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TEATTERIKERHOLLA JA TEATTERILLA ON YHTEINEN TULEVAISUUS

Huoli Hämeenlinnan teatterin tulevaisuudesta on kirvoittanut syksyn aikana ihmisten
mielenkantoja. Teatteri siirtyy vuodenvaihteessa osaksi Verkatehtaan tapahtumataloa eli siitä tulee
Verkatehtaan tytäryhtiö. Teatterin toimitusjohtajan Pasi Ruohosen ja taiteellisen johtajan KariPekka Toivosen johtotehtävät päättyvät vuoden lopussa. Toivosen osalta syynä oli se, että
toimenkuva muuttuu olennaisesti. Toki näemme häntä edelleenkin sekä ohjaajan että näyttelijän
töissä. Teatterin järjestettäväksi siirtyvät jatkossa Verkatehtaan klassisen musiikin konsertit ja tämä
tietysti vaatii omaa osaamistaan. Uuden teatterinjohtajan valinta on meneillään. Määräaikaan
mennessä hakemuksia tuli lähes 30, mutta mitään nimiä ei toistaiseksi ole julkistettu. Teatterin
hallituksen uuden puheenjohtajan Nina Castrenin mukaan tehtävän täyttö siirtyy niin pitkälle kuin
on tarpeen.
Teatterikerhon juhlavuosi päättyy
Kulunut vuosi on ollut Kerhon 70. toimintakausi. Vuosi alkoi mainiosti, sillä kaupungin
syntymäpäivänä 19.1. yhdistys palkittiin kaupungin kulttuuripalkinnolla. Se tuli Teatterikerholle
tunnustuksena kulttuurin hyväksi tehdystä työstä. Olemme siitä edelleen koko jäsenkunnan kanssa
mielissämme.
Varsinainen juhlanäytäntö oli 12.11., jolloin katselimme teatterissa Jane Austenin romanttista
klassikkoa ”Järki ja tunteet”. Meitä oli paikalla yli 150 iloista teatterikerholaista ja väliajalla
nautimme vielä makoisat juhlakahvit. Ystävät ja yhteistyökumppanit tekivät juhlasta täydellisen.
AKU-patsas Birgitta Putkoselle
Korona-ajan haasteista ja hankalista näytäntökausista huolimatta 70-vuotias Teatterikerho halusi
jakaa juhlapäivänään 12.11. AKU-patsaan jo 67. kerran. Omalta osaltani tämä oli 17. kerta, kun olin
patsasta jakamassa. Pysti kuvaa maineikasta hämeenlinnalaista näyttelijää Aku Peltosta. Veistoksen
on tehnyt kuvanveistäjä Lauri Leppänen. Se on maakunnan vanhin vuosittain jaettava
kulttuuripalkinto. Aloitusvuosi oli 1953.

