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 > Säkenöintiä ja kimallusta
Itzek Labra Decanten lasitaidetta, Maikki Kantolan Kohtaamiset-valo-
kuvanäyttely, Maikki Kantolan ja Mirja Paljakan Kulttuurien kimalluk-
sia -valokuvanäyttely mm. monikulttuurisista juhla-asuista sekä ani-
maatiokooste Säkylän kirjastossa (Sivarinkuja 6) 30.3. asti.  

 > Saaronin lilja ja hienohelma. Huonekasvien historiaa 
Euran pääkirjaston (Satakunnankatu 33) näyttelytilassa vanhoja huo-
nekasveja 26.3.2020 asti. Satakunnan Museon kiertonäyttely koostuu 
15 ripustettavasta teksti- ja kuvaplanssista sekä 11 huonekasvista.

NäyTTELyKaLENTERI

Säkylä, Köyliö | Riina Kaski

> Tämän vuoden Tuiskulan 
kesäteatterin näytelmä jatkaa 
osittain tuttuja polkuja, sillä 
räisäläläisperheen elämä jat-
kuu sodanjälkeisessä Köyli-
össä. Erilaisia käänteitä ja ih-
miskohtaloita on silti luvassa, 
koska nyt keskitytään jälleen-
rakentamiseen ja näytelmän 
nimi on Kun lesket empivät.

– Näytelmä on lähellä ko-
mediaa, vaikka leskeys ei vitsi 
olekaan. Tuttu Vesalaisen Ei-
kka eli Panu Thessler joutuu 
leskenä miettimään elämän-
sä uudelleen, käsikirjoittaja ja 
ohjaaja Pekka Saaristo kertoo.

Thesslerin perhe on esi-
merkki, kuinka leveällä rin-
tamalla paikalliset osallistu-
vat näytelmään. Nuorimpana 
vuorosanoja lausuu kolme-
vuotias Eero Thessler, jota Saa-
risto kehuu lupaavaksi ja tun-
nolliseksi.

– Eero on hoitanut roolinsa 
hienosti, vaikka yksissä har-
joituksissa hän oli ensimmäi-
sen repliikin jälkeen hiljaa. Vä-
liajalla hän tuli kuitenkin kuis-
kaamaan minulle, että osaa 
kaikki sanat.

Eniten hermostuttaa äi-
ti Virpi Vähätaloa, joka yllät-
tyi, kuinka paljon Saaristo an-
toi hänelle vastuuta keskeisen 
ja haastavan Regina Isotalon 
roolin muodossa.

– En ymmärtänyt roolin laa-
juutta ennen kuin aloin lukea 
käsikirjoitusta. Jännittää tosi 
paljon, vaikka tätä harjoitel-

laan vielä pitkään ennen en-
si-iltaa.

Vauva mukana
Saaristo sai tekstinsä valmiik-
si sovitusti helmikuun alkuun. 
Kirjoittaminen sujui jouhevas-

ti, sillä ihmissuhdeasioihin ei 
tarvinnut juuri lukea kirjalli-
suutta pohjalle.

Näytelmään osallistuu rei-
lut 30 ihmistä, joista nuorin on 
kasvamassa äitinsä kohdussa.

– Kaksi käy harjoituksissa 
Tampereelta ja 25-vuotias Ai-

no-tyttäreni Helsingistä. Itse 
aloitin kesäteatterissa 7-vuo-
tiaana, tuottaja Susanna Sa-
lo-Kimppa toteaa.

Harjoituksia on juuri tihen-
netty kolmeen kertaan viikossa.

– Eerokin pääsi heti näytel-
mään kesällä, kun syntyi tou-
kokuussa. Vauvana hänellä ei 
vielä tosin ollut vuorosanoja, 
Vähätalo nauraa.

Näytelmässä kuullaan kuu-
si laulua, kun yksinäiset löytä-
vät toisensa ja aikansa uusper-
heet alkavat hakea muotoaan. 
Lapsillekin on omansa.

– Olen pyrkinyt totuudelli-
suuteen, jotta näytelmä olisi 
kuin elämä itse. Juonen jän-
nittäminen on tärkeää, joten 
tämä ei ole esimerkiksi kuin 
Tankki täyteen, joka on tuttu 
tv:stä, Saaristo selventää.

Esityksiä on tulevana ke-
sänä tutut 15 kesäkuun lopul-
ta heinäkuun kymmenenteen 
päivään asti.

Siinä kun näyttelijät järjes-
tyivät kesäteatteriin kuin itses-
tään, konsertteihin piti hake-
malla hakea sopivia artisteja. 
Salo-Kimppa kuvaa, että etsin-
tä ja varmistelu venyivät maa-
liskuun alkupäiviin.

