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Synninkantajat
Kanta-esitys 2.9.2020 Frenckell-näyttämöllä
Oheismateriaalin valmistus:
Jenni Hurme
Taina Kempe
Terhi Lintunen
Eeva Nieminen
Eija Piikkilä
Sari Ruokonen
Margit Satola
Marjo Vuori

Kalevan lukio, äidinkieli ja kirjallisuus
Sammon keskuslukio, äidinkieli ja kirjallisuus
Kalevan lukio, äidinkieli ja kirjallisuus
Kalevan lukio, äidinkieli ja kirjallisuus
TAMK, terveysyksikkö
Tredu, sosiaali- ja terveysala
Sammon keskuslukio, äidinkieli ja kirjallisuus
Nokian lukio, uskonto, psykologia, filosofia

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/
Kuvat: Heikki Järvinen, Tampereen Teatteri

Antoisaa teatterielämystä!
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I Synninkantajat: perustietoa
Perustuu Pauliina Rauhalan samannimiseen romaaniin
Käsikirjoitus ja ohjaus Maia Häkli
Lavastus- ja pukusuunnittelu Mikko Saastamoinen
Valosuunnittelu Mika Hiltunen
Äänisuunnittelu Jan-Mikael Träskelin
Kampausten ja maskien suunnittelu Kirsi Rintala
On 70-luvun loppu pienessä suomalaisessa kylässä ja Aaronin perheessä. Maa ympärillä muuttuu, mutta
tämä perhe on turvassa. Perhe elää Taivaan isän suojeluksessa, eikä sen siksi tarvitse pelätä
kommunisteja eikä ydinpommia eikä edes peltojen paketointia. Vaikka mitä tapahtuisi, perhe on
turvassa. Taisto-pappa ja Aliisa-mummi pitävät molemmat omalla tavallaan huolen, ettei mitään
vaarallista pääse tapahtumaan.
Samaan aikaan nuori Auroora kamppailee rajat ylittävän rakkauden kanssa.”Olen sortunut salaa ja
lakkaamatta ajattelemaan sitä, suutelemista, vaikka sanaa ei ole olemassakaan siellä mistä minä tulen.”
Pauliina Rauhalan romaaniin perustuva näytelmä kuvaa hoitokokousvuosia
lestadiolaisyhteisössä. Synninkantajat on kaunis kertomus sisäänpäin kääntyvästä yhteisöstä ja
turvallisuuden tarpeesta – tarpeesta luoda rajoja ja rajoituksia, kun ympärillä tulvii.
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Henkilöt
ALIISA 65 vuotta, Aurooran äiti ja Aaronin mummi – Aliisa Pulkkinen
TAISTO 65 vuotta, Aaronin pappa – Esa Latva-Äijö
AUROORA 19 vuotta, Aliisan tytär – Sara-Maria Heinonen
AARON 9 vuotta, Aliisan tyttären poika ja Taiston pojan poika – Antti Tiensuu
RAAKEL 30 vuotta, Aaronin äiti ja Aliisan tytär – Eeva Hakulinen
LINNEA 55 vuotta, Aliisan ystävä – Eeva Hakulinen
JUHANI 25 vuotta, Aurooran ensirakkaus – Konsta Laakso
HELLA – Matleena Junttanen
SEKAKUORO, SEURAVÄKEÄ – Matleena Junttanen, Ella Numminen, Patrik Kivinen, Marko Tuupainen
KUORONJOHTAJA – Konsta Laakso
RAUHANYHDISTYKSEN UKKO – Konsta Laakso
Kantaesitys 2.9.2020 Tampereen Teatterin Frenckell-näyttämöllä
Kesto 1 t 50 min
Tekijänoikeuksia valvoo Näytelmäkulma – Nordic Drama Corner Oy
Tuotanto Paula Peltola, Mari Posti
Näyttämöpäällikkö Lasse Männikkö
Järjestäjä Terhi Edwards
Näyttämömestari Markku Auvinen
Apulaisnäyttämömestari Antti Palo
Näyttämömiehet Ahmed Issa
Kampaaja-maskeeraaja Kirsi Rintala
Kuiskaaja Katri Dahlström, Piritta Naamanka
Tarpeisto Petti Puhakka
Tarpeiston valmistus Milja Försti
Pukija Annukka Stranius
Kuoron harjoitus Aleksi Laukkonen, Jan-Mikael Träskelin
Valot esityksissä Mika Hiltunen / Jouni Koskinen / Tuomas Vartola
Ääni esityksissä Hannu Hauta-aho / Jouni Koskinen / Simo Savisaari
Lavastuksen toteutus Lasse Männikkö (lavastamon esimies), Matti Kuivanen (apulaislavastemestari),
Matti Hilvonen, Juha Järvinen, Harri Koivuniemi, Kristian Kujansuu, Jarmo Sukanen, Suvi Teerenhovi,
Oskari Tolonen, Pyry Tuominen, Tuija Väänänen
Puvuston vastuuhenkilö Annukka Stranius
Pukujen toteutus Nina Hanhisuo (puvuston esimies), Kirsi Ollinpoika, Elise Rasehorn, Silja Kaarne,
Annukka Stranius, Hannele Teurokoski, Sini-Anna Wigelius
Valokuvaaminen, kuvanauhoitus ja äänitallennus eivät ole sallittuja esityksen aikana.
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Ohjaajan ja kirjailijan sana
Maia: Synninkantajien tarina on mielestäni tärkeä tässä ajassa, koska rajanveto meihin ja muihin tuntuu
vain vahvistuvan.
Pauliina: Minä ajattelen, että tämän kirjan ja näytelmän miljöö on ihan erityinen ja tietty. Siinä ajassa ja
paikassa tapahtuneita asioita ei voi yleistää. Mutta siitä olen samaa mieltä, että kirja ja näytelmä kyllä
tutkivat ihmismieltä – samanmielisyyden vaatimusta, turvattomuuden kokemusta, läheisten
kontrolloimisen tarvetta.
Maia: Niin, totta. On ollut monta yhtäaikaista tekijää taustalla siinä, että hoitokokousajan todellisuus pääsi
muotoutumaan. Yhteiskunnan muutos 70-luvulla, nyt alkajaisiksi. Poliittisen ilmapiirin kärjistyminen,
kaupungistuminen, agraariyhteiskunnan järjestyksen kyseenalaistuminen. Toisaalta arvoilmapiirin
vapautuminen, toisaalta Neuvostoliiton pelko, joka mahdollisti sen, että valkoisuuteen ja kristittyyteen
yhdistettävät asiat koettiin turvallisina.
Pauliina: Erityisissä ajoissa ja paikoissa tapahtuu erityisiä asioita, mutta ilmiöt toistuvat. Tässä ajassa ei
pidetä salaisia hoitokokouksia, mutta julkisen tuomion herättämä kiinnostus on suurta. Vahtiminen,
valvominen, toisten epäonnistumisen tarkkaileminen.
Maia: Niin, vahtiminen ja nuhteleminen tapahtuu esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.
Pauliina: Ihminen on virheitä etsivä. Ja samalla rakkauden kaipuinen. Rakkauden ja yhteyden etsiminen,
se on meissä myös.
Maia: Arvostan sitä, että Synninkantajissa nuo molemmat puolet nähdään saman yhteisön piirteinä – sekä
virheiden etsiminen että yhteyden etsiminen. On tärkeää, että marginalisoitu ryhmä kuvataan
moniäänisenä ja sisäisesti ristiriitaisena. Ei ole vain yhtä edustajaa, missään uskonnossa, missään
ryhmässä.
Pauliina: En halunnut kirjaa kirjoittaessani kauhistella, mitä tapahtui joskus jossain uskonyhteisössä.
Haluan tutkia ihmismieltä, sosiaalisia sääntöjä, valtasuhteita. Sitä, miten ihminen käsittelee muuttuvaa
maailmaa. Miten sinä olit kirjoittanut teidän tiedotetekstiin – että käperrymme itseen, kun ”maailma
ympärillä kuohuu”. Vai oliko se ”tulvii”.
Maia: Joo, tulvii. Veden kierto, luonto, haluan nostaa ne esiin. Ne asettavat mittasuhteita. Luonto voittaa
ihmisen asettaman järjestyksen.

