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Tyttömetsä -näytelmän esittää tyttökuoro. Tyttökuoro voi koostua keistä hyvänsä, tyttöoletetuista, 
poikaoletetuista, muista, eri ikäisistä, jne. On vain hyvä, mitä moninaisempi Tyttömetsä on. Kuoro 
puhuu osittain yhteen ääneen, osittain yksi kerrallaan: tekstin jakamista voi ratkoa halutulla tavalla, 
vaihdellen monia ääniä ja yhteen ääneen puhumista. Joskus kuoro on yksi, välillä moniääninen, it-
sensä kanssa erimielinen joukkio. Kuoro kertoo tarinaa yleisölle. Kuoro ottaa erilaisia rooleja ja 
vaihtelee paikkaansa näytelmän sisällä.  
 
Kuoron lisäksi näytelmässä on joitakin erillisiä henkilöitä: olen ajatellut, että näiden henkilöiden 
esittäjät irtautuvat kuorosta ja palaavat kuoroon roolinsa jälkeen.  
 
Metsä -kohtauksissa äänessä ei ole yhtenäinen kuoro, vaan yksilöistä koostuva porukka. Eri Metsä-
kohtauksissa on aina samat henkilöt. Nämä samat henkilöt voivat olla myös Äidinkielen aine  -koh-
tauksessa. Tyttö Huone-kohtauksessa ja Tyttö Tussit-kohtauksessa olen ajatellut eri henkilöiksi, 
mutta on mahdollista tehdä niin, että ovat sama henkilö. On mahdollista ajatella, että Huone- ja 
Tussit -kohtauksien tytöt nähdään uudelleen Metsä-kohtauksien ja/tai Kouluaine -kohtauksien hen-
kilöiden joukossa.  
 
3-30 esiintyjää.  
 
Kohtausten alussa olevat otsikot voidaan sanoa ääneen. Suluissa olevat näyttämöohjeet on tarkoitus 
esittää, ei sanoa, mutta toisinkin voi tehdä.   
 
Näytelmän jälkisanoissa on esitysehdotuksia sekä kirjallisuusluettelo.   
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PROLOGI  
 
Me olemme Tyttömetsä. 
Me olemme kertojia. 
Me olemme huonekaluja.  
Me olemme perheenjäseniä. 
Me olemme metsän puita. 
Me olemme kuoro.  
 
Me olemme  
oranssin sängynpeiton huone 
Yritys kuvitella  
Yritys tajuta  
Yritys muistaa 
Yritys unohtaa.  
Me olemme korvia piinaava kertosäe.  
Korvamato. 
Hakkaava itsepintainen tahti. 
 
Me olemme näytelmä. Ehdotus esitykseksi.  
Tämä on leikki. 
Kuvittelutehtävä. 
Kuoroteos.  
Koreografia. 
Viisi variaatioita teemasta.  
 
Esitämme monia rooleja, olemme: 
- Tyttö 
- Mies 
- Äiti ja isä 
- Rytmityttö, Ritmitska! 
- Tyttöjoukko metsässä. 
Olemme 
 (Mahdollisesti: kun yksi esiintyjä sanoo, toinen esiintyjä - tai sama -  esittää kuvaelmana sanotun 
asian:) 
-vaatemytty 
-tussipiirustus 
-kesken katkeava ajatus 
-Kevätuhri!  
 
Olemme tyttöoletettujen etujoukko.  
Rytmityttöjä. 
Pihalla.  
Taju kankaalla.  
Metsässä. Metsällä. Metsä.  
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Me olemme kuoro.  
Me olemme metsä. 
Me olemme Tyttömetsä.  
Tervetuloa!  
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1. HUONE 
 
(HUONE HAHMOTTUU. TYTTÖ HERÄÄ HUONEESSA. KELLO 04.30.) 
(Kohtauksen aikana Kuoro luonnostelee huoneen näyttämölle. Esimerkiksi asettamalla tyhjälle 
näyttämölle kohtaukselle tarpeellisia rekvisiittaa ja huonekaluja, sängyn, vaatemytyn ym. sitä mu-
kaa kun ne mainitaan, tai järjestelemällä tilaa tarpeen mukaan. Tai muilla keinoin: asettumalla itse 
esittämään asioita kuten vaatemyttyä, tai puuta? Maalarinteipillä merkitsemällä huoneen reunat ja 
huonekalut? ”Sytyttämällä” kosketuksella tai katseella näyttämöllä jo olevia asioita?)  
 
