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TEATTERIESITYKSEEN LIITTYVÄ OPPIMATERIAALI lukioikäisille opettajineen. 

Materiaalin on laatinut yleisötyöntekijä Hanna Häyhä. 

OPPIAINEET: äidinkieli ja kirjallisuus, ilmaisutaito, 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 

Ystävykset Vladimir (Martti Suosalo) ja Estragon (Mika Nuojua) seisovat tienposkessa ja 

odottavat sovittua tapaamista. Saapuvaksi odotetaan salaperäistä Godot-nimistä miestä, 

joka on välttämätöntä tavata. Varmuutta tapaamisen syystä tai luonteesta 

ei kuitenkaan ole. 

Aikansa kuluksi parivaljakko täyttää hiljaisuutta sanailemalla. Odotuksen katkaisevat 

ohikulkeva herra Pozzo (Ville Majamaa) ja hänen kantajansa Lucky (Tomi Alatalo). 

Eriskummallisen parivaljakon saapuminen tuo vaihtelua, muttei vastauksia. 

Nobel-palkitun Samuel Beckettin (1906–1989) klassikkonäytelmä on yksi länsimaisen 

kirjallisuuden kulmakivistä, nyt Reita Lounatvuoren uutena käännöksenä. Beckett oli 

suuri music hallin, mykkäfilmin, Chaplinin ja Buster Keatonin ystävä. Tämä näkyy 

näytelmässä, jossa tasapainotellaan koomisen ja traagisen välisellä nuoralla. Skaala on 

laaja, kun päättömästä slapstickistä mennään heittämällä olemassaolomme traagisiin 

peruskysymyksiin ja takaisin. 

Espoon Kaupunginteatterin, Tampereen Teatterin ja Turun Kaupunginteatterin 

yhteistuotannossa klassikko päivitetään 2020-luvulle. Maailmanlopun tai maailman 

alun keskeltä avautuu kipeän ajankohtainen, järkyttävä ja hauska esitys Pentti 

Kotkaniemen ohjauksessa. 

Matalalla vinhaa vauhtia kiitävien harmaiden pilvien alla pienet ihmiset yrittävät löytää 

edes hitusen onnea ja tarkoitusta elämäänsä. Aina on jotain, mitä odottaa. 

Ohjaus: Pentti Kotkaniemi 
Käsikirjoitus: Samuel Beckett 
Suomennos: Reita Lounatvuori 
Lavastussuunnittelu: Jani Uljas 
Pukusuunnittelu: Jani Uljas 
Valosuunnittelu: Jari Sipilä 
Äänisuunnittelu: Tommi Koskinen 
Naamioinnin suunnittelu: Kaija Heijari 
Pukujen valmistus: Noora Salmi 

Tarpeistonvalmistus: Pauliina Uotila 
Lavasteiden valmistus: Sami Nurmi, 
Daniel Muggridge, Matti Leponiemi, 
Oskari Rantala, Ville Saine Jaakko Rajala, 
Sari Koivisto, Camilla Gustafsson, Kaisa 
Lempinen, Piia Sarvanne ja harjoittelijat 
Anu Nummelin ja Vivian Vesterinen 
Tuottaja: Mari Posti 
Esityskuvat: Otto-Ville Väätäinen 

 
Rooleissa 
Estragon: Mika Nuojua 
Vladimir: Martti Suosalo 
Pozzo: Ville Majamaa 
Lucky: Tomi Alatalo 
Pojan ääni: Voitto Maasola 
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TEHTÄVÄT: 

 

Ennen esityksen katsomista 

1. Lue lyhyet kuvaukset Samuel Beckettistä, absurdista teatterista ja absurdismista. 

 

SAMUEL BECKETT 

- syntyi 1906 Dublinissa, Irlannissa 

- kuoli 1989 Pariisissa, Ranskassa 

- oli irlantilainen kirjailija, näytelmäkirjailija ja kriitikko 

- kirjoitti romaaneja, näytelmiä ja runoja 

- kirjoitti englanniksi ja ranskaksi 

- sai Nobelin kirjallisuuspalkinnon vuonna 1969 

- Beckettin tunnetuin näytelmä En attendant Godot (Waiting for Godot, Huomenna 
hän tulee / Godota odottaessa) sai ensi-iltansa vuonna 1953 ja oli saman tien 

menestys. 

