
Espoon Kaupunginteatterin kannatusyhdistys 24. syyskuuta 2019

Teatteritalohanke etenee – mutta verkkaisesti !
Espoon kaupunginhallitus päätti 5.6.2017, että Espoon 
kaupunginteatterin tarvitsemat tilat toteutetaan kulttuuri-
keskuksen yhteyteen kulttuuriaukion pohjoisreunalla 
olevalle tontille. Edelleen kaupunginhallitus kehotti 
sivistystoimea ja teknistä- ja ympäristötoimea käynnistä-
mään hankeen suunnittelun ja tuomaan hankesuunnitelman, 
johon sisältyvät myös rakentamisaikataulu ja rahoitus-
ohjelma kaupunginhallituksen käsittelyyn vuoden 2018 
loppuun mennessä. Kaupunginvaltuusto myönsi vuoden 
2018 budjetin käsittelyn yhteydessä suunnittelua varten  
0,5 milj. euron suuruisen määrärahan. !
Tekninen toimi käynnisti suunnittelun järjestämällä 
hankkeesta arkkitehtuurikilpailun, jonka tulokset 
julkistettiin helmikuussa 2019. Siinä yhteydessä 
tiedotettiin, että tavoitteena on hankeen valmistuminen 
vuoteen 2025 mennessä. Jotta tähän tavoitteeseen 
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Teatteriretki 
kansallisteatteriin 
30.11.2019  

Kannatusyhdistys järjestää 
retken Kansallisteatteriin 
katsomaan ”Sapiens”- esitystä 
suurella näyttämöllä lauantaina 
30.11.2019 klo 13. Lippujen 
varaamisesta ja retken 
ohjelmasta tiedotamme 
lokakuun jäsenkirjeessä. 
Taustatietoa esityksestä löytyy 
HS:n kulttuurisivuilta 
(10.9.2019) ja kritiikki (HS 
20.9.2019) 

Donec quis nunc 

In tellus nam, eros amet 
hasellus facilisis. Vehicula sed, 
class dignissim ullamcorper 
eros, mauris consequat ut 
lacinia. Aliquam amet est, 
quam leo maecenas mauris 
turpis leo pharetra, vulputate 
lacus. Ad ornare donec, 
fringilla feugiat augue. 
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päästäisiin, pitäisi hankesuunnitelma, rakentamisaikataulu 
ja rahoitusohjelma käsitellä ja päättää tämän vuoden 
loppuun mennessä. !
Teatterisäätiön hallitus on osaltaan toimittanut kaikki 
suunnittelussa tarvittavat aineistot tekniselle toimelle ja 
kiirehtinyt valmistelua. Kannatusyhdistys tukee säätiön 
ponnisteluja ja kannustaa valmistelijoita ja päättäjiä 
tekemään teatterin ja espoolaisten kannalta merkittävät 
päätökset vielä tämän vuoden aikana. Yhdistyksen hallitus 
toivoo, että jäsenistö omien vaikutuskanaviensa kautta 
osallistuisi tukeen ja kannustukseen. !!
Espoon Kaupunginteatteri 30 vuotta ja 
kannatusyhdistys 35 vuotta 
!
Jäsenkirjeessä 6/2019 tiedotimme Espoon Kaupungin-
teatterin ja kannatusyhdistyksen juhlasta Revontulihallissa 
pe 4.10.2019 klo 17.  !
Lippuja juhlaan on vielä saatavilla. Lipun hinta 
kannatusyhdistyksen jäsenille ja heidän ystävilleen on  
35 euroa/henkilö. Hinta sisältää alkumaljan, juhlaohjelman, 
cocktailpalatarjoilun ja Sanaton rakkaus-esityksen. !
Ohjelma 
16.30 ovet avautuvat, alkumalja 
17.00 tervetuliaispuhe: teatterinjohtaja Erik Söderblom 
musiikkia: Jennie Storbacka 
Espoon kaupungin tervehdys, kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Markku Markkula 
Kannatusyhdistyksen stipendin jako, Liisa ja Olli 
Männikön stipendi 
Ansiomerkkien jako: Paula Viljakainen 
18.00 cocktailpalaa ja vapaata seurustelua  
19.00 Sanaton rakkaus, uuden klassikkodraaman esitys 
Juhlan juontaja: yhdistyksemme tiedotusryhmän jäsen 
Marika Agarth 
Varaa lippusi juhlaan sähköpostitse 
laila.suokorte@kolumbus.fi tai puh. 040 547 7505. 
Saatuasi vahvistuksen maksa lippusi yhdistyksen tilille 
FI12 5724 4220 045856. Käytä viitenumeroa 883939. !
Sydämellisesti tervetuloa!  
Hallitus 
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Vestibulum bibendum 
pede quis mi semper 

In et aptent posuere sapien 
tempor, id nullam fermentum 
consequat metus ut. Hasellus 
quam dolor dui, vehicula a id 
fermentum amet. Sapien in, quo 
vestibulum, viverra vitae.  

• In pellentesque rhoncus sapien 

• Praesent consectetuer, enim 

• Semper vehicula, elit ligula 
dignissim mauris 

Faucibus semper id vivamus justo 
vel aliquam. Egestas curabitur sit 
justo, elit risus velit orci vitae velit, 
orci curabitur amet recusandae 
ullamcorper quis.  

Quam nascetur fringilla quisque 
adipiscing porta, in nullam 
pharetra suspendisse, tincidunt 
dictumst varius. Quisque vitae 
lorem, tristique proin ut tincidunt 
id, ipsum cras bibendum eu arcu 
faucibus. Pellentesque soluta. 

mauris nulla erat imperdiet 
tincidunt est, purus aliquam sociis 
ac quis, amet lobortis dui amet. 
Amet quis habitasse vestibulum 
ipsum a suscipit, donec lectus 
turpis hendrerit. Montes et metus 
adipiscing consectetuer nunc.


