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ESPOON KAUPUNGINTEATTERIN vuo-

den 2020 toimintaa ei ole linjannut niinkään 

teatterin omat valinnat, vaan meitä kaikkia 

maailmanlaajuisesti riepotellut pandemia. 

Maaliskuusta lähtien teatterin ohjelmisto on 

purettu ja pantu kokoon hieman laskentata-

vasta riippuen viisi tai kuusi kertaa. 

Muutokset ovat vaatineet kaikilta teatterin 

työntekijöiltä isoja ponnistuksia ja loputonta 

joustoa. Ohjelmatuotannon kanssa työsken-

televät ovat neuvotelleet teattereiden, teatte-

ritekijöiden ja muiden yhteistyökumppaneiden 

kanssa aina vaan muuttuvista esitys- ja har-

joitusaikatauluista, tekniikan ja lavasteraken-

nuksen parissa työskentelevät ovat luoneet 

suunnitelmansa aina uudestaan. Teatterin 

markkinointi- ja myyntiosasto on puolestaan 

tehnyt suunnattoman työn palauttaessaan 

ja vaihtaessaan lippuja jatkuvasti muuttuvi-

en esityspäivämäärien mukaan. Muutokset 

ovat vaatineet aina myös uusia viestintä- ja 

myyntitoimenpiteitä.

Voin tässä vaiheessa ylpeänä todeta, että 

työyhteisömme on selvinnyt tähän mennessä 

kymmenen kuukautta kestäneestä jättiura-

kasta vähintäänkin kunniakkaasti. Tämä on 

ollut mahdollista, kiitos yksittäisten työnteki-

jöiden sitoutumisen ja henkilökunnan hyvän 

yhteishengen. 

Poikkeuksellisen haastava vuosi on sitä myös 

talouden hallinnan osalta. Hyvä etukäteismyyn-

teatterinjohtajan sanat
ti ja koko vuoden erinomaiset myyntinäkymät 

ja -odotukset vaihtuivat yhdessä yössä kaiken 

kattavaksi epävarmuudeksi, kun lippuja on 

voinut myydä turvaetäisyyksien vuoksi vain 

alle puolella kapasiteetilla tai ei ollenkaan. 

Kiitos Opetusministeriön erityistukien teatterin 

talous on pysynyt tasapainossa.

Espoon Kaupunginteatteri on ponnistellut 

ylläpitääkseen esitystoimintansa olosuhteista 

huolimatta. Yhteisöllisyyteen kannustaminen 

on tärkeää etenkin aikana, jolloin pandemia 

pakottaa ihmiset eristäytymään ja yksinäisyys 

muodostuu jopa mielenterveyttä haittaavaksi 

ongelmaksi. Olemme pystyneet järjestämään 

näytökset niin, että yleisö on sekä ollut että 

kokenut olevansa turvassa mahdollisilta tartun-

noilta. Emme tiedä yhdestäkään Espoon Kau-

punginteatterin katsojasta, joka olisi teatterissa 

käynnin jälkeen sairastunut koronavirustautiin.

Strategiansa mukaisesti teatteri panostaa 

yhteistyöhön ja tuotantoihin muiden koti-

maisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.  

Vuonna 2020 yhteistyökumppaneita ovat olleet 

mm. Aalto-yliopisto, Taideyliopisto, Suomen 

Kansallisteatteri, Klockriketeatern, Tampereen 

Teatteri sekä Tampereen Työväen Teatteri. 

Teatteri allekirjoitti syksyllä myös laajan yhteis-

työn puitesopimuksen ammattikorkeakoulun 

Omnian kanssa. Espoon Kaupunginteatteri 

osallistuu yhdessä yhdentoista muun euroop-

palaisen kulttuuritoimijaan EU:n rahoittamaan 

Creative Europe Centriphery-hankkeeseen. 

Vuoden ilonaiheita on ollut se, että hanke 

teatterin uusien tilojen rakentamiseen Espoon 

kulttuurikeskuksen remontin yhteydessä on – 

vaikkakin viivästyneenä – ottanut muutamia 

askeleita kohti toteutumistaan. Syksyn aikana 

hankesuunnitelman laadinta on lähtenyt käyn-

tiin. Toivon mukaan hankkeen rahoituspäätös 

voidaan tehdä vuoden 2021 aikana. Tällöin uusi 

teatteritila voisi parhaimmillaan olla käytettä-

vissä vuonna 2026. 

Espoon Kaupunginteatteri odottaa päätöstä 

tilanteessa, jossa vuokrasopimus nykyisestä 

Revontulihallin tilasta päättyy vuonna 2023. 

Sopimuksen pidentämiseen ei ole edellytyk-

siä kiinteistön huonon kunnon vuoksi.  Tällä 

hetkellä teatterilla ei ole tiedossa väistötilaa, 

joka vuoden 2023 jälkeen korvaisi nykyiset 

Revontulihallin tilat. Espoon kulttuurikeskuksen 

Louhisalin korvaavasta tilasta ei ole myöskään 

tietoa, kun sali – kulttuurikeskuksen remon-

tin toivottavasti käynnistyttyä – sulkeutuu 

sekin vuonna 2023. Tilanteen epäselvyys 

vaikeuttaa merkittävällä tavalla teatterin 

pitkäaikaissuunnittelua.

Pidemmällä aikavälillä huolta tuottaa myös 

Espoon Kaupunginteatterin taloudellinen yleis-

tilanne. Teatterin julkinen tuki ei ole seurannut 

yleisen kustannustason nousua. Tosiasial-

lisesti se on vuonna 2020 euromääräisesti 

sama kuin kymmenen vuotta sitten. Teatterin 

taloudellinen liikkumatila on vuodesta 2005 

kustannusten nousun myötä kaventunut n. 

25 prosenttia. Tämä resurssien hiipuminen 

on toistaiseksi pystytty korvaamaan sillä, että 

teatterin henkilökunta on tehnyt lujemmin 

töitä. Menettelyä on kuitenkin mahdotonta 

jatkaa enää pitkään. Toimintaympäristön sa-

malla muuttuessa yhä kompleksisemmaksi jo 

nykyinen toiminnan volyymi vaatisi isomman 

henkilökunnan. 

Teatterin rajalliset katsomoiden koot tekevät 

sen, että taloustilannetta ei voi myöskään 

parantaa merkittävästi lipputulo-odotetta 

nostamalla. Ainoa muuttuja, johon teatteri voi 

itse suoraan vaikuttaa, on toiminnan volyymi. 

Espoon Kaupunginteatteri on tilanteessa, jossa 

se joutuu tulevina vuosina mahdollisesti su-

pistamaan toimintaansa. Tämä on ristiriidassa 

sen kanssa, että toiminnan pitäisi uuteen te-

atteritaloon siirtymiseen valmistauduttaessa 

päinvastoin kehittyä ja laajentua.

Erik Söderblom

teatterinjohtaja

TALLINNA LINNATEATER: MACBETH, KEVÄT 2020. KUVA: SIIM VAHUR
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ESPOON KAUPUNGINTEATTERIN kevään 

esitykset peruttiin 13.3. maailman laajuisen 

koronavirusepidemian leviämisen ehkäise-

miseksi Espoon kaupungin valmiusryhmän 

suosituksen mukaisesti.

Peruutus koski Revontulihallin Lehman-tri-

logiaa (15 esitystä) sekä Louhisalin vierailuista 

Oblivian Verdängen Verdrängen Verdrängenia 

(2 esitystä), Viro-viikkojen ohjelmistoon kuu-

lunutta Hiljaisuus -konserttia (1 esitys) sekä 

Markus Öhrnin vierailuesitystä Bergman in 

Ugandaa (1 esitys).

Peruutukset tarkoittivat tuntipalkkaiselle hen-

kilökunnalle työn menettämistä, vaikka vaki-

tuista henkilökuntaa ei ollut tarvetta lomauttaa. 

Kevään peruutukset ja aikataulujen uudelleen 

organisointi aiheuttivat lisätyötä teatterin tii-

meille. Lisäksi henkilökunta opetteli uudet 

työrutiinit, kun teatteri siirtyi etätyöhön niiltä 

osin, kun se oli mahdollista. Henkilökunnalle 

laadittiin hygienia- ja turvaväliohjeistukset 

teatterilla työskentelyyn. Myös teatterin sii-

vousta tehostettiin.

koronavirusepidemian 
vaikutus teatteriin

olisi mahdollista aikaisintaan syksyllä 2021. 

Kevät 2021 suunniteltiin ja budjetoitiin ra-

joitettujen katsomoiden mukaan. Tämä tar-

koitti muutoksia ohjelmistosuunnitelmaan. 

Koronatilanne ja sen aiheuttamat muutokset 

tuottivat jatkuvasti paljon työtä kaikille, var-

sinkin tuottajille. 

Marraskuussa koronavirustilanne heikentyi 

Suomessa niin, että yleisötilaisuudet kiellettiin 

jälleen 23.11. alkaen. Voi Luojan! loppuun-

myydyt esitykset (17 esitystä) sekä Kajaanin 

kaupunginteatterin vierailu esitys Hylje (3 

esitystä) jouduttiin perumaan. Voi Luojalle! 

saatiin järjestettyä seitsemän korvaavaa näy-

töstä elokuulle 2021 ja Hylkeen kolme näytöstä 

toukokuulle 2021.

Kevään ohjelmistoon syksyltä 2020 siirretty 

Borders (Israel) päätettiin siirtää syksylle 2021. 

Myös Klockriketeaternin ja Sirius Teaternin 

vierailu Julius Caesar siirrettiin tammikuulta 

2021 huhtikuulle. 

Peruutukset, siirrot ja lippujen vaihdot työl-

listivät etenkin tuottajaa, markkinoinnin- ja 

viestinnän tiimiä sekä teatterin johtoa. Sen 

Keväällä oli vielä epäselvää, miten epidemia 

tulisi vaikuttamaan syksyn ohjelmistoon. Syk-

syn kansainvälisten vierailujen osalta tilanne 

oli epävarma. Teatterin taloudellinen tilanne 

oli vielä vakaa, koska esityksiä ja niihin liittyviä 

iltakuluja ei ollut 13.3 jälkeen.

Juuri ennen ensi-iltaa peruuntuneelle Leh-

man-trilogialle sovittiin ensi-ilta ja kolme esitys-

tä elokuulle. Ennen kesätaukoa teatterin johto 

päätti vähentää syksyn esitysmäärää, jotta 

koko vuoden alijäämä jäisi mahdollisimman 

pieneksi. Syksyn esityskausi aloitettiin poik-

keuksellisesti jo elokuussa ja poikkeuksellisin 

järjestelyin. Lehman-trilogiassa katsojamäärä 

rajattiin maksimissaan 100 katsojaan.

Aluehallintoviraston antaman ohjeen seu-

rauksena katsomossa kaikilla katsojilla oli vä-

hintään yhden metrin turvaväli. Mallintamalla 

todettiin, että Revontulihallissa voitiin käyttää 

140 paikkaa, Louhisalissa 148. Taloudellisesta 

näkökulmasta todettiin, että 140 katsojalla 

esim. Harhaman esitysten iltakulut saadaan 

katettua illan lipputuloilla, edellyttäen, että 

esitysten täyttöaste on 100 %. 

Muina varotoimina esityksissä tarjolla oli 

käsidesiä, teatterilla luovuttiin käsiohjelmi-

en myynnistä, käytettiin vain korttimaksua 

ja lisättiin joustoa lipunmyyntikäytäntöihin. 

Sairastapauksessa teatterilipun sai vaihtaa 

toiseen näytökseen vielä samana päivänäkin. 

Revontulihalliin hankittiin väliaikaiset saniteet-

titilat jonojen välttämiseksi. Esityksiin otettiin 

ylimääräinen vahtimestari opastamaan yleisöä. 

Syksyn aikana tuli vielä suositus kasvomaskin 

käytöstä yleisötapahtumissa, joten teatteril-

lakin alettiin suositella kasvomaskin käyttöä 

esityksissä. 

Teatterilla työskentelyä jatkettiin ns. hybri-

dimallina eli osin etänä, osin paikan päällä. 

Työskentely teatterin tiloissa suunniteltiin 

tiimeittäin niin, ettei mahdollinen altistuminen 

lamauttaisi koko organisaation toimintaa. Myö-

hemmin syksyllä maskisuositus alkoi koskea 

teatterin kaikkia tiloja ja työntekijöitä.

Alkusyksystä tulevaa ohjelmistoa suunnitel-

tiin olettaen, että koronatilanne sallisi normaa-

lin elämän jo keväällä 2021. Syksyn mittaan 

tuli kuitenkin selväksi, että normaali toiminta 

sijaan sovitut työtuntinsa menettivät tuntityötä 

tekevät vahtimestarit, lipunmyyjät ja kahvio-

työntekijät kahden viikon palkkaa lukuun otta-

matta. Koko vakituinen henkilökunta pystyttiin 

kuitenkin pitämään töissä, eikä lomautuksille 

ollut tarvetta tässäkään vaiheessa. Teatterin 

arjessa siirryttiin takaisin painottamaan etä-

työtä aina, kun se oli mahdollista. 

