	
  

VAPAAMUOTOINEN SELVITYS ALLI
PAASIKIVEN SÄÄTIÖLLE VUODEN 2013
MYÖNNETYSTÄ APURAHASTA
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1. Lilla Villanin ystävät ry. – Lilla Villans vänner rf.
on vuonna 2010 perustettu aatteellinen yhdistys, joka avasi syyskuussa 2013 koko perheen kulttuuritalon Sipooseen,
Itä-Uudellemaalle.

2. Toiminnan lähtökohdat ja kulmakivet
Lilla Villanin lähtökohdat ovat taiteen ammattilaisuus, yhteistyö paikallisten asukkaiden ja toimijoiden kanssa,
perheystävällisyys sekä elävä kaksikielisyys.
Toiminnan kulmakivet ovat korkeatasoinen lasten- ja nuortenteatteri, kotimaisen lasten- ja nuortenteatterin aseman ja
arvostuksen kohottaminen yhteistyössä ammattikentän muiden toimijoiden kanssa, musiikkiesitykset, tapahtumat,
musiikin ja teatterin opetus yhteistyössä paikallisten opistojen kanssa, sekä kahvila- ja ravintolatoiminta.

3. Hankkeen historia
Hanke sai alkunsa vuonna 2010, kun Keski-Sipoossa sijaitseva Gesterbyn kyläkoulu lakkautettiin. Ammattitaiteilijoista
ja paikallisista asukkaista koostuva ryhmä halusi säilyttää koulurakennuksen yleishyödyllisessä käytössä, ja näki
mahdollisuuden luoda paikallisista lähtökohdista laadukasta kulttuuritoimintaa, joka palvelisi niin sipoolaisia kuin Itäja Keski-Uudenmaan sekä pääkaupunkiseudun asukkaitakin. Kesällä 2011 Sipoon kunnan kulttuurijohtaja Anne
Laitinen ehdotti, että hankkeen voisi toteuttaa vanhassa kunnantalossa, joka oli jo pitkään ollut paikallistoimijoiden
satunnaisessa kulttuuri- ja harrastuskäytössä. Lilla Villanissa todettiin, että talo soveltuisi sekä sijainniltaan että
arkkitehtuuriltaan erinomaisesti hankkeelle, ja toimintaa ryhdyttiin suunnittelemaan tämän uuden tilavaihtoehdon
pohjalta.
Vuonna 2012 jatkettiin tilaneuvotteluja Sipoon kunnan kanssa. Toiminnassa keskityttiin rahoituksen hankkimiseen,
suunnitelmien tekoon sekä ammatillisten kontaktien luomiseen kotimaassa ja kansainvälisesti. Lisäksi käynnistettiin
Lilla Villanin ensimmäinen teatteriproduktio, joka tulisi ensi-iltaan syksyllä 2013.

4. Hankkeen eteneminen vuonna 2013
Tammikuussa 2013 Sipoon kunnanhallitus päätti vuokrata vanhan kunnantalon Lilla Villanille saman vuoden
kesäkuusta alkaen. Kunnan kanssa tehtiin määräaikainen vuokrasopimus 15 vuodeksi. Toiminta lähti nopeasti valtavaan
kasvuun. Toimintaan kutsuttiin mukaan uusia jäseniä - erityisesti taiteilijoita Sipoosta ja sen lähialueilta. Yhdistykselle
palkattiin osa-aikainen tuottaja maaliskuusta alkaen. Uusiin tiloihin etsittiin alivuokralaiseksi kahvila- ja
ravintolayrittäjä. Sopimus tehtiin sipoolaisen Runda Munken Cateringin kanssa syyskuusta 2013 alkaen. Talo avattiin
yleisölle syyskuussa 2013.

