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Red Nose Company on onnistunut tuomaan uuden 

taiteenlajin – teatteriklovnerian – Suomen teatteri-

kartalle. Se on vakiinnuttanut paikkansa keskisuurena 

kiertueteatterina, joka esiintyy sekä aikuisille, lapsille 

että ikäihmisille. Ryhmän kotipaikka on Helsinki ja sen 

toimintakenttä koko Suomi. Ryhmä on myös laajenta-

massa toimintaansa ulkomaille. 

Red Nose Company on uutta luova teatteriryhmä, 

joka laajentaa suomalaista teatteritarjontaa. Sen per-

soonallisella otteella tehdyt, korkealaatuiset esitykset 

kiinnostavat myös yleisöjä. Teattereiden lisäksi ryhmä 

esiintyy kulttuuritaloilla, kouluilla ja palvelutaloissa, ja 

edistää näin taiteen saavutettavuutta. 

Pandemia keskeytti menestyksekkäästi alkaneen 

esitysvuoden, ja vuodesta tuli jatkuvien uudelleenjär-

jestelyiden ja sopeuttamistoimien leimaama. Vuoden 

uusi teos Frankenstein ehti saada muutaman ennak-

koesityksen, mutta ensi-ilta siirtyi vuodelle 2021.

Tulevaisuudennäkymät 

ovat hyvät. Secret (Amira 

Khalifa) ja Tik-Tak (Nora 

Raikamo) tähtäävät 

yleisön valaistumiseen 

keväällä 2022, kun Mie-

letön saa ensi-iltansa.   

Red Nose Companyn erikoisalaa on naamio- 

eli maskiteatteri. Kuvassa Babylon (Minna 

Puolanto) ja Ré (Hanna Seppä). 
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VUOSI 2020

ESITYSMÄÄRÄT KATSOJAMÄÄRÄT TULOT TOIMINTA-ALUEET 2020

Tulot yhteensä 313 578 €.
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Toimintakertomus aloitetaan tyypillisesti vuo-

den merkittävimmillä saavutuksilla. Vuonna 

2020 merkittävin asia oli peruuntunut toiminta. 

Koronapandemian vuoksi valtaosa teatteriesi-

tyksistämme peruttiin tai siirrettiin myöhem-

pään ajankohtaan. 

Teatteriesityksiä teimme vuoden aikana 

yhteensä 40, mikä on 101 (72%) vähemmän 

kuin edellisenä vuonna. Osa esityksistä perut-

tiin kokonaan, toiset siirrettiin myöhemmäksi. 

Jotkut esityksistä pystyttiin toteuttamaan rajoi-

tetulla katsomokapasiteetilla. 

Koska tapahtuma-alan rajoituk-

set tulivat voimaan lyhyiksi ajoiksi 

kerrallaan, jouduttiin esitysajan-

kohtia monesti siirtämään useaan 

otteeseen. Tuotantotiimimme 

pääasialliseksi toimenkuvaksi 

muodostuikin tämä järjestelytoi-

minta, jossa esityksiä ja katsojia 

pompoteltiin aina seuraavaan 

mahdolliseen esitykseen muuta-

man kuukauden päässä. 

Peruttujen ja siirrettyjen esitys-

ten lisäksi vuonna 2020 jäi toteu-

tumatta valtava määrä tilausesityksiä. Jotkut 

hankkeemme – kuten palvelutaloesitykset 

– siirrettiin tulevaisuuteen, toiset hankkeet – 

kuten kansainvälisen toimintamme kehittämi-

nen – suunniteltiin uudelleen. 

Kiertueteatterina Red Nose Company on 

täysin riippuvainen muiden näyttämöistä: 

joudumme sopeuttamaan toimintamme sen 

mukaan, millaisia päätöksiä teatterit, kulttuu-

ritalot, kunnalliset toimijat ja koulut tekevät. 

Koska koko kulttuuriala kamppailee tällä 

hetkellä oman olemassaolonsa puolesta, on 

näyttämötilaa kiertue-esityksille tarjolla pal-

jon normaalia vähemmän: teatterit haluavat 

varmistaa oman selviämisensä vähentämällä 

vierailunäytäntöjä; ja kaikilla kulttuuritaloilla on 

ohjelmisto täynnä perutun vuoden siirtyneitä 

tapahtumia.

Tästä syystä koronan vaikutukset näkyvät 

toiminnassamme vielä 2-3 vuotta pandemian 

jälkeenkin.”

. 

KORONAVUOSI 2020

Tuukka Vasama ja Timo Ruuskanen esitte-

levät vuoden 2020 keikkamuotia. 

PERUTUT ESITYKSET: 42 
TOTEUTUMATON TILAUSESITYSMYYNTI (ARVIO): 40
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Uuden kehittäminen, suunnittelu ja nopea reagointi 

ovat leimanneet vuoden 2020 toteutunutta toimin-

taa. Red Nose Companyn toiminta on aina perus-

tunut joustaviin tuotantorakenteisiin ja taiteelliseen 

luovuuteen – tämä on osoittautunut vahvuudeksi 

myös korona-aikana. Ryhmän taiteilijat ovat kehit-

täneet esityksistään versioita kameralle, ja myös 

yleisötyötä on viety digitaalisiin ympäristöihin. Strii-

mausesityksiä oli vuoden aikana 12. 

Vaikka digitaaliset välineet eivät voikaan tarjota 

elävää teatteriesitystä vastaavaa kokemusta, voi 

niiden käyttö tarjota hyvän lisän teatterimme toimin-

taan myös pandemian jälkeen. Pandemian aikana 

ryhmän taiteilijat ovat myös käyttäneet paljon aikaa 

uusien esitysten harjoittelemiseen sekä etäyhte-

yksin että turvavälien kanssa. Työn alla onkin neljä 

uutta teosta ja useita kieliversioita olemassa olevas-

ta repertuaarista. 

