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Teatterin syyskausi käynnistyy poikkeusoloissa 
 
 
Teatterinjohtaja Erik Söderblomin otsikoi syyskauden 
ohjelmistoesitteen esipuheen yhdellä sanalla ”JOS…”. Se 
kuvaa osuvasti epävarmuuden tilaa, jossa teatteri 
koronaepidemian aikana joutuu toimimaan. Syyskauden 
ohjelmistossa on teatteriyleisölle tarjolla 12 tuotantoa ja 
yhteensä 55 esitystä. Nykyisten turvallisuusohjeiden 
mukaan sekä Revontulihallin että Louhisalin esityksiin 
voidaan ottaa noin 150 katsojaa. Se on noin puolet 
katsomopaikoista. 
 
Poikkeusolot vaikuttavat yhdistyksemmekin toimintaan. 
Teatteriretket pääkaupunkiseudun ulkopuolelle eivät 
syyskaudella ole mahdollisia. Omaan teatteriin yhdistys on 
varannut jäsenilleen lippuja ” Harhaman” ja ”Voi Luojan” 
esityksiin. Muihin esityksiin jäsenet voivat hankkia lippuja 
omatoimisesti teatterin lippukassasta. Jäsenalennus on 5 
euroa perushintaisen lipun hinnasta.  

Saadaanko teatterille 
vihdoinkin uudet 
asianmukaiset 
toimitilat? 
 
 Kannatusyhdistys on 
vuosikausia kamppailut 
teatteritalon puolesta yhdessä 
teatterisäätiön ja teatterin 
kanssa. Hanke näyttäisi nyt 
etenevän. Hankesuunnitelmaa 
teatterin tilojen rakentamisesta 
kulttuuriaukion pohjoispuolelle 
kulttuurikeskuksen yhteyteen 
valmistellaan. Tavoitteena on, 
että suunnitelma käsiteltäisiin 
kaupunginhallituksessa ja 
valtuustossa tulevan syksyn 
aikana. Kaupunginjohtaja 
Jukka Mäkelä, teknisen toimen 
johtaja Olli Isotalo ja 
kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Markku 
Markkula ovat sanoneet, että 
hankkeesta päätetään tämän 
vuoden aikana. Päätöstä 
tarvitaan, sillä Revontulihallin 
vuokrasopimus on päättymässä 
ja teatteri tarvitsee 
asianmukaiset toimitilat. 
Kannustetaan 
luottamusmiehiämme 
päätöksentekoon. 
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”Harhama” Revontulihallissa keskiviikkona 
30.9.2020 klo 19 

Taidekentän moniottelija, vuoden 2017 Finlandia-palkinnon 
voittanut Juha Hurme ohjaa Irmari Rantamalan 
esikoisteokseen pohjautuvan kantaesityksen Espoon Kau-
punginteatteriin! 

Kannatusyhdistys on varannut keskiviikon 30.9.klo 
19.00 esitykseen jäsenille ja heidän ystävilleen lippuja 
hintaan 31 euroa/henkilö. Varaa lippusi  
laila.suokorte@kolumbus.fi  tai puh 040 547 7505 
viimeistään 15.9.2020. Saatuasi vahvistuksen maksa lippusi 
yhdistyksen tilille FI12 5724 4220 045856. Käytä 
viitenumeroa 885128. Liput jaetaan ennen esitystä teatterin 
aulassa. 

“Voi Luoja” Revontulihallissa keskiviikkona 
25.11.2020 klo 19 
  
Viime kevätkauden menestyskomedia jatkaa lisänäytöksin 
Revontulihallissa.  
Kannatusyhdistys on varannut 25.11.klo 19.00 
esitykseen jäsenille ja heidän ystävilleen lippuja hintaan 
33 euroa/henkilö. Varaa lippusi  
laila.suokorte@kolumbus.fi  tai puh 040 547 7505 
viimeistään 25.10.2020. Saatuasi vahvistuksen maksa 
lippusi yhdistyksen tilille FI12 5724 4220 045856. Käytä 
viitenumeroa 883939 . Liput jaetaan ennen esitystä teatterin 
aulassa. 
 

Hallituksen järjestäytyminen ja syyskauden 
toiminta 
Kesäkuussa pidetyssä yhdistyksen vuosikokouksessa valittu 
hallitus on järjestäytynyt.  Puheenjohtajana jatkaa Leo 
Eskola ja varapuheenjohtajana Riitta Väisänen. Useita 
vuosia yhdistyksen sihteerinä ja monissa muissa tehtävissä 

 
 
 
Muistutus 
jäsenmaksusta 2020 
 
Kiitokset kaikille vuoden 2020 
jäsenmaksunsa maksaneille. 
Ellet kuulu tähän joukkoon, 
hoitanet velvollisuutesi 
mahdollisimman pian. 
Jäsenmaksu on 20 
euroa/henkilö. Maksa 
kannatusyhdistyksen tilille 
FI12 5724 4220 0458 56. 
Käytä viitenumeroa 883793. 
 
 

Kannatusyhdistyksen hallitus 
seuraa koronatilanteen 
kehittymistä ja pohtii 
yhdistyksen syyskauden 
toiminnan järjestelyjä 
syyskuun kokouksessaan. 
Seuraava jäsenkirje ilmestyy 
1.10.2020.  
 
Muistathan ilmoittaa, jos 
haluat jatkossa jäsenkirjeen 
vain sähköpostilla. Yhdistys 
pyrkii luopumaan 
paperikirjeistä kustannussyistä. 
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toiminut Laila Suokorte toivoi vuosikokouksessa vapautusta tehtävästä luvaten kuitenkin olla 
tarpeen mukaan käytettävissä yhdistyksen toiminnassa. Yhdistyksen sihteeriksi valittiin Paula 
Kauranne, jäsensihteeriksi ja isännäksi Raimo Venäläinen ja tiedottajaksi Aili Pesonen. 
Tapahtumista ja retkistä vastaavat Tutteli Elomaa ja Laila Suokorte, talkootoiminnasta Helena 
Erikson ja kehitysasioista Teresia Volotinen.  
 
Hyvää vointia ja syksyä kaikille jäsenille 
 
Espoon kaupunginteatterin kannatusyhdistyksen hallitus 
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