Tampereella 24.8.2020
Ohjaaja-käsikirjoittaja Maia Häkli
Kirjailija Pauliina Rauhala
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II Näytelmän henkilöt ja symboliikka
Tehtäviä esityksen katsomisen jälkeen
1. Motiivit: Mitä esityksen henkilöihin liittyviä motiiveja huomaat ja miten tulkitset niitä?
Aaron:



arkki (symboloi oikeaoppisia uskovaisia, kokoava, yhdistävä voima)
isoisän toimien tarkka seuraaminen (Taiston roolin omaksuminen yhteisön jäsenten
valvojana)

Auroora:


myöhäiset kohtaamiset luonnossa (vapaa kahleista, viettien maailma)

Aliisa:



juuret ja korin punominen (yhteys juuriin, yhteisön suvaitsevaisuuden kasvattaminen,
lähentyminen kristittyjen kesken)
panteismi (Jumalan hyvyyden näkeminen luonnossa)

Taisto:



linnunpöntön rakentaminen (tarkat ohjeet toistuvat = uskon sääntöjen noudattaminen)
huoli jäsenten pysymisestä yhteisössä sen sääntöjen mukaisena, ”vuotojen” estäminen

2. Ristiriidat: Mitä ristiriitoja henkilöihin liittyy?
Aaron:




halu noudattaa isoisän sääntöjä: pelko ”virheistä”, rangaistuksen pelko vääräuskoisuudesta,
rakkaus syytettyihin (isoäiti Aliisaan ja Aurooraan) ei lakkaa eristetyiksi määräämisen myötä
pikkuvanha käytös ja poikkeukselliset kyvyt (soittotaito) - lapsenmielisyys
korostunut herkkyys (aistii herkästi muiden tunnetilan ja sanoihin kätketyt asiat)

Auroora:



sovittelun- ja miellyttämisenhalu (isoisän toiveiden noudattaminen) - sääntöjen rikkominen
rakkaussuhteen myötä
yhteisössä pysymisen paine - oman tien kulkeminen (opiskelu)

Taisto:




ankara uskonkuri - rakkaus lapsenlapseen: vaatii uskonyhteisöstä eristämistä seurauksista
välittämättä mutta kykenee läheiseen suhteeseen Aaronin kanssa
sokeus oikeudentunnon ja vallankäytön seurauksille
joutuu itsekin syytetyksi
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Aliisa:



halu kuulua uskonyhteisöön suvaitsevan kristityn tavoin johtaa ongelmiin
avioliitto ”vääräuskoisen” kanssa on hiertänyt välejä muihin

