
  

 

 

 

  

Ryhmämme oli nauttimassa pe 

5.7.13 Kertunmäen kesäteatteris-

sa, Hirvikoski Loimaa. 

Olin sopinut Launokorven bussin 

kanssa, että itse tulen vasta Auras-

ta kyytiin ja toinen henkilö ottaa 

vastaan Turussa ilmoittautuneet ja 

ilmoittavat minulle kun ovat lähte-

neet liikkeelle. Yksi henkilö uupui 

listan mukaan ja se kyllä harmitti 

koska lippu oli hänellekin ostettu. 

Säätietoja olin katsonut tietokoneel-

ta, koska kesäteatterissa ei ollut 

katosta. Vaikka olikin ukkoskuuroja 

luvattu, meillä oli mitä mainioin sää-

tila koko esityksen ajan. Esityksen 

pituus oli 2,5h sisältäen tauon. 

Kotimatkalla taivas tummeni ja 

muutaman sadepisaran tiputti en-

nen Auraa, Turun taivaanranta 

näytti uhkaavan mustalta. 

Esitys oli kaikin puolin loistava ja 

Reinikaista esittävä näyttelijä oli jo-

pa harjoitellut puhetyylinkin – plus-

sapisteet siitä. Esitys alkoi sillä, kun 

Reinikainen ajoi Saab 900 poliisiau-

tolla katsojien eteen ja toivotti lup-

sakkaasti tervetulleeksi. 

Tarinan kulku meni hyvin jouhevasti 

eteenpäin ja näyttelijät olivat sisäis-

täneet todella hyvin roolinsa. Mie-

lestäni siinä oli haastetta kuitenkin 

kun ihmiset muistavat tv-sarjan 

Tankki täyteen. 

 

Sulo Vilén pipoja oli 

myynnissä, hinta 3€! 

Pääosissa Vilén Su-

lo, Emmi ja Juhana 

sekä Ulla ja Reinikainen. Huolto-

asema joka oli, myös heidän koti oli 

myyty, koska se jäisi moottoritie 

rampin alle. Ulla huoltamon kahvila-

työntekijä, ei tiennyt asiasta kun tuli 

lomaltaan Mallorcalta ja kaiken li-

säksi polkupyöräkin oli varastettu. 

Emmi suunnitteli ateljeeta jossa 

ommeltaisiin muotiluomuksia, mutta 

Sulolla oli aivan toisenlaiset suunni-

telmat. Hän meni huutokauppaan 

josta huusi ränsistyneen tilan per-

heelleen. Juhana suuttui ja päätti 

muuttaa kaupunkiin, hän pääsi pu-

helinkoppiin asti, josta poliisi poimi 

hänet kyytiin ja toi kotiin takaisin. 

Emmi totesi, että olihan poika pois-

sa 10h. Emmi oli ehtinyt antaa Ul-

lalle Juhanan huoneen, koska oli 

pestannut hänet ateljeehen ompeli-

jaksi. Juhana päätti ruveta kasvat-

tamaan lampaita. 

Emmi sai stressioireista sydänoirei-

ta ja eläinlääkäri vei hänet sairaa-

laan. Monien juonenkäänteiden ja 

kommelluksien jälkeen, hääkellot 

soivat Ullalle ja Juhanalle. 

Sulo Vilénin tuttu lausahdus kuultiin 

muutamaan otteeseen, ”Kun sai 

niin halavalla”  

Teksti Pirjo Hack - Rahkala ja kuvat 

Kertunmäen kesäteatterin omai-

suutta. 


