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Täällä Turkhauta – kuuleeko Eurooppa?
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Miinan montun suosio jatkui viime vuonna. Yleisöä kesäteatterinäytöksissä ja konserteissa kävi yhteensä 5 500 henkeä. Ensimmäistä kertaa pidetty Monttu Soikoon!
–konserttisarja oli menestys. Värttinä keräsi
kaksi kertaa katsomon täyteen, yhteensä
kuulijoita oli noin 900. Ensimmäistä kertaa
mukana oli yleisöä ulkomailta asti.
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Yhteistyö kirjailija Eero Schoderuksen kanssa on tiivistynyt entisestään. Hän kirjoitti ”Täällä
Näveri — kuuleeko Eurooppa” näytelmästä
meille miinanmonttulaisille ihan oman version.
Harjoitukset hauskan tekstin parissa ja Riittamaija
Kuusela-Rantasen vaativassa ohjauksessa ovat
sujuneet rennossa ilmapiirissä. Näytelmässä on
tänä vuonna mukana ennätysmäärä nuoria,
joten tulevaisuus on turvattu. Odotamme, että
saamme runsaasti kesäteatteriyleisöä Suomesta
sekä tv-kameroiden välityksellä myös ympäri
maailmaa.

Eurooppa?
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Liput 12/10/8 € • Tiedustelut ja varaukset 050 913 5640 • www.miinanmonttu.net


Toukokuussa Miinan montussa kuullaan
nuoria kykyjä. Ryttylän koululaiset järjestävät
bändikonsertin ”Ryttylä jyrähtää” jo neljännen
kerran. Yhteistyö Jari Saarmanin kanssa jatkuu.
Kesäkuussa Oopperalaulaja Jari Saarman laulu
ja Jouko Korhonen piano esittävät Miinan montussa Georg Otsin rakkaimpia lauluja sekä viihdemusiikin ikivihreitä.

Täällä Näveri - kuuleeko Eurooppa? 2008

Miinan monttu jatkaa hyvien konserttien pitopaikkana. Viime vuoden kokemusten pohjalta
Monttu Soikoon! –konsertit päätettiin muuttaa
viikonloppufestareiksi. Mari Kaasinen ja Juha
Paaso ovat varmistaneet, että monttuun on saatu
huippuesiintyjät. Monttu Soikoon! -festareista tulee varmasti alueellisesti merkittävä tapahtuma.
Täällä Näveri - kuuleeko Eurooppa? 2008

Haluamme kiittää Hausjärven kuntaa,
Hausjärven Kansalaisopistoa, Hausjärven
seurakuntaa, Lähivakuutus Oy:ta, Riihimäen Seudun Osuuspankkia, Ekokemia, Ramirentia, Mommilanjärven Soutelut ry:tä,
teatteri Retikkaa Suomussalmelta, kesäteatterialueen maanomistajia ja naapureita, Piirivuoren kyläyhdistystä, Hausjärven Leijonat
/ Lukkoja sekä muita talkoolaisia hyvästä
yhteistyöstä.

Toivomme, että viihdytte Miinan montussa
”Täällä Näveri — kuuleeko Eurooppa?” -näy
telmän sekä lukuisten konserttiemme parissa.
Tervetuloa Miinan monttuun myös ensi vuonna, silloin seuran 100-vuotisjuhlien merkeissä!

Tuula Varantola ja Juhani Ahtinen


Onko perheesi muuttamassa
uuteen kotiin ja
myymässä nykyistä?
Soita tai tule
asuntomyymäläämme,
me kerromme
palveluistamme lisää!
Kiinteistömaailma Asuntopalvelu Sainio Oy
Keskukatu 13, 11130 Riihimäki
puh. 010 239 4400
riihimaki@kiinteistomaailma.fi
Välityspalkkioesimerkki:
Varma
1200 € + 3,9 % velattomasta
(sis.alv.)
Kiinteistömaailma
Asuntopalvelu
Sainio Oy, kauppahinnasta
Keskuskatu 13,
Riihimäki

p. 010 239 4400

Kuvasuunnittelija (Leena Ahtinen), TV-tuottaja (Leena Salonen) ja kameramies (Laura Hallamaa)