3. Uskonkäsitykset: Millaista uskonkäsitystä eri henkilöt edustavat?
Aaron: lapsenusko, vahva käsitys oikeasta ja väärästä, konkreettisuus (helvettiin joutuminen)
Aliisa: suvaitsevainen, yhteisöllisyys ei rajaa toisin uskovia vaan hakee yhteyttä, Jumalan
näkeminen luonnossa
Taisto: ankara sääntöuskovaisuus, korostunut tarve toimia ”oikein”
Auroora: lapsenuskosta aikuisen omaan ajatteluun, suvaitsevaisuus, oman identiteetin
hakeminen myös uskonkysymyksissä
Harmaa ukko: kasvoton tuomitsija = yksilö ei ole mitään ilman yhteisöä, sekoittaa
uskonkysymyksiin vallankäytön
Raakel: asettaa sääntöjen noudattamisen lähimmäisenrakkauden edelle, koska pelkää
seuraamuksia
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4. Kysymyksiä näytelmän henkilöistä
*Ketkä kaikki kantavat syntejä? Mitä syntejä he kantavat? Kenen taakka
on painavin? Kenelle/keille taakkaa siirretään?
* Ovatko henkilöt uskottavia?
* Miksi Taisto on julma?
* Miten Taiston puhe luo hänestä syntyvää kuvaa?
* Voiko Raakelin toimintaa ymmärtää?
* Olisiko Raakel voinut toimia toisin?
* Miten Aliisan kuva muuttuu näytelmän aikana?
* Millainen suhde Aliisalla on luontoon?
* Miten luontosymboliikka luo kuvaa Aliisasta?
* Mihin Aliisa pyrkii?
* Mitä sivuhenkilö Linnea (Aliisan ystävä) tuo lisää näytelmään?
* Mistä Auroora unelmoi?
* Miten ympäristönkuvaus luo kuvaa Auroorasta? Entä erityisesti
vesisymboliikka?
* Mitä Auroora pesee pois?
* Mitä sivuhenkilö Juhani tuo näytelmään?
* Millaisia vahvuuksia, heikkouksia, periaatteita, mielipiteitä ja toiveita
henkilöillä on?
* Aaronia kuvataan ”puolienkeliksi” näytelmän alussa? Mitä ajatuksia tämä
herättää?
* Mitä Aaron pelkää?
* Millaiseksi Aaronin ja Taiston suhde kuvataan?

5. Millaista symboliikkaa esityksessä käytetään?
Esityksestä voi löytää esimerkiksi seuraavaa symboliikkaa:

9

*Vesisymboliikka – Aaron – Auroora
Aaron: Pankakoski-sävellys, arkki (pelastavasta arkista tuhoava), lätäköiden
heijastukset, Aaron "sukeltaa turvaan"
*Luontosymboliikka – Aliisa – Taisto – Auroora
Aliisa: linnut, kurjet, männyt, puiden juuret
Taisto: pöllöt, kalat - vaimo on "harmaa pikkulepinkäinen"
Auroora: pelastuksena tähdet

6. Näytelmän nimien symboliikkaa ja merkityksiä











Aliisa – jalolaatuinen
Taisto – ”tää on viimeinen taisto”
Raakel – Raakel tai Rakel on heprealaisperäinen naisen etunimi, joka
johtuu heprean lammasta tarkoittavasta sanasta. Raakel on nimen
suomenkielinen muoto, monissa muissa kielissä nimi kirjoitetaan Rakel.
Nimi on tullut tunnetuksi Raamatusta, jossa mainittu Raakel oli Jaakobin
toinen vaimo.
Auroora – Auroora-nimen taustalla on kreikkalaisten aamuruskon
jumalatar, josta roomalaiset käyttivät nimeä Aurora ’aamurusko’.
Aaron – Aaron-nimen lähtökohtana lienee muinaisegyptistä saatu
heprean sana aharon, vuori, vuorella asuva. Toisen tulkinnan mukaan
nimi Aaron merkitsee valaistua. Nimi tarkoittaa Jahven/Jumalan lahjaa.
Juhani – Juhani on suomalainen miehen etunimi. Nimi tulee
Suomessakin yleisestä heprealaisesta nimestä Johannes, joka tarkoittaa
"Jahve on armollinen." Juhani on Suomen yleisin etunimi. Sen suosiota
ovat lisänneet Seitsemän veljeksen Juhani sekä kirjailija Juhani Aho.
Linnea – Linnea (tai Linnéa) on naisen etunimi. Nimi tarkoittaa ruotsiksi
vanamoa ja tulee sen tieteellisestä nimestä Linnaea borealis. Kasvi on
nimetty luonnontieteilijä Carl von Linnén mukaan.

III Luovan kirjoittamisen tehtäviä
Tehtäviä esityksen katsomisen jälkeen
1. Valitse joku näytelmän henkilöistä ja kirjoita hänestä n. 100 sanan
elämäkerta.

2. Kirjoita Aurooran päiväkirjaa. Koeta eläytyä Aurooran tilanteeseen ja
kokemusmaailmaan ja kirjoita päiväkirjamerkintöjä.
a. Palaa mielessäsi peltokohtaukseen, jossa Auroora tapaa Juhanin.
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i.
Mitä Auroora odottaa ennen tapaamista?
ii.
Mitä hän ajattelee Juhanista?
iii.
Mitä Auroora ajattelee tapaamisen jälkeen?
b. Palaa mielessäsi peltokohtaukseen, jonka päätteeksi nuoret
jäävät kiinni.
i.
Millaisia ajatuksia ja tunteita Aurooralla on?
3. Kerro ensimmäisen peltokohtauksen tarina uudelleen. Valitse kertojaksi
a. Auroora minäkertojana
b. ulkopuolinen kertoja

4. Aliisa erotetaan seurakunnasta, ja hänen perheensä hylkää hänet. Asetu
Aliisan asemaan ja kirjoita vapaamuotoinen teksti siitä, mitä hän
ajattelee,
a. kun hän saa kirjeen seurakunnasta
b. kun hän ei saa osallistua perheen juhliin.

5. Valitse näytelmästä jokin kohtaus, jossa luonto on tärkeä. Luo siitä
moniaistillinen luontokuvaus.
a. Käytä kuuloaistia: millaisia ääniä kuulet?
b. Käytä näköaistia: mitä näet? Kiinnitä huomiota myös
yksityiskohtiin.
c. Käytä tuntoaistia: mitä esimerkiksi kädet tai jalat tuntevat?
6. Kirjoita edellisen tehtävän kuvausten perusteella runo, johon vangitset
kohtauksen tunnelman.
7. Kirjoita runo tai proosakatkelma Aliisan suhteesta luontoon.
8. Laadi lista näytelmän tärkeistä luontoelementeistä ja pohdi niiden
merkitystä näytelmässä. Kirjoita sen jälkeen vapaamuotoinen teksti
itsellesi tärkeästä luontoelementistä.

