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 lasten- ja nuorten-
teatterijärjestö

S i h t e e r i n  p a l S t a

Syksyn aikana ilmassa on ollut erään-
laista jälleenrakennuksen puhtia koro-
nakriisin jäljiltä. Vaikka kriisi ei ole vielä 
ohi, pitkän pysähdyksissä olon jälkeen 
on tarve mennä eteenpäin kohti uusia 
maisemia. Näissä tunnelmissa olemme 
myös Assitejssa – on aika kehittää jär-
jestöämme!
 Marraskuussa 2021 Helsingin kau-
punki myönsi Suomen Assitejlle kehit-
tämisavustuksen vuosille 2022–2024. 
Kolmivuotisen hankkeen aikana uu-
distamme Assitejn omaa kansainvälis-
tä lasten ja nuorten esittävän taiteen 
Bravo!-festivaalia, jotta se palvelisi pa-
remmin uusia taidemuotoja sekä hyö-
dyttäisi monipuolisesti myös kotimaisia 
lasten ja nuorten esittävän taiteen eri 
toimijoita. Lisäksi osana kehityshan-
ketta etsimme keinoja kansainvälisten 
lapsille ja nuorille suunnattujen esittä-
vän taiteen festivaalien järjestämisek-
si ilmaston kannalta mahdollisimman 
kestävästi. Kehitystyötä ei ole tarkoitus 
tehdä yksin, vaan tiiviissä yhteistyössä 
alan toimijoiden kanssa. Tietoa ja koke-
muksia tästä hankkeesta jaetaan avoi-
mesti koko kentän hyväksi. 
 Kehityshankkeessa yhdistyvät vuo-
den 2022 Assitejn toiminnan keskeiset 
teemat: kansainvälisyys ja yhteistyö. 
Kotimaisia yhteistyöverkostojaan vah-
vistaakseen Assitej liittyi vuoden 2021 
alussa KULTA ry:hyn eli Kulttuuri- ja 
taidealan keskusjärjestöön. Liittymisen 
myötä Assitej on tukevasti mukana alan 
yhteisessä edunvalvonnassa. Yhteisel-
le edunvalvonnalle onkin nyt tarvetta. 
Veikkausvoittovarojen vähenemisen ta-
kia edessä on kova taisto, ettei taiteen 
rahoitus laske. Tavoite on tietenkin ra-
hoituksen paraneminen.

 Lasten ja nuorten esittävän tai-
teen etuja Suomen Assitej on ajanut jo 
vuodesta 1975. Lähes viisikymppisen 
järjestön on uskallettava rohkeasti uu-
distaa toimintaansa, jotta se olisi vahva 
ja uskottava lasten ja nuorten esittävän 
taiteen kentän etujen puolustaja myös 
tulevaisuudessa. Järjestön unelmana 
on saada kokopäiväinen toiminnanjoh-
taja. Toiminnanjohtajalla olisi tarvittava 
mandaatti kehittää järjestöä kohti Assi-
tejn hallituksen ja jäsenten sille asetta-
mia tavoitteita.
 Palstani lopuksi haluan kiittää teitä 
jäseniä kaikesta siitä arvokkaasti työstä, 
jota teette päivittäin lasten ja nuorten 
esittävän taiteen eteen. Ilman teidän 
työpanostanne ei olisi Assitejta eikä 
järjestöä, jota kehittää tai ihmisiä kei-
den kanssa tätä työtä tehdään. Assitejn 
toiminnassa mukana ollessa ja tämän 
lehden sivuilta näkee, kuinka lasten 
ja nuorten esittävän taiteen kentällä 
on taitoa, kunnianhimoa ja rohkeutta 
tehdä ajattelua, myötätuntoa ja mieli-
kuvitusta kehittäviä teoksia lapsille ja 
nuorille sekä heidän kanssaan. Assitejn 
viesti vuodelle 2022 on, että koronan 
jälkeisessä yhteiskunnassa lasten ja 
nuorten taidekasvatuksen sekä lapsille 
ja nuorille suunnatun taiteen on oltava 
avainasemassa. Tämän tulee tietenkin 
näkyä kentällä lisääntyvinä resursseina 
ja kasvavana arvostuksena. Pyörää ei 
tarvitse keksiä uudelleen, vaan lisätä 
öljyä rattaisiin.

Nautinnollisia lukuhetkiä Assitejn 
jäsenlehden seurassa ja toiveikasta 
tulevaa vuotta toivottaen, 
Tanja Turpeinen

SUOMen aSSiteJ rY
c/o teatteri ilMi Ö.
iso Roobertinkatu 10 B 20
00180 helsinki

www.assitej.fi
www.bravofestivaali.fi
info@assitejfi.org
puh. +358 (0)44 086 6355

Kansikuva on tanssiteatteri 
Glims & Glomsin esityksestä 
Dj Mölytoosa ja Mummo.
Kuva: Ari Kauppila 

Suuntaviivoja vuoteen 2022

tanja turpeinen
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Hyvä neuvo kaikkeen
Ideanpoikaset  sinkoilivat mielessäni kun pohdin, mitä käsit-
telisin tällä vuotta 2021 summaavalla puheenjohtajan pals-
talla. Kirjoittaisinko koronakurimuksesta vai kammottavista 
rahoitusleikkauksista tai niiden uhasta? Räksyttäisinkö lapsille 
suunnatun taiteen näkyvyydestä tai pikemminkin näkymättö-
myydestä mediassa? (Tämä on ehdoton lempiaiheeni, ja voit-
kin lukea Helsingin Sanomissa maaliskuussa julkaistun kannan-
oton asiaan tämän lehden sivulta 5).

Mietin myös, josko tässä tekstissäni kurkkaisin leikkimielisesti 
kristallipalloon ja ennustaisin, mitä lähitulevaisuus tuo tulles-
saan. (Kyllä, kristallipalloni näyttää, että vihdoin ensi vuonna 
lastenkulttuurin euro ei ole enää 40 senttiä, vaan avustukset 
tuntuvasti seitsenkertaistetaan! Lisäksi lastenteatterin tekijät 
saavat kaikki merkittävät kulttuurialan tunnustukset, palkinnot 
ja apurahat. Ja mikä parasta, sosiaalinen media lakkautetaan ja 
tilalle tulevat puhelut, kirjeet ja yhteiset metsäkävelyt. Ai, onko 
kristallipallossani vikaa, mene ja tiedä.)

Olisin toki voinut kirjoittaa vuodesta myös omasta henkilökoh-
taisesta näkökulmastani, kuinka hyppäsin liki 15 VOS-lastente-
atterivuoden jälkeen vapaaksi freelanceriksi ja mitä siitä seu-
rasi. (Vastaus: en vielä tiedä, mutta eiköhän tästä hyvä tule.)

Lopulta kuitenkin ajattelin noudattaa opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön kulttuuriasiainneuvoksen antamaa neuvoa. Neuvo oli 
tarkoitettu Assitejlle järjestönä, mutta ehkä se pätee yleisesti 

Pisko Aunola

p U h e e n J O h t a J a l t a

hyvin moneen asiaan. Kun tapasimme kulttuuriasiainneuvos 
Katri Santtilaa Assitejn pyytämässä audienssissa tänä syksynä 
ja keskustelimme myös mahdollisista rahoitusleikkauksista, jot-
ka toteutuessaan iskisivät pahasti järjestökenttäänkin, saimme 
virkanaiselta vinkin: taistelussa rahoituksesta kannattaa keskit-
tyä siihen, mikä omassa toiminnassa on ainutlaatuista ja olen-
naista, siihen mitä muut eivät tee.

Teatteri- ja kulttuurialan järjestöjä on lukuisia, ja kaikki tekevät 
upeaa työtä. Monet Assitejnkin jäsenistä kuuluvat useisiin eri 
yhdistyksiin ja kattojärjestöihin. Assitej voisi olla esimerkiksi in-
nostunut tilastoinnista, mutta sitä onneksi tehdään jo muualla 
(toki yhteistyötä voi ja kannattaakin tehdä ja Assitej myös lob-
baa aktiivisesti - eiköhän teatteritilastoista tulevaisuudessa löy-
dy myös oma kohta lapsille ja nuorille suunnatuille esityksille!). 
Kotimaiset seminaarit ovat tietenkin huippujuttu ja teemme 
varmasti niitä jatkossakin, mutta niin tekevät kaikki muutkin.

Sen sijaan ei ole olemassa toista kansainvälistä lapsille ja nuo-
rille suunnatun esittävän taiteen järjestöä. Se, että Assitej on 
yhteydessä maailmanlaajuiseen hermoverkkoon, toisiin las-
tenteatterin tekijöihin ympäri maailmaa, se on erityistä. Se on 
Assitejn supervoima. 

