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Tervetuloa Taidetestaajat! 
 

Kiva, että olette tulossa Tampereen Teatteriin katsomaan Sademies-esitystä!  
Taidetestaajat-elämys koostuu kolmesta vaiheesta: etkoista, teatterivierailusta  
ja jatkoista. 

Etko- ja jatkomateriaali sisältää tutustumisvideon sekä tämän kirjallisen materiaalin  
Kirjallisessa materiaalissa on tietoa Sademies-esityksestä ja sen aiheista sekä monenlaisia tehtäviä 
esityskokemuksen käsittelyyn. Poimikaa materiaalista teille sopivat osat! Materiaalin lopussa INFO 
kertoo tärkeimmät asiat saapumisesta vierailulle. 

Video AVARA LAVA – Tampereen Teatteri esittäytyy (kesto noin 13 min) 
Hienoa, jos ehditte katsoa videon ennen teatterivierailua. Videolla esitellään teatterin ammatteja ja 
esityksen valmistamista sekä käydään läpi teatterietikettiä.  
Videon ovat tehneet Linnainmaan koulun oppilaat Santeri Airaksinen, Lukas Jokilehto, Roni Knuutila, 
Lotta Liuhamo, Arvid Lundén ja Tiia Strömsholm  
Linkki videoon: https://www.youtube.com/watch?v=D9iLdoQOybo 

Näyttelijöiden haastatteluhetki vierailun yhteydessä, lähetä kysymyksiä 
Esityksen jälkeen näyttämöllä on Sademiehen näyttelijöiden haastatteluhetki, joka kestää noin 20 
minuuttia. Haastattelijana toimii näyttelijä Valtteri Lehtinen tai näyttelijä Ronja Alatalo. Jos haluatte, 
voitte lähettää etukäteen kysymyksiä näyttelijöille oman esityspäivän haastatteluun. Lähetä kysymykset 
osoitteella: neili.koivuniemi@tampereenteatteri.fi. Liitäthän viestiisi vierailupäivänne. 

Teatterin nettisivuilta www.tampereenteatteri.fi löydät tämän etko- ja jatkomateriaalin Sademiehen 
sivulta tai Yleisötyö-sivulta kohdasta Taidetestaajat. 

Mitä tykkäsitte? Fiilikset jakoon: #tampereenteatteri #sademies #taidetestaajat 

Lisätietoa: Neili Koivuniemi, tiedottaja, yleisötyö, neili.koivuniemi@tampereenteatteri.fi 
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I  SADEMIES: näytelmän perustiedot 
Sademies perustuu yhdysvaltalaiseen elokuvaan Rain Man (1988), jota tähditti Dustin Hoffman  
ja Tom Cruise. Neljä Oscar-palkintoa voittanut Sademies nähdään nyt ensimmäistä kertaa Suomessa 
näyttämösovituksena. 

Charlien elämä pyörii rahan, autojen ja menestyksen ympärillä. Isän kuoltua hän uskoo pääsevänsä 
miljoonaperintöön käsiksi. Yllätys onkin melkoinen, kun isä on testamentannut omaisuutensa Charlien 
autistiselle, laitoksessa asuvalle veljelle, jonka olemassaolosta hänellä ei ollut tietoakaan. 
  
Veljesten tutustumisesta syntyy yllättävä kasvutarina, jossa punnitaan mitä on ystävyys, luottamus ja 
rakkaus. 
  
Sademies on koskettava ja hauska tarina itsensä löytämisestä, erilaisuudesta ja erityisyydestä. 
 
 
Työryhmä 
    
Käsikirjoitus 
Suomennos 
Ohjaaja 

Dan Gordon 
Aino Piirola 
Georg Malvius  

Lavastus- ja pukusuunnittelu  Mikko Saastamoinen  
Valosuunnittelu                         Raimo Salmi 
Äänisuunnittelu                         Ivan Bavard 
 
Rooleissa: 
Charlie Babbitt Lari Halme  
Raymond Babbitt Risto Korhonen  
Tri Bruener Matti Hakulinen  
Hra Mooney/Poliisi/Tri Marston Arttu Ratinen  
Susan Anna Ackerman  
Lucy/Tarjoilija/Iris Petra Heinänen  
 

 

Ensi-ilta Tampereen Teatterin päänäyttämöllä 7.9.2018 
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II  Tehtäviä ennen esitystä, esityksen aikana ja  
esityksen jälkeen 
 
Tehtävistä voi teettää keskustelu-, puhe- tai kirjoitusharjoituksia 
 
 
Ennen esitystä:  
 

1. Keskustelkaa 3-4 hengen ryhmissä, millaisia asioita tiedätte autismista. Entä millaisia 
ennakkoluuloja teillä on autismin suhteen?  

2. Pohdi, miten näytelmän nimi liittyy itse tarinaan. Kirjoita pohdintasi ylös.  
3. Etsikää ryhmissä tietoa näytelmän pääosan esittäjien, Lari Halmeen ja Risto Korhosen, 

aiemmista töistä näyttelijöinä.  
4. Tehkää ryhmässä posteri teatterietiketistä TAI mainosjuliste Sademies-esityksestä omien 

ennakkokäsitysten perusteella.   
5. Tutustukaa Sademies-alkuperäiselokuvaan. Pohtikaa modernisoidun näytelmäversion eroja  

80-luvulla tehtyyn elokuvaan.  
6. Lukekaa Sademies-näytelmän esittelyteksti Tampereen Teatterin nettisivuilta 

(tampereenteatteri.fi) ja keskustelkaa ryhmissä, millainen näytelmä on kyseessä (tragedia, 
komedia ym.) Kirjoittakaa ylös, miksi päädyitte juuri valitsemaanne draaman tyyliin.  

