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SUOMI ON 100-VUOTIAS 

 Teatterikerhon kuluva toimintavuosi on painumassa mailleen. Työn merkeissä vietetty juhlavuosi kokosi yhteisen 

näytelmän katselemiseen 15.10. Hämeenlinnan Teatteriin noin 170 jäsentä ja ystävää. Kaunis kiitos kaikille mu-

kanaolosta ja hyvästä palautteesta.  

 

Tämän vuoden puolella on vielä mahdollisuus osallistua Teatterikerhon ja Kaupunkiuutisten yhdessä järjestämään 

Hämeenlinnan Teatterin Vuoden 2016 suosikkinäyttelijän valintaan. Ohjeet löytyvät lehdestä. Äänestys toteute-

taan jo kuudennen kerran. Sen on aiemmin voittaneet Aku Hirviniemi, Liisa Peltonen, Harri Ekonen, Ritva Oksanen 

ja Lasse Sandberg. Kuka onkaan seuraava suosikkinäyttelijä? Se selviää alkuvuodesta 2017 ja siihen Sinä voit vai-

kuttaa. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan viisi (5) pääsylippua Teatterin kevätkauden esityksiin. 
 

Menneenä vuonna yhdistyksessä on ollut käynnissä toista kertaa Vuoden teatterikerholainen-kampanja. Sen avul-

la on pyritty aktivoimaan jäsenistöä ja palkitsemaan ahkerin kerhomme toimintoihin osallistuja. Johtokunta päätti 

kokouksessaan 24.11. palkita Vuoden teatterikerholaisena 2016 Sirkka Laurilan. Parhaat onnittelut Sirkalle koko 

yhdistyksen puolesta ja makoisaa teatterielämystä saadun lahjakortin myötä. 

 

Tuleva vuosi on yhdistyksessä 66. toimintavuosi. Suomi täyttää myös ensi vuonna sata vuotta ja se näkyy ennen 

muuta kaikessa kulttuuritarjonnassa. Esimerkiksi Hämeenlinnan Teatterissa saa ensi-illan 16.2.17 Suomi sataa ja 

tuulee eli katsauksia maamme menneisyyteen, nykytilaan ja tulevaisuuteen. Näytelmän käsikirjoittavat Henna-

Maija Alitalo ja Kirsi-Kaisa Sinisalo, joka myös ohjaa esityksen. Omassa yhdistyksessä tärkeässä roolissa ovat jäl-
leen suositut teatterimatkat, joita järjestetään lähiseudulle ja vähän kauemmaksikin oheisen listan mukaisesti. 

Keväällä jaetaan jälleen AKU-patsas nyt jo 64. kerran. Se on maakunnan vanhin vuosittain jaettava kulttuuripalkin-

to. 

 

Viime kesän aikana koottiin yhdistyksen arkisto yhteen. Asiakirjoista kävi ilmi, että kerhomme on toimintansa 

alusta lähtien toiminut ponnekkaasti uuden teatteritalon saamiseksi Hämeenlinnaan. Pitkäaikainen haave toteu-

tui vuonna 2010, kun Verkatehtaalle rakennettiin ensimmäiset uudet tilat Hämeenlinnan Teatterille.  

 

Teatterikerho on jakanut vuosikymmenien aikana huomattavan summan opinto- ja matka-apurahoja sekä tunnus-

tuspalkintoja paikallisessa teatterityössä mukana oleville tai sitä muulla tavoin erikoisen ansiokkaasti hyödyttä-
neille henkilöille ja yhteisöille. Lisäksi Teatterikerho on pitänyt teatterikahviota ja ravintolatoimintaa 23 vuoden 

ajan vuosina 1976-1999 Hämeenlinnan Teatterin lämpiössä sekä myös jonkin aikaa kesäteatterissa Kaupungin-

puistossa ja Aulangon Satuteatterissa. 

 

Teatterikerho käynnisti lasten ja nuorten teatteritoiminnan paikkakunnalla perustamalla 10.09.1957 yhdistykseen 

nuoriso-osaston, mikä aikanaan synnytti vuonna 1961 Aulangon Satuteatterin. Toiminnan kautta monen nuoren 

tie on johtanut teatteriopintoihin ja teatterin eri ammatteihin. Tällaisia henkilöitä ovat olleet mm. Rauno Kauko-

kari, Riitta-Liisa Helminen, Reima Kekäläinen, Seppo Laine, Vesa Kietäväinen, Aarre Pekkarinen, Mauri ja Martti 

Kuosmanen vain muutamia mainitakseni. Nuorisotoiminnan armoitettuna vetäjänä toimi mm. Kauko Soirila. 

