
                       MALMINKARTANON ASUKASYHDISTYKSEN HALLITUS 

 

Asia: Käyttövuoro/kumppanuushakemus.  

Kohde: Asukastalo Renki. 

 

                                                 

                                               Arvoisat hallituksen jäsenet 

 

Nykyinen tilanteemme: 

 

Olemme vuodesta 1979 alkaen Vantaalla toiminut harrastajateatteri. 

 

Toimintamme on keskittynyt Länsi-Vantaalle, tarkemmin Martinlaaksossa sijaitsevaan 

nuorisotaloon, jossa olemme tuottaneet nuorten ja aikuisten teatteria, sekä tuottaneet nuorten 

elokuvia opetuskäyttöön. 

Vuosien aikana olemme laajasti verkostoituneet eri kulttuuritoimijoiden, koulujen ja yhdistysten, 

sekä kaupungin instanssien kanssa, tarjoamalla erilaisille ryhmille tilaa toiminnalleen esitysten 

muodossa ja täten olemme pystyneet lisäämään asuinalueen viihtyisyyttä ja turvallisuutta 

merkittävästi. 

 

Vanha nuorisotalo, jossa olemme toimineet, on uuden nuorisotilan valmistuttua jäänyt tyhjäksi ja 

hakemuksemme eri puoltolausuntoineen muun toiminnan säilyttämisen puolesta ovat edelleen 

kaupungin käsittelyssä. 

Vantaan kaupungin tilakeskus on tällä hetkellä tilan virallinen haltija. 

Käsittelyn viipyessä olemme teatterimme johtokunnassa miettineet mahdollisuutta siirtää 

toimintamme muualle, koska vanhaa tilaa uhkaa mahdollinen purkutuomio muutaman vuoden 

sisällä. 

 

Esityksemme Malminkartanon asukasyhdistyksen hallitukselle: 

 

Epävirallisella vierailu ja tutustumiskäynnillä 6.8 asukastalo Renkiin teatterin vastuuhenkilöt 

ihastuivat paikkaan ja yhteistoiminta mahdollisuuksiin, jota talo sekä sitä ympäröivä miljöö  

tarjoaisi 

 

Tiedustelemme olisiko meillä mahdollisuutta siirtää teatterimme hallinnoimaanne tilaan, samalla 

toimintaperiaatteella kuten olemme Vantaalla toimineet. 

 

Toisimme mukanamme teatteritekniikan ( valo/äänilaitteet ) lavastekankaita, tanssimatot, sekä 

katsomon. Edellä mainittu tarpeisto vaatii varastotilan. Kaikki rekvisiittamme olisi myös 

luonnollisesti tilan muiden käyttäjien käytettävissä tarpeiden mukaan. Erityisesti valotekniikka 

rikastuttaisi Rengin tilassa jo toimivan lastenteatterin esityksiä ja samalla lapset voisivat ohjaajansa 

tuella tutustua teatterin tekniseen puoleen ja sen antamiin mahdollisuuksiin esitysten 

rikastuttamiseksi.  

Tarjoamme ja toivomme siis kaikkia osapuolia hyödyttävää aitoa yhteistyötä, joka palvelisi 

kaikenikäisiä alueen asukkaita. 

 

Olemme valmiit käynnistämään toimintamme syksyn ja talven 2013 aikana mikäli katsotte meidän 

voivan lisätä palveluja Länsi-Helsingin asukkaille viihtyvyyden ja turvallisuuden osalta. 

 

Käynnistysvaihe veisi lähes koko syys/talvikauden yhteistoimintakumppaneihin tutustuessa/etsiessä 

ja alkuvuodesta 2014 voisimme aloittaa varsinaisen toiminnan säännöllisine teatteri ja 

vierailuesityksineen, sekä lapsille ja aikuisille suunnatuilla esityksillä. 
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Teatterimme toimita jakautuu syys/talvikauteen 1.8. – 30.11. sekä kevätkauteen 1.1. – 31.5.  

Esitykset olisivat viikonloppuisin lauantaisin tai sunnuntaisin. 

Käytännössä anomme 12 käyttöviikonloppua kautta kohden. Esityspäivät olisivat joko lauantaisin 

tai sunnuntaisin. Mikäli Rengissä on arkisin vapaita ilta-aikoja, anoisimme niitä harjoituskäyttöön 

mahdollisuuksien mukaan.  

 

Olemme luonnollisesti valmiit neuvottelemaan kaikista mahdollisuuksista kanssanne. 

 

Teatterimme ei ano kaupungilta taloudellista tukea vaan olemme pystyneet rahoittamaan kulumme, 

johon sisältyy vakuutukset, tekniikka, teatteriliiton jäsenmaksut sekä nettisivujen ylläpito, 

teatterimme saamista lipputuloilla, sekä eri liikkeiden myöntämillä lahjoituksilla, joiden avulla 

olemme voineet järjestää arpajaisia. Olemme todenneet tämän riittäväksi, joten emme aio anoa 

avustuksia tulevaisuudessakaan. 

Yhdistyksemme on poliittisesti sitoutumaton ja taloudellista voittoa tavoittelematon, emmekä 

maksa jäsenistöllemme palkkoja tai palkkioita. 

Mikäli asukasyhdistys päätyy kohdallamme kumppanuuteen, teatterimme rekisteröityy 

helsinkiläiseksi yhdistyksesi välittömästi vastauksenne saatuamme. 

 

 

 

                                       Vantaan Lähiönäyttämön kannatusyhdistys ry 
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