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1.
Johdanto
Todellisuuden tutkimuskeskus on Helsingistä käsin toimiva esitystaiteen kollektiivi, joka on tutkinut todellisuutta 
ja etsinyt uusia esitysmuotoja vuodesta 2001 saakka.

Todellisuuden tutkimuskeskuksen visio on, että taide muuttaa todellisuuden.

Esitykset ovat sekä tutkimuksemme pääasiallinen väline että sen hedelmä; tuotamme vuosittain useita produk- 
tioita, jotka laajentavat ja rikkovat paitsi vallitsevaa todellisuuskäsitystä, myös venyttävät esitystaiteen rajoja ja 
määritelmiä. Suurin osa esityksistä tapahtuu perinteisten esitystilojen ulkopuolella: kadulla, metsässä, galleriois-
sa, festivaaleilla, työpaikoilla ja ihmisten kodeissa. Näin poikkeukselliset olosuhteet vaativat poikkeuksellista huo- 
lenpitoa katsojasta ja vuosien myötä meistä on tullut yleisötyön erityisosaajia. Katsoja ja hänen kokemuksensa 
ovat huomiomme keskipisteessä. Siksi yleisöämme voi useimmiten kutsua pikemminkin kokijoiksi tai aktiivisik-
si tekijöiksi.

Todellisuuden tutkimuskeskus on kuluneiden 15 vuoden aikana ollut mukana vakiinnuttamassa teatterin ja 
performanssin välimaastoon sijoittuvaa esitystaidetta suomalaiseen kulttuuriin ja toteuttanut noin sata esityspro- 
jektia. Esitysten lisäksi olemme järjestäneet työpajoja, koulutuksia, seminaareja, tapahtumia ja häiriöitä, luoneet 
mm. taiteellispedagogisen metodin, mysteerikoulun, vankilaresidenssin, taidevarkauksia ja urbaaneja rituaaleja. 
Olemme olleet mukana pitkissä kansainvälisissä hankkeissa ja esityksemme ovat vierailleet ulkomailla. Esitys-lehti 
käynnisti julkaisutoimintamme vuonna 2007, jonka jälkeen olemme kustantaneet myös useita kirjoja. Viimeisin 
tulokas on englanninkielinen nettilehti ICE HOLE – the Live Art Journal.

Todellisuuden tutkimuskeskus ei siis ole teatteri, vaikka monet jäsenistämme ovat teatterialalta ja tuotamme 
myös nykyteatteriesityksiä. Me olemme joukko keskenään erimielisiä esittävän taiteen ammattilaisia – ohjaajia, 
näyttelijöitä, koreografeja, valosuunnittelijoita, muusikoita, pelisuunnittelijoita, rituaalitaiteilijoita, kulttuuripeda-
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gogeja. Todellisuuden tutkimuskeskus ei ole myöskään salaseura. Joka syksy kuka tahansa todellisuuden taiteelli-
sesta tutkimisesta kiinnostunut voi hakea jäseneksi. Tällä hetkellä meitä on 44. Jäsenten lisäksi produktioihimme 
osallistuu vuosittain 15–50 vierailijaa taiteen ja tieteen eri aloilta.

Missiomme on nähdä tulevaisuuteen ja mennä sinne, minne kukaan muu ei ole vielä mennyt.

Jo viidentoista vuoden ajan Todellisuuden tutkimuskeskus on pysynyt pari askelta muita edellä ja olemme si-
tä yhä. Tämän takia esityksemme saattavat ensi alkuun vaikuttaa oudoilta, eikä meistä puhuta järin paljon. Mutta 
kun jokin tekotapa muuttuu trendikkääksi, on enemmän kuin todennäköistä, että joku meistä on jo kokeillut sitä 
ja esittänyt siitä näkemyksiä. Todellisuuden tutkimuskeskus edustaa suomalaisen esittävän taiteen avantgardea kir-
jaimellisesti: me olemme nykyajan tutkimusmatkailijoita, uudisraivaajia – ja tulevaisuuden etuvartioasema.

Käytännössä tämä tarkoittaa:
1. Rajojen testaamista; jatkuvaa pohdintaa siitä mitä esitys ja esiintyjyys voisivat olla.
2. Uusien taidemuotojen kehittämistä.
3. Todellisuuden luonteen jatkuvaa kysymistä. Tavoitteemme on saada kaikki kysymään, mitä todellisuus on 

ja mitä sen pitäisi olla.

Toiminnan erityislaatu:
Todellisuuden tutkimuskeskuksen erityispiirteitä ovat seuraavat seikat:

1. Olemme aikaamme edellä 5-10 vuotta.
2. Kokemuksellisuus. Todellisuuden tutkimuskeskuksen esitysten keskiössä on katsojan oma kokemus; mitä 

hän aistii kehollaan ja mitä hänen mielessään tapahtuu. Katsoja on meille moniaistinen kokija.
3. Osallistavuus. Todellisuutta tutkitaan yhdessä katsojien kanssa ja katsojat osallistuvat halutessaan teosten 

luomiseen esityksen antamissa puitteissa. Katsoja on osallistuja, kanssatutkija.
4. Immersiivisyys. Todellisuuden tutkimuskeskuksen esitykset upottavat katsojan todellisuuteen, eivät esitystä 

varten rakennettuun ympäristöön/fiktioon.
5. Palvelumuotoilu. Todellisuuden tutkimuskeskuksessa on mm. perehdytty palveluihin esityksenä, jotka tarjo-

taan usein yhdelle katsojalle kerrallaan (esim. Utopiakonsultaatio). Palvelumuotoilu on meille asiakkaan ke-
hon, mielen ja tajunnantilan ohjaamista dialogissa asiakkaan kanssa.

6. Yleisötyö. Katsojan yksilöllisen ja moniaistisen kohtaamisen harjoittaminen on tehnyt meistä taitavia huo-
lehtimaan yleisön hyvinvoinnista ja tarpeista.
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7. Yhteistyön ja toimintamallien kehittäminen. Todellisuuden tutkimuskeskuksessa kokeillaan jatkuvasti eri-
laisia ryhmätyön, työn jakamisen, toiminnan ja johtamisen malleja. 

Strategia vuosille 2018-2020:
Vuonna 2017 Todellisuuden tutkimuskeskus valitsi vuosien 2018-2019 taiteelliseksi johtajaksi yhden perustaja- 
jäsenistään, ohjaaja Janne Saarakkalan. Päätöksen taustalla on tyytymättömyys yhdistyksen näkymättömyyteen ja 
aiemmin hajautetusti ja/tai kollektiivisesti toteutetun taiteellisia sisältöjä koskevan päätöksenteon hitauteen. Myös 
useiden vuosien ajan käytössä ollut hajautettu tuotantomalli, jossa toiminta on keskittynyt moniin, yhtä aikaa toi-
miviin produktiokohtaisiin työryhmiin, on tarkoittanut käytännössä sitä, että resurssit ovat pilkkoutuneet pie-
niksi palasiksi ja produktiot ovat olleet heikosti rahoitettuja ja markkinoituja. Tarvitsemme resurssien entistä te-
rävämpää keskittämistä sekä tekijöiden työrauhan lisäämiseksi että tiedotuksen ja markkinoinnin terävöittämi- 
seksi. Todellisuuden tutkimuskeskuksen jäsenet, vierailevat artistit, esitykset, visio ja missio ansaitsevat enemmän 
huomiota ja huolenpitoa. Siitä vastaavat tästä lähtien toiminnanjohtaja ja taiteellinen johtaja yhdessä.

