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Tredu, matkailu-, ravitsemis- ja talousala
Linnainmaan koulu, äidinkieli, ilmaisutaito
Linnainmaan koulu, historia, yhteiskuntaoppi, ilmaisutaito
Linnainmaan koulu, äidinkieli
Sammon keskuslukio, englanti, ruotsi
Tampereen lyseon lukio, äidinkieli ja kirjallisuus
Tampereen lyseon lukio, äidinkieli ja kirjallisuus
Nokianvirran koulu, englanti, ruotsi

Mihin tarkoitukseen oheismateriaali on tehty?
Oheismateriaalin tavoitteena on syventää esityksen katsomiskokemusta ja herättää ajatuksia ja
keskustelua teatterielämyksestä. Tehtäviä voi käyttää ennen ja jälkeen teatteriesityksen. Materiaali
soveltuu esimerkiksi yläkoulun, ammattiopiston ja lukion opiskelijoille. Aineistoa voi soveltaa tehtäessä
opintoihin opintosuorituksia.
Miten materiaalia käytetään?
Voitte vapaasti valita teitä kiinnostavat alueet ja käsitellä niitä joko ohjeen mukaan tai haluamallanne
tavalla: pari- ja ryhmätöinä, keskusteluina, kirjallisina tehtävinä tai draamatehtävinä.
Voitte tutustua myös muiden näytelmien materiaaleihin sekä teatterietikettiin. Oheismateriaaleissa on
erilaisiin tilanteisiin sopivia draamatehtäviä sekä materiaalia teatteriesityksistä yleensä.
http://www.tampereenteatteri.fi/fi/yleisotyo/opettajille/
http://www.tampereenteatteri.fi/fi/yleisotyo/teatterietiketti/
Kuvat: Harri Hinkka, Tampereen Teatteri

Antoisaa teatterielämystä!
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1. Tampereen Teatterin ohjelmisto
1.1 Mikä näytelmä?
Mene Tampereen Teatterin nettisivuille osoitteeseen www.tampereenteatteri.fi ja etsi sieltä vastaukset
seuraavaan tehtävään.
Mitä Tampereen Teatterin syksyllä 2017 tai keväällä 2018 ohjelmistossa olevaa näytelmää tarkoitetaan?
a) Näytelmä, joka kertoo joulusta ja itsekkäästä kitupiikistä
b) Maailmankuulu suurmusikaali
c) Koskettava ja ajankohtainen näytelmä, joka pakottaa katsojan tutkimaan omia muistojaan, valintojaan ja
tekojaan
d) Hyytävää jännitystä näyttämöllä tarjoaa tämä Suomen suosituimman jännityskirjailijan ensimmäinen
näyttämölle tekemä sieppausdraama
e) Puhutteleva dramatisointi klassikkoromaanista, jossa käännetään sukupuoliroolit toisinpäin
f) Hulvattoman hauska tilannekomiikkaa sisältävä komedia teatterimaailmasta
g) Tässä näytelmässä mies on kovassa pyörityksessä. Esitys on suunnattu naisille, jotka haluavat ymmärtää
miehiä, ja miehille, jotka haluavat tietää mitä naiset heistä ajattelevat.
h) Tämä musiikillinen näytelmä on kuvaus kolmesta suomalaisesta kulttuuripersoonasta 1900-luvun alun
Suomessa.
i) Komedia erilaisuudesta ja ennakkoluuloista
j) Tampereella oli merkittävä osa sisällissodan tapahtumissa, ja sisällissodan kaupunkitaistelut ja vankileirit
kuuluvat Tampereen paikallishistoriaan. Tämä näytelmä kertoo vuoden 1918 tapahtumista Tampereella ja
Tampereen Teatterissa.
Oikeat vastaukset: a) Saiturin joulu, b) Cats, c) Katoava maa, d) Musta sydän, e) Huojuva talo, f) Näytelmä joka
menee pieleen, g) Kaikki mieheni, h) Marian sydän, i) Ulkomaalainen, j) 1918 Teatteri taistelussa
1.2 Suosikit ohjelmistossa
Nyt kun olet tutustunut Tampereen Teatterin ohjelmistoon tarkemmin, mitkä kolme näytelmistä valitsisit ja
menisit mieluiten katsomaan? Vertailkaa pareittain valintojanne ja perustelkaa, miksi valitsitte juuri ne kolme
näytelmää; mikä niissä kiinnostaa eniten.

1.3 Näyttämöt
Missä kolmessa paikassa Tampereen Teatterin näytelmiä esitetään?
vastaus: Päänäyttämöllä Keskustorilla, Frenckell-näyttämöllä sekä Kulttuuriravintola Kivessä
4

1.4 Näyttelijät
Etsi Tampereen Teatterin sivuilta tietoja kolmesta sinua kiinnostavasta näyttelijästä.
1.5. Asiakkaana teatterissa
Pohdi miten teatterissa käyttäydytään? Mikä on teatterietiketti?
Miten varataan teatteriliput ja väliaikatarjoilu? Miten erityisruokavaliota tarvitsevat on huomioitu
väliaikatarjoiluissa?
Selvitä miten voit varata teatteripaketin kokousvieraille ja mitä se voi pitää sisällään.
Millaista yleistietoa löydät teatterin nettisivuilta? Miten voisit auttaa ulkopaikkakuntalaista tulemaan
teatteriin?

2. Perustietoa Mustasta sydämestä
2.1 Näytelmän juonesta
Koko elämänsä vääryyttä kokenut Erja Kallio suunnittelee täydellisen
rikoksen. Hän sieppaa kansainvälistyvän pörssiyhtiön pääjohtajan
tämän Espoon kodista. Miljoonien lunnasvaatimuksiin suostutaan,
mutta Erja ei ota lunnaita vastaan.
Kysymys on paljon suuremmasta.
Yllättäen sieppausdraama tuo pintaan häkellyttäviä salaisuuksia
menneisyydestä. Erja käsittää kohtalon puuttuvan peliin kaikkein
ironisimmalla tavalla. Alemmuudentuntoinen mutta vahva,
ihmissuhteissaan varautunut nainen joutuu tekemään päätöksiä
moraalin äärimmäisillä rajoilla, jatkuvasti muuttuvien totuuksien
varassa.
2.2 Ilkka Remeksen sana Mustan sydämen käsiohjelmassa
Teatteri on aina kiinnostanut minua. Se on yksi puhtaimmista
tarinankerronnan muodoista. Elävän yleisön ja esiintyjien tiivis läsnäolo samassa tilassa luovat hedelmällisen
lähtökohdan tarinaelämykselle. Olemme seuraamassa tarinaa teatterissa kuin esi-isämme nuotiotulen
ääressä.
Kun Tommi Auvinen kysyi kiinnostuksestani jännitysnäytelmän tekemiseen oli siis helppo vastata myöntävästi.
Hän ehdotti Paholaisen tytär -tekstiini perustuvaa näytelmää. Vastasin, että tarinaa pitää muokata runsaasti.
Kuitenkin vasta työhön ryhtyessäni huomasin kirjoittavani kokonaan uutta tekstiä. Joitain elementtejä säilytin,
joten Musta sydän on edelleen sieppausdraama.
Rikos ja rikolliset kiehtovat mieltämme. Normeista ja hyväksytystä käyttäytymisestä poikkeaminen on
lähtökohtaisesti kiinnostavaa. Mikä saa tavallisen suomalaisen ryhtymään tekoon, joka muuttaa hänen
elämänsä peruuttamattomasti? Ehkä juuri se.
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Monen rikollisen mielestä hänen toimensa ovat oikeutettuja. Hän on saattanut kokea tulleensa elämässään
epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi ja ryhtyy tekoon, jolla yrittää saada hyvitystä kärsimälleen vääryydelle.
Ulkopuolisen silmissä toiminta saattaa kuitenkin näyttää vain kostolta.
Erja Kallio on kohdannut elämässään ikävyyksiä. Mutta toisin kuin useimmat, hän aikoo muuttaa elämänsä
sellaiseksi kuin haluaa – ottaa kohtalon omiin käsiinsä.
Kirjaa tehdessäni muunnan mielessäni kehittyvän tarinan sanoiksi, ja kirjan sivu on kuin projektori joka
heijastaa noiden sanojen avulla tarinan suoraan lukijan mieleen.
Näyttämötekstiä tehdessäni sanat ovat kuitenkin vasta raaka-ainetta, josta ohjaaja, näyttelijät ja muut
teatterin ammattilaiset rakentavat tarinan yleisön eteen. Prosessi on erilainen, mutta lopputulos sama:
katsojan siirtyminen omasta todellisuudesta tarinan maailmaan.
Osallistuminen tuon elämyksen tuottamiseen on minulle kiehtova haaste.
Ilkka Remes