Vuonna 1982 kaupunki päätti rakentaa nuorisoteatterille omat tilat Verkatehtaalle. Vuodesta 1995 toimintaa on 
jatkanut itsenäisenä yhdistyksenä Miniteatteri. 

 

 

 



 

 

Yhdistyksen yhteydenpidossa hyödynnetään mahdollisimman paljon sähköisiä kanavia (sähköposti ja teatteriker-

hon nettisivut), ne nopeuttavat tiedonkulkua ja ovat ekologisempia. Tärkeää olisi, että ilmoittaisit oman sähkö-

postiosoitteesi sihteeri Wimu Virtaselle osoite wimu.virtanen@gmail.com.  
 

Teatterikerhon nettisivut toimivat yhdistyksen tiedotusvälineenä ja sitä kautta voi jäsenistö ottaa yhteyttä ja an-

taa palautetta. Teatterikerhon sivut löytyvät osoitteesta  www.hameenlinnanteatterikerho.net.  

 

Aarne Kauranen        

puheenjohtaja 

 

OIKEIN RAUHALLISTA JOULUA JA HYVÄÄ UUTTA VUOTTA 2017 

 

 

 

 

 

JÄSENASIAT 

Jäseneksi liittymiset ja eroamiset sekä osoitteenmuutokset pyydetään ilmoittamaan sihteerille, joko puhelimitse 

tai sähköpostilla, lisäksi voi käyttää teatterikerhon nettisivuilla olevaa yhteyslomaketta. Sihteeri Erkki Virtanen,  

puh.040 1821 094 ja sähköposti wimu.virtanen@gmail.com. 

 

Jäsenmaksu vuonna 2017 on 23 € jäseneltä ja seuraavilta perheenjäseniltä 17 €.  

 

Hämeenlinnan Teatterikerhon tilinnumero on FI03 1032 5000 4316 00 ja viitenumeroksi  195106. 
Ohessa myös maksulomake pankkiasiointia varten, sen voi leikata ja toimittaa esim. maksupalveluun.  
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TEATTERIMATKAT 

Matkavaraukset, peruutukset ja tiedustelut tehdään matkanjärjestäjä Leila Ahteelle puh. 0400 875 153 tai

postitse leila.ahde@luukku.com. 
 

Bussit lähtevät Hämeenlinnan linja-autoasemalta Wetterhoffin luota. Lähtö

ten edellisen viikonlopun seuratoimintapalstalla sekä teatterikerhon internet

reittiä, kuin menomatkat. Poikkeuksen tekee Helsingistä tultaessa reitti Kankaantaan kautta.

 

Matkojen hinta peritään bussissa, ellei sitä ole erikseen mainittu ilmoituksessa. Ka

tava, jotta jo lunastetut liput saataisiin mahdollisille jonossa oleville jäs

matta jätetystä matkasta peritään lipun hinta.

hinta, joka on merkitty sulkuihin. 
 

la  21.1.2017  

klo 13.00 Kansallisteatteri,  Willen sauna

 

Shakespearen  kuolematon  kuningasnäytelmä on muotokuva antisankarista ja hänen vallankäytöstään, joka saa 
hänet ajamaan itsensä yksinäisyyteen ja pelkäämään itseään. Glousterin herttua Richardista e

tulla kuningasta. Hän sai kruunun itselleen juonittelun, pelottelun ja veritekojen avulla. Kukaan ei ole turvassa 

Richardilta, ei edes hän itse. 

 

Ohjaajana on Ville Nikkilä, joka on opiskellut Shakespearen teatteria Lontoossa. Richardin r

nen. Tämä näytös on osana Shakespeare

 

Ilmoittautuminen 30.12.2016 mennessä /

 

to 16.2.2017  

  
klo 19.00 Tampereen Teatteri, Frenkell-

Tässä Sirkku Peltolan näytelmässä on neljä

aikuinen poika ja jonka puoliso on kuollut. Hänen ystäväpiiriin tunkeutuu viisikymppinen työtön nainen, jolle alkaa 

selvitä eläkeläisen salaisuus. Pienen siivousfirman työnjohtaja, joka arvostaa saksalaista automerkkiä velaksi el

en. Siivousfirmassa on myös  nuori mies, jolle riittää se mikä on.

kuvataan äidinrakkauden elämää koettelevia puolia.

