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Etelä-Haagassa parisen vuotta
asunut näyttelijä Mika Piispa
näyttelee tienrakentaja Tuok-
koa Q-teatterissa 29. syyskuu-
ta ensi-iltansa saavassa näytel-
mässä Nelostie. Nelostie ku-
vaa, kuten jo nimestä arvata
saattaa, kyseisen tien rakenta-
mista ja ajankuvaa 1970- lu-
vulta asti aina tähän päivään.
Näytelmä keskittyy kerto-
maan siitä, miten tie ja sen te-
ko vaikuttaa sitä tekevään ka-
veriporukkaan ja sen jäseniin.

Lapsesta asti näyttelijän
työstä kiinnostunut Piispa val-
mistui vuosi sitten taiteen
maisteriksi Teatterikorkea-
koulun näyttelijäntyön koulu-
tusohjelmasta. Ennen teatteri-
korkeakouluun pääsyään Piis-
pa opetteli näyttelijäntyön al-
keita vuoden verran Lahden
kansanopistossa ja mieltyi
työhön. Jo aikaisemmin ja tie-
tysti opiskeluajalta hänelle on
kertynyt kokemusta näyttele-
misestä, opiskelun ohella kun
tuli tehdyksi näyttelemistä
myös työnä. Erityisesti pidän
arvossa Nälkäteatteriin/ Yö-
vieraisiin kuulumista, kertoo
Piispa. Tämän ryhmän työ
huipentuu vuosittain Kusta-
vissa pidettävään Volter Kilpi
-viikkoon. Kyseiseen ryh-
mään kuuluminen on enem-
mänkin kunnia, rahaa ei tule,
naurahtaa Piispa asiasta kerto-
essaan.

Nelostiessä Piispan rooli-
hahmo Tuokko on lapiolinjan
tienrakentaja, hyväntahtoinen
ja vahva, mutta hieman hidas.
Näytelmän tarina keskittyy
miehiseen työporukkaan ja
sen neljään jäseneen. Näytel-
mä alkaa 1970-luvulta ja sen
juoni kattaa 35 vuoden ajan ai-
na tähän päivään asti. Näytel-
mässä on vähän lavasteita ja

keskipiste onkin näyttelijöissä
ja heidän roolisuorituksissaan.
Nelostie ei ole perinteinen
näytelmä, vaan roadmovie-
mainen komedia. Työporukan
Tuokko on vahvin, Hiekko on
”kymppi”, Pyykkö on sivisty-
nein ja Soikko sutkein. Viides
mies on komeasti nimeltään
von Adlercreutz. Viisikon
huumori on välillä melko ko-
vaakin ja Piispa odottaa mie-
lenkiinnolla yleisön reaktiota.

Etelä-Haagassa Piispa on
asunut parisen vuotta. Kau-
punginosaan hän tuli tyttöys-
tävän perässä ja on viihtynyt
hyvin Haagan vehreissä
maisemissa. Mukava asia hä-
nestä ovat myös hyvät yhtey-
det mm. junalla Helsingin kes-
kustaan ja mahdollisuus käyt-
tää hyvin joustavasti polku-
pyörää liikkumisvälineenä.
Kunnostaa huolta juuri mm.
pyöräillen huolta pitävälle
näyttelijälle kaupunginosa on
hyvin sopiva.

Haagassa ei omaa teatteria
ole, joten työ on haettava
muualta, Piispa toteaa. Muu-
tenkin näyttelijän työ on liik-

kuvaa, työtilaisuuteen on tar-
tuttava, kun se eteen tulee, ja
kokemuskin karttuu eri teatte-
reissa työskentelemällä. Näyt-
telijäntyötä Mika Piispa ker-
too tekevänsä päivän kerral-
laan ja toivoo tuottavansa hy-
vää mieltä yleisönsä arkipäi-
vään. 

Mikä on Q-teatteri?

Q-teatteri on freelance-näytte-
lijöiden Antti ja Leo Raivion
sekä Heikki Kujanpään
vuonna 1990 perustama am-
mattiteatteri. Q-teatterissa on
noin 50 varsinaista jäsentä, lä-
hinnä teatterialan freelancerei-
ta

Nelostien ensi-ilta on 29.
syyskuuta ja sen jälkeen
esityksiä on joulukuun
puoleen väliin asti.

Q-teatteri
Tunturikatu 16, 
00100 Helsinki
p. 09-4542 1333 (ti–pe klo
11–17)
q-teatteri@q-teatteri.fi
www.Q-teatteri.fi

Haagalainen näyttelijä

Mika Piispa on Nelostien
Tuokko

Poikkeuksellisen helteisessä
säässä lauantaina 27. elo-
kuuta Thalian aukiolla vie-
tetty Syystempaus keräsi
suuren joukon pohjoishaa-
galaisia kuuntelemaan Poh-
jois-Haagan ala-asteen lapsi-
kuoron laulua, tutustumaan
Haagan VPK:n ja aluepolii-
sin toimintaan sekä nautti-
maan PoHun tarjoamista
makkaroista. Kampaamo
Savolainen, Kultakaraatti,

Thalian kahvila, Liitos-
Asuste, Hiuspiste, Haagan
Kirja, Pohjois-Haagan Ap-
teekki ja Ryytihyppynen
esittelivät tuotteitaan.