Sydämellisesti tervetuloa kehittämään Assitejn kotimaista ja 
maailmanlaajuista toimintaa. Ihanaa kun olet mukana!
Pisko Aunola

suomen Assitejn puheenjohtajat: Anu Saari • Seppo-Ilmari Siitonen • Nena Stenius • Maire Saure 
Raija-Liisa Seilo • Marjaana Castrén • Lotta Vaulo • Katariina Metsälampi • Lotta Nevalainen • Satu Paavola
Jukka Ruotsalainen • Irina Pulkka • Nina Jääskeläinen • Kati Keskihannu • Pisko Aunola
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 Hienon kokemuksen reissusta teki 
erityisesti muiden maiden ASSITEJ-kol-
legoiden tapaaminen. Pohjois- ja Baltian 
maiden ASSITEJ-keskukset muodostavat 
keskenään tiiviin yhteistyöverkoston. Yh-
teistyössä järjestämme erilaisia hankkeita 
ja verkostoitumistapahtumia, yleensä eri 
festivaalien yhteydessä. Koronan takia 
verkoston toiminta on tietenkin muuttu-
nut. Zoom-yhteydet ovat toimineet hyvin, 
mutta kasvokkain tapaamista on ollut ikä-
vä. Osaan verkoston jäseniin olen tutustu-
nut pelkkinä Zoom-ruutuina ja näin ollen 
tutustuminen on jäänyt vähän puolivillai-
seksi. Yhteistyön tekeminen puolestaan on 
helpompaa ihmisiin tutustuttua, siksi reis-
su oli minulle tärkeä työni puolesta
 Tehtäväni Norjassa oli kulkea nuoriso-
delegaation mukana heille suunnitellulla 
festivaalipolulla ja olla yksi delegaation 
vetäjistä. Suomesta delegaatioon osallistui 
kaksi nuorta Teatteri Tuikkeen Ilmaisukou-
lulaista. Ensimmäisen kerran Pohjois- ja 
Baltian maiden ASSITEJ-keskuksien orga-
nisoima nuorisodelegaattiohjelma järjes-
tettiin syksyllä 2019, kun Norjan Assitej 
isännöi ASSITEJ Artistic Gatheringiä (AAG). 
Tuolloin delegaatioon osallistui kaksi nuor-
ta jokaisesta Pohjois- ja Baltian maasta. 
Vuonna 2021 koronan takia tilanne oli 
hiukan erilainen. Nuorisodelegaateista 
20 tuli Norjasta, paikallisesta ilmaisutai-
donlukiosta, kaksi Islannista, kaksi Virosta 
ja kaksi Suomesta. Iältään nuoret olivat 
16–19-vuotiaita.
 Yhdessä nuorten kanssa kävimme kat-
somassa esityksiä, keskustelimme niistä, 
osallistuimme seminaareihin ja työpajoi-
hin. Norwegian Assitej Festival oli tasokas, 
vuoteen 2019 verrattuna pieni ja kodikas. 
Suurin osa esiintyjistä, puhujista ja semi-
naarien vetäjistä oli norjalaisia. Näiden 

lisäksi esityksiä oli Virosta, Ranskasta ja 
Islannista ja yhden työpajan vetivät belgia-
laisen tanssiryhmä Cabinet k:n Joke Laurey 
& Kvint Manshoven. Nuorisodelegaatit tu-
tustuivat toisiinsa todella nopeasti ja itse-
näisesti. Norjalaiset nuoret ottivat vieraat 
avosylin vastaan. Kokemus oli myös nuoril-
le pitkän korona-ajan jälkeen erityinen ja 
varmasti antoisa.

nuorille suunnattu ilmastokeskuste-
lu herätti ristiriitaisia tunnelmia
 Kaikkeen mieleenpainuvinta itselleni 
festivaalilla, kollegoiden tapaamisen lisäk-
si, oli Jacob Teglgaardin nuorille järjestämä 
keskustelu ilmastonmuutoksesta. Tegl-
gaard on toinen Sustainable Performing 
Arts NOW:n perustajista. Liikkeen tavoite 
on auttaa esittävien taiteiden ammattilai-
sia tekemään työtään ilmaston kannalta 
mahdollisimman kestävästi. Norjan ASSI-
TEJ-festivaalilla Jacob Teglgaard piti sekä 
alan ammattilaisille suunnatun työpajan 
että nuorisodelegaateille suunnatun kes-
kustelutilaisuuden. Itse pystyin osallistu-
maan vain keskustelutilaisuuteen.
 Keskustelutilaisuudessa nuoret istui-
vat ympyrämuodostelmassa ja paikalla 
olleet aikuiset seisoivat nuorten piirin ul-
kopuolelle, lukuun ottamatta Teglgaardia 
itseään, minua ja toista nuorisodelegaa-
teista vastannutta aikuista. Teglgaard esitti 
nuorille tarkoituksellisen provosoivia ky-
symyksiä laidasta laitaan. Teglgaard kysyi 
heiltä esimerkiksi: Mitä he tarkalleen teke-
vät elämässään estääkseen ilmastoa läm-
piämästä ja mikseivät he tee enemmän ja 
vaadi päättäjiä tilille ankarammin? Vastata 
saattoi hakemalla itselleen ympyrän kes-
kellä lattialla olevan lippalakin.
 Nuoret lähtivät keskusteluun mu-
kaan estoitta ja todella rehellisesti. He 

jakoivat itsestään hyvin yksityisiä asioi-
ta, jotka nivoutuivat ilmastonmuutoksen 
heissä aiheuttamien tunteiden ympärille. 
Kyseisten nuorten joukossa oli ilmastoak-
tivisteja, jotka olivat juuri pari päivää sit-
ten protestoineet Norjan öljyteollisuutta 
vastaan, ja vähemmän aktiivisia toimijoita. 
Ilmastonmuutos oli kuitenkin läsnä jokai-
sen nuoren elämässä jollain tasolla ja jo-
kainen heistä tietenkin halusi elää ilman 
tätä huolta. Aihe oli tunteita herättävä ja 
sai heidät selvästi pois tolaltaan. Nuorten 
puheita kuunnellessani tajusin konkreetti-
sesti, kuinka tärkeää nuorten on päästä ak-
tiivisesti purkamaan ilmastonmuutoksen 
heissä herättämiä, hyvin monitajuisia, ja 
jopa keskenään ristiriitaisia, tuntemuksia 
keskustelun ja toiminnan kautta. Harvoin 
olen päässyt kuuntelemaan niin rohkeata 
ja avointa keskustelua ilmastonmuutoksen 
nuorissa herättämistä tunteista. 
 Keskustelutilaisuus todella kosketti 
paikalla olleita aikuisia. Itse tunsin syyl-
lisyyden piston sydämessäni ja toisaalta 
nuoret myös sanoittivat ääneen monia 
omia tuntemuksiani. Ristiriitaisen ko-
kemuksesta teki keskustelutilaisuuden 
provosoiva luonne ja ennen kaikkea sen 
lopetus eräänlaiseen katarttiseen yhteis-
huutoon, joka oli osalla nuorista hiukan 
liikaa. Puhuessani jälkikäteen Teglgaardin 
kanssa ymmärsin, että tilanne oli ollut 
myös hänelle uusi ja nuorten tunteiden 

Tunnelmia Norjan festareilta 

syyskuussa 2021 osallistuin norwegian Assitej Festivalille Kristiansandisssa. 
Kyseessä oli ensimmäinen ulkomaanmatkani koronapandemian suljettua 
maiden rajat ja matkustaminen tuntui jälleen jännittävältä. Oli inspiroivaa 
tavata taiteen tekijöitä eri maista, katsoa esityksiä vieraalla kielellä vieraas-
sa maassa ja olla kokonaan uudessa ympäristössä. Koronaan liittyvät sään-
nöt olivat myös lievemmät norjassa kuin suomessa, ja olin todistamassa 
hetkeä, jolloin kello löi neljä ja ihmiset hurrasivat kadulla kaikkien korona-
rajoituksien poistuttua. ilmassa oli kansanjuhlan tuntua.

Kyltti ohjaamassa vieraita oikeaan paikkaan 
teatteri- ja konserttikeskus Kildenin edessä. 
Kuva: tanja turpeinen

Yhdessä tekemisen iloa



5Jäsenlehti 2021 – 2022

voimakkuus tuli hiukan yllätyksenä. Nor-
maalisti hän pitää työpajoja lähinnä aikui-
sille ammattilaisille. Norjassa hän aidosti 
halusi antaa tilaisuuden nuorille päästä ää-
neen ja kuulla heidän ajatuksiaan. Nuoret, 
joiden kanssa keskustelin, olivatkin kiitol-
lisia ja otettuja tästä. Teglgaard kuitenkin 
vei nuoret syvään päätyyn, joten hänen 
olisi pitänyt tuoda heidät turvallisesti kui-
valle maalle. Hän oli selkeä auktoriteetti 
tilanteessa, joten hänellä oli myös paljon 
vastuuta. Koska keskustelun osanottajat 
olivat nuoria, niin tämä vastuu oli vielä 
suurempi. Tästä syystä pääosin positiivi-
nen ja tarpeellinen ilmastokeskustelu he-
rätti myös eettisiä kysymyksiä teatteriken-
tällä käytettävistä metodeista ja vahvoista 
auktoriteeteistä.
 Ilmastonmuutos on aikamme suurim-
pia haasteita ja siihen on reagoitava. Pu-
heiden ja tunteiden ventiloimisen lisäksi 

tarvitaan konkreettisia toimia ja helposti 
ymmärrettävissä olevaa tietoa. Tästä tieto-
kirjailija Laura Ertimon ja Teatteri ILMI Ö.:n 
tässä lehdessä esittelemä yhteistyö on 
hyvä esimerkki. Suomen Assitejssa yritäm-
me ottaa ilmastovaikutukset huomioon 
toiminnassamme. Kompensoimme tämän 
lehden painamisesta ja matkustamisesta 
koituvat hiilidioksidipäästöt. Pyrimme hi-
taaseen matkustamiseen, kun se on mah-
dollista. Bravo!-festivaalin kehittämistyös-
sä ilmastonmuutos on yksi kehittämiseen 
ajavista voimista. Ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi tehtävät toimet tuntuvat kui-
tenkin usein riittämättömiltä ja välillä han-
kalilta toteuttaa. Lisäksi Assitejn toiminnan 
ytimessä on kansainvälisyys, joka johtaa 
matkustamiseen ja tämä taas kasvattaa 
päästötaakkaa. Tästä huolimatta lannistu-
misen sijasta on vain tartuttava toimeen ja 
otettava ilmastotoimet osaksi arkipäivää. 

norjan Assitejn toiminnanjohtaja ingvild lien 
ja projektipäällikkö theis irgens festivaalin 
avajaisseremoniassa teatteri- ja konserttikes-
kuksessa Kildenissä, Kristiansandissa.  
Kuva: Anni-Roosa Mäki

Osa nuorisodelegaateista 
ilmastokeskustelun jälkeen.  
Kuva: tanja turpeinen

seuraava nuorisodelegaattiohjelma 
Bibu-festivaalilla
 Nuorisodelegaatin mukana kulkemi-
nen oli todella antoisaa ja nautin työstäni 
Norjan festareilla. Saimme myös hyvää 
palautetta nuorilta. Toisen Suomesta osal-
listuneen nuorisodelegaatin Anni-Roosa 
Mäen palautteen voit lukea tästä lehdestä. 
Toimintaa pyritäänkin ehdottomasti jatka-
maan. Seuraava nuorisodelegaattiohjelma 
järjestetään näillä näkymin jo ensi keväänä 
Ruotsissa Helsingborgissa Bibu-festivaalin 
ja AAG:n yhteydessä 17.-22.5.2022. Päi-
vämäärät kannattaa ehdottomasti pistää 
muistiin ja varata matkat ajoissa festivaa-
lille. Toivottavasti pystymme kokoamaan 
festivaalille kunnon delegaation Suomes-
ta. Matka naapurimaahan taittuu kätevästi 
myös laivalla ja junalla. Bibu-festivaali ja 
AAG tulevat keräämään yhteen lasten ja 
nuorten esittävän taiteen ammattilaisia 
ympäri maailmaa, koronatilanteen sen sal-
liessa. Työpajojen ja seminaarien teemana 
on ilmastokeskustelun merkeissä kestä-
vyys (Sustainability). Ohjelmistossa on 
sekä ruotsalaisia esityksiä että kansainvä-
lisiä, alkuperäiskansojen tekemiä esityksiä. 
Helsingborgissa on tarkoitus Pohjois- ja 
Baltian maiden ASSITEJ-keskusten voimin 
järjestää myös Nordic-Baltic House. Tästä 
tulemme myöhemmin tiedottamaan jäse-
nillemme. Nähdään siis siellä!

