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Pärskeitä päin!
-esitykset Sinkkolan kesänäyttämöllä heinä-elokuussa

Huolet huuhtova mielihuvituksellinen seikkailu

Merirosvoklassikko Aarresaari on monelle tuttu tarina, se on myös ensimmäinen
lapsille suunnattu merirosvokertomus, jossa esitellään edelleen tutut
merirosvokuvastot silmälappuineen ja aarrekarttoineen. Teatteri-Traktori tarttui
klassikkoon huomatakseen, että vanhan tarinan takana olikin jo kasvamassa oma,
uusi kertomus. Vanha klassikko tuntui äkkiä liian tunkkaiselta. Pärskeitä päin! on
uusi, iloinen meriseikkailu, mutta samalla myös arkinen kasvutarina.

Tarinassa tavataan muun muassa albatrossi, merilusmuja, kiireisiä aikuisia ja lapsi,
joka miettii miten kasvaa suoraan ja äkkiä aikuiseksi. Tuttuun tapaan vesielementti
on läsnä vahvasti. Esityksen jälkeen järjestetään näytelmän hahmojen vetämiä
työpajoja, jossa tarinat ja seikkailu jatkuvat, toivottavasti kotiin saakka. Luvassa on
muun muassa oikeiden meritaitojen opettelua ja aarteen etsintää.

- Vaikka korona-aika on ollut Teatteri-Traktorillekin sen yli 20 vuotisen historian
rankin, nyt on juuri oikea aika suunnata katse ylöspäin valoisaan, iloiseen ja
yhteiseen tulevaisuuteen, sanoo käsikirjoittaja- ohjaaja Tomi Kervinen. - Kyllähän
tämä on toisaalta ihan oikea merirosvotarina ja kaikki elementit miekoista tykkeihin,
merenneidoista aarteen etsintään löytyvät. Taistellaan miekoilla, seilataan
myrskyissä ja silmälaput löytyvät. Tämä on samalla myös pehmeän positiviinen
kasvutarina Maija Poppasen hengessä. Ainakin me itse kaipasimme valtavasti
kumiankkoja ja maasta nostavia kepeitä askelia tämän pimeän ajanjakson jälkeen,
Kervinen kuvaa näytelmän teemoja.

Sinkkolan merillä

Heinäkuussa ensi-iltansa saava näytelmä palaa Sinkkolan kotieläinpihalle vuoden
tauon jälkeen. Työryhmänä nähdään tuttu Teatteri-Traktorin työryhmä, musiikin
sävellyksistä vastaa Eve Pietarinen. Korona otetaan laajasti huomioon käytännöissä.
Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi katsomon täytön rajoittamista,
hygienia-asioita ja työpajatoiminnan järjestämistä koronaturvallisesti. Työryhmä



uskoo, että katsojat ja tekijät yhdessä taitavat jo hyvin elämän mahdollisissa
poikkeusoloissa. Sinkkolassa toimitaan päivittyvien ohjeistusten ja tilanteen
mukaisesti. Esitykset jatkuvat elokuun loppupuolelle saakka.

Jokaisessa meissä asuu merilusmu

Teatteri-Traktorin ensemblen mielestä jokaisen sisällä, ikään katsomatta, asustaa
merentuoksuisille lämpimille hiekkarannoille halajava merilusmu. - Tämä tuntuu vain
niin omalta jutulta, toteaa näytelmässä keskeistä Pisara nimistä hahmoa esittävä
Sanni Hirvonen. Ja jälleen me myös ravistelemme seikkailun lomassa stereotypioita
ja pyrimme tuomaan esille sen, että ihmisyyttä voi toteuttaa niin monin tavoin. Ja
kasvaminen ei ole aina niin helppoa. Meiltä odotetaan kaikenlaista ja tietyssä
järjestyksessä. Mutta jos ympäriltä löytyy kannustavia hahmoja, oli ne sitten aikuisia
tai vaikka kavereita, niin kasvu täyteen mittaansa voi olla tosi paljon helpompi, pohtii
Hirvonen näytelmän teemoja.

Koko perheen Aarrejahtia Pohjois-Karjalan alueella

Sinkkolassa nähtävän esityksen ja työpajojen lisäksi Teatteri-Traktori
lastenkulttuurikeskus on käynnistänyt koko maakunnan alueelle sijoittuvan
omatoimisen seikkailun, Koko perheen aarrejahdin. Eri puolille Pohjois-Karjalaa
etelästä pohjoiseen ja idästä länteen on piilotettu osia salaisesta koodista, jonka
avulla voi selvittää varsinaisen aarteen sijainnin ja pääsyn sen luo. Lisätietoja löytyy
traktori.net sivuilta. Aarrejahtia voi tehdä Google Mapsin avulla, mutta kätköt ovat
myös virallisia geokätköjä, joita voi etsiä ilmaisen sovelluksen avulla. Kätköihin ei
tarvita sovelluksen maksullisia lisäosia.
- Tällä tavalla haluamme kannustaa kaikkia seikkailuun ja yhdessä ulkoiluun. Koko
perheen aarrejahti juhlistaa omalta osaltaan 300 vuotiasta maakuntaa esitellen
kivoja paikkoja eri puolilta Pohjois-Karjalaa. Aarrejahtia voi tehdä lasten kanssa,
ilman lapsia tai ilman aikuisia ikään katsomatta. Ulkona liikkumista hyvässä
seurassa, toteaa tuottaja Kaisa Kervinen.

Työryhmän voi tavata Sinkkolasta kesäkuun alusta alkaen harjoittelemasta.
Kerromme mielellämme lisää ja keitämme kahvit jos satutte paikalle :).

Lisätiedot:
Kaisa Kervinen
045 322 8098, kaisa.kervinen@traktori.net

Pärskeitä päin! työryhmä, esitysajat  ja lisätiedot:
https://www.traktori.net/parskeita-pain/
Aarrejahdin lisätiedot: www.traktori.net/aarrejahti/
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