9. Pohdi näytelmän herättämiä ajatuksia.
a. Minkä henkilöhahmon kohtalo kosketti sinua eniten ja miksi?
b. Millaisia ajatuksia yksinäisyydestä ja ulkopuolisuudesta näytelmä
herätti?
c. Entä syyllisyydestä ja siitä, mistä syyllisyys kumpuaa?
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IV Tehtäviä uskonnon näkökulmasta
Tehtäviä ennen ja jälkeen esityksen
1. Arvot, normit ja ohjeet
a) Listaa mitä normeja huomasit näytelmän roolihenkilöiden noudattavan?
b) Kuinka tärkeitä seuraavat kristinuskoon usein liittyvät arvot ovat sinulle?

Väittämä

Ei yhtään

Hieman

Jonkin verran

Melko tärkeä

Erittäin tärkeä

Lähimmäisenrakkaus

Anteeksiantaminen

Tasa-arvo

Tuonpuoleinen elämä

Toivo

Usko

Rauha

Nöyryys

c) Millaisia ohjeita haluaisit ihmisten noudattavan? Millaisia ohjeita ja suosituksia sinä antaisit?
d) Keskustelkaa ryhmissä millainen olisi unelmauskontonne?

2. Eettinen sanoma: Mikä on mielestäsi näytelmän eettinen sanoma? Miten näytelmän henkilöt
oikeuttivat tekonsa?
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3. Uskonnon osa-alueet: Miten uskonnon osa-alueet (uskomukset, myytit, rituaalit, tunnekokemukset,
moraali, yhteisöllisyys, materia) ilmenivät näytelmässä?

4. Mikä asia/millaisia ominaisuuksia sinulle tulee ensimmäisenä mieleen
a) uskovasta
b) lestadiolaisista
c) pyhästä
5. Monelle suomalaiselle, etenkin saamelaisille, luonto on pyhä. Mitä luonnonuskonnoille tyypillisiä
piirteitä näytelmässä huomasit?
6. Uskonnonvapaus
Suomessa uskonnonvapaus on määritelty useassa laissa: uskonnonvapaus- ja perustuslain lisäksi
perusopetus- ja lukiolaissa sekä hautaustoimilaissa. Uusin uskonnonvapauslaki astui voimaan vuonna
2003. Sen pohjavireenä on edelleen positiivinen uskonnonvapaus, ja sen on tarkoitus turvata
tasapuolisemmin kaikkien katsomuksien asema.
Uskonnonvapauslakiin tuli muutoksia lapsen yhdyskuntaan liittämisestä ja uskonnollisten yhdyskuntien
rekisteröimisestä. Muutoksena aiempaan huoltajien pitää yhdessä päättää, liitetäänkö heidän lapsensa
myös jäseneksi johonkin uskonnolliseen yhdyskuntaan vai onko lapsi rekisteröity pelkästään
väestörekisteriin. Vanhan lain mukaan lapsi liitettiin suoraan siihen uskontokuntaan, jota äiti edusti.
Uskonnolliseen yhdyskuntaan liittymisen tai eroamisen ikärajoihin tuli lisäksi 12 vuoden ikä entisten 15
ja 18 vuoden rinnalle (katso alla). Eroaminen uskonnollisesta yhdyskunnasta tehtiin mahdolliseksi
kirjeitse ja sähköpostitse, kun aiemmin edellytettiin käyntiä uskonnollisessa yhdyskunnassa.
USKONNOLLISEEN YHDYSKUNTAAN LIITTYMINEN JA SIITÄ EROAMINEN:







Alle 12-vuotiaan virallinen uskonnollinen asema määräytyy sen mukaan, mitä huoltajat ovat
yhdessä päättäneet. He ratkaisevat, liitetäänkö lapsi uskonnolliseen yhdyskuntaan vai
väestörekisteriin. Toisen huoltajista pitää kuulua siihen uskonnolliseen yhdyskuntaan, johon
lapsi liitetään.
12 vuotta täyttäneellä on oikeus tulla kuulluksi, jos huoltajan uskonnolliseen asemaan tulee
muutos. Lapsi saa silloin olla eroamatta tai liittymättä, vaikka huoltaja näin tekisi. Lapsen
uskonnollisen aseman muutos edellyttää lapsen kirjallista suostumusta.
15-vuotias voi oman tahtonsa mukaisesti erota tai liittyä, jos saa huoltajan kirjallisen
suostumuksen.
18-vuotias voi itsenäisesti valita oman kuulumisensa, liittymisensä tai eroamisensa.

