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Kansallisteatterin kevään ohjelmistossa 
vahvoja aatteita ja inhimillisiä tragedioita  
 
Kansallisteatterin alkukevään liput ovat myynnissä keskiviikosta 26.10. alkaen. 
Suurella näyttämöllä kantaesityksensä saa Michael Baranin kirjoittama ja ohjaama 
Nuoret idealistit. Näytelmä pohtii, kuinka sokeita olemme oman aikamme illuusioille 
ja tekojemme seurauksille. Vallilan Kansallisteatterissa nähdään ajankohtainen 
tulkinta William Shakespearen tragediaklassikkosta Lear Tiina Puumalaisen 
ohjaamana ja Teppo Järvisen visualisoimana. Learin roolissa esiintyy Katariina Kaitue. 
Heini Junkkaalan kirjoittama ja ohjaama Pudota on dokumentaarinen ei-toivottua 
lapsettomuutta käsittelevä teos, joka kantaesitetään Omapohjassa. Kevään 
ohjelmistossa jatkavat Ensimmäinen tasavalta, Ronja, ryövärintytär, Sultanaatti ja 
Lauletut laulut.  

 
Kansallisteatterin alkukevään näytäntöjen liput tulevat myyntiin keskiviikkona 26.10. Lippuja voi 
ostaa alkukeväällä kantaesitettäviin ja ensi-iltansa saaviin teoksiin sekä aiemmilta näytäntökausilta 
jatkaviin esityksiin. Loppukevään ensi-illat julkistetaan marraskuussa, jolloin myös koko kevään 
näytäntöjen liput avataan myyntiin.  
 
Michael Baranin uutuusnäytelmä Nuoret idealistit kertoo ihmisistä 
ja aatteista ajan virrassa 

 
Kuva: Tuomo Manninen  



 
 
Michael Baranin kirjoittama ja ohjaama Nuoret idealistit on tarina totuudesta ja sen 
suhteellisuudesta, rakkaudesta, vihasta ja niiden häilyvästä rajapinnasta sekä aatteista ja ihmisistä 
ajan virrassa. Inhimillinen ja viisas näytelmä lähestyy aihettaan monesta näkökulmasta.  

Esityksessä neljä ihmistä kohtaavat selvittämättömien asioiden äärellä Berliinissä – kaupungissa, 
jossa historian kerrostumien kauneus ja kauhu ovat läsnä nykyhetkessä. J (Jukka-Pekka Palo) on 
entinen teatterinjohtaja, jonka ura on äkisti päättynyt kulttuurikenttää ravisuttaneeseen 
skandaaliin. Emmi (Aksa Korttila) on nuori näyttelijä, jolla on oma osuutensa J:n eroon 
johtaneessa tapahtumaketjussa. Joel (Verneri Lilja) on nuori mies, jonka polku sattumalta risteää 
Emmin kanssa Berliinin yössä. Petra (Pirjo Määttä) on J:n entinen vaimo ja toimittaja, jonka 
kirjoittama artikkeli on vyöräyttänyt liikkeelle J:n uran alamäen.  

Pala palalta rakentuva tarina valottaa, kuinka ihminen on aikansa vanki ‒ ja suuret ideat ja 
fanaattinen idealismi johtavat usein suuriin katastrofeihin. Näytelmä pohtii, kuinka sokeita me 
olemme oman aikamme illuusioille ja tekojemme seurauksille.  

”Idealismi ja monet ideologiat ovat maailmaa paremmiksi muuttavia voimia, mutta silloin kun 
niihin takerrutaan fanaattisesti omien valtapoliittisten tai henkilökohtaisen päämäärien 
saavuttamiseksi, syntyy aina ikävää, surullista jälkeä. Tästä todistaa meille paitsi historia, myös 
kaikki se mitä tapahtuu ympärillämme joka päivä”, Michael Baran sanoo.  
 
Nuoret idealistit on Baranin kolmastoista näytelmä. Hänen aiempiin kirjoitus- ja ohjaustöihinsä 
lukeutuvat muiden muassa Tyttö, joka käveli (2018) sekä Hitler ja Blondi (2020). Nuoret idealistit – 
esityksessä kuullaan Juhani Nuorvalan sitä varten säveltämää musiikkia harpistin ja alttoviulistin 
esittämänä. 
 

Shakespearen tragedia Lear saa ajankohtaisen ja näyttävän 
toteutuksen  

 
Kuva: Stefan Bremer  



 
 
Huipputekijät, ohjaaja Tiina Puumalainen ja visualisti Teppo Järvinen, tuovat Vallilan 
Kansallisteatterin näyttämölle uuden ja erilaisen Shakespeare-tulkinnan tragediaklassikosta Lear.  
Lähtökohdakseen tulkinta ottaa monia koskettavan näkökulman ‒ muistisairauden. Pääroolin 
näyttelee Katariina Kaitue, jonka Lear kysyy avuttomana: ”Kuka voisi kertoa, kuka minä olen?”      

