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I  Tervetuloa Taidetestaajat! 

Hienoa, että olette tulossa Tampereen Teatteriin katsomaan Eikä yksikään 
pelastunut -esitystä! Taidetestaajat-elämys koostuu kolmesta vaiheesta:  
etkoista, teatterivierailusta ja jatkoista. 
 

Etko- ja jatkomateriaali  
Materiaalissa on tietoa Eikä yksikään pelastunut -esityksestä, kirjailija Agatha Christiestä sekä tehtäviä 
esityskokemuksen käsittelyyn. Poimikaa materiaalista teille sopivat osat! Materiaalissa INFO kertoo 
tärkeimmät asiat saapumisesta vierailulle. 

Näyttelijöiden haastatteluhetki vierailun yhteydessä, lähetä kysymyksiä 
Esityksen jälkeen näyttämöllä on esityksen näyttelijöiden haastatteluhetki, joka kestää noin 20 
minuuttia. Haastattelijana toimii esityksen ohjaaja Anna-Elina Lyytikäinen. Jos haluatte, voitte lähettää 
etukäteen kysymyksiä näyttelijöille tai ohjaajalle oman esityspäivän haastatteluun. Lähetä kysymykset 
osoitteella: neili.koivuniemi@tampereenteatteri.fi. Liitäthän viestiisi vierailupäivänne. 

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

Mitä tykkäsitte? Fiilikset jakoon: #tampereenteatteri #taidetestaajat 
 
HUOM OPETTAJA! Seuraa sähköpostiasi! Opettajat saavat teatterilta sähköpostia noin viikkoa ennen 
Taidetestaajat-vierailua. Viestissä on tärkeää ajantasaista tietoa vierailulle saapumisesta ja käytännöistä.  

Korona-ajan yleisistä erityisjärjestelyistä ja turvallisuuskäytännöistä löytyy tietoa teatterin nettisivuilla: 
https://tampereenteatteri.fi/turvallisesti-teatteriin/ 

Lisätietoa: Neili Koivuniemi, tiedottaja, yleisötyö, neili.koivuniemi@tampereenteatteri.fi 

 

Etko- ja jatkomateriaalin tekijät: 

 

Opettajat:  

Eeva Humalamäki  Linnainmaan koulu, äidinkieli ja kirjallisuus, ilmaisutaito 

Miia Kuorilehto  Linnainmaan koulu, äidinkieli ja kirjallisuus 

Sari Vuokko   Nokianvirran koulu, englanti ja ruotsi 

 

Toimitus: Neili Koivuniemi, Tampereen Teatteri  

Teatterikuvat: Harri Hinkka ja Henri Mattila, Tampereen Teatteri 

Lähteet: Agatha Christiestä kertovat tekstit Tampereen Teatterin  

käsiohjelmasta Murha maalaiskylässä (1999) 

 

 

mailto:neili.koivuniemi@tampereenteatteri.fi
http://www.tampereenteatteri.fi/
https://tampereenteatteri.fi/turvallisesti-teatteriin/
mailto:neili.koivuniemi@tampereenteatteri.fi
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II   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 otetaan mukaan katsomoon syyskaudella 2020. Seuraa kevään 2021 ohjeita. 

• Syksyn 2020 esityksissä suosittelemme katsojille kasvomaskeja. Seuraa kevään 2021 ohjeita. 

• 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 herkullinen 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. 
 
HUOM! 

• Korona-ajan erityisjärjestelyistä ja turvallisuuskäytännöistä tietoa teatterin nettisivuilla: 
https://tampereenteatteri.fi/turvallisesti-teatteriin/ 

• Opettajat saavat teatterilta sähköpostia noin viikkoa ennen vierailua. Viestissä on tärkeää 
ajantasaista tietoa saapumisesta ja käytännöistä. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tampereenteatteri.fi/turvallisesti-teatteriin/
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ETKOT 
 
III  EIKÄ YKSIKÄÄN PELASTUNUT: perustietoa esityksestä 

Salaperäinen isäntäpari on kutsunut kymmenen vierasta syrjäiselle saarelle. Heti ensimmäisenä iltana 
vieraat kuulevat gramofonilevyltä viestin, jossa syytetään kaikkia talossa olijoita murhista. Tunnelma 
sähköistyy. Pian ensimmäinen vieras kuolee. Sitten toinen. 

Kuka kutsui vieraat saarelle? Kuka on murhaaja? 

Agatha Christie punoo klassikkoteoksessaan mestarillisesti yhteen epäilyn, syyllisyyden ja suljetun tilan 
teemat. Koskettavista ja hauskoista näytelmistään tunnettu ohjaaja Anna-Elina Lyytikäinen tarttuu nyt 
ensimmäistä kertaa jännitysnäytelmään. Timanttisessa murhamysteerissä nähdään upea 
näyttelijäryhmä, kun teatterin omien tähtien joukkoon liittyy ensimmäistä kertaa Tampereella 
näyttelevä, kansainvälisistä töistään tunnettu Antti Reini. 
 
