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Ne tarjoavat 20 000 suomalaiselle luovuutta kysyvän, elämäntarmoa lisäävän harrastuksen.
Ne elävöittävät, keskusteluttavat ja kulttuuristavat lukemattomia paikkakuntia ympäri Suomea.

Ne tarjoavat vuosittain kymmenille tuhansille katsojille kokeilevia, mielikuvituksellisia, ajatuksia herättäviä, energisoivia ja yhteisöllistäviä esityksiä.
Ne tekevät ammattilaisia.
Ne tekevät kesän.

Ne auttavat jaksamaan syksyn ja talven.

Suomi ei olisi samaa maa ilman niitä: harrastajateattereita.

Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry on ylpeä suomalaisesta
harrastajateatterikentästä. Sunklo haluaa parhaansa mukaan auttaa harrastajateattereita niiden mittaamattoman arvokkaassa toiminnassa. Tämän
vuoksi julkaisemme nyt harrastajateattereille suunnatun katalogin.
Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry:n Näytelmät.fi-palvelussa
on tällä hetkellä yli 4000 näytelmää. Aina ei ole aivan helppo tietää, millä
kriteereillä omalle teatterille sopivaa näytelmää pitäisi etsiä. Katalogin tarkoituksena on helpottaa laadukkaiden kotimaisten näytelmien löytämistä.
Kirjailijamme ovat saaneet lähettää katalogiin sellaisten näytelmien esittelyjä, joiden he arvelevat kiinnostavan harrastajateattereita. Kukin kirjailija
vastaa omien teostensa esittelystä.
Uudistamme ja laajennamme katalogin näytelmäesittelyjä säännöllisin väliajoin. Tähän katalogiin kannattaa siis tutustua useammankin kerran.

Toivomme, että katalogi kannustaa harrastajateattereita tilaamaan kirjaili3
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joiltamme myös uusia kantaesitysnäytelmiä. Katalogi tarjoaa yhden uuden
mahdollisuuden tutustua kirjailijoihimme ja pohtia, kenen maailma ja kieli
voisivat puhutella juuri teidän teatterinne yleisöä.
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Pentti Anttila
Pentti Anttila on vuonna 1935 syntynyt kokemäkeläinen näytelmäkirjailija
ja maanviljelijä. Anttila on kirjoittanut 11 näytelmää, joita on esitetty lähes
40 näyttämöllä eri puolilla maata. Näytelmien aiheet liikkuvat draamasta
farssiin, ja lähes kaikki esitykset ovat olleet kesäteattereissa. Kotirintamalla-näytelmällä on jo yhteensä 22 000 katsojaa, ja sitä on esitetty myös
musiikkinäytelmänä. Anttila on osallistunut Ylen, Joutsenon ja Oriveden
opistojen draamakursseille.

Näytelmät: Kylän puheenaiheet (1978). Lintupuisto (1980). Ruokojärven
suojelijat (1982). Naiset asialla (1984). Kotirintamalla (1993). Sukupolvien
ketju (2000). Salaperäinen mies (2005). Olympiakuumetta (2008). Iloinen
ilmastonmuutos (2009). Raha ja rakkaus (2011).

Isä Aurinkoisen jengi toivoo kuitenkin ilmaston lämepenemistä. Näin voitaisiin Suomessakin viljellä etelän hedelmiä. Karvalakkikauppias Alma Alitalo
odottaa uutta jääkautta. Vimperin pimu aikoo Miss Universumiksi. Ongelma
on ylipaino. Televisiot ja tietokoneet päätetään viedä ongelmanjätekeräykseen, sillä ne tuhlaavat energiaa. Taiteilija Lempi Liehu pitää taidekurssia.
Nuoret tutkijat tietävät, että Puutteenperä on Wäinämöisen kotikylä. Hän
on kätkenyt sinne suuren kulta-aarteen. Jos se löydetään, niin saadaan valtion velka maksuun. He löytävät Wäinämöisen kännykän. Formulakuskien
autot varustetaan puukaasuttimilla. Roolitus: Naisia 6, Miehiä 4.

Raha ja rakkaus

Rakennusurakoitsija Reinikaisen huvilalla vietetään juhannusta. Vieraiksi
tulee pankinjohtaja Simelius rouvansa ja Erik-poikansa kanssa. Erik on keikarimainen pörssikeinottelija. Liikemiesmäisesti asioita ajatteleva vanhempi vaki yrittää naittaa Erik-poikaa Reinikaisen terhakkaalle Tiina-tyttärelle.
Tämä on kuitenkin rakastunut naapurin Eskoon. Isä ja tytär ottavat yhteen.
Vastakkain on raha ja rakkaus. Tiina valitsee rakkauden. Tiina viihtyy paremmin Eskon sikalassa, kuin hienoissa seurapiireissä. Paavo Reinikainen
toivoo hänestä liikkeen jatkajaa. Siksi pankinjohtajan poika on mieluisampi
vävykokelas kuin naapurin Esko.

Mustalaiseukko tulee ja musertaa herrasväen pilvilinnoja. Iloinen juhannushumu jatkuu. Erik on myös löytänyt oman heilansa. Hän tulee kaunis
Anne kainalossaan. Näytelmän tarkoitus on, että katsojat saavat siitä iloisen
mielen. Roolitus: Naisia 6, Miehiä 6.

Iloinen ilmastonmuutos

Maapallo lämpenee. Pienessä Puutteenperän kylässä on myös se havaittu.
Karvalakit on laitettu ullakolle. Kylätoimikunta on päättänyt tehdä bisnestä
tämän ilmiön kustannuksella.
www.sunklo.fi
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Keinulauta
Kesämusanäytelmä 1-110-vuotiaille, lämmöllä ja huumorilla oikeasti kaikenikäisille.

Keinulauta
satu aikuisille ja lapsille / riipaisee mieltä ja sydäntä / venyttää nauruhermoja

Kuva: Jari Madekivi

”Tässä piilee se vaara ja autuus että tuntuu joltakin”

NANCY - auta minua äiti

Nina Erjossaari
Nina Erjossaari, Neiti Ö, on kaarinalainen näyttelijä-ohjaaja-dramaturgi
ja lauluntekijä. Hänen lempilajinsa ovat tragikomedia, musiikkinäytelmät,
musiikkidramaturgia, sanoitus ja biisinteko. Erjossaari on dramatisoinut
ja ohjannut useita rock-näytelmiä, musiikkitragikomedioita sekä lasten ja
nuorten musiikkinäytelmiä. Hän on myös dramatisoinut näytelmiä elokuvakäsikirjoitusten pohjalta. Erjossaari on näytellyt teatterissa, kameralle, lukuisissa kiertue-esityksissä sekä laulu-improteatterikeikoilla. Hän sanoittaa
biisejä näytelmiin ja artisteille ja on myös co-writing biisintekijä.
Näytelmät: Sotilaan tarina (1992). Häräntappoase (1993). Akvaariorakkautta (1996). Woyzeck - Hectorirock (1997). Kissan kuolema (1998).
Suolaista ja makeaa (1999). Murhaleikki - Shallow Grave (2001). R R R =
Rohkea Rehellinen Riippumaton (2004). Sotilaan tarina (2005). Salainen
maa (2005). Onnellinen päivä (2007). Keinulauta (2008). NANCY - auta
minua äiti (2008). E E E = Erilainen Empaattinen Ennakkotapaus (2009).
Nettieläin (2011). Keinulauta (2012).
www.sunklo.fi

Tuntea saa
Keinulauta on herkällä vaistolla kerrottu tarina Pii-karhusta. Jokaisessa
meissä asuu yksinäinen karhu. On helppo samaistua Piin toiveeseen ”kunpa
joku tulisi ja ...” Pii hoksaa, että Kuu ja Aurinko keinuvat aina yhdessä. Pii
kohtaa matkallaan aikamoisia tyyppejä ja tajuaa, että elämässäkin kaikki
menee ylös ja alas.
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Rocknäytelmä K13, perustuu tositapahtumiin. Käsikirjoitus on tehty Deporah Spungenin NANCY-romaanin innoittamana. Sisältää koskettavaa draamaa ja bändihuumoria, Nancyn ja Sidin rakkaustarinaa ja vihaista tilitystä
sekä lapsuusmuistoja jekkuineen ja painajaisineen.

NANCY - auta minua äiti on tarina tämän päivän Nancystä. Se on tarina tytöstä, joka ei halunnut elää ja joka halusi elää täysillä. Se on tarina Pikku-veli Nikken selviytymisestä, oman tien valitsemisen mahdollisuudesta. Se on
tarina äidistä, joka ei erottanut omaa ääntään vaatimusten ja syyllisyyden
keskellä. Tarina herkästä ja erilaisesta lapsesta, voimakkaista reaktioista
ja tunteista. Tarina aineriippuvuuden vaikutuksesta oman tahdon heikkenemiseen ja sydänminän kadottamiseen. Tarina päihteiden vaikutuksesta
ympärillä oleviin ihmisiin. Se on ravistava tarina nuoren kamppailusta huume- ja mielenterveysongelmien kierteessä.
Kenen päätökset viime kädessä vaikuttavat lapsiimme? Kulkevatko he jo
valmiiksi viitoitettua tietä, vai valitsevatko he toisin? Katkeaako sukupolvien taakka?
11
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Kellaribändi
Musiikkinäytelmä Kellaribändi (2005) kertoo aloittelevan bändin tiestä
esiintymislavalle. Näytelmän kulkuun vaikuttavat ihmissuhdeongelmat,
rakkauden yllätykset ja musiikkimaailman mutkat. Tapahtuma-aika on keväästä syksyyn.

Tapahtumat keskittyvät harjoituskämppään ja nuorten oleskelupaikkoihin.
Kohtaukset voidaan rakentaa yhteen näyttämötilaan.
Kuva: Kirjailijat (Sisko Nampajärvi vas., Marita Hauhia oik.)

Marita Hauhia ja Sisko Nampajärvi
Marita Hauhia (s. 1946) on kotkalainen kirjailija, Suomen kirjailijaliiton ja
Suomen nuorisokirjailijat ry:n jäsen. Marita Hauhia on kirjoittanut koululaisten oppimateriaaleja, kuusi realistista nuortenkirjaa ja lehtikolumneja.
Musiikkinäytelmä Kellaribändi ja komedia Lomakeidas Eliksiiri ovat syntyneet yhteistyössä Sisko Nampajärven kanssa. Kirjoittamisen aiheina ovat
rakkaus, tunteet, ihmissuhteet ja ajan ilmiöt Marita Hauhia on koulutukseltaan äidinkieleen erikoistunut luokanopettaja ja toiminut pitkään erilaisissa opetustehtävissä.
Näytelmät: Kellaribändi (2011). Lomakeidas Eliksiiri (2012)

Sisko Nampajärvi (s. 1951) on kotkalainen kirjoittaja, joka on kirjoittanut
äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjoja, runsaasti lehtijuttuja kulttuurin eri
alueilta sekä kulttuurimatkajuttuja. Nuortennäytelmä Feimikeimit (1993)
käsittelee rasismia ja maahanmuuttovastaisuutta nuorten skeitti- ja graffitikulttuurista käsin. Musiikkinäytelmä Kellaribändi ja komedia Lomakeidas
Eliksiiri ovat syntyneet yhteistyössä Marita Hauhian kanssa. Sisko Nampajärvi on koulutukseltaan FM ja toiminut pitkään äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorina.
Näytelmät: Feimikeimit (1993). Kellaribändi (2011). Lomakeidas Eliksiiri
(2012).
www.sunklo.fi
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Näytelmään liittyy kaksi teemalaulua, mutta periaatteessa musiikin voi vapaasti valita. Näytelmän bändi voi koostua näyttelijöistä, ja bändin kokoonpano voi vaihdella soittajien mukaan. Vaihtoehtona on erillinen taustabändi
tai valmiiden äänitteiden hyödyntäminen.
Roolit: kuusi miesroolia ja neljä naisroolia. Kantaesitys Kotkan kaupunginteatterin Naapuri-näyttämöllä keväällä 2011.

Lomakeidas Eliksiiri

Komedia Lomakeidas Eliksiiri (2012) kertoo maalaiskylän ponnisteluista
säilyä elinvoimasena yhteisönä. Eliksiirissä kohtaavat suomalaiset lomailijat, oman kylän asukkaat ja ulkomaiset vierailijat. Muutaman kesäisen
viikon aikana ratkeavat kylän tulevaisuus, moninaiset ihmissuhdekoukerot,
menneisyyden salat ja ihmisten unelmat.

Näytelmä mukautuu monenlaisiin näyttämötiloihin ja -ratkaisuihin, seurantalojen näyttämöiltä kesäteattereiden maisemiin. Tarinan etenemistä on
rytmitetty tilanteisiin sopivilla iskelmillä, jotka ovat vapaasti muutettavissa.
Roolit: yhdeksän mies- ja naisroolia: kaksoisroolit mahdollisia. Laulutaitoisilla mahdollisuus päästä esille.

13
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Markku Hyvönen

Loma maatilalla, all inclusive

Markku Hyvönen on teatteriohjaaja, näyttelijä (FIA), käsikirjoittaja Tuusulasta.

