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S i h t e e r i n  Pa l S ta

 lasten- ja nuorten-
teatterijärjestö

Kansikuva: tanja illukka ja heidi Masalin: 
Kastor & Pollux.  Kuvaaja: erno Soralipas.

Sanoista tekoihin – yhdessä! 
Elokuun lopussa Helsingin yliopiston 
Metsätalon ala-aula herää helteisen 
kesän hiljaisuudesta eloon. Ilahtuneita 
hyvän huomenen toivotuksia ja huudah-
duksia, halauksia, papereiden selaamis-
ta, askelia. Alkamassa on Helsingin kau-
pungin kulttuurikeskuksen Annantalon 
järjestämä Sanoista tekoihin -seminaari, 
jossa käsitellään taiteen roolia kestä-
vän kasvun turvaamisessa. Paikalla on 
kulttuurituottajia, nuorisotyöntekijöitä, 
opettajia, taidekasvatuksen osaajia, sosi-
aali- ja terveysalan asiantuntijoita, tutki-
joita. Järjestöväkeä, kaupunkien työnte-
kijöitä, yrittäjiä, opiskelijoita. Sali täyttyy 
viimeistä istumapaikkaa myöten. 

Seminaarin puheenvuorot innostavat, 
puhuttelevat, hätkähdyttävät, liikutta-
vatkin. Kirkkaimpana minulle näyttäytyy 
kuitenkin eri puolilta salia kupliva teke-
misen meininki; se rohkeuden, rautai-
sen ammattitaidon ja sitoutuneisuuden 
määrä, jonka kuulin puheenvuoroissa 
ja toisaalta osallistujien kommenteissa. 
Näin salin täydeltä ammattilaisia innok-
kaina kuuntelemaan, keskustelemaan 
ja oppimaan seminaarin puhujilta, toi-
siltaan, ehkä jotain myös itsestään. He 
olivat myös valmiita esittämään kriitti-
siä kysymyksiä: monen kommenteissa 
ja kysymyksissä kuulsi esimerkiksi huoli 
resurssien riittämättömyydestä ja siitä, 
että työtä on vaikea suunnitella ja tehdä 
pitkäjänteisesti, kun tehdään projekteja 
projektin perään. 

Kaisa silvo

Aloitin Suomen Assitejn järjestösihtee-
rinä elokuun alussa ja osallistuin semi-
naariin uuteen työhön perehtymisen 
lomassa. Oma taustani on enimmälti 
esittävien taiteiden tapahtumatuotan-
noissa ja -tiedotuksessa, mutta innostus 
lasten ja nuorten taide- ja kulttuurialan 
toimintaa kohtaan on vuosien mittaan 
kasvanut esimerkiksi opiskelun ja muu-
tamien taidetoiminnan ohjauskertojen 
myötä. Samankaltainen vaikutus oli se-
minaarilla: lähtiessäni ajattelin, että ha-
luaisin päästä entistä paremmin perille 
aiheesta ja toimintakentästä, kartoittaa 
erilaisia yhteistyömahdollisuuksia sekä 
ennen muuta oppia, toimia, tehdä. Ins-
piroiduin ihmisistä, jotka haluavat teh-
dä hyvää, tehdä kaikkensa, tehdä lasten 
ja nuorten kanssa yhdessä. Mennä sa-
noista tekoihin, kuten seminaarin nimi-
kin painotti. 

Toivon, että omalla kohdallani ajatukset 
ja sanat muuttuvat vähitellen teoiksi 
Assitejn järjestösihteerin työn kautta. 
Siihen pyydän apua myös teiltä, hyvät 
jäsenemme. Uusia avauksia, ideoita ja 
yhteistyöehdotuksia voi lähettää meille 
päin hyvin matalalla kynnyksellä! Ehkä 
voisimme yhdessä lähteä viemään niitä 
eteenpäin. 

Idearikasta ja tunnelmallista talvea,  
Kaisa Silvo

P.S. Osaan seminaarin materiaaleista voi ainakin toistaiseksi tutustua verkossa: 
https://www.kultus.fi/fi/oppimateriaali/2018/sanoista-tekoihin-seminaari-
taiteen-rooli-kestavan-kasvun-turvaamisessa



3Jäsenlehti 2018

Kjempeflott!*
Olen kerran käynyt Norjassa, Oslossa. Kyseessä oli 
pohjoismaisten Assitej-keskusten kokous, vuosilukua 
en muista. Muistan ihmiset: Anne Malin, Niclasin, 
Hilde Annetten, matkakaveri Inkan ja muut. Näimme 
hienoja tanssiesityksiä, kuulimme muiden Assitej-
keskusten toiminnasta ja rahoituksesta, kaavailimme 
yhteisiä hankkeita. Oli kivaa.

Ihmiset ovat vaihtuneet ja pohjoismainen verkosto 
on laajentunut, nykyisin olemme Nordic-Baltic Assitej 
Network. Seuraava iso, yhteinen hanke on Assitej Ar-
tistic Gathering ja sen Nordic Baltic Fringe Norjassa. 

nordic-Baltic assitej network vuonna 2016 
annantalossa, helsingissä. Kivoja muistoja!

P u h e e n j o h ta j a n  Pa l S ta

Syyskuussa 2019 maailma tulee lähelle, kun lasten- ja 
nuortenteatterin tekijät koko maailmasta kokoontuvat 
Norjan Kristiansandiin. Kannattaa osallistua, on kivaa. 
Ja on innostavaa, hyödyllistä, ajatuksia herättävää. On 
ihmisiä, ihania ihmisiä. On kjempeflott, takaan sen!

Nähdään Norjassa, jos ei nähdä ennen sitä. Ja kiitos 
kuluneesta seitsemästä vuodesta, minä hyppään täs-
sä kohtaa pois puheenjohtajan paikalta. On ollut ihan 
käsittämättömän kivaa! Kjempeflott! Takk!

Nina Jääskeläinen

*suom. mahtavaa; lausutaan ponnekkaasti kutakuinkin ”tsemppeflott”
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Taapero 
    teatterissa

 Olen työskennellyt teatterin parissa 
yli kymmenen vuotta, joista useamman 
juuri lasten- ja nuortenteatterin parissa. 
Olen pohtinut, kirjoittanut ja puhunut 
varhaisten esityskokemusten tärkey-
destä ja tavoista, joilla lapsi ja esitys 
kommunikoisivat parhaimmalla mah-
dollisella tavalla. Aina tavoitteeseen ei 
päästä. Joskus vika on esityksessä. Koh-
deryhmää ei ole huomioitu esitystä ra-
kennettaessa. Välillä esityksen ja lapsen 
kohtaamisen väliin asettuu puliseva ja 
neuvova aikuinen. Olen työssäni neu-
vonut useasti teatteriin tulevia vanhem-
pia, jopa leikilläni pohtinut Vanhempi 
teatterissa -ohjekirjan kirjoittamista: 
”Älä tuputa näkemyksiäsi tai ohjaa lap-
sesi katsomiskokemusta”, ”Saa reagoi-
da, liikkua ja näyttää tunteita” ja ”auta 
lasta keskittymään esitykseen, mutta 
anna hänen olla lapsi”.  Mentyäni lap-
seni kanssa ensimmäistä kertaa esityk-
seen, huomasin, että eipä se ole niin 
helppoa. 
 Ensimmäinen kerta esittävän tai-
teen parissa oli äidille jännittävä. Jän-
nitin, miten lapseni pärjää. Suoriutuuko 
hän oikein? Jaksaako keskittyä? Ensim-
mäisenä raatipäivänä hän katsoi esitys-
tä hienosti kymmenen minuuttia, jonka 
jälkeen tilassa olleet patterit ja sähkö-
johdot kutsuivat. Seuraavana päivänä 
vain kymmenen minuutin esityskonsep-
ti oli liikaa hänelle. Annantalon portaat 
olivat liian mielenkiintoiset ja paikallaan 
pysyminen mahdotonta. Vaikka esi-
tyksiä oli useita, kerta toisensa jälkeen 
päädyin kantamaan rimpuilevan lapse-

