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1 

 

1 Johdanto 
 

Minä olen kajaanilainen. Olen syntynyt kaupungissa loppukesästä 1986, kasvanut 

lapsuuteni punatiilisessä kerrostalossa, käynyt ensimmäisen ja toisen asteen 

koulutuksen kolmessa eri koulussa, kiinnostunut teatterista ensin liehakoidakseni 

ikäisiäni tyttöjä, kiinnittänyt tämän vaiheen jälkeen huomioni itse taidelajin 

mahdollisuuksiin sekä sen mukanaan tuomiin iloihin, ja lopulta päätynyt löytämään 

teatterista kanavan käsitellä yhteiskunnallisia puheenaiheita. Mitä vanhemmaksi olen 

käynyt, sitä tarkemmaksi on käynyt tekemisteni motiivi: yhteiskunnallisista foorumeista 

kohti yhteiskunnallis-paikallisia puheenaiheita ja muotoja. 

 

Varttumiseni ja teatterimotiivieni metamorfoosin myötä on Kajaani sekä kaupungin 

teatterikenttä muuttunut. Kajaanin UPM-Kymmene –tehdas on lakkautettu, Oulun 

yliopiston Kajaanin opettajainkoulutusyksikkö häviämässä ja tulevaisuus valottuu 

entistä harmaampana. Kaupungin talous seisoo alituisilla savijaloilla, leikkaukset ja 

lakkautukset ovat arkipäiväistyneet. Näkemäni, kokemani ja elämäni halki kulkenut 

kaupungin rakennemuutos ei ole rajoittunut ainoastaan Kajaaniin. Yhteiskunta 

muuttuu, maakunnat tuntuvat pyristelevän siinä kelkassa mitenkuten henkitoreissaan. 

 

Erittelen opinnäytetyössäni, kuinka kajaanilainen teatteritaide on muotoutunut 

suhteessa kaupunkiorganisaatioonsa ja kuinka kajaanilainen teatteritaide on käsitellyt 

vuosikymmenten halki paikallisuutta ja kulloinkin pinnalla olleita ilmiöitä osana 

toimintakulttuuriaan. Sivuan myös kajaanilaisen teatteritaiteen murroskautta 2000-

luvun alussa, jolloin kaupungin esittävän taiteen kenttä laajeni merkittävästi. Halki 

opinnäytteen pohjavireen liikkuu kysymys, onko kaupunkiorganisaation ja 

aluesidonnaisuuteen sitoutuneille taidelaitoksille vedettävissä yhtäläisyysmerkkiä? 

Johtuuko kaupungin konstikas suhde taiteeseensa juuri taiteen paikallisuudesta?  

 

Paikallisuuden määrittelen sekä paikallislähtöisiksi, ympäristöään ruotiviksi 

taideteoksiksi että yhteisölähtöiseksi taiteeksi, jossa taiteilija jalkautuu teatterisalin 

ulkopuolelle toimimaan yhdessä paikallisten ihmisten kanssa. 
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Opinnäytteen painopiste on kaupunkiorganisaation ja taidelaitostensa keskinäisessä 

suhteessa. Kajaanilainen teatterikulttuuri on vuosikymmenten halki ollut elimellisessä 

suhteessa ympäristöönsä, kaupungin arkeen, joten miksi kaupunki on suhtautunut ja 

suhtautuu kahtalaisesti omaan taidekulttuuriinsa? Lisäksi tulkitsen, että Kajaanin 

tilanne on omiaan heijastamaan valtakunnallisesti yleisemminkin maakuntakeskuksien 

tilaa sekä aluepolitiikkaa. Historiallisen reflektion päätteeksi painopiste siirtyy 2010-

luvun kajaanilaisen esittävän taiteen kentän taiteilijoihin, jotka hahmottelevat 

työnkuvaansa suhteessa Kajaanin kaupunkiin. 

 

Rajaan kaupungin esittävän taiteen historian alkuhetkeksi vuoden 1973, jolloin katson 

paikallisten aiheiden käsittelyn alueteatterin ja teatterin kunnallistamishankkeen myötä 

toden teolla alkaneen. 

 

Opinnäytetyöni jakautuu kolmeen osaan. Luvussa kaksi käsittelen kajaanilaista 

teatteritoimintaa aikajänteellä 1973–2000. Luvussa kolme perkaan kajaanilaista 

teatterikenttää vuodesta 2001 vuoteen 2010, erittelen kaupungin tuolloiset 

kulttuuritoimijat sekä kaupungin ja teatterikulttuurin vuoden 2004 kiistan. Historiallisen 

katsauksen päätteeksi esittelee luku neljä kajaanilaisten kulttuuritoimijoiden 

näkemyksiä omasta työstään Kajaanissa vuonna 2011. Haastattelut on suoritettu 

avoimen haastattelun tekniikalla. Haastateltaville on esitetty temaattisia 

pohjakysymyksiä, joiden pohjalta keskustelu on virinnyt aihetasolle. Viimeisessä 

luvussa niputan aiemmat luvut yhteen sekä yritän paikantaa kajaanilaisen esittävän 

taiteen tulevaisuudennäkymiä. 

 

2 Kajaanilainen teatteritoiminta 1973–2000 
 

Tässä luvussa tulen käymään läpi kajaanilaista teatterihistoriaa vuoteen 2000 saakka. 

Pääpaino on alueteatteritoiminnan synnyllä 1970-luvulta eteenpäin, joten olen 

typistänyt tietoisesti ajanjakson tätä ennen kahteen alalukuun. Rajaus 1970-lukuun 

perustelee paikkansa silloisella valtion aluepolitiikalla: kuinka taata alueiden tasa-

arvoisuus kaupungistuvassa Suomessa? Paikallisuutta ja nykyistä aluepolitiikkaa 

silmällä pitäen tämä on yhä 2010-luvulla relevantti kysymys.  
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2.1 Pohjaa Kajaanin ammattiteatteritoiminnalle 
 

Kuten niin monen teatteritaiteellisen toiminnan perusta Suomen historian saatossa, 

myös Kajaanin kaupungin kunnallisen teatterikulttuurin juuret ovat olleet tiukasti 

sidoksissa työväenliikkeeseen. Ammattilaisteatteritoiminnan varsinaisena lähtöpisteenä 

pidetään työväenyhdistyksen kiinnostuneiden jäsenten päätös perustaa kaupunkiin 

Kajaanin työväenyhdistyksen näytelmäseura. Vuonna 1909 nimi vaihtui Kajaanin 

Työväen Näyttämöksi. Näyttämö toimi yhtäjaksoisesti vuoteen 1930, jolloin laman sekä 

oikeistoradikalismin nousun myötä teatteri lakkautettiin. (Vatula & Saari 2006, 11-37.) 

 

Sisällissodan jännitteiden myötä Kajaaniin ponnahti työväenliikkeelle poliittisesti 

vastakkainen teatteri, Kajaanin Näytelmäseura. Yhteiskunnallisen poliittisen jännitteen 

puhkeamisen jälkeen Näytelmäseura tahtoi kehittää omaa toimintaansa 

ammattimaisempaan suuntaan ja vaihtoi nimeään – mutta ei porvarillista 

näkökantaansa – Kajaanin Teatteriksi vuonna 1923.  Olemassaolonsa aikana taloutensa 

kanssa kamppaillut teatteri kaatui valtionavun tyrehtymisen myötä  vuonna 1929. (mt. 

18-28.) 

 

Kolmekymmentäluvun Kajaanissa oli vain yksi yhtäjaksoinen kausi järjestettyä 

teatteritoimintaa. Kajaanin Työväen Näyttämön ja Kajaanin Teatterin tiet yhtyivät 

vuosiksi 1933-1941 Kajaanin Näyttämöksi. Uuden teatterin perustamisen myötä 

ilmaistiin myös selkeä halu sysätä syrjään työväennäyttämöperinne (Valo 1981, 13). 

Näyttämön yhtäjaksoisen kauden, kuten monen muun teatteritalon toiminnan 

aikanaan, katkaisi viimeistään jatkosota 1941. 

 

Sotavuosien jälkeen Kajaanin Näyttämö muuttui yhteiskunnallis-poliittisten 

valtasuhteiden muuttumisen myötä jälleen Kajaanin Työväen Näyttämöksi ja edelleen 

1954 Kajaanin Työväen Teatteriksi. Kuusikymmentäluvun lopulle tultaessa 

kajaanilaisille järjestetty kysely osoitti, että kaupunkilaiset tahtoivat yhtenäistää 

kaupunkinsa teatteria nimessään: kaupungin valtuuston luvalla Kajaanin Työväen 

Näyttämö muuttui vuonna 1969 Kajaanin kaupunginteatteriksi, jota se yhä tänä 

päivänä on. (Vatula & Saari 2006, 38-63.) 

 

Summauksena pitkälle historialliselle ajanjatkolle mainittakoon teatteritoiminnan olleen 

tiukasti kytköksissä aikansa maailmanpolitiikkaan ja historian toistavan pitkälle itseään. 
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Tarkasteltaessa mennyttä nykyisyyden valossa on Kajaanin kaupungissa yhä tänä 

päivänä olemassa kulttuurielämän kahtiajaon siemenet: kiistakapulana vuosittain oleva, 

kaupunginteatterille myönnettävä budjetti jakaa milteipä stereotyyppisesti sekä 

puoluekenttää että kaupunkilaisia. Tästä historiallisesta perspektiivistä tarkasteltuna 

nouseekin väistämättä kysymys, missä maailmanajassa me tänä päivänä elämme. 

Kaikuja nykypäivään kyllä noukitaan matkan varrelta, myös tässä opinnäytteessä, 

mutta tulevaa on mahdotonta ennakoida. Tämä aika lienee liian sokea piste 

kerrottavaksi. 

 

2.2 Alueteatteri, teatteripeittoa maakuntiin 
 

Pohjat teatterin kehittämiselle maakuntateatteriksi luotiin jo Kajaanin Näyttämön 

toimintakaudella. Edelleen tarkennettuna teatterin kehittymisen kulmakiveksi on 

määriteltävissä vuosi 1937. Teatterinjohtaja Aino Mattila tuolloin tiettävästi lausui 

ääneen toiveen laventaa käynnissä olleen teatterinäyttämön laajentamisen yhteydessä 

toimintaa myös maakuntiin. (Valo 1981, 19-20.) 

 

Laajennustyöstä tulee hyötymään koko Kainuu, sillä sen kautta teatteritoiminnan 
puitteet voivat vakiintua ja laajentua suurempaan mittakaavaan. Alkavan 
näytäntökauden pyrkimyksenä onkin, että teatteri voisi kantaa maakuntateatterin 
nimeä ja vedota valtion apuun siinä määrin kuin se on mahdollista. 
(Aino Mattila 1937, Valon 1981, 20 mukaan.) 

 

Valtionapua teatteri nautti jo tuolloin järjestettyään toiminnalleen valtion määräämän 

riittävän taiteellisen tason, toiminnan jatkamisen edellytykset sekä palkattua 

henkilökuntaa (Valo 1981, 20). Muutamia kiertueita teatteri ennättikin Pohjois-

Suomessa tehdä ennen sotia, ja Kajaanin Näyttämön muututtua sotien jälkeen 

Kajaanin Työväen Näyttämöksi kiertueita pienempiin maaseutukuntiin jatkettiin 

systemaattisesti (Vatula & Saari 2006, 56). 

 

1950-luvun Suomessa toimi muitakin teattereita, jotka ulottivat toimintaansa kiertueille. 

33 valtionavustusta saavan teatterin kiertuetoiminnasta 21 esiintyi säännöllisesti 

kotipaikkakuntansa ulkopuolella. Kaudella 1951-52 teatterit esittivät 1500 näytöstä 204 

ulkopuolisen kunnan alueella. Maaseudun teatterikomitean vuonna 1953 laatiman 

Työväen Näyttämöiden Liiton kyselyselvityksen myötä selvisi, että huolimatta 

suurehkosta näytäntövolyymista, 63 prosenttia Suomen kunnista jäi kokonaan 

teatteritoiminnan ulkopuolelle. (Niemi & Ojala 1983, 14.) 
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Kajaanin Työväen Näyttämö kiersi sotien jälkeen Kajaanin ympäryskunnissa varsin 

aktiivisesti. 1940-50-lukujen taitteessa jopa puolet teatterin esityksistä järjestettiin 

maaseutunäytöksinä valtionavustusten turvin. Vuosikymmenen vaihduttua suhdeluku 

jopa kasvoi entisestään. (Valo 1981, 24.) Ohjelmisto koostui pääosin kevyistä 

kappaleista ja iltamista. Ajan hengen mukaan, olihan sodasta saati totaalisesta 

illanviettokiellosta vierähtänyt vasta vuosikymmenen verran. 

 

Vuonna 1965 Valtion taidekomitea ehdotti kymmenen valtiontuen piiriin kuuluvan 

teatterin runkoa Suomeen. Tämä olisi käytännössä tarkoittanut Kajaanin Työväen 

Näyttämön sekä sen kiertuenäyttämön lopettamista. Ratkaisuna Oulun läänin 

taidetoimikunta esitti vuonna 1968 Kajaanin Työväen Näyttämön toimimista Oulun 

kaupunginteatterin alaisuudessa. Koska kainuulaisilla on ollut pitkä, vaan kainuulaisten 

silmin ei aina niin mairitteleva yhteistaival Oulun kanssa tervanpolttopäivistä lähtien, 

syttyi kaupungissa ajatukselle laajamittainen vastustus. Lisäksi närää oli herättänyt 

Valtion näyttämötaidetoimikunnan alueteatterijaoston samana vuonna ajateltu 

olettamus, että Rovaniemen teatteri olisi kykenevä hoitamaan koko Pohjois-Suomen 

haja-alueasutuksen kiertuetoiminnan. Kajaani oli pyrkinyt alueteatterikokeiluun mukaan 

jo 1960-luvulla, mutta vasta 1970-luvun alussa päätyi Valtion Teatterikomitea 

esittämään Kajaanin kaupunginteatteria alueteatteritoiminnan piiriin. (Valo 1981, 25-

26.) 

 

2.3 Kajaanilaisen teatterikentän ensimmäisen rakennemuutoksen perustat 
 

Kainuun itsenäisyyden tukijoiden määrä lisääntyi eilen jälleen yhdellä. 
Teatterikomitea esittää Kajaaniin alueteatteria. Tämän tehtävänä olisi edistää 
maakunnan näyttämötaiteen lisäksi myös kieltä, murreperinnettä, kirjallisuutta ja 
näyttämömusiikkia…Teatterikomitean esitys on tunnustus Kainuulle ja sen 
tähänastiselle teatteritoiminnalle…Komitean esitys…edellyttää, että hyvää 
yhteistyötä Kainuun kuntien, kainuulaisten ja nykyisen kaupunginteatterin välillä 
tehostetaan. Komitean asettamat keskeiset tavoitteet olivat alueellinen ja 
taloudellinen tasa-arvo, aktiivinen pyrkimys yleisöpohjan laajentamiseen ja 
teatterin henkisen vireyden vaaliminen. (Kainuun Sanomien pääkirjoitus 
23.10.1973, Selinheimon 2008, 22 mukaan.) 

 

Kari Selinheimo astui keväällä 1973 kaupunginteatterin johtoon varsin vaikeassa 

tilanteessa. Huolimatta alueteatterikokeiluun pääsemisestä sekä valtionavun asteisesta 

noususta oli kaupunki ja sen teatteri ajautunut keskenään ilmiriitaan. Syinä olivat – 

jälleen kerran – poliittiset mittasuhteet. Kaupunginteatteri oli valinnut oman 
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kannatusyhdistyksensä johtokunnaksi ryhmän, joka ei miellyttänyt kaupunginhallitusta. 

Hallituksen mielestä poliittiset voimasuhteet eivät olleet tasapainossa 

kannatusyhdistyksessä. Kaupungin myöntämät avustukset pantiin jäihin, joissa ne 

myös pysyivät aina siihen saakka, kunnes uusi, kaupunginhallinnon hyväksymä 

teatterin kannatusyhdistyksen johtokunta valittiin. (Vatula & Saari 2006, 68.) Eivätkä 

Selinheimon käynnistämät linjanvedot teatterissa juuri sulattaneet kaupunginhallinnon 

sydämiä. 

