”MIKSEI SE VAAN VOI LOPETTAA?
JOS SE RAKASTAA MUA,
NIIN MIKSEI SE VAAN LOPETA.”

Esitys käsittelee
alkoholismia ja
toimintahäiriöisen
perheen dynamiikkaa.

Suomessa ei liene montaa lasta, joka ei olisi jossain
elämänsä vaiheessa pahoittanut mieltään tai pelännyt
aikuisen juomisen takia.

Se tuo näkyviin ne tunteet,
joita lapsi joutuu piilottelemaan
alkoholin ongelmakäytön varjossa.

Fragile – särkyvää on syntynyt tästä havainnosta.
Meitä on paljon.
Usealla työryhmämme jäsenellä on kokemusta alkoholin
väärinkäytöstä ja sen vaikutuksista läheisiin. Haluamme
viestittää esityksellä, että pahasta olosta saa puhua.

Fragile – särkyvää
kertoo siitä, mistä vaietaan.

Kiitämme yhteistuotannosta Kajaanin Kaupunginteatteria,
Suomen Kansallisteatteria ja Lasten seurassa
-ohjelman toimijoita. Kiitos myös Alkolle ja
Suomen Kulttuurirahastolle rahoituksesta!

NÄYTTÄMÖLLÄ

Äänet:

Kalle Chydenius, Samuli Edelmann,

KIITOKSET

MARJUT MARISTO – tyttö

		 Elina Heikkinen, Antti Hovilainen,

Elina Hietala, Marcus Groth, Mirjam Kalland, Martin

KONSTA MÄKELÄ – isä, koulupsykologi, Jarkko

		 Suvi Huotari, Niko Karjalainen,

Sandelin, Irene Kristeri, Emma Mäkelä, Julia Kurko,

		 Karoliina Kuvaja, Satu Lipponen

Maria Letizia, Volpicelli, Massimiliano, Elokuvatuotan-

		

toyhtiö Mjölk, P. Mutasen elokuvakonepaja ja Q-Teat-

KIRSI TÖRMI – äiti

Ira Lämsä, Marjut Maristo,

		 Tommi Määttä, Yrjö Nieminen,

teri. Olette kaikki olleet työryhmän tukena esityksen

		 Patrik Parviainen, Sara Saxholm,

valmistamisessa!

		 Kirsi Törmi, Johanna Välikangas
Tuottajat:

Samuli Edelmann,

		 Yrjö Nieminen ja Heikki Törmi
Suunnittelu:

Sami Parkkinen, Miia Tervo,

		 Heikki Törmi ja työryhmä
Käsikirjoitus:
Ohjaus:
Videosuunnittelu:
Kuvaaja:
Koreografia:

Heikki Törmi ja Sami Parkkinen
Heikki Törmi
Miia Tervo
Päivi Kettunen
Kirsi Törmi

Äänisuunnittelu:

Kalle Chydenius

Valosuunnittelu:

Teemu Nurmelin

Pukusuunnittelu:

Jaana Kurttila

Lavastuksen konsultointi:

Kati Lukka

Thainyrkkeilyn valmennus:

Edla Niemi

Käsiohjelman valokuvat:

Justus Järnefelt,

		 Päivi Kettunen ja Ia Samoil

Suuri kiitos myös A-klinikkasäätiön Minna Ilvalle, Alkon
Maritta Iso-Aholle ja Leena Sokolowskille sekä kaikille
muille yhteistyötahojen ihmisille, jotka olette olleet
mukana synnyttämässä tätä esitystä!

