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En minä, et sinä, vaan me!
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Kangasalan Pikkuteatteriyhdistys ry: toimintakertomus vuodelta 2020

1. Taustaturinoita

Pikkuteatteri on toiminut jo vuodesta 2009. Oma Kangasalan Pikkuteatteriyhdistys perustettiin 2010
lopulla. Pikkuteatterin toiminnasta vastaa Kangasalan Pikkuteatteriyhdistys ry:n johtokunta. Aktiiviset
johtokunnan jäsenet, vanhemmat ja nuoret osallistuivat myös poikkeuksellisen koronavuoden aikana
lukuisiin erilaisiin talkoopesteihin. Kiitos onnistuneista teatterielämyksistä kuuluu kaikille työhön
osallistuneille.

Pikkuteatterin näytelmät vuosien varrelta

Saapasjalkakissa 2010
Satumainen Seikkailu 2011
Iso Paha Susi 2011
Pekko ja peikonpyydystäjät 2012
Viimeinen Visunkainen 2012
Ulpu Uniratsu ja kauhea Kronkku 2013
Peukaloisen retket 2013
Sepänsälli ja prinsessa 2014
Robin Hood 2014
Mistä on kiltit tytöt tehty? 2014 ja 2015
Susi, joka tykkäsi vastaleivotusta pullasta 2015
Rakkautta ja rötöksiä 2015
Kalanruotoriipus 2015
Roope ja Juuli 2016
Lumikki ja seitsemän kääpiötä 2016
Minä 2017
Kaunotar ja Hirviö 2017
Ruma ankanpoikanen 2017
Veljeni Leijonamieli 2018
Hannu ja Kerttu 2018
Too School for Cool 2018 ja 2019
Kaameat Grimmin veljekset - Hylätyn kaivon salaisuus 2019
Prinsessa Ruusunen 2019
Kohtalona murha 2020
Peter Pan 2020

Näyttelijöiden ikä vaihtelee 7-20 ikävuoden välissä. Ohjaajana vuonna 2020 toimivat Mika Eerola ja Sari
Anttila sekä apulaisohjaajina Tanja Tomminen ja Mette Paloniemi.
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2. Vuoden 2020 ohjelmisto, esitykset

Vuosi 2020 oli Kangasalan Pikkuteatterin 10-vuotisjuhlavuosi. Lopulta vuosi 2020 oli monin tavoin
poikkeuksellinen maaliskuussa Suomeenkin saapuneen koronaepidemian myötä. Tämän johdosta
juhlavuosi näkyi teatterin toiminnassa huomattavasti suunniteltua vähemmän. Koronatilanne vaikutti
teatterin ryhmien harjoituksiin ja esityksiin eri tavoin vuoden aikana. Pikkuteatteri laati THL:nsuosituksiin
pohjautuvat turvallisuusohjeet katsojille ennen syksyllä 2020 toteutettuja esityksiä. Myös teatterin omat
talkoolaiset huomioivat turvallisuusohjeet omassa toiminnassaan.

Vuonna 2020 Pikkuteatterin harjoituksia pidettiin omassa teatteritilassa Raudoittajantiellä Kangasalla.
Teatteritilaan tehtiin vuoden 2020 aikana lukuisia muutostöitä, joiden myötä uusi tila saatiin remontoitua
ja muutettua teollisuushallista teatterikäyttöön soveltuvaksi.

Näyttelijöiden määrä on pysynyt suurena vuosi toisensa perään. 7-13-vuotiaiden lasten ryhmässä oli
vuonna 2020 26 näyttelijää, 14-16-vuotiaiden keskiryhmässä keväällä 20 ja syksyllä 16 näyttelijää ja
vanhimpien 16-20-vuotiaiden ryhmässä kuusi näyttelijää.

