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YLEISTÄ  
 
Vuosi 2015 oli Espoon Kaupunginteatterisäätiön 26. toimintavuosi.  Ohjelmisto oli runsas ja kan-
sainvälinen. Vierailuesityksiä oli 16 kpl, joista 9 oli kotimaisia ja 7 ulkomaisia. Vierailuesitykset  
esitettiin pääosin Espoon kulttuurikeskuksen Louhisalissa. 
 
Keväällä Revontulihallissa  esitettiin Edward Albeen Kuka pelkää Virginia Woolfia 36 kertaa.  Syk-
syllä Revontulihallissa oli poikkeuksellisesti kaksi tuotantoa.  Teatteri tuotti Revontulihalliin yhdessä 
Turun Kaupunginteatterin kanssa Lars von Trierin Breaking the Waves, jota esitettiin Espoossa 20 
kertaa. Stand up -koomikko André Wickström vietti 20-vuotistaiteilijajuhlaansa omalla esityksel-
lään, joka esitettiin suomeksi 14 kertaa ja ruotsiksi 2 kertaa. 
 
Henkilöstössä ei tapahtunut muutoksia vuonna 2015. Teatterissa on 13 vakituista työntekijää. 
Palkkaa maksettiin yhteensä 118 henkilölle. Teatterin toimintamalli vierailuteatterina ja suppealla 
kiinteällä henkilökunnalla mahdollistaa toiminnan suunnitelmallisen sopeuttamisen sille myönnet-
tyihin resursseihin. 
 
Uusi säätiölaki astui voimaan 1.12.2015. Uuden säätiölain mukaan Espoon Kaupunginteatterisää-
tiön nykyisen kaltainen valtuuskunta ei ole enää lainmukainen toimielin. Uuden lain mukaan sääti-
ön hallitus päättää sääntömuutoksesta. Hallituksemme hyväksyi uudet säännöt kokouksessaan 
10.12.2015. Uusien sääntöjen mukaisesti säätiössä ei ole enää valtuuskuntaa. 
 
Teatteritalohanketta on valmisteltu kaupungin asettamassa ohjausryhmässä.  Espoon Kaupunki 
esitti teatteritilan sijoittamiselle myös toisen vaihtoehdon Vesiputoustalon edustan rinnalle. Kau-
punki selvittää mahdollisuutta rakentaa uutta teatteritilaa osittain maan alle kulttuurikeskuksen yh-
teyteen. Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti, että molemmat vaihtoehdot 
selvitetään, ja että päätös teatteritilan sijoittamisesta tehtäisiin ennen kesää 2016. Teatteritalo-
hanke on esitelty tarkemmin toimintakertomuksen osiossa Teatteritalohanke. 
 
Espoo on kansainvälinen ja monikulttuurinen kaupunki, jossa vieraskielisen väestön määrä kasvaa 
nykyisestä. Ennusteen mukaan Espoon vieraskielisen väestön määrä kasvaa vuoteen 2030 men-
nessä 64 400:aan. Vieraskielistä väestöä arvioidaan tuolloin olevan 20%. Espoon Kaupunginteat-
teri - Suomen Kansainvälinen Teatteri on lähtökohtaisesti kansainvälinen. Se pyrkii vastaamaan 
kansainvälistymisen ja monikulttuurisuuden haasteisiin. 
 
Vuonna 2015 teatteri aloitti yhteistyön mm. Tallinnan kaupunginteatterin (Linnateater) kanssa. 
Vuoden aikana yhteistyötä päätettiin yhdessä Viron suurlähetystön kanssa laajentaa niin, että Es-
poossa järjestetään virolaisen teatterin viikko keväällä 2016. Riksteaternin perinteinen kiertue jär-
jestettiin vuonna 2015 kymmenennettä kertaa.  Kaiken kaikkiaan vierailuesityksiä oli toimintavuo-
den aikana seitsemästä eri maasta. 
 
Revontulihallin kahviota peräti kahdenkymmenen vuoden ajan luotsannut Kaisu Nikula jäi toiminta-
vuoden lopussa ansaitulle eläkkeelle. Kiitämme Kaisua hyvästä ja sitoutuneesta työstä teatterimme 
ja yleisömme hyväksi. 
 
Espoon Kaupunginteatteri esitysvierailujen ja omien tuotantojen yhdistelmänä edustaa kustannus-
tehokasta, etunojaista, kestävää kulttuuriasennetta.  
 
Joachim Thibblin, teatterinjohtaja 
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ESITYSTOIMINTA 
 
 
OMAT  JA YHTEISTUOTANNOT 
 
Kevät 2015 
 
 
Edward Albee:  
KUKA PELKÄÄ VIRGINIA WOOLFIA? 
 
36 esitystä Revontulihallissa 10.2.-9.5.2015 
8 408 katsojaa 
 
Amerikkalaisklassikkoa esitettiin Espoon Kaupunginteatterissa toistamiseen, edellisestä kerrasta 
oli kulunut 20 vuotta. Reita Lounatvuoren uusi suomennos Pasi Lampelan ohjauksena keräsi täy-
det katsomot, suitsutusta niin yleisöltä kuin kriitikoiltakin ja ensi-illassaan seisovat aplodit . Näyttä-
möllä nähtiin todellinen dreamteam: Marthana ja Georgena Satu Silvo ja Antti Virmavirta, Honeyn 
ja Nickin rooleissa Minka Kuustonen ja Markus Järvenpää. Esitys oli todellista huippunäyttelijöiden 
juhlaa. Satu Silvon ja Antti Virmavirran 30-vuotistaiteilijajuhlaa vietettiin näytöksen yhteydessä 
14.3.2015.  
 
Ohjaus Pasi Lampela, suomennos Reita Lounatvuori, lavastus ja pukusuunnittelu Markus Tsokki-
nen, valosuunnittelu Max Wikström, äänisuunnittelu Tommi Koskinen, maskeeraus Kaarina Kok-
konen, rooleissa Satu Silvo, Antti Virmavirta, Minka Kuustonen ja Markus Järvenpää. 
 
”Edward Albeen näytelmän tekeminen on ollut sekä ohjaaja Pasi Lampelalle että Marthaa näytte-
levälle Satu Silvolle pitkäaikainen unelma. Silvo on roolissaan pitelemätön, kuin vuoroin riehaantu-
va, vuoroin vetäytyvä hirmumyrsky. Silvon Martha on upea, ällistyttävä, säälimätön, seksikäs, tör-
keä, hassu, älykäs, kärsivä, listaa voisi jatkaa ja jatkaa. Antti Virmavirran George on loistava pari 
Marthalle. Kaksikon verbaalinen taistelu on kihisyttävää seurattavaa. Virmavirta on roolissaan vii-
leä, jotenkin piirteetön, kyyninen ja alistunut, silti aivan yhtä syvällä julmuuden kierteissä kuin vai-
monsa. ” Tuula Viitaniemi / YLE 19.2.2015 
 
”Pasi Lampela on ohjannut todella vetävän, käänteissään jopa yllättävän notkean tulkinnan Ed-
ward Albeen mestariteoksesta.” Maria Säkö / HS 13.2.2015  
 
”Loppukuva, jossa George ja Martha kaikkensa antaneina puhuvat enää vaimein kuiskauksin, on 
todellakin katarttinen, ja kaikista neljästä näyttelijästä näkyy loppukiitoksissa, että sitä finaali on 
ollut heillekin. Ensi-illan seisten annetut suosionosoitukset eivät – kerrankin näin – olleet liioittelua.” 
Rolf Bamberg / Demokraatti 19.2.2015 
 
”Esityksessä ei ole mitään kikkailua ja virkistävää on, että tämä riittää. Tarjolla on täyttä draamaa!” 
Sanna Wirtavuori / Anna 8/15  
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Syksy 2015  
 
 
Lars von Trier: 
BREAKING THE WAVES 
 
20 esitystä Revontulihallissa 17.9.-14.11.2015 
2 693 katsojaa 
 
Lars von Trierin kulttielokuvan pohjalta sovitettu näyttämöteos toteutettiin yhteistuotantona yhdes-
sä Turun Kaupunginteatterin kanssa. Mikko Koukin ohjaus sai Turun Logomossa ensi-iltansa huh-
tikuussa ja siirtyi Revontulihalliin 17.9.2015. 70-luvun Skotlantiin ja ankaran uskonnolliseen yhtei-
söön sijoittuva näytelmä kertoi rakkautensa puolesta itsensä uhraavan Bessin riipaisevan tarinan. 
Lars von Trierin filmikäsikirjoituksen mukaan dramatisointi Vivian Nielsen, suomennos Liisa Urpe-
lainen, ohjaus Mikko Kouki, lavastus Markus Tsokkinen, puvustus Tuomas Lampinen, äänisuunnit-
telu Tommi Koskinen, valosuunnittelu Jarmo Esko, päärooleissa Helmi-Leena Nummela ja Taneli 
Mäkelä ja muissa rooleissa Turun Kaupunginteatterin näyttelijät Minna Hämäläinen, Stefan Karls-
son, Miska Kaukonen, Ulla Koivuranta, Petri Rajala, Kimmo Rasila ja Antti Kankainen.  
 