Pirjo ja Pasi asuttavat vanhaa maatilaa. Lintuja bongaava poika ja Pasin isä
E.V.P majuri on pääparin murheena, toinen ei tee mitään, toinen tekee liikaakin. Jatkuva rahapula painaa kunnes harrastelija näyttelijä Pasi saa nero
leimauksen. Maatilamatkailu yritys! Kokemusta ei ole mutta intoa sitäkin
enemmän. Markkinoita lähdetään valtaamaan puolen sivun mainoksella
Helsingin Sanomissa. Kallista ? Elämä on. Komedia maustettuna draaman
siemenin ja hyvällä musiikilla Ultra braasta, Juiceen. 12-16N & 4 M, osan
naisrooleista mahd. tuplata. Kantaesitys Vihdin kesäteatterissa 2012.

Näytelmät: Simpauttaja (2007). Sirkus Pelle Hermanni (2009). Harmaat
pantterit ja Mehmed (2010). Vain elämää (2011). Jo vain herra ministeri
(2012). Loma maatilalla, all inclusive (2012).

Jo vain herra ministeri

Jaavanvaaran kylä näivettyy, kuntauudistus on tehnyt tehtävänsä. Kaikki
muuttuu kun uudistusta nuijinut ministeri Sorola ostaa mökin kylältä. Sorola tuli hakemaan rauhaa kirjoittaakseen väitöskirjansa loppuun. Mutta kun
kyläläiset yhdistävät voimansa on rauha mennyt. Helsingin herra saa tuntea
nahoissaan että suomalaista korvenraivaajaa ei viedäkkään kuin pässiä narussa.
Näytelmä suomalaisesta jääräpäisyydestä jossa mennään vauhdilla ensi
metreistä lähtien, komedia.
8N & 6M. Kantaesitys oli Miinan Montun kesäteatterissa 2012.

www.sunklo.fi
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valot (2006). Kätkäläinen ja naapurin mies (2008). Romaanista “Kätkäläinen ja musta koira” on Heidi Mutanen lisäksi sovittanut kesäteatterinäytelmän.

Kätkäläinen

Alunperin Kätkäläisen repliikeistä erottaa itäistä savolaismurretta, mutta
on sitä pelattu koimiasti pohojalaasittainkin. Ylipäätään Hämäläinen väittää
olevansa peräti suopea kaikenlaiselle tarpeen vaatimalle mukauttamiselle.
Kätkäläisessä on kahdeksan puheroolia miehille, puolenkymmentä naisille,
ynnä kylänväkeä ja lakkasuolle tuppautujia. Tärkeimmät roolit ovat Pietu
Aholainen, pienviljelijä, entinen savontankulkija, Aimo Hurskainen, vauras
talollinen, Iitamaria Aholainen ja Alma Hurskainen.

Jätkät
Kuva: Gummerus / Janne Aaltonen

Simo Hämäläinen
Simo Hämäläinen on entinen toimittaja, entinen yliopistonlehtori, entinen
päätoiminen kirjailija, nykyisin kirjoitteleva eläkeläinen. Hän asustaa etupäässä Joensuussa. Esikoisensa Hämäläinen sai julki neljäkymmentä vuotta
sitten, 1972. Hämäläinen kirjoitti aluksi Helsinkiin sijoittuvia dekkareita.
Sitten tarinaan tarttui jostain itärajan pinnasta, Hämäläisen nuoruuden
maisemista, vääräleukainen ja ärhäkkä pieneläjä Pietari Aholainen, Kätkäläiseksi mainittu. Kätkästä tehtiin tv-elokuva, sarjakuunnelma ja dramatisointi kesäteatterin tarpeisiin.

Jätkät on tarina kolmen jätkämiehen sekä Huttusen papan vaiheista maalikylillä sen jälkeen kun uitosta on kuitattu tili ja tulee katsottavaksi, onko
pihkahousun setelillä sama lumo kuin muidenkin ihmisten paperirahalla.

Jätkissä on rooleja parikymmentä, niistä kymmenkunta miehille, kahdeksisen naisille ja pojankoltiainenkin tarvitaan. Taikka rivakka tyttö.

Myöhemmät romaaniensa näytelmäsovitukset Hämäläinen on tehnyt enimmäkseen itse Hämäläisen teoksista esitetyin on ollut Kätkäläinen. Jätkät on
nähty silloin tällöin ja siellä täällä sekin. Kumpaakin voi sanoa kansankomediaksi.
Näytelmät: Kätkäläinen (1979). Jätkät (1980). Appaan Oton kiusaukset
(1981). Kätkäläisen jättipotti (1997). Naurava kylä (1998). Kätkäläinen ja
ulkomaan elävä (2001). Hunttalan Matti (2002). Kätkäläinen ja kaupungin
www.sunklo.fi
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Mitä meistä jäljelle jää, eli Siistijät
6 M, 3 N, avustajia.

Skinhead, kansanedustaja, varakas rouva, kuuluisuuteen ponnistava näyttelijätär, tiedotusjohtaja, karismaattisen liikkeen pastori ovat saaneet mustan
kirjekuoren. Siinä on kutsu saapua hylätylle metroasemalle (tai tehtaalle).
Muutoin heistä annetaan julki arveluttavia tietoja. Kukin varautuu tapaamiseen tavallaan, mutta tulevat: ilmeisesti vihjatut tiedot ovat erittäin
arkaluontoisia -mutta tosia! Sattumalta hylätyssä kiinteistössä asuu myös
asunnoton alkoholisti ja hän sekaantuu tahtomattaan tapahtumiin.
Kuva: Tampereen Komediateatteri

Rauli Jokelin
Rauli Jokelin on toiminut teatterin palveluksessa jo lähes 40 vuotta. Hän on
ollut kiinnityksellä ohjaajana Riihimäen, Kotkan ja Lahden Kaupunginteattereissa. Johtajana hän toimi Seinäjoen ja Jyväskylän kaupunginteattereissa.
Vuodesta 1997 Jokelin on toiminut freelance-ohjaajana ja näytelmäkirjailijana. Näytelmiä on tusinan verran.
Jokelin on kirjoittanut yksin ja yhdessä kollegansa Panu Raipian kanssa.
Hänen kynästään on lähtenyt komedioita, yhteiskunnallista draamaa, lasten- ja nuortennäytelmiä, musiikkinäytelmiä ja pienoisnäytelmiä. Jokelin
kirjoittaa edelleen ja tekee ohjausvierailuja ahkerasti eri puolille Suomea.

Näytelmät: Kaunokukka ja Jussi-Rassi (1979). Isänmaan toivo (1983).
Yhden yön pysäkki (1987). Pessi ja Illuusia (1988). Seikkailu Varjojen Valtakunnassa (1993). Kymppi palaa (2003). Kuin tuhka tuuleen (2004). Hyvää
syntymäpäivää, Vivian! (2005). Liisa pien (2006). Mitä meistä jäljelle jää eli
Siistijät (2007). Janne ja kummitusjemma (2008). Narrin kyyneleet (2008).
Potenssia ikä kaikki (2010). Lekaa ja leivoksia (2010). Päivä päivältä enemmän (2011). Ei tolkun häivää (2012).

www.sunklo.fi
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Aluksi sekalainen seurakunta pohtii tyrmistyneenä saamaansa ”kutsua”.
Onko kyseessä pilailu, skandaalilehden järjestämä ansa, kiristysyritys, tositv-tempaus? Miksi juuri heidät on valittu?
Äkkiä paikalle ilmestyvät ”siistijät” kuten he itseään nimittävät. ”Kutsutut”
joutuvat kuulusteluun, jossa heidän pimeä menneisyytensä ja moraaliton
toimintansa paljastetaan ponnekkaista vastaväitteistä huolimatta.Kansakunnan valtaapitävien toiminta ei kestä päivänvaloa ja rangaistukset ovat
kovia ja yllättäviä.
Näytelmä pohtii moraalia, demokratiaa, valheita. Saako joku ryhmä ottaa
demokratian haltuunsa ja rangaista niitä, joihin laki ei näytä yltävän? Tarvitseeko demokratia ”siistijöitä”, jotta se pysyy puhtaana? Onko väkivalta
joskus hyväksyttävää? Tallaista kaipuuta Suomessakin esiintyy yhä lisääntyvässä määrin.

Kirjailija on valmis esittävän ryhmän kanssa päivittämään tekstiä, jos ja kun
ajankohtaiset tapahtumat maailmalla ja Suomessa sitä edellyttävät!! Moraalittomuus saa näen koko ajan uusia ilmiasuja ja siitä tekstiin tulee myös
kornia huumoria. Mitä sinusta jää jäljelle, kun tittelit ja valheet riisutaan?

19
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Soita minulle Billy
Hänellä oli yksi suuri unelma, hän halusi jazzpianistiksi. Unelman tiellä
oli yksi suuri este, hän oli nainen. Esteen ylittämiseen oli vain yksi keino,
oli ryhdyttävä mieheksi. Soita minulle Billy perustuu amerikkalaisen jazzmuusikon Billy Tiptonin (1914-1989) elämään. Billy kasvoi lapsuutensa ja
nuoruutensa Dorothynä, mutta yhdeksäntoistavuotiaana hän puki päälleen
miesten puvun ja eli siitä asti miehenä. Hänestä tuli pidetty jazzmuusikko,
jolla oli useita kauniita naisystäviä. Billy Tiptonin kuolema oli amerikkalaisille suuri järkytys, ruumiinavausraportti paljasti vaatteiden alla piilleen
totuuden. Entä Billyn läheiset, eivätkö hekään tienneet Billyn biologista
sukupuolta?
Kuva: Tuomo Manninen

Heini Junkkaala

Kymmenen tikkua laudalla

Heini Junkkaala on vuonna 1975 syntynyt helsinkiläinen näytelmäkirjailija ja dramaturgi. Hän on valmistunut teatteritaiteen maisteriksi keväällä
2006. Ennen TeaK-opintojaan hän on opiskellut kotimaista kirjallisuutta
Helsingin yliopistossa.

Junkkaalan päätyö on draaman kirjoittaminen. Tämän lisäksi Junkkaala on
ohjannut joidenkin näytelmiensä kantaesityksiä, toiminut lukevana dramaturgina näytelmäkirjailijoille sekä opettanut draaman kirjoittamista ja dramaturgiaa. Tällä hetkellä Junkkaala on Kansallisteatterin kotikirjailija.
Junkkaalan teoksissa keskeisiä aiheita ovat muun muassa sukupolvien väliset ylittämättömyydet, sukupuolinen moneus sekä evankelisluterilaisen
uskon paradoksit. Vuonna 2010 Junkkaala sai Pohjoismaisen näytelmäkirjailijapalkinnon näytelmästään Kymmenen tikkua laudalla.

Näytelmät: Nainen johon aina rakastut (2006). Sexton (2006). Kivet suuhun (2006). Elämänmeno (2008). Kymmenen tikkua laudalla (2008). Odotus (2009). Itsettömät (2009). Kristuksen morsian (2010). Toinen vasemmalta (2010). Soita minulle Billy (2011).
www.sunklo.fi

Soita minulle Billy on jazzahtava tositarina salatusta sukupuolesta. Se on
näytelmä miehestä, jolle salaisuus antoi kaiken, mutta jolta salaisuus myös
lopulta vei kaiken. Teos sai kantaesityksensä vuonna 2011 Helsingissä teatteri Jurkassa, keväällä 2013 sitä esitetään Kuopion kaupunginteatterissa.
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Kymmenvuotiaan Annan perhe tulee viettämään kauan odotettua yhteistä
kesälomaa mummolaan. Loma ei kuitenkaan suju aivan suunnitelmien mukaan. Miten saada isä vajasta ja veli leikistä ulos ja koko perhe viettämään
yhteistä lomaa? Onneksi salaperäinen Herra Parenteesi ilmaantuu kuin
tyhjästä Annan elämään ja alkaa selvittää solmulle mennyttä kesälomaa salapoliisin ottein.
Näytelmä kysyy, miten käy kun lapset joutuvat viestinviejiksi ja välittäjiksi
aikuisten asioissa. Kuinka saada aikuiset ryhtymään aikuisiksi, jotta lapset
saisivat olla lapsia?

Kymmenen tikkua laudalla on näytelmä lapsen mielikuvituksesta ja kyvystä
käsitellä vaikeitakin asioita leikin avulla. Se on koko perheen näytelmä, jota
ei suositella alle 6-vuotiaille. Teos sai kantaesityksensä Ahaa Teatterissa
2008, sen jälkeen sitä on esitetty Suomen Kansallisteatterissa, Kotkan kaupunginteatterissa sekä joissakin oppilaitoksissa ja harrastajateattereissa.
21
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Painostuksen alla Terttu joutuu valehtelemaan miesasioistaan ja turvautumaan muun muassa seuralaispalveluun, jonka tarjonta osoittautuu varsin
kyseenalaiseksi. Väärinkäsitykset huipentuvat isotädin 100-vuotisjuhlissa,
joista ei vauhtia puutu myöskään persoonallisen päivänsankarin ansiosta.

Näytelmässä on 17 herkullista roolia eri-ikäisille näyttelijöille, erityisesti
monta hyvää naisroolia. Huumorin seassa on vakavampiakin teemoja, kuten rohkeus elää omaa elämää. Tapahtumat sijoittuvat nykypäivään, mutta
näytelmän musiikiksi on valittu 70-luvun hittejä - muun muassa Ne kesäyöt.
Lauri Jänis on kirjoittanut Tertun yhdessä vaimonsa Kaisa Jäniksen kanssa.

