammikuussa 2017 (”Suomea vaivaa rohkeuden puute”, HS 11.1.2017, 

Osasto A26) että ”digitalisaatio ja Internet ovat luoneet valtavan 

alustan uusille innovaatioille. En usko että vastaavaa alustaa on maa-

ilmanhistoriassa ennen ollut”. Järvisen mukaan digitalisaatiota pitäisi 

pohtia paljon laajemmin kuin vain yksittäisen yrityksen näkökulmasta. 

Tärkeintä on  hänen mukaansa ”ekosysteemi”, eli verkostot, joissa 

yritykset pohtivat uusia liiketoimintamalleja kumppaneidensa kanssa. 

Kulttuuritalouden uusimpien teorioiden mukaan myös taide ja kulttuuri 

muodostavat tällaisen ”ekosysteemin” ja taide sekä kulttuuri kuuluvat 

jo nyt ja tulevaisuudessa osittain samaan ekosysteemiin kuin mihin 

liikemaailmassa tapahtuvat innovaatiot kuuluvat. (Esimerkiksi Pier 

Luigi Saccon ns. ”Culture 3.0-teoria” tai EU-Komission viime aikoina 

painottama ”Cultural and creative spillovers in Europe”). 

Tampereen yliopistossa tarkastettiin tammikuun 20. päivänä 2017 Olli 

Ruokolaisen väitöskirja ”Suunniteltu luovuus – Kulttuuritoiminnot ja 

strateginen aluekehittäminen”. Väitöskirjassaan Ruokolainen pohtii 

keskeisesti juuri kulttuurin vaikutuksia muuhun yhteiskuntaan. Hän 

kritisoi sitä että talousvaikutusten ollessa kyseessä useimmiten 

puhutaan varsin lyhyen aikavälin asioista. Tämä tapahtuu siksi että 

konkreettinen ja mitattava liittyy usein joko nykyhetkeen tai suurella 

todennäköisyydellä ennakoitavissa olevaan lähitulevaisuuteen, sen 

sijaan että pohdittaisiin pitemmällä aikavälillä tapahtuvia tärkeämpiä, 

yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja sivistäviä vaikutuksia – eli kulttuurin 

varsinaisia vahvuusalueita. Kulttuurin talousvaikutuksia voidaan jaotella 

suoriin, epäsuoriin ja johdettuihin vaikutuksiin, tai välittömiin, välillisiin 

tai seurannaisvaikutuksiin. Välittömiä vaikutuksia ovat kulttuuritapah-

tuman järjestämisestä ja siihen liittyvistä hankinnoista ja investoinnista 

syntyvät välittömät talousvaikutukset. Välillisiä vaikutuksia ovat taas 

määrittelijästä riippuen tapahtumapaikkakunnan yrityksiin ja pal-

veluihin kohdistuvat kysyntää lisäävät vaikutukset. Ja kolmanneksi 

voidaan puhua aluetaloudellisista vaikutuksista, kuten kuntien imagon 

rakentumisesta kulttuuritoimintojen avulla tai prosesseista, joissa 

kulttuurinen, luova ja innovatiivinen toimintaympäristö rakentuu ja 

juurtuu alueelle. Ruokolainen kuitenkin varottaa keskittymästä liikaa 

tällaisiin kulttuurin välineellisten arvojen korostamiseen. 

Espoon Kaupunginteatterin tulevaisuutta luodaan nyt yhtaikaa kun 

Tapiolaa ja koko Espoota ja laajemmin koko pääkaupunkiseutua kehi-

tetään voimakkaasti. Tässä kehitysprosessissa teatterin tärkeää roolia 

innovaatioita lisäävänä voimatekijänä ei ole aina ymmärretty tarpeeksi 

kaupunkisuunnittelun yhteydessä. On kuitenkin itsestään selvää että 

kaupunginteatteri on keskeisesti mukana luomassa Espoon tarinaa 

ja espoolaisten identiteettiä. Rakennustaiteellisesti korkeatasoinen 

teatterirakennus Tapiolan keskustassa lisäisi varmuudella Tapiolan 

ja koko Espoon vetovoimaa ja loisi kaupungille mittaamatonta lisä-

arvoa. Rakennus voisi olla ekologisesti edelläkävijä ja se voisi toimia 

ekologisen rakentamisen laboratoriona. Se voisi integroida ekolo-

gista ajattelua taiteelliseen ajatteluun, se voisi toimia espoolaisena 

keskeisenä innovaatiohautomona ja se jatkaisi alkuperäisen Tapiola 

Garden Cityn perinnettä.
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kevÄt 2016 Esitykset (kpl) Paikat (kpl) Katsojat (hlö) Täyttöaste (%)