7. Miettikää, millainen hahmo Sademies voisi olla ja piirtäkää kuva.  
  
Esityksen aikana:  
 

1. Pohdi, miten henkilöhahmojen väliset suhteet muuttuvat esityksen aikana.   
2. Miten puvustus kuvaa henkilöhahmojen persoonaa?  Vertaa joko veljesten tai naishahmojen 

asuja ja ulkoista olemusta näytelmässä. Miten nämä vaikuttavat hahmoista syntyvään kuvaan? 
3. Kuinka lavastus luo tarinaan tunnelmaa? 
4. Tarkkaile screenien eli videokankaiden käyttöä näytelmässä. Miten niitä hyödynnetään 

esityksessä? Miten videot ja stillkuvat palvelevat tarinaa? 
5. Pohdi, miten aiemmat ennakkokäsityksesi autismista muuttuvat esityksen edetessä.  
6. Millaisia tunteita tapahtumat sinussa herättävät?  
7. Pohdi, miten sivuhahmot vaikuttavat tarinan etenemiseen ja mikä rooli heillä on tarinassa.  
8. Kiinnitä huomiota, kuinka valaistusta muutetaan eri kohtauksissa. Millaisia huomattavia 

muutoksia siinä esiintyy?  
9. Millaista elekieltä näyttelijät käyttävät?  
10. Miten musiikkia käytetään näytelmässä? Miten se vaikuttaa kohtausten tulkintaan? 
11. Vastaavatko näyttelijöiden kehittämät hahmot sinun omaa käsitystäsi hahmoista?  

 

Esityksen katsomisen jälkeen:  
1. Mistä näytelmän nimi Sademies tulee? Mitkä kaksi merkitystä Sademies saa? 
2. Miksi Charlie sai vain auton perinnöksi isältään? 
3. Ansaitsisiko mielestäsi Charlie puolet isän rahoista? Miksi? Miksi ei? 
4. Mitä mieltä olet näytelmän epäsoveliaasta kielenkäytöstä? 
5. Mitä ajatuksia näytelmän nimi herätti ennen esitystä ja miten näytelmä lopulta vastasi  

näitä odotuksia? 
6. Miten lavasteet loivat tunnelmaa ja tukivat esitystä? 
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7. a)    Miten Charlien suhtautuminen veljeensä ja autismiin muuttui esityksen aikana?  
b) Entä miten oma suhtautumisesi autismiin muuttui esityksen aikana vai muuttuiko? 

8. Oliko loppu mielestäsi hyvä? Olisiko esityksen voinut lopettaa muuten? Miten? 
9. Mikä on mielestäsi näytelmän sanoma?  
10. Onko näytelmä mielestäsi komedia vai tragedia? Listatkaa esityksestä löytyviä koomisia ja  

traagisia piirteitä. 
11. Mistä pidit näytelmässä ja mistä et pitänyt? Mikä kosketti tai ärsytti? Miten näytelmä vaikutti 

sinuun? 
 

Opettajalle vastausvihjeitä (katsomisen jälkeen –tehtäviin): 

1. Pienenä Charlie ei osannut sanoa veljensä Raymondn nimeä oikein vaan kutsui häntä 
Rainmaniksi ja Sademies on suomennos nimestä. 

2. Charlie oli nuorena lainannut ilman lupaa isänsä autoa ja karannut kotoa. Isä oli katkera ja 
vihainen, koska Charlie ei ottanut enää mitään yhteyttä häneen sen jälkeen. 

3. Esimerkiksi ei, koska Charlie kidnappasi veljensä rahojen takia. (Mikä vaan käy perusteltuna.) 

7. a) Aluksi Charlie ei välitä veljestään ja pitää autisteja vähempiarvoisina. Haluaa vain rahaa häneltä.    
Lopussa Charlie alkaa pitämään veljeään tärkeänä ja ymmärtää autismia enemmän. 

9. Esimerkiksi esityksen sanoma on ”kaikenlaisten ihmisten arvostaminen ja hyväksyminen on 
tärkeää”. (Sanomasta voi olla monta eri tulkintaa.) 
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Tehtäviä henkilöhahmoista  
Nämä tehtävät kannattaa tehdä esityksen katsomisen jälkeen, kun henkilöhahmoista on syntynyt selkeä 
kuva.  

 
1. Hahmo ja käsite 

Yhdistä oikea luonteenpiirre ja ammatti jokaiseen henkilöön 

1._____     Charley Babbitt 
2._____     Raymond Babbitt 
3._____     Susan 
4._____     Tri Breuner 
5._____     Lucy 
6._____     Iris 
7._____     Herra Mooney 
8._____     Tri Marston 
 

a. itsekäs 
b. oikeudenhaluinen 
c. asiantunteva 
d. uskomaton muisti 
e. tohtori 
f. autokauppias 
g. seksityöläinen 
h. kylmäpäinen 
i. assistentti 
j. rahanahne 
k. psykiatri 
l. aikaansaava 
m. asianajaja 
n. ärsyyntynyt 
o. autisti 
p. Charlesin businesskumppani 
 

Oikeat vastaukset: 
1.  a,f      Charley Babbitt 
2.  d,o     Raymond Babbitt 
3.  l,p      Susan 
4.  c,e     Tri Breuner 
5.  i,n      Lucy 
6.  g,j       Iris 
7.  m,h    Herra Mooney 
8.  b,k      Tri Marston 
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Henkilökuvaukset: 