 
Työryhmä 
 
Suomennos    Aino Piirola 
Ohjaus     Anna-Elina Lyytikäinen 
Lavastus- ja pukusuunnittelu    Mikko Saastamoinen 
Valosuunnittelu    Raimo Salmi 
Äänisuunnittelu    Jan-Mikael Träskelin 
Videosuunnittelu   Petri Kyttälä 
 
 
Vera Claythorne  Pia Piltz 
Emily Brent Kirsimarja Järvinen 
Rva Rogers Elina Rintala 
Tohtori Amstrong Ville Majamaa 
Rogers  Ola Tuominen 
William Blore Arttu Ratinen 
Kenraali MacKenzie Matti Hakulinen 
Sir Lawrence Wargrave Jukka Leisti 
Anthony Marston Antti Tiensuu 
Philip Lombard Antti Reini 
Cyril Kyösti Kiiskilä / Ossi Oijusluoma 
 

Ensi-ilta Tampereen Teatterin päänäyttämöllä 15.10.2020 
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IV  Agatha Christie 

 

1. Agatha Christie – murhien kuningatar 

”On vaikea tietää mikä muistoista on varhaisin. Itse muistan selvästi kolmannen syntymäpäiväni. Tunne 

omasta tärkeydestäni tulvahtaa mieleeni. Juomme teetä puutarhassa – samassa paikassa, jossa 

myöhemmin oli riippumatto kahden puun välissä.”  

Agatha Christie (syntyjään Agatha May Clarissa Miller) syntyi 15. syyskuuta 1890 Torquayssa, pienessä 

kylpyläkaupungissa Englannin etelärannikolla. Yläluokan säätyläiskoti Ashfieldin kartanossa oli suojattu 

ja turvallinen kasvuympäristö Agathalle ja hänen kahdelle sisarukselleen. Agatha oli sisaruksiaan selvästi 

nuorempi ja viihtyi paljon omissa leikeissään. Hän kuunteli mielellään äidin tai hoitajan lukemia satuja. 

Runo raitiovaunuista  

Agathan ollessa 11-vuotias Millerin perhe-elämä muuttui peruuttamattomasti. Perheen isä kuoli ja 

yläluokkaisen elämänmenon ylläpitäminen osoittautui perheelle vaikeaksi. Nuorena Agatha Christie oli 

sitä mieltä, että hänen sisarensa Madge oli heidän perheensä lahjakkain jäsen. Madge kirjoitti näytelmiä 

ja tarinoita ja näytteli itsekin harrastelijateatterissa. ”Itse en tuntenut lainkaan kunnianhimoa. Tiesin 

hyvin, etten ollut erityisen hyvä millään alalla. Tenniksestä ja kroketista nautin kovasti, mutta en 

pelannut hyvin. Olisi tietysti paljon kiinnostavampaa, jos voisin sanoa halunneeni aina tulla kirjailijaksi ja 

vieläpä päättänyt menestyäkin, mutta totuudessa pysyäkseni minun on pakko tunnustaa, ettei sellainen 

ajatus koskaan juolahtanut mieleeni” 

Agathan äiti kannusti sitkeästi tyttöä sepittämään tarinoita. Ensimmäisen kerran Agathan kirjoittama 

teksti julkaistiin hänen ollessaan 11-vuotias. Paikallisessa sanomalehdessä ollut runo käsitteli paljon 

keskustelua herättänyttä uutuutta, raitiovaunuja. 

Ramppikuume 

Teini-ikäisenä Agatha oli voittanut runoillaan jo useita palkintoja. Hän kävi ajan tavan mukaan koulua 

kotiopettajan valvonnassa 16-vuotiaaksi asti ja opiskeli erityisesti aritmetiikkaa, kielioppia ja 

ainekirjoitusta. Nuori Agatha rakasti musiikkia. Hän opiskeli puolentoista vuoden ajan Pariisissa laulua ja 

pianonsoittoa ja haaveili konserttipianistin urasta. Koulutus päättyi pienimuotoiseen konserttiin, joka 

Agathan kohdalla jäi myös viimeiseksi. Hän oli esiintyessään hermostunut ja lähes kykenemätön 

soittamaan. ”Vastoinkäymisen kokeminen näin varhaisessa vaiheessa koitui minulle hyödyksi 

myöhemmin. Pääsin selvyyteen siitä, ettei minun luonteenlaatuni tarjonnut edellytyksiä minkäänlaiseen 

julkiseen esiintymiseen.” 

