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P äätin aikanaan, että am-
mattiin päästäkseni lähden 
minne vain, vaikka Mikke-

liin! Nyt olen ollut täällä 35 vuotta. 
Mihin se aika on mennyt, miettii 
näyttelijä  Tarja Pyhähuhta.

Mikkeliin Pyhähuhdan toi halu 
päästä näyttelijäksi ammattiteat-
teriin. Se ei kuitenkaan tapahtu-
nut aivan sormia napsauttaen.

– Olin kahdentoista vuoden 
ajan pyrkinyt ammattiin monin 
tavoin. Teatterikorkeaankin hain 
kymmenen vuoden aikana kuusi 
kertaa, hilkulle jäi, kertoo Pyhä-
huhta.

– Minulle selvisi, että kouluun 
ei ole asiaa ja päätin lähteä rai-
vaamaan tietäni ammattiin toista 
kautta.

Pyhähuhta kävi erilaisia kurs-
seja, näytteli Hyvinkään teatteris-
sa harrastajapohjalta ja piti korvat 
ja silmät auki, josko jossain teatte-
rissa olisi haettavia paikkoja.

– Kajaaniin tuli haettavaksi 

paikka ja olin siellä ehdolla. Olin 
edellisenä keväänä ollut Juk-
ka Kajavan vetämällä pitkällä 
kurssilla ja Jukka kirjoitti minulle 
työtodistuksen Kajaania varten. 
Sanoin jopa itseni irti Hyvinkään 
tiimistä, jossa olisi ollut rooli 
Leo Lastumäen rinnalla Herra 
Puntila ja hänen renkinsä Matti 
roolissa. Minua ei valittu ja se oli 
suuri henkilökohtainen pettymys, 
kertoo Pyhähuhta.

– Törmäsin Yleisradiolla Kaja-
vaan ja Jukka kysyi, miksi sä täällä 
olet, sunhan pitäis olla Kajaanis-
sa. Kerroin, ettei minua valittu. 
Jukka kertoi ohjaavansa Kansallis-
teatteriin Daniel Katzin Kolmipäi-
sen buddhan ja että siinä olisi pari 
pienempää rollia minulle. Lähdin 
mukaan.

Samaan aikaan Pyhähuhta kävi 
Tanssiteatteri Raatikon tanssi-
koulua ja erilaisia näyttelijäntyön 
kursseja.

– Hukutin Kajaanin aiheut-

taman pettymykseni työhön ja 
koluttautumiseen, kertoo Pyhä-
huhta.

– Mutta sitten seuraavana ke-
väänä Mikkelistä tuli delegaatio 
katsomaan minua.

Myllerryksen  
keskelle

Mikkelin Teatterissa oli näytteli-
jänpaikka auki. Vuosi oli 1979.

– Tulin Mikkeliin keväällä ja 
ensimmäiseksi minulle pidet-
tiin casting. Ei riittänyt, että olin 
näytellyt Kansallisteatterissa 
Mikkelin Teatterin johtokunnal-
le. He tahtoivat nähdä lisää. Niin 
lauloin, tanssin ja tuotin tekstiä 
Markku Kontron, Arvo Mä-
enpään, Kalevi Tetrin ja Ani-
ta Hurrin istuessa katsomossa. 
Mukana oli vielä näyttelijöiden 
edustaja, mutta valitettavasti en 
muista millään, kuka se oli, sanoo 
Pyhähuhta.

Teatteri oli kuitenkin melkoi-
sessa myllerryksessä, sillä yksi 
näyttelijä oli irtisanottu, minkä 
seurauksena kahdeksan muuta 
näyttelijää sanoi itsensä irti, vas-
talauseena perusteettomalle irti-
sanomiselle.

– Siinä olikin miettiminen, 
mennäkö paikkaan, joka on ha-
kusaarrossa, vai antaa unelman 
jälleen kerran lipua läpi sormien.

Pyhähuhta tuli Mikkelin Teat-
teriin.

– Lindholmin Tom tuli sa-
maan aikaan. Molemmat näytte-
limme ensimmäisen roolimme 
ammattilaisina Mikko Nousi-
aisen ohjauksessa näytelmässä 
Kesävieraat. Muistan aina, kun 
minä tukka liehuen istuin moot-
toripyörän kyydissä, jota Tomppa 
ajoi ja mietin, että näinköhän se 
ammatissakin tulee tukka liehu-

maan tällä vauhdilla, nauraa Py-
hähuhta.