“Kuningas Lear on klassisen valtataistelun lisäksi näytelmä perhesuhteista. Perheasetelma tuo 
eteemme vanhenevat vanhemmat ja aikuiset lapset, joiden sisaruskateus, perintöriidat sekä 
itsekkyyden ja uhrautuvuuden välillä tempoilu ovat tänä päivänä hyvin tunnistettavia teemoja. 
Teos tutkii näitä Learin muistisairauden haurastuttaman terveyden kautta ja näyttää, kuinka 
voimakkaasti se vaikuttaa hänen kokemukseensa maailmasta ja muiden kokemukseen hänestä. 
Minulla, kuten niin monella muullakin, on lähipiirin kautta kosketus muistisairauksiin ja tiedän, 
miten suuria tunteita kaikkiin tässä yhteydessä tehtyihin valintoihin liittyy”, ohjaaja Tiina 
Puumalainen pohtii.  
   

Tiina Puumalainen ja Teppo Järvinen ovat työpari, joka on vuosien varrella luonut oman tyylinsä ja 
tehnyt kiiteltyjä näyttämöteoksia lukuisiin teattereihin. Heidän ensimmäisessä Kansallisteatterin 
yhteistyössään William Shakespearen kuolematon mestariteos saa tyylikkään toteutuksen, joka 
tuo teatterin eri taiteenlajit näyttämölle korostetun näyttävänä kokonaisuutena. Koreografisen 
maailman teokseen luovat kansainvälistäkin mainetta niittäneet tanssija-koreografit Sirpa Suutari-
Jääskö ja Jukka Haapalainen.  
 

Pudota on dokumentaarinen esitys ei-toivotusta 
lapsettomuudesta 

 
Kuva: Heidi Piiroinen 



 
 
Pudota on Heini Junkkaalan ohjaama dokumentaarinen esitys ei-toivotusta lapsettomuudesta. Se 
pohjautuu Kansallisteatterissa debytoivan näyttelijä Nelly Juulia Kärkkäisen omiin kokemuksiin 
lapsihaaveesta, lapsettomuushoidoista ja toivosta luopumisesta. Nellyn kanssa näyttämöllä on 
hänen äitinsä Gitta Oksanen. Pudota-esitys onkin tarina myös lapsenlapsettomuuden surusta, 
isoäidiksi tulemisen hiljaisesta haaveesta. Junkkaala, Kärkkäinen ja Oksanen ovat kirjoittaneet 
käsikirjoituksen yhteistyössä. Esitys sisältää autenttista kuva- ja äänimateriaalia Nellyn ja Gittan 
elämästä. 

Pudota on esitys toteutumattoman toiveen synnyttämästä surusta, mutta myös kaikesta 
toteutuneesta: elämästä tuulisella saarella, pienestä perheestä, veneilyä rakastavasta 
kultaisestanoutajasta, mereen eksyneestä pallosta, pelastumisesta.  

 
"Uskon, että meillä jokaisella on toteutumattomia haaveita ja toteutumattomia puolia. 
Esityksemme pohtii sitä, miten hyvästellä jotain sellaista, jota ei koskaan edes saanut omakseen. 
Toivon, että Pudota-esitys voisi olla jonkinlainen irti päästämisen simulaattori”, Heini Junkkaala 
kiteyttää.  
 
Pudota on Heini Junkkaalan Kansallisteatterille kirjoittaman ja ohjaaman dokumentaarisen 
trilogian kolmas osa. Trilogian aikaisemmat osat olivat Axel ‒ soolo miesäänelle (2018) ja Homoäiti 
(2018).  

Kansallisteatterin alkukevään 2023 kantaesitykset ja ensi-illat  
Suuri näyttämö 
8.3. Michael Baran: Nuoret idealistit  
 
Vallilan Kansallisteatteri 
2.3. William Shakespeare: Lear  
 
Omapohja  
15.2. Heini Junkkaala: Pudota  
 
Kevätkaudella jatkavat esitykset  
Suuri näyttämö 
Esa Leskinen: Ensimmäinen tasavalta  
Astrid Lindgren: Ronja, ryövärintytär 
William Shakespeare: Hamlet 
 
Vallilan Kansallisteatteri  
Laura Ruohonen: Sultanaatti 
Kansallisteatterin ensemble: Lauletut laulut   



 
 
 

 
Lisätiedot: 
Pääjohtaja Mika Myllyaho 
Sähköpostiosoite mika.myllyaho@kansallisteatteri.fi 
Puhelinnumero 044 593 8130 

Ensi-ilta- ja medialipputoiveet sekä haastattelupyynnöt: 
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. 

 