2.3 Näytelmän henkilöt
Erja Kallio
Laura Kallio, Erjan isosisko
Raija Kallio, Erjan äiti
Antti Salomaa
Anu Salomaa
Markku Salomaa, Antin isä
Turvallisuuspäällikkö Jari Juusti
Rikosylikonstaapeli Jukka Alatalo
Rikospsykologi Simo Pesonen
Rikospoliisi
Tutkinnanjohtaja
Poliiseja ja Karhuryhmää

Mari Turunen
Elina Rintala
Mari Posti
Matti Hakulinen
Pia Piltz
Jukka Leisti
Risto Korhonen
Arttu Ratinen
Tom Lindholm
Martti Manninen
Kirsimarja Järvinen
Noora Hilander, Joel Junttila, Daniel Kalejaiye, Petteri Kivilahti

2.4 Ilkka Remes kertoo työstään
Tutustu linkkien teksteihin, joissa Ilkka Remes kertoo työstään kirjailijana.
https://ilkkaremes.wordpress.com/tarinan-anatomia/
https://ilkkaremes.wordpress.com/ideasta-kansien-valiin/
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3. Ilkka Remeksen romaanituotanto
Ilkka Remes on vuoden 2017 alkusyksyyn mennessä kirjoittanut 20 aikuisten jännitysromaania sekä 8
nuortenromaania. Alla on vihjeitä joistain hänen romaaneistaan. Yhdistä seuraavat kuvaukset laatikossa
mainittuihin Remeksen kirjoihin
Kirottu koodi
Ruttokellot
Musta kobra
Ikiyö
Karjalan lunnaat
Pääkallokehrääjä
Uhrilento
Pyörre
Nimessä ja veressä

Horna
6/12
Piraatit
Riskiraja
Jäätyvä helvetti

① Remeksen ensimmäinen kirja.
② Arvokuljetusauto ryöstetään. Antti Korpi osallistuu ryöstön tutkintaan. Mutta ryöstö on vain osa
suurempaa hanketta. Antti joutuu tapausta selvittäessään seikkailemaan jopa Afrikassa…
③ Jo tämän romaanin nimi liittyy Suomen itsenäisyyteen. Suomen itsenäisyyspäivän koittaessa kesken
presidentin linnan itsenäisyyspäivän juhlien linnan juhlijat joutuvatkin panttivangeiksi, mutta KRP:n Johanna
Vahtera onnistuu livahtamaan panttivankien joukkoon ja tästä seikkailu vasta alkaa…
④ Yksi Remeksen kirjoittamista nuortenkirjoista, jossa Aaro Korpi saa peräänsä virolaiset perintämiehet,
koska on turvautunut pikavippiyhtiöön…
⑤ Tässä nuortenkirjassa Aaro Korpi on luokkaretkellä Roomassa…
⑥ Vuoden 2015 myydyin kotimainen kaunokirja.
⑦ Kirjan alussa ollaan F1-maailmassa, jossa ollaan seuraamassa koeajoja Monzassa.
⑧ Brysseliin lentävä kone, jonka kyydissä istuu Suomen pääministeri, kaapataan.
⑨ Tässä nuortenkirjassa Aaro Korpi tapaa netissä englantilaistytön, joka tekee häneen lähtemättömän
vaikutuksen vedonlyöntitaidoillaan. Aaro matkustaa Englantiin tyttöä tapaamaan, mutta kaikki ei olekaan
miltä näyttää vaan Aaro joutuu operaatioon, joka vie kuilun partaalle kokonaisen kansakunnan – ja Aaron
itsensä.
⑩ Suomen, Yhdysvaltain ja Venäjän presidentit myrkytetään. Vastalääkettä pitää hallussaan yksi nainen, joka
pettää alkuperäisen toimeksiantajansa ja vaatiikin Karjalan palauttamista.
⑪ Remeksen kirjoittama ensimmäinen nuortenkirja. Aaro Korpi joutuu kaappareiden vangiksi
loistoristeilijälle.
⑫ Lööpit kirkuvat Suomen ensimmäistä sarjamurhaajaa, kun Pudasjärveltä löydetään lestadiolaisnaisia
surmattuina. Samaan aikaan heidän raamatuntutkijaystävänsä siepataan irakilaisella aavikolla.
⑬ Tässä kirjassa esiintyvät presidentit Sauli Niinistö, Vladimir Putin sekä Barack Obama. Suomi saa tietää
Ruotsin hakevan pikaisesti Natoon ja päättää seurata mukana ja Venäjä reagoi tähän ärhäkkäästi. Samaan
aikaan paljastuu tapahtuvan kuitenkin paljon muutakin…
⑭ Antti Kaira odottaa Helsinki-Vantaan lentokentällä morsiantaan Nizzasta. Konetta ei tule, vaan uutinen sen
katoamisesta. Hylky löytyy – ja jotain selittämätöntä…
Vastaukset: 1. Pääkallokehrääjä, 2. Ikiyö, 3. 6/12, 4. Riskiraja, 5. Kirottu koodi, 6. Jäätyvä helvetti, 7. Pyörre, 8.
Ruttokellot, 9. Musta kobra, 10. Karjalan lunnaat, 11. Piraatit, 12. Nimessä ja veressä, 13. Horna, 14. Uhrilento
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4. Dekkaritietoutta ja tehtäviä
4.1 Dekkarin lajityypit
a) Arvoitusdekkari
Arvoitusdekkarin rikos on heti kirjan alussa tapahtuva murha tai ovela huijaus. Päähenkilönä on
amatöörietsivä, jonka tutkimuksiin lukija ikään kuin pääsee mukaan ja saa syyllisestä samat vihjeet kuin
etsiväkin. Usein arvoitusdekkarin tapahtumapaikkana on maaseutumiljöö ja yläluokkainen ilmapiiri, jonka
asukkaita arjen askareet eivät paljon vaivaa. Kirjan juoni on kuin peli, jossa vastapelureina ovat rikollinen ja
salapoliisi. Usein arvoitusdekkarin henkilöhahmot ovat melko kaavamaisia – lukija ei monestikaan pidä
rikollista kovinkaan vastenmielisenä, mutta toisaalta sympatiat eivät ole sen kummin uhrinkaan puolella.
Syyllisen selvittyä salapoliisi kertoo tunnelman tiivistyessä esimerkiksi kirjastossa aukottoman
päättelyketjunsa tuloksen. Nykyaikaisia esimerkkejä arvoitusdekkareista löytyy mm. amerikkalaisista
oikeussalidraamoista.
b) Kovaksi keitetty dekkari (hard boiled)
Kovaksi keitetyt dekkarit ovat realistisia yhteiskuntakuvauksia; kovaotteinen, usein vähäpuheinen
yksityisetsivä on tarinan sankari, ja hän on usein parhaimmillaan suurkaupungin vilinässä. Hyvä tarkoitus
pyhittää etsivän joskus hyvinkin kovat otteet. Päällisin puolin kova ja kyyninen päähenkilö viljelee kuitenkin
huumoria ja on yhteiskunnan vähempiosaisten puolella. Dekkarin lopussa rikollinen vangitaan joskus
väkivaltaisenkin loppuratkaisun jälkeen ja etsivä palaa vanhoihin töihinsä.
c) Poliisiromaani
Poliisiromaanissa rikoksen tutkimuksen etenemistä kuvataan poliisin näkökulmasta. Siinä kuvataan
realistisesti poliisin arkea, työtehtävät vaihtelevat lähiön perheriidoista katutappeluihin. Poliisiromaaneissa
niin poliisit, rikolliset kuin uhritkin ovt tärkeitä: poliisin uran ja perhe-elämän yhteensovittaminen on
vaikeata, rikollinenkaan ei ole täysin paha, vaan rikoksen polulle eksynyt tavallinen ihminen pelkoineen ja
toiveineen.
d) Rikosromaani
Rikosromaanissa tarina kerrotaan rikollisen näkökulmasta. Rikoksen suunnittelu, valmistelu ja
toteuttaminen kuvataan tarkasti, samoin henkilöhahmot motiiveineen. Toiveena on, että lukija samaistuu
rikolliseen niin perinpohjaisesti, että toivoo vilpittömästi hänen onnistuvan rikoksessaan ja harhauttavan
poliisit.
e) Trilleri
Trilleri on usein kansainvälistä vakoilua, terrorismia tai esim. huumekauppaa kuvaava toimintajännäri.
Agentin vihollisena voi olla jokin suurvaltakoneisto tai suuruudenhullu terroristi, mukana kuvioissa voivat olla
myös mafia tai biologiset aseet.