”Ohjaaja Mikko Kouki onnistuu tasapainottelemaan alkuperäisteoksen rujon dokumentaarisuuden 
ja teatterisovituksen dramaattisuuden välillä erinomaisesti. Von Trierille tyypillistä julmuutta esityk-
sessä on loivennettu reilulla kädellä ja saaren yhteisökin on Bessille elokuvan yhteisöä suopeampi. 
Se tuo tarinaan inhimillisyyttä. Helmi-Leena Nummela ja Taneli Mäkelä muodostavat lavalla uskot-
tavan pääparin.” Frida Maria Pessi / Turun Sanomat 19.4.2015 
 
 
”Keskeiset näyttelijät laittavat itsensä likoon, mutta rytmittömässä ohjauksessa heidän harteilleen 
on laitettu liikaa. Mitä enemmän Helmi-Leena Nummela saa tila, sitä vaikuttavammaksi hänen 
näyttelemisensä muuttuu. Taneli Mäkelä saa alussa turhan patsastelevasta Janista sitä enemmän 
irti, mitä pidemmälle esitys etenee.” Maria Säkö / HS 19.9.2015 
 
 
 
ANDRÉ WICKSTRÖM – 20 VUOTTA STAND UP –KOMIIKKAA 
 
16 esitystä Revontulihallissa, joista 14 suomeksi ja 2 ruotsiksi 
3 718 katsojaa 
 
André Wickströmin ura stand up -koomikkona  alkoi vuonna 1995. Kahtakymmentä vuotta iloa ja 
naurua juhlittiin koko illan shown merkeissä Revontulihallin näyttämöllä. Juhlaesityksessä kuultiin 
tunnustuksia orastavasta keski-iästä, isyyden riemuista ja rasituksista sekä huvittuneita huomioita 
maailmanmenosta. 
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ULKOMAISET VIERAILUESITYKSET 
 
 
TALLINNA LINNATEATER, VIRO: KOLETIS KUU PEAL 
 
3 esitystä Louhisalissa  29.-31.1. 
605 katsojaa 
 
Yhdysvaltalaisen Richard Kalinoskin kirjoittama kipeä draama sijoittuu 1920-luvun Yhdysvaltoihin, 
jossa Armenian vuoden 1915 kansanmurhasta selvinnyt Aram Tomasian rakentaa uutta 
elämäänsä. Tallinnan kaupunginteatterin esitys kuvasi koskettavasti taisteluita, joita ihminen käy 
menneisyydestä ja omasta sisimmästä nousevia demoneita vastaan. Esityskieli viro, tekstitys  
suomeksi.  
Ohjaus Madis Kalmet, lavastus Kustav-Agu Püüman, vironnos Anu Lamp, näyttelijät Priit Võige-
mast, Hele Kõrve, Aleksander Eelmaa ja Aksel Ojari / Oliver-Marcus Reimann.  
 
Pakahduttavan ihanaa! Tallinnan kaupunginteatterin parhaillaan Espoossa vieraileva esitys Koletis 
kuu peal (Peto kuun kamaralla) on suoranainen ihme. Miten näin pieneen, herkkään ja intiimiin 
esitykseen on saatu mahtumaan niin valtava määrä suuria asioita. (…) Päähenkilöt tuodaan esille 
niin paljaina, miltei hartaasti, että heidän torjutut, tukahdutetut ja orastavat tunteensa siirtyvät ha-
kemaan muotoaan suoraa katsojan sisimpään. (…) Esiintyjien ja yleisön välinen mutkaton kontakti 
auttaa katsojaa kuitenkin rajaamaan kokemuksen oman kestokykynsä mukaiseksi. Esitys kosket-
taa omalla tavallaan kaikkia, jotka koskaan ovat menettäneet mitään. Mutta mikä parasta myös 
heitä, jotka milloinkaan ovat tunteneet saaneensa jotakin. Lauri Meri / HS 30.1.2015 
 
 
TEATER GALEASEN, RUOTSI: VÅR KLASS 
2 esitystä Louhisalissa  16.-17.4. 
520 katsojaa 
 
Puolalaisen Tadeusz Slobodzianekin menestysnäytelmää on esitetty ympäri maailmaa. Teater 
Galeasenin versio nähtiin Suomessa Riksteaternin kiertue-esityksenä. Riksteatern-kiertue oli kym-
menes Espoon Kaupunginteatterin, Riksteaternin ja Ruotsin suurlähetystön yhdessä järjestämä 
teatterikiertue.  
Vår Klass kuvaa toisen maailmansodan alun tapahtumia puoliksi katolilaisista, puoliksi juutalaisista 
lapsista koostuvan koululuokan kautta ja liikkuu nerokkaasti ajassa aina tähän päivään saakka. 
Esityskieli ruotsi, tekstitys suomeksi.  
Riksteatern-kiertue: Tampereen Teatteri 18.4., Kuopion kaupunginteatteri 20.4., Wasa Teater 21.4. 
Teksti Tadeuzs Slobodzianek. Ohjaus Natalie Ringler, rooleissa Peter Luckhaus, Monica Sten-
beck, Lena Nilsson, Johan Wahlström, Carl-Magnus Dellow, Lina Englund, Freddy Åsblom, Joakim 
Gräns, Michael Jonsson, Claes Ljungmark (Ljungmarkin sairastuttua tilalla Otto Hargne Kin ja 
Pierre Wilkner). 
 
Näytelmä saa Suomen kantaesityksensä meillä syksyllä 2016. 
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THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD, RANSKA/ PETER BROOK:  THE SUIT 
 
4 esitystä Revontulihallissa  21.-23.5. 
898 katsojaa 
 
The Suitissa legendaarinen ohjaaja Peter Brook asettaa ihmisten välisen anteeksiannon oivalta-
vaksi paralleeliksi rotusorrolle. 1950-luvun apartheid-politiikan leimaamaan Etelä-Afrikkaan sijoittu-
vassa kertomuksessa mies rankaisee uskotonta vaimoaan epätavallisella tavalla. Brookin minima-
listinen estetiikka ja hienovireinen kerronta loivat Revontulihalliin ainutlaatuisen hienon tunnelman. 
Euroopan kuuluisimman ohjaajan mestariteoksen esittäminen Suomessa oli teatterivuoden merkki-
tapaus. Esityskieli englanti, tekstitys suomeksi. 
 
Ohjaus, dramatisointi ja musiikki Peter Brook, Marie-Hélène Estienne & Franck Krawczyk , rooleis-
sa Cherise Adams-Burnett, Jared McNeill, Ery Nzaramba, muusikot Jay Phelps (trumpetti), Harry 
Sankey (kitara), Danny Wallington (piano). 
 
“Espoon Kaupunginteatteri on siis tehnyt jonkinlaisen kulttuuriteon tuodessaan Brookin perusta-
man Théâtre des Bouffes du Nordin vierailulle Suomeen. Esitys on surullisuudestaan huolimatta 
ilmava ja keveä, kaunis ja hauskakin –kuin elämä itse – ja ehkä juuri siksikin se koskettaa aidosti, 
inhimillisellä ja yhteisöllisellä tasolla.”  Irmeli Haapanen / TS 23.5.2015 
 
 
JUPITHER JOSEPHSSON THEATRE COMPANY, RUOTSI:  
TIGERN - EN EUROPEISK MOKUMENTÄR 
 
2 esitystä Louhisalissa  6.-7.11. 
281 katsojaa 
 
Sukupolvensa kehutuimpiin dramaatikkoihin kuuluvan romanialaisen Gianina Carbunariun tark-
kanäköinen kuvaus ihmisen pelosta tuntematonta kohtaan ja siitä miten kohtelemme toinen toisi-
amme. Uuden ruotsalaisen teatteriryhmän ensimmäinen esitys sai ensi-iltansa Tukholman 
Dramatenissa. Esityskieli ruotsi, tekstitys suomeksi.  
Teksti Gianina Carbunariu, ohjaus Sofia Jupither, rooleissa David Fukamachi Regnfors, Fredrik 
Gunnarson, Anders Hambraeus, Åsa Persson, Jonas Sjöqvist. 
 
