
 
 
 
 
 
KULPS-KULTTUURIPOLKU DIGIOPPIMATERIAALI toisen asteen oppilaille 2022–
23. Materiaalin on laatinut Tea Hagman (TIO).  
 
KÄYTTÖOHJE: Oppimateriaaliin sisältyy Espoon Kaupunginteatterin tuottama 
digitallenne teatterin perusteista. Tehtävät voi tehdä kokonaisuutena tai 
valikoiden. Tehtävät sopivat itsenäiseen työskentelyyn ja niitä voi varioida ja 
soveltaa. Tehtävät on suunniteltu toteutettavaksi itsenäisesti pelkän 
digimateriaalin pohjalta, mutta ovat muokattavissa myös 
luokkahuonetilanteisiin, pareittain tai ryhmissä tehtäväksi opettajan johdolla.  
 
 
 
TEATTERISANASTOA TEHTÄVIEN TUEKSI  
 
Sanastosta löydät teatteriin ja katsomaasi videoon liittyviä peruskäsitteitä. Sanasto 
koostuu esimerkiksi teatterin tyylilajeista ja teatteriin liittyvistä ammateista.  
 
KAUPUNGINTEATTERI: Ammattiteatteri, joita ympäri Suomen eri kaupungeissa. 
AMMATTITEATTERI: Ammattilaisjohtoinen ja ammattilaisvoimin toimiva teatteri.  
VIERAILUESITYS: Toisen teatterin ja/tai ryhmän tuottama esitys, joka tulee vierailemaan 
teatteriin.  
HARRASTAJATEATTERI: Harrastajavoimin toimiva teatteri.  
KESÄTEATTERI: Kesäisin toimiva ulkoilmateatteri.  
 
DRAAMA- TAI PUHENÄYTELMÄ: Näytelmä, jossa juonta kuljetetaan puheen kautta. 
SIRKUS: Esittävän taiteen muoto, jossa pääpaino akrobatiassa, jongleerauksessa ja/tai 
klovneriassa.  
TANSSI: Esittävän taiteen muoto, jossa tanssi ja kehollinen ilmaisu on esityksen 
keskiössä. 
MUSIIKKITEATTERI: Esitys, jossa musiikki on keskeisessä roolissa.  
TRAGEDIA: Murhenäytelmä. 
KOMEDIA: Hauska näytelmä. 
FARSSI: Nopeatempoinen kohelluskomedia.  
 
NÄYTTÄMÖ: Tila, jossa esitys tapahtuu. Kutsutaan myös nimellä lava tai estradi.  
KÄSIKIRJOITUS: Näytelmän teksti, josta näyttelijät opettelevat vuorosanansa.  
NÄYTÖS: Näytelmän osa, josta näytelmä koostuu. Yhdessä näytelmässä voi olla useita 
(esim. 1-5) näytöksiä.  
KOHTAUS: Näytöksen osa, joka vaihtuu, kun henkilöt, aika tai tapahtumapaikka 
vaihtuvat. 



REPLIIKKI: Näyttelijän vuorosanat. 
VÄLIAIKA: Esityksen välissä pidetään usein väliaika. Yleisö poistuu salista aulatilaan.  
KRITIIKKI: Kirjoitettu arvostelu teatteriesityksestä.  
 
