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FOSFORINHOHTOISEN LURJUKSEN KIERTUE 

100-vuotisjuhlanäytelmä & keskustelutilaisuus 
 
Suomen Näyttelijäliitto – Finlands Skådespelarförbund ry. jatkaa 
satavuotisjuhlavuotensa juhlistamista kiertuenäytelmällä FOSFORINHOHTOINEN 

LURJUS, joka kertoo Kansallisteatterin pikkuroolien esittäjästä Eero Kilvestä.  
Monodraaman on käsikirjoittanut ja ohjannut Juha Hurme ja pääroolia näyttelee Juha-

Pekka Mikkola. Esitys kiertää syksyn aikana ympäri Suomea 12 eri kaupungissa ja 
sen yhteydessä järjestetään myös keskustelutilaisuuksia. 
 
Eero Kilpi (1878-1954) työskenteli lähes 40 vuotta Kansallisteatterissa, jossa näytteli 
enimmäkseen yhden tai kahden kohtauksen pikkurooleja. Hannes Kilpi kokosi isänsä 
päiväkirjoista kirjan ”Kutsumustietoinen rooli”, jonka pohjalta Juha Hurme on 
rakentanut käsikirjoituksen Juha-Pekka Mikkolalle, Kilpien kaukaiselle 
sukulaiselle. Taiteilijuuden kutsumus ja epävarmuus, sinnikkyys, keskinkertaisuuden 
karuus, kirjailija-isoveli Volter sekä Eero Kilven bravuuriroolit Nummisuutarien 
Sakerista Loppiaisaaton Malvolioon ovat vahvasti läsnä tässä riipaisevan 
riemukkaassa showssa, joka sai ensi-iltansa Volter Kilpi-viikoilla 2009 on sittemmin 
nähty mm. Tampereen Teatterikesässä ja Kajaanin Runoviikoilla. 
 
”Haluamme tuoda esiin tavallisen näyttelijän todellisuutta ja arkea tähteyden takaa. Vaikka 

nuoruudenunelmat eivät toteutuisikaan, vaikka asiat eivät menekään niin kuin kuvitteli, ei se 

silti estä unelmoimasta ja toteuttamasta kutsumustaan. Nämä asiat yhdistävät meitä kaikkia, 

ammatista huolimatta”, kertoo Mikkola.   
 
Esityksen kesto n. 50 min., jonka jälkeen yleisöllä on mahdollisuus keskustella 
tekijöiden kanssa esityksen teemoista ja suomalaisesta näyttelijyydestä. Esitykset on 
pyritty aikatauluttamaan niin, että myös paikalliset näyttelijät pääsevät osallistumaan 
keskusteluun.  
 
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt  
Näyttelijäliittoa koskien: 
Toiminnanjohtaja Elina Mäntylä 040-835 9587 / elina.mantyla@nayttelijaliitto.fi  
Esitystä koskien:  
Näyttelijä Juha-Pekka Mikkola 050-3711070 / juhapekkamikkola@gmail.com 
 
Muuta juhlavuoden ohjelmaa syksyllä:  
Näyttelijän arki - teatterien yleisölämpiöissä kiertävä näyttely, yhteistyössä 50-
vuotiaan Teatterimuseon kanssa (15.9. alkaen)  
Juuri avattu Näyttelijän kengissä -näyttely Teatterimuseossa 1.6.2014 asti 
Lisäksi tulossa: Näyttelijänä Suomessa -juhlakirja, kirj. professori Pirkko Koski   
 



Suomen Näyttelijäliitto – Finlands Skådespelarförbund ry on vuonna 1913 
perustettu keskusliittoihin kuulumaton ammatti- ja taiteilijajärjestö. Liitossa on jäseniä 
1800, joista vakituisesti kiinnitettyinä teattereissa työskentelee noin 500 näyttelijää. 
Ammattinäyttelijöiden järjestäytymisaste on huikeat 96 %. 
 
Näyttelijäliitto toimii näyttelijöiden toimeentulon, koulutuksen ja sosiaalisen aseman 
parantamiseksi sekä tekijänoikeuksien turvaamiseksi. Taiteilijajärjestönä 
Näyttelijäliitto toimii suomalaisen taide-elämän, erityisesti teatteri- ja elokuvataiteen 
edistämiseksi.  
 
