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Toimitus: Neili Koivuniemi, Tampereen Teatteri

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
myös erilaisiin tilanteisiin sopivia draamatehtäviä sekä materiaalia teatteriesityksistä yleensä.
https://tampereenteatteri.fi/opettajille/
https://tampereenteatteri.fi/teatterietiketti/
Korona-ajan ohjeet turvalliseen teatterivierailuun:
https://tampereenteatteri.fi/turvallisesti-teatteriin/
Kuvat: Harri Hinkka, Tampereen Teatteri
Lähteet: Agatha Christiestä kertovat tekstit Tampereen Teatterin
käsiohjelmasta Murha maalaiskylässä (1999)
Antoisaa teatterielämystä!

2

SISÄLLYSLUETTELO

ENNEN ESITYSTÄ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Eikä yksikään pelastunut: perustietoa esityksestä
Agatha Christie
Tarkkailutehtäviä
Tehtävä jännityskirjailijoista
Tutustu Tampereen Teatterin ohjelmistoon
Teatterietiketti: aukkotehtävä
Teatterietiketti

4
5
7
8
10
11
12

ESITYKSEN JÄLKEEN:
8.
9.
10.

Lämmittelytehtäviä
Teatterikokemuksen käsittelyä
Sukelletaan tarinaan!

13
14
15

TEHTÄVIÄ LUKIOON:
11.
12.
13.
14.

Analyysitehtäviä
Suullisia tehtäviä
Kirjoitustaidon tehtäviä
Luovan kirjoittamisen harjoituksia

17
17
21
22

ENGLANNINKIELISIÄ TEHTÄVIÄ:
15.
16.
17.
18.
19.

Sanastotehtäviä
Characters
Questions to be discussed
Crossword Puzzle
Watch and reflect - Katso ja pohdi, videotehtäviä

3

23
23
25
27
30

1. 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
Ohjaus
Lavastus- ja pukusuunnittelu
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Anthony Marston
Philip Lombard
Cyril
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Antti Reini
Kyösti Kiiskilä / Ossi Oijusluoma

Ensi-ilta Tampereen Teatterin päänäyttämöllä 15.10.2020
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2. 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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3. 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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4. 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?