Birgitta Putkonen tuli Hämeenlinnan teatteriin näyttelijä-harjoittelijaksi joulukuun alusta vuonna
1991. Näin hän on ehtinyt olla talossa yli 30 vuotta. Ensimmäinen rooli hänellä oli näytelmässä ”Kuka
pelkää Virginia Woolfia”. Täällä Hämeenlinnassa hän on ollut yhteensä 70:ssä eri näytelmässä ja hän
on ehtinyt palvella seitsemää eri teatterinjohtajaa. Hankalan koronan aikana Birgitta on ahkeroinut
peräti kuudessa eri näytelmässä. Häntä luonnehditaan musikaaliseksi ja suorasanaiseksi henkilöksi,
joka ei jätä ketään kylmäksi. Hän on rytmisesti tarkka, ratkaisukeskeinen, nopea tekstin oppimisessa
ja työtä tehdään aina tosissaan.
Vuoden Teatterikerholainen 2021 on Merja Ruohela
Jo seitsemännen kerran on valittu Vuoden Teatterikerholainen. Kampanjan avulla pyritään
aktivoimaan jäsenistöä ja palkitsemaan ahkerin kerhomme toimintoihin osallistuja. Tähän
mennessä arvon ovat saaneet Anne Mäkivirta, Sirkka Laurila, Pirkko Luiro, Tytti Nordenswan, Liisa
Klemelä ja Marjatta Toivonen. Inkalan kartanossa pidetyssä pikkujoulussa palkittiin uutena
Teatterikerholaisena Merja Ruohela. Parhaat onnittelut Merjalle koko yhdistyksen puolesta ja
makoisaa teatterielämystä saadun lahjakortin myötä. Sinustako Vuoden Teatterikerholainen 2022!
Hämeenlinnan teatterille tunnustusta nuorilta
Oli iloinen yllätys, kun Hämeenlinnan teatterin esitys ”Näytelmä, joka menee pieleen” oli
koululaisten mielestä kuluvan vuoden paras taide-elämys. Tieto julkistettiin marraskuun lopulla
suorassa TV-lähetyksessä valtakunnallisessa Kulttuurigaalassa Tampereella. Äänestys kuuluu
Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelmaan, joka tarjoaa kaikille Suomen kahdeksasluokkalaisille
vierailun korkealaatuiseen taidekohteeseen kuten oopperaan, teatteriin tai taidenäyttelyyn. Tämä
nuorten antama tunnustus tuntuu tosi hyvältä ja tuota tietoa kannattaisi levittää laajemminkin.
Teatterin Suosikkinäyttelijä vuonna 2021 on Kari-Pekka Toivonen
Yhdettätoista kertaa järjestettiin marras-joulukuun vaihteessa Teatterikerhon ja Kaupunkiuutisten
yhteisesti toteuttama teatterin kuluvan vuoden Suosikkinäyttelijä-äänestys. Kilpailun ensimmäinen
voittaja oli Aku Hirviniemi ja viime vuonna eniten ääniä sai Lasse Sandberg. Yleisöäänestyksen
tuloksena ykköseksi ylsi tällä kertaa Kari-Pekka Toivonen. Hän nousi lavalle tänä syksynä ”Jäniksen
vuoden” pääroolissa. Toiseksi tulivat samalla äänimäärällä Liisa Peltonen ja Sinikka Salminen.
Kaikkiaan annettiin ääniä ennätysmäärä. Peräti 26 näyttelijää sai valinnassa ääniä.
Kaikkien osanottajien kesken suoritetussa arvonnassa onnetar suosi seuraavaa viittä henkilöä. He
saavat pääsylipun Hämeenlinnan teatterin kevätkauden esitykseen: Helmi Leimu, Jukka Tamminen,
Jari Vienonen, Jenna Suorsa ja Taina Piilola.
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Aarne Kauranen
Teatterikerhon puheenjohtaja

KEVÄTKAUDEN 2022 TEATTERIMATKAT

Matkavaraukset, peruutukset ja tiedustelut tehdään matkanjärjestäjä Leila Ahteelle
puh. 0400 875 153 tai sähköpostitse leila.ahde@luukku.com.
Bussit lähtevät Hämeenlinnan linja-autoasemalta Wetterhoffin luota. Lähtö ajat ilmoitetaan myös
Kaupunkiuutisten edellisen viikonlopun seuratoimintapalstalla sekä teatterikerhon internetsivuilla. Paluumatkat ajetaan samaa reittiä, kuin menomatkat. Poikkeuksen tekee Helsingistä
tultaessa reitti Kankaantaan kautta.
Matkojen hinta peritään bussissa, ellei sitä ole erikseen mainittu ilmoituksessa. Kaikista
peruutuksista on ilmoitettava, jotta jo lunastetut liput saataisiin mahdollisille jonossa oleville
jäsenille. Ilman pakottavaa syytä peruuttamatta jätetystä matkasta peritään lipun hinta.
Teatterikerhoon kuulumattomalta osallistujalta peritään 10 € korkeampi hinta.
Kesäteatterimatkoista tiedotetaan kevään teatterimatkoilla ja niitä päivitetään nettisivuille heti
kun ne saadaan valmiiksi.
________________________________________________________________________________
La 29.1.2022
Klo 13.00

