Taru Viinikainen – Tommi Kainulainen

Kesäinen leikin ylistys

Katsomisavaimia
Tiltun ja Letun kotipihaan nousee vihdoin kauan kaivattu leikkimökki, jossa voi leikkiä päivät pääksytysten kotia ja kioskia ja autopurkaamoa ja ja… Mutta hetkinen! Kuka on tuo erehdyttävästi puutarhatonttua muistuttava ukkeli ja miksi hän on asettunut taloksi upouuteen leikkimökkiin? Isää ja äitiä ei saada illalla mitenkään
nukkumaan, jos ne äkkäävät mitä leikkimökissä oikein tapahtuu.
Näytelmä perustuu Taru Viinikaisen Tiltu ja Lettu -kirjoihin Leikkimökin asukas ja Taskukaihon tapaus.
Katsomisavainten avulla teatterikokemusta on mahdollista syventää ja rikastuttaa ja löytää yhtymäkohtia
opetussuunnitelman sisältöihin. Näytelmässä leikitellään sanoilla ja käsitteillä. Omaa kielellä leikkimistä voi
treenata sanataidetehtävien avulla. Monet niistä soveltuvat myös pari- tai pienryhmätehtäviksi. Draamaharjoituksissa palataan näytelmän tapahtumiin ja toimitaan itse tarinan kontekstissa. Näytelmässä pertinjunttiin iskee taskukaiho ja hän tarvitsee ystäviltään tukea. Tehtävät ohjaavat harjoituttamaan myös myötätunnon supervoimaa.
Esitys tarjoaa myös hyvän tilaisuuden oppia teatterista taidemuotona; sen monitaiteisesta tavasta kertoa tarinaa. Harjoitukset ohjaavat tulemaan tietoiseksi koetusta teatteriesityksestä.
Tehtävät ovat vapaasti muokattavissa ja useat niistä soveltuvat sekä ennakko- että jälkityöskentelyyn.
Anna-Riitta Partanen, draamapedagogi
Kuvat: Panu Rissanen, Tommi Mattila Taitto: Emmi Nummela

SANATAIDETEHTÄVIÄ
LAJIKUVAUKSIA

Pertinjuntit
Keksi ja kirjoita pertinjunttien, puutarhatonttujen,
lajikuvaus. Entä miten kuvaisit jukupätkien tai
aimokääkkien tunnuspiirteet?
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Taikapuutarha
Mitä kummallista, ihanaa tai kauheaa,
tarpeellista tai aivan tarpeetonta puutarhassa
voisi kasvaa? Keksi mahdollisimman erikoisia kasveja.
Tutki oikeita kasvikirjoja ja kirjoita omille kasveillesi lajikuvauksia
kasvikirjojen mukaan. Mikä voisi olla kasvisi latinankielinen nimi,
tuntomerkit, kasvuympäristö, levinneisyys, käyttö, myrkyllisyys jne?

LEIKITÄÄN SANOILLA

Nimetään itse
Asioille annetut nimet ovat pelkkiä sopimuksia. Entä jos sopimukset puretaan ja asioita voi nimetä omalla tavalla? Näytelmässä esim. puutarhatontut ja muut puutarhan asukit on nimetty uudelleen

Pertinjuntti: ”…olisinpa edes jukupätkä, niin voisin kitkeä ja kuokkia lanttumaata, kun ihmissilmä välttää. Tai aimokääkkä että
pääsisin syksyn tullen lämmittelemään vanhoja, hauraita luitani saunan lauteille…”
Nimeä omin sanoin ihmisiä, esineitä, eläimiä ja asioita esim. jääkaappi, leivänpaahdin, vuode, äiti ja
kouluruokala. Keksi ja käytä sanoja, jotka mielestäsi parhaiten kuvaavat kohdetta.
Luo oma taruolentosi
Kuka on huoneessasi asuva olento?
Kehittele ajatuskartan avulla olento, joka asuu teillä. Kuka on tuo otus, joka valvoo, kun muut nukkuvat ja
nukkuu, kun muut valvovat? Se on ehkä yöllä eloon heräävä lelu, televisio, kattolamppu tai huonekasvi.
Kerro, missä olento asuu, miten se herää ja missä piilottelee päivisin: vaatekaapissa, akvaariossa vai PlayStation-pelissä?

