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TERVEISET VUOSIKOKOUKSESTA

Vuosikokous pidettiin 25.3.2019 Ravintola Arthurissa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Liisa Larjamo
ja sihteerinä Pirkko Kekoni. Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018 käsiteltiin ja hyväksyttiin ja
toiminnantarkastajien lausunto esitettiin. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle tili- ja
vastuuvapauden. Jäsenmaksu on 30 euroa, liittymismaksusta luovuttiin. Sääntöjen 6 §:ää selvennettiin.

Puheenjohtajana  jatkaa  Pirkko Nuolijärvi.  Varapuheenjohtajaksi  valittiin  kaksivuotiskaudeksi  Sirkku
Kuoppamäki ja  jäseniksi  Riitta  Häggblom,  Marja-Terttu  Kovanen  ja  Tuija  Nikko.  Hallituksen
kokoonpano on nyt seuraava: 

Pirkko Nuolijärvi, puheenjohtaja 
Riitta Häggblom, jäsen (uusi)
Pirkko Kekoni, jäsen
Sirkka Koski, jäsen 
Sirkku Kuoppamäki, varapuheenjohtaja 
Marja-Terttu Kovanen, jäsen
Tuija Nikko, jäsen (uusi)
Liisa Tiittula, jäsen

Hallituksen ulkopuolisena taloudenhoitajana jatkaa Leena Saviranta.
Toiminnantarkastajiksi valittiin Maija-Liisa Kaistila ja Liisa Larjamo, varalle Raija Blomqvist ja Raija
Hiironen. 
Kiitos kaikille päättyneen toimintavuoden työstä. 

KERHOILLAT

Kerhoillat  pidetään entiseen tapaan yleensä kuukauden viimeisenä maanantaina klo 18.00 Ravintola
Arthurissa,  Vuorikatu  19.  Huhtikuun  kerhoilta  on  pääsiäisen  ja  vapun  vuoksi  poikkeuksellisesti  jo
15.4.2019. Vieraanamme on Kansallisteatterin näyttelijä Karin Pacius, jonka olemme nähneet äskettäin
muun muassa näytelmässä Gabriel. Hän näyttelee parhaillaan Koiramäen Suomen historia -näytelmässä,
jossa hän esiintyy Birgitta Agricolana, hevosena, Hetana ja venäläisenä hoviherrana. Tulkaa kuulemaan,
miten näyttelijä selviytyy näin monipuolisesta henkilögalleriasta.

Iltapalan  hinta  on 16,80 euroa,  joka  maksetaan  saavuttaessa ravintolan  henkilökunnalle.  Jos  haluaa
lisäksi viinin, se maksaa 5,40 euroa. Iltapala otetaan noutopöydästä. 

TEATTERIKÄYNNIT 

MAKING OF LEA             maksuviite  34018
Torstai 2.5. klo 19 KOM-teatteri
Varaukset ja maksut tai peruutukset viimeistään 4.4. Lippuja 100 kpl, à 28 euroa.
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KOM-teatterin  Making  of  Lea  on  kuvauksensa  mukaan  suomalaisuuden  puolella,  vaan  ei  ketään
vastaan. Näytelmässä on ihastuttavaa, hurjaa ja epätoivoista porukkaa, jota yhdistää Aleksis Kiven Lea-
näytelmän valmisteleminen vuoden 1869 ensi-iltaan. Kovasta yrityksestä huolimatta lähes kaikki mikä
vain  voi  mennä  pieleen  myös  menee.  Making  of  Lea on  melkein  totta  ja  kertoo  Suomen  ja
suomalaisuuden  synnytystuskista  1860-luvun  lopulla.  Samalla  se  näyttää,  mistä  me  nykyihmiset
tulemme ja keitä me oikein olemme.

Teksti  ja  ohjaus  on  Juha  Hurmeen.  Rooleissa  nähdään  Paavo  Kinnunen,  Jarkko  Lahti,  Vilma
Melasniemi, Sara Melleri, Juho Milonoff ja Eeva Soivio. Kuorolaulut on säveltänyt Petra Poutanen.