8

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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5. 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.
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6. 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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7. Teatterietiketti
Teatterietiketistä saat käytännön tietoa Tampereen Teatteriin tulemisesta ja teatterissa viihtymisestä.
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Korona-ajan erityisjärjestelyistä ja turvallisuuskäytännöistä saat ajantasaista tietoa teatterin
nettisivuilta: https://tampereenteatteri.fi/turvallisesti-teatteriin/
Tulethan teatteriin ajoissa, sillä myöhästyneet pääsevät saliin vasta väliajalla. Teatterin ulko-ovet
avataan jo tuntia ennen esityksen alkua ja katsomoon pääset 15-30 minuuttia ennen esityksen alkua
esityksestä riippuen.
Tarkista etukäteen, millä näyttämöllä esitys on. Päänäyttämö ja Kulttuuriravintola Kivi sijaitsevat
Keskustorilla ja Frenckell-näyttämö Keskustorin toisessa päässä Satakunnan sillan pielessä.
Ulkovaatteet jätetään tavallisesti esityksen ajaksi narikkaan. Korona-aikana narikat eivät ole käytössä
vaan vaatteet ja kassit otetaan katsomoon mukaan.
Huomaavaisuudesta kanssakatsojia kohtaan tulethan teatteriin ilman voimakkaita hajusteita.
Suosittelemme tilaamaan väliaikatarjoilun ennakkoon, näin vältyt jonottamiselta väliajalla.
Normaalitilanteessa löydät istuinpaikkasi teatterilipusta. Korona-aikana paikkanumerot eivät
ole käytössä, vaan katsomo täytetään saapumisjärjestyksessä vahtimestarien ohjeiden
mukaan. Lue tarkemmat ohjeet korona-ajan käytännöistä teatterin nettisivujen
Turvallisesti teatteriin -ohjeista, linkki yllä.
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 kirjeen tai kukkia. Jätä tervehdyksesi tullessasi
tai väliajalla narikkaan tai vahtimestarille, niin näyttelijä saa sen loppukiitoksiin.
Toivomme, että nautit teatterin taiasta! Otamme mielellämme vastaan palautetta. Kommentoi
näkemääsi esitystä nettisivuillamme www.tampereenteatteri.fi.
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ESITYKSEN JÄLKEEN
8. 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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9. 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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10. 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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TEHTÄVIÄ LUKIOON
11. Analyysitehtäviä
Tehtäviä voi käyttää kirjallisina lukutaidon harjoituksina tai suullisina pohdintatehtävinä.
1. Erittele Eikä yksikään pelastunut -näytelmän draaman kaarta.
Palauta mieleesi näytelmän tapahtumien kulku. Käytä apunasi Gustav Freytagin mallia
draaman kaaren vaiheista:
1. Esittely: näytelmän alkuasetelma eli tapahtumapaikka ja -aika, päähenkilöt sekä heidän
välillään oleva konflikti
2. Nouseva toiminta: konflikti kehittyy ja syvenee
3. Huippukohta: käännekohta, muutos
4. Laskeva toiminta: ristiriita ratkeaa
5. Loppuratkaisu: mikä on konfliktin tulos, miten päähenkilölle käy
2. Erittele näytelmän jännitettä. Miten jännitettä rakennetaan esimerkiksi lorun, juonen, äänimaailman
(musiikki, puhe, äänitehosteet) avulla? Valitse tarkastelun kohteeksi yksi tai useampi näkökulma.
3. Analysoi näytelmän lavastusta, valaistusta ja äänimaailmaa miljöön rakentamisen keinoina. Voit
tarkastella yhtä tai useampaa seuraavista: konkreettinen miljöö (ulko- ja sisämiljöö), henkinen miljöö,
sosiaalinen miljöö.
4. Tarkastele Vera Claythornen henkilökuvaa (luonne ja käytös; toiminta, repliikit, ilmeet, eleet,
ulkonäkö) ja sen muuttumista näytelmän edetessä. Voit käyttää apunasi tekstiotteita käsikirjoituksesta
(katkelmat 1 ja 2).
5. Analysoi ja tulkitse henkilöhahmojen välisiä suhteita (esim. Vera Claythorne ja Philip Lombard tai Vera
ja Emily Brent). Voit käyttää apunasi tekstiotetta käsikirjoituksesta (katkelma 3).
6. Tarkastele henkilöiden välisiä valtasuhteita.
7. Erittele tuomari Wargraven tai Emily Brentin toiminnan ja repliikkien ristiriitaa.
8. Analysoi ja tulkitse näytelmän teemoja (esim. eristyksissä ja varuillaan oleminen, epäluulo ja epäilys,
syyttämisen ja syyllisyys).
9. Analysoi ja tulkitse näytelmän motiiveja (esim. Cyril, sotilaspatsaat ja loru).
10. Mistä voi päätellä, että Eikä yksikään pelastunut on jännitysnäytelmä?
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Tekstiotteet näytelmän käsikirjoituksesta (avuksi analyysitehtäviin 4. ja 5.)
Katkelma 1. Vera selittää Cyrilin onnettomuutta näytelmän alkupuolella
(Wargrave kääntyy Veran puoleen.)
WARGRAVE
Neiti Claythorne? (Vera tuijottaa eteensä.)
VERA
Toimin Cyril Hamiltonin kotiopettajana. Vietimme kesää Cornwallissa. Häntä oli kielletty uimasta kauas.
Yhtenä päivänä minun huomioni herpaantui hetkeksi ja hän livahti veteen. Heti kun huomasin, että hän
oli meressä, minä lähdin hänen peräänsä. En ehtinyt ajoissa --WARGRAVE
