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Poleenin kevät 2015

tammikuu

Ma 12.1.  klo 9.30  Yhteislaulua lapsille
ti 13.1.  klo 9.30  Satutunnit alkavat
ti 13.1.  klo 12.30 Yhteislaulua
ti 13.1.  klo 18.00 kirjakahvila
la 17.1.  klo 16.00 tammirieha
pe 23.1.  klo 14 .00 konsertti: Flamencokitara
la 24.1.  klo 10.00 terveysmessut
la 24.1.  klo 19.00 Satelliittiteatteri: persialainen syreeni
Su 25.1.  klo 15.00 konsertti: pohjan neiti – levynjulkaisukonsertti
Su 25.1.  klo 19.00 Satelliittiteatteri: persialainen syreeni
Ma 26.1.  klo 14.00 kino poleeni: anonymous – tuntematon
ti 27.1.  klo 12.30  Yhteislaulua    
ke 28.1.  klo 19.00 Satelliittiteatteri: persialainen syreeni
to 29.1.  klo 19.00 teatterivierailu: Minttu sekä ville
la 31.1.  klo 15.00 lauantaitanssit

Helmikuu

ti 3.2.  klo 13.00 luento: aivobic & Reidar Wasenius
to 5.2.  klo 18.30 konsertti: Soisalo-musiikkiopisto
la 7.2.  klo 19.00 konsertti: katri Helena
Su 8.2.  klo 16.00 konsertti: pieksän pelimannit 
Ma 9.2.  klo 9.30 Yhteislaulua lapsille
ti 10.2.  klo 12.00 Rekrytreffit
ti 10.2.  klo 12.30   Yhteislaulua
to 12.2.  klo 17.00  luento: anna perho, arjen ja juhlan raja
to 12.2.  klo 17.00 luento: Seitsemän kuolemansyntiä nyt
pe 13.2.  klo 19.00 Ystävänpäiväkonsertti: Suurella sydämellä
la 14.2.  klo 19.00 Salainen teatteri: Bellmania
ti 17.2.  klo 18.00 kirjakahvila
to 19.2.  klo 18.00 konsertti: erja lyytinen
pe 20.2.  klo 19.00 Salainen teatteri: Bellmania
la 21.2.  klo 16.00 teatterivierailu: Ritva oksanen
Su 22.2.  klo 19.00 konsertti: volare! 
Ma 23.2.  klo 14.00 kino poleeni: Betoniyö
ti 24.2.  klo 12.30 Yhteislaulua
ti 24.2.  klo 19.00  Salainen teatteri: Bellmania
pe 27.2.  klo 18.00 poleenin teatteri: albatrossi ja Heiskanen (ennakko)
la 28.2.  klo 13.00 poleenin teatteri: albatrossi ja Heiskanen (ensi-ilta)

maaliskuu

la 7.3.  klo 15.00 konsertti: eki Jantunen & Mutkattomat
Su 8.3.  klo 14.00 naistenpäivän juhla: luennoimassa olavi Rytkönen
Su 8.3.  klo 16.00 teatteria: Sylin täydeltä 
ti 10.3.  klo 12.30  Yhteislaulua
ti 10.3.  klo 18.00 kirjakahvila
to 12.3.  klo 18.00 konsertti: edu kettunen & trio ”kadonnut maailma”
pe 13.3.  klo 19.00 Stand up: naurun tasapaino
pe 13.3.  klo 19.00 Salainen teatteri: Bellmania
la 14.3.  klo 13.00 poleenin teatteri: albatrossi ja Heiskanen
Ma 16.3.  klo 9.30  Yhteislaulua lapsille
Ma 16.3. – pe 20.3.  MiX-lasten kulttuuriviikko

ti 17.3.  klo 19.00 Salainen teatteri: Bellmania
ke 18.3.  klo 18.00 keikalla: nYConnection
to 19.3.  klo 18.30 konsertti: Soisalo-musiikkiopisto
pe 20.3. klo 18.00 poleenin teatteri: albatrossi ja Heiskanen
la 21.3.  klo 13.00 poleenin teatteri: albatrossi ja Heiskanen
la 21.3.  klo 15.00 lauantaitanssit
Su 22.3.  klo 13.00 teatterivierailu: Saikkua, kiitos!
ti 24.3.  klo 12.30 Yhteislaulua
ti 24.3.  klo 14.00  Harmonikkapäivän musisointia
ke 25.3.  klo 13.00 elävä kirjasto
ke 25.3.  klo 17.00 luento: onko mikään enää pyhää?
to 26.3.  klo 18.00 poleenin teatteri: albatrossi ja Heiskanen
pe-Su 27.-29.3. teatterimaraton
la 28.3.  klo 21.00 teatterimaratonin iltaklubi: Cleaning Women 
Ma 30.3.  klo 14.00  kino poleeni: kuolema on väärässä

