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Elannon Näyttämö juhlii 90-vuotista olemassaoloaan 
Elannon tehtaan naisista kertovalla näytelmällä

Elannon Näyttämö, perinteinen ja arvostettu harrastajateatteri perustettiin vuonna 1921. Se on toiminut 
yhtäjaksoisesti aina tähän päivään saakka. Näyttämöllä on kulttuurihistoriallisesti merkittävä rooli Helsingissä, 
erityisesti kantakaupungissa ja työläiskaupunginosissa; aivan kuten Osuusliike Elannollakin aikoinaan. 
Elannon Näyttämö on ainoa aidosti jäljellä oleva palanen vanhasta Elannosta. 

“Helsingissä ensimmäinen merkittävä osuuskauppa oli Elanto. Se syntyi lokakuun 15. päivänä 1905, kun irtisanotut 
leipomotyöntekijät alkoivat puuhata omaa tuotantolaitosta. Suomalaisen osuustoiminnan taustalla ovat siirtyminen agraari-
yhteiskunnasta teollisuuteen ja kaupankäyntiin sekä muuttoliike maalta kaupunkeihin” (Lähde: HOK-Elanto 100 vuotta) 

Lokakuussa 2011 saa ensi-iltansa näytelmäkirjailija, dramaturgi Pirjo Toikan kirjoittama 
“Elannon leipätehtaan naiset”. Näytelmä on fiktiivinen kertomus 1950-luvun lopun Elannosta, leipä-
tehtaasta ja sen työyhteisöstä. Näytelmä valottaa leipätehtaan työntekijöiden arkea, työolo- ja ihmissuhteita. 
Hierarkisuudessaan voi tehdasympäristö olla haastava paikka esim. uudelle työntekijälle. Näytelmä dokumentoi 
kadonnutta kulttuuria; vanhaa työläiskaupunkia, Helsinkiä ja poikkeuksellisen vahvaa osuustoimintaa. Näytelmä 
sivuaa myös vuoden 1957 maailman tapahtumia, marraskuun 3. päivänä 1957 laukaistun Sputnik 2 -tekokuun 
kyydissä matkasi avaruuteen maailman ensimmäinen elävä olento, Laika-koira. Sen avulla oli tarkoitus kokeilla, 
kuinka elävä olento selviytyisi avaruuslennosta ja kykenisikö ihminen joskus selviytymään avaruuden olosuhteissa.

Näytelmän ohjaa Hanna Ryti, jonka vahva ja näkemyksellinen ote herättää henkiin 50-luvun lopun 
tehdasympäristön Paasitornin Juho Rissanen -saliin.



Näytelmän esitysajat:

Ensi-ilta kutsuvieraille lauantaina 1.10.2011
Avoin ensi-ilta 8.10. klo 18
Muut esitykset aina lauantaisin klo 18: 15.10., 22.10., 29.10., 
5.11., 12.11., 19.11., 26.11., 3.12. ja 10.12. 
Esitykset jatkuvat vuoden 2012 keväällä: 21.1., 28.1., 4.2., 
11.2., 18.2., 25.2., 3.3. ja 10.3.

Esityspaikka:

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A (Hakaniemi), 
Juho Rissanen -sali

Liput: 

12 e / S-Etukortilla 10 e

Lippuvaraukset: 

info@elannonnayttamo.fi 
tai puh. 040-560 9633 / 
040-722 4664

Taustatietoa:

Elannon Näyttämö perustettiin vuonna 1921 Helsingissä, Heimolan talossa, Elannon vuokratiloissa, Hallituskatu 
15:ssa, josta se siirtyi vuonna 1922 Sompasaareen.

Kaikukadun ja Hämeentien kulmaan valmistui vuonna 1928 Elannon hallintorakennus, jossa Näyttämö toimi 
aina kevääseen 2009 saakka.

80 vuoden jälkeen Helsingin kaupungin Opetusvirasto antoi häädön näyttämölle. Kaikeksi onneksi – kiitos 
Helsingin Työväenyhdistys ry:n - näyttämö onnistui saamaan väliaikaisen harjoitus- ja esitystilan Paasitornin 
Juho Rissanen -salista. Näissä tiloissa on toimittu syksystä 2009 alkaen.

Vuonna 1953 Näyttämö rekisteröitiin Yhdistysrekisteriin nimellä Elannon Näyttämön Kannatusyhdistys ry. 
Teatteri on myös Työväen Näyttämöiden Liiton jäsen.
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