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Leipätehtaan naiset
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ke 12.9. klo 19, ke 19.9. klo 19, la 22.9. klo 18, 
ke 26.9. klo 19, la 29.9. klo 18, ke 3.10. klo 19, 
la 6.10. klo 18, ke 10.10. klo 19 ja la 13.10. 
klo 18
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Elannon Näyttämö, vireä ja kunnianhimoi-
nen harrastajateatteri, on toiminut yhtäjak-
soisesti 90 vuotta. Teatterilla on kulttuuri-
historiallisesti merkittävä rooli Helsingissä, 
erityisesti kantakaupungissa ja työläiskau-
punginosissa; aivan kuten Osuusliike Elan-
nollakin aikoinaan. Elannon Näyttämö on 
ainoa aidosti jäljellä oleva palanen vanhas-
ta Elannosta.

Elannon Näyttämö perustettiin vuonna 
1921 Helsingissä, Heimolan talossa, 
Elannon vuokratiloissa, Hallituskatu 15:ssa, 
josta se siirtyi vuonna 1922 Sompasaa-
reen. Kaikukadun ja Hämeentien kulmaan 
valmistui vuonna 1928 Elannon hallinto-
rakennus, jossa Näyttämö sai toimia 80 
vuotta, aina kevääseen 2009 saakka. 
Kaikeksi onneksi – kiitos Helsingin Työ-
väenyhdistys ry:n – näyttämö onnistui 
saamaan väliaikaisen harjoitus- ja esitys-
tilan Paasitornin Juho Rissanen -salista. 
Näissä tiloissa on toimittu syksystä 2009 
alkaen.

Talvella 2010 heräsi ajatus tehdä jotain 
mieleenpainuvaa ja arvokasta Elannon 
Näyttämön pitkän iän kunniaksi. Lähtö-
kohdaksi nousi, että tarvitsemme uuden, 
varta vasten meille kirjoitetun tarinan esi-
tettäväksemme. Ja mikä sen luontevampaa 
kuin kertoa tarina Elannosta ja sen työnte-
kijöistä. Alkoi melkoinen työsarka lähde-
aineiston keräämisessä ja sopivan kirjailijan 
löytämisessä. Pirjo Toikka tarttui haastee-
seen ja tarina alkoi muotoutua 50-luvun 
lopun Elannon leipätehtaalle. Hanna Rytin 
ohjauksessa on työ nyt saatettu valmiiksi. 
Lopputulos on nyt teidän nähtävänä ja 
koettavana.

Nautinnollista teatteri-iltaa!

Elannon Näyttämö 90 vuotta



ilmassa leijuu limppu. Iso sekalimppu. 
Jättiläislimppu. Joku henkilö, kuka vain, 
ottaa sahan ja leikkaa limpusta siivun. 
Sitten hän ottaa leikkaamansa siivun ja 
leikkaa siitä siivun ja siitä siivun ja vielä 
siitäkin siivun. Kuvitellaan, että tämä ohut 
siivu on leikattu Ajan limpusta. Ikuisuu-
desta. Lopuksi henkilö murustaa siivun, 
ottaa yhden murun ja se muru on hetki, 
josta näytelmä kertoo. Yksi leivän muru 
maailmankaikkeudessa, ei sitäkään. Jauho-
hiukkanen olisi parempi, mikroskooppinen 
jauhohiukkanen olisi osuvampi.. mutta se 
hiukkanen sisältää maailman, näytelmän 
leipätehtaan naisista. Muruseen mahtuu 
monta henkilöä, naista, ja muutama mies.

Murunen on kuvitteelliselta 50-luvulta, 
kuvitteelliselta leipätehtaalta. Sieltä yksi 
nurkka, yksi pukuhuone, vaatenaulakko, 
naulakossa roikkuvat takit, takkien haltijat 
ja heidän lisäkseen muita kuvitteellisia 
henkilöitä, joilla on kaapit jossain muualla. 
Jossain muualla ovat myös leipomon taiki-
nakoneet ja paistohuone ja suuret uunit.

Näytelmä Leipätehtaan naiset on fiktiota. 
Henkilöt ovat kuviteltuja. Näytelmä ei 
perustu tositarinoihin, se ei ole totta, ei 
dokumenttia eikä historiikkia. Kaikki oli 
varmasti toisin oikeassa leipätehtaassa. 
Ihmiset toisenlaisia. 

Kun ryhdyin työhön, haastattelin leipäteh-
taalla työskennelleitä ihmisiä, mutta en ole 
käyttänyt heidän elämän tarinoitaan näy-
telmässä. Niistä en edes tiedä. Sain apua 
käytännön työn ja työsanaston kanssa, jot-
ta näytelmään tulisi edes häivähdys leipä-
tehtaasta työpaikkana. Kukaan näytelmän 
henkilöistä ei ole oikeasti olemassa. He 
elävät näyttämöllä hetken, näyttelijöidensä 

välityksellä, sitten katoavat mustiksi mer-
keiksi paperille odottamaan uutta näytteli-
jää, henkilöä, joka heidät herättäisi. Jos ei, 
he katoavat pois.

En tiedä, olisiko tällaista voinut olla. Ehkä 
ei, ehkä vähän. 

Näytelmä ei yritä olla kaiken kattava esitys 
aiheesta leipätehdas. 

