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3.4.2022

Hyvät teatterikerholaiset!
Teatterikevät on käynnistynyt täydellä teholla, ja jälleen on ollut tarjolla mielenkiintoisia ja
koskettavia esityksiä. Tässä kirjeessä on vielä tietoa parista toukokuun esityksestä. Lisäksi on
alustavat tiedot myös syksyn ohjelmasta sen verran kuin siitä tällä hetkellä tiedetään.
TERVEISET VUOSIKOKOUKSESTA
Vuosikokous pidettiin tänä vuonna tavanomaiseen aikaan, 28.3.2022 Ravintola Arthurissa.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Liisa Larjamo ja sihteerinä Pirkko Kekoni. Kokouksessa käsiteltiin
ja hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021 ja esitettiin toiminnantarkastajien
lausunto. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle tili- ja vastuuvapauden. Hyväksyttiin
talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodeksi 2022. Jäsenmaksu vuonna 2023 on 30 euroa, ja
liittymismaksua ei peritä.
Puheenjohtajaksi valittiin kolmanneksi kaksivuotiskaudeksi Pirkko Nuolijärvi, varapuheenjohtajana
jatkaa Sirkku Kuoppamäki. Jäseniksi toiseksi kaksivuotiskaudeksi valittiin Maarit Vartiainen ja
ensimmäiseksi kaksivuotiskaudeksi Sirkka Koski ja Pirjo Mitjonen. Hallituksen kokoonpano on nyt
seuraava:
Pirkko Nuolijärvi, puheenjohtaja
Sirkku Kuoppamäki, varapuheenjohtaja
Riitta Häggblom, rahastonhoitaja
Sirkka Koski
Marja-Terttu Kovanen
Pirjo Mitjonen
Tuija Nikko
Maarit Vartiainen.
Hallituksen ulkopuolisena taloudenhoitajana jatkaa Sari Kuivanen.
Toiminnantarkastajiksi valittiin Raija Blomqvist ja Riitta Rainio, varalle Pirkko Kekoni ja Pirkko
Lönnqvist.
Kiitos hallituksen jättäville Pirkko Kekonille ja Liisa Tiittulalle ja kaikille hallituksen jäsenille
päättyneen toimintavuoden työstä. Kiitos myös kaikille kerhon jäsenille, jotka ystävällisin viestein
ovat kannustaneet hallitusta näinä poikkeuksellisina aikoina.
_____________________________________________________________________________
Helsingin Teatterikerho ry
Yhdistyksen tilinumero:
FI08 8000 1000 1936 16
www.helsinginteatterikerho.fi
posti@helsinginteatterikerho.fi

Puheenjohtaja Pirkko Nuolijärvi
Vanhaistentie 5 A 9
00420 Helsinki
puh. 044 989 9779
pirkko.nuolijarvi@gmail.com
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KERHOILTA
Pitkästä aikaa on mahdollisuus järjestää kerhoilta. Se on maanantaina 25.4. klo 18.00 Ravintola
Arthurissa, Vuorikatu 19. Vieraaksi on lupautunut näyttelijä Ella Mettänen, jonka monet ovat
nähneet KOM-teatterin näytelmässä Lou Salomé ja muutamia vuosia sitten Helsingin Kaupunginteatterin Punaorvot-esityksessä. Toukokuussa hän esiintyy KOM-teatterin näytelmässä Runar ja
Kyllikki Tervetuloa kerhoiltaan kuulemaan Ella Mettäsen näkemyksiä ja kokemuksia ja keskustelemaan hänen kanssaan.
Ruokahävikin vähentämiseksi ravintola toivoo myös kerhoiltoihin ilmoittautumisia etukäteen. Voitte
ilmoittautua netissä tai puhelimitse viimeistään maanantaina 18.4. Iltapalan hinta on 18,50 euroa,
joka maksetaan saavuttaessa ravintolan henkilökunnalle. Jos haluaa lisäksi viinin, se maksaa 5,70
euroa. Iltapala otetaan totuttuun tapaan noutopöydästä.
TEATTERIKÄYNNIT
Kaksi aiemmin ilmoitettua esitystä, Faust ja Runar ja Kyllikki, siirtyivät toukokuulle. Tässä tiedot
niistä, jos joku haluaa vielä kysyä lippuja. Teille, jotka olette ilmoittautuneet aiemmin, on liput
varattuna. Kolmas esitys on Mysteerio Buffo 17.5., mutta sehän tuli täyteen jo alkuvuodesta.
RUNAR JA KYLLIKKI

