
OoLasPalmas!

Saimaan Teatterin ensimmäinen esitys kesältä 2014 oli musiikkihupailu OoLasPalmas!
Parisuhdesotkuja, Suomi-baareja, kielimuureja, sekä turisteja, jotka törmäilevät toisiinsa, itseensä ja
palmuihin. Las Palmasin helteessä Amorin nuolet lentelivät tunnettujen hittien tahdissa ristiin 
rastiin, eikä sotkuista selvinnyt ehjin nahoin kukaan.

Vaikka Saimaan Teatterin perustamisvuoden esitys noudatti perinteisempää kesäteatterin ja 
viihdyttävän juoninäytelmän muotoa, jo silloin kokeiltiin uutta, ei niin ohjaaja-vetoista tapaa tehdä. 
Näyttelijät kokosivat työryhmän ja valitsivat tekstin, jota harjoittelivat ensin keskenään, ohjaajan 
hypätessä mukaan vasta kahdeksi viimeiseksi harjoitusviikoksi.

Työryhmä
Ohjaaja Piia Peltola 
Lavastaja Lasse Idman
Äänisuunnittelija/näyttelijä Johannes Holopainen
Näyttelijät Wilhelm Grotenfelt, Heikki Ranta, Maruska Verona ja Linda Wiklund

                               

                               



Sankarit Saimaalla

Kesän 2015 esitys Sankarit Saimaalla oli 
musta komedia arjen sankaruudesta. Joukko 
elämään eksyneitä ihmisiä päätyi 
elämäntaidon valmennuskurssille Saimaalle. 
Näytelmän keskenään erilaisia henkilöitä 
yhdisti tyytymättömyys omaan elämään. 
Supersankarileiriläiset päätyivät sellaisten 
kysymysten äärelle kuin mitä sankaruus on ja
voiko sen saavuttaa? Miten pelata yhteen 
erilaisuudesta huolimatta? Onko vedestä 
ilmestyvä vieras esine saimaannorppa vai 
venäläinen sukellusvene?

Sankarit Saimaalla -esitys leikitteli fiktion tason ja metatason välillä. Saman teeman alla kulki 
näytelmän juoni, sekä näytelmää esittävän teatteriryhmän selviytyminen kiertueesta 
erimielisyyksistä ja ohjaajan katoamisesta huolimatta. Katsoja pääsi kurkistamaan teatterin 
tekemisen tragikoomisiin piirteisiin, kun työryhmätaidot joutuivat koetukselle paineen alla. 
Esityksen myötä teatterin suunta paikkasidonnaisuuteen löytyi näytelmän sijoittuessa Saimaalle.

Esityksen keskiössä olivat kysymykset vallanhimosta ja tunnustuksen tarpeesta. Näennäisen kepeä 
esitys tutki ihmisen moraalista dilemmaa suhteessa valtaan ja vallanhimoon. Se kommentoi myös 
Venäjän sen hetkistä tilannetta, jossa seksuaalivähemmistöt olivat joutuneet avoimen vainon ja 
väkivallan kohteiksi. Esitys toimi avauksena sille, että Saimaan Teatteri voi nopean 
tuotantomallinsa takia ottaa kantaa hyvin ajankohtaisiin poliittisiin kysymyksiin esityksillään.

Työryhmä
Ohjaaja Riikka Oksanen
Käsikirjoittaja Aino Pennanen
Lavastaja Lasse Idman
Äänisuunnittelija Ilja Lehtinen
Näyttelijät Wilhelm Grotenfelt, Johannes Holopainen, Heikki Ranta, Janna Räsänen ja Marketta 
Tikkanen

                                      



Häät     

Kesän 2016 esitys Häät oli tapahtumallinen esitys, joka käsitteli sekä maahanmuuttoon ja 
pakolaisiin, että häihin, avioliittoon ja rakkauteen suunnattuja ennakkoluuloja ja -odotuksia. Se otti 
kantaa pakolaiskeskusteluun ja teki näkyväksi väkivaltaiset perhesuhteet sekä erilaiset 
sukupuoliroolit. Pennasen käsikirjoittama näytelmä seurasi monilla tavoin suomalaista häärituaalia 
puheineen, leikkeineen ja häävalsseineen. Yleisö toimi häävieraina osallistuen mm. hääleikkeihin 
väliajalla.    

Esitys ammensi seurantalojen historiasta ja kokeili kuinka poliittinen aihe, tapahtumallinen 
paikkasidonnainen muoto ja kesäteatteri sulautuvat yhteen. Se muokkautui jokaiseen esityspaikkaan
luonnollisesti; jokainen seurantalo toimi itsessään lavasteena hääjuhlille.

Esitys tutki normittunutta todellisuutta ja pyrki paljastamaan normien alle kätkeytyvät väkivaltaiset,
tietyt ihmiset ja ihmisryhmät ulos sulkevat rakennelmat. Lähtökohtana oli tehdä stereotypioiden 
kautta näkyväksi se, ketkä kuuluvat suomalaisessa yhteiskunnassa sisäpiiriin eli ryhmään ”me” ja 
ketkä jäävät tämän jaottelun ulkopuolelle ja näin ollen toiseutetaan.  Ketkä, tai kuka määrittelee 
tämän jaottelun? Kenellä on valta painostaa muut hyväksymään tämä ehdotettu yhteiskunnallinen 
järjestys? Ketä ja mitä varten tämä normatiivinen asetelma on olemassa? 

