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Sähkö virtaa suanis
- Käsikirjoitus: Pekka Saaristo
- Ohjaus: Juha Kulmala
- Musiikki: Johannes Perko
- Lavastus: Kari Krusberg, Veikko Salo ja 
Pentti Vuotila
- Puvustus: Sirkka Salo
- Rooleissa mm: Tero Kinnunen, Virpi 
Vähätalo, Reetta Hulmi, Aino Kimppa, 
Tiia Kinnunen, Sirkka Salo, Susanna Salo-
Kimppa, Eila Laine, Osmo Sillanpää, Tomi 
Hulmi, Juha Kulmala, Kauko Laine
- Ensi-ilta Tuiskulassa 26.6.2015
- Näytökset 9.7.2015 asti. 

Käsikirjoittajan sanoin enemmän 
kuin johtimissa virtaavasta sähkös-
tä, näytelmä kertoo miehen ja nai-

sen välillä säkenöivästä sähköstä, joka on 
ikuista.

Tällä kertaa Tuiskulan torpparimuseon 
maisemissa palataan 1950-luvllle ja ai-
kaan, jolloin kylään vedettiin sähköä. 

Uusi ja outo, jonka tarpeellisuuttakaan ei 
niin varmasti tiedetty. Pelottavakin. Säh-
kön tulo merkitsi myös monttöörien saa-
pumista Köyliöön. 

Nuo taitavat työmiehet, joista monella 
oli perhe kotipaikkakunnalla, saivat pai-
kallisten naisten ja tyttöjen sydämet lyö-
mään aivan uuteen tahtiin. 

Kaikki ei kuitenkaan ole ihan sitä, miltä 
ulospäin näyttää. Sähkö tuo valon, mutta 
paljastaa samalla petollisuuden. 

Miehensä muistoa hellästi vaaliva karta-
non rouva (Sirkka Salo) joutuu karvaasti 
toteamaan, että miehiä on sittenkin vain 
kahdenlaisia. 

Kaikki miehet valehtelevat, toiset vaan 
vähän vähemmän kuin toiset.

Tuiskulan kesässä jo vuosia näyttelijä-
nä nähty Juha Kulmala tekee ohjausde-
byyttinsä tutun joukon kanssa vahvalla ot-

teella. Lopputulos on taattua tuiskulalaista 
laatua. Neljän kuukauden uurastus näkyy 
nautittavana elämyksenä, jonka yleisö pal-
kitsi raikuvin kätten taputuksin.

Valkeakosken kaupunginteatterissa vii-
me näytäntökaudella loistavia arvioita saa-
vuttanut Juha Kulmala vie roolinsa aina 
nälkäisenä Rakkolan Vikinä ammattitai-
dolla ja yleisön ottavalla lämmöllä ja luon-
tevuudella.  

Yksityiskohdat ovat viimeiseen asti mie-
tittyjä. Kun monttöörit tulevat kartanol-
le syömään, ruuan tuoksu ulottuu katso-
moon asti.

Ohjaaja on löytänyt kesäteatterin väes-
tä kaikille parhaiten istuvan roolin. Kaikki 
ovat onnistujia, jokaista voisi kiitellä, mut-
ta nuorimmasta kaartista Tiia Kinnunen 
kalastaja Järvelän tyttärenä Kaisuna tekee 
ainutlaatuisen roolityön. Hänen otteensa 
maailmaa aikuisen lapsen silmin katsova-
na tyttönä on hellyttävä. Kaisu ei pelkää 
sähköä.

Näytelmän lemmenparin, kalastajan ty-
tär Mirjamin (Reetta Hulmik) ja mont-
tööri Reinon (Tomi Hulmi) suhde on 
alkumetreistä lähtien ajautumassa kohti 
kyyneliä. 

Äijämiehellä on kotipuolessa vaimo ja 
kolme poikaa. Erityisesti Reetta Hulmin 
tunteet välittyvät väkevinä. Hän on herk-
kä näyttelijä, jonka eloisia kasvoja ja koko 
olemusta värittää tunne rajusta rakastu-
misesta syvään epätoivoon.

Tero Kinnunen kalastaja Järvelänä 
onnistuu oivallisesti saamaan katsojat 
osallisiksi yksinään tyttärinään kasvatta-
van isän huolista. Sivuvaunullisella me-
nopelillään huristava Petteri Eriksson (Os-
mo Sillanpää) on veijari, joka ei varmasti 
oikeassakaan elämässä jää sanattomaksi.

Viihdyttävää kesäteatteria maustettuna 
ripauksella paikallishistoriaa.

Mirja Kauppila-Laine

Ilmassa sähköä ja pettävää rakkautta
KESÄTEATTERI

Sähkö tuo kylään myös murheita. Kaisulle (Tiia Kinnunen) käy huonosti. Kermaa pala-
neelle kädelle viilennykseksi kaataa kartanon rouva (Sirkka Salo). Paikalle sattuu pal-
jon väkeä ja ohjeita satelee, mutta Rakkolan Viki (Juha Kulmala) kantaa tytön turvaan.

Markku Laine

Aarraksen tulkintaa 
abstraktismista
UUSIKAUPUNKI Uudenkaupungin Ranta-
gallerian heinäkuun taiteilija on Raimo 
Aarras.

Raimo Aarras ja abstraktismi -nimeä 
kantavassa näyttelyssä nähdään toista-
kymmentä abstraktismia käsittelevää 
työtä. Mukana on pääasiassa maalauksia, 
mutta myös muovisia ja teräksisiä muo-
totutkielmia.