4.2 Salapoliisiromaaneihin liittyviä käsitteitä
Monissa termeissä käytetään alkuperäistä (usein englanninkielistä) versiota. Päättele, mihin seuraavat
käsitteet voisivat viitata:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Defective detectives
Dying message
HIBK (Had I But Known)
Kvinnodeckare/Frauenkrimi
Noir
Armchair detective
Procedural
Red herring
Watson
LSP (least suspected person)

Selitteet:
1. Etsivä, jolla on yksi tai useampi ruumiillinen vamma.
2. Uhrin juuri ennen kuolemaansa mumisema tai riipustama salaperäinen sana, jonka perusteella
etsivä ja lukija yrittävät selvittää, miten se liittyy murhaajaan.
3. Jospa vain olisin tiennyt – keino, jolla kirjailija yrittää tehostaa minäkertojaa käyttävän dekkarin
jännitystä.
4. Rikosromaani, jonka kirjoittaja/päähenkilö on nainen ja jonka näkökulma on (usein feministinen)
naisnäkökulma.
5. Synkkä, realistinen yhteiskuntakuvaus, jossa hyvän ja pahan, oikean ja väärän erottaminen ei ole
helppoa. Kohtaukset tapahtuvat usein yöllä, taustalla sateesta märkä asfaltti.
6. Sen sijaan, että tutkisi itse rikospaikkoja ja etsisi jälkiä, etsivä istuu ja
pohtii murha-arvoitusta hänelle välitettyjen tietojen perusteella.
7. Tämä dekkarilaji edellyttää kirjailijalta hyvää poliisin arkityön tuntemusta sekä tietoa esim. dnaanalyyseistä ja ruumiinavauksista, juonen kehittelyssä tarvitaan myös paljon tiimityötä, eri alan
ammattilaisia.
8. Väärä johtolanka (red herring tarkoitti alunperin mätää kalaa, jolla saatiin metsästyskoirat
kadottamaan seurattavaksi tarkoitettu hajujälki).
9. Mestaripoliisin uskollinen ystävä, usein tarinankertoja, joka tukee etsivän työtä kysymyksillään ja
ihailullaan.
10. Näkymätön, itsestään selvä henkilö, joka saattaa olla mukana koko juonenkehittelyn ajan ja
paljastuu lopulta syylliseksi.
Pohdi parisi kanssa, löydätkö katsomistasi tai lukemistasi dekkareista esimerkkejä edellä olevista
tapauksista – esim. LSP on erittäin tyypillinen hahmo Agatha Christien dekkareissa.

4.3 Yhdistä dekkarin lajityyppi ja kuuluisa dekkari/etsivä:
1. Arvoitusdekkari
2. Trilleri
3. Kovaksi keitetty dekkari
4. Poliisiromaani
5. Rikosromaani

A. Jussi Vares
B. Maria Kallio
C. Hercule Poirot
D. Raid
E. James Bond

Ratkaisu: 1C, 2E, 3A, 4B, 5D
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4.4. Yhdistä dekkarikirjailija ja hänen kirjoissaan seikkaileva etsivä toisiinsa laittamalla oikea numero viivalle
Seppo Jokinen

1. Kurt Wallander

Leena Lehtolainen

2. Hercule Poirot / Miss Marple

Henning Mankell

3. Komisario Koskinen

Liza Marklund

4. Harjunpää

Mika Waltari

5. Kay Scarpetta

Reijo Mäki

6. Christer Wijk

Enid Blyton

7. Maria Kallio

Patricia Cornwell

8. Jussi Vares

Arthur Conan Doyle

9. Maigret

Matti Yrjänä Joensuu

10. Mikael Blomkvist

Stieg Larsson

11. Annika Bengtzon

Agatha Christie

12. The Famous Five (Viisikko)

Maria Lang

13. James Bond

Georges Simenon

14. Sherlock Holmes

Ian Fleming

15. Komisario Palmu
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Oikea vastausrivi tehtävään 4.4: 3, 7, 1, 11, 15, 8, 12, 5, 14, 4, 10, 2, 6, 9, 13

4.5 Yhdistä seuraavat tunnetut kirjailijat ja taiteilijat heidän oikeisiin nimiinsä.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ilkka Remes
Marilyn Monroe
Mike Monroe
Andy McCoy
Lars Kepler
Lauri Tähkä
Hector
Lady Gaga
Herbalisti
PewDiePie
VSauce
KSI

A. ___Heikki Harma
B. ___Stefani Jeanne Angelina Germanotta
C. ___Michael Stevens
D. ___Felix Kjellberg
E. ___Juuso Karikuusi
F. ___Petri Pykälä
G. ___Olajide Olatunji
H. ___Norma Jean Baker
I. ___Matti Antero Kristian Fagerholm
J. ___Alexander Ahndoril ja Alexandra Coelho Ahndoril
K. ___Jarkko Tapani Suo
L.___Antti Hulkko

Oikeat vastaukset: 1F, 2H, 3I, 4L, 5J, 6K, 7A, 8B, 9E, 10 D, 11C, 12G

4.6 Taiteilijanimi
Monilla menestyvillä taiteilijoilla ja kirjailijoilla on eri taiteilijanimi kuin mikä heidän oikea nimensä on.
Pohdi syitä, miksi he käyttävät eri nimeä.
Vastausehdotuksia: naseva nimi myy paremmin; jää helpommin mieleen; luo salaperäisyyttä; on iskevämpi, helpompi ääntää (ulkomaalaiset nimet); kirjailija/taiteilija haluaa rauhoittaa yksityiselämänsä.
Keksi itse seuraaville kirjailijoille ja artisteille oma taiteilijanimi:
Sofi Oksanen
Leena Lehtolainen
Matti Rönkä
Seppo Jokinen
Reijo Mäki
Benedict Cumberbatch
Risto Korhonen
Ville Majamaa
Esko Roine
Ritva Jalonen
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4.7 Omat dekkarisuosikit
Pohdittavaksi parin kanssa tai kirjoitettavaksi.
a) Kenen kirjoja tehtävän 4.4 dekkarikirjailijoista olet itse lukenut? Keistä kirjailijoista/etsivistä olet
kuullut?
b) Kuka etsivistä on suosikkisi ja miksi?
c) Valitse yksi tai muutama etsivä ja kerro hänestä/heistä tarkemmin.
d) Melkeinpä kaikista näiden dekkarikirjailijoiden teoksista on tehty myös elokuvia/tv-sarjoja. Mitä
niistä olet nähnyt? Mikä on suosikkisi?
e) Onko joku dekkari, jonka olet sekä lukenut kirjana että nähnyt elokuvana? Kummasta pidit
enemmän? Miksi? Mikä muuttuu kun kirjasta tehdään elokuva?

4.8 Haastattelu
Tehkää rikosromaanien lukijatutkimus. Haastattele eri-ikäisiä henkilöitä kotona ja koulussa parisi
kanssa. Mitä rikosromaaneja haastateltavasi on lukenut? Miksi hän lukee rikosromaaneja? Milloin hän
lukee niitä? Lukeeko hän saman kirjailijan kaikki teokset vai valitseeko sattumalta lukemansa?
Kiinnostavatko häntä enemmän kotimaiset vai ulkomaiset dekkarit? Keksikää itse lisäkysymyksiä ja
kertokaa myös omista dekkarien lukutottumuksistanne.
Keskustelkaa luokan kanssa yhdessä havainnoistanne. Mitä johtopäätöksiä voitte tehdä
haastattelujenne perusteella rikosromaanien lukemisesta ja lukijoista?

4.9 Dekkarikirjailijoiden esittely
Perehdy seuraavien dekkarikirjailijoiden elämään ja esittele heistä yksi ryhmällesi/luokallesi. Voit
halutessasi valita esiteltäväksi myös jonkun muun tuntemasi dekkarikirjailijan.
Ruth Rendell
Agatha Christie
Patricia Cornwell
Arthur Conan Doyle
Arne Dahl
Henning Mankell
Jo Nesbo
Jens Lapidus
Camilla Läckberg
Lars Kepler
Matti Rönkä
Ilkka Remes
Seppo Jokinen

Alexander Mc Call Smith
Stig Larsson
Reijo Mäki

Perehdy seuraaviin asioihin: nimi, kansalaisuus, ikä, ammatti (jos siviilissä jokin muu kuin kirjailija), miten
hänen uransa on kehittynyt, mainitse hänen tunnetuimpia teoksiaan, millaisia dekkareita hän kirjoittaa,
miksi hän on niin suosittu, valitse luettavaksi jostakin teoksesta katkelma, kerro myös miksi valitsit
tämän kirjailijan.