Teksti: Tanja Turpeinen
Järjestösihteeri 
Suomen Assitej ry

tämä mielipidekirjoi-
tus ilmestyi helsingin 
sanomissa 11.3.2021
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Anni-Roosan 
matkaraportti 
Norjasta
Pääsimme Marian kanssa nuoriso-
delegaateiksi Kristiansandiin, nor-
jaan Assitej teatterifestivaaleille. 
Meidän lisäksemme nuorisodele-
gaatteina oli kaksi nuorta Virosta 
ja islannista sekä kaksikymmentä 
nuorta norjasta. 

 Delegaatteina osallistuimme työpa-
joihin liittyen esimerkiksi improvisaati-
oon, tanssiin ja sen avulla liikkumiseen 
sekä teatteritaisteluun. Näimme tanssi- 
ja teatteriesityksiä Ranskasta, Islannista, 
Virosta sekä Norjasta ja osallistuimme 
paneeleihin liittyen nuorten mukaan ot-
tamiseen esityksissä sekä ympäristöys-
tävällisempään teatteriin.
 Yhteisten tapahtumien jälkeen kes-
kustelimme ryhmässä kokemastamme 
ja näkemästämme. Saimme myös keksiä 
ja kehitellä toimintaa nuorille tulevai-
suuden vastaaville festivaaleille. Tapah-
tumien ja työpajojen kautta pääsimme 
tutustumaan helposti muihin nuoriin 
sekä syventämään tutustumista va-
paammin vapaa-ajalla esimerkiksi Kristi-
ansandin kaupunkia yhdessä kiertäessä. 
Välillä tosin tuntui, että vapaa-aikaa oli 
liikaa, mutta se menikin aina yllättävän 
nopeasti uusiin ihmisiin tutustuessa.
 Meille luotu festivaaliohjelma oli 
hyvin suunniteltu ja esimerkiksi ensim-
mäisen päivän improvisaatiotyöpaja 
oli sijoitettu loistavasti, sillä sen vetäjä, 
Niels Petter Mørland, kehitti rennon ja 
turvallisen ympäristön, joka varmasti 
kantoi läpi koko viikon. Muutama haus-
ka tilannekin syntyi ohjelman puitteissa, 
kun esimerkiksi osallistuimme semi-
naariin liittyen nuorten osallistumisesta 
produktioihin, mutta koska koko pari 
tuntinen seminaari oli norjaksi, osa 
meistä nuorista ei ymmärtänyt lainkaan 
ja ne jotka ymmärsivät, sanoivat puhei-
den olevan niin tylsiä ja lähinnä alan am-
mattilaisille suunnattuja. 
 Koko matka sujui hyvin. Lensimme 
tiistaina Helsingistä Amsterdamin kautta 
Kristiansandiin ja meitä vastassa oli taksi, 
joka vei meidät sekä muutaman muun 
vieraan suoraan hotellille. Kotimatkalle 
oli samanlainen järjestely. Saapumispäi-
vän iltana ehdimme hieman tutkia kau-

punkia Marian kanssa kahdestaan, sillä 
yhteiset tapahtumat alkoivat vasta kes-
kiviikkona. Viikon aikana ruokailu oli jär-
jestetty hotellin kanssa niin, että kupon-
kia vastaan saimme syödä aamupalan ja 
päivällisen siellä, mutta lounaan saimme 
otettua mukaan. Lounas sisälsi yleensä 
mehun, täytetyn patongin ja jugurtin.
 Matkustaminen pitkän tauon jäl-
keen on jännittävää. Kun ottaa vielä 
koronan takia tulleet rajoitukset ja suo-
situkset huomioon, jännitys lisääntyi 
matkan lähestyessä. Norjassa suosituk-
set olivat erilaiset, etenkin Kristiansan-
dissa joka on pienempi kaupunki verrat-
tuna vaikka Osloon. Saimme lähes koko 
ajan nähdä kaikkien kasvot kokonaan, 
sillä maskisuositus poistettiin Norjas-
ta viikon aikana. Tämä oli aluksi outoa, 
mutta lopulta todella mukavaa, sillä 
etenkin kun kaikki tapahtui englanniksi, 
kielen ymmärrys helpottui kun sai luet-
tua huulilta ja kasvojen sanaton kommu-
nikaatio mahdollistui.
 Pienistä kommelluksista huolimatta 
koko reissu sujui todella hyvin. Vaikka 
alussa jännitti, miten englanti taipuu 
taas pitkästä aikaa, kieleen tottui no-
peasti. Välillä se jopa jäi päälle ja kun 
olimme vain suomalaiset hississä, puhe 
meinasi silti tulla englanniksi sekä nuk-
kumaan mennessä ajatukset jäivät eng-
lannille. En ole koskaan aiemmin ollut 
teatterifestivaaleilla, joten kokemus oli 
ainutlaatuinen ja oli ihana päästä mu-
kaan. Oli myös ihana tutustua uusiin 
ihmisiin eri puolilta Pohjoismaita sekä 
heidän kulttuureihin ja elämäänsä nuo-
rena muualla. Hauskaa oli myös vertailla 
kieliä ja kuinka sama sana voi tarkoittaa 
täysin eri asiaa islanniksi kuin suomeksi.
 Kotiin palatessa olemme pitäneet 
yhteyttä muihin nuoriin mm. Snapcha-
tissa ja osa onkin suunnitellut jo reis-
suaan Suomeen sekä muihin maihin ta-
paamaan uudelleen.
 Isot ja lämpimät kiitokset koko Assi-
tej tämän upean ja mahtavan kokemuk-
sen mahdollistamisesta meille nuorille!

Teksti: Anni-Roosa Mäki
Kirjoittaja on Kallion lukion abi ja 
Ilmaisukoulu Tuikkeen oppilas

Maria tarvainen (vas.) ja Anni-Roosa Mäki 
olivat suomen nuorisodelegaatit Kristiansan-
dissa. 
Kuva: Anni-Roosa Mäki

Anni-Roosan ja Marian festaripassit 
festivaalin viimeisenä päivänä. 
Kuva: Anni-Roosa Mäki

Osa nuorisodelegaateista stage Combat 
-työpajan jälkimainingeissa. 
Kuva: tanja turpeinen
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teatteri ilMi Ö. ja tietokirjailija 
laura ertimo kiertueella
ensimmäistä kertaa teatteri ilMi Ö:n 
historiassa esityksen työryhmässä on 
mukana tietokirjailija niin esityksen 
valmistusprosessissa kuin lavallakin. 
ihme ilmat -esitys pohjautuu lasten- 
ja nuorten-kirjallisuuden Finlandia-
ehdokkaiden laura ertimon ja Mari 
Ahokoivun tietokirjaan ihme ilmat! 
Miksi ilmasto muuttuu (into Kustan-
nus, 2019). tietokirjailija laura ertimo 
kertoo kokemuksestaan yhteistyöstä 
teatteri ilMi Ö:n kanssa.

ihme ilmat! tietokirjasta teatteri-
sohvalle
 Viime aikojen lastenkirjallisuuskes-
kustelu on pyörinyt pääasiassa yhden 
aiheen ympärillä: Mitä tehdä, jos/kun 
nyky-lapset eivät lue? Onko edessämme 
rappio? 
 Viime aikojen yleisen keskustelun 
kuumankostea peruna taas on ilmaston-
muutos. Siltä suunnalta uhkaa mittakaa-
valtaan laaja-alaisempi rappio.
 Vuonna 2019 ilmestynyt Ihme il-
mat! Miksi ilmasto muuttuu on alakou-
luikäisille suunnattu vastaus rappiontor-
juntaan. Sitä tehdessäni mietin muun 
muassa, voiko ilmastonmuutoksesta 
puhua niin, että mukana on huumoria 
ja mihin asemoituu toivo tietokirjassa, 
joka kuvaa ilmastokriisiä lapsille. Sain 
kumppaniksi vastauksia etsimään ku-
vittajan, sarjakuvataiteilija Mari Aho-
koivun, jonka kuvitusperiaatteet ja tyyli 
tekevät suuren osan Ihme ilmoja.
 Kirja sai lastenkirjaksi paljon huo-
miota, kansikuva vilahteli Helsingin Sa-
nomien sivuilla ja käännössopimuksia 
solmittiin. Samaan aikaan lastenkirjalli-
suuden paikka kyseenalaistettiin siellä ja 
täällä. Lukemattomuus-keskustelu jylläsi 
– oli selvää, että kirja ei yksin riitä eikä 
tavoita toivottua yleisöä. Se tuntui su-
rulliselta. Julkinen keskustelu sai minut 
kulkemaan tuntosarvet herkkänä: mistä 
löytyisi silta kirjallisuudesta ympäröi-
vään maailmaan? Apurahatahon järjes-
tämä suunniteltu sattuma, kesäjuhlat, 
toi yhteen tietokirjailijan ja teatterin.