Tule mukaan

Piirivuoren kyläyhdistyksen rientoihin

Piirivuoren kyläyhdistys ry
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• Apiliston, Karan, Lavinnon ja Turkhaudan
asioiden ajaminen
• Kylämaiseman hoito talkoilla
• Kyläläisten virkistystoiminta
pj. Kaija Husu. puh 0400 895 656
sähköposti kaija.husu@kolumbus.fi



Näveri sai varsinaisen kantaesityksensä viime kesänä täällä Suomussalmella.
Miinan montussa kuulostaa olevan kuitenkin sellainen tekemisen palo, että kirjoitin
näytelmään useita lisärooleja, että kaikki
halukkaat harrastajat pääsisivät mukaan.
Tein sen mielelläni, sillä yhdessä tekemisen ilo on teatterin perusvoima, jonka varassa koko harrastus toimii.
Näveri näytelmässä tekijät pääsevät
kiinni tosi-tv:n maailmaan, jossa näyttelijät joutuvat luomaan näytelmän sisälle
tosi-tv:n rakenteen. Keskeiseen osaan
näytelmässä kuitenkin nousevat ihmisten
väliset suhteet. Kunnallispolitiikan juonet,
julkisuuden kepeys ja kipeys. Maailmanvalloituksen unelmien ja todellisuuden
kohtaaminen tarjoavat tuhat tilaisuutta
nauraa elettäväksi tarkoitetulle elämälle.
Näyttelijät saavat tekstin edetessä näytellä välillä yleisölle, välillä tosi-tv kameralle. Katsojat huomaavat, kuinka kameran
surina muuttaa ihmisen.
Joku psykiatri sanoi, että koko ihmisen
elämä on valehtelemista. Kun me keksimme itsestämme kuvan, koko elämä kuluu
sen kuvan täydentämisessä ja vaalimisessa. Näverissä tosi-tv.n kamerat tekevät tuosta kuvaa täydentävästä ja elämän
kestävästä valheesta poikkeuksellisen
näkyvän.
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ovat kärsineet inflaation. Jokin tässä ajassa vieraannuttaa meidät tosista asioista.
Kuolemisesta ja murhistakin tulee viihdettä ja kaikki on kaupan.
Näytelmä kertoo myös ihmiselämään
kuuluvasta hyvin yleisestä sairaudesta:
huonosta itsetunnosta. Tutkimuksissa on
todettu, että huomattava osa psyykkisistä
ongelmistamme johtuu juuri tästä. On kuitenkin todettava, että huonon itsetunnon
korjaamisen on aina lähdettävä ihmisestä
itsestään.

Näveri nostaa esiin ajankohtaisen aiheen. Tämän tästä julkisuudessa nousevat esiin uutiset ihmisten julkisuudenhakuisuudesta, maailman viihteellistymisestä ja
suhteellisuudentajun murenemisesta.

Olen kovasti otettu ja mielissäni siitä,
että Miinan monttu valmistautuu jo kolmanteen perättäiseen kirjoittamaani kesäteatteriesitykseen. Toivottavasti ensi kesänä pääsen omilta kiireiltäni katsomaan
esitystä Hausjärvelle.

Ihmiset eivät jaksa olla kiinnostuneita siitä mitä oikeasti tapahtuu. Uutisetkin

Eero Schroderus

Täällä Näveri - kuuleeko Eurooppa? 2008



”Täällä taide, kuuleeko elämä”
Suomi, kesäteattereiden runsaudensarvi, herää taas pursuamaan mitä ihanimmilla teemoilla ja mitä hersyvimmillä
tulkinnoillaan ympäri maakuntien niemiä
ja notkoja.

Tiilitehtaankuja 32
12540 Launonen
Riittamaija Kuusela-Rantanen 050 5600 246
riittamaija.kuusela-rantanen@kolumbus.fi

Bonusta
pankkiasioinnista.