Kuva: Kirjailija

Lauri Jänis
Lauri Jänis on pohjoiskarjalainen näytelmäkirjailija ja teatteriohjaaja. Hän
liikkuu yhtälailla harrastajateatterin parissa kuin ammattimaisissa teatterituotannoissa. Erilaiset paikallishistoriasta kumpuavat kantaesitykset ovat
hänen erikoisalaansa. Yhteisön tarpeesta syntyvä vimma tehdä teatteria yhdistettynä uudenlaiseen teatteripedagogiikkaan luovat Jäniksen esityksille
omintakeisen tunnistettavan luonteen.
Näytelmät: Teppana Jäniksen seikkailut (2001). Yks...Pakarinen (2005).
Seitsemän miehen sota (2006). Uraania uraania (2008). Terttu (2012). Isän
Varjo (2012).

Terttu

6m, 7n + 2 tyttöä ja 2 poikaa. Terttu on raikas uusi komedia, joka kantaesitettiin Möhkön kesäteatterissa 2012. Näytelmä sai erittäin hyvää palautetta
sekä tekijäjoukolta että yleisöltä. Keski-ikäinen Terttu paluumuuttaa maalle
vietettyään vuosikymmeniä pääkaupunkiseudulla. Haaveet maalaisidyllistä rapisevat, kun naapurin naiset kiikaroivat puskassa Tertun tekemisiä.
www.sunklo.fi
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Kuva: Kirjailija

Ensi suudelman salaisuus

Jorma Kairimo
Jorma Kairimon tuotanto koostuu yli 70 ammattiteattereissa kantaesitetystä näytelmästä, useista TV- ja elokuvakäsikirjoituksista ja kuunnelmista.
Kairimo on myös ohjannut, toiminut dramaturgina, opettanut draamakirjoittamista ja ollut perustamassa Toijalan Kellariteatteria. Hänelle on myönnetty useita teatterialan palkintoja.

Kairimon moninaista tuotantoa yhdistää lähtökohtainen kiinnostus ihmiseen. Tyypillistä on ihmiskohtaloiden tarkasteleminen luonteenpiirteiden
ja niiden välisten eroavaisuuksien horisontissa. Hän yhdistää perinteiseen
luonnekomediaan yllätyksellistä absurdiutta, joka etenee luontevasti myös
tragedian sävyihin. Näytelmien aiheet nousevat yksilön ja yhteisön välisestä
jännitteestä, joka ilmenee yksilön arvoperustan suhteutumisessa laajempaan yhteiskunnalliseen muutokseen.
Näytelmät: Salakaato (1975). Nuori mylläri (1978). Solveigin laulu (1979). Huckleberry Finn (1980). Juhannustanssit (1981). Onnen taikaa eli taistelu hornan
aarteesta (1981). Selli 21 (1981). Balladi Anna Knuutintyttärestä (1982). Fallesmannin Arvo (1983). Tangosäveltäjä (1983). Cell 21 (1984). Harjunpää ja ahdistewww.sunklo.fi

lija (1984). Aatamin puvussa ja vähän Eevankin (1984). Kosken korvalla (1986).
Pystyyn haudattu (1986). Lumikit (1987). Siinä näkijä - missä tekijä (1988).
Ottakaamme ilo irti elänästä eli Tannermaista huumaa (1988). Rovastin häämatkat (1989). Mua ällös hylkää (1990). Turmiolan Tommi (1991). Kohtalon tango
(1991). Pastori Jussilainen (1992). Omatunto (1993). Kolme viikkoa pilvissä - Olin
hetken löytö (1993). Hilman päivät (1994). Tulitikkuja lainaamassa (1994). Tango
veressä (1994). Pohjanmaan Antti (1995). Oi kallis Suomenmaa eli hakkaa päälle pohjanpoika (1996). Kaksin halki pitkän järven (1997). Kuparisydän (1997).
Savottakokki - Lempi eli savottakokin rakkaus (1998). Ukkosenjumalan poika
(1998). Vaimoke (1998). Käytetyn miehen löytö (1999). Tulkoon myrsky (1999).
Uusi kevät - Uusi aika (2000). Minulla oli kesän Helmi (2001). Sibban matka Kolille eli Sibban matka Kolille eli ’Sibeliuksen paluu’ (2001). Pikku Pietarin piha
(2002). Pippuri eli Turkkilaisen rantakoiran seikkailuja Pohjolassa (2002). Kuolleista herännyt (2002). Pielisen balladi (2004). Siunattu hulluus (2004). Asessorin
naishuolet (2005). Tämä tarina on tosi (2005). Neiti Susan Marple ja kadonneen
neidon arvoitus (2006). Lehtikeisari (2007). Ensi suudelman salaisuus (2011).
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Musiikillinen komedia, joka perustuu tshekkiläiseen alkuperäisaiheeseen,
vanhaan mutta etenkin Keski- ja Itä-Euroopassa edelleen elävään uskomukseen, jonka mukaan naiseuden nupullaan olevalla neitokaisella on hallussaan taikavoimia.

Paikallisen lukion matematiikan lehtorin järjestyksen maailma on hajoamassa. Kokeissa jokainen oppilas on saanut kiitettävän arvosanan, ilman
ainuttakaan virhettä. Ja kun sama ilmiö toistuu toistumistaan, on lehtori
varma asiasta: paratiisiin on luikerrellut kyy, jossain on syyllinen. Myös
abien keskuudessa kiehuu: kukaan ei saa laverrella ulkopuolisille, opettajat
ja vanhemmat eivät saa tietää mitään, on vannottava vala. Mummeli, jonka
ylioppilaslakki on jäänyt aikoinaan matematiikan kokeesta kiinni, näkee
mahdollisuutensa senkin nyt läpäistä. Koulun uusi vahtimestarikin on sotkeutunut tarinan juonteisiin, hän haikailee kalaan, ja etsiikin siksi tavan takaa nuorta tyttärentytärtään Millaa, joka tietää, ”jolla on joitain salaperäisiä
voimia”. Milla vuorostaan etsii Markoa, luokkakaveriaan, ja yhteisiä hetkiä,
ettei olisi ketään muita, vain he kaksi.
Eletään viimeisiä viikkoja ja päiviä, ennen ensimmäistä suudelmaa.
25
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La-Lai-La
Näytelmä kertoo iskelmälaulaja Laila Kinnusen dramaattisesta elämästä.
Tekstiin on sisällytetty Kinnusen esittämiä lauluja, joita voidaan vaihtaa,
lisätä tai vähentää. Teksti on kirjoitettu yhden naisen ja yhden miehen esitettäväksi, mutta se voidaan roolittaa myös huomattavasti runsaammin.

Näkökulmahenkilö on Roudari, joka seuraa Lailan elämää, pysyy tämän uskollisena ystävänä ylä- ja alamäessä ja salaa rakastaa ja palvoo tähteä.

Teksti on lyhimmillään runsaan tunnin mittainen, mutta laulujen määrä
tekee pituudesta joustavan. Näytelmää on esitetty paljon täysimittaisena, ja
siitä on olemassa myös pidempi tekstiversio. Tekstin tyyli ei ole realistinen,
vaan teatterileikkiä, jossa henkilöt, paikat ja ajat leikkautuvat nopeasti.

Ministerille morsian
Kuva: Ari Korkala

Anneli Kanto
Anneli Kanto on tamperelainen kirjailija ja käsikirjoittaja. Hän on monialainen kirjoittaja, joka on kirjoittanut lavanäytelmiä, televisiokäsikirjoituksia
ja proosateoksia sekä aikuisille että lapsille.

Kanto on tehnyt pitkään yhteistyötä helsinkiläisen Prima Teatterin kanssa,
joka on erikoistunut muodoltaan joustavaan, musiikilliseen ravintolateatteriin. Yhteistyön tuloksena on syntynyt useita komediallisia näytelmiä, joita
harrastajateatterit ovat paljon esittäneet.

Näytelmät: Sokeripelto (2000). La-Lai-la (2001). Kiertue (2002). Saapasjalkakissa (2003). Tango sateessa (2004). Jatsityttö (2004). Hyvikset ja pahikset (2004). Miehen malli (2005). Ministerille morsian (2007). Fredrika R.
(2007). Veriruusut (2009). Talvela (2010).

www.sunklo.fi
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Hulvaton komedia kertoo ministeristä, jonka vaimo jättää. Politiikan ja valtapelin hyvin hallitseva mies intoutuu vapautensa villitsemänä naissuhteisiin, joita hän ei sitten hallitsekaan ollenkaan. Morsiamia löytyy jalkahoitolasta, Virosta ja netistä, mutta lähellä on myös ministeriä ikuisesti rakastava
avustaja.
Poliitikon säntäilyä seuraavat iltapäivälehtien toimittajat Kovalainen ja Syväläinen, ja julkisuudenkipeä ministeri avautuu sisäisestä kriisistään myös
television keskusteluohjelmassa, kunnes julkisuus kääntyy miestä vastaan
ja pudottaa tämän asemistaan.

Teksti voidaan esittää vähimmillään yhden naisen ja miehen ja kahden
muun henkilön voimin, jolloin naisnäyttelijällä on lukuisia rooleja, mutta se
voidaan roolittaa runsaammin. Myös esityksen pituus joustaa.
Tekstiä elävöittävät 70-luvun iskelmät.
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Marita Kärkkäinen

Pumppuasema

Näytelmäkirjailija, FM Marita Kärkkäinen on syntynyt Hankasalmella ja
asuu metsän keskellä Joutsan Leivonmäellä. Komedioissaan hän tutkii vakavia ihmisiä, heidän vallanhimoaan, ahneuttaan ja elämäntarkoitustaan.
Näytelmien kirjoittamisen ohella Kärkkäinen ohjaa harrastajateatterissa,
opettaa kirjoittamista ja kasvattaa joulukuusia. Hänen näytelmiään on esitetty yli neljässäkymmenessä harrastajateatterissa eri puolilla Suomea.

Vuorella sijaitsevan pumppuaseman rauha rikkoutuu, kun pumppuasemakomission lähettämä pikkumainen tarkastaja tulee yllätyskäynnille. Kun
vielä postinjakaja, pumpputoimiston päällikkö, naapurissa asuva tohtori
ja lähistöllä retkeilevä perhe jäävät eri syistä asemalle, työlleen omistautuneen pumppuasemanhoitajan elämä on sekaisin ja viranhoitokin estyy
pelottavin seurauksin. Alati yltyvä rankkasade taustanaan hän yrittää tehdä
mitä tehtävissä on. Samaan aikaan tarkastaja tutkii kadonneen taloudenhoitajan kohtaloa, päällikkö pelkää salaisuutensa paljastuvan, tohtori osoittautuu sujuvaksi valehtelijaksi, postinjakajan mieltä polttaa laukussa lojuva
kirje ja retkiporukasta löytyy sekä apua että yllätyksiä. Tapahtumien päätteeksi pumppuasemanhoitaja oivaltaa jotain tärkeää omasta elämästään.

Näytelmät: Hallittu munaus (1988). Lehmänmaitoa ja mansikoita (1994).
Vanhan hamsterin hotelli (1995). Rikkautta, rakkautta riittämiin (1996).
Suon laidalla kylä (2000). Odotettavissa iltaan asti (2001). Tyytyväinen
mies (2001). Verkko-Hessu (2002). Lähellesi (2004). Leikisti, pieni tarina
rakkaudesta (2009). Pumppuasema (2012).

www.sunklo.fi
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Näytelmässä on kahdeksan roolihenkilöä, joista vähintään kaksi naista ja
vähintään kolme miestä, muut roolit sopivat sekä miehille että naisille.
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Kovan onnen lapsia
Nykyaikaista ohjelmarealismia!   Elina Kilkku on kirjoittanut Minna Canthin
Kovan onnen lapsia Annikki Ellosen ja Aimo Hiltusen tekstisovituksen pohjalta täysin uusiksi. Kyseessä on nykyaikaan sovitettu ja lyhennetty versio.
Alkuperäisessä versiossa työt loppuivat rautatietyömaalla, nyt ollaan minkä
tahansa suomalaisen teollisuuskaupungin millä tahansa tehtaalla. Työläiset
pakenevat metsän sijaan karaokebaariin, ja tässä versiossa työn menettämisen aiheuttamia tuntoja puretaankin laulaen. Ketään ei enää ammuta,
mutta turpiinsa saavat niin vastaan hangoitteleva työkaveri Jaara kuin ikävä
henkilöstöpäällikkökin. Vaarasen perheessä on sairas lapsi, eikä työläisten
johtajan, Topran apu tälläkään vuosikymmenellä ehdi ajoissa perille. Kovan
onnen lapsia on yllättävän nykyaikainen tragedia työelämän huonontumisen seurauksista.
Roolitus: Naisia 4, Miehiä 6

Äideistä paskin
Kuva: Mikko Orpana

Näytelmät: Lautanen Somalian verta (2001). Lasten vallankumous (2002).
Ei elämää vaan koulua varten (2005). Kuka pelkää Susi Hukkasta? (2005).
Kovan onnen lapsia (2010). Äideistä paskin (2011). Non Existere (2011).