4.10 Pohdiskelukysymyksiä dekkareista
Mikä dekkareissa kiehtoo?
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Vastausehdotuksia: jännitys, samaistuminen, pelkojen kohtaaminen, rentoutuminen (lomalukemista
mökillä, matkoilla), pako todellisuudesta…
Miksi dekkareita pidetään kevyempänä kirjallisuutena? Miksi dekkareihin jää niin helposti koukkuun?
Vastausehdotuksia: cliffhanger – kirjailijan käyttämä koukku ennen seuraavaa osaa; päähenkilö on
karismaattinen ja selviää aina; ne on tehty niin, että ne vetoavat moniin ikäpolviin; …
Pitääkö dekkareissa olla mielestäsi realistisia elementtejä, esimerkiksi pitäisikö tapahtumien sijoittua
oikeaan vai kuvitteelliseen ympäristöön tai aikakauteen?

5. Opiskelijoiden laatimia tehtäviä Mustasta sydämestä
Nämä tehtävät on laatinut Tampereen lyseon lukion ÄI3-kurssin opiskelijat keväällä 2017.
ENNEN ESITYSTÄ
Selvittäkää, mitä muita teoksia Ilkka Remes on tehnyt ja mistä hänet tunnetaan parhaiten? Oletteko
lukeneet jotain Remeksen teoksia?
Musta sydän on tyylilajiltaan dekkari. Mitä tunnuspiirteitä dekkariin/jännitysnäytelmään kuuluu? Miten
nämä piirteet saadaan näkyviin näyttämöllä?
Lukekaa Tampereen Teatterin sivuilta Mustan sydämen esittelyteksti. Millaisia ajatuksia se herättää?
Pohtikaa, mikä voisi olla näytelmän loppuratkaisu. Piirtäkää parhaan version pohjalta näytelmän
juonikaavio ja kirjoittakaa sinne tärkeimpiä tapahtumia.
Poimikaa esittelytekstistä, kuka on näytelmän päähenkilö ja ketkä puolestaan sivuhenkilöt? Entä mikä
on näytelmän tapahtumapaikka- ja aika? Onko näytelmästä havaittavissa jo tämän lyhyen tekstin
perusteella joku suurempi teema?
Pohtikaa saman tekstin avulla päähenkilöä Erjaa: Millainen hänen luonteensa on? Miltä hän näyttää?
Mitä hän haluaa elämältään? Piirtäkää Erjasta kuva ja kirjoittakaa häntä kuvaavia asioita sen ympärille.
Esittäkää aiempien pohdintojen avulla oma lyhennetty versionne näytelmästä tai omia pieniä kohtauksia
siitä.
Etsikää netistä näytelmästä kirjoitettuja arvosteluja/arvioita ja keskustelkaa, minkä kuvan näytelmästä
saatte niiden perusteella.
ESITYKSEN AIKANA TARKKAILUA
Ennakko-odotukset
Millaisia odotuksia sinulla oli esityksestä mainosten perusteella?
Toteutuivatko odotuksesi lavalla?
Kuinka mainos onnistui kuvaamaan esityksen kulkua?
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Esitys
Kuinka realistisia tapahtumat olivat? Voisivatko ne tapahtua oikeasti?
Esityksellä on pyritty saamaan miehiä käymään enemmän teatterissa. Kuinka kohdeyleisön
houkutteleminen näkyy näytelmässä?
Millaisia tunteita näytelmä herätti?
Alkuperäinen kertomus sijoittui 90-luvulle. Mistä huomaa, että näytelmä on modernisoitu?
Kuinka selkeästi juonen huippukohta erottui näytelmässä?
Hahmot ja näytteleminen
Kuinka henkilöhahmojen suhteet kehittyivät näytelmän aikana?
Kuinka näyttelijät ilmaisevat henkilökemioita?
Eroaako elekieli näyttämöllä normaalista elehtimisestä?
Kuinka henkilöhahmot kehittyivät tarinan kulkiessa?
Muuttuiko päähenkilö mielestäsi näytelmän aikana? Jos kyllä, miten?
Puvustus
Miten puvustus sopii esitykseen?
Kuinka puvustus tuo hahmojen piirteitä esiin?
Korostaako puvustus hahmojen kehittymistä esityksessä?
Lava ja lavastus
Onnistuivatko lavasteet elävöittämään näytelmää? Miten tai miksi ei?
Toimivatko eri kohtausten siirtymät lavalla?
Kuinka teknologia esim. videoruutu toimii mielestäsi lavasteena?
Valot jaääni
Kuinka valaistus vaikuttaa kohtausten tunnelmaan?
Kuinka musiikki onnistui eri asioiden esiin tuomisessa näytelmässä?
Miten musiikki sopi eri tilanteisiin?
Onko äänimaisemassa jotain tunteita herättävää?
Käytettiinkö hiljaisuutta hyväksi tunnelman luomisessa?

ESITYKSEN JÄLKEEN
Keskustelkaa ryhmässä:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Millaisia ajatuksia näytelmä kokonaisuudessaan herätti?
Miten näytelmän nimi ”Musta sydän” liittyi esitykseen?
Mihin hahmoon voisit samaistua? Miksi?
Oliko näytelmässä jokin hahmo, josta et pitänyt? Miksi?
Jäikö juoneen aukkoja, tai kohtia joita et oikein ymmärtänyt?
Mitä ajatuksia näytelmän koulukiusaamisteema herätti?
Miten koulukiusaaminen voi vaikuttaa kiusatun tulevaisuuteen?
Mikä oli näytelmän huippukohta?
Mikä näytelmässä yllätti?
Miten Erjan trauma vaikuttaa juonen etenemiseen?
Millainen esityksen miljöö oli? Miten se välittyi katsojille?
14

Tehtävä:
a) Kirjoita päiväkirjakatkelma Erjan lapsuudesta. Miten kiusaaminen näkyi arjessa?
b) Kirjoita samantapainen katkelma Erjan nykytilanteesta. Millaisia ajatuksia kiusaamisen aiheuttaman
trauman kanssa elävällä Erjalla on? Miten se vaikuttaa hänen elämäänsä?

6. Näyttelijän työ — mitä se on?
Tampereen Lyseon lukion opiskelijat Atte Heinola, Elias Liehu, Akseli Mustila, Erkki Järvinen ja Edvard
Kelkka haastattelevat näyttelijä Mari Turusta.

Mari Turunen on ollut jo kauan näyttelijänä Tampereen
teatterissa. Alun perin Turunen on lähtöisin Joensuusta ja
pääsi opiskelemaan Tampereen yliopiston näyttelijäntyön
laitokseen vuonna 1991. Hän valmistui yliopistolta vuonna
1995 ja vuonna 1997 oli ensimmäisen kerran yhteistyössä
Tampereen teatterin kanssa. Hän on päässyt
työskentelemään monissa näytelmissä ja nimekkäissä tvsarjoissa esimerkiksi Kummelissa.
Opiskelijat saivat kuulla paljon asioita mitä liittyy näyttelijän
työhön ja mitä nykypäivänä vaaditaan näyttelijältä
pärjätäkseen kovassa kilpailussa. Näyttelijän työ on monipuolista, sillä näytelmät ovat erilaisia.
Näyttelijät pitävät pitkät lomat kesällä sen takia, koska näyttelijän työviikko on pitkälti kuusipäiväisiä.
Jokaiseen roolihahmoon eläytyminen vaatii paljon työtä ja aikaa.
Kilpailu on kovaa Suomessa, sillä joka vuosi valmistuu noin 30 uutta näyttelijää yliopistoista. Nykyään
näyttelijälle tärkeintä on monipuoliset taidot näyttämöllä esimerkiksi tanssiminen ja laulaminen.
Näyttelijöiden pitää erottua näytellessään lavalla omilla taidoillaan muista. Näyttelijän pitää myös osata
olla itsekäs ja pitää uskaltaa sanoa omat mielipiteensä rohkeasti. Tärkeää on myös olla sopeutuvainen
erilaisiin rooleihin ja tehtäviin. Lavalla pitää osata olla karismaattinen eli pitää jäädä yleisön mieleen.
Kuitenkin jos on tarpeeksi hyvä ja halua riittää niin pärjää hyvin.

