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JUHLAT JATKUVAT  
 

Teatterivuotemme alkaa täydellä kattauksella, jopa juhlavalla. Helsingin Teatterikerho on perustettu 

8.5.1948 ja täyttää siis 70 vuotta tänä vuonna. Mitalin toinen puoli on jäsenmäärän kutistuminen, 

jossa heijastuu vääjäämättä jäsenistön ikärakenne. Toivomme joukkoomme uusia jäseniä, kaiken 

ikäisiä. Olemmekin virittäneet juhlavuotemme aluksi jäsenhankintakampanjan, josta jäljempänä 

tarkemmin. 

Muilta osin kevätohjelma tarjoaa tuttuun tapaan monipuolisesti erilaisia vaihtoehtoja, naurattavia ja 

itkettäviä, virkistäviä ja ajatuksia herättäviä.  

Viimeisenä, vaikkei vähäisimpänä, kirjeen mukana saat tiedot jäsenmaksun suorittamista varten. 

 

KERHOILLAT  
 

Kerhoillat pidetään kuukauden viimeisenä maanantaina kello 18.00 Ravintola Arthurissa Vuorikatu 19. 

Iltapalan ja viinilasin hinta on 18,70 euroa, joka maksetaan saavuttaessa ravintolan henkilökunnalle. 

Kevätkauden kolme kerhopäivää ovat 29.1., 26.2. sekä 26.3.2018, jolloin on myös yhdistyksen 

vuosikokous alkaen klo 17.30. 

Maanantaina 29.1. klo 18.00 vieraamme on kirjailija Kjell Westö. Näimme hänen kirjastaan 

Kangastus 38 Michael Baranin dramatisoimana samannimisen näytelmän Kansallisteatterissa. Olemme 

nähneet myös hänen kirjastaan Missä kuljimme kerran tehdyn näytelmän. Westön uusin kirja, 

Rikinkeltainen taivas, nähdään aikanaan Kansallisteatterin näyttämöllä.  

 

TAIDEKIERROS KANSALLISTEATTERISSA  maksuviite 34212 
 

Maanantai 5.2. klo 14.30. Suuren näyttämön pääovi avataan klo 14, jolloin vaatteet voi jättää 

narikkaan. Kokoontuminen ala-aulassa klo 14.30.  

Ilmoittautumiset ja maksut tai peruutukset viimeistään 29.1. Tilaa 30:lle, osallistumismaksu 7 euroa. 
 

Oppaanamme toimii FM MuM Katriina Pyrrö, joka kuljettaa meidät Kansallisteatterin taideteosten ja 

tarinoiden maailmaan ja joihinkin yleisöltä tavallisesti suljettuihin tiloihin.  

 

TEATTERIKÄYNNIT 
 

MANNERHEIM JA SAKSALAINEN SUUDELMA maksuviite 33734 

Torstaina 15.2.2018 klo 19.00 Kaupunginteatteri suuri näyttämö. 

Maksut ja peruutukset viimeistään 15.1. Lippuja 100 kpl á 42 euroa. 
 

Tämä on näytelmä, joka ”täytyy nähdä”. Sen ovat monet jo nähneet tai aikovat nähdä uudestaan.  

Tiivistunnelmainen oppitunti perustuu Juha Vakkurin kirjoittamaan ja Kari Heiskasen sovittamaan 

ja ohjaamaan näytelmään, joka kuvaa Suomen asemaa suurvaltapolitiikassa ja Mannerheimin osaa 
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kansalaissodassa ja jatkosodassa. Näytelmä pureutuu tilanteisiin, joissa Suomi joutui valitsemaan 

tiensä epävarman tulevaisuuden edessä ja joissa johtajat nousevat henkilöinä esiin. Asko Sarkola 

Mannerheimina tekee arvioiden mukaan loistavan suorituksen, samoin Pertti Sveholm kamariherra 

Hjalmar Linderinä ja majuri Kalle Lehmuksena ja Eero Saarinen senaatin puheenjohtaja J.K. 