Kuulusteltiinko teitä asiasta?
VERA
Kyllä, mutta minua ei epäilty. Cyrilin äitikään ei syyttänyt minua.
Katkelma 2. Vera selittää Cyrilin onnettomuutta näytelmän loppupuolella
LOMBARD
Te siis hukutitte sen lapsen.
VERA
Ei! Olet väärässä. Usko minua. Kuuntele!
LOMBARD
Minä kuuntelen. Sen on paras olla hyvä tarina.
VERA
Ei se ole tarina. Se on totuus. Minä en tappanut sitä lasta. Se ei ollut minun syyni.
LOMBARD
Kenen sitten?
VERA
Oli yksi mies. Cyrilin setä Hugo. Minä rakastin häntä.
LOMBARD
Tästä tulee mielenkiintoista.
VERA
Älä. Se oli helvettiä. Täyttä helvettiä. Cyril syntyi isänsä kuoleman jälkeen. Jos hän olisi ollut tyttö, Hugo
olisi perinyt kaiken.
LOMBARD
Vanha kunnon ahne sukulainen vai?
VERA
Hän sanoi, että rakasti minua, mutta hän oli liian köyhä, että olisi voinut mennä naimisiin. Kauempana
rannasta oli luoto, jonne Cyril halusi aina uida. En tietenkään antanut. Se olisi ollut vaarallista. Yhtenä
päivänä olimme rannalla, mutta minun piti hakea sisältä jotain, mitä olin unohtanut. Kun palasin, näin
Cyrilin uimassa kohti luotoa. Tiesin, että hän ei voinut selvitä, virta vei häntä jo.
LOMBARD
Jatkakaa.
VERA
Hyppäsin mereen ja uin Cyrilin perään. Hän vajosi ennen kuin ehdin hänen luokseen.
LOMBARD
Ja kuulusteluissa kaikki meni hyvin. He kehuivat teitä rohkeaksi tytöksi.
Olette todella taitava valehtelija, Vera.
VERA
Minä – en tappanut sitä lasta! Minä – minä en – en halunnut tappaa.
Se oli kamala, kitisevä lapsi. Koko ajan minun kimpussani. Minä rakastin Hugoa.
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Minä tein sen hänen takiaan. Ja sitten hän… hän ei enää vastannut kirjeisiini.
LOMBARD
Miksi Hugo hylkäsi teidät? Tiesikö hän että te tapoitte pojan?
(Vera ei vastaa.)
Niin, murhaa on vaikea hyväksyä.
Katkelma 3. Emily Brent ja Vera Claythorne keskustelevat
EMILY
Venettäkö tähystätte?
(MacKenzie ei vastaa. Emily odottaa hetken ja palaa hitaasti sisään.)
Synnillä on synnin palkka.
VERA
(Vihaisesti.) Lopettakaa.
EMILY
Totuus pitää kohdata
VERA
Kenellä meistä on varaa heittää ensimmäistä kiveä?
EMILY
Vaikka kenraalin vaimo ei ollut kunniallinen - vaan suorastaan moraaliton - niin kenraali ei olisi saanut
ottaa oikeutta omiin käsiinsä.
(Vera katsoo häneen haastavasti.)
VERA
Entäs Beatrice Taylor sitten?
EMILY
Kuka?
VERA
Sehän oli hänen nimensä.
EMILY
Tarkoitatteko nyt sitä järjetöntä syytöstä, joka minua vastaan esitettiin?
VERA
Kyllä.
EMILY
Nyt kun olemme kahden, voin hyvin kertoa, miten asia oli - haluan, että kuulette. Se ei ollut sopiva aihe
herrojen läsnäollessa - siksi tietysti kieltäydyin puhumasta eilen illalla. Se tyttö, Beatrice Taylor, oli
palveluksessani. Petyin häneen pahasti. Hän käyttäytyi kyllä kauniisti ja oli siisti ja nöyrä. Olin ensin hyvin
tyytyväinen. Mutta hän vain teeskenteli. Hän oli huono tyttö, jolla ei ollut minkäänlaista moraalia.
Inhottavaa! Vähän myöhemmin sain tietää, että hänelle oli käynyt, niinkuin sanotaan, "hullusti".
(Tauko.) Se oli suuri järkytys. Hänen vanhempansa olivat kunniallisia ihmisiä ja olivat kasvattaneet hänet
säädyllisesti. Olen iloinen, että he eivät hyväksyneet hänen käytöstään.
VERA
Mitä tapahtui?
EMILY
(Omahyväisesti.) En tietenkään sallinut, että hän jäisi hetkeksikään kattoni alle. Kukaan ei voi sanoa, että
olisin suvainnut siveettömyyttä kodissani.
VERA
Hän tappoi itsensä, niinkö?
EMILY
Kyllä. Hän hukuttautui.
VERA
Kuinka vanha hän oli?
EMILY
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Seitsemäntoista.
VERA
Vasta seitsemäntoista.
EMILY
Tarpeeksi vanha tietämään, miten pitää käyttäytyä. Kerroin hänelle, miten alhainen ja turmeltunut hän
oli. Kerroin, että hän oli ala-arvoinen, eikä kukaan kunniallinen ihminen ottaisi häntä kotiinsa töihin.
Kerroin, että hänen lapsensa olisi siinnyt synnistä ja kantaisi häpeää koko elämänsä - eikä se mies edes
unissaan menisi naimisiin hänen kanssaan. Sanoin, että tunsin itseni likaiseksi siksi, että hän ikinä oli
edes ollut minun kodissani VERA
(Vavahtaa.) Sanoitte niin seitsemäntoistavuotiaalle tytölle?
EMILY
Kyllä. Voin ilokseni sanoa, että hän murtui täysin.
VERA
Tyttöparka.
EMILY
Minä en suvaitse syntiinlankeamusta.
VERA
Ja sitten heititte hänet pihalle?
EMILY
Tottakai.
VERA Ja hän ei uskaltanut mennä kotiin - Miltä tuntui, kun kuulitte, että hän oli hukuttautunut?
EMILY
(Hämmästyy.) Miltäkö tuntui?
VERA
Ettekö syyttänyt itseänne?
EMILY
En todellakaan. Ei ollut mitään syytä.
VERA
Uskon - uskon, että te tosiaan ajattelette noin. Ja se tekee siitä vielä hirveämpää.
(Vera menee ulos terassille. Emily avaa laukkunsa ja ottaa esiin pienen Raamatun. Hän alkaa lukea hiljaa
mutisten.)
EMILY
Niin epävakaa naisihminen. ”Pakanat ovat vajonneet kaivamaansa hautaan, (Vaikenee ja nyökkää.)
heidän jalkansa takertui verkkoon, jonka he virittävät.”
(Rogers tulee ruokasalista. Emily vaikenee ja hymyilee hyväksyvästi.)
”Herra osoitti voimansa, toteutti tuomionsa: omiin juoniinsa jumalaton jäi kiinni.”