 

Rooleissa : Tuija Vuolle, Ritva Jalonen, Jukka Leisti ja Antti Tiensuu.

 
Ilmoittautuminen 15.1.2017 mennessä

 

 

 

Lisää tietoa Hämeenlinnan Teatterikerhosta ja matkoista kotisivultamme:

http://www.hameenlinnanteatterikerho.net

  

EATTERIMATKAT KEVÄÄLLÄ 2017

Matkavaraukset, peruutukset ja tiedustelut tehdään matkanjärjestäjä Leila Ahteelle puh. 0400 875 153 tai

autoasemalta Wetterhoffin luota. Lähtö-ajat ilmoitetaan myös Kaupunkiuuti

ten edellisen viikonlopun seuratoimintapalstalla sekä teatterikerhon internet-sivuilla. Paluumatkat ajetaan 

kat. Poikkeuksen tekee Helsingistä tultaessa reitti Kankaantaan kautta.

Matkojen hinta peritään bussissa, ellei sitä ole erikseen mainittu ilmoituksessa. Kaikista peruutu

in mahdollisille jonossa oleville jäsenille. Ilman pakottavaa

matta jätetystä matkasta peritään lipun hinta. Teatterikerhoon kuulumattomalta osallistujalta 

 RICHARD III          

klo 13.00 Kansallisteatteri,  Willen sauna 

Shakespearen  kuolematon  kuningasnäytelmä on muotokuva antisankarista ja hänen vallankäytöstään, joka saa 
hänet ajamaan itsensä yksinäisyyteen ja pelkäämään itseään. Glousterin herttua Richardista e

tulla kuningasta. Hän sai kruunun itselleen juonittelun, pelottelun ja veritekojen avulla. Kukaan ei ole turvassa 

Ohjaajana on Ville Nikkilä, joka on opiskellut Shakespearen teatteria Lontoossa. Richardin r

Tämä näytös on osana Shakespeare-festivaalia ja vierailijana Alistair Toovey. 

Ilmoittautuminen 30.12.2016 mennessä / Lähtö klo 11.00 / Hinta  50 € (55 €) 

 TYTTÖ JA VARIS 

-näyttämö 

Sirkku Peltolan näytelmässä on neljä hyvin erilaista ihmistä. Mielettömän työelämän tehnyt nainen, jolla on 

aikuinen poika ja jonka puoliso on kuollut. Hänen ystäväpiiriin tunkeutuu viisikymppinen työtön nainen, jolle alkaa 

eläkeläisen salaisuus. Pienen siivousfirman työnjohtaja, joka arvostaa saksalaista automerkkiä velaksi el

en. Siivousfirmassa on myös  nuori mies, jolle riittää se mikä on. Näitä ihmisiä yhdistää yksinäisyys. Näytelmässä 

ttelevia puolia. 

Rooleissa : Tuija Vuolle, Ritva Jalonen, Jukka Leisti ja Antti Tiensuu. 

15.1.2017 mennessä / lähtö klo 17.00 / hinta 50 € (55 €) 

tietoa Hämeenlinnan Teatterikerhosta ja matkoista kotisivultamme:

http://www.hameenlinnanteatterikerho.net 

KEVÄÄLLÄ 2017 

Matkavaraukset, peruutukset ja tiedustelut tehdään matkanjärjestäjä Leila Ahteelle puh. 0400 875 153 tai sähkö-

moitetaan myös Kaupunkiuutis-

sivuilla. Paluumatkat ajetaan samaa 

kat. Poikkeuksen tekee Helsingistä tultaessa reitti Kankaantaan kautta. 

kista peruutuksista on ilmoitet-

nille. Ilman pakottavaa syytä peruutta-

eatterikerhoon kuulumattomalta osallistujalta peritään korkeampi 

Shakespearen  kuolematon  kuningasnäytelmä on muotokuva antisankarista ja hänen vallankäytöstään, joka saa 
hänet ajamaan itsensä yksinäisyyteen ja pelkäämään itseään. Glousterin herttua Richardista ei koskaan pitänyt 

tulla kuningasta. Hän sai kruunun itselleen juonittelun, pelottelun ja veritekojen avulla. Kukaan ei ole turvassa 