”MÄ HUOLEHDIN ÄIDISTÄ.”
Alko käynnisti maaliskuussa 2009 pitkäkestoisen Lasten seurassa -ohjelman, jonka
tavoitteena on vähentää vanhempien ja aikuisten alkoholinkäytöstä lapsille ja
nuorille suoraan tai epäsuorasti aiheutuvia haittoja. Lasten seurassa -ohjelmassa
Alkon kanssa yhteistyössä ovat A-klinikkasäätiö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,
Suomen Vanhempainliitto sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Ohjelman lähtökohta on, ettei ole yhtä vastausta kysymykseen, millaista on
vanhempien ja aikuisten haitaton alkoholinkäyttö lasten ja nuorten näkökulmasta.
Vanhemmilla ja aikuisilla tulisi kuitenkin olla alkoholin käyttöön luonteva ja hallittu
suhde. Lisäksi on tärkeää, että vanhemmat ja aikuiset suhtautuvat kielteisesti lasten
ja alaikäisten alkoholin käyttöön.
Ohjelma kannustaa aikuisia ja vanhempia seuraamaan omaa alkoholinkäyttöään
ja tarjoaa eväitä yksilölliseen pohdintaan.
Fragile – särkyvää on toteutettu osana Lasten seurassa -ohjelmaa.

www.lastenseurassa.fi

ÄLÄ JÄÄ YKSIN!

Joka neljäs suomalaisnuori on kokenut haittoja vanhempiensa juomisesta.
Varjomaailma on paikka nuorille, jotka ovat huolissaan aikuisten

MLL:n Lasten ja nuorten puhelimessa on sinulle

Suomen Vanhempainliitto on varhaiskasvatuksen,

aina aikaa. Voit soittaa, kirjoittaa tai chatata vuoden

perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten

jokaisena päivänä.

yhteydessä toimivien vanhempainyhdistysten

päihteidenkäytöstä. Tarjolla on monenlaista apua ja tukea:
• Varjoryhmät, joissa voit tutustua muihin samassa elämäntilanteessa

yhteistyöjärjestö. Liitto tarjoaa päihdekasvatusaineistoa
Kaikki yhteydenotot ovat luottamuksellisia eikä

vanhempainiltoihin ja luo yhdessä jäsenyhdistystensä

sinun tarvitse kertoa kuka olet.

kanssa jälkipolvelle päihteettömämpää ja terveempää

oleviin nuoriin ja saat Varjomaailman aikuisen ohjausta.

lapsuutta ja nuoruutta. Vastuu lasten ja nuorten

• Varjoneuvonta, jonka kautta saat apua nimettömänä luotettavalta aikuiselta.

Numerossa 116 111 sinulle vastataan ma-pe

elämäntavoista on meillä aikuisilla. Parhaimmillaan

• Varjoblogi & -vlogi, joissa julkaistaan tietoa ja muiden nuorten tarinoita.

klo 14–20 ja la-su klo 17–20. Puhelu ei maksa

lapsen hyvinvoinnin edistäminen on hauskaa yhdessä

• Muistilista käyttöösi, kun tiedät kenelle haluaisit puhua aikuisten

sinulle mitään eikä näy puhelinlaskussasi.

tekemistä ja oivalluksia.

Chat on auki ma-ke klo 17-20.

Tutustu liiton toimintaan osoitteessa

juomisesta, mutta et tiedä miten.
Tutustu osoitteessa www.varjomaailma.fi. Löydät meidät myös Facebookista,
Instagramista, Twitteristä ja Youtubesta.

www.vanhempainliitto.fi. Löydät liiton myös
Kirjepalveluun voit lähettää viestin mihin

Facebookista ja Twitteristä.

vuorokauden aikaan tahansa. Saat kirjeeseesi
Et ole yksin. Vanhempien juomisesta saa puhua.

www.varjomaailma.fi

vastauksen kahden viikon sisällä.

www.mll.fi/nuortennetti

www.vanhempainliitto.fi

”MÄ VIHAAN SITÄ JA KAIPAAN SITÄ.
SAMAAN AIKAAN.”

ESITYSAIKATAULU
Suomen Kansallisteatteri – toukokuu 2016
Turun kaupunginteatteri – marraskuu 2016
Oulun kaupunginteatteri – marraskuu 2016
Kajaanin kaupunginteatteri – joulukuu 2016

