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Teatteri	  Totin	  kevään	  uutuus,	  Den	  sista	  blomman-‐Viimeinen	  kukka	  -‐näytelmän	  
kantaesitys	  on	  Helsingissä	  28.3.2015.	  

Näytelmä	  pohtii	  suomenruotsalaisen	  viittomakielisen	  kulttuurin	  ja	  kielellisen	  identiteetin	  asemaa.	  

Suomen	  ainoan	  viittomakielisen	  ammattiteatterin	  Teatteri	  Totin	  uutuustuotanto,	  Salla	  Lähteenmäen	  ja	  työryhmän	  
käsikirjoittama	  Den	  sista	  blomman-‐Viimeinen	  kukka	  saa	  ensi-‐iltansa	  28.3.2015	  Teatteri	  UNION:ssa	  Helsingissä.	  
Julia	  Kankkosen	  (Ruotsi)	  ohjaamassa	  näytelmässä	  lavalle	  astuvat	  Johan	  Kankkonen	  (Ruotsi),	  	  
Silva	  Belghiti	  ja	  Robin	  Hänninen	  (Suomi).	  Videokuvaus	  ja	  leikkaus	  Joel	  Kankkonen	  (Ruotsi)	  

Vähemmistökielenä	  suomenruotsalainen	  viittomakieli	  on	  vaarassa	  hävitä.	  Carl	  Oscar	  Malm	  perusti	  aikoinaan	  
Porvooseen	  suomen	  ensimmäisen	  kuurojen	  koulun	  1846,	  jossa	  ruotsalainen	  viittomakieli	  oli	  opetuskielenä.	  Koulu	  
lakkautettiin	  vuonna	  1993.	  Tämä	  poliittinen	  päätös	  ajoi	  monet	  perheet	  etsimään	  lapsillensa	  koulutusta	  
viittomakielellä	  Ruotsista.	  Ihmiset	  joutuivat	  muuttamaan	  kotiseudultaan	  pois	  pakon	  edessä.	  	  Mitä	  perheille	  tapahtui	  ja	  
mitä	  heille	  kuuluu	  nyt?	  

Den	  sista	  blomman-‐Viimeinen	  kukka	  kertoo	  nuoren	  naisen	  fiktiivisen	  tarinan.	  Kirje	  menneisyydestä	  muuttaa	  Elisan	  
elämän.	  Hänen	  kohtalonsa	  kietoutuu	  Suomen	  ensimmäiseen	  kuurojen	  kouluun	  ja	  suomenruotsalaisuuden	  ytimeen.	  
Surun,	  kyynelten	  ja	  luopumisen	  keskeltä	  löytyy	  myös	  elämää,	  onnea	  ja	  uutta	  toivoa.	  Tarina	  sijoittuu	  nykyaikaan	  mutta	  
kietoutuu	  vahvasti	  myös	  menneisyyteen.	  Lähdeaineistona	  on	  käytetty	  todellisia	  tietoja	  joita	  on	  kerätty	  mm.	  lukemalla	  
vanhoja	  lehtiartikkeleita	  ja	  tutkimalla	  kuurojen	  perheiden	  historiaa.	  Työryhmä	  aloitti	  työnsä	  jo	  vuonna	  2013	  ja	  
käsikirjoitus	  valmistui	  2014.	  	  

Ensi-‐ilta	  28.3.2015	  Teatteri	  UNION:ssa	  Helsingissä	  (Siltavuorenranta	  18,	  00170	  Helsinki)	  	  	  
Esitys	  lähtee	  kiertämään	  teattereita	  maalis-‐huhtikuun	  aikana.	  Sitä	  esitetään	  Espoossa,	  Porvoossa,	  Turussa,	  
Jyväskylässä,	  Vaasassa,	  Oulussa	  Ja	  Tukholmassa.	  

Käsikirjoitus	  Salla	  Lähteenmäki	  ja	  työryhmä	  
Ohjaus	  Julia	  Kankkonen	  (Ruotsi)	  
Käsikirjoituksen	  sovitus	  Julia	  Kankkonen	  ja	  Oscar	  Lönnholm	  
Rooleissa	  Johan	  Kankkonen	  (Ruotsi),	  	  
Silva	  Belghiti	  ja	  Robin	  Hänninen	  (Suomi)	  
Videokuvaus	  ja	  leikkaus	  Joel	  Kankkonen	  (Ruotsi)	  
Valosuunnittelu	  Jari	  Piitulainen	  
Puvustus	  Irma	  Taivainen	  
Ohjaajan	  assistentti	  ja	  lavastus	  Oscar	  Lönnholm	  
Juliste	  Pekka	  Saukkonen	  ja	  Graphister/Pasi	  Hytti	  
Valokuvaus	  Graphister/Pasi	  Hytti	  
puhetulkkaus	  Kim	  Gustafsson	  ja	  Pirjo	  Falk	  

	  

	  

	  	  

Lisätietoa:	  
Tuottaja	  Pekka	  Saukkonen	  
pekka.saukkonen@teatteritotti.fi	  	  
+358	  44	  7525269	  
www.teatteritotti.fi	  
	  
lehdistökuvat:	  
http://www.teatteritotti.fi/pressi	  

Liput:	  	  
tiketti.fi	  
	  

	  