ESITYSMÄÄRÄT

KATSOJAMÄÄRÄT

Välittömästi pandemian puhjettua testasimme Keisarin uudet 

vaatteet -esityksen toimivuutta digiformaatissa. Pilottihank-

keessa olivat mukana Hämeenlinnan lastenkulttuurikeskus ARX 

ja Helsingin kulttuurikeskus. Esitys kuvattiin Tiivistämöllä.

Babylonin Olympialaiset -videoteos oli osa 

Helsinki-päivän ohjelmaa. Miimisessä kuulan-

työnnössä syntyi uusi maailmanennätys: 23,13 m. 

Saavutuksen arvoa nostaa se, että se syntyi 

miesten kuulalla (7,26 kg). Kameran takana Ditte 

Uljas, nenän takana Minna Puolanto. 
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RAHOITUS

OMARAHOITUS

Red Nose Companyn toiminta on taiteellisesti 

kunnianhimoista ja uutta luovaa, mutta silti 

sen omarahoitus on aina ollut erittäin korkealla 

tasolla. Vuonna 2020 ryhmän toimintaedelly-

tykset ovat olleet vaakalaudalla pandemian 

aiheuttaman esitysmyynnin romahduksen 

vuoksi. 

Vuonna 2020 esitysmyynti laski 84% edel-

lisvuoteen nähden, ja myynnin kokonaissum-

ma oli 77 800 euroa. Uutena elementtinä 

myyntituottoja toivat striimausesitykset, joiden 

kokonaissumma oli 21 800 euroa. 

Hankerahoitus oli yhteensä 7 840 euroa 

(laskua edellisvuodesta 92%). Tämä summa 

koostui Suomen Kulttuurirahaston Taidetes-

taajat-esitysten peruutuskorvauksista.

TOIMINTA-AVUSTUKSET

Red Nose Companyn toiminta-avustukset 

ovat nousseet viime vuosina, mikä on osoitus 

luottamuksesta ryhmän toimintaan. Vuonna 

2020 Taiteen edistämiskeskuksen toimin-

ta-avustus oli 90 000 euroa (nousua 50% 

edellisvuoteen nähden) ja Helsingin kaupun-

gin toiminta-avustus 30 000 euroa (nousua 

niinikään 50%). 

Toiminta-avustukset eivät silti riitä katta-

maan kaikkia perustoiminnan kuluja. Merkittä-

vä osa taiteellisesta työstä tehdään edelleen 

palkattomana talkootyönä. Taiteellisesta en-

nakkosuunnittelusta, esitysten valmistamises-

Omarahoitus

Korona-avustus 

Projektiavustus

Toiminta-avustus
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ta ja harjoittelusta ei kyetä aina maksamaan 

edes minimipalkkaa, ja taiteilijat ovatkin näiltä 

osin riippuvaisia henkilökohtaisista työskente-

lyapurahoista.

KORONA-AVUSTUKSET

Vuoden 2020 taloustilannetta paikkaamaan 

saatiin korona-avustuksia Opetus- ja kult-

tuuriministeriöltä ja Helsingin kaupungilta. 

Vuoden 2020 tukien kokonaismäärä oli 40 000 

euroa. Osa myönnetyistä tuista ohjattiin ke-

vään 2021 tulonmenetyksiin.

Lisäksi ryhmän taiteilijoille on myönnet-

ty pieniä henkilökohtaisia korona-apurahoja 

Taiteen edistämiskeskukselta, Helsingin 

kaupungilta ja Kordelinin rahastolta. 

PROJEKTIAVUSTUKSET

Vuonna 2020 projektiapurahojen määrä oli 

45 800 euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 

vuonna 2019 apurahan kansainvälisen toimin-

nan kehittämiseen (70 000 euroa). Rahoitus on 

monivuotinen ja osa siitä siirtyy vuodelle 2021.

Alli Paasikiven säätiö tuki Frankens-

tein-esityshanketta 3 000 euron apurahalla. 

Taiteen edistämiskeskuksen vuonna 2019 

myöntämä apuraha käytettiin loppuun vuon-

na 2020, sen summa oli 8 430 euroa. Apuraha 

käytettiin kiertue-esityksiin lastenkulttuurikes-

kuksissa. 

Svenska kulturfondenin vuonna 2019 

myöntämä apuraha käytettiin loppuun vuonna 

2020, sen summa oli 4 000 euroa. Apuraha 

käytettiin ruotsinkielisiin kiertue-esityksiin. 

YHTEENVETO

Kokonaistulot vuonna 2020 olivat 313 580 eu-

roa, muutosta edelliseen vuoteen oli -29 %.

Yhdistys on selvinnyt vuodesta taloudelli-

sesti melko hyvin. Kasvaneet toiminta-avus-

tukset ja kulttuurialan korona-avustukset ovat 

auttaneet kompensoimaan romahtanutta 

esitysmyyntiä. Varsinaisen toiminnan meno-

ja on karsittu, ja esitystoiminnan menot ovat 

pienentyneet, mistä saatiin säästöä n. 70 000 

euroa. Merkittävin tekijä yhdistyksen talou-

dellisen vakauden turvaamisessa on kuitenkin 

ollut henkilöstön supistaminen. Freelance-tai-

teilijoita on lomautettu ja tuotantopäällikön 

äitiysloman sijainen jätettiin palkkaamatta. 

Näin henkilöstökuluissa säästettiin n. 60 000 

euroa. Voidaankin todeta, että koronatilan-

teessa suurimmat vahingot ovat aiheutuneet 

freelance-taiteilijoille. 

Tilikauden tulos oli n. 540 euroa ylijäämäi-

nen.

Toimintamenot

Tilavuokrat

Freelance-taiteilijoiden palkat

Vakituisen tuotantohenkilö-

kunnan palkat

RED NOSE COMPANYN MENOT 
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Vuoden päätuotanto Frankenstein oli tulossa 

ensi-iltaan joulukuussa 2020, mutta se joudut-

tiin koronatilanteen takia siirtämään vuodelle 

2021. Esityksestä ehdittiin nähdä yleisöennakoi-

ta Kulttuurikeskus Aurorassa (Espoo), Kouvo-

la-talolla sekä Kyminsuussa (Kotka).