PIDÄ MIELIKUVITUSOLENNON PÄIVÄKIRJAA

Nyt pääset pitämään edellisessä tehtävässä kehittämäsi olennon päiväkirjaa. Mitä eräänä päivänä tai yönä
tapahtui? Halutessasi voit kirjoittaa päiväkirjaa useammasta päivästä.
Ota iso paperi ja jaa se sarjakuvaruuduiksi. Kerro ruutuihin piirtäen ja kirjoittaen huoneessasi asuvan olennon
päivästä tai yöstä. Päiväkirjasta ilmenee sekä kaikenlaista arkista että eriskummallista. Se mikä on outoa
meille, voi olla osa olentosi tavallista elämää. Mieti yksityiskohtia. Ne kertovat paljon olennostasi. Mitä hän
esimerkiksi syö? Onko hän päivä- vai yöelävä?

DRAAMAHARJOITUKSIA
KUVAN RAKENTAMINEN
Rakennetaan yhteinen tilannekuva Tiltun ja Letun kesäisestä puutarhasta. Millaisista asioista puutarhan tunnistaa? Mistä tietää, että kuvassa on kesä? Keksitään ja kuvitellaan.
Kuva rakennetaan pala kerrallaan niin, että mukaan tulija määrittää itsensä: ”olen ruusupensas” ja pysähtyy
kuvaan. Seuraava liittyy tilanteeseen.
Kuvat voidaan rakentaa myös pienryhmissä. Kun kuva on valmis, aloittaja poistuu kuvasta, tarkastelee sitä ja
tulee takaisin kuvaan uutena asiana. Aloitetaan uusi kuva, jolla on eri aloittaja. Jatketaan samaan tapaan. Lopuksi yksi rakentuneista kuvista voidaan näyttää toisille.
Teatteri on yhteispeliä! Tässä tehtävässäkään kukaan ei jää pulaan! Katso, kuuntele ja ajattele: mitä näet kuvassa ja millä asialla voisit sitä rikastuttaa. Myös yksityiskohtia tarvitaan.

KOLMEN KUVAN TARINA
Pienryhmät. Palautetaan mieleen juonen kulku ja valitaan esityksestä kolme kohtausta, joihin tarina tiivistetään; yksi näytelmän alusta, keskeltä ja lopusta.
Valmistetaan pysähtyneet kuvat, still-kuvat, valituista kohtauksista. Harjoitellaan kuvasarja niin, että siirtyminen kuvasta toiseen on sujuvaa. Näytetään kuvasarjat toisille. Kun kohtaukset on valittu keskustelemalla,
on tärkeää ottaa suunnitteluun mukaan kokeilu ja toiminta.
Toisella katsomiskerralla katsojat voivat nimetä kuvat. ”Jos tällä kuvalla olisi kuvateksti, mikä se olisi?” Kuunnellaan useita ehdotuksia.

EHDOTETAAN, TORJUTAAN JA KEHITELLÄÄN
Tiltu ja Lettu koettavat piristää taskukaihon vaivaamaa pertinjunttia.
Pertinjuntti: Taskukaihot pesiytyvät pahaa-aavistamattomien junttien taskuihin ja tarttuvat niin tiukasti saumoihin kiinni, ettei niitä saa enää pois.
Sitten ne taikovat pilviä pään päälle ja pimentävät junttiparan mielen. Taskukaihon valitsema ei ole enää kiinnostunut toimistaan, ei tovereistaan, ei
huomisesta.
Lettu: Kuule pertinjuntti, on nätti päivä. Lähdetään ulos.
Pertinjuntti: Minä en enää nenänpottuani pihamaalla näytä.
Lettu: Me menemme vain kokeilemaan kuviokelluntaa.
Pertinjuntti: Savijuntit eivät kellu. Savijuntit uppoavat.
Tiltu: Tahtoisiko herra onkia kultakaloja?
Pertinjuntti: Tosi juntit onkivat vain saappaita.
Lettu: Lenkkeilläänkö?
Pertinjuntti: Kuntoilu ei sovi minulle. Siinä tulee hiki.
Ei käy!
Toinen on ehdottaja, jonka tehtävänä on keksiä kivaa yhteistä tekemistä.
Toinen parista tyrmää lyhyesti perustellen kaikki ehdotukset pertinjuntin tapaan. Vaihdetaan osia.
Parit toimivat samanaikaisesti. Ehdotukset voivat olla arkipäiväisiä tai mielikuvituksellisia!
Katsotaan ja kuunnellaan joidenkin parien vuoropuhelu. Keskustellaan lopuksi miltä eri roolit tuntuivat.
Joo ja sitten!
Sama kuin edellä. Nyt ehdottajan ensimmäistä ehdotusta kehitetään vuorotellen yhdessä.
uttua paisutetaan aloittamalla aina: JOO, ja sitten…
A: Mennäänkö uimaan?
B: JOO, ja otetaan eväät mukaan.
A: JOO, ja otetaan kumivene myös jne
Keksitään ja kuvitellaan! Mielikuvitus käyttöön! Parit toimivat samanaikaisesti. Katsotaan ja kuunnellaan joidenkin parien kehittely. Vaihdetaan osia. Harjoitus voidaan purkaa myös niin, että parit kertovat mistä aloitusehdotuksesta tarina alkoi ja mihin lopulta päädyttiin.