- Beckettin muita näytelmiä ovat mm. Leikin loppu, Sanaton näytös I–II, Viimeinen 
ääninauha, Voi miten ihana päivä, Näytelmä. 

ABSURDI TEATTERI 

”Absurdia maailmaankuvaa ilmentävä ja absurdeille tilanteille rakentuva teatterimuoto. 

Albert Camus'ltä peräisin olevan käsitteen vakiinnutti Martin Esslin teoksellaan The 
Theatre of the Absurd (1961). Lajin keskeisiin edustajiin on luettu ranskalaiset Samuel 

Beckett, Eugène Ionesco, Arthur Adamov, Jean Genet ja Boris Vian, yhdysvaltalainen 

Edward Albee, englantilainen Harold Pinter ja espanjalainen Fernando Arrabal. Absurdilla 

teatterilla on juurensa keskiajan narrinäytelmissä, farsseissa ja Antonin Artaud'n 

julmuuden teatterissa.” 

Lähde: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Esitt%C3%A4v%C3%A4t_taiteet:absurdi_teatteri 

(luettu 31.10.2022) 

ABSURDISMI 

”Erityisesti 1950–60-luvulla vaikuttanut eksistentialistisesta filosofiasta vaikutteita 

saanut kirjallisuuden ja taiteen suuntaus. Absurdistisen näkemyksen mukaan ihminen 

viettää mieletöntä elämää merkityksettömäksi ja irrationaaliseksi kokemassaan 

maailmassa, johon hänet on tahtomattaan heitetty. Ihminen ei voi välttää valintoja – 

valitsematta jättäminenkin on valinta – joten hänet on "tuomittu" vapauteen. 

Romaanissaan La Nausée (1938, Inho) filosofi ja kirjailija Jean-Paul Sartre (1905–1980) 

pitää absurdin kokemusta ihmisen olemassaolon ratkaisemattomana paradoksina. -- 

Esseessään Le Mythe de Sisyphe (1942, Sisyfoksen myytti; suom. valikoimassa Esseitä) 

Albert Camus (1913–1960) kuvaa absurdia jännitteeksi, joka muodostuu ihmisen 
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toivottomasta pyrkimyksestä tavoittaa mieli ja järjestys maailmassa, jolle mieli ja järjestys 

eivät ole ominaisia. Absurdismissa korostuu ihmisen – homo absurduksen – pohjattoman 

yksinäisyyden tunne, metafyysinen vieraantuminen ja kommunikoinnin vaikeus. 

Absurdistisessa teoksessa henkilöiden dialogi on ohi puhumista, kerronta usein 

epäjatkuvaa ja epärationaalista. Suuntauksen juuret ovat ekspressionismissa, 

dadaismissa ja surrealismissa.”  

Lähde: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:absurdismi, luettu 31.10.2022 

 

2. Tutustu Huomenna hän tulee -esityksen johdantotekstiin, työryhmäluetteloon ja 

taustoittaviin teksteihin. Mitä saat tietää esityksestä ja sen tekijöistä? Mitä saat 

tietää näytelmän tyylilajista? Millaisia odotuksia sinulla on esityksestä? 

 

Esityksen katsomisen aikana 

 

1. Tarkastele erityisesti Vladimirin ja Estragonin hahmoja. Keitä he ovat? Millaisia he 

ovat? Millainen ystävyyssuhde heillä on? Millä tavalla he keskustelevat? Millaista 

heidän toimintansa on? 

