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Someron Kulttuurin
tapahtumia:
-Sunnuntaina 10.10. klo 15.00 
Kiiruun talo
”Reissumiehen tarinoita”
Mainiona tunnelman nostat-
tajana tutuksi tullut humoristi 
Waikko Joe tuo Reissumie-
hen tarinoita -showsaan 
raikkaan tuulahduksen 
hullusta Itä-Suomesta! 
Waikko Joen roolin esittää 
näyttämötaiteilija 
Henry Räsänen.
Liput 15€, varaukset 
liisa.mattila@somero.fi 
tai 044 7791383

-Sunnuntaina 17.10. klo 13.00 
& klo 15.00 Kiiruun talo
”Unelmien lentonäytös”
Nukketeatteri-Annoksen 
vauhdikkaiden klovnien 
esitys lapsille ja koko 
perheelle.
Vapaa pääsy.
Paikkavaraukset 
liisa.mattila@somero.fi 
tai 044 7791383.

-Perjantaina 19.11. klo 16.00 & 
klo 18.00 Someron kirjasto
”Hiirulainen ja Suuri 
seikkailu”
Teatteri Mukamaksen koko 
perheen riemukas esitys 
yhdistelee sirkusta, tanssia 
ja nukketeatteria.
Vapaa pääsy.
Paikkavaraukset 
liisa.mattila@somero.fi 
tai 044 7791383.

Kulttuurigalleria 
rakentuu Aholaan

Someron kaupunki on puoles-
taan antanut Someron Kult-
tuurille hallintaoikeuden Aho-
lan taloon. Investointihank-
keessa kunnostetaan talon 
tiloja ja hankitaan tarvittavat 
valaisimet, vitriinit ja ripustuk-
set. Hanke on aloitettu elo-
kuussa talon tyhjentämisellä 
ja maalaustoimet alkavat lähi-
päivinä. Jouluun mennessä on 
tarkoitus talon olla siinä kun-
nossa, että voidaan vuoden 
alkupuolella aloittaa kehittä-
mishanke ja näyttelyiden 
rakentaminen.

Kulttuurigalleriaan tulee 
muotoilija Kaija Aarikan tuo-
tannon pysyvä näyttely ja vaih-

tuvia näyttelyitä, joiden paino-
piste on somerolaisissa tai 
somerolaislähtöisissä taiteili-
joissa. Aholan talossa on toi-
minut Somero-Seuran perin-
nehuone. Perinnehuoneen 
näyttely tullaan myös uusi-
maan ja näyttely siirtyy Some-
ron Kulttuurin hallinnoimaksi 
Kulttuurigallerian yhteyteen.

Kulttuurigallerian suojeli-
jaksi on lupautunut kirjailija 
Kaari Utrio ja hänen näyttelyn-
sä tulee olemaan ensimmäi-
nen vaihtuva näyttely.

Näyttelyt on tarkoitus avata 
keväällä 2022.

Somerolla kulttuurin näkyvyys vahvistuu

Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit on 
myöntänyt Someron Kulttuurille investointi-
hankerahoitusta, jonka turvin alkaa Kulttuuri-
galleria rakentua Somerolle Aholan taloon.

Kaari Utrio toteaa, että jota kin 
ajatuksia on kuitenkin syn tynyt:

-Ehkä joitakin kirjojani, kuvia 
ja minulle läheisiä taideteoksia 
tulen näyttelyä varten kokoa-
maan. Kokonaisuus on kuiten-
kin vielä aivan avoin.

Kirjat on tehty,
mutta työ jatkuu
Kaari Utrio ilmoitti viimeisen 
kirjansa jälkeen että ei enää 
kirjoita yhtään uutta kirjaa. 
Pitkän linjan menestyneelle 
kirjailijalle päätös on ollut 
rankka. Kaari vakuuttaa 
kuitenkin että päätös pitää.

-Kirjoittaminen kuitenkin 
yhä jatkuu muilla muodoilla ja 

tavoilla, hän kertoo, -toimin 
edelleen Amanitassa ja kirjoi-
tan tässä työssä tarvittavia 
tekstejä. Suurteostuotanto 
tarvitsee toimittajan tekemisiä, 
joten tällainenkin kirjoittami-
nen on tärkeää.

-Samoin jatkan edelleen 
facebooksivullani kirjoittamis-
ta. Ja koska olen innokas his-
toriantutkija ja harrastaja siellä 
keskityn historiallisiin aiheisiin. 
Tuntuu siltä, että maamme lähi- 
ja etäisempikin historia kiin-
nostaa suomalaisia erittäin 
paljon, facebookissa minun 
tekstejäni ja juttujani seuraavia 
on ollut jatkuvasti tuhan sittain.

-Siksi ei tunnukaan siltä, että 
lukemisharrastus olisi kovin 
paljoa vähentynyt. Ihmiset lu-
kevat edelleen, lukemisen 
muodot ovat vain muuttuneet 
aiemmasta, ja myös äänikirjat 
ovat tuoneet uudenlaista otet-
ta ja eloa kirjallisuuteen.

Päätöksensä lopettaa kirjo-
jen kirjoittaminen Kaari sanoo 
olleen vaikea. Lopetuspäätös 
kuitenkin osui hetkeen joka 
yhä tuntuu oikealta, viimeisen 
kirjan julkaisuaika osui lähes 
yhteen aviomies Kai Linnilän 
menetymiseen.

-Tavallaan tuntui, että tässä 
ja nyt koko elämä muuttuu, ja 

on viisasta luopua myös kirjo-
jen kirjoittamisesta. 

-Toisaalta facebookiin kir-
joittaminen on myös helpom-
paa ja keveämpää, se ei vaadi 
yhtä raskasta taustatyötä kuin 
kirja. Ja tämä kirjoittaminen 
myös virkistää mieltä. Histo-
ria-aiheissa pysyn jatkossakin, 
koska ne kiinnostavat itseäni 
paljon. Toki kirjat yhä kuuluvat 
elämään, eivät omat vaan mui-
den kirjoittamat.

-Somerolla on fantastinen 
kirjasto, sanoo Kaari Utrio, 
-suosittelen kaikille sitä. Kirja 
on tärkeä yhä, niin minulle kuin 
lukeville somerolaisillekin.  

