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VUOSIKOKOUSKUTSU

Helsingin Teatterikerho ry:n vuosikokous pidetään maanantaina 30.3.2020 klo 17.30 Ravintola
Arthurissa Vuorikatu 19, Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Vuosikokouksen
esityslista jaetaan tämän kirjeen mukana. Muut kokousasiakirjat jaetaan jäsenille paikan päällä ennen
kokousta. Tervetuloa, kaikki jäsenet!

KERHOILLAT

Kerhoillat pidetään entiseen tapaan kuukauden viimeisenä maanantaina klo 18.00 Ravintola Arthurissa,
Vuorikatu 19. Helmikuun kerhoilta on 24.2.2020. Vieraaksemme tulee Kansallisteatterin näyttelijä
Aksa Korttila. Hänet olemme nähneet muun muassa Lokki-näytelmän Ninana ja aiemmin Tyttö joka
käveli -näytelmässä. Hän sai marraskuussa Ida Aalberg -säätiön nuoren näyttelijän kannustuspalkinnon.

Maaliskuun kerhoillan vieraaksi 30.3.2020 tulee Teatteri Avoimien Ovien johtaja ja ohjaaja Hanna
Kirjavainen, joka aloitti työnsä Avoimissa Ovissa viime vuonna. Hän on tässä teatterissa ohjannut
näytelmän Villahousuhäpeä ja ohjaa ensi-iltaan tulevaa Sontiainen - balladi koti-ikävästä -näytelmää,
joka on ohjelmassamme huhtikuussa. Aikaisemmin olemme nähneet hänen Ikitie-ohjauksensa Lahden
Kaupunginteatterissa. Kerhoilta alkaa noin klo 18.30 vuosikokouksen jälkeen.

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

TEATTERIKÄYNNIT

ZAMBEZI maksuviite 34063
Sunnuntai 1.3. klo 16 Aleksanterin teatteri HUOM. PÄIVÄ JA ALKAMISAIKA
Varaukset ja maksut tai peruutukset viimeistään 13.2. Lippuja 30 kpl, à 25 euroa.

Kassandra-ryhmän maineikas ohjaaja Ritva Siikala on jälleen ajan hermolla. Käsikirjoitus on hänen ja
Bengt Ahlforsin yhteistyötä. Euroopassa vallitsee kaaos, ja siksi on lähdettävä maanpakoon. Suoma-
lainen perhe Helsingin Katajanokalta saapuu pakolaisina Zambeziin, Afrikkaan. Näytelmässä käsi-
tellään tuttuja kysymyksiä: Miten perhe, isä, äiti, kaksi tytärtä ja mummo, pärjäävät Zambezissa? Miten
heidät otetaan vastaan? Tarinassa iskevät yhteen mamut, suvakit ja peruszambezilaiset. Draamaa, laulua
ja vihapuhetta riittää Zambezissa, kun nämä valkoihoiset tulevat hämmentämään yhteiskuntaa.

Näyttämöllä esiintyvät Ujuni Ahmed, Eija Ahvo, Maarika Autio, Wali Hashi, Mira Kivilä, Stella
Laine, Betadi Mandunga, Juha-Pekka Mikkola, Pape Sarr, Sonja Silvander ja Fatima Usman.
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SINIVALAS maksuviite 34128
Perjantai 20.3. klo 19 Kansallisteatteri, Suuri näyttämö
Varaukset ja maksut tai peruutukset viimeistään 20.2. Lippuja 60 kpl, à 37 euroa.

Paavo Westerbergin kirjoittama ja ohjaama Sinivalas kuvaa Annaa, joka elää kuin unessa.
Äidin kuolema ja aviomiehen sairastuminen ovat saaneet menestyvän luovan yksikön johtajan
kadottamaan otteen elämästään. Annalle rakas sukutila, ulkomeren saarella sijaitseva huvila, on
joutumassa myyntiin vastoin hänen tahtoaan. Anna tahtoisi säilyttää tilan, mutta sisarusten kesken ei
löydy yksimielisyyttä yhteisen omaisuuden kohtalosta. Kun saareen saapuu Annan muusikkoveljestä
elämäkertaa kirjoittava Laura, Anna joutuu tuntemattoman voiman nielemäksi.

Esityksessä on huikea ryhmä upeita näyttelijöitä. Annaa esittää Elena Leeve ja Lauraa Emmi
Parviainen. Muissa rooleissa nähdään Eero Aho, Elmer Bäck, Kristiina Halttu, Esa-Matti Long,
Markku Maalismaa, Heikki Pitkänen, Antti Pääkkönen ja Timo Tuominen.