Vanhemmaksi tuleminen on järjetön elämänmuutos ja se koskettaa niin
montaa meistä, että on hämmästyttävää, ettei aihetta käsitellä teattereissa nykyistä enempää, paremmin, hauskemmin ja anarkistisemmin. Tähän
tarpeeseen sekä kirjailijan omaan hämmennykseen ja jokaisen vertaistukea vailla olevan vanhemman puolesta syntyi Äideistä paskin. Se on paitsi
ehdottoman tarpeellinen myös älykäs, karnevalistisen liioitteleva ja ennen
kaikkea hauska. Äideistä paskin käsittelee lapsen saamista toisaalta avoimen yhteiskunnallisella ja toisaalta hyvin henkilökohtaisella otteella. Se kritisoi ahdasta äidin roolia ja tarjoaa verratonta vertaistukea niin kotiäideille
kuin – hui kauhistus – uraäideillekin. Näytelmä tarjoaa useita näkökulmia
syyllisyyteen ja syyllistämiseen sekä tietysti vauvaläskiin, raskausajan
seksiin ja suonikohjuihin. Se on muodoltaan trendikkään episodimainen ja
sisällöltään ajattoman olennainen. Äideistä paskin pitäisi liittää äitiyspakkaukseen!
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Elina Kilkku
Elina Kilkku (1980) on helsinkiläinen näytelmäkirjailija ja teatteriohjaaja.
Hän on valmistunut 2004 Stadiasta teatteri-ilmaisun ohjaajaksi ja 2011
Helsingin yliopistosta maisteriksi. Hänen ohjauksiaan on nähty mm. Valkeakosken kaupunginteatterissa, Hangon teatterissa, Uudenkaupungin teatterissa, Kajaanin harrastajateatterissa ja Turun ylioppilasteatterissa. Kilkun
näytelmät ovat aina yhteiskunnallisia ja usein huumoripitoisia. Ne sopivat
erityisen hyvin harrastajateattereiden esitettäväksi.

www.sunklo.fi

Roolit: Lukuisia eri mahdollisuuksia. Esimerkiksi 6 (nais)näyttelijää voi
esittää kaikki näytelmän roolit.
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Heikki Luoma
Heikki Luoma on jokioislainen kirjailija, näytelmäkirjailija ja käsikirjoittaja,
joka on keskittynyt kirjoittamiseen vuodesta 1987 lähtien. Tänä aikana hän
on kirjoittanut lukuisia näytelmiä, joita kaikkia yhdistää tavalla tai toisella
suomalainen kansankulttuuri. Tämä teema, sekä kirjailijan tapa sitä käsitellä, on selkeästi purrut niin suomalaiseen teatteriyleisöön kuin myös teatteriväkeen: Heikki Luoman näytelmiä on esitetty jo yli 170 teatterissa ympäri
Suomea.
Näytelmät: Korpraali Reidin miekka (1989). Vieraas maailmas (1989).
Matkalaukkukostaja (1994). Sillanpääasema (1994). Akkaralli (1995). Väkevä maa, harmaa taivas (1995). Vaimokulta ja armas anoppi (1996). Tonttujen kesäkokous (1996). Joki virtaa, maa pysyy (1998). Kuninkaan kuriiri
(1998). Väkikivi (1999). Maalaiskomedia - Vain muutaman huijarin tähden
(2002). Mooseksen perintö (2003). Evakkojuna (2004). Ainan ja Antin
evakkotarina (2004). Nuoruustanssi (2006). Kahen akan loukussa (2007).
Mooseksen perintö (2007). Sota ja rakkaus (2007). Taistelevat koppelot
(2008). Tuhannen riemun rysä (2009). Tuplavahinko (2010). Nuoruustango (2011). Amerikan Antti (2012).

yötä. Eli aivan kuten Veijon paras kaveri Pekka ennustaa käyvän: Veijolla
alkaa avioliiton arki kahen akan loukussa – vaimon ja äidin. Virolaisen
sulhasensa hukannut ja siitä suivaantunut Bertta pompottaa sekä miniää
että pikkupiikaansa. Kun Hurmalaiseen saapuu yllättäen kaksi toisilleen
tuntematonta naista, Cunilla Kuikansalo-Hyppölänniemi-Kröger ja virolainen Reeli Janis, on Tuulian mitta täysi. Veijon avioliiton umpisolmua
selvittämään tarvitaan naapurin Ulpun apua, ja Veijoltakin löytyy pakon
edessä näyttelijän lahjoja. Tuulia palaa kotiin kriittisellä hetkellä, ja Cunilla
naitetaan naapurin aikamiespoika Pekalle. Bertan sulhanen Vellokin saapuu
paikalle ja Reelin arvoitus selviää.
Kahen akan loukussa on tyylipuhdas farssikomedia, joka pistää katsojien
vatsalihakset lujille.
Roolitus: Naisia 6, Miehiä 3

Amerikan Antti

Tutuilla lauluilla maustettu komedia, jossa on myös vakavampi pohjavire.

Amerikan rikkain suomalainen Andy Jarvi tulee vierailulle Suomeen, mutta
haluaa pysytellä tuntemattomana. Pusulan täysihoitola saa vieraan, joka
vuokraa huoneen kahdeksi viikoksi, luotolla. Muitakin vieraita tulee, mutta
vähemmän vaatimattomia. Käynnistyy tapahtumaketju, josta ei puutu suuria tunteita, ja jonka lopputulos ei ole kenenkään arvattavissa.
Roolitus: Naisia 4, Miehiä 4

Kahen akan loukussa
Akkaralli – näytelmän itsenäinen jatko-osa. Veijon ja Tuulian hääyö menee
suhkuksi, kun naapurin Ulpun luona yöpyvä Bertta – anoppi lavastaa sairauskohtauksen ja pakottaa Veijon kyyditsemään itsensä lääkäriin keskellä
www.sunklo.fi
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Ilkka Malmi

Varokaa, mummo tulee!

Ilkka Malmi on Vantaalainen Metsänhoitaja, joka on kirjoittanut näytelmiä
erityisesti harrastajateattereille.

Kantaesitys Rämsöön kesäteatterissa 2012. Käsikirjoitus: Ilkka Malmi ja
Rami Saarijärvi. Roolitus: 3 naista, 2 miestä ja 3 naista tai miestä. Lisäksi
bändin jäsenet ja kylän lapsia.

Useimmat näytelmistä ovat toiminnallisia komedioita, joihin kirjailija yrittää vaihtelevalla menestyksellä tuoda mukaan myös ripauksen positiivisuutta.
Näytelmät: Tahdotko naimisiin (2009) / Voulez-vous vous marier (2011).
Näillä mennään (2010). Vähän vielä Vitikainen (2010). Katsotaan kalenterista (2012). Varokaa, mummo tulee (2012)

Näillä mennään

Kantaesitys Käenkosken kesäteatterissa 2010. Käsikirjoitus: Ilkka Malmi ja
Rami Saarijärvi. Roolitus: 2 naista, 2 miestä ja 2 naista tai miestä.

Tulevaisuuden suhteen huoleton pikavippivirtuoosi, mutta asiaansa tiukasti
uskova keksijä Armas ”Tango” Riekko ja paikkakunnan Cafè Ateljen kultturelli toimitusjohtaja ajautuvat törmäyskurssille. Paikkakuntaa järisyttävältä
törmäykseltä ei vältytä, kun tapahtumat kärjistyvät kahden kilvoittelijan
tavoitellessa menestystä omalla alallaan ja omalla tavallaan.

Käpälämäen kesäjuhlien viime vuoden katastrofi uhkaa toistua ja hyvät
neuvot ovat nyt kalliit. Nuori rakkaus ei saa sanaa suustaan, kun taas Karppasen kertosäeorkesterin solistia rytmimunineen ei saada hiljaiseksi vaikka
haluttaisiin.
Kyläjuhlien kynnyksellä Jauhiaisen kolmoisveljekset hämmentävät yhdennäköisyydellään ja kesäisten kertosäkeitten soidessa yhteislaulultakaan ei
vältytä.

Toimiiko Mummon suuri salainen suunnitelma kellontarkasti loppuun asti?
Varokaa, mummo tulee!

Kipinää kyläyhteisön ruutitynnyriin lyövät toisten asioista häpeilemättä
kiinnostunut posteljooni, vanhainkodin järkyttävä kissan kidnappaustapaus sekä verkkovirralla toimiva pilkkihaalari.
Sirpaleilta eivät myöskään säästy moottoripyöräkerhon täysjäsenyyttä
kärkkyvä paikkakunnan oma paha poika ja varsinaisen ilotulituksen sytyttävä kesäapulainen.
Näillä mennään!

www.sunklo.fi
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kabaree (1988). Immu (1991). Posliininukke (1993). Pajatso (1993).
Kuninkaallinen rusinapulla (1994). Kivienkeli (1999). Haavoittunut enkeli
(2000). Miljonäärin sikapileet (2001). Paperipääsky (2002). Rotta Rantanen (2003). Sirkus Hepokatti pahassa pulassa (2003). Tulisielu (2004). Susikosken sulttaani (2005). Luultavasti sairas (2006). Rasputin – pyhä paise
(2010).

Rasputin – pyhä paise

Näytelmä kuvaa Nikolai II hovissa Venäjällä vaikutusvaltaa saaneen Grigori
Rasputinin elämänvaiheita. Näytelmä kuvaa sekä Rasputinin nousun että
tuhon ja mukana on tsaariperheestä tsaaritar Aleksandra Fedorovna lähimpine seuralaisineen. Näytelmä irrottautuu väliin reealitasosta ja peilaa
Rasputinin näkyjä ja houreita.
Näytelmän kantaesitys oli Raision Teatterissa vuonna 2010. Miehitys: 9
miestä ja 5 naista.

Pajatso
Kuva: Pekka Salo

Simo Ojanen
Simo Ojanen työskenteli 10 vuotta toimittajana Forssassa, Hämeenlinnassa
ja Porissa ja jäi vapaaksi kirjailijaksi 1972. Hän on asunut Porissa 1967 lähtien. Hän avioitui vuonna 1964 Marjatta Koposen kanssa. Heille on syntynyt
kaksi tytärtä: Soila (1967) ja Sonja (1970).
Ojanen on kirjoittanut useita romaaneja nuorille ja aikuisille sekä lastenkirjoja. Hän on työstänyt lasten- ja aikuisnäytelmiä sekä kesäteatteri- ja
kabareetekstejä. TV-2:n Pikku Kakkoselle hän on käsikirjoittanut mm. Sirkuspelle Hermanni-sarjat.
Näytelmät: Maailman vanhin puu (1979). Emma elvyttää (1982). Aura
kaupungissa (1982). Rajaralli (1986). Koira saa paikan (1984). Pelle Hermannin ryöstö (1985). Wonderful Cabaret (1985). Munakari-Nakurantawww.sunklo.fi
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Näytelmä kertoo kahdesta iäkkäästä naisesta, jotka ovat olleet jo vuosia pelihimon uhreja. Näytelmässä heidän elämäänsä peilataan nuoruuusvuosista
lähtien ja samalla koetetaan näyttää, miten heidän pelihimonsa on puhjennut.

Näytelmän kantaesitys oli Porin Teatterissa vuonna 1993 ja se on esitetty
myös mm. Joensuun kaupunginteatterissa ja Petroskoin suomalaisessa teatterissa. Näytelmässä kaksi naisroolia.
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keräsi yli 20 000 katsojaa. Myöhemmin sitä on esitetty useilla paikkakunnilla.

Komedian sydämessä kulkee kolme kuvitteellista tositapahtumaa, jotka
muodostavat “Puhelinluettelon” draamallisen selkärangan: romanttinen
pääjuoni seuraa Tuomiokirkon kyttyräselkäistä kellonsoittajaa, joka koettaa estää nuoruuden rakastettunsa häät. Sivujuonissa puhelinluettelon
tunnetuin henkilö Neiti Aika vuokraa itselleen aviomiehen ja kaivoon pudonneen opettajan vaimo ei saa soitetuksi hätänumeroon. Tarinoiden lomassa näyttelijäseurue lukee yleisölle telefoonikatalogia, murtaa luetteloon
liittyviä myyttejä ja vierittää lavalle nipun paikallisia ihmisiä, joiden nimet
löytyvät tienoon puhelinluettelosta.

Kuva: Robert Seger

Tuomas Parkkinen
Tuomas Parkkinen on vuonna 1969 syntynyt näytelmäkirjailija. Hänen
tuotannolleen on ominaista vakavien ja ylevien aiheiden – kuten uskonnon,
työn sankaruuden, äitiyden – käsitteleminen satiirisen komedian ja hengästyttävän verbaaliakrobatian keinoin. Paitsi syvällisiä ja oivaltavia, Parkkisen
näytelmät ovat myös häpeämättömiä, jopa julkeita, mutta aina riemastuttavan omintakeisia – satiiria parhaimmillaan!
Näytelmät: Höyrysaha (1989). Varjossa (1990). Trivial Pursuit (1991).
OFF/ON (1992). Matin ja Tepon veli (1997). Yhden tuska on toisen show
(2000). Stand up, Jesus! (2003). Puhelinluettelo (2007). Klassikkokaraoke
(2007). Aateliskalenteri (2008). Madaamit (2008). Mieletön oopperan historia (2011). Kekkonen – syntymästä kuolemattomuuteen (2012)

Puhelinluettelo

Aurinkoinen ja ilakoiva Puhelinluettelo sopii niin pienelle kuin suurellekin
näyttelijäseurueelle, sekä sisälle että ulos. Näytelmä kantaesitettiin 2007
Linnateatterissa nimellä Turun ja Naantalin seudun Puhelinluettelo ja se
www.sunklo.fi
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Kirjoitettu viidelle näyttelijälle (2N + 3M) mutta se voidaan miehittää myös
toisin.

