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JUMALAINEN NÄYTELMÄ  

– Valter Juveliuksen ihmeelliset seikkailut 

Juha Hurme 

 

 

 

 

TEATTERIESITYKSEEN LIITTYVÄ OPPIMATERIAALI yhdeksäsluokkalaisille sekä lukio- ja 

ammattikouluikäisille opettajineen. Materiaalin on laatinut yleisötyöntekijä Hanna Häyhä. 

OPPIAINEET: äidinkieli ja kirjallisuus, ilmaisutaito, uskonto, elämänkatsomustieto, filosofia 

KÄYTTÖOHJE: Tehtävät voi tehdä kokonaisuutena tai valikoiden. Tehtävät sopivat itsenäiseen 

työskentelyyn tai opettajan johdolla toteutettavaksi ja niitä voi vapaasti soveltaa. 
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JOHDANTO: 

Jumalainen näytelmä 

Valter Juveliuksen ihmeelliset seikkailut  

Kantaesitys Espoon Kaupunginteatterin Revontulihallissa 8.9.2022, kesto 2 t 15 min, sisältää 

väliajan. 

Esityksen kieli: suomi. Tekstitys suomeksi ja englanniksi mobiilisovelluksella. 

Esityksen ytimessä on maanmittari ja keskinkertainen runoilija Valter Juvelius. Hän uskoo 

väitöskirjatyönsä ohessa löytäneensä Vanhaan testamenttiin kirjatun salaisen koodin ja 

murtaneensa sen. Salainen teksti paljastaa mihin liitonarkku on kätketty. Kyseessä ei ole mikä 

tahansa löytö, vaan kaksi kivitaulua, jotka sisältävät Jumalan Moosekselle antaman lain ja 

käskyt. Ei muuta kuin Jerusalemiin jymyjutun äärelle! 

Juvelius pistää retkikunnan pystyyn ja aloittaa salaiset kaivaukset. Mukaan retkelle änkeää 

Juveliuksen sisko, kiihkouskovainen lähetyssaarnaaja Ester. Aarteenetsinnälle saadaan 

kansainvälinen rahoittaja ja siinä sivussa syntyy maailmanlaajuinen kalabaliikki. 

Armoitettu kynäniekka, Finlandia-palkittu Juha Hurme on tunnettu Suomen varhaisia vuosia 

käsittelevistä näytelmistään. Tällä kertaa päästään seikkailuun, jossa mukana vilahtelevat Eino 

Leino, L. Onerva ja muut suomalaisuuden aamunkoiton merkkihahmot.  Jumalainen näytelmä 

perustuu oikeisiin ihmisiin ja aitoihin tapahtumiin, mutta lopputulos on täyttä fiktiota ja hillitöntä 

todellisuuden ylittävää kuvitelmaa. 

Näytelmän inspiraation lähteenä on ollut historiantutkija Timo R. Stewartin kirja Valter Juvelius 
ja kadonneen arkin metsästys. Teos palkittiin Lauri Jäntin säätiön tietokirjapalkinnolla vuonna 

2021 ja oli tietokirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokas vuonna 2020. 

 

TYÖRYHMÄ: 

Teksti ja ohjaus Juha Hurme 

Näyttämöllä Eetu Känkänen, Cécile Orblin, Antti Laukkarinen, Enni Ojutkangas, Tomi Alatalo, 

Roosa Söderholm 

Lavastus ja pukusuunnittelu Raisa Kilpeläinen 

Valosuunnittelu Jarkko Lievonen 

Musiikki Iida Savolainen 

Äänisuunnittelu Tommi Koskinen 

Maskeeraus Kaija Heijari 

Kuvat Raisa Kilpeläinen 
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NÄYTTELIJÄT JA ROOLIHAHMOT: 

Eetu Känkänen: Valter Juvelius (kirjailijanimeltään Valter Juva), maanmittari, runoilija, 

suomentaja  

Cécile Orblin: Ester Juvelius, Valterin sisko, tuleva lähetyssaarnaaja 

Antti Laukkarinen: 1) Johan ”Pappa” Juvelius, Valterin ja Esterin isä, mestarimaanmittari, yli-

ihminen 2) Otto von Bourg, Parkerin ystävä, selvännäkijä 

Enni Ojutkangas: 1) L. Onerva 2) Isä Vincent, dominikaanimunkki, arkeologi, kaivuuhankkeen 

kartoittaja ja dokumentaristi  

Tomi Alatalo: 1) Kasimir Leino 2) Habib Bey, Jerusalemia hallinnoivan Osmani-hallituksen 

virkamies, kaivausten valvoja 

Roosa Söderholm: 1) Eino Leino 2) Montagu ”Monty” Parker, kaivuusyndikaatin operatiivinen 

johtaja 

 

