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§ Sannisipinen

Nuorten ilmaisutaidon ryh-
män näytelmä Pelastakaa
Röllimetsä sai ensi-iltansa
lauanlai na täpötäydessä
Kor-pilahdenteatterissa.Allu
Thppuraisen kirjoittama
tarina kertoo Röllimetsän
kohlalosta, kun HumPuuki-
osakeyhtiön johtaj a Seestei-

nen (Teemu Kalliokoski)
haluaa sihteerinsä Lerkkasen

(Aino Kuusniemi) avustuk-

sella ostaa metsän j a perustaa

sinne maan suurimman hu-
vinpitokeskuksen.

Samaan aikaan Humpuu-
kien ylipappi (Hiski Toik-
kanen) suunnittelee Rölli-
metsän hautaamista roskaan
j a jätteisiin, apunaan Suuren

Roskan kätyrijoukko. Vaik-
ka Rölli väIillä uppoaakin
kulufu shuumaan, nousee håin

lopulta Maahiskeiju rinnal-
laan tuhlausta vastaan. NäY-

telmästä on helppo löytää
selkeä opetus: roskaaminen

ia kuluttaminen tulee saada

aisoihin, jotta maailma ei
huku roskaan. Näytelmä on
suunnattu lapsille ja lapsi-
perheille, mutta Röl I i motsän

tapahtumat kiinnostivat ja
viihdyttivät myös varttu-
neernpia katsojia.

Näytelmän päähenkilöi-
tä, Rölliä ja Maahiskeijua,
näyttelevät Samu Hakanen
ja Ronja Tirovinen. Roolit

ovat heille molemmille de-

byytit päärooleissa, mutta
aloitteliian jännitystä ei kat-
sorroon näkynyt. Hakanen

onnistuu crityiscn lryvin
vangitsemaan Röllin hirmui-
sen ulkokuoren alla olevan
lempeän luonteen. Näytel-
mässä esiintyvät yhteensä 1 4

nuorta seiskaluokkalaisista
lukiolaisiin. Suuria mokai-
luja di lavalla tapahtunut,
vaikka osa näytteliiöistä oli
onsirnnrtiiståi kortaa ylcisiirt
edessä.

Tarina etenee jouhevasti
eikä katsojalle tule missään

vaiheessa tylsää. Lavalla

nähdään perinteiseen tapaan

paljon tanssi- ja musiikki-
kohtauksia, jotka viihdyttä-
vät kaikkia vauvasta vaari in.

Nilytolnrii tur'loau tttotrikcr-
roksista huumoria kaiken
ikäisille: lapsille hauskoja
tanssikohtauksia ja vähän
aikuisemmille aj ankohtaista

ivailua päivän polttavista
aiheista. Lavastus on yksin-
kertainen lukuun ottamatta

Röllin taloa, .ioka on yksi-
tyiskolrtuiscsl i rulicnrtcll rr.

Humpuukien, Suuren ltos-
kan palvelijoiden maskee-

raus on erityisen onnistunut.
Pelastakaa Röllimetsä on

jälleen kerran oivallinen
osoitus korpilahtelaisesta
teatteriosaamisesta. Ohj aaj at

ArjaAntikainen ja Iina Ha-
kanen ovat tehneet nuoren
joukon kanssaj älleen kerran
viihdyttäviiä työtä.

Käsikirjoitus: Allu Tuppu-
rainen
Ohjaus: Arja Antikainen ja
Iina Hakanen
Lavalla: Samu Hakanen,
Ronja Tuovinen, Teemu
Kalliokoski, Aino Kuusnie-
mi, l-Iiski Toikkanen, Aleksi
Kal I iokoski, Lotta Hakanen,

Venla. Vanhatalo, Iiris Päivi-
nen, Vinku Salminen, Noora
Pennanen, Helmi Kuusela,
Kaija Nieminen ja Aada
Brandt
Lavastus: Matti Toikkanen
ja työryhmä
Puvustus: Tarja Ahonen ja
työryhmä
Maskeeraus : Kati Puustinen,
graafiset tuotokset, valot .in
tekniikka: Jon Pettcrssolt
Kuvat: Lotta Hakanen ja
Anni Loberg.
Laulujen sävellys ja sanoi-
t rrs: A I ltr'l\t;rprtritittctr
l-iruluir.rrt tlrrslurritltrt .itr lili-
net: Karri Kuivattctt ja lirla
Hakanen. Koreogra [i at: Lot-
ta Hakanen ja työryhmä . :

-.$- Tavara ja kuluttaminen eivät tuo onnea, vaikka monet niin erehtyvät kuvittelemaan.