PARASTA ELÄMÄSSÄ                                                                                        maksuviite  34131
Maanantai 6.5. klo 19 Helsingin Kaupunginteatteri, Pieni näyttämö
Varaukset ja maksut tai peruutukset viimeistään 5.4. Lippuja 50 kpl, à 31 euroa.

Martti  Suosalon  monologiesitys  on  liikuttava,  toiveikas,  surullinen  ja  samalla  hauska  kertomus
kroonisesti  masentuneen äidin pojasta,  joka koettaa piristää äitiään listaamalla  asioita,  jotka tekevät
elämästä  elämisen  arvoista.  Asioita,  joita  kaikkien  on  hyvä palauttaa  välillä  mieleen,  kuten  kahvin
hörppiminen,  riippumatot,  linnunlaulu,  suklaa,  vanhojen  kirjojen  tuoksu,  vinyylilevyt  ja  se,  että
rakastuu.  Suosalo  saa  yleisönsä  nauramaan,  laulamaan,  itkemään  ja  halaamaan  ja  ennen  kaikkea
esityksen jälkeen miettimään joka päivä, mikä on parasta elämässä.

Näytelmän  esittävät  Martti  Suosalo  ja  yleisö,  Duncan  Macmillanin tekstin  suomennoksesta  ja
ohjauksesta vastaa Pentti Kotkaniemi.

MYSTEERIO BUFFO                          maksuviite  34306
Tiistai 7.5. klo 19 Teatteri Jurkka
Varaukset ja maksut tai peruutukset viimeistään 12.4. Lippuja 44 kpl, à 28 euroa.

Italialaisen Nobel-kirjailijan  Dario Fon neljästä tarinasta koottu esitys  Mysteerio Buffo on kiertänyt
Suomen näyttämöitä jo 36 vuotta. Monet ovat nähneet näyttelijä Erkki Saarelan riemukkaat tulkinnat
näistä teksteistä. Fo sanoikin aikanaan, että Saarela on maailman paras Mysteerio Buffon tulkki ‒ toki
Dario Fon jälkeen, kuten Fo lisäsi. Tekstit on suomentanut Aira Buffa, ohjaus on Pentti Kotkaniemen.

Mysteerio  Buffon  riemukkaat  monologit  perustuvat  keskiajan  kiertäviin  ilveilyihin.  Sana  mysterio
viittaa raamatulliseen aiheeseen ja  buffo  koomisuuteen. Fon kirjoittamista tarinoista esityksessä ovat
mukana  Kaanaan  häät,  Ilveilijän  synty,  Lasaruksen kuolleista  herääminen  ja  Bonifacius  VIII.  Aina
ajankohtainen Mysteerio Buffo pilkkaa kansan yläpuolelle asettuneita päättäjiä.  Narri  näyttää meille
ihmisen pienuuden ja suuruuden. 

TAHTO                                     maksuviite  34474
Maanantai 13.5. klo 19 Kaupunginteatteri, Pieni näyttämö
Varaukset ja maksut tai peruutukset viimeistään 11.4. Lippuja 50 kpl, à 35 euroa.

Valitsiko Aino-Kaisa hiihdon vai hiihto hänet? Kilpailu vetää Aino-Kaisaa puoleensa lapsesta lähtien,
fyysisistä  ja  henkisistä  rajoista  välittämättä  vahva  tahto  vie  häntä  eteenpäin.  Aina  Bergrothin
näytelmä  kertoo  olympiamitalisti  Aino-Kaisa  Saarisen  tarinan,  kaikessa  kovuudessaan  ja
herkkyydessään.

Näytelmän käänteet  pohjautuvat  Aino-Kaisa Saarisen elämänvaiheisiin,  mutta  Tahto  liikkuu myös
Aino-Kaisan  ja  hänen  rakkaimman  ja  vaarallisimman  kilpakumppaninsa  Virpin  unen  ja  mieli-
kuvituksen maailmassa. Yhteinen valmentaja Jamppa lisää jännitteitä maailman huipulla kilpailevien
naisten suhteeseen. Urheilun mielipuolisuutta Aino-Kaisan kanssa pohtii tenniksen supertähti Andre
Agassi, arjen turvaa hiihtäjän suuri rakkaus, puoliso Tom. Aino-Kaisaa esittää  Sanna-June Hyde,
Virpiä Linda Zilliacus, ohjaus on Sini Pesosen.