”Spelstilen är noggrann, saklig, men också återhållsam vilket gör att man inte engageras emo-
tionellt. Snarare blir det en föreställning som skarpt analytiskt demonstrerar det officiella språkets 
logik, vårt sätt att omskriva och försköna verkligheten” Isabella Rothberg / HBL 8.11.2015 
 
 
TEATRO POTLACH, ITALIA: VENTIMILA LEGHE SOTTO I MARI 
(SUKELLUSLAIVALLA MAAPALLON YMPÄRI) 
 
4 esitystä Louhisalissa  12.-14.11. 
590 katsojaa 
 
Jules Vernen romaani Sukelluslaivalla maapallon ympäri sai uuden ulottuvuuden italialaisen Teatro 
Potlachin näyttämöteoksessa, jossa klassinen italialainen teatteriperinne yhdistyi kekseliääseen 
projisointitekniikkaan. Koko perheen esitys. Esityskieli italia, tekstitys suomeksi.  
Ohjaus Pino Di Buduo, näyttämöllä Daniela Regnoli, Nathalie Mentha, Paolo Summaria, Marcus 
Acauan. 
 
 
  



	 7	

META THEATER, SAKSA: MUSICOPHILIA 
 
4 esitystä Louhisalissa  26.-28.11. 
459 katsojaa 
 
Saksalaisen Meta Theaterin Musicophilia tarjosi yllättäviä ja kiehtovia näkökulmia musikaalisiin 
mielenmaisemiin. Monitaiteisen esityksen lähtökohtana oli neurologi Oliver Sacksin kirja Musikofilia 
- tarinoita musiikista ja aivoista. Musicophilia valotti musiikin ja neurologian, tieteen ja värien yhty-
mäkohtia ja avaa musiikin maailmaa uudella tavalla sekä musiikin lumoissa jo oleville että niille, 
joiden elämässä musiikki on soinut vain taustalla. Esityskieli englanti ja saksa, tekstitys suomeksi.  
Ohjaus Axel Tangerding, teksti Norbert Niemann, Musiikki Steffen Wick, videosuunnittelu Stefano 
di Buduo, näyttämöllä Cornelia Melián, Peter Pruchniewitz , Gertrud Schilde, viulu, Mathias Beyer, 
sello 
 
CIRQUE ALFONSE, KANADA: TIMBER! 
 
4 esitystä Louhisalissa  10.-13.12. 
931 katsojaa 
 
Yleisön pyynnöstä pyysimme ja saimme rakastetun nykysirkusryhmän uudelleen vieraaksemme. 
Huikea spektaakkeli Timber! ammentaa metsuriromantiikasta, männyntuoksusta ja maanläheisestä 
elämänilosta. Koko perheen esityksessä nähtiin uskomattomia akrobaattisia temppuja, 
hämmästyttäviä voimailunumeroita  sekä mukaansatempaavaa folkmusiikkia ja tanssia. 
Ohajus Alain Francoeur, musiikki David Boulanger ja David Boulanger, lavastus ja valot Nicolas 
Descôteaux, näyttämöllä Antoine Carabinier Lépine, Jonathan Casaubon, Patrick Roberge, Julie 
Carabinier Lépine, Alain Carabiner, Josianne Laporte, David Simard, André Gagné. 
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KOTIMAISET VIERAILUESITYKSET 
 
 
KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI: SOFIAN MAAILMA 
 
4 esitystä Louhisalissa 
1 105 katsojaa 
 
Jostein Gaarderin menestysromaani sai Kajaanin Kaupunginteatterissa nuoria puhuttelevan tulkin-
nan ja sitä esitettiin meillä KULPS-esityksenä 9-luokkalaisille. Sofian maailma on kasvutarina, 
jossa Sofialle selviää outoja asioita tutuksi luullusta maailmasta ja filosofian historiasta. 
Jostein Gaarderin kirjan pohjalta dramatisointi ja ohjaus Miko Jaakkola, lavastus Miko Jaakkola ja 
Riitta Raunio  , videosuunnitelu Miko Jaakkola, pukusuunnittelu Riitta Raunio  , valot Henri Pyy, ääni-
suunnittelu Jaakko Suutari, rooleissa   Eeva Aitta, Antti Hovilainen, Teija Töyry, Esko Vatula.  
 
 
SUSANNA HAAVISTO & TYÖRYHMÄ: MAAILMAN IHANIN TYTTÖ 
 
Kantaesitys 26.2.2015, 6 esitystä Louhisalissa 26.-28.2. ja 13.-14.4. 
1 764 katsojaa 
 
Hyvösen lastenkodissa asui lapsuudessaan kaltoin kohdeltuja tyttöjä. Miina Savolainen valokuvasi 
tyttöjä kymmenen vuoden ajan lasten omilla ehdoilla. Kuvista syntyi näyttely ja lumoava kuvakirja 
näkyväksi tulemisen tärkeydestä: Maailman ihanin tyttö. Susanna Haavisto sai kirjan käteensä 
vuonna 2009. Itki kirjan kuvia viikonlopun ja päätti, että kuvien aiheuttamista tunnereaktioista on 
synnytettävä jotain uutta. Kuvat kertoivat tarinansa ja halusivat soida, tuoda ne kuulluiksi. Syntyi 
läpisävelletty näyttämöteos Maailman ihanin tyttö. 
Käsikirjoitus ja ohjaus Susanna Haavisto, musiikin sävellys Suvi Isotalo, valokuvat Miina Savolai-
nen, koreografia Marjo Kuusela, valo- ja projisointisuunnittelu ja toteutus Valo Virtanen, äänisuun-
nittelu ja toteutus Harri Kuittinen, puvustus Susanna Haavisto 
Työryhmä: Susanna Haavisto - laulu, monologit, Suvi Isotalo - piano ja laulu, kellopeli, Lea Pekkala 
- sello, laulu, kellopeli, Marjo Kuusela – tanssi, Unna Kitti – tanssi. 
 
Esitykseen liittyen järjestettiin kaksi taiteilijatapaamista sekä yksi draamatyöpaja. 
 
 
OULUN KAUPUNGINTEATTERI: YKSIÖÖN EN ÄITEE OTA 
 
5 esitystä Louhisalissa 18.-21.3. 
1 432 katsojaa 
 
Sirkku Peltolan Yksiöön en Äitee ota on jatko-osa menestysnäytelmälle Suomenhevonen, kosket-
tava komedia Kotalan perheestä. Vanha Äite ja keski-ikäinen Aili-tytär joutuvat muuttamaan suvun 
avaran pientilan pakkoluovutuksen jälkeen kunnan keskustaan 24 neliön vuokrayksiöön. Yksiössä 
arvaa toisen ajatuksetkin, ja kun betonikaton alla piipahtelee myös muuta hyvinvoinnin kyydistä 
tipahtanutta sukua ja tuttavaa, alkaa tunnelma olla lämmin ja tiivis. 
Teksti Sirkku Peltola, ohjaus Pentti Kotkaniemi, lavastus ja puvut Teemu Loikas, rooleissa Anneli 
Juustinen, Jaana Kahra, Sanni-Mari Kanto, Mikko Leskelä, Mika Nuojua. 
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KUOPION KAUPUNGINTEATTERI: HELENE S. – RAKKAUDELLA 
 