 

2. Tarkastele kaikkia näytelmän roolihahmoja: Vladimiria, Estragonia, Pozzoa, Luckya 

ja Poikaa. Mitä saat tietää heistä? Keitä he ovat? Millaisia he ovat? Pohdi myös 

Herra Godot’n hahmoa. Kuka tai mikä hän on? 

 

3. Kiinnitä huomiota mm. lavastukseen, puvustukseen sekä valo- ja 

äänisuunnitteluun. Mitkä lavastukselliset ratkaisut herättävät huomiosi? Mitä niillä 

pyritään kertomaan tai viestimään katsojalle? Mitkä puvustukseen liittyvät 

ratkaisut herättävät huomiosi? Mitä puvustus kertoo hahmoista? 

 

Esityksen katsomisen jälkeen 

Keskustelu- ja pohdintatehtävät: 

1. Mitä pidit Huomenna hän tulee -esityksestä? Mitä pidit eri osa-alueista: 

käsikirjoitus, ohjaus, näyttelijäntyö, lavastus, puvustus, äänisuunnittelu, 

valosuunnittelu jne.? Miltä tuntui katsoa esitystä? Mitä tunteita, ajatuksia ja 

kysymyksiä esitys sinussa herätti? Mikä oli hyvää? Mitä olisit itse tehnyt toisin? 

Keskustelkaa ensin pareittain, sitten koko ryhmän kanssa. 

2. Mistä näytelmä mielestäsi kertoo? Mitkä ovat näytelmän keskeiset aiheet ja 

teemat? Mitä näytelmä haluaa sanoa katsojalle eli mikä on näytelmän sanoma? 
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Tarvitseeko absurdia teatteria mielestäsi ylipäänsä tulkita? Millaisia haasteita 

absurdin teatterin tulkitsemiseen voi liittyä? Perustele vastauksesi. 

3. Pohtikaa pareittain tai pienryhmissä seuraavia Huomenna hän tulee -esitykseen 

liittyviä kysymyksiä: 

a. Mitä Huomenna hän tulee -esityksessä tapahtuu? Onko näytelmässä juonta 

ja jos on, niin millainen se on? 

b. Millaista näytelmän huumori on? Mitä eri huumorin lajeja tiedätte? 

c. Mitä kaikkea sinä olet odottanut elämäsi aikana? Mitä odotat tällä hetkellä? 

Miltä odottaminen tuntuu? 

d. Huomenna hän tulee edustaa absurdia teatteria. Millä tavalla näytelmä on 

absurdi? Listatkaa kaikki mahdolliset absurdit piirteet, joita keksitte 

näytelmästä. 

e. Millaisia ihmisen olemassaoloon liittyviä kysymyksiä Huomenna hän tulee -

näytelmä mielestänne esittää tai pohtii? 

f. Pohdi näytelmän aikaa ja paikkaa. Kuinka monta päivää näytelmän 

tapahtumat kestävät? Missä paikassa henkilöt ovat? Millainen merkitys 

ajalla ja paikalla on näytelmässä? 

Kirjoitustehtävät: 

1. Kirjoita Huomenna hän tulee -esityksestä arvostelu. Painota seuraavia asioita: 

Mistä näytelmä kertoo? Millainen katsomiskokemuksesi oli? Mikä esityksessä oli 

hyvää ja mitä olisit tehnyt toisin? Miten näytelmä kytkeytyy tähän aikaan? 