Vanhimpien ryhmä toi helmikuussa 2020 ensi-iltaan Satu Rasilan kirjoittaman näytelmän Kohtalona
Murha. Esityksiä ehdittiin pitää muutama ennen koronaepidemian alkua, ja esityksiä jatkettiin uudelleen
marraskuussa. Kohtalona murha haastoi katsojaa erittäin puhuttelevana näytelmänä, ja nuoret
näyttelijät toteuttivat vaativan kokonaisuuden todella hienolla tavalla Mika Eerolan ohjauksessa.
Esityspaikkana oli teatterin oma tila.

Keskiryhmän oli alunperin tarkoitus esittää Peter Pan-näytelmää huhtikuussa, mutta koronatilanteen
takia esitykset siirrettiin syyskuulle. Näyttävän näytelmän esitykset pystyttiin hetkeksi helpottaneen
koronatilanteen johdosta pitämään omassa teatteritilassa normaaliin tapaan syksyllä, ja katsojia kävi
mukavasti. Peter Panin ohjaajina toimivat Sari Anttila ja apulaisohjaajana Mette Paloniemi.

Nuorimpien lasten ryhmän oli tarkoitus esittää 10-vuotisjuhlan kunniaksi Saapasjalkakissa-näytelmää
Kangasalan kesäteatterissa. Mika Eerolan ja Tanja Tommisen ohjauksessa ollut ryhmä joutui
keskeyttämään harjoituksensa keväällä koronatilanteen vuoksi, jolloin kesän näytelmän toteuttaminen
kävi mahdottomaksi. Nuorimpien ryhmä jatkoi harjoituksia kesän jälkeen, mutta harjoitukset siirtyivät
tauolle taas marraskuussa koronatilanteen heikennyttyä.

Pirkanmaan musiikkiopiston kanssa suunniteltu yhteinen juhlavuoden produktio, Salaperäinen
taikahuilu-musiikkinäytelmä, jouduttiin myöskin siirtämään lokakuulta seuraavalle vuodelle erikseen
sovittavaan ajankohtaan.

Näytöksissä kävi katsojia seuraavasti:

Kohtalona Murha (kevät) 116
Peter Pan 511
Kohtalona murha (syksy) 104

Yhteensä 731
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3. Toteuman vertailu toimintasuunnitelman tavoitteisiin 2020

Koronapandemian johdosta vuodelle 2020 suunniteltuun toimintaan tuli paljon muutoksia.

Toiminnan kehittäminen

Toiminnan kehittämisestä keskusteltiin säännöllisesti johtokunnan kahvitapaamisissa ja virallisissa
kokouksissa. Koronatilanne aiheutti muutoksia suunnitelmiin näytösten ajoituksessa ja harjoittelussa.
Tilannetta ja suosituksia seurattiin aktiivisesti, ja päätöksiä tehtiin aina kunkin tilanteen vaatimalla
tavalla. Vuoden 2020 aikana aikaa ja resursseja kohdennettiin myös oman teatteritilan remontointiin.

Toimintasuunnitelmassa tärkeiksi tavoitteiksi listattiin lukuisia asioita kuten yhteisiä tapahtumia ja
hankkeita muiden toimijoiden kanssa ja yhteistyön kehittämistä esimerkiksi sponsorointiin liittyen.
Näihin ei koronatilanteen vuoksi ollut mahdollisuutta eikä resurssia juuri tarttua.

Yksi tärkeistä tavoitteista oli näyttelijöiden osallisuuden lisääminen ja oman äänen esiin tuominen
teatterin toiminnassa. Loppuvuoden aikana tavoitteeksi asetettiin, että seuraavan vuoden johtokuntaan
saataisiin mukaan uusia jäseniä nuorista näyttelijöistä. Loppuvuodesta käytiin myös keskustelua siitä,
miten kustakin näyttelijäryhmästä voitaisiin valita edustaja seuraavan vuoden johtokuntakokouksiin.
Lisäksi esille tuotiin nuorten toimesta ajatus, että johtokunnan kokouksista viestittäisiin aiempaa
laajemmin esimerkiksi tuomalla kokouspäivämäärät esille teatterin harjoitustilaan.