Mary Shelleyn klassikkoon perustuva esitys on 

suunnattu koko perhelle – tyylilajina ei siis ole 

kauhu, vaan svengaava komedia, jossa leikitel-

lään jännityksen elementeillä. Esitys käsittelee 

erilaisuuden kokemuksia ja suvaitsevaisuutta 

sekä avaa kevyellä tavalla tieteen etiikkaa. 

Esityksen ovat suunnitelleet, käsikir-

joittaneet ja toteuttaneet näyttelijät 

Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama. 

Valosuunnittelusta vastaa Jere Koleh-

mainen, puvustuksesta Paula Koivu-

nen. Tuottajina toimivat Inka Virtanen 

ja Niina Bergius. 

Esitys on toteutettu yhteistuotanto-

na Kanneltalon kanssa, ja sille on 

luvassa laaja kiertue. Yhteistyöteatte-

reina ovat mm. Aleksanterin Teatteri 

(Helsinki) ja Hämeenlinnan Teatteri. 

Esityksestä toteutetaan myös ruotsin- 

ja englanninkieliset versiot. 

FRANKENSTEIN

o s k a r 
ö f l u n d s 
s t i f t e l s e

ENNAKKOESITYKSIÄ 8,  

KATSOJIA 409

KÄSIKIRJOITUS, OHJAUS,  

NÄYTTÄMÖLLÄ
Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama

VALO- JA ÄÄNISUUNNITTELU
Jere Kolehmainen

PUKUSUUNNITTELU
Paula Koivunen

YHTEISTUOTANTO
Kanneltalo

Ensi-ilta siirtyi koronan vuoksi  

vuodelle 2021
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Uuden etsiminen ja jatkuva taiteel-

linen kehittyminen on Red Nose 

Companyn toiminnassa keskeistä. 

Frankenstein-esityksessä nähdään 

myös ”nenättömiä klovneja”. Kuvassa 

tiedemies Victor Frankenstein (Tuukka 

Vasama) on onnistunut hämmästyt-

tämään itsensäkin. Toiseutta edustaa 

hirviö, joka on Red Nose Companyn 

tulkinnassa klovni (Timo Ruuskanen).

Frankensteinin julisteen on kuvannut ja suunnitellut 

Tero Ahonen. Yhteistyö Ahosen kanssa alkoi vuonna 

2015 ja jatkuu edelleen. Hän on myös suunnitellut 

Red Nose Companyn nettisivut ja logon.
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DON QUIJOTE 

2020 TEATTERIESITYKSIÄ 9, KATSOJIA 1386  

// STRIIMIESITYKSIÄ: 2, KATSOJIA 281

KAIKKIAAN ESITYKSIÄ 64, KATSOJIA 8775

NÄYTTÄMÖLLÄ
Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama

OHJAUS
Otso Kautto, Ruuskanen ja Vasama

TEKSTI
Miguel de Cervantes ja työryhmä

VALOSUUNNITTELU JA KIERTUETEKNIIKKA

Jere Kolehmainen 

YHTEISTUOTANTO
Lahden KT, Kuopion KT, Turun KT, TTT,  

Teatteri Quo Vadis

Ensi-ilta Teatteri Avoimissa Ovissa 24.1.2019.

Don Quijote on moderni näyttämötulkinta 

eurooppalaisen romaanitaiteen kulmakivestä. 

Esitys on lämminhenkinen komedia ystävyy-

destä ja idealismista, ja siinä on yhteiskunnalli-

sesti kantaaottava pohjavire.

Esitys on laaja yhteistuotanto viiden teatterin 

kanssa. Ensi-ilta oli tammikuussa 2019 Teatteri 

Avoimissa Ovissa, Helsingissä. Vuonna 2020 

esitys ehdittiin nähdä Tampereen Työväen 

Teatterissa, Lappeenrannan kaupungin-

teatterissa, Kulttuuritalo Martinuksessa 

(Vantaa), Monikko-Salissa (Nurmijärvi) ja Nui-

jamiehessä (Lappeenranta) sekä Vuotalolla 

ja Malmitalolla (Helsinki). 

Esityksestä toteutettiin pandemiavuonna 

myös striimaukseen sopiva versio. 

Esitys jatkaa kiertueohjelmistossa vuonna 

2021.
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Babylon nimettiin vuoden 2018 teatteri-

tapaukseksi Suomessa. Esitys on saanut 

ylistävät arviot kriitikoilta ja katsojilta, ja se 

valittiin Tampereen Teatterikesän pääoh-

jelmistoon. 

Esitys kutsuttiin Punainen Helmi 

-naisklovnifestivaalille (Helsinki) ja Le 

Petit Festivalille (Hanko). Esitys vieraili 

Jyväskylän kaupunginteatterissa ja 

Turun kaupunginteatterissa. 

Esitys valittiin mukaan Taidetestaa-

jat-hankkeeseen ja siitä toteutettiin ylä-

koululaisille räätälöity versio. 

Esitys jatkaa kiertueohjelmistossa vuonna 

2021. 

BABYLON

2020 ESITYKSIÄ 4, KATSOJIA 551

KAIKKIAAN ESITYKSIÄ 30, KATSOJIA 5083

NÄYTTÄMÖLLÄ
Minna Puolanto ja Hanna Seppä 

OHJAUS
Marielle Eklund-Vasama

KÄSIKIRJOITUS
Puolanto, Eklund-Vasama ja työryhmä 

VALO- JA ÄÄNISUUNNITTELU
Juha Tuisku 

PUVUT
Virve Karoliina Balk 

YHTEISTUOTANTO
Kanneltalo

Ensi-ilta Kanneltalossa 19.9.2018

heidi.bee mentioned you in a comment: Se, että syksyn 

TeatteriTapaus on autofiktiota hyödyntävä, naisnäkökulmai-

nen muttei ulossulkevalla tavalla, klovneriaesitys vallasta, 

niin onhan se nyt ihan hiton hienoa. Että esitys nojaa täydellä 

painolla kahden naisesiintyjän karismaan ja sitä esitetään 

loppuunmyytynä Kantsun kulttuurilähiössä, kaupunkimme 

pyörittämällä, rohkealla ja esitystaiteeseen uskovalla näyt-

tämöllä, se on jo melkein liikaa. Tai ei toki ole, se on juuri ja 

pelkästään oikein. X-tyyppisessä haara-asennossa iso kiitos 

#valta #feminismi #naistenaika
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Suosittu lasten ja koko perheen esitys Keisarin 

uudet vaatteet jatkoi neljättä vuotta Aleksante-

rin Teatterin vierailuohjelmistossa.