3 esitystä Louhisalissa to 7.5. ja 8.5. 
664 katsojaa 
 
Sirpa Kähkösen kirjoittama intiimi ja kiihkeä kamarinäytelmä kertoo yhdestä vuodesta Helene Sc-
hjerfbeckin elämässä.  Tarina piirtää esiin kuvan sisukkaasta, periksiantamattomasta ja intohimoi-
sesta naisesta, joka fyysisestä vammastaan ja sukupuolestaan huolimatta taisteli tiensä kansain-
välisesti tunnetuksi taitelijaksi, aikana jolloin yhteiskunta ja politiikka asettivat omat rajoituksensa 
ihmisten valinnoille. 
Teksti Sirpa Kähkönen, ohjaus Lasse Lindeman, puvustus Taina Natunen, lavastus Pentti Valkea-
suo, valosuunnittelu Hannu Naamanka, rooleissa Annukka Blomberg, Sari Harju, Karri Lämpsä, 
Katri-Maria Peltola, Ilkka Pentti. 
Esityksiin liittyen järjestettiin taiteilijatapaamisia Tapiolan kirjastossa. Kirjailija Sirpa Kähköstä haas-
tattelivat Marja-Terttu Kivirinta ja Suvi Ahola. 
”Henkilöiden toiveet, pelot ja odotukset ovat kannen alla piilossa kuin painekattilassa. Kirjailija 
käyttää kuitenkin hyvin hillittyä liekkiä, osittain varmasti antaakseen oikean kuvan aikakauden ta-
pakulttuurista” Lauri Meri / HS 9.5.2015 
 
 
HÄMEENLINNAN TEATTERI: TIE MEKKAAN 
 
Tie Mekkaan: 2 esitystä Louhisalissa 13. ja 14.10.  
Näyttelijätär: 3 esitystä Louhisalissa 15.-17.10. 
602 katsojaa 
 
Tie Mekkaan - vierailuensi-illan jälkeisenä yönä yksi näyttelijöistä sairastui, eikä pystynyt esiinty-
mään. Seuraavan päivän esitys vietiin läpi osittain kahden näyttelijän voimin, osittain keskustellen. 
Loput näytökset jouduttiin peruuttamaan. Korvaavaksi esitykseksi saatiin aikaisemmin meillä vie-
raillut Ritva Oksasen sooloesitys Näyttelijätär.  
Tie Mekkaan: Teksti Athol Fugard, ohjaus Jotaarkka Pennanen, rooleissa Ritva Oksanen, Heikki 
Kinnunen ja Kirsi-Kaisa Sinisalo. Näyttelijätär: Ritva Oksanen ja Pedro Hietanen, teksti Outi Popp. 
 
 
RED NOSE COMPANY: LOKKI 
 
Kantaesitys 21.10.2015, 4 esitystä Louhisalissa 21.10.-24.10. 
662 katsojaa 
 
Teatteriklovneriaan erikoistuneen RedNoseCompanyn Lokin ranskalaisen ohjaajan Philip Boulayn 
keskeisin löytö on se, että Tšehov on kirjoittanut henkilönsä kuin klovneiksi. Tyylilaji nostaa näy-
telmästä esiin sen ajankohtaisuuden, komediallisuuden ja herkkyyden. Lokki on usein totuttu nä-
kemään draamana, suorastaan tragediana. Työryhmä väittää muuta. Lokki on komedia, kuten 
Tšehovkin ajatteli sen olevan. Lokki esitettiin ennen Suomessa esittämättömänä versiona. Lokin 
ranskantajat olivat kaivaneet Tšehovin jäämistöstä tekstin paloja, jotka on aikoinaan poistettu näy-
telmän virallisesta versiosta jo ennen sen ensiesitystä.  
Teksti Anton Tšehov (Markowiczin ja Morvanin editio, suom. Martti Anhava ja Kaisa Kukkola), oh-
jaus Philip Boulay (Ranska), lavastus ja valosuunnittelu Max Wikström, äänisuunnittelu Juha Tuis-
ku, pukusuunnittelu Paula Koivunen, rooleissa Teemu Aromaa, Eero Järvinen, Amira Khalifa, Riku 
Korhonen, Oskari Perkki, Jouko Puolanto, Minna Puolanto, Nora Raikamo, Tatu Siivonen, Niina 
Sillanpää ja Jari Virman, tuotanto RedNoseClub / Jari Virman ja Minna Puolanto. 
 
”Parhaimmat hetket näyttämölle rakentuvat silloin kun esiintyjien eleet menevät liioitteluksi ja näyt-
telijät saavat käyttää fysiikkaansa. Äidin ja pojan kohtaamisissa on alussa lupaavaa sähköä.” Maria 
Säkö / HS 23.10.2015 
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PAKKO SAADA LAULAA 
 
3 esitystä Louhisalissa 2.-4.11. 
935 katsojaa 
 
Edith Piafin syntymästä tuli vuonna 2015 kuluneeksi 100 vuotta. Kunnianosoituksena suurelle lau-
lajalle Susanna Haavisto palasi lavoille kymmenen vuotta sitten valmistamallaan Pakko saada lau-
laa! musiikkiteatteri-esityksellä. 
Yhden naisen musiikkidraamassa Susanna Haavisto käy laulujen lomassa vuoropuhelua Edith 
Piafin kanssa laulamisen pakosta ja rakkauden sammumattomasta janosta.  
Käsikirjoitus ja ohjaus: Susanna Haavisto, säestys: Juha Tikan Trio. 
 
 
TEATTERI TELAKKA: MAAILMANKAIKKEUS 
 
2 esitystä Louhisalissa 1. ja 2.12. 
268 katsojaa 
 
Juha Hurmeen Suomalaisten puolustus -trilogian kolmannessa osassa katsojaa kuljettaa suoma-
lainen kielitieteilijä ja filosofi Jaakko Juteini (1781 - 1855). Hänen elämänsä, ajattelunsa ja paloja 
hänen kirjallisesta tuotannostaan nostettiin näyttämölle totuudenmukaisesti ja kaunistelematta. 
Käsikirjoitus ja ohjaus Juha Hurme, rooleissa Antti Laukkarinen, Tanjalotta Räikkä, Kaisa Sarkki-
nen ja Piia Soikkeli 
 
 
TURUN KAUPUNGINTEATTERI: MAAILMANNAINEN - CAROLA 
 
2 esitystä Café Louhessa 5.12. 
586 katsojaa 
 
Tunnelmallisessa lauluillassa Turun kaupunginteatterin näyttelijä-laulaja Kirsi Tarvainen esitti le-
gendaarisen Carolan ikimuistoisimpia lauluja pienyhtyeen säestämänä. Lavalla muisteltiin ja ihail-
tiin maailmannaista, puhuttiin musiikista, tähteydestä ja ihmisyydestä. 
Laulu: Kirsi Tarvainen, Maailmanmiehet -orkesteri: Mikko Koivusalo - piano, akustinen kitara, laulu, 
Ari Hakulinen - bassot, haitari, laulu, Bert Karlsson - kitarat, laulu, Tane Kannisto - huilu, saksofoni, 
klarinetti, rytmisoittimet, taustalaulu, käsikirjoitus ja laulusovitukset Mikko Koivusalo. 
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TEATTERITALOHANKE 
 
Teatteritaloprojektissa tapahtunutta vuonna 2015 
 
Teatteritilan suunnittelun ohjausryhmä kokoontui vuoden 2015 aikana yhteensä 6 kertaa. Alkuvuo-
desta ohjausryhmässä keskusteltiin hankkeen etenemisestä sekä päätöksenteon järjestyksestä. 
Ryhmässä vieraili Kuopion kaupunginteatterin käyttöpäällikkö Juha Westman kertomassa Kuopion 
KT:n remontin prosessista. Kulttuuritoimi laati yhdessä teatterin johdon kanssa konseptia Espoon 
Kaupunginteatterin ja espoolaisen kulttuurin näkymistä 2030 –luvulla. Visit Espoon kanssa tehtiin 
selvityksiä siitä, miten teatteri voisi toimia yhteistyössä kongressijärjestäjänä. Keväällä ohjausryh-
män puheenjohtaja Carl Slätis esitteli konseptin, jossa teatterille rakennetaan uudisrakennus Vesi-
putoustalon edustalle ja Vesiputoustalosta saneerattaisiin kongressi- ja tapahtumakeskus.  
 
Kevään ja kesän aikana virkamiesselvityksissä nousi esille uusi vaihtoehto teatterin  tilakysymyk-
sen ratkaisemiseksi. Tässä vaihtoehdossa  teatterille rakennettaisiin uudet tilat kulttuurikeskuksen 
yhteyteen Kulttuuriaukiolle, osittain maan alle. Tässä vaihtoehdossa kulttuurikeskuksen Louhisali 
säilyisi teatterin toisena näyttämönä.  
 