KUORO:  
Huone.  
Aamuyö.  
Tästä se alkaa.  
Miten lähestyisimme tätä asiaa?  
Miten ja mitä kertoa?  
 
Huone. 
Valosuorakulmio huoneen lattialla.  
Ikkunasta tuleva valo. Siis ikkuna.  
Vaatemytty lattialla.  
Kaksi sänkyä.  
Lattialle pudonnut peitto.   
Tytönselkä.  
Miehenhahmo. 
 
Miten lähestyisimme tätä asiaa?  
Miten ja mitä kertoa?  
Missä järjestyksessä asiat ovat tapahtuneet? 
Nyt on varmaankin hetki seksin jälkeen?  
 
Mitä huoneesta voi sanoa?  
Se on anonyymi kurssikeskuksen, kansanopiston, leirikeskuksen tai muun huone.  
Suorakaiteen muotoinen.  
Melko korkea.  
Muovimatto.  
Ikkunasta tulee jo valoa, on hyvin varhainen kesäaamu. 
Kylmä, raaka, vihreä.  
 
Voimme kysyä kysymyksiä.  
Mitä huoneessa on?  
Tyttö.  
Mies.  
Vaatemyttyjä lattialla.  
 
Oranssin sängynpeiton suorakaide. 
Huoneen suorakaide.  
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Ikkunan suorakaide  
Ikkunan ruudut.  
Kahden vinottain toisinaan vastapäätä olevien sänkyjen suorakaiteet.  
 
Tyttö avaa silmänsä.  
Tyttö, mies, huone.  
Miltä tuntuu tytöstä, joka herää. Havahtuu hereille, ja tietää heti missä on.  
Muistaako hän heti, mitä on tapahtunut?  
Muistaa.  
Hän katsoo kattoon silmät auki.  
Hän kääntyy varovasti ja katsoo huoneen toisella puolella olevaa sänkyä jossa mies makaa.  
Niin hän tekee.  
Hänen katseensa kiertää huonetta.  
 
Miehen selkä toisessa sängyssä.  
Tyttö arvelee miehen selästä että mies nukkuu.  
Mitä tyttö nyt tekee?  
Hän miettii. Missä pikkuhousut on, ja pitäisikö nousta etsimään ne.  
Tuntuu nololta olla ilman pikkareita mutta paita päällä.  
 
Tyttö näkee vaatemytyn lattialla.  
Mytyn vieressä oranssin sängynpeiton.  
Ja käytetyn kondomin.  
Hän katsoo vaatekasaa. 
Ehkä pikkarit ovat siinä samassa?  
Riisuiko mies ne samalla kun mekon? Vai ottiko mies ne sängyllä pois?  
 
Mitä tyttö ajattelee? Hänellä on ratkottavanaan käytännön ongelma: mistä löytää pikkarit niin että 
mies ei herää. Mitä tapahtui? Millaista seksi oli? Mitä tyttö miettii siitä? Miettiikö hän oliko hän 
hyvä sängyssä vai huono? Mitä mies teki? Miltä se tuntui, kun mies kosketti tyttöä? Miltä se tuntui, 
kun tyttö oli miehen päällä, jotenkin pomppi siinä, tuliko siitä räsynukkeolo? Tuntuiko mies miltä? 
Ajattelen sitten myöhemmin, päättää tyttö, sit kotona.  
 
Tyttö, mies, huone.  
Yö. Jo aamuyö. Valoisaa.  
Ikkunan ulkopuolella linnut kirkuvat, lokit hampurilaispapereiden kimpussa, ja varikset.  
Alkukesä. Kylmä ja raaka ja vihreä.  
Iho kanalihalla. 
Tyttö muistaa, ai niin, hän hyppäsi, veteen.  
Kylmä ja vihreä vesi  
Talviturkin heittäminen.  
 
Aiemmin, aiemmin kuin nyt, mutta seksin jälkeen, tyttö oli halunnut pitää miestä hereillä. Mutta nyt 
tytöstä on parempi että mies nukkuu.  
 



Tämä näytelmä on ainoastaan Nuori Näyttämö-hankkeen käytössä vuoden 2021 loppuun saakka, eikä sitä saa käyttää muihin tarkoituksiin. 