ni ulos esitystilasta. Hän halusi lavalle, 
portaisiin ja juoksemaan. Nolotti. Lap-
seni on kauhukatsoja ja minä pölöttävä, 
hössöttävä kauhuvanhempi.
 Lastenteatteri kirkastaa esitys-
vastaanottoon liittyviä kysymyksiä ja 
teatteriesitykseen tapahtumana liitty-
viä konventioita. Lapsi tekee näkyväksi 
katsomisen konventiot rikkomalla niitä. 
Hänen käytöksensä paljastaa esityksen 
suvantokohdat ja tekee näkyväksi sen, 
että keskittyminen on myös harjoitte-
lukysymys. Tekijän näkökulmasta lapsi-
yleisö voi synnyttää pohdintaa teoksen 
autonomian ja yleisölähtöisyyden välil-
lä. Kenelle esitys tehdään?
 Pahoitteluni kaikille höpö-äideille 
ja pulina-iseille, joita olen vuosien ai-
kana teatterialan asiantuntijan norsun-
luutornistani katsonut pahalla silmällä. 
Tarkoituksenne on varmasti ollut hyvä; 
auttaa lasta keskittymään esitykseen 
ohjaamalla huomioita näyttämöllä ta-
pahtuviin asioihin. 
 Lastenteatteri nähdään usein myös 
taidekasvatuksellisena toimintana. Oma-  
kohtaisen kokemukseni jälkeen uskon 
entistä enemmän, että apua taiteen 
kohtaamiseen tarvitsee myös vanhempi. 
Kulloiseenkin esitystapahtumaan sopi-
vaan käyttäytymiseen selkeä ohjaaminen 
ja ohjeistaminen madaltaisi kynnystä ja 
poistaisi häpeää. Saako tilassa liikkua? 
Voiko esityksen aikana puhua? Entä saa-
ko esitystä kuvata? Esitystapahtumassa 
on kuitenkin aina kyse sopimuksista ja 
katsojan ja esiintyjän välisten pelisääntö-
jen sopimisesta. 

 Annantalon savotassa lastenesityk-
sen lainalaisuudet näyttäytyivät uudes-
sa valossa. Ammattilaisminäni henkinen 
punakynä kirjoitti huomioita marginaa-
liin. Esityksen suositusikärajat vaativat 
tekijöiltä huolellista pohdintaa. On hy-
vin eri asia tehdä esitys vauvoille kuin 
taaperoille. Tai sen tulisi olla, sillä usein 
esitykset tuntuvat menevän ikäluokituk-
silla 0-2 ja 2+. Juuri kävelemään oppinut 
taapero ei istu ja seuraa esitystä paikal-
taan kuin ehkä juuri sen 10 minuuttia. 
Sen hyväksyminen ja huomioiminen 
esitystä rakennettaessa helpottaisi vas-
taanottoa. Ehdotankin esimerkiksi im-
mersiivistä lähestymistapaa esityksen 
rakentamiseen tai vaan taaperonkestä-
vää dramaturgiaa ja lavasteita.  Monesti 
vanhempia ohjeistetaan, että esitys-
tilasta voi mennä rauhoittumaan ulos 
ja tulla sitten takaisin esityksen pariin.  
Juuri näin sen pitää ollakin, mutta tämä 
olisi hyvä huomioida (jos mahdollista) 
myös katsomon rakennetta ja paikkaa 
mietittäessä.
 Lastenteatteria usein ilkutaan kirk-
kaista väreistä ja ”kukkuu, mitäs täältä 
löytyykään?” -kikoista. No, ne toimivat. 
Kun valkoiselle lavalle leviää vihreitä 
sammakoita, lapseni pää kääntyy kohti 
esitystä. Toki hyvä esitys ei rakennu tai 
tuhoudu kikkojen varaan tai niiden ta-
kia, mutta niiden merkitys on hyvä tie-
dostaa.  
 Menemme lapseni kanssa teatteriin 
toistekin. Hän ei välttämättä silloinkaan 
käyttäydy esityskonseptiin sopivalla ta-
valla. Mikäli näin käy, lienee portaiden 
kiipeäminen kehitysvaiheen kannalta ja 
elämyksellisyydessään ihan pätevä vaih-
toehto. 

Teksti: Inka Kunnala

Kirjoittaja on tuottaja, teatterintekijä ja 
taaperon äiti.

Kirjoitus on julkaistu Mysteeri Co.:n 
Vapautunut katsoja -verkkojulkaisussa 
1/2018

lapseni sai kunniatehtävän, jonka ylpeänä äitinä otin hänen puolestaan 
vastaan. häneltä en kysynyt, sillä tuskin olisin saanut järkevää vastausta. 
Puolitoistavuotias taaperoni otti osaa kansainvälisen lasten- ja nuorten-
teatterifestivaali Bravo!:n esityksiä arvioivaan lapsiraatiin. teatteri ilmiÖ:n 
järjestämä lapsiraati kiertää katsomassa festivaaliviikon aikana esitystar-
jonnan ja antaa palautetta tekijöille suoraan palautetilaisuudessa. olen 
aina ihaillut nuorten raatilaisten kursailematonta asennetta ja aitoa 
kiinnostusta esittävää taidetta kohtaan, joten olin iloinen, kun meitä 
pyydettiin katsomaan vauvaesitykset. 
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on lasten ansiota, että ymmärsin sinun  
todella olevan olemassa. Kyse ei ollut 
omista lapsistani, sillä heitä ei silloin  
vielä ollut. asialla olivat mielikuvalapset.

 Syksyllä 2004 kirjoitin ensimmäistä 
lastennäytelmääni Isin talviuni, omaan 
lapsuuden kokemukseeni perustuvaa 
tarinaa vanhemman uupumuksesta ja 
masennuksesta.
 Koin henkilökohtaisen muiston tör-
määvään hedelmällisellä tavalla suori-
tusyhteiskuntaan, erityisesti työelämän 
vaativuuteen ja turvattomuuteen, jota 
vasta valmistuneena teatteritaiteen 
maisterina sain itsekin ensi kertaa mais-
taa. Ymmärsin, että hyvin monen lapsen 
täytyy elää juuri nyt samaa hidastettua 
aikaa, jossa itse hämmentyneenä kuljin 
eskariin ja takaisin vuonna 1980.
 Takana olivat taidekorkeakoulussa 
vietetyt vuodet ja niiden tekijäkeskei-
syys: Mikä on sinun havaintosi? Mikä 

on sinun aiheesi? Millainen on sinun 
näyttämösi? Minä minä minä. Mutta nyt 
kirjoitin näytelmää kainuulaisille lapsil-
le, jotka tulisivat teatteriin opettajien ja 
varhaiskasvattajien luotsaamina ryhmi-
nä. Kirjoitin hiljaisuuteen unohtuneesta 
ajasta, oman suruni ja yksin jäämiseni 
sisältä. Silloin he yht´äkkiä olivat siinä, 
piirissä työpöytäni ympärillä, ja katsoi-
vat minuun: lapset, näytelmäni tulevat 
katsojat.
 Lapset odottivat, mutta odotuksia 
heillä ei ollut. He näkivät minut, muttei-
vät arvostelleet näkemäänsä. Mitään ei 
voinut salata. Sinä oli syntynyt. Sinä olit 
syntynyt, rakas katsoja. Sinulle halusin ja 
haluan kirjoittaa tilan, joka on totuudel-
linen muttei armoton.
 Kun kirjoitan näytelmää, kirjoitan 
aina ihmisille, jotka ovat kerran olleet 
lapsia ja aikuisten armoilla. Kirjoitan niil-
le hiljaisuuteen unohtuneille, puutuneil-
le kohdille, jotka meissä kipeimmin kai-

RAKAS KATSOJA

anna Krogerus.  Kuvaaja: laura Malmivaara.

paavat tulla syliin nostetuiksi ja suoraan 
sieluun katsotuiksi.
 Olet olemassa. Siellä sinä istut ja 
hengität, teatterisalin pimeydessä, jo-
kaisella solullasi. Asetun hengittämään 
kanssasi. Toivon, että astuessasi ulos 
teatterista jaksaisit taas sanoa elämälle: 
Kyllä. Kaikesta huolimatta, kyllä.