Pohjois-Haaga seuran jär-
jestämät arpajaiset ja onginta
tuottivat hyvin ja niistä ker-
tyneen varat lahjoitettiin
Pohjois-Haagan ala-asteelle
sekä Sini-säätiölle. Sini-sää-
tiö on nuorten mielenter-
veysongelmiin apua tuo-

maan perustettu rahasto. Ra-
haston peruspääoman on
lahjoittanut Juhani Suola-
nen ja se toimii Pohjois-
Haaga seuran yhteydessä.
Rahastoon voi myös antaa
lahjoituksia.

Esillä olleiden valokuvien
kohteet ja ajankohdan tiesi
parhaiden Tarja Sihvonen-
Pitkänen, seuraaviksi arvot-
tiin Salli Jääskeläinen ja
Marianne Taipalus.

Aurinko suosi Thalian
aukion Syystempausta

Näyttelijä Mika Piispa on lapiomies Tuokko näytelmässä
Nelostie. Kuva KK.

Pohjois-Haagan ala-asteen koululta oli 41 kuorolaista laulamassa luokanopettaja Mir-
ja Aittamon johdolla Thalian aukion markkinoilla. Muu koulun väki vietti urheilupäivää
samana lauantaina.

Thalian aukion Syystempaus keräsi paljon väkeä.

Kevään ja kesän aikana on
osastomme toiminta ollut erit-
täin aktiivista. Pienen tauon
jälkeen aloitimme jälleen lau-
luillat Hopeatien vanhustenta-
lossa. 7.5. 2005 Kirkkonum-
mella pidettiin Suomen Pu-
naisen Ristin Helsingin ja Uu-
denmaan piirin ensiapukilpai-
lut. Haagasta oli mukana kak-
si joukkuetta ensimmäistä
kertaa vuosikausiin. Joukku-
eet sijoittuivat aikuisten sar-
jassa hienosti neljänneksi ja
kuudenneksi. Sarjaan osallis-
tui yhteensä kaksitoista jouk-
kuetta. Tämän lisäksi ensiapu-
ryhmä on ahkeroinut erilaisis-
sa päivystyksissä, joista
suurimpana yleisurheilun
MM-kilpailut. Haagasta kil-
pailuissa oli viikon aikana yh-
teensä 19 päivystäjää.

Osaston kevätkokous antoi
hallitukselle valtuudet käyttää
2300 euroa edistämään toi-
minta-alueemme paikallista
hyvinvointia. Kevään aikana
osastomme lahjoitti 1000 eu-
roa Länsi- Helsingin sosiaali-

toimistolle. Tällä summalla
toteutettiin kesäretki vähä-
osaisille lapsiperheille.

Nälkäpäivä-keräys juhlii tä-
nä vuonna 25-vuotista taival-
taan. Tästä syystä toivonkin,
että me haagalaiset osallis-
tumme vielä entistä suurem-
malla joukolla keräykseen ja
juhlistamme vuosipäivää his-
toriamme suurimmalla ke-
räyssaldolla.

Osastollamme on edelleen
resurssipulaa ystävänvälitys-
toiminnassa. Aktiivisten osas-
tolaisten johdosta on toiminta
jatkunut ja olemme jopa saa-
neet pari uutta toiminnasta
kiinnostunutta. Ystäviä ja
muita aktiivisia tarvitaan edel-
leen lisää, joten rohkeasti
kaikki mukaan.

Punainen Risti tarvitsee jä-
seniä, jotta niin paikallinen
kuin kansainvälinenkin hu-
manitäärinen avustustoiminta
voi jatkua. Jäsenmaksut ovat
Punaisen Ristin toiminnan tu-
kipilari. Viime jouluna osas-
tomme on auttanut Haagan,

Kivihaan, Pikku Huopalah-
den sekä Pitäjänmäen alueilla
vähäosaisia lapsiperheitä yli
1200 eurolla. Muita suoria
avustuskohteita ovat olleet
Konginkankaan onnettomuu-
den sekä Iranin maanjäristyk-
sen uhrit sekä viimeisimpänä
Aasian järkyttävä luonnonka-
tastrofi. Kaikkiin näihin avus-
tuksiin on käytetty yhteensä
noin 3200 euroa osaston varo-
ja, joista valtaosa on saatu juu-
ri jäsenmaksujen kautta. Jo
pelkkä jäsenmaksun maksa-
minenkin antaa meille mah-
dollisuuden toimia ja auttaa.
Jos kuitenkin haluat liittyä
Haagan osaston mukaviin va-
paaehtoisiin, niin edellä mai-
nituista toimintamuodoista
löytyy varmasti jokaiselle
mieluista tehtävää.

Terveisin
Vesa Hakkarainen

Haagan osaston 
puheenjohtaja

Puh. 050-3322995
vesa.hakkarainen@fi.abb. com
www.sprhaaga.net

Punaisen Ristin Haagan osaston 
kuulumisia