Esitys vieraili Kotkan Lasten Kulttuuriviikoil-

la, Riihimäen teatterissa, Järvenpää-talolla 

ja Valkeakosken kaupunginteatterissa. Kou-

luilla esiinnyttiin Taavetissa ja Pohjois-Haagas-

sa Helsingissä. 

Esityksestä toteutettiin englanninkielinen ver-

sio, jonka käännöksestä vastasivat näyttelijät 

Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama. Ensi-ilta 

nähtiin Annantalossa Helsingissä. 

Ruotsinkieliselle yleisölle esiinnyttiin Raasepo-

rin TryckeriTeaternissa. Ruotsissa vierailtiin 

Gävle Teaterissa ja Västeråsin Mälarkodissa. 

Esityksestä toteutettiin myös striimiversio, 

jota esitettiin kouluyleisöille Suomessa sekä 

Virossa Narvan Pohjoismaisella kulttuuriviikol-

la. Striimiesitys valittiin myös intialaisen Good 

The@ter Festivalin finaaliin. 

Esitys jatkaa kiertueohjelmistossa vuonna 2021.

2020 TEATTERIESITYKSIÄ 12, KATSOJIA 1 017 

// STRIIMIESITYKSIÄ 10, KATSOJIA 5 963

KAIKKIAAN ESITYKSIÄ 100, KATSOJIA 19 807

NÄYTTÄMÖLLÄ
Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama

OHJAUS JA KÄSIKIRJOITUS
Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama  

Perustuu H.C. Andersenin satuun

Ensi-ilta Aleksanterin teatterissa 2017

KEISARIN 
UUDET VAATTEET

Englanninkielinen Emperor’s New Clothes sai 

ensi-iltansa Helsingissä. Red Nose Companyn 

tavoitteena on lisätä monikielistä esitystoimintaa 

myös kotimaassa.
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PUNAINEN VIIVA JUOKSUHAUDANTIE

2020 ESITYKSIÄ 5,  

KATSOJIA 529

KAIKKIAAN ESITYKSIÄ 

158, KATSOJIA 27137

NÄYTTÄMÖLLÄ
Timo Ruuskanen ja 

Tuukka Vasama

OHJAUS
Otso Kautto, Ruuskanen 

ja Vasama

TEKSTI
 Ilmari Kianto ja työryh-

mä

Ensi-ilta Teatteri Avoi-

missa Ovissa 2016.

Yhteistuotanto Teatteri 

Quo Vadiksen kanssa.

2020 ESITYKSIÄ 2,  

KATSOJIA 271

KAIKKIAAN ESITYKSIÄ 

103, KATSOJIA 12950

NÄYTTÄMÖLLÄ
Timo Ruuskanen ja 

Tuukka Vasama

OHJAUS
Otso Kautto, Ruuskanen 

ja Vasama

PUVUT
Tuomas Lampinen

Ensi-ilta Teatteri Avoi-

missa Ovissa 2014.

Yhteistuotanto Teatteri 

Quo Vadiksen

kanssa.

Punainen viiva on Red Nose Com-

panyn esitetyin teos. Se on ratkirie-

mukas, mutta samalla kunnioittava 

versio Ilmari Kiannon kansallisklas-

sikosta. Esitystä on versioitu monen-

laisille kohderyhmille, ja sitä voidaan 

esittää myös kouluilla ja palveluta-

loissa. 

Esitys nähtiin Turun kaupungin-

teatterissa, Järvenpää-talolla, 

Taavetin koululla ja Tunagårdenin 

vanhainkodissa. 

Esitys jatkaa kiertueohjelmistossa 

vuonna 2021.

Red Nose Companyn pitkäikäisin 

esitys jatkoi kuudetta vuottaan kier-

tueella. Tampereen Teatterikesän 

pääohjelmistoon vuonna 2014 valittu 

teos löytää edelleen yleisönsä eri 

puolilla Suomea. Esitys nähtiin Kou-

volan teatterissa ja Valkeakosken 

kaupunginteatterissa. 

Esitys jatkaa kiertueohjelmistossa 

vuonna 2021.
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TULEVAT  
ESITYSHANKKEET

Red Nose Company tuo ensi-iltaan keski-

määrin 1–2 uutta teosta vuosittain. Vuonna 

2020, kun esitystoiminta on ollut estynyt, ovat 

teatteriryhmän taiteilijat käyttäneet erityisen 

paljon aikaa uusien teosten harjoitteluun. Pan-

demian jälkeen ryhmä tuo ensi-iltaan useita 

teoksia lyhyen ajan sisällä. 

Mieletön on valaistumista käsittelevä esi-

tyshanke, jonka yhtenä pohjateoksena on 

Herman Hessen Siddhartha. Lavalla nähdään 

näyttelijät Amira Khalifa ja Nora Raikamo sekä 

muusikko Jussu Pöyhönen, joka myös sävel-

tää esityksen musiikin. Ohjaajana toimii näytte-

lijä Niina Sillanpää ja käsikirjoituksesta vastaa 

työryhmä. Esityksen ensi-illaksi suunniteltiin 

kevättä 2021. Valosuunnittelusta vastaa Juha 

Tuisku ja puvuista Noora Salmi.