STALININ SULOINEN RUOSKA maksuviite 34212
Torstai 26.3. klo 19 Kaupunginteatteri, Pieni näyttämö
Varaukset ja maksut tai peruutukset viimeistään 25.2. Lippuja 100 kpl, à 36 euroa.

Kari Heiskasen kirjoittama ja ohjaama hirtehiskomedia käsittelee jatkosodan jälkeistä aikaa ”vaaran
vuosia” ja sitä, miten neuvostoliittolaiset elivät ja kokivat komennuksensa entisessä vihollismaassa.
Vaaran vuosista on kirjoitetty paljon, mutta ei juuri Neuvostoliiton näkökulmasta. Näytelmän pää-
henkilö on valvontakomission johtaja Andrei Zdanov, joka Heiskasen kuvaamana tuntee joutuneensa
Stalinin epäsuosioon ja ottaa Helsingin komennuksen rangaistuksena. Näytelmässä on mukana myös
Mannerheim ja Urho Kekkonen, joka toimii ensin Zdanovin puolesta ja sitten vastaan. Suomalaiset
eivät mitenkään helpota Zdanovin työtä.

Ennen Stalinin suloinen ruoska -näytelmää Kaupunginteatterissa on esitetty Juha Vakkurin kirjoittama
ja Kari Heiskasen ohjaama Mannerheim ja saksalainen suudelma sekä Kari Heiskasen kirjoittama ja
ohjaama Kekkonen ja Kremlin tanssikoulu. Nämä kuvasivat kahta muuta historiallista tilannetta, jolloin
Suomen politiikassa elettiin vaikeita aikoja.

Rooleissa nähdään Pekka Huotari, Risto Kaskilahti, Merja Larivaara, Tuukka Leppänen, Sixten
Lundberg, Petja Lähde, Jari Pehkonen, Pihla Pohjolainen, Aino Seppo ja Joachim Wigelius.

LEHMAN-TRILOGIA maksuviite 34351
Tiistai 7.4. klo 19 Espoon Kaupunginteatteri
Varaukset ja maksut tai peruutukset viimeistään 5.3. Lippuja 40 kpl, à 37 euroa.

Amerikkalaisen Lehman Brothers -pankin romahdus vuonna 2008 käynnisti yhden kaikkien aikojen
vaikeimmista finanssikriiseistä. Kriisi vaikuttaa edelleen jokapäiväiseen elämäämme. Stefano Massinin
näytelmä on tarina saksalaisesta Lehmanin maahanmuuttajaperheestä, joka rakentaa mahtavan talous-
imperiumin. Perheen vaiheita seurataan kolmen sukupolven ajan ja samalla kuvataan modernin kapita-
lismin kehitystä, rahatalouden nousua ja massakulutuksen alkua. Tarina alkaa vuodesta 1944 ja päättyy
vuoteen 2008, jolloin kaikki romahtaa. Näytelmä osoittaa viiltävästi, kuinka talousjärjestelmä toimii ja
kuinka unelma muuttuu painajaiseksi.

Näytelmää on esitetty monissa maissa. Suomessa sen ohjaa Davide Giovanza. Tekstin on suomentanut
Elina Suolahti, ja näyttämöllä esiintyvät Jussi Lehtonen, Juha Sääski, TimoTorikka ja Maija
Ruuskanen.



SONTIAINEN − BALLADI KOTI-IKÄVÄSTÄ maksuviite 34393
Torstai 16.4. klo 19 Teatteri Avoimet Ovet
Varaukset ja maksut tai peruutukset viimeistään 4.3. Lippuja 50 kpl, à 28 euroa.

Näytelmä on amerikansuomalaiseen kansanmusiikkiin perustuva musiikkiteatteriesitys, joka kertoo
tositarinan suomalaisesta siirtolaisesta Tom Sukasesta ja sisusta, jonka avulla hän kaiken menetettyään
rakentaa laivan keskelle preeriaa ja raahaa sen vesireittien varrelle purjehtiakseen takaisin Suomeen.
Sukanen kastaa laivan Sontiaiseksi uutteran koppakuoriaisen mukaan ja sanoo: ”En minä ole hullu,
minä vain haluan kotiin.” Sukanen ja laiva ovat vertauskuva kaikille vaeltajille, kaipaajille, vieraudelle
ja sille, mitä on kantaa ylisukupolvista ulkopuolisuuden taakkaa.

