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Julia Dickerby (Maarit Pakarinen) sekä Julian äiti Olivia (Päivi Honkanen) pyörittävät 
terveyskylpylää. 
JENNA SALONEN 

Jenna SalonenNokia 

Keskustele 

Sunnuntaina ensi-iltansa saanut tyylipuhdas englantilaisfarssi Kunnon 
komediaon Etunäyttämön uusi hauska näytelmä. Dave Freemanin 
käsikirjoitus lahjakkaan Marko Taimisen ohjauksessa tarjoaa katsojille 



loputonta hauskuutta huvittavien ja aina vain pahenevien kommellusten, 
väärinkäsitysten ja yhteensattumien muodossa. 

 
Näyttelijöiden liikkuminen lavalla on hyvin monipuolista. Välillä heitetään 
kuperkeikkaa ja toisena hetkenä tehdään kuolevaa lootusasentoa sohvalla. 
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Sidney sekoittaa pakan 

Tarina alkaa vuonna 1988 epäonnisessa Cluffbuckin kylpylässä jossain 
päin Britanniaa, jossa pariskunta Roland (Pasi Koivuniemi) ja Julia 



Dickerby (Maarit Pakarinen) sekä Julian äiti Olivia (Päivi Honkanen) 
pyörittävät terveyskylpylää. 

Kaikki on mennyt tähän päivään saakka omalla painollaan, kunnes yhtäkkiä 
Julian ensimmäinen, traagisessa onnettomuudessa kuolleeksi luultu, 
aviomies Sidney (Harri Heiskanen) pamahtaa paikalle etsimään Julian 
haltuun tämän tietämättä varastoimaansa tallelokeron avainta. 

Siitä alkavat ongelmat, sillä terveyskylpylä on hankittu Sidneyn kuolemasta 
saaduilla vakuutusrahoilla. 



 



Mauri Hakasen tulkinta huppelipäissään hortoilevasta herra Hooperista irrottaa 
yleisöstä kunnon naurut. 
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Epäilykset heräävät 

Peitejuonet alkavat rakoilla Sidneyn käydessä yhä ahtaammalle 
yrittäessään pitää henkilöllisyytensä salassa, etenkin Julialta. Sillä välin 
asiakkaaksi saapuu myös vakuutuspomon vaimo Vanessa (Ulla Lehtinen), 
joka alkaa aika pian epäillä kuviota. 

Kylpylän värikkäät (niin pukujen, kuin henkilötarinoidenkin osalta) asiakkaat 
yrittävät selvitä kylpylän rankasta päivärutiinista ja kauhealta maistuvasta 
lähdevedestä. Eräskin herra Hooper (Mauri Hakanen) on niin nälissään, 
että päätyy varastamaan poliisien eväskorin. 

Konstaapeli Campbell (Hanna Mecklin) alkaa tutkimaan tapausta ja 
samalla hänelle paljastuu vyyhti muitakin kummallisuuksia, kuten että 
paikalla on viuhahtaja ja takassa on ruumis. 

 
Etunäyttämön uusi näytelmä Kunnon komedia oli ensimmäiseksi farssiksi 
erinomainen. 
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Kuperkeikkoja ja kasarimusaa 

Loppua kohden juoni kiihtyy hurjasti ja sen ohella myös näyttelijöiden puhe 
vilkastuu ja monipuolistuu. 

Näyttelijät ovat selvästi verbaalisesti hyvin lahjakkaita. Siinä missä yhden 
puhe sammaltaa enemmän loppua kohden, toisen hyppää aivan uusiin 
sfääreihin. 

Liikkuminen lavalla on hyvin monipuolista. Välillä heitetään kuperkeikkaa ja 
toisena hetkenä tehdään kuolevaa lootusasentoa sohvalla. 

Kaiken kaikkiaan upeasta näytelmästä saa nauttia kaksi tuntia, mikä on 
juuri sopiva aika hersyvälle vahingonilolle. Kasarimusiikki sopii näytelmään 
täydellisesti ja valaistus on tarkkaa. 

Näyttelijät jalkautuvat myös katsojien keskuuteen ja kyselevät kysymyksiä 
ja esittelevät ”kylpylää”. 

Esityksen jälkeen olo on kuin energisen aerobic-tunnin jälkeen, mitä 
muuten pääsee myös kokeilemaan näytelmän lopussa. Näytelmä sopii 
koko perheelle. Vahva suositus. 



 
Konstaapeli Campbell (Hanna Mecklin) ja vakuutuspomon vaimo Vanessa (Ulla 
Lehtinen) haistavat kylpylässä palaneen käryä. 
JENNA SALONEN 

FAKTA 

Kunnon komedia 

Ensi-ilta 4.11.2018. 

Näytelmä pyörii Tehdas 108:n tiloissa Tehdassaaressa muutaman päivän 
välein joulukuun alkuun saakka. 

Lavastuksesta huolehti Tiinu Vimpari, lavasterakentajat ovat Mauri 
Hakanen ja Harri Heiskanen. 

Puvustuksesta pitää huolen Anitta Forssén, äänitekniikkataiturina toimii 
Joona Auvinen ja valotekniikasta pitää huolen Jussi-Pekka Heloaho. 

Tarpeiston on hankkinut Anitta Forssén ja Laura Autero ja 
harjoituskuiskaajana toimivat Kristina Pauni ja Laura Autero. 



 