Näyttelijäliitto on Suomen vanhin teatterialan ammattiliitto ja se on perustamisestaan 
lähtien ollut yksi maamme merkittävimmistä taiteilijajärjestöistä. 
 
Liiton puheenjohtajana on vuodesta 2008 toiminut Mikko Hänninen. 
 
Näyttelijä Juha-Pekka Mikkola on tuttu useista teattereista ja näytelmistä (mm. 
Kekkonen, 1827 Infernal Musical) sekä kameran edestä (mm. Helsingin herra, Salatut 

elämät, 21 tapaa pilata avioliitto). Hän toimii myös Näyttelijäliiton varapuheenjohtajana 
ja Ilmaisuverstaan puheenjohtajana. Tänä syksynä hän kuvaa kahta uutta tv-sarjaa 
YLE:lle. 
 
Ohjaaja-käsikirjoittaja Juha Hurme on maamme omaperäisimpiä teatterintekijöitä, 
joka ohjannut klassikoita ja uusia tekstejä useimpiin suomalaisiin teattereihin. Hän on 
Nälkäteatterin ja Yövieraat-teatterin perustaja, toiminut teatterinjohtajana sekä 
julkaissut kolme romaania (Volvo Amazon, Puupää, Hullu).    
 
Esityksen on tuottanut Nälkäteatteri. Lavalla myös Sidi Lahdenperä ja vuorotellen 
Juha Hurme, Heikki  Herva tai Mika Piispa. Syksyn 2013 aikana Fosforinhohtoisen 
lurjuksen voi nähdä 11 kaupunginteatterissa sekä Kansallisteatterissa ja 
Teatterimuseossa Helsingissä.  Ensimmäinen esitys on Kotkan Kaupunginteatterissa 

5.9. ja viimeinen Porin Teatterissa 18.11. Lisää esityksiä tulossa keväälle. Lue 
kiertueblogia osoitteesta www.nayttelijaliitto.fi, www.juhapekkamikkola.net tai 
www.fosforilurjus.blogspot.fi 
 
 
Lehdistön arvioita Fosforinhohtoisesta lurjuksesta: 

"Fosforinhohtoinen lurjus vie näytelmänä aivan tragikomedian ytimeen...  Juha-Pekka 

Mikkolan huikaisevan intensiteetin roolityö... Mitaltaan pieni, mutta sisällöltään suuri 

näytelmä… olisi pitänyt kuulua pakolliseksi katsottavaksi kaikille Tampereen festivaalille 

saapuville alan ammattilaisille. Ei Eero Kilven teatterihistoriallinen osa ehkä niin eilispäivää 

ole kuin helposti ajaudumme kuvittelemaan."- Rolf Bamberg, Uutispäivä Demari  
"Pienimuotoinen helmi... Kouriintuntuvan koskettava..." - Teatteri-lehti 
"Juha Hurmeen tekstiin kaivetut yksityiskohdat riemastuttavat." - Maria Säkö, HS 

"Karun kolkko roolityö koskettaa."  - Maarit Saarelainen, Aamulehti 
 



 
Tämän hetkinen kiertueaikataulu  

 
vko 36 
to 5.9.   Kotkan Kaupunginteatteri klo 19 
 
vko 37 
pe 13.9.   Joensuun Kaupunginteatteri klo 19 
 
vko 39 
ti 24.9.   Suomen Kansallisteatteri, Omapohja klo 19 
 
vko 41 
ke 9.10.   Teatterimuseo, Helsinki, huom. klo 18  
la 12.10.   Lahden kaupunginteatteri klo 19 
 
vko 42 
 ti 15.10.  Rovaniemen Teatteri klo 19 
 ke 16.10.  Kemin Kaupunginteatteri klo 19 
 to 17.10.  Oulun kaupunginteatteri klo 19 
 
vko 46 
ti 12.11.   Varkauden Teatteri klo 19 
ke 13.11.  Kuopion kaupunginteatteri klo 19 
to 14.11.  Kajaanin Kaupunginteatteri klo 19 
su 17.11.  Rauman Kaupunginteatteri HUOM klo 14 
 
vko 47 
ma 18.11.  Porin Teatteri klo 19 
 
 
 
Kiertue jatkuu keväällä 2014 muissa teattereissa.  
 
  