Kulttuuriaukio-vaihtoehdosta alettiin nopealla aikataululla tehdä tarveselvitystä sivistystoimen joh-
dolla, yhteistyössä teatterin ja kulttuurikeskuksen muiden toimijoiden kanssa. Tästä vaihtoehdosta 
tilattiin toiminnallisuusselvitys Logomon tapahtumajohtaja ja konsultti Janne Auviselta. Viitesuunni-
telmaa kehitettiin Arkkitehtitoimisto HKP:n, Tilakeskuksen ja teatterin kanssa yhteistyössä. 
 
Teatterin sijoitusvaihtoehdoista käytiin paljon keskustelua syksyn aikana valtakunnallista mediaa 
myöten. Kannanottoja esitettiin molempien sijoitusvaihtoehtojen puolesta. 4.12. 2015 kaupunki 
järjesti yhdessä teatterin kanssa Revontulihallissa tiedotustilaisuuden, jossa pyrittiin vastaamaan 
avoinna oleviin kysymyksiin. 
 
Kaupunginhallituksen Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto käsitteli teatterin tilahanketta syksyn aikana 
kaksi kertaa. Ensimmäisessä kokouksessa 19.10.2015 tilakysymys jäi pöydälle, jälkimmäisessä 
kokouksessa 16.11.2015 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 
  
- päätti, että Espoon kaupunginteatterin tilojen  
sijoittaminen Espoon kulttuurikeskuksen yhteyteen Tapiolaan selvitetään viipymättä siten, että 
Kulttuurikeskuksesta, Kulttuuriaukiosta ja kaupungin omistamasta KOy Kulttuuriaukiosta saataisiin 
kehitettyä vetovoimainen ja monipuolinen kulttuurin tapahtumakeskus ja kaupunkilaisten olohuone, 
  
- edellyttää, että tämän rinnalla selvitetään toiminnalliset ja taloudelliset vaihtoehdot toteuttaa teat-
teri vesiputoustalon edustalle kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymän kaavaehdotuksen mu-
kaisesti, 
  
- kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa ja  
kaupunkisuunnittelukeskusta selvittämään edellä mainitun tapahtumakeskuksen kaavalliset edelly-
tykset sekä mahdollisuudet kaavoittaa Vesiputoustalon edustalle korkeatasoisia asuntoja ja kor-
keatasoista julkista kaupunkitilaa, joka liittyy esteettä ympäristöön, 
  
- kehottaa tuomaan edellä mainitut selvitykset toiminnallisine ja kokonaistaloudellisine vertailui-
neen jaoston käsiteltäväksi viipymättä, viimeistään kesäkuuhun 2016 mennessä.  
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MUU TOIMINTA 
 
 
KANNATUSYHDISTYKSEN TOIMINTA 2015 
 
Vuosi 2015 oli kannatusyhdistyksen 31. toimintavuosi. Yhdistyksessä oli vuoden lopussa 557 jä-
sentä. Teatteritalohankkeen edistäminen ja teatterin tunnettuuden parantaminen ovat olleet toimin-
nan keskeisiä tavoitteita.  
 
Kannatusyhdistys on julkisuudessa, teatterisäätiön hallituksessa ja säätiön valtuuskunnassa kan-
nattanut ratkaisua, jonka mukaan teatteritalo rakennettaisiin Espoon kaupungin teatteritalolle va-
raamalle tontille Vesiputoustalon itäpuolelle kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston 
päätösten sekä kaupunkisuunnittelulautakunnan yksimielisesti tekemän asemakaavapäätöksen 
mukaisesti. 
 
Teatteritalohankkeen tiimoilta on pidetty yhteyttä Espoon poliittisiin päättäjiin, kulttuurialan toimijoi-
hin ja tiedotusvälineisiin. Teatterin tunnettuutta on parannettu lehtikirjoituksilla ja tiedottamisella. 
Kotisivuja on uudistettu ja Länsiväylä-lehden kanssa on tehty kumppanuussopimus.  
 
Teatteriretkiä ja tapahtumia järjestettiin perinteiseen tapaan. Näitä jäsenille tarkoitettuja  tilaisuuk-
sia oli vuoden aikana yhteensä kahdeksan ja niihin osallistui 592 henkilöä. Espoon kaupunginteat-
terin lippuja kannatusyhdistys  välitti jäsenilleen 386 kappaletta ja oli tällä  lippumäärällä teatterin 
suurin asiakas.  
 
 
YLEISÖTYÖ 
 
KULPS  
 
KULPS! on Espoon kaupungin kulttuuri- ja liikuntapolku, jonka puitteissa peruskoululaiset pääsevät 
vuosittain nauttimaan kulttuuri- tai liikuntaelämyksistä koulupäivän aikana. Vuonna 2015  Espoon 
Kaupunginteatterin yhdeksäsluokkalaisille suunnattu KULPS!-esitys oli Kajaanin Kaupunginteatte-
rin Sofian maailma. Sen kävi katsomassa KULPS-hankkeen kustantamana yhteensä 741 koulu-
laista. 
 
VESO  
 
Espoon Kaupunginteatterin ja Espoon kaupungin suomenkielisen koulutuskeskuksen opetusosas-
ton yhteistyössä vuosittain organisoima Veso-päivä (virkaehtosopimuksenmukainen koulutuspäivä) 
järjestettiin 11.3. Revontulihallissa. Teatterista ja elokuvasta keskustelivat teatterinjohtaja Joachim 
Thibblinin johdolla ohjaajat Satu Rasila ja Pasi Lampela sekä näyttelijä Satu Silvo. Ohjelmaan kuu-
lui myös Kuka pelkää Virginia Woolfia -esityksen katsominen. Päivään osallistui 41 opettajaa. 
 
TYÖPAJAT 
 
Keväällä 2015 Maailman ihanin tyttö -esitykseen liittyvään draamatyöpajaan osallistui ryhmä Es-
poon kuvataidekoulun valokuvauksen opiskelijoita. Syyskaudella Breaking the Waves -esitykseen 
liittyviä draamatyöpajoja tarjottiin lukiolaisille ja niihin osallistui kolme ryhmää äidinkielen, ilmaisu-
taidon ja filosofian opiskelijoita Viherlaakson ja Pohjois-Tapiolan lukioista. Draamatyöpajat olivat  
esitykseen liput ostaneille ryhmille maksuttomia. Ne suunnitteli ja ohjasi draamapedagogi Hanna 
Häyhä.  
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KULTTUURI-TET 
 
Teatteri tarjoaa vuosittain työelämään tutustumispaikan muutamalle teatterista kiinnostuneelle 8 –
9.-luokkalaisille. Vuodesta 2015 alkaen Espoon Kaupunginteatteri on ollut mukana pääkaupunki-
seudun kulttuurilaitosten Kulttuuri-TET-hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää koululaisten 
mahdollisuuksia saada äänensä kuuluviin ja saada heidän ajatuksensa ja taitonsa kulttuuritoimijoi-
den käyttöön. Syksyn 2015 aikana Espoon Kaupunginteatterissa suoritti Kulttuuri-TET-jaksonsa 
viisi nuorta neljästä eri koulusta. 
 
TAITEILIJATAPAAMISET 
 
Keväällä 2015 järjestettiin kaksi taiteilijatapaamista Susanna Haaviston ja työryhmän kanssa  
Maailman ihanin tyttö -esitysten yleisölle (2.2. ja 5.5.) sekä kolme Rakkaudella Helene S. -
esitykseen liittyvää taiteilijatapaamista Sirpa Kähkösen kanssa (7.–8.5.).  
 
KAIKUKORTTI  
 
Espoon Kaupunginteatteri osallistui yhdessä 12 muun espoolaisen kulttuuri- ja sosiaalialan toimijan 
kanssa Kulttuuria kaikille -palvelun koordinoimaan Kulttuuripassin pilotointihankkeeseen (9/2014 –
12/2015). Hankkeen tavoitteena oli kehittää valtakunnallista mallia kulttuuripalveluiden taloudelli-
sen saavutettavuuden parantamiseksi. Pilottivuoden 2015 aikana espoolaisten sosiaalialan yhtei-
söjen asiakkailla oli mahdollisuus hankkia itselleen maksuttomia pääsylippuja kulttuuritilaisuuksiin 
Kaikukortilla. Espoon Kaupunginteatterissa Kaikukorttilippuja käytettiin vuoden 2015 aikana yh-
teensä 305 kpl. Espoossa Kaikukortti-toiminta jatkuu 2016 Espoon Kaupungin aikuissosiaalityön ja 
kulttuurin tulosyksikön koordinoimana. 
 
