
JÄSENKIRJE 6/2019          24.10.2019

Hyvät teatterikerholaiset! 

Tässä  kirjeessä  on  tarjolla  pari  esitystä  joulukuussa  ja  pari  ensi  vuoden  puolella.  Tammikuun
esitykset ovat Kansallisteatterissa, koska sen esityspäivistä oli tätä kirjoitettaessa saatavilla tietoa,
mutta,  kuten tänäkin vuonna,  suosimme myös muita  teattereita  ja  vierailemme muuallakin kuin
pääkaupunkiseudulla.  Teatterielämämme jatkuu siis vilkkaana ja monipuolisena. 

KERHOILLAT

Kerhoillat  pidetään  entiseen  tapaan  kuukauden  viimeisenä  maanantaina  klo  18.00  Ravintola
Arthurissa, Vuorikatu 19. Lokakuun kerhoillassa 28.10.2019 tapaamme kirjailija Anna Kortelaisen
ja  kuulemme hänen ajatuksiaan työstä  ja  elämästä.  Tammikuun  kerhoilta  on  27.1.2020 klo  18.
Vieraasta kerron seuraavassa kirjeessä.

Tule kerhoiltoihin ja tuo ystäväsikin, joka ei ole kerhon jäsen. Kerhoilta on mainio tilaisuus tutustua
toimintaamme ja liittyä jäseneksi. Ystäväsi voi osallistua kerhoiltaan, vaikka ei heti liittyisikään! 

Iltapalan hinta on 16,80 euroa, joka maksetaan saavuttaessa ravintolan henkilökunnalle. Jos haluaa
lisäksi viinin, se maksaa 5,50 euroa. Iltapala otetaan noutopöydästä. 

PIKKUJOULU   maksuviite 34076
Maanantaina 25.11. klo 18–21 vietämme pikkujoulua Ravintola Arthurissa. 
Ilmoittautumiset ja maksut tai peruutukset viimeistään 16.11. Aterian hinta on 39 euroa. 

Pikkujoulussa  näyttelijä  Pinja  Hahtola  esittää  katkelmia  kirjoittamastaan  monologinäytelmästä
Eino  Leinon  eksät,  jota  hän  on  esittänyt  muun  muassa  Avoimissa  Ovissa.  Mukana  on  myös
äänisuunnittelija  Marko  Pakarinen.  Näemme  koko  joukon  Leinon  ihastuksenkohteita  Anni
Swanista ja Aino Kallaksesta L. Onervaan ja monia muita.  Näillä  naisilla on paljon sanottavaa
arvostetusta  runoilijasta  ja  oivaltavia  huomioita  tasa-arvosta,  naiseudesta  ja  ihmisten  välisistä
suhteista.  Kunniansa  kuulevat  niin  juopottelevat  taiteilijamiehet  kuin  kulisseja  kannattelevat
vaimotkin. 

Lisäksi ohjelmassa on äänestys vuoden 2019 mieluisimmista teatteriesityksistä.

Menu: Tomaatti-mozzarella-salaattia,  paahdettuja pinjansiemeniä L, G ***  Arthurin grillilohta ja
sitruuna-tillikastiketta,  juureksia,  maalaisperunaa  L,  G,  ***  Raparperi-kaurapaistos  ja  vanilja-
kermajäätelöä L,  G.  Jos  haluaa  viinilasillisen,  se  maksaa  5,50  euroa.  Teatterikerho  tarjoaa
alkuglögin.

Kertokaa ilmoittautuessanne mahdollisista ruokarajoitteista. Tervetuloa jäsenet!
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TEATTERIKÄYNNIT 

ILTA EMMIN KANSSA maksuviite 34144
Keskiviikko 4.12. klo 19 Teatteri Jurkka
Varaukset ja maksut tai peruutukset viimeistään 14.11. Lippuja 50 kpl, à 27 euroa.

Erkki  Saarela Emminä  on monille  tuttu  ennestäänkin,  mutta  jälleen  on  tilaisuus  nähdä  tämän
mainion näyttelijän monologi Teatteri Jurkassa, Emmi Jurkan omassa ympäristössä. Esitys kuvaa
tämän hurmaavan näyttelijän kokemuksia ja  ajatuksia.  Tärkeintä  on Emmi Jurkan mukaan,  että
kaikilla on oikein, oikein hauskaa. Käsikirjoitus on Laura Jäntin ja Ilpo Tiihosen, ohjaus Laura
Jäntin. Orkesterina toimii Eero Ojanen.

ONNELLISTEN SAARI maksuviite 34238
Tiistai 10.12. klo 19 Ryhmäteatteri
Varaukset ja maksut tai peruutukset viimeistään 8.11. Lippuja 80 kpl, à 30 euroa.

Okko Leon näytelmä on komedia yhtenäiskulttuurin katoamisesta, kaupunginosanationalismista,
pelosta, vihasta ja rajojen kaipuusta. Lähellä Helsingin kantakaupunkia on kaupunginosa, jossa
asuu hyvin toimeentulevia ja korkeasti koulutettuja ihmisiä. Siellä asuu myös näytelmän keski-
ikäinen  ja  keskiluokkainen  esikoistaan  odottava  pariskunta,  jonka  elämä  on  harmitonta  ja
seesteistä.  Seesteinen  elämä  horjuu,  kun  uudisasukkaat  lännestä  ja  idästä  muuttavat  yhä
aktiivisemmin  kaupunginosaan,  pysäköivät  audinsa  jalkakäytäville,  puuhaavat  kieroa  kaava-
luonnostaan  sekä  rajaavat  tonttinsa  kyltein  ja  aidoin.  Jotain  on  tehtävä,  ennen  kuin  veret
sekoittuvat  ja  kaupunginosan  natiivit  kuolevat  sukupuuttoon.  Perhettä  on  suojeltava  kaikin
keinoin ja alkuperäisasukkaiden oma kulttuuri säilytettävä.