Kun intressit kohtaavat
 Olen koulutukseltani maantieteilijä 
ja kirjoittanut noin 15 vuoden aikana 
reilut 15 tietokirjaa lähinnä lapsille. Ra-
kastan haastetta, jonka monimutkaisel-

ta näyttävän ilmiön kääntäminen yleis-
tajuiseksi esitykseksi asettaa. Yleensä 
ratkon haastetta yksin, kuvittajan tai 
kustannustoimittajan kanssa. Kuuntelen 
lasten puheita. Pohdin sitä, kuinka pal-
jon he ymmärtävätkään, vaikka aikuiset 
eivät sitä huomaa.
 Kirjailijuuteen ja ennen kaikkea kir-
jailijan tulonmuodostukseen kuuluu kir-
jallisen työn lisäksi kouluvierailuja, mes-
suja ja muita esillä olemisen tilanteita. 
Ne poikkeavat istumalihaksia vaativasta 
arjesta, ja voivat aiheuttaa esimerkiksi 
kauhua (jos esiintyminen ei tunnu luon-
tevalta) tai toivotun tauon (jos yhteys 
yleisöön löytyy).
 Teatteri ILMI Ö. on osallistavan ja 
soveltavan teatterin pioneeri Helsingis-
tä. Teatteri kertoo tärkeimmiksi toimin-
taansa sääteleviksi arvoikseen yhteisöl-
lisyyden, osallisuuden, dialogisuuden, 
taiteellisen rohkeuden ja ekologisuu-
den. Voisiko olla parempaa kotia ilmas-
tonmuutosta käsittelevälle esitykselle?
 Meillä oli yhteinen intressi sekä 
tarjota tietoa että osallistaa yleisöä, 
kokeilla mitä tapahtuu, kun tietoteksti 
siirtyy teatteripuheeksi ja -liikkeeksi. 
Uskaliaasti suunnittelimme, että lavalla 
nähtäisiin myös tietokirjailija omana it-
senään. 

tiedon rakentaminen kirjassa ja 
näytelmässä
 Yhteistyömme alkoi ottaa muotoa 
talven 2019–20 aikana. Alkukohta on 
hämärtynyt olosuhdemuutosten myö-
tä – ehdimme suunnitella aikataulun, 
jossa esitystä käsikirjoitettaisiin keväällä 
2020, harjoitukset olisivat kesällä ja esi-
tykset syksyllä 2020. Niin ei käynyt.
 Ehdimme kuitenkin ennen pande-
mian purskahtamista kokoontua. Mihin 
suuntaan näytelmä lähtisi kehittymään? 
Katri Mehto laati ensimmäisen hahmo-
telman näytelmän rakenteesta ja perus-
asetelmasta.
 Näytelmän hahmoiksi valikoituivat 
kirjasta tutut tytär ja äiti, Lotta (Outi 
Sädekallio-Snellman) ja Ida (Anne Kor-
honen). Mukaan soviteltiin niin ikään 
kirjasta Fossiilimenninkäistä ja Ilmasto-
keijua, jotka Minna Savin esittäisi vaih-
dellen roolia tarpeen mukaan. Mennin-
käinen ja keiju ovat kirjassa Aku Ankan 
mieltä piinaavien pirun ja enkelin muka-

elmia. Keiju ja menninkäinen eivät kuvaa 
kokonaista ihmistä ajatuksineen vaan 
tekevät näkyväksi jokaisen päässä kiiste-
leviä järjen ääntä ja hyvistä ja tosiasiat 
kieltävää tai mieleisekseen vääntelevää 
jäkätystä. Lisäksi lavalla olisi Tietokirja-
lija, joka auttaisi Lottaa hahmottamaan 
ilmastonmuutoksen osa-alueita.
 Kirjasta poiketen Lotta tekee näytel-
mässä esitelmää ilmastonmuutoksesta. 
Paikkana on kotisohva, äiti hääräilee 
ympärillä kännykkänsä, kahvikuppinsa, 
työkiireidensä ja kiiltäväpaperisten ai-
kakausilehtiensä kanssa. Lotta kuunte-
lee musiikkia ja painii hankalan aiheen 
kanssa. Tietoa kyllä löytyy, mutta se on 
ristiriitaista ja vaikeasti hahmotettavaa.
 Aloituksen tueksi tehtiin valkokan-
kaalta nähtävä kuva- ja videokollaasi, 
joka tulee hulluksi. Lotan äiti Ida on 
sinänsä hyväntahtoinen esiteinin äiti, 
joka mielellään heittäytyy trendien vie-
täväksi ja on markkinoinnin ammattilai-
nen. Shoppailemasta palatessaan hän 
tyrkkää Lotalle ”kätevän tietokirjan”, 
joka tuo mukanaan lavalle kirjailijan ja 
tekee näkyväksi kulisseista huudelleen 
menninkäisen. Prosessin edetessä hah-
mogalleria supistui, kun keiju ja kirjailija 
sulautuivat yhteen ja Fossiilimenninkäi-
nen jäi ainoaksi mielikuvitusolennoksi ja 
antagonistiksi.
 Ohuessakin lastentietokirjassa ehtii 
käsitellä ilmastonmuutoksen periaat-
teet, kun asettelee sanansa tarkoin ja 
kun saa sanojen rinnalle kuvat tiedon 
omaksumista tukemaan. Tietokirjailijan 
näkökulmasta kirjan sisältöjen siirtämi-
nen teatteriesitykseen osoittautui haas-
tavaksi, tavattoman kiinnostavaksi ja 
kehittäväksi puuhaksi. Parhaimmillaan 
teatteripuhe välittää viestiä tehokkaasti, 
mutta viestin kärki pitää muotoilla huo-
mattavasti kirjaa kapeammaksi. Sanoja 
voi käyttää vähemmän. On oltava tilaa 
liikkeelle, tapahtumille ja ilmeille. Siinä 
missä kirjaa voi lukea omaan tahtiin, 
tietoa sulatellen ja tarvittaessa taakse 
päin selaten, näytelmän tahti on en-
nalta määrätty. Tietotulvaa täytyy siis 
säännöstellä eri tavalla kuin kirjassa. 
Vaati monen monta puoli-improvisoitua 
kierrosta ja simultaani-käsikirjoittamista, 
jotta Ihme ilmat -kirjan sisällöstä kuoriu-
tuivat esiin ilmastonmuutoksen kokonai-
suutta kuvaavat Ihme ilmat -kohtaukset. 
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ilmiöiden runsaudenpulasta käsiteltä-
väksi valikoitui lopulta kolme pääasiaa:
- Ilmastonmuutoksen kemiallisessa 
 ytimessä oleva hiilen kierto. 
- Ruokatuotannon yhteys sekä ilmasto- 
 kriisiin että luontokatoon.
- Vaateteollisuus esimerkkinä globaa- 
 lista taloudesta, joka piilottaa päästöt
  ja ihmisoikeusrikkomukset lonkeroi- 
 hinsa.

 Soluhengityksen ja yhteyttämisen 
sekä fossiilisten polttoaineiden havain-
nollistaminen teatterin keinoin on mah-
tavaa! Jos lavalla on kirjailija, joka esittää 
puuta ja yleisö heittää yhtä aikaa hiilidi-
oksidia markkeeraavat kävyt ilmaan, ei 
puu saa niitä millään kiinni. Kävyt jäävät 
pyörimään jaloissa näytelmän loppuun 
saakka. Ei ole sattumaa, että näytelmän 
perustassa on luonnontieteellisen tie-
don elämyksellinen havainnollistami-
nen.
 Jos soijaa viljellään tropiikissa to-
fua varten, menninkäinen kaataa yhden 
puun pienen peltotilkun alta. Lihatilaa 
varten tarvitaan monikymmenkertainen 
pinta-ala, sillä liikumme ravintoketjussa 
eteenpäin. Soijapeltojen aiheuttaman 
metsätuhon jäljet johtavatkin lihateol-
lisuuteen. Hiilinielujen ja maatalouden 
päästöjen idea kirkastuu.
 Entä kun tyynyistä rakennetaan 
pelilauta, jossa öljystä ja puuvillasta 
kehrätään lankaa, kudotaan kangasta 
roiskutellen jätevedet suoraan jokeen, 
tehdään hikipajassa 12–16-tuntisia työ-
päiviä, kuljetetaan, markkinoidaan, os-
tetaan… ja viedään vaatteet sitten kaa-
topaikalle menninkäisen lyödessä löylyä 
ja koko yleisön esittäessä valitsemaansa 

työvaihetta? Siitä syntyy romahdus, joka 
pakottaa Idankin pysähtymään ja kurot-
tamaan Lotan avuksi. 
 Yksinkertaistamisen ja karsimisen 
kanssa tasapainottelussa on riskinsä. 
Kirjaa tehdessä tekstimäärän vähentä-
minen jalostaa viestiä. Mutta jossain 
tulee vastaan raja, jonka jälkeen karsi-
minen tuottaa liian yksinkertaisen ku-
van. Jos globaalin talouden prosessien 
kuvaamisessa käytetään esimerkkinä 
tekstiiliteollisuutta, miten varmistetaan, 
ettei näytelmästä jää mielikuvaksi: vaat-
teet aiheuttavat ilmastonmuutoksen? 
 Ihme ilmat -näytelmässä katsomo 
kutsutaan mukaan kuluttamaan fossii-
lisia polttoaineita ja pöläyttämään il-
moille hiilidioksidia, raivaamaan peltoa 
ja pyörittämään talouden rattaita. Kar-
nevalistiset hetket leikkaa Lotan käper-
tyminen ja Idan hiljainen keskustelun 
aloitus. Lopulta lavalla nähdään sekä 
mahdollisuus omiin toimiin että iso kasa 
yhteiskunnan päätöksiä. 