(Kuva: Harri Kumpulainen)

Kaari Utrio yllättyi näyttelytiedosta ja kirjoittaa yhä – mutta ei kirjoja
Someron uuden, ensi vuonna avattavan kulttuuritilan suojelijaksi pyydettiin kirjailija Kaari Utrio, 
ja hän kertoo tietenkin oitis suostuneensa tehtävään: -Somerolainen  kultuturikenttä on vilkas 
ja vahva, joten tällaisesta tehtävästä ei voi kieltäytyä millään tekosyyllä. Otin tehtävän ilomielin 
vastaan.
Yllätyskin tehtävään sisältyi: -Kun ilmoitettiin, että uudessa tilassa ensimmäinen näyttely on 
minun, en oikein osannut reagoida. Minulla ei vielä ole aavistustakaan mitä näyttelyyn tuon.
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TEE MERKKIPÄIVÄSTÄSI
VIELÄKIN MERKITYKSELLISEMPI

Monille merkkipäivä on hetki, jolloin haluaisi siirtää
huomion itsestä johonkin vieläkin merkityksellisempään.

Pienikin muistaminen TYKS-säätiölle on kullanarvoinen
kädenojennus lääketieteen ja hoitotieteen tutkimukseen. 

Voitte ohjata oman tai merkkipäiväänne muistavien 
lahjoituksen juuri teille tärkeään tutkimusalueeseen.

Iloista juhlapäivää!

Nordea  IBAN FI59 1590 3000 1423 88
LUPANUMERO: RA/2017/134

KÄY TUTUSTUMASSA TYKS-SÄÄTIÖN TYÖHÖN www.tykssaatio.fi 
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T
ämän numeron toimi-
tustyö ja julkaisu on 
siirretty kahdelle 
maakunnan kulttuu-
riyhdistykselle, so-
merolaiselle  Unto 
Mononen-yhdistyk-
selle ja Lounais-Suo-

men Kirjailijat r.y:lle. Tarkoituksena on saada 
yhdistysten kulttuuritoimintaa ja tietoisuutta 
yhdistyksistä levitettyä tavallista laajemmalle, 
siksi numeron jakelut ovat Somero joka ko-
tiin-jakelun lisäksi myös Turun Kirjamessuilla 
2021 ja noutopistejakeluina koko maakun-
nassa mm. kirjastoihin toimitettujen  nippujen 
kautta. Numero postitetaan myös yhdistysten 
jäsenistölle ympäri Suomen.

Molemmilla julkaisevilla yhdistyksillä on ollut 
jo kaksi vuotta suuria vaikeuksia, sekä toi-
minnassaan että myös taloudellisesti. Yhdis-

tykset eivät ole koronarajoitusten vuoksi  voi-
neet toimia käytännössä lainkaan, suunnitel-
lut tapahtumat on jouduttu perumaan, ja ta-
pahtumista saatavat tulot pudonneet 
nollaan.

Ilmiö koskee koko kulttuurikenttää, mutta 
pahimmin korona on iskenyt juuri kulttuuri-
sektorin yhdistyksiin. Toiminnan puuttuminen 
on iskenyt rahoitukseen, joten juuri nyt, ko-
ronan toivon mukaan hellittäessä, on rahan-
puutteen vuoksi vaikeaa käynnistää tapah-
tumatoimintaa uudestaan. Ei ole varaa sijoit-
taa tulevaan, kun rahaa ei ole. Yhteiskunnan 
koronatuet eivät ole kohdistyneet lainkaan 
yhdistyksiin, eivät ainakaan kulttuurisektorin 
toimijoihin. Juhlapuheissa kyllä todetaan kult-
tuuri tärkeäksi elementiksi yhteiskunnassa, 
mutta konkreettisesti sitä ei sanottavasti kui-
tenkaan tueta.

Siksi juuri nyt on yksityisten tarjoama apu 
tarpeen. Yhdistykset toivovat, että yleisö in-
nostuu nyt käymään konserteissa, kirjallisuus-
tapahtumissa, taidenäyttelyissä, teattereissa 
ja kaikkialla missä kulttuuri on esillä. Myös 
kirjastot voivat olla nyt tukena ja olla mukana 
tarjoamassa tilojaan ja apuaan yhdistysten 
tapahtumien järjestämisessä.

Kun sekä Unto Mononen-yhdistyksen että 
Lounais-Suomen Kirjailijat r.y:n toimintaa nyt 
taas aloitetaan, toivotaan että koronalaman 
jälkeen sekä yheiskunta että yleisö ottaa osaa 
tuleviin tapahtumiin vahvasti. Kulttuurielämä 
ei toimi tyhjiössä eikä vain itselleen. Osallis-
tuva yleisö on kulttuurin tärkein elementti. 
Kirja kaipaa lukijaa, konsertti kuulijaa ja ku-
vataide ja teatteri katsojaa.

Kulttuuriyhdistykset nousevat 
koronasta

M.A. Numminen ei ole kuiten-
kaan tarvinnut haamukirjoit-
tajaa muistelmiensa tekemi-
seen. Hän on jo  aikaisemmin 
julkaissut muistelmiensa ”On 
syytä muistaa” ensimmäisen 
osan, ja toinen osa on juuri 
ilmestynyt.

Kakkososassa Mauri An-
tero keskittyy mm. kansainvä-
liseen uraansa ja kiivaaseen 
työtahtiinsa. Se oli ahkeralle 
ja monialaiselle miehelle itsel-
leenkin yllätys. Työtahti ei 
kuitenkaan johtanut umpiku-
jaan ja loppuunpalamiseen, 
energiaa riitti monenlaiseen 

edelleen. Ja muistelmista huo-
limatta urakin yhä jatkuu, toki 
hitaampana kuin ennen. 

Lukukelpoiset ja kiinnosta-
vat muistelmat M.A. on kasan-
nut. Kulttuurihistorian lähita-
pahtumista ja -ajoista kiinnos-
tuneille molemmat osat ker-
tovat paljon myös uutta ja 
kiinnostavaa. M.A. sijoittuu 
hienosti myös keskelle suo-
malaista kulttuurikenttää teok-
sessa, joka sopii kaikkien lu-
kijoiden tutkittavaksi.

(M.P. - Kuva:
Harri Kumpulainen)

M.A. Nummisen muistelmista
ilmestyi syksyllä toinen osa

Muistelmat ovat myydyintä 
kirjallisuutta, kertoo 
kirjakauppatilasto. Autofiktio, 
elämäkerrat ja muistelmat 
kiinnostavat lukijoita paljon, 
ja niitä myös myydään 
hyvin. Kustantajat ovatkin 
tästä syystä panostaneet 
muistelmien julkaisemiseen, ja 
jopa yllyttävät melko nuoriakin 
julkkiksia muistelmien tekoon, 
jopa haamukirjoittajien avulla.