Kaiken kaikkiaan koronavirusepidemia ja sen 

torjunta vaikutti teatterin arkisiin käytäntöihin, 

työn tekemiseen, työn tekemisen olosuhteisiin, 

ohjelmistosuunnitteluun, talouteen, aikatau-

luihin, henkilökunnan jaksamiseen, esityksiin 

ja esitystilanteisiin. Muuttuvat rajoitukset ja 

ohjeistukset vaativat jatkuvaa seurantaa ja 

toimintojen päivittämistä. Erilaisia tulevaisuu-

den skenaarioita tehtiin ja laskettiin aina sitä 

mukaa, kun ennusteita saatiin.

Muuttuneet olosuhteet tuottivat myös uu-

denlaisia tulevaisuuden suunnitelmia. Epide-

mia ja siihen liittyvät kokoontumisrajoitukset 

antoivat sysäyksen teatterin digitaalisen ulot-

tuvuuden kehittämiseen ja suunnitteluun, mikä 

jatkui koko vuoden ajan. 

Teatterin ensimmäinen striimaus oli Leh-

man-trilogia Maailman teatteripäivänä 27.3. 

Kyseessä oli viimeisestä pääharjoituksista 

kuvattu tallenne, joka ehdittiin kuvata ennen 

silloin alkaneita kokoontumisrajoituksia. Esi-

tyksen sai katsoa ilmaiseksi yhden illan ajan, 

mutta katsojaksi piti ilmoittautua. Tekijän-

oikeussyistä linkki ei ollut julkisessa jaossa. 

Tallennetta katsoi n. 2500 ihmistä.

Syksyllä POL-FIN-lukudraaman yhteydessä 

järjestetty kansainvälinen seminaari striimat-

tiin. Paikalla 14 ihmistä, striimiä seurasi yhteen-

sä 472 ihmistä, keskimääräinen katseluaika 

oli 53 minuuttia. 

Joulukuussa teatteri tilasi selvityksen digi-

taalisen näyttämön kehittämisestä.

JUUSO WESTERLUND

JUUSO WESTERLUND

6   7   



Espoon kaupunginteatterisäätiö sr:n hallitus 2020

Espoon kaupunginteatterisäätiön hallitus kokoontui toimintavuonna 8 kertaa. Hallituksen 

puheenjohtajana toimi Paula Viljakainen ja varapuheenjohtajana Leo Eskola. 

Hallituksen varsinaiset jäsenet: Henkilökohtaiset varajäsenet:

Viljakainen Paula, pj. Virmavirta Terttu

Eskola Leo, varapj. Väisänen Riitta

Kaasinen Martti  Krohn Hannele

Kauranne Sampo Baya Akim

Koskinen Tommi Sella Ilana

Kuisma Anna-Liisa From Nina

Volotinen Teresia Uotila Eila

Teatterin hallitus kokoontui poikkeuksellisesti etänä Teams -sovelluksen välityksellä maalis-

kuussa, toukokuussa, kesäkuussa ja joulukuussa johtuen koronapandemian aiheuttamista 

kokoontumisrajoituksista.

Teatterin hallituksen jäsenet ovat pitäneet yhteyttä omiin taustaryhmiinsä eri tavoin 

edistääkseen teatteritalohankkeen etenemistä. Käyttöpäällikkö Heikki Örn valittiin teat-

terin edustajaksi teatteritalon hankesuunnitteluryhmässä. Örn on ollut läsnä hallituksen 

syyskokouksissa.  

Tilintarkastajat

Espoon kaupunginteatterisäätiö sr:n tilintarkastajina ovat toimineet BDO Oy:sta päävas-

tuullisena tilintarkastajana Ari Lehto KHT, JHT ja Tiina Lind KHT, JHT sekä varahenkilöinä 

Eeva Koivula KHT, JHT ja Marko Tiilikainen, KHT.

asti (aloitti 1.1.2020). Käyttöpäällikkönä toimi 

Heikki Örn. 

Markkinointi- ja tiedotussihteerinä toimi 

Satu Ylirisku, myyntisihteerinä Ilana Sel-

la ja toimistosihteerinä Pirkko Oksanen. 

Kirjanpitäjä-palkanlaskijana toimi Katariina 

Harilainen 30.4.2020 asti, jonka jälkeen Hari-

lainen siirtyi osa-aikaiselle eläkkeelle tekemään 

kirjanpitoa. Palkanlaskijaksi palkattiin ensin 

tuntisopimuksella ja 1.8.2020 lähtien kuukau-

sisopimuksella Annika Huhtala. Huhtala toimi 

myös Centriphery-hankkeen koordinaattorina 

sekä muun hallinnollisen työn assistenttina. 

Äänisuunnittelijana toimi Tommi Koskinen. 

Tuottajana toimi Katri Kekäläinen. Vastaavana 

järjestäjänä toimi Päivi Koskinen ja näyttämö-

mestarina toimi Seppo Aapro. Määräaikaisena 

näyttämötyöntekijänä toimi Eetu Roumio 

31.1.2020 asti ja sen jälkeen Olli Kettunen 

(1.2.2020 alkaen). 

Edellisten kolmentoista vakituisen työn-

tekijän lisäksi teatterissa työskentelivät 

osa-aikaisesti / tuntipalkkaisesti järjestäjä 

Emma Taivainen, graafinen suunnittelija Ville 

Muhonen, yleisötyöntekijät Tea Hagman 

ja Hanna Häyhä, päivälipunmyyjinä Leila 

hallitus 
ja henkilökunta

Henkilökunta 

Teatterin henkilökunnassa tapahtui muutoksia, 

varsinkin kevätkaudella. Vakinaisesta henkilös-

töstä kaksi henkilöä vaihtui, lisäksi yksi henkilö 

siirtyi osittain eläkkeelle. Teatterille luotiin 

myös uusia toimenkuvia, kuten dramaturgi 

ja ravintolatoiminnan esihenkilö. 

Koronan aiheuttama jatkuva muutostilanne 

on rasittanut henkilöstöä. Varsinkin mark-

kinointi- ja viestintäosaston ja ohjelmisto-

suunnitteluryhmän stressitaso on noussut 

epävarmuuden ja muutosten seurauksena. 

Myös teatterin johtoryhmän työmäärä on 

lisääntynyt koronan aikana. Etätyöskentely 

on sopinut joillekin, mutta ei kaikille. Johto on 

parhaansa mukaan yrittänyt edistää henkilö-

kunnan hyvinvointia.

Espoon Kaupunginteatterin teatterinjoh-

tajana toimi Erik Söderblom ja talous- ja 

hallintojohtajana Matilda von Weissenberg.

Edellinen talous- ja hallintojohtaja Ulla Hä-

mäläinen-Blom jäi eläkkeelle alkuvuodesta. 

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Karoliina 

Kiviluoto jäi äitiyslomalle 30.1.2020, ja hänen 

sijaisensa Julia Pajunen on toiminut teatte-

rin markkinointi- ja viestintäpäällikkönä siitä 

Lukander-Pajula ja Totti Korpua, valoteknikko 

Sasu Suntio, äänitekniikot Tommi Raitala 

ja Grégory Maisse. Sen lisäksi teatteriin pal-

kattiin dramaturgiharjoittelija Joel Mäkipää 

määräaikaisella sopimuksella.

Muuta tuntipalkkaista ja/tai produktio-

kohtaista henkilökuntaa toimintavuoden ai-

kana olivat mm. ääniteknikko-järjestäjä Ida 

Remsu, maskeeraaja-kampaaja Mari Lehto, 

tekstittäjät-kääntäjät Essi Brunberg ja Laura 

Liimatainen, järjestäjä-pukuhuoltaja Noora 

Salmi, pukuhuoltaja Iida Ukkola ja ompelijat 

Elina Riikonen ja Nina Ukkonen. 

Vahtimestareina ja iltalipunmyyjinä työs-

kentelivät toimintavuoden aikana 13 henkilöä.

Revontulihallin yleisökahvilaa hoitivat Petter 

ja Henna Ehrnsten / Vaudeville Oy maaliskuu-

hun asti. Sen jälkeen kahvion toiminta siirrettiin 

teatterille. Karel Vedro palkattiin määräaikai-

seksi väliaikatarjoilun esihenkilöksi. Hänen 

lisäkseen kahviossa työskenteli kolme henkilöä 

sekä tarpeen vaatiessa tilapäisesti HR Solu-

tionsin kautta palkattuja vuokratyöntekijöitä.

Palkkoja ja palkkioita maksettiin toiminta-

vuonna 85 henkilölle ja hallituksen palkkioita 

12 henkilölle. Lisäksi maksettiin 3 lähdeveron-

alaista esityskorvausta. Koronapandemian 

seurauksena palkkaustaso ja varsinkin ulko-

maisten esitysten määrä oli pienempi kuin 

muina vuosina.

Joitakin markkinointiin ja viestintään liittyviä 

tehtäviä toteutettiin toimeksiannoin. Toimin-

tavuoden aikana mm. valokuvaajat Stefan 

Bremer, Tani Simberg ja Juuso Westerlund, 

videokuvaaja Emil Sallinen, graafinen suun-

nittelija ja valokuvaaja Tero Ahonen sekä 

graafiset suunnittelijat Tom Backström ja 

Merileena Reunanen toteuttivat eri tuotan-

toihin liittyviä yksittäisiä toimeksiantoja.

Vuoden 2020 aikana järjestettiin kaksi 

henkilökuntaseminaaria (28. helmikuuta ja 

21. syyskuuta). Henkilökuntaseminaareissa 

käsiteltiin teatterin strategiaa ja siihen liitty-

vää hankesalkkua. Strategian eri hankkeita 

käsiteltiin myös tiimeittäin pienissä ryhmissä 

pitkin vuotta. 

Lisäksi henkilökunnalle järjestettiin työnoh-

jausiltapäivä psykoterapeutti Liisa Halosen 

kanssa 30. syyskuuta. Työnohjauksen tarkoitus 

oli purkaa koronakevään ja tulevan syksyn ja 

vuoden haasteita asiantuntijan kanssa. 

Annika Huhtala Emma Taivainen Erik Söderblom Grégory Maisse Hanna Häyhä  Heikki Örn Ilana Sella Joel Mäkipää Julia Pajunen Karel Vedro Katariina Harilainen Katri Kekäläinen

Matilda von Weissenberg Olli Kettunen Pirkko Oksanen Päivi Koskinen Sasu Suntio Satu Ylirisku Seppo Aapro Tommi Koskinen
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VUONNA 2020 teatterille tehtiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Espoon 

Kaupunginteatterin arvojen eli laadun, luovuuden, läheisyyden ja avoimuuden toteut-

tamisen ytimessä on tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. 

Suunnitelman avulla edistetään sitä, että teatteri on tasa-arvoinen, yhdenvertainen 

ja oikeudenmukainen työpaikka. Se tarkoittaa, ettei ketään syrjitä tai poissuljeta iästä, 

taustasta, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteestä, po-

liittisesta toiminnasta, ammattiliittotoiminnasta, perheolosuhteesta, terveydentilasta, 

toimintarajoituksesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta yksityishenkilöön 

liittyvästä olosuhteesta johtuen. 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa on eritelty mitä tasa-arvolla ja yhden-

vertaisuudella tarkoitetaan, määritelty aiheeseen liittyvää sanastoa, miten tasa-arvon 

ja yhdenvertaisuuden toteutumista seurataan, mitä toimenpiteitä teatterissa tehdään 

vuosien 2020–2022 välillä ja annetaan konkreettisia esimerkkejä. 

Vuoden lopussa koottiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti 

tilastot henkilökunnan ja vierailijoiden sukupuolijakaumasta, iästä ja taustasta vuo-

sina 2019–2020. Nämä tilastot toimivat jatkossa vertailupohjana, kun suunnitellaan 

ja arvioidaan tulevia ohjelmistokausia. Teatterin henkilökunnasta 72 % ovat naisia, 

mutta vierailijoista vain noin 43 % ovat naisia. Revontulihallin esiintyjistä suurin osa on 

46–60-vuotiaita, kun taas Louhisalin puolella 31–45-vuotiaat olivat suurin ikäryhmä. 

Louhisalissa esiintyjistä melkein 60 % oli ulkomaalaistaustaisia, kun Revontulihallissa 

sama luku oli vain 12 %. 

tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuus-
suunnitelma

talous, hallinto ja lähipiiri 

VUONNA 2020 Espoon kaupunginteatte-

risäätiön sr:n tilikauden tulos oli 83 915,29 

euroa ylijäämäinen. Koronakriisin vaihtelevat 

olosuhteet ja rajoitukset vaikeuttivat kaikkea 

ennakointia. Koronarajoituksien seurauksena 

teatterin lipputulot laskivat n. 330 000 euroa 

budjettiin verrattuna. Säästöjä kuitenkin tehtiin 

yhteensä noin 400 000 euroa varsinkin henki-

löstökuluissa, markkinoinnissa, matkakuluissa 

sekä vierailujen esityskorvauksissa. Lisäksi 

teatterille myönnettiin 50 000 euron korona-

avustus kesällä. Avustuksen saamisen peruste 

oli kevään lipputulomenetykset. 