TEHTÄVÄT: 

ENNEN ESITYKSEN KATSOMISTA 

1. Virittäytyminen. Tutustu Jumalaisen näytelmän johdantotekstiin, työryhmäluetteloon ja 

roolihahmoluetteloon. Mitä saat tietää esityksestä? Millaisia odotuksia sinulla on 

esityksestä? Milloin viimeksi olet käynyt teatterissa? Minkä esityksen näit silloin? Mitä 

pidit siitä? Kiinnostaako teatteri sinua? Miksi, miksi ei? Oletko itse tehnyt joskus 

teatteria, esim. näytellyt, ohjannut, käsikirjoittanut tai tehnyt muuta teatteriin liittyvää? 

Millaista teatterin tekeminen mielestäsi on? 
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2. Taustatietoa. Lue lyhyet kuvaukset Valter Juveliuksesta, Eino Leinosta, L. Onervasta ja 

Kasimir Leinosta, jotka elivät kaikki samaan aikaan 1800-luvun ja 1900-luvun vaihteen 

Suomessa. 

Valter Juvelius (1865–1922): 

• Tunnetaan myös nimellä Valter Juva. 

• Maanmittari, runoilija, kirjailija, kääntäjä ja tutkija. 

• Koulutukseltaan maanmittausinsinööri ja filosofian tohtori. 

• Hän kirjoitti väitöskirjansa Raamatun tapahtumien ajoituksesta. 

• Työskenteli mm. Viipurin työväenopiston johtajana. 

• Juveliuksen runoudesta on jäänyt elämään runo ”Jo Karjalan kunnailla lehtii puu”. 

• Juveliuksen aloitteesta aloitettiin vuonna 1909 suuret kaivaukset Jerusalemin 

Temppelivuorella liitonarkun löytämiseksi. Kaivaukset päättyivät fiaskoon kaksi vuotta 

myöhemmin vuonna 1911. 

Eino Leino (1878–1926): 

• Koko nimeltään Armas Einar Leopold Lönnbohm. 

• Runoilija, kirjailija, kääntäjä, toimittaja ja kriitikko. 

• Hän julkaisi ensimmäisen runokokoelmansa 18-vuotiaana vuonna 1896. 

• Hän opiskeli Helsingin yliopistossa, mutta ei suorittanut loppututkintoa. 

• Työskenteli toimittajana ja kriitikkona mm. Päivälehdelle ja Helsingin Sanomille. 

• Käytti nimimerkkejä: Mikko Vilkastus, Teemu ja Kanttori Sepeteus. 

• Tunnettuja teoksia mm.: Maaliskuun lauluja ja Helkavirsiä. 

L. Onerva (1882–1972): 

• Koko nimeltään Hilja Onerva Lehtinen. 

• Hän oli runoilija, kirjailija, kääntäjä ja kriitikko. 

• Hän valmistui ylioppilaaksi 1901. 

• Hän opiskeli Helsingin yliopistossa taidehistoriaa, mutta ei suorittanut loppututkintoa. 

• Käsitteli teoksissaan mm. naisen vapauteen liittyviä kysymyksiä. 

• Tunnettuja teoksia mm.: Sekasointuja ja Mirdja. 

Kasimir Leino (1866–1919): 

• Koko nimeltään Kasimir Agathon Lönnbohm. 

• Kirjailija, toimittaja ja teatterinjohtaja. 

• Koulutukseltaan filosofian tohtori. 

• Kirjoitti useita runokokoelmia, käänsi lukuisia teoksia ja tutki mm. kirjallisuutta ja 

taidehistoriaa. 

• Eino Leinon 12 vuotta vanhempi isoveli. 
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3. Taustatietoa. Jumalaisen näytelmän inspiraation lähteenä on ollut historiantutkija Timo 

R. Stewartin kirja Valter Juvelius ja kadonneen arkin metsästys (2020). Lue kaksi 

katkelmaa Stewartin kirjasta. Katkelmissa kerrotaan liitonarkusta, jota Juveliuksen 

käynnistämissä Jerusalemin Temppelivuoren ympäristön kaivauksissa etsittiin. 

