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 >Kati Heposaaren akvarelleja
Ateljee Galleriassa (Kleemolantie 50) heinäkuun ajan joka päivä klo 
12–18.

 >Helyjä ja heinäseipäitä
Käsityöläisten myyntinäyttely Yläneen kotiseutumuseolla. Keramiik-
kaa, kynttilöitä, kuvia, hahmoja, tekstiilejä, koruja ja lammastuottei-
ta. Avoinna 27.6.–4.8. joka päivä klo 11–17.

 > Sodasta rauhaan -näyttely
Säkylän Talvi- ja jatkosotamuseon uusi näyttely 17.6. alkaen. Avoin-
na ti–pe klo 10–17 ja heinäkuussa lisäksi la klo 10–14 ja su klo 12–16.

 >Pois syrjästä -hankkeen julistekilpailun näyttely
Säkylän kirjastossa sen aukioloaikoina 16.6.–3.7. Yli 60 säkyläläisen 
koululaisen työt.

 >Postikorttimaisemia
Euran kirjastossa 3.7. asti Eura-aiheisia maisemapostikortteja eri vuo-
sikymmeniltä Pekka Helanderin kokoelmista.

 >Harri Nurmisen valokuvia
Euran kirjaston vitriinissä luontoaiheinen valokuvanäyttely elokuun 
loppuun.

 > Sanoja viisareitten varassa: ääniä ajassa -runonäyttely
Ruukinpuiston kellotapulissa kesäkuun ajan Mervi Kariniemen, Mark-
ku Koiviston ja Ismo Viljasen runoista koottu näyttely. Avoinna ti–pe 
klo 11–17 ja la–su 11–15.

 >Pihapiiri ja perhosensiipi -öljyvärimaalauksia
Kodiksamin koululla kesäkuun ajan Ossi Junnilan öljyvärimaalauksia. 
Avoinna klo ti–su klo 12–18 (ei 20.–22.6.).

 >Kastemekkonäyttely
Yläneen kotiseutumuseolla kesäkuun ajan ti–pe klo 12–17 ja la–su 
klo 12–15.

 >Tuula Palmunen-Saaren akvarelleja
Kiukaisten Wanhassa Pappilassa kesäkuun ajan ti–pe klo 12–16 ja su 
klo 12–15.

 >Pertti Koivikon serigrafioita
Tuiskulan Kotikolossa (Vähäjärventie 15, Köyliö) kesä–heinäkuussa 
päivittäin klo 12–15.

 > Jaakko Ojalan valokuvia ja Seppo Anttilan maalauksia
Villa Linturissa (Köyliöntie 7, Köyliö) 9.8. asti joka päivä klo 11.30–18.

 >Kotiseutunäyttely ja Kyl meill o enneki jo elett -näyttely
Panelian kotiseutumuseossa kesätiistaisin klo 18–20.

 >Alvar Aalto – Elämälle herkempi rakenne -näyttely
Kauttuan Ruukinpuiston Terassitalossa (Alvar Aallon tie 4 as 3) Aallon 
ja Artekin huonekaluilla sisustettu asunto sekä näyttely Aallon töis-
tä. Avoinna 9.8. asti ti–pe klo 11–17, la–su klo 11–15.

 >Alvar Aalto Satakunnassa -näyttely
Ruukinpuiston tallissa 9.8. asti ti–pe klo 11–17 ja la–su klo 11–15.

 >PUITA ja muita -näyttely
Raija Äärin töitä esillä Kauttuan Ruukinpuiston Maitokopissa (Sepän-
tie, Eura) 28.8. asti ti–ke ja pe klo 11–17, to klo 13–19 ja la klo 10–15.

 >Kangastuksia-näyttely
Kahvila Kyöpelin takahuoneessa. Avoinna 28. elokuuta asti ti–ke ja pe 
klo 11–17, to klo 13–19, la klo 10–15 ja kun Ruukinpuistossa tapah-
tuu. Annette Juuselan sisustustaidekangasnäyttely.

 > Suomen nukketaitelijoiden Linnan juhlat -näyttely, Sota-
veteraanien näyttely sekä Kädentaitajien myyntinäyttely
Kiukaisten Wanhassa Pappilassa. Avoinna koko kesän ti–pe klo 12–
16 ja su klo 12–15.

 >Kaffet ja kulttuurii -näyttely
Kahvila Kyöpelissä kesä–elokuussa ti–ke ja pe klo 11–17, to klo 13–
19, la klo 10–15 ja kun Ruukinpuistossa tapahtuu. Valokuvaaja Har-
ri Nurmisen, taiteilija Matti Laineen ja taiteilija Kaisa Soveron yh-
teisnäyttely.

 >Räisälä-museo
Köyliön Kepolassa auki kesä–elokuussa sunnuntaisin klo 12–16.

 > Säkylän Talvi- ja jatkosotamuseo
avoinna tiistaista perjantaihin klo 10–17.