Avaimet salapoliisiromaaniin 

Agatha Milleristä tuli Agatha Christie vuonna 1914 kun hän meni naimisiin Englannin ilmavoimien 

luutnantin Archibald Christien kanssa. Vain kaksi päivää häiden jälkeen tuore aviomies joutui rintamalle. 

Agatha ilmoittautui vapaaehtoiseksi kotipaikkakuntansa sotilassairaalaan. Hän sai vastuulleen lääke- ja 

myrkkykaapin avaimet ja valvonnan. ”Sairaalan apteekissa työskennellessäni minussa ensimmäisen 

kerran heräsi ajatus ruveta kirjoittamaan salapoliisikertomusta. /… / Aloin tuumiskella minkälaisen 

salapoliisikertomuksen kirjoittaisin. Kun elelin myrkkypullojen ympäröimänä, oli kenties luonnollista, 

että panin uhrini kuolemaan myrkkyyn. Kehittelin hiljalleen ajatusta, miellyin siihen ja lopuksi hyväksyin 

sen. ”Tästä sai alkunsa Agatha Christien ensimmäinen rikosromaani, The Mysterious Affair at Styles 
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(Stylesin tapaus), joka julkaistiin vuonna 1920. Kirjaa myytiin noin 2000 kappaletta, mikä oli 

esikoiskirjalle hyvä saavutus. Varsinainen läpimurto ja ensimmäinen miljoonia myynyt teos oli vasta 

seitsemäs Agatha Christien dekkareista. The Murder of Roger Ackroyd (Roger Ackroydin murha, 1926) 

vakiinnutti Christien aseman merkittävien jännityskirjailijoiden joukossa. 

Ikuinen rakkaus 

Agathan yksityiselämä oli samaan aikaan myrskyisää. Hänen äitinsä kuoli ja suhde aviomieheen kylmeni. 

Avioero tuli voimaan vuonna 1928. Elämä kuitenkin jatkui vuonna 1919 syntyneen Rosalind-tyttären 

kanssa. Jo seuraavana vuonna lomamatkallaan Lähi-idässä Agatha tapasi uuden tulevan miehensä, 

arkeologi Max E.L Mallowanin. Avioliitto 14 vuotta nuorempaan muinaistutkijaan herätti Agathassa 

humoristisen ironisia ajatuksia. ”On pelkästään etua olla naimisissa arkeologin kanssa. Mitä vanhempi 

minusta tulee, sitä mielenkiintoisampana mieheni minua pitää.” Agathan ja Maxin rakkaus kesti 

vanhuuspäiviin saakka. 

Takaisin kotiin 

Agatha Christie kuoli 12. tammikuuta 1976 ollessaan 85-vuotias. Hän kirjoitti elämänsä aikana noin 

kahdeksankymmentä rikosromaania ja kymmeniä muita teoksia. Hän sai valtavan määrän mitaleja, 

palkintoja ja arvonimiä. Vuonna 1971 hänet aateloitiin, mikä antoi hänelle oikeuden käyttää nimeä 

Dame Agatha Christie. Koko elämänsä Agatha oli ujo ja omiin tekemisiinsä uppoutuva, jonka suurimpia 

harmeja oli julkisuus. Agatha Christie nautti silti elämästään loppuun asti täysin siemauksin. ”Oopperat 

ja konsertit. Ja se suuri nautinto, jota vuoteeseen asettuminen ja unen odottaminen tuottavat. Jäljellä 

ovat myös monenlaiset unet ja nuoret ihmiset, jotka pistäytyvät luonani ja ovat yllättävän herttaisia. 

Lähes parasta kaikesta on istua auringossa – leppeästi torkahdellen – … ja palata muistoihin. Minä 

muistan, minä muistan, sen talon jossa synnyin… Sinne muistoissani aina palaan.” 

 

2. Murhaaja saakoon rangaistuksensa 

 

Agatha Christien kirjojen murhaajat kuvataan monesti luonteeltaan taipuvaisiksi murhaamaan, toisinaan 

se on jopa periytyvä ominaisuus. Toisaalta toisissa romaaneissa annetaan ymmärtää, että uhri on itse 

syyllinen murhatuksi tulemiseen. Murhattu saattaa olla epämiellyttävä henkilö, joka omalla 

nuuskimisellaan aiheuttaa kohtalonsa.  

 

Yleensä Agatha Christien kirjojen moraali on selkeä: murhaaja saakoon rangaistuksensa. Tämä 

rangaistus on lähes poikkeuksetta kuolema. Kun Agatha aloitti 1920-luvulla kirjailijan uransa, oli 

Englannissa vielä voimassa kuolemanrangaistus. Murhaajat joutuivat hirteen, silmä silmästä -

oikeudenkäyttö toteutui. 

