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                                TEATTERI TARJOAA TOIVOA TULEVAISUUTEEN 

Kulunut kevät on koetellut meitä kaikkia aivan poikkeuksellisella tavalla. Toivottavasti olette 
pysyneet terveinä ja usko huomiseen on säilynyt kirkkaana. Valitettavasti monen muun ohella 
myös teatteritoiminta on ollut pysähdyksissä ja kasvokkain kokoontumisia on ollut syytä välttää. 
Kesäkuun alkupuoli on käsillä ja toivo paremmasta virkistää itse kunkin mielialaa. 

Omalta osaltaan Teatterikerho joutui perumaan keväältä Helsingin, Tallinnan, Rauman ja 
Tampereen teatterimatkat. Näistä ainoastaan Tallinnan matka järjestetään syksyllä uudestaan. 
Tarkemmin sanottuna matka on la-su 10.-11.10.  Muutama paikka on vielä vapaana ja tarkemmat 
tiedot löytyvät tämän kirjeen liitteestä sekä yhdistyksen nettisivuilta. Myös molemmat suunnitellut 
kesäteatteriesitykset on peruttu, joten tuleva tähtäin matkojen osalta on syksyssä. Ensimmäinen 
varattavissa oleva esitys on Toinen pullo cavaa lauantaina syyskuun 12. päivä. Muut syksyllä 
tarjolla olevat esitykset löydät niin ikään tästä kirjeestä tai nettisivuiltamme.  

Samalla kun esitykset loppuivat, päättyi myös kokoustoiminta, emmekä ehtineet pitää 
sääntömääräistä kevätkokousta, mutta senkin aika vielä tulee ja siitähän ilmoitetaan sääntöjen 
edellyttämällä tavalla. 

Hämeenlinnan Teatteri toiveikkaana 

Hiljaista on tietysti ollut myös Hämeenlinnan teatterissa. Teatterin toimitusjohtaja Pasi Ruohosen 
mukaan yt-neuvotteluja on käyty ja se on tiennyt lomautuksia ja lomien siirtoja. Irtisanomisilta on 
kuitenkin teatterissa vältytty. Koko loppukeväältä peruuntui yli 30 esitystä ja se tietää noin 100-
tuhannen euron lipputulojen menetystä. Syksyllä kaikki on kuitenkin toisin. Ainakin näillä 
näkymillä ensimmäinen ensi-ilta on syyskuun 3. päivänä. Tuolloin parrasvaloihin tulee 
musiikkinäytelmä Maratontanssit, jonka ohjaa vuosi sitten AKU-patsaan saanut Ilkka Heiskanen. 
Näytelmä lupaa inhimillisten tunteiden koko kirjon läpikäyntiä. Maratontanssit on myös 
päänäyttämön 10-vuotisjuhlanäytelmä. Ajatella, miten aika rientää. Kymmenen vuotta sitten olin 
vihkimässä uutta teatteriamme. Toisena syksyn ensi-iltana nähdään Jukka Keinosen ohjaama 
Näytelmä, joka menee pieleen. Ensi-ilta on 8. lokakuuta. 



Kesällä ei teatteria nähdä 

Myöskään kesäteattereita ei Hämeenlinnan seudulla tulevana suvena nähdä. Uutta kesäteatteria 
vetävä Otto Kanerva kertoo, että Kaupunginpuiston musiikkinäytelmä Elämältä kaiken sain, siirtyy 
vuodella kesään 2021. Aulangon Graniittilinna on kuluvan kesän remontissa ja tämä tietää sitä, 
ettei myöskään Miniteatterin satunäytelmää ole ohjelmistossa. 