 

Ensimmäistä kertaa kaupunginteatterissa alettiin tehdä selkeästi aluesidonnaisia 

esityksiä selkeänä linjanvetona 1970-luvun alkuvuosina. Toki jo 1950-60-lukujen 

kajaanilaisessa teatterissa nähtiin joitakin kainuulaisuutta käsitteleviä tai 

kainuulaislähtöisiä esityksiä, joskin Vesa-Tapio Valon (1981, 25) mukaan ”valitettavan 

vähän”. Selinheimon linjauksissa ohjelmistoissa alettiin korostaa kainuulaista 

elämänmenoa ja mielenmaisemaa käsitteleviä teoksia. Suoranaiseksi vuosikymmenen 

tapaukseksi, ainakin vastineiden ja lehtikirjoitteluiden valossa, nousi kainuulaisten 

kirjailijoiden teksteistä koottu, Kaija Viinikaisen vuonna 1974 ohjaama Kainuun ääni, 

joka hahmotteli maakunnan asukkaiden identiteettiä. Kainuun Sanomien 

teatterikriitikko piti esitystä turhan kurjuusvoittoisena ja toivoi, ettei kyseinen näytelmä 

edustaisi Kainuuta ”yhtään missään”. (Vatula & Saari 2006, 68-69.)  

 

Kainuun ääni kritiikkeineen ja lehtivastineineen nosti myös esiin kysymyksen teatterin 

ja kulttuurin tarkoituksesta ja tarpeellisuudesta. Kun 1970-luvun alussa alettiin 

masinoida aluesidonnaisia esityksiä ja kytkeä teatteria elimellisesti ympäröivään 

kainuulaistodellisuuteen, älähti aina jokin taho juurikin edellä mainitun 

kurjuusvoittoisuuden tähden. 

 

Olivatko ajan kainuulainen teatteriyleisö tai kriitikot valmiina aluesidonnaiseen 

taiteeseen? Painoivatko menneiden vuosikymmenten poliittiset kahtiajaot myös 

teatterinäkemysten vaakakupeissa edelleen? Lienee perusteltua vetää johtopäätöksiä 

teatterin linjauksista sekä aikansa yhteiskunnallisesta kuvasta. 

 

1970-luvun Suomi ja eritoten Kainuu oli rakennemuutosten aikaa. Nuoriso oli yhä 

yhteiskunnallisesti tiedostavampaa television ja opiskelijaliikkeiden myötä. Oppikoulusta 

siirryttiin yhtenäiseen peruskouluun, maaseuduilta kaupunkeihin, Suomesta Ruotsiin. 

Maailmanlaajuinen jännite idän ja lännen välillä, aluetietoisuus, alueellisuus ja Suomen 
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laajan ja harvaanasutun valtion pitäminen asutettuna sekä haja-asutusalueiden 

palvelujen korkean laadun ylläpitäminen olivat myös ajan Teatterikomitean pohdinnan 

alla. Tätä sapluunaa silmällä pitäen tuntuu perin juurin hämmästyttävältä, että 

äärimmäistä kahtiajakoa juuri teatterin laadusta tai ohjelmistovalinnoista esiintyi. Siinä 

missä toiset peräänkuuluttivat keveyttä ja valoa synkistelemisen ja kurjuuskuvausten 

sijaan, toiset tuntuivat pitävän paikallisuutta ja paikallisten ilmiöiden käsittelyä 

suorastaan elintärkeänä alueellisen kehittymisen peilinä. 

 

Tästä iäisyyskysymyksestä huolimatta Kajaanin kaupunginteatteri sai jo vuonna 1974 

jopa 75% enemmän kaupungin tukea kuin aikaisempina vuosina (Selinheimo 2008, 

29). Tuolloin oli käytössä sama avustuslogiikka kuin tänäkin päivänä: mitä enemmän 

kunta tukee rahallisesti omaa teatterilaitostaan, sitä enemmän valtioltakin tukea tulee. 

Kiertuetoimintaa järjestettiin yhä aktiivisesti. Selinheimon tekemästä alueesta kaikki 

Pohjois-Suomen neljä ammattiteatteria: Oulu, Rovaniemi, Kajaani sekä Kemi tiivistivät 

yhteistyötään ja sopivat jatkuvista vaihtovierailuista (mt. 33). Useiden vetoomusten ja 

alueellisen sitoutumisen kolmivuotiskauden päätteeksi Kajaanin kaupunginteatteri 

otettiin Opetusministeriön toimesta mukaan viralliseen alueteatterikokeiluun vuonna 

1976. Tämä myöntö oli edellytys sille, että Kajaanista olisi ylipäänsä joskus voinut tulla 

vakinainen alueteatteri. (mt. 37.) 

 

2.4 Kunnallistaminen ja teatterisota 
 

Kaupunginteatteri, jo alueteatterikokeilun piiriin päässeenä, alkoi vuonna 1977 käydä 

neuvotteluja kaupungin kanssa teatterin kunnallistamisesta. Selinheimon (2008, 43) 

mukaan päätös hakeutua kunnalliseksi laitokseksi oli turvallisuutta tuova. Kaupunki oli 

jo nyt teatterin suurin rahoittaja ja kunnallistamisen myötä se ottaisi vastuun 

teatterista sekä sen työntekijöistä. Lisäksi vaakakupissa painoi Teatterikomitea 1972:n 

mietintö alueteatterijärjestelmän vakinaistamisen reunaehdoista: jotta 

alueteatterikokeilu olisi saatu vakinaistettua, teatteri oli kunnallistettava (Niemi & Ojala 

1983, 114). Kunnallistamisprosessi ei kuitenkaan ollut mutkaton, tästä kielii 

Selinheimon 1970-luvun teatterimuistelmien sävy: 

 

Sitten kaupungin virkamiehet söhläsivät koko jutun. Kaupungin lakimies keksi 
kiemuroita, joilla henkilökunnan palkkoja olisi voitu alentaa kunnallistamisen 
yhteydessä merkittävästi. -- Kavalin oli lakimiehen ehdotus nykyisen Kajaanin 
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kaupunginteatterin lakkauttamisesta ja teatterin kannatusyhdistyksen ajamista 
taloudelliseen perikatoon, jotta voitaisiin perustaa kaupunkiin täysin uusi teatteri. 
(Selinheimo 2008, 43.) 

 

Kaupungin ja teatterin välit tulehtuivat kunnallistamisen sopimusyksityiskohtiin ja 

kunnallistaminen siirtyi puolella vuodella (Niemi & Ojala 1983, 114). 

Kaupunginteatterista tuli lopullisesti kunnallinen laitos 1.6.1978, kaksi kuukautta 

Opetusministeriön alueteatterin vakinaistamispäätöksen jälkeen (Selinheimo 2008, 44). 

 

Tarkasteltaessa kunnallistamisprosessia sekä sen liepeillä kytenyttä kaupungin ja 

teatterin toraa tuntuu jälleen hämmästyttävältä, että teatteri pystyi jatkamaan 

toimintaansa täysipainoisesti. Lyhyessä ajassa tapahtui sekä talon sisäisiä että 

kaupunginhallinnollisia mullistuksia: kunnallistamisen myötä kaupunki sai hoteisiinsa 

teatterin valtionavustukset, alueteatterin vakinaistamisen seurauksena teatterin 

toiminta laajeni. 

 

Oli Selinheimon mietinnöistä tai väitteidensä paikkansapitävyydestä aikansa 

kaupunginhallinnon suhteen mitä mieltä hyvänsä, 1970-luvun lopun torailun taustalta 

on hypoteesiksi vedettävissä kaksi merkitystä: politiikka ja raha. Kunnallistaminen ei 

suinkaan tarkoittanut kaupungille pelkästään tuottoja: vastuu teatterista ja 

pikkukaupungin teatteritoiminnan laajeneminen merkitsi kaupungille myös taloudellisen 

tuen kasvattamista. Tämä johti vuonna 1979 kaupungin vastaperustetun 

teatterilautakunnan pyrkimyksiin määrätä tiukalla valvonnalla teatterin toimintaa, 

ohjelmistoa sekä lippujen myyntiä. Tämän lisäksi koko Selinheimon kauden ajan oli 

teatterinjohtajan ja kaupungin virkamiesten välillä aistittavissa jatkuvasti pientä 

nahinaa. Mielipiteiltään vahvan johtajan linjaukset koskien alueteatteria, julkiset 

mielipiteenilmaisut sekä yhteisön asioiden käsitteleminen osana ohjelmistopolitiikkaa 

eivät kaikkia miellyttäneet.  

 

Selinheimo sai kuulla viikoittain teatterilautakunnalta rajuakin kritiikkiä ja 

muutosehdotuksia omasta työstään (Vatula & Saari 2006, 71). Tilanne kärjistyi 

Selinheimon omien sekä lautakunnan porvarillisten jäsenten välillä siihen pisteeseen, 

että Selinheimoa vaadittiin eroamaan syksyllä 1979 toimestaan. Kajaanin 

teatterisodaksi ristitty tapaus herätti myös valtakunnallista huomiota. Henkilökunta 

asettui julkisesti yksimielisesti teatterinjohtajansa taakse kuten teki myös ohjaaja Ralf 

Långbacka julkilausumassaan Helsingin Sanomissa 27.11.1979: ”Jos ’Kainuun malli’ 
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otetaan ohjeeksi, niin kaikki Suomen teatterinjohtajat voidaan pian panna riviin ja 

teloittaa.” (Långbacka Helsingin Sanomissa Niemen & Ojalan 1983, 114-115 mukaan.) 

 

1970-luku oli myrskyisää teatterin identiteetin kehittymisen aikaa Kajaanissa. Vuoden 

1981 kunnallisvaalien myötä poliittiset valtasuhteet teatterilautakunnan sisällä 

muuttuivat ja tilanne alkoi jälleen rauhoittua. (Vatula & Saari 2006, 72.) Vuosien 1978-

1979 teatterisota ei kuitenkaan jäänyt viimeiseksi teatterisodaksi Kajaanin 

kulttuurielämässä. 

 

2.5 Kohti vuorovaikutteisuutta – aluesidonnaisesti yhteisöllinen 1980-luku 
 

Syksyllä 1978 taloon kiinnitetty ohjaaja Hannu Tyhtilä astui teatterinjohtajan virkaan 

Selinheimon lähdettyä Kemiin vuonna 1982. Tyhtilän kauden päälinjauksena oli 

synnyttää vuorovaikutteisuutta kaupungin ja maakunnan ihmisten kanssa. (Vatula & 

Saari 2006, 74-75.) Edellisen vuosikymmenen mukanaan tuoma kunnallistaminen, 

alueteatterin vakinaistuminen sekä teatterisodan lientyminen olivat pohjia, joille tätä 

vuorovaikutteisuutta alettiin rakentaa. Yleisemminkin teatterikentän 1970-luvun vahva 

kulttuurivasemmisto oli vaihtumassa 1980-luvun teatterintekijöiden pesäeroksi 

entiseen. 

 

Tätä vuorovaikutteisuutta alettiin Tyhtilän toimesta kehittää sekä paikallisista aiheista 

lähtevällä yhteisöteatterilla että painopisteen kohdentamisella paikallisen 

nuorisoteatteritoiminnan kehittämiseen. Soveltavan teatterin pioneeri, dramaturgi 

Marja Louhija, teki vuonna 1988 kaupunginteatterille ajankohtaisteatteriesityksen Meta, 

joka käsitteli ja teki näkyväksi yksilön kokemusmaailmaa Kajaanin kaupungissa. 

Ohjaaja Hannu Raatikainen luotsasi teatterin nuorisoteatterilinjaa, jossa paikallisille 

harrastajateattereille annettiin koulutus- ja konsultointiapua. Lasten- ja 

nuorisonäytelmiin panostettiin. Aluesidonnaisuutta 1980-luvulla edusti myös näyttelijä 

Juha Häkkäsen kirjoittama ja ohjaama Eeli, Shamaani, joka luotasi kainuulaista 

ihmismieltä, menneisyyttä sekä kollektiivista itseymmärrystä. (Vatula & Saari 2006, 75-

76.) 

 

Kajaanin 1980-luvun teatterikentällä vaikutti kollektiivisuus, ympäröivän yhteiskunnan 

ottaminen käsiteltäväksi aiheeksi sekä yhteisöllisyyden korostaminen. Liekö osasyynä 

yhteisöllisyyden nousulle ollut yhteiskunnan taloudellinen nousukausi, 
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maailmanlaajuinen talousliberalismin esiinmarssi, yksilöllisyyden korostaminen sekä 

valtionyhtiöiden ulkoistamiset? Tätä hypoteesia ei kukaan voine objektiivisesti 

absoluuttiseksi faktaksi todeta, mutta 2010-luvun näkökulmasta tarkasteltuna tarve 

kuulua ja käsitellä paikallista, olla osana jotakin, osana yhteisöä on ollut 1980-luvun 

teatterintekijöiden sekä uusien muotojen haun alitajuinen tekijä. 

 

Toisenlaisena johtopäätöksenä Tyhtilän 1982 alkaneelle paikallisuutta ja yhteisöä 

painottavalle johtajakaudelle voidaan vetää kunnallisen laitoksen ei-taloussidonnainen 

ajattelutapa tai talouden ja taiteellisen kunnianhimon onnistunut tasapainottelu. Väitän, 

että huolimatta yhteiskunnallisesta noususuhdanteesta, jolloin historiankin valossa 

taidelaitoksia tuetaan taloudellisesti avokätisemmin, ovat Kajaanin teatterilaitoksen 

linjaukset kohti ympäristön yhteisöllistä vuorovaikutteisuutta olleet taloudellinen riski. 

Teatterin kokeilevammat muodot, esimerkkeinä levittäytyminen rock-konsertiksi 

(Motelli Skronkle, 1985) sekä ajankohtaisesitykset (Meta, 1988) ovat perinteistä 

temaattis-esteettistä aristoteelista draamaa vieraampia ja näin ollen kenties 

hankalammin aistittavissa vastaanotoltaan. Toki ohjelmistolinjauksissa pidettiin 

”perinteisempiä” näytelmätarjokkaita myös mukana, mutta merkillepantavaa on 

teatterin selvä linja yhteiskunnan sosiaalisena foorumina ja kainuulaisten elämänmenon 

peilinä läpi 1980-luvun (Vatula & Saari 2006, 75). 

 

2.6 Lama, myös henkinen, iskee Kajaaniin 
 

Vaikka suhteet kaupunginhallintoon olivat parantuneet läpi 1980-luvun ja 

aluesidonnaista ajattelua korostettiin teatterissa, sai teatterinjohtajaksi vuonna 1988 

astunut Helena Anttonen kuulla ensitöikseen lausahduksen: ”mikäli kajaanilainen 

haluaa nähdä teatteria, hän lähtee Ouluun tai Kuopioon”. Kajaanin kaupunginteatteri 

oli jo pitkään niittänyt valtakunnallista kiitosta ja huomiota, mutta suhde omaan 

kaupunkiin ja sen päättäjiin oli nähtävästi edelleen vieras ja joissain määrin 

asenteellinen. Anttosen johtajakauden linjauksissa oli kaupunginteatterin ja ympäröivän 

kaupunkiorganisaation yhteistyön lisääminen. (Vatula & Saari 2006, 76.) Siinä missä 

1970-luvun teatteritalo näyttäytyi kaupungille jossain määrin ristiriitaisena ja 

vaarallisena, 1980-luvulla suhde oli muuttunut yhteistyökykyisemmäksi. Mutta oliko 

sittenkään? Painuiko kaupunkiorganisaation avoin vihamielisyys teatteriaan kohtaan 

1980-luvulla vain pinnan alle pulpahtaakseen puukorkin tavoin väistämättä pintaan? 

Tuleeko kaupungilla olla sananvaltaa taideyhteisönsä tekemisiin tai sisältöihin? 
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1990-luvun talouslama iski kovaa kyytiä myös Kajaaniin. Säästökuurille joutui myös 

kaupunginteatteri: syksyllä 1991 Anttosen luotsaama laitos joutui todella 

kamppailemaan aluenäyttämön lopettamisen, lomautusten sekä irtisanomisten 

keskellä. Budjetin paikkaamiseksi talossa päätettiin tehdä musikaaleja sekä 

monipuolistaa pienen näyttämön toimintaa kahvilaohjelmistolla ja pienproduktioilla. 

Musikaalit toivat yleisöä sekä ansaittuja lipputuloja teatterille. Katsojaluvut nousivat, 

kaupungin budjettileikkaus katettiin lipputuloilla, ketään ei irtisanottu. (Vatula & Saari 

2006, 77.) 

 

Musikaalien ohessa 1990-luvun kajaanilaisessa teatterissa oli poimittavissa kaksi 

linjausta: revyymäinen teatteri koskien Kainuun suhdetta Euroopan Unioniin (Veikko 

Huovinen: Saatana kun yskittää eli Suuri Paneelikeskustelu, 1993) sekä perheen 

sisäisiä ihmissuhteita ruotiva draama (Maria Jotuni: Vanha koti, 1997). Myös yhteys 

kaupunkiorganisaatioon tuotti hedelmää: yksi keveän muotin revyistä oli kajaanilaisen 

museonjohtaja Antti Mäkisen 1998 kirjoittama Pitkä matka Rysseliin, joka käsitteli, 

ajankuvan mukaisesti, suhdetta Euroopan Unioniin kainuulaisesta näkökulmasta. 

