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Waltteri 

Torikka

Pe 14.kesäkuuta klo 19 
Waltteri Torikka Trio
Liput 30,-

Liput 30,-

Kyösti
Mäkimattila
Pe 16. elokuuta klo 19

Liput 30,-

28.6.–12.7. 
KESÄN UUTUUSNÄYTELMÄ

KÄSIKIRJOITUS JA OHJAUS:
PEKKA SAARISTO

KOTOMAAN
VAARAN
VUARET



LIPPUVARAUKSET: 02-5546 370 
Ilmiintie 27, 27730 TUISKULA

LIPUT: aikuinen 20,- , lapset alle 12 v. 10,-, 
eläkeläiset ja opiskelijat 18,-, 
ryhmät yli 30 henkeä 
aikuiset 18,- ja lapset alle 12 v. 9,-. 
Ryhmäliput postiennakolla + postikulut.
Kahviliput 4,-.

www.tuiskula.info 

KOTOMAAN VAARAN VUARET
NÄYTÖKSET: 

 pe  28.6.  klo 19 Ensi.ilta (loppuunmyyty)
 su  30.6.  klo 13
 su  30.6.  klo 19 
 ma  1.7.  klo 19
 ti  2.7.  klo 19
 ke  3.7.  klo 19
 to  4.7.  klo 19
 pe  5.7.  klo 19
 su  7.7.  klo 13
 su  7.7.  klo 19 (loppuunmyyty)
 ma  8.7.  klo 19
 ti  9.7.  klo 19
 ke  10.7.  klo 19
 to  11.7.  klo 19
 pe  12.7.  klo 19

KONSERTIT: 
  pe 14.6.  klo 19  WALTTERI TORIKKA TRIO 
 pe  16.8.  klo 19 KYÖSTI MÄKIMATTILA

KATETTU KATSOMO
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Isolla väellä ja voimalla tulemme taas ja Kotomaan historian lehtiä havisutam-
me! Nykyaikainen meno ei miljööseemme millään mahdu, eikä oikein mieleem-
mekään. Aina ovat kansallisesta menneisyydestä ponnistavat tarinamme kiitol-
liselle katsojakansalle kelvanneet. Emmekä tuota pettymystä tälläkään kertaa! 
”Tuiskulan laatuun voi ain luattaa!”
Sisällissodan ohella Suomen kansan vaikeimmat vaiheet koettiin viime sotien 
aikana ja niiden päätyttyä 40-luvun lopulla. Yleisesti tätä aikaa kutsutaan ”vaa-
ran vuosiksi”. Tuntematon oli kansakunnan tulevaisuus, kun toiset puolustivat 
itsenäisyyttä ja demokratiaa ja toiset toivoivat peräti ”kansanremokratiaa”. Kun 
”sotaan syylliset” piti tuomita ja panna linnaan, vaikka jotkut kätkivät kiiruulla 
aseita sissisotaa varten. Kun entiset aseveljet ”sakemannit” piti kyörätä Lapista, 
valtavat sotakorvaukset suorittaa ja uudelleen luovutettujen alueiden evakot 
(meil Köyliis räisäläiset) piti asuttaa ja auttaa uuden elämän alkuun. Vuorten 
kokoisia olivat vaikeudet, vaan pakko oli jaksaa ja jälleen rakentaa. Onneksi sai 
sentään tanssia… ja sai rakastaa! Dallape soi suviyössä, satakuntalainen jörö-
jukka ottaa ohuet rohkaisut pullosta ja pokkaa räisäläiselle neidolle ja kenties 
sitä lähdetään saatille…?

TERVETULOA  TUISKULAAN!

PEKKA SAARISTO
Käsikirjoittaja - ohjaaja

KESÄN 2019 UUTUUSNÄYTELMÄ TUISKULAN KESÄTEATTERISSA


