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Yleistä 
Yhdistyksen 36.toimintavuosi on käynnissä. Yhdistyksen toiminnan keskeisin tavoite on edelleen edistää 
teatteritalon saamista Espooseen kulttuuriaukion pohjoispuolella olevalle tontille viimeistään vuonna 2025. 
Toimia tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja Espoon kulttuurielämän voimistamiseksi jatketaan. Yhteistyötä 
Teatterisäätiön, teatterin, espoolaisten kulttuuriyhdistysten ja muiden teatteritoiminnasta kiinnostuneiden 
yhteisöjen ja henkilöiden kanssa jatketaan ja kehitetään..  
 
Hallinto 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään 16. päivänä maaliskuuta 2020. Vuosikokouksessa käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Yhdistyksen hallituksessa on kahdeksan jäsentä, joista vuosittain neljä on erovuorossa. Hallitus 
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tekee muut tarvittavat henkilövalinnat. Kannatusyhdistyksen edus-
tajana Espoon Kaupunginteatterisäätiön hallituksessa on vuosina 2020-2021 varsinaisena jäsenenä  Leo Es-
kola ja hänen varajäsenenään Riitta Väisänen. Leo Eskola toimii säätiön hallituksen varapuheenjohtajana. 
 
Talous 
Yhdistyksen tuotot muodostuvat jäsenmaksuista. Niiden keräämistä tehostetaan. Henkilöjäsenten maksu on 
edelleen 20 euroa/henkilö. Vuosikokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteisöjäseniltä perittävistä jä-
senmaksuista. Teatteriretkien ja muiden tapahtumien kustannukset katetaan osallistumismaksuilla.. Talous-
suunnitelma esitetään toimintasuunnitelman liitteenä. 
 
Jäsenistö 
Vuoden 2020 alussa yhdistyksessä oli 541 jäsentä. Jäsenmäärä pyritään pitämään vähintään nykyisellä tasol-
la. Uusia jäseniä pyritään saamaan eri tapahtumien yhteydessä. Erityisesti tavoitteena on saada nuoria jäseniä 
teatterin piiriin. Yhteisöjäsenien hankinta käynnistetään. Jäsenistölle tiedotetaan toiminnasta pääsääntöisesti 
sähköpostitse lähetettävällä jäsenkirjeellä 4-6 kertaa vuodessa. Postitse jäsenkirjeitä lähetetään vain niille 
jäsenille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta. Toiminnasta ja tapahtumista tiedotetaan myös yhdistyksen kotisi-
vuilla. 
 
 
Toiminta 
Yhdistys järjestää jäsenilleen ja teatterin ystäville tilaisuuksia, joissa teatteria ja teatteritoimintaa Espoossa 
tehdään tunnetuksi. Yhdistys vaikuttaa teatteripolitiikkaan Espoossa luomalla positiivista henkeä teatteritai-
detta kohtaan. Keskeisin tavoite on edelleen teatteritalohankeen edistäminen. Kannatusyhdistys seuraa tii-
viisti teatteritaloasian valmistelua. Vaikuttaminen tapahtuu teatterisäätiön kautta tukemalla teatterin henkilö-
kunnan valmistelutoimenpiteitä sekä vaikuttamalla poliittisiin päättäjiin ja virkamiehiin. Kannatusyhdistys 
voi myös resurssiensa puitteissa taloudellisesti tukea teatteritalohanketta. 

- Kannatusyhdistys järjestää jäsenilleen ja muille kiinnostuneille teemailtoja ja keskustelutilaisuuksia 
teatteriin liittyvistä aiheista. 

- Yhdistys varaa ja välittää lippuja Espoon Kaupunginteatterin esityksiin ja edistää kaikin käytettävis-
sä olevin keinoin teatterin ja sen ohjelmiston tuntemusta. 

- Teatteriretkiä järjestetään jäsenistön toiveiden mukaisesti eri teattereihin. 
- Kulttuuriin liittyvää verkostoitumista vahvistetaan erityisesti espoolaisten yhteisöjen kesken.  
- Yhdistys pyrkii sopimaan yhteisöjäsenyydestä vähintään neljän espoolaisen yhteisön kanssa ( Tapio-

lan Kilta, Leppävaara, Viherlaaksolaiset, Kauklahti) 
- Yhteistyössä teatterin ja kaupunginteatterisäätiön kanssa järjestetään teatterin tulevaisuustapahtuma 

ja muita tilaisuuksia espoolaisille luottamushenkilöille ja kulttuurijärjestöille. 
- Kannatusyhdistys kartuttaa stipendirahastoa tukeakseen Espoon Kaupunginteatterin hyväksi tehtyä 

työtä. Yhdistys tukee stipendeillä myös Espoon esittävän taiteen koulun (ESKO) oppilaita. 
- Kannatusyhdistys kartuttaa uuden teatteritalon taiderahastoa. 
- Kannatusyhdistys jatkaa käsiohjelmien myyntiä teatterin esityksissä vapaaehtoistyönä vuonna 2020. 
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