 
 
JÄSENYYDET 
 
Espoon Kaupunginteatteri oli vuoden 2015 aikana Suomen Teatterit ry:n Työväen Näyttämöiden 
Liiton, I.E.T.M:n, Helsingin seudun kauppakamarin, Riksteaternin, Tapiola Toimii ry:n sekä Espoon 
Kaupunginteatterin kannatusyhdistyksen jäsen.  
Joachim Thibblin toimi jäsenenä Teatterijärjestöjen keskusliiton hallituksessa, Teatterijohtajaliiton 
hallituksessa ja Nordiska Teaterledarrådetissa.  
Heikki Örn toimii jäsenenä Teatteri-, tanssi- ja sirkusalan tutkintotoimikunnassa ja teatterialan am-
matti- ja erikoisammattitutkinnon uudistustyöryhmässä. Örn on myös Suomen Oistat-keskuksen 
varapuheenjohtaja ja OistatTechnology Commissionin Suomen edustaja. 
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ESPOON KAUPUNGINTEATTERIN TOIMINNAN YHTEISKUNNALLISISTA VAIKUTUKSISTA 
 
 
Olemme viime vuosina toimintakertomuksessamme pyrkineet selvittämään millaisia yhteiskunnalli-
sia vaikutuksia teatterimme toiminnalla on. Tällainen selvittely on aina hieman vaikeaa taide- ja 
kulttuurilaitosten osalta. Jo se, että yhteiskunta taloudellisesti tukee yleishyödyllisesti toimivia taide-
laitoksia niin runsaasti on kuitenkin osoitus siitä että julkinen taho pitää taidelaitosten toimintaa 
yhteiskunnallisesti tärkeänä. Kyse on nyt siitä, voidaanko tätä yhteiskunnallista merkitystä mitata? 
On aika helppoa arvioida miten taidelaitokseen sijoitettu yhteiskunnallinen tuki kanavoituu eteen-
päin palkansaajille ja palvelujen myyjille ja siitä takaisin julkiselle taholle veroina ja maksuina jne.  
Monien laskelmien mukaan taidelaitokseen julkisena tukena sijoitettu euro tuottaa n. 1,7 euroa 
kerrannaisvaikutuksena kansantalouteen. Julkista tukea ei kuitenkaan perustella tällä taloudellisel-
la vaikutuksella vaan arvoargumenteilla. Taide on hyödyllistä ja tärkeää kansalaisille. 
 
Koko ajan syntyy kuitenkin uusia teorioita siitä miten taiteeseen sijoitettu julkinen raha on hyödylli-
nen yhteiskunnalliselle kehitykselle. Ottakaamme ajankohtainen esimerkki. 
Vuoden 2014 toimintakertomuksessa kirjoitimme että ”teatterimme kasvaa osaksi Tapiola-
Otaniemen uutta talous- ja osaamiskeskittymää”.  Vuonna 2015 tämä osoittautui todeksi. Tapiolan 
ja Otaniemen alueet ovat tällä hetkellä erittäin voimakkaan ja dynaamisen kehityksen kohteena, ei 
pelkästään Metron tulemisen takia. Tähän saakka Espoon Kaupunginteatterille rakennettavaa uut-
ta teatteritaloa on suunniteltu erillisenä ja omana projektina. Vuoden 2015 aikana suunnitelmia on 
muokattu uusiksi ja kaikissa suunnitelmissa korostetaan nyt miten Kaupunginteatteri on osa alueen 
laajaa osaamiskeskittymää. Tapiolan kulttuuritointa suunnitellaan nyt yhtenä kokonaisuutena joka 
sulautuu joustavasti ympäristöönsä sekä fyysisesti että muutenkin.   
 
Tätä uutta kehitystä voisi hyvin kuvata italialaisen kulttuuritalouden asiantuntijan, Pier Luigi Sac-
con, muodostaman teorian pohjalta (Culture 3.0). Saccon näkemyksen lähtökohtana on että taide 
ja kulttuuri saa entistä keskeisemmän roolin kaupunkien ja alueiden kehittämisessä. Sacco käyttää 
käsitettä Culture 3.0, ts. kulttuuriteorian ”kolmatta sukupolvea” joka eroaa kulttuuriteorian toisesta 
sukupolvesta siten että kun Culture 2.0 lähti kulttuurin markkinoiden nopeasta laajentumisesta niin 
Culture 3.0 lähtee siitä että tulee entistä vaikeammaksi erottaa kulttuurin käyttäjiä kulttuurin tuotta-
jista.  Tässä tilanteessa itse kulttuurista tulee keskeinen talouden moottori. Ja yleisöstä tulee aktii-
vinen tekijä kulttuurin tuotannossa.  Sacco puhuu tältä osin kahdeksasta tavasta miten kulttuuri 
vaikuttaa talouteen ja yhteiskuntaan laajemminkin: 
 
1. Kulttuuri ja taide ovat keskeisessä asemassa kaikessa innovaatiossa 
2. Kulttuuri ja taide muodostuvat entistä keskeisimmiksi tekijöiksi nyt myös hyvinvointikäsitteen 
määrittämisessä ja toteuttamisessa 
3. Myös talouden kestävän kehityksen käsitteessä kulttuuri saa yhä keskeisemmän paikan mones-
sa mielessä. Taiteen tuotanto edustaa jo itsessään useimmiten mitä kestävintä kehitystä 
4. Neljäs alue missä kulttuuri vaikuttaa keskeisesti on sosiaalisen yhteenkuuluvuuden, koheesion, 
alueella. Aivan viime vuosina on alettu puhua yhä enemmän yhteisöllisyydestä, ja silloin tarkoite-
taan usein juuri kulttuurin ja talouden avulla syntynyttä koheesiota 
5. Taiteen ja kulttuurin tuotannon alueella luodaan nyt myös uusia yrittäjyyden malleja 
6. Kuudes ajankohtainen linkki kulttuurin ja yhteiskunnallisen kehityksen välillä on elinikäinen op-
piminen 
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7. Seitsemäs alue jossa kulttuuri on keskeisessä asemassa on ”pehmeän voiman tai vallan” kehi-
tyksessä (Sacco: Soft power).  Voimakas ja menestyvä kulttuuri ja taide lisäävät maiden ja aluei-
den vetovoimaa ja mainetta. Hyvä klassinen esimerkki tästä on Tapiola jonka maine on aina poh-
jautunut kuuluisien arkkitehtien luomuksiin 
8. Lopuksi Sacco korostaa kulttuurin merkitystä alueellisen identiteetin luomisessa. 
 
Näiden yllämainittujen trendien ja Tapiolan alueen voimakkaan kehittymisen valossa ymmärretään, 
miten olennaisella tavalla Espoon Kaupunginteatteri vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan. 
Sen lisäksi on korostettava että Espoon Kaupunginteatteri on olennainen välitön taloudellinen teki-
jä ympäristössään: teatterin henkilöstökulut vuonna 2015 olivat 1 231 617 euroa. Teatterin mak-
samista palkoista pidätetään keskimäärin 25 % veroa, joten yhteiskunnalle palautuu veroina ja 
sosiaalikuina 485 000 euroa. Teatteri osti tarvikkeita ja palveluja yli 1,5 miljoonan euron edestä. 
Välillisesti teatteri vaikutti vielä enemmän Tapiolan alueen talouteen: teatteri on vierailuteatteri ja 
käyttää runsaasti lähialueen hotellien yms. palveluja. Jos oletamme, että teatterin 27 000 katsojaa 
käytti lipunhinnan lisäksi keskimäärin 25 euroa palvelujen ostamiseen teatterikäyntiensä yhteydes-
sä, niin tästä koituu 675 000 euron välitön hyöty lähialueen palvelujen myyjille. Myös teatterin mak-
samat kiinteistövuokrat 650 000 euroa jäävät alueelliselle kotimaiselle toimijalle, MTK:lle.  
Mutta ennen kaikkea: Teatterimme vaikuttaa paljon laajemmin ympäröivän yhteiskunnan kehityk-
seen ja tulevaisuudessa tämä vaikutus vain korostuu.  
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ESITYS- JA KATSOJATILASTO 2015 
      KEVÄT 2015 
    

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

    
(sis. vapaaliput) 

