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Rikkarannan kesäteatteri yllättää kolmannen kerran
Outokumpu on maankuulu kaupunki vilkkaan teatteriharrastuksen perusteella. Ryhmiä on ollut vuosien aikana
useita. Ilmeisesti tämä ja ylipäätään suomalainen kesäteatterihenki ja -vimma on ravistellut liikkeelle uuden
porukan jo kaksi kesää sitten.
– Ei meillä ole mitään nimeä, mutta voisihan se olla vaikka Rikkarannan kesäteatteri, tuumaa Jenna Reijonen,
jonka tädin, Mirva Kolehmainen, pihassa Rikkarannantien varressa ryhmä esittää näytelmän jo kolmantena
kesänä.
Kyseessä ei ole aivan haudanvakavalla ilmeellä ja suunnattomalla
harjoitusmäärällä pystyyn pantu ryhmä, vaan 9-16 -vuotiaista nuorista
koostuva kaveriporukka, jonka lähtökohta on letkeä.
– Ajateltiin, että oma näytelmä ja sen tekeminen olisi ihan hauskaa. Kävimme
Roukalahden kesäteatterissa katsomassa ”Mooseksen perinnön”. Se on
sellaista hulvatonta menoa ja siitä teimme ensimmäisen oman näytelmän,
Jenna Reijonen ja Miika Huttunen selvittävät.
Muut mukana olevat näyttelijät ovat Jenna Reijosen veljet Jani ja Joona
Reijonen ja Miika Huttusen sisko Enni Huttunen. Elli Kervinen on mukana
ensimmäistä kertaa. Ikähaitari venyy yhdeksästä kuuteentoista vuoteen.
Katsojien määrä kasvussa
Ryhmän innoittajana on toiminut myös maalaiskomedioiden elokuvasarja,
jonka pohjalta lähinnä Jenna Reijonen on vääntänyt käsikirjoituksia.
Käsikirjoitukset tosin elävät koko ajan ja näytelmillä on tapana valmistua
lopulliseen muotoonsa pari päivää ennen ensi-iltaa.

Jenna Reijonen (oik.), Miika Huttunen,
Enni Huttunen ja Elli Kervinen sekä
takana näkyvään autoon piiloutunut
Jani Reijonen olivat rakentamassa
lavasteita.

Nuoret kertovat, että heidän innostuksen takana ei ole ahdistavaa
sukurasitetta. He ovat itse olleet mukana joissakin koululaisjutuissa, kuten
joulu- ja kevätjuhlissa. Nuorten äidit ovat kokeneita Outokummun
naisvoimistelijoiden kevätnäytösten esiintyjiä.
Sen verran ujoja tai tiukkaa kohderyhmävalintaa nuoret harrastavat, että
näytännöt ovat tiukasti tarkoitettu kutsuvieraille. Katsojat ovat olleet lähinnä
sukulaisia, tuttavia ja naapureita.
– Ensimmäisellä kerralla oli kymmenkunta katsojaa, mutta katsojien määrä
on koko ajan lisääntymässä. Nyt odotamme jo noin kolmeakymmentä
katsojaa. Eipä ole paljon näkynyt kuokkavieraita ja salakatsojia, nuoret
kertovat.
Lipputuloilla selvä kohde
Näytös on järjestetty perinteisesti koulun alkua edeltävänä viikonloppuna ja
näin on nytkin. Näytöksiä on elokuun toisena lauantaina poikkeuksellisesti
kaksi.
– Meillä ei riitä pihassa penkit ja näytöksiin on tulossa niin eri-ikäisiä katsojia,
että näytöksiä pitää järjestää kaksi. Tottakai meillä on pääsymaksu.
Lipputulot ja väliajan puffetin tulot menevät lyhentämättöminä näyttelijöille.
Tämän kesän näytelmän nimi on ”Vain muutaman huijarin tähden” ja se
jatkaa ryhmän vakiintunutta maalaiskomedioiden sarjaa. Heinäkuun
viimeisellä viikolla oli menossa tiukka lavasteiden rakentaminen ja
harjoituksetkin olivat pikkuhiljaa käynnistymässä.

Roolijakokin on vielä hieman kesken. Jokaiselle näyttelijälle sattuu kaksi tai kolme
roolia ja tässä jaossa oli hiomista. Nimensä mukaisesti näytelmässä on huijareita
ja huijattavia.

– Näytteleminen on helppoa hommaa, kun vain harjoittelee, tiivistää Jani
Reijonen ryhmän hengen ja jatkaa, että näyttämönä toimivalla omakotitalon
pihalla ei ole liikkuvaa katsomoa, eikä tule.
Lavasteet rakentuvat joka kesä näppärästi Huttusten pihassa olevista
tarpeista. Lisää lavasteita on saatu vaikka naapureilta.
– Asuissa on sellaista vanhan ajan tunnelmaa. Niitä on tehty vähän itse ja
saatu mummolta ja muilta, Jenna Reijonen toteaa.
Lavasteiden rakentamisessa päävastuun ovat kantaneet Jani Reijonen ja
Miika Huttunen. Tämän kesän näytelmään rakennetaan kaksikerroksinen
lavaste.
– Nauloja menee hirmuinen määrä, mutta kyllä se kestää yläkertakin
näytellä, nuoret virnistivät.
Jari Partanen
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