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Rauman kesäteatterissa on vii-
me vuodet totuttu näkemään 
televisiosta tuttuja tekstejä. 
Kesäteatterin näyttämöstä on 
tullut Neil Hardwickin vanhojen 
sarjojen uudelleen lämmittely-
paikka.

Sarjan aloitti Tankki täyteen, 
jolle tehtiin myös jatko-osa. Vii-
me keväänä oli vuorossa Sisko 
ja sen veli. Nyt ohjelmistoon 
valittu Reinikainen pohjautuu 
Tankki täyteen -sarjasta poiki-
neeseen spin offiin. 

Mikä näissä viehättää? 
Siis sen lisäksi, että ne ovat 
teatterille takuuvarma tuote 
kerätessään massayleisön 

muistelemaan menneitä. Ehkä 
ne vastaavat siihen, mihin teat-
teriyleisö kesällä on totutettu: 
harmittomaan viihteeseen ja 
tuttuihin naamoihin.

Suomen juhlavuonna olisi 
toisaalta ollut tilaisuus tehdä 
jotain muuta. Pikainen goog-
laus löysi muutaman osuman: 
Pessi ja Illusia Porissa, Niska-
vuorta Pyynikillä, Rölli Vartio-
vuorella ja Vadelmavenepako-
lainen Heinolassa.

MAARIT ANTTILA
Kirjoittaja on Marva 
Median kulttuuritoi-
mittaja.

väliseen suhteeseen. 
Materiaalia näytelmää varten 

ohjaajalla oli käytettävissään run-
saasti. Sarjaa esitettiin televisi-
ossa kaksi kautta vuosina 1982–
1983. Reinikaista esittänyt Tenho 
Saurén kertoili vitsejään myös 
c-kaseteille.

Minna Koskela uusi hahmo
Näytelmän tekijätiimi on pitkälti 

sama kuin edellisinä kesinä. Po-
liisin rooleissa myös Mikko Ki-
vinen, Mika Räinä ja Teemu 
Aromaa.

Uusi kasvo on sosiaalityönte-
kijä Aili Hinkkaa esittävä Min-
na Koskela, joka muistetaan 
Kumman kaa -televisiosarjasta.

Reinikaisen ensi-ilta on 2.6.2017.

Välitön musiikkikomedia
c TEATTERI
MINNE TUULI KYLÄN 
KULJETTAA 
Käsikirjoitus: Rami Saarijärvi / 
Ilkka Malmi 
Ohjaus: Sari Suominen 
Musiikin sovitus ja 
taustanauhat: Perttu 
Suominen 
Äänten ja valojen ajo: Sami 
Lahti 
Rooleissa: Jari Heinonen, 
Jaana Helander, Elena 
Juntunen, Teemu Laulajainen, 
Ulla Mannelin, Mika Mäenpää, 
Anna Perttula, Jonna Puputti, 
Sari Sandberg 
Avenue-teatteri Rauman 
kellariteatterissa 25.9.

Rami Saarijärven ja Ilkka 
Malmin vain kaksi vuotta van-
hasta musiikkinäytelmästä Min-
ne tuuli kylän kuljettaa on eh-
tinyt tulla melkoinen kesäteat-
terimenestys.

Nyt 60-luvulle sijoittuvaa ta-
rinaa kertoo Rauman Työttömät 
ry:n harrastajateatteri Avenue. 
Komedia onnistuu välittömyy-
dessään.

Lavastuksena nähdään pienen 
kyläkaupan tiski, kylänraittia ja 
puucee. Rekvisiittana ovat pos-
teljoonin polkupyörä ja koulun 
talonmiehen pappamopo. Silti 
lavalla ei ole ahdasta, vaan kaik-
ki yhdeksän näyttelijää mahtu-
vat samaankin kohtaukseen.

Ja se täytyy sanoa, että näytte-
lijät ovat lavalla kuin kotonaan. 

Ensimmäinen näytös alkaa 
näytelmän nimikappaleen ku-
vituksella. Minne tuuli kuljettaa 
soi naisäänen laulamana nau-
halta ja Teemu Laulajainen 
näyttelee naislaulajaa, jota toi-
set näyttelijät säestävät tapu-

tuksillaan.
Vaikka idea onkin hauskuut-

taa, laulamisen näytteleminen 
alkajaisiksi hämmensi. Jäin 
miettimään, tulisiko eläviäkin 
esityksiä. 

Onneksi heti seuraa Kesäka-
dun live-versio. Laulua tulkitsee 
Supermarketin rehvakas omis-
taja Jari Heinonen. Hän tu-
lee tapaamaan kyläkauppaa kol-
mannessa polvessa pyörittävää 
(Ulla Mannelin) jota hirvittä-
vät uuden tien rakennussuun-
nitelmat.

Avenue-teatterissa on mon-
ta vahvaa laulajaa. Kun näyt-
tää siltä, että kylä on saamassa 
kuoliniskun, kuullaan upea tul-
kinta Vanhan myllyn tarusta. 
Siinä kolmikko Ulla Mannelin, 
Anna Perttula ja Sari San-
dberg laulaa äänissä.