Esitystä oli kaupunginhallinnon puolelta valmistamassa myös sivistystoimenjohtaja 

Risto Brunou. (Vatula & Saari 2006, 78.) Paradoksaalista sinänsä on, että huolimatta 

1990-luvun läpi kulkeneesta teatterin sekä kaupungin parantuneesta yhteistyöstä juuri 

sivistystoimenjohtaja Brunou oli nokkamiehenä masinoimassa teatterin seuraavaa 

suurta pamausta 2004. 

 

Pieni ihminen sekä yhteiskunnan pieni yksikkö, perhe, oli läpi 1990-luvun laman 

ohjelmistovalintojen keskiössä. Jos ajatusleikin tavoin lähtisi niputtamaan koko 

vuosikymmenen ohjelmistoa yhden aiheen alle, nousisiko yli muiden selviäminen? 

Selviäminen lamasta, selviäminen Kainuussa, teatterin selviäminen leikkauksilta ja niin 

edelleen. Paikallisuutta, kainuulaisuutta sekä alueellista identiteettiä selviteltiin nyt 

suhteessa Euroopan Unioniin. Niin ikään merkittävää on laman vaikutus teatterin 

muotokieleen. Ajankohtaisteatterin sekä muiden 1980-luvun muotokokeilujen jälkeen 

teatteri panosti tietoisen keveään muotoon, musikaaleihin ja revyihin. Taloudelliset 

mittapuut olivat tässä muodon painopisteen siirtämisessä suuri osatekijä, mutta 

ohjelmistovalinnoissa pyrittiin silti toteuttamaan edellä mainitun kaupungin sekä 

kaupunkiorganisaation ja sitä ympäröivän yhteisön vuorovaikutteisuutta. Teatterin 

keveät muodot näyttivät olleen väline tämän toteuttamiseen 1990-luvun lamavuosina. 
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2.7 Teatteriyhteistyö laajenee 
 

Elokuussa 1995 Helena Anttosen seuraajaksi valittiin Aila Lavaste. Uusi teatterinjohtaja 

aloitti käytännössä siitä, mihin Anttonen oli oman kautensa aikana jäänyt. Lavaste oli 

osaltaan kehittämässä organisaatiota yhdessä kaupungin kulttuurilaitosten kesken. 

Yhteistyötä lisättiin niin peruskoulujen kuin kirjastojenkin suuntaan: teatteria tahdottiin 

tehdä tutuksi osana kulttuurikasvatusta ja uudelle sukupolvelle. Nuorille suunnattiin 

käsikirjoituskilpailu, jonka pohjalta kaupunginteatterin lavalla nähtiin keväällä 1997 

nuorisomusikaali Sydän vabisee. (Vatula & Saari 2006, 84.) Myös muu taiteellinen 

henkilökunta alkoi yhä enenevissä määrin osallistua kulttuurikasvatukselliseen 

toimintaan: lapsille järjestettiin kaupunginteatterin toimesta syys-kevätkauden 1996-

1997 järjestetty teatterikerho, jossa kolme teatterin näyttelijää ohjasi 

monikymmenpäistä 10-12-vuotiaiden ryhmää. Vuodesta 1997 kaupunginteatterin 

näyttelijä Heikki Törmi on ollut organisoimassa Kainuun pienimmässä kunnassa, 

Ristijärvellä, vuotuista teatterin koulutustapahtumaa yläaste- ja lukioikäisille sekä 

masinoimassa kainuulaisten kuntien nuorisolle järjestettäviä teatteriproduktioita. 

 

2.8 Vuosikymmenten summaus 
 

Teatterinäyttämöllä käsiteltiin Lavasteen kaudella paikallisuutta juuri edellä mainitun 

eurooppalaisuuden ja kainuulaisuuden suhteella. Merkittävämmäksi paikallisuutta 

sitovaksi tekijäksi ohjelmistopolitiikan sijaan nousi nähtävästi teatterin ja 

kaupunkiorganisaation välisen yhteistyön vankistaminen kohti 1990-luvun loppua. 

Kolmen vuosikymmenen kaareksi on summattavissa alueteatterin synnystä 1990-luvun 

loppuun saakka yltävä paikallissidonnaisuuden kehitys, jonka esitän teatterinjohtajien 

kausien toimiessa ajanjaksojen mittarina: 

 

- Kari Selinheimon kausi 1973-1982. Kainuulaisen elämänmenon suoranainen 

kuvaus näyttämöllä, ensimmäistä kertaa Kajaanin teatterihistoriassa. 

Alueteatterin voimakas rummuttaminen sekä alueteatterikokeilun kautta 

vakinaiseksi alueteatteriksi pääseminen. Teatterin kunnallistaminen sekä siitä 

seurannut kiista ohjelmistopolitiikassa. 

- Hannu Tyhtilän kausi 1982-1987. Vuorovaikutteisuuden lisääminen teatterin 

sekä sitä ympäröivän kaupunkiyhteisön välillä. Kajaanilaisen yhteisö- ja 
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ajankohtaisteatterin esiinmarssi. Yritys eheyttää teatterin sekä 

kaupunkiorganisaation välejä. 

- Helena Anttosen kausi 1988-1995. Yhteistyön konkreettinen lisääminen 

teatterin ja kaupungin välillä. Lama-ajan teatterillisen muodon vaihtuminen 

keveään: kainuulaisuutta suhteessa Eurooppaan käsittelevät poliittiset revyyt. 

Tasapainottelu kaupungin leikkausten sekä ohjelmistopolitiikan suhteen. 

- Aila Lavasteen kausi 1995-2000. Yhteistyö erilaisten kulttuurilaitosten suuntaan. 

Painopisteen syveneminen uuteen teatterisukupolveen. Lasten ja nuorten 

teatteriharrastusmahdollisuuksien jyrkkä nousu. 

 

Kuinka historian valossa kaupunki on suhtautunut omaan teatterikulttuuriinsa? Minkä 

perinnön 1900-luvun loppu on kajaanilaisessa kulttuurissa jättänyt 2000-luvulle? 

 

3 Kajaanilainen teatterikenttä laajenee 2001- 
 

Kysyttäessä kadunkulkijalta missä päin Suomea tahansa, mitä kajaanilaisesta 2000-

luvun teatterista nousee mieleen, tulee törmänneeksi useimmiten vastaukseen, jonka 

otsikkona on Smeds. Vuosina 2001-2004 kaupunginteatteria johtanut Kristian Smeds 

toi teatterille uutta kansallista sekä kansainvälistä mainetta, mutta Kajaanin 

mittakaavassa uuden vuosituhannen alku toi esittävän taiteen kentälle muitakin 

mittavia mullistuksia. 

 

Tässä luvussa erittelen 2000-luvun kajaanilaisen teatterikentän laajenemisen kolmeen 

kategoriaan. Ensimmäisessä käsittelen Kajaanin kaupunginteatterin toimintaa Kristian 

Smedsin johtajakaudella 2001-2004. Toisessa esittelen kaupunkiseudun 

aluekeskusohjelman kulttuurihanke Generaattorin syntyprosessia sekä käytännön työtä. 

Viimeisessä ajanjaksoa käsittelevässä periodissa heijastelen Kajaanin sekä sen 

taidelaitosten suhdetta pitkin vuosituhannen ensimmäistä vuosikymmentä sekä 

summaan Generaattorin ja kaupunginteatterin 2000-luvun kulttuuriperimän jatkajat 

vuoden 2004 suuren kulttuuripamauksen jälkeen. 

 

Tahtoisin muistuttaa lukijaa tämän luvun osalta omasta historiastani sekä siitä, että 

olen elänyt tämän monessakin mielessä kuohuttavan ajanjakson läpi kajaanilaisena 

teatteriharrastajana. Lisäksi mitä lähemmäs nykypäivää historian tarkastelu käy, sitä 
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hankalampaa sen etäännytetty tarkastelu on. Tässä suhteessa oma subjektiivisuus 

suhteessa aikaan tulee väkisinkin mukaan. 

 

3.1 Kristian Smedsin teatteri 2001-2004 
 

A. Pitää tehdä parempia esityksiä: taiteellisesti huomattavasti nykyistä 
korkeatasoisempaa sekä yllättävää teatteria. 
B. Täytyy huomioida työyhteisön ominaislaatu ja vahvuudet, korjata mahdolliset 
virheet ja siten maksimoida kaikkien työpanos. 
C. Säännölliset vierailut omilla esityksillä kotimaan isoihin keskuksiin sekä 
ulkomaisille teatterifestivaaleille. Ylipäänsä henkinen ja konkreettinen 
aukeaminen aina Eurooppaa myöten. 
D. Radikaali panostaminen alueteatteriin. 
(Kristian Smedsin toimintasuunnitelma Kajaanin kaupunginteatterille Ruuskasen 
& Smedsin 2005, 164 mukaan.) 
 

Tullessaan Kajaanin kaupunginteatterin johtoon maaliskuussa 2001 ei Kristian Smeds 

alkanut purkaa jo vuosikymmeniä rakentunutta, maakunnan yhteisöä ja yhteisöllisyyttä 

perkaavaa teatterilaitosta osiin, vaan keskittyi tukemaan jo olemassa olevia rakenteita. 

Pohjoisen kulttuurilehti Kaltioon antamassaan haastattelussa maaliskuussa 2004 Smeds 

toteaa pohjoisessa olevan olennaisinta keskittyminen siihen, mikä juuri sillä hetkellä on 

ympärillä (Jokinen 2005, Kaltio). Muutoksia hallinto-organisaatioon oli kuitenkin 

luvassa: Smeds toi mukanaan prosessikeskeisen ajattelutavan, jossa normaalin 

kahdeksanviikkoisen harjoituskauden sijaan esitystä saatettiin harjoitella monin verroin 

pidempään. Niin ikään Smedsin linjauksissa korostuva alueteatteriin panostaminen oli 

yhteydessä taiteelliseen laatuun (Ruuskanen & Smeds 164). Teatterin toiseksi 

näyttämöksi keväällä 2001 saatu vanha suojeluskuntatalo, Sissilinna, asettui 

ohjelmistovalinnoiltaan yhtä keskeiseksi kuin suuri näyttämö (Vatula & Saari 2006, 88). 

Maakuntaa asettuivat kohta kiertämään niin kevytrakenteisemmat kiertuenäytelmätkin 

(Juha Häkkäsen ja Pekka Ilmaniemen vuonna 2001 luoma, henkilöautoon mahtuva 

lastennäytelmä Halipula! Hali pula?), kuin raskastekoisemmat ja kohderyhmiltään 

selkeästi millekään ikäryhmälle kohdentamattomat esitykset (Kristian Smeds: Huutavan 

ääni korvessa, 2001). 

 

3.1.1 Smedsiläisen yksilökuvauksen kautta yhteisölliseen kerrontaan 
 

Paikallisuus sekä teatteritalon sisällä että aiheiden alueellinen ulottuvuus olivat 

Kajaanin kaupunginteatterin 2000-luvun alun vahvoina linjauksina. Kristian Smedsin 

ohjaama Kainuu-trilogia: Huutavan ääni korvessa (2001), Woyzeck (2003) sekä Kolme 
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Sisarta (2004) vastasivat temaattisilta ulottuvuuksiltaan Kainuun identiteetin peiliä. 

Näistä ensimmäinen, Huutavan ääni korvessa ei sijoittunut kuin viitteellisesti 

Kainuuseen Ilmari Kiannon Punaisen viivan toimittua teoksen lähtömateriaalina. 

Varsinaista paikallissidonnaisuutta, yhteisöä sinänsä käsittelevää ilmiötä enemmän 

Smeds tiesi hyödyntävänsä Kajaaniin siirtymisensä mukanaan tuomaa julkisuutta sekä 

omia lausuntojaan suhteessa pohjoisen seudun elinvoimaisuuteen. (Ruuskanen & 

Smeds 2005, 184, 196.) Teossarjan seuraava osa, Woyzeck, käsitteli 

nykykainuulaisuutta rujolla otteella: temaattiseksi keskiöksi nousi kainuulainen 

syrjäytyminen, työttömyys ja elämän hallitsemattomuus. Viimeisessä osassa, Kolme 

Sisarta, tapahtumapaikkana toimi Kajaani: henkilöhahmot paikallistettiin 

kaupunkilaisiksi sekä todellisuuden ja teatterin leikkurina heijasteltiin kajaanilaista 

nykytodellisuutta. Tsehovilainen varuskuntakaupunki tarjosi Smedsille suoran analogian 

lähtökohdaksi teoksen paikallistamiseksi Kajaaniin. (mt. 205, 224.) 

 

Smedsin kauden omissa töissä kaupungin yhteiskunnallinen asema sekä kajaanilainen 

nykytodellisuus leikkaavat keskenään yhteneväisellä tavalla huolimatta pohjateoksen 

universaalisuudesta tai klassikkostatuksesta. Kainuu-trilogian jokaisessa osassa on 

systemaattisesti kohtaus tai hetki, jossa katsojan fokus siirretään teatterinäyttämöltä 

todellisuuteen: Teoksessa Huutavan ääni korvessa hetki koetaan suorana puheena 

teatteriesityksen jälkeen tapahtuvasta todellisuuden tilasta, Woyzeckissa rikotaan 

konkreettisesti näyttämön ovi ja kamera-ajolla katsomo näkee teatterin takapihan, 

houreisen miehen ja kirveellä murskaantuvan auton. Näytelmässä Kolme Sisarta, jossa 

videokuvalla on aiempaa keskeisempi dramaturginen rooli, teatterin ja Kajaanin 

arkitodellisuuden rajat sekoitetaan jo esityksen alkumetreillä: tsehovilaisen kohotetun 

kerronnan rinnalle nostetaan tietoisuus teatterin ja kaupungin asemasta suhteessa 

Suomeen suoralla kerronnalla, videoprojisoinneilla kaupungista ja näyttelijöiden 

avoimella huolella omien työpaikkojensa menettämisestä. 

 

Hypoteesina Smedsin paikallisuus on siis leikkiä teatterin sekä Kajaanin arjen välillä, 

yhteisön asioiden käsittelyä selkeästi yksilötasolla kuitenkin laventaen perspektiiviään 

yhteiskunnan ja yhteisön suuntaan suorilla leikkauksilla neljännen seinän 

rikkoutumisiin. Vaikka teokset näyttäytyvätkin ennen kaikkea analyyttisesti kaupunkia 

purkavina yksilökuvauksina, pohjavireenä jokaiseen Smedsin kauden teokseen on 

ladattavissa vahva kaipuu yhteisöllisyyteen sekä jonkinlaiseen uskoon pienessä 

maakuntakaupungissa. Tästä esimerkkinä toimii lainaus Smedsin Kolmesta Sisaresta: 
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”Rakkauden maakunta. Läheisyyden maakunta. Ihmisen täytyy olla uskovainen, tai 

hänen täytyy etsiä uskoa, muuten elämä on tyhjää, tyhjää.” (Ruuskanen & Smeds 

2005, 230.) 

 

3.1.2 Ympäristöään aktivoiva 2000-luku, yhteisön kaiut 1980-luvulle 
 

Kajaanin kaupunginteatterin ohjelmistolinjauksissa Smedsin kaudella painottui ennen 

kaikkea suomalainen nykynäytelmä, mutta paikallisuutta tarkastellen 2000-luvun 

kaupunginteatterin paikallissidonnaisuuden paaluksi nousee myös muutakin kuin edellä 

mainittu Kainuu-trilogia. 

 

Todellisuuden Tutkimuskeskuksen ja Kajaanin kaupunginteatterin yhteistyönä syntyi 

vuonna 2003 yhteisöteatteriesitys Elämän syrjässä kiinni. Ohjaaja Eero-Tapio Vuoren 

koollekutsuma työryhmä jalkautui kaupungin kaduille, laitoksiin sekä yhteisöihin 

tapaamaan ihmisiä, jotka olivat joutuneet yhteiskunnan reuna-alueille. Näiden 

haastatteluiden pohjalta ohjaaja Vuori sekä näyttelijät muodostivat esityksen 

käsikirjoituksen. Lopulliseen esitykseen valikoitui viiden yhteiskunnan reuna-alueella 

roikkuvan ihmisen tarina Kajaanin kaupungissa. Näyteltyjen tarinoiden päätteeksi 

lavalle astui juuri kerrotun tarinan todellinen päähenkilö, ihminen tarinan takaa. (Vatula 

& Saari 2006, 91.) 

