
 

 

 
LYHYT EPISODI SIENISIVILISAATION UNIVERSAALISSA HISTORIASSA 

Mikhail Durnenkov 

Esitykset Espoon Kaupunginteatterissa 31.1.–18.2.2023 

 

TEATTERIESITYKSEEN LIITTYVÄ OPPIMATERIAALI yläkoulu- ja lukioikäisille. 
Materiaalin on laatinut yleisötyöntekijä Tea Hagman (TIO) 

OPPIAINEET: äidinkieli ja kirjallisuus, ilmaisutaito, historia ja yhteiskuntaoppi 

KÄYTTÖOHJE: Tehtävät voi tehdä kokonaisuutena tai valikoiden. Tehtävät sopivat 
itsenäiseen työskentelyyn tai opettajan johdolla toteutettavaksi ja niitä voi 
varioida ja soveltaa.  

 

JOHDANTO 

Tulevaisuus tehdään tässä ja nyt. 

Lyhyt episodi sienisivilisaation universaalissa historiassa on mustan 
huumorin värittämä näytelmä, joka tempaa mukaansa mielikuvittelemaan 
ihmisen jälkeisen elämän. Visuaalisesti monipuolinen esitys kuljettaa katsojaa 
ajasta toiseen. Universumin yksi mahdollinen historia paljastuu kerros kerrokselta, 
miljoonien vuosien aikajänteellä. Visionäärinen esitys luo yllättäviä yhteyksiä 
olentojen, ilmiöiden ja tapahtumien välille. 

Esitys kutsuu yleisön kuvittelemaan, mitä kaikkea tuleva voikaan olla. Se 
houkuttelee myös kysymään: mitä jos tulevaisuus onkin jo täällä? 

Tekstin on kirjoittanut Mikhail Durnenkov ja esityksen lavastuksen on 
suunnitellut Ksenia Peretrukhina. Molemmat ovat Venäjällä moninkertaisesti 
palkittuja taiteilijoita, jotka elävät tällä hetkellä maanpaossa Suomessa. Esityksen 



ohjaa tarkasta rytmistään tunnettu uuden sukupolven ohjaaja ja dramaturgi Essi 
Rossi. Aänisuunnittelusta vastaa Pauli Riikonen, pukusuunnittelusta Liisa 
Pesonen ja valo- ja videosuunnittelusta Ilmari Paananen sekä näyttämöllä 
rooleissa nähdään Carl Alm, Antonia Atarah, Elmer Bäck, Milla Kangas ja Kauri 
Sorvari sekä viisi lapsinäyttelijää: Auri Hannus, Magda Lehtonen, Monika 
Lehtonen, Ruut Neves ja Luna Rinkinen. 

Espoon Kaupunginteatterin ja Klockriketeaternin yhteistuotanto saa 
kantaesityksensä Revontulihallissa 31.1.2023. 

 

TYÖRYHMÄ 

Näytelmäkirjailija, dramaturgi Mikhail Durnenkov 
Kääntäjä Anni Lappela 
Ohjaaja Essi Rossi 
Lavastaja Ksenia Peretrukhina 
Äänisuunnittelija Pauli Riikonen 
Pukusuunnittelija Liisa Pesonen 
Valo- ja videosuunnittelija Ilmari Paananen 
Valokuvat Darina Rodionova 

Näyttämöllä Carl Alm, Antonia Atarah, Elmer Bäck, Milla 
Kangas, Kauri Sorvari, Auri Hannus, Magda Lehtonen, Monika Lehtonen, Ruut 
Neves, Luna Rinkinen 

 

 

LYHYT SANASTO ESITYKSEN KATSOMISEN JA TEHTÄVIEN TUEKSI:  

Episodi : Välivaihe, sivutapahtuma tai jakso. 

Sienirihmasto: Rihmastollisten sienten pääasiallinen elämänvaihe. 

Utopia: Paikka, jota ei ole / ihanneyhteiskunta tulevaisuudessa. 

Dystopia: Utopian vastakohta / kauhukuva tulevaisuuden yhteiskunnasta. 

Satiirinen: Taiteen laji tai tyylikeino, jota käytetään huvittamaan ja samalla 
kritisoimaan ajan ilmapiiriä ja ihmistä. 

Uninäytelmä: Kaikkea voi tapahtua, kaikki on mahdollista ja todennäköistä (unen 
logiikka). 

Antroposeeni: Epävirallinen nimitys ajanjaksolle maapallon historiassa, jolloin 
ihmisen toiminta vaikuttaa merkittävästi maapallon biologisiin, kemiallisiin ja 
fysikaalisiin prosesseihin. 