sohva koulun pihalla
 Lopulta kouluille sekä nuorten va-
paa-ajantiloihin suuntautunut kiertue 
toteutui syksyllä 2021. Kun fyysiset ta-
paamiset olivat mahdollisia loputtomien 
Zoom-läpilukujen ja virtuaalisten suun-
nittelujen jälkeen, esitysten kohtalo ei 
ollutkaan selvä. Päädyimme varmista-
maan esitysluvat kouluilta siten, että 
luokkatilaan tai saliin suunniteltu näy-
telmä muokattiin ulkoesitykseksi. Video-
materiaalit ja projisoinnit pudotettiin 
pois ja hiilidioksidipallotteluun kerättiin 
materiaali mäntymetsästä. 
 Jos virusten haltijat olivat koko maa-
ilmaa ja meidän näytelmäämmekin vas-

taan, säiden haltijat osoittautuivat myötä-
mielisiksi. Männikkö koulun pihan laidalla 
on riski syys-lokakuun vaihteessa. Sinne 
kannoimme sohvan, maton ja muut rekvi-
siitat, ja kuin ihmeen kautta pilvien välistä 
siivilöityvä aamuaurinko tarjosi valaistuk-
sen lavalle. Rakennetun ympäristön ja 
metsälämpäreen rajalla näytelmä sai yl-
lättävän viimeisen silauksen. Ympäristön 
asettamat rajoitukset auttoivat edelleen 
tiivistämään rakennetta. 
 Erästä näytöstä seuraavana päivänä 
lapset tulivat erikseen kiittämään esi-
tyksestä. Yksi opettaja kertoi oppilaiden 
hämmästelleen, että aikuiset tekevät 
tällaista – kyseessä oli 6–7-luokkalaisten 
ensimmäinen kokemus teatterista. Kou-
luissa näkyvät pandemian ja eristyksen 
jäljet. Monet kiittivät havainnollisuudes-
ta. Hiilen kierto ei kiehdo kemian oppi-
kirjan kaavioissa, mutta omenapuun ja 
Lotan vuoropuheluna ja ilmoille sinkoa-
vina männynkäpyinä pointti upposi. Se 
ilahduttaa, sillä satunnaisen poukkoilun 
sijasta toivoisin ilmastokeskustelun ja 
-toiminnan pohjaavaan asianmukaiseen 
tietoon.
 Vaan mitä kävi kirjalle? Jokaisen 
näytöksen lopussa annoimme luokkiin 
omat kappaleet Ihme ilmoja. Kuuleman 
mukaan niitä alettiin heti lukea.

ihme ilmat -esityksen työryhmä:
Käsikirjoitus: Anne Korhonen, 
Minna Savin, Outi Sädekallio-Snellman, 
Laura Ertimo (vierailija)
Ohjaus: työryhmä esiintyjät: työryhmä 
lavastus ja puvustus: työryhmä
Kenelle: 5. - 9. -luokkalaisille 
esitystila: Koulun lähiluonnossa, 
esitys on kiertävä
esitystä tukevat: Taike, Okm, 
Helsingin kaupunki

teatteri ilMi Ö. on vuodesta 2002 toi-
minut kiertävä ammattiteatteri, joka 
tuottaa kotimaisia kantaesityksiä ja to-
teuttaa yleisötyötä; yhteisöteatterihank-
keita, työpajoja ja koulutuksia. Teatteri 
ILMI Ö. on erikoistunut lasten- ja nuor-
tenteatteriin sekä yhteistoiminnallisiin 
ja osallistaviin työtapoihin. Teatterikoulu 
ILMI Ö. tarjoaa teatteritaiteen perus-
opetusta lapsille ja nuorille.

Teksti: Teatteri ILMI Ö.
teatteri@teatteri-ilmio.fi
040-839 1683
www.teatteri-ilmio.fi

ihme ilmat -ulkoesityksen pyörteissä vas. 
Anne Korhonen, Minna savin, Outi sädekallio-
snellman ja laura ertimo. 
Kuva: Maria Myllykangas
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Muutosten festivaali
 Vuodet 2020 ja 2021 ovat olleet 
festivaalien järjestäjille tuulista aikaa. 
Festivaaleja on peruttu, siirretty ja jär-
jestetty etätoteutuksin. Kansainvälinen 
Bravo!-festivaali lapsille ja nuorille jou-
duttiin maaliskuussa 2020 peruutta-
maan juuri ennen sen alkua koronan 
rantauduttua Suomeen. Seuraavan 
vuoden 2021 festivaalin suunnitteluun 
lähdettiin avoimin ja toiveikkain mielin, 
ja nippu vaihtoehtoisia suunnitelmia to-
teutuksesta takataskussa. Vuoden 2021 
festivaalin suunnittelu oli välillä kuin jän-
nitysnäytelmä, jonka loppuratkaisua on 
vaikea ennustaa. Suunnitelmia muokat-
tiin ja sopeutettiin joka kuukausi uusien 
pandemiarajoitusten ja tautitilanteen 
mukaisesti. Matkan varrella kansainvä-

liset live-esitykset vaihtuivat kotimaisiin 
live-esityksiin, live-esitykset online-to-
teutuksiin, sisäesitykset ulkoesityksiin, 
festivaalitoimisto kotitoimistoksi ja festi-
vaaliavajaiset vuorovaikutteiseksi zoom-
esitykseksi. Festivaalin lopullinen hybri-
dimuoto rakentui neljässä viikossa.

toteutus
 Bravo!-festivaali toteutui 6.-14.3. 
2021 pääosin online-ohjelmistona, jossa 
nähtävillä oli kansainvälisiä sekä kotimai-
sia esitystallenteita sekä striimauksia. 
Näiden lisäksi toteutettiin etätyöpajoja, 
digitaalisia esityksiä sekä ulkoesityk-
siä päiväkodeissa ja kouluissa. Online 
Bravo!-festivaali keräsi 7500 katseluker-
taa (ruutua). Yhden ruudun tai laitteen 
takana esityksiä seurasi useimmiten 

useampi henkilö kuten perhe, päiväko-
ti- tai koululuokka, joten todellinen kat-
sojaluku oli vielä paljon suurempi. Oh-
jelma oli katsottavissa Bravo!-festivaalin 
verkkosivujen kautta Youtube-alustalla 
ja osa esityksistä myös Helsinki-kanaval-
la. Festivaalin muut esitykset ja etätyö-
pajat olivat rajattuja tietylle koulu- tai 
päiväkotiryhmälle omassa yksikössään 
ja näihin etä- tai ulkototeutuksiin osallis-
tui yhteensä 1243 henkilöä. Koko ohjel-
ma oli maksutonta kuluttajille.

Festivaalin ohjelmisto
 Online Bravo!-festivaalin ohjelmis-
toon valikoitui neljä kansainvälistä teos-
tallennetta; teatro Al Vacion (Meksiko/
Argentiina) NADA, Kompani Giraffin 
(Ruotsi) Tvärslöjd sekä Claire Parsons 

Bravo! 2021
– pandemia-ajan festivaali 
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Co:n (Ruotsi) SOON SWOON sekä a 
line art:in 22-osainen sarja osallistavia 
taideaktiviteetteja englanniksi Anna & 
Arji’s Broom Cupboard (Iso-Britannia). 
Nämä ryhmät olisivat tuoneet livetoteu-
tuksia jo vuoden 2020 festivaaleille, jo-
ten oli hienoa saada heidän tuotantoaan 
osaksi festivaalia.
 Online-ohjelmassa nähtiin koti-
maisia esityksiä seitsemältä ryhmältä: 
Company Portmanteaun Piste, piste, 
piste, teatteri Qo & Karavanin Kauko-
kaiku-lyhytelokuvat GÖG ja VSKHNA, 
nukketeatteri Kuuma Ankanpoikasen 
& tehdas teatterin nukketeatteriesitys 
Prinsessa Pikkiriikki – kaikkien tuhmu-
roijien sankari, Red nose Companyn 
Keisarin uudet vaatteet, teater Kojanin 
Vi och vilda väsen (ruotsiksi), ilmatilan 
ilma-akrobatiaesitys Opuntia sekä Circo 
aereon Lion The Weird and Magical Ab-
racadabra Circus Show. 
 Online-ohjelman lisäksi pystyttiin 
tarjoamaan esityksiä ja etätyöpajoja 
koulu- tai päiväkotiryhmille: teatteri Qo 
& Karavanin Kaukokaiku-etätyöpajat 
päiväkodeille ja kouluille toteutettiin 
Teamsin välityksellä, Barnens estradin 
ulkoesitys Majas nya vän esitettiin päi-
väkotien pihoilla ruotsiksi ja suomeksi, 
Red nose Companyn Kejsaren’s nya 
kläder ruotsinkielisen esitystallenteen 
katsoivat pääkaupunkiseudun ruot-
sinkieliset esikoululaiset ja #digiteat-
terin Tekoälyseikkailu 1994 toteutet-
tiin älylaitteiden avulla koululuokissa 
3.–5.-luokkalaisille.
 Ohjelmiston esitykset olivat pää-
osin teatteri-, sirkus-, tanssi- ja nukke-
teatteriesityksiä ja usein ymmärrettävis-
sä sanattomina monilla kielillä. Kolme 
esityksistä oli ruotsinkielisiä ja kolme 
suomenkielisiä, 22-osainen Broom Cup-
board -sarja englanniksi. #digiteatterin 
Tekoälyseikkailu 1994, uudenmuotoinen 
digitaalinen esitys älylaitteiden kautta 
koettuna, oli Bravo!-festivaalin tilaus-
teos. Monet esityksistä olivat tuoreita 
ensi-iltoja, kuten Nukketeatteri Kuuma 
Ankanpoikasen Prinsessa Pikkiriikki – 
kaikkien tuhmuroijien sankari ja Bar-
nens Estradin ulkoesitys Majas nya vän. 
Teatteri Qo & Karavanin VSKHNA nukke-
teatterilyhytelokuva ja Ilmatilan Opuntia 
olivat varta vasten Online Bravo!-festi-
vaalille tehtyjä toteutuksia. Oli hienoa 
todistaa kotimaisten esitysten korkeaa 
laatua ja niiden erilaisia toteutuksia – 
kaikki tekivät parhaansa haastavissa ja 
alati muuttuvissa olosuhteissa.
 Festivaalin avajaisia vietettiin Zoom-
alustalla ja avajaisesityksenä nähtiin Red 
Nose Companyn esitys Keisarin uudet 
vaatteet. Esitys oli vuorovaikutteinen ja 