 

Alueteatterin 25-vuotisjuhlavuonna 2003 näyttelijä Heikki Törmi valmisti 

kainuulaisnuorten kanssa Shakespeare-trilogian: Vuolijoen Othello, Paltamon Macbeth, 

Ristijärven Hamlet (Vatula & Saari 2006, 92). Esityssarja nähtiin kokonaisuudessaan 

Kajaanin kaupunginteatterin suurella näyttämöllä toukokuussa 2004. Shakespearen 

tekstit oli sidottu paikallisiin kainuulaisiin viitekehyksiin löyhästi, mutta enemmän kuin 

sisältönsä vuoksi vaikutti teossarja ympäristöönsä maakunnan nuorison aktivoimisella: 

projektiin osallistui Vuolijoen, Paltamon, Ristijärven sekä Kajaanin alueelta yli 

neljäkymmentä nuorta kainuulaista teatteriharrastajaa. 

 

Kaupunginteatterin ja alueteatterin yhteistyönä masinoitu yhteistyö ei suinkaan ollut 

jäävä ainoaksi paikallisia ihmisiä aktivoivaksi tekijäksi. 2000-luvun alussa kaupunki 

tunnisti kaupunkinsa kulttuurielämän virkeyden. Syntyi Kajaanin kaupunkiseudun 

aluekeskusohjelman kulttuurihanke. 
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3.2 Aluekeskusohjelman kulttuurihanke - Generaattori 
 

”Hallitusohjelman ja hallituksen strategia-asiakirjan mukaan maassa tarvitaan riittävä 

määrä ihmisten ja yritysten elämisen ja toiminnan edellytykset turvaavia kasvavia ja 

kehittyviä keskusseutuja. Näiden kehittämiseksi on käynnissä aluekeskusohjelma.” 

(Sisäasiainministeriö 2003.) 

 

Sisäministeriön aluekeskusohjelman tarkoituksena on, aluekeskusohjelman 

verkkosivujen mukaan: ”erikokoisten kaupunkiseutujen omiin vahvuuksiin, osaamiseen 

ja yhteistyöhön perustuvan, nykyistä tasapainoisemman aluerakenteen vahvistaminen”. 

Käytännössä tämä tarkoittaa rahoitusta maakuntiin ja niiden keskuksiin – 

kolmenkymmenenviiden suomalaiskaupungin kaupunkiseuduille, tasapainottaen yhä 

kiihtyvää suurten asutuskeskusten paisumista ja maakuntien muuttotappiota. Yhä 

tarkemmin määritellen ohjelma kohdentuu viidelle sektorille: ”informaatio- ja 

elektroniikkateknologiaan, mekaaniseen puunjalostukseen, matkailuun sekä 

kulttuuriin”. (Aluekeskusohjelma 2002.) Näin toimittiin hankevuosina 2002–2006, jo 

seuraavalla alkaneella toimintakaudella vuonna 2007 aluekeskusten valtakunnalliset 

linjaukset ovat muuttuneet entistä painokkaammin elinkeino- ja 

erikoistumisstrategioihin sekä erilaisten innovaatioympäristöjen kehittämiseen (Viirret 

2006, B5). Toisin sanoen kulttuuriin satsaaminen on hedelmällisistä tuloksista 

huolimatta lopetettu. 

 

Yhtä kaikki, toimintakaudella 2002-2006 kulttuuriin sai kunkin kaupunkiseudun 

aluekeskusohjelma panostaa tahdonmukaisesti – se, miten tai mihin ohjelmaan 

käytettävissä olevat rahat yleensäkin käytettiin, oli kunkin kaupunkiseudun 

määriteltävissä. 

 

Valtiollinen aluekeskusohjelma toimi Kajaanin kaupunkiseudulla vuoteen 2005 saakka 

Kajaanin kaupungin sivistystoimen alla. Kajaanin kaupungin sivistystoimenjohtaja Risto 

Brunou ehdotti kulttuuritoimen johtoryhmän kokouksessa syksyllä 2002 

aluekeskusohjelman kohdentavan rahaa uusiin kulttuuritoimintoihin. Teatterinjohtaja 

Smeds kertoo kyseenosaisissa kulttuurijohtoryhmän kokouksissa ehdottaneensa taiteen 

eri osa-alueilta eri ihmisiä palkattavaksi luomaan yhteistä kulttuurihanketta: yhden 

tanssitaiteilijan, yhden klassisen musiikin taiteilijan, yhden teatteritaiteilijan, yhden 

kuvataiteilijan sekä yhden tuottajan, heille kunnollista palkkaa, hyvät 
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toimintaolosuhteet ja aikaa miettiä kulttuurin edistämistä – käytännössä siis vapaat 

kädet kulttuurihankkeen itse luoda nahkaansa näkemällään tavalla ja palkata työhön 

taideosa-alueiden ihmiset ilman sivistystoimen lopullista päätäntävaltaa. (Generaattori 

2006, 11.) Ajatus ostettiin. 

 

Kulttuurihankkeen työ alkoi virallisesti 1.10.2003 neljän taiteilijan voimin: palkattuna 

olivat teatteri-ilmaisun ohjaaja Eino Saari, taidekasvattaja Laura Kauppinen, koreografi 

Mikko Orpana sekä kapellimestari Jyri Nissilä. Tuottajaksi ja projektipäälliköksi 

palkattiin Ville Hyvönen. Viisikon lisäksi projektisihteeriksi pestattiin kulttuurituottaja 

Elina Ruoho. Hanke sai pesäpaikakseen kaupunginteatterin entisen pienen näyttämön 

Kajaanin Raatihuoneentorin liepeiltä. (Viirret 2003, B5.) Tila oli ollut tyhjillään pari 

vuotta teatterin muutettua majaansa entiseen suojeluskuntataloon vuosituhannen 

vaihteessa, kunnes syksyllä 2002 Kajaanin Harrastajateatteri otti pienen näyttämön 

omaksi ympärivuotiseksi kotinäyttämökseen. Harrastajateatteritilan fuusioituminen 

aluekeskusohjelmahankkeen pesäpaikaksi kävi kivutta: talousvaikeuksista kärsinyt 

harrastajaryhmä sai vankempaa pesämunaa omalle toiminnalleen hankkeen maksaessa 

tilasta koituvat kulut ja ohjaajan palkan, lisäksi Generaattori-hankkeeseen palkattu 

ohjaaja Eino Saari oli ennättänyt luotsata harrastajateatteria vuoden päivät. 

 

Harrastajateatterin lisäksi Generaattorin toimintatilassa koko toimintakautensa 

työskenteli ammattitanssijoiden ja –koreografien vuonna 2002 muodostama 

nykytanssin Routa-ryhmä.  (mt. B5.) Sekä Kajaanin Harrastajateatteri että Routa-

ryhmä jatkavat toimintaansa vakituisesti Kajaanissa. Ryhmistä sekä niiden toiminnasta 

tarkemmin Eino Saaren sekä Kirsi Saastamoisen haastatteluiden yhteydessä luvussa 

4.2. 

 

Koska kyseessä oli pilottihanke eikä ennakkokäytäntöjä vastaavanlaisista projekteista 

ollut, Generaattorin rahoitus oli taattu harkinnanvaraisena ainoastaan vuoden 2003 

loppuun saakka. Kuitenkin marraskuussa 2003 sisäministeriön valtakunnallisen 

aluekeskusohjelman projektijohtaja Ulla-Maija Laiho lupasi jatkorahoituksen hankkeelle 

ohjelmakauden 2006 loppuun asti. Kainuun Sanomien marraskuisen artikkelin (Viirret 

2003, B5) mukaan Laiho painottaa hankkeen olevan ”aika poikkeuksellinen -- sillä se 

sitoo näkyvästi, tietoisesti ja tavoitteellisesti yhteen kaupunkiseudun kehittämisen ja 

kulttuurin.”  Vaikka Generaattori oli vielä alkutekijöissään ja työntekijät vasta idulla 

oman työnsä parissa, oli jatkorahoituksen takaaminen varsin merkittävä tapaus – 
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aluekeskusohjelmien saadessa rahoitusta yleensä vain vuodeksi kerrallaan. Samassa 

artikkelissa kaupunginjohtaja Erkki Vähämaa vannotti Generaattorin saavan luvatun 

jatkorahoituksen kaupunginkin puolelta. Aluekeskusohjelma rahoitti tuolloin hanketta 

200 000 eurolla vuodessa ja kaupunki niin ikään 200 000 eurolla – myöhemmin tosin 

kaupungin osuus tippui luvatusta 50 000 euroa. Niin ikään sivistystoimenjohtaja Risto 

Brunou kommentoi kaupungin olevan hankkeesta ”iloisia ja ylpeitä”. 

 

Huolimatta ylistävistä lausunnoista oli sivistystoimenjohtaja Brunou puolta vuotta 

myöhemmin etunenässä muuttamassa hyväksi havaittua käytäntöä ja rahoitusta 

jättimäiseksi Aslak-oopperahankkeeksi Radion Sinfoniaorkestereineen. 

 

3.2.1 Generaattorin käytäntö – paikallisen työn jälki 
 

Generaattori keskittyy tukemaan kainuulaisen kulttuurin kenttää ja osaamista 
ruohonjuuritasolta lähtien. Se pyrkii nostamaan ykköshankkeikseen asioita ja 
ilmiöitä, joille joku ihminen on jo menettänyt sydämensä, sillä vain palosta 
johonkin syntyy todellista ja pysyvää jälkeä. (Generaattori, Toimintafilosofia 
2003.) 

 

Kuinka Generaattori toimi käytännössä? Minkälainen toimintamalli sai sisäministeriön 

jatkamaan rahoitustaan koko aluekeskusohjelman toimintakauden loppuun asti hyvänä 

käytäntönä? 

 

Generaattori – virtaa aivoille –artikkelikokoelmassa projektisihteeri – myöhemmin 

projektipäällikkö Elina Ruoho kertoo (2006, 7-10) Generaattorin tarkoituksena olleen – 

teatterinjohtaja Smedsin lähtöajatusten mukaisesti – tukea kainuulaista kulttuuria 

ruohonjuuritasolta lähtien sekä luoda Kajaanin kaupunkiseudusta, johon kuuluvat myös 

kaupungin lähikunnat, houkuttelevampi paikka tulla ja jäädä asumaan. Dogmiksi kuului 

myös ajatus taiteellisesta ajatuksellisesta vapaudesta ja toiminnallisuudesta: 

työntekijöiden vastuulla oli saada aikaa ajatella, mutta olla miettimättä, mitä hankkeen 

aikana voitaisiin saavuttaa. Kolmen toimintavuotensa aikana Generaattori olikin 

mukana lähes sadassa erilaisessa produktiossa, kurssissa, työpajassa ja tapahtumassa 

tavoittaen ruohonjuuritasolla tuhansia ihmisiä - ja etenkin harrastajateatterin, 

työpajojen ja aktivoivan toiminnan kautta aktivoiden nuoria kainuulaisia. 

 

Kulttuurihanke toimi vahvasti maakunnallisena koulutuksellisena projektina, vaikkei sen 

toimintafilosofiaan virallisesti pedagogia kuulunutkaan: Avoimia taidetyöpajoja 
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järjestettiin niin ääni-improvisaation, sirkuksen, performanssin kuin äänen, valon, 

tuotannon, mimiikan ja fyysisen teatterin ja animaationkin saralla omien alojensa 

asiantuntijoiden johdolla. Lisäksi Laura Kauppisen maakunnissa järjestämät 

taidetyöpajat tavoittivat myös ne, jotka eivät helposti olleet taiteen tavoitettavissa. 

Oma lukunsa on niin ikään vuosittain järjestettävä lasten ja nuorten kulttuuriviikko 

Hemmo, jonka tarkoitus on luoda maakuntaseudulle korkeatasoista ja värikästä 

lastenkulttuuria, sekä vuonna 2006 järjestetty, Kainuun monimaakunnallinen Tunne! –

projekti, jonka parissa työskenteli 300 taiteen harrastajaa ja ammattilaista, ja jonka 

pääasiallisena tarkoituksena oli tutkia tunne-elämää sekä lisätä yhteistyötä 

kainuulaisten kulttuuritoimijoiden välillä. (mt. 7-10.) Edellä listatuista Hemmo on jäänyt 

elämään tähän päivään kuten myös ohjaaja Eino Saaren toimesta vuodesta 2005 

järjestetty esittävän taiteen kentän tekijöiden vuotuinen Kajaanin Teatteritapaaminen. 

 

Generaattorin aluekeskusfilosofiaan oli siis alusta asti kuulunut vahva alueellinen 

ajattelu. Väitän, että kulttuurihankkeen perimä on siinnyt jo pitkälti Selinheimon 

johtajakaudelta. Kaupungin ja sen taidelaitosten vuosikymmenten värikäs yhteistyö 

sekä alueteatterin aika loi pohjan, jonka tukemista kaupunki jatkoi aluekeskuksen 

kulttuurihankkeen nimissä. Väitettä tukee edellä mainittujen kolmenkymmenenviiden 

kaupungin aluekeskusohjelman yleissatsaus kulttuuriin: Kajaani oli 

maakuntakaupungeista ainoa, joka kohdensi aluekeskusohjelman määrärahoja 

kulttuuriin. 

  

3.2.2 Generaattorin suuri pamaus 2004 
 

Paavo Suokko on palkattu yleiskonsultiksi sillä perusteella, että hän on suurten 
kulttuuritapahtumien järjestämisessä merkittävä asiantuntija. Haetaan siis 
osaamista suurten kulttuuritapahtumien järjestämiseen. -- Kyllähän me hyviä 
käytäntöjä maailmalta halutaan saada käyttöön. -- Hyvällä käytännöllä saadaan 
aluetaloudellisia vaikutuksia. (Risto Brunou perustelee Paavo Suokon 
palkkaamista Generaattorin varoilla. Viirret 2004, B1.) 

 

20.4.2004 aluekeskusohjelman kulttuurihankkeelle, Ulla-Maija Laihon kehumalle 

”hyvälle käytännölle” tippui pommi niskaan. Projektipäällikkö Ville Hyvönen irtisanoutui 

tehtävistään työntekijöiden täydeksi yllätykseksi. Annukka Ruuskasen ja Kristian 

Smedsin toimittamassa Kätketty näkyväksi –teoksessa (Ruuskanen & Smeds 2005, 

257-258) Hyvönen summaa irtisanoutumiseen johtaneet syyt: sivistystoimenjohtaja 

Brunou oli kaikessa hiljaisuudessa palkannut Savonlinnan oopperajuhlien entisen 
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johtajan, Paavo Suokon Generaattorin konsultiksi ”hirveällä palkalla”. Generaattoria 

oltiin Hyvösen mukaan muuttamassa oopperahankkeeksi, vaikka sisäministeriö piti 

hanketta itsessään jo hyvänä, nuorisoa aktivoivana ruohonjuuritasotoimintana. 

 

Brunoun mielestä työmme oli kuitenkin tuhertelua. -- Oli keksitty, että hanke 
suunnataan venäläisille ja keskieurooppalaisille. Minulle iskettiin käteen 
viranhaltijapäätös, että Paavo Suokko oli palkattu hommiin, ja sanottiin, että 
Generaattorilta oli otettu 100 000 euroa tähän strategiatyöhön. -- nyt 
Generaattorin tavoitteena oli jo tehdä Aslak-ooppera, johon Paavo Suokko puhuu 
RSO:n halvalla soittamaan. Sille piti tehdä 2000 hengen katettu katsomo ja 
saada Henry Kissinger sinne puhumaan. Yksi olennainen kysymys oli, löytyykö 
Kajaanista tarpeeksi kallista ravintolaa hienoille vieraille. (Ville Hyvönen 
Ruuskasen & Smedsin 2005, 258 mukaan.) 

 

100 000 euroa on kaupungin Generaattorille myöntämästä tuesta puolet, ja mikäli 

hanke olisi ikinä lyönyt läpi, olisi se väistämättä rampauttanut kulttuurihankkeen 

toimintaa. Ville Hyvönen otti yhteyttä sisäministeriöön kertoakseen käsillä olevasta 

tilanteesta. Sisäministeriön vastaus oli ykskantaan, ettei aluekeskusohjelman 

kulttuurihankkeen varoja ole tarkoitettu kansainvälisiin kärkihankkeisiin. 

Sivistystoimenjohtaja oli toiminut väärin palkkaamalla Suokon Generaattorin varoista. 

Eino Saari tiivistää (Generaattori 2006, 42) tapahtumien kulun omasta kynästään: 

projektipäällikön toimittua oopperahankkeen jarruna sai tämä Brunoulta valmiiksi 

kirjoitetun eroanomuksen allekirjoitettavakseen. 

 

Tieto kansainvälisestä kärkihankkeesta tuli yllätyksenä myös Generaattorin 

työntekijöille. Aluekeskusohjelman kulttuuristrategian kokouksessa, jossa päätettiin 

Suokon palkkaamisesta, ei läsnä ollut yksikään Kajaanin taidelaitosten johtajistosta, 

pelkästään kaupungin virkamiehiä, sivistystoimenjohtaja Brunou, Paavo Suokko ja 

”joku muu” (Ruuskanen & Smeds 2006, 257). Julkisuuteen Hyvösen irtisanoutumisen 

myötä syntyneen polemiikin myötä kulttuurilaitosten jäsenet ihmettelivät, miksei heitä 

oltu kutsuttu mukaan kokoukseen. Kutsu oli kyllä tullut, päivä, pari ennen tilaisuutta. 