a) Ota selvää mikä ero on positiivisella ja negatiivisella uskonnonvapaudella. Toteutuivatko ne
näytelmässä?
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b) Oikeudet uskonnonvapaudessa: Mitkä seuraavista oikeuksista kuuluvat uskonnonvapauteen?
Vastaukset Kyllä/Ei.
1. Oikeus kokoontua harjoittamaan uskontoa
2. Oikeus noudattaa tiettyä ruokavaliota ja valmistaa uskonnollisiin riitteihin liittyviä materiaaleja
3. Oikeus sirotella osa omaisen tuhkasta omalle pihalle ja osa mökin viereiseen metsään
4. Oikeus viettää oman uskonnon juhlaa ja lepopäivää
5. Oikeus tehdä armomurha eli eutanasia toiselle uskonnollisin tai vakaumuksellisin perustein
6. Oikeus pitää esillä uskonnollisia symboleja ja pukeutua uskonnolliseen vaatetukseen
7. Oikeus antaa omalle lapselleen uskonnollista ja moraalista kasvatusta oman uskon tai
vakaumuksen mukaisesti
8. Oikeus julkaista uskontovastaista kirjallisuutta tai tekstiä
9. Oikeus vaatia, ettei julkisissa tiloissa tarvitse nähdä tai kuulla kenenkään uskonnon harjoittamista
10. Oikeus omasta tahdosta liittyä ja pysyä jäsenenä uskonnollisessa yhteisössä tai erota
uskonnollisesta yhteisöstä, oli vakaumus mikä tahansa
Mallivastausesimerkkejä:
3. Hautaustoimilaki velvoittaa vainajan tuhkan kunnioittamista ja siinä on määritelty, että tuhkaa ei saa
jakaa vaan se pitää sirotella vain yhteen paikkaan. Jos paikka ei ole hautausmaa, paikkaan pitää olla
maanomistajan kirjallinen lupa ja paikasta on annettava selvitys.
5. Suomen laki kieltää armomurhan eli aktiivisen eutanasian, joten uskonnollisillakaan perusteilla ei voi
ohittaa lain rajoituksia.
Huom. 8. Uskonnonvapauteen liittyy yhtä lailla vapaus uskonnon harjoittamiseen ja julistamiseen kuin
vapaus olla harjoittamatta sitä ja julistaa sitä vastaan. Laki kuitenkin kieltää toiminnan, joka kiihottaa
uskontoryhmää vastaan.

c) Uskonnonvapauden rajat: Uskonnonvapaus ei perustu eikä lähde siitä ajatuksesta (ei myöskään
negatiivinen uskonnonvapaus), että yksilöllä olisi oikeus kieltää uskonnon julkinen ilmeneminen. Missä
menevät uskonnonvapauden rajat? Mitä uskonnonvapauden nimissä saa tehdä ja mitä ei?
Vastaukset Kyllä/Ei.
1. Saako negatiiviseen uskonnon ja vakaumuksen vapauteen vedoten olla osallistumatta koulussa
katsomusopetukseen?
2. Saako uskonnon ja vakaumuksen vapauteen vedoten kieltäytyä aseellisesta
varusmiespalveluksesta?
3. Saako uskonnonvapauden nimissä uskonnollinen yhteisö velvoittaa alaikäisen menemään
naimisiin, koska yhteisö ei salli yhdyntää ennen avioliittoa?
4. Saako uskonnonvapauden nimissä uskonnollinen yhteisö estää uskonnollisen yhteisön jäsentä
menemästä naimisiin toiseen uskontoon kuuluvan kanssa?
5. Saako uskonnonvapauden nimissä kiertää ovelta ovelle kertomassa omasta uskonnosta ja levittää
uskonnollista kirjallisuutta?
6. Saako negatiiviseen uskonnonvapauteen vedoten estää julkisissa tiloissa uskonnon harjoittamisen
ja uskonnollisen symboliikan näkemisen?
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7. Saako yksilö tai yhteisö uskonnonvapauteen vedoten perustella, että kyseisessä uskonnossa saa
eri sukupuolia kohdella eriarvoisesti esimerkiksi työpaikan tarjoamisessa?
8. Saako oppitunnilla kieltäytyä lukemasta Raamattua tai Koraania?
Mallivastaukset edellisiin:
1. Saako negatiiviseen uskonnon ja vakaumuksen vapauteen vedoten olla osallistumatta koulussa
katsomusopetukseen? EI, koska uskonnonvapauteen kuuluu oikeus uskonnonopetukseen tai sitä
vastaavaan elämänkatsomustiedon opetukseen. Vapautus koulun järjestämästä
katsomusopetuksesta sallitaan vain siinä tapauksessa, että huoltajat voivat osoittaa kirjallisesti
lapsen saavan vastaavaa opetusta omassa uskonnollisessa yhdyskunnassaan. Käytännössä tämä
mahdollisuus koskee vain Jehovan todistajissa aktiivisesti toimivaa lasta.
2. Saako uskonnon ja vakaumuksen vapauteen vedoten kieltäytyä aseellisesta
varusmiespalveluksesta? KYLLÄ, koska silloin voi vedota eettisin perustein uskonnon tai
vakaumuksen kieltävän aseiden käytön. Käytännössä valittavana on aseeton palvelus tai
siviilipalvelus.
3. Saako uskonnonvapauden nimissä uskonnollinen yhteisö velvoittaa alaikäisen menemään
naimisiin, koska yhteisö ei salli yhdyntää ennen avioliittoa? EI, koska ihmisoikeuksiin kuuluu täysiikäisen ihmisen oikeus valita puolisonsa.
4. Saako uskonnonvapauden nimissä uskonnollinen yhteisö estää uskonnollisen yhteisön jäsentä
menemästä naimisiin toiseen uskontoon kuuluvan kanssa? EI, koska ihmisoikeuksiin kuuluu täysiikäisen ihmisen oikeus valita puolisonsa. Monissa uskonnoissa tätä valintaoikeutta kuitenkin
rikotaan.
5. Saako uskonnonvapauden nimissä kiertää ovelta ovelle kertomassa omasta uskonnosta ja levittää
uskonnollista kirjallisuutta? KYLLÄ, koska se liittyy oikeuteen ilmaista uskonnollista vakaumusta.
Uskonnollista propagandaa ei kuitenkaan ole oikeus harjoittaa eikä kiihottaa ketään uskonnolliseen
syrjintään.
6. Saako negatiiviseen uskonnonvapauteen vedoten estää julkisissa tiloissa uskonnon harjoittamisen
ja uskonnollisen symboliikan näkemisen? EI, sillä vaikka negatiiviseen uskonnonvapauteen vedoten
ketään ei voi velvoittaa osallistumaan uskonnon harjoittamiseen, ei positiivisen uskonnonvapauden
perusteella keneltäkään voi viedä julkisessa tilassa oikeutta uskonnon harjoittamiseen tai
uskonnollisen symboliikan käyttämiseen.
7. Saako yksilö tai yhteisö uskonnonvapauteen vedoten perustella, että kyseisessä uskonnossa saa
eri sukupuolia kohdella eriarvoisesti esimerkiksi työpaikan tarjoamisessa? EI, koska Suomen laki
kieltää kaikenlaisen syrjinnän eikä syrjintää uskonnon perusteella voi oikeuttaa.
8. Saako oppitunnilla kieltäytyä lukemasta Raamattua tai Koraania? KYLLÄ, uskonnollista materiaalia
voi kieltäytyä lukemasta, mutta ketään muuta paikalla olevaa ei voi kieltää lukemasta sitä.
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7. Uskonnollisen yhteisön vahingollisia ja terveellisiä piirteitä
a) Lue, millaisista tuntomerkeistä tunnistaa vahingollisen yhteisön. Valitse niistä viisi mielestäsi
vahingollisinta piirrettä ja kirjoita ne omin sanoin ylös. Käytä apunasi Uskontojen uhrien tuki ry:n
sivua, jossa on 16 kriteeriä uskonnollisen yhteisön arvioinnin avuksi.
b) Päättele ja pohdi myös edellisten kielteisten piirteiden perusteella, millainen on terve ja
turvallinen uskonnollinen yhteisö. Kirjoita terveen uskonnollisen yhteisön piirteitä vähintään
viiden ominaisuuden verran. Apuna voit käyttää myös seuraavaa sivustoa: are-religious-peoplehappier-healthier-our-new-global-study-explores-this-question/