Vuosina 2018-2019 Todellisuuden tutkimuskeskuksen tuotantomalli jakautuu tiukasti rajattuun pääohjelmis-
toon, jonka taiteellinen johtaja on valinnut, ja vapaamuotoiseen Off-ohjelmistoon. Pääohjelmiston esitysten to- 
teuttamiseen satsataan leijonan osa resursseista ja Off-ohjelmiston esityksille Todellisuuden tutkimuskeskus antaa 
tiedotuksellisen ja ideologisen puitteen. Strategia tarkentuu vuosina 2019-2020 seuraavalla tavalla:

1. Jäsenten toteuttaman, vuosia jatkuneen pitkäjänteisen taiteellisen tutkimuksen jatkuminen. 

2. Todellisuuden tutkiminen ulos kaapista! Todellisuuden tutkimuskeskuksen historian aikana kertyneen ko-
kemuksen ja osaamisen tunnetuksi tekeminen sekä kollektiivin omarahoituksen lisääminen kehitettyjen esi-
tyskonseptien ja taidepalvelujen kaupallistamisella. Taiteilijoiden lisäksi Todellisuuden tutkimuskeskuksen 
esityksen puhuttelevat erityisryhmiä, joille esityksiä on kohdennettu menestyksekkäästi, esimerkiksi lapset, 
vanhukset, päihdekuntoutujat ja kinkyt. Uudeksi kohderyhmäksi etsimme laajempaa pääsylippuja ostavaa 
yleisöä, sekä taloudellisista syistä että toteuttaaksemme missiotamme. 

3. Residenssiohjelma tulevaisuuden esitystaiteelle. Todellisuuden tutkimuskeskuksen näky tulevaisuuteen 
pysyy kirkkaana vain uusien jäsenien myötä, jotka edustavat uusia sukupolvia, ajattelutapoja, näkökulmia ja 
unelmia. Viime vuosina uusia jäseniä ei ole juurikaan kollektiiviin liittynyt, ja jos onkin, he eivät ole olleet 
visionäärejä ainakaan Todellisuuden tutkimuskeskuksen toiminnassa. Siksi käynnistämme vuonna 2019 resi-
denssiohjelman, jossa vasta valmistuneille tai vasta maahan muuttaneille nuorille tekijöille tarjotaan vuo- sit-
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tain yhtä tuotantopaikkaa, jonka tarkoitus on tuottaa esityksiä, jollaisia ei ole vielä koskaan ennen nähty tai 
koettu. Samalla tuemme nuorten ammattilaisten omaa taiteellista kehitystä, profiloitumista ja työmahdolli-
suuksia. Residenssiohjelma toteutetaan yhteistyössä kuopiolaisen ANTI-festivaalin kanssa. 

4. Kansallinen näkyvyys. Todellisuuden tutkimuskeskuksen toiminta on vuosikaudet ollut Helsinkiin keskit- 
tyvää ja kansainvälistä mutta harvemmin Suomessa tunnettua laajemmin. Yhteistyössä alan muiden toimi- 
joiden kanssa Todellisuuden tutkimuskeskus aikoo laajentaa toimintaansa Suomessa, levittää todellisuuden 
luonteen kysymisen sanomaa ja vahvistaa esitystaiteen kansallista asemaa. 

Vuosina 2019-2020 ohjelmisto koostuu aina kolmesta tuotannosta:

1. Esitys/demo/ulostulo, jonka taustalla on kollektiivin jäsenten pitkäjänteinen taiteellinen tutkimustyö ja sen 
kehittäminen.

2. Tulevaisuuden esitystaide -residenssiohjelman esitys.
3. TTK:n repertuaarista tai historiasta esille nostettu ja jatkokehitetty esitys/konsepti/palvelu, jota myydään laa-

jemmalle suomalaiselle yleisölle kiertue-esityksenä. 



8

2. 
Jäsenistö
Vuonna 2018 yhdistykseen kuului 40 todellisuuden tutkijaa.

Jäsenet 2018:

Aittamaa Essi X tuottaja
Condit Outi X näyttelijä 
Eerola Talvikki X näyttelijä, esitystaiteilija 
Elo Julius X ohjaaja, esitystaiteilija 
Haataja Henri X tuottaja 
Halinen Titta X dramaturgi
Hammarberg Johanna X taiteilija 
Hannula Saara X esitys- ja kuvataiteilija 
Hosiasluoma Niina X näyttelijä 
Häkkinen Anna Maria X tanssitaiteilija, koreografi
Härkönen Ville X näyttelijä 
Johnsson Jussi X näyttelijä 
Jussilainen Anna X tanssitaiteilija, opettaja ja kulttuurintutkija 
Kontula Lauri X näyttelijä 
Koskinen Pekko X pelisuunnittelija 
Laitinen Tuomas X esitystaiteilija
Lappi Ari-Pekka X todellisuuspelien suunnittelija, solution architect
Lindstedt Iida-Maaria X näyttelijä
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Luukka Louna-Tuuli X teatteri-ilmaisun ohjaaja 
Mertanen Minja X tanssitaiteilija 
Mäkelä Pasi X butotanssija, muusikko 
Mustonen Maija X tanssitaiteilija 
Numminen Katariina X ohjaaja, dramaturgi 
Nuutinen Maria X esitystaiteilija, ympäristötutkija 
Oiva Maria X esitystaiteilija 
Oiva Timo X muusikko 
Partanen Jarkko X tanssitaiteilija 
Pellinen Janne X ohjaaja, lakimies 
Pitkänen Pekka X valosuunnittelija 
Porkola Pilvi X esitystaiteilija 
Priha Linda X tanssitaiteilija 
Saarakkala Janne X ohjaaja 
Santavuori Risto X kulttuuripedagogi 
Silvennoinen Tommi X ohjaaja 
Taipale Petri X esitystaiteilija
Torvinen Timo X näyttelijä, teatteri-ilmaisun ohjaaja, teatteriteknikko 
Tuomisto Tuire X näyttelijä 
Van Den Berg Kolina X näyttelijä 
Vuori Eero-Tapio X ohjaaja, esitystaiteilija, rituaalitaiteilija
Wikström Jonna X esitystaiteilija, teatteri-ilmaisun opettaja
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3. 
Hallitus ja työntekijät
Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimi Annu Kemppainen ja taiteellisena johtajana Janne Saarakkala. Heta 
Keskinarkaus toimi kevään 2018 tuotannon harjoittelijana ja 1.6.2018 alkaen tuntikohtaisesti palkattuna tuotta-
jana sekä kiertuemanagerina.

Yhdistyksessä työskenteli vuoden 2018 aikana eri mittaisissa työsuhteissa yhteensä 41 taiteiden ja tuotannon am-
mattilaista.

Hallituksen kokoonpano 1.1.–31.12.2018:
Maria Oiva   Puheenjohtaja
Talvikki Eerola   Varapuheenjohtaja
Titta Halinen  Jäsen

Hallitus kokoontui vuonna 2018 4 kertaa.

