
                        Päiden sisällä tuulee 

 

Avenue, [ävenjuu]: puiden reunustama suora, pitkä, päällystetty tie niin kaupungissa kuin luonnossa; 
arkeologiassa sana on erikoistermi tarkoittaen kivien ja kallioiden gneissiä. Avenue on myös kauppa, laulu, 
bändi, pilvenpiirtäjä – ja nyt myös Rauman Seudun Työttömät ry:n uudelleen herännyt teatteriryhmä. 

 

Alku 

Alkuperäinen porukka aloitti 1990-luvun puolivälissä ja kymmenen vuotta he tekivät teatteria välillä 
menestyksellisesti, välillä vähemmän menestyksellisesti. Kunnes nykyinen toiminnanohjaaja Irene Rasila 
kokosi valitut RST:n tiloissa sattuneet kommellukset yhteen pienoisnäytelmäksi nimeltä ”Kohti 
Tulevaisuutta”. Reilun puolentunnin huumoripätkää esitettiin kolme kertaa Lokki-salissa, ja testamentiksi 
näyttelijäporukka sai nimen Avenue, ja yhden alkuperäisen näyttelijän, joka oli ollut mukana koko Avenuen 
10-vuotisen historian ajan: Jari Heinosen. 

Minä sotkeennuin projektiin kun valokuvausseuran kollega, Anne Perttula pyysi minua mukaan. Ajatus 
houkutti ja jännitti, joten lähdin kokeilemaan esiintymistä. Pienoisnäytelmän jälkeen oli hiljaista, mutta 
RST:n sisällä asiat lutviutuivat siihen suuntaan, että eräänä päivänä tuli kutsu kokopitkän näytelmän 
harjoituksiin. 

Epäröimisen jälkeen suostuin, osittain velvollisuudentunnosta, koska olin jo ollut Avenuessa, osittain 
uteliaisuudesta ja osittain itsensä haastamisen kannalta.  

Ei tiennyt poika siinä vaiheessa mihin joutuu. 

 

Minne tuuli kylän kuljettaa 

Otsikon mukaisen musiikkinäytelmän kirjoittivat Ilkka Malmi ja Rami Saarijärvi 2014. Ilkka on 
sastamalalainen juontaja ja Rami vantaalainen metsänhoitaja. Myöskin siis kirjailijoita. Näytelmä on esitetty 
ainakin kaksi kertaa ennen Rauma Iitissä ja Tanulassa. Meillä valittiin ohjaajaksi Sari Suominen. 

 

Niinpä Lokki-talon ruokalaan kokoontuivat Ulla Mannelin, Jonna Puputti, Sari Sandberg, Anne Perttula, 
Elena Juntunen, Jari Heinonen, Timo Ramberg, Teemu Laulajainen, Jaana Helander ja ohjaaja Sari 
Suominen. Musiikkitaustat teki Perttu Suominen – hän lahjoitti panoksensa harrastajateatterille. Hänelle 
suuri kiitos! 

Kun saimme skriptit käsiimme, en usko että monikaan arvasi mitä tuleman pitää; että kuinka pitkälle tämä 
näytelmä viedään verrattuna aiempaan lyhytpätkään.  



- Suostuin lähes automaattisesti, kun luulin että tuleva projekti on edellisen kokoinen, mutta kun 
alkoi valjeta sen vakavuus, muutaman kerran tuli nielaistua ja sitten uhmalla: ja minähän en 
peräänny, kertoo Jonna. 

Aloitimme jakamalla roolit. Pääsääntöisesti roolit menivät sukupuolen mukaan, mutta toinen mieskalastaja 
oli Jaana, ja naureskeleva posteljooni Kyttälä oli Jonna. Jarin habitus suorastaan huusi lipevää ja ilkeää 
liikemies Ruutanaa, Anne oli suloinen ja älykäs ruotsiin muuttanut Frida, Ulla jämäkkä puodinpitäjä Elsa, 
Sari nutturapää viisas opettaja , Timo ikuinen optimisti kalastaja…, Teemu pöhlä rakastunut talonmies Ahti 
ja Elena oli 60-lukulainen maahanmuuttaja. 