Työryhmä
Käsikirjoittaja Aino Pennanen
Ohjaaja Riikka Oksanen
Näyttelijät Wilhelm Grotenfelt, Boodi Kabbani, Piia Peltola, Heikki Ranta, Tom Rejström, Janna 
Räsänen ja Marketta Tikkanen
Säveltäjä ja muusikko Henri Lyysaari
Lavastaja Lasse Idman



Uskomaton huijari -show 2017

Uskomaton huijari -show 2017 oli
opetusnäytelmämäinen farssi, joka
leikitteli esitystilanteen todellisuuden sekä
siihen kätketyn fiktion rajapinnalla.
Esityksessä käsiteltiin esittävän taiteen
vapaan kentän rahoituksen kestämätöntä
tilannetta, joka vertautui yleisölle
tutumpien matalapalkka-alojen
tilanteeseen. Esityksen saamassa
palautteessa kiitettiin esityksen
monitasoisuutta: yhteiskunnallista aihetta
käsitellyt esitys puhutteli iästä, asemasta ja
taustasta riippumatta.

Aiemmin valmiista käsikirjoituksista esityksiä tehneenä Saimaan Teatterissa haluttiin kesällä 2017 
kokeilla prosessilähtöistä työskentelyn muotoa. Uskomaton huijari -show 2017 -esityksen 
työstäminen tapahtui aihelähtöisesti eli ilman valmista tekstiä. Aiheena oli huijaus. Teksti syntyi 
harjoitusjaksolla työryhmän improvisaatioiden ja kokeilujen seurauksena. Tavoitteena oli rakentaa 
esitys, joka on vahvassa dialogissa yleisön kanssa. Työryhmä halusi yhä enemmän rikkoa 
perinteistä juoninäytelmän kaavaa ja osallistaa yleisöä. 

Työryhmä

Ohjaus Piia Peltola

Teksti Ilja Lehtinen, Piia 
Peltola ja työryhmä

Musiikin sovitus Henri 
Lyysaari

Näyttelijät Wilhelm 
Grotenfelt, Boodi Kabbani, 
Maruska Verona ja Pietu 
Wikström



Saimaan Demokraattinen Tasavalta
Kesän 2019 esityksessä Saimaan Demokraattinen Tasavalta käsitteli demokratiaa käytännössä. 
Työryhmäprosessissa rakentuvan esityksen lähtöpiste oli Heinäveden alueelle puuhatun 
graffitikaivosalueen tapaus kansalaisten, median ja päätöksentekijöiden välisen demokratian 
toteutumisen paikkana.

Demokratian aihetta tutkittiin myös työryhmäprosessissa harjoittelemalla dialogista, 
matalahierarkista työskentelemisen tapaa, jossa jokainen voi kollektiivissa toteuttaa omaa 
yksilöllisyyttään. 

Työryhmään kuului taiteilijoiden lisäksi etnografisella otteella demokratian piirteitä työryhmän 
työskentelyssä, yleisösuhteessa sekä katsojakokemuksissa tarkastellut yhteiskuntatieteilijä Sanna 
Ryynänen. Ryynänen täydensi työryhmän käsityksiä demokratiasta, kirjasi huomioitaan 
harjoitusprosessista ja esityksistä osallistuvan havainnoijan roolista käsin. 

Esitys oli hybridi tapahtumallista- ja dokumentaarista esitystä sekä komediaa ja Hamletia, jossa 
käsiteltiin demokraattisen keskustelun vaikeutta. Kehyksenä toimi Kyläkokouksen rakenne, joka oli
muovattu näytelmän henkilöiden järjestämäksi Healing-iltamaksi. Iltaman tarkoituksena oli eheytyä
ja pitää hauskaa, ei missään nimessä keskustella vaikeista aiheista. Neljä toisistaan poikkeavaa 
henkilöä, osittain innoitusta Hameletin juonesta saaneena, osittain oikean elämän vastineista 
rakentuneina, ilmensivät eri mielipiteitä kaivoshankkeesta ja eri tapoja osallistua keskusteluun sekä 
kuinka eri vallankäytön mekanismit heihin vaikuttaa. 

Esitys ei ottanut suorasanaisesti kantaa kaivoshankkeeseen, vaan pyrki näyttämään hankkeen 
etenemisen prosessin monimutkaisuuden ja esittämään kysymyksen, kuinka paljon kansalaisella on 
mahdollisuus vaikuttaa. Se antoi tilaa katsojalle itselleen luoda oma mielipiteensä.

Esityksen lopuksi pidettiin yhden kappaleen pituiset lavatanssit, jonka jälkeen halukkaita kehotettiin
jäämään keskustelutilaisuuteen avaamaan esityksestä tai kaivoshankkeesta ja demokratian tilasta 
heränneitä ajatuksia. 

Työryhmä

Ohjaus Piia Peltola

Käsikirjoitus Piia Peltola ja työryhmä

Scenografi Ada Halonen

Esiintyjät Boodi Kabbani, Jonnakaisa Risto, Janna Räsänen ja Pietu Wikström (avustavissa 
rooleissa Elina Kukkonen ja Piia Peltola)

Tuottaja Elina Kukkonen

Tutkija Sanna Ryynänen

Teknikko Pauli Niemelä

Äänisuunnittelu Pietu Wikström

Musiikin harjoituttaminen Jonnakaisa Risto



Näkökulmia kaivosteollisuuteen ja kansalaisten 
vaikuttamismahdollisuuksiin -artikkeli

            

            

http://saimaanteatteri.fi/?page_id=867
http://saimaanteatteri.fi/?page_id=867



