
 

 

   

                                                                                                          

HÄMEENLINNAN TEATTERIKERHO ry 

    JÄSENTIEDOTE 1/2021 

         

TEATTERILLA ELÄMÄÄ MULLISTAVA VAIKUTUS   

 

Kuluneen hankalan vuoden ja eriskummallisen ajan vastapainoksi sopinee ajatus näyttelijä Carl-Kristian 

Rundmanilta (HS 07.12.2020) siitä, miksi teatteri on juuri tässä ajassa niin tärkeä juttu: ” Teatteri voi 

koskettaa ihmisiä syvästi sekä älyllisellä että tunnetasolla. Sillä on kyky havahduttaa, nostaa peili katsojan 

eteen. Se antaa mahdollisuuden nähdä itsensä ja ympäristönsä uudesta näkökulmasta, niin komediassa 

kuin tragediassa. Teatterilla voi olla elämää mullistava vaikutus ”. 

Loppuvuoden osalta Teatterikerho on joutunut perumaan teatterimatkat. Viimeiseksi yhteiseksi esitykseksi 

tältä vuodelta jäi pikkujoulunäytelmä Maratontanssit, jonka jälkeen kävimme syömässä Vaakunassa. 

Samoin kävi Hämeenlinnan Teatterille. Se joutui perumaan loppuvuoden ohjelmistossa olleet 17 näytöstä. 

Ainoastaan Viirun joulunäytelmään saatetaan vielä palata, kertoo teatterinjohtaja Pasi Ruohonen. Hän on 

korostanut koronatilanteessa terveys edellä-ajattelua. 

Teatterikerhon juhlavuosi alkaa 

Tuleva vuodenvaihde käynnistää Kerhollamme 70. toimintakauden. Yhdistyksen perustava kokous pidettiin 

marraskuun 9. päivänä vuonna 1951 Linnankadun ja Birger Jaarlinkadun kulmassa sijainneen teatterin 

näyttämöllä. Perustamisesta tulee siis syksyllä kuluneeksi 70 vuotta. Paikalla oli 35 henkeä mm. teatterin 

henkilökunta kokonaisuudessaan. Ensimmäisenä puheenjohtajana toimi tohtori Arvo A. Seppälä ja 

sihteerinä toimittaja Antero Okkonen. Juhlavuoden pääpaino on loppuvuodesta ja sen suunnittelu 

johtokunnassa on jo käynnistynyt. Kaikilla yhdistyksemme jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa juhlavuoden 

aikaansaannoksiin. Hyviä ehdotuksia ja vinkkejä voi viestittää kaikille johtokunnan jäsenille.  

Sangen pian vuodenvaihteen jälkeen käynnistyy juhlavuotemme teatterimatkat. Rock-musikaali Hamlet 

pääroolissa Saska Pulkkinen on tarjolla jo tammikuun puolivälissä ja Niskavuoren Heta pääroolissa Eeva 

Hakulinen helmikuun alkupuolella. Kummatkin näytelmät esitetään Tampereella ja kumpaankin esitykseen 

ilmoittautuminen päättyy jo 30.12.20. Tarkemmin kevään tarjonnasta saat tietoa ohessa olevasta 

matkakalenterista tai Kerhon nettisivuilta. 

Teatterissa tapahtuu 

Hämeenlinnan Teatterissa on keväällä tarjolla kolme ensi-iltaa. Peräti maailman kantaesityksenä Suomessa 

tarjoillaan 21.01.21 näytelmä Illallinen, mikä on kahden pariskunnan ympärille kiertyvä trilleri. Näytelmän 

ohjaa taiteellinen johtaja Kari-Pekka Toivonen. Helmikuussa (11.2.) pelataan kahden naisen valtapeliä 

näytelmässä Kohtauksen partaalla Johanna Reilinin ohjauksessa ja maaliskuussa (11.3.) on vuorossa 

Jäniksen vuosi, jonka ohjaa Taru Mäkelä ja pääosassa Vatasena esiintyy Kari-Pekka Toivonen. 