Jäsenmaksuissa puutteita 

Neljä vuotta sitten olimme koko jäsenistö Hämeenlinnan Teatterissa katsomassa yhteisesti 
Finnhits-esitystä. Sen tarjosi Teatterikerho ilmaiseksi jäsenistölleen. Samalla juhlistimme Kerhon 
65-vuotista taivalta. Vuoden päästä meillä on seuraava juhlinnan paikka, kun yhdistys täyttää 70 
vuotta. Mitään päätöksiä johtokunnassa ei ole vielä tehty, mutta on oletettavaa, että jotain 
vastaavaa on luvassa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että jäsenasiat pitää olla kunnossa eli siis 
jäsenmaksut maksettuina. Kerhon sihteeriltä saamani tiedon mukaan muutamilta jäseniltä on 
maksu päässyt unohtumaan. Eräpäivä oli jo 31.1., mutta asian ehtii hyvin vielä hoitaa. Jäsenmaksu 
kuluvana vuonna 2020 on 25 € jäseneltä ja seuraavilta perheenjäseniltä 20 €. Teatterikerhon tili on 
Nordea FI 03 1032 5000 4316 00 ja viitenumero 195106 .  

Teatterimatkat kiinnostavat  

Viime vuonna Hämeenlinnan Teatterikerho teki yhteensä kolmetoista teatterimatkaa, joilla 
osanottajia oli yhteensä 494 henkilöä eli keskimäärin 38 henkilöä / matka. Innostusta varmaan 
taas riittää pienen tauon jälkeen. Täytetään retket ja teatterisalit ja nautitaan täysin rinnoin 
hurmaavista esityksistä. 

 

OIKEIN MIELLYTTÄVÄÄ, TERVEELLISTÄ JA TURVALLISTA KESÄÄ KAIKILLE 

 

    Aarne Kauranen 

    Teatterikerhon puheenjohtaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SYKSYN 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. 

_______________________________________________________________________________ 

La 12.9.2020                 Toinen pullo cavaa. HKT-Areena näyttämö           
klo 13.00 

 Lämmin ja oivaltava komedia, naisten ystävyydestä ja unelmasta. 
Naisnelikko toteuttaa unelmansa, remontoi vanhan talon Portugalissa ja perustaa 
itselleen idyllisen vanhainkodin. Se on yhteisöllinen, mutta myös yksilöllinen 
taiteilijatalo, jossa he voivat viettää loppuelämän. 
Riittävätkö cavan innoittamat vanhat säännöt, ohjaamaan yhteiseloa, kun rahat 
loppuvat.  
Sietää kysyä: Mistä loppuelämä alkaa. 
 
Rooleissa: Heidi Herala, Jaana Saarinen, Aino Seppo, Eija Vilpas, Eero Saarinen ja Joel 
Hirvonen. 
Ohjaus: Milko Lehto. 
 

ilm. 10.8.2020 mennessä     hinta 60,-/70,- € 
lähtö klo 11.00 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Ke 7.10.2020   Voi Luoja   TTT-teatteri 
klo 19.00 
 

Näytelmässä käsitellään koko länsimaisen ihmisen alitajunta. Se on törkeä komedia 
ennakkoluuloista ja väärinkäsityksistä kahden yksilön välillä. 
Jumala on terapian tarpeessa ja ahdistuksen ja epäuskon vallassa. Psykoterapeuttina 
toimivan yksinhuoltajan elämä ei myöskään ole ihanaa. Hän ei usko jumalaan ja 
jumalan on vaikea uskoa ihmiseen. Lopulta on epäselvää, kuka terapoi ja ketä. 
 



Rooleissa Martti Suosalo ja Sanna-Kaisa Palo. 
 
 

ilm. 4.9.2020 mennessä     hinta 55,-/65,- € 
lähtö klo 17.00 
 
________________________________________________________________________________ 
 
La-su 10.-11.10.2020 TALLINNAN MATKA 
 
la 10.10.2020 klo 19.00 Luxemburgin kreivi, Estonia teatteri 
 

Luxemburgin Kreivi (Graf von Luxemburg) on Frans Leharin säveltämä. Operetti 
esitettiin Wienissä 1909 ja sen jälkeen se käännettiin usealle kielelle ja esitettiin 
menestyksekkäästi monessa maassa. 

varallisuuden vaikutusta avioliittoon sekä kontrastia pariisilaisuuden ja 
slaavilaisuuden välillä.  Tarina pyörii köyhän aristokraatin ja lumoavan 
oopperalaulajan ympärillä. 