Ohjaajana on Ville Nikkilä, joka on opiskellut Shakespearen teatteria Lontoossa. Richardin roolissa Kristo Salmi-

Mielettömän työelämän tehnyt nainen, jolla on 

aikuinen poika ja jonka puoliso on kuollut. Hänen ystäväpiiriin tunkeutuu viisikymppinen työtön nainen, jolle alkaa 

eläkeläisen salaisuus. Pienen siivousfirman työnjohtaja, joka arvostaa saksalaista automerkkiä velaksi elä-

Näitä ihmisiä yhdistää yksinäisyys. Näytelmässä 

tietoa Hämeenlinnan Teatterikerhosta ja matkoista kotisivultamme: 



 

ke 1.3.2017  TENORIT  LIEMESSÄ  

klo 19.00 HKT-Areena näyttämö 

 

Farssissa eletään 30-luvun Pariisissa ja näyttämö on katettu vuosisadan konserttia varten, kirkuvia faneja odotta-

en. Konsertin pitäisi alkaa muutaman tunnin kuluttua stadionilla. Hotellin sviitissä on 3 tenoria, 2 vaimoa ja 3 tyt-
töystävää. Manageri yrittää estää italialaisen tähden ja tämän vaimon aiheuttamaa kaaosta, siitä on seurauksena 

päätähuimaava sekaannusten sarja. Farssi on Ken Ludwigin luomus ja siinä jatkuu sama riehakas meno, mikä oli 

myös hänen ”Diivat” komediassa. 

 

Rooleissa: Riitta Havukainen, Jonna Järnefelt, Oona Airola, Taneli Mäkelä, Ilkka Forss, Eero Saarinen ja Santeri 

Kinnunen. 

 

Ilmoittautuminen 30.1.2017 mennessä / lähtö klo 17.00 / hinta  55 € (60 €) 

 

la 18.3.2017                     POIKAMIESBOXI   

klo 13.00 Kouvolan Teatteri, ruokailu Ravintola Neville 

 

Tämä musikaalikomedia perustuu elokuvaklassikkoon, joka aikanaan kahmi 5 Oscaria. Musikaalissa on 60-luvun 

huoletonta charmia ja vetävää hittimusiikkia sekä romantiikkaa. Vakuutusvirkailija Chuck haluaa olla yksi menes-

tyjistä, joten hänen on hylättävä hiiren maine. Hyväuskoisena hän tekee palveluksia pomoportaalle. Hänellä  on 

eräs , joka merkitsee hänelle paljon, mutta ihastuksen kohde ei ehkä olekaan niin viaton, kuin Chuck luulee. Musi-

kaalissa selviää miten tämän ”sinisilmäisen” sankarin käy. 

 

Rooleissa mm: Sami Kosola, Emma-Sofia Hautala, Veli-Matti Karen ja Satu Taalikainen. Mukana live-orkesteri joh-
tajana Iikka Kahri.  

 

Esityksen jälkeen buffetruokailu Ravintola Nevillessä (ilmoita mahdollisesta erikoisruokavaliosta). 

 

Ilmoittautuminen ja maksu 16.2.2017 mennessä Teatterikerhon tilille FI 03 1032 5000 4316 00, viitenumero 

195122 / lähtö klo 10.00 / hinta 80 € (85 €) 

 

la-su 1.-2.4.2017 TALLINNAN  MATKA JA FIGARON HÄÄT 

Lähtö:  1.4.2017 klo 8.30 
Bussi:  Hämeenlinna - Helsinki - Hämeenlinna 

Yöpyminen:  Hotelli Viru (2 hengen huoneet ja aamiainen) 

Laivamatkat:  Viking XPRS (hytti matkatavaroille ja paluumatkalla lounasbuffet)   

 

Hintaan sisältää: bussimatkat, laivamatkat, hotelliyöpymisen ja Figaron häät, Estonia teatterissa la 1.4.klo 19.00.    

Huom. matkalla on oltava mukana passi tai uudenmallinen kuvallinen henkilökortti.       

 

Tämä Wolfgag Amadeus Mozartin säveltämä ooppera on farssimainen läpisävelletty. Kantaesitys ollut v 1786 

Wienissä ja tapahtumat sijoittuvat myös 1700 luvulle, Espanjaan. Figaro on kreivi Almavivan kamaripalvelija. Ta-

pahtumat alkavat Figaron ja Susannan, joka oli kreivittären kamarineito, hääpäivänä. Asiat mutkistuvat kun kreivi 
haluaa käyttää ensioikeuttaan. 