”Juuri syyttömyys on tärkeää, ei syyllisyys. Voin olla langettamatta tuomiota niille jotka tappavat – mutta 

mielestäni he ovat yhteiskunnalle pahasta. Heillä ei ole muuta annettavaa kuin vihaa, ja he ottavat 

yhteisöstä kaiken minkä voivat. Haluan uskoa, että heidät on luotu sellaisiksi. Heitä rasittaa 

syntymästään saakka vajavuus, jonka vuoksi heitä kenties olisi pikemminkin säälittävä. Silti heitä ei 

mielestäni voi säästää, sillä ei tappajaa voi säästää sen enempää kuin keskiajalla voitiin säästää ihmistä, 

joka hoippui ulos ruton saastuttamasta kylästä naapurikylän viattomien ja terveiden lasten joukkoon. 

Syyttömiä on suojeltava. Heidän täytyy saada tilaisuus elää rauhassa ja rakkaudessa omien 

lähimmäistensä kanssa.”  
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V Tarkkailutehtäviä 

Jaetaan tarkkailutehtävät ennen esitystä (pareittain tai jokaiselle oma). 

1. Katsele teatterirakennusta ulkoa ja sisältä. Mistä sen tunnistaa teatteriksi? Mitä löytyy 
jokaisesta teatterista? 

2. Keitä teatterin ammattilaisia kohtaat käynnin aikana? Ketkä jäävät kulissien taakse? 
3. Miten esitys on lavastettu? Miten lavastus muuttuu esityksen aikana. Onko lavastus mielestäsi 

onnistunut? 
4. Mitä rekvisiittaa esityksessä on? Mitkä esineet ovat juonen kannalta tärkeimpiä? 
5. Millainen puvustus esityksessä on? Mitä asut kertovat ajasta ja henkilöiden asemasta? Onko 

puvustus mielestäsi onnistunut? 
6. Mitä tekniikkaa esitys hyödyntää? Miten keinot mielestäsi toimivat?  
7. Miten valoja käytetään hyväksi esityksen kerronnassa? Onko esityksen valaistus mielestäsi 

onnistunut?  
8. Millaisia ääniä ja musiikkia esityksessä käytetään? Miten niillä voidaan vaikuttaa esitykseen ja 

katsojan kokemukseen? 
9. Kuinka monta näyttelijää ja roolihahmoa esityksessä on? Kuka hahmoista on mieleenpainuvin ja 

miksi? 
10. Mitä eroja huomaat eri hahmojen puhetyylissä? 
11. Millaisissa kohdissa lapsihahmo ilmestyy lavalle? 
12. Missä kohdissa koet jännitystä / surua / iloa / pettymystä / innostusta? Säikähditkö? Itkitkö? 

Nauroitko? 
13. Miten teatteriesityksen seuraaminen eroaa jännityselokuvan katsomisesta? 
14. Mikä teatterikäynnillä yllätti sinut? 
15. Esitystä ei suositella alle 12-vuotiaille. Mistä tämä mielestäsi johtuu? 
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VI Tehtävä jännityskirjailijoista 
 
1. Tähän on koottu sellaisia jännityskirjailijoita, joiden monissa kirjoissa seikkailee sama henkilö/samat 

henkilöt. Yhdistä kirjailija ja hänen luomansa hahmo/hahmot. 

Leena Lehtolainen   _____   1. Jason Bourne 

Agatha Christie   ______   2. Harry Hole 

Robin Cook ______   3. Kari Takamäki 

Ilkka Remes ______   4. Jussi Vares 

Stieg Larsson  ______   5. Camille Verhoeven 

Raymond Chandler ______   6. Maria Kallio 

Matti Yrjänä Joensuu ______   7.  Kurt Wallander 

Liza Marklund ______   8. Theodore Boone 

Lars Kepler ______   9. Jack Stapleton 

Jo Nesboe ______   10. Robert Langdon 

Henning Mankell ______   11. Philip Marlowe 

John Crisham ______   12. Hercule Poirot, Miss Marple 

Kristina Ohlsson ______   13. Antti Korpi, Aaro Korpi 

Robert Ludlum ______   14. Timo Harjunpää 

Ruth Rendell ______   15. Lisbeth Salander, Mikael Blomkvist 

Reijo Mäki ______   16. Komisario Koskinen 

Pierre Lemoitre ______   17. Fredrika Bergman 

Dan Brown ______   18. Joona Linna 

Seppo Jokinen ______   19. Wexford 

Jarkko Sipilä ______   20. Annika Bengtzon 

 

2. Oletko itse lukenut jonkun yllä olevan kirjailijan kirjoista? Onko joku/jotkut yllä olevista kirjan  

henkilöhahmoista sinulle tuttu? Kuvaile millainen tuo henkilö kirjassa on (joko parillesi tai kirjallisesti). 

