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K
eski-Suomen kesäteatterien 
tämän vuoden katsojamää-
rä putosi edelliskesästä, 
mutta vain hieman. Kes-

kisuomalaisen keräämien tietojen 
mukaan maakunnan kesäteatte-
reissa kävi päättyneenä kesänä 
75 100 katsojaa, kun vuotta aiem-
min luku oli 78 400.

Kesän katsojamäärien lasku-
suunta on jatkunut jo pitkään. 
Suurimpana syynä on pidetty 
kulutustottumuksien muutoksia,  
vapaa-ajanviettovaihtoehtojen 
lisääntymistä ja erityisesti kesä-
teatterien ydinkohderyhmälle, 
keski-ikäisille ja sitä vanhemmil-
le suunnatun tapahtumatarjonnan 
kasvanutta määrää.

Suurimmat katsojaluvut keräsi Rii-
hivuori-teatterin Suomi neito 100 
v. -musiikkinäytelmä. Suomi-nei-
don pääosissa nähtiin muun muas-
sa Maria Lund ja Joni Leponiemi.

Kakkoseksi nousi Laukaan Kuu-
san Kanavateatterin Taivaan tulet. 
Viimeksi Kanavateatterin näytelmä 
on yltänyt parempiin katsojalukui-
hin kesällä 2013.

Kolmossijalta löytyy Euroop-
pa Neljä. Takavuosien kesäteatte-
rijättiläinen onnistui katkaisemaan 
vuosikausia jatkuneen katsojamää-

räalamäen, kun  Lapinlahden lintu-
jen musiikkiin perustunut Elämä 
janottaa -musikaali keräsi 6 050 
katsojaa.

– Tavoitteet eivät täyttyneet, 
mutta jossain määrin tämä kyl-
lä antaa aihetta tyytyväisyyteen, 
sanoo Eurooppa Neljän tuottaja 
Ville Laitinen.

Kohtuullinen tulos merkitsee 
ainakin sitä, että Eurooppa Neljä 
tekee kesäteatteria myös ensi kesä-
nä. Esityspaikkana pysyy Karta-
no Kievari, johon Eurooppa Neljän 
kesän päätuotanto tänä vuonna 
siirtyi.

Yleisömenestyksiä pääsivät juhli-
maan myös muun muassa Ränssin 
kievarin kesäteatteri, Teatteriyhdis-
tys Kulissi ja Jämsän kesäteatteri.

Ränssissä huiman yleisömäärän 
keräsi loppukesän Hei sir, saako 
soittaa?. Anna-Maija Ojansivun 
kirjoittaman ja ohjaaman, Saija 
Tuupasen ja Tommi Soidinmä-
en tähdittämän musiikkinäytelmän 
näki 5 700 katsojaa. Esityskohtainen 
katsojakeskiarvo oli kesän korkein: 
peräti 407.

Jo muutamia vuosia Ränssi 
on tuottanut kaksi kesänäytel-
mää. Perinteisesti juhannuksena 
ensi-iltaan on tuotu uusi Heik-
ki Luoman kirjoittama kappale, 
ja loppukesästä on ollut musiik-
kipainotteisen esityksen vuoro. 

Mikä siellä... 
no suosio!
Yleisömenestyksiä juhlittiin muun 
muassa Kuusan Kanavateatterissa, 
Jämsässä, Ränssissä ja Kulissilla. 
Riihivuori-teatteri oli silti katsoja-
luvuissa maakunnan ykkönen.

Kesäteatteri

Kanavateatterin Taivaan tulissa näyttelivät 
muun muassa Juhani Pekki (vas.), Helena 
Pasanen, Miika Vaarakallio, Kasper Collian-
der, Marketta Lindqvist (takana) ja Minna 
Korkeamäki. Ensi kesänä Kanavateatteri 
esittää Taivaan tulien itsenäisen jatko-osan. 
Näytelmän dramatisoi ja ohjaa Kirsi Sulonen.
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