 Charley Babbitt: itsekäs, autokauppias 
 Raymond Babbitt: autisti, uskomaton muisti 
 Susan: aikaansaava, hyväsydäminen, Charlesin businesskumppani 
 Tri Bruener: omistushaluinen, asiantunteva, tohtori 
 Lucy: ärsyyntynyt, assistentti 
 Iris: seksityöläinen, omahyväinen, rahanahne 
 Herra Mooney: asianajaja, kylmäpäinen 
 Tri Marston: asiantunteva, oikeudenhaluinen, psykiatri 

 

2. Charlesin ja Raymondin henkilökuvaukset 

Täydennä näkemäsi näytelmän perusteella henkilökuvaukset ja täydennä oman mielikuvasi mukaan 
hahmon lempiväri ja lempiruoka 

Charles Babbitt 
ikä: 
ammatti: 
perhe: 
olemus: 
tavoitteet elämässä: 
suhtautuu muihin ihmisiin: 
lempiväri: 
lempiruoka: 

Raymond Babbitt 
ikä: 
erityispiirteet: 
perhe: 
olemus: 
keino hallita stressiä: 
suhtautuu muihin ihmisiin: 
lempiväri: 
lempiruoka: 
 

Vastausvihjeitä:  
 
Charles Babbitt 
ikä: 30 
ammatti: autoalan yrittäjä 
perhe: edesmenneet vanhemmat, veli, tyttöystävä 
olemus: kiireinen, äkkipikainen, itsekäs 
tavoitteet elämässä: rikastua 
suhtautuu muihin ihmisiin: itsekeskeisesti 
lempiväri: 
lempiruoka: 
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Raymond Babbitt 
ikä: 47 
erityispiirteet: autismi, erittäin hyvä muisti 
perhe: edesmenneet vanhemmat, veli 
olemus: herkkä, ennakkoluuloinen, rutiinia tarkasti noudattava, hyväntahtoinen 
keino hallita stressiä: baseball-vitsin hokeminen 
suhtautuminen muihin ihmisiin: avoimesti ja toiveikkaasti 
lempiväri: 
lempiruoka: 
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III   ERILAISUUS: keskustelu-, kirjoitus- ja draamatehtäviä 

 
Ennen teatteriesitystä 

1. Ihmisten erilaiset ominaisuudet 
Keskustelkaa pareittain tai ryhmissä asioista ja ominaisuuksista, jotka tekevät ihmisistä tai 
ihmisryhmistä erilaisia. Kootkaa näitä ominaisuuksia ajatuskartan muotoon taululle ja keskustelkaa 
siitä, mitkä näistä kerätyistä ominaisuuksista erottelevat ihmisiä positiivisessa ja mitkä negatiivisessa 
mielessä. 
 
Keskustelun sijaan ominaisuuksien sävystä voidaan järjestää äänestysjumppa. Käydään läpi 
ominaisuus kerrallaan ja ne, jotka ovat sitä mieltä, että kyseinen ominaisuus erottelee ihmisiä 
negatiivisessa mielessä, nousevat seisomaan. He myös perustelevat näkemyksiään ja istumaan 
jääneiltä voi pyytää vasta-argumentteja. 

2. Omat vahvuudet 
Listaa kahdessa minuutissa niin monta positiivista ominaisuutta itsestäsi kuin ehdit. Numeroi 
löytämistäsi ominaisuuksista mielestäsi viisi tärkeintä. Käykää läpi vahvuuksianne ja miettikää, miksi 
omien vahvuuksien löytäminen ja tunnistaminen on tärkeää. 

 
3. Ystäväkirja 

Jokainen täyttää ensin itsestään ”ystäväkirjan” (Liitteenä ERILAISUUS-osion lopussa) sivun 
positiivisessa hengessä. Tämän jälkeen paperit sekoitetaan ja jaetaan sattumanvaraisesti oppilaille. 
Nämä täydentävät ystäväkirjan toiselle sivulle oman positiivisen näkemyksensä luokkatoverista 
rastittamalla kolme kaveriin parhaiten sopivaa adjektiivia. Lopuksi paperit palautetaan omistajilleen. 

 
4. Mielipidekirjoitus erilaisuudesta 

Sanotaan, että ”Erilaisuus on rikkautta”. Kirjoita lyhyt mielipidekirjoitus joko puolesta tai vastaan. 
Muista perustella mielipiteesi! 

 
5. Mitä on autismi? 

Näytelmässä erilaisuus näkyy eniten Raymondin roolihahmossa. Selvittäkää, mitä sana autismi 
tarkoittaa. Millaiset tavat, taidot ja hankaluudet ovat tyypillisiä autistisille ihmisille? Tietoa löytyy 
mm. tämän materiaalin autismi-osuudesta. 

 

Teatteriesityksen jälkeen  

1. Patsaspuisto 
Oppilaat jaetaan ryhmiin. Jokainen ryhmäläinen muotoilee vuorollaan kaikista muista 
ryhmäläisistään patsaan, joka esittää häntä itseään koskettanutta näytelmän kohtausta. Ryhmä 
valitsee patsaistaan sen, jonka haluaa esitellä patsaspuistossa muille ryhmille. 

2. Veljesten tuolit 
Tilassa on kaksi tuolia. Toinen tuoli on Charlien ja toinen Raymondin. Oppilaat istuutuvat vuorotellen 
Charlien tai Raymondin tuoleihin.  
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A) Tuolissa istuessaan oppilas kertoo (roolihahmoonsa eläytyen eli Charliena tai Raymondina), 
millaisena pitää itseään. Oppilas voi kuvailla ja perustella (hahmonsa) toimintaa tietyssä näytelmän 
kohtauksessa. 

B) Tuolissa istuessaan oppilas kertoo, mitä ajatteli vastapäisessä tuolissa istuvasta veljestään ja 
tämän toiminnasta valitsemassaan näytelmän kohtauksessa. Vastapäinen tuoli voi olla tyhjä, mutta 
jokainen istuu molempien hahmojen tuolissa. 

