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Venäläinen agentti myrkytetään.
Maailman on saatava tietää.



Tervetuloa Lahden kaupunginteatteriin!

TOTUUDEN HINTA

On vuosi 2006. Maailmalle leviää kuva kaljusta ja kalpeasta miehestä, joka riutuu sairaala-
sängyssään. Tuo mies, Aleksandr Litvinenko, on juuri saanut tietää, että Venäjän turvallisuus-
palvelu on myrkyttänyt hänet, presidentti Putinin käskystä. Menee enää vain hetki ja Litvinen-
ko on kuollut.

”Päätin rakastaa miestä, joka sanoi, että hänen täytyy kertoa totuus.”

Totuuden hinta on trillerimäisesti etenevä tarina entisestä Venäjän turvallisuuspalvelun agen-
tista Aleksandr Litvinenkosta ja hänen vaimostaan Marinasta. Putinin arvostelijana tunnettu 
Litvinenko paljastaa turvallisuuspalvelun sisällä tapahtuvan korruptoituneen toiminnan ja hän 
joutuu itse tarkkailun kohteeksi. Tästä alkaa tapahtumaketju, joka kiristyy verkkomaisesti kohti 
traagista loppuaan. Tapahtumien tutkinta vie katsojat Moskovan kautta Lontooseen. Vaimo 
Marina tekee sinnikkäästi kaikkensa, jotta totuus paljastuu.

Näytelmäkirjailija Lucy Prebblen näytelmä on takuuvarmaa brittilaatua. Se on taitavasti ra-
kennettu draama yhdistellen tositapahtumia ja jännitysnäytelmää huumoria unohtamatta. 
Vakavasta aiheestaan huolimatta esitys muodostaa ajatuksia herättävän ja viihdyttävän 
teatterielämyksen.

Työryhmä
SUOMENNOS Ville Koskivaara

OHJAUS Anne Rautiainen

LAVASTUS JA PUKUSUUNNITTELU Minna Välimäki

KOREOGRAFI Jenni Nikolajeff

VALOSUUNNITELU Kari Laukkanen

ÄÄNISUUNNITTELIJA Tatu Virtamo

NAAMIOINNIN SUUNNITTELU Kati Keronen, Eija Nurminen

ROOLEISSA Tomi Enbuska, Jori Halttunen, Saana Hyvärinen, Tuomas Korkia-Aho, Jarkko Lahti (vier.), 

Mari Naumala, Teemu Palosaari, Mikko Pörhölä, Aki Raiskio, Jari-Pekka Rautiainen, Nenna Tyni, 

Lumikki Väinämö, Henna Wallin ja Miikka Wallin  Lapsiavustajat Aatu Kirén / Lenni Penttinen



Tule muodostamaan oma mielipiteesi näytelmästä

Esitys kertoo todellisesta historiallisesta tapahtumasta. Siinä liikutaan eri aikatasoissa ja
tapahtumapaikoissa: 1990-luvun Moskovasta 2000-luvun Lontooseen. Tutustu ennen esitystä
ainakin seuraaviin osioihin:

-Mistä näytelmä kertoo?
-Kuvagalleria
-Litvinenkon aikajana
-Tarkkailutehtävät

”Oho, en uskonut, että esitys olisi näin yllättävä- Räiskyvä on oikea sana. Miten kuuma se 
kohtaus, jossa mies tanssi nuken kanssa. Uskomattomat lavasteet, pienet yksityiskohdat ja 
oikeanoloiset tupakat. ”

”Itellä tuli pakottava tarve tutustua tähän tapaukseen lisää. Terve google. Tell me about 
Litvinenko, easy man!”

”Näyttelijät olivat ottaneet roolit tosi hienosti haltuun. Kävelytyyliä, ilmeitä, eleitä myöten tai 
mistä mä edes tiedän kaikkien kävelytyylejä, mutta jotenkin hahmot olivat oikeita, lihaa ja 
verta. ”

”Ja älä mitää kuin ne käytti lavaa. Kun se jaettiin neljään osaan ja aika vaihtui nopeasti ja 
näytti siltä että ne liikku ylös ja alas. Tää oli superhieno kokemus.”

”Ihana, todella koskettava. En muistanut, että esitykseen voi näin kovasti rakastua tai ehkä 
en ole ennen rakastunut näin. ”

Mistä näytelmä kertoo?