HuHtikuu

to 2.4.  klo 18.00 poleenin teatteri: albatrossi ja Heiskanen
7.4.–10.4.  kulttuuria kaikille -viikko 
to 9.4  klo 14.00  Ruskateatteri: tehdas
to 9.4.  klo 18.30  konsertti: Soisalo-musiikkiopisto
pe 10.4.  klo 18.00 Seutuopiston 70-vuotisjuhlailtamat
la 11.4.  klo 13.00 poleenin teatteri: albatrossi ja Heiskanen
la 11.4.  klo 15.00 lauantaitanssit
Ma 13.4.  klo 9.30  Yhteislaulua lapsille
ti 14.4.  klo 18.00 kirjakahvila
ti 14.4. klo 18.00  pieksämäen kirjoittajat ry:n 40-vuotisjuhla
to 16.4  klo 14.00  Ruskateatteri: tehdas
to 16.4.  klo 18.00 poleenin teatteri: albatrossi ja Heiskanen
pe 17.4.  klo 18.00 nuorisoteatteri puntti: ei elämää, vaan koulua varten
pe 17.4.  klo 19.00 teatterivierailu: lukkosulaa ja lumpeenkukkia
la 18.4.  klo 9.00 Muskareiden kevätjuhla
la 18.4.  klo 14.00  nuorisoteatteri puntti: ei elämää, vaan koulua varten
Su 19.4  klo 14.00  Ruskateatteri: tehdas
ke 22.4.  klo 19.00 lukion viihdekonsertti: Repullinen hittejä
ke 22.4.  klo 18.00 nuorisoteatteri puntti: ei elämää, vaan koulua varten
to 23.4.  klo 18.00 poleenin teatteri: albatrossi ja Heiskanen
pe 24.4.  klo 19.00 konsertti: Myyttien maailmasta
la 25.4.  klo 18.00 konsertti: Mieslaulajat, Suvisia Säveliä
Su 26.4.  klo 16.00 konsertti: vox Ferrum, kevään tuulet
Ma 27.4.  klo 13.00 veteraanipäivän juhla
ke 29.4  klo 14.00  Ruskateatteri: tehdas
ke 29.4.   kevätkuhhaus

toukokuu 

la 2.5.  klo 13.00 poleenin teatteri: albatrossi ja Heiskanen
ti 5.5.  klo 9.15 konsertti: pikku papun laulut
ti 5.5.  klo 10.00 konsertti: pikku papun laulut
ti 5.5.  klo 18.30 konsertti: Soisalo-musiikkiopiston kevätkonsertti
ke 6.5.  klo 18.00 nuorisoteatteri puntti: ei elämää, vaan koulua varten
to 7.5.  klo 18.00 poleenin teatteri: albatrossi ja Heiskanen
la 9.5.  klo 13.00 poleenin teatteri: albatrossi ja Heiskanen
Su 10.5.  klo 13.00 konsertti: kenttäharmaa & anneli Mattila
Su 10.5.  klo 17.00 konsertti: kenttäharmaa & anneli Mattila

kannen kuva: Sami korkiakoski



tammirieHa
nuorisotila muuttaa poleeniin ja sen avajaisia juhlitaan isosti! 
lavalle nousee Mikael Gabriel lämppärinään MtF. 
plus rutosti muuta ohjelmaa, esim. pS3 Move-turnaus! kirjasto 
auki poikkeuksellisesti klo 16 – 19. 

liput 0 € + puhalla nollat! tuu, tai muuten oot ihan kuutio!

un momento con 
Guitarra Flamenca
on konsertti, jossa kuullaan kahta erilaista 
kitaristia yhdessä ja erikseen. toni Jokiniitty on 
tullut suomalaisille tutuksi flamencokitaristina 
niin lavoilla kuin televisiossakin. tällä hetkellä 
hän työstää ensimmäistä soololevyään, jonka 
kappaleita kuullaan myös meillä. Jari lehtonen 
on esiintynyt sekä kaduilla että konserteissa 
aina australiaa myöten. Mieheltä taittuu myös 
argentiinalainen tango…

konsertin kesto noin kaksi tuntia, sisältäen 
väliajan. 
liput 15 € ennakkoon ja 18 € ovelta.  

YHteislaulua 
tule mukaan laulamaan! laulattajana kristiina Reinikainen-alanko. 
kevään laulupäivät:  13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 10.3. ja 24.3.
vapaa pääsy! 

la 17.1.
klo 16-21

tiistaisin
klo 12.30 – 

13.30 

Pe 23.1.
klo 14
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la 7.2.
klo 19

katri Helena
katri Helenaa tuskin tarvitsee esitellä. konsertissa kuullaan iki-ihania 
hittejä ja uusimman taivaan tie-levyn lauluja. katrin omin sanoin: 
”kysymys on toivosta, ilosta ja rakkaudesta.”

liput 40 €. kesto noin 2 h. osta lippusi tarja istolaiselta 
puhelinnumerosta 050 9123 466. Järj. pieksämäen kylät ry. 

volare! italialainen ilta
umberto Marcato saapuu italiasta Suomeen 
konsertoimaan amadeus lundbergin ja Milana Misicin 
kanssa. ilta on täynnä tunnelmaa ja nostalgiaa…
Maruzella, lazzarella, Ciao Ciao bambina…ja monia 
muita tunnelmapaloja. amadeus lundberg tulkitsee 
myös olavi virtaa ja Milana Misic tunnettuja 
italoiskelmiä.  