3.  Jos olet lukenut yllä olevien kirjailijoiden kirjoja, niin mieti sopisiko joku niistä näytelmäksi. Miksi? / 

Miksi ei? Mikä muuttuisi, jos siitä kirjasta tehtäisiin näytelmä? 
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Vastaus tehtävään: 

Leena Lehtolainen    6. Maria Kallio   

Agatha Christie   12. Hercule Poirot, Miss Marple    

Robin Cook  9. Jack Stapleton   

Ilkka Remes  13. Antti Korpi, Aaro Korpi    

Stieg Larsson   15. Lisbeth Salander, Mikael Blomkvist    

Raymond Chandler  11. Philip Marlowe   

Matti Yrjänä Joensuu  14. Timo Harjunpää 

Liza Marklund  20. Annika Bengtzon  

Lars Kepler   18. Joona Linna  

Jo Nesboe  2. Harry Hole 

Henning Mankell  7 Kurt Wallander    

John Crisham  8. Theodore Boone 

Kristina Ohlsson  17. Fredrika Bergman    

Robert Ludlum  1. Jason Bourne    

Ruth Rendell  19. Wexford  

Reijo Mäki   4. Jussi Vares 

Pierre Lemoitre  5. Camille Verhoeven    

Dan Brown   10. Robert Langdon    

Seppo Jokinen  16. Komisario Koskinen    

Jarkko Sipilä   3. Kari Takamäki 
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VII  Tutustu Tampereen Teatterin ohjelmistoon   
 

1. Mikä näytelmä?  

Mene Tampereen Teatterin nettisivuille osoitteeseen www.tampereenteatteri.fi ja etsi sieltä vastaukset 

seuraavaan tehtävään. 

Mitä Tampereen Teatterin syksyllä 2020 tai keväällä 2021 ohjelmistossa olevaa näytelmää tarkoitetaan? 

a) Näytelmä, joka kertoo joulusta ja itsekkäästä kitupiikistä 

b) Jännitys tiivistyy… Kuka on murhaaja? Kaikkien aikojen jännitysnäytelmä 

c) Nauruhermoja kutkuttava komedia, jossa aiheena on sairaus ja terveys 

d) Tunnettu useita parhaan näytelmän palkintoja voittanut mustaa huumoria sisältävä avioliittodraama 

e) Tässä yhteen tunnettuun klassikkoromaaniin perustuvassa fiktiivisessä tarinassa                                             
’paholainen tulee suurkaupunkiin’  

f) Kahden naisen riemukasta heittäytymistä ja paneutumista häpeän ytimeen 

g) Eletään 70-lukua, suljettu yhteisö – nuorelle samaan aikaan kamppailua rajojen ja rakkaudenkaipuun 
välillä 
  
h) Hyytävän jännittävä psykologinen trilleri 

i) Komedia, joka on pakko nähdä! Huippuhauska hittikomedia. Tule mukaan seikkailuun… 

j) Hella Wuolijoen klassikkoteokseen perustuva vahvan naisen tarina 
 

Oikeat vastaukset: 

a) Saiturin joulu, b) Eikä yksikään pelastunut, c) Saikkua, kiitos! OSA 3 d) Kuka pelkää Virginia Woolfia, e) 

Saatana saapuu Moskovaan, f) Häpeä! – Nolo komedia, g) Synninkantajat, h) Piina, i) Peter Pan menee 

pieleen, j) Niskavuoren Heta 

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. 

3. Näyttämöt 

Missä kolmessa paikassa Tampereen Teatterin näytelmiä esitetään? 

vastaus: Päänäyttämöllä Keskustorilla, Frenckell-näyttämöllä sekä Kulttuuriravintola Kivessä 

 

4. Näyttelijät 

Etsi Tampereen Teatterin sivuilta tietoja kolmesta sinua kiinnostavasta näyttelijästä. 

http://www.tampereenteatteri.fi/
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VIII Teatterietiketti: aukkotehtävä  

Teatterietiketistä saat käytännön tietoa Tampereen Teatteriin tulemisesta ja teatterissa 
viihtymisestä.  Täytä puuttuvat kohdat. 

• Tulethan teatteriin ajoissa, sillä myöhästyneet pääsevät saliin vasta ___________________________. 
Teatterin ulko-ovet avataan jo ___________________ ennen esityksen alkua.   

• Tarkista etukäteen, millä näyttämöllä esitys on. Päänäyttämö ja Kulttuuriravintola Kivi 
sijaitsevat _________________________________ ja Frenckell-näyttämö Keskustorin toisessa päässä 
Satakunnan sillan pielessä.   