Koronavuoden aikana suunniteltu koulutuksen kehittäminen jäi muiden asioiden jalkoihin. Mette
Paloniemi toimi uutena nuorena ohjaajana, mikä oli kirjattu myös vuoden 2020 toimintasuunnitelman
tavoitteeksi.

Yleisesti vuoden 2020 aikana keskusteltiin paljon toiminnan tulevasta organisoimisesta ja työnjaosta sekä
esimerkiksi työryhmiin tai työpareihin pohjautuvasta vastuuttamismallista.

Rahoituskanavien etsiminen ja varainhankinnan kehittäminen oli koronavuonna hyvin poikkeuksellista.
Teatterin kassaan tuli iso lovi, kun kesänäytelmä jäi kokonaan toteuttamatta ja lippu- sekä buffettulot
saamatta. Pikkuteatteri sai koronavuonna useita lahjoituksia, jotka on eritelty tarkemmin kohdassa
Talous. Lahjoituksia saatiin keväällä Heikki Ollilan syntymäpäiväkeräyksen ja striimatun
hyväntekeväisyyskonsertin muodossa (Pentti ja Heini Hietanen, järjestäjänä Jussi Haavisto). Myös
Kangasalan Osuuspankki muisti lahjoituksella Pikkuteatteria asiakasomistajien valitsemana kohteena.
Loppuvuodesta Pikkuteatteri sai päätöksen mukavasta tukisummasta harjoitusten järjestämiseen
Pirkanmaan Osuuskaupan Kannustajat-äänestyksessä, missä Pikkuteatteri sai hienon äänisaaliin alueen
äänestäjiltä. Tämän avustuksen maksu meni vuoden 2021 puolelle. Myös Aito Säästöpankin Hyviä
tekoja-äänestyksen myötä Pikkuteatteri sai avustuksen Taikahuilu projektia varten. Varsinaista julkista
koronatukea ei Pikkuteatterille saatu.

Talkootehtävät

Toiminnan pysyvyyden kannalta keskeiset talkootehtävät listattiin jälleen ennen näytöksiä. Pestilistat
saatiin hiljalleen hyvin täyteen, vaikka aina mahtuisi vielä lisää väkeä apujoukkoihin.
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Merkittävä talkooponnistus oli myös teatteritilojen remontointi. Alkuvuodesta pidettiin useita
remonttitalkoita, ja esimerkiksi pukuhuoneet ja ompelimo saatiin lähes valmiiksi. Covid-19-sulku
kuitenkin käytännössä keskeytti talkootyöt. Loppuvuodesta saatiin toteutettua oven levennys, jossa
Mansen Timanttisaha Oy:n ammattilaisten panos oli merkittävä.

Lipunmyynti

Lipunmyynnin kannalta kausi oli monella tapaa poikkeuksellinen Pikkuteatterin historiassa. Covid-19
suositusten mukaisesti sisäkatsomon paikkalukua rajoitettiin, minkä seurauksena osa esityksistä myytiin
ennakkoon loppuun teatterin www-sivujen Eventio-alustan lippukaupan kautta.

Vuosi Näytelmä Esityksiä Yleisömäärä
2010 Saapasjalkakissa 10 2750
2011 Satumainen Seikkailu 7 1411

Iso Paha Susi 7 1480
2012 Pekko ja peikonpyydystäjät 7 886

Viimeinen visunkainen 7 830
2013 Ulpu Uniratsu ja kauhea Kronkku 6 1020

Peukaloisen retket 9 1372
2014 Robin Hood 6 1804

Sepänsälli ja Prinsessa 8 917
Mistä on kiltit tytöt tehty 12 670

2015 Mistä on kiltit tytöt tehty 1 94
Susi joka tykkäsi vastaleivotusta pullasta 10 381
Rakkautta ja rötöksiä 8 1372
Kalanruotoriipus 10 276