MONOKAS TARJOAA
TANSSIALENNUKSEN
ESAKALLION LAVALLA
Monokkaan jäsenkortilla saa 2 €:n alennuksen 
Esakallion keskiviikko- ja perjantaitanssien lipun hinnasta. 
Alennuksen saa lippuluukulla voimassa olevaa 
jäsenkorttia näyttämällä.

Esakallion keskiviikkotanssit:

29.9.2021    Risto Nevala
6.10.2021    PNP
13.10.2021  Jyrki Nurminen & Sävel

Esakallion perjantaitanssit:

1.10.2021 19:00 Saija Tuupanen & Exmiehet sekä Kaiho
8.10.2021 19:00 Kake Randelin sekä Janiina & Putkiratio
15.10.2021 19:00 Heidi Kyrö sekä Hurma
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Joensuuntie 28, Somero
puh. 02 748 6688

Avoinna ma-pe klo 8-17, la klo 9-14
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Joensuuntie 27, 31400 Somero
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Näytelmä löi suureksi kasva-
neen yleisönsä ällikällä. Anek-
doottimaisen sirpaleinen näy-
telmä toimi erinomaisesti, ja 
etenkin Monosen elämää en-
nestään tunteneet kokivat jo-
pa kohtalonyhteyttä pää hen-
kilöön.

-Kun kysymyksessä oli mu-
siikkinäytelmä, oli Monosen 
musiikilla tietenkin merkittävä 
osa, sanoo Heikki Metsämäki, 
-ja näytelmän kohtauksksi va-
litsin mielestäni ne kaikkein 
oleellisimmat tapahtumayksi-

tyiskohdat. Totta kai näytelmä 
on fiktiivinen, eikä se kerro 
varsinaista totuutta, mutta 
seuraa kuitenkin säveltäjän 
oikeaa elämää melko tark-
kaan. Taksikuskin loin näytel-
mään jotta sain tarinan juok-
semaan sujuvasti kohtaukses-
ta toiseen. Jonkin verran 
hankaluutta toi tietenkin myös 
se, että Esakalliolla ei voida 
vaihtaa näyttämökuvaa koh-
tauksesta toiseen, tanssilavan 
näyttämö ei ole teatteritila.

Näytelmä kokosi
osaajat yhteen

Metsämäen näytelmä 
”Herra Satumaa ja laulava 
taksikuski” keräsi tuotantoon 
suuren joukon osaajia, sekä 
taustatyöhön että näyttämöl-
le. Lavastuksen tehnyt Timo 
Alhanen sai avukseen Ahti 
Kukkosen, Lenni Heikkilän ja 
tonja Jallin. Näytelmän julis-
tepiirros on Heikki Paakkasen 
käsialaa, äänentoistosta huo-
lehti Teppo Paronen, ja monet, 
monet muut avustivat produk-
tion rakentamisessa.

Simo Frangen kertoo ko-
keneensa Monosen osan it-
selleen sopivaksi:

- Koin suoranaista lähei-
syyttäkin Monosen hahmon 
kanssa, sanoo hän, -jonkinlai-
nen levottomuus ja uuden 
hakemisen hinku on yhteistä, 
eikä luova työ ole oikeastaan 
erilaista lainkaan, on sitten 
luomassa mitä tahansa.

-Opin myös kunnioitta-
maan Unto Monosen valtaisaa 
elämäntyötä ja tuotantoa ai-
van uudella tavalla, aiemmin 
en ollut syventynyt säveltäjän 
tuotantoon likikään yhtä sy-
västi ja syvällisesti kuin nyt.

Toivoisin, että tämä musiik-
kinäytelmä pääsisi myös 
useammille näyttämöille tule-
vaisuudessa. En toki pyri 
osaan uudelleen, mutta mo-
nikin näyttelijä varmaan esit-
täisi osaa mielellään nyt, kun 
teatterit jo ovat avautumas- 
sa.

Metsämäen näytelmä oli 
kesän 2021 tapaus Somerolla. 
Esakallion ja Someron Esan 
taustatiimi on tehnyt hienon  
työn näytelmän tuomiseksi 
suuren yleisön saataville. Ja 
yleisöä riitti jopa ylimääräisiin 
esityksin, ja kaikki esitykset 
olivat viimeiseen paikkaan 
asti loppuunmyytyjä.

Esakallion kausi
jatkuu syksyyn

Vielä lokakuussakin Esakal-
lion kausi jatkuu, 1.10. lavalle 

tulevat tanssittajiksi Saija tuu-
panen ja Exmiehet sekä Kai-
ho, 8.10. lavalle nousevat Kake 
Randelin ja Janiina&Putkira-
dio. Kauden päättää 15.10. Hei-
di Kyrö ja Hurma. Esakallion 
on kesälava, ja seudun tans-
sittaminen siirtyy talvilavoille, 
mm. Teeriharjun hoidet tavak-
si. 

(HK-Ikkuna, 
Kuvat: Mikko Peltovirta)

Laulava Taksikuski johdatti yleisön
Unto Monosen elämänkohtaloihin
Unto Monosen elämäkertateoksen 
Petteri Pelkin keräämästä aineistosta 
kirjoittanut toimittaja-kirjailija Heikki 
Metsämäki kirjoitti viime kesäksi 
musiikkinäytelmän Monosen elämästä. 
Hän myös ohjasi Esakalliolla esitetyn 
kokonaisuuden. Pääosaan, Unto 
Monoseksi saatiin varsin tunnettu nimi, 
Simo Frangen.

Simo Frangen ja Harri Kumpulainen ennättivät keskustella sekä ennen että jälkeen 
esityksen, vaikka jälkeen Simo pääsikin heittämään oman sloganinsa ”minä menen 
Tampereelle”.

Heikki Metsämäki on pitkän linjan ammattilainen, kuten haastattelua (myös paikal-
lisradioon) tehnyt Harri Kumpulainenkin. Metsämäki pitää näytelmän rakentamista 
ja ohjaustyötä mielenkiintoisena projektina, vaikka totesikin että kohtauksien frag-
mentaarisuus oli hankala rakenne. -Eniten vaikeuksia oli poimia Unto Monosen 
tuotannosta mukaan näytelmään otettavat musiikkiosuudet – tarjontaahan oli 
valtaisasti.