Kevät alkoi hyvällä vauhdilla Arktisten 

leikkien ja Voi Luojan esityksillä. Esityksissä 

oli melkein täydet katsomot joka ilta. Myös 

Lehman-trilogian esityksiä maaliskuulle myy-

tiin hyvin ennakkoon. Myös vierailut kuten 

Tabarnak ja Macbeth onnistuivat myynnin 

näkökulmasta hyvin. Koronapandemian takia 

Suomen hallitus kielsi yleisötilaisuudet ja yli 20 

hengen kokoontumiset 16.3–31.5.2020 välise-

nä aikana. Tämän seurauksena kaikki kevään 

loput esitykset joko siirrettiin tai peruttiin. 

Syksy alkoi varovasti Lehman-trilogian ensi-

illalla. Katsomoon voitiin ottaa maksimissaan 

100 henkilöä, ja myöhemmin syksyllä jopa 140, 

mutta ei koskaan sitä enempää. Tämä tarkoit-

taa, että koko syksyn tuotot olivat 40–70% 

odotetuttuja ja normaaleita tuottoja pienem-

mät, vaikka menot pysyivät samoina. 

Isoin lipputulonmenetys syntyi kuitenkin 

vuoden toisesta sulusta. 23.11.2020–11.1.2021 

yleisötilaisuuksia ei sallittu taas ollenkaan. 

Tämän seurauksena muun muassa 17 loppuun-

myytyä Voi Luoja! -esitystä piti peruttaa. Osa 

esityksistä siirrettiin elokuulle 2021. Yleisesti 

ottaen voi sanoa, että kaikki teatterin järjes-

tämä esitystoiminta on myynyt hyvin, mutta 

katsomorajoitusten takia ohjelmiston oikea 

potentiaali ei näy. 

Kun esitystoimintaa ei ole, tai kun sitä on 

huomattavasti vähemmän kuin normaalisti, 

kuluja syntyy vähemmän. Kun katsomossa 

on alle puolet normaalista yleisömäärästä, 

myös markkinointiin menevät kulut laskevat. 

Laskua oli epävarmuuden ja -tietoisuuden takia 

hyvin vaikeaa ennakoida tarkkaan. Budjettia 

sopeutettiin jatkuvasti tilanteeseen. Katso-

morajoitusten sekä jatkuvan epävarmuuden 

seurauksena yleistä taloudellista varovaisuutta 

pidettiin tärkeänä koko vuoden ajan. Ylimääräi-

siä riskejä tai isoja investointeja ei tehty. Teatteri 

ei kuitenkaan missään vaiheessa lomauttanut 

vakituista henkilökuntaa.  

Teatteri aloitti vuoden 2020 aikana oman 

ravintolatoimintansa. Teatterin lämpiössä 

pitkään toiminut yritys Vaudeville Catering 

irtisanottiin. Teatterille haettiin oma annis-

kelulupa.  Karel Vedro palkattiin hoitamaan 

esitysten väliaikatarjoilu, ensi-iltajuhlat sekä 

mahdollisten ulkopuolisten tilavuokraajien 

tarjoilut. Teatterin järjestäjä Emma Taivainen 

palkattiin suunnittelemaan lämpiöön uusi 

sisustus ja ilme. Yleisölämpiön remontti al-

koi keväällä, kun esitystoimintaa ei ollut, ja 

jatkui kesällä. Uusi Juoru-baari avattiin 1.8. 

Lehman-trilogian ensi-illan yhteydessä. Yleisö 

arvosti uusittua baaria, lämpiön kohennettua 

ulkonäköä ja palvelua. Ensimmäisen puolen 

vuoden ravintolatoiminnan tuotot olivat 20 

650 euroa ja kulut olivat yli 50 000 euroa. 

Toiminta teki siis odotetusti alijäämää (noin 

-30 000 euroa). 

Teatterin liikevaihto laski vuonna 2020 noin 

190 000 eurolla verrattuna edelliseen vuoteen, 

ja yli 260 000 eurolla verrattuna talousarvioon. 

Teatterin tulos 2020 ei kuitenkaan ollut alijää-

mäinen vaan 83 915,29 euron ylijäämäinen. 

Teatterin kokonaistuotot vuonna 2020 

olivat 2 773 976,59 euroa. Ero vuoden 2019 

tuottoihin oli noin - 67 000 euroa. Tuottojen 

olennaisin lasku tapahtui lipputuloissa, missä 

menetettiin noin 333 000 euroa verrattuna 

talousarvioon. Vuonna 2018 lipputuotto oli 

806 044 euroa ja vuonna 2019 lipputuotto oli 

530 533 euroa. Vuoden 2020 lipputuotto on 

373 719 euroa. Vuonna 2020 teatterilla oli 10 

196 katsojaa vähemmän kuin vuonna 2019, ja 

lipun keskihinta nousi 21 eurosta 23 euroon 

edellisvuoteen verrattuna.

Teatterille valtionosuutena myönnettyjen 

henkilötyövuosien määrä oli 30, mikä mer-

kitsi valtionosuustukena 646 553 euroa eli 

66 855 euroa enemmän kuin vuonna 2019. 

Henkilötyövuosien kappalemäärä oli sama 

molempina vuosina, mutta henkilötyövuoden 

hinta, eli yhdestä henkilötyövuodesta saatava 

rahamääräinen valtionapu, nousi jonkun verran 

vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna. 

TEATTERI 2.0, LAHDEN KT, JOENSUUN KT: ALKUTUOTANTO, KEVÄT 2020. KUVA: TIINA HAUTA-AHO

LEHMAN-TRILOGIA, SYKSY 2020. KUVA: ALISA JAVITS
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Vuonna 2021 teatterin henkilötyövuosien 

määrä tulee edelleen olemaan 30. Henkilötyö-

vuoden hinta taas nousee valtakunnallisesti 

vuonna 2021, jolloin teatteri saa valtionosuutta 

666 178 euroa eli 19 625 euroa enemmän 

kuin vuonna 2020.  Tämä tilapäinen nousu 

henkilötyövuoden hinnassa antaa ymmärtää, 

että yleinen rahoitustilanne olisi kääntymäs-

sä parempaan suuntaan. Näin ei kuitenkaan 

välttämättä ole - yleiset taloudelliset näkymät 

eivät ole hyvät. Koronapandemian lisäksi toinen 

uhka on veikkaustuottovarojen nopea vähene-

minen. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee 

rahapelitoiminnan tuotoilla taide- ja kulttuu-

ritoimintaa. Rahapelien tuotto on laskenut ja 

se tulee vaikuttamaan kulttuuri- ja sosiaalityö-

kentän rahoitukseen tulevien vuosien aikana. 

Valtioneuvosto on esittänyt säädettäväksi 

lain esittävän taiteen edistämisestä vuoden 

2020 aikana. Laki korvaa nykyisen teatteri- ja 

orkesterilain. Uuden lain nimi ja soveltamisala 

ovat nykyistä teatteri- ja orkesterilakia ylei-

tiin ajoissa. Säästöjä syntyi henkilöstökuluissa, 

joihin käytettiin 97 000 euroa vähemmän 

kuin talousarviossa oli suunniteltu. Säästöt 

syntyivät tasaisesti muuttuvien ja kiinteiden 

palkkojen sekä sosiaalikulujen välillä.  

Markkinointikuluja oli noin 80 000 euroa 

vähemmän kuin normaalivuotena. Vaikka 

talousarvio sopeutettiin, koronatilanteen ta-

kia tehtiin vielä joulukuussa isoja säästöjä, 

esimerkiksi ohjelmistolehden paino ja jakelu 

peruuntui. Isoimmat säästöt tehtiin kuitenkin 

vierailujen esityskorvauksissa ja matkakuluissa 

(noin 265 000 euroa). Muissa matkakuluissa 

säästöjä syntyi noin 16 000 euroa. 

Kiinteistökulujen kohdalla budjetti ylittyi 

melkein 20 000 eurolla. Toimisto- ja hallin-

tobudjetti ylitettiin noin 50 000 eurolla. Syy-

nä tähän oli uuden väliaikatarjoilutoiminnan 

investoinnit, kahvilatilan remontti (Juoru-

baari) sekä erilaiset koronan aiheuttamat 

lisäkustannukset.

Henkilöstökulujen osuus kokonaiskuluista 

oli 48 % (1 278 725 euroa)

Muut kulut 28 % (759 386 euroa)

Kiinteistökulut 23 % (619 817 euroa)

Poistot 1 % (31 492 euroa)

Sijoitukset

Sijoitusmarkkinatilanne vuonna 2019 oli varsin 

hyvä. Arvonnousua kirjattiin tuloslaskelmaan 

2019 (+18 530 euroa). Vuoden 2020 sijoitus-

markkinatilanne kuitenkin heikkeni sekä kan-

sainvälisesti että Suomessa koronapandemian 

takia. Vuoden loppupuolella tilanne ei ollutkaan 

niin paha kuin ennakoitiin. Lopputuloksena kir-

jattiin tuloslaskelmaan tuottoa (+6191 euroa). 

Teatterisäätiön hallitus seuraa suunnitelman 

semmät ja kattavat kaikki esittävän taiteen 

muodot. VOS-järjestelmän piiriin pääseminen 

ei tule olemaan rajattu vain tiettyihin esittävän 

taiteen muotoihin. Hallitus antoi esityksen 

eduskunnalle syyskuussa ja uusi laki astuu 

todennäköisesti voimaan vuoden 2022 alussa. 

Se tarkoittaa, että kaikkien teattereiden, jotka 

haluavat saada valtionosuuksia, pitää hakeutua 

järjestelmään heti vuoden 2021 alussa.

Valtionosuuksien lisäksi teatterille myön-

nettiin 30 000 euroa harkinnanvaraista tukea 

kansainvälistä vierailutoimintaa varten. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Es-

poon Kaupunginteatterille korona-avustusta 

kahteen kertaan, yhteensä 90 000 euroa. 

Toinen avustus (40 000 euroa) myönnettiin 

käytettäväksi myös kevään 2021 aikana, ja se 

auttaa teatteria kattamaan taloudelliset riskit 

vierailujen ja omien tuotantojen kohdalla vuon-

na 2021. Myös Espoon Kaupungin lisärahoitus 

vuoden 2020 lopulla käytetään vuonna 2021 

koronan aiheuttamiin lisäkuluihin ja digitaalisiin 

satsauksiin. Teatterin Epidemiakeskeytysva-

kuutus on osittain kattanut koronapandemian 

aiheuttamia vahinkoja. Vuonna 2020 vakuu-

tusyhtiö OP Pohjola maksoi korvauksena 1991 

euroa.

Kaupungin toiminta-avustus vuonna 2020 

oli sama kuin 2019 ja 2018 eli 1 011 000 euroa. 

Kaupungin vuokra-avustus oli vuonna 2020 

oli 568 008 euroa.  Vuokra-avustus on ns. 

kaupungin sisäinen vuokratuki, joka kirjataan 

kirjanpitoomme. 

Espoon kaupungin toiminta- ja vuokra-

avustuksen osuus kokonaistuotoista oli  

57 % (1 579 008 euroa)

Muiden tuottojen osuus kokonaistuotoista: 

Valtionosuus, harkinnanvarainen avustus, 

korona-avustus 26 % (726 553 euroa)

Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot 13 %  

(366 289 euroa)

Ravintolatoiminnan tuotot 1 % (20 650 

euroa)

Muut tuotot 2 % (62 004 euroa)                                                                               

Muut avustukset 0,5 % (13 264 euroa) 

Teatterin kokonaiskulut vuonna 2020 olivat 

2 690 061,30 euroa. Verrattuna vuoteen 2019 

kuluja oli 409 902 euroa vähemmän. Kulujen 

olennaisimmat muutokset tapahtuivat henki-

löstökuluissa, markkinoinnissa ja tuotanto- ja 

vierailukuluissa. 

Keväällä teatteri kompensoi Teatteri Me-

tamorfoosille kolmen peruutetun Lehman-

trilogian esityksen sekä heinäkuun uuden 

harjoitusjakson lisäkorvauksella. Myös lop-

pusyksyn peruutetuista Voi Luoja! -esityksistä 

maksettiin kaikille palkkaa työaikalain mu-

kaisesti 14 vuorokaudesta, mikä tarkoitti 10 

esityskorvausta tai tuntipalkkaa. Harhaman ja 

kaikkien muiden esitysten kohdalla maksettiin 

aina normaalisti kaikki korvaukset ja palkat 

kaikille työntekijöille, vaikka lipputuloja saatiin 

noin puolet budjetoidusta. 