OMAT JA YHTEISTUOTANNOT

Toimitusjohtaja 31 7 953 5 513 69

 

KOTIMAISET VIERAILUT  

Laulaisin sinulle lempeitä lauluja 4 998 843 84

Ihmisellinen mies 4 1 184 867 73

Pakko saada laulaa! 4 1 104 935 85

yhteensä 12 3 286 2 645 80

 

ULKOMAISET VIERAILUT  

Aeg ja perekond Conway 2 592 555 94

Amalia 3 699 504 72

André Y Dorine 5 1 380 1 047 76

Der Kontrabass 3 888 631 71

En druva i solen 2 592 518 88

Swan of Tuonela 2 1 209 892 74

yhteensä 17 5 360 4 147 77

 

KEVÄT YHTEENSÄ 60 16 599 12 305 74

 

syksy 2016 Esitykset (kpl) Paikat (kpl) Katsojat (hlö) Täyttöaste (%)

OMAT JA YHTEISTUOTANNOT  

Meidän luokka 26 9 175 8 073 88

Kraanat auki! 14 3 760 1 650 44

yhteensä 40 12 935 9 723 75

 

KOTIMAISET VIERAILUT  

Tarttuvia tarinoita 8 2 368 1 057 45

Koska olet minun 4 1 184 563 48

Rakkaita pettymyksiä rakkaudessa 3 888 435 49

yhteensä 15 4 440 2 055 46

 

ULKOMAISET VIERAILUT  

BigMouth 3 762 352 46

Fortrolige samtaler 3 888 562 63

The Einstein of Sex 3 825 223 27

Clip! 4 1 184 669 57

yhteensä 13 3 659 1 806 49

 

SYKSY YHTEENSÄ 68 21 034 13 584 65

 

YHTEENSÄ / VUOSI 2016 128 37 633 25 889 69

esitys- ja katsojatilasto
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Espoon kaupunginteatterisäätiö sr:n hallitus

Espoon kaupunginteatterisäätiön hallitus kokoontui toimintavuonna 

9  kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi Olli Männikkö ja varapu-

heenjohtajana Martti Kaasinen. 

Hallituksen varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Männikkö Olli, pj. Knaster Anne 25.4.2016  alkaen,

 25.4. saakka Suomalainen Sami

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 toimineet 

KPMG Oy Ab:sta vastuulliset tilintarkastajat KHT, JHT Leif-Erik Forsberg 

ja KHT Heidi Vierros, varatilintarkastajina KHT Jorma Nurkkala ja KHT 

Heikki Ruosteenoja. Valvontatilintarkastajana toimi HTM Kaj Lindell.

Henkilökunta

Espoon Kaupunginteatterin johtajana toimi Joachim Thibblin. Talous- ja 

hallintojohtajana toimi Ulla Hämäläinen-Blom. Markkinointi- ja tiedo-

tuspäällikkönä toimi Marika Agarth ja käyttöpäällikkönä 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 työskenteli 

osa-aikaista tuntipalkkaista henkilökuntaa seuraavasti: Riksteatern 

-kiertueen tuotantosihteerinä sekä video- ja valokuvaajana toimi Emil 

Sallinen. Graafisena suunnittelijana toimi Ville Muhonen. Maskeeraaja-

kampaajana toimi Sirje Karu. 

Muuta tuntipalkkaista ja/tai produktiokohtaista henkilökuntaa toi-

mintavuoden aikana olivat mm. valomies Sasu Suntio, äänimies 

Olliveikko Silvonen, äänimies Eero Niemi ja ompelija-järjestäjä Noora 

Salmi. Vahtimestareina ja lipunmyyjinä työskentelivät toimintavuoden 

aikana Verna Melasniemi, Petteri Enroth, Ilpo Härö, Kaisa Härö, Erkki 

Koskimäki, Maarit Marjomaa, Sirpa Moisander, Leila Lukander-Pajula 

ja Jukka-Pekka Soini.

Revontulihallin yleisökahvilaa hoitivat vuoden 2016 alusta alkaneella 

sopimuksella Petter ja Henna Ehrnsten / Vaudeville Oy.

Palkkoja ja palkkioita maksettiin toimintavuonna 108 henkilölle. 
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Vuonna 2016 Espoon Kaupunginteatterin tilikauden alijäämä oli -148 

920,47 euroa. 