Tuolissa istuva kertoo, missä tilanteessa huomasi arvostavansa ja ymmärtävänsä veljeään sekä mistä 
asioista pitää erityisesti veljessään. 

Harjoitukseen voi halutessaan lisätä myös näytelmän muita hahmoja tuoleineen. 
 

3. Tulevaisuuden valokuva-albumi 
Tässä tehtävässä pohditaan, millaisia näytelmän henkilöiden elämäntilanteet ja keskinäiset suhteet 
ovat viiden vuoden kuluttua.  

Jokainen osallistuja pohtii vuorollaan, mitä näytelmän henkilöille kuuluu viiden vuoden kuluttua. 
Hän konkretisoi pohdintansa tuloksen ottamalla valokuvan valitsemastaan näytelmän 
henkilöhahmosta yhdessä yhden tai useamman näytelmän muun henkilöhahmon kanssa.  

(Henkilöhahmot voidaan tarvittaessa myös arpoa ryhmäläisten valokuvattavaksi, jos halutaan 
käsitellä kaikkien näytelmän hahmojen tulevaisuutta.) 

Valokuvaaja nimeää henkilöt, asettelee heidät tilanteen vaatimalla tavalla ja ottaa valokuvan. 

Ryhmä päättää, mitä ryhmäläisten valokuvia otetaan ryhmän yhteiseen tulevaisuuden valokuva-
albumiin. Tavoitteena on rakentaa ryhmässä henkilöhahmoille yhtenäinen ja ehyt tarina, mutta 
ryhmä voi päätyä myös toisenlaiseen ratkaisuun.  

Jokainen ryhmä esittelee valokuva-albuminsa toisille ryhmille. 

4. Erilaisuuden pelko 
Sekä Charlie että Raymond pelkäsivät erilaisuutta mutta eri tavoin. Mitä Charlie pelkäsi? Entä 
Raymond? Miten tämä näkyi näytelmässä? 
 

5. Kirje Raymondille 
Veljesten välinen suhde muuttui näytelmässä merkittävästi. Kirjoita kirje, jonka Charlie voisi lähettää 
Raymondille ennen veljesten seuraavaa tapaamista.  

 
6. Tarina jatkuu 

Miten veljekset pitävät jatkossa yhteyttä? Mitä tapahtuu, kun he tapaavat seuraavan kerran? Jatka 
tarinaa. Voit kirjoittaa joko Charlien tai Raymondin näkökulmasta. 
 
 

 

 

 



11 
 

Liite tehtävään III ERILAISUUS: Ennen teatteriesitystä, tehtävä 3. Ystäväkirja  

 

YSTÄVÄKIRJA    

 

Nimeni on _________________________ 

Luonteeltani olen 

___________________________________ 

Osaan parhaiten ___________________________________ 

Vahvuuksiani ovat ___________________________________ 

Haaveilen 

___________________________________ 

Aion 

___________________________________ 

Haluaisin oppia ___________________________________ 

Toivon pääseväni ___________________________________ 

Odotan innolla 

___________________________________ 

Parasta just nyt 

___________________________________ 
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SINÄ OLET 

⃣  Ystävällinen   Empaattinen 

⃣  Positiivinen   Joustava 

⃣  Iloinen    Yhteistyökykyinen 

⃣  Nauravainen   Suvaitsevainen 

⃣  Pirteä    Ahkera 

⃣  Rehellinen   Auttavainen 

⃣  Luotettava   Itsevarma 

⃣  Reilu    Rohkea 

⃣  Oikeudenmukainen  Tunnollinen 

⃣  Fiksu    Itsenäinen 

⃣  Huumorintajuinen  Seikkailunhaluinen 

⃣  Kannustava   Sosiaalinen 

 

Terkuin, _______________ 
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IV  AUTISMI, tietoa ja tehtäviä 
Mitä on autismi? 
Autismi on autismikirjoon kuuluva neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö, joka aiheuttaa hyvin 
vaihtelevia toiminnan esteitä. Nämä toimintarajoitteet vaikuttavat huomattavasti autistisen henkilön 
elämään, mutta autismiin liittyy myös useita vahvuuksia. Monille henkilöille autismi on osa identiteettiä: 
autismi ei ole tauti tai sairaus, josta pitäisi "parantua." Autistisilla henkilöillä aistien välittämä tieto ja sen 
tulkinta on yksilöllistä ja tavallisesta poikkeavaa. (Lähde: www.autismiliitto.fi) 

Autismin yleisyys 
Autismikirjon häiriön esiintyvyys väestössä on maailmanlaajuisesti 1.04 %. Autismikirjon diagnoosien 
määrä on viime vuosina lisääntynyt vahvasti. Oireet eivät ole yleistyneet väestössä, vaan kasvu 
diagnooseissa johtuu todennäköisesti laajentuneista diagnoosikriteereistä eli siitä, että useampi hakee 
apua, sekä ammattilaisten lisääntyneestä tietoisuudesta. Autismi on 3–4 kertaa yleisempää pojilla kuin 
tytöillä.  

Autismin diagnosointi 
Autismidiagnoosi tehdään useimmiten lapsen ollessa 1 ½ -vuotias. Kun diagnoosi saadaan varhaisessa 
vaiheessa, sitä varhaisemmin kuntoutus voidaan aloittaa ja sitä vaikuttavampaa se on. Oikean 
diagnoosin tekeminen on tärkeää, koska sen jälkeen voidaan suunnitella henkilölle hänen tarpeidensa 
mukaiset tukitoimet. 
 

