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olen helsinkiläinen teatteriohjaaja, käsikirjoitta-
ja, humoristi ja feministi. syntynyt olen vuonna 
1978 huittisissa. Lapsuus- ja nuoruusvuoteni 
vietin nakkilassa, satakuntalaisessa pikkukylässä 
jonka ainoan kapakan nimi oli pub maailman-
loppu. nykyisin asun avovaimoni kanssa Laut-
tasaaressa vuokrakaksiossa. teatteriohjaajaksi 
valmistumisen jälkeen olen ohjannut esityksiä 
eripuolilla suomen niemeä, muun muassa kok-
kolan, Lappeenrannan ja jyväskylän kaupungin-
teattereissa. 

ohjaamisen ja kirjoittamisen ohella harrastan 
lukemista, kitaran soittoa, musiikin kuuntelua, 
kuntosalilla käymistä, uimista, luonnossa liikku-
mista, saunomista ja videopelien pelaamista. 
vietän työni vuoksi aika liikkuvaa elämää ja sen 
vastapainoksi olen mieluusti pitkiä aikoja mö-
killä tapaamatta ketään. aika tyypillinen suo-
malainen, siis.

omien näytelmieni lisäksi olen viime vuosina 
tehnyt useita päivitettyjä versioita klassikko-
näytelmistä. klassikkojen ohjaamisessa pidän 
erityisesti näytelmän kirjoitusajan ilmiöiden 
ja nykyajan törmäyttämisestä toisiinsa näyttä-
möllä. tässä törmäyksessä syntyy yleensä jo-
tain kiinnostavaa kitkaa, usein myös huumoria. 
humoristina koen olevani maria jotunin hen-
genheimolainen. jotunin komedioiden hu-
moristinen elämänkatsomus kumpuaa elämän 
pienuuden ja traagisuuden syvästä ja lämpi-
mästä ymmärtämisestä. vanhemmiten jotuni 
katkeroitui ja huumori karisi hänen taiteellisistä 
töistään. rukoilen thalian jumalia, ettei itselle-
ni käy samoin.

suomen itsenäisyyden juhlavuonna teatterien 
ohjelmistot ovat täyttyneet lukemattomista tul-
kinnoista väinö Linnan ja aleksis kiven (sinän-
sä hienoista) klassikoista. kaiken äijäenergian 
ja suurmiespatsastelun vastapainoksi halusin 
ohjata tänä vuonna kahden hienon kotimai-
sen feministikirjailijan näytelmät. ensimmäinen 
oli alkuvuodesta jyväskylään ohjaamani minna 
Canthin papin perhe, toinen on nyt ensi-iltansa 
saava maria jotunin tohvelisankarin rouva. toi-
vottavasti esitys naurattaa teitä, hyvät katsojat. 
esitystä tehdessä olemme ainakin nauraneet 
paljon. teatterihan on vallan naurettavaa, jos 
sen vakavasti ottaa.

sakari 
hokkanen
ohjaaja





maria jotuni
(1880–1943)

kuopiolaissyntyisen maria jotunin teoksista suosi-
tuimpia ovat olleet novellit ja näytelmät, joissa hän 
kuvasi sekä maalaisväestöä että kaupunkilaissivisty-
neistöä. merkittävin jotunille myönnetty tunnustus 
on Aleksis Kiven palkinto vuodelta 1938. hän sai lisäksi 
useita kertoja Valtion kirjallisuuspalkinnon.

ihminen oli maria jotunin rakkain ja keskeisin aihe. 
hän kuvasi ihmisen tilaa ja kehitystä useimmiten 
naisen eri elämänvaiheiden kautta. ihmisen sisäisen 
maailman tarkastelun yhteydessä tulivat esille myös 
yhteiskunnalliset ristiriitaisuudet. ajatteleva ja älykäs 
kirjailija ei kuitenkaan halunnut osoittaa sormellaan 
syyttävästi. maamme ensimmäiseksi humoristiseksi 
naiskirjailijaksikin mainitun jotunin huumori oli piste-
liästä ja kyseenalaistavaa. hänen tuotannolleen omi-
nainen muodon keskitys ja pelkistys näkyy parhaiten 
novelleissa. teosten humoristisissa välähdyksissä ja 
varhaistuotannon kielellisissä ilmauksissa voi havaita 
maria jotunin savolaisjuuret.

