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Kynsijärvi
ensemble, joka ampuu sisältö edellä monitaiteelliseen ilmaisuun!
HOME SWEET HOME käsittelee sisäilmaongelmien näkökulmasta
luottamusta
yhteiskuntaan
ja
sen
konkreettisten
rakenteiden
kantavuuteen — sekä yleistä turvallisuudentunnetta arjessa ja elämässä.
HOME
SWEET
HOME
tutkii
tositapahtumiin
pohjautuvassa
käsikirjoituksessaan
epämiellyttäviä
totuuksia
makaaberin
karnevalistisesti, ja sen näyttämötoteutus yhdistelee useita esittävän
taiteen eri osa-alueita, kuten nukketeatteria, klovneriaa, musiikkia ja
varjoteatterin keinoja - perinteisen näyttelijäntyön lisäksi.
KUVITTEELLISESSA KÄMPÄT-HÄMEEN MAAKUNNASSA SIJAITSEVASSA
KIEMINGIN KAUPUNGISSA SISÄILMASTOKRIISI ON RÄJÄHTÄNYT KÄSIIN

kuva: Heikki Kynsijärvi
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HOME SWEET HOME kertoo sosiaalisesti rajoittuneen Tarjan arjesta Kämpät-Häme: 71 634 asukkaan maakunta hirveän syvällä keski-Suomessa.
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vuotaa Kämpät-Hämeen identiteetti on vahva ja yksityisyyttä arvostava. Maakunnan

julkisivuremontin hiekkapuhallustoimenpiteen seurauksena asbestipitoista henkinen ja fyysinen keskus on Kieminki, jonka kunnan slogan kajahtaa: “Elä
rakennuspölyä. Tarja joutuu taisteluun käsittämättömän monirihmaista

ihtiäs pelkää!”

valtarakennelmaa vastaan, jossa kaikki valvovat toisiaan turvallisuuden Kieminki: Tunnettu monista uimarannoistaan ja Alvar Aallon suunnittelemasta
nimissä, mutta jossa kukaan ei ole vastuussa mistään.

kirkkorakennuksesta. Kuorolaulu on seudun suosituimpia harrastuksia, ja
Kiemingin kirkkokuoro “Isolla asialla” voitti pohjoismaisen kuorokilpailun toisen

Miltä tuntuu asua muovitetussa talossa, miksi liivijengi on Homekoiran sijan Pyry Larvan rokkaavalla sovituksella “Jumalan karitsa” -rukouslaulusta
perässä ja kuinka Kiemingin Kriisiparakkitehdas Oy vastaa alatikasvavaan vuonna 2005. Suosituimman urheilulajin paikkaa pitää pesäpallo jo vuodesta 1962
parakkikysyntään?

– sählyn tullessa tiukkana kakkosena.

Yhtäkkiä arki täyttyy hengästyttävästä virastojargonista ja absurdeista Kiemingin vaakunassa nähdään sinivalkoisena avautuva kanava, jonka runsaat
valkopukuisista asbestisiivoojista. Näkymätön salakavala uhka hiipii kotiin, vedet

virtaavat

kaikkialle

Kämpät-Hämeeseen.

Kiemingin

keskustan

kun horisonttiin kohoaa nostokurkia ja homevaurioinen lastensairaala arkkitehtuurisen ilmeen sydän on vahva 70-luvun rakennuskanta. Vuonna 2001
evakuoidaan kostean kirjaston väistötiloihin kaupungintalon kellariin, joka on
käyttökiellossa vesivahingon vuoksi.

ESITYKSEN KERTOJINA toimivat groteskit klovnihahmot

valmistunut kaupungintalo edusti ensimmäisenä keskustan uudisilmettä, mutta
Vanhasta Kirjastosta levinnyt tulipalo tuhosi rakennuksen kolme viikkoa sen
valmistumisen jälkeen.
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