Simo Frangenin kanssa esiintyi suuri joukko erinomaisia ammattilaisia Arttu Kapulaisesta Jarno Kokkoon, Ilmari 
Myllyseen ja Mikko Kaakkuriniemeen, Reeta Saranpäästä Suvi Karjulaan ja Anna-Liisa Väkeväiseen. Orkesteris-
sa olivat Kari Vehkaluoto, Anna-Liisa Väkeväinen, Mikko Kaakkuriniemi ja Juha Lanu. Kaikki selvisivät haastavas-
ta tehtävästä erinomaisesti.
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Lounais-Suomen Kirjailijat  r.y. - Jäsenten teoksia vuonna 2021

Juha Ruusuvuori: 
Piraatin perintö
Juha Ruusuvuoren Piraatin perintö on 
maagista realismia lounaissaaristosta.

Mikko Kalajoki: 
Velkakirja
Mikko Kalajoen neljäs romaani Velka-
kirja on sysimustan humoristinen jännäri, 
jossa yrittäjä sortuu epätoivoisiin tekoi-
hin pelastaakseen nahkansa. Rouhean 
vauhdikas trilleri valittiin Otavan Rikos 
2019 -kilpailun toiselle sijalle yli neljän-
sadan käsikirjoituksen joukosta.
”Tunnelmat vaihtuvat ikään kuin Studio 
Julmahuvi kohtaisi Breaking Bad -sar-
jafilmin. Dekkarien ystäville teos on 
herkkua.” (Erkki Kanerva, Turun 
Sanomat)

Mika Kivelä: Alibi
Alibi on turkulaisen Mika Kivelän kahdes-
toista runoteos. Vuonna 1996 Revittyjä 
sivuja -kokoelmalla debytoinut Kivelä tun-
netaan suorasanaisena kirjoittajana, jonka 
teksteissä Turku, rock’n’roll ja ruumiinosat 
tislaantuvat nautittavaksi yhdistelmäksi.

Kivelän edellinen runoteos Räkäkänni-
rakkautta (MKK, 2015) voitti Image-lehden 
ja Books on Demand Finlandin järjestämän 
Indie Book Awards 2015 -kilpailun.

Marja Mäenpää:  
Viheltämisen taito
Viheltämisen taito -kokoelmassa ollaan 
Italiassa ja Etelä-Pohjanmaalla, ja sillä 
välillä. Yksinäisyys ja rajat ovat lähellä. 
Unelmien avulla rajat ovat 
kaadettavissa… 

Novellien päähenkilöiden keinot 
hipovat toisinaan rajoja, liikkuvat 
harmaalla vyöhykkeellä. Eurooppalai-
set ovat tuntevia pieniä ihmisiä. 

Kansi: Daniil Kozlov

Kustantaja: Robustos, 2021

Muunnettu totuus 
on kahdeksan kilpailuesseen ko-
koelma jossa käsitellään valheita. 
Tekstit ovat Lounais-Suomen Kirjai-
lijat r.y:n kirjoituskilpailun parhaim-
mistoa keväältä  2021. 
Kirjailija valehtelee ammatikseen, 
ja tuo valheillaan esiin sen mikä on 
totta. Kop kop, tosi on ? 

Heli Laaksonen ja 
Aleksandrs Čaks: 
Poimit sydämeni 
kirjahyllystä
Poimit sydämeni kirjahyllystä -runovuo-
ropuhelu sai alkunsa, kun runoilija Heli 
Laaksonen tutustui latvialaiseen moder-
nistiin Aleksandrs Čaksiin (1901-1950). 
Laaksonen käänsi satavuotiaat, silti tuo-
reet runot suomeksi - yleiskielelle - ja 
kirjoitti jokaiseen vastausrunon - omalla 
lounaismurteellaan. Hän myös maalasi 
kirjan kuvitukseksi joka runoparista 
teoksen. Runot ilmestyvät äänikirjanakin 
Laaksosen ja lavarunoilija Harri Hertellin 
esittämänä. Kirjan jälkisanoissa Laakso-
nen vertailee kahden eri murroskauden 
kirjailijan elämiä: omaansa digitaalisuu-
den kaikennielevän voiman, luontoka-
don, sivistyskadon ja pandemian var-
jossa ja Čaksin elämää kaupungistumi-
sen, autois tumisen ja maailmansotien 
pu   ris  tuksessa. 

Tapani Kinnusen (s. 1962) 
viides romaani Helter Skelter 
räjäyttää tajunnan!
"Helter Skelterin kerronta on vauhdi-
kasta ja mukaansa ryystävää. Romaa-
nissa vilkaistaan aina hieman pidem-
pään sinne, minne ei välttämättä olisi 
soveliasta ollut katsoa, mutta mihin kaik-
ki kuitenkin katsoo, ja romaanissa lä-
väytetään sanat pöytään sellaisena kuin 
maailma on koettu." (Jarno Rajalampi, 
Futista ja viiniä)

Teija Veijola: 
Sinun omasi 
Nuori ja kaunis Kreetta-Stiina pääsee 
töihin ompelimoon. Hän saa asiak-
kaakseen komean sotilaan Aukustin. 
He rakastuvat. Juuri ennen häitä Au-
kusti pakenee jäätyään kiinni pom-
miattentaatista. Vuosien kuluttua 
Kreetta-Stiina tapaa Johanneksen, 
sosialistin ja tempautuu tahtomattaan 
mukaan punaisten ja valkoisten välisiin 
taisteluihin. Sinun omasi on romantii-
kan ja intohimojen täyttämä nuoren 
naisen tarina poliittisesti levottomina 
vuosina itsenäistyvässä Suomessa.Harri B. Erkki: Seksikoulu 

Suomalainen 50-vuotias vekselin mak-
samiseksi kirjoitettu pornoklassikko sai 
uuden tulemisen. 
Kirjailija ei ole kirjasta ylpeä, mutta vek-
seli ja anopin hautajaiset tulivat kunnialla 
(?) taloushätätilan keskellä hoidettua, 
kertoo kirjan esipuhe.

