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Hyvä katsoja,

paljastan sinulle jotain: Meidän Laila ei ole elämäkertanäytelmä. Pahoittelut,  
jos olisit halunnut nähdä sellaisen. Olen käyttänyt näytelmän taustatyössä 
materiaalina kaikenlaisia epäluotettavia lähteitä, kuten juorulehtiä, Lailasta 
kirjoitettuja näytelmiä (tämä on muuten yhdeksäs), elämäkertoja sekä 
YouTube-kommentteja ja ottanut paljon niin sanottuja taiteellisia vapauksia 
tosiasioiden suhteen. Näytelmän päähenkilö on toki Laila, mutta se ei kerro 
vain hänestä. Tutustuessani kaikkeen siihen, mitä hänestä on haluttu kertoa, 
minusta alkoi nimittäin näyttää siltä, että Lailan tarina ei ole Lailan oma. 
Se kertoo kaikista meistä, jotka haluamme hänestä kertoa.

Julkisuuden henkilöihin on kai aina heijastettu omia toiveita ja odotuksia. 
Siitä asti, kun juorulehdet ovat alkaneet ilmestyä, on julkkisjuorujen kauhistelu 
ollut suosittua ajanvietettä ja yksi tapa viestiä omasta mausta ja asemasta
muille. Kontrastina juorulehtien julmalle kirjoittelulle Lailan postuumissa muis-
telussa on korostettu kuvaa Lailasta sellaisena ongelmattomana laulajattarena, 
kuin mikä oli hänen julkisuuskuvansa 1960-luvun alussa. Lailasta kertominen 
on vaikeaa, sillä hänen ristiriitainen henkilökuvansa ei mahdu naistähdelle 
varattuun kapeaan muottiin.

Halusin kirjoittaa näytelmän, joka toisaalta katsoisi sitä, miten katsomme ja 
toisaalta kertoisi siitä, millaista on olla sellainen, joka ei koskaan pääse pakoon 
muiden katseita. Ajattelen itse katsoneeni Lailaa empaattisesti, mutta silti tein 
saman, mitä niin monet ennen minua olivat tehneet. Pengoin Lailan yksityis-
asioita, vaikka hän nimenomaan oli pyytänyt, että hänet jätettäisiin rauhaan. 
Kaiken maailman pällistelijöitä riittää, kuten Keijo, yksi Lailan miehistä, 
näytelmässä sanoo. 
 
Lailan vaiheita tutkiessani tajusin, mikä hänestä tekee niin loputtoman kiehtovan: 
hänen elämänsä ei ollut niin ainutlaatuinen. Ei julkkiksena, alkoholisoituneena 
vanhempana tai sotalapsena.

Ei tarvitse olla julkisuuden henkilö tunnistaakseen sen, millaista on tuntea 
paineita täyttää yhteisön odotukset ja millaista itseinhoa tuottaa epäonnistua 
noiden odotusten täyttämisessä. Aivan liian monella naisella on kokemus 
siitä, miltä tuntuu saada kuulla olevansa nimenomaan naisena jollain tapaa 
vääränlainen. Moni on elänyt väkivaltaisen tai sairaalloisen mustasukkaisen 
kumppanin kanssa. Monella on kokemusta läheisen päihderiippuvuudesta 
ja voimattomuudesta sen edessä. Toisilla meistä taas siitä, että se ainoa asia, 
mikä hetkellisesti helpottaa omaa tuskaa, tuottaakin sitä rakkaille.



Lailan elämä resonoi monessa. Ei ihme, että tunnereaktiot kertomuksiin Lailan 
vaiheista ovat olleet niin voimakkaita: samastuminen — siis nähdyksi tulemi-
nen tai paljastuminen, miten sen nyt kukin ottaa — ei ole mikään pikku juttu. 
Se, miten sitä käsittelee, ratkaisee paljon.

