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Pyynikin kesäteatterissa nähdään tänä kesänä 
Minna Lindgrenin suosittuun Ehtoolehto-kir-
jasarjaan (Teos 2013-2015) perustuva komedia 
Ehtoolehdon sankarit. Ehtoolehto-trilogia on 
ollut suurmenestys Suomessa ja maailmalla.

Kirjojen rakastettavat hahmot nähdään nyt ensimmäistä 
kertaa näyttämöllä. 
   Yllättävät käänteet seuraavat toisiaan, kun palvelutalo 
Ehtoolehdossa alkaa putkistosaneeraus ja sen teräväpäi-
set asukkaat eivät alistu kohtaloonsa remppapölyn kes-
kellä. Seniorit ottavat aktiivisen roolin sekä omassa elä-
mässään että palvelutalon hämäräperäisten tapahtumi-
en selvittämissä. 
   Mikään ei jää ennalleen. 

Ysikymppisten maailmaan 

Komedian ohjaa Tommi Auvinen, joka vastaa myös dra-
matisoinnista Seija Holman kanssa. Viimeksi heidän työs-
tään nautittiin Pyynikillä kesällä 2015 menestyskomedia 
Avioliittosimulaattorissa.
   Ehtoolehdon mummorooleissa loistavat Eija Vilpas, 
näyttelijä-taidemaalari-kouluttaja Tuija Piepponen, itse-
ään 40 vuotta vanhempaan rooliin hyppäävä Mari Turu-

nen sekä ensimmäistä kertaa Pyynikillä nähtävä Pirkko 

Hämäläinen. 
   Pappaosastoa edustavat pitkän linjan näyttelijät Punt-

ti Valtonen ja Tom Lindholm. Muissa rooleissa viihdyttä-
vät Lari Halme, Sara-Maria Heinonen, Ahmed Issa, Vil-

le Majamaa, Juulianna Mäkelä, Miia Selin ja Markus Ilk-

ka Uolevi.
   Vastikään Eino Salmelainen säätiön tunnustuspalkinnol-
la palkitun Mikko Saastamoisen suunnittelema lavastus 
tuo palan Helsinkiä Pyynikin kansallismaisemaan, ja Jaa-

na Aron puvustus saa katsojat sukeltamaan ysikymppis-

Ehtoolehdon sankarit Ehtoolehdon sankarit 
Pyynikin kesäteatterissaPyynikin kesäteatterissa

Ehtoolehdon sankarit: Tuija Piepponen, Pirkko Hämäläinen, Eija Vilpas, Mari Turunen.



ten maailmaan. 
   Näytelmässä käsitellään myös vakavia asioita, esimer-
kiksi elämän rajallisuutta.

Hauska ja ajatuksia herättävä

- He ovat teräväpäisiä. Vielä ”sokeri sulaa heidän suus-
saan”, Tuija Piepponen kuvailee mummonelikkoa.
   Mari Turunen esittää 94-vuotiasta Anna-Liisaa. 
   - Hän on fil. maisteri ja äidinkielenopettaja: ”karttakep-
pi ja kielioppi”, se kertonee paljon hänestä. Virkeä kuten 
muutkin. 
   - Hänellä on raaka kohtalo edessä..., Piepponen vihjaa.
   - Niin, mutta vanhemmalla iällä löydetty rakkaus Onnin 
(Puntti Valtonen) kanssa, Turunen valottaa.
   - Tämä on lämminhenkinen, hauska ja ajatuksia herät-
tävä komedia.
   - ”Viisaat vanhukset hölmössä maailmassa”, Piepponen 
lisää. 
   Eija Vilpas hän on Irma, rintamalotta ja sairaanhoitaja. 
   - Irma on toimelias ja utelias. Kroppakin pelaa. Hänellä 
on iPad. Pirkko Hämäläisen esittämä Siiri on Irman hyvä 
ystävä ja he tekevät kaikenlaista.   
   - Ehtoolehdon palvelutalon mummot - ja papat - elävät 
tässä hetkessä ja nauttivat siitä. Se sopii ohjeeksi kaikil-
le, Vilpas sanoo.
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Ylhäällä Tuija Piepponen, Eija 
Vilpas, Mari Turunen ja Pirkko 
Hämäläinen. Keskellä vasem-
malla Tuija Piepponen, Eija Vil-
pas, Tommi Auvinen, alhaalla 
Tom Lindholm.

Ylhäällä Puntti Valtonen, keskellä  Seija Holma.


