
  

Humoristinen, koskettava, suvaitsevaisuutta viestivä esitys ekumeenisen leirin  
osanottajien seikkailuista ensin maan päällä ja sitten sieluina taivasmaailmassa. 
Henkilöt puhuvat seitsemää Suomen eri  murretta tai vähemmistökieltä. 

 

Tuottaja:  Eettisesti Innovatiiviset Kulttuurin  Uudistajat  EIKU ry   www.eikury.com  

  

Kansainvälisen uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikon                                
ohjelmaan liittyvä esityskiertue : 

1. esitys:  ma  2.2.2015 klo 13, Kannusali, Espoo 
2. esitys:  ti  3.2.2015 klo 13,   Aleksanterin teatteri, Helsinki 

3. esitys:   ke  4.2.2015 klo 13,  Martinus  -sali, Vantaa 

  Yhteistyössä:                        Liperin kunta  
  Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry    
  Kulmakoulusäätiö ja Pamaus -seura    
  Helsingin, Espoon ja Vantaan ev. lut.  
  seurakuntayhtymät ja koululaitokset       

   

  

Käsikirjoitus:  Paavo Joensalo                                     Ohjaus: Mikael McKeough 
 
Pyhä Paavali/Seitahenki:                  Doris: Emmi Karjalainen 
Lauri Sinkkonen                                       
                   Matti: Marko Nuutinen                                                                                                           
Jelena: Emma Mustaniemi                  
                   Stefan: Antti Pakkanen 
Gilon: Sami Tanskanen                    
                   Saammâl-Uulá:  
Taivas-TV:n                    Timoi Munne 
toimittajaenkelit:     
Aino, Helmi ja Siiri                  Pomo: Esa Pulkkinen  
Pusenius,  Monica  
Kekäläinen, Emilia                
Keinänen ja 
Kukka-Maria Rossi                  Esityksiin on vapaa pääsy. 
 
  
 
 
 
   
  
 

 
Seitapuu,piirros Teemu Tekokoski. 
 
                    
                    

  

Humoristinen, koskettava, suvaitsevaisuutta viestivä esitys ekumeenisen leirin  
osanottajien seikkailuista maan päällä ja sieluina taivasmaailmassa. Roolihenkilöt 
ja esittäjät ovat useiden Suomessa asuvien maailmankatsomusryhmien edustajia. 

 

Tuottaja:  Eettisesti Innovatiiviset Kulttuurin  Uudistajat  EIKU ry   www.eikury.com  

  

Kansainvälisen Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikon                                
ohjelmaan liittyvä esityskiertue : 

 
1. esitys:  ma  2.2.2015 klo 13-14, Kannusali, Espoo 

2. esitys:  ti  3.2.2015 klo 13-14,   Aleksanterin teatteri, Helsinki 
3. esitys:   ke  4.2.2015 klo 13-14,  Konserttitalo Martinus, Vantaa 

  Yhteistyössä:                      * Liperin kunta  
  * Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry    
  * Kulmakoulusäätiö    
  * Helsingin, Espoon ja Vantaan ev. lut.  
      seurakuntayhtymät       

Käsikirjoitus:  Paavo Joensalo                                     Ohjaus: Mikael McKeough 
 
Pyhä Paavali/Seitahenki:                  Dora: Emmi Karjalainen 
Lauri Sinkkonen                                       
                   Matti: Marko Nuutinen                                                                                                           
Jelena:  Marjaana Ritanen                  
                   Stefan: Antti Pakkanen 
Gamal: Sami Tanskanen                    
                   Saammâl-Uulá:  
Taivaan TV:n                   Timoi Munne 
toimittajaenkelit:     
Aino, Helmi ja Siiri                  Pomo: Esa Pulkkinen  
Pusenius,  Monica  
Matikainen, Emilia                 Esityksiin on vapaa pääsy. 
Keinänen ja                  Tiedustelut ja varaukset: 
Salla Kärkkäinen                 EIKU ry puh. 0400 838 268 
   
 
  
 
 
 
   
  
 

 
Seitapuu, piirros Teemu Tekokoski. 
 
                    
                    

http://www.pohjois-karjala.org/kunnat
http://www.eikury.com/
http://www.pohjois-karjala.org/kunnat
http://www.eikury.com/


Paavo Joensalo, Tuhlaajat -tarinan luoja, on 73 -vuotias arkkitehti, käsikirjoittaja, säveltäjä ja 
tuottaja.  Tarina perustuu hänen omiin leirikokemuksiinsa 1950 -luvun lopulta, mutta muuten 
se on täysin fiktiivinen. Paavo Joensalo on säveltänyt lauluja, luonut erilaisia musiikillisia draa- 
mateoksia ja tuottanut niitä Eettisesti Innovatiiviset Kulttuurin Uudistajat EIKU ry:n puitteissa. 
Yhdistys auttaa lupaavia kulttuurikykyjä siivilleen tuottamalla kiertueita pääosin kotimaahan. 
 