20

12. Suullisia tehtäviä
Videoitu suullinen puheenvuoro näytelmästä (kesto max 5 min.)
1. Tarkastele näytelmän ajankohtaisuutta ja sen yhteyksiä nykyhetkeen.
2. Analysoi näytelmää puheenvuorossasi draaman käsitteiden avulla.
Ole havainnollinen, anna esimerkkejä näytelmästä.
• JUONI lyhyesti = Mitä näytelmässä tapahtuu? Draaman kaari?
• PERUSRISTIRIITA, jonka varaan näytelmä rakentuu = Kuka tai mikä ketä vastaan?
• KESKEISET HENKILÖT = Heistä kerrotut tosiasiat ja tulkintaa, miten ja missä oloissa toimivat, mitä
haluavat, mihin pyrkivät, henkilöiden väliset vastakohta-asetelmat, miten jännitteet kehittyvät.
• DIALOGI = Mikä on tunnusomaista eri henkilöiden kielenkäytölle, miten on ilmaistu ajatuksia,
missä määrin on käytetty monologia, onko dialogissa symbolista ainesta?
• MOTIIVIT = Tärkeät asiat, esineet, jotka toistuvat näytelmässä
• TEEMAT = Mitä asioita näytelmä pohtii? Mikä on sen sanoma?

13. Kirjoitustaidon tehtäviä
1. Pohdi syyllisyyttä valitsemastasi näkökulmasta. Käytä aineistona näytelmää ja vähintään yhtä
seuraavista aineistoista.
Suomen mielenterveys ry:n artikkeli Syyllisyys
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/itsetuntemus/tunteet/syyllisyys
Me Naiset -lehden artikkeli Milloin syyllisyyden tunne on tervettä, milloin turhaa?
https://www.menaiset.fi/artikkeli/ajankohtaista/milloin-syyllisyyden-tunne-tervetta-milloin-turhaa
Evermind-verkkolehden artikkeli Salaisuudet herättävät syyllisyyttä ja häpeää - ja häpeä on tunteista
haitallisempi https://www.evermind.fi/salaisuudet-herattavat-syyllisyytta-ja-hapeaa-ja-hapea-ontunteista-haitallisempi/

2. Pohdi, miten ihmiset käyttäytyvät eristyksissä, kun vaara uhkaa. Valitse näkökulmasi itse. Käytä
aineistona näytelmää ja vähintään yhtä seuraavista aineistoista.
Yle.fi:n artikkeli Miksi toinen leipoo ja toinen lamaantu karanteenissa? Temperamentti selittää, miten
reagoimme – kriisin selviytyjä voi yllättää silti https://yle.fi/uutiset/3-11293745
Suomen Kuvalehden artikkeli Pitkän karanteenin vaikutusta ihmismieleen ei tunneta – ”On tutkimusta,
jonka mukaan ihminen on paljon vahvempi kuin luullaan”
https://suomenkuvalehti.fi/jutut/tiede/pitkan-karanteenin-vaikutusta-ihmismieleen-ei-tunneta-ontutkimusta-jonka-mukaan-ihminen-on-paljon-vahvempi-kuin-luullaan/
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Seura-lehden artikkeli Koronapandemia aiheuttaa raskaita tunteita – Psykologi neuvoo, miten käsittelet
ahdistusta, tartunnanpelkoa ja jopa syyllisyyttä https://seura.fi/hyvinvointi/korona-aiheuttaa-raskaitatunteita-nain-psykologi-neuvoo/