5. Tilat
Lilla Villan toimii Sipoon vanhassa kunnantalossa, joka on 1800-luvun lopulla rakennettu perinteikäs puurakennus
Sipoon kuntakeskuksessa, Nikkilässä. Talon kokonaispinta-ala on n. 400 m2, ja se pitää sisällään ison juhlasalin, kaksi
pienempää salia, keittiön, kahvilatilan sekä aulat ja sosiaalitilat. Lisäksi talossa on suuri, pääosin rakentamaton
ullakkotila.
Talo oli kunnoltaan välttävä, ja kesän 2013 aikana siellä toteutettiin mittava remontti.
Rakenteellisista korjaustöistä vastasi Sipoon kunta. Ulkolaudoitusta korjattiin, rakennepainauma ison salin oviaukossa
oikaistiin, WC-tilat remontoitiin ja ikkunoita tiivistettiin. Lisäksi tilaan hankittiin uudet ilmalämpöpumput. Urakoiden
tilaajana ja valvojana toimi Lilla Villan, vastuuhenkilönä Mikko Leino. Aliurakoitsijoina toimivat sipoolaiset Teamrac
Oy ja Sipoon sähköasennus Oy, osa töistä tehtiin talkootyönä.
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Perusparannuksista vastasi Lilla Villan. Talo sisustettiin kodikkaaksi ja koko talo sai uuden, raikkaan ilmeen, johon
ihastuivat sekä nuoret että vanhat kävijät. Kaikkien sisätilojen seinäpinnat uusittiin, vanha maali poistettiin ja
materiaalit vaihdettiin hengittäviksi. Pieneen saliin rakennettiin uusi väliseinä, isoon saliin asennettiin akustiikkalevyt ja
näyttämön sähköjärjestelmät uusittiin. Pääosa perusparannuksista toteutettiin talkootyönä yhdistyksen jäsenten toimesta,
osa töistä teetettiin Teamrac Oy:llä. Sähkötyöt tilattiin Alf Wileniukselta.
Kahvilan keittiön remontoi valmistuskeittiöksi Runda Munken Catering.

6. Toiminta
a. Oma toiminta
Lilla Villanin toiminta pitää sisällään:
•

Omaa teatteritoimintaa: uusien teatteriesitysten tuottamista ja niiden esittämistä sekä Lilla Villanissa että sen
ulkopuolella

•

Vierailevia teatteriesityksiä

•

Musiikkiklubeja ja konsertteja

•

Musiikin ja draaman opetusta yhteistyössä paikallisten opistojen kanssa

•

Näyttelytoimintaa

•

Ilmaisia matalan kynnyksen tapahtumia

b. Muiden tahojen toiminta talossa
Lilla Villan tarjoaa vuokraustoiminnan kautta puitteet muiden järjestämälle toiminnalle:
•

Kahvila sekä lounas- ja tilausravintola

•

Paikallisjärjestöjen tapaamispaikka

•

Juhla- ja kokouspaikka

Käyttöaste talossa oli jo ensimmäisenä syksynä erittäin korkea ja vakituistenkin kävijöiden ikähaitari vaihteli kolmen ja
90 ikävuoden välillä. Lilla Villanissa kuultiin korkeatasoisia musiikki- ja teatterielämyksiä, opeteltiin haitarin, pianon ja
viulun soittoa, laulua ja musiikkileikkejä, tehtiin draamakohtauksia, laulettiin kuorossa, järjestettiin kokouksia,
juhlittiin, syötiin lounaita ja pelattiin bocciaa – kaikkea tätä molemmilla kotimaisilla.
6.1. Club Lilla Villan - musiikkiklubit ja konsertit
Lilla Villanin musiikkiklubit aloitettiin syksyllä 2013. Tavoitteena on tarjota säännöllistä, paikallista klubitoimintaa tähän asti konsertteja on järjestetty Sipoossa eri tahojen toimesta, satunnaisesti. Klubien musiikkitarjonta oli
monipuolista ja ne saivat hyvän vastaanoton. Club Lilla Villanin suunnittelijoina ja tuottajina toimivat muusikot Emma
Viljanen-Laurmaa ja Juulia Salonen.
Syksyn 2013 klubit keräsivät kaiken kaikkiaan 141 kuulijaa.
•

4.10.2013: Kansanmusiikkiyhtye Rosenfink sekä laulelmaduo Laurmaa&Laurmaa

•

1.11.2013: Livekaraoke kuusihenkisen yhtyeen voimin.