Alijäämä johtui pääasiallisesti siitä, että budjetoitu lipputulotavoite 

ei täyttynyt. Syyskauden aikana ilmaantunut tekninen vika äänilait-

teistossa johti myös esityksen keskeyttämiseen ja vian etsintä aiheutti 

teatterille odottamattomia lisäkustannuksia etenkin muuttuvissa 

tuotanto- ja vierailukuluissa. 

Lipputulot ja muut omat tuotot laskivat 34 000 eurolla verrattuna 

edelliseen vuoteen. Vuonna 2016 teatterissa kävi 25 889 katsojaa eli n. 

tuhat katsojaa vähemmän verrattuna 27 020 katsojaan vuonna 2015. 

Kevätkauden oma tuotanto Toimitusjohtaja ei vetänyt tarpeeksi hyvin 

yleisöä ja syyskaudella yleisö ei kiinnostunut vierailuesityksistä, joten 

katsomoiden täyttöaste ei täyttänyt odotuksia ja lipun keskihinta jäi 

myös alhaiseksi. Sen sijaan syyskauden oma tuotanto Meidän luokka 

oli menestystarina. Ilahduttavan suuri määrä koululaisia kävi katso-

massa Meidän luokkaa. Koululaisliput laskivat kuitenkin myös lipun 

keskihintaa, mutta teatteri sai uutta nuorta teatteriyleisöä. 

Valtionavustukset laskivat. Valtionosuus laski 3,5 % edellisvuoteen 

verrattuna.  Teatterin saama henkilötyövuosien määrä pysyi samana 

kuin vuonna 2015 eli 30 henkilötyövuotena, mutta henkilötyövuoden 

yksikköhinta laski valtion budjettiratkaisujen seurauksena. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti syksyllä 2016 asiantunti-

jatyöryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus museoiden, 

teattereiden (mukaan lukien tanssi ja sirkus) ja orkestereiden valti-

onosuusjärjestelmän uudistamiseksi. Työryhmän toimikausi kestää 

lokakuulle 2017 asti. Teatterijohtaja Joachim Thibblin valittiin jäseneksi 

ko. työryhmään. Valtionosuuden piirissä on tällä hetkellä 121 museota, 

57 teatteria ja 28 orkesteria. Valtionosuusjärjestelmä tulee siis ehkä 

jo lähivuosina muuttumaan. 

Kaupungin toiminta-avustus pysyi vuonna 2016 euromääräisesti sa-

mana kuin edellisvuonna. Reaalisesti se on kuitenkin laskenut vuodesta 

1991 alkaen. Kaupungin vuokra-avustus nousi teatterin MTK:lta vuok-

raamien teatteritilojen vuokrannousun verran. Kaupunki on sitoutunut 

kattamaan toimitilojen vuokrakulut. Vuoden 2017 alussa Revontulen-

tien teatteritilojen vuokrasopimus siirtyy kaupunginteatterisäätiöltä 

Espoon kaupungin tilakeskuksen ja MTK:n väliseksi. Vuokramenot ja 

-avustukset muuttuvat sisäisiksi vuokriksi ja avustuksiksi kaupungin 

ja kaupunginteatterisäätiön välillä vuoden 2017 alusta.

Muuttuvat henkilöstökulut nousivat siksi, että teatteri teki kolme 

omaa tuotantoa. Edellisenä vuonna yksi suurista omista tuotannoista 

Breaking the Waves toteutettiin yhteistyöproduktiona Turun kau-

punginteatterin kanssa, jolloin palkkakuluja jaettiin Turun ja Espoon 

talous ja hallinto
teattereiden välillä. Markkinointikulut nousivat, koska teatteri päivitti 

internetsivunsa ja uudisti visuaalisen ilmeensä kokonaan vuoden 

2016 aikana. 

Korkotaso on maassa alhainen ja se näkyy korkotuotoissa.

Alijäämäisestä tuloksesta huolimatta teatterin taloudellinen tilanne 

on kuitenkin edelleen vakaa.  

Kaupunginteatterin talohankkeen eteneminen 2014 -2016: 

Kaupunkisuunnittelulautakunta teki kokouksessaan 28.5.2014 

tärkeän päätöksen. Lautakunta hyväksyi asemakaavamuutosesi-

tyksen Tapiolan ns. Vesiputoustalon tontille, joka olisi mahdollistanut 

Espoon Kaupunginteatterin uusien tilojen rakentamisen, kun teatterin 

nykyisten tilojen vuokra-aika Revontulihallissa päättyy lähivuosina. 