Musta sydän -näytelmä
Musta sydän -näytelmä on ensimmäinen Ilkka Remeksen novelliin pohjautuva näytelmä, joka esitetään
teatterissa. Näytelmässä Mari Turunen esittää Erja Kallio nimistä henkilöä. Erja on näytelmässä
päähenkilön roolissa ja näytelmä pyörii suurimmaksi osin Erjan elämän ympärillä.
Näytelmä aiheutti suurempia haasteita kuin aluksi osasi odottaa. Turusen mukaan näytelmä tuntui
aluksi jotenkin liiankin yksinkertaiselta luettuaan käsikirjoituksen ensimmäisen kerran. Turusta jäi
mietityttämään etenkin se, että miten dekkarille ominainen jännite ja salaperäisyys saadaan sidottua
varsinaiseen näytelmään.
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”Dekkarissa jännitteen luominen yleisölle on paljon helpompaa kameran välityksellä, koska otoksia voi
ottaa useita ja otoksen voi hioa täydellisyyttä hipovaksi ennen kuin se lisätään lopulliseen tuotokseen.
Näytelmässä sama jännite täytyy saada luotua samalla hetkellä tarinan edetessä, mitään ei voi uusia,
joka aiheuttaa päänvaivaa koko työryhmälle.”, Turunen toteaa. Lisäksi Turunen paljastaa, että ei vielä
itsekään oikein tiedä miten hän tulee näyttelemään Erjaa, vaikka hän on harjoitellut repliikit jo
perinpohjaisesti. Hän on silti innoissaan siitä, että hänet valittiin kyseiseen rooliin muiden lahjakkaiden
näyttelijöiden joukosta. Ohjaajan mukaan Mari Turunen on juuri oikea henkilö tähän rooliin.

7. Prosessidraama
1. MIELIPIDEMITTARI: Väittämiä teatterissa käymisestä ja nähdystä esityksestä (esim. Pidin
näytelmästä. Näytelmä sai minut nauramaan. Näytelmä oli jännittävä. Näytelmän juonessa oli
vaikea pysyä mukana. Näytelmä sopii nuorille. Haluan mennä teatteriin uudelleen. Nuorten
pitäisi käydä enemmän teatterissa.) Oppilaat osoittavat mielipiteensä kääntymällä oikeaan tai
vasempaan tai jäämällä paikoilleen.
2. KEHO JA MIELI LÄMPIMÄKSI:
a.
Istutaan piirissä ja yksi seisoo keskellä. Kaikilla on on yksi kolmesta roolista: sieppaaja,
panttivanki tai poliisi. Kun keskellä oleva huutaa esim. ”poliisit”, kaikki poliisit vaihtavat
keskenään paikkoja. Keskellä seisonut ottaa nopeasti yhden vapautuneista tuoleista, ja ilman
tuolia jäävä tulee seuraavaksi keskelle. Kun keskellä olevan huutaa ”karhuryhmä”, kaikki
vaihtavat paikkoja.
b.
Muodostetaan parit. Toinen parista on poliisipäällikkö ja toinen alainen. Päällikkö antaa
alaiselle ohjeita (hypi haarahyppelyä, kyykkää, kävele varpailla jne.) ja alainen toimii ohjeiden
mukaan. Päällikön ohjeiden täytyy olla paria kunnioittavia eli nöyryyttää ei saa. Opettaja ottaa
aikaa ja 1-2 minuutin kuluttua vaihdetaan rooleja.
3. SISUSTETAAN ERJAN ASUNTO: Sisustetaan pantomiimisesti Erjan asunto. Kukin vie vuorollaan
tyhjään tilaan jonkin esineen. Mitä kalusteita asunnossa on? Mitä tarvikkeita Erja on hankkinut
rikostaan varten?
•
”Asunnossa” voidaan näytellä Mustan sydämen ensimmäinen kohtaus tai improvisoida
oma kohtaus.
4. PÄIVÄKIRJAN SALAISUUDET: Kirjoitetaan Erjan päiväkirjamerkintä tämän kouluajoilta.
5. NAAPURUSTOSSA JUORUTAAN: Seinälle kiinnitetään lööppi sieppauksesta ja epäillystä. Mitä
Erjan naapurit, tuttavat ja työtoverit keskustelevat sen nähdessään? Kukin ryhmäläinen valitsee
itselleen roolin: seinänaapuri, työkaveri, lähikaupan myyjä, koulukaveri, äidin läheinen ystävä…
6. PELKOA PERUNAKELLARISSA: Puolet ryhmästä istuu tuoleilla silmät sidottuna - muut luovat
perunakellarin tunnelman esim. äänillä.
7. TERVETULOA LAIVAAN! Matkustajat ovat nousemassa laivaan. Ryhmät saavat lapulla
matkustajatyypin: seniorit, lapsiperhe, opiskelijat, pissisbailaajat, keski-ikäiset naisystävykset,
liikemiehet työkonferenssissa jne. Asetutaan ryhmissä still-kuvaan portilla. Lopuksi joku asettuu
kuvaan Erjana.
8. ACTIONIA LAIVALLA: Edellisen tehtävän laivamatkustajat joutuvat piiritystilanteen todistajiksi.
Improvisoidaan heidän reaktionsa.
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9. HAASTATTELU: Tilanteen päätyttyä toimittaja haastattelee sivuhenkilöitä tapahtumista: Laura,
äiti, Antti, Markku, Anu, Juusti, Pesonen.
10. POSTIKORTTI ERJALTA: Tapahtumista on kulunut 5 vuotta. Kirjoitetaan pareittain postikortti,
jonka lähettäjä on Erja. Kenelle kortti on lähetetty? Mistä kortti on lähetetty? Mitä Erja kertoo
tilanteestaan?
•
Käydään kortit yhdessä keskustellen läpi. Toimiko Erja oikein? Voiko Erjaa ymmärtää?

8. Tehtäviä S2-oppilaille
Nämä tehtävät on suunnattu erityisesti Suomea toisena kielenä opiskeleville.
Ennakkotehtäviä:
1.
a.
b.
c.

Tutustukaa Ilkka Remekseen, hänen teoksiinsa ja dekkariin lajityyppinä.
Kuka on Ilkka Remes? Minkälainen hänen taustansa on?
Millaisia kirjoja hän on kirjoittanut? Mitä tietoa teoksista löytyy eri tietolähteistä?
Millaista kirjallisuudenlajia tarkoitetaan, kun puhutaan dekkarista? Mitkä asiat ovat tyypillisiä
dekkareille? Millaisia tapahtumia niihin usein liittyy?

2. Listatkaa näytelmän esittelytekstin perusteella asioita/elementtejä, joiden odotatte liittyvän
näytelmään. Kirjoittakaa niitä sanalapuille ja kerätkää ne luokan seinälle. Asioita voi miettiä
myös yleisellä tasolla dekkarin lajityypin perusteella. Esiin voisi nostaa esimerkiksi käsitteet
poliisi, ryöstö, rahat, rikos, jne. Tähän palataan näytelmän jälkeen.
3. Selvittäkää etukäteen seuraavien käsitteiden merkitys.
a. yritysvakoilu
b. fuusio
c. teollisuustimantit
d. panttivanki
e. lunnaat
4. Lukekaa näytelmän ensimmäinen kohtaus, joka sijoittuu Erjan kotiin (näytelmätekstin voit
pyytää tähän käyttöön neili.koivuniemi@tampereenteatteri.fi). Pohtikaa sen jälkeen ainakin
seuraavia asioita:
a. Erjan rooli on jo ensimmäisessä kohtauksessa merkittävä. Listatkaa yksin/pareittain/ryhmissä
asioita, joita Erjasta selviää. (esim. perhesuhteet, ammatti, luonne, rahatilanne)
b. Mitkä ovat ensimmäisen kohtauksen merkittävimmät tapahtumat?
c. Ensimmäisessä kohtauksessa esiintyy muutamia mahdollisesti hankalasti ymmärrettäviä
sanontoja. Selvennystä saattavat vaatia ainakin seuraavat:
"Sä et Erja ole enää rippikoulutyttö."
"Älä tuhlaa ruutia."
"Mun parasta ennen päiväys meni jo aika monta vuotta sitten."
"Pätkätyöläinen yliopistolta ei matkustele tropiikkiin."
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"Mulle suositeltiin pankissa jotain pomminvarmaa rahastoa."
"...se on ihan kuutamolla."
d. Ennakoikaa yksin/pareittain/ryhmissä näytelmän tapahtumia.
Tehtäviä teatteriesityksen jälkeen:
1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Miten seuraavat teemat liittyvät näytelmään?
rakkaus
koulukiusaaminen
pettäminen
yksinäisyys
pettyminen
katkeruus