•

8.12.2013: Sibeliuksen syntymäpäivän konsertti - pianisti Tuuli Takkala, baritoni Jussi Ziegler ja tenori Petri
Pöyhönen.

•

21.12.2013: Jouluinen yhteislauluilta. Paikalliset perinnemuusikot, Sibbo Spelmanslag, saapui paikalle
säestämään lauluja Lilla Villanin muusikoiden kanssa.

Club Lilla Villanin musiikki-illat jatkuvat keväällä 2014 kerran kuussa.
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Joulukuussa 2013 Lilla Villan teki merkittävän investoinnin, kun se hankki erittäin laadukkaan konserttiflyygelin. Tämä
käsintehty Kawai-flyygeli täyttää vaativienkin klassisten muusikoiden vaatimukset ja mahdollistaa entistä
monipuolisemman musiikkirepertuaarin talossa.
6.2. Teatteritoiminta
a. Omat esitykset
Teatteri Lilla Villanin ensimmäinen teatteriesitys, uusi lastennäytelmä Erkat ja tavikset / Spessun och tavisar sai ensiiltansa marraskuussa 2013. Näytelmän on kirjoittanut Paula Salminen ja sen ruotsinkielisestä käännöksestä vastasi Anna
Simberg.
Esityksen suomenkielinen ensi-ilta oli 9.11.2014 ja esityksiä oli 30.11.2013 saakka yhteensä 10. Katsojia oli yhteensä
673. Lisäksi esitys vieraili OKM:n Opetushuollon päivillä Järvenpää-talolla tapahtumassa, jossa katsojia oli 243.
Esityksen ruotsinkielinen ensi-ilta oli 19.1.2014 ja esityksiä oli 9.2.2014 saakka yhteensä 9. Katsojia oli yhteensä 393.
Esityksen työstäminen oli aloitettu jo vuonna 2012. Teksti esitettiin lukudraamana Kotimaisen näytelmän festivaali –
tapahtumassa Kansallisteatterissa 10.11.2012 sekä Diana Drama Festivalilla Klockriketeaternissa 12.1.2013.
Ruotsinkielinen versio puolestaan esitettiin lukudraamana 2.4.2013 Labbetilla. Näytelmää testattiin eri ikäisillä lapsilla
sipoolaisessa Jokipuiston koulussa sekä ADHD-lasten vanhempien vertaisryhmässä. Näin saatu palaute oli työryhmälle
ensiarvoisen tärkeää.
Esityksen ohjaajana toimi Salla Taskinen, lavastajana ja puvustajana Nina Mansikka, valosuunnittelijana Pekka
Pitkänen, äänisuunnittelijjana ja säveltäjänä Johannes Wist sekä näyttelijöinä Mirjami Heikkinen, Emmi Pesonen,
Tuukka Vasama ja Aaro Wichmann. Videomateriaalin kuvasi ja editoi Thomas Freundlich, videolla esiintyi Jokipuiston
ala-asteen 4B-luokka. Esityksissä valo- ja ääniajosta vastasi Daniel Österlund.
Esityksen yhteyteen tehtiin opettajille tarkoitettu oheismateriaali sekä työpajat, joita tilattiin lähikouluihin 4 kpl.
Pajoista vastasi teatteri-ilmaisun ohjaaja Minna Valkama.
Erkat ja tavikset sai erittäin hyvän vastaanoton sekä kriitikoilta että yleisöltä, ja sen esittäminen jatkuu Lilla Villanissa
vuonna 2014. Lisäksi esitys vierailee Kouvolan teatterissa ja Kansallisteatterissa.
b. Vierailuesitykset Lilla Villanissa
Omien teatteriesitysten ohella Lilla Villaniin kutsutaan säännöllisesti vierailuesityksiä täydentämään talon
teatteritarjontaa.
Syksyllä 2013 talossa vieraili vauvateatteriin erikoistunut Sagateater. 29.9.2013 nähtiin esitys Höö! Esityksiä oli kaksi,
toinen suomeksi ja toinen ruotsiksi. Yleisönä olivat vauvat ja heidän vanhempansa. Molemmat esitykset olivat
loppuunmyydyt, katsojia oli yhteensä 34.
