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TEATTERIKERHON SUURSATSAUS INTOHIMOSTA TEATTERIIN-HISTORIAKIRJA ON VALMIS 

 

Vuonna 2021 Teatterikerholla oli juhlavuosi, kun yhdistys täytti 70 vuotta. Jo sitä ennen 

johtokunnan piirissä käytiin keskustelua 70-vuotishistorian kirjoittamisesta. Aiempi historia oli 

tehty vuonna 1991 eli kolmekymmentä vuotta sitten. Kirjoittaja tuolloin oli päätoimittaja Sakari 

Niemi ja teoksen nimi oli Rakkaudesta teatteriin. Paljon on vettä virrannut Vanajassa tuosta ajasta 

ja nyt haluttiin syvällisemmin tutkia kaikkea sitä, mitä yhdistyksessä on tapahtunut ja mitä me 

olemme saaneet aikaan. 

Työtä lähti ohjaamaan historiatoimikunta, jonka puheenjohtajana toimi Aarne Kauranen sekä 

jäseninä Matti Salonen, Leila Ahde, Anne Mäkivirta ja Pertti Palos. Kirjan tekijäksi saimme 

professori Juhani Niemen, joka antaumuksella paneutui tehtävään ja sai aikaan komean 

lopputuloksen – menestystarinan vailla vertaa. Parhaat kiitokset Juhanille kuten kaikille muillekin, 

jotka ovat tavalla tai toisella osallistuneet kirjan aikaansaamiseen. Nyt voimme nauttia työn 

tuloksista ja olla tyytyväisiä saavutuksistamme. Toivottavasti kirjan tuomat ajatukset ja tunnelmat 

miellyttävät Sinua ja luovat kuvaa menneiden ja nykyisten sukupolvien ahkeruudesta ja 

uutteruudesta. Kirjan jäsenhinta on 15 euroa ja ulkopuolisille se maksaa 20 euroa. Kirjaa on 

saatavissa Annelta, Leilalta ja Aarnelta sekä myöhemmin esimerkiksi Suomalaisesta kirjakaupasta 

ja museo Skogsterin myymälästä sekä teatterimatkoilla. Nyt kannattaa kaikkien hankkia tyylikäs 

kirja muistoksi mukanaolosta yhteisessä teatteriharrastuksessa Thalian alttarilla.  

Kohti uutta toimintavuotta 

Vuoden vaihtuessa alkaa yhdistyksemme 72. toimintakausi. Pääpainona on jälleen suosittujen 

teatterimatkojen järjestäminen. Tulevaan kevääseen sisältyy viisi mielenkiintoista esitystä 

maamme huipputeattereissa. Lista nimistä ja ajankohdista on luettavissa tämän tiedotteen 

liitteestä. Kannattaa matka varata ajoissa, sillä monet matkamme ovat loppuunmyytyjä. 

Teatterikerhon vuosikokouksessa 30.11. päätettiin mm. toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. 

Esimerkiksi jäsenmaksut säilyvät ennallaan. Niistäkin enemmän tietoa liitteessä. Henkilövalintojen 

osalta puheenjohtajana jatkaa Aarne Kauranen. Hänellä alkaa vuoden alusta 17. kausi tässä 

tehtävässä. Yhdistyksen johtokunnassa jatkavat Leila Ahde, Anne Mäkivirta, Seija Kallioportti, Auli 

Källi, Leena Vuoritaival ja Anja Juurus sekä uutena jäsenenä Juhani Niemi. Toivotetaan Juhani 

lämpimästi tervetulleeksi johtokunnan iloiseen joukkoon. Kerhomme pitkäaikaisena 

varapuheenjohtajana toiminut Matti Salonen jättäytyi omasta pyynnöstään pois johtokunnasta. 



Kiitämme Mattia Teatterikerhon ja teatteritaiteen hyväksi tehdystä työstä. Johtokunnan eri 

tehtävät nimetään järjestäytymiskokouksessa tammikuun alkupuolella. 

Omassa Hämeenlinnan teatterissa tulee ensi-iltaan 02.02.23 humoristinen nykynäytelmä 

Dreamteam, joka kertoo elämän hallinnasta. Rooleissa nähdään Anu Sinisalo, Liisa Peltonen, 

Birgitta Putkonen ja Sinikka Salminen. 

Vuoden Teatterikerholainen 2022 on pariskunta Maija Saukko ja Reijo Pöllänen 

Jo kahdeksannen kerran on valittu Vuoden Teatterikerholainen. Kampanjan avulla pyritään 

aktivoimaan jäsenistöä ja palkitsemaan ahkerin kerhomme toimintoihin osallistuja. Pikkujoulussa 

palkittiin uutena Teatterikerholaisena pariskunta Maija Saukko ja Reijo Pöllänen. Parhaat 

onnittelut Maijalle ja Reijolle koko yhdistyksen puolesta ja makoisaa teatterielämystä saadun 

lahjakortin myötä. Tuleeko Sinusta Vuoden Teatterikerholainen 2023! 