Lehar oli säveltäjä, jonka lauluista tuli ensimmäisiä iskelmiä, kuten ”Iloinen Leski” ja 
”Hymyn maa” 

Hinta sisältää: 
Bussimatkat HML-HKI, Katajanokka-HML 
Laivamatkat: HKI-Tallinna-HKI Viking XPRS:llä, (hytti matkatavaroille), paluumatkalla lounasbuffee 
Hotelli: Sokos Hotel Viru (2 hh), aamiainen sunnuntaina 
Teatteriliput: Luxemburgin Kreivi, Estonia teatteri (permantopaikat) 
 
Ilmoittautuminen 15.8.2020 mennessä  
vielä muutama paikka 
    
Lähtö: 
lauantai klo 8.00 Wetteriltä    hinta 200,-/210,-€ 
hinta 200 € 
 
________________________________________________________________________________ 
 
la 21.11.2020 PIKKUJOULU   
klo 13.00  - Maratontanssit  Hml Teatteri 
  - Jouluateria   Hotelli Vaakuna 
 

Maratontanssit on teatteria ilman konstailua. Se on yhtä aikaa, musikaali, 
puhenäytelmä, dekkari ja tanssiesitys. Näin sanoo ohjaaja Ilkka Heiskanen. 
Se kertoo USA:ssa suuren laman aikana suositusta viihdemuodosta, johon nuoriso 
osallistui innolla. Musiikki on 30-luvun musiikkia uusin sovituksin. 
Tämä on teatterin päänäyttämön 10 v. juhlanäytös. 
 



Rooleissa mm.; Jussi Lampi, Birgitta Putkonen, Sinikka Salminen, Katariina Kuisma-
Syrjä ja Johanna Reilin. 
Muusikot: Antti Paranko, Kalle Penttilä, Jussi Seppälä, Jari Salminen/Lauri Malin 
 
Esityksen jälkeen menemme nauttimaan jouluaterian Hotelli Vaakunaan. 
 
 

Ilmoittautuminen ja maksu    hinta 85,-/95,- € 
10.10.2020 mennessä Teatterikerhon tilille 
FI03 1032 5000 4316 00 viite 195135 
________________________________________________________________________________ 
 
La 5.12.2020   Lemmen jättiläinen  Valkeakosken 
klo 16.00      teatteri 
 

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. 

 
Ilm. 30.10.2020 mennessä     hinta 40,-/50,- € 
lähtö klo 14.30 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Uudenvuodenaatto  
31.12.2020 Kuka pelkää Virginia Woolfia  Tampereen 
klo 14.30    teatteri, Frenckell 
        
 
 

Näytelmä paljastaa avioliiton julmat valtapelit ja totuudet, tutkien keski-ikäisen 
pariskunnan avioliiton kariutumista. Se on näytelmä unelmista, rakkaudesta ja 
riippuvuudesta eli kaikesta mistä parisuhteet on tehty. 
Tämän avioliittodraamojen esikuvan ohjaa Marika Vapaavuori. 
 
Rooleissa: Ritva Jalonen, Esa Latva-Äijö, Kai Vaine ja Linda Wiklund. 

 
ilm. 27.11.2020 mennessä     hinta 50,-/60,- € 
lähtö klo 12.30 
 
________________________________________________________________________________ 



 
JÄSENASIAT 

Jäseneksi liittymiset ja eroamiset, osoitteenmuutokset sekä sähköpostiosoitteet pyydetään 
ilmoittamaan Anne Mäkivirralle puh. 040 7762766/iltaisin tai sähköpostilla 
anne.makivirta(at)hameenlinna.fi, lisäksi voi käyttää teatterikerhon nettisivuilla olevaa 
yhteystietolomaketta. 

Jäsenmaksu vuonna 2020 on 25 € jäseneltä ja seuraavalta perheenjäseneltä 20 €. Hämeenlinnan 
Teatterikerhon tilinumero on FI03 1032 5000 4316 00 ja viitenumeroksi 195106. 

Vuoden 2020 jäsenmaksuja puuttuu vielä, joten pyydän ystävällisesti maksamaan jäsenmaksun 
mahdollisimman pian. 
Voit tarkistaa jäsenmaksutilanteesi Annelta. 
 
 

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

Hämeenlinnan Teatterikerhon Facebook-ryhmä: 
 https://www.facebook.com/groups/291596324699581/ 

 

 

 


