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VUOSIKOKOUSKUTSU  
Helsingin Teatterikerho ry:n vuosikokous pidetään maanantaina 26.3. klo 17.30 Ravintola Arthurissa 

Vuorikatu 19, Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokousasiakirjat jaetaan 

jäsenille ennen kokousta. Tervetuloa, kaikki jäsenet!  
 

Muistakaa myös jäsenhankintakampanjamme ja kerhon 70-vuotisjuhla. Lukekaa tiedot jäljempää. 

 
 

KERHOILLAT  
 

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

Iltaan kuuluvan iltapalan ja viinilasin hinta on 18,70 euroa, joka maksetaan ravintolan henkilökunnalle. 
 

Maanantaina 26.2. kerhoiltamme vieras on moniin erilaisiin rooleihin kotiutuva näyttelijä Ella 

Pyhältö. Syksyllä näimme hänet tragikoomisena vanhuksena ja Jacqueline Onassiksena Teatteri 

Jurkan näytelmässä Putoamisen taito. Sitä ennen olemme nähneet hänet monissa loistavissa rooleissa 

Teatteri Avoimissa Ovissa. Majakanvartijassa hän esitti mm. Tove Janssonia tämän viimeisinä 

elinpäivinä sekä Toven isää Viktor Janssonia.  

26.3. vieraanamme on rakastettu näyttelijälegenda Seela Sella, jonka pitkän uran aikana olemme 

saaneet nauttia hänen lukuisista, toinen toistaan hienommista roolisuorituksistaan.  

 
 

TEATTERIKÄYNNIT 
 

HUOJUVA TALO    maksuviite 34474 

Keskiviikko 7.3. klo 19.00 Elannon Näyttämö, Kirjatyöntekijänkatu 10 

Varaukset ja maksut tai peruutukset viimeistään 19.2. Lippuja 60 kpl à 15 euroa. 
 

Maria Jotunin romaani Huojuva talo ilmestyi vuonna 1963, 20 vuotta kirjailijan kuoleman jälkeen. Se 

on yksi vuosisadan merkittävimmistä kaunokirjallisista teoksista, ja se on vavahduttanut ja ravistellut 

niin lukijoita kuin teatteriyleisöä ja television katsojiakin. Pieta Koskenniemi on dramatisoinut Lapin 

teatterille sekä romaania että aikaisempia dramatisointeja yleisölle armollisemmaksi. Elannon 

Näyttämölle sen on edelleensovittanut ohjaaja Tarja Koskela. Huojuva talo ei moralisoi, ei sääli eikä 

valitse puoltaan. Siinä rakastetaan kipeästi ja loppuun asti. Esitys juhlistaa pääosien esittäjien Eija 

Kankareen ja Juho Tuomisen 30-vuotista uraa Elannon Näyttämön lavalla. 

 

ARKI JA KAUHU    maksuviite 34393 

Torstai 15.3. klo 19.00 Q-Teatteri, Tunturikatu 16 

Varaukset ja maksut tai peruutukset viimeistään 19.2. Lippuja 80 kpl à 29,00 euroa. 
 

Arki on toistoa, rutiinien muodostamaa jokapäiväistä elämää. Arkea hävetään, ja siitä pyristellään irti, 

kaivataan vaihtelua. Sitä paetaan ja siihen palataan vastentahtoisesti. Silti elämämme on enimmäkseen 
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arkea. – Millaista elämän sitten pitäisi olla ja miltä tuntua? Onko muiden elämä parempaa vai 

kauheampaa ja onko sillä mitään väliä? Entä saako tälle kaikelle nauraa ja voiko kauhusta nauttia? 

Auttaako se? Arki ja Kauhu on esitys, joka yhdistää arkirealismin pessimistiseen filosofiaan, kauhuun 

ja komediaan. Teksti ja ohjaus Akse Pettersson, rooleissa Pirjo Lonka, Eero Ritala, Sonja 

Kuittinen ja Joonas Heikkinen. 
 

SYYSSONAATTI    maksuviite 34322 

Keskiviikko 21.3. klo 19.00 Espoon Kaupunginteatteri 

Varaukset ja maksut tai peruutukset viimeistään 20.2. Lippuja 84 kpl à 36 euroa.  
 