Ko. korttelialueelle esitettiin rakennusoikeutta yhteensä 10 000 k-m2 

mikä vastaa tonttitehokkuutta e=1,47.

Kesän 2015 aikana kaupungin virkamiehet kuitenkin esittivät 

vaihtoehtoisen suunnitelman, jonka mukaan uusi teatteritalo toteu-

tettaisiin maan alle Espoon kulttuurikeskuksen yhteyteen. Alettiin 

puhua teatteritilasta, ei – talosta. Asiaa valmisteltiin syksyn 2015 

aikana hyvin pikaisesti ja 16.11.2015 tehtiin asiasta päätös Espoon 

kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaostossa. Päätöksessä 

sovittiin molempien sijoitusvaihtoehtojen tutkimisesta jatkossa, mutta 

käytännössä Vesiputoustalo-vaihtoehto jäi taka-alalle ja loppusyksyn 

aikana maanalaista sijoitusvaihtoehtoa työstettiin vauhdilla eteenpäin. 

Vaihtoehdosta oli jo olemassa melko tarkkoja arkkitehtipiirustusten 

luonnoksia. Tapahtumien nopea eteneminen ja uuden vaihtoehdon 

ilmestyminen aiheutti laajaa keskustelua ja hämminkiä teatterin päät-

tävissä elimissä ja henkilökunnan piirissä. Vuodenvaihteen 2015/2016 

tienoilla tuntui jo siltä että Vesiputoustalotontista oli kokonaan luovuttu 

ja valmistelijat esittivät tontin kaavoittamista asuinkerrostaloiksi ja 

myymistä.

Kaupungin perustama ohjausryhmä, johon teatterinjohtaja Thibblin 

oli kutsuttu mukaan jatkoi kevään 2016 aikana talo/tilahankkeen 

suunnittelua toimialajohtaja Olli Isotalon johdolla.

Talven ja kevään 2016 aikana kaupungin ohjausryhmä sekä kau-

pungin asettama Tekninen valmisteluryhmä, johon Heikki Örn kuului 

teatterimme edustajana, tekivät ahkerasti teatteritilaa koskevaa 

suunnittelutyötä. Suunnittelussa keskityttiin nyt laajan kokonaisrat-

kaisun löytämiseen johon kuuluisivat Tapiolan Kulttuurikeskuksen 

perussaneeraus ja mahdolliset muutostyöt, Tapiolan aluekirjaston 

tilaongelmien ratkaisu sekä Espoon Kaupunginteatterin tilaongelmien 

ratkaisu kaupungin jo syksyllä 2015 viitoittamalla tavalla, sijoittamalla 

teatterin tarvitsemat uudet tilat lähinnä maan alle Kulttuurikeskuksen 

viereen ja sen yhteyteen. 

Jo helmikuussa 2016 valmistelijat esittivät, että uusien teatteriti-
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lojen rakentaminen maan alle Kulttuurikeskuksen yhteyteen maksaisi 

n. 44 miljoonaa euroa kun vastaava rakennusinvestointi maan päällä 

Vesiputoustalotontilla maksaisi n. 48 miljoonaa euroa. 

Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 

hyväksyi 6.6.2016 laajan periaatepäätöksen koskien Espoon Kaupun-

ginteatterin tulevia tiloja ja toimintaa. Päätöksellään kaupunki luopui 

ns. Vesiputoustalovaihtoehdosta teatterin tulevana sijoituspaikkana. 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti, että 

teatterin tulevat tilat sijoitetaan Kulttuurikeskuksen yhteyteen, mm. 

maan alle rakennettavaan tilaan, johon sijoitetaan iso teatterisali ja 

muita tarvittavia tiloja.

Teatteritilojen suunnittelua tekeviin työryhmiin kesän ei enää 

kesän 2016 jälkeen kutsuttu teatterin edustajia. Vuoden 2016 lopulla 

teatterilla ei näin ollut tiedossa millaisia jatkosuunnitelmia oli tehty 

teatterin tilahankkeen toteuttamiseksi.

Sen sijaan teatterin tilatarvetta puitiin Espoon kaupunginvaltuus-

tossa syksyllä 2016 ja puidaan vielä talvella 2017 kaupunginvaltuutettu 

Leena Luhtasen tekemän valtuustokyselyn pohjalta. Vuodenvaihtees-

sa 2016/2017 oli siis kysymys teatterin tulevien tilojen sijoittelusta 

edelleen auki. 