1. Mitä seuraavista autismin piirteistä huomasit näytelmän päähenkilöllä? 

 Elää jossain määrin omassa maailmassaan rajoittuneiden, omalaatuisten kiinnostuksen 
kohteiden parissa. 

 Välttää katsekontaktia tai poikkeava katsekontakti 
 Oppii hyvin helposti ulkoa valtavia tietomääriä, mutta on vaikeuksia selostaa asioiden 

merkityksiä tai yhteyksiä (vaikeuksia löytää "punaista lankaa") 
 Tulkitsee kirjaimellisesti moniselitteiset, vertauskuvalliset ilmaisut (käsittää väärin esim. 

kehotuksen "muistapa olla kunnolla hyvän sään aikana") 
 Puhuu muodollisesti, ”robottimaisesti” 
 Keksii omalaatuisia sanoja ja ilmaisuja 
 Ääntelee tahattomasti (rykii, murahtelee, maiskuttelee, huudahtelee) 
 Hämmästyttävän hyvä joissakin asioissa ja hämmästyttävän huono toisissa 
 Empatiakyvyn (eläytymiskyvyn) puutetta 
 Tekee naiiveja (lapsellisia) ja kiusallisia huomautuksia 
 Liikkeet tai eleet ovat kömpelöitä, huonosti koordinoituja tai epätavallisia 
 Vaikeuksia suorittaa loppuun yksinkertaisia, jokapäiväisiä askareita, koska toistaa 

pakonomaisesti tiettyjä toimintoja (juuttumistaipumus) 
 Kiintyy esineisiin tai asioihin omalaatuisella tavalla  
 Huomattavan erikoisia kehon asentoja 
 Huomattavan erikoisia kasvojen ilmeitä 
 Vaikeuksia sosiaalisissa taidoissa 
 Vaikeuksia sosiaalisessa mielikuvituksessa (esim. vaikeuksia ymmärtää ja tulkita muiden 

ihmisten ajatuksia, tunteita ja toimia) 
 Aistiyliherkkyydet 
 Asiakeskeisyys ja pyrkimys täsmällisyyteen 
 Keskittyminen puheeseen ilmeiden tarkkailun sijaan 
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2. Autismikirjon häiriöihin liittyy myös hyvin paljon vahvuuksia. Huomasitko näitä? 
 Rehellisyys 
 Oikeudentunto 
 Hyvä yksityiskohtien taju 
 Omaperäinen ajattelu 
 Huumorintaju 

 

3. Mitä pitää huomioida autistin kohtaamisessa? 

 Kommunikoi selkeästi ja käytä konkreettista kieltä. Noudata kommunikoinnissa selkeää 
vuorottelua. Tarvittaessa hyödynnä kuvia ja kirjoitettuja ohjeita. 

 Ole rauhallinen, ystävällinen ja määrätietoinen. 
 Poista ylimääräiset ärsykkeet (melu, valo, hajut, liika lämpö). Vältä turhaa puhetta. Hiljaisuus voi 

tarkoittaa, että henkilö prosessoi asiaa. 
 Älä tulkitse – kyseessä on harvoin uhma, itsekkyys tai paha tahto. 
 Ole suora ja selkeä. Varmista, että asiasi on ymmärretty. 
 Ota huomioon myös fyysinen etäisyys. 
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V   Synopsis eli tiivistelmä näytelmästä 
 
Ensimmäinen näytös 
 
Ensimmäinen kohtaus  
 
Näytelmä alkaa Charlie Babbitin ollessa pahoissa rahaongelmissa, joiden vakuutena on Charlien yritys ja 
autot. Charlien elämä pyörii rahan ja menestyksen ympärillä. Charlien työntekijälle Lucylle soittaa eräs  
henkilö, joka vaatii saada rahansa ja autonsa. Charliella näitä kumpaakaan ei vielä ole, joten Lucy  
valehtelee puhelimeen pelastaakseen Charlien nahan. 
Sen jälkeen Susan saa puhelun Charlien isän lakimieheltä, että Charlien isä on kuollut. Charlien  
tyttöystävä Susan on pahoillaan Charlien isän kuolemasta, mutta Charlie kertoo, kuinka hän ja hänen 
isänsä eivät olleet läheisiä.  
 
Toinen kohtaus  
 
Charlie ja Susan ovat juuri tulleet Charlien isän hautajaisista ja ovat edesmenneen isän kartanossa. 
Charlie ei kaipaa isäänsä juuri ollenkaan. Charlie muistelee isänsä autoa, jolla hän ei saanut ajaa, mutta 
kuinka hän lopulta salaa otti auton. Charlie myös kertoo Susanille hänen mielikuvitusystävästään 
Sademiehestä, joka lohdutti häntä Charlien äidin kuoleman jälkeen.   
Seuraavaksi asianajaja herra Mooney saapuu huoneeseen lukemaan Charlien isän testamentin. Charlie 
perii isältään vain ruusupuskan ja vanhan auton. Vainajan yli seitsemän miljoonan dollarin omaisuus 
menee erään säätiön tilille nimettömän edunsaajan hyväksi. Charlie raivostuu.  
  
Kolmas kohtaus  
 
Charlie on Wallbrookin hoitolaitoksessa juttelemassa tohtori Bruenerin kanssa. Charlie uhkaa haastaa 
hoitolaitoksen oikeuteen. Charlie tapaa autistisen Raymondin, joka tunnistaa Charlien auton ja joka 
lopulta paljastuu Charlien isoveljeksi. Tohtori Bruener kertoo Raymondin ominaisuuksista ja 
autistisuudesta ja siitä, kuinka hän ei pysty unohtamaan mitään elämänsä tapahtumia. Charlie painostaa 
Raymondia lähtemään Los Angelesiin. Raymond ei haluaisi lähteä, mutta joutuu lähtemään matkaan 
mukaan, sillä hänellä ei ole kykyä argumentoida Charlieta vastaan.  
  