Totuuden hinta -näytelmän kantaesitys oli lontoolaisessa Old Vic-teatterissa 2019.
Tutustu esityksen traileriin ja näytelmäkirjailija Lucy Prebblen ajatuksiin.

Esityksen traileri: www.youtube.com/watch?v=CLLQHdcrlrk
Näytelmäkirjailija Lucy Prebble: www.youtube.com/watch?v=EP1slCPCyY0

Totuuden hinta Lahden kaupunginteatterissa
Oma traileri TULOSSA

Haastattelussa ohjaaja Anne Rautiainen
https://youtu.be/Jb_vKr36oWQ
Mitä ohjaaja kertoo esityksen tyylilajista?
Miltä ohjaajasta tuntui tarttua näin ajankohtaiseen aiheeseen?

Haastattelussa Jarkko Lahti - Vladimir Putin
https://youtu.be/d9jmhDB2JMk
Miten näyttelijä valmistautuu todellisen henkilön rooliin?
Mikä sivuhenkilön tehtävä on näytelmässä?

https://youtu.be/Jb_vKr36oWQ
https://youtu.be/d9jmhDB2JMk


Polonium

 Erittäin radioaktiivinen metallinen alkuaine, jota Pierre Curie ja Marie 
Curie löysivät uraniniitti -mineraalista 1800-luvun lopulla.
 Marie Curie nimesi sen poloniumiksi, kotimaansa Puolan muistoksi.
 Poloniumille on ominaista sen erittäin voimakas alfasäteily. Siksi oi-
keanlaiset laitteet havaitsevat pienetkin poloniummäärät.
 Hengitettynä, nieltynä tai iholle joutuessaan se on erittäin vaarallista
 Alle mikrogramma poloniumia on tappava annos, Litvinenkon ve-
renkierrossa oli 26,5 mikrogrammaa poloniumia.

Litvinenkon murhan tutkinnan yhteydessä hyvä uutinen oli se, että 
aine oli helppo jäljittää, mutta jo milli- tai mikrogramman suuruisen 
määrän käsitteleminen oli vaarallista, vaati erityisvarusteet ja tiukkaa 
valvontaa.
Lue lisää: Kello viiden tee venäläisittäin:
Kannussa tappava polonium-sekoitus | Yle Uutiset

Kukly
Kukly oli suosittu venäläinen satiirisarja, 
jota esitettiin NTV-kanavalla viikoittain. 
Sarjassa käytettiin julkisuuden henki-
löitä, erityisesti poliitikkoja, esittäviä 
nukkehahmoja. Sen innoittajana oli
brittiläinen Spitting image -tv-sarja.

Saša
Mikko Pörhölä

Berezovski
Aki Raiskio

Putin
Jarkko Lahti

Lugovoi
Teemu Palosaari

Kovtun
Tomi Enbuska

Etsivä Hyatt
Jari-Pekka
Rautiainen

Marina
Saana Hyvärinen

Ku
va

ga
lle

ria



Aleksandr (Saša) Litvinenko (12.12.1962 - 23.11. 2006)

1962
syntyi
12.12.1962 
Voronežissa

1981-85
opiskeli
Neuvostolii-
ton sotilasa-
katemiassa

1982
meni naimisiin 
Natalian kanssa, 
kaksi lasta

1988
siirrettiin Mos-
kovaan sisä-
asiainministeriön 

erikoisosastolle, josta KGB pestasi 
hänet armeijan vastavakoiluun

1991
siirtyi järjestäytyneen 
rikollisuuden,
terrorismi ja korruption 
vastaiselle osastolle 
(ensin KGB:ssä, myöhemmin FSB:ssä)

1994
Anatoli
syntyy,
naimisiin-
meno

1993
eroaa
Nataliasta, 
tutustuu
Marinaan

Joulukuu 1994
Jeltsin määrää armeijan hyök-
käämään tsetseenikapinallisia 
vastaan. Ensimmäinen Tset-
senian sota alkaa. Litvinenko 
antaa viestintätukea taisteleville 
joukoille 1995 ja on tammikuussa 
1996 mukana FSB-joukkoineen 
saarrossa Tšetšenian rajalla. Hän 
palaa Moskovaan huonokun-
toisena. Sodan edetessä hänen 
myötätuntonsa tšetšeenejä 
kohtaan voimistuu. Myöhemmin 
tästä tuli keskeinen Putinin ja 
Litvinenkon riidan aihe.