RÉvolution käsittelee näkyväksi tulemista ja 

oman äänen löytämistä. Näyttämöllä nähdään 

Babylon-esityksestä tuttu näyttelijäkaksikko 

Minna Puolanto – Hanna Seppä. Esityksen 

ohjaa Red Nose Companyn näyttelijä Niina 

Sillanpää. Käsikirjoitus on 

työryhmän. Esitystyöryh-

män muut jäsenet ovat 

esitysdramaturgi Milja 

Sarkola, valo- ja äänisuun-

nittelija Juha Tuisku sekä 

puvustaja Virve Karoliina 

Balk. Esitys saa ensi-il-

tansa Helsingissä vuonna 

2021.

Vuonna 2022 Red Nose 

Company on toteutta-

massa laajan yhteistuo-

tantohankkeen Kansallis-

teatterin kanssa. Mukana yhteistuotannossa 

ovat myös Tampereen Työväen Teatteri sekä 

kaupunginteatterit Jyväskylästä, Kuopiosta, 

Lahdesta ja Turusta. Hanke julkistetaan syksyl-

lä 2021. 

Myös muita esityshankkeita vuosille 

2023–2025 on työn alla. Red Nose Companyn 

toiminta on pitkäjänteistä, jatkuvaa ja suunni-

telmallista.
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Red Nose Company on tehnyt jo useam-

man vuoden tiivistä yhteistyötä lasten-

kulttuurikeskusten kanssa. Lastenkult-

tuurikeskuksilla on erittäin hyvät yhteydet 

paikallisiin toimijoihin ja osaava, innostu-

nut asenne, joka mahdollistaa kiinnosta-

vat taiteelliset kokeilut lastenkulttuurin 

parissa. 

Vuosina 2019-2020 olemme syven-

täneet yhteistyötämme ja toteuttaneet 

lukuisia inspiroivia kokeiluja. 

- Striimausesityksiä pilotoitiin välittö-

mästi pandemian alettua yhteistyössä 

Hämeenlinnan lastenkulttuurikeskus 

ARX:n kanssa. 

- Englannin- ja ruotsinkielisiä esityksiä 

kokeiltiin Annantalossa (Helsinki), Auro-

rassa (Espoo), Lilla Villanissa (Sipoo) ja 

Luckanissa (Raasepori).

- Frankenstein-yleisöennakoissa ja 

-työpajoissa päästiin tutkimaan uuden 

esityshankkeen tematiikkaa: Aurorassa 

(Espoo) ja Lakussa (Kouvola, Kotka). 

- ”Lasten yliopisto”-tapahtumassa 

Porissa toteutimme tieteellis-taiteellisen 

auditorioesityksen. 

Yhteistyön lastenkulttuurikeskusten 

kanssa ovat mahdollistaneet apurahat 

Taiteen edistämiskeskukselta ja Svenska 

kulturfondenilta.

YHTEISTYÖ 
LASTENKULTTUURIKESKUSTEN KANSSA

Olennainen osa Frankenstein-esityksen 

harjoitusprosessia olivat yleisöennakot 

ja työpajat. Näyttelijät saivat suoraa 

palautetta lapsiyleisöiltä, ja antoivat sen 

muodostua osaksi käsikirjoitusta. 
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SAAVUTETTAVUUS

Red Nose Companyn esityksiä voidaan to-

teuttaa lähes minkälaisissa olosuhteissa 

tahansa. Tavoitteenamme on viedä taidetta 

myös sellaisiin paikkoihin, joissa ihmiset eivät 

muuten pääse osallistumaan kulttuuritapah-

tumiin, ja siten edistää hyvinvointia ja taiteen 

saavutettavuutta.

Vuonna 2020 reagoimme pandemiati-

lanteeseen kehittämällä striimausesityksiä. 

Suuntasimme nämä esityskokeilut ensisi-

jaisesti kouluille.  Toteutimme esityksiä Hä-

meenlinnaan, Raaheen, Merikarvialle ja 

Mäntyharjuun. Lisäksi esiinnyimme avoimella 

Helsinki-kanavalla. 

Ennen pandemian puhkeamista ehdimme 

tehdä perinteisiä teatteriesityksiä kouluilla 

Helsingissä, Taavetissa, Lappeenrannassa 

ja Valkeakoskella. 

Vuonna 2020 ryhmämme valittiin neljättä 

kertaa peräkkäin Taidetestaajat-hankkee-

seen. Esitykset Babylon ja Don Quijote sovite-

taan kahdeksasluokkalaisia ajatellen. Esitykset 

siirtyivät kevätkaudelle 2021.  

Teemme myös omaa kiertuemyyntiä sekä 

ala- että yläkouluille. Teemme yhteistyötä 

kunnallisten toimijoiden – kuten Helsingin 

kaupungin Kultuksen ja Espoon kaupungin 

Kulpsin kanssa. 

Olemme saaneet myös apurahaa palvelu-

taloesitysten toteuttamiseksi, mutta nämä esi-

tykset siirtyvät pandemian jälkeiseen aikaan.

 

#missämeidänkeikkaon 

Näemme striimiesityksissä paljon 

potentiaalia myös pandemia-ajan 

jälkeen. Digiesitysten avulla voidaan 

entistä helpommin viedä taidetta 

syrjäseuduille.
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YLEISÖTYÖ

Keskeinen osa yhteistyössämme koulujen 

kanssa on yleisötyö. Julkaisemme kaikis-

ta repertuaarissa olevista teoksistamme 

ilmaiset opetusmateriaalit, jotka auttavat 

oppilaita tutustumaan esitykseen ennen 

teatterikäyntiä, ja joiden avulla voidaan 

syventää esityksen teemoja jälkikäteen. 

Koronavuotena myös yleisötyömme vie-

tiin virtuaalisiin ympäristöihin. Toteutimme 

näyttelijävierailuja videoyhteyksien kautta. 

Lisäksi kehitimme striimausesityksiin inte-

raktiivisuutta, jossa koululaisille etukäteen 

lähetetty pedagoginen materiaali ja siitä 

saadut vastaukset punotaan osaksi esityk-

sen sisältöä. 