8. Herätysliikkeet
a) Mitkä viisi herätysliikettä syntyivät Suomeen 1800-ja 1900-luvuilla?
herätysliikkeet Suomessaverkkopolku
b) Listaa niitä yhdistäviä tekijöitä.
c) Miten heistä on viime aikoina uutisoitu?
Tuoreimmat uutiset aiheesta: Luterilaiset herätysliikkeet.
Vastaus:
Suomeen syntyi 1800–1900-luvuilla viisi herätysliikettä: rukoilevaisuus, herännäisyys eli
körttiläisyys, lestadiolaisuus, evankelisuus ja ns. viides herätysliike eli viidesläisyys. Liikkeet
korostavat henkilökohtaisen uskon lisäksi Raamatun opiskelua sekä uskovien yhteisiä
kokoontumisia esimerkiksi erilaisten seurojen muodossa.
d) Tee testi vanhoillislestadiolaisista:
Ylen vanhoillislestadiolaisuusvisa - peruskoulutaso

9. Millaisia mahdollisuuksia on nykyisin harjoittaa uskontoa teknologian avulla?
a) Mitä uskonnollisia palveluja voisi mielestänne lisätä/tarjota nettiin? Laatikaa lista.
b) Keskustelkaa miksi uskonnollisia sivustoja on jo perustettu? Esim. somepappi:
https://www.youtube.com/watch?v=xT0aBzWf78E
c) Tutustukaa virtuaaliseen suremiseen seuraavien linkkien avulla.
http://www.sytytakynttila.fi/
https://yle.fi/uutiset/3-8418700
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V Tehtäviä näytelmän aiheista ja teemoista
Tehtäviä sosiaali- ja terveysalan opintoihin sekä soveltuvin osin muihinkin tilanteisiin.
1. Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys
Ennen teatteriesitystä:
1. Tutki käsitteitä A) yksilöllisyys B) yhteisöllisyys.
a. Käytä tutkimiseen luotettavia www-sivuja ja alasi oppikirjoja. Mitä käsitteillä
tarkoitetaan?
Syvennä jo olemassa olevaa tietoasi, älä tyydy ensimmäiseen määrittelyyn käsitteistä.
Mitä uutta löysit?
2. Kun olet täsmentänyt käsitteistön, jatka teeman parissa oppimistasi syventäen.
a. Tutki yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden käsitteitä vuosikymmenten ja maantieteen
näkökulmista; millaiset arvot ovat olleet vallassa 1970-luvun Pohjois-Pohjanmaalla vs.
nykyaika omalla asuinpaikkakunnallasi. Millaiset arvot ja näkökulmat korostuvat
kummassakin? Eroavatko ne, miten? Jos eivät, miksi?
b. Voit tehdä tästä teemasta pienimuotoisen haastattelututkimuksen kyselemällä ihmisiltä
heidän elämähistorian vaiheista yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden merkitsevyydestä?
Millaiset seikat ovat vaikuttaneet elämänkulun aikana ja miten ihmiset ne kokevat?
Miten ne vaikuttavat nykyaikana?
3. Pohdi lisäksi miten käsitteet yksilöllisyys ja yhteisöllisyys vaikuttavat tulevassa työssäsi; millaiset
arvot ja normit ohjaavat työskentelyä ja ihmisen kohtaamista (esim. lainsäädäntö,
toimintayksikön toimintaperiaatteet) yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden näkökulmista? Entä
miten ihmisen elämänhistoria vaikuttaa kohtaamiseen? Tai sinun omasi?
4. Jos vielä haluat lisää haastetta ja oppimisen syvyyttä; tutki ja pohdi miten seuraavat teemat
ilmenevät yksilöllisyyttä ja/tai yhteisöllisyyttä korostavissa kulttuureissa/yhteisöissä
 ”hyvän tahtominen”
 ihmisarvo
 yhteenkuuluvuus vs. yhteisön ulkopuolisuus
Teatteriesityksen jälkeen:
5. Tarkenna vielä tekemääsi käsitteiden määrittelyä (yksilöllisyys ja yhteisöllisyys, tehtävä 1.),
saitko lisää aineistoa? Miten yksilöllisyys ja yhteisöllisyys tulivat esiin näytelmässä? Perustele.
6. Ehkä voisit vielä pohtia näytelmässä sanottua: ”Meidän ei pidä etsiä eroa vaan yhteyttä muihin”
(Aliisa). Sekä ”Se on niin muodikasta nykyään korostaa yksilön vapautta ja itsen toteuttamista”
(Taisto), (Aliisa jatkaa) ”Ei ketään voi sulkea häkkiin”. Mistä näissä puheenvuoroissa on kyse?
Perustele tehtävän alussa tekemäsi käsitteiden määrittelyn avulla.
Voit tehtävän osissa 5.-6. käyttää vaihtoehtoisesti Pauliina Rauhalan teosta Synninkantajat,
toinen painos, 2008. Gummerus. Helsinki.