Yhdistys piti kaksi sääntömääräistä vuosikokousta: kevätkokouksen 11.4. klo 13 ja syyskokouksen 25.9. klo 18 
sekä ylimääräisen jäsenkokouksen 29.10. klo 17.
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4.
Vuoden 2018 ohjelmisto 

4.1  Pääohjelmisto
Vuonna 2018 Todellisuuden tutkimuskeskuksen aiheita olivat pahuus, painolastista vapautuminen ja näyttämön 
etiikka. Pääohjelmiston teokset olivat Tuire Tuomiston ohjaama Shawarma – Pahan koreografia, Louna-Tuuli 
Luukan ja Heidi Kestin palveluesitys Tuho-osasto sekä Tuomas Laitisen, Jussi Salmisen sekä työryhmän Postdi-
gital. 

Polarisoituvassa ja herkästi loukkaantuvassa ajassa puolustaudutaan hysteerisesti muita vastaan. Halutaan 
nähdä voimakkaita kontrasteja, jaetaan ihmisiä meihin ja muihin, hyviin ja pahoihin. Yhtäaikaisena ja ristirii-
taisena pyrkimyksenä on pahojen ihmisten seulominen esiin ja mustamaalaaminen, mutta toisaalta myös pa-
huuden kiel- täminen. Väitetään esimerkiksi, että mediassa tai taideteoksissa esitetty paha vain lisää pahaa maa-
ilmaan ja siksi sellainen pitäisi kieltää.

Todellisuuden tutkimuskeskus kysyi, tekeekö vaikeneminen maailmasta paremman? Eikö se tarkoita, et-
tä kuljemme laput silmillä ja vältämme pahan kohtaamista ja käsittelyä? Voisiko pahuutta purkaa? Ovatko esi-
merkiksi negatiiviset tunteet pahuutta? Tai voiko sellaisille luoda kanavaa purkautua luovasti?
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4.1.1 SHAWARMA – Pahan koreografia
Ohjaaja Tuire Tuomisto kirjoittaa:

Teatterikorkeakoulun lopputyöni Dark Matter (2017) käsitteli sananmukaisesti paitsi pimeää asiaa/asioita (mat-
ter), myös sitä, miten pimeä aine, vaikka emme sitä näe, vaikuttaa meihin silti. Shawarma – Pahan koreografia on 
tämän ajatusketjun jatkoa. Siirryin pimeydestä pahuuteen. Minua kiinnosti mitä toimintoja ja ilmenemismuotoja 
paha aiheuttaa, minkälaisia koreografioita, ja mitä paha tai pahuus tarkoittaa. Esityksessä se kulminoitui ”lampau-
teen”, suuren enemmistön passiivisuuteen, joka on kautta aikain mahdollistanut pahan. 

Uskollisuus, velvollisuus ja kurinalaisuus ovat hyveitä, jotka voivat kääntyä pahuuden käyttövoimaksi. Outo tai 
vieras ilmiö/ihminen voi leimautua pahaksi olematta sitä, vain siksi, että on tunnistamaton. Paha on jotain sellais-
ta, jota emme tunnista tai pysty kategorisoimaan. On vain olemassa kulttuurisia, sosiaalisia, historiallisia ketjuja, 
logiikoita, joita emme kykene seuraamaan. Tunnekulkuja, jotka ovat käsittämättömiä. Kierteitä, kehiä, spiraaleja. 
Ne voivat johtaa johonkin, joka näyttää, ja on, silmitöntä ja julmaa. Pahaa.

Shawarma-sanan etymologia on kääntyminen (turning). Pyörre, kääntyminen, kehät manifestoivat esityksessä 
pahuutta. Kehää juokseva mies, vertikaalisesti pyörivä ihmisgrilli, pyörteissä etenevä kansantanssi ja ekstaattinen 
sufi-tanssi, tanssitangon (x-pole) ruumiita toisiinsa kietova ja erottava liike. Toimistotuolin 360 astetta. Käsien lii-
ke. Kädet, jotka tuodaan katsojalle lähikuvaan. Kädet, joista hyvä ja paha alkaa, ja loppuu.

Esityksen liikekieli rakentui pyöriville, pyörteisille ja kehämäisille liikeradoille kaikuvassa öljysäiliössä. Soitti-
mena toimi itse säiliö, öljytynnyrit, sekä ruosteisista putkista rakennetut kellot. Esityksen päättivät elävät karitsat, 
jotka leikkivät ja juoksentelivat Mammu Rankasen ja Emilia Kokon kanssa näyttämöllä. Esitys lainasi pyörteen ja 
kehän estetiikkaa, joissa oli uskonnollisia tunnusmerkkejä (suvivirsi, sufi). Myös monissa katsojakokemuksissa ko-
rostui ilmiö, joka viittaa mielestäni uskonnon piirissä koettuun:

”Pidin esityksestä valtavasti. Itkin aika paljon. Pidin siitä, että samaan aikaan kaikki on selitetty, mutta täysin katso-
jan tulkittavissa, valittavissa, kelattavissa. Samaan aikaan esitys oli mammuttimainen ja simppeli, iholla” Yleisökom-
mentti somesta

 
Esityksen ohjaajana halusin, että katsojalle kokemus olisi mahdollisimman ei-osallistava, sivustakatsojan roolia 
korostava. Vaikka katsojan rooli oli passiivinen, tila ja äänimaailma virittivät kokemuksen yhteiseksi, kevätkirkko-
maiseksi messuksi.

Esitykset: 5., 6., 10., 11. ja 13.5.2018 Öljysäiliö 468:ssa Laajasalossa, Helsingissä.
Katsojamäärä: 315 henkilöä
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Ohjaus/koreografia, dramaturgia: Tuire Tuomisto
Näyttämöllä: Emilia Kokko, Mammu Rankanen, Juha Ekola, Heta Keskinarkaus, Markus Lindén, Timo 
Torvinen sekä karitsat Pirkko ja Pentti
Äänisuunnittelu ja toteutus: Markus Lindén
Valosuunnittelu ja toteutus: Timo Torvinen
Skenografia: Tuire Tuomisto ja Timo Torvinen
Valokuvat: Jan Ahlstedt
Rakennustyöt: Timo Torvinen ja Simo Saarikoski
Tankotanssin opettaja: Camilla Rantanen
Lammasasiantuntija: Kaisa Hilska
Esitystaltiointi: Janne Savon
Traileri: Ville Vainio & Juha Ilmari Laine / No-Office
Tuotanto: Annu Kemppainen ja Heta Keskinarkaus / Todellisuuden tutkimuskeskus
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SHAWARMA – Pahan koreografia
Kuva: Jan Ahlstedt
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Tuho-osasto
Kuva: Jan Ahlstedt
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4.1.2 Tuho-osasto
”Tuho-osasto on paikka, johon voi tuoda tuhottavaksi esineen, josta haluaa hankkiutua eroon erityisellä tavalla. 
Toimimaton kapistus, ei-toivottu lahja, muisto menneestä suhteesta, oma sotilaspassi, vihattu kodintavara, rinta-
liivit, yliarvostettu kirja. Tuhottavaksi kelpaa mikä tahansa, mikä ei ole elävä olento tai jonka tuhoamisesta ei ai-
heudu vaaraa tai vakavaa rikosta. Kunhan jaksat kantaa sen Tuho-osastolle itse, me huolehdimme lopusta.

