
Kirjoittaja ja ohjaaja: Maarit Lineri

Näytelmän kesto on noin 1 h 30 min + väliaika

Lippujen hinnat:
Aikuiset 10 €, lapset alle 12 v. 5 € 
10 lipun sarjasta 1 lippu ilmaiseksi, koko näytös 1600 €, näytös + kahvit 2000 €

"Se kun on luatto tuatu, ei luaros pysy", sanoo vanha emäntä näytelmässä. Vaan pitääkö se paikkansa, kun 
vanhapoika-kalastaja löytää kaupungista itselleen vaimon? Miten nuorikko sopeutuu kalastajan vaimoksi ja 
miten saariyhteisö ottaa muualta tulleen vastaan? Voittaako rakkaus vaikeudet. 

Pieni saariyhteisö elää omaa elämäänsä, mutta maailma ympärillä muuttuu. Toiset osaavat sopeutua 
muutoksiin paremmin kuin toiset. Miten onnistuu kalastajan perhe luovimaan maailman myrskyistä 
huolimatta. Elämä ei aina ole helppoa ja toimeentulokin on joskus vaikeaa. Huumori ja peräksiantamaton 
asenne pitää kuitenkin pinnalla.

Merimaskun Teatteri jatkaa samalla paikkakunnan tapahtumista ammentavalla linjalla. Hersyvä lounais-
suomalainen murre palauttaa aikoihin, jolloin sitä kaikki puhuivat…ja ymmärsivät.

Paikka
Kollolan kotiseututalon piha, Kollolantie 2, Merimasku. Autopaikkoja rajoitetusti Taattisten-järventien 
puoleisella P-alueella, sekä Osuuspankin pihalla. 
Avoin katsomo 200 hengelle. Kahviosta makoisat pullat, kahvit ja teet.

Lisätietoja
Teatterinjohtaja Kauko Pajukoski: 0400 823 637, kauko@irpola.fi 
Teatterin taiteellinen johtaja Kari Lineri: 040 510 3563, kari.lineri@dnainternet.net

Teatterin kotisivut: www.merimaskunteatteri.fi 

Tervetuloa teatteriin.

Merimaskun teatterissa Kollolassa kesällä 2014

 su 8.6. klo 18 
 ma 9.6. klo 18 
 ti 10.6. klo 18 
 ke 11.6. klo 18 
 to 12.6. klo 18 

 pe 13.6. klo 18 
 su 15.6. klo 18 
 ma 16.6. klo 18 
 ti 17.6. klo 18 
viim. näytös ke 18.6. klo 18

Ensi-ilta perjantaina 6.6. klo 18 
Muut näytökset





”Kirkonkylän keisari” Tauno Hovirinta keskustelee puhelimessa kiivaasti
kunnanjohtaja Vileniuksen (Kauko Pajukoski) kanssa. Tilannetta seuraa

kunnan rakennusmestari (Tapio Pajukoski).

Kalastajat vasemmalta: Kimmo Luoma, Tapio Pajukoski
ja Tauno Hovirinta.

Vanha Irja Kettunen (Pirkko-Liisa Heinonen) muistelee elämäänsä yhden iltapäivän aikana.
Takana Irjaa nuorena esittävä Essi Lineri. Irjan aviomiestä Reijoa näyttelee Jukka Linja

ja heidän yhteistä poikaansa Tuomoa lapsena Aapo Lineri.

Otavasta itään
Kalastus on tällä Otavan saarella ollut merkittävä elinkeino aina 1960-luvulle asti. Sen jälkeen on 

maailma muuttunut ja kalastus elinkeinona sen myötä. Verkkokalastus työnä on fyysisesti vaativaa ja 
jopa yksinäistä puuhaa. Meri antaa, mutta kuten saaristolaiset hyvin tietävät, se myös ottaa. 

Tarinassa kuljetaan siinä elinkeinon murroksessa, mihin saariston kalastajat ja koko yhteisö on pikku-
hiljaa joutunut. Sinnikkyys ja huumori kantavat elämän aallokoissa eteenpäin. Toiset sopeutuvat, toiset 

lähtevät. Joskus jopa rakkaus heittää yllättäen uusiin olosuhteisiin.

Pikku Tuomo
(Aapo Lineri)

Sylvi-mumma
(Ulla-Maija Karjalainen)

Sylvi (Ulla-Maija Karjalainen) ja Antto (Kauko Pajukoski) Kettunen,
Reijon vanhemmat.

Saariston naisia kesätorilla. Vasemmalla Irjan sisar Sisko (Kaija Roiha).
Muut naiset torilla: Margit Lehtinen, Maija-Leena Tuomi ja Eliisa Ansamaa.