 >Tehtävä Normandiassa
Pentti Hakamäen valokuvia ja Pirjo Hamm-Hakamäen pastellipiirrok-
sia Eurassa Hammin talon Jokigalleriassa (Sorkkistentie 33) 4.10. as-
ti ma–pe klo 12–18, la–su klo 12–16.
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> – Tulee sähkö, tulee elämää.
Tuiskulassa 50-luvun maa-

laiskylässä nousee paitsi suu-
ria toiveita myös muuntajaa ja 
sähkötolppaa, kun joukko iloi-
sia monttöörejä saapuu asen-
tamaan kylän nykyaikaan. 
Sähkö tulee, mutta mitä se 
tuo tullessaan? Kyläläisten on 
päästävä yli sota-ajan arvista, 
henkilökohtaisista tragediois-
ta ja vääristä valinnoista, jotta 
uusi aika voidaan kylässä aloit-
taa puhtaalta pöydältä. Se vaan 
ei kaikilta noin vain sujukaan.

Tuiskulan kesäteatterissa 
liikutaan tänä kesänä totuttua 
tummemmilla vesillä, kun la-
valla nähdään Pekka Saariston 
käsikirjoittama Sähkö virtaa 
suanis. Näytelmän ohjaa esi-
koisenaan Juha Kulmala, joka 
perjantain ensi-illassa suoriu-
tui haastavasta kaksoisroolis-
taan sekä ohjauksen että lavan 
puolella vakuuttavasti.

Näytelmä itsessään naurat-
ti, kohahdutti ja veti toisinaan 
hiljaiseksi. Katsojaa se puhutte-
li nostamalla esiin arjen vaikei-
ta ja vaiettuja asioita, kuten an-
teeksiantoa, petetyksi tulemis-
ta ja yksinäisyyttä. Ensi-ilta oli 
Tuiskulassa kaikin puolin val-
mista ja vaikuttavaa teatteria.

Rooleissa syvyyttä
Valdemar ”Valte” Järvelä (Tero 
Kinnunen), kalastaja ja neljän 
tyttären isä, pyörittää perheen 
arkea ja vastustaa sähköä, jon-
ka kylällä puhutaan vieneen 
Valten vaimon hengen. Mur-
hetta Valtelle aiheuttaa mies-
ten perässä juokseva tytär 
Mirkku (Reetta Hulmi), jonka 
isolla kaasulla palava rakkaus 
kohdistuukin komeaan, mutta 
rengastettuun monttööri Rei-
noon (Tomi Hulmi). 

Leskirouva Dagmar Ekholm 
(Sirkka Salo) asuttaa siskonsa 
Ellenin (Susanna Salo-Kimp-
pa) ja palvelija Iidan (Eila Lai-
ne) kanssa kylän kartanoa. Sis-
kojen välit muuttuvat hyisiksi, 
kun Dagmar saa vihiä Ellenillä 
ja miehellään olleen säpinää 
vuosia sitten. Sisko lähtee Hel-
sinkiin, ja Dagmar jää yksin Ii-

KESÄTEATTERI # Tuiskulan kesäteatterin Sähkö virtaa suanis 
naurattaa, mutta vetää myös hiljaiseksi. Puhuttelevaa näytelmää 
kannattelevat taitavat roolisuoritukset. 

Monikerroksellista 
kesäteatteria

dan ja katkeruutensa kanssa. 
Tero Kinnunen ja Sirkka Sa-

lo tuovat hienovaraisesti ja tai-
dokkaasti esiin roolihahmojen-
sa kerroksellisuuden. Dagmar 
puhuu ylevästi onnea tuovis-
ta sirpaleista ja puhumisen tär-
keydestä, muttei koskaan pysty 
selvittämään asioita siskonsa 
kanssa. Valte puolestaan voit-
taa näytelmän aikana vähitel-
len pelkonsa ja surunsa. Ym-
pyrä sulkeutuu, kun Valten ty-
tär ottaa mittaa muuntajasta.

Näytelmän raskaita teemo-
ja keventää monttöörien kes-
kinäinen irvailu, ja Juha Kul-
mala ja Eila Laine valloittavat 
katsojat eläytymisellään ja il-
meikkyydellään. Jokunen vitsi 
toistui näytelmän mittaan tur-
han usein, mutta muulloin re-
teä työmieshuumori osui ylei-
söönsä. Vähät efektit antoivat 
näyttelijöiden väliselle dialo-
gille sen ansaitseman arvon. #

Sanna Joutsenlahti ja Laura Heinonen, Eura

”Näytelmä on ylittänyt odotukset, sillä epäilimme sen ole-
van enemmän historiallisesta näkökulmasta. Taustal-
la heitettävä kaksimielinen ja sarkastinen ”läppä” on to-

si hyvää. Tämä on tällainen nostalginen elämys, ihan erilai-
nen kuin elokuvateatterissa.

Näytelmä 
nauratti, 
kohahdutti ja 
veti toisinaan 
hiljaiseksi. 

Valten (Tero Kinnunen vas.) lettipäinen tytär Kaisu (Tiia Kinnunen) pelkää sähköä kurjin seurauksin. 
Avuksi ovat rientäneet Juha Kulmalan näyttelemä Rakkolan Viki, Virpi Vähätalon Maikki Järvelä sekä 
Sirkka Salon Dagmar Ekholm.

Paneliassa iltatori
heinäkuun joka keskiviikko klo 16–19.

Herkkuja, kahvia, kalaa...
Tervetuloa myymään ja ostoksille! 
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