(Viirret 2004, B4.) 

 

Tilanne oli jo lähtökohtaisesti kärjistynyt, eikä ainoastaan Ville Hyvösen 

irtisanoutumiseen johtaneista syistä. Kajaanin kaupungin vuoden 2004 alijäämää, 5,3 

miljoonaa euroa, oltiin paikkaamassa kansainvälisellä kärkihankkeella (Viirret 2004, 

B1). Kyseeseen nousee ikivanha dilemma taiteen ja rahan sekä taiteilijoiden ja 

talouden suhteesta. Paavo Suokon kommentti Generaattorin ruohonjuuritason 

toimintaan, jonka mukaan kannattaisi ajatella ”pikkuisen suuresti” ja suhtautua 



 

 

22 

kulttuuriin ja toimintaan matkailun ja aluetalouskehittelyn kautta (Kalliokoski 2004, B4) 

tiivistää jo viljalti ajatusmaailmojen törmäykset. Pienessä maakuntakaupungissa, joka 

on joutunut talouskamppailujen kouriin, aletaan turhan herkästi katkoa jo versovia 

oksia rahallisen tuottamattomuuden nimissä. Vai onko kyse sittenkin 

paikallispoliitikkojen yleisestä tietämättömyydestä toimintaa kohtaan: vain yksi ihminen 

kaupungin virkamiesportaasta on Eino Saaren mukaan käynyt säännöllisesti 

seuraamassa Generaattorin käytännön toimia. Joidenkin virkamiesten epäluulosta 

Generaattoria kohtaan kertoo myös Saaren kuulema kaupunginvaltuuston edustajan 

lausahdus: ”Eikös täällä Kainuussa ole jo ihan tarpeeksi kesäteattereita, miksi tätä 

Generaattoria nyt vielä pitäisi tukea?” (Generaattori 2006, 40.) 

 

Oopperahanke tyrehtyi pian julkiseen äläkkään ja Kajaanin kaupunginjohtaja Erkki 

Vähämaa siirsi Generaattorin tulehdusalttiin sivistystoimen alta toimivaksi Kajaanin 

Teknologiakeskuksen alle vuodesta 2005 (mt. 42). Näin taattiin toimirauha 

Generaattorin työntekijöille hankkeen loppuajaksi, vaikka projektipäällikkö Hyvösen 

irtisanoutuminen olikin jättänyt loven käytännön työhön. Projektipäälliköksi siirtyi 

nopealla aikataululla projektisihteerinä toiminut Elina Ruoho. 

 

Vähämaa kuitenkin jätti huomioimatta esimiehenä sivistystoimenjohtaja Brunoun 

tekemät virheet Ville Hyvösen kirjallisesta pyynnöstä huolimatta. Lisäksi 

sivistystoimenjohtaja väitti pitkään irtisanomisen johtuneen Hyvösen taloudellisista 

väärinkäytöistä, vaikka myöhemmin aluekeskusohjelmajohtaja vahvisti, ettei mitään 

väärinkäytöksiä ollut tapahtunut. (mt. 42.) Kajaanin kaupungin ja sen sivistystoimen 

temmellykset kulttuurin kentällä eivät jääneet suinkaan tähän. 

 

3.2.3 Aluekeskusohjelman perintö 
 

Generaattorin toiminta päättyi nykymuodossaan vuoden 2006 loppuun. Kulttuurihanke 

yritti saada aluekeskusohjelmalta jatkorahoitusta toiminnalleen, mutta kuten jo edellä 

mainittiin, aluekeskusohjelman painopistemuutosten myötä ei toiminta voinut enää 

jatkua nykymuodossaan. Syksyllä 2006 Generaattorin perintöä ylläpitämään 

perustettiin kulttuuriosuuskunta G-voima, joka otti huoltaakseen niin Generaattorin 

tilan, kuin Generaattorin tapahtumatkin (mm. Kekri-juhla, lasten ja nuorten 

kulttuuriviikko Hemmo, Runoviikko OFF, Kajaanin Teatteritapaaminen). 

Kaupunginavustusta osuuskunta saa 70 000 euroa, Routa ry 35 000 euroa ja Pohjoinen 
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tanssin aluekeskus, johon Routa ry liitettiin syksyllä 2004, 34 000 euroa (Viirret 2009, 

B4). Kaupunginhallituksen pöytäkirjan (19.12.2006) mukaan kaupungin sopimus 

avustuksista sovittiin kestäväksi tammikuusta 2007 31.12.2009 saakka. 

Kulttuurihankkeen 2003-2006 volyymiin ei työntekijöiden osalta ylletä, puolipäiväisiä 

palkkatyöntekijöitä on kaksi, mutta projektikohtaisesti sekä lyhempiin työsuhteisiin 

palkataan vuosittain 45 henkilöä (Yli-Lonttinen 2008, B3). Generaattori-projektiin 

palkatuista työntekijöistä ainoastaan Eino Saari on jäänyt Kajaaniin asumaan ja 

työskentelemään. 

 

3.3 Kaupunginteatterin suuri pamaus ja jälkipyykki 2004- 
 

Vuonna 2003 Kajaanin kaupunki myönsi kaupunginteatterille vuosittaista lisäavustusta 

100 000 euroa. Päätös oli Smedsin mukaan tiukka neuvottelukysymys: 

kaupunginteatterin toimintasuunnitelma oli edellisen kahden vuoden aikana toteutunut, 

teatteri herätti valtakunnallista huomiota ja kulttuurikenttä oli laajentunut merkittävästi 

kaupungissa. Kaupunginjohtaja Erkki Vähämaa pisti koko arvovaltansa peliin teatterin 

korotuksen puolesta, vaikka kaupunginhallinnon piirissä vahvaa vastustusta esiintyikin. 

(Ruuskanen & Smeds 2005, 248.) 

 

Loppuvuodesta 2004 kaupunkiin rantautui raju rahoituskriisi, josta kaupungin 

virkamiehet olivat olleet selvillä jo vuosia. Kaupungin budjetti oli 5,4 miljoonaa euroa 

alijäämäinen. Budjettivajeeseen kaupunki ilmoitti leikkaavansa teatterin määrärahoista 

600 000 euroa. Tämä olisi käytännössä tarkoittanut koko talon lomauttamista 

kevätkaudeksi 2005. Kuten mainittua: toiminnan supistuessa vähenevät myös 

valtionavustukset, ja lakkautuskierre on vääjäämätön. Samaan aikaan Kainuun 

maakunnassa käynnistettiin maakuntahallintokokeilua, jonka tarkoituksena oli alkaa 

hallinnoida Kainuun kuntia keskushallinnon kautta yhteisellä maakuntajohtajalla sekä 

maakuntavaltuustolla. Kulttuuritoimi oli jätetty maakuntahallinnon ulkopuolelle, mikä 

tarkoitti, että Kajaanin kaupungin olisi pitänyt tukea itse teatteriaan täysin omasta 

kassastaan. Lisäksi vuotta aiemmin vuosittaista lisäavustusta juntannut 

kaupunginjohtaja Vähämaa alkoi äkkiä rummuttaa suurempien lipputulojen puolesta ja 

leimasi julkisuudessa kaupunginteatterin kaiken haluamansa saaneeksi. (Ruuskanen & 

Smeds 2005, 250-251.) Seurasi julkinen metakka, joka nousi valtakunnalliseksi. 
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Kajaanin kaupunginteatteri on toteuttanut esimerkillisesti nykyistä 
hallitusohjelmaa kulttuurin osalta. Alueteatterina se on tehnyt maakunnallisesti 
tärkeää työtä 70-luvulta asti. Sen taiteellinen taso on huomattu valtakunnallisesti 
ja se on palkittu monin palkinnoin. -- Mikäli koko maan kattava teatteriverkosto 
halutaan säilyttää, sitä on silloin myös rahoitettava. -- Valtion 
näyttämötaidetoimikunnan keskuudessa vallitsee pelko siitä, että Kajaanin 
teatteri on vasta alkua tapahtumasarjalle, joka syöksee alas maanlaajuisen 
teatteritarjonnan. -- Vahvan alueteatteriverkoston säilyminen on tärkeä osa 
kansallista aluepolitiikkaa; sitä ei voi sälyttää kotikunnan harteille. Valtiovallan 
tulee kantaa vastuuta siitä, että mikään alue ei jää vaille teatteritarjontaa. 
(Valtion näyttämötaidetoimikunnan kirje kulttuuriministerille 2.12.2004.) 

 

Valtion näyttämötaidetoimikunnan kirjeestä käy ilmi arvostus, jota Kajaanin 

kaupunginteatteri on nauttinut Selinheimon päivistä lähtien. Lisäksi kyseessä ei ollut 

ainoastaan paikallisen teatterin paikallinen kiista; mediassa sekä julkilausumissa 

korostettiin tavan takaa Kajaanin tilanteen olevan kansallinen hätähuuto 

maakunnallisten teatterilaitosten puolesta. Laajemminkin: heijastelevatko teatterin 

uhkaavat lomautukset yleisemminkin suomalaista aluepolitiikkaa, maakuntien hiljaista 

näivettymistä? 

 

Tilanne ei ollut vähääkään teatterin kannalta helppo. Kristian Smedsin luovuttua 

teatterinjohtajan tehtävistään hieman ennen kaupungilta tullutta paukkua joutui uusi 

teatterinjohtaja Ilkka Laasonen ensitöikseen käymään lukemattomia neuvotteluja 

kaupungin ja valtion kanssa. Aktiivisella toiminnalla, mielenilmauksilla, lukemattomilla 

paikallisilla lehtikirjoitteluilla ja runsaalla valtakunnallisella mediajulkisuudella Kajaanin 

kaupunginteatteri vältti lopulta leikkaukset aiotuissa mittakaavoissa. Valtion vuoden 

2005 talousarvioesityksessä aikaistettiin kirjastojen siirtymistä budjettirahoituksen 

piiriin; tämä edesauttoi veikkausvoittovarojen siirtämistä muun muassa teatterille. 

Kaupunginteatteri sai alueteatterityöhön valtion kohdeapurahaa 300 000 euroa. 

Tuolloinen kulttuuriministeri Tanja Karpela niin ikään vaati Kajaanin kaupunkia 

tulemaan teatteriaan vastaan. Alkuperäisestä 600 000 euron leikkauksesta tippui kaksi 

kolmannesta pois, ketään ei kaupunginteatterissa jouduttu lomauttamaan ja 

alueteatteritoiminta jatkui täysipainoisena. Toteutunut 200 000 euron leikkaus jätti 

teatterin kuitenkin kireään taloustilanteeseen. (Ruuskanen & Smeds 2005, 256.) 

 

3.3.1 Kajaanin kaupunginteatteri 2005- 
 

Suuren pamauksen jälkeen on Kajaanin kaupunginteatteri ollut vuosittain kaupungin 

budjettikeskusteluissa. Tästä huolimatta tai tästäkin johtuen vuosina 2005-2007 
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teatterinjohtajana toiminut Ilkka Laasonen linjasi ohjelmistosuunnitteluaan 

alueteatterissa edelleen lasten- ja nuortenteatterin suuntaan. Taloon palkattiin 

vakituiseksi dramaturgiksi näytelmäkirjailija Anna Krogerus. Kaupunginteatterin 

ohjelmistosuunnittelussa huomionarvoista ovat myös kevyesti siirrettävät, erityisesti 

palvelutaloihin suunnatut näytelmät: kahden näyttelijän tulkitsema Aleksis Kiven 

Seitsemän veljestä, 2004, sekä alueteatterituottaja Sanna Heikkisen ja työryhmän 

Kaikki se, mikä on vielä jakamatta, 2008 (Kajaanin kaupunginteatteri 2004; 2008). 

 

Laasosen kaudelta 2005–2009 on nostettavissa erikseen kaksi lujasti paikallisuuteen ja 

etenkin yhteisöteatteriin erikoistuvaa näytelmää, jotka olivat ensisijaisesti tarkoitettuja 

teatterin omalle näyttämölle esitettäväksi. Tulkitsen, että näiden kahden esimerkin 

välille on piirrettävissä viiva, joka ylettyy aina 1980-luvun ajankohtaisteatteriesityksen 

sekä kaupunkiyhteisöä aktiivisesti tutkineen Metan tasoille. Yhteisöllisyys on teatterin 

kantava elementti, mutta suora sidonnaisuus alueeseen sekä sen ihmisiin on 

korostunut suorina yhteisöteatteriesityksinä etenkin 2000-luvun puolivälissä. 

 

Dramaturgi Heini Junkkaalan ja ohjaaja Milja Sarkolan Kainuun kouluihin suuntautunut 

haastattelu- ja materiaalinkeruukiertue tuotti vuonna 2006 alueteatterille näytelmän 

Kivet suuhun, joka käsitteli kainuulaisten nuorten puheenaiheita maakunnassa: 

suhdetta omaan elinympäristöönsä ja tulevaisuuteen liittyviä epävarmuustekijöitä. 

(Vatula & Saari 2006, 95.) Kaupunginteatteri on jättänyt Smedsin kauden laveampien 

kohderyhmien esitysten kiertämisen maakunnissa ja keskittynyt toimimaan selkeästi 

kohderyhmäsidonnaisesti. 

 

Vuonna 2007 ohjaaja Eero-Tapio Vuori työsti yhdessä työryhmän kanssa esityksen 

Tulevaisuus, jossa – Elämän syrjässä kiinni –näytelmän tapaan – työryhmä jalkautui 

kaupungille keräämään kysymyksiä kaupunkilaisilta maakunnan puheen- ja 

huolenaiheista. Teos toteutettiin kevätkaudella 2007 kaupunginteatterin suurelle 

näyttämölle. (Kajaanin kaupunginteatteri 2007.) 

 

3.3.2 Kajaanin kulttuuritoimijoiden yhteistyö laajenee 
 

Miko Jaakkola solmi seitsenvuotisen sopimuksen Kajaanin kaupunginteatterin johtajaksi 

vuonna 2009. Hänen kaudellaan on ohjelmistopolitiikka jatkunut samanlaisena 

edeltäjiinsä: kotimaista näytelmäkirjallisuutta sekä jatkuva panostus lasten ja nuorten 
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alueteatteritoimintaan. Paikallista yhteistyötä eri kulttuuritoimijoiden kesken on lisätty 

entisestään: Kajaanin kaupunginteatteri on Jaakkolan YLE Kainuulle antamassa 

kommentissa lisäämässä ”yhteistyötä Generaattorin ja Roudan kanssa” (Nousiainen 

2010, YLE Kainuu). Tämä yhteistyö näyttäytyy ennen muuta käytännönläheisenä: neljä 

vuotta edellisen pamauksen jälkeen alkoi kaupunginteatteri jälleen kävellä vuonna 

2008 kaupunkiorganisaation laivan avomereen johtavalla kapealla lankulla. 

Kansainvälinen taantuma oli alkanut. 

 

3.4 Seuraava kulttuuripoliittinen paukku 
 

Voisi luulla, että vuoden 2004 kaupungin kulttuuripamaus olisi jäänyt ainoaksi 2000-

luvun kahinaksi kaupunkiorganisaation ja teatterin välillä, mutta toista kuului vuoden 

2008 lopussa. Kajaanin kaupunginvaltuusto esitti toimintavuosien 2010-2016 

talousarvioehdotuksessa (Talousarvio 2008, 136) G-voiman, Pohjoisen tanssin 

aluekeskuksen sekä Routa-ryhmän tukien lakkauttamista. Kaupunginhallitus määräsi 

kokouksessaan 25.11.2008 vahvasti alijäämäisen kaupungintalouden 

talousarvioehdotusta tarkistamaan selvitysmies Risto Brunoun. Antamassaan 

ehdotuksessa 9.6.2009 Brunou oli leikkaamassa vuonna 2008 maalattujen ennusteiden 

mukaan osuuskunta G-voimalta kaikki tuet pois (Kajaanin kaupunginvaltuusto 2009). 