Peruutetuista ulkomaisista vierailuesityksis-

tä ei maksettu korvausta, kun peruutukset teh-

mukaisesti sijoitusten ja markkinatilanteen 

kehittymistä. 

Lähipiiritiedot ja muut toimet 

lähipiirin kanssa

Säätiölain tulkinnan mukaan lähipiiriin kuuluvat 

säätiön perustaja ja säätiössä määräysvaltaa 

käyttävä ihminen ja yhteisö, säätiön hallituksen 

jäsen, varajäsen, tilintarkastaja sekä henkilö, 

joka osallistuu säätiön johtamiseen.

Espoon teatterisäätiön (vuodesta 2002 

Espoon Kaupunginteatterisäätiö, 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 Kaupunginteatterin 

kannatusyhdistys ry:n hallituksen jäsenistä, Es-

poon kaupunginteatterisäätiö sr:n hallituksen 

jäsenistä ja varajäsenistä, teatterinjohtajasta 

sekä talous- ja hallintojohtajasta. Edelleen lä-

hipiiriin 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 lähipii-

riläisille vapaa- ja alennuslippuja esityksiinsä.  

Tavoitteena on, että Espoon kaupunginhallituk-

sen jäsenet ja Kannatusyhdistyksen hallituksen 

jäsenet tutustuisivat teatterin toimintaan eli 

teatteriesityksiin. Kaupunginteatterisäätiön 

hallituksen jäsenten oletetaan käyvän esi-

tyksissä, jotta heillä olisi edellytykset tehdä 

työtään Espoon Kaupunginteatterin hyväksi. 

Teatterin johdolle esitysten seuraaminen on 

työtä. Lähipiiriläisille on lähetetty kutsuja esi-

tysten ensi-iltoihin. Liput ovat olleet vapaalip-

puja. Teatterinjohdolla on ollut käytettävissään 

samat vapaalippu- ja alennuslippuedut kuin 

teatterin muulla henkilökunnalla. Tilintarkas-

tajille on niin ikään lähetetty kutsuja esityksiin.

Espoon kaupunginteatterisäätiön tase vahva 

ja kunnossa. Säätiöllä ei ole velkoja.

Espoon kaupunginteatterisäätiö sr:n hallitus 

päättää, että tilikauden ylijäämä +83 915 ,29 

euroa siirretään omaan pääomaan tilikauden 

tulokseksi. 

JUUSO WESTERLUND
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omat ja 
yhteistuotannot

Leea Klemola ja Klaus Klemola – Leea Klemola: 

ARKTISET LEIKIT 
 

Kantaesitys Tampereen Teatterissa 4.9.2019. 

Espoon ensi-ilta 3.12.209 Revontulihallissa. 

Kevään aikana 8 esitystä, katsojamäärä 1864, täyttöaste 92 %

Esitykset alkoivat joulukuussa 2019. 

 

Esitys on tarina kahdesta matkakumppanista: Marja-Terttu Zep-

pelinistä (Heikki Kinnunen) ja Martti Piano Larssonista (Klaus 

Klemola). Arktiset leikit kertoo menestymisen vaikeudesta ja leik-

kikavereiden merkityksestä sekä haastavasta yrityksestä edelleen 

rakastaa Suomen kansaa. Näytelmä ihmettelee, mitä on arktinen 

identiteetti ilman kylmää.  

 

Arktiset leikit on Arktisen trilogian neljäs osa. Edelliset osat ovat 

Kokkola, Kohti kylmempää ja New Karleby.  

 

Kirjoittanut Leea Klemola ja Klaus Klemola, ohjaus Leea Klemola, 

dramaturgi Rosa-Maria Perä, lavastussuunnittelu Erkki Saarainen, 

pukusuunnittelu Tuomas Lampinen, valosuunnittelu Max Wikström, 

äänisuunnittelu Jan-Mikael Träskelin, rooleissa Heikki Kinnunen, 

Klaus Klemola, Jussi Rantamäki, Juho Kuosmanen, Mari Turunen, 

Jukka Leisti, Anna-Elina Lyytikäinen. 

 

Yhteistuotanto Tampereen Teatteri & Espoon Kaupunginteatteri 

 

”Arktiset leikit on edeltäjiään pienimuotoisempi ja keskitetympi. 

Jäämaisemien ja joukkokohtausten sijasta lavalla on seitsemän 

näyttelijää, yksi talo, pieni vene ja keskustaan yltävä merenpoukama. 

Heikki Kinnusen Marja-Terttu Zeppelin näyttää kauniisti vanhenevan 

ihmisen tragedian nykypäivänä: ei saa enää elää kunnolla, mutta 

ei saa kuollakaan. Heti ollaan vanhustentaloon laittamassa ja pilliä 

suuhun tunkemassa. Jurppihan se.”  

Helsingin Sanomat / Laura Kytölä 5.9.2019 

HARRI HINKKAKOLME KUVAA HUOMISESTA, KEVÄT 2020. KUVA: KRISTA MÄKINEN
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Anat Gov – Taru Mäkelä 

VOI LUOJA!
 

Ensi-ilta Revontulihallissa 8.2.2020, Suomen kantaesitys

Kevään aikana 16 esitystä, syksyllä 3 esitystä, katsojamäärä 5388, 

täyttöaste 99%

Esitykset jatkuvat syksyllä 2021

Martti Suosalon esittämä Jumala on väsynyt, masentunut, mielensä 

vähän väliä pahoittava valkoinen, keski-ikäinen mies. Sanna-Kaisa 

Palon esittämän psykoterapeutti Ellan elämässä on pettymyksiä ja 

epätoivoa. Yksi asia on Ellalle varma, mihinkään jumalaan hän ei usko.

Anat Govin näytelmässä pelataan länsimaisen kulttuurihistorian ja 

Raamatun tuntemuksella. Näytelmä on älykäs, mutta häpeämätön 

komedia ennakkoluuloista ja vihamielisistä väärinkäsityksistä kah-

den yksilön välillä. Onko lopulta kysymys Jumalasta vai ihmisestä? 

 

Ohjaus Taru Mäkelä, teksti Anat Gov, suomennos Raija Talvio, 

lavastus ja valosuunnittelu Max Wikström, äänisuunnittelu Tommi 

Koskinen, videot Max Wikström ja Teijo Pellinen, maskeerauksen 

suunnittelu Mari Lehto, pukusuunnittelu työryhmä, näyttämöllä 

Martti Suosalo, Sanna-Kaisa Palo, Ari Kauppila,

Yhteistuotanto: Espoon Kaupunginteatteri ja Tampereen Työväen 

Teatteri

”Max Wicktrömin pelkistetty lavastus tuo tehokkaan valosuunnittelun 

myötä värikylläisyyttä koko esitykseen.” 

Helsingin Sanomat / Lauri Meri 10.2.2020

”Voi Luoja! on viiden tähden yleisömenestys.” 

Aamulehti / Nina Lehtinen 8.10.2020

 

Espoon Kaupunginteatteri, Teatteri Quo Vadis 

ja Rakastajat-teatteri

3 KUVAA HUOMISESTA 
 

Kantaesitys Louhisalissa 27.2.

3 esitystä, katsojamäärä 423, täyttöaste 48%

3 kuvaa huomisesta tutkii lähitulevaisuutta, jossa ihmisen kehoa ja 

mieltä voidaan muokata robotiikan, tekoälyn ja geenimanipulaation 

avulla.

Kolmessa pienoisnäytelmässä esitetään kussakin vaihtoehto millaisia 

seurauksia, vaatimuksia ja toiveita mahdollisuus itsensä tai muiden 

muokkaamiseen aiheuttaa. 

Esitys koostuu kolmesta pienoisnäytelmästä, jotka nähdään saman 

illan aikana. OkkoLeon Data Errorin ohjaa Maarit Pyökäri. Marko 

Järvikallaksen Piraatti ohjauksesta vastaa Tuire Tuomisto ja Harri 

Virtasen Turingin testin ohjaa Erik Söderblom.

Käsikirjoittajat Marko Järvikallas, Okko Leo, Harri Virtanen, ohjaus 

Maarit Pyökäri, Erik Söderblom, Tuire Tuomisto, näyttämöllä Niina 

Hosiasluoma, Minerva Kautto, Angelika Meusel, Mika Piispa, Maija 

Rissanen,  Jan-Christian Söderholm & Kai Tanner, lavaste- ja 

pukusuunnittelu Paula Koivunen, valo- ja äänisuunnittelu Jere 

Kolehmainen, tuottajat Linnea Kotiniemi & Krista Mäkinen, valokuvat 

Ilkka Saastamoinen

Yhteistuotanto: Espoon Kaupunginteatteri & Rakastajat-teatteri, 

Teatteri Quo Vadis 

 

”Monitasoinen ja tyylikäs ajatusleikki pohtii ihmisen ja robotin eroja 

ja yhtäläisyyksiä” 

Helsingin Sanomat / Laura Kytölä 29.2.2020

 

 

JUUSO WESTERLUND KRISTA MÄKINEN
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Stefano Massini – Davide Giovanzana

LEHMAN-TRILOGIA
 

Ensi-ilta Revontulihallissa 1.8.2020, Suomen kantaesitys

Yhteensä 5 esitystä, katsojamäärä 454, täyttöaste 99%

Maaliskuussa striimattua tallennetta katsoi 2444 henkilöä.

Esitykset jatkuvat syksyllä 2021

 

Stefano Massinin Lehman-trilogia on tarina Lehman Brothers 

-pankin perustajien suvusta ja siitä, miten köyhistä saksalaisista 

maahanmuuttajista kasvaa mahtavan talousimperiumin rakentajia. 

Näytelmä kuvaa modernin kapitalismin evoluutiota, rahatalouden 

nousua ja massakulutuksen alkua seuraamalla Lehmanin perheen 

vaiheita kolmen sukupolven ajan. 

Yhden illan kuluessa keritään kolmen näyttelijän voimin auki tarina, 

joka alkaa vuodesta 1844 ja päättyy vuoteen 2008. 164 vuotta lähi-

historiaa antaa ihmiskasvot abstraktille talouden käsitteelle sekä 

näyttää, kuinka unelma muuttuu painajaiseksi.  

ohjaus Davide Giovanzana, teksti Stefano Massini, suomennos Elina 

Suolahti, sävellys ja äänisuunnittelu Maija Ruuskanen, lavastus ja 

pukusuunnittelu Tinde Lappalainen, valosuunnittelu ja tekninen 

päällikkö Pietu Pietiäinen, äänisuunnittelu Tommi Koskinen, 

videosuunnittelu ja haastattelut Joona Pettersson, tuottaja Luc 

Gérardin, näyttämöllä Jussi Lehtonen, Juha Sääski, Timo Torikka, 

Maija Ruuskanen

Tuotanto Teatteri Metamorfoosi, tuotantoyhteistyössä Espoon 

Kaupunginteatteri, Tampereen Työväen Teatteri ja Suomen 

Kansallisteatteri 

 

★★★★ “Ensi-iltansa viimein saanut Lehman-trilogia on kiihkeä ka-

rusellimatka länsimaisen taloushistorian ytimeen.” 

Helsingin Sanomat / Lauri Meri 2.8.2020

 

”Lehman-trilogia on suurta teatteria” 

Teatteri & Tanssi + Sirkus -lehti / Marketta Mattila 6/2020

 

”Berättelsen om Lehmanimperiet är som en kör där olika röster och 

instrument sluter upp i crescendo – tills allt tystnar.” 

Hufvudstadsbladet / Barbro Enckell-Grimm 17.8.2020

 

“Nyt on tarjolla pitkä ja loistelias pätkä ihmiskasvoista kapitalismia.” 

Suomen Kuvalehti / Minna Kontkanen 7.8.2020

 

Irmari Rantamala – Juha Hurme 

HARHAMA
 

Kantaesitys Revontulihallissa 16.9.2020

Syksyn aikana 21 esitystä, katsojamäärä 2504, täyttöaste 85%

 

Harhama on Juha Hurmeen näyttämösovitus ja ohjaus Irmari 

Rantamalan esikoisteoksesta. Se on tolkuton omaelämäkerrallinen 

kertomus miehestä, joka etsii elämän tarkoitusta 1900-luvun alun 

aatteiden ja maailmanhistorian käänteiden melskeessä.  

Esitys on kansannäyttämöperinteestä ammentava show, joka kuvittaa 

Harhaman traagisen elämänkohtalon. Leuat loksahtavat, kun historia 

ja fiktio tanssivat näyttämöllä poskivalssia. 

 

ohjaus ja sovitus Juha Hurme, sävellys Petra Poutanen-Hurme, 

koreografia Saara Hurme, alkuperäinen teksti Irmari Rantamala, 

lavastus ja valosuunnittelu Raisa Kilpeläinen, pukusuunnittelu 

Reija Laine, äänisuunnittelu Tommi Koskinen, näyttämöllä Tomi 

Alatalo, Eetu Känkänen, Antti Laukkarinen, Enni Ojutkangas, Cécile 

Orblin, Roosa Söderholm

 

★★★★ “Aika tyhjentävästi tähän on saatu kiteytettyä kaikki olennainen 

maailmasta, eikä tekijöiden tarvinnut edes pitää kiirettä.” 