– Pääsimme lopulta iha-
naan lopputulokseen. Sekä 
Tuure Kilpeläinen että Suvi 
Teräsniska ovat käyneet aiem-
min. Molempien konsertit oli-
vat silloin loppuunmyytyjä.

Tuure Kilpeläinen karauttaa 
Kaihon karavaaneineen Tuis-
kulaan lauantaina 13.6. ja Suvi 
Teräsniska perjantaina 24.7. #

KESäTEaTTERI # Tuiskulan kesäteatterissa pureudutaan 
jälleenrakennukseen ja leskeyteen. Näyttelijöitä on reilut 30.

Naispääroolin vetäjää 
jännittää Tuiskulassa

Avopari Virpi Vähätalolla ja Panu Thesslerillä on merkittävät roolit Tuiskulan tulevassa kesänäytelmässä Kun lesket empivät. Heidän 
3-vuotiaalla Eero-pojallaankin on vuorosanoja.

Tuiskulan nuorta voimaa näytelmässä edustavat esimerkiksi Aarre 
Hulmi, Eero Thessler, Touko Hulmi ja Seela Kimppa, jotka ovat 
olleet mukana yhteisponnistuksessa aiemminkin.

Tuiskulan tekijäporukka ei tälläkään kertaa aio jättää mitään puoli-
tiehen, käsikirjoittaja ja ohjaaja Pekka Saaristo tietää.

ITE-taiteilijoita 
etsitään
Eura, Säkylä

> ITE-taiteen kartoitus käyn-
nistyi syyskesällä 2019 muualla 
Satakunnassa, ja nyt mukaan 
on liittynyt Leader Pyhäjärvi-
seudun alue. Kartoitustyötä te-
kee Maaseudun Sivistysliitto.

Euralaisista ITE-taiteen te-
kijöistä Maaseudun Sivistys-
liitto on saanut jo muutaman 
vinkin. Lisää vinkkejä toivo-
taan etenkin Säkylästä, jotta 
hankkeen kartoittajat pääse-
vät ottamaan yhteyttä ITE-tai-
teen tekijöihin ja suunnittele-

maan haastatteluja sekä doku-
mentointeja.

Tunnusomaista nykykan-
santaiteilijoille on itseoppi-
neisuus ja omaperäinen kek-
seliäisyys, mikä näkyy niin 
aiheiden, tekniikoiden kuin 
materiaalienkin kirjona. Teke-
misen tekniikoina ovat usein 
moottorisahaveisto, tekstiili-, 
metalli- ja betonityöt ja teosten 
koostaminen kierrätysmateri-
aaleista, mutta uusia tekemi-
sen tapoja löytyy ja syntyy uu-
sien ITE-taiteilijoiden myötä.

Tyypillistä ITE-taiteilijoil-
le on, että he eivät välttämättä 
miellä itseään taiteilijoiksi tai 
tekemistään taiteeksi.

Talvisodan päättymisestä 80 vuotta

MUISTOHETKI
Kiukaisten sankarihaudalla

pe 13.3. klo 18
Kiukaisten Sotaveteraanit ry jäsenyhdistyksineen

Kiukaisten Karjalaseura ry

Vasemmistoliiton
Euran yhdistys ry

Sosiaali- ja 
terveysministeri 

Aino-Kaisa 
Pekonen

Eurassa

 Tule keskustelemaan 
ministeri haluaa 

kuunnella!

lauantaina  14.3. 
klo 18.15–19.15, 

kahvitarjoilu 
17.45 alk.

Euran koulukeskuksen 
auditoriossa 

Savikontie 11 . 

Ikivihreät-viihdekonsertti

sunnuntaina 15.3.2020 klo 15 Euran Pirtillä

Jaana Lammi yhtyeineen

Järj. Euran Rotaryklubi • Konsertin tuotto lahj. paikalliseen nuorisotyöhön

PÄÄSYLIPPU 20 € sisältää väliajalla pullakahvit

Liput: ovelta tai ennakkoon Euran Rakennustarvike

Järj. Euran kunta / kulttuuripalvelut

Teatteri Mukamas esittää: 

Pöllö hukassa?  
-lastenteatteriesitys

Euran koulukeskuksen auditoriossa 17.3. klo 18.  
Musiikillinen metsäretki koko perheelle. Kesto n. 35 min. 
Liput 5 € maksetaan paikan päällä käteismaksulla.  
Liput varattava etukäteen www.eura.fi.