1997
siirretään 
FSB:n 
järjestäy-
tyneen 

rikollisuuden vastai-
seen yksikköön saa 
tehtäväkseen tap-
paa Boris Berezovski, 
jonka toimiin turvalli-
suusneuvoston vara-
puheenjohtajana ja 
rauhanneuvottelui-
den vetäjänä ei oltu 
tyytyväisiä.

1998 maaliskuussa Litvinenko kieltäytyy tappokäs-
kystä ja paljastaa sen Berezovskille. Litvinenkon 
toiminta kuohuttaa Venäjän valtapiirejä: vainoa-
minen alkaa; pahoinpitely, häväistyskirjoituksia 
sanomalehdissä, erotetaan osastoltaan elokuussa 
tapaa FSB:n uuden johtajan Vladimir Putinin. Litvi-
nenko kokoaa selonteon järjestäytyneestä rikolli-
suudesta, korruptiosta ja mafiaryhmistä. Litvinenkon 
tilanne hankaloituu entisestään: ase takavarikoi-
daan, palkanmaksu lopetetaan Litvinenko järjestää 
lehdistötilaisuuden tarkoituksena kiinnittää Venäjän 
johdon ja parlamentin huomio FSB:n sisäisiin väärin-
käytöksiin, kertoi tappokäskyistä ja sieppauksista ja 
rahan kiristämisistä. Hän piti toimintaansa kansalais-
velvollisuutenaan.

1996
tutustuu
Boris
Berezovskiin

1999 tammikuussa Putin 
erottaa Litvinenkon helmi-
kuussa hänet pidätetään, 8 
kuukautta Leforton vankilas-
sa, syyte virka-aseman vää-
rinkäytöstä Litvinenko kiistää 
syytteet syyttömäksi julistus 
marraskuussa, pidätetään 
uudestaan kahdesti tekais-
tujen syytteiden avulla.

2000 huhtikuussa 
uusi syyte: tuomio-
na olisi kahdeksan 
vuotta työleirillä 
Uralilla. Toukokuus-
sa Putinin virkaa-
nastujaiset presi-
dentiksi. Syyskuussa 
Litvinenko pakenee 
Britanniaan

2001
pysyvä oleskelulupa Litvinenko kir-
joitti paljastuskirjan, jossa hän ker-
toi FSB:n agenttien olleen mukana 
vuonna 1999 kerrostaloihin kohdis-
tuneiden räjäytysten sarjassa, joka 
surmasi yli 300 ihmistä Venäjällä. 
Niitä pidettiin tšetšeeniterroristien 
tekeminä ja antoivat sytykkeen 
toiseen Tšetšenian sotaan

2002
venäläinen tuo-
mioistuin langetti 
Litvinenkolle poissa-
olevana vankeus-
tuomion ja pyysi 
Britannialta lupaa 
kuulustella Litvinen-
koa liittyen kerros-
talopommituksiin

2006
Litvinenko laatii 
raportin brittiläiselle 
turvallisuusyhtiölle 
Pietarin mafian toi-
minnasta 1990-lu-
vulla ja Putinin 
yhteyksistä siihen

1.11.
myrkytys
Millenium 
-hotellissa

23.11.
Litvinenko kuolee 
University Collegen 
sairaalassa. Kuusi tuntia 
ennen hänen kuole-
maansa saatiin vahvis-
tus, että kyseessä on 
polonium-myrkytys.

2016
Entinen ylioikeuden tuo-
mari sir Robert Owen 
totesi raportissaan, että 
Litvinenkon murhan taus-
talla oli ”erittäin todennä-
köisesti” Venäjän turvalli-
suuspalvelu FSB.

Syyskuu 2021
Euroopan Ihmisoikeus-
tuomioistuin: salamurha 
oli Venäjän tilaama ja 
hyväksytetty Putinilla. 
Lugovoi ja Kovtun toteut-
tivat murhan.



