
 

 
 
 
 
 
 
 

MEDIATIEDOTE 10.4.2017 
 

PYYNIKKI-ILMIÖ: Ismo Leikola, Ismo Alanko ja Steve ’n’ Seagulls kesällä Tampereelle 
 

Pyynikki-ilmiö 2017 tuo kesällä Ismo Leikolan, Ismo Alangon sekä Steve ’n’ Seagulls -yhtyeen 
esiintymään Pyynikin kesäteatteriin Tampereelle. Uusi tapahtumakokonaisuus on kiinnostava lisä 
Tampereen vilkkaan kesän tarjontaan ja tavoitteena on, että Pyynikki-ilmiö toteutetaan myös tulevina 
kesinä. Pyynikki-ilmiön kaikki keikat tullaan tänä kesänä järjestämään sunnuntaisin. Ismo Leikola 
esiintyy 16. heinäkuuta, Ismo Alanko 30. heinäkuuta ja Steve ’n’ Seagulls 6. elokuuta. Liput ovat 
myynnissä Lippupisteessä. Pyynikki-ilmiö 2017 -tapahtumakokonaisuuden tuottaa Ilmiö-tuotanto Oy.  
 

”On mahtavaa päästä toteuttamaan Ismo Leikolan, Ismo Alangon ja Steve ’n’ Seagullsin keikat upeissa 
maisemissa Pyynikin kesäteatterissa ja samalla luoda uusi tapahtumakokonaisuus eli Pyynikki-ilmiö 2017 
osaksi Tampereen kesää. Leikola vierailee Suomessa harvakseltaan, joten on hienoa saada maailman hauskin 
mies kesällä juuri Tampereelle. Ismo Alanko esiintyy pelkistetyllä ’mies, kitara ja piano’ -kokoonpanolla ja 
luvassa on poikkileikkaus suomirockin legendan urasta. Kevään kiertueen keikat ovat olleet pääosin 
loppuunmyytyjä ja miehen ainoa Tampereen keikka nähdään juuri Pyynikillä. Steve 'n' Seagulls on noussut 
nopeasti huimaan suosioon ja saavuttanut menestystä myös maailmalla. Yhtye myi huhtikuun keikkansa 
Tampere-talossa loppuun ja Pyynikki-ilmiön keikka on kesän ainoa Tampereella. Onhan se komeaa, kun 
Pyynikillä kajahtaa country-versio AC/DC:n Thunderstruckista. Ajatuksena on tehdä Pyynikki-ilmiöstä joka 
vuotinen tapahtumakokonaisuus”, kertoo promoottori Jukka Tallgren Ilmiö-tuotanto Oy:stä.  
 

Pyynikki-ilmiössä nähdään Ismo Leikolan Hyvät Naiset ja Herrat -show 
 

Los Angelesissa asuva oivallusten mestari Ismo Leikola odottaa jo kotimaahansa saapumista. Elo maailman 
viihdepääkaupungissa on yltynyt työrintamalla kiireiseksi ja ahkera keikkailu ja uran luominen saavat kaivatun 
hengähdystauon Suomessa. Useimmilla paikkakunnilla, kuten Tampereella 16.7., päästään nauttimaan viime 
syksynä ensi-iltansa saaneesta Hyvät Naiset ja Herrat -show’sta.  
 

”Kulunut talvi oli rankka, mutta hedelmällinen. Tekeminen nousi ihan uudelle tasolle sopivan edustuksen 
löytämisen myötä. Olen alkanut taas sopeutua uusiin kuvioihin ja oppinut valtavasti uutta. Työn alla on 
ensimmäinen englanninkielinen julkaisu, eli ’comedy special’, ja TV-puolellakin on projekti vireillä”, Ismo Leikola 
kertoo. (Ismo Leikolan tiedote 10.4.2017) 
 

Ismo Alangon ainoa kesän keikka Tampereella kuullaan Pyynikki-ilmiössä 
 

Ismo Alangon keikka Pyynikki-ilmiössä 30.7. on hänen ainoa kesän soolokeikkansa Tampereella. 
  

"Olen kauan odottanut tilaisuutta keskittyä täysipainoisesti soolokeikkojen tekemiseen. Vaikka edellisestä 
varsinaisesta Ismo Alanko Yksin-kiertueesta onkin vierähtänyt 22 vuotta, olen säännöllisen epäsäännöllisesti 
pitänyt yllä yksin esiintymisen jaloa perinnettä. Soolokeikat edustavat jonkinlaista nykyaikaista runonlaulantaa: 
laulut soivat sellaisina kuin ne ovat syntyneet, ja riisutuissa versioissa tekstit nousevat väkevästi esiin. Kun 
lavalla ovat vain laulaja ja hänen laulunsa, olemme olennaisen äärellä", Ismo Alanko sanoo. 
 

Steve ’n’ Seagullsin kolmannen pitkäsoiton ensimmäiset koeponnistukset odotettavissa Pyynikillä 
 

Steve ’n’ Seagulls on suomalainen country-yhtye, joka esittää bluegrass-versioita tunnetuista raskaan rockin 
klassikoista. Pyynikki-ilmiössä saadaan 6.8. mitä todennäköisimmin nauttia myös uudesta materiaalista. 
 

”Steve 'n' Seagulls kiertää tulevana kesänä ympäri Eurooppaa ja tekee myös Suomessa toistakymmentä 
kesätapahtumaa. Orkesteri aloittaa kolmannen pitkäsoiton valmistelut toukokuussa ja ensimmäiset 
koeponnistukset saattavat kuulua jo Pyynikillä”, bändin nokkamies ja haitaristi Viljam Hänninen toteaa.   
 

Pyynikin kesäteatteri toivottaa vierailevat tapahtumat tervetulleeksi  
 

"Monipuoliset vierailutapahtumat rikastuttavat ja elävöittävät aluetta, mistä on tietysti etua myös Pyynikin 
kesäteatterille. Stand up -keikat ja konsertit sopivat teatterialueelle erinomaisesti. Viime vuoden hyvän 
yhteistyön perusteella toivotamme Ilmiö-tuotannon tapahtumat ilolla tervetulleeksi myös tulevana kesänä", 
sanoo Pyynikin kesäteatterisäätiön toiminnanjohtaja Hanna Suurhasko. 
 

LISÄTIEDOT: ilmiotuotanto.fi/pyynikki-ilmio 
Facebook: facebook.com/pyynikkiilmio, Twitter: #Pyynikkiilmiö, Liput: lippu.fi / Pyynikki-ilmiö 
 

Ilmiö-tuotanto Oy: Jukka Tallgren, promoottori, p. 044 502 7256, jukka(a)ilmiotuotanto.fi, @JTallgren  
Facebook: facebook.com/ilmiotuotanto, Twitter: @IlmioTuotanto, #tuottajatallgren, Instagram: instagram.com/ilmio_tuotanto 
 

Promokuvat ja markkinointikuvat: flickr.com/photos/lakesidepr 
Media: LakesidePR, Tanja Järvensivu, p. 050 536 8133, tanja.jarvensivu(a)lakesidepr.fi, @LakesidePR 


