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Esa Leskinen ja Satu Linnapuomi ohjaajiksi Kansallisteatteriin 

Suomen Kansallisteatteri on nimittänyt pääohjaajakseen Esa Leskisen sekä tulevan nuorten 

teatteriosaston taiteelliseksi vastaavaksi ja ohjaajaksi Satu Linnapuomin. Leskinen aloittaa pääohjaajan 

toimessa toukokuussa 2018. Nuorten teatteri käynnistetään Linnapuomin johdolla vuonna 2019.  

Esa Leskinen on kansainvälisesti palkittu näytelmäkirjailija ja ohjaaja, joka on toiminut Ryhmäteatterin 
taiteellisena johtajana vuodesta 1997. Hänen aikaisempia ohjauksiaan Kansallisteatterissa ovat mm. Equus 
(1996), Rikos ja rangaistus (2001) ja Neljäs tie (2013).  
 
Ohjaajantyön lisäksi Leskinen tulee osallistumaan ohjelmiston suunnitteluun yhdessä pääjohtajan ja 
dramaturgien kanssa, ylläpitämään vahvaa taiteellista tasoa näyttelijäkunnan ja muun taiteellisen 
henkilökunnan kanssa sekä kehittämään uutta musiikkiteatteria ja tulevaa studio- ja vierailunäyttämöä. 
Pääohjaajana hän on mukana rakentamassa kansainvälisesti merkittävää ja teknisestikin huippuluokkaa 
olevaa uuden sukupolven teatteria. 
 
“Olen työskennellyt Kansallisteatterissa säännöllisen epäsäännöllisesti vuodesta 1996, ja havaintojeni 
mukaan se elää tällä hetkellä hienoa taiteellisen kukoistuksen kautta. Olen erittäin iloinen, että voin tulla 
mukaan kantamaan oman korteni kekoon. Kansallisteatterin kaltaisella instituutiolla on mahdollisuus olla 
sivistyksen ja avarakatseisuuden majakka aikana, joka tuntuu uppoavan yhä syvemmälle tietämättömyyden 
ja itse itseään vahvistavien ennakkoasenteiden suohon. Kyse ei ole vain esitysmääristä ja katsojaluvuista – 
kyse on niistä arvoista ja siitä energiasta, joita yhteisö säteilee ympärilleen. Taiteella on parhaimmillaan 
kyky kerätä ihmiset luokseen ja muistuttaa meitä siitä, minkä olemme aina tienneet, mutta unohtaneet – 
siitä, että maailma on yhteinen. Taide syntyy aina siellä, missä erillisyyden tunne lakkaa, ja missä se tyhjä 
paikka, jossa ei vielä äsken ollut mitään, täyttyy itsestään merkityksestä. Katsoisin, että tällaisten arvojen ja 
merkitysten luominen on meidän tehtävämme teatterissa. Näillä siis mennään – odotan innolla,” Leskinen 
kertoo. 
 
Teatteriohjaaja Satu Linnapuomi on työskennellyt monipuolisesti niin vapaalla kentällä kuin 
kaupunginteattereissakin. Linnapuomin innostus nuortenteatteriin syttyi Lahden kaupunginteatterissa 
Unelmanuoret-esityksen (2013) myötä. Sen innoittamana syntyi Kansallisteatterin Omapohjaan Kaikki 
edessä (2016). Työpaja ja esitys toteutettiin pääosin lastensuojelutaustaisten nuorten kanssa. Uudessa 
työtehtävässään Kansallisteatterilla Linnapuomi tulee kehittämään nuorten teatteriosastoa, 
suunnittelemaan sen ohjelmistoa sekä toteuttamaan kaksi ohjausta.  
 
”Minulle on suuri kunnia olla Suomen Kansallisteatterin nuorten teatterin ensimmäinen taiteellinen 
vastaava, ja tunnen suurta vastuuta tämän tehtävän edessä. Kaikki väylät, joiden kautta nuoret saavat 
omaa ääntään kuuluville, ovat tervetulleita. Tuntuu ihan mahtavalta, että Kansallisteatteri näkee nuoret 
näin tärkeänä ryhmänä ja on valmis panostamaan heihin. Paitsi, että nuortenteatterin avulla kasvatetaan 
tulevia katsojasukupolvia, uskon, että tulevalle nuorten tekijäjoukolle nuortenteatteri tulee olemaan ihan 
ainutlaatuinen, kokonaisvaltainen kokemus,” Linnapuomi pohtii.  
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