Kekkonen – syntymästä kuolemattomuuteen

Kertoo tarinan pojasta, joka syntyy Lepikon torppaan, oppii kolmivuotiaana
lukemaan ja väittelee seitsenvuotiaana tohtoriksi. Urho rakastaa kilvoittelua ja inhoaa kommunisteja. Lopulta kansansuosiossa kylpevä diktaattori
valitaan niin monta kertaa tasavallan kekkoseksi, ettei hän enää itse muista
olevansa Kekkonen.
“Värikäs, monipuolinen, hullunhauska ja koskettava. Kaikesta huokuu
perusteellinen pohjatyö, jonka ansiosta [kirjailija] pystyy käsittelemään
suuria asioita kevyellä kädellä. Katsojan tunneskaala vaihtuu sekunnin
murto-osassa vedet silmissä nauramisesta tippa linssissä olemiseen. Äidin
kuolema, Sylvin kuolema ja Urhon dementoituminen koskettivat syvästi.
Toisessa vaakakupissa mellastaa koomisuus omia hurjia, mielikuvituksellisia latujaan.” (Irmeli Haapanen, Turun Sanomien toimittaja.)

Kantaesitys 2012 Linnateatterissa keräsi yli 25 000 katsojaa. Komediassa
on 47 roolia; se on kirjoitettu neljälle näyttelijälle (1N + 3M) mutta voidaan
miehittää myös toisin.
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Simo Perämäki

Akattoma kylän onni

Simo Perämäki asuu Kauhavan Ylihärmässä. Hän on valmistunut kansakoulunopettajaksi Kajaanin Seminaarista vuonna 1968. Oppilaanohjauksen
lehtorin virkaan vaadittavan tutkinnon hän suoritti Joensuun Korkeakoulussa v. 1974-75. Kansakoulussa Jalasjärvellä ja Teuvalla hän opetti kaksi
vuotta ja Ylihärmän peruskoulun yläasteen koulussa 33 vuotta.

Sonnikorven kylässä asuu pelkkiä poikamiehiä. Kyläyhdistyksen, Sonnikorven Sinkut ry:n nokkamies Onni Ahola esittäytyy ”kolmannen polven poikamieheksi”. Ankarat säännöt velvoittavat miehiä elämään sinkkuina.

Perämäki aloitti näytelmien kirjoittamisen 1970-luvun alussa. Kaikkiaan
hän on kirjoittanut 35 näytelmää, joista vuoden 1982 jälkeen kirjoitetut 14
näytelmää ja neljä romaanidramatisointia ovat Suomen Näytelmäkirjailijat
ja Käsikirjoittajat ry:n valvonnassa.

Näytelmät: Evakkomorsian (1982). Poika sukutilalta (1983). Vapaaduunari
(1983). Herra Oppilas (1984). Ulvova mylläri (1987). Artturin tie (1991).
Siunattu hulluus (1993). Mannerheim Ylihärmässä (1996). Kuuselan keisari (2005). Amerikan Armas (2007). Kanadan mainari (2009). Kultainen
kuntaliitos (2009). Keisarinna Seinäjoella (2010). Akattoman kylän Onni
(2011). Kerppu ja tyttö (2011). Kissataksi (2011). Orpo pääsky Pariisista
(2011). Neitsytniemen sulhot (2012).

Sitten karjuflunssa iskee Kärsä-Keisarin suursikalaan. Piikittäjäksi Onnin
possupalatsiin marssii vannoutunut vanhapiika, eläinlääkäri Meri Vaahtera.
Saman tien tila määrätään karanteeniin. Niinpä Onni ja Meri joutuvat asustelemaan tilalla yhdessä pari kuukautta.
Vapauduttuaan karanteenista miesparka joutuu ’sinkkuveljiensä’ ristikuulusteltavaksi Merin kanssa viettämistään viikoista. Sonnikorven Sinkut
ajautuu kriisiin, jonka purkaminen edellyttää radikaalia muutosta. Millaista
muutosta? Sen kertoo tämä hulvaton farssikomedia.

Amerikan armas

Armas Ketola on suomalainen mies, joka lähti 20-vuotiaana Amerikkaan.
Kolmen vuosikymmenen uurastuksen jälkeen hän toimii omistamansa kansainvälisen yhtiön pääjohtajana.

Liiketoimet ’lännellä’ ovat sujuneet loistavasti, mutta samaa ei voi sanoa
Armaksen vaimon etsinnästä. Hän kertoo kokeilleensa meksikolaisia, kuubalaisia, amerikkalaisia ja kanadalaisia naisia sekä paria intiaaniakin, mutta
pettyneensä kerta toisensa jälkeen. Armas päättää hankkia suomalaisen
vaimon ja matkustaa Suomeen kotikyläänsä. Kylätoimikunta ryhtyy auttamaan Armasta. Kylätoimikunnalla on ’puhemiehen roolissa’ ehkä enemmän
intoa kuin taitoa. Puolisoa Armakselle ryhdytään etsimään lehti-ilmoituksin. Hakijoiden suuri määrä yllättää kylätoimikunnan. Sulhaskandidaatin
varakkuudesta on ilmeisesti kiirinyt tieto ympäröivään maakuntaan. Kuuselan kesäterassilla meno onkin aika ajoin suorastaan hulvatonta. Armaksen
tarina ihastuttaa, vihastuttaa ja yllättää.
www.sunklo.fi
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Kuuden naisen loukussa
”Kuuden naisen loukussa” on kokoillan näytelmä. Komedia/draama.
Roolitus: 1m sekä 6n joista yksi n. 7-12 vuotias tyttö.

Kertomus miehestä, joka muistinsa menettäneenä kiertää maata trubaduurina ja päätyy pienessä yhteisössä asuvien yksinäisten naisten piirittämäksi
ja tavoittelemaksi. Yhteisön yksinhuoltaja-äiti tyttärineen havaitsee aivan
loppumetreillä miehen kauan kadoksissa olleeksi mieheksi tämän tehdessä
kuolemaa. (esitetty mm. Ristiinan kans.opistossa, teatteri Hyrylässä, Ylihärmän nuorisoseuran näyttämöllä, Kuopion Tokka-teatterissa).

Rouva ministeri patsashankkeen pyörteissä

”Rouva ministeri patsashankkeen pyörteissä” on kokoillan näytelmä. Komedia. Roolitus: 4m, joista yksi nuorehko poika sekä 7n, joista yksi nuorehko
tyttö.
Kuva: Kirjailija

Sakari Pipatti
Eläkkeellä oleva ylikonstaapeli Sakari Pipatti asuu Ristiinan Hangastenmaalla. Hän on kirjoittanut useita fiktiivisiä näytelmiä ja vuonna 2012 häneltä ilmestyi humoristinen esikoisromaani ”Ylikonstaapeli Sinkkonen ja
kylähullujen paratiisi”. Sitä ei ole dramatisoitu näytelmäksi, vielä. Teininä
jo kirjoittamisen aloittanut Pipatti on tehnyt neljännesvuosisataisen poliisiuran eri puolilla Suomea. Näköalaa siis on.

Patsashanketta suunnitteleva kylätoimikunta on anonut EU-tukea unohdetun pellonraivaajan muistopatsaalle. Sille on ehditty rakentaa jalusta, jonka
johdosta hanke joutuu vastatuuleen, koska ministeriö on ohitettu asiassa.
Määrätään toimenpidekielto, mutta yöaikaan jalustalle ilmestyy omituinen
laite, joka saa kaikki sekaisin. Ministerin mukana kulkee EU-virkamieheksi
tekeytynyt hurahtanut ukko. Vain lapset, Tytti ja Ilmari tietävät salaperäisen laitteen sisällön. Miten siis hanke etenee, vai eteneekö lainkaan?

Näytelmät: Omituinen johtolanka (1995). Palvelutalo Iltakuutamo –minitrilogia (2008). Kuuden naisen loukussa (2008). Poika varjoisilta kujilta
(2010). Rouva ministeri patsashankkeen pyörteissä (2012).

www.sunklo.fi
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Kaikki hyvin
Naisia 3, miehiä 2. Lisäksi tarjoilija, naisia naistenhuoneessa ja laulusolisti.

Vesa Kiuru, entinen maanviljelijä, perustaa autokorjaamon tyhjilleen jääneeseen navettaan, mutta ala ei tunnu omalta. Yksinäisyys riivaa. Johannasisko on opettajana kirkonkylällä, dementoitunut äiti palvelutalossa. Johannalla on suhde naimisissa olevaan esimieheensä. Mies painostaa Johannan
aborttiin. Johanna murtuu kuultuaan rakastajansa vaimon odottavan taas
lasta.
Sisarukset lähtevät ravintolaan. Vesa tanssittaa punatukkaista naista, Saritaa. Johanna soittaa humalassa rakastajalleen ja järjestää kohtauksen. Jatkot pidetään Kiurun tilalla. Johanna sammuu, mutta Vesa ja Sarita viettävät
ikimuistoisen yön. Vesa uskoo löytäneensä elämänsä naisen, mutta Sarita
ei ole sitoutuvaa sorttia. Tapahtumat eivät muutenkaan etene kenenkään
suunnitelmien mukaan.

Sirpa Puskala

Onko sisarusten välisessä suhteessa jotain outoa, kuten Sarita väittää, vai
onko veri vain vettä sakeampaa?

Sirpa Puskala työskenteli ”edellisessä elämässään” työmarkkinajärjestössä
toimitusjohtajan sihteerinä. Hän asuu Mikkelissä.

Naisia 3, miehiä 5, lisäksi epälukuinen määrä laumaenkeleitä.

Näytelmien lisäksi Sirpa Puskala on kirjoittanut lukuisia palkittuja nuorisoromaaneja sekä pakinoita ja kolumneja.

Santun suojelusenkeli ottaa työnsä vakavasti, vaikkei enkelöinti ollutkaan
hänen ykkösvaihtoehtonsa yhteisvalinnassa. Ja Santussa riittää suojelemista – tyyppi vetää nappeja naamaansa ja pössyttelee ruohoa.

Kuva: Kirjailija

Enkelin vapaailta

”Kirjoitan siksi, että minulla on ’puhuva pää’”, eli vinttikomerossani käydään
koko ajan kiivasta keskustelua, kirjailija kertoo. Puskala kokee olevansa
ikuinen sivustakatsoja, jolle arjen pienet tapahtumat antavat usein sysäyksen kirjoittamiselle.

Näytelmät: Saaren sylissä sydän (1998). Karaoke-baari (1999). Yhden
yön tuttu (2000). Enkelin vapaailta (2006). Lasse Lorunen pelastaa tilanteen (2007). Kaikki hyvin (2008). Yllätysvieras (2009). Prinsessa Äkäpää
(2010). Parkkisen lipas (2010).
www.sunklo.fi
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Suojelusenkelin homma ei ole mediaseksikästä, koska palkkaa ei makseta
ollenkaan eikä uraputkesta kannata edes haaveilla. Ei siis ihme, että alalle
ajautuu jos jonkinlaista siivekästä laumaenkeleistä sulkasatoisiin, nokinuttuisiin valittajiin.

Annan suojelusenkeleillä on helpompaa, koska Anna on itsekin melkein
kuin oikea enkeli. Mutta joskus maan päällä kävelevät enkelitkin sortuvat.
Pahaksi onneksi Annan suojelusenkeli pitää vapaaillan juuri silloin kun
Anna tarvitsisi häntä eniten.
45
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ja avaa näkymiä olemuksemme salaisuuksiin.

Näytelmä on tutkielma mielen sairastumisesta, sen perimmäisistä syistä ja
ihmisyyden syvimmistä vesistä.

Hanna Laakso käy psykiatri Raakkeli Suomaan luona terapiassa. Hänellä
on vaikeuksia elämänsä, työnsä ja opiskelujensa kanssa. Prosessi etenee
alkuun ihan hyvin. Tarinan edetessä Hannan sairastuminen muuttuu vakavampaan suuntaan ja hän joutuu rankkojen vaiheiden jälkeen mielisaairaalaan. Pitkällisen hoitoprosessin päätteeksi Hanna tervehtyy, mutta se paha,
Maara, joka Hannaa riivasi, saa uuden uhrinsa psykiatri Raakkeli Suomaassa.
Roolitus: Naisia 4. Kaksoisrooli mahdollinen: Maara/Äiti Maria Laakso.
Kuva: Kirjailija

Timo Päivänsalo
Timo Päivänsalo on vuonna 1964 syntynyt teatteri-ilmaisunohjaaja, shiatsu-, akupunktio- ja päihdeterapeutti, muusikko ja trubaduuri. Hän valmistui Helsingin STADIAsta v. 2002 teatterilinjalta. Timo on säveltänyt paljon
lauluja ja runoja, mutta vuodesta 2006 lähtien hän on tehnyt näytelmäkäsikirjoituksia ja ensi-iltoja on ollut useita kuluneina vuosina.
Timon näytelmät ovat vahvoja, syvällisiä ja koskettavia ja ne haastavat
näyttelijöitä sekä katsojia rohkeaan matkaan kohti ihmiselon syvyyksiä.

Näytelmät: Kukkavettä – tarina luopumisesta (2006). Haapamäen asemalla
blues (2007). Aja hiljaa, isi (2008). Kipupiste (2009). Sörkan kautta Theodor (2009). Uhrimetalli (2011). Kolme polvea (2011). Kulkurin kivi (2012).