50-luku oli köyhää, niukkaa, mutta toivo-
rikasta aikaa. Rakentamisen aikaa. Sota oli 
takana. Haavat olivat jo arpeutumassa ja 
umpeutumassa tai muhimassa pinnan alla. 
Sotaa ei muisteltu. Mentiin eteenpäin. 
Haluttiin kauas sodasta, takaisin normaaliin 
arkeen. Turvalliseen olotilaan, pieniin iloi-
hin, joita osattiin arvostaa. Työ kelpasi, 
raskaskin. Ja sitä tehtiin paljon. 

Työ on pelastus ja voima. Se on kädellisen 
olennon tapa olla olemassa. Selvitä järjis-
sään edes kohtuullisesti. Kokea olevansa 
arvokas.

Työtä tehdään yleensä ihmisten muodos-
tamassa yhteisössä työpaikalla, porukassa, 
samalla osastolla, samassa ryhmässä. Mis-
sä milloinkin. Ja kun on kysymys ihmisten 
ryhmästä, sinne muotoutuu jonkinlainen 
järjestys ja tavat. Säännöt. Muotoutuu se, 
mikä on me, meidän porukka, meidän 
juttu. Se porukka voi auttaa ja tukea toi-
nen toistaan ja niitä, jotka kompuroivat. 
Siihen meidän porukkaan voi olla vaikea 
tulla, vaikka otettaisiinkin, vaikka kaikki 
tahtoisivat hyvää. Ja meidän porukassakin 
on yleensä hierarkiat, pomot, henkiset 
emännät tai isännät, kiusaajat. Ja kilpailu. 
On hyväksikäytön harmaa alue. Kun 
siihen lisätään luonteet ja halut ja pelot 
sekä hiivaksi rakkauden kaipuu, voidaan 
taikina sekoittaa. Leipoa se meidän leipä.

”Kuvitellaan, että Ihminen osaa kyllä 
limppunsa leipoa. 
Ainekset ovat omasta 
takaa.

”

Pirjo Toikka 
kirjailija



 Vuokko Lankinen   Heini Jylhä
 uusi työntekijä, naimaton

  Martta Kosonen   Eija Kankare
 kondiittori, naimisissa

 Laila Oinonen   Marina Mäkelä
 leipuri, naimisissa

 Terttu “Tepa” Rastas   Anette Kuusela
 nostatusvastaava, naimisissa

 Irkku Virhiä  Karina Nirman
 leipuri, yksinhuoltaja

 Erkki Yli-Pulli  Ari Nieminen
 mestarikondiittori, poikamies

 Matti Eklund  Juho Tuominen
 edellisten pomo, naimisissa

 Sirkku Eklund   Anne Korte
 konttoripuolelta, edellisen vaimo

 Vahtimestari Sundström  Antti Saari

 Harri Suosmaa  Antti Saari
 valokuvaaja

Puvustus Marjatta Silander ja työryhmä
Lavastuksen suunnittelu Hanna Ryti ja työryhmä

Lavastuksen toteutus Kari Ratinen ja työryhmä
Musiikki ja äänimaailma George Bandoek Apostolakis

Koreografiat Hanna Ryti ja työryhmä
Ääni- ja valotekniikka Terho Oksman, Antti Puhakka

Käsiohjelma, juliste Mailis Kriikku
Valokuvaus Jarmo From

Tuotanto Eija Kankare, Marina Mäkelä

Kiitokset

Marjatta Silander, Johanna Peltonen, Viking Line, Printix Oy, Avalon Oy, Ezpa Oy



näytelmä yhteisöstä optimistisessa ajassa. 
Sota on takana, sotakorvauksetkin maksettu. 
Helsingissä on niin kova liikenne, että tarvi-
taan liikennevalot. Suomalainen muotoilu on 
nousussa, luodaan klassikot, jotka vieläkin 
ovat muodissa. Vaikka monen tulot ovat 
pienet, on ihanaa katsoa tulevaan luottavaisin 
mielin. Oikeastaan tulevaisuus on jo täällä, 
eletään modernia aikaa. 

Yhteisö ja yhteisöllisyys ovat näytelmän arki-
päivää, töitä puurretaan porukassa. Leipäteh-
taan naiset kuvaa tiivistä työyhteisöä hyvässä 
ja pahassa. Mitä olisi yksilö ilman yhteisön 
tukea? Yksi kone ei tee tehdasta eikä yksi 
ainesosa leipää. Toisaalta: porukan puristuk-
sessa ei välttämättä ole tilaa yksilöllisille ratkai-
suille. Jos aina on leivottu rukiista, miksi pitäisi 
kokeilla vehnää? Joka ei mahdu yhteisön 
asettamaan normiin, saa tuta sen luissaan. 

Yhteisö – niin kuin jokainen kokonaisuus – 
rakentuu pienistä osasista. Kokonaisuuden 
osaset ovat aina jossain suhteessa toisiinsa. 
Ratas pyörittää toista ratasta, toinen ratas 
pyörittää vispilää, vispilä pyörittää taikinaa. 
Aina on olemassa liikkeelle paneva voima. 
Joskus on vaikeaa hahmottaa, kuka pyöritti-
kään ensimmäistä ratasta. Siitäkin tämä 
näytelmä kertoo.

Vaikka Leipätehtaan naiset sijoittuu 1950-
luvulle, emme ole pyrkineet tekemään doku-
menttia. Pikemminkin olemme tavoitelleet 
oikeaa tunnelmaa. Tukena meillä on ollut 
Bandoek Apostolakiksen säveltämä oiva 
musiikki. Sen rytmit syntyvät oikeista leipo-
mon äänistä ja sävel neuvostoliittolaisella 
theremin -soittimella, jonka ujellus on tuttua 
aikakauden elokuvista.

”Leipätehtaan naiset on

”

Hanna Ryti
ohjaaja
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