Paasikivenä, Herbert Hooverina ja sotamarsalkka Keitelinä  

HS:n Lauri Meren mukaan ”tekijöiden ei erikseen tarvitse luoda jännitteitä, riittää kun historian 

tapahtumista hakkaa karstat pois. Heiskanen ei kehittele esitykseen edes erityistä loppuhuipennusta. 

Lataus on sen verran vahva, että näyttelijät voivat vain kävellä pois näyttämöltä.” 

 

ÄLÄ PUKEUDU PÄIVÄLLISELLE   maksuviite 33873 
Tiistaina 20.2.2018 klo 19. Kaupunginteatteri Arena-näyttämö. 

Ilmoittautumiset ja maksut tai peruutukset viimeistään 18.1. Lippuja 100 kpl à 39 euroa. 
  

Marc Camoletti (1923–2003) on 40 näytelmällään maailmalla arvostettu ja eniten esitetty 

ranskalainen näytelmäkirjailija. Hänen ensimmäistä suurta näytelmäänsä, ”Boeing Boeing”, esitettiin 

kaksikymmentä vuotta Pariisissa. Siitä tehdyn Hollywood-filmin tähtinä loistivat mm. Tony Curtis ja 

Jerry Lewis. Lontoon West Endissä Älä pukeudu päivälliselle -näytelmää esitettiin seitsemän vuotta.  

Tässä railakkaassa farssissa mies valmistautuu kesäasunnollaan juhlimaan tyttöystävänsä kanssa tämän 

syntymäpäiviä. Mutta vaimo peruu viime hetkellä lähtönsä äidin luo. – Ja kuinkas sitten kävikään? 

Huimaa tarinaa vievät Jaakko Saariluoman ohjauksessa Sanna-June Hyde / Katja Küttner, Jonna 

Järnefelt, Pertti Sveholm, Pekka Strang ja Joachim Wigelius.  

 

HINTA     maksuviite 33912 
Torstai 1.3.2018 klo 19.00 Kaupunginteatteri pieni näyttämö. 

Ilmoittautumiset ja maksut tai peruutukset viimeistään 31.1. Lippuja 100 kpl à 36 euroa. 
 

Mikä hinta on huonekaluilla? Mitä mikin valinta maksaa? Arthur Millerin näytelmä kysyy tätä 

tilanteessa, jossa veljekset tapaavat toisensa vuosien tauon jälkeen edesmenneen isänsä jäämistön 

äärellä. Jäämistöä on kutsuttu arvioimaan iäkäs antiikkikauppias, jonka viimeinen iso keikka tämä on. 

Millerin teksti on sekoitus komediaa ja surumielistä draamaa. Se pureutuu illuusioihin, perhe-

suhteisiin ja ajan kulumiseen. – Antiikkikauppiaan roolia on pidetty yhtenä näytelmäkirjallisuuden 

unohtumattomimmista.  

Näytelmän kantaesitys oli Broadwayllä 1968, uusintaensi-iltoja siellä on ollut neljä. 

Kaupunginteatteriin sen ohjaa Paavo Westerberg, ja rooleissa nähdään Eero Aho, Santeri 

Kinnunen, Esko Salminen ja Aino Seppo.  

 

TEATTERIMATKA    maksuviite 34157 
 

VIIMEINEN LAIVA -MUSIKAALI TURUN KAUPUNGINTEATTERISSA 

Lauantaina 10.2. Lähtö Mikonkadun tilausajopysäkiltä klo 9.00 ja paluu noin klo 20.30.  

Ilmoittautumiset ja maksut tai peruutukset viimeistään 9.1. Paikkoja 60 kpl à 105 euroa. 
 

Turun kaupunginteatteri on avannut remontoituna ovensa musikaalilla. Sen suurelle näyttämölle on 

tuotu tunnettu rock-muusikkona uransa tehnyt britti Sting, joka on säveltänyt ja sanoittanut esityksen. 