Eeva Nikoskelainen:
Venuksia veitsenterällä

Lääkäri-kirjailija Eeva Nikoskelainen kä-
sittelee humoristisessa romaanissaan 
ajankohtaista aihetta, suomalaisten yli-
paino-ongelmaa. Teoksessa valotetaan 
monipuolisesti kilojen kertymisen syitä, 
seuraamuksia ja keinoja onnistuneeseen 
painonpudotukseen. Keskeisenä tee-
mana on myös ihmissuhteiden kiemu-
raisuus. Venuksia on monenlaisia eikä 
heidän viehätysvoimaansa voi painoin-
deksillä arvioida.
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Hannu Hirvonen:
Vuori sumussa, 
aforismikokoelma
Kulttuurivihkot 2020
Hannu Hirvosen Vuori sumussa -aforis-
mikokoelman aiheita ovat mm. luonto, 
ympäristö ja ihmisyys joka kantiltaan. 
Vakavilta ja synkiltäkin tunnelmia mattoa 
alta vetävät humoristiset ja absurditkin 
tunnelmat.

Hannu Hirvonen (1965) on turkulainen 
lastenkirjailija ja aforisti.

Marjut Brunila: 
Immu ja Kylmä kyyti
Palkittu Immu-sarja saa jatkoa. Tällä kertaa 
salaseura Klaanin jäsenet majoittuvat Lo-
tan Geta-mummon kotona Uudessakau-
pungissa. Kanoottiretki Hiunpuhdin hylky-
jen luokse yllättää. Miten vanha ryöstö 
liittyy viime päivien varkauksiin? Jokainen 
askel epäilyttävän pariskunnan jäljillä vie 
lähemmäs totuutta – ja vaaraa. Lisäksi 
Immu ja Lotta saavat tutkittavakseen uu-
den kummitusmysteerin. Tarvitaan jälleen 
puhuvan Figaro-kissan apua, jotta kummi-
tukset saavat rauhan.

Raisiolaisen Jasu Rinneojan kolmas 
selkokirja Kauno ja poika sopii hauskaksi 
välipalaksi myös harjaantuneelle lukijalle.
Tilaukset: reunalla.fi

KM Wegelius: 
Ru Noni 
Kokoelmani rakentuu ihmiselämän kes-
keisimpien teemojen kierreportaiden 
askelmille.
Yhden elämän yksi kuukausi, viimeisen 
ihmisen viimeiset hetket, rakkauden vai-
heet, luonnollista ja mielikuvituksellista 
ja lopuksi Kiss my Turku –osio.

Olavi Hölttä:
Suljet vain silmäsi
Ihminen voi kaivata kuolemaa, mutta 
hän ei kuitenkaan uteliaisuutensa vuoksi 
halua sitä. Vielä yksi kupillinen kahvia, 
vielä kerran nähdä se liehuvahameinen 
pikkutyttö. Vasta silloin, kun uteliaisuus 
lopullisesti sammuu, on ihminen valmis 
kuolemaan. Runoteos Suljet vain silmäsi 
(Basam 2021) käy kuoleman ja elämän 
kimppuun näistä teemoista.

Henrik Jansson: 
Vi åkte för att träffa farsan 
I Henrik Janssons nya roman Vi åkte för 
att träffa farsan åker bröderna Ziggy och 
Kajtsu upp mot sina österbottniska up-
pväxtlandskap för att träffa den 80-årige 
pappan, som gjort en klassresa i Åbo 
men nu dragit sig tillbaka till ett torp på 
landsbygden. Under resan återupplever 
Ziggy också uppväxttiden i Jakobstad, 
och kärleken till grannflickan Jonna - 
hon som genom åren bevarat en plats 
i hans liv.

Mika Terho: 
Pattaya, rakastettuni 
Mika Terho (s.1968) on turkulainen kir-
jailija. Hän on julkaissut runokokoelmia, 
proosateoksia, matkakertomuksia ja 
dokumenttiromaanin. Hänen teoksis-
saan omaelämäkerrallinen aines on 
vahvasti läsnä. Fakta sekoittuu fiktioon. 
Terho on toiminut pitkään kirjallisella 
kentällä tai sen laidalla.

Roope Lipasti: 
Mikaelin kirja
Historiallinen lukuromaani Agricolasta ja 
Birgitta-vaimosta ankarana talvena 1557.
Agricola lähtee rauhanneuvotteluihin 
Venäjälle. Matka on raskas ja tehtävä 
hermoja raastava – paluumatkalla asiat 
ovat vielä huonommin. Samaan aikaan 
Birgitta-vaimo joutuu Turussa oikeuden-
käyntiin Mikaelin kirjan vuoksi, joka si-
sältää Suomen kansan noituutta.
”Teksti luistaa liukkaasti kuin reki talvisilla 
Venäjän aroilla.” - Tuijata kirjablogi

Auvo Karsikas: Tässä 
TÄSSÄ on nykyisin Uudessakaupungis-
sa asuvan emeritusrehtorin ja kirjailijan 
omalaatuinen selfie, aito autofiktio ja 
kuitenkin tiukkaa faktaa. Kirja on outo 
sekoitus elettyä elämää ja tässä ja nyt 
koettua läsnäoloa  -  tällaista elämä ollut 
on, ja on.

TÄ
SSÄ

A
uvo K

arsikas

Emeritusrehtori, kirjailija 
ja kasvatustieteen lisensi-
aatti Auvo Karsikas 
muistuttaa tässä ominta-
keisessa elämäntapahtu-
miaan tutkivassa teokses-
sa, että jokaisen ihmisen 
elämä on aina juuri tässä 
ja nyt. On elettävä juuri 
tätä hetkeä jos aikoo elää.

Yli kahdeksankymmen-
vuotiaanakaan ei  kirjaili-
ja jumitu silti vain yhteen 
hetkeen vaikka onkin 
läsnä tässä ja nyt. Elämä 
on monimuotoista ja 
raadollistakin, mutta aina 
tärkeää. 

Jokainen koettu hetki on arvokas, ja tehty matka muokkaa näkemyksiä ja 
maailmankuvaa.  Jokainen kokemus on aina läsnä, tässäkin hetkessä.

Karsikas maustaa tekstiään omintakeisella teologiallaan. Kommentoinnit  
elämän matkan varrelta ovat virkistäviä, erilaisia ja näkemyksellisiä. On 
lukijan itsensä pääeltävä onko käsissä muistelma, maailmankuvan hahmot-
tamisprojekti vai autofiktio. Mielenkiinto ei herpaannu, lukee kirjaa sitten 
millä oletuksella tahansa. Kun istut lukemaan olet juuri tässä ja nyt.