Uhrimetalli

Uhrimetalli on tarina ajastamme, jossa ihmiset voivat monella tasolla huonosti. Se on tarina omien pelkojemme kohtaamisesta, sairastumisesta ja
kirkastumisesta. Uhrimetalli menee syvälle ihmisen perusteisiin, ravistelee
www.sunklo.fi
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Kolme polvea

Kolme polvea sukeltaa tyttären,äidin ja mummin kohtaloihin hurjalla tavalla. Tyttären raiskauksesta lähtee murskaava tapahtumien ketju: matka
viattomasta tytöstä murhaajaksi johtaa lopulta syvään transformaatioon ja
lohdun löytymiseen.
Elämä kirjoittaa huikeaa käsikirjoitusta jokaiselle meistä, ensimmäisestä
henkäyksestä viimeiseen huokaukseen, sellaista, jota ei kukaan voisi itse
kirjoitaa. Tämä valon ja varjon leikki ilmenee kaikessa; jos on valo, täytyy
jossakin olla varjo, jos on varjo, täytyy jossakin olla valo.
Tarina avaa paljon syviä ja vaikeita arvoysymyksiä pohdittavaksi.
Mikään ei ole selvää tässä maailmassa.

Roolitus: Naisia 7. Tarpeen vaatiessa kaksi rooleista voi olla miehen rooleja
(lakimies ja tuomari) eli naisia 5 ja miehiä 2. Toteutus on mahdollinen kolmella naisnäyttelijällä, jolloin kahdella on kolmoisroolit.
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(1999). Lumikki ja seitsemän kääpiötä (1999). Onnellinen mies (1999).
Känkkäränkän joulu (2000). Aladdinin taikalamppu (2001). Känkkäränkkä
- kaksinäytöksinen kokoperheen musikaali (2001). Ulvova mylläri (2001).
Kulkurin valssi eli Koivusaaren kartanon salaisuus (2002). Suloinen myrkynkeittäjä (2002). Kaunotar ja hirviö (2003). Koko kaupungin Vinski
(2003). Kuin tuhka tuuleen (2004). Hyvää syntymäpäivää, Vivian! (2005).
Jäniksen vuosi (2007). Lekaa ja leivoksia (2010). Aarresaari (2012). Ei tolkun häivää (2012).

Känkkäränkkä-musikaali

Känkkäränkän tuntee kaikki! Panu Raipia on kirjoittanut hervottaman koko
perheen musikaalin tuosta ilkikurisesta pikkunoidasta, joka haluaa saada ihmiset riitoihin keskenään. Känkkäränkkä on sukkela komedia, jossa
sanaillaan notkeasti niin aikuisten kuin lastenkin suulla. Kun Omenaisten
perheen välit on oikein viritetty kiekuralle, nauttii tuo pikku-noita olostaan
täysin siemauksin ja kajauttaa ilmoille kekkujekku-laulun!

Kuva: Komediateatteri

Panu Raipia
Panu Raipia on kiitetty komediakirjailija, jonka näytelmiä on esitetty ympäri maatamme ja myös ulkomailla. Hänen tuotantonsa sisältää komedioiden
lisäksi myös satunäytelmiä, dramatisointeja ja laulunäytelmiä. Tunnetuimpia teoksiaan ovat Tänä iltana Georg Ots, Känkkäränkkä-musikaali sekä
monet dramatisoinnit Arto Paasilinnan menestysromaaneista. Panu Raipia
on kirjoittanut menestyksekkäästi myös yhdessä Rauli Jokelinin kanssa:
Kuin tuhka tuuleen, Hyvää syntymäpäivää Vivian, Lekaa ja leivoksia sekä Ei
tolkun häivää.
Näytelmät: Tänä iltana Georg Ots (1997). Kulkurin valssi eli Koivusaaren
kartanon salaisuus (1998). Känkkäränkkä ja taikajauhe (1998). Känkkäränkkä ja omituinen aapiskukko (1999). Känkkäränkkä ja Poppaloora
www.sunklo.fi
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Mikko Alatalo ja Harri Rinne vastaavat näytelmän lauluista, jotka hauskuuttavat tarinaa sujuvaa eteenpäin. Tämä ilottelu tarjoaa roolit kolmelle miehelle ja kolmelle naiselle.

Tänä iltana Georg Ots

Tänä iltana Georg Ots vie meidät suomalaisten rakastaman baritonin myötä
menneille vuosikymmenille. On hetki, Moskovan valot ja Saarenmaan valssi lennättävät meidän aikaan, jolloin Euroopaa rajoitti muurit. Näytelmän
nuori toimittaja haluaa selvittää, mikä mies Georg Ots oikein oli. Ennakkoasenteet, takaumat ja unohtumattomat laulut takaavat katsojille nostalgisen parituntisen
Näytelmässä on roolit yhdelle naiselle, yhdelle tytölle, 2 miehelle sekä säestäjälle.
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Homemies
Komedia. Jylhänkosken motellin omistajan Saara Saarikon aviomiehellä
Lassilla on erikoinen kyky: Hän löytää taloista homeen rakenteiden läpi
nuuhkimalla kuin koira! Mutta mitä tapahtuu kun Lassi alkaa käyttäytyä
työajan ulkopuolella kuin koira? Se hämmästyttää suuresti Lassin sisarentytärtä Lilliä, joka tulee Helsingistä käymään kotiseudullaan. Lilliä askarruttaa myös vuosien takainen motellikauppa jossa kaikki ei tunnu olevan
kohdallaan. Mutta millä asioilla Lilli oikeasti liikkuu Jylhänkoskella?
Roolitus: 6 n, 5 m, tanssipari + pienempiä rooleja, joita voi esittää samat
näyttelijät.

Tulipään tyttäret

Komedia. Ensi-esitys Hyrynsalmen Harrastajateatterissa 2011.
Kuva: Kirjailija

Teuvo Ruohoranta
Teuvo Ruohoranta on syntynyt vuonna 1945 Pertunmaalla, ja asuu nykyään Lahden Mukkulassa perinteikkäissä kansainvälisten kirjailijakokousten
maisemissa. Ruohoranta on kirjoittanut viime vuosina pääasiassa kesäteatterinäytelmiä, joilla esityksiä yhteensä noin 80 kesäteattereissa ympäri
maata.

Eräänä päivänä Tulipään sukutilan Touko-isännän mitta on täysi; neljättäkymmentä käyvät tyttäret eivät ole löytäneet miestä ja suku uhkaa katketa.
Touko toimii, tuo taloon nuoren metsäinsinöörin ja sanoo tekevänsä tämän
kanssa lapsen, jotta suku jatkuisi. Ottaako Raakel-emäntä miehestään välittömästi eron? Ei, sillä elämä Tulipäässä on ollut jo pitkään hyvin epätavallista ja muuttuu nyt täysin pähkähulluksi!
Roolitus: 5 n, 5 m, + pienempiä rooleja.

Näytelmät: Konsultti (1999). Malja uudelle elämälle (2000). Intohimoinen
jalkapallomies (2001). Naisten kylä (2002). Kesä Kuteman kylässä (2003).
Operaatio Pusukumpu (2004). Kalumäen kamareissa (2005). Osakesalkku
(2007). Terveen paperit (2008). Kultainen Taneli (2009). Tulipään tyttäret
(2010). Homemies (2012).
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Lottopotti 2 (1993). Haku päällä (1993). Miehen mitta (1994). Kuujuttu
(1997). Viljami ja veijarit (1998). Talven ihmemaa (1998). Agentit asialla
(1999). Mimmit vauhdissa (1999). Laulava ruumis (1999). Virtuaalienergiaa (2000). Sortin sakki (2000). Kotihipat (2001). Kellaritanssi (2001). Kurvikkaat konsultit (2002). Levoton lemmenloukku (2002). Bändeistä parhain (2004). Kilot kuriin - kurvit kuntoon (2006). Hirveät paineet ja kauhee
pulssi (2006). Peli pimeenä (2006). Keijut on kiviä kevyempiä (2006). Kinkku kylmänä (2006). Poikki, poikki! (2007). Ajatusääniä (2008). Hunajaa
johtaja Ketarainen (2009). Mummon monoloota (2009). Huuhaa haahuilee
(2011). Lottopotti (2011). Turkin pippurit (2012). London calling (2012).
Särjen silmä neitosella (2013).

Särjen silmä neitosella

Kuva: Anna-Maija Kuusela

Seppojuhani Ruotsalainen
Seppojuhani Ruotsalaisen näytelmissä ovat esiintyneet konsulttien ja laihdutusyrittäjien tapaiset henkilöhahmot erilaisten rahankeruu- ja äkkirikastumiskuvioiden keskellä. Joitain hänen teoksiaan voidaan tyylillisesti
luonnehtia myös farsseiksi ja komediamuotoinen kerronta on yhä lähellä
kokeneen kirjailijan sydäntä. Vuosien varrella on teosten sävy kuitenkin hiljalleen vakavoitunut ja viimeisin näytelmä on puhtaasti draamaa.
Näytelmät: Jana (1966). Majuri ja juoppo (1967). Tavataan raastuvassa
(1971). Saaren valtias (1971). Kärpäsen kuolema (1971). Riisi, nuori alkoholisti (1972). Valkea joutsen (1972). Trevil Institut (1972). Voimalla
7 miehen (1972). Mestarimestaaja (1972). Hyönteisten maailma (1973).
Elämän toinen painos (1973). Kertomuksia Suomesta (1974). Lottopotti
(1974). Atomitotemi (1974). Hiirilavantautiset (1975). Hiippailija (1980).
Viikonloppu (1981). Kylän koulu (1981). Kehvelikapina (1981). Helvetin
hyvä heppu (1981). Teja tulee toukokuussa (1982). Kummallinen puu
(1983). Vedenneito Vainikainen (1983). Olevaiset (1984). Kapina kesäsiirtolassa (1986). Postikonttori (1989). Tuokaa ruumis näyttämölle (1992).
www.sunklo.fi
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Komedia pienestä maalaiskylästä, jonka kahden reuna-alueen asukkaat
– etelän ja pohjoisen – ovat jatkuvasti toistensa kimpussa. Näytelmässä
käsitellään muun muassa ihmisten keskenään toimeen tulemista, hyviksi
ihmisiksi kasvamista, lähipalveluiden säilymistä sekä vastuunottamista ihmissuhteissa.
Roolitus: 5 miestä, 8 naista, 3 lasta.

Mummon monoloota

Mummon monoloota -näytelmässä kuvataan 80 -vuotiaan kotonaan yksin
asuvan mummon arkea, ajatuksia ja unelmia. Näytelmän henkilö käy läpi
elämäänsä vaikuttaneita asioita ja ilmiöitä lämpimän huumorin sävyttämänä. Vanhemmalla iällä vakavasti sairastuva roolihenkilö jaksaa uskoa
elämänsä jatkumiseen sairauden keskelläkin. Näytelmässä käsitellään myös
ajankohtaisia asioita. Niistä eniten näytelmän roolihenkilöä koskettaa vanhenevan ihmisen kyky selviytyä yksin arjestaan.
Roolitus: 1 nainen.
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Aatosta jaloa ja alhaista mieltä
Aatosta jaloa ja alhaista mieltä on absurdi komedia työelämän ja hyvinvointiyhteiskunnan huonontumisesta.  Se on mustalla huumorilla kuorrutettu
kertomus fuusioituvasta konsernista, jonka hallussa on lopulta myös julkinen sektori.  Se kertoo konsernin johtajien ja työntekijöiden ratkaisuista
tiukassa tilanteessa.  Näytelmässä kalat puhuvat, kaksintaistelu käydään
ostoskärryillä ja nainen synnyttää huomautuksen konsernilta.
Roolitus: Naisia 3, Miehiä 3

Peilikuva – seksinäytelmä

Kuva: Markku Ventälä

Hanna Ryti
Hanna Ryti on helsinkiläinen teatteriohjaaja, esitysdramaturgi ja näytelmäkirjailija. Hänen näytelmänsä ja näyttämötekstinsä käsittelevät totisia
aiheita humoristisesti. Huumori on usein mustaa tai sarkastista, teksteissä
pitäydytään harvoin realismissa.

Peilikuva on näytelmä seksistä ja seksuaalisuudesta. Se kertoo 16-vuotiaasta Kaisasta, joka pelkää olevansa vääränlainen seksiin. Seksiä tulee joka
tuutista ja Kaisasta tuntuu, että kaikki muut tietävät jo kaiken. Hän kokee
olevansa maailmankaikkeuden ainoa ihminen, jolle seksi on uusi asia. Kaisa
on kuitenkin väärässä. Kaikki - myös aikuiset - ovat toisinaan neuvottomia
rakkausasioissa. Tämän tosiasian yrittää Kaisalle todistaa hänen peilikuvansa, joka herää eloon ja alkaa auttaa Kaisaa.  Peilikuvan työtä hankaloittaa Suuri Stara, televisiotähti, jonka mielestä kaikkien pitää vain näyttää
hyvältä ja käyttää avujaan.
Roolitus: Naisia 5, Miehiä 3 ( 8-16 näyttelijää. Vähimmäismäärä 8.)

Ryti valmistui teatteri-ilmaisun ohjaajaksi Helsingin ammattikorkeakoulusta (nyk. Metropolia) vuonna 2003 ja on lisäksi opiskellut teatterin ja draaman tutkimusta, estetiikkaa ja kirjoittamista eri yliopistoissa.
Näytelmät: Kasvukipuja (1999). Siskonpeti (2001). Taisteluni eli perseennuolijan leiripäiväkirja (2001). Kesämies top 30 (2003). Ella-Kaarinan ongelmaboksi (2004). Aatosta jaloa ja alhaista mieltä (2005). Petollinen renki
(2006). Outo (2007). Iltamat (2008). Peilikuva – seksinäytelmä (2009). Yks
kaks kaupungissa (2011).
www.sunklo.fi

54

55

www.naytelmat.fi

Rami Saarijärvi
Rami Saarijärvi on Sastamalassa asuva ohjaaja, joka kirjoittaa toiminnallisia
kesäteatterikomedioita. Kirjoittamisen tavoitteena on kertoa huumorin ja
toiminnan kautta tarinoita, jotka jäävät mielen pohjalle kuplimaan.
Näytelmät: Rakkaani rakentaa ja vatupassi valehtelee (2001). Kuka soitti
poliisit? (2002). Tahdotko naimisiin/ Voulez-vous vous marier (2009). Näillä mennään (2010). Vähän vielä Vitikainen (2010). Opettaja yllättää (2011).
Katsotaan kalenterista (2012). Varokaa, mummo tulee (2012).