konsertin säestyksestä vastaa Juha tikan orkesteri. 
Specialvieraana Milan ”Miso” Misic. 
kesto n. 2 h, sisältää väliajan.
liput 35 € ennakkoon ja 40 € ovelta

su 22.2.
klo 19

su 8.2.
klo 16

Pieksän Pelimannit: Helismaa 
ja Hauranmaa – kansalle 
kansanmusiikkia
kansanmies Reino Helismaa osasi sekä ottaa ilon irti elämästä että tuoda 
lauluihinsa vakavampia tuntoja – onhan kynästään syntyneet sellaiset 
klassikot kuten Rovaniemen markkinoilla & päivänsäde ja menninkäinen. 

kansanmusiikki puolestaan syntyi ja siirtyi sukupolvelta toiselle 
muistinvaraisesti. tätä aitoa kansanmusiikkia kuullaan konsertissa myös. 

liput 10 €. ennakkoon pelimanneilta ja tuntia ennen ovelta. 
Järj. pieksän pelimannit. 
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la 7.3.
klo 15

to 12.3.
klo 18

la 28.3.
klo 21 

cleaninG Women
teatterimaratonin iltaklubilla huikeaa menoa! 
Cleaning Womenin keikalla ihminen virkistyy, 
räjähtää ja syntyy uudelleen, kun rytmiä taotaan 
mm. kodinhoitovärkeistä tehdyillä soittimilla. 
parissakymmenessä maassa kiertänyt akti saapuu 
sulostuttamaan maaliskuun iltaa poleenin kahvilaan. 
Ja ettei aika kävisi pitkäksi, klubilla on myös muita 
esiintyjiä, joista lisätietoa lähempänä h-hetkeä 
osoitteissa poleeni.fi ja teatterimaraton.fi!  

liput ovelta ja vain käteisellä. 
liput 10 €

eki jantunen & mutkattomat
Humpat, valssit, tangot, foxit ja jenkat esitetään kuin 
lavakeikalla konsanaan – luvassa on tanssilavakeikka 
konserttisalissa! 
tänä vuonna eki Jantunen & Mutkattomat on juhlatuulella: 
myötätuulista, mutkatonta menoa on tarjottu tanssikansalle jo 
40 vuotta. iloa arkeen on luvassa noin kahden tunnin verran – 
väliajan kera. 
liput 25 €.

edu kettunen & trio  
Järkälemäisestä lentäjän poika – hitistään tunnetun edu 
kettusen tuorein, syyskuussa ilmestynyt albumi kantaa 
nimeä kadonnut maailma. Sen tunnelmissa on väläyksiä 
maailmasta, joka tulee ja menee. 
vuonna 2006 edu pokkasi Juha vainio -rahaston 
tunnustuspalkinnon, joka myönnetään vuosittain 
ansioituneelle suomalaiselle sanoittajalle. 
liput 17 € ennakkoon ja 20 € ovelta.  
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su 10.5.
klo 13 ja 17

kenttäHarmaa & anneli mattila
kenttäharmaan sota-ajan sävelmien vierailevana solistina on 
anneli Mattila. 

liput 15 /10 €. Järj. kenttäharmaa

vox Ferrum
pieksämäen seutuopiston kamarikuoro vox 
Ferrum loihtii kevääseen kamarimusiikin 
helmiä menneiltä vuosilta. Mukaan mahtuu 
myös heille uusia valloituksia ja saattaapa 
joukkoon mahtua oopperamusiikin helmiäkin. 
kevään unten tuoksuvat tuulet...

liput 15/10 €. Järj. vox Ferrum

Ke 22.4.
klo 19

la 25.4.
klo 18

su 26.4.
klo 16lukion 

viiHdekonsertti: 
rePullinen Hittejä
Musiikillinen aikamatka!

liput 12/10 € 
Järj. pieksämäen lukion 
musiikinharrastajat

Pieksämäen mieslaulajat
perinteinen kevätkonsertti ”Suvisia säveliä”. 
liput saat kuorolaisilta ja tuntia ennen ovelta. 

liput 15 €. Järj. pieksämäen mieslaulajat
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su 25.1.
klo 15

Pe 24.4.
klo 19 

to 19.2.
klo 18 

 5.2, 19.3. ja 
9.4. sekä 

5.5.  

mYYttien maailmasta 
paavali Jumppanen, piano & terhi aurala-Heiskanen, huilu 
Debussy – Jolivet – Messiaen – vilagi (kantaesitys)

antiikin mytologiasta inspiraationsa saaneiden ranskalaissäveltäjien 
ohjelmistoa värittää kuopiossa vaikuttavan säveltäjän adam vilagin tilausteos, 
jonka kantaesitys konsertissa kuullaan.

liput 17 € ennakkoon ja 20 € ovelta.

