
 

 

 
RAKKAUSSIMULAATIO EVE 

Team EVE & Espoon Kaupunginteatteri 

Esitykset Espoon Kaupunginteatterissa 1.–25.3.2023 

 

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

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

OPPIAINEET: äidinkieli ja kirjallisuus, ilmaisutaito, psykologia ja filosofia 

 

JOHDANTO 

Rakkaussimulaatio EVE on muistojemme peili ja unelmiemme peli. Tällä kertaa et 
kuitenkaan istu katsomoon, vaan kutsumme sinut virtuaalimaailmaan. Sukellat 
VR-laseilla toiseen todellisuuteen. Kohtaat siellä toisia kaltaisiasi – sanattomasti, 
mutta täynnä elämää. Jostain kaipausten ja haaveiden välistä voit löytää itsesikin. 
Rakkaussimulaatio on sinua varten. 



 
EVE on monitaiteellinen, virtuaalimaailmaan kuljettava kokemus, joka alkaa 
ennen esitystä kuunneltavalla kuunnelmalla. Paikan päällä katsojat sukeltavat 
VR-lasien ja kuulokkeiden avulla toiseen todellisuuteen, Everlandiin, joka on 
tulevaisuudessa kehitetty metaverse. Virtuaalimaailmassa koetaan osittain 
ennalta kuvattuja kohtauksia ja rakennetaan omaa rakkausalgoritmia. Teos 
päättyy osallistavalla kohtauksella teatterin tiloissa. 

TYÖRYHMÄ 

Taiteellinen johtaja Eero Tiainen 
Käsikirjoitus Eero Tiainen 
Dramaturgi Pärttyli Rinne 
Konsepti Eero Tiainen, Sami Hakkarainen, Juuso-Matias Maijanen, Oskari Lumikari 
Tuottaja Inna Huttunen 
Apulaisohjaaja Juuso-Matias Maijanen 
VR-suunnittelijat Kalle Blomberg, Iikkamatti Hauru, Liya Pirkulieva, Maciej 
Tomaszewski, 
Ohjelmoijat Ali Kubur, Mikko Honkanen, Michael Jelbart, Rongzhi Liu 
AI-ohjelmoija Evelin Jalonen-Hirano 
Äänisuunnittelu Matias Harju, Olli Ketonen, Iikkamatti Hauru 
Musiikki Matias Harju, Olli Ketonen, Iikkamatti Hauru, Aino Liinoja (singing). The 
Four Seasons ”Spring”: I. Allegro, Composed by Antonio Vivaldi, Performed by 
Anni Elonen (violin) 
Kokemussuunnittelijat Eero Tiainen, Iikkamatti Hauru, Jaakko Sorja, Inna 
Huttunen, Juuso-Matias Maijanen 
Läheisyysohjaaja Juuso-Matias Maijanen 
Esiintyjät Johanna Ruonala (Evelin Jalonen-Hirano), Anja Bargum (IsoÄiti), Henry 
Pöyhiä (Noen Zimmerman), Jussi Lankoski (Henri Krohn), Yuko Takeda (Iona 
Jalonen-Hirano), Sami Juhani Rekola (Daniel Zimmerman), Janne Mattila (Jussi 
Virta), Laura Ala-Ruona (Grete Krohn), Kate O’Malley (Anna Krohn, lapsi), Anna 
Andersson (Anna Krohn, aikuinen) 
Laulaja Aino Liinoja 
Assistentit Iida-Liina Linnea, Tekla Kokkonen, Helena Mäkinen, Lotta Rahkonen 
Valo- ja tilasuunnittelija Alina Pajula 
Pukusuunnittelija, maskeeraus, rekvisiitta Triin Kolmkant 
Ompelu Triin Kolmkant, Minna Kiiskinen 
Tekninen tuottaja Lauri Vase 
Unreal Engine -konsultointi MHG Michael Hudson Graphics 
Logosuunnittelija Reishabh Kailey 
Dramaturgiset mentorit Erik Söderblom, Essi Aittamaa 
Mentorit Marko Tandefelt, Mikko Sams 
Tuotanto Avatar’s Journey & Espoon Kaupunginteatteri 
Yhteistyökumppanit ja tukijat Helsinki XR Center, MAGICS infrastructure, 8i, 
Espoo Museum of Modern Art, Aalto University, Metropolia University of Applied 
Sciences, The Finnish Cultural Foundation, Arts Promotion Centre Finland, The 
Promotion Centre for Audiovisual Culture Finland.  Teos on saanut opetus- ja 
kulttuuriministeriön valtionavustusta. 



