
.,AnsAlSeufU Maanantaina 4. toukokuuta 201.5

oa oo

}&B ETAMANMENO
KORPILAHDEN TEATTERI

Mestaritontun (Aapo Satonen) pitkii parta suojaa tonttua taioitta ja toitsuitta. Noidat Pataposki (Essi Aattonen, vas.), Luuta-Lempi
(Saana Pettota) ja Sammateinen (Janna Satminen) yrittdvEt teikata parran Mestaritontun nukkuessa.

neidot estivit sen.
Aamulla Mestaritonttu saa

moitteet Satumaan kunin-
kaalta. Tontfu pahoittaa mie-
lensija piittii lihtei Satu-
maasta. Hinesti ei ole enii
vartijaksi, hinti ei tarvita.

Matkallaan Mestaritonttu
tapaa noita Sammaleisen, jo-
ka vie tontun perintritilalleen
Suosaarelle. Mestaritontulle
selviii, etti Suosaarella on
myris kiveen vangittu Aamu-
ruskonmaan prinsessa Saras-
te, joka aiotaan naittaa noi-
tien kuninkaalle Julma-
Kummalle.

Mestaritonttu haluaa pe-
lastaa prinsessan, mutta se ei
ole aivan yksinkertainen jut-
tu. on pyydettivi apuun
prinssi Y<insilmi ja matkatta-
va Kyripelinvuorelle etsi-
miin taikahelmei, jonka
noidat onnistuivat nappaa-

maan Mestaritonhrlta.
Mestaritontun seikkailut

sisiltii kaikki klassikkosa-
dun ainekset: prinsseji ja
prinsessoja, tonttuja ja noitia,
merenneitoja, lohikiirme ja
hohtava taikahelmi. Jinni-
tysti, huumoria ja onnellinen
loppu. Ei ihme, etti teos vali-
tiin vuonna 2004 Helsingin
Sanomien yleisriiinestyk-
sessi kaikkien aikojen suosi-
tuimmaksi kotimaiseksi las-
tenkirjaksi.

Nuoret ndyft elijit venyvit
Arja Antikaisen ja Iina Ha-
kasen ohjauksessa parhaim-
paansa. Merenneitojen ila-
kointi, noitien nahistelu ja
vaikkapa Ky<ipelinvuoren on-
kaloita vartioivan lohikiir-
meen luikertelu edellyttivit
eHytymista koko keholla. Ei-
ki noitaluudalla lentiminen-
kiin ole helppoa.

Korpilahden ilmaisutai-
don ryhmi sai alkunsa 25
vuotta sitten Arja Antikaisen
halusta tehdi teatteria nuor-
ten kanssa. Vuosien saatossa
ohjelmistoon on mahtunut
klassikoita Anton Tsehovis-
ta William Shakespeareen
ja Yrjii Kokosta Hannu Sa-
lamaan, mutta myiis monia
ryhmin omia teksteji. Esi-
tykset ovat voittaneet useita
palkintoja ja kunniakirjoja.

Melkoinen miiri nuoria
on ehtinyt olla mukana, mut-
ta yksi on pysynyt: Antikai-
nen nuorten luotsaajana; nyt
parina keviini mukana on
ollut mycis Iina Hakanen toi-
sena ohjaajana. Joillekin
nuorista teatterista on tullut
ammatfi, kaikille varmasti ri-
kastuttarra kokemus. Antikai-
sen tyd ei rrarmasti ole men-
nythukkaan.

Mestaritonttu seikkailee
Teatteri:
Korpilahden
teatterissa
klassikko.

Pirkko Vesterinen
pirkkoJesterinen@ppl.inet.fi

Satumaassa eletiin mur-
heellista aikaa: prinsessa Pii-
vikki on kadonnut. Eriini
yrini Satumaan kuninkaan-
linnaa vartioiva Mestaritont-
tu kuulee kummallista soit-
toa ja menee katsomaan,
misti on kyse. Hin nikee
joukon ilakoivia merenneito-
ja - ja Piivikin. Hin yrittii
saada Piivikin palaamaan
Satumaahan, mufta meren-


