RAP O RT T I
A LLI PA AS I K I V EN S ÄÄT IÖ N AP UR AHA 2 018
K o l m e n h e ng e n ty ör y hmä l le
l a s t e n t e a t t e ri esityk se n to te uttamise e n

Työryhmämme (Johanna Peltola, Minta Metteri ja Henni Salo) perusti apurahalla Mahdollisuuksien Tilan
Lastenteatterin ja suunnitteli ja toteutti teatterin ensimmäiset esitykset. Apurahakaudella esiinnyimme
työryhmän kolmen roolihahmon voimin; Täti Henderssonin (Henni Salo), Neiti Fiskarssonin (Minta
Metteri) ja Ruuti Klovnin (Johanna Peltola). Mahdollisuuksien Huvilan avajaisissa oli näiden hahmojen
lisäksi myös muita hahmoja kuten siivoava balettitanssija (Tytti Marttila), huvilan herättelijä (Taina
Tokkari), perhonen (Saara Vallineva), orpolapsi (Anna Yrjänen) ja huvilan emäntä (Kerbo Kallonen).
Lastenteatterilla oli esityksiä yhteensä seitsemässä eri paikassa tai tapahtumassa: Tampere
Underground Juhannus -festivaaleilla, Kaustisen Kansanmusiikkijuhlilla (kolme esitystä), Tahmelan
Huvilalla, Juupajoen alakoululla, Tottijärven päiväkodilla, Urjalan päiväkodilla (kaksi esitystä) ja
Ruoveden päiväkodilla (kaksi esitystä). Esityksiä oli yhteenä 11 kappaletta.
Projektia rahoittivat Alli Paasikiven säätiö sekä Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahasto.

AI K ATAULU
Kesällä 2018 esiinnyimme Tampere Underground Juhannus -festivaaleilla ja Kaustisten
kansanmusiikkijuhlilla. Maaliskuussa 2019 toteutettiin Tampereelle perustetun Tahmelan Huvilan
lasten avajaisten draamallinen ohjelma. Toukokuussa 2019 toteutimme Pirkanmaan alueella
maakuntakiertueen Tottijärven, Juupajoen, Urjalan ja Ruoveden päiväkodeissa ja alakouluissa.
Esityksiin ja työpajoihin osallistuneita ihmisiä yhteensä noin 500.

Y L EI STÄ
Toteutimme esitykset pääosin kolmen roolihahmon voimin ja tutkimme improvisaation käyttöä pienten
lasten esityksissä. Esityksemme olivat osittain käsikirjoitettuja ja osittain improvisoituja. Halusimme
jättää tilaa yleisön ja esiintyjien väliselle vuorovaikutukselle, joka tapahtuu parhaiten osallistavien
osittain improvisoitujen harjoitusten keinoin. Saimme esityksistä paljon positiivista palautetta. Esityksiin
osallistuvien lasten mielestä parasta vaikutti olevan se, että heidän ehdotuksillaan ja mielipiteillään oli
vaikutusta esityksen kulkuun. Improvisaatio mahdollistaa paljon! Haastavinta oli löytää oikeanlainen
rytmi esitykseen ja sujuvasti rullaava, tarpeeksi yksinkertainen draamallinen kuljetus siten, että
pienetkin lapset pystyivät seuraamaan esitystä. Esityksen tekeminen ja muokkaaminen eri ikäisille
kohdeyleisöille sopivaksi oli kiinnostavaa. Panostimme esityksissä erityisesti keholliseen ilmaisuun ja
huumoriin.
Esitykset olivat ilmaisia osallistujille ja halusimme siten tarjota mahdollisimman monelle pääsyn
esityksiin. Kävimme päiväkodeissa ja kouluissa, jotta tavoittaisimme sellaisiakin lapsia, jotka eivät
välttämättä vapaa-ajalla pääse osallistumaan kulttuuritapahtumiin. Veimme esityksen myös pienemmille
paikkakunnille, joissa ei ole kovin paljon ilmaista kulttuuritarjontaa. Lapset olivatkin hyvin innoissaan
päiväkodeissa, kun saivat vieraakseen lastenteatteriseurueen ja toivottivat meitä tervetulleiksi
esiintymään uudelleen. Eräässä koulussa lapset keräsivät kukkia kiitokseksi. Maakuntakiertueen lisäksi
toteutimme esityksen myös Tampereella osana Tahmelan Huvilan avajaiskokonaisuutta ja Tampere
Underground Juhannus –festivaalia, sekä vierailimme Kaustisten kansanmusiikkijuhlilla.

T U L EVA I SUUDEN NÄKYM ÄT
Työryhmä innostui löydöistään improvisoidun lastenteatterin parista ja on innokas jatkamaan
Mahdollisuuksien Tilan Lastenteatterin toimintaa. Vuorovaikutuksellisessa ja hetkessä elävässä
improvisoidussa työskentelyssä lasten kanssa on paljon mahdollisuuksia. Yhteistyö maakuntien
päiväkotien ja koulujen henkilökunnan kanssa sujui hyvin ja projektin myötä lastenteatterin
yhteistyöverkostot laajenivat. Uuden kiertueen toteuttaminen onnistuisi näin ollen helposti. Työ lasten
kanssa tuntui merkitykselliseltä ja vaikutti esiintyjien näkökulmasta olevan jännittävää ja hedelmällistä
vaihtelua päiväkodin ja alakoulun arkeen.