osallistava, ja esiintyjät ja yleisö näkivät 
toisensa ruudun välityksellä. Oli tärke-
ää saada kokemus yleisön ja esiintyjien 
vuorovaikutuksesta ja juhlistaa festivaa-
lin avajaisia! 
 Festivaaliviikon aikana Suomen As-
sitej järjesti myös Kohtaamisia-ammat-
tilaisseminaarin Zoom-alustalla, joka 
kokosi yhteen ammattilaisia keskuste-
lemaan. Seminaarissa käsiteltiin lapsen 
ja nuoren ja taide-elämyksen holistista 
kohtaamista, sateenkaarisensitiivistä 
kohtaamista, alan ammattilaisten kes-
kinäistä ja teosten ja tuottajien kohtaa-
mista. Luennoitsijoina toimivat Tarja 
Pääjoki aiheenaan ”Taidevierailu lapsen 
ja nuoren silmin”, Kirsi Törmi aiheenaan 
”Kohtaamisen taito – eettisyys esittävän 
taiteen organisaatiossa” sekä Pauliinan 
Aladin teemalla ”Sateenkaarisensitiivi-
syyden huomioiminen lapsille ja nuoril-
le suunnatussa esittävässä taiteessa”. 
Aladinin luentoa seurasi syventävä työ-
paja. Viimeinen seminaaripäivä oli jär-
jestetty yhteistyössä ITU Lastenteatteri 
Ideahautomon kanssa. Assitejn saaman 
palautteen mukaan seminaari oli erit-
täin toivottu ja mielenkiintoinen. Lasten 
esittävän taiteen eri toimijoiden keski-
näinen kohtaaminen nähtiin arvokkaana 
ja vastaavia seminaareja toivottiin jär-
jestettävän myös tulevaisuudessa. Kiitos 
kaikille osallistujille!

lapsiraati
 Bravo!-festivaaleilla on jo usean 
vuoden ajan järjestetty lapsiraati, joka 
kannustaa lapsia keskustelemaan näke-
mistään esityksistä ja taiteesta. Online 
Bravo!-festivaaleihin osallistui Teatte-
ri ILMI Ö.:n järjestämä lapsiraati, joka 
koostui 3–14-vuotiaista lapsista ja nuo-
rista. Online-toteutus mahdollisti sen, 
että lapsia osallistui sekä Suomesta ja 
yksi Espanjasta. Lapsiraati katsoi koti-
sohviltaan online-ohjelman esitykset 
ja keskusteli niistä yhteisissä zoom-ta-
paamisissa teatteripedagogin kanssa. 
Teatteri ILMI Ö. teki lasten palautteista 
hauskat videokoosteet, jotka ovat edel-
leen nähtävillä www.bravofestivaali.fi 
-sivustolla sekä Bravo!-festivaali Youtu-
be-kanavalla. Videokoosteet on puhuttu 
suomeksi ja varustettu englanninkielisil-
lä tekstityksillä. 

Festivaalin tunnelmia
 Festivaali osui keskelle maaliskuuta, 
jolloin pääkaupunkiseutu oli tiukkojen 
koronarajoitusten puristuksissa. Live-
kohtaamisia sisältäviä kulttuuritapah-
tumia ei pääosin voitu järjestää koko 
talvena ja keväänä ollenkaan. Oli hienoa 
nähdä, kuinka lämpimästi ja avosylin 

yleisö otti vastaan online-festivaalin. 
Lapsille ja nuorille suunnatulle esittä-
välle taiteelle oli selkeästi tilausta. Päi-
väkoti- ja koululuokilta saimme innos-
tunutta palautetta, jossa kiiteltiin sitä, 
että pystyttiin tarjoamaan edes jotain 
taidesisältöjä lapsille poikkeusaikana. 
Vaikka online-festivaali ei voi korvata li-
ve-esityksiä kokonaan, sen hyvä puoli on 
saavutettavuus. Digitaalinen ulottuvuus 
toi tullessaan katsojia pääkaupunkiseu-
dun lisäksi ympäri Suomea ja maailmaa. 
Festivaali oli myös järjestäjille positiivi-
nen ja tunnelmaa nostattava kokemus, 
vaikka vastavuoroisia kohtaamisia ylei-
sön kanssa kaivattiinkin. Tällä kertaa 
festivaali koettiin oman perheen kanssa 
kotisohvalla tai oman päiväkotiryhmän 
kanssa yhdessä. Suuret kiitokset muka-
na olleille taiteilijoille, yhteistyötahoille 
ja katsojille! 

jatkosuunnitelmia
 Monen muun festivaalin tavoin 
Bravo!-festivaali myös laajeni ajassa. 
Tänä syksynä on saatu nauttia Bravon 
ohjelmiston kotimaisista esityksistä, jot-
ka siirtyivät kulttuuritalojen syksyn 2021 
ohjelmistoon. Osa Bravo!-festivaalin 
2020-21 kansainvälisistä esityksistä näh-
dään ensi keväänä kotimaisen Hurraa!-
festivaalin yhteydessä pääkaupunkiseu-
dun kulttuuritaloissa 12.-20.3.2022. 
 Bravo!-festivaali on toiminut vuo-
desta 2000 rakenteellisesti pitkälti sa-
manlaisena. Suomen Assitej on nyt 
aloittanut festivaalin kehitystyön, jossa 
tavoitteena on uudistaa niin festivaa-
lin rakennetta kuin sisältöä. Helsingin 
kaupunki myönsi hankkeelle 3-vuotisen 
kehittämisavustuksen. Viime kevään 
Online-toteutuksessa päästiin jo kokei-
lemaan uudenlaisia sisältöjä tuottamalla 
etäsisältöjä, yhdistämällä suomalaista ja 
kansainvälistä ohjelmistoa, tuottamal-
la digitaalinen teos lapsiyleisölle sekä 
toteuttamalla ammattilaisseminaari 
verkossa. Lapsiraadin videototeutuksen 
myötä lasten ja nuorten ääni pääsi isom-
min esille. 
 Jos teille jäsenille herää ehdotuk-
sia festivaalin kehittämistyöstä niin As-
sitejlle voi laittaa ideoita sähköpostitse 
(info@assitej.fi). Olemme järjestämässä 
yhteistä kahvituokiota jäsenille asian tii-
moilta ensi keväänä.
 Seuraava kansainvälinen Bravo!-fes-
tivaali pidetään näillä näkymin keväällä 
2023.

Teksti: Riikka Siirala
Riikka Siirala toimi Bravo!-festivaalin 
tuottajana 2020 ja 2021 ja on Suomen 
Assitej:n hallituksen jäsen.

Graafinen suunnittelu: Anna Mattsson
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hurraa!-
festivaali
12.–20.3.2022

 Lasten ja nuorten esittävän tai-
teen Hurraa!-festivaali valloittaa jäl-
leen pääkaupunkiseudun kulttuurita-
lot 12.–20.3.2022. Kymmenen päivän 
ajan Hurraa!-festivaali tarjoaa lapsille, 
nuorille ja perheille korkealaatuisia, 
riemukkaita ja kiehtovia esityksiä ja 
elämyksiä. Ohjelmistossa on fyysistä 
teatteria, sirkusta, tanssia ja nukketeat-
teria. Perinteisesti tuoreen kotimaisen 
esitystaiteen näyteikkunana tunnetun 
Hurraa!-festivaalin ohjelmistossa näh-
dään vuonna 2022 poikkeuksellisesti 
myös kansainvälisiä esityksiä.
 Vuoden 2022 Hurraa!-festivaalin 
kotimaisia helmiä ovat: teatteri QO:n 
Ovisilmä, Kuuma Ankanpoikanen & 
tehdasteatterin Prinsessa Pikkiriik-
ki, teatteri tuomikon Suru puserossa, 
Company Portmanteaun Piste, piste, 
piste, Red nose Companyn Franken-
stein sekä ilmatila ry:n Sarana.
 Kansainvälisen ohjelmiston mu-
kaansatempaavat esitykset ovat vuonna 
2020 perutun Bravo!-festivaalin taitei-
lijoilta. Hurraa!-festivaalilla nähdään: 
Don Gnu:n M.I.S. -Natten Lang Tanskas-
ta, Kompani Giraff:in Tvärslöjd ja Claire 
Parsons Co.:n LILLA SVANSJÖN Ruot-
sista sekä Arts Fraction Foundation & 
JienKYO:n Kuuki Puolasta ja Japanista.
 Hurraa!-festivaalin järjestävät vuon-
na 2022 pääkaupunkiseudun kulttuuri-
toimet yhteistyössä lasten- ja nuortente-
atterijärjestö Suomen Assitej:n kanssa.

Lisätietoja festivaalin esityksistä, 
lipunmyynnistä ja oheistapahtumista 
löytyy joulukuun puolivälistä lähtien 
www.hurraa.org -nettisivuilta.

Arts Fraction Foundation & jienKYO: Kuuki. Kuva: P. Bedlinski

Claire Parsons Co.:  lillA sVAnsjÖn. Kuva: sören Vilks

ilmatila ry: Atlas. Kuva: inkeri jäntti

Taiturointia ovenraossa, 
joutsenia hopeisella järvel-
lä ja miehiä villasukissa!