KAIHOJA TASKUSSA
Meissä jokaisessa on supervoimia, jotka auttavat selviytymään vaikeista tilanteista ja olemaan toisille tukena
ja tsempparina silloin, kun he tarvitsevat. Näytelmässä pertinjunttiin iskee taskukaiho ja hän tarvitsee ystäviltään myötätunnon supervoimaa.
Myötätuntoisella ihmisellä on taito nähdä asioita toisen näkökulmasta ja myötäelää heidän kanssaan iloissa
ja suruissa. Hänellä on halu auttaa toista silloin, kun tällä on vaikeaa.

MITÄ ITSE HALUAISIT KUULLA?
Olet huonolla tuulella, eikä sinua huvita oikein mikään. Mitä haluaisit kuulla?
Mikä saisi sinut paremmalle tuulelle? Keskustellaan.
Hyvän kuuntelijan pelikortit
Kortit sisältävät keskustelua ja positiivista kohtaamista ohjaavia vinkkejä.
Pelin tavoitteena on harjaantua kuuntelemaan ja kysymään kuulumisia. www.mieli.fi

TEATTERITIETOUTTA
TEATTERIN AMMATTILAISIA
Teatterissa työskentelee useiden eri alojen ammattilaisia. Tutustu teatterin ammatteihin:
https://www.kansallisteatteri.fi/serve/teatterisanasto-kansallisteatteri.pdf
Keiden teatterin ammattilaisten työn jäljen bongasit teatterivierailusi aikana?
Mikä työtehtävistä kiinnostaisi sinua eniten?

MIELIPITEEN ILMAISEMINEN
Teatterissa tarina kerrotaan näyttämön tapahtumien, lavastuksen, puvustuksen, valojen ja äänien avulla.
Taitavaksi esityksen havainnoijaksi kehittyy, kun kiinnittää huomiota eri osa-alueisiin.
Vaihda paikkaa, jos…
Tuolipiiri. Yksi on keskellä ja kertoo oman mielipiteensä esityksestä. Se voi liittyä esitykseen yleisesti, johonkin
roolihahmoista tai mihin tahansa esityksen osa-alueeseen, kuten lavastukseen, puvustukseen jne. Keskellä
olija aloittaa sanoilla: Vaihda paikkaa, jos… Kaikki, jotka ovat samaa mieltä, vaihtavat paikkoja. Keskellä olija
yrittää päästä istumaan ja mielipiteen kertoja vaihtuu.
Mielipide kerrotaan liikkumalla: samaa mieltä tai jäämällä paikalleen: eri mieltä. Puhetta ei tarvita.
Oma arvio
Kirjoita oma arviosi teatteriesityksestä käyttämällä apuna seuraavia kysymyksiä.
Kuka esityksen roolihahmoista haluaisit olla? Miksi?
Millaisia pukuja esityksessä oli? Mitä puvut kertoivat roolihahmoista?
Millaisia tapahtumapaikkoja esityksessä oli? Miten lavastus muuttui?
Miten ääntä käytetään esityksessä? Millaisia tunnelmia äänellä luodaan?
Mikä näytelmässä onnistui hyvin?
Mikä tilanne jäi erityisesti mieleesi? Miksi?

OPI TEKEMÄÄN NUKKETEATTERIA -VIDEO LINKKI
Tutustu, miten mikä tahansa eloton asia herää eläväksi tarinan henkilöksi liikkeen, hengityksen,
katseen ja äänen avulla. Ja sitten vaan kokeilemaan ja keksimään omia nukketarinoita!

YSTÄVYYDEN PUUTARHA RAKENTUU YHDESSÄ
Osallistu yhteisen tilateoksen rakentamiseen ylälämpiössä.
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