2016 Roope ja Juuli 11 447
Lumikki ja seitsemän kääpiötä 7 1306

2017 Minä 8 410
Kaunotar ja hirviö 8 794
Ruma ankanpoikanen 9 1325

2018 Veljeni Leijonamieli 9 727
Hannu ja Kerttu 9 1270
Too School for Cool 7 273

2019 Too School for Cool 1 68
Kaameat Grimmin veljekset 14 773
Prinsessa Ruusunen 16 2127

2020 Kohtalona murha 9 220
Peter Pan 11 511

Yhteensä Näytelmiä 23 227 25514

Graafinen materiaali

Leafletit ja julisteet toteutettiin aiempaan tapaan. Koronatilanteen vuoksi Kohtalona murha- ja Peter
Pan-näytelmien materiaalit piti painaa syksyllä uudelleen. Materiaalien suunnittelusta vastasi Heidi
Jaakkola.
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Markkinointi

Markkinointia toteutettiin aiemmin havaituilla hyvillä tavoilla: tärkeimpiä kanavia olivat julisteet,
leafletit, lukuisat sähköiset tapahtumakalenterit, Facebook sekä Instagram. Myös lehtijutut
paikallislehdissä ja esimerkiksi blogeissa auttoivat markkinoinnissa. Ensi-iltakutsuja lähetettiin julisteiden
kera Pirkanmaan kirjastoihin sekä kutsuvieraille ja yhteistyökumppaneille. Käsiohjelmiin ei myyty
mainostilaa, koska kesäteatterin isomman katsomon näytelmä ei toteutunut.

Lavastus, puvustus ja maskeeraus

Lavastus toteutettiin vuonna 2020 ainoastaan teatterin omaan tilaan, mikä helpotti suunnittelua ja
käytännön tekemistä. Lavastuksesta vastasi kohtalona murhan osalta Mika Eerola ja Peter Panin osalta
Heidi Jaakkola.

Upeasta puvustuksesta vastasi jälleen Heidi Jaakkola. Puvustus vaihteli Peter Panin värikkään upeasta
satumaailmasta koskettavaan Kohtalona murhan puvustukseen ja tunnelmaan. TET-apulaisina olivat
Lumi Tomminen ja Elviira Anton- Melka.

Maskeerauksesta Peter Panissa vastasi tuttuun tapaan Riina Suikkonen. Kohtalona murha-näytelmässä
nuoret vastasivat maskeerauksesta itse

Ulkoinen viestintä

Tiedottamisessa panostettiin Pirkanmaan päämediaan Aamulehteen sekä erityisesti Kangasalan
Sanomiin ja Sydän-Hämeen lehteen. Myös muita lähikuntien lehtiä tiedotettiin. Paikallislehtiin saatiinkin
hyvin palstatilaa. Ulkoisessa viestinnässä painotettiin tasokasta tekemistä, nuorisotyötä sekä
Pikkuteatterin hyvää ja iloista imagoa. Facebook ja Instagram toimivat säännöllisinä ulkoisen viestinnän
kanavina, ja www-sivu puolestaan tarjosi perustiedot kuluvasta näytöskaudesta ja teatterista.

Teatterin jäsenille ja sidosryhmille lähetettiin sähköisiä uutiskirjeitä 5 kertaa.

Teatteri ja esityspäivät

Esityspäivien aikana käytännön järjestelyt sujuivat yleisön näkökulmasta hyvin, ja koronasuositusten
vaatimiin asioihin kiinnitettiin huomiota myös teatterin omin turvallisuusohjeistuksin. Buffet-tuotot
olivat koronavuoden aikana huomattavasti tavallista pienemmät sisänäytelmien muutenkin pienemmän
katsojamäärän, koronan aiheuttamien katsomorajoitusten sekä katsomossa käytettyjen maskienkin
vuoksi.

Korttimaksut (Fresh-IT:n Solmiokassa) olivat edelleen käytössä. Palvelun tarjoaja hyvitti keväältä
käyttämättä jäänyttä laitevuokra-aikaa syksyn esityksissä. Kortilla maksavien osuus (53%) pieneni hieman
viime vuodesta, samoin ero keskimääräisen kortti ja käteisostoksen välillä (nyt 23% korkeampi).