Teksti: Anna Krogerus
näytelmäkirjailija





 Aloitin teoksen suunnittelun yhdes-
sä koreografi-tanssija Heidi Masalinin 
kanssa alkuvuodesta 2017. Lähdimme 
hahmottelemaan vahvasti liikkeellistä 
nykytanssiteosta lapsille. Teoksen tee-
maksi valikoitui unet ja unien surrealisti-
nen maailma. Näin ollen Kastor & Pollux 
on alati muuttuva, yllätyksellinen, villi, 
tunnelmasta toiseen matkustava teos – 
aivan kuten unet.
 Ensin ajatuksenamme oli tehdä hel-
posti kierrätettävä teos, jota voisi esittää 
esimerkiksi koulujen liikuntasaleissa ja 
kirjastoissa. Teoksen ensimmäisen har-
joitusjakson jälkeen oli kuitenkin selvää, 
että tästä teoksesta tulisikin alkuperäi-
sistä suunnitelmista poiketen näyttämö-
teos. Yhdessä valosuunnittelija Nanni 
Vapaavuoren kanssa huomasimme ha-
kevamme teokseen sellaista visuaali-
suutta, joka toteutuakseen vaatii näyttä-
mön ja näyttämövalot.
 Teos koostuu toisiinsa nivoutuvis-
ta kohtauksista joilla on omaleimainen 
tunnelmansa. Jokaisessa kohtauksessa 
on siihen tarkasti mietitty liike-, ääni- ja 
valomaailma. Teoksessa ei ole perin-
teistä tarinankerrontaa, vaan se liikkuu 
unenomaisella logiikalla ja yllätykselli-
syydellä kohtauksesta toiseen. Liike vie 
tarinaa eteenpäin, se antaa tilaa omille 
tulkinnoille ja oivalluksille.  

 Teoksen kaksi hahmoa, Kastor ja 
Pollux suhtautuvat ympäröivään maail-
maan ja omaan identiteettiinsä ennak-
koluulottomasti ja vapaasti. Näyttämöllä 
tavaroiden merkitykset muuttuvat ja he 
itsekin voivat muuttua toiseksi. Kastor 
& Pollux -teos sallii ihmisen olla monta 
ja kantavana ajatuksena on, että yhteen 
ihmiseen mahtuu kokonainen maailma.
 Kastor & Pollux on KATVE [blind 
spot] kollektiivin tuotantoa.
 KATVE [blind spot] on nykytanssi-
kollektiivi, joka tuottaa raikkaita ja mo-
nitasoisia tanssiteoksia aikuisille sekä 
lapsiyleisölle. Kollektiivia johtavat tanssi-
taiteilijat Virva Talonen ja Heidi Masalin.
 Kastor & Pollux on vuoden 2018 
Pikku ITU -teos, jota ovat tukeneet 
Jenny ja Antti Wihurin rahasto ja Taiteen 
edistämiskeskus. Esityksen ensi-ilta oli 
7.2.2018 Malmitalossa Helsingissä.

Teksti: Tanja Illukka
Kastor & Pollux.  Kuvaaja: ari Kauppila.

nykytanssiteos lapsille
Kastor & Pollux

teoksen työryhmä:
Koreografi-tanssija: Tanja Illukka ja Heidi Masalin
Säveltäjä: Olli Havu
Äänisuunnittelija: Tuuli Kyttälä
Valosuunnittelija: Nanni Vapaavuori
Taiteellisen työn mentori: tanssitaiteilija Virva Talonen
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lilla Villan.  Kuvaaja: antti hahl.

Lilla Villanissa vietetään 
juhlia yhdessä
 Oletko koskaan nauttinut iftar-ate-
riaa tai osallistunut Purim-naamiaisiin? 
Tiedätkö mikä Nouruz on? Onko Marian 
ilmestyspäivä sinulle tuttu juhla? Kave-
rit saattavat juhlia erilaisia jännittäviä 
juhlia vuoden aikana. Olisi mukavaa 
tietää, milloin voit toivottaa ystävillesi 

hyvää juhla-aikaa. Tapakulttuurit, juhlat 
ja kertomukset yhdistävät ihmisiä. Lilla 
Villanissa toteutetaan mittava moni-
kulttuurisuushanke Juhlitaan yhdessä! 
yhteistyössä Alexander Reichteinin ja 
Ad-Astran kanssa. Hankkeen tarkoituk-
sena on saada tämän päivän lapset koh-

taamaan uusia kulttuureja kasvaakseen 
luottavaisiksi ja onnellisiksi aikuisiksi.
 Lilla Villanissa tutustutaan 1.3.-
24.4. eri kulttuureihin liittyviin perintei-
siin ja juhliin. Juhlimme yhdessä, kuu-
lemme satuja, tarinoita ja musiikkia eri 
kulttuureista. Tanssi ja ruoka tuo oman 
mausteensa tapahtumiin. Näyttelyssä 
on esillä valokuvia erilaisista juhlista ja 
pääsemme tutustumaan myös muuta-
miin jännittäviin juhlapöytiin. Lilla Villa-
nin salin lattialta löytyy Suomen suurin 
vuosikalenteri, josta voi tutustua ja näh-
dä kuinka paljon vuoteen mahtuu erilai-
sia ja mielenkiintoisia juhlia. 
 Kutsumme tapahtumiin ryhmiä 
päiväkodeista, eskareista, kouluista ja 
palvelutaloista. Kaikille avointa yhteistä 
Nouruz juhlaa vietämme 30.3 klo 13.
 Näyttely ja tapahtumat Alexander 
Reichstein, Ad-Astra ja Lilla Villan.
 Juhlimme yhdessä! -teemaan voi 
tutustua www.ad-astra.fi ja www.juhla-
kalenteri.fi 

Teksti: Lilla Villan



Tuliteatterilla kohti unelmia

 Tuokiokuvaus on syyskuun lopulla 
järjestetystä Kalasataman Valon juh-
lasta, joka oli Maria Baric Companyn 
toteuttama, Helsingin vuodelle 2018 
valitsema alueellinen ympäristötaide-
tapahtuma. Musiikkia, tulta, teatteria, 
tanssia, akrobatiaa, trikkausta ja sirkusta 
yhdistelevä esityskokonaisuus vei katso-
jat mukanaan unelmien äärelle. ”Osal-
lisuutta tarjoavan musiikillisen tuliteat-
terinäytelmämme ajatus on kuljettaa 
yleisö liekehtivälle matkalle valojen ja 
varjojen maailmaan. Soihduilla, lyhdyillä 
ja kipinöillä valaistun teoksen tematiik-
ka johdattelee seuraamaan salaperäistä 
polkua – jokaisen katsojan omiin unel-
miin”, kertoo ryhmän taiteellinen johta-
ja Maria Baric.
 Kalasataman lisäksi Maria Baric 
Company on tänä vuonna vieraillut eri 

puolilla pääkaupunkiseutua järjestä-
mässä tuliteatterilla toteutettuja kau-
punkitapahtumia, Valon juhlia. Tapah-
tumissa on esityksen lisäksi valmistettu 
myös yhteisöllisiä, lukemattomista ulko-
tulista muodostuvia ja pimeässä illassa 
tuikkivia valoteoksia, joiden toteuttami-
seen alueen asukaat ovat halutessaan 
saaneet osallistua. ”Siinä on vain jotakin 
aivan ihanaa ja erityistä, kun ihmiset 
Suomen syksyn ja talven kylmyydestä 
ja hyytävästä tuulesta huolimatta ke-
rääntyvät yhteen kokemaan teatteria ja 
nauttimaan tulien luomasta valosta ja 
lämmöstä sekä niiden yleisölle värittä-
mästä tarinasta”, Maria kertoo. 
 Valolla, musiikilla ja maagisella tun-
nelmalla leikittelevä tuliteatteri on yksi 
niitä harvoja katuteatterin muotoja, 
joista on mahdollista nauttia ulkoilmas-
sa myös Suomessa ympäri vuoden. Ryh-
män omaleimaiset esitykset ovat joskus 
haastavistakin sääolosuhteista huoli-
matta herättäneet suurta kiinnostusta ja 
houkutelleet isoja yleisömassoja näy-
töksiä katsomaan. Maria Baric Company 
on kerännyt suurimpia kävijämääriä ja 
rikkonut yleisöennätyksiä tuliteatteriesi-
tyksillään lähes kaikilla vierailemillaan 
nukketeatteri- ja katuteatterifestivaaleil-
la niin Suomessa kuin ulkomailla.
 Toiveiden taivas on ollut kaksi vuot-
ta kestänyt taiteellinen prosessi ja teos-
sarja, jonka puitteissa ovat rakentuneet 
tuliteatterin, yhteisötaiteen ja yhteisölli-
sen unelmoinnin keinoin moniulotteiset 
katuteatteriteokset: Suomessa kymme-
niä tuhansia katsojia kerännyt Toiveiden 
taivas sekä teoksen itsenäinen sisarteos, 
espanjankielinen tuliteatterinäytelmä El 

cielo de los deseos, joka sai maailmanen-
si-iltansa viime vuonna kansainvälisillä 
katuteatterifestivaaleilla Kuubassa. 