Ensi kevään aikana käynnistyy jälleen selvitys Teatterin ja Verkatehtaan yhdistämisestä. Asiasta päätti 

kaupunginvaltuusto marraskuun kokouksessaan. Vaikka tummat pilvet leijuvat jälleen Teatterin yllä, ei 

puhdasta taloudellista realismia voi ohittaa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kahden yhtiön 

yhdistäminen vaarantaa Teatterin valtionosuudet. Lähes miljoonan euron tulo valtiolta on iso raha. Tällaista 



 

 

ratkaisua tuskin kukaan on valmis tekemään. Näin ollen keskustelu säilynee yhteistyön lisääntymisen tasolla 

ja se taas ei ole ollenkaan pahasta. 

Teatterikerhon vuosikokouksessa marraskuun viimeisenä päivänä päätettiin mm. ensi vuoden 

talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta. Ilahduttavaa on todeta, että jäsenmaksut pysyvät entisinä eli 25 € 

jäseneltä ja seuraavalta perheenjäseneltä 20 €. Henkilövalintojen osalta puheenjohtajana jatkaa Aarne 

Kauranen. Hänellä alkaa vuoden alusta 15. puheenjohtajavuosi. Yhdistyksen johtokunnassa jatkavat Matti 

Salonen, Leila Ahde, Seija Kallioportti, Auli Källi, Anne Mäkivirta, Pentti Tervapuro, Leena Vuoritaival sekä 

Pirkko Aspholm. Johtokunnan työskentelyyn osallistuu myös kunniajäsen Pertti Palos. Johtokunnan 

järjestäytymiskokous pidetään tammikuun alkupuolella. 

Eräs Teatterille tunnustusta 

Ennakoiden tulevaa juhlavuottamme päätimme johtokunnassa jakaa tämänvuotisen lahjastipendin Eräs 

Teatterille. Se on toiminut menestyksekkäästi paikkakunnalla jo 20 vuoden ajan. Kävimme sihteeri Anne 

Mäkivirran kanssa marraskuun lopulla onnittelemassa ja kiittämässä juhlivaa teatteria. Viemisinä meillä oli 

1000 euron stipendi. Eräs Teatterin puheenjohtaja Virpi Peltovuori oli iloinen tuesta ja sanoi sen tulevan 

hyvään tarpeeseen, sillä uuden ensi-illan valmistelu keväälle on jo käynnissä. 

Vuoden Teatterikerholainen 2020 on Marjatta Toivonen 

Jo kuudennen kerran on valittu Vuoden Teatterikerholainen. Kampanjan avulla pyritään aktivoimaan 

jäsenistöä ja palkitsemaan ahkerin kerhomme toimintoihin osallistuja. Tähän mennessä arvon ovat saaneet 

Anne Mäkivirta, Sirkka Laurila, Pirkko Luiro, Tytti Nordenswan ja Liisa Klemelä. Vaakunan pikkujoulussa 

palkittiin vuoden 2020 teatterikerholaisena Marjatta Toivonen. Parhaat onnittelut Marjatalle koko 

yhdistyksen puolesta ja makoisaa teatterielämystä saadun lahjakortin myötä. Sinustako vuoden 

teatterikerholainen 2021.  

Teatterin suosikkinäyttelijä vuonna 2020 on Lasse Sandberg 

Kymmenettä kertaa toteutettiin alkukuusta Teatterikerhon ja Kaupunkiuutisten yhteisesti järjestämä 

Hämeenlinnan teatterin vuoden 2020 Suosikkinäyttelijä-äänestys. Kilpailun ensimmäinen voittaja oli Aku 

Hirviniemi ja viime vuonna eniten ääniä sai Johanna Reilin. Yleisöäänestyksen tuloksena ykköseksi nousi 

tällä kertaa Lasse Sandberg. Hän on pitkään työskennellyt teatterissa ja alkuvuodesta hänellä oli keskeinen 

rooli näytelmässä Gabriel, tule takaisin! Sen lisäksi hänellä oli rooli näytelmässä Ovista ja ikkunoista. Lasse 

saa suosikkinäyttelijän viitan harteilleen nyt toista kertaa. Ensimmäinen kerta oli vuonna 2015. Toiseksi 

tasaisessa kisassa nousi Liisa Peltonen ja kolmanneksi yllätysnimi Marika Laine. Kaikkiaan 19 vuoden aikana 

lavalla esiintynyttä taiteilijaa pääsi pisteille. 