Ei-toivottu tavara on sekä konkreettinen että sentimentaalinen lasti. Tuho-osaston tarkoituksena ei ole tuottaa 
hyvää mieltä uudelleenkäyttämällä tarpeetonta roinaa, vaan kanavoida pahaa mieltä, ahdistusta, ärsytystä tai mui-
ta raskauttavia tunteita mahdollisesti puhdistaviksi tai ilahduttaviksi taide-elämyksiksi. Tai vain nauttia hävityk-
sestä tietämättä miksi. Tuho-osastolla pääsee eroon yhdestä taakasta ja saa vastineeksi yksilöllisen tuhoamispalve-
lukokemuksen.”

Tuho-osasto oli palvelumuotoinen esitys yhdelle katsojalle kerrallaan ja installaatio, joka toteutettiin Tiketti 
Galleriassa syyskuussa 2018. Esitys alkoi, kun katsoja saapui paikalle ennalta varaamanansa ajankohtana, jolloin 
Henkilökohtainen vastaanottovirkailija otti hänet huolenpitonsa alaiseksi. Alussa katsoja valmistautui vastaanot-
totilassa tuhoamiseen täyttämällä esitietolomakkeen, johon hän kirjoitti myös viimeiset sanat esineelleen, sekä pu-
keutumalla suojavarusteisiin. Tämän jälkeen vastaanottovirkailija saatteli hänet esineineen Tuhohuoneeseen, jos-
sa itse tuhoaminen tapahtui. Tuhoamistoimenpiteessä Tuhoajat hajottivat tuodun esineen ja toteuttivat ääniteok-
sia tallentamalla tuhon ääniä. Tuhoamisen toteuduttua Tuhoajat kuljettivat esineen jäänteet galleriatilaan ja koko-
sivat niistä uuden taideteoksen. Nämä teokset muodostivat esityskauden aikana rakentuneen installaation, Jäämis-
tön. Kun tuhottu esine oli installoitu, esitys päättyi.

Esineet dokumentoitiin ennen ja jälkeen tuhoamisen ja ne, kuten niiden tarinat ja tuhoamisesta tehdyt äänite-
okset on koottu Tuho-osaston Muistogalleriaan osoitteeseen todellisuus.fi/muistogalleria. Esityskauden viimeisenä 
päivänä järjestettiin Hautajaiskahvit, jotka alkoivat yleisölle avoimella tuhoamisella, jonka jälkeen installaatio pu-
rettiin käymällä läpi jokainen esine muistosanoineen. Tilaisuus päättyi jätteiden lajitteluun, johon halukkaat hau-
tajaiskahvittelijat osallistuivat. Jätteet toimitettiin kierrätykseen.

Katsojapalautteissa toistui se, kuinka esitys tarkensi huomiota esineen historiaan, aineellisuuteen ja ekologisiin 
sekä muihin eettisiin kysymyksiin. Esitys koettiin voimaannuttavaksi, puhdistavaksi, transformatiiviseksi, viih-
dyttäväksi, terapeuttiseksikin. Joillekin esitys toi mieleen bändin keikan, joillekin terapian, joillekin peep show’n, 
joillekin kirurgisen toimenpiteen, joillekin kuoleman ja hautajaiset. Esityksen katsojasuhdetta luonnehdittiin 
kirkkaaksi. 

Avajaiset: 6.9.2018 
Esitykset: 7.9., 10.9., 11.9., 12.9., 13.9., 14.9., 17.9., 18.9., 19.9., 20.9. ja 21.9.2018 klo 12, 15 ja 17 Tiketti 
Galleriassa (Urho Kekkosen katu 4-6, Helsinki)
Katsojamäärä: 34 henkilöä
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Konsepti & tuhoaminen: Taiteilijaduo Luukestit, eli Louna-Tuuli Luukka (EDma) ja Heidi Kesti. 
Teos oli Luukan taiteellinen opinnäytetyö Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta Esitysdramaturgian maisterioh-
jelmasta
Henkilökohtainen vastaanottovirkailija: Talvikki Eerola
Tilasuunnittelu: Ville Aunola & Luukestit
Tuotanto: Annu Kemppainen ja Heta Keskinarkaus / Todellisuuden tutkimuskeskus sekä Taideyliopiston Teat-
terikorkeakoulu

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta mukana olivat:
Näyttämämestari: Marja Zilcher
Tarpeisto: Heli Hyytiä
Puvusto: Anne Lehto Sirpa Luoma, Kati Mantere ja Arja Nuppola
Ääni back-up: Heikki Laakso

Valo back-up: Janne Björklöf
Tuottaja: Aapo Juusti
Ohjaava opettaja: Katariina Numminen

www.todellisuus.fi/muistogalleria

4.1.3 Postdigital
Tämän tekstin julkaisemiseen on käytetty digitaalisia välineitä, joten se rikkoo käsiteltyä hanketta ohjannutta toimin-
talogiikkaa. 

Onko enää mahdollista työskennellä taiteilijana ottamatta osaa digitaaliseen kapitalismiin? Postdigital-hanke tutki 
tätä kokeellisesti marraskuusta 2017 marraskuuhun 2018. Hanke toteutettiin ilman digitaalista mediaa, eritoten 
ilman monikansallisten suuryritysten palveluja, jotka ovat kapitalismin ytimessä juuri nyt. 

Prosessin aikana tuli ilmeiseksi, että digitaalisen kapitalismin ulkopuolella toimiminen on vuonna 2018 niin 
haastavaa, että hankkeen taiteellinen sisältö koostui suurelta osin työn vaatimista käytännön järjestelyistä. Esimer-
kiksi työryhmän kokoonkutsumisesta, yhteydenpitosta, rahoituksen hankkimisesta, materiaalihankinnoista, do-
kumentaatiosta ja tiedotuksesta tuli hankkeen tutkimuksellista ja taiteellista praktiikkaa. Työskentely muutti tai-
teilijoiden työtapoja radikaalisti: kävi ilmeiseksi, kuinka suuressa määrin ajattelu, muisti, yhteistyö ja luominen 
ovat kietoutuneet digitaalisiin palveluihin. Puhelimen ja tietokoneen sulkeminen ulos taiteen tekemisen ja julkis-
tamisen prosesseista paitsi tekee työn tuloksista lähes näkymättömiä, se myös muuttaa tekijöiden ja yleisön ruu-
miin ja mielen tiloja. 
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Esitys koostui kerran kuukaudessa järjestetyistä tapaamisista ja niihin liittyvästä tiedotuksesta ja muista järjeste-
lyistä. Tapaamisiin kutsuttiin kirjoituskoneilla kirjoitetuilla kirjeillä, joita lähetimme postin kautta, pudotimme 
postiluukuista sekä ojensimme kädestä käteen. Tapaamiset järjestettiin joka kuukauden toisena lauantaina vaih-
televissa paikoissa: mm. kodeissa, Talvipuutarhassa, Suomenlinnassa, Sanomatalossa sekä kodassa Töölönlahden 
rannalla. Sarjamaisen esityskokonaisuuden huipentuma oli kaksi teltassa toteutettua esitystapahtumaa: Helsingin 
Suvilahdessa 17.11. sekä Hakaniemen torilla 23.11. Molemmat tapahtumat koostuivat useista pienemmistä esi-
tyksistä, joita toteuttivat osin työryhmän jäsenet, osin kutsutut taiteilijat. Suvilahdessa järjestetyt jälkidigitaaliset 
esitysiltamat olivat yleisömenestys: teltta oli ääriään myöten täynnä ja sinne jonotettiin tuntien ajan marraskuun 
yössä.