Unelma  
toteutuu

Paikka Mikkelin Teatterissa oli 
unelmien täyttymys. Työnanta-
jaksi saattoi merkitä Mikkelin 
Teatteri ja mikä parasta, ammatin 
kohdalle saattoi ylpeänä kirjoit-
taa: näyttelijä.

– Tulin suoraan kiinnitykselle 
ammattinäyttelijäksi. Se oli järjet-
tömän suuri askel. Tietenkin, kun 
näin jälkeenpäin mietin, en tiedä, 
oliko se hyvä vai huono asia, mut-
ta onnellinen asia se oli minulle 
silloin, muistelee Pyhähuhta.

– Olin tehnyt aika paljon teat-
teria ja koko ajan samalla käynyt 
Työväen ammattiliiton koulutuk-
sissa. Hyvinkäällä Pirjo Koljo-
sen opissa oli tietynlainen teatte-
rikoulu käytynä myös.

– Teatterikorkeakoulun täy-
dennyskoulutukseen pääsi vasta, 
kun oli Näyttelijäliiton jäsen, eikä 
jäsenyys ollut itsestään selvää, 
sitä täytyi anoa ja tarvittiin suosit-
telijoita. Kun vihdoin pääsin Tea-
kin kursseille, se oli kovaa, mutta 
opettavaista koulua. Psyyke ja fy-
siikka olivat kovilla.

– Nyttemmin olen käynyt kou-
lutuksissa kerran vuodessa ja tie-
tenkin jokaisen ohjaajan kanssa 
työskentely on aina oma koulun-
sa.

Takana on hienoja vuosia ja 
hienoja onnistumisia, upeaa tii-
mityöskentelyä, mutta myös riit-
tämättömyyden tunnetta.

– Näyttelijä ei ole koskaan val-
mis. Voi olla hetkellisesti valmis 
ja tyytyväinen johonkin ja niin 
pitääkin. Mutta jälkeenpäin täy-
tyy myös miettiä, missä mentiin, 
missä käytiin ja mihin ei ole asiaa 

enää koskaan, nauraa Pyhähuhta.
– On matkan varrella ollut esi-

tyksiä, joiden jälkeen kulisseissa 
on hävettänyt. Kun on keskitty-
mätön, ei kuuntele kanssanäytte-
lijöitä, ei löydä rytmiä, ei voi olet-
taakaan, että suoritus olisi edes 
välttävä. Virheistään kuitenkin 
oppii.

– Mummo sanoi aina että pidä 
tyttö hoksottimet auki siellä elä-
mässä ja räppänä auki. Sitä ohjet-
ta olen pyrkinyt soveltamaan niin 
elämässä kuin työssänikin.

Rakas,  
raskas rooli

Kaikilta näyttelijöiltä kysytään 
lempiroolia. Harvempi nimeää 
vain yhden.

– On useita näytelmiä joissa 
olen tehnyt itselleni merkittäviä 
roolitöitä; Mariana Pineda, Liian 
paksu perhoseksi, Tukkijoki, Kol-
me iloista rosvoa, luettelee Pyhä-
uhta.

– Naisten juomaa pienellä 
näyttämöllä useine ”herkkine” 
roolihenkilöineen ja Risto Räp-
pääjän Elvi, puhumattakaan Myö-
hästyneestä hääyöstä. Kaikki ovat 
olleet hienoja ja merkittäviä töitä. 
Helppoa ei yhdenkään roolin työs-
täminen ole koskaan. Prosessi 
saattaa olla joskus tuskallinenkin, 
mutta sitä suurempi on palkinto-
kin sitten, kun hahmo on valmis.

– Mummot ovatkin sitten ihan 
oma lukunsa. Mummot Sirkku 
Peltolan näytelmissä olivat var-
sinainen läpilyönti. Ja niitä sain 
tehdä kolme peräkkäin.

Seuraavana ensi-iltansa Mik-
kelin Teatterissa saa näytelmä 
Vadelmavenepakolainen. Ohjaaja 
Petteri Summanen saa Pyhä-
huhdalta pelkkää kiitosta.