 

Ilmoittautuminen ja maksu 24.2.2017 mennessä Teatterikerhon tilille FI 03 1032 5000 4316 00, viitenumero 

195122 / hinta  190 € (195 €) 

 

 



 

pe 21.4.2017  KISSA KUUMALLA KATOLLA  

klo 19.00 TTT-teatteri 

 

Näyttämöstä tulee perhejuhlan taistelutanner, kun vietetään puuvillaparonin 65-v. syntymäpäivää. Paroni  on 
sairas, mutta uskotellaan, ettei ole vakavasta kysymys, vaikka juhlaväki tietää asian vakavuuden. ”Kissa kuumalla 

katolla” on draama perheestä, rakkaudesta ja sen puutteesta. Kun perhejuhlan välienselvittelyt nostavat salaisuu-

det ja valheet pintaan, mikään ei jää entiselleen. Tarinan pääpari, Heidi Kiviharju ja Tuukka Huttunen, käyvät koh-

talokasta kaksintaistelua makuhuoneessa. Isänä ja poikana haastavat toisensa Juha Muje ja Samuli Muje. Tuire 

Salenius tekee viimeisen roolityönsä ennen eläkkeelle jäämistä. 

 

ilmoittautuminen .20.3.2017 mennessä / lähtö klo 17.00 / hinta 50 € (55 €) 
 

ke 10.5.2017  KATOAVA  MAA  

klo 19.00 Tampereen Teatteri 

 

Näytelmä on vahva ja koskettava tarina ikääntyvästä avioparista, joiden elämään tunkeutuu alzheimer. Katoava 

maa kertoo rakkaudesta, joka kestää, kärsii ja toivoo ja on lopulta suurin. On aika puhua asioista, mistä ei ole ai-
kaisemmin puhuttu. On aika muistaa yhdessä eletyn elämän vaiheet, ennen kuin ne unohtuvat. Alkaa hellä matka, 

jonka aikana muistot palaavat, yhtä riemukkaina ja raastavina kuin ne aikanaan elettiin. 

 

Rooleissa: Ritva Jalonen ja Esko Roine (vanhana avioparina), Ella Mettänen ja Antti Tiensuu (nuorena avioparina) 

 

Ilmoittautuminen 7.4.2017 mennessä / lähtö klo 17.00 / hinta 50 € (55 €) 
 

la 17.6.2017 SEITSEMÄN VELJESTÄ -musikaali     

klo 16.00 Ypäjän kesäteatteri 

   

Ypäjän musiikkiteatterin esittämän näytelmän tapahtumat sijoittuvat 1800- luvulle eteläiseen Hämeeseen, jossa 7 

vanhempansa menettänyttä veljestä asustavat Jukolan tilaa. Näytelmä on veljesten kasvutarina, jossa kapinoi-

daan sääntöjä ja määräyksiä vastaan. 

 

Dramatisointi: Pasi Toivanen Musiikin säveltäjä: Kari Mäkiranta Ohjaus: Tuomo Salmela 

 

Ilmoittautuminen 15.5.2017 mennessä / lähtö klo 14.30 / hinta  40 € (45 €) 
 

la 16.9.2017  CATS -musikaali   

klo 14.30 Tampereen Teatteri 

    

Tampereen Teatteri on saanut luvan tehdä oman version Andrew Lloyd Webberin musikaalista, joka sai ensi-

iltansa Lontoossa 1981. Musikaali kertoo kissalaumasta, jotka asustavat kaatopaikalla ja osaavat puhua. Kerran 

vuodessa lauma kokoontuu juhlimaan ja ylistämään heidän ainutlaatuisia kykyjään. Musikaalin erilaiset kissat 

kuvaavat ihmisluonteita. Vanha kissa on laumanjohtaja ja ilmeisesti useiden kissojen isä. Keskeisenä hahmona 

rotan roolissa ja kertojana on Risto Korhonen. 

 
Kissoina mm Ritva Jalonen, Lari Halme ja Helena Rängman. Musikaalissa on tanssijoita ja akrobaatteja sekä 10 

hengen orkesteri, kapellimestarina Martin Segerstråle. Ohjaaja: Georg Malvius 

 

Ilmoittautuminen 14.8.2017 mennessä / lähtö klo 12.30 / hinta   75 € (80 €) 
 