OMAT JA YHTEISTUOTANNOT 
         Kuka pelkää Virginia Woolfia? 36 9 196 8408 91,43 

    
  

yhteensä 36 9 196 8408 91,43 

    
  

KOTIMAISET VIERAILUT 
   

  

    
  

Helene S. - rakkaudella 3 711 664 93,39 
Sofian maailma 4 1146 1105 96,42 
Maailman ihanin tyttö 6 1764 1747 99,04 
Yksiöön en äitee ota 5 1441 1432 99,38 

    
  

yhteensä 18 5062 4948 97,75 

    
  

ULKOMAISET VIERAILUT 
   

  

    
  

Koletis kuu peal, Viro 3 864 605 70,02 
Vår klass, Ruotsi 2 592 520 87,84 
The Suit, Ranska 4 1159 898 77,48 

    
  

yhteensä 9 2615 2023 77,36 

    
  

KEVÄT YHTEENSÄ 63 16 873 15379 91,15 

    
  

SYKSY 2015   

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

    
(sis. vapaaliput) 

OMAT JA YHTEISTUOTANNOT 
   

  

    
  

Breaking the Waves 20 5531 2693 48,69 
André Wickström - 20v stand up -komiikkaa 16 4730 3718 78,60 
  

 
      

yhteensä 36 10261 6411 62,48 

    
  

KOTIMAISET VIERAILUT 
   

  

    
  

Tie Mekkaan / Näyttelijätär 5 1165 602 51,67 
Lokki 4 1132 662 58,48 
Pakko saada laulaa! 3 948 935 98,63 
Maailmankaikkeus 2 466 269 57,73 
Maailmannainen - Carola 2 586 501 85,49 

    
  

yhteensä 16 4297 2969 69,09 

    
  

ULKOMAISET VIERAILUT 
   

  

    
  

Musicophilia, Saksa 4 928 459 49,46 
Tigern, Ruotsi 2 508 281 55,31 
Ventimila Leghe Sotto i Mari, Italia 4 762 590 77,43 
Timber! Kanada 4 932 931 99,89 
  

 
      

yhteensä 14 3130 2261 72,24 

    
  

SYKSY YHTEENSÄ 66  17 688     11 641    65,81 

    
  

YHTEENSÄ / VUOSI 2015 129 34 561 27 020 78,18 
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HALLINTO  
 
Espoon kaupunginteatterisäätiö sr:n valtuuskunta 
  
Espoon Kaupunginteatterisäätiön valtuuskunta kokoontui toimintavuonna 2 kertaa. Sääntömääräi-
nen kevätkokous pidettiin 13.4.2015 ja syyskokoukseen valtuuskunta kokoontui 23.11.2015. Val-
tuuskunnan puheenjohtajana toimi Rainer Lahti. Varapuheenjohtajana toimi Anita Prusila. 
 
valtuuskunnan jäsenet 
 
Baya Akim 
Eloranta Hanna 
Holopainen Matti 
Kuja-Aro Asko 
Kulp Seija 
Lahti Rainer, pj. 
Maljonen Tapio 
Mård Riitta 
Mäntysalo-Lamppu Sinikka 
Polso Antero 
Prusila Anita, varapj. 
Raudasoja Satu 
Niemi Saara 
Rytkönen Helena 
Suntio Hannu 
Uotila Eila 
Vaara Ville 
 
 

 
henkilökohtaiset varajäsenet 
 
Lindqvist Sinikka 
Koponen Elena 
Valli Tapio 
Malila Jorma 
Venäläinen Helka 
Niiranen Seppo 
Meuronen Esko 
Ekholm Mirja 
Rissanen Krista 
Lappalainen Ritva 
Salovaara Marjatta 
Lehtonen Maija 
Yliselä Paula 
Laitinen Eija 
Tapanainen Mauri 
Suokorte Laila 
Nikkari Henna 
 

 
Espoon kaupunginteatterisäätiö sr:n hallitus 
 
Espoon kaupunginteatterisäätiön hallitus kokoontui toimintavuonna 10 kertaa. Hallituksen puheen-
johtajana toimi Olli Männikkö ja varapuheenjohtajana Martti Kaasinen.  
 
Hallituksen varsinaiset jäsenet  Henkilökohtaiset varajäsenet 
 
Männikkö Olli, pj.   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    Pohjala Heikki 
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Tilintarkastajat 
 
Espoon kaupunginteatterisäätiö sr:n tilintarkastajina ovat toimineet KPMG Oy Ab:sta vastuulliset 
tilintarkastajat KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg ja KHT Heidi Vierros, varatilintarkastajina KHT Jorma 
Nurkkala ja KHT Heikki Ruosteenoja.  
 
 
Henkilökunta 
 
Espoon Kaupunginteatterin johtajana toimi toista vuottaan Joachim Thibblin. Talous- ja hallintojoh-
tajana toimi Ulla Hämäläinen-Blom.  
 
Markkinointi- ja tiedotuspäällikkönä toimi Marika Agarth ja markkinointi- ja tiedotussihteerinä Satu 
Ylirisku. Myyntisihteerinä toimi Ilana Sella ja toimistosihteerinä Pirkko Oksanen. Kirjanpitäjä-
palkanlaskijana toimi Katariina Harilainen. 
 
Teatterin käyttöpäällikkönä toimi Heikki Örn ja suunnittelevana äänimestarina Tommi Koskinen. 
Tuotantosihteerinä toimi Marianna Nurmi ja tuotantojärjestäjänä Päivi Koskinen. Näyttämömestari-
na toimi Seppo Aapro ja näyttämömiehenä Arto Jormakka.  
 
Edellisten 13 vakituisen työntekijän lisäksi teatterissa työskenteli osa-aikaista tuntipalkkaista henki-
lökuntaa seuraavasti:  
 
Riksteatern -kiertueiden tuotantosihteerinä sekä video- ja valokuvaajana toimi Emil Sallinen. Graa-
fisena suunnittelijana toimi Ville Muhonen. Maskeeraaja-kampaajana toimi Sirje Karu.  
 
Muuta tuntipalkkaista ja/tai produktiokohtaista henkilökuntaa toimintavuoden aikana olivat mm. 
lipunmyyjä Leila Lukander-Pajula, valomies Sasu Suntio, äänimies Olliveikko Silvonen, äänimies 
Eero Niemi, maskeeraaja-kampaaja Sirje Karu sekä ompelija-järjestäjä Anni Konttinen, ompelija-
järjestäjä Noora Salmi ja järjestäjä Maarit Hällberg. 
 
Vahtimestareina ja lipunmyyjinä työskentelivät toimintavuoden aikana Verna Melasniemi, Petteri 
Enroth, Ilpo Härö, Kaisa Härö, Erkki Koskimäki, Maarit Marjomaa, Sirpa Moisander ja Jukka-Pekka 
Soini. 
 
Revontulihallin yleisökahvilaa 20 vuoden ajan luotsannut Kaisu Nikula jäi toimintavuoden lopussa 
eläkkeelle. Uusiksi kahvilayrittäjiksi valittiin Petter ja Henna Ehrnsten /Vaudeville Oy. 
 
Palkkoja ja palkkioita maksettiin toimintavuonna 118 henkilölle ja yhteisölle.  
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TALOUS JA HALLINTO 
 
Vuonna 2015 Espoon Kaupunginteatterin taloudellinen tulos oli hyvin tyydyttävä. Tilikauden ylijää-
mä oli 132 909,24 euroa.  
 
Teatterin taloudellinen tilanne on vakaa. Lipputulot ja muut omat tuotot laskivat 106 000 eurolla 
verrattuna edelliseen vuoteen. Vuonna 2015 teatterissa kävi 27 020 katsojaa, n. kolmetuhatta edel-
lisvuotta vähemmän. Esityksiä oli vähemmän ja katsomokoot pienempiä kuin vuotta aiemmin. Kat-
somoiden täyttöaste kevätkauden esityksissä ja varsinkin Virginia Woolfissa, oli hyvin korkea, yli 
90 %. 
 
Kaupungin ja valtion yleisavustukset laskivat hieman. Kaupungin vuokra-avustus nousi teatteritilo-
jen vuokrannousun verran.  Kaupunki on sitoutunut kattamaan toimitilojen vuokrakulut.  Kaupungin 
toiminta-avustus laski vuosina 2009–2011 ja on siitä lähtien pysynyt euromääräisesti samana eli 
reaalisesti laskenut jo kahdeksan vuotta peräkkäin. Valtionosuus laski 2,7 % vuonna 2015 vuodes-
ta 2014. Henkilötyövuosien lukumäärä pysyi 30 henkilötyövuotena kuten edellisenä vuonna.  
 