PoHjan neiti – levYnjulkistamiskonsertti
esiintyjät: eilamaria leskinen, sopraano, Juha kotilainen, baritoni 

nova ensemble: Maija teikari, piano,
Susanna Mieskonen-Makkonen, viulu, Matti Makkonen, sello 
 
Merikannon kalevalaan pohjautuvaa pohjan neiti –oopperaa on
esitetty todella harvoin ja taltioitu vielä harvemmin – paitsi nyt!  
 
konsertissa solistit esittävät pääosin levyllä olevia kappaleita,
kuten pohjan neidin ja väinämöisen kohtaamisen.
Heitä säestää nova ensemble.  

liput 18/15 €. Järj. nova Classics oy

soisalo-musiikkioPiston oPPilaskonsertit 
torstaisin klo 18.30 näyttelytilassa: 5.2, 19.3. ja 9.4.  
tiistaina 5.5. klo 18 kevätkonsertti salissa.  
vapaa pääsy – tervetuloa kuulemaan pieniä ja isompia opistolaisia! 

 
erja lYYtinen 
the Queen of the Slide Guitar. näillä sanoin brittiläinen Classic 
Rock lehti on ylistänyt suomalaisen bluesrock- ja slidekitaristi 
erja lyytisen virtuoosimaisia taitoja. Mittavaa ja menestyksekästä 
kansainvälistä uraa tekevä energiapakkaus on viime vuoden aikana 
kiertänyt the Sky is Crying -levyn tiimoilta suurilla festivaaleilla 
keski-euroopassa ja kanadassa. 

liput 21,50 €
Järj. Bluesland productions oy
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ti 3.2.
klo 13 

su 8.3.
klo 14 

ti 10.2. 
klo 12-15 

la 24.1.
klo 10-14 

luento: aivobic 
SaliSSa 
personal Brainerina ja aivobic-
ohjaajana toimiva Reidar 
Wasenius kertoo siitä, miten aivojaan voi treenata ja 
vetää meille musiikin tahdissa tehtävät vauhdikkaat 
aivobic-treenit. vapaa pääsy.

naistenPäivän juHla
“Savolainen sielunmaisema - luovuuden lähde vai 
jalostunutta jahkailua?” luennoimassa toimittaja 
olavi Rytkönen.

rekrYtreFFit  
Suosittu yrittäjien ja työtä 
etsivien kohtauspaikka, jossa 
alueen yrittäjät esittelevät 
toimintaansa ja avoimia 
työpaikkoja. työtä etsivä, tule tutustumaan
työnantajiin ja jättämään yhteystietosi.
tervetuloa!

kirjakaHvila 
tiiStaiSin 13.1, 17.2, 10.3. Ja 14.4. klo 18.  
kaipaatko tuoreita lukuvinkkejä? podetko kirjaston hyllyllä 
valinnanvaikeutta? kevään kirjakahviloissa tärppinsä 
jakoon laittaa (ainakin) kirjaston informaatikko pia. 
kahvikupin äärellä voit myös jakaa omia lukukokemuksiasi. 
lämpimästi tervetuloa, paikkana poleenin kahvila.  

terveYsmessut 
terveysmessut on vammaisneuvoston ja vammais- 
ja sairausjärjestöjen sekä yhteistyökumppaneiden 
järjestämä tapahtuma, jonka teemana on tällä 
kertaa mielenterveys. tule tutustumaan järjestöjen 
vapaaehtoistoimintaan! vapaa pääsy. 

kino Poleeni 
vapaa pääsy 
 
ma 26.1.15 klo 14 anonYmous – tuntematon (k-12) 
aloituselokuvana päivä poleenissa featuring tohtori Sykerö  
 
elisabetin aikaiseen englantiin sijoittuva anonYMouS pohtii aihetta, joka on kiehtonut 
tutkijoita ja suuria ajattelijoita jo vuosisatojen ajan: kuka todella oli William Shakespearen 
näytelmien takana? anonYMouS tarjoaa tähän yhden mahdollisen vastauksen. elokuvan on 
ohjannut Roland emmerich.  
koko esityksen kesto on noin 2 tuntia.  
 
ma 23.2.15 klo 14 betoniYÖ (k-12) 
aloituselokuvana lyhytelokuva normi päivä poleenissa  
 
Betoniyö on elokuva sirpaleisesta mielestä. Se kertoo siitä, kuinka haavasta tulee arpi, 
kuinka arvesta kasvaa pelko ja kuinka pelko lopulta muuttuu väkivallaksi. pirjo Honkasalo 
on ohjannut elokuvan pirkko Saision vuonna 1981 julkaistun samannimisen romaanin 
pohjalta. kolme vuosikymmentä sitten kirjoitettu kirja ennakoi tämän päivän tapahtumia. 
koko esityksen kesto on noin 2 tuntia.  
 
ma 30.3.15 klo 14 kuolema on väärässä (s) 
aloituselokuvana poleeni 25 -lyhytelokuva (kesto 10 min). 
”Hengittäkää, ystävät! eläkää!” 
 
venäjän suurin rock-vaikuttaja Juri Shevtshuk on tehnyt musiikkia DDt-yhtyeensä kanssa jo 
1980-luvun alusta lähtien. kuolema on väärässä -konserttielokuva esittelee nykyisen DDt:n, 
joka näytti parasta osaamistaan Helsingissä 27.4.2013.  
 
venäjän ulkopuolella Juri Shevtshuk tunnetaan ennen kaikkea terävistä sanoituksistaan ja 
poliittisista kannanotoistaan, mutta kulttuuritalon lavalla esille pääsee myös Shevtshukin 
musikaalinen nerous sekä hänen kokoamansa bändin häikäisevä ammattitaito.
elokuvan on ohjannut Mikko keinonen. koko esityksen kesto on noin kaksi ja puoli tuntia.  
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Ke 29.4.