Anomalia: Poikkeama, epänormaali 

Entiteetti: Olio, myös oliojoukot ja olioiden ominaisuudet.  

 



 

TEHTÄVÄT   

 

ENNEN ESITYKSEN KATSOMISTA 

1. Tutustu esityksen johdantoon ja esittelyyn teatterin sivuilta. Mitä tietoa saat 
esityksestä? Minkälaisia odotuksia se luo esityksen suhteen? 
https://espoonteatteri.fi/esitykset/lyhyt-episodi/  
 

2. Katso esityksen käsikirjoittajan Mikhail Durnenkovin haastattelu (kesto 1.55 
minuuttia) https://www.youtube.com/watch?v=vAo1VD7zk9w&t=112s 
 
a) Mitä Durnenkov tarkoitta sillä, että esitystä suunniteltaessa tulevaisuus 

oli näyttänyt vielä aika erilaiselta? Pohdi miten viimeaikaiset 
yhteiskunnalliset sekä maailmanpoliittiset kriisit voivat vaikuttaa siihen, 
miten ja minkälaista teatteria juuri nyt tai tulevaisuudessa tehdään? Tai 
minkälaisia aiheita käsitellään? 

b) Durnenkov kuvailee näytelmän kertovan valinnoista. Keskustelkaa 
luokassa ja listatkaa ylös valintoja, joilla on vaikutusta tulevaisuuteen. 
Voitte pohtia asiaa jokaisen omasta henkilökohtaisesta näkökulmasta, 
lähipiirisi näkökulmasta, kotimaasi näkökulmasta tai koko maailman 
näkökulmasta. Miettikää jokainen yksi valinta, jolla voit muuttaa 
maailmaa. Tätä voi pohtia myös esityksen katsomisen jälkeen.  
 

3. Näytelmän keskiössä on kuvitteellinen tulevaisuus sekä ajatus siitä, mitä 
jos tulevaisuuskin onkin jo täällä. Mitä tämä mielestäsi tarkoittaa ja mitä 
ajatus herättää sinussa? Tähän tehtävään voi palata uudelleen myös 
esityksen katsomisen jälkeen. Tehtävän voi tehdä suullisesti parin 
kanssa/pienryhmissä tai kirjoitustehtävänä.   

 

ESITYKSEN KATSOMISEN AIKANA 

1. Valitse tai valitkaa pienryhmässä jokin esityksen hahmoista, jota seuraatte 
hieman tarkemmin.  
 
Kuka henkilö on? Minkälainen hän on? Muuttuuko hän jotenkin esityksen 
aikana ja mistä se johtuu? Mikä vaikutus puvustuksella on suhteessa 
henkilöön tai miten hän on pukeutunut? Miksi tämä hahmo kiinnostaa 
eniten?  
 

2. Kiinnitä huomiota näytelmän aikana myös muihin elementteihin, kuten 
valoihin, videoprojisointeihin, lavastukseen ja äänisuunnitteluun. Mitkä 
lavastukselliset ratkaisut herättävät huomiosi? Miten musiikki ja äänet 
vaikuttavat esityksen ja kohtausten kulkuun tai kerrontaan? Entäpä 
valosuunnittelu? Mitä ajattelet, että näillä pyritään kertomaan tai 
viestimään katsojalle?  



 
3. Tarkkaile myös henkilöiden/hahmojen asemointia näyttämöllä. Esityksen 

useissa kohtauksissa on näyttämöllä myös muita henkilöitä, jotka ovat 
ajoittain ikään kuin taustalla tai ilmestyvät paikalle ja poistuvat. Miettikää 
mitä näillä valinnoilla pyritään kertomaan tai miksi näin on esityksen 
aikana? Miten ne liittyvät toisiinsa? Esityksessä voi huomata pieniä 
yksityiskohtia osana esityksen kulkua. Mihin kiinnität huomiosi ja miten ne 
avautuvat sinulle tai mitä niillä pyritään mielestäsi kertomaan?  
 
 

ESITYKSEN KATSOMISEN JÄLKEEN 

1. Mitä pidit esityksestä? Mistä pidit ja mistä et pitänyt? Vastasiko esitys 
ennakko-oletuksiasi? Millaisia tuntemuksia ja tunteita esitys herätti? 
Ymmärsitkö kaiken näkemäsi? Mitkä olivat esityksen keskeiset tapahtumat 
ja mikä oli mielestäsi käännekohta vai oliko sellaista? Mitä mielestäsi 
ajankohtaisia aiheita esitys sivuaa? Perustele vastauksesi.  
 

