
Aikamatka Akaasta – suuri kuoromusikaali 

 
Nyt on tulossa ennennäkemätön esitys! Toijalan Nuorisoseuran sekakuoro Sommelo 
johtajansa Juha Holman ja teatteriohjaaja Kimmo Virtasen kanssa tuovat näyttämölle 
musikaalin, joka räjäyttää ilmoille kuorolaulun ja näyttämötaiteen ristitulen. 
 
Tämä Juha Holman sovittama ja osin säveltämä sekä Kimmo Virtasen kirjoittama ja 
ohjaama tarina kertoo 15-vuotiaasta akaalaisesta mopopojasta, joka ei näe 
kotikunnassaan mitään hyvää. Toijalan (nykyään myös Viialan ja Kylmäkosken) 
suojelusenkeli Arvo Ylppö vie pojan aikamatkalle Akaan historiaan. 
 
Arvo Ylppönä nähdään sommelokuorolainen Sanna Maïche, jolla on laulamisen lisäksi 
kokemusta ammattitanssijana ja näyttelijänä ammattiteattereissa. Toista pääosaa esittää 
Sommelon oma poika Juho Stén, nuorukainen, joka on koko pienen ikänsä harrastanut 
intohimoisesti soittamista, laulamista ja näyttelemistä. Muissa rooleissa on koko 40-päinen 
Sommelo-kuoro, joka muodostuu osaavista ja lahjakkaista laulajista ja esiintyjistä. 
 
Tämä mielikuvituksellinen aikamatka on jokaisen akaalaisen ja ympäristökunnan asukkaan 
nähtävä! Tällaista spektaakkelia saa tämän jälkeen odottaa, sillä tästä toipuminen vie 
aikaa! 
 
Esityspäivät: 18.5.(ensi-ilta), 19.5., 25.5. ja 26.5. klo 18.00. Ennakkovarausten mukaisesti 
mahdolliset lisänäytökset 19.5, 25.5. ja 26.5. klo 14. 
Esityspaikka: Sampola (Sampolantie, Toijala) ja lipun hinta 15 €. 
 

 

Juha Holma 

Juha Holma on kansainvälisesti tunnettu säveltäjä ja kuoronjohtaja, joka tunnetaan 
kuorojen esitystraditioiden uudistajana. Pian 30-vuotisen kuoronjohtajauransa aikana 
useat hänen kuoroistaan ovat menestyneet kansainvälisissä kilpailuissa ja niitä on myös 
kutsuttu eri festivaaleille konsertoimaan. Hänen sävellystuotantonsa on myös laaja ja 
monipuolinen. Sekakuoro Sommeloa hän on johtanut syksystä 2011 alkaen. 
 
Kimmo Virtanen 

Kimmo Virtanen on teatteriohjaaja ja käsikirjoittaja, joka on ohjannut ja kirjoittanut 
lukuisissa Suomen ammattiteattereissa mm. Rovaniemen teatteri, Kemin 
kaupunginteatteri, Kotkan kaupunginteatteri, Mikkelin teatteri, Varkauden teatteri, Kuopion 
uusi kesäteatteri. Virtanen tunnetaan musiikkiteatterin osaajana. Hänen viimeaikaisia 
töitään ovat mm. Kemin kaupunginteatterin Mörköjen yö, käsikirjoitus ja ohjaus, Kaija Koon 
konserttikiertueen käsikirjoitus ja ohjaus, sekä Kuopion uuden kesäteatterin viime vuosien 
ohjaukset ja käsikirjoitukset. Kimmo toimii myös näyttelijänä ja pedagogina. 
www.kimmovirtanen.net 
 
Sekakuoro Sommelo 

Toijalan Nuorisoseuran sekakuoro Sommelo on soinut jo 70-luvulta asti. Kuoro koostuu 
tällä hetkellä noin 40 iloisesta eri-ikäisestä laulajasta. Ennen nykyistä johtajaansa Juha 
Holmaa kuoroa johti 17 vuoden ajan Leena Aarnipuu-Lampela. Kuoron joulukonsertit ja 
muut esiintymiset ilahduttavat säännöllisesti akaalaisia musiikin ystäviä, ja kuoro tekee 
yhteistyötä niin suomalaisten kuin ulkomaalaistenkin kuorojen kanssa. Kuoromatkat ovat 
suuntautuneet mm. Tsekkiin ja Bulgariaan.  
www.sommelokuoro.fi ja facebook/ Sommelokuoro 