Ke 25.3.
klo 13

näYttelYt
pe 16.1.- Su 15.2. SateenkaaRen alla
näyttely esittelee yhdeksän erilaista näkökulmaa väriin. kuraattori kaarina kaikkonen valitsi mukaan yhdeksän kuopion kuvataiteilijoiden jäsentä, joista kukin 
sai aiheekseen yhden värin.

pe 20.2.- Su 22.3. SiveltiMen SilMin
akvarelli- että öljyvärisiveltimin havaintoja ympäristöstämme. näyttelyssä on pentti kokon töitä pääasiassa 2000–luvulta niin realistisia maalauksia kuin 
abstrakteja akvarelleja. Mukana on sarja maalauksia pieksämäeltä. 

Ma 23.3.- la 4.4. ikoninäYttelY
Seutuopiston ikonimaalauskurssin töitä.

pe 27.3. – Su 26.4.taiDeYHDiStYS MikkelanGelot RY:n vii vuoSinäYttelY
nuori, virkeä taiteen ja käsityön tekijöiden yhdistys Mikkelistä. kokeilevat halukkaasti kaikkea uutta: tekniikoita, toimintatapoja, taiteen paikkoja. Haluavat 
esitellä työnsä jälkiä myös kotikulmien ulkopuolella, ja ensimmäiseksi vierailukohteeksi valikoitui luontevasti lähin naapurikaupunki.

pe 8.5.- la 23.5. oMat koulut - näYttelY
näyttelyn työt ovat pieksämäen kuvataidekoulun ja pieksämäen seutuopiston opiskelijoiden töitä lukuvuodelta 2014-2015. opiskelijoiden ikäjakauma on 
5-90 vuotta. työt ovat valmistuneet suurella hartaudella ja keskittymisellä ja ovat tuoneet tekijälleen hyvää oloa, ryhmässä toimimisen taitoja, virkistystä, 
ystävyyssuhteita, uusia kädentaitoja ja elämänlaatua.

pe 29.5.- Su 23.8. MaiSeMa
Suomen kuvataidejärjestöjen liiton teemanäyttely avaa kuvataiteen ehkä perinteisintä ja työstetyintä mutta samalla runsainta ja haastavinta teemaa 
nykytaiteen moninaisin keinoin. näyttelyssä on esillä luonnonmaisemia, kaupunkimaisemia, maisemien välitiloja ja ehkä vielä joitakin muita tuttuja tai 
tuntemattomia polkuja maisemaan meissä itsessämme.    

7.4.–10.4. kulttuuria kaikille -viikko & seutuoPiston 
70-vuotisjuHlailtamat

elävä kirjasto
anna ennakkoluuloillesi kyytiä – tule lainaamaan elävä kirja keskustelua varten! 
vapaa pääsy 

kevätkuHHaus 
Senioreiden kulttuuriharrastamisen kevätkatselmuksessa esiintyvät Seutuopiston, 
Soisalo-opiston ja Mikkelin kansalaisopiston ikääntyneiden ryhmät. luvassa on 
teatteria, lausuntaa, tanssia ja musiikkia koko päiväksi!  
Ruskateatterin uusi näytelmä nähdään myös.  
vapaa pääsy

lauantaitanssit 
la 31.1, 21.3. Ja 11.4.  klo 15 alkaen 
tule mukaan tanssimaan! vanhaa tanssimusiikkia aulassa, vapaa pääsy.  

seitsemän kuolemansYntiä nYt 
-luentosarja 
SaliSSa, vapaa pääSY

12.2. klo 17.00
Missä on arjen ja juhlan ero?
luennoimassa anna perho 

25.3. klo 17.00
onko mikään enää pyhää?
Jaakko Heinimäki ja piispa arseni
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14.2.
klo 19

(ensi-ilta)

ritva oksanen 50 vuotta 
teatterin lavalla  
 
Mukana kapellimestari pedro Hietanen. pääsylippujen ostaneiden 
kesken arvotaan taiteilija pentti kokon taulu. 
esityksen kesto väliaikoineen noin 2 h. 

liput 28 € ennakkoon ja 30 € ovelta
Järj. vMktS. 

minttu sekä ville  
Minttu Mustakallion ja ville virtasen 
improvisaatioduetto muusikko Samuli laihon 
säestyksellä. tv:stä, teatterista, elokuvasta ja 
nelosen syksyn 2014 uudesta vino Show’sta 
tutut Minttu Mustakallio ja ville virtanen 
kiskovat niin sketsejä, tansseja, lauluja ja 
tarinoita yleisön antamista aiheista! 
esityksen kesto 1 h 45 min. 

liput 30/25 €

satelliittiteatterin Persialaisen sYreenin 
viimeiset esitYkset:  
kellaRiteatteRiSSa pe 24.1, la 25.1. Ja ke 28.1. klo 19.00 
tervetuloa katsomaan Mikkelin työväen näyttämöpäiville valittu esitys! 
kesto noin tunnin, liput 10 €. 
Järj. Satelliittiteatteri 

to 29.1.
klo 19 

la 21.2.
klo 16

salainen teatteri: bellmania – 
malja elämälle! 
kahden miehen, muusikko aki Hietalan ja laulaja, esiintyjä lauri 
Sinkkosen laulu- ja tarinailta, joka koostuu ruotsalaisen Carl Michael 
Bellmanin (1740-1795) kirjoittamista lauluista. 