Esitykset:
17.11. klo 21-01 Suvilahti, Helsinki. 
23.11. klo 9-13 Hakaniemen tori, Helsinki. 

Katsojamäärät:
Kuukausittaiset tapaamiset kokosivat yhteen noin 30 osallistujaa.
Telttatapahtumat keräsivät postdigitaaliseen todellisuuteen astuneita puolestaan noin 120.
Yhteensä esityskokonaisuus tavoitti siis noin 150 henkeä.

Katsojakommentti:
”Mä en tiedä mistä tää mun puhelin menee pois päältä.”

Työryhmä: Lea Kalenius, Katriina Kettunen, Tuomas Laitinen, Klaus Maunuksela, Laura Murtomaa ja Jus-
si Salminen
Vierailevat esiintyjät: Hilla Paakkanen, Jenni Väre, Harold Hejazi, David Petrov, Ilja Lehtinen, Ronja Louhi-
vuori, Ville Kabrell, Lätsä

4.2 OFF-ohjelmisto
4.2.1 Weather project – An entertaining project about the 
weather
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Vuonna 2018 Ferske Scener (Tromssa, Norja) ja Todellisuuden tutkimuskeskuksen Maria Oiva aloittivat yhteis-
projektin Weather project – An entertaining project about the weather (työnimi.) Esityksen alkuteemoina ovat 
sää, tunteet, ilmasto ja maantieteellinen pohjoinen. Esitys tutkii sitä, kuinka jokainen meistä on suhteessa säähän 
joka päivä, niin fyysisesti kuin emotionaalisestikin, ja toisaalta taas valitsemme sen, millaisen suhteen otamme il-
mastoon vai otammeko ollenkaan.

Projekti alkoi Eskuksen residenssillä Helsingissä 10.-16.9.2018. Ferske Scener vastasi kaikista residenssiin liit-
tyvistä kuluista. Todellisuuden tutkimuskeskus toimi vuonna 2018 teoksen hallinnollisena yhteistyötahona.

4.2.2 Jussin viimeinen nauha
Jussin viimeinen nauha on pitkällä aikavälillä syntyvä videoteos ja sen ympärille rakentuva installaatio ja esi-
tys, joka on saanut innoituksensa Samuel Beckettin näytelmästä Viimeinen ääninauha (Krapp’s Last Tape, 1959). 
Työryhmän konseptin lähtökohtana on näyttelijä Jussi Johnssonin keho ja Bo Carpelanin runo Ei meitä aika 
muuta vaan tila (Det är inte tid som förandra oss -runo kokoelmasta I de mörka rummen, i de ljusa, 1976). Vuo-
desta 2004 lähtien Johnsson on kertonut säännöllisesti kerran vuodessa kameralle kehonsa tilasta ja lausunut aina 
saman Carpelanin runon. 

Kuvaussessioita jatketaan vuosittain suunniteltuun ensi-iltaan saakka, joka on vuonna 2036. Lopullinen esitys 
käsittelee ikääntymistä, elämänkaarta ja valintoja. Sitä ennen kertyneestä materiaalista julkaistaan esityksellisiä vä-
likatsauksia, joista ensimmäinen, videoteos Jussin viimeinen nauha – Väliraportti no.1, oli vuonna 2015 Esitystai-
teen keskuksella, Myymälä2-galleriassa Helsingissä sekä Ars Auttoinen -kesänäyttelyssä Padasjoella. Seuraava väli-
raportti on suunnitteilla vuodelle 2025.

Vuoden 2018 kuvaussessio toteutettiin 8.6. Betbergissä, Emäsalossa. 

Työryhmä: Näyttelijä Jussi Johnsson, ohjaaja Janne Saarakkala ja valo- ja videosuunnittelija Ville Virtanen

4.2.3 Luolarituaali
Rituaalityöskentely luolassa on ihmiskunnan vanhimpia rituaalitaiteen muotoja. Jo 50 000 vuotta sitten muinai-
nen ihminen laskeutui luolaan, sytytti tulen ja alkoi katsoa varjojen leikkiä luolan seinillä. Arkaaisen rituaalin yti-
messä oli muuntunut tietoisuuden tila ja kytkeytyminen inhimillistä suurempaan rakenteeseen ja yhteyteen. Luo-
larituaalin tarkoituksena on palata luolaan, ja uudelleen kytkeytyä tähän kaikkia nykyuskontoja edeltäneeseen ri-
tuaalitaiteen praktiikkaan, ja sitä kautta tuoda nykyaikaan uusia tapoja vaalia sekä ylläpitää kokonaisvaltaisen 
luontoyhteyden kokemusta. Toteutamme näin samaa taiteen ikivanhaa tehtävää, mitä toteuttivat kalliomaalaus-
ten tekijät.
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Postdigital
Kuva: Annu Kemppainen

Jussin viimeinen nauha
Kuva: Janne Saarakkala
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Postdigital
Kuva: Annu Kemppainen

Jussin viimeinen nauha
Kuva: Janne Saarakkala

Utopiakonsultaatio
Kuva: Jan Ahlstedt
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Vuonna 2018 Luolarituaalista toteutettiin kaksi eri versiota:
Torstaina 31.5. klo 18 Luolarituaali urbaanille ihmiselle (kesto 3 tuntia). Esitys oli tarkoitettu niille, jotka halusi-
vat kokeilla turvallisessa kehyksessä muinaista luolapraktiikkaa. Teoksen vaativuustaso oli alhainen.
Perjantaina 1.6. ja lauantaina 2.6. klo 18 Luolarituaali shamanismista kiinnostuneille (kesto 6 tuntia). Tämä esi-
tys oli tarkoitettu heille, jotka halusivat syventää omaa shamanistista praktiikkaansa. Teoksen vaativuustaso oli 
keskitasoa.

Esityksissä oli yhteensä 24 katsojaa.
Työryhmä: Hannele Kirjavainen, Jani-Petteri Olkkonen, Jussi Salminen, Eero-Tapio Vuori

4.3 Tilausesitykset
Vuonna 2018 esitettiin seuraavia TTK:n tilausesityksiä:

4.3.1 Utopiakonsultaatio
Utopiakonsultaation sovellus HDL:n D-asema Lastenkaaressa Kontulassa
Todellisuuden tutkimuskeskuksen taiteilijat Maria Santavuori ja Talvikki Eerola toteuttivat syksyn 2017 ja ke-
vään 2018 aikana Kontulan D-asema Lastenkaaressa taiteen juurruttamisen hankkeen. Tilaajana oli Helsingin 
Diakonissalaitos ja toiveena D-aseman henkilökunnan puolesta oli kehittää uusia kohtaamisen välineitä arkeen. 
Taiteilijat työskentelivät Lastenkaaressa joka perjantai.