14. Luovan kirjoittamisen harjoituksia
1. Kirjoita näytelmälle vaihtoehtoinen loppu.
2. Kirjoita näytelmän nimen ympärille intertekstuaalinen runo. Runon ensimmäinen rivi on näytelmän
nimi. Runon ei välttämättä tarvitse liittyä näytelmään.
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ENGLANNINKIELISIÄ TEHTÄVIÄ
15. 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

16. Characters
The following details of the characters are based on the original novel published in England.
•

•

•

•

•

Anthony James Marston, a handsome but amoral and irresponsible young man, who killed two
young children (John and Lucy Combes) while driving recklessly, for which he feels no remorse
and accepts no personal responsibility, complaining only that his driving licence had been
suspended as a result. He is the first island victim, having his drink poisoned and suffocating.
("One choked his little self...")
Mrs Ethel Rogers, the cook/housekeeper and Thomas Rogers' wife, described as a pale and
ghost-like woman who walks in mortal fear. She is dominated by her bullying husband, who
coerces her into withholding the medicine of a former employer (Miss Jennifer Brady, an elderly
spinster) in order that they might collect an inheritance they knew she had left them in her will.
Mrs Rogers was haunted by the crime for the rest of her life, and is the second victim, dying in
her sleep. ("One overslept himself...")
General John Gordon MacArthur, a retired World War I war hero, who sent his late wife's lover
(a younger officer, Arthur Richmond) to his death by assigning him to a mission where it was
practically guaranteed he would not survive. Leslie MacArthur had mistakenly put the wrong
letters in the envelopes on one occasion when she wrote to both men at the same time. The
general tells Vera that no one will leave the island alive. ("One said he'd stay there...")
Thomas Rogers, the butler and Ethel Rogers' husband. He dominates his weak-willed wife, and
they killed their former employer by withholding her medicine, causing the woman to die from
heart failure, thus inheriting the money she bequeathed them in her will. Despite his wife's
death, Rogers continues serving the others, and is killed with an axe while chopping wood.
("One chopped himself in half...")
Emily Caroline Brent, an elderly, pious spinster who accepts the vacation on Soldier Island
largely due to financial constraints. Years earlier, she had dismissed her teenage maid, Beatrice
Taylor, for becoming pregnant out of wedlock. Beatrice, who had already been rejected by her
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•