DRAMATURGI: Henkilö, joka kirjoittaa ja sovittaa näytelmiä. 
OHJAAJA: Henkilö, joka päättää, mitä näyttelijät tekevät lavalla. Ohjaajalla on myös 
kokonaisvaltainen idea esityksen toteutuksesta. 
VIERAILEVA NÄYTTELIJÄ: Henkilö, jolla voi olla rooleja useassa teatterissa. Kts. kohta 
vierailuesitys. 
LAVASTAJA: Henkilö, joka suunnittelee ja vastaa siitä, miltä näyttämöllä näyttää. 
PUKUSUUNNITTELIJA: Henkilö, joka suunnittelee ja vastaa roolihenkilöiden vaatteista 
ja asusteista. 
KOREOGRAFI: Henkilö, joka suunnittelee esityksen liikekielen ja tanssit. SÄVELTÄJÄ: 
Henkilö, joka säveltää esitykseen musiikkia. MASKEERAAJA-KAMPAAJA: Henkilö, joka 
suunnittelee ja vastaa roolihenkilöiden kampauksista ja naamioinnista. 
KUISKAAJA Seuraa käsikirjoituksesta näytelmän vuorosanoja ja auttaa tarvittaessa 
näyttelijöitä muistamaan repliikkinsä harjoituksissa tai esityksissä. 
VALOSUUNNITTELIJA Päättää ja suunnittelee, miltä esityksen valot näyttävät. 
ÄÄNISUUNNITTELIJA Päättää ja suunnittelee, miltä esityksen äänimaailma kuulostaa. 
TARPEISTONHOITAJA Suunnittelee, valmistaa ja hankkii kaiken tavaran, mitä 
esitykseen tarvitaan. 
JÄRJESTÄJÄ Henkilö, joka vastaa tietyn näytelmän aikatauluista. NÄYTTÄMÖTEKNIIKKA 
Ammattilaiset, jotka pystyttävät lavasteet jokaiseen esitykseen sekä huolehtivat 
näytöksen ns. ajosta esityksen aikana. He luovat lavalle puitteet, jossa näyttelijät 
esiintyvät. 
YLEISÖTYÖNTEKIJÄ Henkilö, joka suunnittelee esitystä syventäviä tilaisuuksia yleisölle.  
 
(lähde: Kansallisteatteri, https://www.kansallisteatteri.fi/serve/teatterisanasto- 
kansallisteatteripdf, luettu 15.1.2023)  
 
 
 
 
TEHTÄVÄT 
 
 
ENNEN VIDEON KATSOMISTA  
 

1. Mitä tiedät teatterista taidemuotona? Mitä ajattelet sen olevan? Kerro 
muutamalla lauseella.  
 

2. Oletko koskaan käynyt teatterissa? Minkälainen kokemus se oli ja mitä sinulle jäi 
mieleen? Jos et ole käynyt, niin kerro miksi et. Kerro kokemuksestasi tekemällä 
siitä lyhyt noin 1 minuutin mittainen äänitallenne.  
 
 

VIDEON KATSOMISEN JÄLKEEN  
 

1. Oliko videolla jotakin yllättävää tai mitä uutta tietoa video antoi sinulle? Olivatko 
jotkut asiat tuttuja jo entuudestaan? Mitkä asiat eivät olleet? Kerro kolmella 
ranskalaisella viivalla, mitä uutta tietoa sait videolta ja avaa hieman miksi nostit 



nämä seikat esiin.  
 

2. Minkälaisia odotuksia video luo teatterivierailulle? Huomaatko videossa jotain 
sellaista, joka herättää mielenkiintosi? Kuvittele itsesi teatterissa ja tee 
odotuksistasi piirros.  
 

3. Tehtävässä on A- tai B- vaihtoehto. Voit valita kumman tehtävän haluat tai tehdä 
molemmat.  
 
A) Mieti mitä teatterin muotoa haluaisit mennä katsomaan. Mikä videolla 
näkyvistä esittävien taiteiden lajeista kiinnosti sinua eniten? Perustele 
vastauksesi kertomalla miksi juuri se kiinnosti sinua eniten. Kirjoitustehtävä. 
Tämän voi tehdä myös paritehtävänä yhdessä toisen opiskelijan kanssa tai 
pienryhmissä luokassa keskustellen. Keskustelujen jälkeen ajatukset jaetaan 
yhdessä koko ryhmän kanssa.  
 
B) Valitse yksi esittävän taiteen ja teatterin osa-alue videolta. Etsi siitä lisää tietoa 
ja pohdi miksi juuri se kiinnostaa sinua. Tämän tehtävän voi myös tehdä parin 
kanssa. Tee lyhyt käsitekartta (mind map) valitsemastasi teatterin lajista. 
Tehtävän voi tehdä myös opettajan johdolla luokkahuonetilanteessa. Katso 
linkistä tarkemmin mitä käsitekartta tarkoittaa: 
https://peda.net/p/antti.vahalummukka/Pilvipalvelut/materiaali/th/mjk  
  

4. Mitä ennakkoluuloja sinulla on ollut tai oli teatterista ennen videon katsomista? 
Muuttuiko sinulla jokin käsitys tai ennakkoluulo teatterista tai suhteessa 
teatteriin taidemuotona? Millaiset käsitykset? Jos ei, niin avaa miksi. Kirjoita lyhyt 
maksimissaan yhden sivun mittainen essee.  
 