 

Jälleen, julkisen debatin jälkeen, Kajaanin kaupunginjohtaja, Erkki Vähämaan seuraaja 

Jari Tolonen lupasi osuuskunnan toimijoille vuodeksi 110 000 euroa 

kaupunginavustusta (Viirret 2009, B4). Leikkaus olisi täten vain 29 000 euroa alun 

perin suunnitellusta 139 000 eurosta. Perusteeksi jatkorahoitukselle Tolonen esitti 

osuuskunnan toimijoille velvoitteen työllistää pitkäaikaistyöttömiä. Kansanedustajana 

vuosina 1995-2007 toiminut kainuulainen Anne Huotari (vas.) oli tuonut kahta viikkoa 

ennen Tolosen päätöstä Kainuun Sanomien mielipidekirjoituksessaan (2009, A9) 

voimakkaasti vähän puhutun asian esille: Kajaanin kaupunki on maksanut valtiolle 

työllistämissakkoa1 vuosittain miljoona euroa. Viimeistään tämä painotus tuntui 

menevän kaupunginvaltuustossa läpi: vuodesta 2011 on kulttuuriosuuskunta G-voiman 

kulttuurimäärärahojen saamisen takeeksi määritelty nimenomaisesti 

pitkäaikaistyöttömien työllistäminen. Kaupunki tukee osuuskuntaa ja sen toimijoita, 

                                            
1 Työllistämissakko on valtion vaade kunnille työllistää pitkäaikaistyöttömiä (yli 500 
päivää työttömänä) rahallisen sanktion uhalla 
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johon kuuluvat Kajaanin Harrastajateatteri sekä Routa-ryhmä, 110 000 euroa vuoden 

2011 loppuun. Joulukuussa 2011 kaupunginvaltuusto päättää, jatkaako se näiden 

toimijoiden tukemista seuraavana vuonna. 

 

Talouden tasapainottamisohjelmassa (Talousarvio 2008, 142) tuotiin julki myös 

kaupunginteatterin määrärahojen leikkausvaateet. Ehdotuksessa teatterilta oltiin 

leikkaamassa vuodesta 2010 ensin 130 000 euroa, vuonna 2011 250 000 euroa, 2012 

400 000 euroa sekä vuodesta 2013 500 000 euroa vuosittain aina vuoteen 2016 

saakka. Tämä oli jälleen kerran omiaan uhkaamaan alueteatteritoimintaa sekä teatterin 

henkilöstöä. Kajaanin kaupunginvaltuusto päätti 30.11.2010 teatterin toiminta-

avustusten pitämisestä vuonna 2012 ja 2013 vuoden 2011 säästötasolla. 

Teatterinjohtaja Miko Jaakkola kertoo YLE Kainuulle antamassaan radiohaastattelussa 

(30.11.2010) ratkaisun olleen helpotus: jo nyt säästötavoitteisiin pääsemiseksi on 

vaadittu vuosittain yhden ensi-illan vähentämistä, uusien tekniikkahankintojen 

jäädyttämistä, markkinointibudjetin leikkaamista kahdellakymmenellä prosentilla sekä 

eläköityvän näyttelijän paikkaamatta jättämistä. Mikäli säästötoimenpiteet olisivat 

jatkuneet systemaattisesti, olisi se tarkoittanut kajoamista henkilöstökuluihin. 

Kaupunginteatterin toiminta sellaisenaan on siis turvattu vuoden 2013 joulukuuhun, 

jolloin kaupunki mittaa teatterin säästötavoitteita seuraavan kerran. 

 

3.5 2000-luvun summaus 
 

2000-luku toi Kajaanin teatterielämään monia uusia tuulia: 

 

- Kristian Smedsin johtajuuskausi 2001-2004. Valtakunnallisesti tunnustetun 

teatterin suuri noste mediassa sekä tunnettuuden laajeneminen. Smedsin 

Kainuu-trilogian viitteellinen paikallisuus. 

- Generaattori-projekti sekä sen alla toimivat tahot, Kajaanin Harrastajateatteri ja 

Routa-ryhmä. Ruohonjuuritason aktivoiva toiminta etenkin nuorison parissa. 

Kohdennettujen kulttuuritapahtumien esiinmarssi. 

- Kulttuurikiistat 2004, 2008-2010. Kaupungin rahoituskriisien ja kulttuuritahojen 

budjetoinnit. Kaupunkiorganisaation sekä kulttuuritahojen väliset suhteet, jotka 

ovat ailahdelleet vuosikymmeniä, jatkoivat ailahtelemistaan. Kaupunginteatterin 

kunnianhimoisen ja yhteisöä peilaavan ohjelmistoperinteen jatkaminen Ilkka 

Laasosen sekä Miko Jaakkolan johtajakausilla huolimatta budjettikurimuksista. 
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Onko teatteritoiminnan alueyhteisöllisen luonteen ja kaupungin budjettivajeiden välille 

vedettävissä yhtäläisyysmerkkejä? Humaani vastaan kone –kahtiajako piipahtaa 

mielessä, mutta onko se tarpeellinen? Onko kaupunkiorganisaatio aikojen saatossa 

toiminut ja toimiva vastaisuudessa vain kulloistenkin toimintaolosuhteiden puitteissa 

parhaimpansa mukaan? Yritykseni ymmärtää kaupungin ja taidelaitosten suhdetta 

kaupunkiorganisaation taloudellisen lirin kannalta kilpistyy vääjäämättä suureksi 

kysymysmerkiksi kuten kilpistyy myös kaupunginteatterin ja Generaattorin sosiaalinen 

ulottuvuus suhteessa kaupungin päätöksentekoon. Kajaanin kulttuuritoimijat eivät 

varsinaisesti tuota voittoa kaupungille, mutta kuka mittaisi mahdollisen henkisen 

pääoman ja kokemuksen, syrjäytymisen ennaltaehkäisyprosentin sekä yhteisten 

asioiden ääreen hiljentymisen? Vai tuleeko tässä itsekin kulttuuritoimijana puhallettua 

vain omaan napaan, nähtyä asioissa vain yhden katsantokannan? Pystynkö koskaan 

asettumaan objektiiviseksi tarkkailijaksi, pystyykö kukaan? Tarvitseeko? 

 

4 Kajaanin esittävän taiteen kenttä 2011 
 

Olen yrittänyt pitkään paikantaa itsessäni sitä parahduspistettä, joka resonoi jatkuvasti 

puhuttaessa Kajaanista, aluepolitiikasta, paikallisuudesta, ”nälkämaasta” tai kulttuurin 

suhteesta kaupunkiinsa. Olen läpi lyhyen työhistoriani tehnyt produktioita, joissa 

Kajaani tai kajaanilaisuus ilmenee aiheena ylitse muiden, huolimatta missä aihe on 

konkreettisesti saanut teatterillisen muotonsa. Esimerkkeinä mainittakoon Tallinnaan 

vuonna 2007 toteutettu esitystaideteos Revolution Unplugged, joka pyrki väittämään 

kajaanilaisten ja tallinnalaisten homogeenisuutta nälkämaana. Esitys niputti Kajaanin 

sekä Tallinnan suhteessa suurempaan Eurooppaan, paikallisen identiteetin sekä yleisen 

globaalin sopeutumattomuuden toimiessa teoksen kantavina teemoina. Kajaanissa 

paikallisuutta suhteessa elinympäristön ja ihmisten vapauteen olen käsitellyt 

ohjaamieni koko perheen teatteriesityksen, Fedja-setä, kissa ja koira, 2010, sekä 

monitaiteellisen tutkimusprojektin, Schwarzenegger ins Kainuu, 2010-2011, kautta. 

Siltikään minulla ei ole vielä täyttä ymmärrystä, kuinka olen päätynyt juuri tähän 

aiheeseen. Enkä osaa paikantaa, miksi aina palaan Kajaaniin. Mikä tässä on? 
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Minkälainen on Kajaanissa työskentelevän kulttuuritoimijan arki? Kuinka tämä näkee ja 

kokee oman työnsä suhteessa Kajaaniin ja Kainuuseen? Asettaako elinympäristö 

haasteita vai mahdollisuuksia? Mikä on kajaanilaisen taiteilijan perusparahdus? 

 

Olen haastatellut tammikuussa 2011 viittä Kajaanissa toimivaa kulttuurityöläistä heidän 

suhteestaan ammattiin ja paikallisuuteen. Haastattelumetodina olen käyttänyt avoimen 

haastattelun tekniikkaa: olen antanut muutamia temaattisia pohjakysymyksiä, joita 

käyttää haastateltaville. Näiden pohjalta on keskustelu haastateltavien kanssa virinnyt 

temaattisille tasoille. Haastateltavat ovat olleet haastateltavana yksi kerrallaan. 

Poikkeuksena työpari Elsa Lankinen ja Niina Piirainen, joita haastattelin duona. 

 

Merkillepantavaa haastatteluissa on tekemäni tulkinta siitä, minkälaisella palolla 

haastateltavat suhtautuvat oman työnsä merkitykseen suhteessa 

kaupunkiorganisaatioon. Talous, kaupunki ja kulttuuri nousee miltei jokaisessa 

haastattelussa yhdeksi keskeisimmästä teemasta. 

 

Tämän haastattelututkimuksen tarkoituksena on valottaa Kajaanin kulttuuritoimijoiden 

näkemyksiä suhteessa kaupungin yhteiskunnalliseen asemaan: taiteilijoiden mietintöjä 

taiteen merkityksestä Kajaanille sekä toimijoiden avointa pohdintaa kaupungin ja 

kulttuurityöläisen suhteesta. Lukijan kannattaa pitää mielessään ensimmäisissä luvuissa 

jyviteltyä kajaanilaisen teatterikentän historiallista kaarta. 

 

Olen pyrkinyt haastattelututkimuksessani selvittämään seuraavia tutkimuskysymyksiä: 

 

1. Mitkä ovat kulttuurityöläisen haasteet Kajaanin kaupungissa vuonna 2011? 

2. Mitkä ovat taiteentekijän sekä esittävän taiteen mahdollisuudet kaupungissa? 

3. Kuinka taiteilija kokee oman työnsä yhteiskunnallisen viitekehyksen Kajaanissa? 

 

4.1 Haastateltavat 
 

Elsa Lankinen (s. 1988) ja Niina Piirainen (s. 1987) ovat nuoria kainuulaislähtöisiä 

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Esittävän taiteen koulutusohjelman teatteri-

ilmaisun ohjaajaopiskelijoita. Kajaanissa he työstivät aikavälillä joulukuu 2010 – 

helmikuu 2011 Teatterin tarpeen ensiapuryhmä –yhteisöteatteriprojektia kajaanilaisille 
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yhteisöille. Lankisen ja Piiraisen luoma ja Kajaanin Harrastajateatterin tuottama 

pilottiprojekti saanee jatkoa syksyllä 2011. 

 

Eino Saari (s. 1979) on helsinkiläislähtöinen teatterintekijä, joka on valmistunut 

teatteri-ilmaisun ohjaajaksi Turun Taideakatemiasta vuonna 2005. Saari on ohjannut 

suurimman osan töistään Kajaanin Harrastajateatterille, mutta on toiminut myös 

projektityöläisenä kulttuurihanke Generaattorissa, pedagogina lukuisilla 

teatterikursseilla sekä tuotannollisissa tehtävissä vuodesta 2002 lähtien. 

 

Kirsi Saastamoinen (s. 1970) on kajaanilaislähtöinen koreografi. Valmistuttuaan 1999 

Teatterikorkeakoulun tanssitaiteenlaitokselta koreografiksi hän on toiminut Kuopiossa 

Tanssiteatteri Minimissä 1999-2001. Kajaanissa Saastamoinen on toiminut vuodesta 

2001 alkaen. Hän on Routa ry:n perustajajäsen. Parhaillaan Saastamoinen työstää 

taiteellista väitöstutkimusta Teatterikorkeakouluun aiheena Koreografinen toiminta 

vuorovaikutteisena tapahtumana. 

 

Heikki Törmi (s. 1968) on lohjalaislähtöinen näyttelijä. Törmi on valmistunut 

näyttelijäksi Teatterikorkeakoulun näyttelijäntyönlaitokselta 1991. Kajaanissa hän on 

työskennellyt kaupunginteatterin näyttelijänä vuodesta 1992 lähtien. Törmi on 

näyttelijäntyönsä lisäksi toiminut vuodesta 1997 Ristijärven Nuori teatteri –

koulutustapahtuman ohjaajana ja on toiminut nuorten sekä erityisryhmien parissa 

pitkin maakuntaa pedagogina sekä ohjaajana kuusitoista vuotta. 

 

4.1.1 Kajaanin Harrastajateatteri 
 

Kajaanin Harrastajateatteri on syksyllä 2002 ympärivuotisen toimintansa aloittanut, 

vuodesta 2011 ammattijohtoiseksi siirtynyt harrastajateatteri. Teatteri toimi vuodet 

2003-2006 kulttuurihanke Generaattorin tiloissa. Tämä on taannut harrastajateatterille 

toimintaedellytykset kulttuurihankkeen maksettua Generaattorin tilavuokran sekä 

teatterille päätoimisesti ohjanneen Eino Saaren palkan. Kajaanin Harrastajateatteri on 

profiloitunut nuorisoa aktivoivaksi ryhmäksi, harrastajien keski-ikä on läpi 

toimintavuosien päilynyt kahdenkymmenen molemmin puolin. Harrastajateatterin 

jatkuvana tavoitteena on tehdä taiteellista, tutkivaa ja yhteiskunnallisesti aktiivista 

teatteria (Kajaanin Harrastajateatteri 2011). 
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4.1.2 Routa Company 
 

Routa Company on vuonna 2002 perustettu nykytanssin tuotantoryhmä, jonka 

tehtävänä on ”korkeatasoisen ja persoonallisen tanssitaiteen tuottaminen, jonka juuret 

nousevat kainuulaisesta maaperästä”. Routa on ollut osana Pohjoisen tanssin 

aluekeskusta vuodesta 2004. Roudan toimipaikkana on toiminut liki toiminnan 

aloittamisesta lähtien Generaattorin näyttämö. (Routa Company 2011.) Haastateltava 

Kirsi Saastamoinen on ollut Routa Companyn taiteellinen johtaja vuodesta 2007 

lähtien. 

 

4.2 Kulttuurityöläisen haasteet ja mahdollisuudet Kajaanin kaupungissa 
 

4.2.1 Kaupungin ja kulttuurin suhteesta 
 

Osa päättäjistä ei ymmärrä, miten taiteeseen satsattu rahasumma kertautuu ei-
materiaalisena hyvänä yhteiskunnassa. -- Ei-materiaalinen hyvä on yksi 
tärkeimpiä liimoja yhteiskunnassa, joka vie tätä (yhteiskuntaa) eteenpäin ja pitää 
sitä kasassa. (Heikki Törmi, haastattelu 31.1.2011.) 

 

Suhteessa Kajaanin kaupungin ja kaupungin kulttuurilaitosten historiaan tuntuu siltä 

kuin historia toistaisi itseään. Oma kokemukseni ja mielipiteeni kulttuurityön ja -

työläisyyden väheksymiseen on avoimen ihmettelevä: miten voi olla, että 

kulttuurikaupunkina itseään tituleeraava kunta on jatkuvassa kahnauksessa 

kulttuurilaitostensa kanssa? Lakkautus- ja lomautusuhkia tihkuu monesta tuutista kuten 

on tihkunut monta vuosikymmentä. Jo pelkkien työskentelyolosuhteiden valossa tilanne 

on tukala. Itse olen kokenut tämän, mutta mitä mieltä ovat haastateltavat? 

 

Näyttelijä Heikki Törmin mukaan joidenkin kaupungin virkamiesten kohdalla tapahtuu 

suoranaista väheksyntää kulttuuria kohtaan. Pienistä määrärahoista joutuu 

taistelemaan ja ymmärtämättömyyttä sekä tietämättömyyttä kulttuurin 

tarpeellisuudesta esiintyy. Samaan hengenvetoon Törmi toteaa Kajaanin olevan 

kuitenkin pullollaan kulttuurille avoimia ja myötämielisiä ihmisiä, niin päättävissä 

elimissä kuin kaupunkilaisissa. (Heikki Törmi, haastattelu 31.1.2011.) Samoilla linjoilla 

on ohjaaja Eino Saari (haastattelu 17.1.2011). Hänen mukaansa kaupungissa esiintyy 

kahtiajakoa suhtautumisessa taidekenttään: verrokiksi Saari ottaa puheet 

suhtautumisesta maahanmuuttokysymykseen sekä kärjekkyyden, jolla moni kantansa 

ilmaisee niin pakolaispolitiikassa kuin kulttuurin tukemisessa, etenkin yhteiskunnallisen 
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taantuman keskellä. Hänkin painottaa monen kajaanilaisen olevan yhtä lailla kulttuurin 

ja taide-elämän puolestapuhujana, mutta suhde on hänellekin monessa tapaa 

ristiriitainen. 