• Huomaavaisuudesta kanssakatsojia kohtaan tulethan teatteriin ilman 
voimakkaita __________________________.   

• ________________________________ voit tilata ennakkoon, näin vältyt jonottamiselta väliajalla.   

• Suljethan esityksen ajaksi _________________________________, samoin myös kaikki soittimet ja 
pelit.   

• Esityksen aikana ___________________________________ ja nauhoittaminen eivät ole sallittua.   

• Eläydy esitykseen! Naura, jos esitys naurattaa ja itke, jos itkettää. Voit antaa myös väliaplodeja.   

• Esityksen päätyttyä voit taputtaa, huutaa ”___________________!” tai nousta seisomaan ja taputtaa.   

• Halutessasi voit lähettää näyttelijöille kiitoksena vaikkapa __________________________________. 
Jätä tervehdyksesi tullessasi tai väliajalla narikkaan tai vahtimestarille, niin näyttelijä saa sen 
loppukiitoksiin.   

• Toivomme, että nautit teatterin taiasta!   
 

Vastaukset: 

• Tulethan teatteriin ajoissa, sillä myöhästyneet pääsevät saliin vasta väliajalla. Teatterin ulko-ovet 
avataan jo tuntia ennen esityksen alkua.   

• Tarkista etukäteen, millä näyttämöllä esitys on. Päänäyttämö ja Kulttuuriravintola Kivi 
sijaitsevat Keskustorilla ja Frenckell-näyttämö Keskustorin toisessa päässä Satakunnan sillan pielessä.   

• Huomaavaisuudesta kanssakatsojia kohtaan tulethan teatteriin ilman voimakkaita hajusteita.   

• Väliaikatarjoilun voit tilata ennakkoon, näin vältyt jonottamiselta väliajalla.   

• Suljethan esityksen ajaksi kännykän, samoin myös kaikki soittimet ja pelit.   

• Esityksen aikana valokuvaaminen ja nauhoittaminen eivät ole sallittua.   

• Eläydy esitykseen! Naura, jos esitys naurattaa ja itke, jos itkettää. Voit antaa myös väliaplodeja.   

• Esityksen päätyttyä voit taputtaa, huutaa ”Bravo!” tai nousta seisomaan ja taputtaa.   

• Halutessasi voit lähettää näyttelijöille kiitoksena vaikkapa kukkia/suklaata/muu muistaminen. Jätä 
tervehdyksesi tullessasi tai väliajalla narikkaan tai vahtimestarille, niin näyttelijä saa sen loppukiitoksiin.   

• Toivomme, että nautit teatterin taiasta!   
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JATKOT 

 

IX  Lämmittelytehtäviä 

 Harjoitusten taustaksi sopii tunnelmaa luova musiikki, esim. Theme from Hercule Poirot. 

1. Kohteliaat britit: Osallistujat keksivät itselleen brittiläisen nimen tai valitsevat jonkun näytelmän 
hahmojen nimistä. Kierrellään tilassa, tervehditään (kätellään) ja esittäydytään vastaantulijoille 
(liioitellun) kohteliaasti. Tästä voi jatkaa small talkiin (suomeksi tai englanniksi). 

2. Välttely: Osallistujat kuvittelevat epäilevänsä yhtä ryhmän muista jäsenistä murhaajaksi ja 
haluavansa pitää häneen etäisyyttä. Epäiltyään ei saa paljastaa muille. Ohjaajan merkistä kaikki 
lähtevät liikkeelle tilassa ja samalla huolehtivat, että etäisyys epäiltyyn säilyy. Kiertelyn 
päätteeksi keskustellaan: Huomasitko olevasi epäilty? Miltä se tuntui?  
 

3. Silmäniskumurhaaja: Osallistujat seisovat piirissä ja sulkevat silmänsä. Ohjaaja kiertää ympyrää 
ja piirtää yhden osallistujan selkään rastin, jolloin tästä tulee murhaaja. Sovitusta merkistä 
osallistujat saavat lähteä liikkeelle. Silmäniskumurhaaja murhaa eli kaataa katseellaan lattialle 
muita osallistujia vinkkaamalla silmää ja muut yrittävät arvata, kuka murhaaja on. Murhaajan 
uhriksi joutuneet eivät voi arvata tai paljastaa murhaajaa. Jäljelle jääneet pelaajat voivat epäillä 
eli paljastaa murhaajan arvaamalla kuka hän on. Silloin pitää nostaa käsi ylös ja sanoa: ”Epäilen”. 
Jonkun toisen pitää sanoa: ”Todistan”. Sen jälkeen heidän pitää yhtä aikaa osoittaa 
epäilemäänsä henkilöä. Mikäli he osoittavat samaa ja osuvat oikeaan, leikki päättyy. Jos he 
osoittavat eri henkilöitä tai ovat väärässä epäilyssä, he joutuvat pelistä pois. Murhaaja pyrkii 
saamaan kaikki muut pois pelistä. 
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X  Teatterikokemuksen käsittelyä 

1. Mielipidejana: Ohjaaja esittää väittämiä ja oppilaat asettuvat seisomaan janalle oman 
mielipiteensä mukaiseen kohtaan (ääripäinä ehdottomasti samaa mieltä / täysin eri mieltä). 
Voidaan myös pysähtyä keskustelemaan mielipiteistä ja perustella niitä. 