maksuviite 30245

Torstai 5.5.2022 klo 19 KOM-teatteri
Varaukset ja maksut tai peruutukset viimeistään 21.4.2022. Lippuja 40 kpl, à 29 euroa.
Jussi Kylätaskun tunnettu näytelmä kuvaa yksilöitä yhteisön paineessa, kaksinaismoralismin
voimaa, sukupuoliroolien ahtautta ja seksuaalisuuden häpeää. Isänsä sodassa menettänyt evakkopoika
Runar kärsii yksinäisyydestään eikä hän vastaa yleistä mielikuvaa vahvasta ja pärjäävästä miehestä,
vaan joutuu kylässä yhteisön kiusaamaksi. Kylässä asuu seurakuntanuori Kyllikki, joka on kiltti ja
ahkera tyttö uskovaisesta perheestä. Kyllikki joutuu kuitenkin kiellettyjen halujen ja häpeällisten
tekojen kohteeksi, joista yhteisö on päättänyt yhteisen hyvän nimissä vaieta. Näiden kahden nuoren
elämäntarinat kiinnittyvät toisiinsa tavalla, joka on jäänyt Suomen rikoshistoriaan.
Pääosia esittävät Ella Mettänen ja Paavo Kinnunen. Muissa rooleissa ovat Juho Kuusamo, Lotta
Lindroos, Vilma Melasniemi, Juho Milonoff, Karoliina Niskanen, Niko Saarela, Satu Silvo ja
Eeva Soivio. Näytelmän ohjaa Lauri Maijala.
FAUST

maksuviite 30067

Keskiviikko 11.5.2022 klo 19 Vallilan Kansallisteatteri. Varaukset ja maksut tai peruutukset
viimeistään 19.4.2022. Lippuja 40 kpl, à 33 euroa.
Johan Wolfgang von Goethen Faust (1808) on maailmankirjallisuuden tunnetuimpia mestariteoksia.
Sen päähenkilönä on ihminen, jota piinaa kyltymätön tiedonjano ja ahneus. Faust solmii sopimuksen
hämäräperäisen muukalaisen, sielunvihollisen kanssa; jos Mefistofeles palvelee Faustia tässä maailmassa, niin Faust lupaa palvella Mefistofelesta tuonpuoleisessa. Faust tavoittelee hyötyä sielunsa
kustannuksella, ja pelissä on koko ihmisyys. Vaikka kaikki olisi mahdollista, voiko kaikki olla
sallittua? Voiko edes rakkaus pysäyttää Faustia tällä vaarallisella tiellä?
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Faustia esittää Marc Gassot, Gretaa Aksa Korttila ja Mefistofelesta Juha Varis. Muissa rooleissa
nähdään Kristiina Halttu, Pirjo Määttä, Harri Nousiainen, Heikki Pitkänen, Annika Poijärvi ja
Antti Pääkkönen. Ohjaus on Anne Rautiaisen, sovitus Eva Buchwaldin ja Anne Rautiaisen.
Tekstin on tehnyt Eva Buchwald Valter Juvan ja Otto Mannisen suomennosten sekä saksankielisen
alkutekstin pohjalta.
KOTIMAAN TEATTERIMATKAT
Syksylle on varattu kaksi teatterimatkaa:
Rouva C, Lahden Kaupunginteatteri, Eero-näyttämö, la 1.10. klo 13
Anastasia, Tampereen Teatteri, la 19.11. klo 13.
Tarkempia tietoja syksyn kirjeissä.
ILMOITTAUTUMISET Faust- sekä Runar ja Kyllikki -esityksiin NETISSÄ TAI PUHELIMITSE
TIISTAISTA 12.4. 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 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 ilmoittautumislomaketta.
 Varausohjeet löytyvät myös netistä Teatterikerhon sivuilta.
EPÄSELVYYKSIEN VARALTA
Jos et ole varma, oletko varannut lipun, tai varauksessasi on jotain muuta epäselvää, ota yhteyttä
varausten vastaanottajiin.
SAIRASTUMISEN VARALTA
Jos sairastut esitystä edeltävinä päivinä, ota yhteys puheenjohtajaan, joka hankkii sinulle lahjakortin
teatterista myöhempää käyttöä varten.
PUHELINVARAUKSET
Maarit Vartiainen
Puhelin 050 350 8924

Sirkku Kuoppamäki
puhelin 040 550 8950
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TULOSSA
Kirje 4/2022 ilmestyy elokuun alussa. Siinä on tietoja alkusyksyn esityksistä ja Lahden-matkasta.
Varmistettu on jo Kultalampi Kaupunginteatterin Arena-näyttämöllä 15.9., Kris och katastrof i
Mumindalen Lillanissa 25.10. ja Ystäväni pelikaani Kaupunginteatterissa 3.11. Varaamme heti lisää
esityksiä, kun saamme tietoomme muitakin päivämääriä.
Hyvää kevään odotusta!
Pirkko Nuolijärvi
Helsingin Teatterikerhon puheenjohtaja
HUOM. Muistattehan maksaa vuoden 2022 jäsenmaksun 30 €. Kiitos teille, jotka olette jo maksaneet!