 

Sekä Saari että Törmi korostavat esimerkein ristiriitaa, joka kaupungin ja taiteen välillä 

päilyy kuten on päilynyt jo vuosikymmeniä. Molemmat haastatellut painottavat 

kuitenkin ponnekkaasti kulttuurimyönteisen kaupunki-ilmapiirin olemassaoloa. Oman 

kokemukseni nojalla uskallan väittää tämän pitävän kutinsa. Vedän kahtiajakautuneen 

asenneilmapiirin hypoteesin poliittiselle tasolle: onko kajaanilainen – laveamminkin: 

valtakunnallinen – työväenliikkeen peruja oleva teatterikulttuuri yhä alitajuisena 

tekijänä puolto- ja soraäänille teatterin tarpeellisuudesta? Teatterikulttuuri ei ole 

puoluesidonnaista eivätkä taiteentekijät lähtökohtaisesti tunnusta mitään väriä, mutta 

en malta olla kurtistamatta kulmiani lukiessani mielipidepalstoja, joissa teatteria ja sen 

tekijöitä verrataan kommunisteiksi, elitistisiksi tai haihattelijoiksi. Ovatko juuret todella 

niin syvällä? 

 

Tästäkin huolimatta juuri tämä ristiriitaisuus on Saaren mukaan hedelmällinen maasto 

teatterityöläiselle. Tästä maaperästä on helppo löytää aiheensa. Hän toteaa ykskantaan 

myös, että kajaanilaisten huulilla on alati vakaa huoli omasta maakunnastaan ja sen 

tulevaisuudesta. (Eino Saari, haastattelu 17.1.2011.) 

 

Kajaanin kaupunki on kooltaan pieni ja kuten niin monet maakuntakaupungit 

riippuvainen yhdestä suuresta työnantajasta. Yhtäältä jatkuva kamppailu kaupungin 

sekä kulttuurin tulevaisuudesta painaa mieltä, toisaalta juuri tämä tulevaisuuden huoli 

ja ahtaat työskentelyolosuhteet luovat taiteilijalle mahdollisuuden ammentaa taidetta 

juuri niistä lähtökohdista, juuri niistä yhteisöä vaivaavista huolista. Saari (haastattelu 

17.1.2011) siteeraa osuvasti itäsaksalaista dramaatikko Heiner Mülleria, jolta aikanaan 

kysyttiin, miksi tämä elää ja työskentelee mieluummin Itä- kuin Länsi-Saksassa. 

”Diktatuuri on hedelmällisempi maaperä, kuin demokratia.” 

 

4.2.2 Työn asettamat haasteet mustan laatikon ulkopuolella 
 

Teatteritaide Kajaanissa ulottuu myös soveltavan taiteen kentälle, teatterisalien 

ulkopuolelle, yhteisöihin, ihmisten pariin. Tälle kentälle kaupunki kantaa historiassaan 

pitkiä perinteitä eikä niitä ole syytä jättää huomiotta tarkasteltaessa kaupungin 
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kulttuurityöläisten haasteita vuonna 2011. Termi soveltava taide on lavea ja 

ristiriitainen jopa alan kentällä, joten tässä yhteydessä täsmennän soveltavalla 

tarkoittamaan taiteellista toimintaa, joka tapahtuu vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa 

teatterisalin ulkopuolella. Täsmennys on edelleen lavea, mutta rajaa ulkopuolelleen 

puhtaan pedagogian. 

 

Koreografi Kirsi Saastamoisen mukaan taiteen ja taidekentän ulkopuolella olevan 

yhteisön väliset haasteet ovat peruja jo kaukaa: taiteen aseman itseisarvona kaappasi 

1700-luvulta lähtien ominut nouseva keskiluokka korkeakulttuurikseen, ja nyt taiteilijan 

on syytä palauttaa taide takaisin ihmisten pariin, joille se kuuluu. Kun taide on 

erkaantunut nykyihmisestä, tämä heijastuu vääjäämättä yleiseen asenneilmapiiriin ja 

ihmisen kyseenalaistamiseen taiteen tarpeellisuudesta. Haasteeksi Saastamoinen näkee 

juuri tämän asenteellisen ilmapiirin: kuinka saada ihmiset ja ryhmät, jotka eivät 

taidetta ammatikseen tee, sille ymmärryksen tasolle, ettei taide ole norsunluutorneille 

rakennettua, vaan voi koostua niistä lähtökohdista ja mahdollisuuksista, jotka ihmiset 

itse luovat. (Kirsi Saastamoinen, haastattelu 21.1.2011.) 

 

Teatteri-ilmaisun ohjaajiksi Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulusta valmistuvat Elsa 

Lankinen ja Niina Piirainen pohtivat kulttuurityöläisyyttä Teatterin tarpeen 

ensiapuryhmä –projektinsa tiimoilta. Kajaanin Harrastajateatterille tehty pilottiprojekti 

jalkautui talvella 2010 kajaanilaisiin yhteisöihin (mm. mielenterveyskuntoutujien 

yksikkö, omaishoitajat), minkä pohjalta Lankisen ja Piiraisen lisäksi harrastajista 

koostuva työryhmä koosti kiertävän yhteisöteatteriesityksen Valoa – parhaille teille 

helmikuussa 2011. Yhteisöjä tutkinut sekä yhteisöihin jalkautuva teatteriesitys ei toki 

ole ensimmäistä laatuaan Kajaanin teatterihistoriassa, mutta Lankisen ja Piiraisen 

(haastattelu 15.1.2011) mukaan soveltavan teatterin muodot ovat yhä vieraita 

ihmisille. Suora jalkautuminen sekä yhteisön tutkimisen pohjalta tehtävä teatteriesitys 

yhteisöille tuo lähtökohtaisia haasteita etenkin rahoituksesta tai sen puutteesta. 

Kaksikon kokemuksen mukaan yhteisöt ottavat kaikenlaisen toiminnan avosylin 

vastaan, mikäli siitä ei heille koidu kustannuksia. Julkisella sektorilla ylimääräiset varat 

ovat tiukassa, eikä monella yhteisöllä olisi ollut varaa ottaa yhteisöteatteriryhmää 

vierailulle, jollei se olisi ollut heille ilmaista: 

 

Jos me siinä vaiheessa, kun alettiin kehittelemään tätä projektia, oltaisiin haettu 
vaikka sosiaalipuolta tähän messiin, niin olisi varmaan ollut aika vaikeaa. Nyt kun 
tästä (pilottiprojektista) on saanut sen kokemuksen ja myös he (yhteisöt) ovat 
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saaneet siitä kokemuksen, niin näistä on paljon helpompi jatkaa. (Niina Piirainen, 
haastattelu 15.1.2011.) 

 

Kahtiajakautunutta asenneilmapiiriä kohtaa niin yleisessä suhtautumisessa 

teatteritaiteeseen kuin yhteisöjen ja ihmisten kohtaamisen yhteydessä. Kokemus, jonka 

ihmiset, yhteisöt ja sidosryhmät saavat taiteesta soveltavan kentän alueella, 

edesauttaa ja juurruttaa toimintaa yhä tutummaksi. Resurssikysymys on yksi 

kuumimmista: mikäli yhteisöiltä ja ryhmiltä leikataan edelleen rahaa, kuinka 

taiteentekijät voivat jatkossa toimia näillä alueilla? Mihin satsataan, mistä leikataan? 

Mikä on vaikkapa mielenterveyskuntoutujien kannalta olennainen sijoitus? 

 

4.2.3 Kulttuurityöläisen mahdollisuudet Kajaanissa 
 

Kulttuurityöläisyyden suomien haasteiden lisäksi jokainen haastateltava painottaa niitä 

mahdollisuuksia, joita kaupungissa taiteentekijälle on. Peruiksi moni mainitsee 

kaupungin pitkän teatterihistorian, kaupungin taidekentän valtakunnallisen 

arvostuksen, Kristian Smedsin johtajakauden ja aluekeskusohjelma Generaattorin 

ruohonjuuritason toiminnan sekä sen luomat uusien tulevien kulttuurityöntekijöiden 

siemenet. 

 

Niina Piirainen kokee Kajaanin esittävän taiteen kentällä tapahtuvan tänä päivänä niin 

paljon, ettei kynnystä kokemiselle ja tekemiselle ole (haastattelu 15.1.2011). Lankinen 

puolestaan paikallistaa kynnyksen pienuuden yhteisöissä, joissa Teatterin tarpeen 

ensiapuryhmä on vieraillut: ihmisten vilpitön uteliaisuus ja avoimuus vierastakin 

toimintaa kohtaan mahdollistaa teatteritoiminnan siellä, missä sitä harvoin esiintyy. 

 

Ohjaaja Eino Saari puolestaan näkee Generaattorin eri toimijoiden – Routa-ryhmän, 

Kajaanin Harrastajateatterin sekä kulttuuriosuuskunta G-voiman – monialaisen 

toiminnan rikkautena sekä Kajaanin kaupungille että kulttuurityöläisyydelle. Hänen 

mukaansa jokainen toimijoista on kaukana teatterin perinteisestä positiosta ja omalla 

toiminnallaan päivittävät jatkuvasti omaa profiiliaan. (Eino Saari, haastattelu 

17.1.2011.) 

 

Omasta perspektiivistäni kulttuurityöntekijän mahdollisuudet tehdä työtä Kajaanissa 

ovat moninaiset, mutta – kuten aina – resurssit eivät aina riitä, tai niistä joutuu 

tappelemaan henkihieveriin saakka. Heikki Törmi kokee (haastattelu 31.1.2011) 



 

 

35 

kuitenkin Kajaanin kulttuurikentän korkean arvostuksen valtakunnan tasolla ja 

tunnustukset, joita kaupunki on saanut, hyvänä rahoitusmahdollisuutena 

valtakunnallisesti, vaikka kuntasektori olisi toisinaan rahoitusten suhteen 

vastahangassa. Lisäksi Törmi painottaa kulttuuritoimijoiden keskinäisen kilpailun 

puuttumista. Huolimatta Kajaanin pienestä koosta tänne mahtuu ”toimimaan ja 

tekemään”. Suuremmissa kaupungeissa, joissa on enemmän toimijoita ja tekijöitä, 

kilpailutilanne on hänen mukaansa vääjäämättä toisenlainen. 

 

Olen kokenut kaupungin kulttuuritoimijoiden heterogeenisuuden, kaupungin kompaktin 

koon ja yhteistyökuviot ehdottomaksi rikkaudeksi kaupungissa: teatteri-ilmaisun 

ohjaajan toimenkuva yltää soveltavasta toiminnasta vapaan kentän kautta 

ammattiteatteriproduktioihin sekä kaikkeen siltä väliltä. Kulttuuritoimijoiden verkko on 

tiivis ja yhtenäinen. Kääntöpuolella kiiluu jatkuvasti toiminnan katkeamisen pelko sekä 

mahdottomuus pitkäjänteiseen työskentelyyn vuosittain tarkastettavan kaupungin 

budjetin osalta. Toisaalta tämä on myös valtakunnallinen pulma, pätkätyöstä 

pätkätyöhön, prosessista prosessiin. 

 

4.3 Esittävän taiteen yhteiskunnalliset merkitykset 
 

Taiteen tehtävä on näyttää se, mistä vasta haaveilemme. 
(Heikki Törmi, haastattelu 31.1.2011.) 

 

Haastateltavilla tuntuu olevan vahva tendenssi käsitellä tekemisissään yhteiskunnallis-

paikallisia aiheita ja toimintamalleja maakunnassa. Oman tulkintani mukaan taidetta ei 

tehdä itseisarvona, taiteen vuoksi. Taide, tarkennettuna esittävä taide, on väylä 

käsitellä Kainuun ja kainuulaisten yhteisiä ilmiöitä ja huolenaiheita. Kysyessäni 

haastateltavilta tätä yhteiskunnallis-poliittista kulmaa ja tahtoa siihen en kuitenkaan 

saanut vastaukseksi ilo-oodeja paikkakunnalle saati palopuheita maakunnan yhteiseen 

hiileen puhaltamisesta teatterin keinoin. Olisin toki voinut asettaa kysymykseni edelleen 

johdattelevammaksi, muttei haastatteluetiikkani siihen antanut lupaa. Summattuani 

haastattelujen antia olin kieltämättä hieman ymmälläni saaduista vastauksista; 

ennakkomielikuvissani leikittelin haastateltavien olevan pyhällä toimituksella 

maakunnan eteen ja tulisieluisesti polemisoivan siitä tuntikaupalla. Summauksen peili 

kääntyi lopulta itseeni: omaa kompetenssiani sekä suhdettani maakuntaan peratessani 

olen tainnut odottaa itseltäni totaalista ristiretkeä maakunnan asioiden ajajana. Totuus 
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kuitenkin lienee, ettei yksikään ihminen yksin maakuntaa tee, ei ilman yhteisöä, saati 

maanläheisyyttä tai realismia. 

 

4.3.1 Taiteilijoiden yhteisölähtöiset pontimet Kajaanissa 
 

Kirsi Saastamoinen toteaa tuntevansa haikeutta maaseudun tyhjenemisestä sekä 

elinolosuhteiden kapenemisesta Kainuussa. Hän näkee oman toimintansa Kajaanissa 

mahdollisuutena ”uida vastavirtaan kehityksessä”, haluna olla omalta osaltaan 

auttamassa kaupunkia ja sen ihmisiä omalla työllään teatterisalien ulkopuolella, 

yhdessä paikallisten ihmisten ja ryhmien kanssa. Työn alla olevassa taiteellisessa 

väitöstutkimuksessaan Koreografinen toiminta vuorovaikutteisena tapahtumana 

Saastamoinen tutkii rajapintaa, jossa ”taiteen vastaanottaminen yksisuuntaisena 

tapahtumana lakkaa” ja sen sijaan muodostuu vuorovaikutuksen kenttä, jossa 

koreografi on vain yksi osa tätä maastoa. Saastamoinen perää myös taiteilijan roolia 

yhteiskunnassa ja taidekoulutuksessa, yksioikoisen auteurismin murtamista sekä 

taiteen jalkautumista kansalaisten pariin: kuinka kansalainen, kajaanilainen, voi olla 

itsekin koreografi. Hän kokee kajaanilaisten vilpittömyyden ja aitouden olevan se 

ponnin, joka saa aina palaamaan työn pariin, vastavuoroiseen toimintaan. (Kirsi 

Saastamoinen, haastattelu 21.1.2011.) 

 

Näyttelijä Heikki Törmi, joka on opettanut sekä ohjannut maakunnan nuoria sekä 

erityisryhmiä vuodesta 1997, peräänkuuluttaa omassa työssään osallistavan työn 

merkitystä. Hän lähestyy nuorten parissa luotuja ohjaustöitä usein aihelähtöisesti, 

nuorten oman kokemusmaailman kautta. Törmin mukaan nuori joutuu näin pohtimaan 

poimittuja aiheita itse, ja turvallisessa vertaisilmapiirissä ryhmäytyminen tapahtuu 

nopeasti. Esitystä kohti ajautuessa osallistujalle tulee itselleen tärkeän aiheen myötä 

hyväksymisen tunne: tunne siitä, että häntä kuunnellaan. Viime kädessä kyse ei ole 

Törmin mielestä enää teatterista vaan elämästä. (Heikki Törmi, haastattelu 31.1.2011.) 

 

Elsa Lankinen puntaroi Törmin ja Saastamoisen linjoilla soveltavan taiteen 

mahdollisuuksia yksilölle. Hänen mukaansa on tärkeää kannustaa ajatukseen, että 

jokainen toimija näkisi olevansa aktiivinen tekijä omalle yhteisölleen. Tämä aika huutaa 

Lankisen mukaan ihmisläheistä otetta, ja yhteisöteatterilla on hänen näkemyksensä 

mukaan paljon annettavaa sosiaalipuolen toiminnalle. Teatterin tarpeen ensiapuryhmän 

lähtöajatuksena on olla osana hyvinvointityötä; missä teatteria ei ole, missä sitä 
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tarvitaan ja mikä ylipäänsä on teatterin tarve tässä yhteiskunnassa. (Elsa Lankinen, 

haastattelu 15.1.2011.) 

 

Eino Saari miettii (haastattelu 17.1.2011) puolestaan Generaattorin ruohonjuuritason 

toimintafilosofiaa. Saaren mukaan Generaattori-hankkeen perusideologia ”tehdään 

näillä ihmisillä, näille ihmisille”, antoi lähtökohdat luoda aiheita ja tekotapoja juuri niistä 

lähtökohdista, jotka tekijöitä ja kajaanilaisia sillä hetkellä puhuttivat. Saari näkee myös 

oman työnsä sekä yhteisön aiheiden peilaamisen jatkumona 1970-luvulta alkaneeseen 

yhteiskunnallisen teatterin traditioon. Syrjäseudun aiheiden käsittelemisen myötä tulee 

käsiteltyä myös Suomen muita syrjäseutuja, paikallisesta, eurooppalaisesta tai 

globaalista näkökulmasta. 

 

4.3.2 Ei pelkästään yhteisöille, vaan yhteisöjen kanssa 
 

Kirsi Saastamoinen toteaa haastattelussa (21.1.2011) soveltavan taiteen kentällä 

yhteisöjen parissa toimiessa piilevän yleisen vaaran siihen, että taiteilija menee 

yhteisöön tietämättä siitä mitään. Esimerkiksi taiteilijakoulutuksessa tulisi hänen 

mukaansa ottaa huomioon toiminnallisen ryhmätyön ajatuksia ja toimintamalleja – 

kenttä on tyystin erilainen kuin ammattilaisten kesken ja parissa. 