Eva elää miehensä ja sairaan sisarensa kanssa syrjäisessä pappilassa ja etsii vielä aikuisenakin 

itseään. Charlotte on menestynyt konserttipianisti, joka on uhrannut kaiken uralleen. Kun Charlotte 

saapuu Evan luo seitsemän vuoden tauon jälkeen, kaikki vanhat jännitteet Evan ja hänen välillä 

nousevat pintaan. Kahden eri tavoilla voimakkaan ja haavoittuvan naisen yöllisestä 

välienselvittelystä kehittyy draama, josta kumpikaan ei selviä ehjänä. 

Jääkö kohtaamisesta jäljelle vain syvenevä yksinäisyys ja syyllisyys? Olemmeko vastuussa 

menneisyydestämme? Onko anteeksianto mahdollista, uskallammeko muuttua? 

Syyssonaatti on tunnistettava ja väkevä esitys äidistä ja tyttärestä, ihmisistä, jotka ovat yhtä 

ristiriitaisia kuin rakastettavia, ja kysymyksistä, jotka ovat pelottavia mutta väistämättömiä. 

Ingmar Bergmanin Syyssonaatti-elokuvan käsikirjoituksen on suomentanut Jukka-Pekka Pajunen 

ja näyttämölle dramatisoinut ja ohjannut Pasi Lampela. Rooleissa nähdään Satu Silvo, Leena 

Pöysti, Carl-Kristian Rundman ja Ulla Raitio. 

 

VANHAT MESTARIT     maksuviite 34241 

Tiistai 3.4. klo 18.00 Ateneum, Kansallisteatterin tuottama esitys 

Varaukset ja maksut tai peruutukset viimeistään 8.3. Lippuja 80 kpl à 34 euroa. 

Liput jaetaan klo 16:sta alkaen museon aulassa. Lipuilla pääsee tutustumaan Ateneumin näyttelyihin.  
 

Wienin taidehistoriallisen museon Bordone-salissa on Tintoretton kuuluisa maalaus Valkopartainen 

mies. Maalausta tarkastelee arvostettu musiikkikriitikko ja aitouden ankara etsijä Reger. Regeriä taas 

tarkastelee kirjailija ja filosofi Atzbacher, jota puolestaan tarkastelee museon vahtimestari Irrsigler. 

Teoksen on dramatisoinut ja ohjannut Thomas Bernhardin (1931−1989) samannimisen romaanin 

pohjalta Minna Leino. Vanhat mestarit -näytelmä kantaesitettiin Kansallisteatterin ja HAM:in 

yhteistuotantona 7.9.2017, ja se sai loistavan arvion HS:ssä. Teatterin, musiikin ja kuvataiteen 

monitasoisesta kohtaamisesta syntyi elävä taideteos, joka nähdään taidemuseossa.  

Spiraalimaisesti etenevä teksti kiertyy kolmen henkilön, Regerin (Markku Maalismaa), Atzbacherin 

(Hannu-Pekka Björkman) ja museonvartijan (Hannu Kivioja) välille. Valkopartaiset miehet 

näyttelevät yhteen kuin soittaisivat kamarimusiikkia, he pysyvät tiukassa rytmissä ja 

herpaantumattomassa kontaktissa toisiinsa – ja umpimielisinä.  

 

JULIA & ROMEO     maksuviite 34034 

ja TEATTERIKERHON 70-VUOTISJUHLATILAISUUS  

Tiistai 10.4. klo 19.00 Kansallisteatterin Suuri näyttämö  

Juhlatilaisuus alkaa klo 17.00 ensimmäisen parven lämpiössä. Juhlapuhujana on Kansallisteatterin 

pääjohtaja Mika Myllyaho. Nostamme myös maljan seitsemänkymmenen vuotemme kunniaksi. 

Ulko-ovet avataan klo 16.30.  

Lippuvaraukset ja maksut tai peruutukset viimeistään 15.3. Lippuja 120 kpl à 35 euroa. 
 

