


Mä tein v. 2002 Kotkan  
Nelosteatterilla yhden miehen 
show’n ”Inspiraatio”, joka sisälsi 
omia tekstejä ja lauluja sekä muiden 
kirjoittamia monologeja. Mä olin silloin 
reilu parikymppinen, joka katseli elä-
määnsä nuoren miehen silmien kautta.  
Mulla on pitkään ollut halu tehdä 
vastaavanlainen esitys näin ”varttu-
neemmalla” iällä ja nyt siirtyessäni 
viidennelle vuosikymmenelle tämä 
toive toteutuu.

”Nelikymppinen” on esitys, jossa mä 
kerron itsestäni ja elämästäni sekä pu-
hun asioista, jotka on herättäneet mun 

mielenkiinnon viimeisten 40 vuoden 
aikana. Esityksessä kuultavat laulut on 
sävelletty viimeisten 20 vuoden aika-
na, mutta ne on muokattu ja sovitettu 
tähän esitykseen sopiviksi. 

Sitten mä pidän mun Oscar-puheen: 
Kiitos. Mä haluan kiittää Kotkan Kau-
punginteatteria tästä luottamuksesta, 
eritoten Miko Jaakkolaa ja Juha Lahtis-
ta, joiden kanssa tämä esitys laitettiin 
aluille. Kiitos myös teatterin hallituksel-
le, että tämä esitys hyväksyttiin ohjel-
mistoon. Kiitos Näyttelijäyhdistys, me 
ollaan upea ja yhtenäinen perhe, teidän 
tuki on ollut korvaamatonta.



Kiitos puvusto ja lavastamo kaikesta 
avusta sekä kiitos Maarit Parkko-
Orimus, kun pidät mun tukan aisoissa. 
Kiitos Teatterikerho, kun tuette meidän 
työtä vuodesta toiseen.  
Kiitos järjestäjät, kun teette mahdotto-
masta mahdollista ja kiitos näyttämö-
henkilökunnan äijille, te olette tämän 
yhteisön rokkistarat. Kiitos Eeva-Liisa 
Kuokka ja Kaisa Rannanjärvi markki-
noinnista, kiitos myös lipunmyyjät Tiina 
Holtari ja Sari Tossavainen rautaisen 
aurinkoisesta työasenteesta. Kiitos 
koko toimiston henkilökunnalle avusta 
ja vastauksista, aina kun niitä tarvitsee. 
Kiitos Pete Petrow ja mainio aulahen-
kilökunta. Kiitos myös koko muulle 
tekniselle henkilökunnalle, eritoten Ari 
Ismälälle, kun olet ollut musiikillisena 
takapiruna tämän esityksen taustalla.

Kiitos upea työryhmä, te olette luoneet 
tänne ihanan ja rennon ilmapiirin, on 
ilo tehdä töitä teidän kanssa. Kiitos Ulla 
Ribu ja koko Ravintola Kairon henkilö-
kunta, te saatte tämän legendaarisen 
paikan tuntumaan kodilta.

Kiitos myös kaikille, jotka olette opetta-
neet ja ohjanneet mua mun 23-vuoti-
sen teatteriuran aikana, ja kiitos kaikki 
kollegat, joiden kanssa olen saanut 
kunnian tehdä töitä. Oon oppinut teiltä 
paljon. Kiitos stand up -kaverit, jotka 
painatte ja puurratte vuodesta toiseen 
tämän upean taiteenlajin parissa. 

Kiitos kaikille läheisille, teille tärkeille ja 
rakkaille, joiden kanssa olen muovautu-
nut täksi ihmiseksi kuka olen. Kiitos äiti 
ja isä-vainaa, jossain siellä pilven pääl-
lä, jatkuvasta tukemisesta ja uskomi-

sesta siihen mitä teen. Kiitos isosisko 
ja isoveli perheineen, on hienoa, että 
ollaan löydetty toisemme taas. Kiitos 
sukulaiset ja lähimmät ystävät, ootte 
mulle tärkeitä. 

Kiitos puolisoni Hanna, rakas sohvape-
runani, oot mulle parempi kuin kukaan 
muu. Ja kiitos kundit sekä koko teidän 
upea suku, joka on avosylin ottanut 
vastaan tällaisen näyttelijärentun.
 
Ja kiitos Luminka, ihana ja upea 
tyttäreni, oot viimeisen 7 vuoden 
aikana opettanut mulle elämästä 
ja rakkaudesta niin paljon, etten 
pysty sitä aina käsittämään. 
 
Ja kiitos teille kaikille, kun olette 
tänään paikalla!



Muusikot
Kitaroissa KIMI PAUNONEN

Koskettimissa HANNU TIMONEN

Äänentoiston hoitaa KAJ GYNTHER
Valot laittaa PAULA PENTTILÄ

Kaiken järjestää SATU KAITAJÄRVI

Käsikirjoitus, musiikit ja tekstit  
MIKKOMARKUS AHTIAINEN

 
Musiikin sovitus 
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Kapellimestarit 
KIMI PAUNONEN JA HANNU TIMONEN
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NELIKYMPPINEN 
MUSA- JA STAND UP -SHOW 

Nelikymppinen MIKKOMARKUS AHTIAINEN

Kannen juliste ja sisäsivun kuva:  Tommi Mattila Sisäsivun pyöreä kuva: Juha Lahtinen