c. Kansainvälinen toiminta
Kansainvälisiä teatterialan kontakteja luotiin syksyllä Tanskan Horsensissa lastenteatterifestivaaleilla, jossa Lilla
Villanin teatteriohjaajat Salla Taskinen ja Marielle Eklund-Vasama vierailivat. Lilla Villan kutsuu yhdessä Suomen
teatteriohjaajien liiton kanssa Suomeen tanskalaisen koreografi-ohjaaja työparin, Thomas Eisenhartin ja Catherine
Poherin, vetämään työpajaa teatterin ja tanssin ammattilaisille.
6.3. Näyttelytoiminta
Lilla Villanissa pidettiin vuoden 2013 aikana kaksi taidenäyttelyä. Lilla Villanin ensimmäinen taidenäyttely, sipoolaisen
Katja Särkän Aarteita 29.9.-31.11.2013 ja sipoolaisen Heli Mariston Leikkejä x 10 –näyttely 2.12.2013-31.1.2014.
6.4. Opetustoiminta
Lilla Villan järjestää musiikin ja draaman opetusta yhteistyössä Porvoon seudun musiikkiopiston, Sibbo Musikskolan,
Sipoon Kansalaisopiston ja Sipoon teatterin kanssa.
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Opetustoiminta alkoi elokuussa 2013. Lilla Villanissa on teatterin ja musiikin opetusta maanantaista torstaihin joka arkiilta ja osallistujia on muskarin vauvoista aikuisiin kuorolaisiin.
6.5. Muu toiminta
a. Café Lilla Villan ja ohjelmalliset sunnuntaibrunssit
Café Lilla Villan on kahvila ja lounas- sekä tilausravintola. Sitä ylläpitää sipoolainen Runda Munken Catering.
Arkilounaiden lisäksi järjestettiin syksyllä 2013 kolme ohjelmallista sunnuntaibrunssia, jotka kokosivat kooten perheet
viettämään vapaapäivää Lilla Villanissa yhdessä leikkien ja hyvästä ruuasta nauttien. Ohjelmasta vastasivat Lilla
Villanin jäsenet, ja asiakkaita oli yhteensä 186.
b. Matalan kynnyksen toiminta
Lilla Villan on yksi Sipoon kunnan perinteisimmistä ja tärkeimmistä kokoontumispaikoista. Talossa kokoontuvat
perinteisesti monenlaiset toimijat, ja myös Lilla Villan järjestää säännöllisesti avoimia tapahtumia joihin on vapaa
pääsy.
Lilla Villanin avajaiset pidettiin 29.9.2013. Avajaisohjelmassa oli mm. satuteltta, akrobatiaa kaiken ikäisille, maistiaisia
musaklubeilta, musiikki-, runo- ja piirustusimprovisaatiota Lilla Villanin taiteilijoiden vetämänä, askartelua,
poniratsastusta sekä vauvateatteria. Yleisöä avajaisissa oli päivän aikana yli 400.
30.11. järjestettiin Lilla Villanissa Joulumarkkinat. Paikalla oli 19 myyjää, mm. paikallisia käsityöläisiä. Kävijöitä
päivän aikana oli yli 300.
Kaksi eläkeläisjärjestöä - Sibbo Pensionärer rf. ja Sipoon Eläkkeensaajat ry. - kokoontuu talossa viikottain. Myös
sotaveteraanit juhlivat talossa kahdesti vuodessa.
c. Vuokraustoiminta
Lilla Villan vuokraa tilojaan kokous- ja juhlakäyttöön rahoittaakseen toimintaansa.
Syksyn 2013 aikana järjestettiin yleisölle avoimia keskustelutilaisuuksia, seminaareja ja kokouksia yhteensä 62 kpl.
Näissä kävijöitä oli yhteensä 2356, eli keskimäärin 38 henkilöä tapahtumaa kohden.
Lisäksi Lilla Villanissa järjestettiin syksyllä 2013 kahdet häät, neljät lastenjuhlat sekä muutamia muita
yksityistilaisuuksia.
Lilla Villan vuokraa myös flyygeliään musiikkifestivaaleille ja konserttijärjestäjille. Flyygelin vuokrauksesta vastaa
Tmi Ari Harenko.