Projekti aloitettiin kysymällä lapsilta, mitä todellisuuden tutkiminen heidän mielestään on. Lapset keksivät, et-
tä todellisuutta voisi tutkia haastattelemalla. Näin ollen haastattelut ja kysyminen muodostuivat keskeisiksi tutki-
musvälineiksi. 

Projektin edetessä tutkimushuoneeksi valikoitui lasten kanssa aina yksi huone, joka nimettiin edellisen viikon 
leikkien pohjalta. Leikkien teemana oli todellisuuden tutkiminen. Tutkimusmenetelmät ja kysymykset syntyivät 
yhdessä lasten kanssa.  Huoneita olivat esimerkiksi Tutkimushuone, Kysymyshuone, Vastaushuone, Videoesitys-
huone, Musiikkihuone, Haaveiluhuone... 

Eri teemojen pohjalta luoduissa tiloissa taiteilijat taltioivat lasten kanssa kaikkea mitä huoneessa syntyi. He 
seurasivat lapsia, tarttuivat heidän ehdotuksiinsa ja kehittivät niitä yhdessä eteenpäin. Esityksen käsite oli tiiviis-
ti läsnä työskentelyssä. 

Lopussa Eerola ja Santavuori toteuttivat Lastenkaareen näyttelyn dokumentointimateriaaleista ja -tallenteis-
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Luolarituaali X Kuva: ph. roni diniz

ta, jotka syntyivät leikeistä lasten kanssa. Näyttelyssä oli esillä lasten tarinoita, kysymyksiä ja esityksiä. Näyttelys-
sä oli kuva-, video- ja tekstimateriaalia, satuja ja äänitteitä. Osallistuminen oli lapsille vapaaehtoista koko projek-
tin ajan.

Projektissa erityisen arvokasta oli se, että TTK:n taiteilijat saivat olla yhdessä paikassa pitkään ja nähdä miten 
taiteen juurruttaminen tapahtui ajan kanssa osaksi Lastenkaaren arkea myös silloin kun taiteilijat eivät olleet pai-
kalla. Taiteilijat tulivat osaksi yhteisön arkea ja yhteistyö henkilökunnan ja lasten kanssa oli luonnollista, vaivaton-
ta ja dialogista.

Osallistujamäärä: 30 lasta ja 10 aikuista 

Helsingin Diakonissalaitoksen Kansalaistoiminta-areenalla ja Kannelmäen D-asemalla syys-joulukuu 2018
Utopiakonsultit Talvikki Eerola ja Maria Santavuori toteuttivat Utopiakonsultaatio-teosta Helsingin Diakonis-
salaitoksen Alppikadun korttelissa ja Kannelmäen D-asemalla syksyllä 2018, syyskuun alusta joulukuun puoli-
väliin saakka. Yhteistyö HDL:n kanssa on ollut monivuotinen ja Utopiakonsultaatio-teos on kiertänyt laitoksis-
sa vuodesta 2012 lähtien. D-asemien asiakaskunta koostuu suurimmalta osin nuorista korvaushoidon asiakkais-
ta, asunnottomista ja pitkäaikaistyöttömistä. Lähtökohtana ja tilauksena HDL:n kulttuuritoimijoiden puoles-
ta oli muovata Utopiakonsultaatiosta voimakkaasti yhteisöllinen versio. Eerola ja Santavuori kohtasivat Kansalais-
toiminta-areenan asiakkaita kaksi kertaa viikossa, tiistaisin ja torstaisin neljän tunnin ajan. Utopiakonsultaatioita 
tehtiin niin yksittäisille ihmisille kuin isommalle ryhmälle kerrallaan.

Utopiakonsultaatiosta syntyi dialogissa asiakkaiden kanssa Utopiavaelluksia, jotka tapahtuivat niin sisätilois-
sa kuin kortteliympäristössä. Utopiavaelluksilla etsittiin konsultin johdattelemana ympäröivästä todellisuudes-
ta haluttua olotilaa vahvistavia yksityiskohtia erilaisten esityksellisten harjoitteiden avulla. Esityksen aineistona 
on kaikki mitä ympäristö tarjoaa, samoin se, miten asiakkaan toiveet, tunteet tai kysymykset heijastuvat ympäris-
töön. Vaelluksilla tutkittiin uusia tapoja sijoittua ympäröivään todellisuuteen ja sitä kautta löytää uusia reittejä ot-
taa todellisuudesta kiinni myös omassa elämässä ja yhteiskunnassa.

Kohtaamisista syntyneistä tekstimateriaalista ja valokuvista utopiakonsultit suunnittelivat ja toteuttivat Kohtaami-
sista -esityksen KTA:lle 30.10. Katsojia esityksessä oli 35, asiakkaiden lisäksi KTA:n henkilökuntaa 4 sekä Todelli-
suuden tutkimuskeskuksen toiminnanjohtaja Annu Kemppainen ja taiteellinen johtaja Janne Saarakkala.

Kansalaistoiminta-areenalla järjestettiin joka toinen tiistaiaamu kävijäkokous, jossa asiakkaat saivat toivoa toi-
mintaa. Konsultit osallistuivat näihin ja toiveiden pohjalta syntyi esitykset “Kehukaraoke” ja “Lemmenlaiva”.

Yhteensä Kansalaistoiminta-areenalla, Auroratalossa ja Kannelmäen D-asemalla esityksiimme: Kohtaamisista, 
Lemmenlaiva, ja Kehukaraoke, sekä yksilö -ja ryhmäkonsultaatioihin osallistui syksyn aikana 70 katsojaa. Henki-
lökunnasta aktiivisesti osallistui 9 työntekijää. 

Alppikadun D-asema eli kansalaistoiminta-areena (KTA) mahdollistaa ihmisen osallisuuden yhteisöllisyyteen 
ja luovuuteen riippumatta hänen elämäntilanteestaan. KTA:lla kävijät osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja sen 
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toteutukseen. D-asema KTA:n toiminnan lähtökohtana on yhteisöllisyys, ja kaikilla kävijöillä on mahdollisuus 
siirtyä kävijästä toimijaksi.

Superwood - festivaalit 12.-13.10.2018:
Utopiakonsultti Talvikki Eerola oli Superwood-festivaaleilla kahtena päivänä (yhteensä 8 tuntia.) Festivaalia var-
ten  Utopiakonsultaatiosta luotiin uudenlainen 10-15 minuuttia kestävä Todellisuusmatka. TTK:lla oli oma 
Utopiakonsultaatiolle omistettu huone, josta konsultaatiot lähtivät festivaaliympäristöön. Ajat utopiakonsultaa-
tioon varattiin loppuun ensimmäisen tunnin aikana. Utopiakonsultaatioihin osallistui 12 konsultoitavaa.

Superwood on Ivana Helsingin järjestämä aikuisten kaupunkifestivaali ympärivuorokautisella ohjelmalla Hel-
singin Vuosaaren helmessä, Hotel Rantapuistossa. Täysin uudenlainen twin peaks -fiiliksen omaava festivaali yh-
distää musiikin, taiteen, ruuan, juoman, akateemiset puheet sekä muodin arkkitehtuurisesti vaikuttavassa paikas-
sa meren rannalla. 

