
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ohjaajan sanat käsiohjelmasta 

 

Minä riitän. 

Sitä lausetta olemme lähteneet tutkimaan toukokuussa työpajoissa ja nyt ensi-illan koittaessa matkamme 

huipentuu. Viiden työpajakerran aikana tutkimme teatterin keinoin omaa läsnäoloamme arkipäivän 

ihmissuhteissamme ja totta kai myös teatterin lavalla. Tutkimme millaista on olla ihmisten katseen alaisina, 

kirjoitimme tekstejä ja mielipiteitä omasta elämästä ja pohdimme kuinka jännittävää ja pelottavaa on 

kohdata tilanne omana itsenään sekä arkielämässä että myös teatterin lavalla, mutta kuinka hyvältä ja 

oikealta se nyt tuntui.  

Käsikirjoitus sai viimeisen muotonsa kesäkuussa pitkällisen kirjoitusprosessin jälkeen. Talvella luin paljon 

uutisia ja poimin sieltä käsikirjoitukseen haastateltujen ihmisten esimerkiksi Tami Tammisen mielipiteitä 

sateenkaariväestä ja urheilusta. Loput käsikirjoituksen aukot täytettiin työpajoissa syntyneillä kohtauksilla 

ja teksteillä kuten miltä tuntuu ihastua, millaista seurusteleminen on, millaisia esteitä on kohdannut 

rakkautensa vuoksi jne. Suurin osa käsikirjoituksesta heijastelee meidän tämän hetkistä yhteiskuntaamme. 

Sen toiveita ja pelkoja ja sitä, kuka saa rakastaa ja kuka ei. Vaikka avioliittolaki menikin läpi, on meillä 

yksilötasolla vielä paljon tarvetta olla omana itsenään esimerkiksi perheissä, työpaikoilla, kaveriporukoissa 

tai kunnan tai kaupungin asukkaana. 

Harjoitukset alkoivat ja ryhmästä alkoi kasvaa perhe, jossa jaettiin sekä hyviä että huonoja uutisia ja elettiin 

harjoitusten ajan siinä hetkenä – omana itsenään. Harjoituksissa etsimme yhtymäpintaa hahmojen ja oman 

elämän välillä ja palasimme näyttelijäntyössä usein siihen mitä pohdimme työpajoissa. Voisinko minä riittää 

ja olla kiinnostava ihan vain itsenäni lavalla? Tarvitseeko minun Näytellä hahmon tunteita vai voinko vain 

olla läsnä ja antaa repliikkien ja tunteiden tulla juuri sellaisina kuin ne tulevat? 

Nyt tämä pitkä tutkimusprosessi huipentuu ensi-iltaan ja esityskauteen. Viimeinen koitin kivi. En voi olla 

kuin ylpeä siitä itseluottamuksesta, joka on syntynyt kolmen ja puolen kuukauden aikana omaan 

työskentelyyn. Ei ole kovin helppoa seistä omana itsenään lavalla ja puhua oman yhteisön tekstejä ja vielä 

seistä niiden takana. Kaikki mitä tulevassa esityksessä näette, on yhteisön luomaa näyttelijäntyöstä aina 

puvustukseen ja lavastukseen. Tämä projekti on koettu tärkeäksi ja siihen on haluttu panostaa kaikin puolin 

ja luomisen tarve yhteisöllä on ollut kova, kuten nyt saamme nähdä. Suurimman kiitoksen haluaisin nostaa 

meidän tuottajallemme Miralle. Ilman sinua tätä ei olisi. Ilman tuottajaa ei olisi teatteritaidetta olemassa. 

Nyt edessäsi on tunnin mittainen yhteisöteatteriesitys, joka eroaa perinteisestä teatterielämyksestä. Sen 

juoni on tuttu monille ja hämmästyttävää on, kuinka samat aiheet pyörivät edelleen, vaikka tarina on 

kirjoitettu 1500-luvulla. Yhteisöteatterissa keskiössä on se, että yksilön ääni tulee kuulluksi. Se, että saa 

jakaa oman tai jonkun muun läheisen tarinan yleisölleen ja sitä kautta hänet voidaan kohdata uudella 

tavalla. Nyt me jaamme monien ihmisten tarinoita ja te olette kunnia-arvoisia henkilöitä, jotka pääsette 

niitä kuulemaan. Tämä on siis monella tavoin merkittävä hetki. Tämä on merkittävä hetki esiintyjille, 

yleisölle ja tietenkin yhteisölle. 

Ja nyt on aika päästää harjoittelemisesta irti ja antaa prosessin jatkua esityskauteen ja sen jälkeiseen 

aikaan. Ei tässä voi muuta sanoa kuin iso kiitos työryhmälle. On ollut suuri kunnia olla mukana. Ja muista. 

Minä riitän. 

Marko 