 

Teatterin Suosikkinäyttelijä vuonna 2022 on Liisa Peltonen 

Kahdettatoista kertaa järjestettiin jälleen loppuvuodesta Teatterikerhon ja Kaupunkiuutisten 

yhteisesti toteuttama vuoden Suosikkinäyttelijä-äänestys. Kilpailun ensimmäinen voittaja oli Aku 

Hirviniemi ja viime vuonna eniten ääniä sai Kari-Pekka Toivonen. Yleisöäänestyksen tuloksena 

ykköseksi ylsi tällä kertaa Liisa Peltonen. Hän hurmasi yleisön ennen muuta näytelmässä Kaksi 

kuningatarta. Tämä oli Liisalle toinen kerta, kun hän voitti kisan. Edellinen voitto tuli kymmenen 

vuotta sitten. Toiseksi tulivat samalla äänimäärällä Ritva Oksanen ja Jani Koskinen. Kaikkiaan 27 

näyttelijää sai valinnassa ääniä. Kaikkien osanottajien kesken suoritetussa arvonnassa onnetar 

suosi seuraavaa viittä henkilöä: Riitta Järvinen, Pekka Ranta, Marju Vesala, Heli Järvinen ja Matti 

Adler. He saavat pääsylipun Hämeenlinnan teatterin kevätkauden esitykseen. 

 

Eskon runot ja pari matkakumppania 

Vuodenvaihteessa vedetään jälleen yhteen kulunutta vuotta. Rakkaan teatterin ystävänä on tullut 

katseltua tänä vuonna parisen kymmentä esitystä eri puolilla Etelä-Suomea. Monet niistä ovat 

sykähdyttäneet, mutta yksi on ylitse muiden. Lokakuun 23. päivä esiintyi Esko Salminen omassa 

runoillassaan Kansallisteatterin lavalla todennäköisesti viimeisen kerran. Esityksessä oli 

ainutlaatuinen tunnelma. Eskon ääni oli voimissaan ja runojen määrä oli melkoinen. Noin tunnin 

esityksen jälkeen Esko tuli kiittämään ensin juhlivaa Kansallisteatteria ja sen henkilökuntaa. Hän 

kertoi olleensa samalla lavalla ensimmäistä kertaa 76 vuotta sitten. Sen jälkeen hän kiitteli meitä 

yleisöä ja kysyi:” Tiedättekö, mikä on näyttelijän helvetti ”? ja vastasi:” Se on esityspaikka ilman 

yleisöä”. Esko jatkoi: ” Minun paratiisiosani on saavutettu, kun te, hyvä yleisö, olette olleet 

tukenani”. Yleisö oli haltioissaan ja aplodeerasi seisten. Harvoin on yhtä voimakkaan elämyksen 

äärellä. 

RAUHALLISTA JOULUA JA HYVÄÄ UUTTA VUOTTA 2023 

                                                                                                             Aarne Kauranen 

                                                                                                             puheenjohtaja  



KEVÄTKAUDEN 2023 TEATTERIMATKAT 

Matkavaraukset, peruutukset ja tiedustelut tehdään matkanjärjestäjä Leila Ahteelle puh. 0400875 153 tai 
sähköpostitse leila.ahde(at)gmail.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. 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Pe 3.2.2023  ENSIMMÄINEN TASAVALTA  Suomen Kansallisteatteri 
klo 19.00     Päänäyttämö 
 
Musiikkipitoinen dokumentti-esitys on draama, mikä kattaa yli puolivuosisataa Suomen historiaa. Se 
kurkistaa kabinetteihin ja julkisivujen taakse, kertoen miten hiuskarvan varassa voivat olla asiat, joita 
pidämme itsestäänselvyyksinä. 
Esityksen päähenkilönä on ensimmäinen presidenttimme K.J.Ståhlberg.  Häneen henkilöityy Suomen 
kansanvalta ja parlamentarismi, ehkä enemmän kuin kehenkään muuhun. Näytelmä on hätkähdyttävän 
ajankohtainen kertomus historiasta, joka ei suostu katoamaan. 
Ståhlbergia esittää Vesa Vierikko. Näytelmän on kirjoittanut ja ohjannut teatterin pääohjaaja Esa Leskinen. 
Muissa rooleissa mm. Kristiina Halttu, Katariina Kaitue, Esa-Matti Lång, Jukka Puotila, Sari Puumalainen, 
Antti Pääkkönen ja Helena Vierikko. 
 
Ilmoittautuminen viimeistään 30.12.2022   hinta 65,-/75.- € 
lähtö klo 17.00       

_______________________________________________________________________________________ 

Ke 22.2.2023  HYLKÄÄMISEN PÄIVÄT  Tampereen Teatteri 
klo 19.00     Frenckell 
 
Näytelmä pohjautuu Elena Ferranten samannimiseen kirjaan ja nähdään ensimmäistä kertaa Suomessa 
näyttämöllä. 
Eräänä päivänä Olgan mies kertoo tarvitsevansa omaa aikaa ja muuttaa pois kotoa. Myöhemmin selviää, 
että hänellä on toinen nainen ja sekin kuka nainen on. Olga sukeltaa syvyyksiin, hajoaa ja sekoilee kunnes 
taas saa koottua itsensä. 
Ohjaaja Liisa Mustonen kertookin näytelmän olevan kuin toimintatrilleri, hurja ja kauhea, mutta myös 
todella hauska. 
Pääosassa on Mari Turunen. 
Muissa rooleissa Tomi Alatalo, Ville Mikkola, Elina Hietala ja Henry Hanikka. 
 