 Näytelmä oli jännittävä alusta loppuun asti. 

 Näytelmässä oli paljon yllättäviä käänteitä. 

 Näyttelijät sopivat hyvin rooleihinsa. 

 Kaikilla näytelmän henkilöillä oli yhtä tärkeä rooli. 

 Näytelmässä esiintynyt poika oli olennainen hahmo. 

 Näytelmä oli realistinen eli tapahtumat voisivat tapahtua oikeasti. 

 Loppuratkaisu yllätti minut. 

 Menisin mielelläni katsomaan näytelmän uudelleen. 

 Nuorten pitäisi käydä enemmän teatterissa. 

 

2. Käydään läpi etukäteen jaetut tarkkailutehtävät.  

Keskustellaan havainnoista myös yhteisesti. 
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XI  Sukelletaan tarinaan! 

Taustaksi sopii merellinen äänimaisema: aaltojen kohina, loikkien äänet, tuulen humina. 

1. Huvila saaressa: Sisustetaan pantomiimisesti näytelmän huvila (olohuone ja ruokasali), eli kukin 
vie vuorollaan tyhjään tilaan jonkin (näytelmässäkin esiin nousseen) kalusteen tai esineen. 
Valmiissa huvilassa voidaan näytellä kohtauksia näytelmästä tai improvisoida oma kohtaus. 

2. Loru: Valitaan kymmenen oppilasta esittämään lorun sotilaspoikia ja yksi lukemaan lorua. 
Esiintyjät eläytyvät lorun tapahtumiin säkeistö kerrallaan. Lopuksi voidaan keskustella, kuinka 
näytelmän juoni noudatteli lorua.  

Kävi kymmenen pientä sotilaspoikaa yhdessä pöytähän, vaan yksi ruokaan tukehtui, on jäljellä 
yhdeksän. 

Vietti yhdeksän pientä sotilaspoikaa illan niin rattoisan, vaan aamun tullen avaa vain silmänsä 
kahdeksan. 

Lähti kahdeksan pientä sotilaspoikaa onneaan etsimään, yksi kun sille tielle jäi, joukko väheni 
seitsemään. 

Ja seitsemän pientä sotilaspoikaa sytykkeitä vuoli, nyt kuusi on enää jäljellä, kun yksi heistä 
kuoli. 

Sai kuusi pientä sotilaspoikaa palloksi pesän harmaan, vaan yhtä pisti mettinen, jäi jäljelle viisi 
varmaan. 

Kun viisi pientä sotilaspoikaa oikeutta halaa, niin yksi silloin tuomittiin, vain neljä heistä palaa. 

On neljä pientä sotilaspoikaa merelle lähtenyt, syö yhden ankka punainen, on heitä kolme nyt. 

Käy kolme pientä sotilaspoikaa nyt eläintarhan teitä, kun yhden karhu kahmaisee, on kaksi enää 
heitä. 

On kaksi pientä sotilaspoikaa rannalla vierityksin, kun toisen kuumuus korventaa, on toinen 
ypöyksin. 

Vaan yksi pieni sotilaspoika ei kestänyt yksinään, hän meni, hirtti itsensä, ei jäljellä yhtäkään. 

 

3. Mitä ajattelet? Keskustelua näytelmästä opettajan johdolla tai parin kanssa / pienissä ryhmissä. 

 Miten luonnehtisit kutakin näytelmän hahmoa? 

 Kuka on U. N. Owen? 

 Miksi kymmenen henkilöä oli kutsuttu saarelle? Miten heidät saatiin houkuteltua sinne? 

 Kuka on Cyril? Miten hän liittyy tarinaan? 

 Mikä merkitys on sotilaspoikapatsailla? 
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 Miten kuolemat vaikuttivat jäljellä oleviin? 

 Ketä tai keitä epäilit syylliseksi näytelmän edetessä? 

 Miten tarinan murhaaja perustelee tekonsa? Onko se mielestäsi oikeutettu? 

 Millaisista aineksista koostuu hyvä jännitystarina? 