Muuttuvat henkilöstökulut laskivat merkittävästi siksi, että teatteri teki syksyllä suuren yhteistyöpro-
duktion Breaking the Waves Turun kaupunginteatterin kanssa. Palkkakuluja jaettiin Turun ja Es-
poon kaupunginteattereiden välillä. 
 
Markkinointikuluissa säästettiin. Mainostaminen sosiaalisessa mediassa alkaa yhä enemmän as-
tua perinteisen lehti-ilmoittelun tilalle, ja se on halvempaa. Kevään esitykset myivät hyvin.  Perin-
teistä lehtimainontaa tarvittiin vähemmän. 
 
Teatterimme on kyennyt mukauttamaan toimintaansa ja tuotantokulujaan jatkuvien avustusten las-
kun oloissa. Espoon Kaupunginteatteri on monipuolisella ohjelmistovalinnallaan ja maamme teatte-
reista poikkeavalla henkilöstökulurakenteellaan (kiinteiden palkkamenojen osuus suhteellisen pie-
ni) pärjännyt hyvin jo kahdeksan vuotta kestäneen talouslaman yhä jatkuessa. 
 
Kaupunginteatterin talohanke eteni merkittävästi vuonna 2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta teki 
kokouksessaan 28.5.2014 tärkeän päätöksen. Lautakunta hyväksyi asemakaavamuutoksen Tapio-
lan 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 toteutettaisiin maan alle Espoon kulttuurikeskuksen yhteyteen. Nyt puhu-
taankin teatteritilasta eikä -talosta. Asiaa valmisteltiin syksyn 2015 aikana hyvin pikaisesti ja tehtiin 
16.11.2015 päätös asiasta Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaostossa. Pää-
töksessä sovittiin molempien sijoitusvaihtoehtojen tutkimisesta jatkossa, mutta käytännössä Vesi-
putoustalon vaihtoehto on jäänyt taka-alalle. Loppusyksyn aikana maanalaista sijoitusvaihtoehtoa 
on työstetty reippaalla vauhdilla eteenpäin. Vaihtoehdosta on jo olemassa melko tarkkoja arkkiteh-
tipiirustusten luonnoksia. Tapahtumien nopea eteneminen ja uuden vaihtoehdon ilmestyminen on 
aiheuttanut laajaa keskustelua ja hämminkiä teatterin päättävissä elimissä ja henkilökunnan piiris-
sä. Vuodenvaihteen tienoilla tuntui jo siltä että Vesiputoustalotontista on kokonaan luovuttu sillä 
kaupunki esittää tontin myymistä ja asuinkerrostalojen kaavoittamista tontille. Tällä rintamalla kui-
tenkin tapahtuu paljon nyt – talo tai oikeammin tila tekee tuloaan. 
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Kaupungin perustama ohjausryhmä, johon teatterinjohtaja Thibblin on kutsuttu mukaan, jatkaa nyt 
talo/tilahankkeen suunnittelua teknisen toimen johtaja Olli Isotalon johdolla. 
 
Hallinnon osalta merkittävä tapahtuma oli säätiölain täysuudistus, joka tapahtui vuoden 2015 ai-
kana. Uusi säätiölaki astui voimaan 1.12.2015. Uudistuksen vuoksi teatterisäätiö joutui uusimaan 
omat sääntönsä kokonaan. Uudet säännöt hyväksyttiin teatterisäätiön hallituksessa 10.12.2015 ja 
ne astuvat voimaan vuonna 2016 kunhan Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt ne. Jätimme 
uudet sääntömme hyväksyttäviksi heti vuodenvaihteen jälkeen. Säännöissämme merkittävin muu-
tos on valtuuskunnan poisjääminen kokonaan. Hallituksen asema korostuu tulevaisuudessa ja li-
säksi teatterin johtotyö. 
 
Uuden säätiölain mukaan teatteri joutuu tekemään laajat uudet ilmoitukset tilinpäätöksessään mm. 
lähipiirissä olevien henkilöiden mahdollisesta palkkaamisesta sekä johtoasemassa olevien toimi-
henkilöiden vuosikorvauksista.  Uuden 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 joh-
tamiseen.  
 
Espoon teatterisäätiön (nimi muutettiin v. 2002 Espoon Kaupunginteatterisäätiöksi) perustivat 
vuonna 1987 Espoon Kaupunki ja Espoon Teatterin Kannatusyhdistys ry. Espoon Kaupunginteat-
terisäätiön lähipiiri koostuu Espoon kaupunginhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä, Espoon Kau-
punginteatterin kannatusyhdistys ry:n hallituksen jäsenistä, Espoon Kaupunginteatterisäätiön val-
tuuskunnan jäsenistä ja varajäsenistä, Espoon Kaupunginteatterisäätiön hallituksen jäsenistä ja 
varajäsenistä, teatterinjohtajasta sekä talous- ja hallintojohtajasta. Edelleen lähipiiriin kuuluvat 
edellä mainittujen henkilöiden perheenjäsenet, muut lähisukulaiset ja edellä mainittujen henkilöiden 
määräysvallassa olevat yhteisöt tai säätiöt. 
 
Teatterisäätiö ei ole antanut lainoja eikä vakuuksia lähipiiriläisilleen. 
 
Teatterisäätiö on jakanut lähipiiriläisille vapaa- ja alennuslippuja esityksiinsä.  Tavoitteena on, että 
Espoon kaupunginhallituksen jäsenet  ja Kannatusyhdistyksen hallituksen jäsenet tutustuisivat 
teatterin toimintaan ja teatteriesityksiin. Teatterisäätiön valtuuskunnan ja hallituksen jäsenten olete-
taan käyvän esityksissä, jotta heillä olisi edellytykset tehdä työtään Kaupunginteatterin hyväksi. 
Teatterin johdolle esitysten seuraaminen on työtä. Kaikilla lähipiiriläisillä on ollut käytettävissään 
samat vapaalippu- ja alennuslippuedut kuin teatterin muulla henkilökunnalla. 
 
Teatterisäätiön valtuuskunnalle on vuonna 2015 maksettu kokouspalkkiota (17 henkilöä) yhteensä 
4 550 euroa.  
Teatterisäätiön hallitukselle on maksettu kokouspalkkioita ja puheenjohtajan vuosipalkkiota (10 
henkilöä) yhteensä 15 650 euroa.  
Teatterinjohdolle on vuonna 2015 maksettu palkkoja ja palkkioita lounasetuineen (2 henkilöä) yh-
teensä 154 027 euroa.  
Tilintarkastustoimisto KPMG Oy Ab:lle on vuonna 2015 maksettu 1 380 euroa tilintarkastuspalkkio-
ta. Tilintarkastaja Forsbergille on niin ikään lähetetty kutsuja esityksiin. 
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Teatterin kokonaistuotot vuonna 2015 olivat 2 981 019 euroa.  
Espoon kaupungin toiminta- ja vuokra-avustus oli 1 644 700 euroa (osuus kokonaistuotoista 55 %), 
valtionosuus oli 606 704 euroa (osuus kokonaistuotoista 20 %).  Pääsylipputuotot olivat 579 266 
euroa (osuus kokonaistuotoista 20 %).  Muut tuotot olivat 54 349 euroa (osuus kokonaistuotoista 2 
%) ja muut avustukset olivat 96 000 euroa (osuus kokonaistuotoista 3 %).  
 
Teatterin kokonaiskulut olivat 2 848 110 euroa ja ne jakautuivat seuraavasti: 
Henkilöstökulut 1 257 513 euroa (osuus kokonaiskuluista 44 %), muut kulut 892 947 euroa (osuus 
kokonaiskuluista 31 %), kiinteistökulut 697 651 euroa (osuus kokonaiskuluista 25 %). Poistoja ei 
ollut. 
 
Kaupunginteatterisäätiön tase on kunnossa. Säätiöllä ei ole velkoja. 
 
Espoon Kaupunginteatterisäätiön hallitus päättää, että tilikauden ylijäämä 132 909,24 euroa siirre-
tään omaan pääomaan tilikauden tulokseksi. 