Tahdotko naimisiin…

Tekijät: Rami Saarijärvi ja Ilkka Malmi. Roolitus: Naisia 3, Miehiä 2. Muut
roolit: Lisäksi 2 naista/miestä. Kantaesitys Toijalassa kesällä 2009.

Myötämäki on kunta, jossa on kahdenkymmenen vuoden ajan järjestetty
”Tahdotko naimisiin” -tapahtumaa, jossa valittu pariskunta voittaa itselleen
julkiset häät. Ongelmaksi muodostuu se, että vaivalla löydetyn hääparin
osallistuminen yhtäkkisesti peruuntuu. On vain 12 tuntia aikaa löytää uusi
hääpari. Pieneltä kylältä kahden avioon haluavan löytyminen osoittautuu
yllättävän vaikeaksi.

Opettaja Yllättää

Tekijät:  Tapio Parkkinen, Rami Saarijärvi ja Vesa Tuomi (säv.). Kantaesitys
Nokian Kesäteatteri 2011. Roolitus: Naisia 9, Miehiä 6, Lapsia 10

50-luvulle sijoittuva musiikkikomedia. Kuriin ja rangaistuksiin uskova kyläkoulu odottaa uutta opettajatarta, jonka odotetaan jatkavan hyväksi koetulla linjalla. Toisinpa käy. Maija keikauttaa perinteet päälaelleen ja joulujuhlaesitys päättyy katastrofiin. Ennen kuin päästään kevätjuhlaan Maija saa
huomata, ettei yksin voi, eikä tarvitse pystyä murtamaan ennakkoluuloja.

www.sunklo.fi
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viesti, että Onni on saanut matkallaan vakavan sairauskohtauksen. Kotona
aloitellaan hissukseen huonekalujen ja muun Onnin omaisuuden jakoa.
Onnin poika Pena Terttu-vaimoineen odottelee tilille pian tupsahtavia perintörahoja. Stylistitytär Marianne valvoo myös haukkana perinnönjakoa.
Jännitys tiivistyy, kun pirteä Onni antaa puhelimitse matkan varrelta määräyksen panna pöönävellit porisemaan, sillä vieraita on tulossa. Epäluulot
heräävät, kun Onnin kyydistä nousee myös nuori venäläinen nainen Irina ja
hänen tyttärensä Linda. Kotiväki kohahtaa, kun Irina köllähtää nukkumaan
Onnin kylkeen kammarin sivustavedettävälle. Irina joutuu kyläläisten ennakkoluulojen ja juonittelun kohteeksi. Näytelmä kertoo suomalaisten epäluuloisista asenteista, mutta myös suvaitsevaisuudesta.
Roolitus: Naisia 8, Miehiä 5, lapsia
Kuva: Antti Väyrynen (kuvassa Eero ja Ulla Schroderus)

(Alkuperäiseltä nimeltä Kiusaajien katkismus.)

Eero Schroderus
Eero Schroderus on kirjoittanut Suomussalmelle näytelmiä vuodesta 2003.
Ohjaajatytär Ulla Schroderus on dramatisoinut isänsä tekstit. Näytelmiä on
esitetty yli sadassa maamme teatterissa ja ne ovat koonneet noin 300 000
katsojaa. Näytelmät ovat nostaneet Teatteri Retikan yhdeksi Suomen suurimmista harrastajateattereista. Monet kesäteatterit ovat Eero ja Ullan teksteillä saavuttaneet oman katsojaennätyksensä. Schroderuksen vahvuuksia
ovat vankka maalaiselämän tuntemus, lämminhenkisyys ja rehevä kielenkäyttö.

Näytelmät: Amali ja aikamiespojat (2003). Kunnan jauhot (2004). Vilttiketju (2004). Luvattu maa (2006). Onni tulee Pietarista (2006). Täällä Näveri
- Kuuleeko Eurooppa (2007). Pyörätön kylä (2008). Kourallinen ihmisiä
(2009). Hulabaloo (2010). Peti ja puuro (2011). Takahuone (2011).

Onni tulee Pietarista

Onni tulee Pietarista –komedia sijoittuu pieneen maaseutukylään. Näytelmän päähenkilö Onni on saattanut hiljattain vaimonsa Katrin haudan
lepoon ja on lähtenyt itärajan taa hieman tuulettumaan. Pietarista tulee
www.sunklo.fi

Amali ja aikamiespojat
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Schroderuksen ensimmäinen näytelmä oli komedia Kiusaajien katkismus
joka kulkee myös nimellä Amali ja aikamiespojat. Osittain tositapahtumiin
perustuvassa näytelmässä aikamiespojiksi jääneet hyväsydämiset Reiska
ja Tane huolehtivat aikoinaan taloon tulleesta lastenhoitajasta Amalista.
Elämän ehtoopuolella oleva Amali toivoo saavansa elää tutussa pienessä
mökissä Pyhitysvaaran tilalla Reiskan ja Tanen kanssa maailman tappiin
saakka. Pohjolan laskettelurinteet Oy:llä on mellevät suunnitelmat perustaa
laskettelukeskus Pyhitysvaaralle. Tämä hanke pelastaisi koko Kostonjärven kunnan tulevaisuuden. Reiska ja Tane taistelevat kotitilansa puolesta
virkamiehiä vastaan, eikä topakka Amalikaan luovuta helpolla. Näytelmän
sankariksi nousee paikallislehden kesätoimittaja Auni Vääräniemi. Näytelmä kertoo lähimmäisen vastuusta ja vanhuksen oikeudesta päättää omasta
elämästään.
Roolitus: Naisia 10, Miehiä 5
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Mooses ja Mahvian miehet
Mooses ja Mahvian miehet on yksi viidestä ”Moosesnäytelmästä”. Näytelmä
kertoo pienviljelijä Mooseksesta ja hänen vaimostaan Almasta. Kitulias
pienviljelijän elämä laittaa laiskan ja kekseliään, mutta hyväntahtoisen
Mooseksen hankkimaan lisätienestejä keinoja kaihtamatta. Nuo ”lisätienestit” eivät ihan aina täytä normaaleja moraalikäsityksiä, varsinkin kun
mukaan soppaan sekoitetaan vielä pari Mahvian miestä, mutta viis siitä
kunhan Alma ja nimismies pysyvät tyytyväisinä.
Rooleissa 4 naista ja 9 miestä. (osan voi tehdä kaksoisrooleina)

Väärämäen veljekset

Kuva: Kirjailija

Raimo Suuronen
Raimo Suuronen on vuonna 1954 Tampereella syntynyt, Saarijärvellä asuva
kirjailija/muusikko. Hän on tähän mennessä kirjoittanut yhdeksän kokoillan näytelmää.

Väärämäen veljekset kertoo kahdesta erilaisesta aikamiespojasta. Silvo on
kiltti, ahkera ja hiljainen vanhempi veli. Nuorempi Esa on päinvastainen
tapaus. Yhteistä kummallekkin on naisenkaipuu ja tämä saakin Väärämäen
taloon vipinää kun naisia alkaa ilmaantua kaksin kappalein. Kaikki ei ole
kuitenkaan sitä miltä näyttää ja sanonta ”hiljaisissa vesissä ne suurimmat
kalat kutee” saa merkityksensä. Näytelmä on komedia, jota voi esittää sisällä tai ulkona.
Rooleissa 4 naista ja 4 miestä

Suurosen tekstit ovat pääasiassa vauhdikkaita, elämänmakuisia komedioita
kesäteattereille, joskin joitakin niistä on esitetty myös sisänäytelminä. Joihinkin Suurosen näytelmiin on sisällytetty kirjailijan säveltämiä lauluja. Ne
voi jättää myös pois näytelmästä, juonen häiriintymättä. Musiikin ja tehosteet voi tilata korvauksetta kirjailijalta.
Näytelmät: Sotamies Keppilän kotiloma (1995). Mooseksen pontikkapisnes (1996). Mooseksen penninpyöritys (1997). Sattumien saluuna (1998).
Näkkijärven polska (1999). Mooses ja Mahvian miehet (2001). Mooses
Viinanen – luojan mieliharmi (2005). Mooses Viinasen elämä – vaipoista
verkkareihin (2007). Väärämäen veljekset (2010).
www.sunklo.fi
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Vieläkö on Villihevosia (1997). Mustanaamion napanuora (1999). Kaks
nurin, kaks oikein (1999). Kärsään Katsomatta (1999). Katiska (2000). Koivuhiiri ja Päästäinen (2000). Maailman Pienin Lehmä (2000). Putkivalssi
(2000). Hippiäinen (2001). Maailman Napa (2002). Suohonlaulajat (2002).
Hiirimatto (2003). Vitriini (2004). Kyykeriläinen (2005). Kaivoksen kainalossa (2007). Leivänjuuri (2008). Hymypoika ja Lumienkeli (2010). Kiven
syli (2010). Mustasulka ja merimies (2011).

Leivänjuuri

Eletään nykyaikaa maalaistalossa, pienet pellot ympärillä, lypsykarjaa vain
kolmetoista päätä ja silti; sitkeyttä riittää. On leivänjuuri, se on kulkenut
suvussa 250 vuotta, on myös vahvoja naisia, on sisukkuus, on totuus, on
anteeksipyyntö ja hyväksyminen, on rakkaus jota etsitään ja löydetään.

Kuva: Tammi / Ville Palonen

Esko-Pekka Tiitinen
Vuonna 1956 Suonenjoella syntyneen Esko-Pekka Tiitisen päänäyttämö on
korvien välissä. ”Tarina annetaan pohdittavaksi. Näytelmä on aina alustus
keskustelulle, en tarjoa lopullisia vastausta. Näytelmän jälkeen alkaa ’toinen
puoliaika’”, Tiitinen sanoo. ”Päänäyttämö jolle kirjoitan, on katsojan korvien
välissä”.

Perheeseen on tulossa uusi vävy, pihapiiriin ilmestyy arvoituksellinen koirakin, etsitään sijoja, törmätään ennakkoluuloihin, haaveisiin, vietetään
ukin syntymäpäiviä, mutta kuka tässä syntyykään uudestaan?

On väkevä elämä ja ymmärtämys siitä, että uusien asioiden tulo on hyväksi,
mutta ilman menneitä aikoja ei tässä oltaisi, ei pidettäisi toista kädestä, ei
kuiskattaisi toiselle tulevaisuuden suunnitelmista. Juuri nyt on hyvä aika.
Ennen kuin myöhäistä on.
3 naista, 4 miestä. Laulujen sävellykset Ilmari Tiitinen.

Koivuhiiri ja päästäinen

Tiitisen näytelmätuotantoon kuuluu sekä aikuisille suunnattua draamaa
että lasten- ja nuortennäytelmiä. Hänen kirjojaan on käännetty yhdelletoista kielelle.

Kokoperheen näytelmä kertoo Koivuhiiren ja Päästäisen tarinan. Rakkaus
on suurin mahti maailmassa, se voittaa Piisamin säätämät omituiset lait ja
saarelaisten ennakkoluulot. Tarina on allegoria maahanmuuttajista, näytelmän voi nähdä vastalauseena rasismille.
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Näytelmät: Einokki poika (1985). Syrjäseudun suursirkus (1987). Piirakka-kabaree (1988). Prinsessa Ryysynen (1989). Muukalaispassi-musikaali
(1991). Mustalaatikko (1991). Villi Tie (1991). Aresti (1992). Kairatut sydämet-musikaali (1992). Hirveä kahdella jalalla (1992). Voi Vallatonta (1993).
Sika-nauta (1995). Suut Mansikalla -kabaree (1995). Uunipyhimys (1996).
www.sunklo.fi

Henkilöt: Koivuhiiri, Päästäinen + sekalainen joukko saarelaisia. Laulujen
sävellykset Kaj Chydenius.
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Teuvo harrastaa rallia ja käy vuorotyössä tehtaalla. Eihän pikkupaikkakunnalla muita vaihtoehtoja ole, kun täällä on luotettu tähän yhteen.Tehtaalle
tulee uusi nuori naisjohtaja Laura Jenna Jurvanen, johon Teuvo koittaa saada kontaktia. Rakkaus jo vähän orastaakin, kun sitten tehdas joutuu markkinavoimien puristuksiin ja aiotaan lopettaa. Kukin reagoi tyylillään sokkiin. Teuvo haluaa Laura Jennan, kun taas Laura Jenna haluaa pitää tehtaansa ja johtajan paikkansa. Luottamusmies haluaa muuttaa mökille ja jättää
kaiken, vuorotyömies haluaisi eläkeputkeen ja Teuvon pikkusisko ilotsee
kun ei tarvitse mennä koskaan tehtaalle töihin. Musiikki on Gösta Sundqvistin ja Leevi & Leavings ironista iskelmää, jonka purevat sanoitukset kuljettavat juonta eteenpäin. Näytelmä on kirjoitettu Korvenkylän kesäteatterille
2009, jolloin se oli 12100 katsojallaan katsotuin harrastajakesäteatteri.
Roolit: 7 naista, 9 miestä, kaksoisroolitus mahdollinen.