  

4. Matkailumainos: Tehkää pareittain/ryhmissä matkailuMAINOS, jossa markkinoidaan lomaa 
saarella. Kuvailkaa ympäristöä ja paikan positiivisia puolia. Piirtäkää tai etsikää lehdistä/netistä 
kuvia, jotka sopivat tehostamaan mainoksen vaikutusta. 
 

5. Lööppi: Keksikää ja kirjoittakaa yksin/pareittain/ryhmissä mahdollisimman mielenkiintoinen ja 
ytimekäs LÖÖPPI saaren tapahtumista iltapäivälehteen. Lööpit voidaan viimeistellä postereiksi. 
 

6. Uutinen: Keksikää ja kirjoittakaa uutinen JOKAISEN SAARELLA OLLEEN HENKILÖN tekemään 
rikokseen liittyen. Voitte keksiä kuvitteellisia silminnäkijöitä, joita uutista varten on haastateltu. 
Uutiset voidaan videoida uutislähetykseksi. 
 

7. Blogiteksti: Henkilöt pitävät blogia saarella ollessaan. Aseta itsesi jonkun henkilöistä asemaan ja 
kirjoita hänen roolissaan muutama blogimerkintä. Ota kirjoittaessasi huomioon jokaisen 
henkilön persoona, tapa puhua ja ajatella. 
 

8. Some: Kuvitelkaa yksin/pareittain/ryhmissä yhdelle valitsemallenne henkilölle kuvitteellinen 
profiili haluamaanne yhteen tai useampaan sosiaalisen median kanavaan (Facebook, Instagram, 
Twitter jne.). Tarkoituksena on tehdä henkilölle muutama “julkaisu” kyseisen kanavan tapaan ja 
tämä voidaan toteuttaa joko julisteiden muodossa, sähköisesti tai jotain muuta tapaa käyttäen. 
 

9. Väittely: Järjestäkää pienissä ryhmissä väittelyitä näytelmän henkilöiden tekemien “rikosten” 
vakavuudesta. Ryhmässä voi olla esimerkiksi kaksi eri henkilöhahmoa ja heidän 
“puolustusasianajajansa”, jotka yrittävät tahoillaan vakuuttaa hahmon syyttömyyttä ja vähätellä 
rikoksen merkittävyyttä. Muut oppilaat voivat toimia valamiehistönä, joka sitten ratkaisee 
väittelyn voittajan. 
 

10. Eristyksissä: Eikä yksikään pelastunut perustuu jännityksen luomisessa pitkälti siihen, että 
tapahtumaympäristö, saari, on eristyksissä muusta maailmasta. Sinne ei pääse ketään, sieltä ei 
pääse pois, eikä yhteyttä saaren ulkopuolelle saada muutenkaan. Samaan jännityksen/kauhun 
luomisen peruselementtiin perustuvat myös esimerkiksi Agatha Christien Idän pikajuna sekä 
Stephen Kingin Piina ja Hohto. Ottakaa selvää näistä ja muista vastaavista teoksista. Kirjoittakaa 
sitten omat tekstit, jotka jollain tavalla perustuvat eristyksiin jäämiseen, loukussa olemiseen jne. 
 

11. Kirja vs. näytelmä: Jos olette lukeneet Eikä yksikään pelastunut -kirjan, pohtikaa ja keskustelkaa, 
mitä sellaisia keinoja teatteriesityksessä käytettiin jännityksen luomiseen, joita ei voi 
kirjoittamalla saada aikaiseksi. Miten ne tekstissä on toteutettu? Mitä muita eroja huomaatte 
kirjan ja näytelmätekstin välillä? Miettikää, miksi näin on tehty. 
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XII  Englanninkielisiä sanastotehtäviä  

Näitä voi opettaja laittaa oppilaat tekemään itsenäisesti tai teettää opettajajohtoisesti live-

toiminnolla. 

1. Teatterisanastoa voi harjoitella englanniksi Quizlet-tehtävillä linkistä: 

https://quizlet.com/_50va5m?x=1jqt&i=a5uto  tai löydät tehtävät myös Quizleteistä tekijän 

mukaan : Sarimar teatteritehtävät 

2. Murhamysteerisanastoa voi harjoitella englanniksi Quizlet-tehtävillä linkistä: 

https://quizlet.com/_8iku24?x=1jqt&i=a5uto tai löydät tehtävät Quizleteistä myös tekijän mukaan: 

Sarimar murhamysteerisanastoa 

3. Sisältökysymyksiä näytelmästä Kahoot-tehtävissä, tehtäväksi näytelmän katsomisen jälkeen: 

https://create.kahoot.it/share/eddf4b2f-ffc2-4f9c-9e2a-ce9a00ef914d tai löydät tehtävät myös 

Kahoot-sivustolta nimellä Tampereen Teatteri: Eikä yksikään pelastunut 
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