ISBN 978-052-7012-50-5

turbator

turbator

Auvo KarsikasAuvo Karsikas

TÄ S S Ä

turbator
9780527012505

Harri Erkki: ”Scifistä” 
Harri Erkin "Scifistä" on kooste 20 vuoden 
aikana Portti-lehdessä julkaistuista seko-
päisistä esseistä, joissa kirjailija etsii yh-
teyksiä kirjallisuuteen uskontojen, myyt-
tien, tieteenfilosofian, luonnontieteitten, 
tähtitieteen, seksin ja olemassaolon pe-
ruskysymysten lähtökohdista, ja heittää
sekaan omia omituisia huomioitaan kai-
kesta mahdollisesta.

SC
IFISTÄ

H
arri Erkki

turbator

turbator

SCIFISTÄSCIFISTÄHarri ErkkiHarri Erkki

Harri Erkki on seurannut tieteiskirjallisuutta vuodesta 1956.
Yli 60-vuotinen kiinnostus scifin ilmiöihin johti lopulta 
outojen esseeartikkelien kirjoittamiseen. Niitä on julkaistu
jo parikymmentä vuotta Portti-lehdessä. Tähän kokoelmaan
kirjailija on koonnut joukon näitä juttujaan, ja esittelee niissä  
näkemyksiään faktojen, tieteen, teorioiden, uskontojen, historian  
ja  monen muun taustatekijän näkökulmista. 

Juttujen faktapohja on vahva. Näkemykset ja mielipiteet ovat
kuitenkin kirjoittajan omia ja osin varsin omituisiakin. Outous
kuuluu tieteiskirjallisuuden olemukseen. Niin myös aihealueen
kirjallisuuden analysointiin.

ISBN  978-952-7012-51-2
 

Pauli Luoma: 
Kolmeen kertaan sanottu 
Kolmeen kertaan sanottu - on sopivan 
neuroottista luettavaa nykyihmiselle kii-
reen keskelle, maustettuna paikoin pak-
ko-oireisella kirjoitusta alla. Unohtamat-
ta eläimien tuomaa vapautta ja 
viisautta.

Tuula Sandström: 
JESSE ILVES, Veitsimies
Äkkiorpo 13-vuotias Jesse Ahma Ilves 
tupsahtaa Lapin tunturilta tätinsä luo 
etelään - alkaa tyhjän päältä koulun, 
kaverit, kaiken. Lisäksi Lapintyttö, veri-
veli Ainukka karkailee kotoa. Outoa 
murretta puhuva pystypää onkin herk-
kupala kiusaajille. Jesseä turvaa vain 
silmäpuoli Aave-koira, isoukin taika-
puukko, ja usko unelmaansa. Onko hän 
nimiensä veroinen? Koska heilahtaa 
heittokäsi?
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UUDENMAANKATU 13, TURKU
02-5332975, 0407310975
info@festartdesign.fi 
festartdesign.fi 

festart
OSTETAAN

Alvar Aallon 
vanhoja huone-

kaluja, valaisimia 
sekä lasiesineitä.

Haluatko auttaa läheisiäsi vai 
haluatko jopa uuden ammatin ?

Kalevalainen jäsenkorjaus on
tieteellisesti tutkittu ja nimisuojattu
EU:ssa Kansanlääkintäseura ry:n 
käyttöön.

Kalevalainen jäsenkorjaus on
mobilisaatiohoito, jolla on saatu 
hyviä hoitotuloksia mm. jalkojen 
erimittaisuuden korjaamisessa, 
kasvukipujen hoidossa, eri nivelten 
kuten nilkan ja polven virheasentojen 
korjaamisessa, kantapääkivun 
(plantaarifaskiitin) hoitamisessa, 
jäätyneen lonkan hoidossa, skolioosin 
hoidossa, iskiaksen ja iskiastyyppisten 
vaivojen hoidossa, jäätyneen olkapään 
hoidossa, tenniskyynärpään ja 
rannekanavan oireyhtymän hoidossa, 
asentohuimaukseen, migreenin ja 
erityyppisten pääkipujen hoidossa.

Avaamalla mobilisaatiokäsittelyllä 
kudosnestekierto on voitu nopeuttaa 
myös leikkauspotilaan kuntoutusta, 
hoidettaessa liikeratojen toiminnalliset 
ketjut on voitu välttyä jopa tulevilta 
leikkauksilta, hermojen pinnetilan 
vapautuessa myös kivuista on päästy 
eroon.

Rekisteröityjen hoitajien yhteystiedot 
löytyvät Kansanlääkintäseura ry:n 
kotisivuilta
www.kansanlaakintaseura.fi 

Koulutuspaikkoja ovat mm.:
• Turun Hieronta Akatemia,

Turku
• Kulttuurikeskus Sofi a, Helsinki
• Kampus, Järvenpää
• Kauhajoen evankelinen

opisto, Kauhajoki
• Keski-Pohjanmaan opisto,

Kälviä
• Kiteen kristillinen opisto, Kitee
• Kylpylähotelli Peuranka,

Laukaa
• Peräpohjolan opisto, Tornio
• Samantta, Haukipudas
• Tuulensuoja, Kouvola
• Lahtuan kartano, Orivesi
• Harjulan opisto, Lahti
• Spa Hotel Kunnonpaikka,

Vuorela
• Vähäjärven ja Lautisan

lomakeskukset, Hauho

Tarkemmat tiedot koulutuksista löydät
Kansanlääkintäseura ry:n kotisivuilta
www.kansanlaakintaseura.fi 

Perinnehoitokirja tilattavissa
www.kalevalainen.fi  tai sp.:
paivio.Vertanen@kalevalainen.fi 

Kouluttaudu
kalevalaiseksi
jäsenkorjaajaksi.

Musiikkinäytelmiä ja musi-
kaaleja on nyt tulossa vä-
hän. Helsingin kaupungin-
teatterissa luvassa on ruot-
salaismusikaali Niin kuin 
taivaassa. Musikaali on 
ollut mukana jo muutaman 
muun teatterin ohjelmistos-
sa aikaisemmin. Helsingis-
sä Svenska Teatern tuo 
syksymmällä lavalle rock-
musikaalin. Next to Normal  
Se käsittelee ehkä koro-
naankin sopivasti mielen-
terveyden ongelmia, huu-
meprobleemaa, surutyön 
vaikeutta ja itsemurhaa, ei 
siis aivan tavallinen musi-
kaali. TTT tuo myös musi-
kaalin. Roald Dahlin teks-
tiin pohjaava Matilda on 
ollut muualla jo maailman-

hitti, nyt se valloittaa myös 
Tampereen syksyn.