Näyttely on Aarraksen ensimmäinen 

abstraktismista kumpuava näyttely. Gal-
leriassa nähdäänkin nyt kokonaan uutta 
tuotantoa.

– Taideteosten oikeellisuudesta on 
kiihkoiltu vuosisatoja, jo Antiikin filosofit 
riitelivät aiheesta, Aarras pohjustaa.

– Näyttelyssä nähdään värien ja 
muotojen taistelua, dramatiikka syntyy 
siitä. Jos katsoja haluaa yhdistää teokset 
muotoihin, hän voi toki tehdä niin, mutta 
kaikki taide on abstraktista.

◆◆ Rantagalleria, Rantakatu 19, Uusi-
kaupunki, on avoinna keskiviikosta 
perjantaihin 11–18 ja lauantaisin 11–15.

Raimo Aarraksen Valaistu tila 
-työ vuodelta 1991 on yksi näyt-
telyn keskeisistä töistä.

RAUMA
ARI ANTEROINEN, LÄNSI-SUOMI

R
auman rautatieläiset ja Raut-
tiänmäessä asuneet ovat yhteis-
työssä Rauman SPR:n sekä Rau-
man museon kanssa järjestäneet 
näyttelyn Rauman radasta ja ra-

dan varren asukkaista Sofronoffin taloon, 
eli entiseen Lönnströmin taidemuseoon.

Valtakadulla on esillä neljässä eri huo-
neessa koko heinäkuun ajan Rauman rau-
tatiehen liittyviä pienoismalleja, valokuvia, 
vanhoja filminpätkiä sekä esineistöä. Pihaa 
koristaa puolestaan pieni radanpätkä ja kel-
tainen resiina.

Ukko-Pekkakin  
saapuu
Yksi näyttelyn puuhamiehistä, Raimo Va-
hanto, kertoi näyttelyn sopivan juuri tähän 
ajankohtaan, koska Rauman radan rakenta-
minen aloitettiin 120 vuotta sitten. Ensim-
mäinen idea Pikku-Jumbo veturin Raumal-
le saamiseksi on taas 40 vuoden takaa, joten 
pyöreitä vuosia vietetään senkin suhteen.

– Näyttely on koottu ihan nollabudjetil-
la, sillä ihmiset ovat luovuttaneet näytte-
lyyn omia valokuviaan ja esineitä, Vahanto 
kertoi.

– Näyttelyn lisäksi luvassa on myös eri-
laisia esitelmiä esimerkiksi vanhan aseman 
patsaan edustalla. 

Raumalle saadaan myös Ukko-Pekka 
höyryveturi, joka 24.-26. heinäkuuta kulkee 

reittiä Rauma-Vuojoki-Kiukainen-Vuojoki-
Rauma. Kerran ajetaan myös Kokemäen 
kautta. Reiteistä ja aikatauluista ilmoitel-
laan tarkemmin lehdissä.

Nostalginen  
tunnelma
Rautatie – Rauman seudun selkäranka 
-näyttely -näyttelyn virallisen avauksen 
suoritti Teuvo Salmisen trumpettifan-

faarin ja Raimo Vahannon avajaissanojen 
jälkeen Rauman kauppakamarin tuore toi-
mitusjohtaja Marko Mikkola.

Mikkola kertoi itsekin syntyneensä ja kas-
vaneensa radan varressa, Karran pysäkin 
lähellä.

– Silloin vielä lättähatulla tai porkkanaju-
nalla pääsi matkustamaan Raumalle, muis-
teli Mikkola.

Mikkolan mukaan Rauman rata on edel-
leen hyvin tärkeä Rauman seudulle, vaikka 
henkilöliikennettä ei olekaan.

– Tavaraa kulkee kiskoja pitkin päivittäin 
suuria määriä.

– Toivotaan, että ihmiset löytävät tän-
ne näyttelyyn. Itse kiersin näyttelyn läpi 
hyvin nostalgisissa tunnelmissa, Mikkola 
tunnusti.

”
Näyttelyn lisäksi luvassa 
on myös erilaisia esitelmiä 

esimerkiksi vanhan aseman pat-
saan edustalla.”
Raimo Vahanto

Rautatien ja 
rautatieläisten 
historiaa on esillä 
Sofronoffin talossa.

Rauman rautatien rakentaminen  
alkoi 120 vuotta sitten

MIKÄ?
RAUTATIE –  
RAUMAN SEUDUN  
SELKÄRANKA -NÄYTTELY

- Avoinna 1.7.–31.7.2015
- Ma-pe kello 12–18
- La-su kello 12–14
- Sofronoffin talo, Valtakatu 7

Atte Salminen pääsi kokeilemaan Sofronoffin talon pihalle tuotua resiinaa Marko-isän valvovan silmän alla. Markon isä ja Aten pappa Matti Salminen on puolestaan ollut yksi Rauman radasta kertovan näyttelyn puuhamiehistä.

Pekka Lehmuskallio

Rauman kauppakamarin toimitusjohtaja 
Marko Mikkola avasi näyttelyn kertomalla, 
että on itsekin syntynyt ja varttunut Rau-
man radan varressa, Karran pysäkin lähei-
syydessä.

Veturinkuljettajan poika Tapio 
Niemi esitti avajaisvieraille rau-
maksi sanoittamansa laulun 
Luanikas Pikku-Jumbo, joka oli 
tehty Lentävän Kalakukon säve-
leen.