Keskustelkaa ensin pareittain tai pienryhmässä, millainen on hyvin kirjoitettu 

arvostelu. Voit halutessasi tutustua näytelmästä kirjoitettuihin arvosteluihin: 

 

”Martti Suosalo ja Mika Nuojua tekevät taidetta siitä, kun mitään ei tapahdu – 

arviossa Huomenna hän tulee” 

https://kulttuuritoimitus.fi/kritiikit/kritiikit-teatteri/martti-suosalo-ja-mika-

nuojua-tekevat-taidetta-siita-kun-mitaan-ei-tapahdu-arviossa-huomenna-han-

tulee/, julkaistu 10.3.2022 

 

”Je suis Godot!” https://parenteeseja.blogspot.com/2021/12/je-suis-godot.html, 

julkaistu 3.12.2021 

 

”Dokumentti avarasta ihmisluonnosta” 

https://sekalaiset.wordpress.com/2021/12/13/huomenna-han-tulee/, julkaistu 

13.12.2021 
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2. Huomenna hän tulee on modernin ja absurdin teatterin klassikko. Kirjoita essee, 

jossa pohdit, miksi kyseinen näytelmä on klassikko ja mikä ylipäänsä tekee 

joistakin teoksista klassikkoja. 

Lisätehtävät: 

Lavastukseen ja tekijänoikeuksiin liittyvä tehtävä: 

1. Beckettin perikunta on erityisen tarkka Huomenna hän tulee -näytelmän eri 

versioista. Näytelmän tekstiä ei saa muuttaa ja mm. lavastuksen ja puvustuksen 

tulee olla käsikirjoitukseen kirjoitettujen näyttämöohjeiden mukaiset. Sukella 

internetiin ja etsi kuvahaun avulla eri lavastusratkaisuja, joita Huomenna hän tulee 

-näytelmään on tehty. Vertaile lavasteita: millaisia puita ja kiviä eri versioihin on 

luotu? Mikä on oma suosikkisi? Voit käyttää hakusanoina esim. ”Waiting for Godot 

scenography” tai ”En attendant Godot scenography”. Keskustelkaa lopuksi koko 

ryhmän kesken tekijänoikeuksista. 

 

2. Draamallinen tehtävä (voi tehdä joko ennen näytelmän katsomista tai katsomisen 
jälkeen): 
 
Päättäkää parin kanssa, kumpi on Vladimir ja kumpi Estragon ja lukekaa alla oleva 

katkelma ääneen. Katkelma on Huomenna hän tulee -näytelmän toisesta 

näytöksestä (suom. Reita Lounatvuori). Vastatkaa seuraaviin kysymyksiin: 

Millaista näytelmän vuoropuhelu on? Millaista näytelmän huumori on? Vaihtakaa 

rooleja ja lukekaa kohtaus uudestaan. Kokeilkaa myös näytellä kohtausta erilaisin 

äänenpainoin ja tulkinnoin. 

VLADIMIR 

Kuulostaa höyheniltä. 

ESTRAGON 

Lehdiltä. 

VLADIMIR 

Tuhkalta. 

ESTRAGON 

Lehdiltä. 

Pitkä hiljaisuus. 

VLADIMIR 

Sano jotain! 

ESTRAGON 
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Heti kun keksin. 

Pitkä hiljaisuus. 

VLADIMIR (hädissään) 

Ihan mitä vaan! 

ESTRAGON 

Mitä nyt tehdään? 

VLADIMIR 

Odotetaan Godot’ta. 

ESTRAGON 

Ai niin. 

Hiljaisuus. 

VLADIMIR 

Että voi olla vaikeaa! 

ESTRAGON 

Laula vaikka. 

VLADIMIR 

Ei ei. (Hakee.) Pitää taas aloittaa alusta. 

ESTRAGON 

Ei kai se niin vaikeaa ole. 

VLADIMIR 

Vaikeinta on aloittaminen. 

ESTRAGON 

Aloittaa voi mistä vaan. 

VLADIMIR 

Niin, mutta pitää päättää. 

ESTRAGON 

Ai niin. 

Hiljaisuus. 

VLADIMIR 

Auta! 
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ESTRAGON 

Yritän. 

Hiljaisuus. 

 

Samuel Beckett: Huomenna hän tulee, suom. Reita Lounatvuori 

 

 

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! 