Bellman lauloi aiheista, jotka sisältävät kaiken sen, mitä elämästä 
yleensä kannattaa tietää. ne ovat muistutus siitä, että elämä kannattaa 
elää ja siitä iloita silloin kun on elossa. laulujen välijuonnot ja -tarinat 
on kirjoittanut esityksen ohjaaja Juhani Joensuu.

eSitYkSet kellaRiteatteRiSSa:
14.2.2015 klo 19 (ensi-ilta)
20.2.2015 klo 19
24.2.2015 klo 19
13.3.2015 klo 19
17.3.2015 klo 19

esityksen kesto noin 1 h.
liput 12 €. 
Järj. Salainen teatteri. 

teatter
i
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la 28.2.
klo 13

(ensi-ilta)

albatrossi ja Heiskanen - näYtelmä juHa vainion lauluista
”Suoraan sanottuna, suurin piirtein, sellaista elämä on.”

Juha ”Junnu” vainio oli viihdemusiikin monitoimimies ja yksi Suomen tuotteliaimmista sanoittajista. kun Junnu vainio 
kuoli, ryhtyi sanoittajakaveri Jukka virtanen kirjoittamaan hänen muistokseen näytelmää, jossa runoilija kaihomieli viettää 
50-vuotisjuhliaan tukholmaan kadonnutta ystäväänsä Heiskasta kaivaten.

näytelmän keskiössä ovat Junnu vainion sanoittamat ja osin säveltämätkin ikivihreät laulut. Me tunnemme nämä laulut, 
Junnun itsensä tai muiden laulajien tulkitsemana. nyt poleenin teatterin näyttelijät ja bändi tuovat Junnu vainion 
muistoksi nämä laulut pieksämäen kevääseen.

eSitYkSet
pe 27.2. klo 18 (ennakko)
la 28.2. klo 13 (ensi-ilta)
la 14.3. klo 13
pe 20.3. klo 18
la 21.3. klo 13
to 26.3. klo 18
to 2.4. klo 18
la 11.4. klo 13
to 16.4. klo 18
 to 23.4. klo 18
la 2.5. klo 13
to 7.5. klo 18
la 9.5. klo 13 
 

käsikirjoitus Jukka virtanen
 
Musiikin sovitus Jaakko Salo,
poleenin teatteriin Merja Jauhijärvi 

ohjaus Jari tuononen 
näytelmän oikeudet: näytelmäkulma

liput 20/15 €

teatter
i
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su 8.3.
klo 16 

Pe 13.3.
klo 19 

27.-29.3.  

sYlin täYdeltä
kellaRiteatteRiSSa
 
naiStenpäivänä: hellää armoa, eroottista ilotulitusta ja kaunista riettautta. 
tarinankertoja, seksuaalipedagogi tuija Jormakan ja muusikko leena 
pyylammin dialogi avaa hengästyttävän tosia asioita: ihmisen sielun paljautta 
ja syli-ikävää. kerrottujen ja laulettujen runojen myötä esitys sukeltaa lemmen 
vuoristoradalle; odotuksen, aistillisuuden ja hellyyden syvyyksiin, ilossa ja 
surussa, lihassa ja hengessä aikuista miestä unohtamatta. esitys perustuu 
mikkeliläisen Sirpa Hännisen runoihin.  
 
Sanottua: 
”ilta oli suora, rohkea ja kaunis. niin tunteita nostattava ja toisaalta armollinen.” 
”Jokaisen naisen pitäisi nähdä tämä.”  
”vuoden 2013 myönteisesti eroottisin tuotanto.” Mikael Wiik, Radio Helsinki

liput 15 €
k-12.

naurun tasaPaino 
Syksyllä 2014 Yle tv2:n naurun tasapaino -ohjelmassa kilpaili 10 stand 
up –koomikkoa, joista finaalikolmikko valloittaa nyt myös livenä! pohjaton 
ilo- ja energiapakkaus Jussi Simola, nokkelan terävä-älyinen tomi 
Haustola, sekä hämmentävä mutta hysteerisen absurdi koko ohjelman 
voittaja iikka kivi tarjoilevat kattauksen joka takuuvarmasti upottaa 
jokaiseen komiikan makuhermoon kolmen ruokalajin elämyksen!
esityksen kesto noin 2 h, sisältää väliajan. 
k-15. 
liput 25/20 €, S-etukortilla -2 €
Järj. Suomen Stand up Club

teatterimaraton 
teatterimaraton viettää 20-vuotisjuhlavuottaan! Jo nuoren aikuisen 
iän saavuttanut, teatterintekijöiden keskuudessa tunnettu maraton tuo 
poleeniin monologiesityksiä ympäri Suomen. iltaklubilla Cleaning Women 
lämmittelijöineen.  
 