Näytelmän on ohjannut Robin Svartström. Rooleissa nähdään Santtu Karvonen, Katja Küttner,
Matti Onnismaa ja Pihla Penttinen.

RIKINKELTAINEN TAIVAS                                                                 maksuviite 34335

Tiistai 14.1. klo 19 Kansallisteatteri, Pieni näyttämö
Varaukset ja maksut tai peruutukset viimeistään 12.12. Lippuja 100 kpl, à 34 euroa.

Juhana von Baghin  ohjaama ja  Michael Baranin  dramatisoima Rikinkeltainen taivas  tuo  Kjell
Westön samannimisen romaanin Kansallisteatteriin näyttämöteoksena. Intiimi ja musiikintäyteinen
matka johtaa lapsuuden kesäparatiisista 1960-luvulta sirpaleiseen nykymaailmaan, läpi toivon ja
pettymysten  täyttämien  vuosikymmenten.  Esityksessä  sukupolvet,  sukupuolet  ja  sosiaaliluokat
törmäävät toisiinsa muistojen ja tosiasioiden kaleidoskoopissa. Kysymyksiä elämästä riittää tässä
haikean kauniissa esityksessä: Mikä on totta, mikä petosta? Mihin katoaa kaikki se rakkaus, joka
elämämme parhaina  hetkinä  ympäröi  meidät?  Onko vapautta,  jota  on  joskus uskonut  elävänsä,
koskaan ollutkaan?

Näytelmässä esiintyvät Pirjo Lonka, Pyry Nikkilä, Annika Poijärvi, Johannes Purovaara, Timo
Tuominen ja Juha Varis.

KAUPPAMATKUSTAJAN KUOLEMA maksuviite 34487
Tiistai 28.1. klo 19 Kansallisteatteri, Suuri näyttämö
Varaukset ja maksut tai peruutukset viimeistään 20.12. Lippuja 100 kpl, à 37 euroa.

Arthur Millerin Kauppamatkustajan kuolema (Death of a Salesman, 1949) kuuluu amerikkalaisen
draamakirjallisuuden klassikoihin,  jota on esitetty ahkerasti  Suomenkin teattereissa.  Tällä kertaa
asialla on Kansallisteatteri ja ohjaajana Mika Myllyaho. 



Näytelmä on ajaton tragedia kapitalismin jäisen kylmästä maailmasta, jossa ihmisen arvo on yhtä
kuin  hänen  tuottavuutensa,  ja  elämän  korkeimmaksi  päämääräksi  on  nostettu  taloudellinen
menestys. Kun raataa koko ikänsä ja kuluttaa itsensä loppuun, ei mikään enää tunnu miltään eikä
oman työn hedelmistä pysty nauttimaan.

Kauppamatkustaja Willy Lomania esittää  Hannu-Pekka Björkman, uskollista vaimoa  Kristiina
Halttu. Willyn poikien rooleissa nähdään Aku Hirviniemi ja Samuli Niittymäki. Muissa rooleissa
esiintyvät  Aksa Korttila,  Petri  Liski,  Jukka-Pekka Palo,  Heikki  Pitkänen,  Olli  Riipinen ja
Paula Siimes.

ILMOITTAUTUMISET TEATTERIESITYKSIIN NETISSÄ TAI PUHELIMITSE TORSTAISTA
31.10. 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 kanssasi tulee
kerhon ulkopuolinen henkilö, varaa liput omalla nimelläsi.

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. Jos olet ensin varannut yhden
lipun, mutta haluatkin kaksi, peruuta ensin varaamasi yksi lippu ja varaa sitten kaksi lippua.

 Jos esitys on loppuunmyyty, varauksissa näkyy ”Lippuja ei tarjolla”, mutta linkkiä klikkaamalla
pääsee kuitenkin ilmoittautumaan jonotuslistalle.  Myös niissä esityksissä,  joihin ilmoittautu-
minen on päättynyt, näkyy teksti ”Lippuja ei tarjolla”, mutta tätä klikatessa avautuu teksti, josta
käy ilmi, että ilmoittautuminen on päättynyt, eikä sivulla ole ilmoittautumislomaketta.

Varausohjeet löytyvät myös netistä Teatterikerhon sivuilta.

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

TULOSSA
Kirje 1/2020 ilmestyy vuodenvaihteessa. Siinä on tietoa helmikuun ja maaliskuun esitystarjonnasta.

Antoisia teatterielämyksiä ja hyvää loppusyksyä!

Pirkko Nuolijärvi
Helsingin Teatterikerhon puheenjohtaja

P.S.
Uudistan viime kirjeessä olleen pyynnön. Kiitos teille, jotka olette jo ilmoittaneet osoitteenne!

Näinä aikoina posti  ei  toimi niin  hyvin kuin olisi  suotavaa, ja kirjeet  voivat  viipyä matkalla
pitkäänkin. Teatterikerho pyrkii muutenkin vähentämään paperisten kirjeiden lähettämistä niin
paljon kuin mahdollista. Siksi pyydän, että ne, jotka tähän asti ovat saaneet kirjeen postitse ja
joilla  on  sähköpostiosoite,  ilmoittaisivat  osoitteensa  minulle  (pirkko.nuolijarvi@gmail.com),
jotta voin lisätä sen jäsenistön sähköpostilistalle ja lähettää kirjeen sähköpostiinne. Näin  saatte
varmasti kirjeen ajoissa. Kiitos etukäteen!
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