
 
 

Tiedote 29.11.2021 

Mika Myllyahon uutuusteos Kampaamo 
jatkaa työelämänäytelmien sarjaa 
Kansallisteatterin näyttelijöille kirjoitettu teos käsittelee 

henkilökohtaisia rajoja komedian keinoin  

Kampaamo on vakava komedia henkilökohtaisten rajojen merkityksestä ja 
itsekunnioituksen säilyttämisestä. Realismia ja runollisuutta yhdistävä Kampaamo on 
Myllyahon aiemman esityksen, kiitetyn Korjaamon itsenäinen sisarteos. Kantaesitys 
nähdään Vallilan Kansallisteatterissa 8. joulukuuta.  

Ansku (Sari Puumalainen) ja Raikku (Maria Kuusiluoma) ovat lapsuudenkavereita, jotka 
työskentelevät kampaamoyrittäjinä laitakaupungilla. Heidän vuokraamansa Elannon vanha liiketila 
on hajoamassa käsiin; nurkissa on hometta, ja kreosootin pistävä lemu leijuu ilmassa. Kun 
vessanpönttökin lakkaa toimimasta, naisten mielessä syntyy vakaa päätös, ettei näin voi jatkua. 
Unelma kunnollisesta toimitilasta luo toivoa paremmasta, mutta onko heillä siihen varaa? 

Kampaamoa siivoaa Anskun ja Raikun kaveri Sisko (Katariina Kaitue). Naiskolmikkoa yhdistää 
jatkuva olemassaolon taistelu pienyrittäjinä, elämä teini-ikäisten lasten äitinä sekä aviomiehet, 
joista ei ole ollut kantamaan vastuuta perheensä hyvinvoinnista. Edes liiketilan huoltomiehestä 
(Petri Liski) ei näytä olevan apua. 

Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho on kirjoittanut 2000-luvun alussa Ryhmäteatterille 
näytelmätrilogian (Paniikki, Kaaos ja Harmonia), joiden aiheina olivat muun muassa paniikkihäiriö, 
työuupumus, vastuunkannon problematiikka sekä muut liiallisen herkkyyden aiheuttamat 
haasteet. Kansallisteatterille Myllyaho kirjoitti ja ohjasi vuonna 2018 yleisö- ja 
arvostelumenestykseksi muodostuneen Korjaamon, jossa hän käsitteli muiden muassa suhdettaan 
työläistaustaansa. Vallilan uutuus Kampaamo on rakentunut itsenäiseksi sisarteokseksi edelliselle 
työlle. 

”Kun koronarajoitusten aiheuttamien esityssiirtojen jälkeen Vallilan Kansallisteatterin 
ohjelmistoon jäi näytelmän mentävä aukko, ehdotin Kansallisteatterin näyttelijöille Katariina 
Kaitueelle, Maria Kuusiluomalle, Sari Puumalaiselle ja Petri Liskille, että kirjoittaisin näytelmän 
heille,” Myllyaho kertoo. ”Kampaamo kertoo pienyrittäjistä, joita yhdistää työpaikka, tausta ja 
elämänkokemukset. Keskiössä ovat ihmiset, jotka eivät lannistu vähästä, vaan jaksavat taistella 
oman paikkansa, omien henkilökohtaisten rajojensa ja arvokkaan elämän puolesta, vaikka onni ei 
aina olisikaan heidän puolellaan”, kirjailija-ohjaaja tiivistää. 

Myllyahon näytelmät ovat menestyneet sekä kotimaassa että ulkomailla. Korjaamo kantaesitettiin 
vastikään Lontoossa. 

 



 
 

 

Työryhmä 
Rooleissa Katariina Kaitue, Maria Kuusiluoma, Petri Liski ja Sari Puumalainen 

Ohjaus ja lavastus Mika Myllyaho Pukusuunnittelu Auli Turtiainen Valosuunnittelu Kare Markkola 
Äänisuunnittelu Veli-Pekka Lahtela Musiikki Samuli Laiho Naamioinnin suunnittelu Petra Kuntsi 
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Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho 
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Lisätiedot, medialippupyynnöt ja haastattelutoiveet 
Viestintäpäällikkö Mia Hyvärinen 
Sähköpostiosoite mia.hyvarinen@kansallisteatteri.fi 
Puhelinnumero 050 540 5062 

Valokuvat 
Tästä linkistä pääset katsomaan ja lataamaan esityksen kuvia Flickr-palvelusta. 
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