ohjelma ja lipputiedot lähempänä tapahtumaa poleeni.fi & teatterimaraton.fi

teatter
i
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su 22.3.
klo 13 

Pe 17.4.
klo 19 

saikkua, kiitos!  
Saikkua, kiitos! on stand-up -koomikko ismo leikolan ja näyttelijä 
kalle pylvänäisen kirjoittama lääkäriaiheinen sketsikomedia, jossa 
temmeltävät turhia kainostelematta niin valepotilaat kuin luomulääkäritkin. 
Hulvattomassa menossa ratkotaan myös, kumpi voittaa lääkäreiden 
suomenmestaruuskilpailut, ehta terveyskeskuslääkäri vai eiran yksityinen 
plastiikkatohtori. Sairaalan ylilääkäri ja hänen orkesterinsa Duo aspirin 
antavat kaikessa karuudessaan oman mausteensa esitykseen, tulkiten 
ismo leikolan jäljittelemättömällä tyylillä tehtyjä lauluja. 

esityksen kesto noin 1, 5 h sisältäen väliajan. 
 
lavalla Mikko kivinen, ville keskilä ja
kalle pylvänäinen/otto kanerva.  ohjaus otto kanerva
 
liput 31/28/27 € 
Ryhmäliput myös suoraan: adelecompany@gmail.com ja
050-3721402. Järj. adele 2000 Company oy. 

”Huam! täsä näytelmäs ei juara viina eikä kukka ei 
myäskä kettä lyä - vaik syyt olis ja miäl tekis.”  
 
Skytölän veljeksille tupsahtaa yllättäen 
kännykkäliittymän kylkiäisenä sekatavarakauppa, ja 
heidän entinen rauhansa on mennyttä. luvassa on 
hersyvää ja paikoin liikuttavaakin komediaa ihmisistä, 
joilla ei ole ollut onnea rakkaudessa, mutta silti sydän 
paikallaan.       
 

esityksen kesto noin 2 h 15 min.  
 
käsikirjoitus Heli laaksonen 
ohjaus eeva eloranta 
oikeudet: nordic Drama Corner  

liput 30/27/26 € 
 Ryhmäliput myös suoraan: adelecompany@gmail.com 
ja 050-3721402. Järj. adele 2000 Company oy. 

lukkosulaa ja lumPeenkukkia

teatter
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Toimistot

ToIMIsToT

tervetuloa
Poleeniin!

Kulttuurikeskus Poleeni 
savontie 13 
76100 Pieksämäki 
www.poleeni.fi

NAulAkko

tilavaraukset ja näyttelyt: 
✆ 0400 855 714 
tilavaraukset ja ohjelmisto:
✆ 044 388 3413 
teatteri:
✆ 044 588 2440

kirjasto & arkistot

kIRjAsTo & ARkIsToT

avoinna syys-huhtikuussa: 
ma–to klo 11–19
Pe klo 11–17
la klo 11–15

Kirjaston lehtilukusali aukeaa arkisin klo 9,
la klo 10

Kotiseutuarkisto avoinna ti ja to klo 11 – 14

✆ 044 787 4024 ja 044 787 4023
         kirjasto.poleeni@pieksamaki.fi
        Pieksämäen kaupunginkirjasto
        kirjasto.pieksamaki.fi. kAhvIlA & 

lIppupAlvelu

seutuopisto

seuTuopIsTo

toimisto avoinna ma–to 9–15.

✆ 0400 855 761 ja 0400 855 800
        seutuopisto@pieksamaki.fi
       Pieksämäen seutuopisto
      seutuopisto.pieksamaki.fi

Musiikkiopisto

MusIIkkIopIsTo

Hakuaika keväällä! Katso tarkemmat
tiedot nettisivuiltamme.

✆ 040 713 8645
         andra.kaus@soisalo-opisto.fi
         soisalo-opisto
         www.soisalo-opisto.fi

@



kevään liput 
myynnissä 

nyt!

Tapahtumat ja
tunnelmat netissä: 

www.poleeni.fi 

/kulttuurikeskuspoleeni

salisAlI

Näyttelytila

NäyTTelyTIlA

kulku kellariteatteriin

sisäänkäynti

sisäänkäynti

Naulakko
vaatesäilytys 2 €, lapset 0,50 €. 
vaatesäilytyksestä vastaa
Pieksämäen seudun liikunta ry.

esteettömyys
salissa on induktiosilmukka ja kaksi 
(2) pyörätuolipaikkaa. varaathan 
pyörätuolipaikat etukäteen lipunmyynnistä. 