MATILDA-musikaali

TTT-teatteri-päänäyttämö

Matilda-musikaali esitetään ensimmäistä kertaa Suomessa, TTT-teatterissa Tampereella.
Roald Dahlin kirjaan perustuva musikaali, on saanut yli 90 kansainvälistä palkintoa.
Matilda on tyttö, jolla on värikäs mielikuvitus, ja terävän älynsä ansiosta, hän ottaa ohjat omiin käsiinsä ja
muuttaa maailmaa.
Musikaalin ohjaa Samuli Harjanne.
Rooleissa mm. Anna-Maija Tuokko, Petra Karjalainen, Jari Ahola ja Pyry Kähkönen
Ilmoittautuminen viimeistään 23.12.2021
lähtö klo 11.00

hinta: 80,-/90,- €
opiskelijat 65,- €
lapset alle 12 v. 45,-€
_______________________________________________________________________________________

To 24.2.2022
klo 19.00

NISKAVUOREN HETA

Tampereen teatteri-Frenckell

Niskavuoren Heta on Hella Wuolijoen kirjoittama kertomus naisesta, joka hylättiin ja häpäistiin. Hän meni
naimisiin rengin kanssa ja ketään ei voida kutsua kylään, ennen kuin uusi talo on valmis ja sen pitää olla
suurempi kuin Niskavuoren kartano. Hän ei kykene anteeksiantoon ja rangaistakseen itseään, hylkää
läheisensä. Tarina sijoittuu viime vuosisadan alkupuolelle ja ilmestyi 1950. Se on kannanotto ihmisen
itsekeskeisyyteen.
Liisa Mustosen ohjauksessa teos on tuuletettu, unohtamatta sen kipeitä teemoja.
Hetaa esittää Eeva Hakulinen ja Akustia Teijo Eloranta.
Muissa rooleissa: Ville Majamaa, Cecile Orblin, Tom Lindholm, Aliisa Pulkkinen, Ritva Jalonen ja Antti
Tiensuu.
Ilmoittautuminen viimeistään 21.1.2022,
lähtö klo 17.00
hinta 50,-/60,_______________________________________________________________________________________

Ti 8.3.2022

HUOMENNA HÄN TULEE

klo 19.00

Tampereen Teatteri
-Päänäyttämö

Tästä Samuel Beckettin klassikkonäytelmästä on tehty uusi käännös.
Maailman lopun tai maailman alun keskellä avautuu, kipeän ajankohtainen, järkyttävä ja hauska esitys.
Pienet ihmiset yrittävät löytää edes hitusen onnea ja tarkoitusta elämäänsä. Ystävykset odottavat tien
poskessa, sovittua tapaamista. Varmuutta tapaamisen syystä tai luonteesta, ei tiedetä.
Ohjaus: Pentti Kotkaniemi
Rooleissa: Martti Suosalo, Mika Nuojua, Ville Majamaa ja Tomi Alatalo
Ilmoittautuminen viimeistään 7.2.2022
lähtö klo 17.00
hinta: 60,- /70,- €
_______________________________________________________________________________________

