Kohti Lassilan juhlavuotta 2018
Tohmajärven Teatteriyhdistys ry ja sen hallinnoima Maiju Lassila -teatteri -kehittämishanke 1.4.2016–30.9.2017

Uutiskirje toukokuu / 2017
Tammi-helmikuussa hankkeen toiminta pyöri aktiivisesti talviteatteritoiminnan ympärillä. Aikani-monologiesitys nähtiin
kaikkiaan neljä kertaa: Tohmajärvellä Kemiessä ja Tikkalassa, Joensuun keskustan Pop Up -teatterissa sekä upeassa
Kiteesalissa Kiteellä. Katsojia Aikani-monologi tavoitti toista sataa ja palaute oli positiivista. Tekijöiden kokemukset
olivat myös pelkästään hyviä ja yhteistyö Keski-Karjalan musiikkiopiston kanssa koettiin ehdottomasti jatkamisen
arvoisena. Erityisen ilahtuneita hankkeessa on oltu siitä, että uusia yhteistyötahoja on löytynyt ja uusia mahdollisuuksia
teatterin tekemiselle avautuu jatkuvasti, kun teatterin harrastajat pääsevät kokemaan monenlaista yhteistyötä eri
tahojen kanssa. Tästä hyvänä esimerkkinä vahvistuva yhteistyö Keski-Karjalan alueella.
Nuorisoteatterista tehtiin juttu paikallisradioon tammikuussa. Pääsimme nuorten kanssa kertomaan mitä
improvisaatioteatteri meille antaa ja mitä se mahdollistaa. Nuorisoteatteri on jatkunut tammi-huhtikuussa Tietäväisen
kerhotunnilla. Päädyimme nuorten kanssa hautaamaan näytelmän tekemisen ja keskityimme improilemiseen ja
näyttämötekniikan hiomiseen. Tähän päädyimme siitä syystä, että nuorilla oli kevättalvella niin paljon kaikkea muuta,
ettei harjoittelulle kalentereissa aikaa löytynyt. Tämä oli varmasti oikea ratkaisu, sillä lisästressin aiheuttaminen
nuorille ei tietenkään tarkoituksenmukaista ole. Nuorista osa innostui teatteritoiminnasta niin, että mm. osallistuvat
toukokuussa järjestettävään teatterintekijöiden koulutukseen.
Talvikuukaudet hankkeessa kuluivat pitkälti jatkosuunnitelmien tekemiseen ja tulevaisuuden hankkeiden suunnitteluun,
sekä jatkotoimenpiteisiin. Jetinasta haettiin kahteenkin pieneen hankkeeseen rahoitusta, mutta niistä tuli kielteinen
päätös. Maaliskuun alussa hankkeen toimisto muutti teatterialueen kainaloon, musiikkiopistolle.
Huhtikuussa hankkeessakin katseet viimeistään kääntyivät jo kohti kesää. Tuttuun tapaan Tohmajärven
teatteriyhdistys on aktiivisessa roolissa kesän tapahtumissa. Varaslähtö kesään otettiin jo vapun aattona, kun teatterin
peikot olivat MLL:n lasten vapputapahtumassa vierailemassa ja ohjelmaa järjestämässä. Kesätyöntekijänuoret on
kesäksi teatterille valittu ja kesäteatteritoiminnan osalta uusi yhteistyötaho on jälleen löytynyt; paikallinen
ateriapalveluyrittäjä palvelee päiväesityksissä teatterin katsojia Pop Up-ravintola Parviaisen Tuvassa!

Teatterintekijöille koulutusta toukokuun alussa. Mukaan on ilmoittautunut
parikymmentä teatterin harrastajaa.
Kesäkuun alussa hankkeessa järjestetään retki Venäjälle ”Maiju Lassilan jalanjäljissä”
Keväälle suunniteltu markkinointikoulutus siirtyy syksyyn, lisää siitä jatkossa.

Talviteatteri houkutteli katsomoihin
toista sataa katsojaa
Talviteatteri esitti Aikani-monologin yhteensä neljä kertaa
tammi-helmikuun aikana Tohmajärvellä, Kiteellä ja Joensuussa.
Tohmajärvellä saatiin esitys hankesuunnitelman mukaisesti
vietyä myös ”kylille”, kun monologi esitettiin perinteikkäällä
Tikkalan seurojentalolla. Uusia esityspaikkoja saimme kokea
myös Joensuussa muutaman kuukauden ajan toimineessa Pop
Up-teatterissa keskellä kaupunkia. Upeita kokemuksia tekijöille
ja katsojille. Monologiesitystä kehuttiin intensiiviseksi ja
tunteita herättäväksi. Tekijöitä monologien tekeminen haastoi
aivan uudenlaiseen teatterin tekemiseen.

Teatteri-innostusta
Nuorisoteatterissa keskityttiin improvisaation ilosanomaan ja sen
itsetuntoa vahvistaviin vaikutuksiin ja menetelmiin. Nuoret
pääsivät kertomaan paikallisradiossa siitä, mitä improvisaatio heille
antaa ja miten sen oppeja voi käyttää hyödyksi.
Nuoria kiinnostaa teatteri-ilmaisu ja teatterin tekeminen. Ensi
syksyksi on suunnitteilla yhteistyö oppilaitoksen kanssa, että
teatteritoiminta saisi hankkeen päättymisen jälkeenkin jatkoa.

Yhteistyötä
Tohmajärven teatteriyhdistys ja Maiju Lassila -teatterihanke toivat
MLL:n vapputapahtumaan peikkoperheen terveiset. Peikot järjestivät
lapsille peikko-temppuradan, josta palkinnoksi sai arvonimen Peikko,
sekä tietenkin vappupallon.
MLL on yksi uusista, aktiivisista yhteistyökumppaneista, joiden
kanssa teatterin väki on kehitellyt monenlaisia yhteistyömuotoja.
Myös teatterin alaueen kehittäminen jatkuu edelleen niin kunnan,
kuin Tohmajärvi-seurankin kanssa muun muassa maisemoinnin osalta.
Kehittämistyö jatkuu hyvässä hengessä.

Edustamista ja
uudistumista
Tohmajärven teatteriyhdistys ja Maiju Lassila -teatterihanke oli
edustamassa ja markkinoimassa itseään Keski-Karjalan messuilla
huhtikuun lopussa. Messuosastomme huomattiin ja sen sanottiin
erottuvan positiivisesti muista.
Messuille koottu kesän 2017 markkinoiva Kilpakosijat-mallinukkelava
siirtyi messujen jälkeen Tohmajärven Taitotalon yläkerran näyttelyyn,
jossa on esillä teatterin puvustusta vuosien varrelta. Näyttely on esillä
toukokuun ajan.
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