Helsingin Sanomat / Lauri Meri  17.9.2020

”Juha Hurme blandar högt och lågt i Harhamas färd från svart-vitt 

till blå-rött” 

Hufvudstadsbladet / Barbro Enckell-Grimm 17.9.2020

”Teatteritapaus imaisee kulttuurin kuluttajaksi” 

Kansan uutiset / Sinikka Puhakka 18.9.2020

 

"Hurme does not tame Untola’s love for the grandiose but rather 

channels it in a decisively good-humoured manner." 

Matti Linnavuori / Critical Stages Issue, no 22.

 

ALISA JAVITS STEFAN BREMER
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POL-FIN LUKUDRAAMA
 

Revontulihallissa 7.10.

1 esitys, katsojamäärä 54, täyttöaste 39%, avoin pääsy

 

Lukudraamatapahtumassa sukellamme rajua murrosta läpikäyvän 

valtion arkeen ja mystiseen menneisyyteen näytelmäkirjailijoiden 

tulkintojen ja havaintojen kautta. Näemme rikkinäisiä perheitä perhe-

keskeisessä yhteiskunnassa, Jumalan hylkäämiä katolilaisissa kup-

pikunnissa ja laakean maan asukkeja matkalla kohti vuorenhuippuja.

Teoksille elämän antavat Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun oh-

jaajan- ja näyttelijäntaiteen opiskelijat, dramaturgina Joel Mäkipää.

 

Esitettävät näytelmät:

Anna Wakulik: Teidän korkeutenne (suom. Päivi Paloposki)

Marek Pruchniewski: Minun ruumiini (suom. Päivi Paloposki)

Artur Pałyga: Isä meidän (suom. Niklas Salmi)

 

Yhteistyössä Adam Mickiewicz-instituutti, Taideyliopiston 

Teatterikorkeakoulu, Teatterin tiedotuskeskus TINFO, Suomen 

Teatterit ry.

 

Seela Sella ja Esko Roine

RAKKAUSKIRJEITÄ

Revontulihallissa 11.10 ja 25.10.

Yhteensä 5 esitystä, 631 katsojaa, täyttöaste 90%

Andrew ja Melissa ovat lapsuudenystäviä, jotka pitävät toisiinsa 

yhteyttä läpi vuosikymmenten kirjoittamalla kirjeitä. He elävät ta-

hoillaan elämäänsä, rakentavat uraa ja parisuhteita, keski-ikäistyvät 

ja vanhenevat. Toisinaan jompikumpi ehdottaa tapaamista.

Näytelmän luonteeseen kuuluu, että sitä ei missään nimessä saa 

opetella ulkoa, vaan esitys tapahtuu hetkessä, tässä ja nyt. Luvassa ei 

ole pikkusievää muistelua tai kaihoisaa nostalgiaa, vaan kirjeenvaihto 

on aitoa ja elämänmakuista, räävitöntä ja hauskaa.

Näyttämöllä Esko Roine, Seela Sella, käsikirjoitus A. R. Gurney, 

suomennos Juha Lehtola

Anna-Mari Karvonen ja Tatu Nenonen

NIELU

Vapaasti kuunneltavissa Espoon Kaupunginteatterin Soundcloud-

tilillä 8.6.–31.8.

Suomenkielisen version kuuntelijoita 124, englanninkielisen version 

kuuntelijoita 42

Nielu on narratiivinen ääniteos, jossa retki arvoitukselliseen luolastoon 

muuntuu retkeksi hiljalleen vapautuvaan haluun. Teos on harjoitelma 

lähelle tulemisesta. Se varioi kohtaamisen, vaikuttumisen, koskemisen 

ja tuntumisen teemoja. 

Anna-Mari Karvosen teos tehtiin osana Centriphery-hanketta, jonka 

vuoksi Karvonen vietti syksyllä 2019 kolme viikkoa Delnicessä, pie-

nessä kaupungissa Kroatiassa. Teos syntyi vierailusta naapurikylässä 

olevaan Lokvarkan luolaan. 

Teksti ja esiintyminen Anna-Mari Karvonen äänisuunnittelu Tatu 

Nenonen

HARRI HINKKA
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Cirque Alfonso 

TABARNAK
 

Louhisalissa 8.–11.1.2020

4 esitystä, katsojamäärä 959, täyttöaste 99%

 

Nykysirkusryhmä Alfonsen uusi esitys Tabarnak ammentaa inspiraa-

tionsa pienen yhteisön keskeisestä kokoontumispaikasta, kyläkirkosta. 

Sirkusperhe Carabinier-Lépine palaa teoksessa omille juurilleen.

 

Tabarnak on kuin musiikillinen fresko, joka rock-konserttimaisesti 

luo yhteisöllisyyden tuntua: henkeäsalpaava akrobatia, riemukas 

elävä musiikki ja kirjaimellisesti taivaita kurotteleva show kutsuu 

yhteiseen juhlaan.

 

Ohjaus Alain Francoeur, musiikki ja sävellys David Simard, 

valosuunnittelu Nicolas Descôteaux, näyttämösuunnittelu Francis 

Farley, taiteellinen johto Antoine ja Julie Cabinier Lépine, puvustus 

Sarah Balleux, luovat avustajat Alain Carabinier ja Louise Lépine, 

akrobaatit Antoine Carabinier Lépine, Julie Carabinier Lépine, 

Jonathan Casaubon, Jean-Philippe Cuerrier, Genevieve Morin, 

Nicolas Pulka, muusikot Josianne Laporte, Davis Simard, Guillaume 

Turcotte

 

”Hulluus ja luovuus käyvät käsi kädessä, ja ne on valjastettu yleisön 

viihdyttämiseksi. Parasta on ensemblen suunnaton energia ja yhtei-

söllisyyden tunne.” 

Helsingin Sanomat / Jussi Tossavainen 9.1.2020

 

 

Ontroerend Goed 

FIGHT NIGHT
 

Louhisalissa 31.1. ja 1.2.

2 esitystä, katsojamäärä 277, täyttöaste 47%

 

Viisi kilpailijaa. Viisi kierrosta. Sinä äänestät. Vain yksi selviytyy.

 

Fight Nightissa yleisö saa konkreettisen vallan päättää, kuka esityksen 

esiintyjistä saa jatkaa esityksessä. Yleisö vaikuttaa äänestämällä 

esityksen kulkuun. Esitys on mukaansatempaava tutkimusmatka 

päätöksenteon ja politiikan mekanismeihin. Se toimii myös peilinä 

katsojille: millaisin tiedoin me itseasiassa päätöksiä teemmekään ja 

millaisia olemme vallankäyttäjinä.

 

Ohjaus Alexander Devriendt, teksti Alexander Devriendt, Angelo 

Tijssens & näyttelijät, näyttelijät Aaron Gordon, Angelo Tijssens, 

Aurélie Lannoy, Bas Vandenddriessche, Julia Ghyseks & Max Wind, 

lavastus, valosuunnittelu ja tuotanto Lilith Tremmery, teknikot 

Babette Poncelet, Koen De Wilde, Pepijn Mesure ja Iben Stalpaert, 

puvustus ja lavastus Sophie De Somere, musiikki Cameron Goodall 

ja David Heinrich äänestysjärjestelmä Nick Mattan 

 

Tallinna Linnateater

MACBETH
 

Louhisalissa 5. –7.3.

3 esitystä, katsojamäärä 673, täyttöaste 76% 

 

Macbethissa liikutaan nimeämättömässä Pohjoismaassa ja tapahtu-

mien keskiössä on vapaaehtoinen talviuimareiden urheiluliitto. Kun 

liiton varat kavalletaan, sen hallituksessa alkaa valtakamppailu, joka 

väkivaltaisuudessaan vetää vertoja taistelulle Skotlannin kruunusta 

tuhat vuotta sitten. 

 

Suomalaisen Antti Mikkolan vierailuohjaus Tallinnan kaupunginte-

atteriin syntyi yhteistyö Tiiti Hynnisen ja Karmo Menden kanssa. 

Tuotanto sai useita Tallinnan kaupunginteatterin Colleague -palkintoja. 

 

ohjaus Antti Mikkola, teksti Antti Mikkola & William Shakespeare, 

käännös Paavo Piik, dramaturgi Paavo Piik, valo- ja videosuunnittelu 

Tiiti Hynninen, lavastus ja puvustus Karmo Mende, äänisuunnittelu 

Haar Tammik, näyttämöllä Alo Kõrve, Hele Kõrve, Argo Aadli, 

Andres Raag, Mart Toome, Andero Ermel, Indrek Ojari, Andrus 

Vaarik as Duncan, Kaspar Velberg tai Priit Pius, Tõnn Lamp, Ursula 

Ratasepp, Ursula Ratasepp, Piret Kalda, Külli Teetamm, Rasmus 

Ermel tai Kristian Mustonen

 

”Ohjaaja Antti Mikkola muokkasi Macbethista komediallisen 

splatter-version” 

Helsingin Sanomat / Lauri Meri, 3.3.2020
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kotimaiset
vierailuesitykset

Teatteri 2.0, Lahden kaupunginteatteri, 

Joensuun kaupunginteatteri 

ALKUTUOTANTO
Näytelmä, joka menee metsään 

 

Louhisalissa 13. –15.2.

3 esitystä, katsojamäärä 493, täyttöaste 56%

 

Alkutuotannon päähenkilö on nuori kaupunkilainen, joka omistaa palan 

pohjoissavolaista metsää. Hän ei ole koskaan nähnyt metsäänsä eikä 

käynyt siellä. Eräänä päivänä hän saa kotiinsa kirjeen, jossa hänelle 

kerrotaan, että hänen metsässään sijaitsevassa lammikossa asustaa 

harvinainen ja suojeltava rupilisko. Metsänomistaja päättää lähteä 

tapaamaan rupiliskoa ja aloittaa vaiheikkaan matkan todelliseen 

luontoonsa. 

  

Alkutuotanto on silmiä avaava ja hulvaton komedia oman paikan etsi-

misestä, ystävyydestä, kuuntelemisen ja pysähtymisen merkityksestä, 

kaupunkilaisen luontosuhteesta – ja kaikista maailman eläimistä. 

 

Näytelmä Jonni Pantzar, ohjaus Saana Lavaste & Iiristiina Varilo, 

näyttämöllä Aleksi Lavaste & Tommi Kainulainen, äänisuunnittelu 

Saija Raskulla, valosuunnittelu Anna Rouhu, lavastus Mari 

Hämäläinen, valokuvat Jonni Pantzar & Tiina Hauta-aho, tuottaja 

Saara Rautavuoma

 

Hanna Vahtikari & Marzi Nyman 

KUIN RAIVO ÄITI
 

Louhisalissa 23.–24.9.

2 esitystä, katsojamäärä 291, täyttöaste 98%

 

Kuin raivo äiti on kipeän hauska ja rehellinen kuvaus erään äidin 

elämästä, tarina tempoilevasta ylisuorittajasta, joka kilpailee kellon 

kanssa ja heittelee hampurilaisia seinään.  

Esitys tarttuu rohkeasti äitimyyttiin ja pyrkii ravistelemaan sitä.  

Kuin raivo äiti on näyttelijä Hanna Vahtikarin kirjoittama näyttä-

möteos, joka paljastaa äitiyden kaikki puolet: arjen hillittömyyden, 

äärirajoilla piilevän huumorin, padotun aggression ja kaiken takana 

loistavan rakkauden. Näyttämöllä Vahtikarin kanssa nähdään sävel-

täjä ja muusikko Marzi Nyman, joka vastaa esityksen musiikista.    

 

Käsikirjoitus ja ohjaus Hanna Vahtikari, sävellys ja äänisuunnittelu 

Marzi Nyman, lavastus ja valosuunnittelu Anna Rouhu, puvustus 

Riitta-Maria Vehman, tuottaja Anu Hostikka

TIINA HAUTA-AHOLIFE AS WE KNOW IT, KEVÄT 2020. KUVA: KARI SUNNARI
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Race Horse Company

O´DD
 

Louhisalissa kantaesitys 8.10.

3 esitystä, katsojamäärä 340, täyttöaste 97%

 

O’DD on scifin maailmasta inspiraationsa saava nykysirkusesitys, joka 

tutkii ihmisyyttä ja muutosta yksilöä suurempien voimien kourissa. 

Trampoliinivirtuoosi Rauli Dahlbergin kunnianhimoinen sooloteos 

vie katsojan futuristiseen nykysirkuksen uneksittuun todellisuuteen. 

 

Esityksen lähtökohtana on ihmisen pyrkimys parempaan huomiseen 

uudelleen syntymisen kautta. Voiko ihminen koskaan aloittaa puhtaalta 

pöydältä, kun hän jo syntyessään on jatkumoa muulle ihmiskunnalle?