Miinan montussa on kolmas kesä peräkkäin Eero Schroderuksen tuotannon
riemukasta tulkintaa. Tänä armon vuonna
2008 otetaan kantaa hyvinkin ajankohtaisiin asioihin. Luvassa on poliittinen satiiri,
joka pureutuu yhteiskunnan mielivaltaiseen päätösten tekoon ja sitä seuraaviin
jopa tuhoisiin vaikutuksiin sekä talonpoikaisjärjen puutteeseen.

vät sarkastisia aiheita. Se on näyttelijälle
haasteellista koska tekniikka perustuu
tarkkoihin rytminvaihteluihin.
Kohtaukset vaihtuvat reippaasti Floggy
Mollyn rytmittämään tahtiin.
Tämän ”irkkubändin” sanojen filosofinen ajatus kiteytyy lauseeseen. ”Älä upota laivaa, jonka olet rakentanut pysyäksesi
pinnalla”. Näihin sanoihin on hyvä päättää
ja toivottaa teille katsojat mielenkiintoista
ja toivottavasti ajatuksia herättävää teatterihetkeä.
Riittamaija Kuusela-Rantanen

Teatterin syvin tarkoitushan on olla peilinä katsojalle ja kulkea hitusen aikaansa
edellä ja herätellä ihmisiä, ehkä hieman
provokatiivisestikin katsomaan asioita erilaisista näkökulmista. Pienen Näverin kunnan nousu ja melkein tuho on mielenkiintoinen kuvaus johtamistaidon puutteesta
ja siitä johtuvista katastrofeista. Katsoja
voi tarkastella sitä mielenkiintoisena elämänilmiönä ja samaistaa tapahtumat minne vaan suomessa.
Se että osaa nauraa itselleen ja tietysti myös kaverille hyvässä hengessä on
enemmän kuin terapeuttista. Ja se että
osaa katsoa yhteiskunnan epäkohtia kriittisesti ja ottaa osaa vaikuttamalla muutoksiin mutta positiivisella otteella, antaa
terveen pohjan muutokselle.
Terveen järjen käyttö on sallittu kaikille
ja kaikkialla..
Olen tarttunut kirjailijan ”Täällä Näveri,
kuuleeko Eurooppa” -tekstiin farssin tekniikkaa soveltaen.
Farssi on ihanteellinen teatteritekniikan
muoto, kun näytelmän teemat sisältä-
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Ohjaajan suusta:
”Menkää sinne sun tänne ja tehkää sitä sun tätä
siellä sun täällä”



Tyyne (Leena Salonen), Otto (Eino Saastamoinen) ja poliisi (Leena Ahtinen)

Kuva Maija Ahtinen

Täällä Näveri - kuuleeko Eurooppa?
Käsikirjoitus ja sovitus
Dramatisointi			
Musiikki 		
Ohjaus			
Lavastus			
Puvustus ja tarpeisto		
Musiikin editointi sekä
äänitehosteet			
Juliste ja graafinen
suunnittelu			
Käsiohjelma, valokuvaus
Markkinointi ja tiedotus
Kotisivut			
Lipunmyynti			
Puffetti			
Järjestyksen valvonta
Äänentoisto ja valot 		
Esitysoikeudet 		
10

Täällä Näveri - kuuleeko Eurooppa? 2008

Eero Schroderus
Ulla Schroderus
Floggy Molly
Riittamaija Kuusela-Rantanen
Mauno Rössi ja työryhmä
Leena Ahtinen ja Leena Salonen
Kari Siidorow
Helena Hajanti
Pirkko Kanervisto
Juhani Ahtinen ja Iiris Mäenpää
Juhani Ahtinen
Johanna Alastalo ja Tuula Varantola
Piirivuoren kyläyhdistys
Juha Tastula
Maija Ahtinen
Suomen näytelmäkirjailijaliitto

Täällä Näveri - kuuleeko Eurooppa? 2008
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d
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ulla” an

Teollisuusneuvos Pyrhönen (Timo Prinkkilä) ja kunnanjohtaja Hilakari (Iiris Mäenpää)

ROOLEISSA

		
Jaana Hissa		
Viljami		
Veikko		
Matti Pussinen		
		
Tanja Sänkilampi
Jonna Hagman
Tiina Vilmi		
		
Reija Hilakari		
			
Jarmo Maikkula
Titta			
Paula			
Sofia			
Ida			
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Yksinhuoltaja 			
Jaanan poika			
Jaanan poika			
Jaanan avopuoliso 		