Pieniä tarinoita, suuria unelmia
 Käsikirjoittaja, ohjaaja-säveltäjä Ma-
ria Baric ammensi inspiraatiota Toiveiden 
taivas -näytelmän käsikirjoitusprosessil-
le Suomen kansalliseepoksen Kalevalan 
syntytavasta. “Halusin rakentaa yhtei-
söllisen tarinan ihmisten unelmista ja to-
teuttaa sen tuliteatterin keinoin niin, että 
jokainen esityksessä syttyvä tuli symbo-
loi jonkun ihmisen syttyvää unelmaa. Jo-
kainen toiveita tuikkiva tulilyhty voidaan 
sytyttää vain kerran. Jokaisella tulien sy-
tyttäjällä on oma tarinansa”, hän kertoo.
 Ennen lopullisen käsikirjoituksen 
kirjoittamista, Maria Baric Companyn 
taiteilijat kiersivät Elias Lönnrotin tavoin 
keräämässä ihmisten tarinoita, tällä ker-
taa unelmien ja toiveiden näkökulmasta. 
“Olemme vierailleet niin päiväkodeissa, 
kouluissa, nuorisotaloissa kuin palvelu-
keskuksissa, kirkoissa, kaduilla ja kaup-
pakeskuksissa. Vaikka paikat vaihtuvat 
ja toiveiden kirjoittajat ovat olleet hyvin 
eri ikäisiä, löytyi ihmisten unelmien ym-
pärille yhdistäviä tekijöitä. Tärkeintä on, 
että ylipäätään uskaltaa heittäytyä unel-
moimaan”, Maria jatkaa.
 Maria Baric Company on toiminut 
koko 12-vuotisen olemassaolonsa ajan 
vahvasti Itä-Helsingin lähiöistä käsin, ja 
tehnyt vuosia erilaisia taideprojekteja 
lähiöiden lasten ja nuorten kanssa. Siksi 
aihepiiri ja yleisö ovat tekijöiden sydän-
tä lähellä. ”Tällä teoksella haluamme 
ennen kaikkea rohkaista lapsia ja nuo-
ria siihen, että he voisivat löytää jonkun 

Pieni lapsi kurkkii esityslavan suuntaan uteliaat 
tähtisilmät tuikkien: ”Äiti, oi äiti, katso!” hetkeä  
aiemmin lapsi on vieraillut Kohtaamisia unelmien 
äärellä -työpajakojulla, jossa hän on yhdessä  
äitinsä kanssa saanut miettiä ja kirjoittaa paperista  
leikattuun toivomustähteen toiveen; sellaisen, 
joka tuo viestin saajalle iloa. nämä hyvän mielen 
toivomustähdet on valmisteltu työpajakojulla  
tulevaa Toiveiden taivas -tuliteatteriesitystä 
varten ja sinetöity juhlallisesti taittelemalla 
tähden sakarat visusti kiinni kirjoitetun toiveen 
päälle. näin toiveviestin sisältämä salaisuus pysyy 
yllätyksenä ja paljastuu vasta viestin lopulliselle 
vastaanottajalle, joka tulee olemaan satunnainen 
katsoja kohta alkavan teatteriesityksen yleisöstä. 
”Äiti, kukakohan saa meidän toivomustähtemme? 
Varmasti ilahtuu!” 
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Tuliteatterilla kohti unelmia
unelman, josta pitää kiinni – ja jota he 
uskaltaisivat lähteä tavoittelemaan. Jos 
elämä on tuonut vastaan liikaa haas-
teita, surua tai vastoinkäymisiä, voi 
hyvin olla, ettei ole saanut tilaa, aikaa, 
kannustusta eikä mahdollisuuksia omi-
en unelmien etsimiselle. Silloin voi olla 
hyvin vaikeaa edes uskaltaa unelmoida”, 
kertoo unelmatyöpajoja lapsille ja nuo-
rille vetämässä ollut esityksen näyttelijä 
Nemanja Stojanovic.
 “Taiteilijoina haluamme omalla 
taiteellisella työskentelyllämme osal-
tamme olla rakentamassa sellaista tule-
vaisuuden Suomea, jossa jokainen lapsi 
ja nuori voisi kokea, että minullakin on 
oikeus unelmoida – ja lähteä tavoittele-
maan näiden unelmien saavuttamista. 
Olivat ne sitten kuinka pieniä tai suuria 
tai erilaisia hyvänsä. Haluamme olla tai-
teen keinoin taistelemassa nuorten syr-
jäytymistä vastaan“, Maria lisää.

teatterin saavutettavuuden lisäämis-
tä tuliteatterin keinoin
 Tuliteatteri on Suomessa harvem-
min nähty teatteritaiteenmuoto, johon 
visuaalisen teatterin ryhmä Maria Baric 
Company on viime vuosina erikoistu-
nut. Näyttämötaiteen muotona elävät 
tulet ja niiden synnyttämä valo ja läm-
pö mahdollistavat vahvaa symboliikkaa. 
Erilaiset kaupunkitilat, kuten puistot, 
parkkipaikat ja kaupunkiaukiot muut-
tuvat Companyn työskentelyssä urbaa-
neiksi teatterinäyttämöiksi, joissa tuli 
toimii eksoottisena taiteellisen ilmaisun 
muotona ja kerronnan välineenä. Teos 
räätälöidään aina kuhunkin esityspaik-
kaan soveltuvaksi, omaksi kokonaisuu-

dekseen. Esiintymisalueen ympärillä 
avautuvat kaupunkimaisemat luovat 
näytelmälle joka kerta uuden urbaanin 
lavastuksen, johon tarina ja tulet so-
peutuvat. Companyn taiteilijat kokevat 
tärkeänä, että katuteatteria tekemällä 
pääsee luomaan yllättäviä taidekoke-
muksia ihmisille, jotka eivät muuten 
ehkä tulisi teatteriin. Toiveiden taivas 
on vieraillut mm. Asunnottomien yössä 
ja muissa kaupunkitapahtumissa, joiden 
kävijäkunta ei lähtökohtaisesti muutoin 
ole teatterissa kävijöitä. ”Tällaisissa 
ympäristöissä olemme työskennelleet 
jo pitkään, ja vuosi vuodelta voimistuu 
tunne siitä, kuinka tärkeää ja vastaan-
ottajalleen merkityksellistä on tuoda 
mahdollisuuksia taiteen kokemiseen ih-
misille, jotka eivät muutoin pääsisi sitä 
kokemaan”, Maria summaa ryhmän yh-
teiset ajatukset.

Missä seuraavaksi?
 Seuraavan kerran Maria Baric Com-
panyn Toiveiden taivas on koettavissa 
Helsingin keskustassa Senaatintorilla. 
Siellä teos juhlistaa Helsingin kaupungin 
lapsiperheille järjestämää uudenvuoden 
juhlaa, aattona 31.12. klo 17.00 isojen 
ilotulitusten kera. Viime vuonna Toi-
veiden taivas huipensi Suomi 100 -juh-
lavuoden päätöksen Kansalaistorilla, 
johon esitystä saapui katsomaan yli 15 
000 katsojaa. Silloin yleisömäärä pääsi 
yllättämään järjestäjät, eikä näkyvyys 
kaikkein kauimmaisille, yli sadan metrin 
päähän lavasta jääneille katsojille ollut 
ehkä kaikkein paras mahdollinen. ”Tänä 
vuonna näkyvyyden parantamiseen on 
kiinnitetty enemmän huomiota”, näyt-

telijä Nemanja Stojanovic iloitsee. Lava 
tulee olemaan suurempi ja korkeampi 
ja esityksen yksityiskohtia tullaan hei-
jastamaan lavan molemmilla puolilla 
sijaitseville valtaville ledscreeneille. Mi-
käli kaikki esitystä katsomaan saapuva 
yleisö ei mahdu Senaatintorille, löytyy 
Kauppatorin puolelta laaja lisäkatsomo-
alue, joka sekin on varustettu valtavilla 
ledscreeneillä. On todella hienoa, että 
kaupunki panostaa lapsiperheisiin jär-
jestämällä lapsiyleisölle alkuillasta oman 
uudenvuoden juhlan. Pimenevässä il-
lassa ihmisten toiveet nousevat esityk-
sen jälkeisten ilotulitusten saattelemina 
kohti tähtikirkasta taivasta. Tunnelma 
on samaan aikaan sekä todella intensii-
vinen että lämmin ja yhteisöllinen. ”On 
suuri ilo ja kunnia olla toteuttamassa 
tätä perinnettä jo toista vuotta peräk-
käin – tuliteatterin keinoin”, Nemanja 
iloitsee.