 

Taiteenlajien rajoja rikkovan spektaakkelin koreografia on toteutettu 

yhdessä palkitun tanssikoreografi Jarkko Mandelinin kanssa. Hänen 

kamppailulajeja nykytanssiin yhdistävä orgaaninen ja erittäin fyysinen 

tyylinsä kohtaa sirkuksen maailman ryminällä.

 

Sanatonta liikettä ja välinemanipulaatiota täydentävät live-loop-

pauksen pioneerin, Miro Mantereen,unenomainen äänimaisema. 

Kokemuksen viimeistelee Jere Mönkkösen ja Eero Alavan vahva 

audiovisuaalinen valosuunnittelu.

 

Ohjaus Rauli Dahlberg, koreografia Rauli Dahlberg & Jarkko 

Mandelin, musiikki Miro Mantere, näyttämöllä Rauli Dahlberg, 

Miro Mantere, lavastus Rauli Dahlberg & Jere Mönkkönen, 

pukusuunnittelu Vivi Raila & Janni Turtiainen, valo- ja äänisuunnittelu 

Jere Mönkkönen, Eero Alava, tuottajat Race Horse Company, 

tukijat: Cirko - Uuden sirkuksen keskus, Taiteen edistämiskeskus, 

Helsingin kaupunki, Saaren kartanon residenssi, Koneen Säätiö, 

Suomen Kulttuurirahasto, Samuel Huberin Taidesäätiö

Oblivia

VERDRÄNGEN 
VERDRÄNGEN 
VERDRÄNGEN 
 

Louhisalissa Suomen kantaesitys 23.10.

1 esitys, katsojamäärä 146, täyttöaste 99%

Esityksessä tutkitaan saksan kielen sanan ‘verdrängen’ eri merkityk-

siä torjunnasta ja hylkäämisestä dislokaatioon ja poistyöntämiseen. 

Oblivia antaa palaa omalla nörttimäisen tarkalla tavallaan!

Pelkistetyn mustalla näyttämöllä, katosta roikkuvien valkoisten 

neonvalojen loisteessa, kolme esiintyjää testaa kokeellisen uuden 

musiikkiteatterin rajoja. Oblivian uusi teos on toteutettu yhteistyössä 

nuoren, monilahjakkaan säveltäjän Yiran Zhaon sekä ryhmän pitkän 

linjan valosuunnittelijan Meri Ekolan kanssa. Esitys kaivautuu yh-

teiseurooppalaisiin muistoihin 1900-luvun alkupuolelta aina vuoteen 

1989 asti. Vuoteen, jolloin kaikki muuttui.

Esiintyjät Alice Ferl, Timo Fredriksson, Annika Tudeer, valosuunnittelu 

Meri Ekola, pukusuunnittelu Tua Helve, sävellys & äänisuunnittelu 

Yiran Zhao, tuotanto Oblivia / Jenny Nordlund yhteistyössä 

viestintätoimisto Röd/ Katja Tolonen & Jenni Salminen, ehrliche 

arbeit / Elena Polzer

”Oblivia ei ole rakentanut juhlavuotensa kunniaksi itsevarmaa mo-

numenttia niille asioille, joihin se uskoo, eli tasaveroisuudelle, leikille 

ja ystävällisyydelle.” 

Helsingin Sanomat / Maria Säkö 24.10.2020 

 

Maija Hirvanen ja Juha Valkeapää

LIFE AS WE KNOW IT
 

Louhisalissa Baltic Circle -festivaalin avajaisnäytös 20.11.

2 esitystä, katsojamäärä 260, täyttöaste 88%

Kaksi taiteilijaa kuvittelevat kuusi mahdollista suuntaa, joita kohti 

elämä voisi kulkea. Nämä suunnat ovat ideologioiden ja elämäntapojen 

värittämiä pullistumia: erilaisia reittejä, joilla kohtaavat ihmettely ja 

toisto, sattuma ja valinta sekä fiktio ja tosi.

Life as we know it pohtii jatkuvaa muutosta, tulevaisuutta ja elämän 

yllättävyyttä. Kyky luoda uutta vaatii myös kykyä kasvaa ja uusiutua 

läpi elämän. Miten tunnistaa muutos, saati vaikuttaa siihen?

Maija Hirvanen  ja  Juha Valkeapää  ovat kansainvälisen uran teh-

neitä pitkän linjan esityksentekijöitä, jotka käyttävät ensimmäisen 

yhteisen teoksensa materiaalina kierrätettyjä tarinoita, fyysisiä 

tilanteita, huumoria ja kitkaa.

Teksti, esiintyminen ja teoksen kokonaisvastuu Maija Hirvanen 

ja Juha Valkeapää, fyysinen ja esitysdramaturgia Maija Hirvanen, 

keskustelussa koko työryhmän kanssa, valosuunnittelu 

Jenni Pystynen, äänisuunnittelu Ville Kabrell, taiteellinen 

keskustelukumppani Barbara van Lindt, dramaturginen 

keskustelukumppani Aune Kallinen, kuva Aki-Pekka Sinikoski

Yhteistuotanto Tampereen Työväen Teatteri, Baltic Circle -festivaali, 

Maija Hirvanen, Juha Valkeapään Ääni.

Esitys on mukana Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) MOTI-kan-

sainvälisyysohjelmassa, jota rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto. 

Tukijat Koneen Säätiö, Taiteen edistämiskeskus

 

 

”Kuin lentäisi. Nykysirkusryhmä Race Horse Companysta tunnetun 

Rauli Dahlbergin sooloesitys O’DD valmistuu – kahdeksan vuoden 

työn jälkeen.” 

Helsingin Sanomat / Harri Römpötti 7.10.2020

”Rauli Dahlbergin loistava kosmos lyö kipinää – äänitaiteilija Miro 

Mantereen kanssa toteutettu äänitila-avaruuden odysseia on taidon 

ja leikin monoliitti” 

Kaleva / Eeva Kauppi 16.10.2020

MINJA KAUKONIEMI SAARA AUTERE AKI-PEKKA SINIKOSKI
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0 5000 10000 15000 20000 25000

esitys- ja katsojatilasto 2020
KEVÄT 2020 esityksiä paikkoja katsojat vapaaliput *** myynti  %

OMAT JA YHTEISTUOTANNOT  

Voi Luoja! 17 4 999 4 978 342 100

Arktiset leikit 8 2 022 1 864 76 92

3 kuvaa huomisesta 3 888 423 133 48

Lehman-trilogia 16 PERUTTU  

Hiljaisuus 1 PERUTTU  

YHTEENSÄ 28 7 909 7 265 551 92
 

KOTIMAISET VIERAILUT  

Alkutuotanto 3 888 493 62 56

Verdrängen Verdrängen… 2 PERUTTU  

Rakkauskirjeitä 1 PERUTTU  

YHTEENSÄ 3 888 493 62 56
 

KANSAINVÄLISET VIERAILUT  

Fight Night 2 592 277 49 47

Tabarnak 4 969 959 64 99

Macbeth 3 888 672 81 76

Bergman in Uganda 1 PERUTTU     

YHTEENSÄ 9 2 449 1 908 194 78

YHTEENSÄ KEVÄT 40 11 246 9 666 807 86

SYKSY 2020 esityksiä paikkoja * kats. koko** katsojat vapaaliput *** myynti  %

OMAT JA YHTEISTUOTANNOT  

Lehman-trilogia 5 459 1 470 454 63 99

Harhama 21 2 941 6 174 2 504 157 85

Voi Luoja! 3 420 882 410 6 98

Voi Luoja! 17 PERUTTU  

Life as we know it (Baltic Circle) 2 296 592 260 80 88

YHTEENSÄ 31 4 116 3 628 306 88
 

KOTIMAISET VIERAILUT  

Kuin raivo äiti 2 296 592 291 23 98

O'DD 3 350 699 340 15 97

Verdrängen Verdrängen Verdrängen 1 148 296 146 30 99

Rakkauskirjeitä 5 700 1 470 631 10 90

Hylje 3 PERUTTU  

YHTEENSÄ 11 1 494 1 408 78 94

YHTEENSÄ SYKSY 42 5 610 5 036 384 90

YHTEENSÄ KOKO VUOSI 2020 82 16 856 14 702 1 191 87

* syksyllä 2020 katsomot olivat koronarajoituksilla noin puolet normaalista

** paikkamäärä katsomossa normaalitilanteessa

*** vapaaliput sisältävät pressi-, kutsuvieras ja henkilökuntaliput

70% 87%

2019

2020

KATSOJAT (hlö)

KATSOMOPAIKAT (kpl)

2019 2020

TÄYTTÖASTE

2019 2020
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ESPOON KAUPUNGINTEATTERIN yleisö-

työn tavoitteena on laajentaa teatterin yleisö-

pohjaa, syventää vuorovaikutusta sekä tarjota 

yleisölle uudenlaisia näkökulmia ja tarttu-

mapintoja esityksiin. Teosesittelyt, työpajat, 

taiteilijatapaamiset ja keskustelutilaisuudet 

tarjoavat myös teatterintekijöille mahdolli-

suuden yleisön kohtaamiseen ja syvempään 

vuorovaikutukseen.

Osa vuoden 2020 tilaisuuksista toteutui 

suunnitelmien mukaan, osa peruuntui ja osa 

järjestettiin erilaisin etäratkaisuin.

Yleisötyötä kouluille ja 
opettajille
 

Koululaisyleisöt

Alkuvuodesta kolme lukiolaisryhmää, yhteen-

sä 83 oppilasta ehti käydä katsomassa Voi 

Luoja! -esityksen, ennen kuin lukiot siirtyivät 

etäopetukseen. 

KULPS! -esityksiä ei vuoden 2020 aikana 

järjestetty.

Oppimateriaalipaketit

Teatteri tarjosi yläkoulu- ja lukiolaisryhmille 

suunnatun, maksuttoman oppimateriaalipake-

tin kahteen esitykseen: Voi Luoja! ja Harhama. 

Oppimateriaalit löytyvät teatterin nettisivuilta 

kohdasta yleisötyö ja ne ovat siellä kaikkien 

kiinnostuneiden vapaasti käytettävissä. 

Kulttuuri-TET 

Teatteri tarjoaa vuosittain työelämääntutus-

tumispaikan muutamalle teatterista kiinnos-

tuneelle 8–9.-luokkalaisille. Kevätkauden TET-

harjoittelut jouduttiin koronarajoitusten vuoksi 

perumaan, syyskaudella neljä 9.- luokkalaista 

ehti suorittaa TET-harjoittelun teatterissa en-

nen 15.10. asetettua etätyösuositusta.

 

Kulissikierrokset 

Vuoden 2020 aikana kulissikierroksella kävi 

yksi koululaisryhmä Tapiolan koulusta ja yksi 

monikulttuurinen opiskelijaryhmä Omniasta. 

Noin 45 minuutin mittaisilla kulissikierroksilla 

tutustuttiin teatteriammatteihin ja teatteriesi-

tyksen valmistamisen vaiheisiin puvustossa, 

verstaalla, back stagella ja näyttämöllä. 

Lukiopilotti

Lukion, kulttuurin ja taidelaitosten (Espoon 

Kaupunginteatteri, Tapiolan Sinfonietta ja 

Emma) yhteisen hankkeen tavoitteena on 

kehittää ja laajentaa kulttuurin ja lukioiden 

yhteistyötä ja kehittää toimintamalleja, jotka 

mahdollistavat lukiolaisten pääsyn kulttuurin 

pariin osana opetussuunnitelmaa. 

Espoon Kaupunginteatterissa oli tarkoitus 

vuoden 2020 aikana pilotoida ja lanseerata 

uudenlaisia sisältöjä kymmenille lukiolaisryh-

mille. Koronan myötä lukiot siirtyvät etäope-

tukseen ja suunnitellut tilaisuudet järjestettiin 

pienimuotoisemmin ja etänä. Hanke jatkuu 

vielä vuonna 2021.

Yleisötyöntekijä Hanna Häyhä haastatteli 

muutamaa lukion opettajaa heidän toiveis-

taan, ja yhteisten keskustelujen perusteella 

Harhama-esityksen oppimateriaali viilattiin 

lukio-opetuksen tarpeisiin sopivaksi. Espoon-

lahden lukiosta 44 oppilasta pääsi näkemään 

Harhama-esityksen pääharjoituksessa ja lu-

yleisötapahtumat, yleisötyö ja saavutettavuus
kiolaisten taiteilijatapaaminen järjestettiin 

etänä. Tapaamisessa Espoonlahden lukiolaiset 

Ulrika Repokari ja Oona Erkka haastattelivat 

kirjailija-ohjaaja Juha Hurmetta viikkoa ennen 

Harhaman ensi-iltaa. Haastattelun näki Youtu-

ben tai Facebookin kautta noin 1600 henkilöä.