Sanna Lestelin
Joel Lönnrot
Hannes Mäkynen
Timo Mäkynen

TV-tuottaja			
Kuvasuunnittelija 			
Kameramies			

Leena Salonen
Leena Ahtinen
Laura Hallamaa

Kunnanjohtaja,
entinen lehdistön ihannetyttö
Kunnansihteeri			
Edellisen vaimo			
Maikkulan murrosikäinen tytär
Maikkulan murrosikäinen tytär
Maikkulan murrosikäinen tytär

Iiris Mäenpää
Reijo Saarinen
Outi Nurminen
Ida Rantanen
Riikka Laitinen
Minna Huuhtanen

Täällä Näveri - kuuleeko Eurooppa? 2008

Arvo Pyrhönen		
Orvokki Jantunen
			
Taisto Kärnä		
			
		
Otto			
Vappu		
Huuko		
Alli			
		
Toimittaja		
Tyyne			
Riehukangas		

Teollisuusneuvos 			
Kauppiaan leski,
kunnan luottamushenkilö		
Muurari, vanhapoika,
kunnan päättäjiä			

Timo Prinkkilä

Veteraanipoliitikko		
Oton vaimo			
Pirteä vanhus, entinen opettaja
Huukon vaimo			

Eino Saastamoinen
Outi Nurminen
Veli Peurala
Pikkis Väisänen

Illatsu-lehden toimittaja		
Palvelutalon hoitaja		
Poliisi				

Laura Hallamaa
Leena Salonen
Leena Ahtinen			

IBG Isoveli		

Juontoääni			

Ari-Pekka Louhelainen

Täällä Näveri - kuuleeko Eurooppa? 2008

Merja Kajan
Juhani Ahtinen
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Kauneuskeskus BB:stä löydät kaikki kauneudenhoitopalvelut saman
katon alta. Henkilökunta on ammattitaitoista ja asiakaslähtöistä.
Hemmottele itseäsi ja tule viihtymään – be beautiful!

Illatsu-lehden toimittaja (Laura Hallamaa) ja kunnanjohtaja Hilakari (Iiris Mäenpää)

Palveluihimme kuuluu mm.

• PARTURI-KAMPAAMOPALVELUT
• HIUSTENPIDENNYKSET
• KESTOPIGMENTOINNIT
• AMMATTIMEIKKAAJA
• KLASSINEN HIERONTA
• KUUMAKIVIHIERONTA
• SELLULIITTIHIERONTA
• LUXUS KÄSIHOIDOT
• RIPSIEN PIDENNYKSET
• HUULTEN JA JUONTEIDEN TÄYTTÖ PURAGENILLA
• ZOOM HAMPAIDENVALKAISU
• KOSMETOLOGIPALVELUT
• VARTALOHOIDOT
• RUSKETUSHOIDOT
• RAKENNEKYNNET, KORISTELUT
• KRISTALLIHAMMASKORUT
• TATUOINNIT
• SELKÄÄ HIEROVAT PESUPAIKAT
• RYHMILLE HEMMOTTELU- / KAUNEUSILTOJA. KYSY LISÄÄ.
• MYYNNISSÄ LAADUKKAAT JÄLLEENMYYNTITUOTTEET

Paula (Ida Rantanen) ja Viljami (Joel Lönnrot)

• kodinkoneet
• matkapuhelimet
+ liittymät
• ruohonleikkurit
• televisiot

• kalastustarvikkeet
• kalastusluvat
• polkupyörät
• pyörähuolto

puh. (019) 766 866

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!
Joe Blasco, Paul Mitchell, Creative, Dermalogica, Macrovita, Bio System
KATJA HELINÄ PIA S LAURA PIA L ANNIKA ELISA

Sijaintimme on Riihimäen ydinkeskustassa upeissa 170 m² tiloissa.
Keskuskatu 20 Riihimäki p. 019-720 505
www.bebeautiful.fi
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Alli (Pikkis Väisänen)
ja Vappu (Outi Nurminen)

Kuva Maija Ahtinen

Maikkulan perhe:
Titta (Outi Nurminen), Sofia (Riikka Laitinen),
Paula (Ida Rantanen), Ida (Minna Huuhtanen)
ja Maikkula (Reijo Saarinen)