Tehtävään liittyviä lähdevinkkejä:
Väestöliitto. 2020. https://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/tietoamonikulttuurisuudesta/monikulttuurinen_parisuhde/yhteisollinen_ja_yksilollinen_ku/ haettu 28.7.2020
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Väestöliitto. 2020. https://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/tietoamonikulttuurisuudesta/monikulttuurinen_parisuhde/yhteisollinen_ja_yksilollinen_ku/taulukko/ haettu
28.7.2020
Naatus, Stiven. Viisari osoittaa taas yhteisöllisyyteen päin. https://www.nyyti.fi/blogi/viisari-osoittaataas-yhteisollisyyteen-pain/ haettu 28.7.2020
Kalliokoski, Taina. 2020. Yhteisöllisyyden rajat yhteistoiminnan ja ihmisen perushyvien näkökulmasta.
Väitöskirja. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/314726 haettu 28.7.2020
2. Yhteenkuuluvuus
1. Suomisanakirja.fi määrittelee käsitteen yhteenkuuluvuus synonyymeiksi sanat mieltymys,
viehtymys, solidaarisuus. https://www.suomisanakirja.fi/yhteenkuuluvuus haettu 28.7.2020
Mitä muita määritelmiä käsitteelle löydät?
Katso myös Vähäkoski Anniina, 2019, Yhteenkuuluvuus suomalaiseen yhteiskuntaan ja omaan
koulu- tai työyhteisöön. Kandidaatin tutkielma. Luku 2.
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/68013/1/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu202003022236.pdf haettu 28.7.2020
1. Millaiset asiat tuottavat sinulle yhteenkuuluvuuden tunnetta? Listaa asioita paperille. Vertaa
listaasi vieruskaverin listaan. Olisiko siellä jotakin, mitä voisit omaan listaasi lisätä? Jos sinusta
tuntuu siltä, että kaipaisit tai haluaisit yhteenkuuluvuutta enemmän, tarkastele omaa listaasi;
mitä siellä olevaa voisit vahvistaa tai lisätä? Mieti, miten sen tekisit? Jos et itse keksi, käytä
vieruskaveria apuna mietinnässä. Tai olisiko vieruskaverin listassa jotakin uutta, mitä voisit
kokeilla? Olisiko listoissa jotakin, mitä voisitte tehdä yhdessä?
2. Pohdiskele yhteenkuuluvuuden teemaa näytelmän hahmojen kautta; miten Aliisan tai Aurooran
tai Aaronin tai Taiston yhteenkuuluvuus ilmeni? Oliko sitä, missä ja miten? Jos ei ollut, miksi?
Voit tehtävän osassa 3. käyttää vaihtoehtoisesti Pauliina Rauhalan teosta Synninkantajat, toinen
painos, 2008. Gummerus. Helsinki.
3. Elämänhallinta
Mäkiranta, Timo (2008) tekee pro gradu tutkielmassaan elämänhallinnan käsitteen määritelmää
sosiaalipedagogisessa viitekehyksessä. Hän keskittyy Erik Allardtin sekä Lauri Rauhalan ajatuksiin ja
teorioihin.
https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/79066/gradu02556.pdf?sequence=1&isAllowed=y haettu
28.7.2020
1. Tutki tekstiä perehtyäksesi moniulotteiseen käsitteeseen elämänhallinta. Ks. erityisesti luku 4.
ja luku 6.
2. Kirjaa oma käsitteenmäärittelysi tekemäsi perehtymisen pohjalta.
3. Mieti mitä elämänhallinta merkitsee sinulle henkilökohtaisesti? Mistä se muodostuu? Voivatko
omat tekosi tai ajatuksesi vaikuttaa elämänhallintaasi? Voiko siihen vaikuttaa joku muu?
Perustele ajatuksesi em. tutkielman pohjalta.
4. Tarkastele vielä tulevia tai olemassa olevia asiakas/potilas/ym. tilanteita. Millaista
elämänhallinta näissä tilanteissa kohtaamiesi ihmisen kannalta on, miksi? Miten voit perustella
omat havaintosi tai väitteesi em. tutkielmaan perehtymisen pohjalta? Millainen rooli tai
merkitys sinulla on elämänhallinnan suhteen kohtaamisissa?
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Teatteriesityksen jälkeen:
5. Tarkastele näytelmän hahmojen elämänhallintaa (Aliisa, Taisto, Auroora). Millaisia havaintoja
teit? Perustele havaintosi luomasi oman käsitteenmäärittelyn pohjalta. Tai vaihtoehtoisesti
Mäkirannan esittämien teoreettisten lähtökohtien pohjalta.
Voit tehtävän osassa 5. käyttää vaihtoehtoisesti Pauliina Rauhalan teosta Synninkantajat, toinen
painos, 2008. Gummerus. Helsinki.
4. Perhe
Tilastokeskus määrittelee perheen muun muassa näin ”perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai
avoliitossa olevat tai parisuhteensa rekisteröineet henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista
lapsineen sekä avio- ja avopuolisot sekä parisuhteensa rekisteröineet henkilöt, joilla ei ole lapsia.”
https://www.stat.fi/meta/kas/perhe.html#tab1 haettu 28.7.2020
1.
Muita perheen määrittelyjä löytyy useita, tutki näitä luotettavilta www-sivuilta tai oman alasi
oppikirjoista.
a) Millainen on sinun oma määritelmäsi käsitteestä perhe?
b) Nimeä oma perheesi määritelmäsi mukaan.
2.
Piirrä oman verkostokarttasi esimerkiksi seuraavan ohjeen mukaan:
http://www10.edu.fi/ammattipeda/tiedostot/Sosiaalinen%20verkostokartta.pdf haettu
28.7.2020
3.
Myös sukupuun piirtäminen avartaa käsitystä perheestä. Sukupuun voit piirtää esimerkiksi
seuraavan ohjeen mukaan: http://www.kuvajamieli.fi/mieli/sukupuuohje_090406.pdf haettu
28.7.2020