E S IT Y KS ET
Tampereen Underground Juhannuksen lasten ohjelma
23.6.2018 klo 14.15 Lasten teatterileikki ja työpaja (yhteensä 80 osallistujaa)
Tampere Underground Juhannus oli Tampereen Hiedanrannassa järjestetty kaksipäiväinen
juhannustapahtuma, jossa oli useita tuhansia kävijöitä. Siellä oli erikseen ohjelmaa myös lapsille.
Mahdollisuuksien Tilan Lastenteatterin hahmot Täti Hendersson, Neiti Fiskarsson ja Ruuti Klovni
toteuttivat noin 50 hengen yleisölle draamallisen käsikirjoitetun teatterileikin. Esitys oli osallistava
ja yleisö lähtikin hyvin mukaan leikkiin. Esitys jatkui työryhmän ohjaamaan sirkustyöpajaan, jossa
festivaalikävijät pääsivät harjoittelemaan muun muassa jongleerausta kukkakepeillä, huiveilla sekä
palloilla.

Kaustisen Kansanmusiikkijuhlat
12.7.2018 Lasten teltalla klo 12 (70 katsojaa) sekä 13.7. Kaustisen palvelukeskuksella klo 14
(20 katsojaa) ja klo 16 (16 katsojaa)
Mahdollisuuksien Tilan Lastenteatteri haki esiintymään Kaustisen kansanmusiikkijuhlille kesällä
2018. Siellä oli yksi esitys täydelle Lasten teltan yleisölle ja kaksi esitystä ikäihmisille Kaustisen
palvelukeskuksessa. Lasten esityksessä korostui osallistuva leikkisyys, lapset pääsivät kokeilemaan
Täti Henderssonin johdolla teatraalista olemisen tapaa ja kuninkaallisia tervehdyksiä. Neiti Fiskarsson
johdatti lapset eläinten valtakuntaan, jossa harjoiteltiin erilaisten eläinten ääntelyä. Ruuti-klovnin kanssa
lapset pääsivät sukeltamaan sirkuksen maailmaan, jossa he leikkivät huiveilla ja palloilla. Lasten teltan
ääniteknikot ja vastaava olivat hyvin kiitollisia esityksestämme. Heistä oli mukavaa vaihtelua saada
toiminnallista ja osallistavaa ohjelmaa lapsille, joka sisälsi myös kehollisia ja ilmaisullisia harjoituksia.
Mahdollisuuksien Huvilan lasten avajaiset ja työpaja
30.3.2019 klo 12 (100 osallistujaa)
Mahdollisuuksien Huvilan lasten avajaisiin kirjoitettiin oma käsikirjoitus Lasten Huvilan herättelemiseksi.
Hahmot Ruuti Klovni ja Täti Hendersson ohjasivat lapsille talossa draamallisen kierroksen, jossa Huvilan
jokainen huone herätettiin henkiin. Tapahtuma oli Mahdollisuuksien Tilan lastenteatterin organisoima
ja toteuttama. Paikalla oli yhteensä noin 100 ihmistä, lapsia ja heidän vanhempiaan. Draamallisen
huvilakierroksen jälkeen ohejlmassa oli kuvataiteellinen työpaja, jossa lapset pääsivät piirtämään ja
maalaamaan unelmiensa Huvilaa.
Maakuntakiertue
21.5. klo 9.45 Juupajoen Puukoulu (50 lasta, esikoululaiset sekä 1.- ja 2.-luokkalaiset)
27.5. klo 10.00 Tottijärven koulu (57 lasta, päiväkodin ryhmät ja esikoululaiset)
28.5. klo 9.00 ja 10.30 Urjalan päiväkoti (yhteensä noin 60 lasta)
29.5. klo 9.30 ja 10.30 Ruoveden päiväkoti (yhteensä noin 60 lasta)
Esityksissä käsiteltiin muun muassa riitojen selvittämisen tapoja, uskaltamista, erilaisia tunteita, mitä
tehdä jos kännykällä pelaaminen meinaa viedä kaiken huomion ja miten leikkiä teatteria tai sirkusta.
Yllättävinä elementteinä mukaan tuli esimerkiksi oopperalaulua, piilosen leikkimistä ja skeittaamista.
Osittain improvisoidut kohtaukset toimivat enimmäkseen hyvin! Osallistava esitystapa tuntui myös
hauskalta ja innostavalta, tosin piti pitää varansa, ettei pienten lasten osallistuminen lähde lapasesta.
Moni lapsi kehui esitystä hauskaksi. Monesti lapset nauroivat paljon ja osallistuivat hyvin esityksen
aikana. Yleisesti lapset tuntuivat pitävän siitä, että heidän mielipidettään kysyttiin ja he saivat vaikuttaa
tapahtumien kulkuun.

K U VI A ES I T YKS I S TÄ

Kiitämme Alli Paasikiven säätiötä saamastamme apurahasta!
Henni Salo
Johanna Peltola
Minta Metteri
Mahdollisuuksien Tilan Lastenteatteri
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