2. Symboli tarkoittaa vertauskuvaa, joka on yleisesti tunnettu. Sydän symboloi yleensä rakkautta.
Esityksen nimi on Musta sydän. Symboloiko sydän tässä yhteydessä rakkautta? Miten sana
”musta” muuttaa sen merkitystä tai sävyä?
3. Näytelmän tapahtumat kiertyvät päähenkilön Erjan elämän ympärille. Mitä uutta tietoa
ennakkotehtävään nähden päähenkilöstä saadaan näytelmän aikana? Piirtäkää ajatuskartta.
(Vaihtoehtoisesti tämän voi myös tehdä niin, että yksin/pareittain valitaan eri henkilöt, jolloin
saadaan aikaan tarkempi analyysi useammasta näytelmän henkilöstä.)
4. Valitkaa yksi tai useampia esityksen tapahtumapaikoista. Pohtikaa yhdessä, miten erilaiset
elementit (lavasteet, esineet, äänet, musiikki, valot) luovat mielikuvaa tietystä
ympäristöstä/paikasta.
5. Mitä lisäarvoa näytelmä sai videoista? Miten videoiden puuttuminen olisi muuttanut esitystä?
6. Palatkaa vielä ennakkotehtävään, jossa pohdittiin teatteriesitykseen liittyviä elementtejä. Mitkä
ennakoiduista asioista olivat osa näytelmää? Millä tavalla? Mitä uusia elementtejä listaan voisi
lisätä? Tuliko vastaan yllättäviä asioita?
7. Pohtikaa pareittain, mitkä ovat näytelmän loppuratkaisun kannalta viisi tärkeintä
tapahtumaa/käännekohtaa ja selostakaa niiden sisältö lyhyesti. Tehkää tapahtumista aikajana ja
perustelkaa, miksi valitsitte juuri nämä tapahtumat. Vertailkaa aikaansaannoksianne ja
kiinnittäkää huomiota esimerkiksi siihen, mihin vaiheeseen näytelmää tärkeimmät tapahtumat
sijoittuvat.
8. Arvioikaa näytelmän loppuratkaisua. Kirjoittakaa näytelmälle vaihtoehtoinen loppu tai jatkoa
siitä, mihin tapahtumat jäävät. Miettikää, kenen henkilön näkökulmasta kirjoitatte.
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9. Draaman kaari ja henkilösuhdekaavio
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Synopsis
ERJAN KOTI
Voimakas sydämen syke ja raskas hengitys.
Erja näpyttelee kännykkää ja testaa jotakin. Hän siirtyy tietokoneen ääreen. Yhtäkkiä ovikello soi ja Erja
kiirehtii kohti asunnon ovea. Oven takana on Laura, hänen siskonsa. Erja piilottaa tavaroita ja palaa
avaamaan ovea Lauralle.
Sisarukset tarkastelevat äitinsä luota tuotuja tavaroita. Erjan katkeruus lapsuuttaan ja nuoruuttaan
kohtaan nousee pintaan. Isä on aina suosinut Lauraa ja jättänyt Erjan huomiotta.
Laura huomaa hyllyllä olevat tavarat ja alkaa kysellä niistä. Erja välttää totuuden kertomisen. Laura on
epäluuloinen, mutta Erja saa vaihdettua puheenaihetta. Hetken päästä Erja saattaa Lauraa ulos.
Erja palaa tietokoneensa ääreen ja avaa tuoreen Talouselämän artikkelin: ”Jättifuusion arkkitehti
luottavaisena, Antti Salomaa kasvattaa Steeltecista maailmanluokan konepajajättiä.” Erja poistaa
tiedoston ja tarkastelee hetken aikaa kuvia Antti Salomaasta hänen luksustalonsa piirissä. Hän jää
katselemaan kuvia.
SALOMAAN KOTI
Antti Salomaa saapuu kotiin työmatkalta Singaporesta ja puhuu puhelimessa. Salomaan vaimo Anu tulee
kotiin ja Salomaa lopettaa puhelun sekä ottaa Anun laimeasti vastaan. He vaihtavat kuulumisia. Anu
kertoo, että Antin työmatkan aikana on käynyt mysteerisiä asioita. Heidän pihallaan on hiipinyt outo
nainen ja heidän tietokoneeseensa on laitettu pieni seurantalaite. Antti epäilee teollisuusvakoilua ja
päättää soittaa yhtiönsä turvallisuuspäällikölle.
RAIJAN HUONE
Laura on äitinsä Raijan luona ja he katselevat yhdessä Erjan lähettämää kuvaa. He keskustelevat
asunnon ja varaston tyhjentämisestä ja Erjasta, sävy ei ole erityisen lämmin, vaikka Laura ilmaiseekin
huolensa. Erja on ollut outo ja epäilyttävä viime aikoina. Hän on esimerkiksi ottanut Lauralta pois hänen
asuntonsa avaimen. Laura mainitsee asiasta Raijalle, mutta ei ole halukas kertomaan asiasta enempää.
ERJAN KOTI / SALOMAAN KOTI
Lauran epäilykset kasvavat. Hän päättää mennä Erjan talolle tutkimaan ja soittaa Erjalle etukäteen
varmistaakseen, ettei tämä ole kotona. Laura menee omin luvin Erjan asuntoon, alkaa katsella
ympärilleen ja löytää kaikenlaista epäilyttävää. Äkkiä kuuluu ääniä ja Erja saapuu kotiin. Laura piiloutuu
ripeästi sohvan taakse.
Erja vaihtaa päällensä mustat vaatteet ja pakkaa kangaskassiin aseen ja kaksi rekisterikilpeä. Hän ottaa
olkalaukun tuolilta ja lähtee. Erjan poistuttua Laura tulee esiin.
Erja menee ulos ja vaihtaa taskulampun valossa tummaan farmari Skodaan rekisterikilvet. Hän lähtee
ajamaan kohti Espoon Westendiä ja saapuu lopulta luksustalon pihaan.
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Erja tunkeutuu naamioituneena Salomaan asuntoon. Makuuhuoneessa Erja kohdistaa aseen Anttiin,
joka luulee kyseessä olevan ryöstö ja tarjoaa koruja. Erja käskee Antin luovuttamaan puhelimen.
Puhelinta ottaessaan Antti painaa vartiointiyrityksen hälytysnappia, jolloin partio lähtee tarkistaman
tilannetta. Antti antaa puhelimen Erjalle, mutta samalla kiskaisee äkkinäisellä liikkeellä naamion pois
Erjan kasvoilta. Antti häkeltyy eikä ota Erjaa tosissaan ja luulee kohtauksen olevan pilaa. Selviää, että
Antti ja Erja tuntevat toisensa; Antti on koulukiusannut Erjaa vuosia sitten.
Antti lähestyy Erjaa kielloista
huolimatta. Erja ampuu
varoituslaukauksen, jonka
seurauksen Antti perääntyy. Antti
odottaa vartiointiyrityksen tuloa
ja yrittää pelata aikaa ärsyttämällä
Erjaa, mutta Erja tajuaa yrityksen
ja kiinnittää huomionsa
vartiointiyrityksen hälyttimeen.
Erja hätääntyy lievästi, painaa
aseen Antin ohimolle ja kysyy,
minne hälytys meni. Antti kertoo
hälytyksen menneen
vartiointiyritykselle ja paljastaa
Erjalle, että he jakavat isän. Erja hämmentyy kuulemastaan, koska ei ole kuullut asiasta koskaan.
Samaan aikaan vartiointiyrityksen auto saapuu pihalle. Erja käskee Antin kertoa hälytyksen olleen
vahinko. Antti avaa oven Erjan tähdätessä häntä piilosta ja tekee käsketysti. Vartija poistuu paikalta.
Erja sitoo Antin, ottaa hänestä kuvan ja tulostaa sen. Antin vaimo yrittää tavoittaa miestään puhelimella.
Erja ei anna lupaa vastata. Puhelin soi uudelleen, täällä kertaa soittaa Antin yrityksen
turvallisuuspäällikkö Juusti. Antti kertoo Juustin aloittavan toimenpiteet, jos hän ei vastaa. Erja antaa
luvan vastata ja käskee kytkeä kaiuttimen päälle. Antti lopettaa puhelun, jonka jälkeen Erja teippaa
Antin suun ja jättää ottamansa valokuvan ja lunnasvaatimukset näkyvälle paikalle.
MAAKELLARI
Erja kuljettaa kaapatun Antin syrjäseudulle ränsistyneen talon maakellariin. Erja virittää Antin reiteen
injektioruiskulaitteen, jonka täyttää myrkyllä. Erja kertoo laitteen käynnistyvän, jos Antti yrittää irrottaa
laitteen reidestään. Erja antaa Antille vettä ja suklaata. Antti yrittää tarjota rahaa vapauttamistaan
vastaan, mihin Erja tokaisee, että kaikilla ei ole koko ajan raha mielessä. Erja asettaa riistakameran
jalustalle kuvaamaan Anttia. Erja poistuu kellarista ja jättää Antin yksin.
LAURAN KOTI
Laura herää ja vastaa Erjan soittoon. Erja kertoo siskolleen oikean isänsä olevankin Antin isä. Erja pyytää
siskoaan hakemaan siskojen vanhempien avioeroa koskevat paperit.
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RAIJAN HUONE
Erja menee äitinsä luokse. Hän ilmoittaa lähtevänsä matkalle. Raija kysyy, miksi Erja on niin kireä. Erja
kysyy oikeasta isästään. Raija kertoo syrjähypystään silloisen pomonsa Markun eli Erjan oikean isän, sekä
Antin isän, kanssa. Raija kertoo miehensä Keijon ottaneen eron Raijan syrjähypyn takia. Laura soittaa
Erjalle ja kertoo löytäneensä eropaperit.
HOTELLI / MARKKU SALOMAAN KOTI
Antin vaimo Anu saa puhelun Juustilta liikematkalle Kuopioon. Juusti on huolissaan, sillä Antti ei ole