Yhtaikaa poliittisen kamppai-

lun kanssa, näytelmässä myös 
rakastutaan, eikä se ole pelk-
kä sivujuonne. Teemu Laulajai-
nen talonmiehenä ja Elsan Fri-
da-sisko, Anna Perttula, teke-
vät vilpittömän uskottavat roo-
lityöt nuorena parina. 

Mika Mäenpää ja Jaana 
Helander onnistuvat kalas-
tajarooleissaan erinomaisesti. 
Puhtaat huumoripätkät nau-
rattavat takuuvarmasti. Jon-
na Puputti postinkantajana ja 
Sari Sandberg kyläkoulun opet-
tajana ovat tyypitellyissä rooleis-
saan sympaattisia.

Sari Suomisen ohjaukses-
sa Teemu Laulajainen ja Jari 
Heinonen ovat harjoitelleet tai-
dokkaan hidastetun kohtauk-
sen. Lopputulos on kuin tanssia.

KATJA VALMUNEN

Ulla Mannelin (vas.) näyttelee hyväntuuulisessa musiikkiko-
mediassa kyläkauppias Elsaa. Anne Perttula on hänen Fri-
da-siskonsa.

Juha Sinisalo

Rikoksia ratkotaan myös Raumalla
h KIRJAT
MENNEISYYTEEN TATUOITU 
Terhi Nikulainen 
Myllylahti 2016

Raumalaissyntyinen dekkari-
kirjailija Terhi Nikulainen 
tuo kirjoissaan taustaansa esil-
le. Esimerkiksi kirjassa Lyö hä-
tärumpua oli mukana rauma-
laissyntyinen Esteri Herraila. 
Uusimmassa kirjassaan, nyt 
syksyllä ilmestyneessä Men-
neisyyteen tatuoidussa Niku-
lainen laittaa vielä paremmak-
si: osa kirjan tapahtumista si-
joittuu Raumalle.

Nikulaisen kolme ensim-
mäistä dekkaria olivat sarja, 
jossa päähenkilönä oli kaupun-
ginjuristi Anna Anger. Parin 
vuoden takainen Kuoleman 
kudelma oli oma, itsenäinen 
tarinansa.

Nyt Menneisyyteen tatuoi-
tu aloittaa uuden sarjan, jos-
sa rikoksia ratkoo Helsingin 
poliisin murharyhmän Vera 
Ranta. Ranta on venäläistaus-
tainen näyttävä nainen, joka 
pukeutuu kauniisti ja naisel-

lisesti. Rikoksia ratkottaessa 
Rannan apuna ovat myös ve-
näläiset vaistot.

Tarina alkaa, kun tatuoin-
tistudiosta Helsingin Kalliosta 
löytyy nuoren tatuoijan Jose-
fiina Malmbergin ruumis. Rön-
syilevä murhatutkimus vie niin 
Raumalle kuin Amsterdamiin. 
Raumalla ollaan sekä nykyisyy-
dessä että vuosina 1940 ja 1941.

Parasta kirjassa ovatkin Rau-
ma-osuudet. On kiinnostavaa 
lukea Syväraumasta vuonna 
1940. Vaikka Nikulainen ei 
kirjoitakaan todellisista ta-
pahtumista, ovat miljööt ja 
asiat oikeita. Nikulainen kir-
joittaa muun muassa torin kul-
man kahvilasta ja Länsi-Suo-
men sotauutisista. Yksi kirjan 
henkilöistä myös jakaa Län-
si-Suomea aamuisin.

Kirjan tarina etenee jouhe-
vasti ja lopussa kaikki langan 
päät saadaan kerittyä samaan 
kerään. Myös yllätyksiä mah-
tuu matkan varteen.

Paikoitellen lukija olisi ha-
lunnut tietää asioista hieman 
enemmän. Esimerkiksi tatu-

oinnista 
olisi ollut 
kiinnosta-
vaa lukea. 
Toisaalta 
on erin-
omaisen 
hyvä asia, 
ettei Ni-
kulainen 
ole sor-
tunut ny-

kyään ”muodissa” olevaan ta-
paan, jossa kirjassa on oltava 
sivuja vähintään 500 ja jossa 
lukija näännytetään valtaval-
la määrällä sivujuonia.

Koska kyse on sarjan aloituk-
sesta, ei päähenkilöistä kerro-
ta vielä kovinkaan paljon; sen 
verran kuitenkin, että uteliai-
suus herää. Rannan venäläi-
syys luo myös mahdollisuu-
den ihmetellä ja ehkä vähän 
kritisoidakin suomalaista yh-
teiskuntaa.

Ranta toteaakin yhdessä 
vaiheessa: ”Suomi on maa-
ilman epäyhteisöllisin maa.” 
 
JAANA VIENO

Esa Urhonen

Jukka Rasila vetäisee poliisin univormun ylleen jo viidettä kesää. Ensi suvena hän kuitenkin on pääroolissa. Reinikainen-näytelmän dramatisoi ja ohjaa Olka Horila. Muina poliisimiehinä 
nähdään Teemu Aromaa (oik.), Mika Räinä (vas.) ja Mikko Kivinen.