Mikael McKeough, Tuhlaajat -näytelmän ohjaaja,  toimii mm. Joensuun ylioppilasteatterissa 
ja on siellä tuottanut ja ohjannut lukuisia näytelmiä sekä myös tehnyt niihin lavastuksia, 
valoja ääniä. Hän soittaa ja laulaa Ranttaliralli -yhtyeessä ja ohjaa nuorten kerhotoimintaa.  
 
Lauri Sinkkonen, Pyhän Paavalin ja Seitahenki -roolien tekijä, on toiminut opettajana ja aloitti 
näyttelemisen 60 -luvulla, mutta omistautui eläköidyttyään erityisesti monologinäyttelijäksi. 
Hän on esittänyt Kolin ukkoa Suuri Seikkailu TV -sarjassa ja Vanhan Jorman roolia vv. 2006-
2007 Kolilla esitetyissä Panu -produktioissa sekä tehnyt useita rooleja EIKU ry:n tuotannoissa. 
 
Timoi Munne, Saammâl-Uulán roolin tekijä, on tutkija, näyttelijä ja muusikko. Hän on työs- 
kennellyt mm. Petroskoin Kansallisessa teatterissa, Joensuun kaupunginteatterissa, Maarian- 
vaaran kesäteatterissa sekä monissa karjalaisuutta edistävissä hankkeissa. Hän teki vv. 2013 -  
14 kirjailija Heikki Turusen tuotantoon perustuvan suositun Maan syli -monologikiertueen.  
 
Antti Pakkanen, Stefanin roolin tekijä, on hammaslääkäri ja Sibelius-Akatemiasta valmistunut 
musiikin maisteri, joka on esiintynyt useissa oopperarooleisssa sekä EIKU ry:n tuotannoissa. 
 
Marjaana Ritanen, Jelenan roolin tekijä, suoritti laulumuusikon tutkinnon Kuopion konser- 
vatorion ammattilinjalla ja opiskelee alaa Tampereen ammattikorkeakoulussa. Hän on tehnyt 
solistitehtäviä lukuisissa produktioissa, mm. EIKU ry:n karjalankielisessä lastenoopperassa. 
 
Marko Nuutinen, Matin roolin tekijä, on mm. Savonlinnan oopperakuorossa työskentelevä 
tenori, joka on esiintynyt useissa oopperarooleissa sekä monissa EIKU ry:n tuotannoissa. 
 
Sami Tanskanen ja Emmi Karjalainen Gamalin ja Doran rooleissa ovat joensuulaisia opiskeli- 
joita, jotka ovat vakavasti harrastaneet teatterin tekemistä lukioaikanaan tehden näyttelijä-
rooleja sekä oppilaitoksensa esityksissä, että useissa EIKU ry:n viimeaikaisissa tuotannoissa. 
 
Esa Pulkkinen, FM, Pomon ja arkkienkelin roolien tekijä, on kokenut harrastelijanäyttelijä, 
joka on toiminut kauan useissa kesäteattereissa ja EIKU ry:n viimeaikaisissa tuotannoissa. 
 
Aino, Helmi ja Siiri Pusenius, Emilia Keinänen, Salla Kärkkäinen ja Monica Matikainen 
enkelirooleissa ovat joensuulaisia esiintymistä  harrastavia opiskelijoita ja koululaisia, jotka 
ovat tehneet useita rooleja sekä harrastuksissaan että EIKU ry:n viimeaikaisissa tuotannoissa.   
 

Tuhlaajat -tarinassa Taivas-TV:n kuusi eläväistä toimittajaenkeliä seurailee ”näkymättöminä”  
Rautalammin Puroniemessä sijaitsevassa leirikeskuksessa ekumeenisen työleirin osanottajia,  
jotka rakentavat kappelia. He ovat Suomen eri kolkista, puhuvat kuutta eri murretta tai vähem-   
mistökieltä ja omaavat hyvin erilaiset uskonnolliset ja kulttuuriset taustat, josta johtuen heille 
sattuu hauskoja väärinymmärryksiä. Viikonloppuna leiriläiset lähtevät bussiretkelle Puijolle, 
jossa tapahtuu paha onnettomuus ja he kuolevat. Heidän sielunsa jatkavat erilaisia seikkailuja  
näkymättömässä maailmassa ja monien koettelemusten jälkeen kaikki taas tapaavat, kertovat  
toisilleen kokemuksistaan, katuvat tekojaan ja saavat armahduksen. Lopulta he päätyvät kaikki  
taustoistaan riippumatta samaan näkymättömän maailman ihanaan valoa tulvivaan juhlasaliin. 
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https://plus.google.com/101688846404888475162
http://www.maarianvaaranteatteri.net/sivut/lehdistoekuvat/2008-2013.php