 

LYHYT SANASTO ESITYKSEN KATSOMISEN JA TEHTÄVIEN TUEKSI:  

Algoritmi: Yksityiskohtainen kuvaus tai ohje, jota seuraamalla tehtävä, prosessi tai 
ongelmanratkaisu suoritetaan. 

Metaverse/Metaversumi: Internetin suunniteltu iteraatio, joka koostuu pysyvistä, 
jaetuista, 3D-virtuaalitiloista, jotka on linkitetty yhteiseen interaktiiviseen 
virtuaaliuniversumiin. Termi on yhdistetty etuliitteestä meta, ’tois-, jälki-’, ja 
sanasta versumi.  

Tekoäly: Tietokone tai tietokoneohjelma, joka kykenee tekemään älykkäinä 
pidettäviä toimintoja. 

Avatar: Hahmo, joka edustaa käyttäjää virtuaalimaailmassa, esimerkiksi 
videopelissä. 

Kvanttitietokone: Kehitteillä oleva tietokone, joka hyödyntää kvanttitilojen 
superpositiota ja sen tarjoamia erityisiä mahdollisuuksia.  

Singulariteetti: Astrofysiikassa aika-avaruuden vääristymä, jossa jokin suure on 
äärettömän suuri, joten se ei käyttäydy tunnettujen fysiikan lakien mukaan.  

Utopia: Paikka, jota ei ole / ihanneyhteiskunta tulevaisuudessa. 

Dystopia: Utopian vastakohta / kauhukuva tulevaisuuden yhteiskunnasta. 

 

 

TEHTÄVÄT   

 

ENNEN ESITYKSEN KOKEMISTA 

 

1. Tutustu esityksen johdantoon ja esittelyyn teatterin sivuilta sekä esityksen 
omilta sivuilta. Mitä tietoa saat esityksestä? Mitä ajatuksia sinulla herää? 
https://espoonteatteri.fi/esitykset/rakkaussimulaatio-eve/ 
https://www.lovesimulationeve.com/  

 

2. Kuuntele esityksen taiteellisen johtajan ja käsikirjoittajan Eero Tiaisen ja 
kokemussuunnittelija Inna Huttusen haastattelu (kesto 1h). Keston vuoksi 
myös opettaja voi valita tiettyjä kohtia haastattelusta, joita käsitellään 
luokassa. 
https://open.spotify.com/episode/4ngjPQQ8DHoTwhBncvHGeG?si=tD2ikE
eJRUOW1J9NNFSPzA&nd=1  

a) Mitä odotuksia ja ajatuksia haastattelu antaa esitykseen suhteen?  



b) Keskustelkaa luokassa mitä tiedätte esityksen keskiössä olevasta 
virtuaalitodellisuudesta? Onko esimerkiksi VR-lasien käyttö tuttua? 
Onko VR-maailma tuttu esimerkiksi pelien kautta? Mitkä käsiteltävät 
teemat ovat tuttuja tai mitkä vieraita? 

 

3. Esityksen keskiössä on ajatus siitä, että tulevaisuudessa teknologia 
mahdollistaa vaihtoehtoisia todellisuuksia, joka antaisi toisen 
mahdollisuuden ja toisen elämän. 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.  

