
Hykerryttävän hauska tarina kertoo, kuinka poikamiessäätyyn ajautuneet Pete ja Make haluavat viettää hyvin 
ansaitun kesäloman vanhan orkesterinsa kanssa, olutta siemaillen ja ikivihreitä soitellen. Hameväkeä ei ke-
sän aikana ajatella. Mutta mitä tapahtuukaan suunnitelmille, kun viereiseen mökkiin saapuu kesänviettoon 
kaksi hemaisevaa naiseläjää? Muuttuuko ääni kellossa? ”VANNOMATTA PARAS”  on musiikkikomedia,  jossa  
livebändi The Firebirdsin iki-ihanien sävelten siivin vietetään unohtumatonta kesää Suomen suvessa.

Rooleissa loistavat näyttelijät Jari Salmi, Teemu Koskinen ja Ari Kankaanpää sekä upeaääniset laulajat 
Piia Koriseva ja Sari Hellsten. 

Livebändinä The Firebirds.

Tuotanto Karvistele Oy.

Heikki Vihisen käsikirjoittama ja ohjaama musiikkikomedia 
”VANNOMATTA PARAS”.



TEEMU KOSKINEN on Po-
rista kotoisin oleva näyttelijä. 
Hän myös kirjoittaa ja ohjaa.
Teemu on näytellyt mm. Kot-
kan Kaupunginteatterissa, 
Kouvolan Teatterissa, Tampe-
reen Työväen Teatterissa ja 
Kansallisteatterissa. 

JARI SALMI on teatteri- ja 
televisionäyttelijä ja käsikir-
joittaja. Kemistä kotoisin ole-
va Jari Salmi on urallaan näy-
tellyt lukuisissa teattereissa 
ja TV-sarjoissa, mutta hänen 
mieleenpainuvin roolinsa on 
koko kansan paljasvatsainen 
Pulkkinen. Hänet on esiinty-
nyt muun muassa televisio-
sarjoissa Pirunpelto (Yle TV2), 
Metsolat (Yle TV2), Päin per-
hettä (Yle TV2) ja lastensarjas-
sa JUU EI (Yle TV2).  

Musiikkiteatterin kapelli-
mestarina toimii pitkän lin-
jan muusikko, kitaristi ARI 
”KANKKU” KANKAANPÄÄ, 
joka tunnetaan myös säveltä-
jänä ja monipuolisena tuotta-
jana. 

Hän on soittanut lukuisissa 
yhtyeissä ja useilla albumeil-
la sekä tehnyt satoja keikkoja 
muun muassa Juice Leskisen 
ja Pate Mustajärven kanssa 
sekä soittanut heidän levyil-
lä. Kankaanpää ja Mustajärvi 
ovat konsertoineet Teatte-
rin kummitus vol 1 ja vol 
2 -kiertueilla kautta maan.  
 
Myös teatterin lava on Kan-
kaanpäälle tuttu elementti 
jo reilun kolmen vuosikym-
menen takaa. Hän on ollut 
mukana lukuisissa kesäteat-
teriesityksissä sekä muun 
muassa musiikkia ja teatteria 
yhdistävässä Niskavuoren 
Aarnet -revyyssä unohtamat-
ta kaikkien lasten sankarin 
Tuttiritarin ylimmäisen Tutin-
kantaja Auliksen roolia.

Laulaja SARI HELLSTEN viih-
dyttää tanssijoita aktiivisesti 
lavoilla ja radioissa. Saria on 
saatu ihailla myös teatterin 
lavalla Piukat paikat -pääroo-
lissa ja televisiossa, mm. Ke-
säillan valssi, Tartu mikkiin, 
Uusi päivä ja Tangomarkkinat 
(�nalisti 2011 ja 2012). Upea 
tulkitsija ja voimakas esiinty-
jä on voittanut Ilkka Vainion 
Päällikkö -karaokekilpailun 
ja Iskelmäkaraoken Suomen-
mestaruuden 2008.

PIIA KORISEVA on ammatti-
juontaja ja  tunnettu julkisuu-
dessa myös omasta laulajan 
ja sanoittajan urastaan. Piia 
on nähty myös kesäteatterila-
voilta sekä  juontajan roolissa 
radion aalloilta.

Rooleissa loistavat näyttelijät Jari Salmi, Teemu Koskinen ja  
Ari Kankaanpää sekä upeaääniset laulajat Piia Koriseva ja Sari Hellsten.

Kulttuurimoniosaaja HEIKKI 
VIHINEN on näyttelijä, käsi-
kirjoittaja, ohjaaja ja legen-
daarisen Kummeli-koomikko-
ryhmän jäsen. 

Hän on käsikirjoittanut ja oh-
jannut useita näytelmiä esi-
merkiksi Tampereen Teatte-
riin sekä kesäteatteriesityksiä 
useille paikkakunnille. Heikki 
Vihinen oli Tampereen Teat-
terin johtaja vuosina 1998-
2010. Heikki Vihisen ja Timo 
Kahilaisen käsikirjoittamaa 
farssia ”Alivuokralainen” esi-
tettiin Tampereen Teatterissa 
vuosina 2003-2010. Esitys oli 
kaupallinen jättimenestys.

Vihinen on tehnyt televisi-
osarjoja, joissa hän on ollut 
mukana käsikirjoittajana ja 
näyttelijänä. Viimeisin televi-
siotuotanto on Nelosen alku-
peräissarja Kontio & Parmas. 
Hän on tehnyt myös useita 
elokuvia, muun muassa vii-
si Kummeli-elokuvaa. Uusin 
elokuva Kontio & Parmas 
-elokuva nähdään teattereis-
sa syksyllä 2021.