– Taas loistava ohjaaja, jolta 

ammentaa oppia. Hän on inspi-
roiva, idearikas, taitava ja hengen-
luoja. Ja sen lisäksi Summanen on 
vielä loistava näyttelijä.

– Jälleen kerran olen kiitolli-
nen, että saan olla osa tiimiä, joka 
hengittää samaan tahtiin.

Eläkkeelle jäävän Tarja Pyhä-
huhdan jäähyväisnäytös Mikkelin 
Teatterissa tulee olemaan ensi-
iltansa marraskuussa saava Ih-
misen osa, jonka on kirjoittanut 
Kari Hotakainen.

– Mulla on ollut tietoiset syyt 
olla avaamatta sitä käsikirjoitusta 
vielä, sanoo Pyhähuhta.

– Avaan sen sitten kun sen het-
ki koittaa. En vielä.

Lokoisat  
eläkepäivät

Varkaudessa syntynyt ja sieltä 
kohti unelmaansa lähtenyt tyttö 
jää ensi keväänä eläkkeelle unel-
ma-ammatistaan. Ajatus saa her-
kistymään.

– Kyllä tämä on iso ratkaisu, 
eläkkeelle lähteminen. Olisi eri 
asia jos lähtisin ovet paukkuen, 
mutta lähden sydän täynnä kii-
tollisuutta teatterille, joka on 
mahdollistanut elämäni unelman 
toteutumisen.

– Unelma on saavutettu ja silti, 
vielä on paljon saavutettavaa.

Pyhahuhdalla on viitisentois-
ta vuotta ollu oma kesäpaikka 
Kangasniemellä ja sinne hän 
haaveilee muuttavansa pysyvästi 
asumaan, kunhan eläkkeelle jää-
minen on totta.

– Pyhäranta. Rakastan tätä 
paikkaa ja täältä ammennan voi-
maa kaiken kiireen keskellä. Mieli 
rauhoittuu ja avartuu, kun kuun-
telee hiljaisuutta ja hoitaa kukkia.

Pyhähuhdassa on hieman hor-
tonomin vikaa. No, aika paljon. 

MuMMon verhoilla,  
isän kalaverkoilla ja 
naapurin räsyMatoilla 
liiteriin syntyi teatteri, 
jonne pääsi karkkipaperi-
lipulla. huhtikuussa  
tarja pyhähuhdalle tulee 
täyteen 35 vuotta  
aMMattilaisuraa näytte-
lijänä. saMa aika on  
vierähtänyt Mikkelin  
teatterissa.

Paikka Mikkelin Teatterissa teki unelmista totta
Näyttelijä Tarja Heiskanen vuonna 1979.Kesäpaikassaan Kangasniemellä Tarja Pyhähuhta rentoutuu kukkien parissa.

Teksti ja kuvat: Tiina Bolz

Väriloisto on vielä syksylläkin 
nähtävissä ja suurin osa kasveista 
on pistokkaista itse kasvatettu.

– Olen myös saanut lahjaksi 
ruusupensaita ja muita kukkia, 
jotka nyt kasvavat täällä Pyhä-
rannassa. Kaikilla kukilla on an-
tajiensa nimet; esimerkiksi tuos-
sa rannassa ovat Leevi ja Mari ja 
tuolla ylempänä Vintte ja Marjaa-
na, nauraa Pyhähuhta.

No mutta ei kai hommat tähän 
lopu, vai meinaatko siirtyä koko-
päivätoimiseksi puutarhuriksi?

– Ei, naurahtaa Pyhähuhta.
– Optio on aina olemassa. En 

sulje ovia takanani, vaan jätän ne 
sepposen selälleen.

Puhumattakaan muista projek-
teista kuten Vekkuliteatteri, Re-
vyyteatteri, Satutalo Vekkulinna ja 
Teatteriosuuskunta Estate.

–  Kaiken tekemisen rinnalla on 
kaiken aikaa kulkenut vielä tämä 
lastenkulttuurin kehittämistyö. 
Se on ollut mulle yksi todella iso 
asia ja on edelleen. Nyt mietintä-
myssyssä on, kuka ottaa ohjat kä-
siinsä. Kuka on valmis jatkamaan 
samalla linjalla, miten asioita on 
tehty.