2. Mistä esitys kertoo? Mitkä ovat mielestäsi esityksen keskeiset aiheet? Miten 
tulkitset esitystä? Mikä sen sanoma oli sinun mielestäsi? Avautuiko sinulle 
katsomisen jälkeen, mitä esityksen nimellä tarkoitetaan tai mihin sillä 
viitataan?  
 

3. Teemojen käsittely ”porinaryhmissä”. Keskustelkaa näytelmän teemoista 
pienryhmissä. Listatkaa näytelmästä nousseita teemoja. Kirjoittakaa 
teemat A3-papereille siten, että yhdellä paperilla on yksi teema. Jakakaa 
paperit eri pöydille. Keskustelkaa kustakin teemasta pöytäryhmässä 10 
minuutin ajan. Kirjoittakaa ajatuksia ylös paperille. Kun aika on kulunut, 
vaihtakaa pöytäryhmää. Tutkikaa myös edellisen ryhmän kirjoittamia 
ajatuksia. Keskustelkaa teemasta niiden avulla ja täydentäkää ajatuksia. 
Purkakaa lopuksi ajatuksianne koko luokan kesken.  
 

4. Esityksessä oppilaan kysymys opettajalle jää vaille vastausta. Mitä sinä 
vastaisit henkilölle, joka kysyy sinulta ”meneekö kaikki hyvin”? Miksi ei 
mielestäsi mene tai miksi menee? Perustele näkemyksesi. Tämä tehtävän 
voi jalostaa myös draamalliseksi kohtaukseksi pareittain, jossa dialogin 
kautta pohditaan asiaa.  
 

5. Esityksessä lopulta käy niin, että luonto, eläimet ja eliöt käyvät sotaan 
ihmiskuntaa vastaan. Kuvittele minkälainen sota se olisi ja miten sitä 
käytäisiin? Esityksessä tätä käsiteltiin yhdessä kohtauksessa. Voit 
hyödyntää tehtävän tukena sitä, mitä sinulle siitä jäi mieleen.  

 

DRAAMALLISIA JA TOIMINNALLISIA TEHTÄVIÄ 

Tehtävän numero 1 voi tehdä jo ennen esityksen katsomista.  



1. Lukekaa seuraava katkelma näytelmästä. Luokaa tekstikatkelmasta pieni 
kohtaus pareittain ja katsokaa sen jälkeen minkälaisia kohtauksia syntyy. 
Kohtauksen voi toteuttaa myös puhekuoromaisesti, jossa jaatte ryhmän 
puoliksi toisen puolen ollessa Näyttelijä ja toisen puolen Vanha Näyttelijä. 
Miettikää toimintaa ja reaktioita. Miettikää mitä tätä ennen mahdollisesti 
on tapahtunut? Missä kohtauksessa ollaan? Miten kohtaus jatkuisi tästä? 
Parenteesi (=lopussa oleva kursivoitu teksti) ohjaa toiminnan suuntaa 
näytelmätekstissä eli toiminnan kuvaus, jota ei ole tarkoitettu ääneen 
esitettäväksi.  

 

NÄYTTELIJÄ: Mua pyydettiin äänittämään eri kielillä ydinjätesäiliötä varten, 
se kesti monta kuukautta… Tällainen… Ważne było dla nas, aby wysłać ten 
komunikat. Myśleliśmy, że jesteśmy potężną kulturą.  

VANHA NÄYTTELIJÄ: Mitä se tarkoittaa?  

NÄYTTELIJÄ: “This place is a message and part of a message system pay 
attention! It was important for us to send this message. We thought we 
were a powerful culture".  

VANHA NÄYTTELIJÄ: Ymmärsinkö oikein, että teidän työnänne oli äänittää 
varoituksia? 

NÄYTTELIJÄ: Mutta se oli tärkeää! Ja kerran ne pyysi, että mä vain kirkuisin, 
yhtä a-äännettä.  

VANHA NÄYTTELIJÄ: A-ääntä?  

NÄYTTELIJÄ: Ne sanoi, että me ei tiedetä, mitä kieltä meidän jälkeläiset 
puhuu viiden, kymmenen, kahdenkymmenen tuhannen vuoden päästä. 
Mutta me halutaan, että riippumatta tulevaisuuden kielestä meidän 
jälkeläiset ymmärtäisi, ettei sinne saa mennä ja siellä on vaarallista. Mutta 
se oli kyllä vaikee tehtävä. Ei siitä tullut mitään. Ne sanoi, että mun 
huudossa on jotain vikaa, tai päinvastoin, että mun huuto kuulostaa siltä, 
että tekee mieli heittäytyä auttamaan mua. Ja se pitäisi saada 
kuulostamaan juuri päinvastaiselta, että ”Tänne ei saa tulla!” Ei saa!!! Ja mä 
yritin päivä toisensa jälkeen. Vihasin jo sitä mikrofonia, ja aloin kirkua, ja 
sitten yritin vielä uudestaan, ja vielä ja vielä ja… Lopulta multa meni ääni ja 
ne lähetti mut kotiin lepäämään.  