Suomennos on Timo Koivusalon, jonka äännemaailma ja rytmitys kuulostaa Stingin mukaan juuri 

”sellaiselta kuin sen kuuluukin”. Teos kertoo koskettavan tarinan taantuvan telakkapaikkakunnan 

ponnistuksesta elinvoimansa puolesta sekä ihmiskohtaloista ja rakkaudesta. Keskeisissä rooleissa ovat 

Anna Victoria Eriksson, Olli Rahkonen ja Jussu Pöyhönen sekä Taneli Mäkelä. Ohjaus on Mikko 

Koukin. 

Menomatkalla tutustumme Wiurilan kartanoon Salon Halikossa. Kartano on ollut Armfeltin suvun 

omistuksessa vuodesta 1787, ja siellä voikin kokea historian havinaa ja ajatonta arkkitehtuuria. 

Wiurilassa saamme aamupäiväkahvin tai -teen croissantin ja brie-juuston kanssa. 

Päivällisen nautimme teatterin jälkeen Turussa ravintola Teinissä. Menu on seuraava: caesarsalaatti, * 

porsaan plumaa (mureaa etuselkää) punaviinikastikkeessa juurespyreen kera * suklainen juustokakku. 

 



ILMOITTAUTUMISET KESKIVIIKOSTA 3.1. KLO 9.00 LÄHTIEN 
 

Ilmoittautumisia otetaan vastaan ainoastaan puhelimitse. Lippuja voi ja kannattaa kysyä kunkin 

tapahtuman viimeiseen maksu- ja eräpäivään asti. Jäsen voi ottaa mukaansa yhden seuralaisen, joka ei 

kuulu kerhoon. 
 

Pirkko Kalpio Pirkko Nuolijärvi Riitta Rainio  

puhelin 050 505 0066 puhelin 044 989 9779 puhelin 050 559 9141 

 

JÄSENHANKINTAKAMPANJA  
 

Teatterikerhon hallitus on päättänyt järjestää jäsenhankintakampanjan yhdistyksen 70-vuotisjuhlan 

kunniaksi. Jäsen, joka on hankkinut kaksi maksanutta uutta jäsentä 1.4. mennessä, palkitaan 50 euron 

teatterilahjakortilla. Lahjakortit jaetaan yhdistyksen 70-vuotisjuhlan yhteydessä 10.4.  

Jäsenen tulee ilmoittaa uuden jäsenen nimi jollekin hallituksen jäsenelle. Jäseneksi voi hakea 

sähköisesti (sähköpostitse tai nettisivujemme kautta), puhelimitse tai kirjeitse. Yhteystiedot ovat 

kirjeen ensimmäisellä sivulla sekä nettisivuillamme.  

 

TULEVAA OHJELMISTOA 
 

Huojuva talo 7.3. klo 19.00 Elannon näyttämö 

Arki ja kauhu 15.3. klo 19.00 Q-teatteri 

Syyssonaatti 21.3. klo 19.00 Espoon kaupunginteatteri 

Vanhat Mestarit 3.4. klo 18.00 Ateneum, Kansallisteatterin tuottama esitys 

Julia & Romeo ja Helsingin teatterikerhon 70-vuotisjuhla 10.4. Kansallisteatteri 

Rakastunut Shakespeare 25.4. klo 19.00 Kaupunginteatteri suuri näyttämö 

Korjaamo 8.5. klo 19 Kansallisteatteri Omapohja 

Teatterimatka 12.5.: Seitsemän veljestä Turun kaupunginteatteri  

Lemminkäinen 15.5. klo 19.00 Kansallisteatteri Pieni näyttämö 
 

Kirje 2/2018 jaetaan tammi- helmikuun vaihteessa.  
 

 

Kiitos päättyneestä vuodesta, 

hyvää teatterivuotta 2018 toivottaen 

 

Pirkko Lönnqvist  

Teatterikerhon tiedottaja 

 

 

VUODEN 2018 JÄSENMAKSUT 
 

Helsignin Teatterikerhon jäsenmaksu on yhdistyksen vuosikokouksen vahvistama 30 euroa vuodessa. 

Ohessa saat maksutiedot. Suorita ystävällisesti maksu eräpäivään 18.1.2018 mennessä. 
 