13Jäsenlehti 2021 – 2022
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tanssiteatteri Raatikon 
ja teatteri Vantaan

 Avajaisissa juhlapuheen pitänyt 
Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Vilja-
nen totesi, että kaupungilla oli vahva 
tahtotila saada Tanssiteatteri Raatikolle 
ja Teatteri Vantaalle teatteritilat Silkki-
tehtaalle. ”Silkkitehtaan teatteritilojen 
avautumisen myötä Jokirannan aluees-
ta on muodostunut uusi kulttuurin kes-
kittymä, jonka muodostavat Heureka, 
Lastenkulttuurikeskus Pessi, Vernissa ja 
Silkkitehdas”, hehkutti Viljanen. Alue on 
kaupunginjohtajan mielestä Vantaalle 
merkittävä nyt myös kulttuurimatkailun 
kehittämisen kannalta.
 Vantaan kaupungin kulttuurimyön-
teisyyteen kiinnitti huomiota myös tie-
de- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen. 
Ministeri välitti onnittelupuheessaan 
valtioneuvoston kiitokset Vantaan kau-
pungille, joka teki varsinaisen kulttuuri-
teon varmistamalla Tanssiteatteri Raa-
tikon ja Teatteri Vantaan teatteritilojen 
sijoittumisen Silkkitehtaalle. 
 Vantaan kaupungin profiilia kult-
tuurikaupunkina korosti myös kaupun-
kikulttuurilautakunnan puheenjohtaja 
Sirkka-Liisa Kähärä, joka kuluvan syksyn 
aikana Vantaalla on vihkinyt käyttöön 
kaksi kulttuuritilaa: kulttuuritalo Orvo-
kin sekä nyt Silkkitehtaan teatteritilat. 
Kulttuurijohtaja Annukka Larkio ilmaisi 
tyytyväisyytensä, että kulttuurialojensa 
merkittävät toimijat, Tanssiteatteri Raa-
tikko ja Teatteri Vantaa, ovat tulleet Silk-
kitehtaalle. ”Hyvä ottaa joskus aikansa”, 
huokaisi kulttuurijohtaja tyytyväisenä. 
”Silkkitehtaan elävöittämiseksi on laa-
dittu monia suunnitelmia vuosikymme-

uudet, upeat teatterit Tikkurilan 
Silkkitehtaalla nyt auki
Kulttuurihistoriallisesti merkittävän 
tikkurilan silkkitehtaan teatteritilo-
jen remontti valmistui syyskuussa 
ja virallisia avajaisia vietettiin loka-
kuun lopulla. 
 silkkitehtaasta on muodostu-
nut vantaalaisen kulttuurin sydän, 
jossa toimivat tanssiteatteri Raati-
kon ja teatteri Vantaan lisäksi kau-
pungin kulttuuripalvelut. 

tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen.
Kuva: Aki Valli
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nien ajan. Mutta nyt on saatu toteutet-
tua mitä loistavin hanke.”

tuplateatteri – kaksi teatteria yhdes-
sä paikassa
 Suojellun Silkkitehtaan rakennus 
koki mittavan muutoksen sisäpuolel-
taan, kun kiinteistöön valmistui Tans-
siteatteri Raatikon ja Teatteri Vantaan 
uudet toimitilat. Kiinteistön omistaja Re-
nor Oy vastasi remontin suunnittelusta 
ja saneerauksen toteutti pääurakoitsija 
Karirakenne. Varsinaisten teatterisalien 
suunnittelusta ja varustamisesta vasta-
sivat teatterit itse. Silkkitehtaalla on nyt 
kaksi upeaa teatterisalia ja viihtyisä ylei-
sölämpiö. Lisäksi teatterit saivat ajan-
mukaiset ja tyylikkäät toimisto-, huolto- 
ja pukuhuonetilat.

lämpiössä yhdistyy ajaton charmi ja 
teattereiden rohkea ilmaisu
 Katsojille näkyvin tila, yleisölämpiö, 
on teattereiden yhteiskäytössä. Tilan 
sisutussuunnittelusta vastasi Mint and 
More Creative. ”Silkkitehtaan vanha 
arkkitehtuuri loi pohjan yleisölämpiön 
ilmeen suunnittelulle. Tilasta haluttiin 
luoda aikaa kestävä, persoonallinen ja 

mieleenpainuva”, kertoo lämpiön si-
sustussuunnittelusta vastanneen Mint 
& More Creative:n Roosa Riski (sisus-
tusarkkitehti SIO ja perustajaosakas). 
Lämpiön ilmeestä luotiin kerroksellinen. 
Vanhaa tiiliseinää kaivettiin esiin ja ra-
kennuksen alkuperäisiä osia jätettiin 
näkyviin mahdollisimman paljon. Suun-
nittelussa otettiin huomioon myös teat-
tereiden erilaiset kävijäryhmät, lapsiryh-
mistä aina seniori-ikäisiin.

Raatikon monipuolista tarjontaa
 Raatikon uuteen teatterisaliin mah-
tuu katsojia maksimissaan 200. Sali on 
korkeampi kuin ennen, ja tila tarjoaa 
upeat ja monipuoliset mahdollisuudet 
esityksille ja tapahtumille. Sivuseinien 
samettiverhon takaa löytyvät alkupe-
räiset lasitiili-ikkunat, jotka voidaan 
tarvittaessa ottaa esiin. Tanssiteatteri 
Raatikon uuden teatterisalin ensimmäi-
nen ensi-ilta oli Ivan, Kettu ja Tulilintu, 
joka toteutettiin yhteistyössä Wusheng 
Companyn kanssa. Marras-joulukuussa 
ohjelmistossa oleva Supersankarit-teos 
on teemaltaan juuri sopiva Raatikolle 
tähän syksyyn- teatterin henkilökunta 
osoitti supervoimia, kun joutui koville 

remontin viivästymisen aiheuttama tiu-
kan muuttoaikataulun vuoksi. Yleisönkin 
kannattaa kaivaa valomiekat esiin ja kat-
sastaa Raatikon värikäs Supersankarit-
teos. Esitykset jatkuvat joulukuun puoli-
väliin saakka.

silkkitehtaalla uudenlaista yhteistyö-
tä ja juhlatunnelmaa
 Kahden ammattiteatterin sijoittu-
minen naapureiksi saman katon alle luo 
teattereiden välille luonnollista syner-
giaa. Tarkoitus on myös tavoitteellisesti 
tehdä yhteistyötä ja elävöittää jokiran-
taa ja koko Tikkurilaa yhdessä. Marras-
kuussa Tanssiteatteri Raatikko ja Teatteri 
Vantaa ovat mukana Vantaan uudessa 
tapahtumassa Valon Tikkurilassa, jolloin 
yleisö pääsee tutustumaan uusiin teat-
teritiloihin ja joulukuussa järjestetään 
Silkkitehtaan joulubasaari. 
 Uuden teatteritilan juhlatunnelmat 
jatkuvat heti ensi vuoden alkupuolella, 
kun Raatikko juhlii 50-vuotista taival-
taan. Juhlagaalaa vietetään Raatikon 
syntymäpäivänä 11.2.2022.

Teksti: Katariina Pohjonen

lämpiön sisustussuunnittelusta vastaava tiimi Mint & Moresta 
(Roosa Riski, Ronja Kortelainen, laura Kuusajoki, Kristian linnoinen).
Kuva: Aki Valli

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen (vas.) ja Raatikon 
teatterinjohtaja Marja Korhola. 
Kuva: Aki Valli
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Akseli Klonkin talvi: suomen kanta-
esitys ja Monologikilpailun juhlavuosi

 Oululaisen Akseli Klonkin kotinäyt-
tämöllä, Valvenäyttämöllä, sai 11.11. 
Suomen kantaesityksensä Prinssi Char-
lesin tunne. Liv Strömquistin samanni-
misen sarjakuvan on suomeksi julkaissut 
kustannusosakeyhtiö Sammakko ja suo-
mentanut Helena Kulmala. Näytelmän 
dramatisoinnista ja ohjauksesta vastaa-
vat Anu Enqvist sekä Klonkin teatterin-
johtaja Janne Kuustie. Lavalla nähdään 
Enqvistin lisäksi Sirpa Grip, Anna-Leena 
Järvi sekä Anna-Kaisa Kettunen. Musii-
kin ja äänimailman on luonut Tuuli Jart-
ti. Nukeista ja lavasteista vastaa Nanna 
Nieminen, apunaan Joonas Haataja. Pu-
vustus on Jenna Kaupin.
 Strömquistin sarjakuvien tavoin 
myös näytelmä on visuaalinen ja pu-
revan humoristinen elämys, joka ky-
seenalaistaa riemukkaasti länsimaisen 
yhteiskunnan rakkauskäsityksiä. Näy-
telmässä yhdistyy Klonkille ominainen 
nukke- ja välineteatteri sarjakuvan 
visuaaliseen maailmaan. Näytelmän 
suositusikäraja on 13. Näytelmä, kuten 
Strömquistin sarjakuvatkin, herättelee 
kokijaansa tarkastelemaan länsimaisen 
yhteiskunnan piileviä rakenteita ja käsi-
tyksiä rakkaudesta. Esitys saa varmasti 

keskustelun viriämään. Prinssi Char-
lesin tunne sai ensi-iltansa Kesäaika 
päättyi 2 viikkoa sitten -festivaalin yhte-
ydessä. Viime vuodet pienimuotoisena 
järjestetty festivaali järjestetään vuo-
den 2022 syksyllä jälleen kansainvälise-
nä, nimellä The End of Daylight Saving 
Time.
 Tänä syksynä Klonk palasi varovai-
sesti normaaliin näytelmällä TÄT-TÄT-
TÄÄ, sanoi Prinsessoista Ruusuisimman 
polkupyörää. Valvenäyttämö täyttyi pit-
kästä aikaa päiväkoti- ja eskariryhmistä 
ja palaute esityksestä oli ihastuneen in-
nostunutta. Joulukuussa keikkailemme 
päiväkodeissa Pikkujoulusatuja-esitys-
kokonaisuudella.
 Helmikuussa Oulussa juhlitaan Val-
takunnallisen Monologikilpailun 25. 
juhlavuotta. Valtakunnallinen Monologi-
kilpailu nähdään Oulussa viidettä kertaa 
17.-20.2. Vuoden 2022 kilpailusarjaan 
haki mukaan 62 esiintyjää ja monologia, 
joista mukaan on valitaan juhlavuoden 
kunniaksi 25. Valinnat tekee Akseli Klon-
kin teatterinjohtaja Janne Kuustie. Assi-
tejn järjestölehden jutun kirjoittamisen 
aikaan kilpailuun valittuja ei ole vielä 
julkistettu.

