


Mikä ihmeen Nuori Teatteri? 

Nuori Teatteri -leiri järjestetään 11.-18.6.2023 Kainuun opistolla Paltamon Mieslahdessa. Leiri
järjestetään jo 27. kerran ja se on suunnattu 13-20 -vuotiaille nuorille. 

Nuori Teatteri -leirillä pääsee tutustumaan monipuolisesti teatteriin, tanssiin ja itseilmaisuun
turvallisessa ja lämminhenkisessä ympäristössä ammattitaitoisten ohjaajien kanssa.

Opetus koostuu perusopetuksesta ja produktioharjoituksista. Leirin aikana valmistetaan
demoesitys lauantaille 17.6. Demo on yleisölle avoin. Nuoren on mahdollista suorittaa leiri
kesälukiokurssina. Opetusta leirillä on viikon mittaan 40 tuntia.

Iltaisin leirillä järjestetään mukavaa puuhaa - kuten pelejä, kisoja, karaokea, leffoja, suppailua ja
saunomista. Lisäksi tehdään retki Vuokatin seikkailupuistoon. 

Kesän 2023 leirillä opettajina toimivat Sanna Heikkinen, Saara Karjalainen, Janne Kinnunen ja
Miska Palsio. Iltaohjaajina toimivat Niina Jääskeläinen ja Minna Haarala.

Leirin 2023 sisältö

Tulevana kesänä leirillä on ohjelmassa mm. tanssia, esiintymistä sekä oman esityksen ja elokuvan
tekoa. 

Esiintymistä lähestytään leikin ja erilaisten harjoitteiden kautta. Tutkitaan esilläoloa ja kontaktia
näyttämöllä sekä tutustutaan improvisaatioon ja näyttämöllisiin tilanteisiin. Ideoidaan ja
harjoitellaan omia kohtauksia sekä opetellaan esiintymistä kameralle. Tanssinopettajan johdolla
tutkitaan omaa liikettä sekä rakennetaan yhteistä koreografiaa.

Leiriläisten toiveista riippuen opetuksessa voidaan tutustua myös esimerkiksi luovaan
kirjoittamiseen, yhdessä musisoimiseen ja klovneriaan.

Leirin aikana harjoitellusta materiaalista koostetaan myös demo, joka esitetään viikon päätteeksi
lauantaina. Demo on yleisölle avoin. Ystävät ja perheenjäsenet ovat tervetulleita katsomaan. 

Kaikessa opetuksessa keskiössä on kunkin leiriläisen oman äänen ja ilmaisun löytäminen, yhdessä
tekeminen ja hauskanpito. Tasa-arvoinen ja luottamuksellinen ilmapiiri on leirillä tärkeää, ja leirillä
noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. 

Iltaisin leirillä järjestetään erilaista vapaaehtoista vapaa-ajan ohjelmaa leffailloista karaokeen.
Iltaohjelmasta vastaavat leirin ilta- ja yöohjaajat. Viikon aikana tehdään myös omakustanteinen
iltapäiväretki Vuokatin Seikkailupuistoon.

 



Opettajat ja ohjaajat 

Sanna Heikkinen on teatterin moniosaaja, joka ohjaa, kirjoittaa, esiintyy, opettaa sekä tekee
tuotannollisia töitä. Sannalle kaikenlaisessa työskentelyssä lähtökohtana ja pyrkimyksenä on
turvallinen, aito, välitön ja luottamuksellinen ilmapiiri. Nuori teatteri -leiri (NuTe) on kuulunut
Heikkisen kesään jo yli 10 vuotta ja tänä kesänä hän toimii leirin vastuuopettajana.

Janne Kinnunen on näyttelijä ja teatteripedagogi. Janne on tuttu teatterista, televisiosta ja
elokuvista. Nute- leirillä Janne opettaa näyttelemistä. ”Näyttelemisessä minua kiinnostaa
läsnäolo, aitous, rentous, kontakti toiseen ihmiseen sekä yhdessä leikkiminen. Teatterin
tekemisen ilo.”

Saara Karjalainen on kajaanilaislähtöinen teatteri-ilmaisun ohjaaja, joka työskentelee teatterin
kentällä esiintyen ja ohjaten. Kaikessa työskentelyssä Saaraa kiinnostaa keveys - taiteen
tekemisen lähestyminen ensisijaisesti lempeyden ja leikin kautta. Nutella Saara opettaa
esiintyjäntyötä. 

Miska Palsio on kuhmolaislähtöinen liikkuja ja tuleva tanssitaiteilija. Hän tekee nyt paluun NuTe -
leirille n. 8 vuoden jälkeen, mutta tällä kertaa opettajana. Miska opiskelee nyt tanssitaiteen
kandidaatiksi taideyliopistolla Helsingissä.