 

4. Ennen esityksen katsomista kuuntelet esitykseen oleellisena osana 
kuuluvan kuunnelman. Mitä ajatuksia herättää toteamus, että 
”todellisuudessa teatteri on jo sinussa”? Miten ymmärrät tämän ja miten 
ajattelet sen liittyvän esityskokemukseen? Auttaako kuunnelma 
ymmärtämään sitä, mihin olet menossa ja mikä on roolisi osana esitystä?  

 

 

ESITYKSEN KOKEMISEN AIKANA 

Kysymyksiin voi palata vasta esityksen ja kokemuksen jälkeen. Anna itsellesi 
mahdollisuus eläytyä ja kokea esityksen aikana.  

 

1. Esitys alkaa jo sisään tullessasi. Tarkkaile ympäristöä ja tilaa. Pohdi millä 
tavalla odotustila on otettu osaksi esitystä. Mitä ajatuksia sinulla herää 
odottaessasi? Miltä tuntuu astua sisään? Entä lopulta poistua sieltä? Voit 
myös tutkia käsiohjelmaa. Lisääkö se tietoa ja ymmärrystäsi? 

 

2. Esityksen aikana joudut valitsemaan esityksen hahmoista kaksi, jota 
seuraat tarkemmin ja joiden tarinoihin syvennyt. Sekä joudut tekemään 
myös valintoja liittyen omaan rakkausalgoritmiisi.  

Ketkä henkilöt ovat? Minkälaisia he ovat? Miksi valitsit juuri heidät tai mikä 
heissä sinua kiinnostaa eniten? Mikä sai sinut jättämään kolmannen 
päähenkilön pois valinnasta? Muuttuvatko he jotenkin esityksen ja heidän 
tarinansa kerronnan aikana ja mistä se johtuu? Tarkkaile myös mitä 
valintoja ja miksi teet oman algoritmisi rakentumisen aikana. Pohdi miksi 
toimit tai valitset, kuten valitset.  

 

3. Rakkaussimulaatio EVE on perinteisestä teatteriesityksestä poikkeava, 
immersiivisiä elementtejä hyödyntävä esitys. Tämä näkyy esitystilan 



rakentumisessa, esityksen kuljetuksessa ja katsojan erilaisena roolina osana 
esitystä. Mihin elementteihin kiinnität huomiota? Miltä tuntuu liikkua 
tilassa esityksen osasta toiseen? Miten koet virtuaalisessa todellisuudessa 
olemisen? Miten tulet kohdatuksi? Mitä tunteita ja ajatuksia tällainen 
kokemus sinussa herättää? Jääkö jokin osa-alue tai asia epäselväksi?  

 

 

ESITYKSEN KOKEMISEN JÄLKEEN 

 

1. Mitä pidit esityksestä? Mistä pidit ja mistä et pitänyt? Vastasiko esitys 
ennakko-oletuksiasi? Millaisia tuntemuksia ja tunteita esitys herätti? 
Ymmärsitkö kaiken näkemäsi, kokemasi ja kuulemasi? Mitkä olivat 
mielestäsi esityksen keskeiset aiheet? Mitä mielestäsi ajankohtaisia aiheita 
esitys sivuaa? Mikä sen sanoma oli sinun mielestäsi? Miten tulkitset 
esitystä? Perustele vastauksesi.  

 

2. 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.  

 

3. Kehen henkilöön samaistuit? Miksi juuri hänen tarinansa herätti ajatuksia 
tai kosketti sinua? Tehtävän voi tehdä myös parin kanssa kokemuksia 
jakaen. Vaihtoehtoisesti voitte jalostaa tehtävää draamalliseen suuntaan 
niin, että joku teistä asettuu ns. kuumaan tuoliin luokan eteen ja 
kuvittelee/esittää olevansa joku kohtaamistanne henkilöistä. Muut voivat 
esittää kuvitteelliselle Evelinille, Henrille, Noenille tai Grandmotherille 
kysymyksiä. Tuolissa olija kuvittelee mitä hahmo kysymyksiin mahdollisesti 
vastaisi. Tuolissa olijan on myös täytynyt valita sen henkilön tarina 
koettavaksi ja kuultavaksi esityksen aikana, jota käsitellään kysymysten 
kautta.  