Uutena kotimaisena mu-
siikkiteatteriproduktiona 
on tulossa Kotkan kaupun-
ginteatteriin tuleva Kotkan 
ruusu. Muuta kotimaista 
musiikkiteatteria ei syksyllä 
olekaan tarjolla.

Kotimaisia
uutuuksia

Draamapuolella syksyyn 
saadaan jonkin verran ko-
timaisia uutuuksia. Kuopi-
oon saadaan Kari Heiska-
sen Rintamamiestalo, Sei-
näjoelle Natali Lintalan 
oma teos Hyvinvontivalhe, 
Tampereen TTT:lle tulee 
Marko Järvikallaksen 

PUNK. Korona ja sen to-
dellisuus nousee Kansal-
listeatterin lavalle Susanna 
Kuparisen  uudella Sokea 
piste-dokumenttinäytel-
mällä, ja Raumalla saadaan 
nauttia Tapio Koivukarin 
Pirtumiehet-romaanin so-
vituksella. Pajtim Statovcin 
Bolla nähdään Helsingin 
kaupunginteatterissa, ja 
keväältä koronan vuoksi 
syksyyn siirretty Kari Hota-
kaisen tekstin sovitus Ju-
malan sana pääsee lopulta 
ryhmäteatterin ohjelmaan. 
Muitakin romaaneista teh-
tyjä draamasovituksia on 
tarjolla, Karo Hämäläisen 
romaanisovitus Kansallis-
kirjailija nähdään Tampe-
reen teatterissa, ja Kansal-
listeatterissa esitetään Mii-

Teatterit avautuvat koko maassa
-ohjelmistossa tuttua ja uuttakin
Maan teatterit nousevat kuin tuhkasta koronakriisin 
jälkeen. Vaikka tilanne ei vielä ole palannut ns. 
normaaliksi, teatterit ovat jo tuoneet ja tuomassa esiin 
ohjelmistoa jota osin on jouduttu siirtämään pitkään. 
Teattereille tilanne ei vieläkään ole helppo, niiden 
saamat koronatuet eivät osuneet kaikille, eivätkä ne 
myöskään korvanneet pois jääneitten lipputulojen 
synnyttämää aukkoa läheskään kokonaan. 
Vaikeimmassa asemassa ovat nyt pienet teatterit ja 
maan harrastajanäyttämöt, mutta sinnikkäästi nekin 
yhä pyrkivät esiin ja esittävän taiteen yhteiseen 
rintamaan.

KIVIÄ
TASKUSSA
Martti Suosalo & 
Mika Nuojua

ka Nousiaisen kirjan näyt-
tämösovitus 
Pintaremontti.

Myös perinteisiä ja mo-
nille tuttuja näytelmiä taas 
palaa ohjelmistoon eri puo-
lilla Suomea, eikä lapsia-
kaan ole unohdettu: Tatu 
ja Patukin tulevat seikkai-

lemaan teatterilavalle. Nyt 
sekä yleisö että teatteriväki 
toivoo, että korona ei enää 
tuota yllätyksiä. Myös ko-
ronatodistusta, siis korona-
passia odotetaan hartaasti. 
Se olisi edes jonkinlainen 
taustatakuu mikäli epide-
mia ei ottaisi rokostuskat-

tavuudenkaan myötä kun-
nolla laantuakseen. Siis: 
tervetuloa teatterisyksy. 
Kyllä sinua on odotettukin.

 (JA-Ikkuna)
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Tilitoimisto
LYYTIKKÄ OY

Puh. 02 748 6472

Ammattilainen palveluksessanne jo yli 30 vuotta!

SOMERON HINAUS
Heikki Uutela

0440 311 301
Luhtatie 7,  Somero

24h

p. 040 838 0855 | somerontilipalvelu.com | Jukolantie 3, Somero

Toimintaasi tukemassa

PAIKALLINEN JA PALVELEVA HUOLTOASEMA

Shell Somero

• Korjaamopalvelut ammattitaidolla
• Määräaikaishuollot
• Katsastuskunnostukset ja -käynnit
• Pakokaasun mittaukset sekä OBD-mittaukset
• Ilmastointilaitteiden huollot
• Nelipyöräsuuntaukset
• Merkkikohtaiset vikadiagnoosit

• Varaosat ja autotarvikkeet
• Renkaat ja akut
• Pikapesu joka päivä, myös pakettiautot,
  kork. 2.7 m. Pesuetukortti.
• AUTOGLYM  ja  -autonhoitosarja
• Shell- ja Mobil-öljyt
• 30 paikkainen kahvio

Joensuuntie 3, puh. (02) 748 5821
Avoinna arkisin klo 7-20, la 8-19, su 9-19

Alustava suunnitelma 
on, että somerolaislau-
suja lausuu varsinais-
suomalaisten säveltä-
jien lauluiksi säveltä-
miä tekstejä runoesi-
tyksinä, ja raati johon 
kootaan kirjailijayhdis-
tyksen runoilijoita ja 
somerolaista asiantun-
temusta esittää arvioi-
taan esi tety istä 
teks teistä.

    Tekstit poimitaan niin 
Unto Monosen kuin so-
merolaislähtöisen  Ola-
vi Kasarin kuin monen 
muunkin säveltäjän le-
vytetystä tuotannosta, 
ja myös Rauli Badding 
Somerjoen laulamista 
teksteistä. Yllätykselli-
siäkin tekstejä on lu-

vassa, perinteisiä Satu-
maa- ja muita tango-
tekstejä ei tapahtu-
maan tuoda.

Somerolainen Laulu-
runoraati järjestetään 
vasta ensi kevättalven 
aikana, tammi- tai hel-
mikuussa, ja tapahtu-
maan on vapaa pääsy. 
Someron kirjaston puo-
lelta hankkeen on so-
pinut v.t. kirjastonjohta-
ja Henna-Riikka Hauta-
mäki, ja yhdistysten 
puolelta puheenjohtaja 
Harri Kumpulainen. Ta-
pahtuman tarkempi 
ajankohta ja esiintyjät 
tiedotetaan vuoden-
vaihteen jälkeen sekä 
nettisivuilla että paikal-
lisissa medioissa.

Laulurunoraati
palaa Somerolle
ensi kevättalvella

Lokakuinen "Reissumiehen tarinoita"-show tuo Some-
rolle tunnelmia Itä-Suomesta. Humoristi Waikko Joen 
tarinoita esittää lokakuussa Henry Räsänen. Esitys on 
Kiiruun talolla 10.10. klo 15.

