
Kantaesitys 15.2.2020 Teatteritalossa 

Esitykset Teatteritalossa 2020 

Pe 14.2.   klo 19   Ennakko (Liput 21/15/10 e)
La 15.2. klo 19   Ensi-ilta 
Ke 19.2    klo 13   (teatterikaverit) 
Pe 28.2.  klo 19 
La 29.2. klo 13   (teatterikaverit)
La 21.3. klo 13   (teatterikaverit) 
To 26.3. klo 19 
To 02.4. klo 19 
To 16.4. klo 19
To 7.5.      klo 13
Pe 15.5.   klo 19
Pe 22.5.   klo 19 

Kesto noin 2 t 30 min, sisältää väliajan.
Liput 28/15/13 e

Teatterikahvila Leino avoinna tunti ennen esitystä ja 
väliajalla.
Näytelmä on saanut Suomen Uusperheiden Liitto ry:n  
Supli suosittelee -sertifikaatin.

Ensi-iltapäivänä 15.2. järjestetään Uusperhe-
seminaari klo 12–15 Kaukametsän Kouta-salissa,
lisätietoa kääntöpuolella.
Seminaarin järjestävät yhteistyössä Kajaanin kaupun-
ginteatteri, Kaukametsän kansalaisopisto ja Kajaanin 
Kaupunginteatterin Tuki ry.

Syyllinen - Herkkä ja vilpitön uusperhedraama

Syyllinen käsittelee elämänmakuisesti ja kouriintuntuvasti uus-
perheproblematiikkaa, vanhemmuutta ja syyllisyyttä. Näytelmä 
tapahtuu tänä päivänä pienessä kaupungissa jossakin päin 
Suomea.

Keskiössä ovat Päivi ja Timo, uusperheen vanhemmat, jotka 
kamppailevat parisuhteeseen, vanhemmuuteen ja perheensä 
arkeen liittyvien ongelmien kanssa. 

Miten saada yhdistettyä perhe, kun ulkopuolelta tulevia muut-
tujia, vaikuttajia ja eri suuntiin repiviä tahoja on läsnä lukuisia? 

Voisivatko kaikki perheenjäsenet olla onnellisia, vai kenen 
onnen ehdoilla toimitaan? 

Käsikirjoitus ja ohjaus Sanna Heikkinen
Koreografia Heidi Naakka 
Lavastus ja valosuunnittelu Jukka Laukkanen
Äänisuunnittelu Sinikka Isoniemi 
Pukusuunnittelu Tiina Siltala

Näyttämöllä Perttu Hallikainen, Tarja Heinula, Heta 
Hirvonen (avust.), Kristina Koivumies, Anna-Kaisa 
Korpinen (avust.), Maria Palmu, Kimmo Penttilä, Mika 
Silvennoinen, Heidi Syrjäkari, Satu Turunen, Sampsa 
Timoskainen

Kajaani Infon 
lipunmyynti 
p. 08 6155 2555 

Pohjolankatu 13 

Avoinna ma-to klo 

9-16.30, pe 9-16.

Teatteritalon
lipunmyynti 
p. 08 6155 2244

Kauppakatu 14  

to–pe klo 16.30– 19 

ja tunti ennen 

esitystä

Generaattori-
näyttämö
Kauppakatu 36

puh. 08 6155 2529

Lipunmyynti avoinna 

tunti ennen esitystä.

Teppanakeskus
Ilmarintie 6

puh. 08 6155 2629

Lipunmyynti avoinna 

tunti ennen esitystä

Lippupiste 
0600 900 900

(2€/alk.min+mpm/

pvm)

Ryhmävaraukset 
ja tiedustelut 
p. 044 7100 454, 

044 7100 452,

044 710 0350 

www.kajaaninteatteri.fi

HERKKÄ JA VILPITÖN UUSPERHEDRAAMA



Ensi-iltapäivänä 15.2. järjestetään Uusperhe 
-seminaari klo 12–15 Kaukametsän  Kouta-salissa.

Seminaari käsittelee uusperhettä ja sen dynamiikkaa, erilaisia rooleja uusperhees-
sä sekä myyttejä, joita uusperheeseen liitetään.

Seminaarin asiantuntijoina toimivat Väestöliiton terapiapalveluiden uusperheneu-
voja ja Ihminen tavattavissa -terapeutti, uusperhekokemusasiantuntija ja Älä itke 
äitipuoli -teoksen kirjoittanut Taru Meritie, Teatterin tiedotuskeskus Tinfon johta-
ja Hanna Helavuori,  perheterapeutti, uusperheneuvoja ja sairaanhoitaja Katriina 
Naumanen-Haataja sekä Syyllinen-näytelmän käsikirjoittaja-ohjaaja Sanna Heik-
kinen. Seminaarin juontaa Kajaanin Kaupunginteatterin Tuki ry:n puheenjohtaja 
Maija Rissanen ja keskustelua moderoi teatterinjohtaja Helka-Maria Kinnunen.

Perheiden monimuotoisuus on yhä kirjavampaa ja perinteinen ydinperhe on yhä 
harvemmassa kodissa. Muutokset perheissä ovat monelle arkipäivää. Esimerkiksi 
avioerojen myötä perheistä muodostuukin loppujen lopuksi kaksi perhettä, joiden 
neljä aikuista kantavat jo itsessään mahdolliset uusperhetaustat. Sen lisäksi, jos 
nämä perheet saavat vielä uusia perheenjäseniä, muotoutuvat perheenjäsenten 
roolit aina yhä uudelleen. Haasteita uusperheille asettavat parisuhteen ja per-
heytymisen eri vaiheet sekä perheenjäsenten erilaisten roolien muotoutuminen 
perheen sisällä ja perheiden välillä. Lisäksi erilaiset taustat, toiminta- ja keskuste-
lukulttuurit sekä odotukset, toiveet, pelot, arvomaailmat ja kasvatustavat törmää-
vät usein yhteen.

Uusperheeseen liittyy monia myyttejä, jotka ovat usein ristiriidassa keskenään. 
Uusperhe haastaa perinteisen perhekäsityksen, ydinperheihanteen. Äitimyyt-
ti, mielikuva täydellisen lempeästä, epäitsekkäästä ja pyyteettömästä äidistä, 
rinnallaan myytti poissaolevasta isästä, jonka tehtävänä kaikesta huolimatta on 
olla perheen tuki ja turva, elävät molemmat niin ikään vahvasti edelleen, samoin 
kuin myytti viattomasta lapsesta. Paha äitipuoli -myytin taustalla puolestaan on 
toisiinsa kietoutuneita käsityksiä, uskomuksia ja ihanteita, jotka liittyvät – ei vain 
äitiyteen – vaan vahvasti myös naiseuteen. Kaikkien edellä mainittuihin myyttei-
hin kytkeytyy myös joukko sukupuoleen liittyviä kysymyksiä.

Seminaarin järjestävät Kaukametsän opisto, Kajaanin kaupunginteatteri 
ja Kajaanin Kaupunginteatterin Tuki ry.

Uusperhe -seminaari