4.3.2 Moe
Mail Order Experimance, MOE, on katsojalähtöinen esitys, joka yhdistelee elementtejä teatterista ja tajunnalli-
sesta ohjauksesta. Esityksen voi kokea yksi ihminen kerrallaan omassa kodissaan – tai missä tahansa – ottaen huo-
mioon sen, mihin ympäristöön esitys on valmistettu. ’Esitys’ tulee kotiin kirjekuoressa, jonka sisälle on asetettu 
esityksen kannalta tarpeelliset ohjeet. Mail Order Experimance ei ole esitys konventionaalisessa mielessä, kukaan 
muu kuin katsoja itse ei osallistu siihen. Jokapäiväinen todellisuus toimii esityksen näyttämönä. Mail Order Expe-
rimance kysyy: Mitä on esitys? Mikä on katsojan rooli esityksen luonnissa? 

MOE julkaistiin ensi kerran 2008 osana TTK:n tutkimussuunnitelmaa Katsoja-kokijan keho esityksessä. 2011 
se ilmestyi uudistettuna ja myös englanniksi. Sen jälkeen esitys on ollut tilattavissa TTK:n kaupasta. Vuonna 
2018 MOE lähetettiin kolmelle katsojalle.

Työryhmä: Eero-Tapio Vuori ja Risto Santavuori
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4.4 Julkaisut
Vuonna 2018 TTK:n julkaisutoiminta oli vilkasta. Julkaisimme Utopiakonsultin käsikirjan, kahdeksannen ICE 
HOLE -nettijulkaisun sekä päätoimitimme Voima-lehden kesänumeron.

4.4.1 Utopiakonsultin käsikirja
Tammikuussa 2018 TTK julkaisi Utopiakonsultin käsikirjan. Käsikirja esittelee Todellisuuden tutkimuskeskukses-
sa kehitetyn taideteoksen ja palvelumuodon, Utopiakonsultaation. Se on esitystaiteen traditiosta syntynyttä osal-
listavaa esitystaidetta, joka tapahtuu keskellä katsojan omaa arkea.

Kirjoittajat: Talvikki Eerola, Risto Santavuori 
Kustannustoimittaja: Tuomas Laitinen

4.4.2 Ice hole – the live art journal #8
Vuonna 2015 avattu, videoista ja teksteistä koostuva, englanninkielinen nettijulkaisu ICE HOLE – Live Art Jour-
nal julkaisi kahdeksannen numeronsa 30.11.2018 Janne Saarakkalan päätoimittamana.

ICE HOLE #8 käsittelee seksipositiivisen kulttuurin esiinmarssia esitystaiteessa ja erityisesti teoksia, jotka pyr-
kivät kiihottamaan kokijaansa seksuaalisesti. Onko sellainen esitys taidetta, seksikästä taidetta vai pelkkää seksiä? 
Ja mikä ero on taiteella, seksipositiivisella aktivismilla ja seksityöllä? 

Profiilihaastatteluissa katsojan/kokijan kiihottumista taiteessaan tutkiva esitystaiteilija Julius Elo ja Berliinis-
sä asuva performanssitaiteilija ja seksityöläinen Sadie Lune. Haastateltavana myös kolmen opiskelijan muodosta-
ma Slutartists-ryhmä, joka herätti seksuaalisella esityksellään pahennusta Näyttelijäntaiteen koulutuksen 75-vuo-
tisjuhlagaalassa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa.

Videoita seuraavilta taiteilijoilta ja ryhmiltä: Pony Express (AU), Alisa Javits (FIN), Sadie Lune (DE/US), 
Pilvi Porkola (FIN), Nora Rinne (FIN), Aada Sigurlina (FIN) & Tomasz Szrama (FIN/PL). Teksteistä vas-
taavat ICE HOLE:n toimituskunnan jäsenet Tuomas Laitinen (FIN), Louna-Tuuli Luukka (FIN), Nora 
Rinne & Janne Saarakkala.

Toimitus: Tuomas Laitinen, Louna-Tuuli Luukka, Pilvi Porkola, Nora Rinne, Janne Saarakkala
http://www.icehole.fi
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Utopiakonsultin käsikirja
Kuva: Aino Nieminen

ICE HOLE – The Live Art Journal
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Utopiakonsultin käsikirja
Kuva: Aino Nieminen

ICE HOLE – The Live Art Journal

VOIMA & TTK
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4.4.3 Voima 6/2018
TTK:n ja Voima-lehden journalistinen yhteistyö alkoi vuonna 2018, kun TTK:n taiteellinen johtaja Janne Saa-
rakkala päätoimitti Voima-lehden heinä-elokuun numeron 6/2018, joka ilmestyi 9.7.2018. 

Niin kuin viinasta viedään alkoholi, taiteesta on katoamassa taide, numerossa väitettiin ja kysyttiin, onko tai-
de katoamassa ylipäätään, ja jos on, johtuuko se taiteilijoiden käpertymisestä norsunluutorneihin, talousahdingos-
ta, kulttuurin viihteellistymisestä, eriarvoisuuden kasvusta vai älypuhelimista? Taide voi olla eskapistista, utoop-
pista ja fantasioivaa, mutta se ei ole koskaan irrallaan yhteiskunnasta. Siksi taiteen asemaa ja olosuhteista tarkaste-
lemalla on mahdollista esittää koko yhteiskuntaa ja sen kehityssuuntaa koskevia näkemyksiä. Siksi Voima 6/2018 
oli sekä taidepoliittinen numero että yhteiskunnallinen kannanotto taiteen ja sivistyksen puolesta.

Kirjoittajina mm. teatteriohjaaja Piia Peltola, toimittaja Aleksis Salusjärvi, standup-koomikko Jamie Mac-
Donald, näyttelijä ja esitystaiteilija Nora Rinne ja toimittaja Iida Simes. Todellisuuden tutkimuskeskuksesta kir-
joittajina Pilvi Porkola, Johanna Hammarberg ja Janne Saarakkala.

4.5 Muu toiminta ja yhteistyö
4.5.1 Taiteellisen ajattelun akatemia 
Tuire Tuomisto luennoi Taiteellisen Ajattelun Akatemiassa 10.-16.12.2018. Taiteellisen ajattelun akatemia tutkii 
esityksiä katsomalla niitä sekä toimii monitaiteisen kollegiaalisen keskustelun areenana.

Järjestäjä: Cirko – Uuden sirkuksen keskus yhteistyössä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kanssa
Osallistujat: 30 henkilöä.

Todellisuuden tutkimuskeskus toimi hankkeen hallinnollisena yhteistyötahona.
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4.5.2 Feministinen komedia
Maria Oiva esiintyi Feministisen komedian stand up -illoissa 16.5. ja 12.12.2018..

Todellisuuden tutkimuskeskus toimi hankkeen hallinnollisena yhteistyötahona.

4.5.3 Mosaiikki: 1918 – kadonnut kirje. Kuunnelma. 
1918 – Kadonnut kirje on pienimuotoinen teoskokonaisuus, jossa 12 fiktiivisen kirjeen kautta kerrotaan nykyi-
sen Kotkan alueelta sisällissodan 1918 vankileireille joutuneiden punaisten kohtaloista. Perustana ovat tositarinat, 
jotka kotkalaistaustainen käsikirjoittaja-ohjaaja Johanna Hammarberg puki ensin kirjeiden muotoon ja muokka-
si sitten kuunnelmaksi. Yhden tarinan kesto on 2-3 minuuttia.