Teksti: Maria Baric Company

Maria Baric Company on kansainväli-
sesti palkittu, itä-helsingissä toimiva 
teatteri, jonka erikoisalaa ovat mm. 
näyttävät, tulen värittämät katu-
teatterituotannot. Kuvaaja: Karrar 
altamimi / Maria Baric Company

menoVinKKi
Maria Baric Companyn 

Toiveiden taivas tuliteatteri-
esitys ja ilotulitus 

Senaatintorilla 31.12 klo 17.00

Vapaa pääsy.
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timo Parvelan lastenkirja Maukka, Väykkä ja Karhu Murhinen kääntyi 
musiikkiteatterin ja oopperan kielelle, kun anna noran säveltämä teos sai 
kantaesityksensä keskiviikkona 21.11.2018 Kanneltalossa. esitys on pieni 
tarina suuresta aiheesta: elämän ohikiitävyydestä, jokaisen ainutlaatuisuu-
desta ja elämän jakamisen merkityksestä, sanoo säveltäjä anna nora. Kar-
hu Murhinen on tarina pienen olennon rohkeudesta elää epätodennäköi-
nen elämä ja juuri tämä kirja on kirjailija timo Parvelan lempitarina hänen 
Maukka ja Väykkä -kirjojensa joukossa. 
 esiintyjinä on jo KlaPS ry:n edellisessä Into parrakas vauva -satumu-
sikaalissa yleisön hurmannut klovnerian ja oopperan monitaituri jouni 
Bäckström, Karhu Murhinen. uusina ryhmän jäseninä esiintymässä ovat 
impro-oopperan uranuurtaja sopraano jenni lättilä, Väykkä ja oopperako-
medienne annami hylkilä, Maukka. orkesterissa soittavat klarinetisti Mar-
kus Kaarto ja pianistina säveltäjä anna nora itse.
 Vauhdikkaista oopperaohjauksistaan tunnettu juulia tapola ohjaa las-
tenmusikaalin kantaesityksen. Visualisoinnin luo eija Mizohata ja maskee-
rauksen loihtii Silja nuotio. Satumaisen maailman valaisee helena roivai-
nen. KlaPS klassista lapsille ry tuottaa kantaesityksen yhdessä Kanneltalon 
kanssa. 
 ”nyt tuntuu etuoikeutetulta saada olla ohjaajana toteuttamassa näyt-
tämöteosta Karhu Murhisen koskettavasta tarinasta”, toteaa ohjaaja juulia 
tapola.”harjoituksissa on hekotettu jättimäisen jalkapallon lentäessä min-
ne sattuu ja itketty anna noran säveltämien riipaisevan kauniiden melodi-
oiden äärellä. Kantaesityksen haasteiden edessä on usein todettu Väykän 
sanoin elämä on joskus Pöh ja jatkettu eteenpäin”, kertoo tapola.
 KlaPS klassista lapsille ry tuottaa nyt kolmatta kantaesitystään (nora: 
Kani Koipeliinin kuperkeikat, 2012, nora: Into Parrakas vauva, 2016). lapset 
ja aikuiset ovat nauttineet esitysten vauhdista sekä riemukkaasta meinin-
gistä. Into Parrakas vauva -lastenmusikaali voitti lastenteatterin itu-palkin-
non 2016 ja Kani Koipeliinin Kuperkeikat -satuooppera esitettiin helsingin 
juhlaviikkojen lisäksi Savonlinnan oopperajuhlilla kesällä 2017.  
 Pieni Karhu Murhinen on sinnikäs ja jaksaa säilyttää positiivisuutensa, 
vaikka jalkapallo-ottelu ratkeaakin suuremman Maukan, eli kissan voittoon 
60-0. Samanlaista periksiantamattomuutta on havaittavissa pienen laste-
nooppera-yhdistyksen, KlaPS klassista lapsille ry:n tekijöissä. tekemisen 
intoa ja energiaa tuntuu riittävän, kun he apurahojen turvin tuottavat vuo-
desta toiseen uutta, korkeatasoista musiikkiteatteria lasten ulottuville. Yh-
teistyökumppanina Kanneltalo mahdollistaa sen, että päiväkoti- ja koulu-
laisesitykset ovat ryhmille ilmaisia ja perhe-esitysten liput pysyvät erittäin 
kohtuullisina.
 ”hyväntuulinen musiikkiteatteriesitys sopii aivan nuorellekin lapsiylei-
sölle, mutta tarinalla on sanomansa myös meille aikuisille” toteaa säveltäjä 
anna nora. esitys on suunniteltu kiertue-esityksiä ajatellen ja marraskuun 
kantaesityksen jälkeen on jo sovittu uusia esityksiä syksyksi 2019. esitystä 
voikin tilata vierailemaan lastenkulttuurikeskuksiin ja eri teatteritiloihin.

Teksti: Klaps klassista lapsille ry

Karhu Murhinen.  Kuvaaja: tero Vihavainen.

Uusi lastenmusikaali 
kantaesitettiin Kannel-
talossa marraskuussa

Maukka ja Väykkä
ja KArhu murhinen
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maukka ja Väykkä 
ja Karhu murhinen 
-lastenmusikaali

tekijät
Sävellys: 
Anna nora

teksti: 
timo Parvela

ohjaus: 
juulia tapola

Visualisointi: 
eija Mizohata

Valosuunnittelu: 
helena roivainen

lavalla
Karhu Murhinen: 
jouni Bäckström, baritoni

Maukka: 
annami hylkilä, sopraano

Väykkä / Possu röhkötti: 
jenni lättilä, sopraano

lapsikuoro

Pianisti: 
Anna nora

Klarinetti: 
markus Kaarto

tuotanto 
KlaPS klassista lapsille ry 
ja Kanneltalo Suomen Kulttuuri-
rahasto on tukenut kantaesityksen 
valmistamista merkittävästi.  

esityksen kesto n. 45 minuuttia.
lisätietoja: klapsry@gmail.com 
ja verkkosivuiltamme www.Klaps.fi

together 
- yhdessä lasten kanssa

 Keskustelemassa Goethe-Instituutin 
tiloissa olivat dramaturgi Stefan Bläske, 
ohjaaja Sahar Rahimi ja ohjaaja Martin 
Grünheit Saksasta sekä esiintyjä, Obli-
vian taiteellinen johtaja Annika Tudeer 
Suomesta. Esitystaiteilija Pilvi Porkola 
johti keskustelua. 
 Seminaarissa pohdittiin miten lap-
siesiintyjien käyttö niin käytännön kuin 
sisällön tasolla vaikuttaa teosten tekoon 
ja millaisia kysymyksiä se tekijöissä voi 
prosessin aikana herättää. Keskusteli-
jat pohjustivat aihetta esitellen teoksia, 
joista osa oli vain aikuisyleisölle ja osa 
myös nuorelle yleisölle suunnattuja. 
Teoksissa esiintyi eri-
ikäisiä lapsia, joiden 
rooli ja esiintymisen 
tapa olivat esitykses-
tä riippuen olleet hy-
vin erilaisia. Osassa 
esityksistä lapsiesiintyjät olivat voineet 
vaikuttaa paljonkin omaan tapaansa 
esiintyä kun toisissa esityksissä lasten 
esiintyminen oli kontrolloidumpaa ai-
kuisten ammattilaisten taholta. Myös 
lasten rooli esiintyjinä suhteessa esityk-
sen sisältöön ja tematiikkaan pohditutti 
paljon keskustelijoita.
 Seminaari kirvoitti ajatuksia ja ide-
oita ajatellen myös tulevaa Kansainvä-
lisen Assitejn Assitej Artistic Gathering 
-festivaalia syyskuussa 2019 Kristian-
sandissa. Keskustelussa nostettiin esille 
muun muassa kysymyksiä, voiko todel-
lista tasa-arvoa saavuttaa aikuisten ja 
lasten välille, kenen ehdoilla esitystä 