Näyttelijä vaikenee, muistaen jotakin.  

 
2. Mikä kohtaus tai esityksen tilanne oli sinulle merkittävin tai puhuttelevin? 

Valitse yksi hetki, josta teet kehollisen patsaan siitä, mitä se sinussa herätti. 
Luomasi patsaan ei tarvitse olla yksi yhteen kuva esityksestä, vaan voit 
käyttää omaa mielikuvitustasi patsaan luomisessa. Tehtävän voi tehdä 
yhdessä parin kanssa tai luoda patsasjoukon. Patsas voi myös alkaa elää, 
liikkua ja puhua yhteisesti sovitusta merkistä. Keskustelkaa patsaista ja 
niissä näkyvistä tilanteista yhdessä. 



 
3. Tulevaisuusjana-tehtävä. Määritelkää luokkaan jana, jonka toisessa päässä 

on vastaus ”kyllä” ja toisessa vastaus ”ei”. Keskikohtaan jää ”ehkä”. Opettaja 
tai sovitusti kuka tahansa luokassa esittää kysymyksiä tai väitteitä liittyen 
tulevaisuuteen. Kaikki liikkuvat janalla siihen kohtaan, joka vastaa oma 
käsitystä tulevaisuudesta eli miettikää onko oma vastaus ”kyllä”, ”ei” vai 
”ehkä”. Kysymykset ja/tai väittämät voivat olla monenlaisia liittyen arkeen 
tai isoihin tulevaisuudennäkymiin. Esimerkiksi: ”Tulevaisuudessa pääsen 
opiskelemaan sitä alaa, joka minua kiinnostaa” tai ”Ilmastonmuutos 
saadaan pysäytettyä”.  
 

4. Esityksessä kasvien, eläinten ja luonnon puhe muuttuu FUNGI NET:in 
kautta ymmärrettäväksi ihmisille. Mene lähimetsään tai luontoon kauas 
ihmisten aiheuttamasta hälystä. Sellaiseen paikkaan, jossa on hiljaista ja 
rauhallista. Kuvittele mielessäsi mitä luonto tai kasvit sinulla puhuisivat ja 
millä tavalla ne puhuisivat. Mitä sinä vastaisit heille? Jos ne laulaisivat, 
kuten esityksessä, niin millaista se olisi? Kirjoita ylös kokemuksesi ja 
ajatuksesi.  

 

KIRJOITUSTEHTÄVIÄ 

1. Pohdi tulevaisuutta esityksen perusteella. Minkälainen tulevaisuus 
mielestäsi on? Minkälainen maailma on silloin? Onko jotain hullunkurista 
tai outoa verraten nykyhetkeen? Mitä teknologioita tai muita keksintöjä 
käytetään? Onko ihminen enää olemassa tai millainen ihminen on? Käytä 
mielikuvitusta laajasti ja pohdi asiaa useista näkökulmista. Katso tehtävän 
tueksi lapsinäyttelijöiden ajatuksia tulevaisuudesta käsiohjelmasta. 
Perustele näkemyksesi kirjoittamalla siitä essee. Vaihtoehtoisesti tehtävän 
voi rajata koskemaan pelkästään tulevaisuuden koulua. Millaista siellä on ja 
minkälaista siellä on opiskella? Miten ja mitä opiskellaan? Kirjoittamisen tai 
keskustelun sijaan tehtävän voi tehdä esimerkiksi piirroksena.   
 

2. Ole teatterikriitikko ja kirjoita arvostelu näytelmästä. Mistä näytelmä kertoo 
ja mikä sen viesti on katsojille? Mitä pidit näytelmästä? Millainen kokemus 
esityksen katsominen oli? Mitä sinussa heräsi näytelmää katsoessa? 
Kirjoita näiden kysymysten pohjalta kritiikki eli arvostelu esityksestä. Voit 
lukea esimerkiksi lehtien arvosteluja teatteriesityksistä tehtävän 
kirjoittamisen tueksi. Älä kuitenkaan valitse kritiikkisi pohjaksi samasta 
esityksestä jo olemassa olevaa arvostelua, vaan kirjoita täysin oma teksti.  
Mitkä olivat näytelmän keskeiset tapahtumat? Mikä oli mielestäsi 
näytelmän käännekohta? Mikä sinulle oli näytelmässä tärkeintä tai tärkein 
kohtaus? Perustele vastauksesi. 
 

 