 

”Juvelius ja Parker kaivoivat niin sanotussa Daavidin kaupungissa eli paikassa, jota pidetään 

Jerusalemin vanhimpana osana. Heitä ei kuitenkaan ensisijaisesti houkutellut uusi tieto 

muinaisista kulttuureista ja niiden elinoloista. Sen sijaan he etsivät yli 2500 vuotta vanhaa 

kätköpaikkaa, jonka sijainnin Juvelius uskoi selvittäneensä Vanhan Testamentin Hesekielin 

kirjasta löytämästään salasanomasta. Tästä kätköstä piti löytyä mitä salaperäisin aarre, 

kultainen liitonarkku, joka vanhan raamatunkäännöksen mukaisesti tunnetaan myös 

liitonarkkina tai yksinkertaisesti arkkina. Raamatun mukaan se sijaitsi Jerusalemin temppelin 

sisimmässä huoneessa, kaikkeinpyhimmässä, mutta katosi sen jälkeen, kun babylonialaiset 

tuhosivat koko kaupungin temppeleineen vuonna 586 eaa. Juvelius ajatteli, ettei liitonarkku 

ollut tällöin tuhoutunut vaan että temppelin papit kätkivät sen. Hän uskoi myös tietävänsä, 

minne.” (Stewart 2020: 9–10) 

”Toisen Mooseksen kirjan mukaan liitonarkku oli muinaisten israelilaisten Siinain erämaassa 

Jumalan tarkkojen ohjeiden mukaan valmistama akasiapuinen arkku, joka oli päällystetty 

kullalla sekä sisältä että ulkoa. Sen päälle laskettiin puhtaasta kullasta valmistettu kansilevy, 

armoistuin, jonka päällä oli kaksi kullasta veistettyä, siivekästä kerubihahmoa. Jumalan 

uskottiin olevan niiden välillä läsnä ja puhuvan sieltä ihmisille. Liitonarkun sisälle asetettiin 

kaksi kivitaulua, jotka sisälsivät Jumalan Moosekselle antaman lain ja käskyt. Tätä arkkua 

pidettiin niin pyhänä, että siihen koskeminen merkitsi välitöntä kuolemaa. Vanhan testamentin 

mukaan liitonarkkua kannettiin israelilaisten erämaavaelluksen kuluessa pitkien 

kantotankojen avulla ja se verhoiltiin huolellisesti katseilta. Israelin heimojen leiriytyessä 

arkkua säilytettiin erityisessä telttamajassa. Liitonarkku johdatti kansan kohti Luvattua maata 

ja vei heidät voittoon kaikista vihollisistaan. Lopulta se asetettiin juuri sitä varten rakennettuun 

temppeliin Jerusalemissa.” (Stewart 2020: 22–23)  

 

ESITYKSEN KATSOMISEN JÄLKEEN 

Keskustelu- ja pohdintatehtävät: 

1. Keskustelkaa ensin pareittain ja lopuksi koko ryhmän kanssa:  

Mitä pidit Jumalaisesta näytelmästä? Mitä pidit eri osa-alueista: ohjaus ja käsikirjoitus, 

näyttelijäntyö, musiikki, koreografia, lavastus, puvustus, valo- ja äänisuunnittelu jne.? 

Millaisia teatterin keinoja näytelmässä käytetään? Millaista on näytelmän kieli ja 

kerronta? Mitä näytelmässä tapahtuu? Mitä tunteita, ajatuksia ja kysymyksiä näytelmä 

sinussa herätti? 
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2. Keskustelkaa pareittain:  

Mistä Jumalainen näytelmä mielestäsi kertoo eli miten tulkitset näytelmää? Mitkä ovat 

näytelmän keskeiset aiheet ja teemat? Mitä ajatuksia näytelmän nimi herättää? 

3. Pohtikaa pareittain tai pienryhmissä seuraavia kysymyksiä: 

a. Millaisia näytelmän roolihahmot ovat? Kuka hahmoista jäi erityisesti mieleesi? 

Miksi? 

b. Millä tavalla runous ja kirjallisuus kulkevat näytelmässä mukana? 

c. Millaista näytelmän huumori mielestäsi on? Mikä on mielestäsi esityksen tyylilaji? 

d. Millä tavalla näytelmässä käsitellään uskomista ja uskontoja? 

e. Mistä kaikista lukituista lippaista ja niiden avaimista näytelmässä puhutaan? 

4. Vastatkaa pareittain: Mikä oli esityksen… 

a. kiinnostavin kohtaus? 

b. tylsin kohtaus? 

c. hauskin kohtaus? 

d. ärsyttävin kohtaus? 

e. omituisin kohtaus? 

f. vauhdikkain kohtaus? 

g. vaikuttavin kohtaus? 

Kirjoitustehtävät: 

1. Arvostelu. Kirjoita Jumalaisesta näytelmästä arvostelu.  

Painota seuraavia asioita: Mistä näytelmä kertoo? Millainen katsomiskokemuksesi oli? 

