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       ”Entä jos kaikki se, 
mitä etsimme lehdistä, 
                 onkin juurissa?”

Kemin kaupunginteatteri toimii 
                            tulevaisuudessa. 

Kemi - muistio puista on esitys puista ja  
metsistä, mutta myös paperista, tehtaista,  
teatterista ja Pohjolan Sammosta. Se on  
esitys kaupungin, ihmisten ja puiden juurista. 
Esitys tapahtuu Kemin tulevaisuudessa  
233 vuotta vanhassa puisessa talossa. 



Ihmiset ovat tehneet teatteria tuhansia vuosia, koska ovat saaneet siitä jotain 
sellaista, mitä muualta ei saa. Kemissä teatteria on tehty 1880-luvulta lähti-
en. Kemin kaupunginteatteri viettää tänä vuonna 75-vuotisjuhlaansa – samaan  
aikaan, kun kaupungissa esitetään sen lakkauttamista.

Olen itse syntynyt ja kasvanut aikuiseksi Kemissä, jossa arvostettiin toisia 
ihmisiä, taidetta, kulttuuria ja koulutusta. Kävin pienestä pitäen kaupunginteat-
terissa, joka oli maaginen paikka. Kemi kasvuympäristönä kaupunginteatterei-
neen antoi kestävät ja tasa-arvoiset eväät elämään, ja suuntasi työuralle teatte-
rin, taiteen ja koulutuksen pariin.

Kemi – muistio puista on tehty tästä ajasta ja olosuhteista käsin. Se sai  
alkunsa halustani pohtia puita, paperia ja paperitehtaita, ja tarkastella Kemiä 
ja sen ilmapiiriä globaalien murrosten tapahtumapaikkana näiden elementtien 
kautta. Mutta kulttuurivihamielisten virtausten voimistuttua vanhassa kulttuuri-
kaupungissa oli esityssuunnitelmaan lisättävä myös olosuhteet, joissa esitystä 
tehtiin.

Esitys esittää erään mahdollisen tulevaisuuskuvan Kemistä sadan vuoden 
päästä, vuonna 2122. Se on ajatuskoe siitä, mitä tapahtuu, jos teatteri ja muu 
taide ja kulttuuri lakkautetaan. Teosta voi ajatella scifinä, mutta esitys tapah-
tuu tässä hetkessä, menneisyydessä ja tulevaisuudessa – mikä on mahdollista 
kenties vain teatterissa.

Kiitän sydämestäni esityksen mahtavaa, tinkimätöntä työryhmää! Lämpimät  
onnitteluni ja kiitokseni 75-vuotiaalle, uljaalle ja sinnikkäälle Kemin kaupungin-
teatterille!  

Samalla esitän painavimman toiveeni kaupungin johdolle ja päättäjille, että 
Kemin lapset voivat tulevaisuudessakin käydä teatterissa ja muun taiteen 
parissa, kasvaa myötätuntoiseen ja kriittiseen kansalaisuuteen ja olla ylpeitä 
kotikaupungistaan. 
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