Neljäs kohtaus  
 
Charlie, Susan ja Raymond ovat hotellissa. Raymond jää omaan huoneeseensa nukkumaan. Hän ei 
haluaisi olla siellä. Charlie ja Susan alkavat suutelemaan kiihkeästi omassa huoneessaan. Raymond 
yllättää heidät ja Charlie suuttuu hänelle. Hän käskee Raymondin menemään takaisin huoneeseensa. 
Susan käskee Charlieta pyytämään huutamistaan anteeksi, mutta Charlie ei tee niin vaan jatkaa 
haukkumista. Susan suuttuu Charlielle, koska Charlie on itsekäs pitäessään Raymondia "itsellään", jotta 
saisi testamenttirahoista puolet itselleen. Susan lähtee kohtauksen lopussa pois hotellista ja Charlie jää 
suutuspäissään huoneeseen.  
  
Viides kohtaus  
 
Charlie ja Raymond ovat lentokentällä menossa Los Angelesiin katsomaan Dodgerseja. Lentokentällä 
ilmenee Raymondin ihmeellinen kyky muistaa puhelinnumeroita, joita hän oli aikaisemmin lukenut 
puhelinluettelosta. Charlie vastaanottaa puhelun Bruenerilta, joka pyytää häntä tuomaan Raymondin 
takaisin kotiin. Charlie kuitenkin kieltäytyy, sillä hän haluaa osuutensa perintörahoista. Kiihkeä puhelu 
herättää vieressä olevien poliisien huomion.  Puhelun jälkeen Charlien ja Raymondin on aika astua 
lentokoneeseen, mutta pian ilmenee vaikeuksia, kun Raymond ei suostukaan nousemaan 
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lentokoneeseen. Lopulta Raymond saa paniikinomaisen kohtauksen, jolloin poliisit puuttuvat 
tilanteeseen ja kieltävät heiltä koneeseen nousun. Lopulta Charlie ja 
Raymond lähtevät matkaan autolla.   
 
 

Toinen näytös 
Ensimmäinen kohtaus 

Veljekset katsovat TV:tä. Käy ilmi, että Raymond ei halua lentää Los Angelesiin eikä myöskään ajaa sinne 
autolla, kun sataa. Charlie puhuu puhelimessa bisneskumppaneilleen. Tästä käy ilmi, että Charlien 
bisnekset ovat menossa huonoon suuntaan. Charlie soittaa myös Susanille. Tämä on Charlielle erittäin 
vihainen, koska hän ajattelee Charlien kidnapanneen Raymondin. Charlie hermostuu, koska Raymond 
puhuu jatkuvasti. Raymond kertoo heidän yhteisestä lapsuudestaan. He käyvät nukkumaan. 

Toinen kohtaus 

Veljekset heräävät hotellihuoneesta. Susan soittaa Charlielle. Charlien yritys on kaatumisen partaalla. 
Susan lentää Charlien luo huomenna. Charlie lukee Raymondille TV-opasta ja Raymond muistaa kaikkien 
ohjelmien alkamisajat ja kanavat. Charlie hoksaa Raymondin osaavan laskea kortteja, ja veljekset sopivat 
kasinolle lähtemisestä. 

Kolmas kohtaus 

Veljekset ovat voittaneet kasinolla paljon rahaa. Kasinolla oleva ilotyttö Iris lähestyy Raymondia. Iris ja 
Raymond keskustelevat, ja lopulta Iris loukkaantuu Raymondin kommenteista ja lähtee pois. Charlie 
kiittää Raymondia avusta kasinolla ja pyytää anteeksi aikaisempaa käytöstään. Charlie opettaa 
Raymondin tanssimaan. Charlie vastaa puhelimeen. Käy ilmi, että joku on soittanut vartijat, koska 
Raymond laski kortteja kasinolla. Susan saapuu hotellihuoneeseen. Charlie sanoo Susanille, että rakastaa 
häntä, mutta Susan ei ota tätä tosissaan. Charlie lähtee puhumaan vartijoille. Susan ja Raymond 
tanssivat ja suutelevat. Susan lopulta uskoo Charlieta ja hekin suutelevat. Charlie, Raymond ja Susan 
lähtevät Las Vegasista mukanaan Charlien ja Raymondin huijaamat rahat.  

Neljäs kohtaus 

Charlie keskustelee tohtoreiden Bruener ja Marston kanssa. Charlielle määrätään lähestymiskielto, eikä 
hän saa tavata Raymondia enää. Charlie ei hyväksy lähestymiskieltoa. Oikeus todennäköisesti määrää 
Raymondin sijoitettavan Wallbrookiin. Bruener tarjoaa Charlielle 500 000 dollarin shekin, mutta Charlie 
kieltäytyy tästä. Marston keskustelee Raymondin kanssa. Raymond sanoo haluavansa asua Charlien 
luona, mutta myös Wallbrookissa. Lopulta Charlie sanoo Raymondille jättävänsä hänet tohtoreiden 
huomaan. Raymond sanoo Charlien olevan hänen paras ystävänsä. 
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VII   Totuus teatterialasta 
Haastattelijoina Aleksi Aartola, Valtteri Koivisto ja Matias Mäkiranta Tampereen Lyseon lukiosta 

 

Haastateltavina näyttelijät Risto Korhonen, Arttu Ratinen ja Lari Halme 

Näytelmät ja teatteri saattavat olla monelle koululaiselle ja lukiolaiselle täysin vieras asia. Tampereen 
lyseon lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoina emme kuitenkaan kuulu tähän ryhmään. Pääsimme ÄI3-
kurssilla työstämään oheismateriaalia Sademies-näytelmään. Saimme myös ainutlaatuisen tilaisuuden 
tavata kolme esityksen näyttelijää Lari Halmeen, Risto Korhosen ja Arttu Ratisen. 