Taidetoimikunnan elämäntyö-
palkinto, Länsi-Savon Tatun tuoli, 
Mikkelin kaupungin Kulttuuripal-
kinto, Positiivisin mikkeliläinen... 
aikamoiset saappaat on täytettä-
vänä sillä, joka Tarja Pyhähuhdan 
moninaiset projektit haltuunsa 
ottaa. 

Tälläkin hetkellä ammattite-
atteritöiden lisäksi työn alla on 
näytelmiä, lasten ja nuorten te-
attereissa, yhteistyöprojekteja 
musiikkiopiston kanssa ja kahden 
naisen näytelmä, jota parhaillaan 
kirjoitetaan.

Ja milloin ajattelit huilata?
– Ensi syksynä pari viikkoa, 

nauraa Pyhähuhta. n

P arempi lentokaluston käyt-
töaste tarkoittaa lyhyem-
pää aikaa maassa ja siten 

alhaisempia yksikkökustannuk-
sia, jotka voidaan tuoda takaisin 
asiakkaillemme tarjoamalla edul-
lisia lippuja. Se myös varmistaa 
paremman palvelun, koska lento-
kaluston saatavuus on parempi.

Tänä keväänä käynnistimme 
kuusi uutta reittiä lämpimiin 
paikkoihin, esittelimme lisälento-
ja noin kymmenelle reitille, jotka 
linkittävät Riian kohteisiin kuten 
Pariisi, Barcelona, Nizza, Tuk-
holma, Rooma, Lontoo ja Bari, ja 
paransimme lähtöaikoja, jotta ne 
sopivat paremmin liike- tai vapaa-
ajan matkoille. 

Tämä tekee matkasta muka-
vamman, vähentää odotusaikoja 
vaihtokentällä ja antaa enemmän 
aikaa lomasta nauttimiseen, sa-

noo Martin Gauss, airBalticin toi-
mitusjohtaja

15 parannus parannus lentoka-
luston käyttöasteessa saavutettiin 
rakenteellisilla muutoksilla ver-
kostossa. Siirtämällä ’valtareittejä’ 
keskipäivän lähdöistä vaihdel-
len aamu-/iltapäivälähtöihin ja 
esittelemällä ”jaetut aikataulut” 
verkostoonsa, airBaltic onnistui 
tarjoamaan neljän ”virtuaalilen-
tokoneen”. Käytännössä tämä 
tarkoittaa, että esimerkiksi vii-
konloppumatkailijat, jotka ai-
emmin saapuivat lauantaina 
keskipäivällä Milanoon, Pariisiin 
tai Roomaan ja pakotettiin läh-
temään 24 tuntia myöhemmin 
keskipäivällä, nyt saapuvat aikai-
sin aamulla ja lähtevät myöhään 
iltapäivällä sunnuntaina ja viettä-
vät pitempään aikaa kohteessaan. 
Samanlaisia malleja lennetään ar-

kipäivinä, jonka ansiosta matkai-
lijoiden suunnitelmien joustavuus 
on lisääntynyt ja lentoyhtiö on 
voinut ottaa käyttöön tiiviimmät 
aikataulut ja siten korkeamman 
lentokaluston käyttöasteen.

Tämä lentokaluston lisäka-
pasiteetti saavutettiin verkoston 
uudelleenjärjestelyn kautta ja 
sen ansiosta airBaltic on voinut 
käynnistää lisälentoja kohteisiin 
kuten Tukholma, Pariisi, Lontoo, 
München ja esitellä kuusi uutta 
kohdetta: Praha (Tsekin tasaval-
ta), Heviz-Balaton (Unkari), Olbia 
(Sardinia, Italia), Rijeka (Kroatia), 
Larnaca (Kypros) ja Malta. Verkos-
ton muutoksien avulla airBaltic 
on myös pystynyt optimoimaan 
vaihtoajan Riian keskuksessaan 
noin kahdesta tunnista yhteen 
tuntiin tehden matkasta muka-
vamman matkustajilleen. n

airBaltic parantaa käyttöastettaan

Seuraava
ilmestyy 28.9.
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