saapunut varhaisaamun palaveriin eikä häneen saada yhteyttä. Anu kehottaa Juustia menemään heidän
kotiinsa Westendiin katsomaan, mikäli Antti onkin siellä.
Samaan aikaan Laura menee tapaamaan Antin isää Markkua. Laura sanoo tietävänsä Markun olevan
Erjan isä ja hänen kohdelleen äitiänsä törkeästi. Markku väittää totuuden olevan päinvastainen. Raija oli
se, joka kohteli Markkua ja hänen vaimoansa kaltoin. Poliisi koputtaa oveen ja keskeyttää Lauran ja
Markun keskustelun. Poliisi sanoo heidän uskovan, että Antti on siepattu. Hän kysyy, milloin Markku on
viimeksi nähnyt poikansa, jolloin selviää, että he eivät ole jutelleet kuuteen vuoteen.
PESOSEN KOTI / SALOMAAN KOTI
Rikospsykologi Pesonen saa puhelun, jossa hänet käsketään Westendiin. Hän ei kuitenkaan lähde sinne
heti vaan katsoo tietokonettaan, jossa näkyy pelitilin saldon olevan miinuksella. Pesonen ahdistuu, eikä
voi uskoa silmiään. Hän saa puhelun velkojalta, joka uhkailee paloittelevansa Pesosen, jos tämä ei maksa
velkojaan.
Samaan aikaan poliisit tunkeutuvat Antti Salomaan kotiin. Käynnissä on suuri operaatio, jossa pyritään
selvittämään sieppaajan identiteetti. Alatalo ja Juusti keskustelevat tilanteesta. Kyseessä on Suomen
rikoshistorian törkein kidnappaus.
Pesonen saapuu Salosen kotiin. Hän kysyy kidnappauksesta ja saa selville, että paikalle on jätetty
lunnasvaatimus teollisuustimanteista. Poliisit katsovat valvontakameran taltioiman videon ja päättelevät
sieppaajan olevan nainen. He katsovat myös Salomaan sieppauksesta lähetettyä sähköpostia, joka on
suunnattu medioille.
ERJAN KOTI
Erja kirjoittaa sähköpostia. Sitten hän avaa ääniyhteyden Anttiin ja juttelee tämän kanssa. Erja tuntee
oikeuden vihdoin toteutuvan: on hänen vuoronsa ”kiusata” Anttia, eikä toisinpäin. Erja kysyy, mistä
Antti sai tietää heidän olevan puolisisaruksia. Keskustelun katkaisee Laura, joka tuo Erjalle kopiot
vanhempiensa avioeropapereista. Samalla Erja kertoo saaneensa anteeksipyyntökirjeen Antti
Salomaalta ja lähtevänsä hetkeksi maasta.
Erja katsoo puhelimestaan uutissivua, jossa kerrotaan poliisi vahvistaneen pääjohtaja Salomaan
sieppauksen ja että lunnasvaatimukset ovat harvinaisia Suomessa. Poliisi pyytää havaintoja mustasta
Skoda Octavia merkkisestä farmariautosta. Erja näyttää uutista Lauralle. Lähtiessään Laura vielä kysyy,
onko Erjalla ongelmia.
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POLIISIN NEUVOTTELUHUONE
Poliisin tutkimusryhmän kokous alkaa ja Alatalo ja
Pesonen keskustelevat siitä, kuinka sieppaaja
näyttää haluavan kaiken julkisuuteen. Poliisit
keskustelevat tekijöiden määrästä, mutta päätyvät
siihen, että tekijöitä oli vain yksi.
Poliisit tarkastelevat sähköpostia, jossa puhutaan
Salomaan reiteen asennetusta laitteesta.
Sähköpostissa on myös kuva Salomaasta laite
reidessä.
Salomaan perhe on valmistautunut maksamaan lunnaat. Juusti kertoo, että lunnaat ovat matkalla ja
kohta valmiit toimitukseen. Juusti painottaa, että Kiinassa on merkittäviä toimijoita, jotka voisivat haluta
estää Salomaan toimia, mutta kirje viittaa suomalaiseen sieppaajaan.
RAIJAN HUONE
Laura kuulee radiosta Salomaan sieppauksesta ja sulkee radion. Hän oli kuullut Salomaan luona Alatalon
kanssa käytyä keskustelua ja kertoo Raijalle, että arvelee Erjan kaapanneen Salomaan sekä sen, että
Erjalla on matkaliput Frankfurtiin.
MARKKU SALOMAAN KOTI
Markku katselee valokuvia. Ovikello soi ja Anu tulee ovesta sisään. Anu ja Markku tapaavat ensimmäistä
kertaa ja he ottavat puheeksi sen, miksi Antti ei ole halunnut tavata Markkua. Heidän keskustelunsa
johtaa Lauran aamuiseen vierailuun ja Markun avioliiton ulkopuoliseen tyttäreen. Markku kertoo Anulle
Erjasta.
LUNNAIDEN LUOVUTUS
Lunnaat on viety paikalleen, mutta kukaan ei hae niitä.
SALOMAAN KOTI
Poliisit lopettavat tutkintansa Salomaiden kodissa, mutta Pesonen jää paikalle ja tapaa Anun. Anu kysyy
lunnaiden luovutuksesta, mutta Pesonen vastaa vältellen, ja keskustelu ohjautuu Anun havaitsemaan
öiseen hiippailijaan. Hän kertoo, että Erja Kallion sisar oli käynyt Markun luona aamulla kyselemässä.
Anu kertoo myös, että Antti on kiusannut Erjaa koulussa. Anu pyytää Pesosta kertomaan hänelle, jos
uutta tietoa ilmenee.
Raija Kallio soittaa Alatalolle ja kertoo tietävänsä, että Erja on siepannut Salomaan, ja pyytää heitä
penkomaan Erjan asuntoa. Hän kertoo myös Erjan olevan laivalla matkalla Tukholmaan.
ERJAN KOTI
Pesonen tutkii Erjan asuntoa ja löytää mm. lehtileikkeitä Antti Salomaasta ja ampumakerhon
jäsenkortin. Alatalo tulee asuntoon ja he vaihtavat ajatuksiaan löydöistä ja lähtevät laivalle Erjan perään.
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LAIVAN KANSI
Erja Nojaa laivan kaiteeseen. Siistiytynyt Pesonen kääntyy kannella Erjan puoleen, kysyy apua kameran
käyttöön, ja he alkavat keskustella. Erja paljastaa, että on muuttamassa ulkomaille. Pesonen ilmaisee
ihailunsa rohkeaa tekoa kohtaan ja pyytää Erjaa kahville. Epäröinnin jälkeen Erja suostuu. Heidän
keskustelunsa jatkuu ja he poistuvat kahvilaan. Samalla hetkellä Laura kävelee laivan kannelle ja
keskustelee puhelimessa Raijan kanssa siitä, että Erja on saatava poliisin puheille. Laura toteaa Erjan
jutelleen vieraan miehen kanssa.
SALOMAAN KOTI
Anu ja Juusti keskustelevat Salomaan kotona sieppauksesta ja erityisesti Anu on hieman hermostunut.
Antin suhde työntekijäänsä Sannaan on tullut esille. Anu toteaa myös miehensä yhtiön kurssin laskevan
edelleen pörssissä.
LAIVAN KAHVILA
Erja ja Pesonen juttelevat laivan kahvilassa Pesosen elämästä, Erja kyselee ja Pesonen vastailee.
Kuitenkin koko ajan Pesonen tarkkailee Erjaa ja pyrkii saamaan asioita selville hänestä. Erjan
ehdottaessa kävelyä laivassa Pesonen suostuu, mutta käy ensin vessassa.
TOIMISTOHYTTI
Pesonen menee Alatalon luokse toimistohyttiin, jossa Alatalo alkaa käydä kärsimättömäksi. Pesonen
kuitenkin poistuu juttelemaan Erjan kanssa Alatalon jäädessä hyttiin. Samalla Alatalolle soitetaan ja
laivalla kuulutetaan helikopterin laskeutumisesta laivalle sairastapauksen vuoksi. Helikopterista
laskeutuu joukko karhuryhmän mustiin pukeutuneita miehiä raskaita laukkuja kantaen.
Erja ja Pesonen kävelevät peliautomaateille. Erja ehdottaa pelaamista tietämättä Pesosen
peliongelmista ja kummeksuu Pesosen käytöstä tämän kieltäytyessä pelaamasta. Pelaamisen sijasta he
päättävät mennä laivan baariin, jossa alkavat puhua molempien lapsuudesta. Pesonen poistuu taas
vessaan.
TOIMISTOHYTTI
Pesonen tulee toimistohyttiin, jossa on jo ryhmä poliiseja valmistautumassa. Pesonen vaatii vielä
lisäaikaa Erjan kanssa puhumiseen ennen toimintaa. Alatalo taipuu muutamaan lisäminuuttiin, mutta on
tyytymätön, sillä Pesonen on humalassa.
RAIJAN HUONE
Markku Salomaa saapuu kutsuttuna Raijan luokse. Heidän keskustelussaan käy ilmi, että Raija epäilee
heidän yhteisen tyttärensä Erjan olevan syypää Markun pojan kidnappaukseen. Raija soittaa Erjalle.
SAMAAN AIKAAN LAIVAN BAARISSA
Pesonen saapuu takaisin pöytään ja samaan aikaan Erjan puhelin soi. Erja ei vastaa vaan alkaa
keskustella Pesosen kanssa. Keskustelussa Pesonen avautuu peliongelmastaan. Hän kertoo Erjalle
veloistaan ja siitä, mitä tekisi, jos joskus saisi rahat velkansa maksamiseen. Lopulta keskustelu ohjautuu
Salomaan sieppaukseen ja tunnelma alkaa tiivistyä. Erja ja Pesonen aistivat selvästi toistensa statukset.
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Kaksikon keskustelun keskeyttää Erjan puhelin, joka alkaa taas soida. Raija soittaa. Tällä kertaa Erja
nousee ylös ja menee laivan kannelle vastaamaan.