Yleisötyön materiaaleihin voi tutustua 

osoitteessa www.rednose.fi/koulut/
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KANSAINVÄLISTYMINEN

Red Nose Companyn tavoitteena on tulla 

kansainvälisesti tunnetuksi kiertueteatteriksi, 

jolla on säännöllistä monikielistä esitystoimin-

taa sekä Suomessa että ulkomailla. Ryhmän 

esitykset ovat taiteellisesti korkeatasoisia, tuo-

tannollisesti kevyitä ja persoonallisia. Visios-

samme Red Nose Company 

on suomalaisen kulttuuri-

viennin huippuryhmä. 

• Wonderful performance! 

Great energy and physical co-

medy!

Vuosina 2018–2020 Ope-

tus- ja kulttuuriministeriö 

myönsi Red Nose Compa-

nylle monivuotiset kulttuuri-

vientiavustukset, joiden avulla olemme käyn-

nistäneet kansainvälisen toiminnan hankkeen. 

KV-hankkeesta ovat vastanneet vuonna 2020 

tuotantopäällikkö Niina Bergius, tuotantoassis-

tentit Mika Vainio ja Inka Virtanen sekä taiteili-

jat Timo Ruuskanen, Minna Puolanto ja Tuukka 

Vasama. Hanke on saanut jatkorahoitusta ja 

kansainvälinen toimintamme jatkaa kasvuaan. 

Valmistelemme parhaillaan kv-koordinaattorin 

palkkaamista vuodelle 2021. 

• Absolutely amazing! One of the best adapta-

tions I’ve ever seen!

MONIKIELISYYS

Kielimuurin ylittäminen on peruslähtökohta 

kansainvälisessä teatteritoiminnassa.

Vuonna 2020 valmistimme englanninkie-

lisen version Keisarin uusista vaatteista ja 

tilasimme englannin- ja espanjankieliset kään-

nökset Don Quijotesta. 

Esitysten monenlaiset kieliversiot palve-

levat myös Suomessa asuvia vieraskielisiä, ja 
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näemme suuria mahdollisuuksia myös mo-

nikielisen teatteritoiminnan kehittämisessä 

Suomessa.

• Really enjoyed the way this work was both for 

kids and adults!

KIERTUETOIMINTA

Red Nose Company on jo usean vuoden ajan 

rakentanut säännöllistä kiertuetoimintaa Ruot-

siin. Vuonna 2020 teimme kiertueen Gävleen, 

Eskilstunaan ja Västeråsiin. Tavoitteenamme 

on järjestää tulevaisuudessa 2–3 Ruotsin kier-

tuetta vuosittain.

Kansainvälisen toiminnan kehitystyö hidas-

tui koronapandemian vuoksi, mutta teemme 

jatkuvasti tuotantotyötä, jotta kansainväliset 

kiertueet voivat jälleen käynnistyä heti kun 

pandemia helpottaa. 

• I loved how ”Imperial Pizza Master” came out of 

nowhere! 

STRIIMIESITYKSET

Pandemian aikana olemme kehittäneet strii-

mattavia versioita esityksistämme. Näemme 

tässä myös potentiaalia kansainvälisen toimin-

nan suhteen. 

Don Quijote -esitys kutsuttiin Viroon Suo-

mi-instituutin toimesta. Esitys näytettiin Tal-

linnassa sekä osana Narvan Pohjoismaisen 

kulttuuriviikon ohjelmaa. 

Keisarin uudet vaatteet valittiin intialaisen 

Good The@ter Festivalin finaaliin, jossa se to-

teutettiin Zoom-alustalla liveyleisön edessä. 

• Simple, direct and profound! Hope this travels 

far and wide!

Red Nose Company 

valittiin intialaisen Good 

The@ter Festivalin finaa-

liin. Esitys toteutettiin 

Maunulatalolta, ja sitä 

seurasi monikansalli-

nen yleisö Australiassa, 

Pohjois- ja Etelä-Ame-

rikassa, Aasiassa ja 

Euroopassa. Erinomaiset arvosanat festivaalin kansainväliseltä yleisöltä!
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YHDISTYS, JÄSENET  
JA TYÖNTEKIJÄT

Red Nose Company perustettiin vuonna 2005, 

ja yhdistykseksi se järjestäytyi vuonna 2008.

Yhdistyksen taiteellista toimintaa ohjaa sen 

hallitus, jonka puheenjohtajana vuonna 2020 

toimi Timo Ruuskanen ja varapuheenjohtaja-

na Minna Puolanto. Muut hallituksen jäsenet 

olivat Amira Khalifa, Minna Puolanto, Hanna 

Seppä ja Tuukka Vasama. Varajäseninä olivat 

Nora Raikamo ja Niina Sillanpää.

Jäseniä yhdistyksessä on 15. Jäsenistön 

muodostavat näyttelijät Teemu Aromaa, Eero 

Järvinen, Amira Khalifa, Riku Korhonen, Minna 

Puolanto, Nora Raikamo, Timo Ruuskanen, 

Tatu Siivonen, Hanna Seppä, Niina Sillanpää, 

Tuukka Vasama ja Jari Virman, ohjaaja Marielle 

Eklund-Vasama, valosuunnittelija Jere Koleh-

mainen ja muusikko Kiureli Sammallahti.

TYÖNTEKIJÄT

Yhdistyksen tuotantotiimiä johtaa näyttelijä 

Tuukka Vasama. Hän työskentelee toimin-

nanjohtajana tuntityösopimuksella. Tuotanto-

päällikkö Niina Bergius (KtK, MuM Arts Ma-

nagement) on vakituisessa työsuhteessa 80% 

työajalla. Hänen rinnallaan työskenteli koko-

päiväinen tuotantosihteeri vakituisessa työ-

suhteessa: maaliskuuhun 2020 saakka Mika 

Vainio (FM), huhtikuusta 2020 alkaen Inka Vir-

tanen (YAMK). Lisäksi ryhmän taiteilijat Amira 

Khalifa, Minna Puolanto ja Timo Ruuskanen 

tekivät tuotantosuunnittelua tuntitöinä.

Syksyllä 2020 tuotantopäällikkö Bergius jäi 

äitiyslomalle. Koska koronapandemia romah-

dutti esitysmyynnin, yhdistys päätti olla palk-

kaamatta äitiyslomasijaista toistaiseksi, jotta 

yhdistyksen talous saataisiin tasapainoon. 