maria jotuni totesi kirjoittamisestaan vuonna 1928: 
"nähdä ja sanoa - siinä kirjailijan ammatillinen tehtä-
vä. näkeminen ja sanominen tuottaa tekijälle riemun, 
välittömyys ja vilpittömyys usein aikaansaattaa yllä-
tykset." kirjallisuudentutkija irmeli niemi luonnehtii 
maria jotunia, pitkäaikaista tutkimuskohdettaan sa-
noin: "uteliaasta tarkkailijasta ja kuuntelijasta kasvaa 
armoton psykologi, aktiivinen eetikko ja itsenäisesti 
totuuteen pyrkivä mieli, jolle sovinnaisen suosion ta-
voittelu ja esteettinen nautiskelu on vierasta."

ihmisen sisäinen maailma kiehtoi maria jotunin mie-
likuvitusta loputtomiin. hän pohti rakkautta ja va-
pautta, oikeaa ja väärää naisen elämän ja siihen liitty-
vien sovittamattomien ristiriitojen kautta. kai Laitisen 
mukaan maria jotuni toi yhteiskunnalliset epäkohdat 
esille yksilön moraalisten ongelmien avulla. jotuni ar-
vosteli ihmistä vääränlaisten ihanteiden luomisesta ja 
samalla itse elämää, mutta ei niinkään yhteiskunnal-
lisia oloja. kirjailijan teoksissa ihmisen arki ja haaveet 
eivät juuri koskaan kohdanneet. taitavasti laadittujen 
hersyvien novellien ja näytelmien huumori ei ollut 
itsetarkoitus vaan tehokeino. piikikäs huumori kätki 
merkitystasoja, joiden havaitseminen vaati tarkkaa lu-
kemista. on sanottu, että valitettavasti maria jotunin 
aikalaisille ei vielä ollut kehittynyt riittävää ‘lukutaitoa’ 
näiden merkitysten löytämiseen.

Lähde: tuhannettunteet.fi / sydänkompassina 
kuopion kaupunginkirjasto pääkirjasto 
- pohjois-savon maakuntakirjasto

nÄYtelmiÄ
vanha koti (1910)
miehen kylkiluu (1914)
savu-uhri (1915)
kultainen vasikka (1918)
kuningas hilarius (1918)
tohvelisankarin rouva (1924)
olen syyllinen (1929)
kurdin prinssi (1932)
amerikan morsian, käsikirjoitus (1939), 
näytelmäksi koonnut matti aro (1966)
klaus, Louhikon herra (1946) 
julkaistu postuumisti

maria jotuni n. 1918
valokuva museovirasto / kuvaus atelier nyblin

Maria Jotunin tunnetuin teos on romaani Huojuva talo, jonka hän sai valmiiksi vuonna 1935 mutta joka 
unohduksiin jäätyään löytyi uudestaan ja ilmestyi vasta 20 vuotta hänen kuolemansa jälkeen vuonna 1963.

avioliittohelvetistä kertovasta romaanista on tehty useita näytelmäsovituksia ja se on tullut suurelle yleisölle 
tutuksi myös televisiosarjana.
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avioliitto 
voi olla hirvittävä 

kahle, 
jonka vakavuutta 

ei nuorena onneksi 
ymmärrä, 

jonka julmuutta 
ei keski-iällä 

ole aikaa surra 
ja jonka 

arpeutuneita jälkiä 
ei vanhana onneksi 

tunne eikä pode.

maria jotuni


