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Lege Pajari-Kosonen

1970-luvun nostalgiaa ja monelle 
tuttuja hittejä Tom tomista Para-
tiisiin, krimpelenemekkoja ja pak-
supohjakenkiä; tanssiaskeleita, 
laulua, soittoa – ainakin yksi vahva-
tahtoinen nainen ja tämän komen-
neltavana oleva mies, kyläpoliisi ja 
posteljooni sekä kylän kulttuurita-
pahtuma latotanssit. 

Ainakin tätä on luvassa ensi kesä-
nä Parikkalan kesäteatterissa, jos-
sa Parikan Päreet tuo näyttämölle 
1970-luvulle sijoittuvan Latotans-
sit -näytelmän. Ilkka Malmin ja 
Rami Saarijärven käsikirjoittama 
”hulvaton komedia, jossa on myös 
farssahtavia piirteitä” piti esittää 
jo viime vuonna, mutta silloin ko-
koon ei saatu tarpeeksi näyttelijöi-
tä, etenkin miehistä oli pulaa.

– Tuolloin kuitenkin jo päätim-
me, että näytelmä otetaan tämän 
kesän ohjelmistoon, kertoo Harri 
Rissanen lisäten, että tällä kertaa 
ei pulaa näyttämölle mielivistä ol-
lut, sillä pari henkilöä on vielä re-
servissäkin.

– Ihanaa, että mukaan saatiin 
myös lapsia, hehän ovat tämänkin 
teatterin tulevaisuus, sanoo jo toi-
sen kerran Päreitä ohjaava imatra-
lainen Suvi Rautsiala.  

Teatterileireilyä
Näyttelijäjoukko kokoontui ensim-
mäisiä kertoja jo syyskuussa, ja vii-
me viikonloppuna Harjulinnassa 
pidettiin kaksipäiväinen teatteri-
leiri.

– Kun aikaa on enemmän kuin 
viikoittaisissa iltaharjoituksis-
sa, voimme käydä läpi kohtauksia 
useampaan kertaa, ja joku saadaan 
ehkä jo valmiiksikin, ohjaaja kertoi 
lauantaina.

– Ja onhan tämä samalla sellainen 
porukan hengenkohotus, lisäsi pos-
teljoonin univormussa tulevana ke-
sänä esiintyvä Reino Kokki.

Aku-poikansa kanssa mukana 
oleva Inka Pylvänäinen kiitteli vii-
konloppuharjoituksia.

– Tosi kiva, kun tällainen järjes-
tettiin, arki-illat ovat kuitenkin niin 
hektisiä.

Laulamaan
Tällä kertaa Parikan Päreiden 
näyttelijöiltä vaaditaan aiempaa 
enemmän, sillä tavanomaisten 
harjoitusten lisäksi he käyvät myös 
laulutunneilla. Latotanssit -näytel-
mässä on paljon 1970-luvun mu-
siikkia, ja näyttelijät pääsevät myös 
laulamaan laulunopettajansa Teija 
Immosen livesäestyksellä.

– Tähän saakka olemme vierok-

suneet musiikkinäytelmiä, koska 
olemme aina ajatelleet, ettei meis-
sä ole lauluvoimaa. Teija kuitenkin 
lupasi, että saa vaikka aidanseipään 
laulamaan. Ja onhan meillä poru-
kassa kokeneitakin laulajia, toteaa 
Harri Rissanen.

– Ensimmäisissä lauluharjoituk-
sissa suorastaan pelotti, mutta tosi 
hauskaa ja rentoa laulutunneilla on 
ollut, kertoo Inka Pylvänäinen.

– Eikä kukaan odota, että harras-
taja laulaisi kuin Pavarotti, lisää Pä-
reiden uusin kasvo Iikka Kumara.

– Muutin Parikkalaan neljä vuotta 
sitten Kuopiosta. Asun korvessa ja 
teen etätöitä, joten ihan Simpelejär-
ven opiston ohjelmasta katsoin, mi-
tä ryhtyisin vapaa-ajalla tekemään. 
Tulin vähän katselemaan näytelmä-
harjoituksiin ja sille tielle jäin, hän 
kertoo.

Muu porukka kiittelee Iikan mu-
kanaoloa, sillä hän on myös vas-
tannut mainosten tekemisestä ja 
markkinoinnista.

Koskaan aiemmin tämä puoli ei 
olekaan ollut yhtä hyvällä mallilla 
tai ainakaan yhtä ajoissa kuin nyt: 
näytelmää markkinoidaan jo täyttä 
päätä ainakin sosiaalisessa medias-
sa hienon mainoskuvan kera. Ku-
vaan on päässyt myös näytelmässä 
mukana oleva pappatunturi.

Näyttämölle on tarkoitus luoda 
muutenkin mahdollisimman aito 
1970-luvun tunnelma pukuja ja rek-
visiittaa myöden.

– Onneksi Parikkalassa on puvus-
tamo, kiittelee ohjaaja huomaut-
taen, ettei yhtä hieno puvustamo 
todellakaan kuulu ihan joka harras-
tajateatterin ”valikoimiin”.

Puvustamosta on löytynyt paljon 
näytelmään sopivia asuja, mutta 
pikkuongelmana on ollut vaattei-
den pienet koot.

– Ihmiset olivat ennen pienem-
piä, puvustamisesta ja kuiskaami-
sesta huolehtiva Riitta Rissanen 
totesi mallatessaan kirjavaa paita-
kangasta Iikka Kumaran ylle. 

Parikan Päreissä ollaan innois-
saan tulevan kesän näytelmästä, 
jonka ensi-ilta on perinteiseen ta-
paan heti juhannuksen jälkeen.

– Mutta tarjontaa on paljon, ja 
kilpailu kovaa. Kesäteatterinkin 
tekeminen vaatii panostusta yhä 
enemmän, he tietävät.

Parikkalan kesäteatterissa 
Latotanssit 70-luvun malliin
Parikan päreiden teatteriryhmä tekee ensi kesän 
musiikkinäytelmää jo täydellä höyryllä. Jopa 
mainoskuvat on jo otettu ja jaettu. 

Suurin osa Latotansseja parhaillaan harjoittelevasta Parikan Päreiden porukasta osallistui viime viikolla Harjulinnassa pidetylle teatterileirille. KUVAT: LEGE PAJARI-KOSONEN

Tästä paita Iikka Kumaralle. Riitta Rissanen on jälleen kuiskaaja ja 
puvustaja.