Miten tulkitset näytelmää? Keskustelkaa ensin pareittain tai pienryhmissä, millainen on 

hyvin kirjoitettu arvostelu. 

 

2. Essee. Valitse yksi alla olevista aiheista ja kirjoita siitä esseemuotoinen, pohdiskeleva 

kirjoitus. Pituus n. yksi sivu. Otsikoi esseesi. Kertaa tarvittaessa esseen kirjoittamiseen 

liittyviä ohjeita. 

 

a. Tieteellinen tutkimus ennen ja nyt 

b. Kun todellisuus ja mielikuvitus sekoittuvat 

c. Jerusalem – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin pyhä kaupunki 

d. ”Uskonnollisessa totuudessa on kyse mielipiteiden vaihdosta ja keskustelusta. Se 

on palaveri, johon kaikilla on lupa osallistua, tehdä aloitteita ja saada vaikutteita”, 

sanoo Habib Bey Jumalaisen näytelmän loppupuolella pitkän monologinsa aikana.  

Pohdi Habib Beyn esittämää ajatusta uskonnollisesta totuudesta. 

e. ”Teatteri on maailman turhinta touhua. Jos näytelmä on hyvä, niin ei ole mitään 

syytä vaivata näyttelijöitä tarkoitetun vaikutuksen saavuttamiseksi, voihan rajoittua 
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pelkkään lukemiseen. Jos taas näytelmä on huono, -- niin ei minkäänlainen 

näytteleminen pelasta sitä perikadolta.” Pohdi ja kommentoi Jumalaisen näytelmän 

roolihenkilön Johan ”Pappa” Juveliuksen esittämän väitteen sisältöä. 

 

3. Luovan kirjoittamisen tehtävä. Kirjoita seikkailukertomus, jossa etsitään jotain 

kadotettua. Saat itse päättää, mitä etsitään ja miksi. Onko kadotettu jotain konkreettista 

vai kenties jotain abstraktia, aineetonta? Mistä sitä etsitään? Ketkä sitä etsivät? Mitä 

tapahtuu, jos kadotettua ei löydetä? Entä jos se löydetäänkin? 

 

Draamalliset ja toiminnalliset tehtävät: 

1. Mielipidejana.  

Merkitään tilan lattiaan jana. Janan toisessa päässä on vastaus kyllä ja toisessa vastaus ei. 

Keskellä on vastaus en tiedä, ehkä tai en osaa sanoa. Opettaja esittää kysymyksiä liittyen 

Jumalaiseen näytelmään. Kukin opiskelija asettuu seisomaan janan siihen kohtaan, joka on 

lähimpänä omaa mielipidettä tai vastausta. Opettaja kysyy perusteluja vastauksiin. Kysymykset 

voivat liittyä katsomiskokemukseen, esityksen sisältöön, aiheisiin, teemoihin tai taustoihin. 

Kyselyhetken voi pitää ennen esityksen katsomista (taustoitus) tai sen jälkeen (purku). Myös 

opiskelijat voivat esittää kysymyksiä. 

2. Kolmen pysähtyneen kuvan sarja.  

Jakautukaa 3–5 hengen ryhmiin.  

Valitkaa pienryhmissä Jumalaisesta näytelmästä kolme kohtausta:  

1) mielenkiintoisin kohtaus 2) omituisin kohtaus ja 3) merkittävin kohtaus.  

 

Tehkää kohtauksista kolmen pysähtyneen patsaskuvan sarja, jonka esitätte muulle luokalle. 

Muu luokka yrittää arvata kunkin patsaan kohdalla, mikä kohtaus on kyseessä. Keskustelkaa 

lopuksi siitä, miksi ryhmä valitsi juuri nämä kohtaukset ja mitä näissä kohtauksissa tapahtui. 

 

Oppimateriaalissa käytetyt lähteet: 

1) https://yle.fi/uutiset/3-11603809,  

2) https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/2833 

3) https://www.naistenaani.fi/l-onerva-nainen-ja-vapaus/,  

4)  https://www.kainuuneinoleinoseura.fi/eino-leino/kasimir-leino/ 

5) Timo R. Stewart 2020: Valter Juvelius ja kadonneen arkin metsästys 

6) Juha Hurme 2022: Jumalainen näytelmä – Valter Juveliuksen ihmeelliset seikkailut 

 

PALAUTETTA?  

Käytitkö oppimateriaalia? Haluatko antaa palautetta materiaalista, esityksestä tai 

teatterikäynnistänne ylipäätään? Lähetä mielipiteesi ja parannusehdotuksesi meille 

sähköpostitse info@espoonteatteri.fi tai täytä palautelomake nettisivuillamme 

www.espoonteatteri.fi. Kiitos! 