Näyttelijät tulivat paikalle rennonoloisesti, ”juttelunomaiseen” tuokioon kertomaan kokemuksiaan 
näyttelijän työstä ja arjesta. Näyttelijät vastailivat oppilaiden esittämiin kysymyksiin, joita oppilaat olivat 
tehneet valmiiksi aiemmilla oppitunneilla. Aluksi paikalle saapuivat näyttelijät Risto Korhonen ja Arttu 
Ratinen.  He aloittivat kertomalla yleisesti itsestään ja työstään koko luokalle. Lari Halme saapui paikalle 
hieman myöhemmin ja liittyi keskusteluun. Näyttelijät halusivat tilanteesta mahdollisimman rennon ja 
ehdottivatkin tietynomaista keskustelua luokan ja heidän välilleen, jolloin tilaisuus ei olisi pitkästyttävää 
näyttelijöiden yksinpuhelua, vaan he pystyivät vastaamaan juuri niihin kysymyksiin, jotka meitä 
kiinnostivat. 

Näyttelijät kertoivat oppilaille näyttelijäntyöstä ja näytelmäalasta ihailtavan avoimesti. Teatteri on 
useimmille nykypäivän ihmisille verrattain vieras ala, eikä siitä juurikaan kerrota tiedotusvälineissä tai 
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muissa tiedon lähteissä. Halme, Korhonen ja Ratinen avasivat tätä verhoa ja näyttivät sen takana piilevät 
asiat, olivatpa ne positiivisia tai negatiivisia. He avautuivat meille myös näyttelijyyden ja alan ongelmista, 
mikä yllätti. 

Näytteleminen yhdistetään usein saumattomasti elokuviin ja suureen tähteyteen. Näyttelijät ovat 
Hollywoodissa asuvia maailmanidoleita, jotka kylpevät maineessa ja rahassa. Todellisuudessa näin ei ole. 
Haastattelemamme näyttelijät eivät arvostaneet elokuvissa näyttelemistä kovin korkealle.  Jokainen 
yhtyi ajatukseen, että näyttelemisen tärkein areena on teatteri. Näyttelemisen taito opitaan 
nimenomaan teatterin lavalla, eikä kameran edessä. Korhonen sanoi, että vain "harvat ja hyvin taitavat 
teatterinäyttelijät kykenevät siirtämään salissa kerätyn ammattitaidon kameran eteen". Korhonen itse ei 
osaa näytellä kameralle, vaikka onkin teatterilavalla erityisen kyvykäs. Teatterin esittäminen on myös 
ylivoimaisessa asemassa elokuvaan verrattuna. Teatterissa ihmisten kanssa tekemisessä oleminen on 
erityislaatuista, eikä kameralle näyttelemisestä ole siihen vastusta, kertoi Lari Halme. 

Näyttelemään oppiminen on pitkä prosessi, joka lähtee omasta innostuksesta. Se on taito, joka muiden 
taitojen tapaan kehittyy ajan ja kokemuksen myötä. Haastateltavamme pitivät juurikin käytännön 
kokemusta kaikkein tärkeimpänä asiana, jos mielii näyttelijän uralle. Koulutus ei niinkään valmista 
mihinkään. ”Maisteriksi opiskelin, mutta sillä ei sillein ole väliä, paperinpalanen vaan”, tiivistää 
Korhonen ja jatkaa, ”ammatti opitaan käytännössä, paperilla ei ole väliä itse ammattitaidon kanssa.”  

Nuorena töitä löytyy suhteellisen hyvin näyttelijäalalla. Korhonen sanoo työtilanteenkin olevan tällä 
hetkellä suhteellisen hyvä ja rooleja riittää yllin kyllin. Yhdelle teatterille kiinteästi työtä tekevät 
näyttelijät eivät itse valitse roolejaan, vaan heille osoitetaan tietyt tehtävät. Korhonen leikkisästi 
toteaakin, että vaikka rooli olisi kivi, on se näyteltävä, vaikka kuinka turhauttaisi, sillä se on osa 
työnkuvaa. Vaativat suuret roolit vastavuoroisesti tuovat itseluottamusta ja ovat positiivisia yllätyksiä. 

Teatterialalla ongelmia on lähinnä keski-ikäisillä ja iäkkäämmillä. Kautta aikain teatterien hahmot ovat 
olleet nuoria naisia ja näin on jatkunut myös nykypäivänä. Miehillä vastaavanlainen ongelma ei ole kovin 
suuri, sillä vanhat mieshenkilöt eivät näytelmissä ole kovinkaan harvinaislaatuisia. Tähän epätasa-arvoon 
ja epäkohtaan on nyt herätty. "Ongelma on vihdoin havaittu ja uusi näytelmäkirjailijasukupolvi on 
korjannut sen", tokaisee Ratinen tyytyväisenä. Tulevaisuudessa näytelmäkirjallisuudessa näkyy siis 
enemmän myös vanhoja naisrooleja, eli näytelmäkirjallisuus on ikään kuin uudistumassa. 