Muut tilaisuudet

Keskustelutilaisuudet 

Toisen kohtaaminen Arktisissa leikeissä, 

keskustelu Revontulihallissa 3.1. Arktiset leikit 

esityksen jälkeen.

Keskustelemassa ohjaaja Leea Klemola ja 

tutkija Katri Tanskanen, moderaattorina Maria 

Säkö. Tilaisuuteen osallistui 60 henkilöä paikan 

päällä, minkä lisäksi sen kuunteli Soundcloudin 

kautta  217 henkilöä. 

Auttoiko terapia? 

Keskustelu Revontulihallissa 25.2. Voi Luoja! 

-esityksen jälkeen

Keskustelemassa metropoliitta Ambrosius 

ja piispa emerita Irja Askola, moderaattorina 

teatterikriitikko Kirsikka Moring. Tilaisuuteen 

osallistui 60 henkilöä paikan päällä, minkä 

lisäksi sen kuunteli Soundcloudin kautta 177 

henkilöä.

Taiteilijatapaamiset ja teosesittelyt 

Teosesittelyssa 3 kuvaa huomisesta. Kirjoittajat 

Marko Järvikallas ja Okko Leo esittelivät 

teoksen Tapiolan kirjastossa 28.2., haastatteli-

jana Katri Kekäläinen. Tilaisuuteen osallistui 

21 henkilöä.
                                 

Teosesittelyssä Macbeth. 

Ohjaaja Antti Mikkola esitteli teoksen Ta-

piolan kirjastossa 5.3., haastattelijana Katri 

Kekäläinen. Tilaisuuteen osallistui 55 henkilöä.

Taiteilijatapaaminen Juha Hurmeen kanssa 

7.10. Tapiolan kirjastossa. Kirjailija-ohjaaja Hur-

me kertoi kahdesta ajankohtaisesta teokses-

taan, Harhama-näytelmästä ja Suomi-romaa-

nista, teosten syntymästä ja yhtymäkohdista, 

haastattelijana Julia Pajunen. Tilaisuuteen 

osallistui 25 henkilöä paikan päällä ja Youtuben 

kautta 217 henkilöä.
 

Teosesittelyssä O’DD. 

Tuottaja Antti Suniala esitteli teoksen Tapiolan 

la 10.10. Tilaisuuteen osallistui 10 henkilöä.
                                 

Teosalustus: Verdrängen Verdrängen Verdrängn. 

Tanssitaiteilija Pia Lindy veti teosalustuksen 

Tapiolan kirjastossa 23.10. Tilaisuuteen osal-

listui 45 henkilöä.

Näyttelyn avajaiset

Arvo Pärt – Tuttu ja tuntematon -näyttelyn 

avajaiset järjestettiin Espoon kulttuurikes-

kuksen näyttelytila Ahjossa 25.2. Samalla 

avattiin myös Espoon Kaupunginteatterin 

Viro-viikot. Avajaisissa nähtiin Jaan Tootsenin 

ja Jaak Kilmin lyhytelokuva Thirst for Music. 

Tilaisuuteen osallistui 45 henkilöä.

Yhteisötyöprojektit 

Kaikukortti  

Espoon Kaupunginteatteri on mukana Espoon 

kaupungin aikuissosiaalityön ja kulttuurin 

tulosyksikön koordinoimassa Kaikukortti-hank-

keessa. Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa 

tiukassa taloudellisessa tilanteessa olevien 

henkilöiden osallistuminen kulttuurielämään. 

Kaikukortilla espoolaisten sosiaalialan yhtei-

söjen asiakkailla on mahdollisuus hankkia 

itselleen maksuttomia pääsylippuja. Espoon 

Kaupunginteatterissa Kaikukorttilippuja käy-

tettiin vuoden 2019 aikana yhteensä 131 kpl. 

 

Kulttuurikansalainen

Teatteri on mukana Espoon kaupungin Kult-

tuurikansalainen-ohjelmassa, jonka puitteissa 

Suomen kansalaisuuden saaneet uudet espoo-

laiset toivotetaan tervetulleiksi tutustumaan 

museoihin, konsertteihin ja teatteriin. Teatterin 

tarjoama etu uusille espoolaisille oli Harhama-

esitys 4.11. Esitystä tuli ohjelman puitteissa 

katsomaan 4 henkilöä.

Saavutettavuus

Tuoksuttomat näytökset

Allergisille ja tuoksuyliherkille suunnattuja 

tuoksuttomia näytöksiä järjestettiin kaksi:

Harhama pe 9.10. ja Voi Luoja! pe 20.11. 

Opiskelijaperjantait 

Syyskaudella 2020 ohjelmista pyrittiin avaa-

maan nuorille katsojille tarjoamalla opiskelijoil-

le ja alle 25-vuotiaille perjantai-iltojen näytök-

siin 10 € hintaisia opiskelijaperjantai-lippuja. 

Lippuja myytiin syyskauden aikana 33 kpl.

 

Tekstitykset & laajentunut kielivalikoima 

Vuonna 2020 lanseerattiin uusi versio Espoon 

Kaupunginteatterin omasta tekstityssovelluk-

sesta. Revontulihallin esitykset tekstitettiin 

suomeksi ja englanniksi, Louhisalin esitykset 

aina englanniksi. 

Digipalveluiden saavutettavuus 

Espoon Kaupunginteatterin verkkosivut audi-

toitiin ja päivitettiin suurelta osin täyttämään 

saavutettavuusvaatimukset (WCAG 2.1. tasot 

A ja AA). 

Kunniamaininta merkittävästä 

kulttuuriteosta 

Kuurojen Liitto ry myönsi Espoon Kaupun-

ginteatterille kunniamaininnan merkittävästä 

kulttuuriteosta, syksyn 2019 Sanaton rakkaus 

-esityksestä ja siihen liittyvästä työstä saa-

vutettavuuden hyväksi. Palkinto jaettiin 12.2. 

Viittomakielen päivän seminaarissa Helsingin 

Valkeassa talossa. 

FIGHT NIGHT, KEVÄT 2020. KUVA: YVONE PONCELET

JUUSO WESTERLUND
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EU-hanke Centriphery

Espoon Kaupunginteatteri on vuodesta 2018 

lähtien ollut mukana EU:n Creative Europe 

-ohjelman osarahoittamassa kansainvälisessä 

Centriphery-hankkessa. Nelivuotisen hankeen 

tavoitteena on tutkia paikallisia myyttejä ja 

tarinoiden merkitystä nyky-yhteiskunnassa 

sekä löytää ja kehittää uusia paikallisia ja eu-

rooppalaisia narratiiveja. Myyteistä ja tarinoista 

syntyy taidetta eri muodoissa. Keskeisenä 

ajatuksena on ottaa huomioon kunkin alueen 

asukkaat ja heidän osallistamisensa. 

Hanketta vetää itävaltalainen Festival der 

Regionen. Espoon Kaupunginteatterin lisäksi 

yhteistyökumppaneina projektissa ovat muka-

na New Culture Foundation (Bulgaria), Danse-

hallerne (Tanska), La Manufacture (Ranska), 

Rijeka 2020 (Kroatia), Cultura Nova Festival 

(Alankomaat), Walk & Talk (Azorit, Portugali) 

ja Prin Banat (Romania). 

Projektin paikalliseen taiteilijatiimiin kuulu-

vat dramaturgi, teatteriohjaaja ja esitystaiteilija 

Anna-Mari Karvonen sekä taiteilijaduo Teller-

vo Kalleinen ja Oliver Kochta-Kalleinen jotka 

tunnetaan erityisesti luovasta yhteistyöstä 

osallistuvan yleisön kanssa. 

Tammikuussa Furuholmissa, Espoon Suvi-

saaristossa, järjestettiin ensimmäinen lyhyt 

residenssijakso, johon osallistuivat taiteilijatii-

min lisäksi kansainväliset taiteilijat näyttelijä, 

nukettaja ja teatterittuottaja Matija Kezele 

(Kroatia) ja runoilija ja muusikko Frédèric 

Necvhehirlian (Ranska) sekä teatterin hen-

kilökuntaa. Ensimmäisen residenssin aikana 

suunniteltiin ja työstettiin hankkeen Espoon 

Kaupunginteatterin osuuden tavoitteita, ke-

hyksiä ja periaatteita. 

Christian Blom, joka on kirjoittanut Espoon ja 

Suvisaariston varhaisesta huvila-asutuksesta, 

kesänvietosta ja höyrylaivaliikenteestä teoksen 

Autuaiden saaristo, piti luennon Espoon kehi-

tyksestä historiasta nykypäivään. Esittely toimi 

alustuksena keskustelulle paikallisuudesta 

taiteellisen työn lähtökohtana. 

Maaliskuussa Anna-Mari Karvonen ja ääni-

suunnittelija Tatu Nenonen osallistuivat toiseen 

Kroatiassa järjestettävään residenssijaksoon. 

Residenssijakson aikana syntyi ääniteos Nielu 

joka oli yleisön kuunneltavissa kesäkuun alusta 

elokuun loppuun. 

Toimintavuoden aikana taiteilijatiimi ideoi, 

pääsääntöisesti Zoomin välityksellä, projekti-

osuuden konseptia ja mahdollisia yhteistyöku-

vioita. Lokakuussa järjestettiin taiteilijatiimin ja 

teatterin henkilökunnan välinen tapaaminen. 

Koronapandemian seurauksena projektin 

aikataulua päätettiin lykätä vuodella eteenpäin, 

jolloin päätapahtumat ajoittuvat kevätkau-

delle 2022. Pandemia vaikutti vuoden aikana 

projektin toteutukseen myös kansainvälisellä 

tasolla, kun toimintaa jouduttiin sopeuttamaan 

voimassa olevien matkustus- ja kokoontu-

misrajoituksien mukaisesti. Hanketapaami-

sia ja suunnittelukokouksia siirrettiin eteen-

päin ja korvattiin mahdollisuuksien mukaan 

etäkokouksilla.

Toiminnassa tapahtuneista muutoksista 

johtuen Opetushallituksen projektille ajalle 

1.1.2020-31.3.2022 myöntämä valtionavustus 

22 000 euroa päätettiin siirtää kokonaisuudes-

saan vuosille 2021–2022. Teatteri ei vastaan-

ottanut projektille myönnettyä EU-rahoitusta 

toimintavuoden aikana. 

Espoon Kaupunginteatterin 
kannatusyhdistys 

Vuosi 2020 oli kannatusyhdistyksen 36. toimin-

tavuosi. Koronaepidemian vuoksi se oli hyvin 

poikkeuksellinen. Kevätkaudelle suunnitellut 

ja valmistellut toiminnat jouduttiin perutta-

maan 13.3.2020 kokoontumisia ja tilaisuuksia 

koskevien viranomaisohjeiden mukaisesti.

Ennen keskeytystä yhdistys ehti tehdä tam-

mikuussa teatteriretken Saloon PROvinssi 

teatteriin, jossa nähtiin musikaaliesitys Tohtori 

Zivago. Revontulihallissa yhdistyksen jäsenet 

olivat helmikuussa katsomassa Voi Luojaa!.

Kokoontumista koskevat rajoitukset lieve-

nivät kesän alussa ja yhdistyksen vuosiko-

kous pidettiin 8.6. Syyskauden ainoat jäsen-

tapahtumat olivat Lehman-trilogian esitys 

8.8. ja Harhaman esitys 30.9. Yhdistyksen 

talkooryhmän toiminta oli koronapandemian 

takia pysähdyksissä koko vuoden. Kaikkiaan 

yhdistyksen tapahtumiin osallistui vuonna 

2020   246 henkilöä. Vuonna 2019 osallistujien 

määrä oli 1097 henkilöä.

muu toiminta
Yhdistyksen jäsenet suhtautuivat koronaepi-

demiasta aiheutuneisiin toiminnan rajoituksiin 

rauhallisesti ja ymmärtäväisesti. Yhdistyksen 

jäsenmäärä oli samalla tasolla kuin edellisen 

vuoden päättyessä. Yhteistyö yhdistyksen 

kumppaneiden kanssa on koronavuonna ollut 

vähäistä. 

Vuoden 2020 lopussa on vaikeaa arvioida, 

milloin koronavaihe päättyy. Ennemmin tai 

myöhemmin toiminnan rajoitukset kuitenkin 

poistuvat. Yhdistys on katkoksen aikana arvioi-

nut toimintatapojaan ja pyrkinyt kehittämään 

toimintavalmiuttaan ja kyvykkyyttään tarjota 

jäsenilleen kiinnostavaa toimintaa koronan 

jälkeisinä aikoina.

Lisätietoa yhdistyksen toiminnasta saa 

kotisivuilta: 

www.espoonkaupunginteatterinkannatus-

yhdistys.fi

 

Jäsenyydet ja yhteistyöt 

Espoon Kaupunginteatteri oli vuoden 2020 

aikana Suomen Teatterit ry:n, Työväen Näyt-

tämöiden Liiton, Helsingin seudun kauppaka-

marin, Riksteaternin, ISPA:n, IETM:n, Tapiola 

Toimii ry:n; Veronmaksajain keskusliiton sekä 

Espoon Kaupunginteatterin kannatusyhdis-

tyksen jäsen.  

