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Vesta-Linnea ja aavelapsen arvoitus sai Suomen merkittävimmän 
lastenteatteripalkinnon 
 !
Teatteri Siperian ja Tampereen Työväen Teatterin yhteistuotantona tekemä näytelmä Vesta-Linnea 
ja aave lapsen arvo i tus on saanut vuoden 2017 va l takunnal l isen Lasten- ja 
nuortenteatteripalkinnon. Palkinto jaettiin Maailman teatteripäivänä 27.3. KOM-teatterilla vietetyssä 
Thalia-juhlassa Helsingissä. Suomen Teatterit ry:n ja Suomen Assitej ry:n Lasten- ja 
nuortenteatteripalkinto myönnetään joka toinen vuosi ansioituneelle lastenteatteritoimijalle tai 
lastenteatterin hyväksi toimineelle taholle tai teolle.!!
Vesta-Linnean valitsi voittajaksi tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio esiraadin asettamista 
ehdokkaista. Ehdolla olivat myös Unga Teaternin näytelmä Hamlet sanoi sen kauniimmin ja 
Tanssiteatteri Hurjaruuthin Talvisirkus. Esiraatiin kuuluivat Teatteri Hevosenkengän perustaja ja 
johtaja Kirsi Sirén, Oulun kaupunginteatterin tuottaja Elina Terho, nukketeatteritaiteilija Merja 
Pöyhönen, kulttuurituottaja Siw Handroos-Kelekay sekä Suomen Teatterit ry:n toimitusjohtaja 
Tommi Saarikivi. !!
Jenni Haukio perustelee valintaansa: ”Vesta-Linnea ja aavelapsen arvoitus on hurmaavan hauska, 
lastenteatterin parhaista traditioista ammentava näytelmä, joka välittömällä ja viihdyttävällä 
otteellaan tulee kuin huomaamatta lähelle lapsen ja koko perheen arjen tärkeitä, syvällisiä 
kysymyksiä kuten rohkeutta olla oma itsensä ja oppia kunnioittamaan erilaisuutta. Tampereen 
Työväen Teatterin ja Teatteri Siperian yhteistuotannon ehdottomia vahvuuksia ovat näytelmän 
ajankohtaisen aiheen lisäksi myös kaiken ikäisiä puhutteleva käsikirjoitus, erilaisia tunneskaaloja 
taitavasti esilletuova ohjaustyö, näyttelijöiden riemaannuttava heittäytyminen hahmojensa 
maailmaan sekä luova, monimuotoinen ääni-, valo- ja videosuunnittelu.” !!
Thalia-juhlassa pitämässään alustuksessa Haukio kiitteli myös sitä, että kaikki finalistit olivat 
kiinnittäneet huomiota esitysten esteettömyyteen ja erilaisten katsojien tasavertaisuuteen 
katsomiskokemuksen suhteen. Vesta-Linnea ja aavelapsen arvoitus -näytelmästä järjestetäänkin 
esteetön esitys lauantaina 1.4. klo 13 (Lue lisää rajattomasta esityksestä TÄSTÄ.).!!
Vesta-Linnea ja aavelapsen arvoitus sai ensi-iltansa 20.9.2016. Esitys jatkaa Eino Salmelaisen 
näyttämöllä 11.5.2017 asti. Tove Appelgrenin luomaan kirjasarjaan perustuvan näytelmän ohjaa 
Miika Muranen. Vesta-Linnean roolissa nähdään Maija Koivisto, ja muissa rooleissa Marika 
Heiskanen, Minna Hokkanen, Janne Kallioniemi, Tuukka Huttunen, Riikka Papunen, Valtteri 
Lehtinen ja Kristiina Hakovirta. Lavastuksen ja puvut on suunnitellut Pirjo Liiri-Majava, 
valosuunnittelijana toimi Timo J. Mäkinen, videosuunnittelijoina Kyösti Kallio ja Tero Koivisto 
sekä äänisuunnittelijana Kyösti Kallio.!!
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