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Teatteri Terve Tytön kabaree Jälkipyykkiä! ensi-illassa 22.11.2013. 

 

Viime vuosina Pub Port Arthurissa valloittanut Teatteri Terve Tyttö palaa 

pikkujoulujuhlijoiden iloksi uudella kabareella kolmesta naisesta ja kulissit 

kaatavista kalsareista. Tällä kertaa dramatiikkaa syntyy päällekkäisestä pyykkivuorosta, joka yhdistää 

yllättävästi kaksi naapuria: itseriittoisen blogistin ja sisäänpäin kääntyneen kääntäjän – kolmannen rouvan 

paheksuessa syvästi kaikenlaista epäjärjestystä. Likapyykinpesun lomasta lavalle rakentuu värikkäitä 

kohtauksia naisten menneestä ja nykyisestä elämästä… aina traumaattisesta ala-asteen joulukuvaelmasta 

siveyspoliisien edesottamuksiin.  

 

Estradilla tavataan Pub Port Arthurissa viime vuonna nähdystä Terve tyttö! Sairas mieli? -kabareesta tutut 

tähdet: näyttelijä Kati Urho, teatteri-ilmaisun ohjaaja Suvi Kanniainen ja teatteri-ilmaisun ohjaaja Laura 

Hurme, joka vastaa myös kabareen musiikista. Käsikirjoitus räväköine tanssi- ja laulunumeroineen on 

kolmikon ideoimaa. Tänä vuonna naiset halusivat uutena haasteena tehdä juonellisen shown, joka ei 

rakennu pelkästään irrallisista sketseistä. Mukana on silti myös aiempien vuosien esityksistä tuttuja 

hahmoja, joten roolit vaihtuvat lennossa. Luvassa on samaistumispintaa meille kaikille, kun pyykkituvassa 

kohtaavien naisten arkielämät avautuvat huonoine itsetuntoineen, petielämän pettymyksineen ja 

öykkäröivine äiteineen. Saippuaoopperaisia haaveitakaan ei ole unohdettu.  

 

Esitys tarjoaa hilpeän näkökulman turkulaiseen kerrostaloelämään ja käsittelee koomisesti kysymyksiä 

itsensä ja muiden kohtaamisesta: –Mitä ihminen haluaa olla ja mitä lopulta oikeasti on? Tekijät pohtivat.  

–Kuinka moni uskaltaa olla rehellinen edes itselleen, kun blogit ja sosiaalinen media tarjoavat helpon 

mahdollisuuden valheellisiin kulisseihin? Kuitenkin rohkeus rikkoa rutiineja ja ottaa elämä haltuun on avain 

hauskanpitoon.  

 

Esitys on suunnattu kaikille aikuisille, joiden mielestä elämä ei saa olla liian vakavaa. 

 

Jälkipyykkiä! –pikkujoulukabareen esitykset Pub Port Arthurissa, Puutarhakatu 35, Turku:  

22.11.  Ι  29.11.  Ι  30.11.  Ι  5.12.  Ι  7.12.  Ι  13.12.  Ι  14.12.  Ι  20.12. 2013. Aina klo 19:30.  

 

Liput 16,00€. 

Esityksen kesto n. 1,5h. Sisältää väliajan. 

Lisätietoa ja haastattelupyynnöt: teatteritervetytto@gmail.com / 044 926 1002 / tuottaja Maija Nyström 

http://tervetytto.wordpress.com/ 

http://www.pubportarthur.fi/ 
 

Rooleissa:  

 

Laura Hurme - Birgit F. Bergström, kerrostalokyttääjä / Make / Pertsa 

Suvi Kanniainen - Salli Pälvinen, kääntäjä / Ritva Pälvinen / Siveyspoliisi Sippe 

Kati  Urho - Amanda ”Mandi” Ruusunen, bloggaaja / Ursula Ruusunen /  Siveyspoliisi Raippe 

 

Teatteri Terve Tyttö on vuonna 2008 perustettu vapaa ammattiteatteriryhmä.  

Kuvat: Matti Vahtera 
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