
LAVA –teatteritapahtuman esitykset 2022 
 

Perjantai 18.3.2022 klo 18 

Kulttuurikeskus Poleeni / sali 
 

Ulla Tapaninen 

Lava-ammuntaa VI 
 

Käsikirjoitus Raila Leppäkoski ja Ulla Tapaninen / Ohjaus Raila Leppäkoski / Lavalla Ulla Tapaninen 

 

”Aina sanotaan, että taiteilijan pitäisi uudistua. Minä en uudistu! Vanhassa vara parempi!” 

 

Hän on täällä taas! Ulla Tapanisen Lava-ammuntaa VI on näyttelijän rakastetun esityssarjan 

kuudes itsenäinen jatko-osa, joka nähtiin Pieksämäellä edellisen kerran helmikuussa 2020 – ennen 

koronapandemiaa. Hienoisesti päivitetyssä esityksessään Tapaninen tarjoilee tyylilleen uskollisesti 

hillitöntä komiikkaa, muta myös teräviä huomioita ajastamme ja maailmastamme.  

 

Kesto 1 h 45 min sisältäen väliajan 

 

 

Lauantai 19.3.2022 klo 15 

Kulttuurikeskus Poleeni / kellariteatteri 

 

Pinja Hahtola 

Eino Leinon eksät – enemmän ja vähemmän muusina 
 

Käsikirjoitus Pinja Hahtola / Ohjaus Seppo Honkonen / Lavalla Pinja Hahtola 

 

Ympäri Suomea katsojia ja kriitikoita ihastuttanut Eino Leinon eksät saapuu vihdoin Pieksämäelle! 

Kansallisrunoilijan asemaan noussut ja Suomen kenties rakastetuin runoilija Leino oli 

riimittelyjensä lisäksi tunnettu boheemista ja kosteasta elämäntyylistään sekä lukuisista 

ihastuksenkohteistaan. Kun Leinon eksät pääsevät purkamaan tuntojaan Anonyymien Apollon 

muusien terapiaistunnossa, sanan säilä lentää ja kulissit uhkaavat kaatua.  

 

Kesto 1 h 10 min, ei väliaikaa 

 

 

Lauantai 19.3.2022 klo 18 

Kulttuurikeskus Poleeni / sali 

 

Ilmari Saarelainen 

Parasta ennen 
 

Käsikirjoitus Krister Classon pohjautuen Richard Fuchsin kirjaan Du ser int’ så gammal ut / 

Suomennos André Wickström / Ohjaus, lavastus ja puvustus Riku Suokas / Alkuperäisesityksen 

tuotanto Tampereen Työväen Teatteri 

 

Ilmari Saarelaisen tähdittämässä superhauskassa yhden näyttelijän komediassa kuulet 

ikääntymisestä ihan kaiken. Siis kaiken! 



Kaksikymppisen elämässä tapahtuu paljon, eikö vain. Menet naimisiin, saat lapsia, teet uraa, saat 

potkut, eroat, menet uudestaan naimisiin, harkitset eteisen maalaamista mintunvihreäksi... Maali 

loppuu, elämä jatkuu. Täytät 40 vuotta, 60 vuotta. Kunnes heräät 80-vuotiaana, keität kahvit ja 

otat sokerittoman, lastulevyltä maistuvan pullan. Pureskelet sitä - ja äkkiä onkin jo ilta. 

 

Kesto noin 2 h sisältäen väliajan 

 

 

Lauantai 19.3.2020 klo 21 PERUTTU! 

Kulttuurikeskus Poleeni / kahvila 

 

Iltaklubi 

Ali Ihmemaassa 2.0 
 

 

Sunnuntai 20.3.2022 klo 15 

Kulttuurikeskus Poleeni / sali 

 

Sirkku Peltola 

Mummun saappaassa soi fox 
 

Käsikirjoitus ja ohjaus Sirkku Peltola / Lavastus Hannu Lindholm / Rooleissa Aimo Räsänen, Miia 

Selin, Tuukka Huttunen ja Marika Heiskanen / Alkuperäisesityksen tuotanto Tampereen 

Komediateatteri 
 

Sirkku Peltolan palkittu näytelmä perheestä, jossa on isä, äiti ja kaksi lasta. Tarinan keskiössä on 

Tarmo-poika, jota painavat suuret huolet. Paljon on asioita, joista puhutaan, tärkeimmät jäävät 

salaisuuksiksi. Poliisi ja opettaja käyvät hämmentämässä pieneen kotiinsa kiinnikasvaneita 

vanhempia, jotka yrittävät parhaansa. Yrittävät maailmassa, joka kiitää ohi ja jättää kurvissa 

kyydistänsä hitaimmat. Tarmon mummulla on matkaradio saappaassa, se on tanssiin kutsu… 

 

Kesto noin 2 h 15 min sisältäen väliajan 

Nimestään huolimatta kyseessä ei ole musiikkinäytelmä 


