
  Ruotsinsuomalainen Harrastajateatteriliitto 

 

”Onnellisia ihmisiä”  

 

RSHT, harrastajateatteriliitto, on julkaissut seitsemän ruotsinsuomalaista näytelmää sisältävän 

antologian, joka on saanut nimekseen ”Onnellisia ihmisiä”. Antologia on syntynyt parivuotisen 

koulutusprojektin tuloksena, ohjaajana toimi dramaturgi Anna-Maria Ingerö.  Antologia ilmestyi 

9.11.2013. Suomenkielisiä näytelmätekstejä on kyselty ja antologia omalta osaltaan täyttää tätä 

tarvetta.  

Näytelmäkirjoittajat, heidän näytelmänsä sekä yhteystiedot  

Anita Bemerstam ”Baari”  anita.bemerstam@ale.se 

Hanna Kivimäki ”Onnellisia ihmisiä” hanna.kivimaki@bredband.net  

Veijo Posti  ”Kohtaus rannalla” veijoposti36@gmail.com  

Helena Roininen ”Ruustinnan perintö” helenaroininen@comhem.se  

Marja Räihä  ”Herran kämmenellä” marja.marama@gmail.com  

Tuula Sirjonen  ”Ei päivää ettei rötöstä” tuula.sirjonen@telia.com  

Seija Själander  ”Hilta ja kissa”  h.seija@spray.se  

 

Tilaa itsellesi, seuralle, teatterikerholle, lahjaksi… 

”Onnellisia ihmisiä” on tilattavissa keskusliiton/teatteriliiton toimistosta tai  aira@rskl.se – 

osoitteesta. Hinta on 100 kruunua sekä toimituskulut. Kirja sopisi hyvin esimerkiksi teatteriryhmien 

jäsenille joululahjaksi, kirjoittajien sukulaisille lahjaksi, kenelle tahansa luettavaksi jne.   

Siinä vaiheessa, kun teatteriryhmä päättää työskennellä jonkin kirjassa olevan tekstin kanssa, esittää 

sen, tehdä siihen muutoksia tai muuta vastaavaa – silloin on otettava yhteys kirjoittajaan. Vain 

kirjoittaja voi antaa luvan tähän kaikkeen ja kirjoittajan kanssa sovitaan käyttöoikeuksista ja siitä 

maksettavasta summasta.   

Opas teatteritoimintaan 

 RSKL:n kotisivulla on tulostettavia opintomateriaaleja, joista yksi on teatteritoiminnan OPAS. Se on 

tärkeä aineisto jo toimiville teatteriryhmille sekä uusille, aloitteleville ryhmille. Kotisivun kautta se on 

ilmainen, mutta mikäli ette itse pysty printtaamaan materiaalia kotisivulta, teemme se 50 kruunun 

kappalehintaan. Tilaus aira@rskl.se.  
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Tilattavissa olevia teatteriesityksiä nyt ja lähitulevaisuudessa 

Tuula Sirjonen Eläkeläisten iltakurssi  ( Kontakti Tuula Sirjonen)  

  Madame La Plume 

Teatteri Ilona  Baari ( kontakti Anita Bemerstam) 

Ö-vik, Umeå,Skellefteå Yrttitarha (kontakti Erkki Kellokumpu) 

Lapsiteatteriryhmä Elipä kerran ( kontakti Anna-Maria Ingerö) 

Arkkipelaa, Tukholma  Kuntopiiri  (kontakti Seija Själander) 

Teatteri Tuikku Keväällä 2014 ensi-ilta ” Kiljusen herrasväen Ruottin reissu” 

  samoin kuin uusensi-ilta ”Revisori” 

Pihkateatteri, Tukholma Syksyn lapsi, Aleksis Kiven elämästä 

  Maaliskuussa ensi-ilta ”Hölmöläiset” 

Lillukka, Västerås Yksinäisyyden Salonki (kontakti Marja Räihä) 

Näytelmärengas,Karlskoga Uhkapeli (kontakti Osmo Holappa)  

Kaikista yllä olevista esityksistä saa lisätietoa myös Aira Rajavuori Ludvigsenilta aira@rskl.se  

Koulutusta ja tapahtumia 

Vuoden 2014 toimintakalenteri on valmistumassa. Tässä vaiheessa voimme mainita, että vuoden 

ensimmäinen teatterilauantai järjestetään Karlstadissa 1.2.2014 ja esityksenä on ”Baari”, teatteri 

Ilona. 

Teatteriliiton ja eläkeläisliiton RSE yhteistyönä järjestetään eläkeläisille teatteritoiminnan kurssi  

Eskilstunassa 15-16.2.2014. Se on avoin kurssi kaikille. Tarkempi kutsu on RSE:n tiedotteissa. 

Kouluttajana toimii Raija Airaksinen Draamapajasta.  

Kiitämme teatteriryhmiä ja yhteistyökumppaneita antoisasta ja aktiivisesta teatterivuodesta 2013! 

Tehkäämme tulevasta vuodesta innostava ja uudistava i. Vuonna 2014 RSHT ja koko RSKL liittyvät 

Ideell Kulturalliansin jäseneksi, jolloin kulttuuripoliittinen vaikuttaminen ja monipuolinen yhteistyö 

kehittyvät entisestään.  

 

Lämpimin jouluterveisin 

Ruotsinsuomalainen Harrastajateatteriliitto 

Osmo Holappa  Aira Rajavuori Ludvigsen 
puheenjohtaja  aira@rskl.se, 070-509 84 14 
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