4.

5.

Teatteriesityksen jälkeen:
Nyt kun olet määritellyt perheen käsitteen, perehtynyt kahteen työmenetelmään perheen
rakenteiden ja suhteiden kuvaamiseksi sekä nähnyt näytelmän, piirrä Aaronin sukupuu.
Tarkastele sukupuun henkilöiden välisiä suhteita (esim. Aliisa ja Taisto, Auroora ja Taisto. Aliisa
ja Aaron). Millaisia vahvuuksia ja jännitteitä löydät suhteista? Entä voimaannuttavia tai
kuluttavia tekijöitä? Pohtikaa pienryhmissä havaintojanne ja käykää kokoavaa keskustelua
pienryhmien kesken.
Pohtikaa, millaisia taitoja teillä jo on erilaisten vahvuuksien ja jännitteiden sekä
voimaannuttavien ja kuluttavien tekijöiden kohtaamiseen asiakas-/potilas-/tms. työssä? Miten
näitä taitoja voisi vahvistaa? Mitä taitoja vielä puuttuu? Nimeä itsellesi yksi taito, jota lähdet
vahvistamaan tai harjoittelemaan. Nimetkää taidot ääneen ja tarkastelkaa niiden karttumista
esimerkiksi kahden viikon kuluttua.

5. Seksuaalisuus ja suhteiden muodostaminen
Rakel sanoo ”Ennen tekoja arvioitiin sen perusteella, millaisia vaikutuksia niillä on yhteisölle” Aliisa jatkaa
”Ei kenenkään kuulu menettää ihmisarvoaan yhteisön paineen alla”.
Pohdintatehtäviä yksin tai ryhmässä teatteriesityksen jälkeen.
 Synninkantajissa Taisto vahtii Aurooraa, nuorta tyttöä. Mitä mieltä olet, onko hänellä oikeus
puuttua Aurooran valintoihin?
 Millä perusteella Taistolla on omasta mielestään oikeus puuttua Aurooran valintoihin?
 Missä määrin parisuhde ja seksuaalisuus ovat yksityisasioita ja missä määrin koko yhteisön
asioita?
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Missä ja miten muualla vahditaan nuorten, erityisesti naisten seksuaalisuutta? Minkälaisiin
asioihin se voi johtaa?

Lue lisää aiheesta teemaan liittyen:
THL Tasa-arvon tiedon keskus https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo
6. Uskonnollisuuden eri muodot
Aliisa sanoo ”Mutta omien juurien ja henkisen perinteen tunteminen on tärkeää. Se auttaa ymmärtämään
ihmisiä ja tapoja kaikkialla – ” ja Aaron jatkaa ”koska muualta maailmasta löytyy hämmästyttävän
samanlaisia uskomuksia”.
Jokaisesta uskonnosta tai aatteista löytyy fundamentalistisesti suhtautuvia kannattajia, oli sitten kyse
kristinuskosta, islamista, hinduista tai buddhalaisista. Myös poliittisia näkemyksiä tai eläinten oikeuksia
voidaan ajaa fundamentalistisella kiihkolla. Päinvastaisesti ajattelevat suhtautuvat maltillisesti ja
maallistuneesti uskonnollisten auktoriteettien määräyksiin.
Pohdintatehtävä yksin tai ryhmässä teatteriesityksen jälkeen.
 Minkälaisia eri suhtautumisia uskontoon ja sen ohjenuoriin edustavat Synninkantajat-teoksen eri
henkilöt? Ketkä haluavat eniten vaikuttaa muiden ihmisten näkemyksiin?
 Mihin suuntaan eri henkilöt kasvattaisivat Aaronia ja minkälaiseen maailmankuvaan?
 Mikä sinusta olisi hyvä suunta?
 Miten kohtaat sosiaali- ja terveydenhuollossa erilaisista taustoista tulevia ihmisiä?
Lue lisää teemaan liittyen:
Vakaumuksen kunnioittaminen – opas. Opas vakaumuksen kunnioittamiseen
terveydenhuollossa. (Karvinen, Lipponen & Sipilä, 2020)
https://evl.fi/plus/yhteiskunta-ja-kirkko/uskonnot-suomessa//asset_publisher/PgxPYYvH2vHZ/content/vakaumuksen-kunnioittaminen-opas

sosiaali-

ja

Fundamentalismi-käsitteen määrittelyä eri lähteissä:
https://fi.wiktionary.org/wiki/fundamentalismi
https://evl.fi/sanasto/-/glossary/word/Fundamentalismi
http://www.ekumenia.fi/etiikka_ja_ekumenia/yhteinen_fundamentalismi/seminaarin_esitelmat/kimmo
_ketola_mita_on_fundamentalismi/
Ylen uutisointia aiheesta uskonnollinen fundamentalismi. https://yle.fi/uutiset/18-66117
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VI 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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