Kaikkien osanottajien kesken suoritetussa arvonnassa onnetar suosi seuraavaa viittä henkilöä. He saavat 

pääsylipun Hämeenlinnan teatterin kevätkauden esitykseen: Riitta Isotalo, Ronja Halkola, Pirjo-Liisa Laine, 

Pirkko Hannukka ja Seija Launiainen. 

 

RAUHALLISTA JOULUA JA HYVÄÄ UUTTA VUOTTA 2021 

 

                                                                                                                     Aarne Kauranen   

                                                                                                                     puheenjohtaja 

 



 

 

KEVÄT JA KESÄKAUDEN 2021 TEATTERIMATKAT 

Matkavaraukset, peruutukset ja tiedustelut tehdään matkanjärjestäjä Leila Ahteelle                    
puh. 0400 875 153 tai sähköpostitse leila.ahde@luukku.com. 

Bussit lähtevät Hämeenlinnan linja-autoasemalta Wetterhoffin luota. Lähtö ajat ilmoitetaan myös 
Kaupunkiuutisten edellisen viikonlopun seuratoimintapalstalla sekä teatterikerhon internet-
sivuilla. 
Paluumatkat ajetaan samaa reittiä, kuin menomatkat. Poikkeuksen tekee Helsingistä tultaessa 
reitti Kankaantaan kautta. 

Matkojen hinta peritään bussissa, ellei sitä ole erikseen mainittu ilmoituksessa. Kaikista 
peruutuksista on ilmoitettava, jotta jo lunastetut liput saataisiin mahdollisille jonossa oleville 
jäsenille. Ilman pakottavaa syytä peruuttamatta jätetystä matkasta peritään lipun hinta. 

Teatterikerhoon kuulumattomalta osallistujalta peritään 10 € korkeampi hinta. 

Kevään teatterimatkoissa on myös viime kevään esityksiä, ilmoittautukaa niihin nyt uudelleen 
Leilalle, jos olette lähdössä. 

________________________________________________________________________________ 

La 16.1.2021  HAMLET    Tampereen Työväen 

klo 13.00  - rock-musikaali            teatteri 

 

Hamletin tarina on kestänyt aikaa. Se ei tarjoa vastauksia, vaan paremminkin esittää kysymyksiä. 

Hamlet tulee isänsä hautajaisiin, tästä bileet jatkuvatkin äidin häillä. Tarina kertoo isänsä haamun 

riivaamasta nuoresta miehestä, mutta yhtä hyvin se kertoo sivullisista, jotka ovat väärään aikaan väärässä 

paikassa. Hamlet aukeaa uusille tulkinnoille, nyt se esitetään ensi kertaa Suomessa rock-musikaalina. 

 Tässä spektaakkelissa kaikki tekijät ovat yhdessä samalla asialla. Huippuammattilaisten visiot musiikin 

kanssa luovat tunnelman, joka jysähtää kuin rock-konsertissa. Koko esityksen ajan lavalla ovat 

kitaravirtuoosit, ja musiikki on välillä kaukana rockista. 

Näytelmä on käännetty selkeälle suomen kielelle, kadottamatta kuitenkaan ylevyyttä ja huumoria.  

Ohjaus: Osmo Kautto 
Hamlet: Saska Pulkkinen 
Hamletin äiti: Petra Karjalainen 
Isäpuoli: Jari Ahola 
Muissa rooleissa mm.: Suvi-Sini Peltola, Pentti Helin, Inke Koskinen ja Auvo Vihro 
Mukana myös kapellimestari Joonas Mikkilän 6-henkinen bändi. 
 
Ilmoittautuminen viimeistään 30.12.2020 
lähtö klo 11.00                hinta 75,-/85,- € 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 



 

 

To 4.2.2021                       NISKAVUOREN HETA   Tampereen teatteri 
klo 19.00      Frenckell 

 
 
Niskavuoren Heta on Hella Wuolijoen kirjoittama kertomus naisesta, joka hylättiin ja häpäistiin. Hän meni 
naimisiin rengin kanssa ja ketään ei voida kutsua kylään, ennen kuin uusi talo on valmis ja sen pitää olla 
suurempi kuin Niskavuoren kartano. Hän ei kykene anteeksiantoon ja rangaistakseen itseään, hylkää 
läheisensä.  Tarina sijoittuu viime vuosisadan alkupuolelle ja ilmestyi 1950. Se on kannanotto ihmisen 
itsekeskeisyyteen.  
Liisa Mustosen ohjauksessa teos on tuuletettu, unohtamatta sen kipeitä teemoja. 