Esimerkki päiväohjelmasta

Nutella:
 

8:00-9:00 aamiainen

9-12 opetusta: tanssia ja

improvisaatiota

12-13 lounas

13-16 opetusta: elokuva- ja

käsikirjoitustyöpaja

16-17 illallinen

18-20 iltaohjelma: suppailu ja

sauna

20-21 iltapala

 

Historia

Nuori Teatteri -leiri on tuottanut teatteriesityksiä ja
järjestänyt ilmaisutaidon, teatterin ja tanssin koulutusta
nuorille vuodesta 1997 lähtien ja sen juuret ovat Kainuussa
Ristijärvellä. 

Nuori Teatteri -leirin tarkoitus on antaa kaikille nuorille
mahdollisuus kehittyä sosiaalisissa taidoissa sekä itsensä
ilmaisussa ja itsetuntemuksessa – eli antaa eväitä elämää
varten taide- ja kulttuurikasvatuksen kautta. 

Viime vuosina leiri on järjestetty Kainuun opistolla Paltamon
Mieslahdessa. Leirin toteuttamisesta ovat vastanneet Kainuun
opisto ja kajaanilainen vapaa ammattiteatteri Vaara-kollektiivi.

Nute-leirillä opettajat ovat esittävän taiteen alan
ammattilaisia. Toiminnan ja opetuksen ammattivetoisuus, sekä
pedagoginen nuoria kuunteleva ote ovat olleet aina leirin
keskiössä. Nutelle ominaista on ollut myös yhdessä tekemisen
meininki, lämmin ja tiivis yhteishenki. Leirin konkarikävijät
kutsuvat tätä “nuteversumiksi”. 

 



Niina Jääskeläinen on leirin vapaa-ajan ohjelmasta ja ilta-ajan turvallisuudesta vastaava ohjaaja.
Niina on kolmikymppinen sosiaalialan opiskelija ja työskentelee muun ajan nuorten parissa
järjestössä. Niinan kanssa voi leirin aikana jutella niin iloista kuin suruista, joita leirin aikana
nousee mielen päälle.

Minna Haarala on tuleva sosionomi, ammatiltaan nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, ja vastaa Nutella
yhdessä Niinan kanssa vapaa-ajan ohjelmasta. Minna on opiston vakkarityöntekijä, joka ollut
talossa jo yli kymmenen vuoden ajan ja tuntee talon, kuin omat taskunsa. Minna pelailee nuorten
kanssa mielellään - melkein mitä tahansa lentopallosta korttipeleihin.

Missä? 

Leiri järjestetään Kainuun opistolla Paltamon Mieslahdessa. Kainuun opisto on ympärivuotinen
kansanopisto, joka tarjoaa monipuolista tapahtuma- ja kurssitoimintaa erilaisille ryhmille. Opisto
sijaitsee luonnon keskellä, noin 9km Paltamon keskustasta ja noin 30km Kajaanista. 

Opistolla leiriläiset majoittuvat 2-3 hengen huoneissa. Ilmoittautumisen yhteydessä voi
halutessaan pyytää yhden hengen huonetta lisämaksua vastaan. Leirillä syödään 5 ateriaa
päivässä opiston ruokalassa. Opiston toimistossa toimii leirin ajan pieni kioski. 

 
 

lmoittautuminen ja kurssimaksu

Nuori Teatteri -leirin osallistumismaksu on 280€, mikä sisältää opetuksen, materiaalit,
majoituksen, ateriat, lähiretket ja iltaohjelman. Leirin aikana tehdään vapaaehtoinen iltapäiväretki
Vuokatin seikkailupuistoon, jonka lisämaksu on 40€. 

Kurssimaksun voi suorittaa halutessaan useassa osassa. Kurssimaksuun on mahdollista hakea
myös apurahaa sosiaalisin ja taloudellisin perustein. Lisätietoa löydät täältä:
https://kesalukio.fi/apuraha-anomus/

Ilmoittautumiset 15.5. mennessä nettilomakkeella:
https://link.webropol.com/s/nuoriteatteri2023 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
toimisto@kainuunopisto.fi. 

Leirille otetaan 30 nuorta ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset kannattaakin tehdä
mahdollisimman pian oman leiripaikan varmistamiseksi! Huomaathan kuitenkin, että
ilmoittautuminen on sitova, ja paikka vahvistetaan kurssimaksun maksamisella. Toteutuakseen
leiri vaati vähintään 15 osallistujaa.

 
 

https://kesalukio.fi/apuraha-anomus/
https://link.webropol.com/s/nuoriteatteri2023
mailto:toimisto@kainuunopisto.fi