Unelma Onnesta (Hyvää ja Kaunista)
Kuva: Kirjailija

Marianne Tikkanen
Diplomi-insinööri Marianne Tikkanen kirjoittaa sivuammatikseen musiikkipitoisia näytelmiä. Tikkasen kirjoittaminen alkoi äitiyslomalla 1999 omista kokemuksista maailmankaupassa televisiosarjaan Kaverille ei jätetä. Seuraava työ käynnistyi, kun sana kirjoitusharrastuksesta kiiri ja Tikkaselta
tilattiin musiikkinäytelmä Rauli Badding Somerjoen elämästä (Tähdet, tähdet). Sen jälkeen hän on kirjoittanut näytelmän muutaman vuoden välein.
Näytelmät: Tähdet, Tähdet – Rauli Badding Somerjoki -musikaali (2005).
Hetki Lyö – Kirill Kirka Babitzin musikaali (2008). Teuvo ja paperitaivas –
Leevi and the Leavings -musikaali (2009). Unelma Onnesta – Suomi-rock
-musikaali (2012)

Teuvo ja paperitaivas

Näytelmä teollisuuden rakennemuutoksesta pienten ihmisten näkökulmasta. Rosoisia, elämänmakuisia rooleja sekä nuorille että vanhoille miehille ja
naisille.
www.sunklo.fi
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Näytelmä kertoo 80-luvun nousukaudesta 3 nuoren miehen ja heidän lähipiiriensä kautta nähtynä. Musiikkina sen ajan Suomi-rokkia mm. Eput,
Popeda, Mamba, Dingo, Kolmas Nainen. Lyriikat ja juoni limittyvät tiiviiksi
kokonaisuudeksi.

Pentti Kouri pääsee intistä. Hän on lähiöpoika, joka unelmoi rikkauksista.
Make tulee perimään sukutilan, mutta unelmoi vapaudesta. Jartsa ei oikein
tiedä, mutta hänen äitinsä unelmoi että pojasta tulisi pappi. Pojat suunnittelevat interrailia. Heidän tyttöystävänsä Malla ja Lissu harrastavat hiihtoa,
mutta sekin on murroksessa. Maken maatila on muutosten kourissa ja sitä
pitäisi uudistaa, mutta Eno ei saa pankista lainaa remonttiin. Näytelmässä
on mukana monia 80-luvun ilmiöitä valuuttalainoista V-tyyliin. Lopussa
kurkistetaan 5 vuoden päähän, kun pojat ja tyttöystävät kohtaavat uudestaan Maken sukupolvenvaihdos-juhlissa ja huomaavat loppujen lopuksi
unelmoivansa tavallisesta perhe-elämästä.
Roolit: 5 naista, 5 miestä, 1 lapsi.
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katri (1999). Pikku Anni ja sankarveli (1999). Rantakylän Aatos (1999).
Taiteilijan tehtävä (2012).

Taiteilijan tehtävä

Näytelmä on tehty ulkonäyttämölle, soveltuu sisätilaankin. Rooleja naisille
4, miehille 7. Kesto n. 80 min. (48 sivua)

Näytelmä on kriittinen näkemys ydinvoimaloitten vaikutuksesta luontoon.
Ääneen pääsevät niin työtä vaille jäänyt, kuin maan myyntiin aikovat omistajatkin. Taiteilijan tehtävä näytelmässä on sekoittaa kaikkien suunnitelmia.
Aiheestaan huolimatta näytelmä ei ole yksipiippuinen.

Meiltä paras mies kehiin

Kuva: Kirjailija

Sinikka Uusitalo
Sinikka Uusitalo syntyi vuonna 1933 Metsäpirtissä Karjalan Kannaksella.
Nykyinen asuinpaikka Rauma. Kirjoittaminen alkoi vuonna 1972 äkillisellä
runojen tulvalla. Paikallisella harrastajaryhmällä, jossa Uusitalo opetteli
näyttelemisen alkeita, on hänen omasta mielestään merkittävä osuus tuohon purkautumiseen.
Runojen jälkeen syntyi 4 näytelmää ”omalle ryhmälle”, sekä useita radiokuunnelmia joista 4 on esitetty. Novellien ja näytelmien jälkeen yrityksiä
saada julkisuuteen romaani, siinä kuitenkaan onnistumatta. Vuonna 2009
julkaistiin omista lapsuuden vaiheista kertova omakustanne ”Seitsemän
vuoden matka”, tekijänä Mediapinta.

Näytelmät: Luonnollinen valinta (1986). Huomiseksi selkenevää (1987).
Aukustin suvisaappaat (1988). Musta peura (1989) . Kuuton aika (1996).
Julius Ristimäki täyttää 90v. (1997). Kotini on linnoitukseni (1997). Varttia
vaille vanha (1997). Perunkirjoitus (1997). Yö Altairissa (1997). Lepakkowww.sunklo.fi
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On Sauli Korpelan vuoro nousta Osaston Eduskuntaehdokkaaksi. Tukimies
Salmisen avulla Saulille hahmotellaan kansanedustajan persoonaa ja ”lookia”. Kampanjaan tarvittavat varatkin on tiedossa: perintö äsken kuolleen
äidin jälkeen.

Saulilla on kolme sisarta. He kaikki kokoontuvat perunkirjoitus/ jakotilaisuuteen lapsuudenkotiinsa. Tilanne nostaa lapsuuden jättämät kaunat,
paljastaa mitä kenestäkin on tullut, myös sen mihin kukakin pyrkii. Lopulta
vain yksi pääsee asettamaansa päämäärään, eikä se ole Sauli.
Ehdokkaan valmennuksen koomiseen teemaan liittyy tässä toinen, kokonaan vakava säie: esille nousee tänä päivänäkin ajankohtainen vanhojen
hoito: Kuka hoitaa ja missä, ja kuka hoidon maksaa?

Valmistunut vuonna 1997 nimellä Perunkirjoitus. Uusittu vuonna 2008 nimellä Varokaa lohikäärmeitä. Ajankohtaistettu vuonna 2012 nimellä Meiltä
paras mies kehiin.
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Matti Wanne
Matti Wanne on näytelmäkirjailija Kangasalta. Wanteen näytelmät ovat
komedioita nimenomaan harrastajateattereille, joiden resurssit on tekstejä
nikkaroidessa huomioitu. Näytelmät ovat kesäteatterikelpoisia. Kokoillan
näytelmiä on syntynyt toista kymmentä, joista tällä hetkellä (2012) kuusi
on nähtävillä Näytelmät.fi-palvelussa. Vajaan kymmenen vuoden aikana
ovat Wanteen näytelmät keränneet viitisenkymmentä ensi-iltaa erilaisten
teattereiden ja näytelmäryhmien esittäminä.

Näytelmät: Kuka kumma kuuluisuus (2004). Kuin telkkä pöntöstä (2007).
Poikamiehen pesäpuu (2010). Käry kävi, isäntämiehet! (2011). Kirkkoväärtin kolmas kortti (2012). Pekko ja peikonpyydystäjät (2012 ).

pyytää anteeksi isännän kanssa harjoitettua syntiä. Tunnustus ei herätä hilpeyttä asianomaisissa. Kylän isännille tulee kiire keksiä pelastavia konsteja
ennen kuin Tilkku-Leena ehtii muihinkin taloihin katumuskierroksellaan.
Syntynyttä soppaa hämmentävät isäntämiesten ohella emäntä, ruotimummo, lukkari, ruustinna, postiryökkynä, laiskaksi moitittu renki ja tietysti
toisiaan katselevat nuoret. Tarina uhkaa saada odotetun lopun. Mutta kun
viimeinen koukku katsotaan, niin oliko kaikki sitä, miltä näytti? Vai oliko
joku ovelampi kuin muut? Ja kuka?

Roolit: 6 naista, 6 miestä, 4 lasta. Saatavilla versio, jossa 6 naista, 7 miestä, 4
lasta. Esitetty vuosina 2011-2012 yhteensä 7 teatterissa.

Poikamiehen pesäpuu

Poikamies Immu Markkasen asiat ovat hyvin. Leskirouva Signe tarjoaa katon pään päälle, neiti Unelma huolehtii muista tarpeista ja vähän etäiseksi
jäänyt pääkaupunkilaisikäneito takaa Immun pikkufirman pankkilainat.
Eräänä aamuna idylli alkaa murtua. Naisten avuliaisuuden takaa paljastuu
Immun siviilisäädyn päälle käypiä pyyteitä. Liiketoimintaan tulee paha särö
kun tuttu pankkiiri heittäytyy hankalaksi ja haastemiehelläkin on ikäviä
terveisiä. Niin on Immu keskellä painajaista. Yhtäällä uhkaa konkurssi ja
toisaalla vihkipalli, mille polvistumista vaatii kolmekin morsianehdokasta.
Onneksi on ystäviä. Toritaulutaiteilija Ruupens, romanirouva Veera ja kiukkuinen terveyssisko Irmeli kiskovat hektisten vaiheiden jälkeen kuiville Immun ehkä jotakin oppineena mutta kylläkin vähemmän vapaana miehenä.

Roolit: 5 naista, 5 miestä, saatavilla versio, jossa lisäksi 4 lasta. Esitetty vuosina 2010-2012 yhteensä 16 teatterissa.

Käry kävi, isäntämiehet!

Näytelmä johdattelee aikaan sata vuotta sitten. Tarinamme kylässä asuu
Tilkku-Leenaksi nimitelty palkollinen, joka askareidensa ohella on silloin
tällöin vastannut isäntien lemmenkutsuun. Eräänä päivänä Tilkku-Leena
ilmestyy Yrjänän talon emännän puheille, kertoo tulleensa uskoon ja haluaa
www.sunklo.fi
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Muistilista tekijänoikeudesta
1. Tekijänoikeuslaki edellyttää, että teosta käytettäessä tekijän nimi
on ilmoitettava. Siksi kirjailijan (myös dramatisoijan, kääntäjän, sovittajan, jne.) nimi on mainittava kaikissa julisteissa, esitteissä, ilmoituk
sissa ja muissa markkinointimateriaaleissa. Alan käytäntö on, että kirjailijan nimi ilmaistaan jollakin seuraavista tavoista:
a) Kirjailija		
Teoksen nimi			

b) Alkuperäiskirjoittaja – Sovittaja
Teoksen nimi

c) Teoksen nimi		
d) Teoksen nimi
Kirjoittanut XX			
Alkuperäisteos XX
					Sovitus XX (Käännös XX)

2. Tekijänoikeuslaki on myös tarkka siitä, että kirjailijan tekstiä ei
saa muokata ilman kirjailijan ja / tai häntä edustavan Sunklon lupaa.
Dramatisoinneista ja sovituksista tehdään aina erillinen valvontavaltakirja.

3. Ota ajoissa yhteyttä Sunkloon varmistaaksesi, että näytelmä on
saatavissa. Sopimusta varten tarvitsemme tiedot a) esittävästä teatterista, b) mikä teos on kyseessä ja kuka sen on kirjoittanut (sovittanut),
c) sopijateatterin ja sen yhteyshenkilön yhteystiedot ja d) kenelle ja mihin osoitteeseen sopimus lähetetään allekirjoitettavaksi.
4. Esitysoikeussopimus tulee toimittaa allekirjoitettuna Sunkloon ennen harjoitusten aloittamista.

5. Ensi-iltapäivä tulee ilmoittaa Sunkloon hyvissä ajoin ja ensi-iltakutsut on lähetettävä kirjailijoille ja Sunklolle viimeistään kuukautta ennen
ensi-iltaa.

6. Näytelmän esitysoikeuksien valvojana on ilmoitettava käsiohjelmissa ja muissa materiaaleissa Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat – Finlands Dramatiker och Manusförfattare ry.
www.sunklo.fi
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7. Ilmoitathan Sunkloon laskutusosoitteen, jos se ei ole sama kuin esittävän teatterin. Tekijänpalkkiot ja tilityserittely on lähetettävä kahden viikon kuluessa esitysten päättymisestä. Tilityslistat voi lähettää
myös sähköisesti.

8. Peruuntuneesta projektista pyydämme ilmoittamaan mahdollisimman pian.

9. Kirjailijan tekijänoikeuden loukkaaminen on rangaistava teko, josta voidaan tuomita sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. On siis
sekä kirjailijan että teatterin etu, että tekijänoikeusasiat ovat kunnossa.
10. Ota yhteyttä Sunkloon aina, jos olet vähänkin epävarma esitysoikeuksiin liittyvissä asioissa. Autamme mielellämme.

Näytelmät.fi
•

Yli 4000 näytelmää, klassikoista nykydraamaan

•

Lisenssin lunastamalla voit lukea näytelmiä suoraan
palvelusta esimerkiksi tietokoneella, tabletilla ja
älypuhelimella tai tulostaa niitä tutustumista
tai harjoituksia varten

•

Palvelu on huomattavasti edullisempi ja nopeampi tapa hankkia
näytelmäteos kuin perinteinen postin kautta asioiminen

•

Auki ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä

•

Kuukausittainen Näytelmät.fi-uutiskirje sisältää uutisia,
näytelmäpoimintoja ja listan palveluun lisätyistä teoksista

•

Vuosihinta: 150 € × teatterin näyttämöiden lukumäärä

•

Vieraile osoitteessa: www.naytelmat.fi
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harrastajateatterikatalogi
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