
 

KOLME SISARTA 
 

 
 
Yksi tekee liikaa töitä, toinen ei lainkaan ja kolmas haa-
veilee hevosen osasta – krapulassa kun on. He eivät 
tiedä paljonko maitolitra maksaa, mutta heräävät kello 
kaksitoista päivällä ja pukeutuvat kaksi tuntia. He rakas-
tavat kaikki, etenkin hän, joka rakkauden itseltään kiel-
tää. Talo on täynnä miehiä, yhtä kaikki samanlaisia. 
Paitsi se yksi, joka on liian hyvää ollakseen totta. He ovat 
julkeita ja röyhkeitä. He repivät toisiaan hiuksista, vihaa-
vatkin, mutta eivät tule toimeen ilman toisiaan. 
 
Kaikki ovat onnettomia, kunnes hetkeksi saavat tietää 
mitä onni on. Kaikki vuorollaan etsivät, löytävät ja kadot-
tavat vaikka kuinka kiinni pitäisivät. He keski-ikäistyvät 
ja pelkäävät kuolemaa, ankaran isän varjoa ja tukahdet-
tuja himojaan, jotka tunkeutuvat ulos hienolle ladylle so-
pimattomalla tavalla. He tanssivat pöydillä, puhuvat kie-
lillä, viskovat säälittä turhakkeet tieltään ja elävät kuin 
pellossa. Tai pellon laidalla. Ja ah, he kaipaavat. He kai-
paavat pois jonnekin, jossa ovat joskus olleet. Joskus sil-
loin, kun kaikki oli yksinkertaisempaa ja elämä ikuista. 
 
He kaipaavat Moskovaan, Moskovaan, Moskovaan! Tie-
tenkin, sillä ovathan he Olga, Masha ja Irina – Anton Tše-
hovin Kolme sisarta.  
 
Lauri Maijalan ohjaama Kolme sisarta on intohimoinen, 
fyysinen ja häpeilemätön esitys siitä, mistä porvariston 
hillityn charmin sumentamassa elämässä on kyse. Se on 
rakastettavasti ankara yllätyshyökkäys keskiluokkaisuu-
den tragikoomiseen ytimeen aikana, jolloin suuret kriisit 
ovat kuulemma kaukana, jossain siellä, missä buzuki 
soi. 

Ensi-ilta 6.3.2013 KOM-teatterissa 
Esityspaikat: Helsinki (KOM), Tampere (Teatteri-
kesä), Kemi, Oulu, Vaasa 
Viimeinen esitys 1.10.2013 
38 esitystä / 8 466 katsojaa 
 
TYÖRYHMÄ 
Teksti Anton Tšehov 
Suomennos Martti Anhava 
Ohjaus Lauri Maijala 
Lavastus Markku Pätilä 
Puvut Niina Pasanen 
Maskeeraus Leila Mäkynen 
Valot Kari Vehkonen 
Ääni Lauri Maijala ja Jani Rapo 
Graafinen suunnittelu Matias Putus 
Valokuvat Noora Geagea 
 
Rooleissa 
Vilma Melasniemi - Olga 
Eeva Soivio - Maša 
Laura Malmivaara - Irina 
Leo Honkonen - Veršinin 
Eero Milonoff - Soljonyi 
Juho Milonoff - Tuzenbach 
Helmi-Leena Nummela - Natalia Ivanova 
Taisto Reimaluoto / Janne Reinikainen - 
Tšebutykin 
Niko Saarela - Kulygin 
Timo Torikka - Prozorov 


