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Teatteri Avoimet Ovet etsii kiireellisesti uutta tilaa 
 
Teatteri Avoimien Ovien Kannatusyhdistys ry:n vuokrasopimus on irtisanottu vuokranantaja Kan-
sanvalistusseuran säätiön toimesta 31.12.2012 lukien. Kansanvalistusseura remontoi teatterin käy-
tössä olleet tilat omalle hallinnolleen toimistokäyttöön. Teatteri Avoimet Ovet on toiminut Museoka-
dulla vuodesta 1998 ja näytäntövuosi 2013 on teatterin 15-vuotisjuhlavuosi. Juhlanäytelmän harjoi-
tukset alkavat marraskuun puolivälissä ja ensi-ilta on 12.2.2013, esityksen ohjaa teatterin taiteelli-
nen johtaja Heini Tola. Teatteri Avoimet Ovet etsii nyt uutta vakituista toimitilaa marraskuusta 2012 
alkaen. 
 
Teatteri Avoimet Ovet on pieni, taloutensa tasapainottanut teatteri, joka toimii opetus- ja kulttuuri-
ministeriön sekä Helsingin kaupungin harkinnanvaraisten tukien turvin. Vakiintunut yleisöpohja 
sekä vireä Ystäväyhdistys ovat taanneet teatterin omarahoituksen hyvän tason. 
 
Teatteri Avoimet Ovet toivoo löytävänsä kulttuurimyönteisen uuden vuokranantajan sillä mahdolli-
suutta tilojen ostamiseen ei ole. Harmillisesti Helsingistä ei enää juurikaan löydy vanhoja elokuva-
teattereita, joissa katsomorakenteet olisivat säilyneet. Avoimilla Ovilla on hätätapauksessa kuiten-
kin omat vastikään hankitut näyttämöelementit sekä irtotuoleja. Laajamittaiseen remontointiin ei ole 
aikaa eikä rahaa. 
 
Ensisijaisia toiveita ja kriteereitä tilalle – joskaan ei ehdottomia – ovat: 

 Helsingin keskustassa, hyvät liikenneyhteydet, esteetön kulku 
 katsomo 100–300 hengelle (joko olemassa oleva tai tilaa sille) 
 näyttämö min. 4x5 m / max. 8x10 m (tai vapaata tilaa) 
 riittävä huonekorkeus, mahdollisuus kattoripustuksiin 
 lämpiö-, toimisto- ja varastotiloja näyttämön yhteydessä 
 oma sisäänkäynti, näkyvyyttä ulospäin 
 ei suuria remontointitarpeita 
 pitkäaikainen vuokrasopimus 
 edullinen vuokrataso 

 
Teatteri ottaa kiitollisena vastaan kaikki vihjeet uusista tiloista. 
 
Teatteri Avoimien Ovien henkilökunta ja Kannatusyhdistyksen hallitus ovat järkyttyneitä pitkäaikai-
sen vuokranantajan täydellisestä suunnanmuutoksesta suhteessa teatteritaiteen tukemiseen. 
 
Teatteri Avoimet Ovet on palkittu Vuoden Teatteri ja Vuoden esteettinen teko -palkinnoilla. Lisäksi 
Irti minusta -työryhmä on palkittu Terveyttä taiteesta -palkinnolla. Teatterin taiteellinen johtaja, oh-
jaaja Heini Tola on palkittu Minna Canthin seuran kulttuuripalkinnolla ja Vuoden Töölöläinen Yrittä-
jä -palkinnolla. Teatterin perustaja Liisi Tandefelt on palkittu Pro Finlandia -mitalilla, Prahan kvad-
riennaalin kultamitalilla ja taiteen Suomi-palkinnolla. 
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