Red Nose Company on merkittävä taiteili-

joiden työllistäjä. Vuoden 2020 aikana makset-

tiin palkkaa yhteensä 22 freelance-taiteilijalle.

Esitysten kiertuetekniikasta vastaavat Jere 

Kolehmainen ja Juha Tuisku. Tekniikan henki-

löstö työskenteli freelancer-sopimuksin.

Kirjanpito hoide-

taan sähköisellä kir-

janpito-ohjelmalla ja 

siitä vastaa tuotan-

totiimi. Tiimin tukena 

toimii tilitoimisto 

EverClever Oy.

Vasemmalta: Niina, Inka, 

Mika.
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TILAT JA KALUSTO 

Red Nose Companyn toimitilat ovat Helsingin 

Suvilahdessa, joka on inspiroiva, monimuo-

toinen ja vapaa kaupunkikulttuurin keskittymä 

itäisessä kantakaupungissa. Alueen kulttuuri-

tilat omistaa Helsingin kaupunki, ja niitä hallin-

noi Kaapelitehdas Oy.

Yhdistys vuokraa n. 30 m2 toimitilaa, jota 

käytetään harjoitushuoneena ja varastona. Tila 

sijaitsee Eskus – Esitystaiteen keskuksessa, 

jossa toimii useita esittävän taiteen ryhmiä. 

Ryhmät tarjoavat toisilleen vertaistukea ja 

synergiaa. Eskuksella on myös harjoitussaleja, 

joita Red Nose Company vuokraa tarvittaessa 

käyttöönsä.

Yhdistyksen toimisto sijaitsee niinikään 

Suvilahdessa, Eesti Majassa, josta Red Nose 

Company vuokraa osuutta avotoimistosta Tug-

las-seuralta. Nämäkin tilat ovat Kaapelitehtaan 

omistuksessa.

Yhdistys käynnisti vuonna 2020 oman tilan 

etsinnän. Tavoitteena on löytää tilat harjoitus-, 

toimisto- ja varastokäyttöön. 

Omaa esitystilaa ei Red Nose Companylla 

ole. Esitykset järjestetään yhteistyössä teatte-

reiden, kulttuuritalojen, koulujen, palvelutalo-

jen ja festivaalien kanssa.

TEKNINEN KALUSTO

Red Nose Companylla on merkittävä määrä 

av-tekniikkaa, mikä mahdollistaa laadukkaat 

esitykset myös paikoissa, joissa ei ole omaa 

tekniikkaa (esimerkiksi kouluilla ja palvelu-

taloissa). Vuonna 2020 investoitiin striimaus-

kalustoon, hankittiin uusia langattomia mik-

ro foneja ja valonheittimiä. Lisäksi uusittiin 

lavasterakenteita. 

Kiertueteatterin tärkeimpiä työvälineitä on pakettiauto. 

Luotettava Ford Transit (vm. 2012) palvelee yhdistyksen 

jäseniä ja sitä vuokrataan myös ulkopuolisille. Vuokratuo-

tot käytetään auton huoltokustannuksiin. 
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TILAUSESITYKSET

Red Nose Companyn näyttelijät toteuttavat tilaus-

esityksiä sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. 

Vuonna 2020 ryhmän näyttelijät esiintyivät mm. 

Opetushallituksen tyhy-päivässä, Suomen Kulttuuri-

rahaston ja Svenska kulturfondenin etäpikkujouluis-

sa sekä Työväen Näyttämöiden Liiton vuosikokouk-

sessa. 

OPETUS

Yhdistyksen jäsenet opettavat teatteriklovneriaa: 

Minna Puolanto piti viikonloppukurssin Helsingin 

Aikuisopistossa, Eero Järvinen on jo useamman 

vuoden opettanut klovnerian alkeita Laajasalon 

opistossa. 

KURSSIT

Näyttelijät Minna Puolanto, Hanna Seppä, Timo 

Ruuskanen ja Tuukka Vasama osallistuivat Deanna 

Fleyscherin Naked Comedy -workshopiin Punainen 

Helmi -klovneriafestivaalin yhteydessä Helsingissä. 

Don Quijote ja Sancho 

Panza vierailivat Minna 

Halme-Tuomisaaren kir-

janjulkistustilaisuudessa 

Helsingissä. 

Babylon esiintyi tissilähettiläänä Tunne rintasi ry:n hyvän-

tekeväisyystilaisuudessa Järvenpää-talolla. Rintasyövän 

ehkäisemisessä mukana MC TissiMissi (Nelly Kärkkäinen).

Babylonin Olympialaiset on kymmenen 

minuutin videoteos, joka tilattiin Helsin-

ki-päivän juhlaohjelmaan 12.6.2020. Teok-

sesta vastasivat näyttelijä Minna Puolanto ja 

ohjaaja Ditte Uljas. Teos on nähtävillä myös 

Red Nose Companyn nettisivuilla. 
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SUUNNITELMIEN TOTEUTUMINEN

Vuoden 2020 toiminta toteutui maaliskuuhun 

asti suunnitelmien mukaan. Tämän jälkeen ei 

mikään ole ollut kulttuurialalla ennallaan. Fran-

kenstein-esityksen oli määrä tulla ensi-iltaan 

joulukuussa 2020; kirjoitushetkellä ensi-iltaa 

on siirretty neljästi eteenpäin. 

Kun esitystoiminta on keskeytynyt, Red 

Nose Company on panostanut harjoitus- ja 

suunnittelutoimintaan. Kun pandemia hellittää, 

ryhmällä on valmiudet tuoda nopeassa rytmis-

sä neljä uutta teosta ensi-iltaan. 

Olemme reagoineet muuttuneeseen maa-

ilmantilanteeseen kehittämällä striimausesi-

tyksiä ja etätyöskentelyä. Saatua oppia kye-

tään hyödyntämään pandemian jälkeenkin, ja 

näemme tässä kiinnostavia mahdollisuuksia 

esimerkiksi kiertue-esitysten saavutettavuu-

den ja digitaalisen yleisötyön suhteen. 