harjoitellaan, ja saavatko esimerkiksi 
lapset, jotka ovat mukana esityksessä 
valita kohtauksia esitykseen, vai onko 
taiteellinen vastuu aina aikuisella.
 Entä pitääkö esityksessä jokaiselta 
mukana olevalta lapselta valita jotain 
ehdotuksia lopulliseen esitykseen? Ke-
nelle esitys tehdään, aikuisille vai lap-
sille? Onko aikuisilla oltava pedagogisia 
arvoja, kun hän tekee teatteria lasten 
kanssa? Miten lapsi näyttämöllä rikkoo 
teatterin konventioita? Vai rikkooko 
hän? Onko teatteri tilana turvallinen lap-
selle? Miksi se olisi turvattomampi kuin 
“oikea” maailma? Miten lapsiesiintyjien 

kanssa keskustellaan, 
jos esityksen aihe 
on rankka, käsittelee 
vaikkapa rasismia tai 
väkivaltaa? Ketkä lap-
set pääsevät esiinty-

mään? Miten lapset valitaan? Katkeaako 
yhteys lapseen esitysperiodin loputtua? 
 Seminaarin teeman ympärillä käy-
tiin vilkasta keskustelua, joka jatkui itse 
seminaarin jälkeen osoittaen, että aihe 
on tärkeä ja kiinnostava. Seminaari toi-
mikin hyvänä keskustelun aloituksena ja 
kysymysten herättelijänä, jossa varsinai-
siin lopputuloksiin ei tultu. Aiheesta tar-
vitaankin varmaan vielä lisäkeskusteluja 
ja mielipiteitä. 
 Jos aihe herättää kiinnostusta, voi-
daan jatkoseminaaria miettiä - olkaa yh-
teydessä ja ehdottakaa!

Teksti: Heini Kiamiri ja Irina Pulkka

Suomen Goethe instituutti ja oblivia-ryhmä 
järjestivät elokuussa seminaarin together? 
Working with children in performance.

Kenelle esitys tehdään, 
aikuisille vai lapsille?
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teatteriryhmä taiga-Matto

Mustion asema.  Kuvaaja: Karim tsarkov audun ja kaksi kuningasta.  Kuvaaja: Karim tsarkov

 Olemme kiertävä ammattipohjainen 
nukketeatteri Taiga-Matto. Meillä on yli 19 
vuoden kokemus nukketeatterin parissa. 
Ryhmään kuuluu kaksi vakituista jäsentä 
ja toimimme virallisen toimijan, osuuskun-
nan alla. Jäsenet ovat ohjaaja/dramaturgi 
Karim Tsarkov (Pietarin Teatteri Akatemia) 
ja näyttelijä Sari Tirkkonen (NÄTY).
 Ohjelmistossa on tällä hetkellä kah-
deksan erilaista esitystä. Viimeisin ensi-
ilta oli syksyllä 2017 näytelmällä Viikin-
kiseikkailu, Saaga pienestä viikingistä.  

Esitykset pohjautuvat usein kansantari-
noihin. Teatteriamme on kutsuttu osuvas-
ti “indie-ryhmäksi”, jota kuvastaa myös 
hyvin festareilla mukana kulkeva mongo-
lialainen jurttamme, jossa järjestämme 
esityksiä, konsertteja ja työpajoja.
 Taiga-Maton oma tila on idyllinen 
Mustion vanha rautatieasema, joka si-
jaitsee Mustion linnan lähellä noin 70 
kilometriä Helsingistä. Rakennus on val-
mistunut vuonna 1872 ja sen arkkitehti 
on Knut Nylander. Tiloissa voi järjestää 

esityksiä, leirejä, näyttelyitä, työpajoja, 
ideahautomoja, kokouksia ym.  Aseman 
kahdessa majoitushuoneessa on yöpy-
mismahdollisuus kahdeksalle hengelle.

Teksti: Sari Tirkkonen

Yhteystiedot: 
Teatteri Taiga-Matto, Silfverhjelmintie 8
103600 Raasepori, Finland
puh. 040 7659067, www.taigamatto.com
facebook: Nukketeatteri Taiga-Matto



rebecca Brinch on väitellyt ruotsalaisen 
lastenteatterilegendan esitysten teemoista, 
lapsi-määritelmästä ja taiteellisista keinois-
ta tukholman yliopistossa.
 Brinchin tutkimuksen otsikko on 
Att växa sidledes. Tematik, barnsyn och 
konstnärlig gestaltning i Suzanne Os-
tens scenkonst för unga. Brinch toteaa 
tutkimuksen tiivistelmässä: ”A funda-
mental assumption is that childhood is 
not a fixed or stable phase that mani-
fests itself in one particular way for all 
children during all times. Another as-
sumption is that theatre is more than 
what is visually apparent on stage. 
What is staged does not take place in-
side a vacuum, but is closely connected 
to the surrounding society and culture. 
To study theatre for young audiences as 
a cultural expression is therefore, to a 
great extent, also about analysing no-
tions of the child.”
 Käsiteltävien esitysten joukossa on 
Suzanne Ostenin teoksia, joita olet saat-
tanut itsekin nähdä, kuten Paddakvariet 
(1988), Delfinen (1992), Irinas nya liv 
(1996), Flickan, mamman och soporna 
(1998) ja Lammungarnas fest (2014). 
 Brinchin tutkimus on kirjoitettu 
ruotsiksi ja sen voi ladata osoitteesta 
http://www.diva-portal.org/smash/
get/diva2:1247386/FULLTEXT03.pdf 
 Kätevimmin löydät tutkimuksen ja 
sen englanninkielisen tiivistelmän, kun 
googlaat teoksen koko nimellä.

Nina Jääskeläinen

Tuore väitöskirja 
Suzanne Ostenin 
lastenteatterikäsi-
tyksestä

Suzanne osten (oikealla) ja suomalainen näytel-
mäkirjailija, dramaturgi harriet abrahamsson 
Vekst Verk -seminaarissa oslossa elokuussa 2017.  
Kuvaaja: harriet abrahamsson.

lastenmusikaali 
Varamummo
Varamummo Ellen on mummottomien mummo ja mummo niille, joiden 
mummo asuu kaukana. Varamummo matkaa moottoripyörällään pienen 
Tötteröpupun kanssa varalastenlasten luo aina, kun häntä kaivataan ja tar-
vitaan.

Totti haluaisi kalakaverin ja Nellistä tuntuu, että uusi vauva on kokonaan syr-
jäyttänyt hänet. Harria kismittää, kun kissa häiritsee hänen haaveilemistaan. 
Tuuli taas ikävöi isää, joka asuu kaukana, toisessa maassa. Eetua pelottaa 
outo päiväkoti ja uudet kaverit ja Alin on vaikea oppia kummallista, vierasta 
kieltä. Henrikiä kiukuttaa epäonnistuminen ja Kaisa on kuumeessa ja loh-
duton. Lopulta kaikki lapset päätyvät mummujen ja pappojen kanssa leikki-
mään ja pelaamaan, koska yhdessä on parasta!

Varamummo perustuu Susanna Haaviston kirjoittamaan samannimiseen 
kuvakirjaan ja 10-osaiseen Pikku Kakkosen Varamummo-sarjaan. Esityksen 
teemat ja aiheet liittyvät kaikki pienen lapsen maailmaan, pieniin isoihin tai 
isoihin pieniin ongelmiin tai mieltä askarruttaviin kysymysten kiemuroihin. 
Varamummo asettuu aina lapsen mittakaavaan, hän ei tarkastele asioita ai-
kuisen maailmasta vaan kuuntelee lapsen herkkiä tunteita ja ajatuksia.

Esityksen kesto on noin 40 min, suositusikä yli 3-vuotiaille.