 Sivu 7 / 42 

Illalla, vielä aiemmin, eilisiltana on saunottu ja juhlittu ulkona, on ollut viimeinen ilta, joku on sa-
nonut jotakin veteen hyppäämisestä. Tyttö on kuullut sen sivukorvalla, ja silloin tyttö on noussut, 
kävellyt laiturin päähän, heittänyt mekkonsa pois ja hypännyt tikkuhypyn veteen.  
 
Myöhemmin, mies on kysynyt tytöltä: miksi.  
Tyttö on sanonut: Tuli sellainen olo. 
Oliko tyttö miettinyt miestä, hypätessään? Hän ei tiedä.  
 
Nyt. Tyttö kuuntelee huonetta, ulkoa kuuluvia ääniä, aamua.   
 
Tyttö on kääntyy ja katsoo miehen selkää.   
Mitä hän ajattelee?  
Mitä kello on?  
Hän miettii: jos nousisi, ja menisi katsomaan mitä kello on, puhelimesta, puhelin ei ole tässä?  
Nouseeko hän? 
 
Tyttö. Tyttöoletettu.  
Mitä hänestä voi kertoa?  
Teinityttö, Tyttötyttö, poikatyttö. Onko tämä tyttö tyttötyttö vai poikatyttö? Ehkä ennemmin poika-
tyttö. Tyttö, tytti, tyttönen, tytöntylleröinen, metsäntytti, tyttöpaha, pahatyttö.  
Tyttö, tytär, tyär, tyvär, tytte, tytti.  
Neljätoista, se on varmaa. 
Aktivistityttö, ilmaisuainetyttö? Tai urheilijatyttö? Tyttö josta kuulette vielä, osaa treenata kovaa, 
sellainen tyttö? Erityinen. Voisi olla poikakin, mutta tässä näytelmässä tyttö.  
 
Mitä voi sanoa miehestä? Aikuinen. Opettaja, vetäjä, valmentaja, ohjaaja, jotain sellaista.  
Aikuinen, tällä kertaa, tässä kohtauksessa mies, voisi olla nainenkin.  
Tällä kertaa: neljäkymmentäkaksi, perheenisä.  
Heikkona tyttöön. Hulluna tyttöön?  
Tai. Ehkä tyttö vaan osui siihen, reitille, kaikki kävi sattumoisin, mies käytti tilaisuutta hyväkseen, 
tai tilaisuus käytti miestä?   
Tai ehkä vain: mies joka ei osannut sanoa ei? Tyttö nousi järvestä, tuli, vei?  
Tai: Ehkä heikkona, ehkä hulluna nuoriin tyttöihin noin muutenkin?  
 
Mistä on kyse?  
Leiri, harrastus, valmennus, kurssi, kesätapahtuma.  
Rajanylitys? Rikosasia? Hyväksikäyttö? Uhri? Rakkautta? Halua? Riippuu mistäpäin katsoo. Voiko 
asia olla sekä että. Kaikkea noita?   
 
Nyt tyttö haluaisi että pikkarit olisi tässä.  
 
Viime talvena kun tyttö näki miehen, huoneen poikki. Mies katsoi tyttöä ja sanoi hei, merkitykselli-
sesti, tiiviisti, no mutta hei - hei. Siinä tapahtui samaan aikaan, siinä oviaukossa, monta asiaa:  
Mies. Miehen katse. Paita miehen päällä. Tytön sydän, sen pamppailu, halu.  
Tyttö muistaa että hän käänsi päänsä pois, kiemurteli, sanoi hei.    
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Ehkä tämä asia, tämä yö, tavallaan alkoi siinä, tai se, mikä siinä tapahtui, johti tähän, tästä päätettiin 
jo siinä. Kynnyksellä.  
 
Kuka päätti? Tyttö? Vai päättikö mies? Tyttökö päätti käyttää miestä? Mies tyttöä? Tyttö itseään?  
Tyttö päättää että hän päätti.  
 
(AIEMMIN HUONEESSA. YÖLLÄ, KELLO 02.45.) 
(Viimeistään tässä jaksossa Tytön esittäjä voisi hahmottua. Tytöllä ja Miehellä voi myös olla useita 
esittäjiä, esimerkiksi niin, että kuoron jäsenet vuoron perään koettavat rooleja. Roolinotto ilmais-
taan selkeästi esim. asemoinnilla, viitteellisellä puvustuksella, Tytön esittäjällä esimerkiksi valkoi-
nen t-paita, muun vaatetuksen päälle vedettynä.) 
 