Pandemia vaikuttaa valtavasti myös seuraa-

vien vuosien toimintaan; kestää pitkään en-

nen kuin laitosteatterit ja kulttuuritalot saa-

vat palattua normaaliin päiväjärjestykseen ja 

kiertue-esityksiä pystytään jälleen tilaamaan 

normaalisti. Suhtaudumme kuitenkin tulevai-

suuteen luottavaisesti: vuosi 2020 on osoit-

tanut, että Red Nose Company pystyy rea-

goimaan ketterästi isoihinkin muutoksiin ja 

suuntaamaan toimintaansa luovasti uudelleen. 

Tämän mahdollistavat ryhmän joustavat toi-

mintamallit sekä ennen kaikkea innostuneet ja 

osaavat taiteililjat, jotka kykenevät luovuuteen 

ja riskinottoon myös suuren epävarmuuden 

hetkellä.  
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RED NOSE COMPANY ON TOUR 2020
4.2. KOTKAN LASTEN KULTTUURIVIIKOT | 8.2. RIIHIMÄEN TEATTERI | 8.2. TAMPEREEN TYÖVÄEN TEATTERI | 12.2. PUNAINEN HELMI -FESTIVAALI | 13.2. 

KOUVOLAN TEATTERI | 24.2. GÄVLE, RUOTSI | 26.2. TUNAGÅRDENIN VANHAINKOTI, RUOTSI | 27.2. VÄSTERÅS, RUOTSI | 4.3. KULTTUURITALO MARTINUS, 

VANTAA | 5.3.-6.3. VUOTALO, HELSINKI | 9.3. JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINTEATTERI | 10.3. POHJOIS-HAAGAN KOULU | 11.3. TAAVETIN KOULU | 11.3. 

TURUN KAUPUNGINTEATTERI | 12.3. KULTTUURITILA NUIJAMIES, LAPPEENRANTA | 12.3. LAPPEENRANNAN KAUPUNGINTEATTERI | 14.3. RIIHIMÄEN 

TEATTERI | 16.3.-17.3. KANNELTALO  | 19.3. HÄMEENLINNAN TEATTERI (LASTEN KULTTUURIKESKUS ARX) | 19.3.-20.3. TAMPEREEN TYÖVÄEN TEATTERI 

| 20.3.-21.3 KUOPION KAUPUNGINTEATTERI | 21.3. MONIKKOSALI, NURMIJÄRVI | 22.3. KULTTUURIKESKUS POLEENI, PIEKSÄMÄKI  | 28.3. KAJAANIN 

KAUPUNGINTEATTERI | 30.3. KUUSAMOTALO | 1.4. MONITOIMIKESKUS LUMO, VANTAA | 1.4. JOENSUUN KAUPUNGINTEATTERI | 2.4.-3.4. SAVONLINNAN 

TEATTERI | 21.4. TAMPEREEN TYÖVÄEN TEATTERI | 28.4. HÄMEENLINNAN TEATTERI (LASTEN KULTTUURIKESKUS ARX) | 2.5. RIIHIMÄEN TEATTERI | 3.5. 

ALEKSANTERIN TEATTERI, HELSINKI | 6.5. STRIIMIESITYS HÄMEENLINNA (LASTEN KKULTTUURIKESKUS ARX) | 6.5. STRIIMIESITYS MALMIN SEUDUN 

KOULUT + HELSINKI KANAVA | 9.5. JÄRVENPÄÄ-TALO | 22.8. LE PETIT FESTIVAL D`HANKO | 26.8.-27.8. TEATTERI HEVOSENKENKÄ, ESPOO | 29.8. GALLERIA 

VANHA SAVU, MERIKARVIA | 5.9. JÄRVENPÄÄ-TALO  | 9.9.–10.9. MALMITALO | 2.10.–3.10. ANNANTALO | 8.10.-9.10.2020 MAUNULATALO, HELSINKI | 9.10. 

LUMOSALI VANTAA | 10.10.2020 TEATTERIRAVINTOLA ILO MIKKELI | 12.10. NARVA VIRO, STRIIMIESITYS | 12.10. TALLINNA VIRO, STRIIMIESITYS | 22.10. 

LUMOSALI | 22.10.-23.10. VALKEAKOSKEN KAUPUNGINTEATTERI | 27.10.–28.10. LASTEN KULTTUURIKESKUS AURORA, ESPOO | 29.10.2020 MAUNULATALO, 

HELSINKI | 29.10. JÄRVENPÄÄ-TALO | 5.11. MAUNULATALO | 6.11. TRYCKERITEATERN KARJAA/ RAASEPORI | 11.11.–12.11. TURUN KAUPUNGINTEATTERI | 

13.11. MONIKKOSALI, NURMIJÄRVI | 14.11. MIESLAULAJANTALO, MERIKARVIAN | 19.11.-20.11. KOUVOLA-TALO, KOTKAN LASTENKULTTUURIKESKUS  | 21.11. 

TEATTERI PROVINSSI, SALO | 24.11. KULTTUURIKESKUS POLEENI, PIEKSÄMÄKI | 24.11.–25.11. KYMINSUU, KOTKA, KOTKAN LASTENKULTTUURIKESKUS 

| 25.11.-26.11. TEATTERI AVOIMET OVET, HELSINKI | 26.11.-27.11. MAUNULATALO, HELSINKI | 28.11.THE GOOD THEATRE FESTIVAL 2020, STRIIMIESITYS | 

1.12.-3.12. KANNELTALO, HELSINKI | 5.12. ALEKSANTERIN TEATTERI, HELSINKI | 14.12.2020 RAAHE STRIIMIESITYS | 14.12.2020 MERIKARVIA STRIIMIESITYS | 

15.12.-16.12. MÄNTYHARJUN KULTTUURISALI | 16.12. MÄNTYHARJU STRIIMIESITYS | 

Red Nose Company | Kaasutehtaankatu 1/33, 00540 Helsinki | 041 706 6323 | info@rednose.fi | www.rednose.fi