Lopuksi kiitokseni. Kiitos Suomen Harrastajateatteriliitolle Näytelmäpajasta 
vuonna 2019, jossa pääsin vauhtiin näytelmän kirjoittamisessa. Aivan erityinen 
kiitos Aila Lavasteelle dramaturgin avusta. Tikkurilan Teatterille kiitos luotta-
muksesta, kun tilasitte tämän näytelmän juhlavuoden ohjelmistoon. Esilukijani: 
kiitos Heta, kiitos Raakel, Ruusu ja Julia. Kiitos Tony. Kiitos Carita Välitalolle 
jälleen kerran palkitsevasta kirjoittaja-ohjaaja-yhteistyöstä. Koko Meidän Laila 
-produktion työryhmälle kiitos siitä, miten omistautuneesti ja rakkaudella 
olette näytelmää ja sen henkilöitä käsitelleet.

Älskar alltid Laila!

Aino Järvi-Eskola, näytelmän käsikirjoittaja
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TIKKURILAN TEATTERIA VUODESTA 1961

Suomi on harrastajateatterimaa. Meillä on satoja harrastajateattereita, joissa 
on mukana tuhansia teatterinrakastajia. Suurin osa toimii täysin harrastajien 
voimin, mutta on myös joitakin niin sanottuja ammattijohtoisia harrastaja-
teattereita, joita johtaa ammattilainen ja joissa harrastajien rinnalla työsken-
telee teatterialan ammattilaisia.

Tikkurilan Teatteri lukeutuu jälkimmäisiin. Vahvuuksiamme ovat myös pitkät 
perinteet, vahvat rakenteet ja oppilaitos, Tikkurilan Teatteri-ja Sirkuskoulu, 
jossa lapset ja nuoret opiskelevat teatteria ja sirkusta ammattilaisten johdolla. 
Siellä rakennetaan Tikkurilan Teatterin tulevaisuutta.

Tikkurilan Teatteri on toiminut Tikkurilassa alusta saakka. Se on vanhin 
Vantaalla toimivista teattereista, vanhempi kuin Vantaan kaupunki. 
Pääkaupunkiseudulla toimiminen on alituista kilpailua tiloista, katsojista ja 
resursseista. Tikkurilan Teatteri on paikallinen toimija, jonka toiminta kuitenkin 
näkyy myös valtakunnallisesti. Se on vuosia vaikuttanut teatterijärjestöissä sekä 
tullut tunnetuksi ja tunnustetuksi korkeatasoisista esityksistään festivaaleilla.

Mitään ei kuitenkaan olisi ilman yhteisöllisyyttä, jonka tikkurilanteatterilaiset 
eli oppilaat, jäsenet ja henkilökunta yhdessä muodostavat. Yhteisöllisyyden 
sanotaan syntyvän yhdessä toimimisesta, henkilökohtaisesti merkittävistä 
suhteista ja yhteenkuuluvuudesta. Se rakentuu luottamuksen ja osallisuuden 
kokemuksen varaan ja vaatii toteutuakseen sitoutumista ja motivaatiota. 

Yhteisöllisyyden määritelmät kuvaavat osuvasti myös teatteriesityksen valmis-
tamisprosessia. Uskon, että vaaliessamme yhteisöllisyyttä, onnistumme myös 
esityksillämme tuottamaan iloa ja elämyksiä katsojillemme. Haluan ajatella 
myös katsojien olevan hetken osa yhteisöämme, sillä teatteriesitys syntyy 
yhdessä teidän kanssanne. Ilman teitä ei teatteriesitystä voi olla olemassa. 

Hyvä katsoja, sinulla on mahdollisuus tulla tanssimaan kanssamme viimeisessä 
kohtauksessa ennen esityksen väliaikaa. Voit tulla vierustoverisi kanssa tai 
vastata myöntävästi näyttelijän tanssiinkutsuun. Voit myös jäädä paikallesi ja 
vain nauttia tanssimusiikista. 

Lämpimästi tervetuloa Tikkurilan Teatteriin!

Carita Välitalo, esityksen ohjaaja, teatterinjohtaja-rehtori
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