7. Viestintä
Lilla Villanille tehtiin Internet-sivut kesällä 2013. Sivut toteutettiin Weebly-ilmaispalvelulla, ja toteutuksesta vastasi
Emma Viljanen-Laurmaa.
Lilla Villanin uusi logo otettiin käyttöön kesällä 2013. Logon suunnitteli yhdistyksen jäsen Katja Särkkä.
Tiedotuksessa ja markkinoinnissa on keskitytty lähialueiden asukkaisiin ja toimioihin. Syksyn toiminnasta laadittiin
esite ja juliste, joiden taittamisesta vastasi Katja Särkkä. Esitteitä ja julisteita levitettiin laajalti erityisesti Sipoossa.
Teatteriesityksiä markkinoitiin suoraan kouluihin. Lisäksi ostettiin säännöllisesti mainostilaa Sipoon sanomista ja
Borgåbladetista.
Sipoon kulttuuritoimi on myös ollut toiminnan henkisenä tukena, ja Sipoon kirjasto on tiedottanut Lilla Villanin
tapahtumista.

8. Rahoitus
Lilla Villan -hankkeen käynnistämisen mahdollisti Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan maakuntarahaston vuonna
2011 myöntämä 30000 euron apuraha. Apuraha nostettiin käyttöön vuonna 2013.
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Muut toiminnan merkittävät rahoittajat ovat tähän mennessä olleet Koneen Säätiö sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.
Sipoon kunnan taholta merkittävin tuki saatiin talon peruskorjaukseen.
Pienempiä projektiavustuksia on saatu Sipoon kunnan kulttuuritoimelta, Sipoon säästöpankkisäätiöltä, Uudenmaan
taidetoimikunnalta, Svenska kulturfondenilta, Konstsamfundetilta, Musiikin edistämissäätiöltä sekä Alli Paasikiven
säätiöltä. Kaikki avustukset ovat kertaluonteisia; jatkuvia toiminta-avustuksia ei yhdistyksellä vielä ole.
Lilla Villanin toiminta on lähtenyt vuonna 2013 voimakkaaseen kasvuun. Kun liikevaihto vuonna 2012 oli 1500 euroa,
oli se vuonna 2013 jo 148 000 euroa.
Marraskuussa 2013 otettiin flyygelin hankintaa varten 20000 euron laina ylimääräisen jäsenkokouksen päätöksellä.
Flyygelin hankintaan haetaan vielä apurahaa takautuvasti vuoden 2014 aikana.
Yhdistyksen omia tuottoja tuovat pääsyliput ja esitysmyynti sekä tilojen ja flyygelin vuokraustoiminta.

