
 

 

   

Turun Kaupunginteatterin tiedote to 20.3.2014 

Kaupunginteatterin "Aili"-produktio lähtee kiertämään palvelutaloja 

-  Kiertueen mahdollistaa yhteistyö Turun Seudun Osuuspankin kanssa 

Turun Kaupunginteatteri alkaa jo kuluvana keväänä hajauttaa toimintaansa eri puolille kaupunkia, ennen varsinaisiin väistö-
tiloihin siirtymistä. Ikä-ihmisille suunnattu "Aili"-näytelmä on mahdollista tilata kiertueaikataulun mukaisesti eri toimipistei-
siin esiintymään. Kiertuenäytännöt mahdollistaa laaja yhteistyö Turun Seudun Osuuspankin kanssa.   

Aili on kertomus vanhan naisen elämästä 1920-luvun lopusta tähän päivään: Lapsuudesta maalla, kaupunkiin tulosta, sodasta, 
rakastumisesta ja avioliitosta, työnteosta jälleenrakentamisen Suomessa, omasta lapsesta ja nykyisyydestä palvelutalon asukki-
na. Ailissa yksilön tarina ja Suomen historia lomittuvat keskenään. 

"Idea vanhusten esitykseen syntyi alunperin, kun luin isoäitini ja hänen äitinsä kirjeenvaihtoa yli 40 vuoden ajalta.  Arkisten 
tapahtumien alta pystyi lukemaan Suomen historian tapahtumia ja kahden eri-ikäisen naisen pohdintaa elämän kulusta.  Ha-
lusin tuoda tämän näyttämölle, ja koska tiesin Kaupunginteatterin lähtevän uusiin tiloihin, syntyi ajatus tehdä esitys ihmisille, 
joilla on pitkä perspektiivi elämään, siis vanhuksille. Tavoitteena on ollut tehdä esitys, joka käy läpi tunteita ja kokemuksia eri 
aistien kautta, joka herättää katsojan omia muistoja ja antaa puhdistavan ja voimauttavan kokemuksen. Olen varma siitä, et-
tä kiertue-esitykset tulevat olemaan tunteikkaita tapaamisia rampin molemmin puolin." Ennustaa ohjaaja ja käsikirjoittaja 
Jukka Aaltonen. 

Ikä-ihmisille ja muistiongelmista kärsiville suunnattu Aili-näytelmä on palvelu- ym. taloissakin kiertävä esitys, joka pyrkii eri 
aistien kautta tuomaan katsojalle muistikuvia tämän omasta menneisyydestä ja kokemuksista. Näyttelijäntyön lisäksi aikamat-
kaan kannustavat valokuvat, äänet ja musiikki. Vastaavankaltaisten teatterimuotojen toteutukset ovat valtakunnallisesti toimi-
neet menestyksekkäästi. 

”Aili ei ole vain taideprojekti. Ailin yhteiskunnallinen viesti on todellisuutta tässä ja nyt; me vanhenemme. Ajankohtainen aihe 
puhuttelee meitä ja antaa meille pohdittavaa. Se havahduttaa meidät ajattelemaan, millaisia palveluja meidän tulisi asiak-
kaillemme tarjota. Yhteiskunta muuttuu ja meidän tulee elää tässä muutoksessa. Olemme mukana elämän eri käänteissä. 

Yhteistyökumppanuus Turun Kaupunginteatterin kanssa antaa meille ainutlaatuisen tilaisuuden olla mukana tuottamassa hy-
vää oloa ja lämpimiä elämyksiä myös heille, jotka eivät omatoimisesti pääse teatteriin. Tuntuu hyvältä olla mukana. Taide te-
kee hyvää myös pankille.” Kuvailee yhteistyön taustoja Turun Seudun Osuuspankin markkinointi- ja viestintäpäällikkö Mari 
Boman-Lassander. 

”Mietimme Osuuspankin kanssa viime syksynä uusia yhteistyön muotoja. Aili oli tuolloin suunnitteilla ja se tarjosi molempien 
osapuolten mielestä mahdollisuuden uudenlaiselle, mutta hyvin luontevalle yhteistyölle. Ilman Osuuspankkia Ailia ei olisi pys-
tytty toteuttamaan tämänkaltaisena kokonaisuutena.” toteaa Kaupunginteatterin toimitusjohtaja Arto Valkama. 

Esitys on ostettavissa palvelutaloihin, vanhainkoteihin tai yksityistilaisuuksiin. Tiedustelut Kaupunginteatterin myyntipalve-
lusta p. 02 262 0030. Esityksen hinta 200 e (katsomo n. 50 henkeä). Kiertue-esityksistä 7 kappaletta on myyty, varattavissa 
ovat vielä esitykset ti 13.5. ja to 15.5. Suositus esityksen aloitusajaksi klo 13. 

Kirjoittanut ja ohjannut Jukka Aaltonen (Jukka näyttelee myös miehen roolin esityksessä) 

Ailina Ulla Koivuranta 

Hoitajana Nora Eriksson 

Pituus n. 1 tunti, ei väliaikaa. Järjestäjä Nora Eriksson, valosuunnittelija Petri Suominen, videosuunnittelija Mika Hiltunen 
 

 
Lehdistökontakti kirsi.lonnmark@turku.fi, p. 040-164 7492 
 
TURUN KAUPUNGINTEATTERI 

mailto:kirsi.lonnmark@turku.fi
http://www.turku.fi/public/default.aspx?nodeid=4436&culture=fi-FI&contentlan=1


 

 

 