Ma 28.3.2022
klo 19.00

MIKKO RÄSÄSEN TULEVAISUUS

HKT-suuri näyttämö

Näytelmä on kertomus isästä ja pojasta. Mikko on kokenut järkytyksen ja yrittää selviytyä arjesta poikansa
kanssa. Mikon työmaalla tehdään vesijohtosaneerausta, mutta kaupunkilaisille kerrotaan pyörätiestä.
Pormestari järjestää työmaalla ”kaupunkitapauksen” valmiista pyörätiestä. Tosiasiassa sitä ei ole
metriäkään, vaan paikalla rakennetaan viemäriä ja vesijohtoa.
Näytelmän on kirjoittanut Mika Ripatti ja ohjannut Heikki Kujanpää.
Rooleissa mm. Martti Suosalo, Rauno Ahonen, Pekka Huotari ja Vappu Nalbantoglu.
Ilmoittautuminen viimeistään 25.2.2022
lähtö klo 17.00

hinta: 60,-/70,- €

_______________________________________________________________________________________

Ke 20.4.2022
klo 19.00

BERLIININ TAIVAAN ALLA

TTT-Salmelaisen teatteri

Enkelit tarkkailevat berliiniläisiä ja aprikoivat, miltä sade tuntuu, miltä kahvi maistuu ja millaista on
rakastuminen. Toisinaan enkelit haluaisivat luopua kuolemattomuudesta ihmeellisen elämän vuoksi.
Elämän pienet yksityiskohdat ovatkin arvokkaita enkeliperspektiivistä katsottuna.
Herkkävaistoista näyttelijätyötä täydentävät enkelinuket. Berliinin sävyt muuttuvat kaiken aikaa, kun
kaupungin pienoismallia valaistaan ja kuvataan live-musiikin soidessa.
Näytelmän on, elokuva perustana, kirjoittanut ja ohjannut Anne Rautiainen.
Rooleissa mm. Teija Auvinen, Pentti Helin, Samuli Muje, Tommi Raitolehto ja Auvo Vihro.
Muusikko: Tero Marjamäki.
Ilmoittautuminen viimeistään 18.3.2022
lähtö klo 17.00

hinta: 55,-/65,- €

_______________________________________________________________________________________

La 21.5.2022
klo 13.00

MUISTOJEN VIRTA

Kouvolan teatteri

Näytelmä kuvaa yhtä päivää kesällä 1972. Olavi Virta asuu leskirouva Huldan luona Tampereen Pispalassa.
Muistojen virrassa sekoittuvat todellisuus, eletty elämä, toiveet, unelmat ja pettymykset. Näytelmä on
kaunis kuvaus ystävyydestä, vanhenemisesta, luopumisesta ja anteeksiantamisesta. ”Muistojen virtaa”
kuljettaa eteenpäin Olavi Virran laulut.
Esityksessä on live-musiikki.
Käsikirjoitus ja ohjaus Mari Kahri
Rooleissa mm. Veli-Matti Karén, Johanna Heimonen, Tommi Kekarainen ja Sami Kosola.
Näytelmän jälkeen on ruokailu paikallisessa ravintolassa.
Ilmoittautuminen viimeistään ja maksu 10.4.2022 mennessä
Teatterikerhon tilille FI03 1032 5000 4316 00, viite 195135,
lähtö klo 10.00

hinta: 90,-/100,-€

________________________________________________________________________________

JÄSENASIAT
Jäseneksi liittymiset ja eroamiset, osoitteenmuutokset sekä sähköpostiosoitteet pyydetään ilmoittamaan
Anne Mäkivirralle mieluiten sähköpostilla anne.makivirta(at)hameenlinna.fi, tai puh. 040 7762766 iltaisin,
lisäksi voi käyttää teatterikerhon nettisivuilla olevaa yhteystietolomaketta.
Jäsenmaksu vuonna 2022 on 30 € jäseneltä ja seuraavalta perheenjäseneltä 25 €. Hämeenlinnan
Teatterikerhon tilinumero on FI03 1032 5000 4316 00 ja viitenumeroksi 195106.
Jäsenmaksu pyydetään maksamaan tammikuun loppuun mennessä.

Teatterikerhon internetsivut osoitteessa: https://www.hameenlinnanteatterikerho.net/
Hämeenlinnan Teatterikerhon Facebook-ryhmä:
https://www.facebook.com/groups/291596324699581/