Näyttelijän uran ja siviilielämän yhdistäminen saattaa olla haastavaa. Haastateltavamme kertoivat 
työaikojen olevan hyvin poikkeuksellisia. Tavallinen näyttelijän työpäivä alkaa aamupäivällä ja jatkuu 
noin kolmeen iltapäivällä. Tänä aikana teatterissa pidetään harjoitukset valmisteilla olevia esityksiä 
varten. Aamuharjoitusten ja illan esityksen väliin jää vain muutama tunti vapaata, jolloin ehtii 
esimerkiksi olla perheen tai ystävien seurassa. Loppuilta kuluu pitkälti esityksen parissa. Huomiota 
kannattaa kiinnittää myös siihen, että myös lauantai on arkea ja tavallinen työpäivä. Tasapainoa 
kuusipäiväiselle työviikolle tuo pitkä kesäloma. Näyttelijän työajat voivat alussa olla hyvinkin hankalia, 
mutta näyttelijämme kertoivat osuvasti, että kaikkeen tottuu ja nyt he eivät edes osaisi elää 
muunlaisessa päivärytmissä. Erityisesti Halmeella ja hänen perheellään tämä tulee luonnostaan, sillä 
hänen vaimonsa tekee myös uraa teatterissa.  

Esitimme Lari Halmeelle ja Risto Korhoselle vielä kysymyksiä Sademies-näytelmästä koulun kirjastossa 
pullan ja kahvin ääressä. Näyttelijät olivat vasta aloittamassa Sademiehen harjoittelua. Huomioon tulee 
ehdottomasti ottaa harjoitusten jokseenkin epätavallinen asetelma. Ohjaaja nimittäin ei puhu suomea. 
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Hän ja näyttelijät kommunikoivat englanniksi, mikä kuitenkin sujui erinomaisesti käydessämme 
tutustumassa harjoituksiin.  

Halme ja Korhonen olivat silminnähden innoissaan tulevasta. He olivat molemmat nähneet 1988 
ilmestyneen Rain Man -elokuvan ja pitivät sitä suurena klassikkona. Käsikirjoitukseenkin he olivat 
tutustuneet jonkin verran ja pitivät näkemästään. Vaikka elokuva on jo olemassa, näyttelijät vakuuttivat 
teatterissa esitettävän aivan omanlaisensa esitys, eli he tuovat tarinan ja henkilöt uudelleen eloon uusin 
kujein. He lähtivät suoraan haastattelustamme ensimmäiseen harjoitukseen, jossa näyttelijöiden 
mukaan tuntuu aina nololta. Uuden näytelmän ensi metreillä näyttelijät kokevat usein huonommuuden 
ja epävarmuuden tunteita, mutta harjoitus tekee mestarin.  

  

 

Lari Halme 
Toimii freelancer-näyttelijänä. Tämä tarkoittaa, että hän on ikään kuin pätkätöissä vuorotellen eri 
työnantajilla ja hänellä on paljon valinnanvaraa, mitä töitä tekee. Hän pitää selvästi enemmän 
teatterissa näyttelemisestä kuin kameralle näyttelemisestä.  Ratinen on samaa mieltä ja lisää, että 
näyttelemisen ammattitaito opitaan nimenomaan teatterissa. 

Risto Korhonen 
Korhonen on Tampereelta kotoisin oleva paljon kouluja käynyt näyttelijä. Hän valmistui näyttelemisen 
maisteriksi vuonna 1997. Hän ei itse pidä tutkintoa kovin suuressa arvossa ja sanookin, että sillä ei 
"sillein ole väliä, se on paperinpalanen vaan". Korhonen pääsi valmistuttuaan töihin Hämeenlinnan 
teatteriin. Siellä neljä vuotta näyteltyään hän siirtyi Tampereelle. 

Arttu Ratinen 
Ratinen on valmistunut vuonna 1999 näyttelemisen maisteriksi. Hän meni teatterikoulusta suoraan 
Tampereen Teatteriin.  

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

VIII   INFO: saapuminen teatteriin ja muuta tärkeää tietoa 
 Sisäänkäynti Tampereen Teatteriin tapahtuu teatteritalon pääovista (Keskustori 2). 
 Taidetestaajien näytöksissä ei ole merkittyjä paikkoja, ette siis tarvitse lippuja.  
 Ulkovaatteet, isot laukut yms. jätetään Taidetestaajille ilmaisiin naulakoihin sisääntuloaulaan.  
 Esityksen alkamisesta ilmoitetaan merkkisoitoilla.  
 Suljethan esityksen ajaksi kännykän, samoin myös kaikki soittimet ja pelit.  
 Esityksen aikana valokuvaaminen ja nauhoittaminen eivät ole sallittua. 
 Eläydy esitykseen! Naura, jos naurattaa ja itke, jos itkettää. Voit antaa myös väliaplodeja. 
 Arvostathan esiintyjiä ja muita katsojia. Jaa ajatuksesi kavereille vasta väliajalla. 
 Karkit, juomat, sipsit ja muut herkut eivät kuulu katsomoon. 
 Jos sinun täytyy poistua salista esityksen aikana, pääset sinne takaisin vasta väliajan jälkeen. 
 Teatterin kahvioista voit ostaa herkkuja ennen esitystä ja väliajalla. Taidetestaajille on varattuna 

5 € yhteishintaan suolainen tai makea syötävä ja juoma.  
 Esityksen päätyttyä voit taputtaa, huutaa ”bravo!” tai nousta seisomaan ja taputtaa. 
 Heti esityksen päätyttyä näyttämöllä on tilaisuuteen kuuluva näyttelijöiden haastattelutuokio.  
 Vierailun lopuksi annetaan palautetta omilla kännyköillä Taidetestaajat-arviointisovelluksessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etko- ja jatkomateriaalin tekijät: 
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Opiskelijat Tampereen lyseon lukiosta: Aleksi Aartola, Aleksiina Asell, Mikael Hakala, Valtteri Koivisto,  
Rita Koskinen, Mathias Launne, Milja Leinonen, Tia-Maria Liljeroos, Perttu Mikkola, Matias Mäkiranta,  
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