Poleenin tekniikka:
✆ 044 799 5240, 044 588 2132,
044 588 2133

kahvila & lippupalvelu
avoinna arkisin klo 10-17 ja tuntia ennen tapahtumia. 
Kahvilasta saat tuoreet pullat, kahvit ja muut pikkusyömiset. 
a-oikeudet! sieltä voit myös varata väliaikatarjoilut 
esityksiin. 
✆ 0440 481 062

liput tapahtumiin saat kätevästi lippupalvelusta, joka 
palvelee kahvilassa aukioloaikoina ja tuntia ennen 
tapahtumien alkua. Kahvilasta saat myös liput muihin 
lippupalvelun välittämiin tapahtumiin. 
✆ 0400 855 614

maksuvälineinä käyvät käteisen lisäksi pankki- ja 
luottokortit, smartum-kulttuurisetelit, netsin virikeseteli ja 
lippupalvelun lahjakortti. 

lippuostoksissa sinua palvelee myös lippupalvelun 
valtakunnallinen puhelinpalvelu sekä nettilippukauppa. 
www.lippupalvelu.fi
0600 10 800 (1,96  /min + pvm.)
0600 10 020 (6,79 €/puhelu + pvm.)
avoinna ma–la klo 8–21, su ja pyhäisin klo 8–18. 

Poleenin tapahtumiin voit myös varata liput etukäteen ja 
lunastaa ne kolme viikkoa ennen tapahtumaa. vähintään 
20 hengen ryhmille ryhmäalennus. liput voit lunastaa 
myös lippupalvelun muista toimipaikoista ja r-Kioskeilta. 
ryhmälipuista perimme laskutuslisää 5 € / lasku. 

@



ti 5.5.
klo 9.15

ja 10 

16.-
20.3.

tiistaisin 13.1. 
– 28.4 klo 9.30 

– 10.15.  

Pikku PaPun laulut 
pikku papu on kilpikonna, joka seikkailee liisa kallion lastenkirjoissa. 
Millaista on pikku pavun elämä ystäviensä kanssa? Siitä otetaan selvää 
myös perheen pienimmille sopivassa konsertissa!  
 
lavalla kontiopuiston koulun kuoro johtajanaan piia Säpyskä-Hietala 
sekä pieni papu –bändi.  
kesto noin 30 minuuttia. 
vapaa pääsy 

satutunnit  
kiRJaSton SatuHuoneeSSa (Ja eHkä väHän Muuallakin!) 

Sukella satuun, tupsahda tarinaan! kaikille avoimet satutunnit on 
suunnattu noin 3-6 –vuotiaille lapsille ja aikuisseuralaisille tietysti myös! 
ohjelmassa sadunkerrontaa, askartelua, paperiteatteria ja muuta luovaa 
toimintaa.  
Satutuntia ei pidetä 17.3, jolloin on muuta lastenkulttuuriviikon hulinaa. 
Satutunnit pitää lastenkulttuurikeskus verso ja niihin on vapaa pääsy. 
tervetulloo! 

mix!-lasten kulttuuriviikko 
16.-20.3.2015 
 
MiX-viikko tulee taas! viikko täynnä mitä mainiointa ohjelmaa läheltä ja kaukaa pieksämäkeläisille lapsille ja lapsenmielisille.
 
tulevana keväänä MiX-viikolla mukana mm. My First Band (eli Mun eka Bändi), jonka muusikot kuuluvat tämän päivän suomalaisen pop-
rockin huippuammattilaisiin. Yhtye koostuu mm. pMMp:n, Jenni vartiaisen sekä antti tuiskun bändien muusikoista.  
My First Bandin koulukonsertissa kurkistetaan omaa musiikkia soittavan yhtyeen treenikämppään ja kuullaan sikermä populaarimusiikin 
helmiä. Samalla koululaiset pääsevät tutustumaan myös oman biisin tekemiseen bändin opastuksella.

lopullinen ohjelma valmistuu tammikuun 2015 aikana. Seuraa ilmoitteluamme!

koko PerHeen PaHvitYÖPaja
lauantai 14.3. klo 11-13 kaupunGinkiRJaSton SatuHuoneeSSa

tervetuloa rakentamaan yhdessä kaupunginsuunnittelija talosen 
kanssa kokonainen pahvikaupunki! taiteilija ja taideohjaaja piipa 
toivosen vetämässä työpajassa rakennettava kaupunki on pystyssä 
koko MiX-viikon ajan poleenin kirjaston satuhuoneessa. pahvityöpaja 
soveltuu koko perheelle ja on kaikille osallistujille maksuton.

ihan pahvimaisen mahtava aloitus MiX-viikolle! 

tee ite! –taidekatselmus
toRStai 19.3. klo 12 poleenin SaliSSa

lasten ihan ite ideoimista ja toteuttamista esityksistä koottu 
katselmus, jossa nähdään mitä moninaisimpia esityksiä taatusti 
lahjakkaiden esiintyjien esittäminä. tervetuloa bongaamaan 
tulevaisuuden tähdet!

vapaa pääsy. 

YHteislaulua laPsille, lauluPäivät ovat 12.1., 9.2., 16.3. ja 13.4.
MaanantaiSin klo 9.30–10.15 SaliSSa Ja kokouStilaSSa
tule mukaan laulamaan! kaikille avointa yhteislaulua vetää piia Säpyskä-Hietala. vapaa pääsy!

la
P

set