  

Paikkana meillä oli Lokki-talon 10-ruokala. Loihdimme kaupan ja kaivon ja muut pöytiä ja tuoleja siirrellen ja 
loput kuvitellen. Välillä saimme tilaa yläkerran valtuustosalista. Rekvisiittaa ei vielä ollut ja rooleihin 
ujuttautuminen oli pääkopan varassa.  

”Mopokohtaus riitti herättelemään kaikkien nauruhermot ja kohtausta käytiinkin aikas monta 
kertaa läpi, kun asiasta ei naurun rymähdyksiltä meinannut ensin tulla yhtään mitään. Päivä oli 
muutenkin täynnä huumoria ja hauskuutta, ei kai muuta voi odottaakaan, jos mm. ajellaan kaks 
päällisin näkymättömällä, mut äänekkäällä mopolla, heitellään papereita pisin lattiaa, ujostellaan 
ja karataan toisen edestä sekä kovasti paljon jaajatellaan.” totesi Jonna Puputti Avenue-
blogissaan. 

 

Kesäleiri 

Käänteen tekevä harjoitusleiri vietettiin Puputtien kesämökillä Rihtniemessä. Ensimmäistä kertaa saimme 
käydä koko näytelmän läpi useamman kertaa. Olimme kaikki pihalla. Rekvisiitta - se vähä - nostettiin 
pihavarastosta. Roolivaatteet tulivat takakontissa ja loput näytelmän ainekset löytyi repliikeistä ja muistista. 



Harjoituspaikan vaihtaminen muistutti siitä, että näytteleminen lähtee korvien välistä, eikä ole niinkään 
paikkasidonnaista. Vaikka kyllähän me siellä vähän aikaa etsittiinkin esiintymisjärjestystä… 

Mitä siellä tapahtui? Improiltiin, räjähdettiin nauramaan, epäiltiin naapurien tekevän ilmoituksen metelistä, 
puettiin roolia tiukemmin ylle, opittiin yhtä sun toista. Ei voi sanoin kuvailla, siksi Jonnan ottamat kuvat 
kertovat paljon.  

 

 

 

Kellariteatteri 

Se on ollut kaupunginteatteri. Samalla lavalla ovat esiintyneet se ja se, joten nyt viimeistään alkoi 
minullekin valjeta että tämä on ihan oikea teatteriesitys eikä mikään kotikutoinen ”vähänsinnepäin” 
komedia. RST:n urheat käsityötaiteilijat alkoivat rakentaa lavastusta, josta tulikin erittäin riittävä. (Kiiitos!)  

Alkoi hienosäätö. Ehtiikö Sari vaihtamaan asustetta ennen jännityskohtausta? Istuuko Frida mopon päällä 
hajareisin vai sivuttain? Muistaako Ruutana laittaa sopimuspaperit salkkuunsa? Kirjoittaako Ahti 



rakkauskirjeen oikeasti vai leikisti? Vetääkö Ruutana Ahtia turpaan lujaa vai hiljaa? Kuinka lujaa Elsa voi 
huutaa ilman että ääni menee? Ja mikä suurin: pysyykö ohjaaja koossa kaiken tämän keskellä?! 

  
 

Kaaos. Ilmeisesti se on välttämätön kehityksessä. Yksi käsikirjoitus, viisi laulua, kymmenen näyttelijää, 
kaksitoista roolia, sata repliikkiä, tuhat mokaa. Myöhemmin mukaan tullut Mika Mäenpää lausahti – ei vain 
kerran, vaan monesti, jotta viesti menisi perille:  

- Ei ole kahta samanlaista näytöstä, aina jokin muuttuu tai jää pois.  

Miten oikeassa hän olikaan. Harjoitukset tuntuivat välillä niin rikkonaisilta ja keskeneräisiltä, että oikein 
pelotti saadaanko se esityskuntoon. Osa lavasteista valmistui ensi-iltaviikolla. Koreografeja muutettiin ensi-
iltaviikolla. Sanoja unohtui tai väänneltiin repliikeistä ja niitä tuli väärässä kohtaa ensi-iltaviikolla – silloin 
ohjaaja Sari ärähti.  