Kuunnelman työryhmään kuuluivat ohjaaja-käsikirjoittaja Johanna Hammarbergin lisäksi näyttelijä Juha Val-
keapää, äänisuunnittelija Maija Kaunismaa ja miksaaja Aki Sihvonen.

Merikeskus Vellamon näyttelyissä ajalla 4.5.–30.12.2018 kävi Kadonnut kirje -kuunnelman esilläoloaikana 
kaikkiaan 38 572 kävijää. 

Todellisuuden tutkimuskeskus toimi teoksen hallinnollisena yhteistyötahona.

4.5.4 Ttk:n verkkokauppa
TTK:n julkaisemat kirjat, vanhat Esitys-lehdet ja kokemusesitykset ovat myynnissä verkkokaupassa osoitteessa 
www.holvi.com/shop/todellisuus. 
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Platonin valtio  X Kuva: Jan Ahlstedt

5.
Julkinen keskustelu ja muu 
osallistuminen
5.1 IETM - International Network for Contemporary Performing Arts
Vuoden 2018 alussa TTK liittyi kansainväliseen IETM-verkostoon. Annu Kemppainen ja Janne Saarakkala osal-
listuivat verkoston tapaamiseen 26.-29.4.2018 Portossa, Portugalissa. 

5.2 Teatterikeskus ry
Vuoden 2018 alussa TTK liittyi takaisin Teatterikeskuksen jäseneksi. Syinä olivat mm. halu tuoda esitystaiteen 
ääni kuuluviin kulttuuripoliittisessa keskustelussa, halu olla mukana kehittämässä esittävien taiteiden kenttää sekä 
päästä osallistumaan Teatterikeskuksen järjestämiin koulutuksiin.

5.3 Esitystaiteen keskus 
Vuoden 2018 alussa Todellisuuden tutkimuskeskus luopui toimistotilastaan Esitystaiteen keskuksella Suvilahdes-
sa. TTK vuokrasi Eskukselta edelleen varastotilaa ja kuului sen jäsenyhdistyksiin.
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6.
Rahoittajat

Helsingin kaupunki
Taiteen edistämiskeskus
Suomen Kulttuurirahasto
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7.
Talous ja tilastot
Vuoden 2018 tilinpäätös oli alijäämäinen 35 842,04 euroa. Edellisten vuosien tulos oli 35 785,47 euroa, eli yh-
distyksen omarahoitusosuus meni miinukselle 56,57 euroa. Vuonna 2018 yhdistykselle kerrytettyä omaa pääomaa 
käytettiin vuonna 2018 TTK:n esitysten ja julkaisujen markkinointiin ja näin ollen yleisöpohjan sekä omarahoi-
tusosuuden kasvattamiseen. Kerrytettyä pääomaa käytettiin myös lisähenkilöstön palkkaamiseen, TTK:n kansain-
välisen kiertuetoiminnan tehostamiseen, nettisivujen uudistamiseen, teosten konseptointipalveluihin sekä vuoden 
2019 ohjelmiston valmisteluun. 

Suuri yhdistyksen talouteen liittyvä riski ja epävarmuustekijä on harkinnanvarainen rahoitus, jonka Taiteen 
edistä- miskeskus (Taike) ja Helsingin kaupunki myöntävät yhdistykselle vuodeksi kerrallaan. Tämä tekee toi-
minnan pitkäjänteisestä suunnittelusta vaikeaa ja ohjasi ohjelmistosuunnittelun yhden vuoden sykliin yhdistyk-
sen strategiassa vuosille 2018-2020. Tästä syystä yhdistys ei hakenut Taiken kertaluontoista kolmivuotisrahoitusta 
syksyllä 2018, koska se olisi merkinnyt juuri päätetyn toimintamallin hylkäämistä. 

Toinen merkittävä epävarmuustekijä on julkisen tuen pieneneminen. Vuoden 2018 aikana onnistuimme ko-
rottamaan omarahoitus- ja esitystulojemme osuutta merkittävällä tavalla, sekä lisäämään esitystemme katsojamää-
riä ja esitystemme, taiteilijoidemme sekä toimintamme näkyvyyttä. Silti ajatus siitä, että toimintamme alkaisi ta-
loudellisesti kannatella itse itseään jossain vaiheessa, on todellisuudelle vieras. Rahoittajien edellyttämät satsaukset 
näkyvyyteen, markkinointiin ja katsojamääriin omarahoitusosuuden turvaamiseksi vaativat isoja taloudellisia sat-
sauksia, mitkä eivät ole mahdollisia ilman riittävää julkista tukea. Julkisen tuen pieneneminen tarkoittaa TTK:lle 
mm. entistä pienempiä ja riittämättömämpiä työntekijäresursseja, markkinoinnin määrän ja esitysten näkyvyyden 
rajua laskua sekä luopumista aiemmasta pyrkimyksestä maksaa taiteilijoille ammattimaista ja riittävää palkkaa.

Vuosi 2018 lukuina: 
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Kenen taidetta TTK rahoittaa?
Vuonna 2018 TTK:ssa työskenteli yhteensä 41 taidealan ammattilaista eri mittaisissa työsuhteissa. Näistä kaksi 
työskenteli hallinnollisissa ja tuotannollisissa töissä ja 39 teki pääasiassa taiteellista työtä. Taiteen edistämiskeskus 
ja Helsingin kaupunki ovat pääasialliset rahoittajamme ja kumpikin näistä tahoista edellyttää avustuksensaajilta 
sitoutumista kaikkien sukupuolten tasa-arvon sekä kaikenlaisen yhdenvertaisuuden edistämiseen. Tässä tilastotie-
toa siitä, kenen taidetta TTK rahoitti vuonna 2018:

Kategoria 1: Sukupuoli
Vastaukset:
Naisia 47,96 %
Miehiä 37,30 %
Muu 0 %
En halua kertoa 14,74 % 

Kategoria 2: Ikä
Vastaukset:
A) Alle 20 v: 0 %
B) 20-24 v: 0 %
C) 25-29 v: 0,61 %
D) 30-34 v: 21,28 %
E) 35-39 v: 37,37 %
F) 40-44 v: 5,65 %
G) 45-49 v: 29,43 %
H) 50-54 v: 2,46 %
I) 55-59 v: 0 %
J) 60 v tai vanhempi: 3,19 %

Kategoria 3: Kotipaikka
A) Helsinki: 77,15 %
B) Muu pääkaupunkiseutu: 3,19 %
C) Muu Suomi, mikä?: 19,66 % (Oulu, Tampere, Savonlinna)
D) Ulkomailla, missä?: 0 %

Kyselyyn vastausprosentti: 48,72 %. 
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8.
Yhteistyökumppanit
Ainoa Graphic Design
ANTI-festivaali
Baltic Circle -festivaali
Cirko – Uuden sirkuksen keskus
Helsingin Diakonissalaitos, Helsinki
Helsingin Taidemuseo HAM
Kiinteistö Oy Kaapelitalo
Lapin luontoelämys
Last Tuesday
Måndag
Superwood
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
Tiketti-galleria
Ferske Skener, Tromssa, Norja
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9.
Yhteystiedot

Todellisuuden tutkimuskeskus
www.todellisuus.fi
Toiminnanjohtaja Annu Kemppainen
Puh. 0400 641 989
annu@todellisuus.fi
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