Boris Berezovski

”… matemaatikko, josta tuli autokauppias, josta tuli miljonääri, josta tuli miljärdööri, media-
moguli, Kremlin kummisetä, alkuperäinen oligarkki” (Lucy Prebble: 
Totuuden hinta) Boris Berezovski siirtyi liike-elämään Neuvostoliiton 
romahdettua. Hän oli yksi presidentti Boris Jeltsin lähipiiriin kuuluneista 
liikemiehistä. Vastineeksi rahallisesta tuestaan hän sai jäsenyyden tur-
vallisuusneuvostossa ja saavutti valtaa useissa entisissä valtionyhtiöissä. 
Hän sai mm. hallintaansa Venäjän suurimman tiedotusvälineimpe-
riumin. Näiden medioiden tuella oli merkittävä vaikutus Jeltsinin uudel-
leenvalintaan 1996.

Berezovskin mukaan valta ja vaikutusasema toivat hänelle vihollisia 
varsinkin entisen KGB:n piiristä. Hän kertoi kehottaneensa Jeltsiniä 
estämään entisten KGB:n agenttien pääsyn korkeisiin virkohin uudessa 
FSB:ssä. FSB halusi kuitenkin palauttaa KGB:n valta-aseman.

Vuonna 1994 Berezovskin autossa räjähti pommi. Murhayrityksestä FSB sai syyn määrätä 
Litvinenko tutkimaan Berezovskia ja tarkkailemaan hänen tekemisiään. Berezovskia syytettiin 
suosituimman tv- kanavan entisen johtajan ampumisesta. Litvinenko kuitenkin esti Berezovskin 
pidättämisen. Tästä eteenpäin Litvinenko kuului epävirallisesti Berezovskin lähipiiriin, vaikka 
teki edelleen töitä FSB:lle. Berezovski oli pääneuvottelija vuonna 1994 Tšetšenian sodan rau-
hanneuvotteluissa. Hän tuki Vladimir Putinin presidentinvaalikampanjaa 2000, mutta vastusti 
toista Tšetšenian sotaa, minkä jälkeen Putin aloitti hänen ja muiden oligarkkien liiketoimien 
tutkimisen. Viranomaiset syyttivät Berezovskia veronkierrosta, kavalluksesta, laittomasta yri-
tystoiminnasta ja rahanpesusta. Hän muutti Lontooseen ja hänelle myönnettiin vuonna 2003 
poliittinen turvapaikka Britanniassa.

Tutustu käsitteisiin ja henkilöihin

FSB/KGB KGB-upseerista Venäjän presidentiksi
Tutustu Vladimir Putinin henkilöhistoriaan ja uraan (esim. https://www.ruutu.fi/video/4085593)
Oligarkki
Tsetsenian sota

Pohdittavaksi

Ihmisen turvallisuuden tai turvattomuuden tunne – mistä sen syntyy?
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jarno-limnell/turvallisuuden-tunne-on-yhteiskuntarauhan-edellytys/



Tarkkailutehtävät

Teatteriesitys on monen taiteenlajin kokonaisuus ja oikeita tapoja katsoa esitystä on yhtä 
monta kuin on katsojiakin. Esitystä seuratessa juoni voi tempaista mukaansa, esityksen puvut 
tai lavastus voivat tehdä vaikutuksen tai voi keskittyä musiikkiin tai muuhun äänimaisemaan.
Kun tulee tietoiseksi siitä, mitä näkee ja kokee, kehittyy myös taito lukea teatterin kieltä ja
esityksestä saa enemmän itselleen. Valitse jokin esityksen osa-alue, jota erityisesti tarkkailet.
Muista kuitenkin nauttia koko esityksestä ja anna teatterin taian lumota sinut!

Teatterin keinot

Lavastus
Miten näyttämöllä toteutetaan muuttuvat paikat ja ajankohdat?

Puvustus
Miten aikakautta ja roolihenkilön yhteiskunnallista asemaa kuvataan puvustuksen keinoin?

Rekvisiitta
Mitkä ovat tärkeimmät rekvisiitan/tarpeiston yksityiskohdat?

Ääni ja musiikki
Miten äänimaailmaa käytetään tarinan kuljetuksessa? Missä kohtauksessa se toimi erityisen
hyvin?

Roolihenkilöt
Kuka hahmoista oli mieleenpainuvin/mielenkiintoisin? Miksi?

Tyylilajit
Esityksen tyylilajeina käytetään trilleriä, leikillisyyttä ja komediaa

Millä keinoin näitä luodaan?

Opitko uutta?
Mikä oli totta, mikä fiktiota?

Kirjoita arvostelu esityksestä
Suunnittele ja kirjoita arvostelu, jossa keskityt itse valitsemiisi asioihin. Muista osuva otsikko ja
kappalejako.