- Miten menee niin kuin omasta mielestä? 

Saimme myös oman valomiehen: Sami Lahti! Kaikki oli hänelle aivan uutta ja vierasta, mutta kannustuksen 
myötä mies otti kuin ottikin härkää sarvista ja valot ja äänet niskoilleen. Niistä saisi toisen artikkelin, mutta 
lyhyesti: vaikeuksista huolimatta mallisuoritus meidän Samilta. 

 

Asioita joita tuli opittua: rintaliivien pukeminen ja niiden riisuminen pikavauhtia haalareiden tieltä. Ihmiset 
ovat erilaisia. Oma laulu kuulostaa hyvältä kun sitä ei kuule parempien äänien alta. Ohjaajaa kannattaa 
kuunnella. Ihmiset ovat erilaisia. Verhojen takana ei pölistä. Ihmiset ovat erilaisia. Elävässä teatterissa 
täytyy liioitella ja paljon. Ihmiset ovat erilaisia. Lavalla ei saa olla kiire. Ihmiset ovat samanlaisia.  

Ensi-ilta 

Muiden tuota maagisen ja pelottavan tapahtuman edeltävää aikaa en tiedä, mutta itse istuin 5 tuntia 
Prisman aulassa kuvaamassa Lukon pelaajia ja faneja. Oli ehkä ihan hyvä etten ehtinyt hermoilla iltaa.  



Ajoissa paikalla olivat kaikki. Hermostunut huumori lensi parvina käytävillä ja pukuhuoneissa. Konkarit, 
kuten Jari ja Mika rauhoittelivat – ja pullauttivat lisää huumoria ilmaan!  

Roolikuteet repäistiin päälle hyvinkin ajoissa. Touhuttiin rekvisiitta oikeille paikoilleen. Eilinen 
kenraaliharjoitus kirvoitti hyviä reaktioita koeyleisöltä, joten luottamusta oli. Aula alkoi täyttyä ihmisistä, 
kohinaa, sorinaa, harrastajateatterin henki alkoi nousta.  

 

Yleisö on yleisöä, mutta mitä mahtoi pyöriä näyttelijöiden korvien välissä? Aika tuntui muuttavan 
muotoaan hitaammin valuvaksi. Samin painamat esityssummerit, ensin kolme, vähän ajan päästä kaksi ja 
huuri ennen verhojen avautumista yksi, tuntuivat korvissa kohtalon pasuunoilta. 

Sari toivotti tervetulleeksi, käski sammuttamaan kännykät ja muistutti että nauttiminen on sallittua.  

Posteljooni tsekkasi fillarin ilmat, Ruutana salkkunsa, kalastajat ämpärinsä, Opettajatar nutturansa, Ruotsin 
tyttö polvisukkansa ja Katri rintansa. Myös talonmies katsoi että perse pysyy paikoillaan. Valot pimenivät, 
musiikki alkoi ja yks, kaks, kol - Rauman Conchita Wurst sipsutti yleisön eteen. 

Loppu on ”historiaa” 

Kukaan ei kuollut, kukaan ei nolannut itseään, saimme vain saada enemmän elämää. 

Näytöksiä oli seitsemän ja olivat enemmän tai vähemmän täynnä. Yleisö eläytyi ja nautti. Koko tuo aika 
meni jotenkin siivillä, tunteet vaihtelivat ja välillä oli epätodellinen olo, kun ei ole tällaista tehnyt koskaan 
aiemmin. Uskon että kaikki meistä ylittivät ja voittivat itsensä. Onko mikään sen parempaa terapiaa? 

Vielä yksi julkistamisen arvoinen asia. Aave, Teatterin Kummitus oli tarkkaillut touhujamme. Mistäkö 
tiedän? No siitä että se kirjoitti meille kirjeen.  

 

Teemu Laulajainen 



 