•

•

•

•

•

•

parents for the same reason, drowned herself, which Miss Brent considered an even worse sin.
The murderer puts a bee into the room, in addition to murder by poison. ("A bumblebee stung
one...")
Dr Edward George Armstrong, a Harley Street doctor, responsible for the death of a patient,
Louisa Mary Clees, after he operated on her while drunk many years earlier. He is tricked by
Wargrave into meeting him on a clifftop above the sea and pushed over, where he drowns. ("A
red herring swallowed one...")
William Henry Blore, a former police inspector and now a private investigator, was accused of
falsifying his testimony in court for a bribe from a dangerous criminal gang, which resulted in an
innocent man, James Landor, being convicted and sentenced to life imprisonment. Landor, who
had a wife and young child, died shortly afterwards in prison. Blore arrives under the alias
"Davis" from South Africa, on the island for "security work." His true name is revealed on the
gramophone recording. He denies the accusation against him from the gramophone recording,
but later admits the truth to Lombard. He is crushed to death by a brass bear clock. ("A big bear
hugged one...")
Philip Lombard, a soldier of fortune. He is literally down to his last square meal when he meets
Isaac Morris, who makes the proposition which brings Lombard to the island. He carries a
loaded revolver, as Morris had hinted he might wish to do. Lombard is accused of causing the
deaths of a number of East African tribesmen, after stealing their food and abandoning them to
their deaths. Neither he nor Marston feels any remorse. He is the only one to theorize that
Wargrave might be “U N Owen”, but the others dismiss the idea. He and Vera are the only
victims not killed by Justice Wargrave, as Vera shoots him on the beach. ("One got all frizzled
up...")
Vera Elizabeth Claythorne, a cool, efficient, resourceful young woman who is on leave from her
position as a sports mistress at a third-rate girls' school. She was once a governess employed by
the wealthy Hamilton family, but was quietly fired after her young charge, Cyril, drowned on her
watch. It is later revealed that she let the boy drown so his uncle Hugo could inherit the family
estate and marry her. Hugo rejected her when he realized what she had done. In a posttraumatic state after shooting Lombard, finding a waiting noose in her room, she hangs herself.
("One went and hanged himself...")
Justice Lawrence John Wargrave, a retired judge, known as a "hanging judge" for liberally
awarding the death penalty in murder cases. Wargrave is accused of influencing the jury to hand
a guilty verdict to Edward Seton, a man many thought was innocent of his crime of killing an old
woman, and sentencing him to death unfairly. As the two policemen discuss at Scotland Yard,
new evidence after Seton's execution proved Seton's guilt. Wargrave admits in his postscript
that he has always harbored homicidal urges, but his sense of justice prevented him from acting
on them; he thus sentences guilty defendants to death as a means of satisfying these
contradictory impulses. When he is diagnosed with a terminal illness, he devises and carries out
a plot to kill a group of people he believes deserve it. His false death is sixth, corresponding to
the line "One got in Chancery..."
Isaac Morris is a sleazy, unethical lawyer and erstwhile drug trafficker hired by Wargrave to
purchase the island (under the name “UN Owen”), arrange the gramophone recording, and
make arrangements on his behalf, including gathering information on the near destitute Philip
Lombard, to whom he gave some money to get by and recommended Lombard bring his gun to
the island. Morris' is the first death chronologically, as he dies before the guests arrive on the
island. Years earlier, Morris had sold narcotics to the daughter of one of Wargrave’s friends; she
became an addict, and later committed suicide. A hypochondriac, Morris accepts a lethal
cocktail of pills from Wargrave to help treat his largely imagined physical ailments.
Fred Narracott, the boatman who delivers the guests to the island. After doing so, he does not
appear again in the story, although Inspector Maine notes it was Narracott who, sensing
something seriously amiss, returned to the island as soon as the weather allowed, before he
was scheduled to do so, and found the bodies. Maine speculates that it was the normalcy and
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•

ordinariness of the guests that convinced Narracott to do so and ignore his orders to dismiss any
signals requesting help.
Sir Thomas Legge and Inspector Maine, two Scotland Yard detectives who discuss the case in
the epilogue. They reason out the events of the case, but are stymied as to who was the
murderer until the confession comes to light.

17. Questions to be discussed
Osan seuraavista pohdintakysymyksistä voi tehdä ennen tai vasta jälkeen näytelmän
katsomisen, valitse ryhmällesi sopivimmat.
1. What kind of crimes did the characters commit in their past?
2. How do their guilty feelings develop during the play? - Choose one character whose
development you follow during the watching experience.
3. One of the characters is guilty of domestic evil because of letting a child die. Why could this
crime be considered a most serious crime?
4. The writer gives clues during the play on who the murderer is - did you notice any?
5. A version of the play has a different ending where the young couple Ms Claythorne and Mr
Lombard) survive and get married. Which ending do you like better, why? Become a 21st
century Agatha Christie and write an alternative ending.
6. Who is your favourite character? Why? Describe him/her.
7. Agatha Christie has said that she writes when doing the dishes - what does that tell about
creativity?
8. The name of the original play has been changed several times - find out what it has been
called before it became ‘And then there were none’. What are some of the reasons for
these changes? (Ten little nigger/Indian/soldier boys)
9. ‘And then there were none’ is a typical epoch novel describing the current time period. Find
out what life was like in Britain in the 30s. How did lives of the affluent and those less
fortunate differ?
10. The decades before World War II were the golden age of the detective stories, too. People
living in the 1930s might have experienced the same threat as modern generations are
facing - in modern detective stories, death also becomes more brutal and severe. What
might be some reasons behind these threats?
11. ‘And then there were none’ was written in 1939 - the British class society was gradually
changing. What elements of different social classes can you find in the play?
12. Search the internet and find out what it looks like in Devon, UK. What is it famous for?
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13. Tässä tehtävässä voit valita kumpaa kahdesta lorun versiosta käytät.
Read the nursery rhyme on then little Indian boys or listen to it - check the following link
from a film version in 1945: https://www.youtube.com/watch?v=SjDcFn0oQSA

“Ten little Indian boys went out to dine; One choked his little self and then there were nine.
Nine little Indian boys sat up very late; One overslept himself and then there were eight.
Eight little Indian boys travelling in Devon; One said he'd stay there and then there were
seven.
Seven little Indian boys chopping up sticks; One chopped himself in halves and then there
were six.
Six little Indian boys playing with a hive; A bumblebee stung one and then there were five.
Five little Indian boys going in for law; One got in Chancery and then there were four.
Four little Indian boys going out to sea; A red herring swallowed one and then there were
three.
Three little Indian boys walking in the Zoo; A big bear hugged one and then there were two.
Two little Indian boys sitting in the sun; One got frizzled up and then there was one.
One little Indian boy left all alone; He went and hanged himself and then there were none.”