5. Valitse 5 videolla mainittua teatterin alan ja etsi niistä lisätietoa. Kirjoitustehtävä. 
Tukea tehtävän tekemiseen löydät alussa olevasta sanastosta.  
 

6. Teatterissa esitetään paljon klassikkoteoksia, joita on esitetty jopa satoja vuosia. 
Klassikkonäytelmiä ovat esimerkiksi Shakespearen, Molièren, Tšehovin, Kiven 
näytelmät. Mitä teatteriesityksiä tiedät entuudestaan? Etsi klassikkoteoksista 
lisätietoa. Pohdi miksi jotkin teokset ovat kestäneet aikaa ja miksi niitä esitetään 
edelleen. Kirjoitustehtävä. Tehtävän voi tehdä myös yhdessä parin kanssa.  
 

7. Mieti teatterin ja luovuuden mahdollisuuksia omassa elämässäsi. Miten voit 
omassa työssäsi tai opiskeluissasi hyödyntää luovuutta, taidetta tai teatteria 
ilmaisun muotona? Mitä luovia keinoja olet jo käyttänyt? Oletko tehnyt valintoja 
tiedostaen vai tiedostamatta eli ymmärtäen, että nyt tiedät toimivasi luovasti tai 
niin, että et ole huomannut toimivasi niin? Pohdi luovuuden ja itseilmaisun 
mahdollisuuksia osana arkea ja elämää tai tulevassa ammatissasi. Tee sarjakuva 
tai muu piirros aiheesta. Tehtävän voi tehdä myös kirjoitustehtävänä tai 
keskustelupiirinä luokkahuonetilanteessa opettajan johdolla.  
 
 

DRAAMALLISIA JA TOIMINNALLISIA TEHTÄVIÄ SYVENTÄMÄÄN VIDEON 
KATSOMISEN KOKEMUSTA  
 

1. Teatteriesitys muualla kuin teatterisalissa. Mene ulos tai tilaan, jossa haluaisit 
nähdä teatteriesityksen tai joka mielestäsi sopisi paikaksi esittää esitys. Ota 



paikasta kuva ja avaa kokemustasi kirjoittamalla lyhyesti siitä, että miksi valitsit 
ko. paikan tai ota video, ja kerro mitä tekisit tässä tilassa.  
 

2. Suunnittele jokin lyhyt esittävän taiteeen kohtaus tai esitys. Kohtaus voi sisältää 
puhetta, sirkusta, tanssia tai musiikkia. Tee lyhyt käsikirjoitus ja nimeä esityksesi. 
Esitysluonnokset voidaan käydä läpi keskustellen luokkahuoneessa tai jopa 
esittää luokassa opettajan johdolla.  
 

 
LISÄTEHTÄVIÄ  
 

1. Videolla tuodaan esiin myös näyttelijän virheet ja mokat. Onko sinulle 
mokaaminen vaikeaa? Kuinka olet päässyt mokaamisen tunteesta eteenpäin? 
Katso uudelleen näyttelijä Antti Laukkarisen haastattelu aiheesta videolta ja 
mieti kuinka se mitä hän kertoo, voisi liittyä omaan elämääsi tai tulevaan 
työhösi? Minkälaisia mokia ja virheitä voi sattua, ja kuinka niistä selvitään? 
Kirjoitustehtävä tai porinaryhmänä luokkahuoneessa.  
 

2. Teatterissa työskentelee taiteellisen henkilökunnan lisäksi myös paljon muita 
ammattilaisia, kuten puuseppiä, maskeeraajia, tekniikan ammattilaisia, myynnin 
ja markkinoinnin ammattilaisia jne. Lavan takana on siis iso joukko muidenkin 
ammattien osaajia, jotta esitykset voivat toteutua. Etsi tietoa siitä minkälaisia eri 
alojen ammattilaisia isossa teatterissa tarvitaan. Pohdi millainen työ sinua voisi 
teatterissa kiinnostaa ja voisiko se olla sinun tulevaisuuden työpaikkasi. 
Kirjoitustehtävä tai lyhyt äänitallenne, jossa avaat sitä mitä työtä voisit tehdä 
teatterissa oman kiinnostuksesi pohjalta.  

 


