
 
 

  
 

Tiedote 19.10.2022 

Vallilan Kansallisteatterissa järjestetään 
sunnuntaina 30.10. tukikonsertti Ukrainalle  
Venäjän julma hyökkäyssota ja sen aiheuttama inhimillinen kärsimys ovat yhä 
arkipäivää miljoonille ukrainalaisille. Kansallisteatteri jatkaa varojen keräämistä 
Ukrainan auttamiseksi järjestämällä toisen tukikonsertin sunnuntaina 30.10. kello 
18.00. Vallilan Kansallisteatterissa järjestettävässä tukikonsertissa kuullaan musiikkia 
ja ukrainalaisten kirjailijoiden sodan aikana kirjoittamia monologeja. 
 

 

 
Tukikonsertissa musiikkia ja monologeja huippuartistien 
esittämänä  
Venäjän Ukrainaan kohdistama julma hyökkäyssota aiheuttaa yhä valtavasi inhimillistä kärsimystä ja hätää.   
Kansallisteatteri järjestää tukikonsertin sunnuntaina 30.10. kello 18.00 Vallilan Kansallisteatterissa.   
 
Konserttiin on vapaa pääsy. Pääsylipun ostamisen sijaan yleisöä kannustetaan lahjoittamaan haluamansa 
summa UNICEFILLE tai SPR:lle. Lahjoittaminen onnistuu hyväntekeväisyysorganisaatioiden ja 
Kansallisteatterin verkkosivuilla sekä MobilePaylla. Ohjeet vapaavalintaisen summan lahjoittamiseen 
kerrotaan myös paikan päällä Vallilan Kansallisteatterissa.    
 
 



 
 

  
 

Tukikonsertin musiikista vastaavat Von Hertzen Brothers akustisesti, flamencokitaran virtuoosi Joonas 
Widenius, Jussi Tuurna ja The National Blues Band. Kansallisteatterin näyttelijät, kuten Kristiina Halttu, 
Annika Poijärvi ja Timo Tuominen, esittävät ukrainalaisten kirjailijoiden tekstejä monologeina. 
Ukrainalaiset kirjailijat Oleg Mihailov, Oksana Savčenko, Serhi Žadan ja Nadia Suhorukova ovat 
kirjoittaneet tekstit sodan aikana ja Kansallisteatterin kotikirjailija Elli Salo on koonnut ne tukikonserttia 
varten. Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho sekä tuottaja Jukka Vuokko toimivat illan isäntinä.  
 

Kansallisteatterin väki haluaa olla mukana auttamassa 
Nyt järjestettävä tukikonsertti on toinen Kansallisteatterin järjestämä tukikonsertti. Ensimmäinen 
järjestettiin maaliskuussa 2022 ja se tuotti yli 20 000 euroa. Lisäksi toukokuussa Kansallisteatteri järjesti 
yhdessä Tinfon kanssa lukudraaman, jossa joukko eturivin näyttelijöitä esitti ukrainalaisen kirjailija Serhij 
Žadanin Leipäaselepo-näytelmän lukudraamana. Yleisöä kannustettiin lahjoittamaan itse valitsemansa 
summa UNICEFille Ukrainan lasten auttamiseksi.  
 
“Niin monien muiden tavoin kansallisteatterilaiset tuntevat suurta huolta Ukrainan tilanteesta. Meidän 
väkemme auttamisen tarve on kova ja haluamme näin kantaa kortemme kekoon”, Mika Myllyaho sanoo.  

 

 

Lisätiedot:  
Pääjohtaja Mika Myllyaho 
Sähköpostiosoite mika.myllyaho@kansallisteatteri.fi 
Puhelinnumero 044 593 8130 
 
Viestintäpäällikkö Karoliina Masalin 
Sähköpostiosoite karoliina.masalin@kansallisteatteri.fi 
Puhelinnumero 040 833 7382 

 

Suomen Kansallisteatteri on vuonna 1872 perustettu vanhin suomenkielinen ammattiteatteri. 
Kansallisteatteri on taiteellinen teatteri, jonka ohjelmistossa nähdään tuoreinta kotimaista 
draamaa, kiinnostavimpia ulkomaisia näytelmiä ja parhaita klassikoita. Kansallisteatterin keskeiset 
arvot ovat taiteellisuus, tasa-arvoisuus ja keskustelevuus. 