Rengas-Jokke Ky
Kirjauksentie 2 RIIHIMÄKI
Puh: 019 720 202
Gsm: 040-535 5578
Faksi: 019-720 202
E-mail: savumo@rengasjokke.inet.fi
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Uusi ilme keittiöön
ovet vaihtamalla
Paloheimonkatu 35,
11100 Riihimäki
Puh. 0207 920 669/Juha
17
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Graafisen alan moniosaaja

Valokuvaaja
Pirkko Kanervisto

8-21
8-18
12-21

Vehmaistentie 65, 12450 Vähikkälä
040 733 4036
pirkko.kanervisto@gmail.com

Edullinen. Tuore. Helppo.

i
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SALE RYTTYLÄ Urheilukentäntie 14

Täällä Näveri - kuuleeko Eurooppa? 2008
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ParturiKampaamo
Ryttylän kylätalo

puh: 767 551

Hannele
Ravintola

Ryttylässä
Avoinna: ma
ti-to
pe-la
su

10-18
10-24
10-02
10-24

Puh. 757 188

A-oikeudet
Lounaat
Pihvit
Pizzat

faksi 757 188
Taisto (Juhani Ahtinen) ja Orvokki (Merja Kajan)

Takana Veikko (Hannes Mäkynen) ja Viljami (Joel Lönnrot)
Edessä Matti (Timo Mäkynen) ja Jaana (Sanna Lestelin)

20
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Kuva Leena Ahtinen

Samuli Edelmann on yksi Monttu Soikoon! –festivaalin tähtiesiintyjistä

Värttinä Miinan montussa 2007.

Kuva Helena Hajanti

Teksti: Juha Paaso

TURKHAUDAN MONTTU SOIKOON! PAISUU FESTIVAALIKSI
Viime kesänä Turkhaudan Miinan Montussa ”Monttu Soikoon!” – nimellä toteutetut kesäkonsertit kootaan tulevana
kesänä yhdelle viikonlopulle. Näin yksittäisten kesäkonserttien sijaan Turkhaudalla päästään nauttimaan kolme päivää
kestävästä festivaalista, joka tuo Monttuun maamme tähtiesiintyjiä.
Viime kesänä NS Silmun kesäteatterin
näyttämönä tunnetulla areenalla päästiin
kuulemaan poikkeuksellisen upeita kesäkonsertteja, kun laulajatar Mari Kaasinen
yhdessä miehensä Juha Paason sekä NS
Silmun kanssa järjesti paikalla Monttu Soikoon! – konserttisarjan. Kesäiltaan raikui
kansanmusiikin hengessä niin hilpeää haitarinsoittoa kuin vahvaa naislaulua ja pirteää
lastenmusiikkiakin. Konserttien perimmäisenä tarkoituksena oli Mari Kaasisen mukaan
kuitenkin olla eräänlainen ”testi” ja alkusysäys jollekin suuremmalle. Konserttien kokemukset olivat niin hyvät sekä yleisön että
esiintyjien puolella, että tulevana kesänä
Monttu Soikoon! esittäytyy festivaalin muodossa 25.–27. heinäkuuta.

”Kyllähän esimerkiksi Värttinän konsertti
oli meille itsellemmekin ehdottomasti koko
kesän kohokohta, joten kun nyt tarjoutui
tilaisuus tulla Monttuun uudelleen, emme
epäröineet hetkeäkään”, Mari Kaasinen
hehkuttaa Värttinän konserttia, joka avaa tämän kesän festivaalit perjantaina 25. heinäkuuta. ”Kyllä myös Silmun kanssa edelleen
halutaan pitää jollakin tapaa kiinni sellaisesta kansanmusiikkipainotuksesta, mutta
ei sitä teemaa niin ryppyotsaisen orjallisesti
ole tuijoteltu. Pääasia on että esiintyjät ovat
korkeatasoisia ja yleisö viihtyy.” Festivaalin
ohjelmisto on toden totta kutkuttavan hieno.
Lauantai-päivän aloittaa Marin sisko Sari
Kaasinen Otawa-yhtyeineen. Samana iltana koetaan varmasti kesän huippuhetkiä,
kun Samuli Edelmann tulkitsee kesäillassa
kauneimpia hengellisiä virsiä. Edelmannin
Luhangan kirkossa äänittämä ”Virsiä”-levy
oli yksi viime vuoden myydyimpiä kotimaisia levyjä ja toi hänelle myös Emma-ehdokkuuden parhaana miessolistina. ”On upeaa
päästä kuulemaan kuinka vanhat virret heräävät eloon Miinan Montussa,