Uusi säätiölaki astui voimaan 1.12.2015. Uudistuksen vuoksi kaupungin-

teatterisäätiö joutui uusimaan sääntönsä. Uudet säännöt hyväksyttiin 

teatterisäätiön hallituksessa 10.12.2015 ja ne astuivat voimaan 4.2.2016 

kun Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi ne. Säännöissämme mer-

kittävin muutos oli valtuuskunnan poisjääminen vuoden 2016 alusta 

alkaen. Virallinen nimi muuttui Espoon Kaupunginteatterisäätiöstä 

Espoon kaupunginteatterisäätiö sr:ksi.

Uuden säätiölain mukaan säätiöiden kuuluu tehdä laajat ilmoitukset 

tilinpäätöksessään mm. lähipiirissä olevien henkilöiden mahdollisesta 

palkkaamisesta sekä johtoasemassa olevien toimihenkilöiden vuosikor-

vauksista.  Lain tulkinnan mukaan lähipiiriin kuuluvat säätiön perustaja 

ja säätiössä määräysvaltaa käyttävä ihminen ja yhteisö. Edellisessä 

kohdassa tarkoitetun yhteisön ja säätiön hallituksen jäsen ja varajäsen 

ja 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 edellytetään perehtyvän paitsi teatterin hallintoon 

ja talouteen myös toiminnan tuloksiin; teatteriesityksiin,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.

Vuonna 2016 kaupunginteatterisäätiön hallitukselle on makset-

tu kokouspalkkiota ja puheenjohtajan vuosipalkkiota (11 henkilöä) 

yhteensä 16 500 euroa. Teatterinjohdolle on maksettu palkkoja ja 

palkkiota (2 henkilöä) yhteensä 154 766 euroa. Tilintarkastustoimisto 

KPMG Oy Ab:lle on vuonna 2016 maksettu 2 870 euroa tilintarkastus-

palkkioita. Tilintarkastajille Forsberg ja Vierros on niin ikään lähetetty 

kutsuja esityksiin.

Teatterin kokonaistuotot vuonna 2016 olivat 2 957 857 euroa ja ne 

jakaantuivat seuraavasti: 

Espoon kaupungin toiminta- ja vuokra-avustus olivat 1 687 740 

euroa (osuus kokonaistuotoista 57 %), valtionosuus oli 585 758 

euroa ja valtion harkinnanvarainen avustus oli 30 000 euroa (osuus 

kokonaistuotoista 21 %). Pääsylipputuotot olivat 549 974 euroa 

(osuus kokonaistuotoista 19 %).  Muut tuotot olivat 42 285 euroa 

(osuus kokonaistuotoista 1 %) ja muut avustukset olivat 62 100 euroa 

(osuus kokonaistuotoista 2 %). 

Teatterin kokonaiskulut olivat 3 106 778 euroa ja ne jakautuivat seu-

raavasti: Stefan Bremer

Henkilöstökulut 1 386 079 euroa (osuus kokonaiskuluista 45 %), 

muut kulut 971 551 euroa (osuus kokonaiskuluista 31 %), kiinteistö-

kulut 731 319 euroa (osuus kokonaiskuluista 24 %). Poistot 17 829 

euroa (osuus kokonaiskuluista 0 %). 

Kaupunginteatterisäätiön tase on kunnossa. Säätiöllä ei ole velkoja.

Espoon kaupunginteatterisäätiö sr:n hallitus päättää, että tilikauden 

alijäämä -148 920,47 euroa siirretään omaan pääomaan tilikauden 

tulokseksi.
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tuloslaskelma
VARSINAINEN TOIMINTA 1.1. – 31.12.2016 1.1. – 31.12.2015