Iki-ihanat Veronan rakastavaiset kohtaavat Kansallisteatterissa uudessa kuosissa. Julia ja Romeo 

tapaavat ”kuten asiaan kuuluu”, vaikka roolit ovat muuttuneet. Mutta onko maailma muuttunut? – 

William Shakespearen tragedia nuoruudesta, rakkaudesta ja kuolemasta vavahduttaa kaikkina aikoina, 

kaikissa paikoissa. 

Ohjaus on Jussi Nikkilän, sovitus ja dramaturgia Anna Viitalan, suomennos Marja-Leena 

Mikkolan. Rooleissa näemme Satu Tuuli Karhun Juliana ja Olli Riipisen (TeaK) Romeona, muissa 
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osissa Jarno Hyökyvaaran (TeaK), Olli Ikosen, Katariina Kaitueen, Eetu Känkäsen (TeaK), Miro 

Lopperin (Teak), Sanna-Kaisa Palon, Heikki Pitkäsen, Kristo Salmisen, Sonja Salmisen ja Juha 

Variksen. Muusikot ovat Mila Laine ja Aleksi Kaufman.  

 

RAKASTUNUT SHAKESPEARE   maksuviite 34157 

Keskiviikko 25.4. klo 19.00 Kaupunginteatterin suuri näyttämö 

Varaukset ja maksut tai peruutukset viimeistään 26.3. Lippuja 100 kpl à 40 euroa. 
 

Yhdysvaltalainen romanttinen komediaelokuva sai ensi-iltansa vuonna 1998. Se on tarina nuoresta 

William Shakespearesta, joka kärsii rahanpuutteesta, naisongelmista ja kirjoittamisen lamasta. Jotkut 

henkilöhahmot ja vuoropuhelut ovat viittauksia Shakespearen teoksiin. Seitsemän Oscar-palkintoa 

voittaneen menestyselokuvan pohjalta tehty romanttinen ja ilotteleva, älykäs ja intohimoinen 

rakkausnäytelmä nähdään nyt Helsingissä. 

Näytelmässä eletään Lontoossa vuotta 1593. Will Shakespeare yrittää työstää uutta teosta teatterilleen, 

mutta kirjoitustyö on täysin lamaantunut. Koe-esiintymisissä Will kohtaa ihmeellisen, kauniin Lady 

Violan, ja kaikki padot murtuvat, ja nuoren kirjailijan luomisvimma alkaa sykkiä kiivaammin kuin 

koskaan ennen. Rakastunut pari joutuu kuitenkin pitämään suhteensa salassa, sillä lady Viola on jo 

kuningattaren siunauksella luvattu toiselle miehelle. Rakastunut Shakespeare on myös kurkistus esi-

ripun taakse intohimoja väreilevään maailmaan, jossa kirjoitetaan kaikkien aikojen rakkausnäytelmää.  

Näytelmän pääparina nähdään Heikki Ranta ja HKT:ssa ensimmäistä kertaa vieraileva Miila 

Virtanen sekä muissa rooleissa mm. Rauno Ahonen, Helena Haaranen, Heidi Herala, Petrus 

Kähkönen, Tuukka Leppänen, Jari Pehkonen ja Mikko Vihma. Reita Lounatvuoren 

suomentaman näytelmän ohjaa teatterinjohtaja Kari Arffman. 

 

ILMOITTAUTUMISET TORSTAISTA 1.2. 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. 
 

Raija Blomqvist Sirkku Kuoppamäki Elina Yli-Ketola 

puhelin 050 564 0493 puhelin 040 550 8950 puhelin 040 716 7490 

 
 

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. Yhteystiedot ovat kirjeen 

ensimmäisellä sivulla sekä nettisivuillamme.  

 
 

TULEVAA OHJELMISTOA 
 

Korjaamo 8.5. klo 19 Kansallisteatteri Omapohja 

Teatterimatka 12.5.: Seitsemän veljestä Turun kaupunginteatteri  

Lemminkäinen 15.5. klo 19 Kansallisteatteri Pieni näyttämö 

Kirje 3/2018 jaetaan maaliskuun lopussa.  

 

 

Nautitaan draamasta, tavataan teatterissa 

 

Pirkko Lönnqvist  

Helsingin Teatterikerhon tiedottaja 
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