 

4. Miltä tuntui kohdata avatar-hahmossa toinen esityksen kokija? Mitä 
sinussa heräsi? Jännititkö vai tuntuiko luontevalta löytää yhteys toisen 
Vedenhengen kanssa? Miltä loppukohtaus yhdessä toisen kokijan kanssa 
tuntui? Otitteko kontaktia toisiinne vai olitteko omassa tilassa myös tässä 
hetkessä?  



 

5. Esityksessä Evelin, Henri ja Noen tekevät mielentallennuksen omien 
kokemuksiensa vuoksi. Olisitko valmis samaan? Haluaisitko elää jossain 
toisessa todellisuudessa ikuisesti, digitaalisessa olomuodossa? Millainen 
tuo toinen todellisuus sinusta olisi? Tämän tehtävän voi tehdä myös 
pienryhmissä.  

 

DRAAMALLISIA JA TOIMINNALLISIA TEHTÄVIÄ 

 

1. Muistelkaa esityksen päähenkilöiden tarinoita ja mitä 
kohtauksissa/muistoissa tapahtui. Luokaa vaihtoehtoinen loppu tai uusi 
käsikirjoitus, tarinan jatkumo henkilöille tai henkilölle. Mitä hänelle 
tapahtuu? Mitä jos he/hän valitsisivat tai toimisivat toisin? Luokaa lyhyitä 
kohtauksia, joissa käsittelette vaihtoehtoisia valintoja.  

 

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.  

 

4. Tehkää hyviä, rakkaudellisia tekoja muille ihmisille. Tehkää hyvässä 
hengessä yllätyksellisiä tekoja koulun sisällä, ulkona kadulla tai missä 
tahansa tilassa, jossa on mahdollisesti vieraita ihmisiä. Auta jotakuta, sano 
kaunis kommentti, jätä kannustava viesti yleiselle paikalla muiden 
luettavaksi jne. Miettikää miten haluatte luoda hyvyyttä ympärillenne. 
Tehtävän voi tehdä pareittain tai pienryhmissä. Muistattehan muiden 
ihmisten turvallisuuden. Kenenkään kokijaksi joutuvan ei pidä kokea 
pelkoa tai uhkaa tilanteessa, ja osallistuminen on heille vapaaehtoista. 
Purkakaa kokemuksia rakkaudellisista teoista luokkatilanteessa.  

 



KIRJOITUSTEHTÄVIÄ 

 

1. Mieti vaihtoehtoista todellisuutta esityksen perusteella. Millainen se tai 
tulevaisuus olisi? Uskotko ja näetkö, että tekniikka pystyy luomaan jotain 
vastaavaa kuin se maailma mitä esityksessä oli kymmenen vuoden, 
kolmenkymmenen vuoden tai sadan vuoden kuluttua? Haluaisitko 
tällaisen maailman toteutuvan? Avaa näkemyksiäsi miksi haluaisit. Jos et, 
niin ota kantaa miksi et. Käytä mielikuvitusta laajasti ja pohdi asiaa useista 
näkökulmista. Perustele näkemyksesi kirjoittamalla siitä essee. 
Kirjoittamisen tai keskustelun sijaan tehtävän voi tehdä esimerkiksi 
piirroksena.   

 

2. Ole teatterikriitikko ja kirjoita arvostelu esityksestä. Mistä esitys kertoo ja 
mikä sen viesti on katsojille? Mitä pidit esityksestä? Millainen kokemus 
esityksen katsominen oli? Mitä sinussa heräsi esitystä 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 
esityksen keskeiset tapahtumat? Mikä sinulle oli esityksessä tärkeintä tai 
tärkein kohtaus? Perustele vastauksesi. 

 

 