Hetaa esittää Eeva Hakulinen ja Akustia Teijo Eloranta. 

Muissa rooleissa: Ville Majamaa, Cecile Orblin, Tom Lindholm, Aliisa Pulkkinen, Ritva Jalonen ja Antti 

Tiensuu. 

Ilmoittautuminen viimeistään 30.12.2020 
lähtö klo 17.00     hinta 50,-/60,- € 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pe 19.2.2021  LEMMEN JÄTTILÄINEN  Valkeakosken teatteri 
klo 19.00 
 
Lemmen jättiläinen on Aki Sirkesalon lauluihin perustuva musiikkinäytelmä. 

Se hakee aiheet Aki Sirkesalon lauluista, kuten ”Naispaholainen”, ”Kissanainen”, ”Enkeleitä onko heitä” ym.   

Kertoen hauskasti ja näyttävästi pikkukaupungin nuorten ja aikuisten ihmisten elämänkohtaloista, 

riemuineen ja suruineen, rakkaudesta ja ystävyydestä. Mikä on sallittua ja miksi kaikki kielletty on 

kiinnostavaa.  Näyttämön täydeltä tunteita, tanssia, tarinaa, lämpöä ja lempeä. 

Käsikirjoitus on kapellimestari Harri Salmisen Aki Sirkesalon musiikkiin. 
Lavalla nähdään myös tanssijoita ja livebändi. 
 
Ilmoittautuminen viimeistään 15.1.2021    
lähtö klo 17.30    hinta 40,-/50,- € 
_______________________________________________________________________________________ 
 

To 18.3.2021  HUMISEVA HARJU  HKT- suuri näyttämö  

klo 19.00 

”Humiseva harju” perustuu Emily Bronten romaaniin. Ilmestyessään kirja sai ristiriitaisen vastaanoton ja 

epäiltiin, voiko nainen koskaan kirjoittaa niin hurjia henkilöitä ja todentuntuista tarinaa. Se kertoo villin 

Catherinen ja perheeseen tuodun orpopojan myrskyisästä suhteesta. Se on lapsuudesta aikuisuuteen 

kulkeva rakkaustarina ylpeydestä, luokkaeroista ja kostosta, ihmisistä, jotka janoivat vapautta maailmassa. 

Rooleissa mm. Rauno Ahonen, Oona Airola, Markku Haussila, Sonja Pajuoja, Martti Manninen, Matti Olavi 

Ranin ja Mikko Helenius. 

Ohjaus: Lauri Maijala 

Ilmoittautuminen viimeistään 15.2.2021   hinta 60,-/70,- € 

lähtö klo 17.00 

_______________________________________________________________________________________ 



 

 

To 29.4.2021   TURVAMIES   HKT-Areena näyttämö 

klo 19.00       

  

Teollisuussuvun raikulipoika on lähdössä treffeille, kun hänen ovelleen ilmesty turvamies. Rikolliset 

kiristävät pojan isää. Poika ei ota tilannetta vakavasti ja syntyy kipakkaa keskustelua hänen ja turvamiehen 

välillä. Poika saa selville, että turvamies kärsii narkolepsiasta, ja alkaa kiristää tiedollaan. 

Koville kierroksille kiihtyvästä komediasta huolimatta, he ovat pelkoineen ja toiveineen kaikessa 

vastakohtaisuudessaan kuitenkin todellisia ihmisiä.  He oppivat kunnioittamaan toisiaan ja lopuksi jopa 

ystävystymään. 

Ohjaus: Pasi Lampela 

Rooleissa Martti Suosalo ja Katja Küttner. 

Ilmoittautuminen viimeistään 26.3.2020 

lähtö klo 17.00     hinta 60,-/70,-€ 

_______________________________________________________________________________________ 

To 6.5.2021  IKILIIKKUJA   TTT-Salmelaisen näyttämö 

klo 19.00 

Ikiliikkuja on Sirkku Peltolan sovitus Maiju Lassilan näytelmästä, siinä jo unohtumassa ollut klassikko herää 

eloon. Onko elämän tavoite rahapalkinto, syntyykö itseoppineiden insinöörien käsissä ikiliikkuja, vai voisiko 

energiaa ylläpitävä voima löytyä yllättävältä suunnalta. 