RAIJAN HUONE
Raija sanoo puhelimeen kertovansa
totuuden. Samalla hän pyytää Erjalta
anteeksi tämän kokemia vääryyksiä. Erja
yrittää lopettaa puhelun, mutta Raija ei
anna. Hän kertoo puhelimessa, mitä
tapahtui Marjatan, Markun vaimon, Antin
äidin kuoliniltana vuonna 1974. Markku
kuuntelee järkyttyneenä vieressä Raijan
kertomusta. Raija tunnustaa menneensä
Marjatan luokse puhumaan hänen ja
Markun yhteisestä lapsesta, Erjasta, ja
vahingossa ampuneensa Marjatan riidan
päätteeksi tämän omalla aseella. Vauvaikäinen Antti oli nähnyt koko tapauksen. Erja oli lavastanut
tilanteen näyttämään itsemurhalta. Markku murtuu kuultuaan Raijan kertomuksen. Raija pyytää Erjaa
kertomaan totuuden Antille. Tämä ei kuitenkaan suostu vaan kysyy, oliko hän vahinkolapsi. Raija
tunnustaa hankkiutuneensa raskaaksi tarkoituksella voidakseen rikkoa Markun ja Marjatan avioliiton.
Erja katkaisee puhelun. Markku ihmettelee, kun Raija on ilmiantanut oman tyttärensä poliisille, mutta
Raija toteaa pelastaneensa Antin.
TOIMISTOHYTTI JA LAIVAN AULA
Karhuryhmä on toimintavalmiina. Alatalo syyttää Pesosta juovuksissa olemisesta ja ottaa ohjat käsiinsä,
vaikka Pesonen yrittää saada vielä hiukan lisäaikaa. Poliisit törmäävät toimistohytin ulkopuolella
Lauraan, joka tunnistaa Alatalon. Laura otetaan kiinni hänen vastustelustaan huolimatta. Pesonen
käyttää tilannetta hyväkseen ja häipyy hytistä Alatalon jäädessä keskustelemaan Lauran kanssa.
LAIVAN ULKOKANSI
Erja seisoo kannella, kun Pesonen saapuu. Hän kertoo Erjalle nähneensä laivan baarissa poliiseja. Erja
valpastuu ja tunnustaa Pesoselle poliisien etsivän häntä, koska hän on auttanut ystäväänsä Salosen
sieppaamisessa. Erja kehottaa Pesosta häipymään, mutta Pesonen tarjoaa itseään Erjalle panttivangiksi.
Erja ottaa aseen laukustaan ja vie Pesosen sillä uhaten pois kannelta.
ERJAN HYTTI JA KÄYTÄVÄ / MAAKELLARI
Alatalo saa tietää Pesosen joutuneen panttivangiksi. Erja johdattaa Pesosen hyttiinsä, mutta tähtää tätä
edelleen aseella kysyen, onko kyse ansasta. Pesonen hämmästyy. Tilanne kuitenkin rauhoittuu, ja
Pesonen avaa radion, etteivät poliisit kuulisi heitä. Samaan aikaan hyttikäytävä täyttyy poliiseista. Erja
tunnustaa hytissä Pesoselle, ettei ole mitään ystävää vaan hän itse on syyllinen Salosen kidnappaukseen.
Pesonen halaa ja lohduttaa Erjaa sekä kyselee lisää asiasta.
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Laura puolustaa Erjaa Alatalolle, joka saa viestin, että Salomaa on löydetty, mutta hänen reidessään on
laite, jossa on kiinni myrkkyruisku. Erja kertoo Pesoselle, millä tavalla hän on suunnitellut Salomaan
sieppauksen ja miten hän tilanteesta hyötyy. Pesonen ihailee avoimesti Erjan suunnitelmaa ja ehdottaa,
että he katoaisivat yhdessä. Erja miettii hetken ja suostuu ajatukseen. Samalla hän avaa riistakameran ja
huomaa, että Salonen on löydetty.
Hytin ovelle koputetaan ja Alatalo
vaatii oven avaamista poliisille. Erja
uhkaa Salomaan henkeä tappavalla
ruiskeella. Erja kirjoittaa paperille
salaisen ulkomaisen tilinsä
numeron, jonne hänen saamansa
rahat ovat menneet ja antaa
paperin Pesoselle. Pesonen suutelee
Erjaa ja arvelee tämän saavan
ensikertalaisena vapaudenriistosta
korkeintaan muutaman vuoden
tuomion. Pesonen tunnustaa
olevansa poliisipsykologi, mutta
kieltää olevansa missään tekemisissä käynnissä olevan operaation kanssa. Erja hämmentyy hänen
sanoistaan, mutta Pesonen vain pyytää Erjaa luottamaan häneen ja ilmoittaa odottavansa Erjan
vapautumista. Alatalo vaatii Erjaa tulemaan hytistä, minkä tämä tekeekin.
Erjalla on puhelin kädessään ja hän ilmoittaa poliiseille menevänsä kapteenin hyttiin. Alatalo ilmoittaa
Soneran olevan valmiina katkaisemaan verkon, jotta laite saadaan Salomaan reidestä. Erja näppäilee
puhelinta ja samaan aikaan maakellarilla Salomaa huomaa laitteen aktivoituvan. Erja kertoo laitteen
aktivoituvan verkon sulkemisesta huolimatta. Antti leikkaa laitetta kiinnittävän teipin samaan aikaan,
kun verkko pimenee, mutta siitä huolimatta injektioneula ehtii upota hänen reiteensä.
HYTTIKÄYTÄVÄ
Erja ilmoittaa Alatalolle haluavansa puhua puhelimessa Salomaan kanssa. Hän kertoo, ettei ruiskussa
ollut myrkkyä vaan keittosuolaliuosta. Hän kertoo myös Raijan odottavan kuulusteluja Marjatan
kuoleman tiimoilta. Erja viedään pois.
ERJAN HYTTI
Alatalo menee Erjan hyttiin Pesosen luokse. Pesonen luovuttaa poliisikorttinsa. Alatalo ihmettelee
Pesosen reaktiota, mutta tämä ilmoittaa eroavansa virastaan ja poistuu hytistä. Käytävällä Pesonen
ohittaa Erjan ja he katsovat toisiaan. Pesonen poistuu laivan kannelle nojaamaan kaiteeseen kasvoillaan
arvoituksellinen ilme.
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