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ENTÄS NYT KOTOMAA!

SUVI
TERÄSNISKA

MIKKO
KUUSTONEN

LIPUT 35,-

18.8.

8.6.

Käsikirjoitus ja ohjaus: Pekka Saaristo
Musiikin sävellys: Jari Levy

30.6.–14.7.



TIEDUSTELUT JA LIPPUVARAUKSET: 
02-5546 370 www.tuiskula.info, 
Ilmiintie 27, 27730 TUISKULA

LIPUT: aikuinen 18,- , lapset alle 12 v. 10,-, 
eläkeläiset ja opiskelijat 16,-, 
ryhmät yli 30 henkeä 
aikuiset 16,- ja lapset alle 12 v. 9,-. 
Ryhmäliput postiennakolla + postikulut. 
Kahviliput 4,-.

Me tekijät Tuiskulassa olemme tottuneet luottamaan vuosikymmenten 
ajan paikalliseen perinteeseen. Ja tietysti myös nyt, Tasavallan tasa-
vuonna, teemme samoin!

ENTÄS NYT KOTOMAA! on lämminhenkinen kansankomedia Kotomaan torpan 
vaiheista -20 luvun alkupuolella, kun torppien vapautuminen Tuiskulassa, Köy-
liössä ja koko maassa oli juuri tapahtumassa. Torpparilain tulo oli kansakuntaa 
syvästi koskettava uudistus. Sisällissota oli sodittu, kuningaskunnaksikin oli 
kurkoiteltu, vaan tasavaltaan oli toki taivuttu. Kansan kurjuus ja kapinahenki 
piti kuitenkin pysäyttää maan ja mannun avulla. Mutta kuinka paljon annetaan 
ja kenelle? Siitä Kotomaankin torpassa nyt kamppaillaan!
Jos näytelmän nimi Entäs nyt Kotomaa! tuo lukijan mieleen yhtymäkohtia 
Niskavuori sarjaan, ajatus ei ole vallan väärä! Kotomaa oli köyliöläisittäin mah-
titorppa, eikä verevä leskiemäntä Juhanna ole niinkään valmis siitä lohkomaan 
”viinankeittäjä” veljensä Vikun hyväksi. Sanavalmis Vihtori ”Viku” Kotomaa on 
”Plootuvuarelt armahrukse ja luattamukse saanu”, eikä oikeudestaan hänkään 
niin vain luovu.
Aito murre raikuu taas ensi kesänä Tuiskulan mäellä, Torpparimuseon autent-
tisessa miljöössä. Mittava, osaava näyttelijäkunta (lähes 40 roolia!) puetaan 
prikulleen ja ehdoton antaumus sekä kokeneen ohjaajan ”rakastava piiskaus” 
synnyttävät hersyvän huumorin ja takaavat teille nautittavan kesäteatteriko-
kemuksen.

TERVETULOA TUISKULAAN!

PEKKA SAARISTO
Käsikirjoittaja- ohjaaja   

PERINTEITÄ KUNNIOITTAEN! NÄYTÖKSET: 
 pe  30.6.  klo 19 loppuunmyyty
 su  2.7.  klo 13
 su  2.7.  klo 19 loppuunmyyty
 ma  3.7.  klo 19
 ti  4.7.  klo 19
 ke  5.7.  klo 19
 to  6.7.  klo 19
 pe  7.7.  klo 19
 su  9.7.  klo 13
 su  9.7.  klo 19
 ma  10.7.  klo 19
 ti  11.7.  klo 19
 ke  12.7.  klo 19
 to  13.7.  klo 19
 pe  14.7.  klo 19

KONSERTIT: 
  To  8.6.  klo 19  SUVI TERÄSNISKA 
 Pe  18.8.  klo 19 MIKKO KUUSTONEN

KATETTU KATSOMO