Ohjaus: Sirkku Peltola 

Musiikki Anne-Mari Kivimäki  

Rooleissa mm. Teija Auvinen, Tom Lindholm, Janne Kallioniemi, Ilona Pukkila, Auvo Vihro ja Samuli Muje. 

Ilmoittautuminen viimeistään 6.4.2021 

lähtö klo 17.00     hinta 55,-/65,- € 

_______________________________________________________________________________________ 

Ke 23.6.2021  KORPELAN KUJANJUOKSU  Tampereen Komediateatterin 

klo 18.00     kesäteatteri 

”Korpelan kujanjuoksu” on tv-sarjasta tehty näyttämösovitus, jonka on käsikirjoittanut Heikki Luoma. 

Kun melkein ammattikoulun käynyt työtön asentaja löytää korjattavaksi tuodun takakontista salkullisen 

rahaa, alkaa melkoinen kilpajuoksu, sillä rahalle löytyisi ottajia. Samaan aikaan paikkakunnalla käydään 

taistelua kaivosyhtiötä vastaan, joka uhkaa tehdä Etelä-Suomen suurimmasta suosta kaivoksen. Tässä 

taistelussa tarvitaan oveluutta ja rahaa. 

Rooleissa mm tv-sarjasta tutut: 
Janne Kataja, Esa Latva-Äijö, Karoliina Vanne ja Tuija Vuolle. 
Ohjaus ja dramatisointi: Jukka Mäkinen 
Lavastus: Juha Mäkipää 
 
Ilmoittautuminen viimeistään 21.5.2021   hinta 55,- /65,- € 
lähtö klo 16.00 
_______________________________________________________________________________________ 

 



 

 

Su 15.8.2021  AIRA   Valkeakosken 
klo 14.00  - musikaali           Apianniemen kesäteatteri 

 
”Jos olisin luomalla luonut itselleni imagon, ei minua olisi 
 julkisesti olemassakaan. Satun vain olemaan tällainen kuin olen ” 
             Aira Samulin 

Aira Samulinin elämäntarina sisältää uskomatonta naisenergiaa.  
Yli 90 v:n tarina alkaa Karjalasta ja vie Helsingin tanssipiirien kautta tähän päivään. Musikaalissa nähdään 
Airan ura muodin ja viihteen parissa sekä intohimo tanssia ja luovuutta kohtaan, unohtamatta elämän 
tragedioista selviämistä. 
Musikaalissa on mukana liveorkesteri, joka esittää Airalle tärkeitä kappaleita, kuten ”Karjalan kunnailla”, 
”Saturday Night Fever”, ”Sä kaunehin oot” ja ”Like a Virgin”. 
Paaosassa: Helena Rängman,  
 Airan elämässä olleita miehiä esittävät: Lauri Mikkola, Martti Manninen ja Harri Penttilä. 
Muissa rooleissa Sonja Pajuoja ja Leena Lepistö. 
Koreografiasta vastaa tanssija Jani Rasimus tanssiparinaan Ansku Bergström. 
Ohjaus ja käsikirjoitus: Heikki Paavilainen  
 
 
Ilmoittautuminen viimeistään 12.7.2021 
lähtö klo 12.30     hinta 55,-/65,- € 
_______________________________________________________________________________________ 

JÄSENASIAT 

Jäseneksi liittymiset ja eroamiset, osoitteenmuutokset sekä sähköpostiosoitteet pyydetään ilmoittamaan 

Anne Mäkivirralle puh. 040 7762766 tai sähköpostilla anne.makivirta(at)hameenlinna.fi, lisäksi voi käyttää 

teatterikerhon nettisivuilla olevaa yhteystietolomaketta. 

Jäsenmaksu vuonna 2021 on 25 € jäseneltä ja seuraavalta perheenjäseneltä 20 €. Hämeenlinnan 

Teatterikerhon tilinumero on FI03 1032 5000 4316 00 ja viitenumeroksi 195106. 

Jäsenmaksu pyydetään maksamaan tammikuun loppuun mennessä. 

Teatterikerhon internetsivut osoitteessa: https://www.hameenlinnanteatterikerho.net/ 

Hämeenlinnan Teatterikerhon Facebook-ryhmä: 

 https://www.facebook.com/groups/291596324699581/ 
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