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Juankosken Näytelmäkerho valmistaa Maria Jotunia ensi-iltaan 

Juankosken Näytelmäkerho valmistaa ensi-iltaan Maria Jotunin lyhyitä tarinoita. Ensi-ilta on 

pe 16.10.2020 Juankosken seuratalolla klo 19. Esityksen ohjaa jyväskyläläinen Tarja-Liisa 

Qvintus ja musiikkia siihen on säveltänyt niinikään jyväskyläläinen Ari Järvinen. 

Maria Jotuni (9.4.1880 Kuopio-30.9.1943 Helsinki) oli tunnettu suomalainen naiskirjailija, 

joka sai jo kodissaan kannustusta alalle. Hänen vanhempansa lukivat Minna Canthia ja 

kannustivat Mariaa kirjoittamaan. Silloin nainen pääsi vain erityisluvalla Helsingin 

yliopistoon, jonne Maria Jotuni sitten pääsikin. Aluksi hänestä piti tulla opettaja, mutta 

osakuntatoiminta ja erityisesti osakuntalehden ystävät Joel Lehtonen ja Viljo Tarkiainen 

veivät mennessään. Tarkiaisesta tuli myöhemmin hänen puolisonsa ja kahden poikansa isä.  

Jotuni kirjoitti yksilön ja yhteiskunnan välisistä ristiriidoista, ja erityisesti naisen asemasta. 

Hän pohti kirjoituksissaan mikä on naisen tehtävä. Olla kodin onni, ristiriitaisten 

rakkaustarinoiden kohde vai vapaa nainen? Hän pohti naisen asemaa, valtataisteluja, 

arvomaailmoja sekä tunteita elämässä. Naiset haluavat hänen tarinoissaan vapautta ja 

rakkautta, mutta ajautuvat usein vääriin suhteisiin ja rakkaudettomuuteen. Piian ja rengin 

välinen rakkaus voi olla puhdas ja eheä. Hän pohti paljon luokkaeroja ihmisten välillä ja osasi 

kirjoittaa kaunistelemattomia tarinoita ironisten lasien läpi.  

Maria Jotunia on aina esitetty teattereissa paljon. Hän puhuttelee ihmisiä vielä tänäkin 

päivänä. Juankosken Näytelmäkerhossa ohjaaja Tarja-Liisa Qvintus antoi esitykselle nimen 

”Rakkautta? Vain elämää.” Tarinoita on seitsemän eli ”Josefiina”, ”Ikkunanpesijöitä”, 

”Matami Röhelin”, ”Kyökin puolella”, ”Vladimirin morsian” ja ”Elämän sisältö”. Näitä teoksia 

löytyy Jotunin ensimmäisistä kirjoista ”Suhteita” ja ”Rakkautta”.  

Myöhemmin Maria Jotuni kirjoitti tunnetut näytelmät ”Tohvelisankarin rouva”, ”Kurdin 

prinssi”, ”Amerikan morsian” ja ”Huojuva talo”, joka julkaistiin vasta hänen kuolemansa 

jälkeen. Aluksi Jotuni sai ristiriitaisen vastaanoton, häntä pidettiin jopa siveettömänä, mutta 

myöhemmin hänet on otettu vastaan suurena suomalaisena naiskirjailijana. Hänellä on 

terävä kynä ja sarkastinen huumori.  

Tarinat ovat mukaansatempaavia, kantaaottavia ja hauskoja. (Esityksen kesto on 2 h.) 

Tervetuloa! - Esitykset ja lippuvaraukset: www. juankoskennaytelmakerho.fi  

Haastattelupyynnöt: ohjaaja Tarja-Liisa Qvintus p. 040 – 822 0979 / tarjaliisaqvintus3@gmail.com 

tai puheenjohtaja Eeva Pehkonen p. 045 – 129 0424  
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