Ilmoittautuminen viimeistään 19.1.2023    hinta 55,-/65,-€ 
lähtö klo 17.00 
_______________________________________________________________________________________ 



La 11.3.2023  MOMENTUM  1900  TTT-teatteri 
klo 13.00  - musikaali   Päänäyttämö  
 
Momentum 1900 on matkalippu vuoden 1900 Pariisiin. 
Se kertoo suomalaisista, jotka rakentavat maailmannäyttelyä Pariisiin, sinne tulevat myös Verna ja Elias, 
joiden välillä syttyy luokkarajoja uhmaava rakkaus. Suomi kärvisteli Venäjän vallan alla, mutta saa sitten 
tilaisuuden rakentaa maailmannäyttelyyn oman paviljongin.  
Momentum on dramaattisesta taustaan huolimatta myös veijaritarina kertoen sekä itsenäisyydestä, että 
itsepäisyydestä. 
Sirkku Peltola ja Heikki Salo ovat käsikirjoittaneet ja Eeva Kontu on säveltänyt teoksen. 
Rooleissa mm. Martti Suosalo, Saska Pulkkinen, Petra Karjalainen, Aimo Räsänen ja JP Parviainen. 
 
Ilmoittautuminen ja maksu viimeistään 10.2.2023   hinta 85,-/95,- € 
teatterikerhon tilille FI03 1032 5000 4316 00 ja viite 195135 
lähtö klo 11.00 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Ti 11.4.2023  EI KERTONUT KATUVANSA  HKT- 
klo 18.30     suuri näyttämö 
 
Näytelmä perustuu Tommi Kinnusen romaaniin. Se kertoo suomalaisnaisista, jotka työskentelivät Saksan 
armeijalle jatkosodan aikana. Kun saksalaiset vetäytyivät, naisten palveluksia ei enää tarvittu. 
Ei kertonut katuvansa on selviytymistarina viiden naisten matkasta Pohjois-Norjasta Suomeen välttääkseen 
vankileirin. Se antaa äänen naisille, joista ei ole aiemmin kerrottu. Rankasta aiheesta on tehty kaunis ja 
ilmava kertomus. 
Rooleissa: Heidi Herala, Aino Seppo, Rauno Ahonen, Jouko Klemettilä, Martti Manninen, Sauli Suonpää ja 
Antti Timonen 
Ohjaaja-käsikirjoittaja: Selma Vilhunen 
 
Ilmoittautuminen viimeistään 10.3.2023   hinta 65,-/75,- € 
lähtö 16.30 (huom. aika) 
_______________________________________________________________________________________ 
   
 
La 20.5.2023  MINÄ TELLERVO  Lahden teatteri 
klo 13.00 
 
Näytelmä kuvaa Tellervo Koiviston elämää poliittisena vaikuttajana, presidentti Mauno Koiviston puolisona 
ja yksityishenkilönä. Nuoresta Tellestä kasvaa naisasianainen ja julkisuuden henkilö. 
Näytelmä kertoo lasikattojen rikkoutumisesta, itsensä etsimisestä ja sisäisistä kamppailuista vallan 
ytimessä. 
Millaiset jäljet se jättää, mistä pitää luopua ja minkä puolesta taistella kadottamatta itseään. 
Tarina on koskettava ja inhimillinen itseksi kasvamisen matkasta. 
Näytelmän on kirjoittanut Anna Krogerus ja ohjannut Hilkka-Liisa Iivanainen. 
Rooleissa Annukka Blomberg, Laura Huhtamaa, Tapani Kalliomäki, Anna Pitkämäki ja Liisa Vuori. 
 
Ilmoittautuminen viimeistään 20.4.2023   hinta 50,-/60, €-  
lähtö klo 11.00 
_______________________________________________________________________________________ 

 



JÄSENASIAT 

Jäseneksi liittymiset ja eroamiset, osoitteenmuutokset sekä sähköpostiosoitteet pyydetään ilmoittamaan 

Anne Mäkivirralle mieluiten sähköpostilla anne.makivirta(at)hameenlinna.fi, tai puh. 040 7762766 iltaisin, 

lisäksi voi käyttää teatterikerhon nettisivuilla olevaa yhteystietolomaketta. 

Jäsenmaksu vuonna 2023 on 30 € jäseneltä ja seuraavalta perheenjäseneltä 25 €. Hämeenlinnan 

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

 

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

Hämeenlinnan Teatterikerhon Facebook-ryhmä: 

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