Aukeaman kuvat oululaisen Akseli Klonkin esityksestä Prinssi Charlesin tunne.  Kuvaaja: noora lukkarila

 Tapahtuman liput tulevat myyntiin 
tammikuussa. Monologikilpailun voitta-
ja saa 3000 euron, toiseksi tullut 2000 
euron ja kolmanneksi tullut 1000 euron 
stipendin. Lisäksi jaetaan muita tunnus-
tuksia. Voittajat valitsee teatterialan am-
mattilaisista koostuva raati.
 Vuonna 2021 kilpailun voitti Niina 
Hosiasluoma monologilla Minä olen 
Hossu. Toiseksi tuli Eero Ojala mono-
logilla Äkkivääriä flamingon sääriä. 
Kolmannen sijan sai ilja Peltonen mo-
nologillaan Kaikki hienot jutut. Hosias-
luoman voittajamonologi nähdään Ou-
lussa uudelleen helmikuussa 2022 
 Aikaisemmin 20 kertaa Pieksämä-
ellä järjestetty Monologikilpailu siirtyi 
vuonna 2018 Ouluun. Oulussa tapahtu-
man järjestävät Monologikilpailun pe-
rustaja Janne Kuustie ja teatteri Akseli 
Klonk. Kilpailun tarkoitus on tutkia, edis-
tää ja kehittää monologiteatteritaidetta. 
Ensimmäisen Monologikilpailun voitti 
Matti Ristinen. 
 Tervetuloa Ouluun kokemaan Suo-
men parasta monologiteatteria!

Teksti: Reija Korkatti
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Bilden är från Den Kungliga Dockteaterns och svenska nu:s 
föreställning Korv och Potatis.  
Bild: tero Makkonen

Den Kungliga 
Dockteatern

Korv och Potatis turnerar i skolor
 Den Kungliga Dockteatern och 
Svenska Nu erbjuder till elever från sko-
lor och gymnasier i Uleåborg, Vanda och 
Tavastland ett unik möjlighet att göra en 
tidsresa genom historien från medel-
tid till nutid. Pjäsen spelas på svenska, 
publiken får se olika dockteatertekniker 
såsom marionetter, handdockor och 
skuggteater. Föreställningen är kost-
nadsfri till skolor. Premiär är på början 
av November 2021.
 Den Kungliga Dockteatern är en 
professionell dockteater som grundades 
2009 i Tavastehus. Teatern producerar 
föreställningar för alla åldersgrupper, för 
barn, unga och vuxna. Genom åren har 
vi fått spela på teatrar, festivaler, biblio-
tek, skolor och dagis. Alla dockor och all 
scenografi är tillverkade för hand på tea-
terns verkstad.
 Nätverket Svenska Nu motiverar 
och inspirerar finskspråkiga barn och 
ungdomar i hela landet att våga använda 
svenska.
 Nätverket erbjuder levande möten 
med Sverige och svenskan i skolans värld 
och lyfter fram kulturupplevelsernas roll 
och betydelse för språkinlärningen och 
pedagogiken. Svenska nu verkar för ett 
tvåspråkigt Finland och engagerar sig i 
frågor som berör svenskundervisningen. 
https://svenskanu.fi/
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Performancesirkus teki vuonna 2021 
ylisukupolvista taidekasvatusta

Performancesirkus on tehnyt taide-
kasvatustyötä vuodesta 1997 lähti-
en useille eri kohderyhmille. Vuon-
na 2021 toiminta taidekasvatuksen 
parissa kasvoi merkittävästi ja tai-
dekasvatustyöpajoja ja esiintymisiä 
oli syksyyn 2021 mennessä pidetty 
jo 68 kappaletta valtakunnallisesti. 

 Läpi taidekasvatuksen merkittävä 
teema on ollut ylisukupolvisuus. Perfor-
manceSirkus on pitänyt taidekasvatusta 
niin lapsille, nuorille, erityisryhmille ja 
ikääntyneille. Toimintaa on järjestetty 
päiväkodeista palvelutaloihin.
 Kesän ja syksyn 2021 aikana Per-
formanceSirkuksella oli useita kiertu-
eita ympäri Suomen mm. Seinäjoella, 
Turussa ja Kuopiossa sekä Jyväskylässä. 
Seinäjoella ennen juhannusta järjestet-
tiin kiertue, jossa PerformanceSirkus 
toteutti Seinäjoen palvelutaloissa ja 
keskuksissa työpajanomaista Zirkkuss 
-esitystä, jossa tutustutaan eri sirkusvä-

lineisiin sekä lajeihin sirkuksen historiaa 
valottaen. Saman reissun aikana Klovni 
Valtteri -esitys toteutettiin Peräseinäjo-
ella lastentapahtumassa. Klovni Valtteri 
-esitys valikoitui lastentapahtumaan, 
sillä valloittava esitys vuorottelee tai-
tavasti jännittävien sirkustemppujen ja 
huumorin välillä. Esitys osoittaa myös 
konkreettisesti, että oppimisprosessin 
aikana harjoittelu ja epäonnistuminen 
saattavat vuorotella pitkäänkin, mutta 
sinnikkyys palkitaan lopulta uuden tai-
don oppimisella. 
 Lokakuussa PerformanceSirkus 
vieraili Jyväskylässä, jossa järjestettiin 
viiden päivän kiertue. Kiertue oli koh-
distettu ikääntyneille sekä lapsille ja 
kiertueen aikana toteutettiin 8 Zirkkuss-
esitystä ympäri Jyväskylää eri kouluilla, 
klubeilla, kirjastoissa ja muissa tapahtu-
matiloissa. Kiertueen aikana järjestettiin 
myös kaksi sirkustyöpajaa, jotka olivat 
ääriään myöten täynnä lapsia, perheitä 
ja ikääntyneitä sekä erityisryhmäläisiä.

sirkustyöpaja jyväskylässä.  
Kuva: Merle Abo

 Nimenomaan nuorille suunnattua 
toimintaa on toteutettu etenkin jousta-
van perusopetuksen eli JOPO-luokkien 
parissa, joille on toteutettu sirkustyö-
pajoja, lauluntekotyöpajoja sekä sarja-
kuvatyöpajoja. PerformanceSirkus on 
vieraillut myös lastenkodeissa, vastaan-
ottokeskuksissa, sekä mielenterveyskun-
toutujien asumisyksiköissä.
 Ylisukupolvisuus on kaikkia osa-
puolia rikastuttavaa toimintaa. Jyväs-
kylästä saimmekin palautetta, että oli 
silminnähtävää miten paljon ikäänty-
neet nauttivat esityksen lisäksi lasten 
riemusta ja ilosta. Ylisukupolvisuus tulee 
olemaan merkittävä teema Performan-
ceSirkuksen taidekasvatustoiminnssa 
myös jatkossa.
 PerformanceSirkuksen toteuttamaa 
valtakunnallista taidekasvatustoimintaa 
tukee Taiteen edistämiskeskus. 

Teksti: Roosa Isokääntä
PerformanceSirkus, tuottaja



AhAA teatteri AhAA theatre 
www.ahaateatteri.com

Aurinkobaletti
www.aurinkobaletti.fi

Company Portmanteau
www.luis-luis.com
www.miraravald.com

helsingin Kaupunginteatteri 
www.hkt.fi

hit helsinki
www.hithelsinki.com

KlapS Klassits lapsille ry
www.klaps.fi

Katve [blind spot] 
www.katveblindspot.kuvat.fi

Kiertävä lastenteatteri Kurnuttava sammakko
www.kurnuttavasammakko.fi

Kulttuuriyhdistys Koho 
www.kulttuurikoho.fi

Kuninkaallinen nukketeatteri 
www.kuninkaallinenteatteri.fi

Kuroa kollektiivi
rikotaanhiljaisuus.art/kuroakollektiivi

Kuusankosken teatteri
www.kuusankoskenteatteri.fi

lahden Kaupunginteatteri
www.lahdenkaupunginteatteri.fi

lasten Kulttuurikeskus 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. 
www.lumparlab.ax

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.performancesirkus.fi

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

Riihimäen nuorisoteatteri 
www.riihimaennuorisoteatteri.fi

suomen Kansallisooppera ja baletti
www.oopperabaletti.fi

suomen Kansallisteatteri, teatterikasvatus
www.kansallisteatteri.fi

suomen Kiertueteatteri
www.kiertueteatteri.fi

svenska teatern
www.svenskateatern.fi

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

tanssiteatteri Auraco 
www.auraco.fi

tanssiteatteri Glims & Gloms 
www.glimsgloms.fi

tanssiteatteri hurjaruuth 
www.hurjaruuth.fi

tanssiteatteri MiniMi 
www.minimi.fi

tanssiteatteri RAAtiKKO 
www.raatikko.fi

teater GeiSt 
www.kolumbus.fi/geist 

teatteri hevosenkenkä
www.hevosenkenka.fi

teatteri ilMi Ö.
www.teatteri-ilmio.fi

teatteri MUKAMAs 
www.teatterimukamas.fi

teatteri ROllO 
www.rollo.fi

teatteri taiga-Matto
www.taigamatto.com

teatteri taimine 
www.taimine.fi

teatteri tuike
www.teatterituike.fi

timotei teatteri 
www.timoteiteatteri.fi

totem-teatteri 
www.totemteatteri.com

turnéteater Flax

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

Unga scenkompaniet
www.ungascenkompaniet.fi

Unga teatern
www.ungateatern.fi

Vauva- ja taaperoteatteri AeiOU
www.aeiou.si

sUOMen Assitej YlPeänä esittelee YhteisÖjäsenensä:

 lasten- ja nuorten-
teatterijärjestö