TEATTERIMATKAT

OOPPERA- JA KONSERTTIMATKA PIETARIIN 21.‒23.5.
Pahoittelen,  että  jouduimme  aiemmista  tiedoista  poiketen  pyytämään  sähköpostitse  kiinnostuneita
ilmoittautumaan ennen tätä kirjettä, koska hotelli ja matkatoimisto edellyttivät tietoa henkilömääristä jo
maaliskuun alussa siksi, että mainittu viikko Pietarissa on erittäin kysytty. Kaksi paikkaa on kuitenkin
vielä  tarjolla.  Jos  olette  halukkaita  lähtemään  matkalle,  lähettäkää  viesti  sihteeri  Pirkko  Kekonille
(pirkko.kekoni@gmail.com) viimeistään 5.4. 

ILMOITTAUTUMISET TEATTERIESITYKSIIN  NETISSÄ  TAI  PUHELIMITSE  TIISTAISTA  2.4.
KLO 9.00 ALKAEN 
Ilmoittautumisia otetaan vastaan  sähköisesti ja  puhelimitse. Lippuja  kannattaa varata ja  kysyä kunkin
tapahtuman viimeiseen maksu- ja eräpäivään asti. Jäsen voi tuoda mukanaan yhden seuralaisen, joka ei
kuulu kerhoon. 

OHJE LIPUN VARAAMISEEN NETISTÄ
Lippuja voi varata osoitteesta https://teatterilippujen-varaukset.helsinginteatterikerho.fi/listaus
Yhdellä lomakkeella voi varata asianomaiseen esitykseen kaksi lippua, kumpikin joko jäsenen omalla

nimellä  tai  toinen omalla  ja  toinen  kerhon  toisen  jäsenen nimellä.  Jos  kanssanne  tulee  kerhon
ulkopuolinen henkilö, varatkaa liput omalla nimellänne. 

Varauksesta  tulee  sähköpostiin  Eventillan  vahvistus.  Vahvistus  on  syytä  säilyttää,  koska  varausta
pääsee  muuttamaan  tai  peruuttamaan  sen  vahvistusviestin  lopussa  olevasta  linkistä.  Jos  olet
varannut kaksi lippua, saat kaksi vahvistusviestiä. 

 Jos joudut peruuttamaan kaksi lippua, peruuta kumpikin erikseen. 
Varausohjeet löytyvät myös netistä Teatterikerhon sivuilta.

PUHELINVARAUKSET
Marja-Terttu Kovanen Liisa Tiittula
puhelin 040 553 8192 puhelin 050 378 0049

TULOSSA SYKSYLLÄ
Kirje 4/2019 ilmestyy elokuun alkupuolella ja siinä on tietoja alkusyksyn esityksistä. Ohjelmassa on
muun  muassa  Lokki  Kansallisteatterin  Pienellä  näyttämöllä  24.9.,  Sanaton  rakkaus  Espoon
Kaupunginteatterissa  3.10.  ja Pieni  merenneito  Helsingin  Kaupunginteatterin  Suurella  näyttämöllä
12.10.  Syksyn  ensimmäiselle  teatterimatkalle  mennään  Tampereen  Teatteriin,  jossa  nähdään  Notre
Damen kellonsoittaja la 21.9. klo 14.30. Merkitkääpä matka jo nyt kalenteriin.

Hyvää teatterikevään jatkoa ja valoisia päiviä kaikille!

Pirkko Nuolijärvi
Helsingin Teatterikerhon puheenjohtaja

Maksuhuomautus
Ne  jäsenet,  jotka  eivät  ole  suorittaneet  jäsenmaksua,  saavat  tämän  kirjeen  ohessa  maksu-
huomautuksen. Odotamme suoritusta viimeistään eräpäivänä 15.4.2019.
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