Unto Mononen-yhdistys on yhteistyössä 
Lounais-Suomen Kirjailijat r.y:n kanssa
kehittelemässä runoraati-tapahtumaa 
Somerolle ensi talven ohjelmaksi 
Someron kirjastoon. Edellinen 
vastaavantyyppinen tapahtuma veti 
kirjaston yläsalin täyteen yleisöä, ja 
samaa odotetaan nytkin.

Raision kirjastoon ko-
koontuvat 8.2.2022 
yhdistyksen kirjailijois-
ta Mika Terho, Pirkko 
Soininen, Heikki Pal-
mu, Tapani Kinnunen 
ja Harri Kumpulainen 
keskustelemaan ai-
heesta ”Paikallisuus     
ja sen merkitys 
kirjallisuudessa”.

Myös yleisö voi osal-
listua keskusteluun, 
joka keskittyy sekä 
autofiktioon että sel-
laiseen fiktioon jonka 
tapahtumat sijoittuvat 
todellisiin ympäristöi-
hin ja maisemiin ja eh-
kä myös oikeisiin, ole-
massaoleviin romaani-
henkilöihin. Raision 
kirjasto tiedottaa ta-

pahtuman tarkemmas-
ta ajasta ensi vuoden 
puolella, ja myös kir-
jailijayhdistyksen face-

booksivuille tulee ta-
pahtumasta ja kirjaili-
joista esittelyt tammi-
kuussa 2022.

Kirjailijat aloitavat kirjasto-
tapahtumat ensi vuoden alussa
Viime vuonna koronarajoitusten vuoksi peruuntuneita Lounais-
Suomen Kirjailijat r.y:n kirjastotapahtumia käynnistellään 
parhaillaan. Yksi peruuntunut tapahtuma on jo sovittu 
pidettäväksi ensi vuoden helmikuussa Raisiossa.

Someron
Konevuokraamo

050 5341 721

ÖLJYMAALIT

• Rakennuskoneet •Telineet • Henkilönostimet
• Peräkärry- ja trailerivuokraus • Avant-kuormaajan vuokraus

someronkonevuokraamo.fi

peräkärryt ja trailerit

naulat ja ruuvitteollisuus- ja nestekaasut

P
IT

K
Ä

 LO
U

N
A

S
Lounais-Suom

en Kirjailijat r.y.

Lounais-Suomen Kirjailijat r.y.

PITKÄ PITKÄ 
LOUNASLOUNAS

Lounais-Suomen Kirjailijat r.y.
1970-2020
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 PE 15.10. klo 14
LA 16.10. klo 18

KE 20.10. klo 19
TO 21.10. klo 14

VAPAITA 
PAIKKOJA: 

TO 21.10. klo 19
esitykset jatkuvat

 KE 13.10. klo 19 
PE 29.10. klo 19

LA 30.10. klo 13
LA 30.10. klo 18

VAPAITA 
PAIKKOJA: 

TO 18.11. klo 19
esitykset jatkuvat

LIPPUMYYMÄLÄ
Alfredinkatu 2, Rauma
p. (02) 8376 9900 
raumanteatteri@raumanteatteri.fi 
Ma-pe klo 11–17 sekä esityspäivinä 
2h ennen esitystä

 PE 08.10. klo 19 
LA 09.10. klo 13

LA 09.10. klo 18
PE 22.10. klo 19

VAPAITA 
PAIKKOJA: 

LA 23.10. klo 13
esitykset jatkuvat

ESITTÄVÄN TAITEEN TEATTERI SALOSSA

PÄÄNÄYTTÄMÖ Salorankatu 5-7 Salo Astrum keskus
WWW.TEATTERIPROVINSSI.FI
puh. 0440-520260   |  myynti@teatteriprovinssi.fi
Lippuja myös Prisman Infot ja R-kioskit kautta maan

Päänäyttämöllä 353 katsomopaikkaa, isot lämpiöt, teatteriravintola,
ilmavat tilat ja isot parkkipaikat teatterin pihalla. 

la 2.10.2021 klo 16.00
pe 8.10.2021 klo 18.00
la 9.10.2021 klo 18.00
ke 13.10.2021 klo 18.00

la 16.10.2021 klo 15.00
ke 20.10.2021 klo 18.00
pe 22.10.2021 klo 18.00
ke 3.11.2021 klo 18.00
pe 5.11.2021 klo 18.00

ke 10.11.2021 klo 15.00
la 13.11.2021 klo 18.00
su 14.11.2021 klo 15.00
pe 19.11.2021 klo 18.00
la 20.11.2021 klo 15.00

ke 1.12.2021 klo 18.00
la 4.12.2021 klo 18.00
la 11.12.2021 klo 18.00
pe 17.12.2021 klo 18.00
la 18.12.2021 klo 15.00

LASTEN LOKAKUU - katso ohjelmisto www-sivultamme
Katso koko syyskauden ja pikkujouluajan ohjelmisto WWW.TEATTERIPROVINSSI.FI

KIVIÄ
TASKUSSA

su 10.10.  klo 15 Besame mucho konsertti 
  Tomi Metsäketo, Milana Misic, Teijo Lindström
to 14.10.  Johanna Iivanainen konsertti
ma 18.10.  Ismo Leikola - ei mitään vakavaa
to 4.11.  klo 18 Maria Lund&Päivi Pylvänäinen konsertti 

pe 29.11.  klo 19 Mamba konsertti 
su  31.10. klo 16 Saikkua kiitos osa 3
la 6.11.  klo 18 Topmost konsertti
to 11.11.  klo 18 Rakkauskirjeita Seela Sella&Esko Roine
pe 12.11.  klo 19 Kiviä taskussa Martti Suosalo&Mika Nuojua 
su 21.11.  klo 15 Kari Tapio memorykonsertti

UPEITA VIERAILUESITYKSIÄ mm.

27.11 klo 16&19 Lasillinen Juicea, Otto Kanerva ja bändi
18.11.-4.12  Lämminhenkinen komedia KAHDEN KAUPPA
Karolina Blom & Joonas Suominen

RIKALANÄYTTÄMÖ 
Asemakatu 13-15 Salo

ESITYKSET  
PÄÄNÄYTTÄMÖLLÄ

WWW.TEATTERIPROVINSSI.FI

Martti Suosalo & 
Mika Nuojua