Current published version of the rhyme
and a link to this version from 2018 https://www.youtube.com/watch?v=SsATs29xVwE
Ten little Soldier Boys went out to dine;
One choked his little self and then there were nine.
Nine little Soldier Boys sat up very late;
One overslept himself and then there were eight.
Eight little Soldier Boys travelling in Devon;
One said he'd stay there and then there were seven.[15]
Seven little Soldier Boys chopping up sticks;
One chopped himself in halves and then there were six.
Six little Soldier Boys playing with a hive;
A bumblebee stung one and then there were five.
Five little Soldier Boys going in for law;
One got in Chancery and then there were four.
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Four little Soldier Boys going out to sea;
A red herring swallowed one and then there were three.
Three little Soldier Boys walking in the zoo;
A big bear hugged one and then there were two.
Two little Soldier Boys sitting in the sun;
One got frizzled up and then there was one.[16]
One little Soldier Boy left all alone;
He went out and hanged himself and then there were none.[17]
Check what the following expressions mean and explain them in your own words in English: Chancery,
to get frizzled, a bumblebee, to swallow a red herring
14. Deceit vs trust
Find examples of the characters deceiving each other’s trust during the events.
15. Pay attention to the natural conditions on the island during the events - how can the circumstances
be compared to the climatic conditions of the 21st century? How do the conditions resemble the
circumstances during the present Covid-19? (Unpredictable weather, floods, storms equal 21st century
climate change scenario)
16. The original book was written in 1939. Compare the original with a more modern version (English
versions and translated manuscripts) - what do you notice? (The modern versions are much more direct
while the older ones are a lot richer language-wise.)
17. What do you think attracts the characters to fall in the trap and come to the island?
18. How does the way the characters behave towards each other develop during the events? (it is very
stiff and polite in the beginning, gradually the etiquette loosens)

18. Crossword puzzle
Version 1: What do these characters, items and places have to do with the play? (The students see the
filled crossword and they have to come up with explanations)
Version 2: Fill in the crossword with the help of the hints.
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CROSSWORD
Version 1

What do these characters, items and places
have to do with the play?
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CROSSWORD
Version 2

What do these characters, items and places
have to do with the play?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Fill in the crossword with the help of the following hints:
1.

This young man was guilty of killing two young
children while driving recklessly, he was the first
person murdered on the island

2.

The name of the celebrity whom the first owner
of the mansion on the island married

3.

The events took place there

11. The last name of the couple who worked as a
butler and housemaid/cook there.
12. The renowned World War I hero, called MacArthur
in the original version
13. The full name of the judge who turned out being
behind all these murders

4. This medical doctor killed one of his patients
while operating on her drunk

14. A spinster who dismissed her former maid
because she was pregnant

5.

The sixth little Indian boy ended up here

6.

This character, a former police inspector, was
crushed to death by a brass bear clock.

15. A boatman who delivered the guests to the
island

7.

The name of the first rich owner of the mansion
on the island, he had it built there

16. The fifth Indian boy was stung by this
17. The original name of this book
18. This character had caused the death of several
East African natives; he carried a gun.

8. The name of the young boy who was drowned,
Vera Claythorne was responsible for him.
9.

19. Two inspectors from this famous institution
came to investigate the crime

A young former governess, the last victim

20. The judge in the story was called this because he
sentenced most murderers to a death penalty

10. This is the county where the events took place.
(Actually on an island off the coast there)
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19. Watch and reflect - Katso ja pohdi, videotehtäviä
•

https://www.youtube.com/watch?v=MUaWtX1euPQ - Hyvä linkki syyllisyydestä sisältökysymyksiä:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Miksi monessa kirjaan perustuvassa elokuvaversiossa on erilainen loppu?
Miten rasismi näkyy alkuperäisessä teoksessa?
Mikä murhaajan juonessa on erityisen kiduttavaa?
Miten roolihahmojen käsitys syyllisyydestään kehittyy videon mukaan?
Miten siirtomaavalta näkyy teoksessa?
Miten BBC:n vuonna 2015 tuottama versio eroaa alkuperäisestä?
Miksi kauhutarinoissa on usein lastenloruja tai satuja?
Miten moraali liittyy väkivallan käyttöön? Mitä esimerkkejä videolla mainitaan.
Mikä pelottava mielikuva oikeuslaitoksesta videolla mainitaan?
Mikä piirre tässä kirjassa on erityisen ankea lukijan kannalta?