9. Organisaatio
9.1. Työntekijät
Helmikuussa 2013 yhdistykselle palkattiin tuottajaksi oopperalaulaja Petri Pöyhönen. Hän työskenteli osa-aikaisena
elokuun loppuun asti. Tämän jälkeen hän jatkoi työtään Koneen säätiön työskentelyapurahalla.
Koneen säätiön työskentelyapurahalla työskentelivät syksyllä 2013 niinikään Salla Taskinen toiminnanjohtajana ja
teatteriohjaajana, Tuukka Vasama näyttelijänä ja Emma Viljanen-Laurmaa musiikkivastaavana.
Lokakuussa 2013 palkattiin osa-aikaiseksi apulaistuottajaksi Juulia Salonen tammikuun 2014 loppuun saakka.
Vakituista henkilökuntaa ei yhdistykselle vielä voitu taloustilanteen vuoksi palkata. Projektiluontoista henkilökuntaa
palkattiin omaan teatteriproduktioon Erkat ja tavikset. Lisäksi maksettiin esiintymispalkkioita Club Lilla Villanin
musikkiklubien muusikoille.
Palkkaa maksettiin vuoden aikana yhteensä 14 henkilölle.
9.2. Hallitus
Vuoden 2013 hallituksen muodostivat näyttelijä Tuukka Vasama (pj.), ohjaaja Salla Taskinen (vpj.), ohjaaja Marielle
Eklund-Vasama, näytelmäkirjailija ja dramaturgi Paula Salminen, valo- ja ääniteknikko Tom Laurmaa sekä muusikko
Emma Viljanen-Laurmaa. Varajäsenenä toimi Mikko Leino.
Hallitus kokoontui vuoden 2013 aikana 19 kertaa.
9.3. Jäsenet
Vuonna 2013 laajennettiin yhdistyksen jäsenpohjaa – erityisesti haettiin varsinaisiksi jäseniksi ammattitaiteilijoita, joilla
on sidos Sipooseen ja sen lähialueisiin. Jäseniä oli vuonna 2013 yhteensä 34.
Sääntömääräiset jäsenkokoukset järjestettiin keväällä ja syksyllä, ja lisäksi pidettiin yksi ylimääräinen jäsenkokous.
Lilla Villanissa toimivat vuonna 2013:
•

Ansas Antti, yrittäjä

•

Burman Tuuli, kuvataiteilija

•

Eklund Myrna, opettaja

•

Eklund-Vasama Marielle, ohjaaja

•

Heikkinen Mirjami, näyttelijä

•

Hietala Sanna, näyttelijä

•

Iipponen Nanna, tiedottaja

•

Kahiluoto Atro, ohjaaja

•

Laurmaa Tom, valosuunnittelija

Jussaksentie 16, 04130 Sipoo, www.lillavillan.fi, info@lillavillan.fi, 044-755 1101

•

Leino Mikko, kiinteistöpäällikkö

•

Lonka Pipsa, dramaturgi

•

Lönnroth Mikael, yrittäjä

•

Maristo Marjut, opettaja

•

Nyström Gustav, muusikko

•

Maikkula Melli, dramaturgi

•

Mansikka Nina, lavastaja

•

Nurmelin Minna, ohjaaja

•

Pesonen Emmi, näyttelijä

•

Pitkänen Pekka, valosuunnittelija

•

Pörhölä Mikko, näyttelijä

•

Pöyhönen Petri, muusikko, tuottaja

•

Salminen Paula, dramaturgi

•

Salonen Juulia, muusikko, opettaja

•

Silvennoinen Minna, opettaja, kuvataiteilija

•

Särkkä Katja, opettaja, kuvataiteilija

•

Taskinen Salla, ohjaaja

•

Valkama Minna, draamapedagogi

•

Vasama Tuukka, näyttelijä

•

Wist Johannes, äänisuunnittelija

•

Wichmann Aaro, näyttelijä

•

Viljanen-Laurmaa Emma, muusikko, opettaja

•

Ziegler Jussi, muusikko
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