Kangasalan Osuuspankilta saatiin jälleen myönteinen päätös kesätyöläisten palkkaamiseen
suunnattavasta tukirahasta, mutta tukea ei voitu ottaa vastaan, koska kesänäytelmää ei voitu toteuttaa.
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Harjoitukset ja koulutus

Harjoituksia pidettiin normaalisti alkuvuodesta ja syksyllä 2020. Marraskuusta 2020 alkaen harjoitukset
olivat jälleen tauolla koronatilanteen vuoksi. Harjoituksia pidettiin omassa teatteritilassa. Harjoituksista
vastasivat ohjaajat ja apulaisohjaajat.

Harjoituksia pidettiin kaiken kaikkiaan seuraavasti:

Ryhmä Harjoituskertoja Tunteja
Lapset 7-12v

Ma ryhmä, kevät 2020 8 12
Ma ryhmä, syksy 2020 9 13,5
Ke ryhmä, kevät 2020 7 10,5
Ke ryhmä, syksy 2020 9 13,5

Keskiryhmä 13-15v
Kevät 2020 29 67,5
Syksy 2020 20 46,5

Nuoret 16-20v

Kevät -syksy 2020 23 80
Yhteensä 92 203,5

Sisäinen viestintä ja jäsenasiat

Sisäisestä tiedottamisesta ovat pääosin vastanneet tuottaja (sähköpostitse), ohjaaja ja apulaisohjaajat
(suoraan harjoituksissa sekä WhatsApp-ryhmissä). Vanhempainilta pidettiin keskimmäiselle ikäryhmälle
3.3.2020. Nuorimpien näyttelijöiden vanhempainilta jäi pitämättä koronatilanteen aiheuttamien
muutosten takia. Näyttelijöistä ja muista jäsenistä pidettiin ajantasaista ja GDPR-säännösten mukaista
henkilörekisteriä jäsenmaksulaskutuksen ja tiedottamisen hyvän tason takaamiseksi. Kummikirjeet
korvattiin laajempaan jakeluun tarkoitetuilla sähköisillä uutiskirjeillä.

Talous

Kulunut vuosi 2020 oli poikkeuksellinen, myös taloudellisesti haastava. Raudoittajantien tilojen
remontointikulut sekä tärkeimmän tulolähteen, lasten kesänäytelmän peruuntuminen teki
tilinpäätöksestä odotetusti tappiollisen. EU:n Leader-rahoituksen vaatiman kaavapoikkeaman ja
rakennusluvan saaminen loppuvuodesta parantavat näkymiä tältä osin vuodelle 2021, vaikkakaan
ensimmäistä avustusta vuoden 2019 kuluista ei ehditty saada vielä 2020 vuoden puolella.
Kassatilannetta saatiin kuitenkin parannettua lukuisten ylimääräisten avustusten kautta, joista on
kerrottu lisää kohdassa Hallinto/talous.

Yhteistyökumppanit

Kangasalan Pikkuteatterin yhteistyökumppaneita olivat muun muassa Kangasalan Kaupunki, Kangasalan
Sanomat, Leikkaa & Ompele, Ali-Marttilan puutarha (ensi-iltaruusut), AgriToukola sekä
Kulttuuriosuuskunta Terä.
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Muut asiat

23.2.2020 Pikkuteatteri osallistui Kangasalan sanomien talvitapahtumaan, missä Peter Panin näyttelijät ja
Piko ja Riku jakoivat mainoksia. Kesällä Lasten Löytöretkipäivien yhteydessä Piko ja Riku tekivät
tapahtumavierailun.

4. Hallinto

Jäsenistö

Vuoden 2020 lopussa yhdistyksellä oli jäseniä seuraavasti:
Varsinaisia henkilöjäseniä 57

joista kummijäseniä 14
Perhejäseniä 78
Jäsenyhteisöjä 4

joilla jäsenyyksiä 7

Yhteisökummit 2020:
Kangasalan Sanomat
Mansen Timanttisaha
Movendos Oy
Visura Oy

Jäsenmaksujen suuruudet on esitelty kohdassa Talous.