TUOTOT € €

   Pääsylipputuotot 549 974,13 579 265,88

   Muut tuotot 26 044,47 30 737,78

TUOTOT YHTEENSÄ 576 018,60 610 003,66

AVUSTUKSET

   Valtion muu avustus 15 000,00 62 000,00

   Kaupungin vuokra-avustus 726 740,00 683 700,00

   Muut avustukset 47 100,00 34 000,00

AVUSTUKSET YHTEENSÄ 788 840,00 779 700,00

TUOTOT JA AVUSTUKSET YHT. 1 364 858,60 1 389 703,66

KULUT

HENKILÖSTÖKULUT

   Muuttuvat palkat 559 288,84 461 010,65

   Sosiaalikulut 88 018,96 60 470,61

   Vakinaiset palkat 572 953,69 566 069,15

   Sosiaalikulut 165 817,33 169 962,15

HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 1 386 078,82 1 257 512,56

POISTOT   

   Koneet ja laitteet 17 829,00 0,00

POISTOT YHTEENSÄ 17 829,00 0,00

MUUT KULUT

   Markkinointikulut 279 250,80 231 478,49

   Toimisto- ja hallintokulut 144 577,08 182 764,17

   Kiinteistökulut 731 319,07 697 650,85

   Tuotanto- ja vierailukulut 402 150,52 343 891,10

   Matka- ja päivärahat, vierailut 118 114,22 102 157,93

   Matka- ja päivärahat, omat 27 243,40 32 503,07

MUUT KULUT YHTEENSÄ 1 702 655,09 1 590 445,61

KULUT YHTEENSÄ 3 106 562,91 2 847 958,17

KULUJÄÄMÄ -1 741 704,31 -1 458 254,51

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

  Tuotot 16 240,76 23 611,63

   Kulut 214,92 151,88

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHT. 16 025,84 23 459,75

KULUJÄÄMÄ -1 725 678,47 -1 434 794,76

YLEISAVUSTUKSET

   Valtionosuus 585 758,00 606 704,00

   Valtion harkinnanvarainen avustus 30 000,00

   Kaupungin toiminta-avustus 961 000,00 961 000,00

YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ 1 576 758,00 1 567 704,00

TILIKAUDEN TULOS -148 920,47 132 909,24

TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ -148 920,47 132 909,24
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VASTAAVAA 31. 12. 2016 31. 12. 2015

PYSYVÄT VASTAAVAT € €

AINEELLISET HYÖDYKKEET

   Koneet ja kalusto 35 658,00  0,00  

AINEELLISET HYÖDYKKEET YHT. 35 658,00  0,00  

SIJOITUKSET

   Osakkeet ja osuudet 128 637,63  128 637,63  

   Muut sijoitukset 2 177 800,00  2 242 754,09  

SIJOITUKSET YHT. 2 306 437,63  2 371 391,72  

 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 342 095,63  2 371 391,72  

VAIHTUVAT VASTAAVAT

LYHYTAIKAISET SAAMISET

   Myyntisaamiset 16 897,74  20 525,06  

   Muut saamiset 198,00  5 539,18  

   Siirtosaamiset 121 059,61  157 117,24  

LYHYTAIKAISET SAAMISET YHT. 138 155,35  183 181,48  

RAHAT JA PANKKISAAMISET 192 028,86  209 146,19  

RAHAT JA PANKKISAAMISET YHT. 192 028,86  209 146,19  

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 330 184,21  392 327,67  

VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 672 279,84  2 763 719,39  

VASTATTAVAA 31.12.2016 31.12.2015

OMA PÄÄOMA € €

   Peruspääoma 33 637,58  33 637,58  

   Opintorahasto 11 596,68  10 905,77  

   Edell.tilik.yli/alijäämä 2 455 917,95  2 323 008,71  

   Tilikauden ali/ylijäämä -148 920,47  132 909,24  

OMA PÄÄOMA YHT. 2 352 231,74  2 500 461,30  

VIERAS PÄÄOMA

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

   SAADUT ENNAKOT 66 704,38  48 380,33  

   OSTOVELAT 92 373,76  52 793,79  

   MUUT VELAT 

     Ennakonpidätys- ja lähdeverovelka 34 838,41  42 868,18  

     Sotu-velka 2 332,81  1 994,94  

     Tyött.tapat. rhv-velka 825,96  0,00  

   MUUT VELAT YHT. 37 997,18  44 863,12  

SIIRTOVELAT

   Lomapalkkavelka 79 339,00  77 731,00  

   Lomapalkkavelka, Sosiaalikulut 17 122,00  17 582,00  

   Muut siirtovelat 26 511,78  21 907,85  

SIIRTOVELAT YHT. 122 972,78  117 220,85  

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHT. 320 048,10  263 258,09  

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 672 279,84  2 763 719,39 

tase
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PL 10665
02070 esPoon kAuPunki

Käyntiosoite 
revontulentie 8, tapiola 

toimisto puh. 09 4393 550

näyttäMÖt 

Revontulihalli
revontulentie 8, tapiola

Louhisali 
espoon kulttuurikeskus, 
kulttuuriaukio 2, tapiola

y-tunnus 0712494-6

www.espoonteatteri.fi


