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Tammelan Nuorisoseura Aura ry 

Tammelan Nuorisoseura Auran johtokunta on koko kevään ajan seurannut tiiviisti valtakunnallista 
epidemiatilannetta ja sen vaikutuksia tulevan kesän tapahtumien järjestämiseen. Pitkällisen harkinnan ja 
perusteellisten pohdintojen jälkeen olemme tulleet siihen tulokseen, että sekä kesän 2020 Hakkapeliitta 
-tapahtuma että Rauhaniemen kesäteatterin esitys perutaan. Tilanne on aivan liian epävarma eikä ole 
mitenkään ennustettavissa mihin suuntaan epidemia ja sen myötä mahdolliset rajoitukset tai niiden 
vapautukset kehittyvät. Näin ison, yli 10 000 hengen tapahtuman järjestäminen vaatii paljon aikaa ja siksi 
ratkaisu oli syytä tehdä jo nyt sen sijaan, että olisimme odottaneet hallituksen myöhempiä linjauksia.  

Päätös oli meille vaikea, koska Hakkapeliitta- tapahtumalla on pitkä perinne ja se on järjestetty 
yhtäjaksoisesti jo 41 kertaa. Kuten moni muukin kaltaisemme järjestötoimija ja tapahtumanjärjestäjä, 
meidänkin pitää ensisijaisesti miettiä talkoolaisten, myyjien ja muiden toimijoiden sekä asiakkaiden 
terveyttä ja siksi pidämme nyt tässä erikoisessa tilanteessa välivuoden näiden tapahtumien osalta. 

Erityisen pahoillaan olemme kaikkien tapahtumassa vuosi toisensa jälkeen mukana olleiden käsityöläisten, 
yksityisten henkilöiden, seurojen ja yhdistysten puolesta, jotka ovat Hakkapeliitta -päivien aikaan esitelleet 
toimintaansa tai myyneet tuotteitaan. Toivomme todella näkevämme teidät kaikki Mustialassa taas ensi 
kesänä!  

Hakkapeliitta -tapahtumavastaava Jenni Rauhaniemi kertoo näin: 

Kevään aikana hallitus on ohjeistanut eri tavoin tulevan kesän tapahtumien järjestämistä. Toistaiseksi 
voimassa olevat rajoitukset tuottavat meille hankaluuksia jo talkoolaisten osalta. Tapahtuman 
järjestäminen on jo pitkään ollut vaakalaudalla ja olemme odottaneet valtiovallan linjauksia. Yleisön ja 
talkoolaisten turvallisuuden ja taudin leviämisen estämisen osalta haluamme toimia vastuullisesti ja 
siirrämme Hakkapeliitta -tapahtuman vuodelle 2021. Teema on tuolloin sama eli Perhe ja pyrimme 
toteuttamaan hienon tapahtuman ensi vuonna 7-8.8.2021. Omasta mielestäni en pidä järkevänä ja 
vastuullisena ratkaisuna järjestää isoa massatapahtumaa heti 1.8.2020, jos / kun rajoitukset poistuvat.  

Rauhaniemen kesäteatterin toiminnasta vastaava Laura Orttenvuori: 

Rauhaniemen kesäteatteri haluaa varmistaa tuotantojensa toteuttamisen vastuullisesti ja turvallisesti. 
Vuodesta 1966 alkanut teatteriperinne Rauhaniemen nokassa pitää tänä kesänä välivuoden, joka 
hyödynnetään kesäteatterin kunnossapitotöihin. Heikki Luoman maalaiskomedia Kahen Akan Loukussa 
näytäntökausi siirtyy vuodella eteenpäin ja saa näin ensi-iltansa Rauhaniemen kesäteatterissa kesällä 
2021. Toivotamme koko työryhmän puolesta kaikki poikkeuksellisen lämpimästi tervetulleiksi tuolloin!  
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