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Kuhmolaisessa
vietetään

avoimien ovien päivää
pe 12.2. klo 10 – 14

Tervetuloa tapaamaan 
uutta ja vanhaa 
päätoimittajaa sekä 
muuta henkilökuntaa.
 
Kahvitarjoilu.  

Timo Kyllönen
timo.kyllonen@slpmedia.fi

Kaksi aikuista miestä keskustelee 
Tuupalan salin lavalla siitä, mitä 
heistä tulee isona. Molemmilla on 
kypärämyssyt päässä, ja valtavat tu-
tit ovat vuoroin suussa, vuoroin kä-
dessä. Toisella heistä suunnitelma 
on selvä yliopistokoulutusta myö-
ten, toinen taas tuhertaa itkua siitä, 
kun ei pääse vielä edes pois pinna-
sängystä. Menossa on Teatteri Tai-
minen näytelmä Tie Your Camel, jo-
ka kertoo aikuiseksi kasvamisen ki-
pukohdista, valinnoista ja vastuun 
ottamisesta.

Näyttelijät CG Wentzel ja Mikael 
Strömberg vaihtavat näytelmän 
edetessä rooleja lennosta. Silloin, 
kun miehet eivät esitä vauvoja, he 
ovat aikuisia, luolamiehiä tai Puna-
hilkka ja susi. Läpi puolituntisen 
näytelmän kantaa teema vapaudes-
ta ja vastuusta: kaikki, mitä teemme 
tai jätämme tekemättä, vaikuttaa yh-
teiskuntaan, kuten Stömbergin roo-
lihahmo kiteyttää. Muina keskeisinä 
aiheina näytelmässä ovat vihan ja 
pelon lisääntyminen, väkivalta sekä 
erilaisuuden hyväksyminen.

Puolituntinen näytelmä on pian 
ohi, ja näyttelijät istahtavat lavan 
reunalle kertaamaan Tie Your Came-
lin teemoja. CG Wentzel kertoo, että 
näytelmien aiheet nousevat nuorten 
maailmasta, kiertueilla käydyistä 
keskusteluista ja vinkeistä. Hän pal-
jastaa, että nyt nähdyn näytelmän 
käsikirjoitus sai alkunsa jo vuonna 
2013, kun pakolaiskriisistä ei ollut 
mitään aavistusta. 

– Silloin emme osanneet arvata 
näin rajua yhteiskunnan muutosta. 
Aihe ei voisi olla ajankohtaisempi tä-
män päivän Suomessa, CG Wentzel 
sanoo. 

Teatteri Taiminella on hyvin rajat-
tu kohderyhmä. Esimerkiksi Tie 
Your Camel on tarkoitettu yläkoulu-
laisille ja lukiolaisille, osa näytelmis-
tä myös alakoululaisille, tarhaikäisil-
le ja lasten vanhemmille.

– Me olemme aidosti kiinnostu-
neita näytelmien kohderyhmistä, 
haluamme puhua heidän kieltään ja 
puolustaa heidän näkökulmiaan täs-
sä koko ajan vaativammassa maail-
massa, Wentzel sanoo.

Hän korostaa, että saadakseen 
viestin menemään perille nuorille 
täytyy puhua niin kuin ihminen ih-
miselle, ei niin kuin aikuinen lapsel-
le. 

– Jos nuoret eivät ymmärrä näy-
telmän sanomaa, he ottavat munat 

ja tomaatit esiin ja sanovat, että pai-
nukaa muualle. Jos taas aikuiset ei-
vät ymmärrä, he vain vetäytyvät tuo-
lissaan taakse ja ajattelevat, että tä-
mä on suurta taidetta.

Näyttelijät korostavat, että tällaise-
na aikana, jolloin nettiympäristö tar-
joaa vääränlaista kuvaa maailmasta, 
lapsille ja nuorille täytyy puhua asi-
oista niiden oikeilla nimillä. 

– Nuoret myös arvostavat sitä. 
Asioista ei pidä tehdä monimutkai-
sempia, vaan puhua suoraan. Se voi 
tuntua vaikealta, mutta se kannat-
taa.

Taimine tuottaa näytelmiinsä liit-
tyen materiaalia, joiden avulla aihei-
den työstämistä voi jatkaa.

A 
Jos nuo-
ret eivät 
ymmärrä 

näytelmän sano-
maa, he ottavat mu-
nat ja tomaatit esiin 
ja sanovat, että pai-
nukaa muualle. Jos 
aikuiset eivät ym-
märrä, he ajattele-
vat, että tämä on 
suurta taidetta.

Kiertueteatteri Taimi-
ne piipahti Kuhmossa. 
Tällä kertaa se herät-
teli nuorten ajatuk-
sia vastuusta ja vapau-
desta.

Vakavia asioita huumorin avulla

Fakta

▪▪ Teatteri Taimine on kiertueteat-
teri. Perustettu vuonna 2002.

▪▪ Kohderyhmänä lapset ja nuo-
ret.

▪▪ Tuottaa uutta draamakirjalli-
suutta.

▪▪ Esitykset pääosin kaksikielisiä, 
kielinä suomi ja ruotsi.

▪▪ Tie Your Camel muodostaa tri-
logian yhdessä Piece of Caken ja 
True Love Sucksin kanssa.

▪▪ Tie Your Camelin on käsikirjoit-
tanut ja ohjannut Tove Appel-
gren.

CG Wentzel (vas.) ja Mikael Strömberg sanovat, että he haluavat puhua nuorille niin kuin ihminen ihmiselle eikä niin kuin aikuinen lapselle. Se myös tehoaa, 
Wentzel sanoo.

Timo Kyllönen