 

Seuraa tulkinta: sen lisäksi, että kajaanilaiset taiteilijat työskentelevät yhteisöjen 

parissa, he tuntuvat työskentelevän tiiviisti myös yhteisöjen kanssa – ottaen huomioon 

sen ominaislaadun ja mahdollisuuden. Jokainen haastateltu on näkemykseni ja 

tuntemukseni mukaan visusti perillä oman yhteisönsä asioista sekä niistä haasteista ja 

mahdollisuuksista, joita kenttä kantaa sisällään. Analysoin Saaren tapaan tämän 

juontuvan pitkälle siitä traditiosta, jota Kajaanin teatterihistoria kantaa sisällään. 

Yhteiskunnallis-paikallisen perinne on ollut vahva Kajaania yhteen nivova tekijä ja 

yhteisöllisyys sen voimavara. Koen paikallisten puheenaiheiden teatterin keinoin 

käsittelemisen lisäksi yhtä vahvana nousevan kaipuun käsitellä maakuntaa yhdessä 

ympäristön kanssa. Oma provosoiva lisäni on, että yhteiskunnallis-paikallisuus on 

alueellisuutta sekä yhteisöllisyyttä vahvistava tekijä, ja taiteentekijöiden ympäri maata 

on syytä ottaa tämä tekemisissään huomioon. Ei keskenään nysväten, vaan 

ympäristönsä kohdaten. Taiteen yhteisöllinen luonne sekä sosiaalinen ulottuvuus 

yltävät parhaimmillaan alueelliseksi hyvinvointityöksi. Tästähän koko valtion 
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aluepolitiikassa lienee perimmäinen kysymys. Haja-asutusalueiden pitäminen 

elinvoimaisena. 

 

4.3.3 Rakentavan mallin analyysi 
 

Murskaavat poliittiset esitykset maalaavat eteemme maailman lopun – koko 
maailman lopun tai jonkin tietyn maailman lopun. Nämä esitykset, jotka ovat 
usein tunnevoimaisia tai tunnelähtöisiä, saavat muita useammin poliittisen 
esityksen "rankan" ja "kuuman" leiman. -- Rakentavia esityksiä on vähän. Ne 
nousevat siihen autiomaahan, jossa kaikki on murskattu ja jokainen partikkeli 
analysoitu pienintä yksityiskohtaa myöten – eikä mikään liiku. Rakentava esitys 
vastaa kysymykseen siitä mitä meidän pitäisi nyt tehdä. -- Rakentavuus voidaan 
ilmaista perinteisesti sanoman muodossa – tai ehdottamalla aivan toisenlaista 
olemisen tapaa. (Porkola & Saarakkala, Poliittinen päiväkahviseura –verkkosivu 
2008.) 

 

Saaren luvussa 4.2.1 analysoima työskentelyolosuhteiden mahdollistama hedelmällinen 

maaperä teatterityöläiselle tuo kysymyksen kajaanilaisten esitysten tähtäimestä 

suhteessa ympäristöönsä. Siinä missä Kristian Smedsin analyyttiset teokset tai 

Viinikaisen 1970-luvun Kainuun äänen tulkitsen olleen omiaan purkamaan 

kainuulaisuutta osiin, 2010-luvun kajaanilaisten tekijöiden tähtäimessä tuntuu olevan 

1980-luvun kaltainen yhteisölähtöinen teatteri, rakentava katsaus suhteessa 

ympäristöönsä ja ihmisiin, jotka sen muodostavat. Porkolan ja Saarakkalan määritelmät 

purkavasta ja rakentavasta esityksestä ovat tietoisen provokatiivisia, mutta ansaitsevat 

paikkansa tekemälleni analyysille. 

 

Vaikka Kajaanin kaupunki asukkaineen ja aiheineen jokapäiväisessä arjessa 

niveltyisivätkin helposti Poliittisen päiväkahviseuran maalaaman ”murskaavan poliittisen 

esityksen” mallin alle, tulkitsen sekä kajaanilaisten kulttuuritoimijoiden että 

taiteilijuuden mallin Kajaanissa uomittuvan kategorisesti ennemmin rakentavuuden 

kuin purkavuuden nimiin. Lähtökohtaisesti näen tämän taiteilijan omissa intentioissa 

nähdä työnsä osana maakunnan hyvinvointityötä sekä perinteisen taiteilijakuvan 

jatkuvana kyseenalaistamisena ja uudelleenmäärittelynä. Toimijoiden vimma ja alati 

lisääntyvä yhteistyö sekä Kajaanin kaupungin luomat rahoituspaineet määrittelevät 

jatkuvasti myös kulttuurin asemaa kaupungissa. Myös tästä johtuen sekä 

työntekijöiden että kaupungin on haettava malleja toimia teatterilaitosten ulkopuolella, 

yhteistyössä ihmisten kanssa. Kajaanin teatterikentän historian valossa tämä askel 

”rakentavuuteen” on otettu jo hyvän aikaa sitten ja tekijöillä teoksineen tuntuu olevan 

retrospektiivissä visu intentio jatkaa tätä perinnettä. 
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5 Johtopäätökset 
 

Näen tosi mielekkäänä täällä työskentelemisen. Täällä on sellaista työskentelyn 
vapautta ja rauhaa ja sellainen yhteisö, johon on kiinnittynyt tosi vahvasti. 
Mielelläni täällä töitä jatkan -- suunnitelmia on ensi syksylle asti ja siihen se jää. 
Mutta sellaista se on ollut jo useamman vuoden ajan. -- Avoimessa tilassa 
jatketaan. (Eino Saari, haastattelu 17.1.2011.) 

 

Kajaanin viime vuosikymmenten teatterihistorian valossa on mahdotonta ennustaa 

pitkäjänteisiä tulevaisuudennäkymiä. Koen, että koko kaupunkia kalvaa odotus, joka on 

sidoksissa koko maakunnan, valtion, Euroopan sekä maailman tulevaisuuteen. 

Heittäydyn nyt silti ennustajaksi vedellen johtopäätöksiä historian valosta Kajaanin 

kaupungin teatterikulttuurin tulevaisuudennäkymiin. Seuraavat mietteet ja ennustukset 

ovat omiani, tiukan subjektiivisia palloja, ja niitä tulee lukijan silmäillä kriittisin 

silmälasein. 

 

5.1 Kahtiajakautumisen retrospektiivi 
 

Esitän perusväittämän: julkisella kutsulla koolle kerääminen ja yhteen paikkaan 
kokoontuminen, olipa sen tarkoitus mikä hyvänsä, on poliittinen teko. -- Teatteri 
ei ole poliittista siellä esitettävän perusteella vaan siksi, että siellä esitetään: siksi 
että se on olemassa kokouksena, sanokaamme ”fyysisenä” yhteen 
kerääntymisenä, väenkokouksena, joukkokokouksena. Kokoontumissyy on toki 
merkitsevä, mutta politiikka on mukana jo ennen mitään päämäärän asettamista, 
välittömästi sen kautta, että yksittäiset ihmiset ovat koolla, yhdessä, lähekkäin, 
julkisesti ja avoimesti… (Guénoun 2007, 14-15.) 

 

Kajaanin sekä kaupungin taidekulttuurin ristiriitainen suhde johtuu monesta tekijästä, 

mutta väitän yhden juuren muhivan edelleen kahtiajakautuneessa politiikassa (vrt. 

1900-luvun alun puoluepoliittisesti virittyneet Kajaanin Näytelmäseura ja Kajaanin 

Työväen Näyttämö). Yhteiskunnan kahtiajaon haavat ovat kantaneet pitkälle, vaikka 

itse teatterilaitos on riisuttu puoluepolitiikasta. Edelleen kaupungissa kuulee ja näkee 

kulttuurielämän rinnastuksen ”kommunistiseksi” ja toisaalta paradoksaalisesti myös 

”elitistiseksi”. Tämä ei ole ainoastaan paikallinen ilmiö. 

 

Keskittämisen, lakkautusten sekä tuotantotehokkuuden pakon edessä alijäämäinen 

kaupunki joutuu miettimään tarkasti, mille kohdentaa avustuksiaan. Vuoteen 2011 

mennessä Kajaanin teatterikulttuuri sekä sen toimijat ovat selvinneet lakkautuksilta ja 

kaupunginteatteri näyttää säilyttävän nykyisen avustuksensa vuoteen 2013. 

Kulttuuriosuuskunta G-voiman sekä sen toimijoiden, Kajaanin Harrastajateatterin ja 
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Routa Companyn vuosi kerrallaan tarkistettava budjetti tuottaa toimijoilleen huolta – 

toimintaa tai tulevaisuudennäkymiä ei tämän vuoksi voi suunnitella veitsenterällä 

killuessa kovin tarkasti. 

 

Tämän seurauksena väitän, ettei Kajaanin kulttuurikentän tulevaisuus ole ainoastaan 

pelkkä rahakysymys. Se on ennen kaikkea arvovalinta. Arvovalinta henkisistä arvoista. 

Arvovalinta taloudesta. Arvovalinta teatterikulttuurin laajemmasta olemassaolosta. 

Kulttuurimäärärahat ovat pieniä puroja kaupungin budjetissa, ja näistä arvovalinnoista 

riippuu teatterikulttuurin tulevaisuus. Näitä valintoja eskaloi aikansa kahtiajakautunut 

politiikka, ja niin kauan kuin väitteet ”kommunismista” tai ”elitismistä” päilyvät 

keskusteluiden yllä, tulee kamppailu kajaanilaisesta teatterikentästä sekä kansallisesta 

taidekulttuurista jatkumaan. 

 

Mutta riittääkö tämäkään lopulta? Guénounin (2007, 14-15) mukaan yksittäisten 

ihmisten julkinen kokoontuminen itsessään on jo poliittinen. Kajaanilaiset esittävän 

taiteen työläiset ovat osaltaan 2000-luvulla olleet osana määrittelemässä tätä 

koollekutsumisten muotoa uudelleen, osaksi alueellista hyvinvointityötä. Tarve ja tahto 

on jalkautua ihmisten pariin, riistää taide elitismin näennäisestä kaavusta. Yhtäältä yhä 

elävä teatterikulttuuri on kokoontumisen ajatuksena radikaali, mutta ajalle radikaalia 

on toisaalta myös intentio käsitellä julkisella foorumilla paikallisia lähestymistapoja ja 

huolenaiheita. Jos kohta korkeakulttuuri leimautuu alati ”kommunistiseksi” tai 

”elitistiseksi”, tätä käsitystä on yritetty yhteisöä perkaavin menetelmin murtaa jo 

vuosikymmeniä – 2000-luvun murroksen myötä useammankin toimijan myötä. 

 

Retrospektiivistä karttaa piirtäessä huomaa että uusien toimijoiden esiinmarssi 

vuosituhannen vaihteessa on peruja menneiden vuosikymmenten aluesidonnaisesta 

teatteritaiteesta. Teatteritaiteen juurruttaminen kansalaisten pariin on vuosikymmenten 

prosessi ja tämän päivän ruohonjuuritason toiminta sekä taiteilijoiden näkemykset 

suhteessa Kajaanin kaupunkiin näkyvät vasta kymmenen vuoden päästä kirkkaampina. 

Ei kuitenkaan tarvitse olla kummempi ennustajaukko enteilläkseen esittävän taiteen 

muotojen juurtuvan Kajaaniin yhä sitä vankemmin, mitä perusteellisemmin työtä 

jatketaan. Kajaanilaiset kulttuurityöläiset paikantavat oman työnsä historiallisen 

jatkumon ja ovat tietoisina kehittämässä sitä eteenpäin. Nuoren polven teatterintekijät 

tulevat kaupunkiin toimimaan. Smedsin yksi 2000-luvun keskeisimmistä ohjenuorista, 

jonka mukaan teatterin on houkuteltava nuorisoa, on versonut hedelmää Kajaanissa. 
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Harrastajat ovat yhteiskunnallisesti aktiivisia ja tietoisia ympäristöstään. Kansalainen 

voi olla koreografi. Kulttuurihankkeiden sekä kaupunginteatterin jatkumo on yhä yhtä 

vankka. 

 

Heittäydyn utopistiksi ja väitän, että seuraavan kahdenkymmenen vuoden säteellä 

kajaanilaisen elämänmenoon kuuluu elimellisenä osana esittävä taide. Ei välttämättä 

pelkästään guénounilaisen teatteritilaan kokoontumisen myötä, vaan myös 

uudelleenmääritellyissä muodoissaan, soveltavan toimen ja maakunnallisen 

hyvinvointityön merkeissä. Viimeistään tämän elimellisyyden myötä taide on myös 

lopullisesti riistetty ”kommunismin” ja ”elitismin” kaavuista. 

 

5.2 Paikallisten aiheiden sekä käsittelytapojen suhde Kajaanin kaupunkiin 
 

Kajaanilaiset toimijat ovat olleet läpi vuosikymmenten tiukassa yhteydessä 

ympäröivään yhteiskuntaansa. Selinheimon johtajakauden sekä alueteatterin 

vakinaistamisen myötä kaupunginteatteri vakinaisti jalansijaansa, yhteisöteatterin 

juuret 1980-luvulla edelleen vahvistivat sitä ja 2000-luvun esittävän taiteen kentän 

rikastuminen paalutti Kajaanin ajassa ja ympäristössään kiinni olevaksi kommentoijaksi. 

Merkillepantavaa on paikallisuuden, Kainuun aiheiden käsitteleminen peilaavana 

elementtinä taiteen keinoin, pitkä traditio sekä teatterintekijöiden ja kaupunkilaisten 

yhä jatkuva huoli omasta elinympäristöstään. Tämä ominaisuus on jatkuva tässä 

kaupungissa niin pitkään kuin on taidekulttuuriakin, tästä ei ole epäilystäkään. 

 

Ympäristön ottaminen huomioon ja yhteisön asioiden perkaaminen teatterissa 

aiheuttaa niin ikään soraääniä ja kahtiajakoa kaupungissa. Puoltoäänet kokevat 

peilaamisen olennaisena osana kaupungin tulevaisuutta, soraäänet sitä vastoin 

penäävät keveyttä, irtiottoa dystopiseen arkeen. Tiedä sitten, ovatko keveys tai 

ympäristöään ruotiva taide keskenään arvotettavissa – tästäkin saisi jo väittelyn aiheita 

useampaankin tutkimustyöhön. Teatterikulttuuri Kajaanissa tuntuu seuraavan samoja 

paikallisuuden ratoja muodosta riippumatta. Oli kyseessä nykytodellisuutta ruotiva 

yhteisöteatterinäytös, revyy, musikaali, nykydraama, soveltava työ tai mikä hyvänsä, 

punaisena lankana kulkee pääsääntöisesti ympäristöään aktivoiva taide. Tässä mielessä 

muodon keveys ja yhteiskunnallisuus, paikallisuus, eivät ole toisiaan poissulkevia 

tekijöitä. Merkitys syntyy siitä, mikä on taiteen intentio Kajaanin kaupungissa. Onko 

kyseessä kaupunkia, kaupunkilaisuutta tai ilmiötä purkava vai rakentavuuteen tähtäävä 
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taideteko tai –teos. Molemmat lähestymismallit ovat sinänsä mahdollisia, kumpaakin on 

niin ikään Kajaanissa harjoitettukin. Intentio on ratkaiseva tekijä. Mihin pyritään. 

 

Mitä tulee teatterin ja esittävän taiteen kentän jatkuvuuteen kaupungin helmassa, 

tilanne näyttää näitä rivejä kirjoittaessani vuonna 2011 varovaisen positiiviselta. 

Kaupungin vuosibudjetti on ylijäämäinen, kaupunginteatterilta ei tulevina vuosina 

leikata avustuksia ja kulttuuriosuuskunta G-voiman, Kajaanin Harrastajateatterin sekä 

Routa Companyn on onnistunut paaluttaa jokseenkin tukevasti paikkansa kaupunkiin. 

Tulevaisuus näyttää taloudellisesti noususuhdanteiselta, mutta maailmantalouden 

tuulissa vuorovedet ovat nopeat ja tilanne voi muuttua äkistikin. Toivon vilpittömästi, 

etteivät tulevaisuudessa – historiaa silmällä pitäen vääjäämättä – tapahtuvat talouden 

heilahtelut aja kaupunkia ja kulttuuria jälleen eri leireihin. Ettei kaupunki asettaisi 

kilpailuttamaan yritysvetoisuutta ja kulttuuritoimintaa keskenään. Ettei Kajaanista tulisi 

taas huolestuttava ennakkotapaus suomalaisessa aluepolitiikassa. 
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