La 1.12. klo 13 Ensiesitys
La 8.12. klo 13
La 8.12. klo 15
Su 9.12 klo 13

Sijainti: Musiikkiteatteri Kapsäkki, Hämeentie 68, 00550 Helsinki

Teksti: Musiikkiteatteri Kapsäkki

Varamummo.  
Kuvaaja: timo tikka.
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olisiko tähkäpää rapunzel voinut toimia toisin? Miksi tähkäpää 
rapunzel teljettiin torniin juuri 12-vuotiaana? onko rakkaus ensi-
silmäyksellä oikeasti mahdollista? Miksi tähkäpää rapunzel päästi 
Prinssin torniin, vaikka ei tuntenut häntä?

 Vapaa teatteriryhmä (Johanna af 
Schulten, Gogo Idman, Irina Pulkka ja 
Hanna Ryti) vierailee kouluissa esittä-
mässä Tähkäpää Rapunzel -esitystä yli 
10-vuotiaille. Esitys on ruotsin- ja suo-
menkielinen, samoin esitykseen temaat-
tisesti kuuluvat työpajat, joissa käsitel-
lään itsemääräämisoikeutta, omia rajoja 
ja muita kysymyksiä, joita esitys herättää.
 Esitys koostuu kahdesta osiosta: 
aluksi esitetään satu, lähestulkoon niin 
kuin sen Grimmin veljekset kirjoittivat. 
Sitten alkaa interaktiivinen jakso, jossa 
katsojat kolmessa eri joukkueessa saa-
vat vaikuttaa roolihenkilöiden valintoi-
hin ja tilanteisiin. Koko esitys siirretään 
nykypäivään. Yleisö päättää, kuka Tähkis 
olisi tänään. Mikä olisi torni, johon hä-
net on suljettu – ja miksi? Kuka on prins-

si, jonka kanssa Tähkis lemmiskelee jo 
heti ensitapaamisella?
 Työpajoissa olemme huomanneet, 
että oppilaat melko nopeasti unohta-
vat ”vihaavansa” toista kieltä tai sen, 
etteivät ”ymmärrä mitään”. Teatteri-
harjoitteiden ja yhdessä toiminnallisten 
tehtävien kautta osaamisen ja ymmär-
tämisen pakko unohtuu. Ja aina voi ja 
pitää kysyä. Olemme olleet keskellä 
hienoja keskusteluja ja täysin vastakkai-
sia mielipiteitä, kun olemme pohtineet 
vaikkapa valehtelua tai pitääkö sanoa, 
ettei halua pussailla, vaikka pitää toises-
ta. Sitä hauskempaa oppilailla on, mitä 
enemmän omat opettajat uskaltavat 
vapautua omasta opettajan roolistaan 
ja tehdä harjoitteita mukana tietämättä, 
mitä seuraavaksi seuraa. Kokemus siitä, 

Gogo idman ja irina Pulkka.  Kuvaaja: Mark Sergeev.

Tämän päivän 
Tähkäpää

että oppilas näkee opettajan eri valossa 
tai että opettaja näkee oppilaansa uu-
desta kulmasta, voi olla tärkeä kokemus.
 Esityksen ensi-ilta oli Sipoossa kult-
tuuritalo LillaVillanissa keväällä 2018. 
Seuraavaksi esitys lähtee viikon kiertu-
eelle Svenska Veckanin kutsumana. Esi-
tystä voi tilata numerosta 0417027595/ 
tahkapaa.rapunzel@gmail.com

Esityskonsepti, dramaturgia 
ja ohjaus: Hanna Ryti.
Työryhmä: Marjaana Kuusniemi, 
Willehard Korander ja näyttämöllä: 
Johanna af Schulten, Gogo Idman ja 
Irina Pulkka.
Lavastus: Lasse Idman.

Teksti: Irina Pulkka

Kantaesitykset 
Kuopion korttelimuseo, 
rakennus 1
to 21.2. 2019 klo 9.30 ja 10.30
pe 22.2. 2019 klo 9.30 ja 10.30
la  23.2. 2019 klo 12 ja 14
Kuopion jälkeen kiertueelle.

lisätietoa: Juha Laukkanen
puh. +358 41 708 5055
www.sytkyt.fi

nuKKeteAtteri 
sytKyt
Telakkakatu 1 D 13
00150 Helsinki

Minna juhlii!
Sytkyt ja lapset juhlistavat 
175 vuotista Minnaa.

Kuvassa Minnan lapset Anni, Elli, Hanna, Maiju, Jussi, Pekka ja Lyyli menossa nukkumaan.
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”Joulu tulla jollottaa, hyvän mielen hyrinässä…” 
nukketeatteri Sampon suosittu jouluesitys 
joulu tulla jollottaa täyttää tänä vuonna 20 
vuotta. ensi-ilta oli 29.11.1998 Puotilassa 
vanhassa Sampossa. Vuodesta 2016 lähtien 
Sampo on toiminut erottajankadulla, jonka 
näyttämöllä jollotellaan tänä vuonna siis jo 
kolmatta kertaa.  
 Joulu tulla jollottaa syntyi aikanaan 
tarpeesta ja sen suosio on yllättänyt 
sampolaiset. Vuonna 1994 oli valmistu-
nut nukketeatterinäytelmä Ihana joulu. 
Esityksen ydin on joulun traditioiden 
esittelyssä: pieni Teppana-tonttu viettää 
pian ensimmäistä jouluaan, ja muut ton-
tut kertovat hänelle siitä, mikä heille luo 
joulun ihanan tunnelman. Esityksessä 
ei nähdä joulupukkia eikä uskonnollisia 
elementtejä, koska esityksen käsikirjoit-
taneelle ja ohjanneelle Maija Baricille oli 
tärkeää tehdä jouluesityksiä, jotka tuo-
vat joulun sanomaa myös niille lapsille, 
jotka eivät kuulu kirkkoon. Kuten kaikis-
sa Sampon esityksissä, myös Ihanassa 
joulussa on paljon Maijan tekemää elä-
vää musiikkia. Laulutkin ovat itsenäisiä 
pieniä tarinoita.
 Ihanaa joulua ei kuitenkaan voinut 
viedä kiertueelle, sen lavasteet olivat 
sen verran isot. Kiertuetoiminta on ollut 
aina tärkeä osa Sampon toimintaa, ja 

joulun iloisesta hyvyyden sanomasta ha-
luttiin kertoa lapsille myös muualla kuin 
Sampon omalla näyttämöllä. Näin pää-
tettiin rakentaa laulujen ympärille uusi 
kokonaisuus, jossa kaikuvat tutut laulut 
”Helisikö jossain tiuku?”, ”Mistä tunnet 
pienen tontun?”, ”Joulukortti” ja monet 
muut. Mukaan otettiin Sampon Duppa-
duulix-koira, joka sai tonttulakin pää-
hänsä, ja tovereikseen hän sai Maijan 
taidokkaasti rakentamia tonttunukkeja. 
Ihanaan jouluun verrattuna esityksestä 
tuli vauhdikkaampi, mukaansatempaava 
nukketeatterikonsertti, jossa viihtyvät 
perheen pienimmätkin. Iloinen joulu-
musiikki luo joulutunnelmaa, joka säilyy 
katsojien mukana pitkään. Esityksen lop-
puun otettiin jo pääsiäisesitys MIAU!:ssa 
kuultu laulu ”Pieni ystäväni mun”, josta 
on tullut yksi Sampon tavaramerkeistä.
 Joulu tulla jollottaa esittävät Iivo 
Baric, Antero Reinistö ja Susan Aho, 
joista Iivo ja Antero olivat mukana jo 
alkuperäisessä esiintyjäkaartissa, Susan 
tuli mukaan heti seuraavana vuonna. 
Joka joulun alla he pakkaavat soittimen-
sa, punaiset tonttulakit ja nuket autoon 
ja suuntaavat moneen kulttuuritaloon, 
päiväkotiin ja kouluun. Ennen tämän 
vuoden näytöksiä esityksen on nähnyt 