Johtokunta

Yhdistyksen toiminnasta vastaa johtokunta. Vuoden 2020 aikana johtokunta piti yhteensä 5 virallista
kokousta. Lisäksi johtokunta piti joitakin epävirallisia kahvitteluja, joissa käytiin ajankohtaisia asioita läpi.

Johtokunnan jäsenet vuonna 2020:

Sari Anttila: puheenjohtaja
Mika Eerola: varapuheenjohtaja
Anne Kaipainen: sihteeri
Jukka Lampinen: rahastonhoitaja
Heidi Jaakkola
Elina Marttila
Tanja Tomminen
Annika Kolkka
Paula Mäkeläinen
Matti Frick
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Sääntömääräiset kokoukset

Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset pidettiin 29.3.2020 ja 27.11.2020

Kangasalan Pikkuteatterin jäsenyydet

Kangasalan Pikkuteatteri kuuluu Suomen harrastajateatteriliittoon sekä Pirkanmaan
harrastajateattereiden teatteririnkiin.

Talous

Taloustilanne on eritelty tilinpäätöksessä ja sitä on arvioitu kohdassa ”Toteuman vertailu
toimintasuunnitelman tavoitteisiin”.

Jäsenmaksut pidettiin ennallaan. Varsinaisen jäsenen (myös kummijäsenen) jäsenmaksu oli 20 € ja
perhejäsenen 10 €. Yhteisö- tai yritysjäsenen jäsenmaksu oli 50 € (www-sivulla voi valita myös
useamman jäsenyyden). Näyttelijöiltä perittiin 40 € toimintamaksu (muilta kuin jäseniltä 60 €).

Toiminnantarkastajana vuoden 2020 osalta toimi Virve Toukola sekä varatoiminnantarkastajana Hanna
Heinonen.

Pikkuteatteri sai seuraavat avustukset:
Myöntäjä Anottu Saatu  
Aluehallintovirasto 2 500 € 2 200 € Lasten ja nuorten paikallisen

harrastustoiminnan valtionavustus
SKR 3 600 € 0 € PMO projektille
Kangasalan
osuuspankki

800 € 0 € Kahden kesätyöntekijän palkkaus. Saatiin,
mutta ei voitu käyttää Covid-19 vuoksi

Kangasalan kaupunki 4 000 € 3 500 € Toiminta-avustus
Kangasalan kaupunki 3 750 € 0 € Kohdeavustus: Tuotantokulut
Kansalaisfoorumi 500 € 500 € Opintokerhotuki
OPM 5 400 € 0 € Korona-avustus kulttuurialan yhteisöille
    
Kangasalan
osuuspankki

 1 000 € OP Kangasalan lahjoitus

Aito Säästöpankki  800 € Hyviä tekoja - avustus
J. Haavisto/P. Hietanen  1 727 € Tukikonsertin tuotto
Heikki A. Ollila  2 087 € 70v syntymäpäivälahjoitukset
Soili Paloniemi  100 € Lahjoitus
Yhteensä 20 550 € 11 914 €

Lisäksi Pirkanmaan Osuuskaupan 2500€ Kannustajat stipendistä saatiin päätös, mutta avustuksen maksu
meni seuraavaan vuoteen, samoin kuin Leader-avustuksen ensimmäinen maksuerä tilojen remontointiin.

Huomioitavaa on, että Pikkuteatterin Covid-19-ahdinko kerrytti runsaasti yksityisiä lahjoituksia. Sen
sijaan virallisilta avustustahoilta ei varsinaisia korona-avustuksia saatu.
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5. Huomionosoitukset

Kangasalan Pikkuteatteri jakoi muistamiset näytelmien viimeisessä esityksessä hyvin suoriutuneille ja
kehittyneille näyttelijöille seuraavasti:

Keskiryhmä, Peter Pan

Vuoden näyttelijä: Sakarias Koivisto ja Eevi Anttila

21.3.2021

Kangasalan Pikkuteatteriyhdistys Ry
Johtokunta
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