Esityksen on kirjoittanut ja ohjaa Hanna Kirjavainen. Musiikkina kuullaan muun muassa Lännen-
Jukkana tunnetun J. Karjalaisen sovituksia vanhoista amerikansuomalaisista kansanmusiikki-
kappaleista ja Lännen-Jukan esitystä varten säveltämiä uusia lauluja. Esiintyjät ovat eturivin muusikko-
näyttelijöitä: Aarni Kivinen, Johanna Koivu (Elonkerjuu-yhtye), Pekka Lehti, Juha Pulli ja Anna-
Riikka Rajanen.

USKO, TOIVO, HUIJAUS - ELI KUINKA KÖYHÄÄ KÄYTETÄÄN maksuviite 34432
Keskiviikko 22.4. klo 19 Ryhmäteatteri
Varaukset ja maksut tai peruutukset viimeistään 22.3. Lippuja 80 kpl, à 31 euroa.

Juha Kukkosen ohjaama näytelmän nimi perustuu psykiatri Hannu Lauerman samannimiseen kirjaan.
Näytelmässä työttömyyden yllättämä pariskunta turvautuu digitaaliguruun, joka johtaa heitä henkilö-
kohtaisen kasvun ytimeen ja luo aivan uudenlaisia mahdollisuuksia saavuttaa mainetta ja rikkauksia.
Gurun oppien mukaan ei tarvitse tyytyä vähään, jos hallitsee vaikuttamisen keinot. Pariskunnan
ammattitaito ja muut tottumukset menevät uusiksi, kun he opettelevat selviytymisen lainalaisuuksia
huomiotalouden maailmassa, jossa tärkeintä on kyky johtaa yhteisöjen mieltä.

Elämme aikaa, jolloin ihmisten tahdoista, tarpeista ja haluista kilpailevat monet manipulaation mestarit
markkinoijista poliitikkoihin ja mediasta somevaikuttajiin. Usko, toivo, huijaus on näytelmä pelikentistä,
joiden valuuttaa ovat ihmisten arimmat toiveet ja pelot. Rooleissa ovat Santtu Karvonen, Minna
Suuronen, Robin Svartström ja Jutta Järvinen (TeaK).

TEATTERIMATKA TUKHOLMAAN
Huhtikuussa on tarjolla matka Tukholmaan. Ryhmään mahtuu 30 henkeä. Matkalle lähdetään Helsinki-
Vantaalta perjantaiaamuna 24.4. Päivällä on tutustuminen Artipelagiin ja illalla nähdään Maxim-
teatterissa näytelmä Katten på ett hett plåttak. Lauantaina 25.4. tutustumme Drottningholmiin, ja paluu
Arlandasta on iltapäivällä. Matkan hinta on 450 euroa. Yhden hengen huoneen lisämaksu on 55 euroa.
Matkalla on suomenkielinen opas. Ilmoittautuminen MyHolidays-matkatoimistoon puh. +358 44 021
9559 tai liisi.vasama@myholidays.fi 12.2.2020 mennessä. Matka maksetaan matkatoimiston tilille (ks.
oheinen matkatoimiston kirje) ilmoittautumisen yhteydessä.

Esitykset, esityspäivät sekä ilmoittautumis- ja maksupäivät

Esitys Esityspäivä Viimeinen ilmoittautumis- ja
maksupäivä

Zambezi 1.3. 13.2.
Sinivalas 20.3. 20.2.
Stalinin suloinen ruoska 26.3. 25.2.
Lehman-trilogia 7.4. 5.3.
Sontiainen - balladi koti-ikävästä 16.4. 4.3.
Usko, toivo, huijaus 22.4. 22.3.
Tukholman-matka 24.–25.4. 12.2. Matkatoimistoon
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ILMOITTAUTUMISET TEATTERIESITYKSIIN NETISSÄ TAI PUHELIMITSE TORSTAISTA
6.2. 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 ilmoittautuminen on
päättynyt, näkyy teksti ”Lippuja ei tarjolla”, mutta tätä klikatessa avautuu teksti, josta käy ilmi, että
ilmoittautuminen on päättynyt, eikä sivulla ole ilmoittautumis-lomaketta.
Varausohjeet löytyvät myös netistä Teatterikerhon sivuilta.

PUHELINVARAUKSET
Sirkku Kuoppamäki Liisa Tiittula
Puhelin 040 550 8950 puhelin 050 378 0049

TULOSSA
Kirje 3/2020 ilmestyy maalis-huhtikuun vaihteessa, ja siinä on tietoja vuosikokouksen päätöksistä ja
toukokuun esityksistä.

Hyvää teatterikevään jatkoa!

Pirkko Nuolijärvi
Helsingin Teatterikerhon puheenjohtaja
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