20 vuoden aikana yhteensä 85792 kat-
sojaa 631 näytöksessä, joita on järjes-
tetty eri puolilla Suomea. Esityksellä on 
suoranaisia faneja, joille on tärkeä perin-
ne nähdä Joulu tulla jollottaa joka vuosi, 
jotkut tulevat katsomoon jo kolman-
nessa polvessa. Tänä vuonna Joulu tulla 
jollottaa vierailee pääkaupunkiseudun 
kulttuuritalojen lisäksi myös Järvenpääs-
sä, Sipoossa, Keravalla ja Nurmijärven 
Klaukkalassa. Sampon Erottajankadun 
näyttämöllä on seitsemän näytöstä. Ellei 
niitä tule lisää suuren kysynnän vuoksi: 
parhaimpina vuosina on viimeisenä vii-
konloppuna ennen joulua saattanut olla 
viisikin näytöstä päivässä!
 Myös Ihana joulu jatkaa Sampon 
ohjelmistossa. Ja ohjelmistossa jatkaa 
myös jo vuonna 1992 ensi-iltansa saa-
nut hellyttävä pienimmille tehty esitys 
Yllätyslahja ystävälle, joka kertoo met-
sän eläinten joulusta.

jouluesitykset nukketeatteri Sampon 
ohjelmistossa tänä vuonna: 
Yllätyslahja ystävälle 13.11.-24.11.2018
Joulu tulla jollottaa 20.11.-22.12.2018
Ihana joulu 7.-20.12.2018

Teksti: Anna Martikainen

joulu tulla jollottaa.  Kuvaaja: uupi tirronen.

nukketeatteri Sampon 
klassikko tänä vuonna 20 vuotta 

ohjelmistossa
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Assitej Artistic 
Gathering 2019 
ja Nordic-Baltic 
Fringe
Kansainvälinen Assitej, Assitej International, järjestää joka kol-
mas vuosi maailmankongressin. Välivuosina Assitej-yhteisöt 
kutsutaan Assitej Artistic Gathering -tapahtumiin. Norjan Assi-
tej järjestää vuoden 2019 Assitej Artistic Gatheringin (AAG) Nor-
jan Kristiansandissa, SAND-festivaalin yhteydessä 2.-7.9.2019. 

Kansainvälisen Assitejn kolmivuotisteema Towards the Unkno-
wn – Confronting the Present huipentuu SAND 2019:n AAG:ssa. 
Tarkastelun kohteena on nuorelle yleisölle suunnatun esittävän 
taiteen asema maailmanlaajuisesti: kuinka lapsuus määritel-
lään, kuinka lapsi esittävässä taiteessa nähdään eri puolilla 
maailmaa, eri näkökulmista ja lähtökohdista käsin. SAND-festi-
vaalille valittava kansainvälinen esitysohjelmisto, taiteelliset ja 
tutkimukselliset ammattilaistyöpajat, seminaarit, keskustelut ja 
muu ohjelma paneutuvat teemaan. 

Pääohjelmiston lisäksi pohjoismaiset ja Baltian Assitej-keskuk-
set järjestävät erillisen Nordic-Baltic Fringe -ohjelmiston. Jokai-
sesta Pohjoismaasta ja Baltian maasta kansalliset Assitejt ovat 
ehdottaneet 3-5 esitystä, Norjan NB Fringen taiteellinen työ-
ryhmä valitsee vuoden 2019 alussa ehdotuksista 1-2 esitystä 
kustakin maasta. Lisäksi jokainen mainittu maa on ehdottanut 
työpajoja, paneelikeskusteluja, alustajia ja asiantuntijoita Frin-
gen ammattilaisille suunnattuun ohjelmistoon. 

Tiedotamme jäsenille lisää Norjan AAG:sta ja Nordic-Baltic 
Fringestä koko kevätkauden! Laita Kristiansandin päivät (2.-7. 
syyskuuta 2019) kalenteriin ja osallistu tapahtumaan. 

naks!
 Olin pikavisiitillä Viron Assitejn järjestämällä naks-teat-
terifestivaalilla Tallinnassa 2.11.2018. Päivän aikana ehdin 
osallistua improvisaatiotyöpajaan Piip ja Tuut Playhouse’ssa 
sekä nähdä kolme esitystä: Must kast -teatterin The Prophet, 
Tanssiteatteri Hurjaruuthin Floran ja Faunan sekä Lendav leh-
män Lugu kilekotist’in. The Prophet oli suunnattu aikuisille ja 
yli 15-vuotiaille. Nuori yleisö eli mukana läpi esityksen, joka ei 
nöyristellyt tai kosiskellut ketään. Lendav lehmän esityksessä 
leikittiin muovipusseilla fyysisen ja esineteatterin keinoin. Tans-
siteatteri Hurjaruuth vei Tallinnaan multimediateoksen, jossa 
yleisön pienimmät saivat käydä välillä tanssimassa lattialla liik-
kuvien kuvien ja kuvioiden kanssa. 

Teksti: Irina Pulkka

Piip ja tuut -teatterilla ryhmäkuvaan irinan kanssa asettui niin 
eestin assitejn väkeä, tanskalaisen Batida-ryhmän jäseniä kuin 
muutakin festivaaliporukkaa.  Kuvaaja: irina Pulkka.

tanskalaisen Batida-ryhmän Simon holm ja 
Sören ovesen Piip ja tuut -teatterilla.  
Kuvaaja: irina Pulkka.





ahaa teatteri 
www.ahaateatteri.com

aura of Puppets 
www.auraofpuppets.com

aurinkobaletti 
www.aurinkobaletti.com

helsingin Kaupunginteatteri 
www.hkt.fi

hit helsinki
www.hithelsinki.com

hämeen Kuninkaallinen nukketeatteri 
www.kuninkaallinennukketeatteri.fi

KlaPS Klassista lapsille ry 
www.klaps.fi

Kiertävä lastenteatteri Kurnuttava Sammakko
www.kurnuttavasammakko.fi

Kuusankosken teatteri  
www.kuusankoskenteatteri.fi

lahden Kaupunginteatteri 
www.lahdenkaupunginteatteri.fi

lasten kulttuurikeskus Pikku-aurora 
www.espoo.fi/pikkuaurora

lasten taidefestivaali hippalot 
www.hippalot.fi

lilla Villanin ystävät ry. / lilla Villans vänner rf.
www.lillavillan.fi

linnateatteri 
www.linnateatteri.fi

lumparlab teaterförening r.f. 
lumparlab.wordpress.com

Maria Baric Company 
www.mariabariccompany.com

Musiikkiteatteri Kapsäkki 
www.kapsakki.fi

nukketeatteri akseli Klonk
www.akseliklonk.fi

nukketeatteri reaktori  
www.nukkereaktori.com

nukketeatteri Sampo
www.nukketeatterisampo.fi

nukketeatteri Sytkyt
www.sytkyt.fi

oSiriS teatteri ja loiske ensemble
www.osiristeatteri.fi
www.osiristeatteri.fi/loiske/

PerformanceSirkus 
www.kolumbus.fi/performa

Q-teatteri/nuorten teatteri 
www.q-teatteri.fi

riihimäen nuorisoteatteri  
www.riihimaennuorisoteatteri.fi

Sagateater 
www.sagateater.fi

Suomen kansallisooppera ja baletti 
www.oopperabaletti.fi

Suomen Kansallisteatteri, teatterikasvatus 
www.kansallisteatteri.fi

taideyliopiston teatterikorkeakoulu / 
tanssi- ja teatteripedagogiikan laitos 
www.uniarts.fi

taikateatteri 13 
www.tt13.fi

tanssiteatteri auraco 
www.auraco.fi

tanssiteatteri Glims & Gloms 
www.glimsgloms.com

tanssiteatteri hurjaruuth 
www.hurjaruuth.fi

tanssiteatteri Minimi
www.minimi.fi

tanssiteatteri raatikko 
www.raatikko.fi

teater Geist 

teatteri hevosenkenkä 
www.hevosenkenka.fi

teatteri ilMi Ö
www.teatteri-ilmio.com

teatteri Mukamas
www.teatterimukamas.com

teatteri rollo
www.rollo.fi

teatteri taiga-Matto
www.taigamatto.com

teatteri taimine 
www.taimine.fi

timotei teatteri 
www.timoteiteatteri.fi

théâtre d’illusia 
www.theatre-illusia.com

totem-teatteri 
www.totemteatteri.com

työväen näyttämöiden liitto r.y. (tnl) 
www.tnl.fi

unga teatern 
www.ungateatern.fi

Vauva- ja taaperoteatteri aeiou
www.aeiou.si

SuoMen aSSitej YlPeÄnÄ eSittelee jÄSenteatterit ja -jÄrjeStÖt:

 lasten- ja nuorten-
teatterijärjestö


