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

La 13. kesäkuuta klo 19 
TUURE KILPELÄINEN &
KAIHON KARAVAANI

SUVI
Teräsniska
Perjantaina
24. heinäkuuta
klo 19 Liput 35,-

Liput 35,-

Kun lesket

26.6.–
10.7.
2020
KESÄN 
UUTUUS-
NÄYTELMÄ

Käsikirjoitus ja ohjaus: Pekka Saaristo   Musiikki: Jari Levy
EMPIVÄT



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 

NÄYTÖKSET: 
 pe  26.6.  klo 19 Ensi-ilta (loppuunmyyty)
 su  28.6.  klo 13 
 su  28.6.  klo 19 (loppuunmyyty)
 ma  29.6.  klo 19
 ti  30.6.  klo 19
 ke  1.7.  klo 19
 to  2.7.  klo 19
 pe  3.7.  klo 19
 su  5.7.  klo 13
 su  5.7.  klo 19
 ma  6.7.  klo 19
 ti  7.7.  klo 19
 ke  8.7.  klo 19
 to  9.7.  klo 19
 pe  10.7.  klo 19

KONSERTIT: 
  la 13.6.  klo 19  TUURE KILPELÄINEN 
 pe  24.7.  klo 19 SUVI TERÄSNISKA

KATETTU KATSOMO

Tuiskula pitää pintansa
Hyvin lähellä komediaa ollaan Tuiskulan Kesäteatterin ensi kesän 
näytelmässä KUN LESKET… EMPIVÄT. Eihän leskeys mikään vitsi 
ole, vaikka kohta sotien jälkeen siitä väljästi huumoria väännettiin-
kin ”silmien loisteesta” ja ”sylin lämmöstä”. Pahimpana lienee laulun 
vihjaus: ”kenties moni kävi luona sen…” Nykyisenä #metoo-aikana 
mokomasta joutuisi jo linnaan! Totinen tosi kuitenkin on, että sotien 
jälkeisessä historian vaiheessa yksin jääneitä ihmisiä oli enemmän 
kuin koskaan ennen tai jälkeen kansamme historiassa ja vanha kirja-
kin jo sanoo: ”Ihmisen ei ole hyvä olla yksin.”
Tuiskulan Kesäteatterin uusi kantaesitys, laulunäytelmä jälleenra-
kennuksen ajalta, kertoo uuden elämän aloittamisen ankaruudesta. 
Nuorille yhteen ryhtyminen ei ollut eikä ole tänäänkään ongelma. 
Rakkaus on rajaton ja yhteisen elon auvoinen taivas loistaa kirkkaa-
na tulevaisuudessa. Vaan entäs karjalainen evakko, leskimies ja kol-
men alaikäisen lapsen huoltaja, Vesalaisen Eikka? Tai Regina Isotalo, 
sotaleski, jolle talo ja tavara ovat tulleet jo tunteita tärkeämmiksi… 
rakkaudesta puhumattakaan?
Hyvissä, rennoissa ja luovissa fiiliksissä tämä juttu syntyi. Käänteet 
syntyivät luontevasti, henkilöiden teoille tuli järkevät, uskottavat mo-
tiivit ja jännitteitä ja huumoriakin tuli tarpeeksi. Säveltäjä Jari Levy 
ymmärsi hienosti laulujen sanat ja sävelsi nautittavan musiikin näy-
telmäämme. Ja Tuiskulan tekijäporukka ei milloinkaan jätä mitään 
puolitiehen!
Toivon, että Teistä katsojista kesällä tuntuu samalta.

TERVETULOA TUISKULAN KESÄTEATTERIIN 2020!
Käsikirjoittaja- ohjaaja 
Pekka Saaristo 

Kesän 2020 uutuusnäytelmä Tuiskulan kesäteatterissa

M
ai

n
os

N
u

m
m

i/
E

u
ra

p
ri

n
t 

2
0

2
0


