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Helsingin Tervasaaressa nähdään 
kesällä koko perheen teatteria 
ammattilaisvoimin. Tarjolla on 
teatterin, sirkusakrobatian ja musiikin 
iloinen sekoitus keskellä merellistä 
luontoa. 

Näytelmä kertoo pienestä Tomppelista, 
joka on vakaasti päättänyt olla maailman 
paras mielikuvitusystävä. Kun pieni 
Eveliina lavastaa Tomppelin syylliseksi 
vahinkoon, syntyy melkoinen sotku. 
Tomppeli osoittautuu varsin toheloksi, ja 
lopulta jäädään pohtimaan, mitä se 
parhaus edes on. 

Esitys pohtii yhdessä 
lapsikatsojiensa kanssa, mitä 
myötätunto ja hyväksyminen 
tarkoittavat, ja muistuttaa jokaista 
olemaan rohkeasti oma itsensä.  

Sama työryhmä on tehnyt aiemmin 
Tervasaareen esitykset 
Känkkäränkkä - kerrankin kunnon 
itkupotkuraivarit ja Känkkäränkkä 
ja karjuva pikkuveli. Esitykset ovat 
keränneet kiitosta ja monille perheille 
Tervasaaren teatteriretkestä on tullut 
jo perinne. HIT Helsingin 
lastenteatteriyksikkö HIT Mini tuottaa 
kiertuesityksiä ja kesäesityksen, nyt 
jo seitsemättä kesää. 

Käsikirjoitus ja ohjaus: Ilja Mäkelä 
Esiintyjät: Eikka Alatalo, Outi Ikonen, Vilma 
Putro 

Esitykset: 26.5.- 9.9.2018 
Tervasaaren amfiteatteri,  Helsinki 
  
Lisätiedot: 
Ohjaaja Ilja Mäkelä, puh. 050-599 2416 
Tiedotusvastaava Suvi Lahdenmäki, 
puh. 050-338 5304, 
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Tervasaaressa kesällä 2018

Otteita tulevan kesän esityksestä ja 
 näyttelijät ja ohjaaja tavattavissa 

päivittäin. Tervetuloa!

hitmini.teatteri@gmail.com

https://www.hithelsinki.com/tomppeli
https://www.hithelsinki.com/tomppeli


Tomppelin tekijät:

Eikka Alatalo on akrobaatti ja sirkustaiteilija, jonka erikoisalaa ovat 
tasapainoilutikkaat ja fyysinen komiikka. Eikka on nähty niin 
Turun Kaupunginteatterin lavalla kuin eri sirkuskokoonpanoissa, ja 
keikkailee oman Motör Circus -esityksen (motorcircus.fi) ja siihen 
kuuluvan pallokeula-Volkswagenin kanssa. Musikaalinen yleisön 
valloittaja on HIT Minin kesäteatterissa mukana nyt kolmatta kesää.

Vilma Putro on helsinkiläinen näyttelijä ja muusikko, joka on valmistunut 
näyttelijäksi Pietarin valtiollisesta Teatteriakatemiasta ja nähdään tänä 
keväänä niin Lappeenrannan kaupunginteatterissa kuin Kansallisteatterin 
lavalla Aurinkoteatterin Atlantis -esityksessä. Vilma on myös sahansoiton 
kaksinkertainen Suomen mestari ja taitaa lisäksi trumpetin ja viulunsoiton. 
Hurmaava Vilma on nähty Tervasaaren lavalla jo kahtena edelliskesänä.

Käsikirjoittaja-ohjaaja Ilja Mäkelä vastasi myös kahden 
edelliskesän suosituista Känkkäränkkä-näytelmistä, 
joissa oli vahvasti läsnä huumori ja pieni anarkismi. 
”Lastenteatteri on haastava genre, koska kohderyhmän 
näkökulma on tietyllä tavalla niin saavuttamattomissa”, 
Mäkelä sanoo. 
Tomppeli – maailman paras mielikuvitusystävä on Iljan 
15. teatteriohjaus. 

Muu työryhmä: lavastaja Helena Okkonen, pukusuunnittelija Jonna Heikkinen, äänisuunnittelija 
ja säveltäjä Paul Damade sekä tuottajat Pauliina Alanko ja Suvi Lahdenmäki.

Helsinkiläinen näyttelijä Outi Ikonen nähdään 
nyt ensi kertaa HIT Minin produktiossa. 
Ratsastusta harrastava Outi hallitsee niin ilma- 
akrobatian kuin tanssin ja näyttämötaistelun. 
Outi on näytellyt mm. Tukholman 
kaupunginteatterissa, Rovaniemen Teatterissa 
ja Lappeenrannan kaupunginteatterissa 
sekä Turun Kaupunginteatterissa. Outi on 
myös improvisaatioryhmä Himokkaan peuran 
jäsen. 


