
 
 

 

Teatteri ILMI Ö: ”Enää kilometri jouluun”  

-kiertävä joulunäytelmä erityisesti ikäihmisille    
 

 

 

Wiima-bussi lähtee liikkeelle taas joulukuussa!  

 

”Enää kilometri jouluun” on Jari Rättyän 

kirjoittama näytelmä, joka kantaesitettiin 

Teatteri ILMI Ö:ssä 2012 joulukuussa.  Näytelmä 

kertoo ikääntyneestä keikkaviihdyttäjästä 

Nikke Saarentauksesta, joka pakenee 

muistojaan tien päällä. 

Bussi ei jää parkkiin edes jouluaattona, 

työnteosta pyhinä on tullut hänelle piintynyt 

tapa. Mutta tänä jouluna Nikke saa vastaansa 

väkivahvat haastajat; muu esiintyjäryhmä 

nurisee, vanhan Wiima-bussin moottori 

vetelee viimeisiään ja keli on arvaamaton. Ja 

kaikkein vaikeimman painin Nikke joutuu 

käymään omatuntonsa kanssa.    

 

"Enää kilometri jouluun" on 70-luvulle sijoittuva, vanhuksille suunnattu, perinteinen 

näyttämödraama, jossa huumori pehmentää tarinaa ja pitää tunnelman lämpimänä. Se on 

näytelmä, josta katsoja voi saada vertailukohtaa elämänvaiheessa, joka vaatii jo eletyn 

elämän hyväksymistä ja itselleen anteeksi antamista. 

Teatteri ILMI Ö:n esitys on suunniteltu kiertue-esitykseksi vanhuspalveluyksiköihin. Kun esityksen 

dramaturgia on tehty kohderyhmä silmälläpitäen, katsojien kommentit ja reaktiot kuuluvat 

esitykseen olennaisena osana. Teatteriesitys on paitsi visuaalisesti vaikuttava, myös 

voimakkaasti yhteisöllinen tapahtuma ja vuorovaikutusta positiivisesti lisäävä kokonaisuus. 

Vanhuspalveluyksiköiden asukkaat, henkilökunta ja vanhusten omaiset voivat viettää 

ikimuistoisen hetken yhteisen taidekokemuksen äärellä.  

Esitys on kerännyt valtavasti positiivista palautetta katsojilta. Esityksen aihe, musiikki, 

roolihenkilöt ja lavastus ovat herättäneet runsaasti keskustelua ja havahduttaneet 

työryhmämme huomaamaan, että korkeatasoiselle, kiertävälle teatteriesitykselle on todella 

kova tarve vanhuspalveluyksiköissä. Monet katsojakunnastamme ovat olleet aktiivisia 

taiteenharrastajia, mutta joutuneet luopumaan taide-elämyksistä laitokseen jouduttuaan; 

tosille teatteri/taide löytää sijansa vasta vanhusiässä. 40 minuutin mittaisen esityksen jälkeen 

katsojilla on mahdollisuus jäädä keskustelemaan esiintyjäryhmän kanssa näytelmästä ja sen 

herättämistä ajatuksista. 

 

Esityksen musiikkia on kuunneltavissa osoitteessa http://youtu.be/WlajLcj82cc   



  

 

 

Teatteri ILMI Ö:n työryhmä: 

Anne Korhonen: näyttelijä, lavastus, puvustus 

Kaisa Koskinen: näyttelijä, valosuunnittelu, ääniajot 

Jari Rättyä: näyttelijä, käsikirjoitus, äänisuunnittelu, 

musiikki 

Minna Savin: näyttelijä, lavastus, puvustus 

Ohjaus työryhmän. 

 

 Aikataulu:  

 Esityskausi joulukuu 2013, tilattavissa heti. 

  

Hinta: yhden esityksen hinta  850 e  + matkakulut.  

Lisäesityksistä neuvoteltavissa huomattavia alennuksia. 

 

 

Esiintymispaikat: 

Päiväsalit, ruokailutilat, juhlasalit tms. Esiintymistilan tarve 5 x 4 m 

+ katsomotilat. Katsojamäärällä ei ole ala- eikä ylärajaa, 

kunhan kaikki vain näkevät hyvin eli myös tilallinen 

katsojakokemus on miellyttävä.  

 

Työryhmän täytyy päästä esitystilaan 1,5 tuntia ennen esityksen 

alkua rakentamaan lavastus sekä valo- ja äänitekniikka.  

 

 

Esitysmäärät ja kommentteja: 

Näytelmää on esitetty vuonna 2012 yhdessätoista Helsingin 

vanhuspalveluyksikössä (voitimme Kulttuurikeskuksen Osaattori 

–hankkeen Taide-esitys pilotti –kilpailun).  

Lisäksi esitys vieraili Kajaanissa  paikallisen seurakunnan 

kutsumana, josta nämä kommentit: 

(5 esitystä; 2 palvelutaloissa, 2 seurakunnan tilaisuuksissa, 1 Kajaanin kaupunginteatterissa) 

 -”Enää km jouluun” on ikäihmisille ja elämää nähneille sopiva, erilainen, joulutarina. 

-Kertomus vie mennessään, yllättää ja saa katsomaan tätä hetkeä menneen valossa. 

-Esitys sopii monenlaisille vanhusryhmille, laitoksiin ja vapaaehtoistyöntekijöille/ryhmille.  

Anneli Kemppainen, diakonissa /Kajaanin srk ja Heimo Haverinen, nuorisotyöntekijä /Kajaanin srk 

 

Lisätietoja ja varaukset: 

Anne Korhonen 

ilmianne@gmail.com 

040- 7151394 

Lisätietoja Teatteri ILMI Ö:stä: www.teatteri-ilmio.com 
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