Erik Söderblom toimi jäsenenä The Europe-

an House for Culture -organisaatiossa. 

Heikki Örn toimi Suomen OISTAT-keskuk-

sen hallituksen jäsenenä sekä edustaa Suo-

men OISTAT-keskusta OISTAT Technology 

Commisionissa.

Espoon Kaupunginteatteri tekee yhä enem-

män yhteistyötä muiden teattereiden ja eri 

tahojen kanssa. Tavoitteena on yhteys ympä-

röivään maailmaan ja vuorovaikutus, mutta 

myös menojen vähentäminen sekä synergian 

luominen. Yhteistyöt ja -tuotannot rikastuttavat 

teatterin toimintaa mutta tuottavat lisätyötä 

varsinkin tuotannollisella puolella.  

Teatterit ja orkesterit

Suomen Kansallisteatteri

Turun kaupunginteatteri

Tampereen Teatteri

Tampereen Työväen Teatteri

Teatteri Metamorfoosi

Rakastajat-teatteri

Sivuun Ensemble

Ulappa Media (Aavesonaatin työryhmä) 

Edellisten kanssa teatterilla on käynnissä 

tai suunnitteilla yhteistuotantoja. Lisäksi myös 

kaikki vierailevat kotimaiset ja ulkomaiset teat-

terit voidaan lukea teatterin yhteistyötahoiksi.

 

Taidemuseot ja orkesterit

EMMA

Tapiola Sinfonietta

Tapiola Big Band

Festivaalit

Espoo Ciné

April Jazz

Baltic Circle

Helsingin Juhlaviikot

Liikkeellä marraskuussa

Sivuaskel-festivaali

Urkuyö- ja aaria -festivaali

Kulttuuri-istituutit

Adam Mickievicz Institute

Goethe-Institut

Viron kulttuuri-instituutti

Koulutuslaitokset ja yliopistot

Taideyliopisto (Teatterikorkeakoulu)

Aalto Yliopisto

Omnia

Lukuisat espoolaiset koulut

EU-yhteystyö Centiphery

Festival der Regionen, Itävalta

Cultura Nova, Belgia

Dansehallerne, Tanska

Rijeka 2020, Kroatia

Asociatia Prin Banat, Romania

La Manufacture, Ranska

Anda&Fala - Associação Cultural, Portugali

Fondatsiya za nova kultura, Bulgaria

Muu eurooppalainen yhteistyö

Riksteatern, Ruotsi

Yggdrasil verkosto, Norja-Islanti-Tanska

Nature Theater of Oklahoma, Yhdysvallat/

Tsekki

CENTRIPHERY-HANKE, KEVÄT 2020. KUVAT: TANI SIMBERG
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tuloslaskelma 2020

teatteritalohankkeen 
vaiheet
ESPOON KAUPUNKI oli vuonna 2019 varan-

nut 0.7 miljoona euroa kulttuurikeskuksen 

uudistuksen hankesuunnitelman tekemiseen. 

Tavoitteena oli, että hankkeen rahoituspäätös 

voitaisiin tehdä syksyn 2020 aikana ja että talo 

olisi valmis 2025.

Keväällä hankkeelle valittiin projektipäälli-

köiksi tekniselle puolelle Juha Iivanainen ja 

kulttuuritoimen puolelle Lea Rintala. Hank-

keen ohjausryhmän puheenjohtajana toimi 

teknisen toimen johtaja Olli Isotalo. Teatte-

rin johto ja hallituksen talotoimikunta tapasi 

Olli Isotalon, Markku Markkulan, Susanna 

Tommilan sekä Tiina Kasvin. Valtuuston jä-

senet kutsuttiin katsomaan Voi Luoja! -esitystä 

3.3.2020.Vierailun yhteydessä Erik Söderblom 

esitteli valtuutetuille miksi Espoon kannattaa 

investoida teatteritiloihin juuri nyt. Kaupunki 

käynnisti hankesuunnittelun virallisesti maalis-

kuussa, mutta työ oli alussa hidasta. Ensimmäi-

nen käyttäjätapaaminen oli kesäkuussa ja vasta 

elokuun alusta varsinainen työ pääsi kunnolla 

käyntiin, tällöin myös teatterin edustaja Heikki 

Örn pääsi mukaan osaan kokouksista. 

Örn osallistui noin 30:een hankesuunnitte-

VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019

TUOTOT € €

Pääsylipputuotot 333 050,88 530 532,73

Käsiohjelmatuotot 1 582,72 4 382,73

Palvelumaksutuotot 31 655,01 62 253,62

Kahviotuotot 20 650,52 0,00

Muut tuotot 62 004,07 30 451,17

TUOTOT YHTEENSÄ 448 943,20 627 620,25

AVUSTUKSET

EU-avustus 0,00 5 000,00

Valtion muu avustus-EU 0,00 13 500,00

Kaupungin vuokra-avustus 568 008,00 551 574,96

Muut avustukset 13 263,80 3 950,00

AVUSTUKSET YHTEENSÄ 581 271,80 574 024,96

TUOTOT JA AVUSTUKSET YHT. 1 030 215,00 1 201 645,21

KULUT

HENKILÖSTÖKULUT

Muuttuvat palkat 451 058,85 610 986,07

Sosiaalikulut 74 990,17 87 148,62

Vakinaiset palkat 602 924,27 619 532,65

Sosiaalikulut 149 751,92 181 882,00

HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 1 278 725,21 1 499 549,34

POISTOT

Koneet ja laitteet 31 492,04 31 492,04

POISTOT YHTEENSÄ 31 492,04 31 492,04

MUUT KULUT

Markkinointikulut 182 405,90 242 494,03

Toimisto- ja hallintokulut 245 616,57 244 051,98

Kiinteistökulut 619 816,88 595 000,72

Tuotanto- ja vierailukulut 297 647,80 382 549,46

Matka- ja päivärahat, vierailut 30 018,75 87 964,43

Matka- ja päivärahat, omat 3 730,65 16 286,35

MUUT KULUT YHTEENSÄ 1 379 236,55 1 568 346,97

KULUT YHTEENSÄ 2 689 453,80 3 099 388,35

KULUJÄÄMÄ -1 659 238,80 -1 897 743,14

SIJOITUS JA RAHOITUSTOIMINTA

Tuotot 6 208,59 18 530,20

Kulut 607,50 574,76

SIJOITUS JA RAHOITUSTOIMINTA YHT. 5 601,09 17 955,44

KULUJÄÄMÄ -1 653 637,71 -1 879 787,70

YLEISAVUSTUKSET

Valtionosuus 646 553,00 579 698,00

Valtion harkinnanvarainen avustus 30 000,00 30 000,00

Valtion korona-avustus 50 000,00 0,00

Kaupungin toiminta-avustus 1 011 000,00 1 011 000,00

YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ 1 737 553,00 1 620 698,00

TILIKAUDEN TULOS 83 915,29 -259 089,70

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 83 915,29 -259 089,70

luryhmän sekä käyttäjäryhmän kokoukseen 

syksyn aikana.  Käyttäjätapaamisissa edus-

tajat olivat Tapiola Sinfonietasta Maati Rehor 

ja Anna Jaskiewicz, kirjastosta Oili Sivula, 

Tapiolan Espoon musiikkiopistosta Paula Jor-

dan sekä kulttuurikeskuksen edustajana Tero 

Kaakkunen, Espoon Kaupunginteatteria edusti 

Heikki Örn. Käyttäjätapaamisia moderoi Janne 

Marniemi Rambollilta ja koollekutsujana oli 

Lea Rintala. 

Käyttäjätapaamisten tarkoituksena oli luoda 

pohja kaikkien käyttäjien yhteiselle viestille 

kulttuurikeskuksen peruskorjauksen ja laa-

jennuksen tarpeesta sekä kartoittaa mah-

dollisia synergiakohteita toiminnassa. Han-

kesuunnitteluryhmässä syksyn aikana käytiin 

läpi tilaohjelmaa, tilojen mitoituksia, tilojen 

sijoittumista rakennuksessa sekä erilaisia 

logistisia vaihtoehtoja. Lisäksi alkuperäisestä 

kilpailutyöstä poiketen uuteen saliin päädyttiin 

esittämään parvellista katsomoa. Suunnitte-

luryhmän kokouksissa määriteltiin toiminnan 

luonnetta, mietittiin harjoitussalin käyttötar-

vetta myös esitystilana sekä toimistotilojen 

eri tarpeita ja käyttöä. Tavoitteena oli saada 

VERSTAS ARKKITEHDIT OY

hankkeelle kustannusarvio päätöksentekoa 

varten. Teatterin kannalta talon sisäänkäynti 

sekä aulan ahtaus herätti huolta viihtyvyydestä 

sekä yleisölogistiikan toimivuudesta. 

Hankesuunnittelulle varattu aika oli alun 

perin haasteellinen ja tiukan aikataulun ta-

kia suunnitelmia piti tehdä osittain kiireellä. 

Marras-joulukuussa hankkeen ohjausryhmä 

totesi, ettei hankesuunnitelma ole vuoden 

2020 aikana mahdollista viedä poliittiseen 

päätöksentekoon, koska se ei ole vielä val-

mis. Todettiin myös, että nopein mahdollinen 

aikataulu hankkeen toteutuessa on 5-6 vuotta, 

jolloin valmista olisi vasta 2026-27. Alustavat 

tiedot kustannuslaskennasta asettavat pai-

neita kokonaiskustannuksen leikkauksille jo 

tässä vaiheessa hanketta.

Revontulihallin vuokrasopimus uusittiin 

kolmeksi vuodeksi (vuoden 2023 loppuun 

saakka). Koska Kulttuurikeskuksen tiloja ei 

voi käyttää remontin vuoksi, on Espoon kau-

punki osana hankekokonaisuutta sitoutunut 

järjestämään Espoon Kaupunginteatterille 

Louhisalia korvaavan tilan.
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VASTAAVAA 31.12.2020 31.12.2019

PYSYVÄT VASTAAVAT € €

AINEELLISET HYÖDYKKEET
Koneet ja kalusto 31 492,05 62 984,09

AINEELLISET HYÖDYKKEET YHT. 31 492,05 62 984,09

SIJOITUKSET
Osakkeet ja osuudet 128 637,63 128 637,63
Muut sijoitukset 1 808 770,30 1 808 770,21

SIJOITUKSET YHT. 1 937 407,93 1 937 407,84

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 968 899,98 2 000 391,93

VAIHTUVAT VASTAAVAT

LYHYTAIKAISET SAAMISET
Myyntisaamiset 3 715,53 22 653,65
Muut saamiset 0,00 892,00
Siirtosaamiset 25 270,53 24 936,53

LYHYTAIKAISET SAAMISET YHT. 28 986,06 48 482,18

RAHAT JA PANKKISAAMISET 775 312,73 636 647,56
RAHAT JA PANKKISAAMISET YHT. 775 312,73 636 647,56

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 804 298,79 685 129,74

VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 773 198,77 2 685 521,67

VASTATTAVAA 31.12.2020 31.12.2019

OMA PÄÄOMA € €
Peruspääoma 33 637,58 33 637,58
Opintorahasto 23 723,04 15 553,95
Edell.tilik.ylijäämä 2 232 614,19 2 491 703,89
Tilikauden yli/alijäämä 83 915,29 -259 089,70

OMA PÄÄOMA YHT. 2 373 890,10 2 281 805,72

VIERAS PÄÄOMA
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

SAADUT ENNAKOT 189 647,12 131 959,55

OSTOVELAT 29 405,49 120 805,34

MUUT VELAT
Ennakonpidätysvelka 20 287,64 24 383,56
Sava-velka 1 142,32 840,88
Tyel-velka 19 855,44 0,00
Työttöm,tapat.rv-velka 4 815,70 6 300,56
Muut lyhytaik. Velat 7 376,00 0,00

MUUT VELAT YHT. 53 477,10 31 525,00

SIIRTOVELAT
Lomapalkkavelka 80 495,00 75 576,00
Lomapalkkavelka, sosiaalikulut 17 676,00 16 279,00
Muut siirtovelat 28 607,96 27 571,06

SIIRTOVELAT YHT. 126 778,96 119 426,06

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHT. 399 308,67 403 715,95

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 773 198,77 2 685 521,67
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PL 10665

02070 ESPOON KAUPUNKI

KÄYNTIOSOITE 

Revontulentie 8, 02100 Espoo 

toimisto puh. 09 4393 550

NÄYTTÄMÖT 

Revontulihalli

Revontulentie 8, Tapiola, Espoo

Louhisali 

Espoon kulttuurikeskus, 

Kulttuuriaukio 2, Tapiola, Espoo

Y-tunnus 0712494-6

www.espoonteatteri.fi