kesäillan hiljaisuudessa, suomalaisen luon
non ympäröimänä”, Mari Kaasinen tunnelmoi ja odottaa selvästi jo kiivaana kesän
tuloa. Festivaalisunnuntaina 27.7. Montussa
soi mm. Kolmas Nainen – yhtyeestä alun
perin maineeseen nousseen Pauli Hanhiniemen uusi yhtye Hehkumo. Hehkumo soittaa ”tämän päivän perinnemusiikkia”, jonka
sanoituksissa vilisee hyvinkin nykypäiväisiä
asioita sauvakävelystä pappatuntureihin.

Lastenmusiikkia ja markkinahumua
Miinan Montun tähtikonserttien lisäksi
Monttu Soikoon! – festivaali laajenee viereisen seuraintalon ympäristöön. Sunnuntaipäivänä seuraintalolla esiintyy maan suosituin
lastenorkesteri Kengurumeininki. Samassa
konsertissa esiintyy myös Mari Kaasisen
”Meillä on kansanmusabändi” – kurssilla
perustettu yhtye. Koko festivaaliviikonlopun
ajan seuraintalon ympäristössä järjestetään
vanhan hyvän ajan markkinat, jossa lähialueen monien eri alojen kädentaitajat, tuottajat
ja kasvattajat pääsevät esittelemään ja myymään omia tuotteitaan.

Lipunmyynti on uudistunut
Monttu Soikoon! ottaa käyttöön Lippupisteen maanlaajuisen myyntiverkoston.
Lähimmät myyntipisteet Hausjärven ympäristössä ovat Riihimäen K-Citymarket, Janakkalan Linnatuuli ja Hyvinkään Kukkapuoti
Gerbera. Lippuja voi ostaa myös internetissä osoitteessa www.lippu.fi ja puhelimitse
numerosta 0600 900900 (1,5€/min +pvm).
Myös katsomojärjestelyitä tullaan uusimaan.
Entinen katettu katsomo tulee toimimaan ns.
A-katsomona. Tämän lisäksi tullaan perustamaan myös B-katsomo, joka on katoksen
ulkopuolella ja johon saa lippuja hiukan Akatsomoa edullisemmin. Uudella järjestelyllä
pyritään varmistamaan, että kaikki halukkaat
mahtuvat konsertteihin.

PAINO: RO-OFFSET, TURENKI 2008

Turkhaudan Miinan montussa 25.–27.7.2008

Pe 25.7. klo 19 • 25 Vuotta

Värttinä

Juliste Helena Hajanti, kuvitus Otto Autio, 2008

La 26.7. klo 16 • Mie kun

Sari Kaasinen
& Otawa
Samuli Edelmann
Su 27.7. klo 15 • Lastenkonsertti

Kengurumeininki
Su 27.7. klo 18 • Aukkoja Tarinassa

Pauli Hanhiniemi
& Hehkumo
t i e d u s t e lu t :

info@miinanmonttu.net

HAusJär ven
s e u r A k u n tA

t1VòFUUJ
t.BSLLJOBUMBVBOUBJOBKBTVOOVOUBJOB
t3BWJOUPMBTFVSPKFOUBMPMMBMBVBOUBJOB
t.VLBWBBGFTUBSJNFOPBLPLPQFSIFMMF
l i p u t l i p p u p i s t e e s tä :

"LBUTPNP LBUFUUV
û
#LBUTPNP LBUUBNBUPO
û
* 'FTUJWBBMJQBLFUUJ LPOTFSUUJB"LBUT 
û
-BTUFOLPOTFSUUJ TFVSPKFOUBMPMMB
û
-JQVUNZZOOJTTÊ-JQQVQJTUFFOMJQQVLBVQPJTTB
TFLÊOFUUJKBQVIFMJONZZOOJTTÊ
* 'FTUJWBBMJQBLFUUJ LPOTFSUUJB FJOFUUJNZZOOJTTÊ

KÄSIOHJELMAN TAITTO: PIRKKO KANERVISTO

La 26.7. klo 20 • Virsiä