Vastausehdotuksia:
1) Koska alkuperäinen loppu on niin julma.
2) Sen alkuperäisissä nimissä sekä saaren nimessä, jonne seurue kutsutaan.
Lastenlorussa, jonka mukaan henkilöt murhataan; pienissä posliinihahmoissa, joita
katoaa sen mukaan, kun henkilöitä kuolee esim. intiaanit, jotka ovat uhreja (sekä
kuolleet henkilöt että alkuperäiskansa); sanonnoissa: N-… in the woodpile (=jotain
kamalaa) Lombard puolustelee afrikkalaisten jättämistä kuolemaan sillä, että heidän
rotuisensa eivät kuulemma koe henkiinjäämisviettiä samalla tavalla kuin eurooppalaiset;
myös esim. Vera vähättelee tätä rikosta, koska uhrit olivat ’vain natiiveja/alkuasukkaita’;
roolihenkilöt ovat kaikki ’kunniallisia’ valkoisia brittejä, yhteiskunnallisesti tärkeissä
rooleissa: tuomari, opettaja, lääkäri, sotilas, … Toisen rodun edustajat ovat koko ajan
läsnä pikku figuriineissa, jotka tuhotaan yksitellen, mutta eivät läsnä elävinä erirotuisina
ihmisinä.
3) Henkinen kärsimys, rankimman rikoksen tehneet joutuvat kärvistelemään pisimpään
mielensä ja psyykensä järkkymisen kanssa. Roolihahmot pelkäävät eniten sitä, että
joutuvat näkemään todellisen minänsä ja oman syyllisyytensä.
4) He eivät pitäneet aluksi itseään lainkaan syyllisinä, vaan jotkut jopa puolustivat
tekojaan vetoamalla moraaliin ja esim. velvollisuudentuntoonsa, kunnes omatunto alkaa
kolkuttaa. He myöskin pitävät muita rikollisempina ja kauhistelevat toistensa rikoksia
enemmän kuin omiaan.
5) Blore väittää olleensa kolonialisti Etelä-Afrikassa, kunnes siellä oikeasti ollut kapteeni
Lombard paljastaa hänet; Vera reagoi hysteerisesti kuullessaan vertauksen ’our black
brothers’.
6) Kauhua ja rikoksien suoruutta ja julmuutta on lisätty.
7) Ne tekevät niistä karmivampia ja ne luovat mielikuvan päähenkilön traumaattisesta
lapsuudesta johtuvasta henkisestä epätasapainosta
8) Väkivaltaan turvautumista voidaan perustella moraalisesti oikeana tekona - kyse ei
ole pelkästään rikollisesta mielestä tai esim. intohimorikoksista. Esimerkkejä ovat
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kansanmurha, itsemurhapommitukset, kunniamurhat, kouluampumiset, raiskaukset
rangaistuksena, jengiväkivalta ja perheväkivalta.
9) Agatha Christie on ehkä pohtinut koko oikeuslaitoksen mädännäisyyttä, tuomioiden
oikeutusta sekä koko brittisivilisaation mädännäisyyttä.
10) Se, ettei siinä ole selkeää syytön - syyllinen-asetelmaa, niin kuin yleensä dekkareissa.
•

https://www.youtube.com/watch?v=MUaWtX1euPQ - Hyvä linkki syyllisyydestä aiheena mm.
crime and colonialism

•

https://www.youtube.com/watch?v=eAlXxsmVwWE - Project Poirot book club video: plot
synopsis, character descriptions. A.C.’s ideas on morality: what (the lack of) guilt or regret does
to somebody’s mind; what evil and a guilty mind is like and what it does to people; casual racist
and xenophobic assumptions of the time when the book was written; nihilism, existentialism,
common sense realism; juxtaposition of the natural, primal island vs an ultramodern house; the
contrast between primal, animal instinct of evil and modern, clinical and sterile, cold and
calculating evil creating menace; also domestic evil: the death of a child and the death of a
(pregnant) housemaid (petty tyrant - emotionally manipulating or abusive; a hypocrite)
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