KUORO:  
Tämä sommitelma. Asetelma. Huone. Sitä mukaa kun me kerromme, se muuttuu, vähän koko ajan, 
riippuen mistä päin katsotaan, miltä etäisyydeltä, kuka katsoo.  
 
Nyt on seksin jälkeen. On kulunut tovi. Tyttö ja mies makaavat kapeassa sängyssä vierekkäin. Mies 
on kääntynyt selin. Tyttö katsoo selkää. Hän ei näe tarkkaan koska on pimeää, tai valoisaa, mutta 
pimeää, niinkun alkukesän yöllä on. Tyttö ei tiedä miten puhuttelisi selkää. Hän aikoo koskea. Ei 
koske. Kohottaa kätensä ja koskee ilmaa ihan hänen läheltään. Mies sanoo: Mitä? 
 
(Tyttö pysäyttää kätensä liikkeen ilmaan.) 
 
TYTTÖ  
Ei mitään.  
 
(Tauko. Tyttö palauttaa kätensä.) 
 
TYTTÖ  
Sä menit hiljaseksi.  
 
(Tauko.) 
 
TYTTÖ 
Sano jotain.  
 
(On hiljaista.) 
 
TYTTÖ  
Hu huu?   
 
MIES  
Mitä?  
 
TYTTÖ 
Nukuitsä?  
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Sano jotain.  
 
MIES 
Melkein olin nukahtamassa. Anteeks.  
  
TYTTÖ 
Sano jotain. 
 
MIES 
Sori, mä taisin nukahtaa.  
 
(Tauko. Mies kääntyy tyttöön päin.)  
 
Mitä sä haluut että mä sanoisin? 
 
TYTTÖ 
Mitä tahansa. Ei oo välii että mitä sä puhut.  
 
MIES 
Mutta että puhut.  
 
TYTTÖ 
Niin.  
 
MIES 
Sä oot upea.  
 
TYTTÖ  
Upea mutta.  
 
MIES 
Ei mitään muttia, sä oot.  
Mut meidän on pakko vähän nukkuu.  
Mun pitää jaksaa huomenna vetää.  
Ja sun.  
 
TYTTÖ 
Ja mun. Mutta mä oon nuori, mä jaksan.  
 
MIES  
Niin.  
Kuule upeus. 
(Tauko.)  
Jos me nukuttais eri sängyissä.  
Jos sä voisit mennä tohon toiseen sänkyyn. 
Mä en muuten malta antaa sun nukkua.  
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(Tauko. Tyttö nousee istumaan.) 
 
TYTTÖ  
Okei.  
 
(Tyttö menee toiseen sänkyyn.) 
 
TYTTÖ  
Nukahditsä?  
Nukutsä jo?  
Huomenna tää leiri tai tää loppuu. 
Tästä tulee pitkä kesä.  
Mä ehkä luen.  
Aion lukea aika paljon.  
Mitä sä teet?  
Meeksä sun perheen kanssa mökille?  
Istuksä siellä kalliolla ja juot kaljaa?  
 
KUORO: 
Mies on nukahtanut.   
Tyttö makaa toisella sängyllä. 
Tyttö makaa silmät auki. Katsoo jotain, mitä? Ohiajavien autojen valoja? Ei. Ehkä katulampun va-
loa ulkoa, kun tuuli heiluttaa sitä?   
Tyttö miettii hajuja.  
Kondomin kuminen haju. 
Sperman haju.  
Oman hien haju.  
On alkukesän raaka vihreä valoisa yö.  
Tytönkatse panoroi huonetta.  
Huoneen kaksi sänkyä.  
Huoneen kapeus ja pituus. 
Huoneen korkeus.  
Huoneen oranssit froteiset sängynpeitot, toinen lattialla, toinen sängyssä, karhea tytön käden alla.  
 
Tyttö ei osaa päättää pitäisikö nousta ja laittaa pikkuhousut päälle vai ei.  
Lattialla on hämärä mytty, tyttö arvelee että pikkarit ovat siinä mytyssä.  
Se on ongelma.  
 
Kirvelee vähän. 
Tai tuntuu sillä lailla, en osaa selittää.  
 
KUORO:  
Juhlissa, illalla, ennen yötä. Tyttö muistaa. Sängyllä maatessaan. Että hän hyppäsi veteen. Ja miten 
uimahypyn jälkeen. Hän, tyttö, oli kävellyt miehen luo iho kylmää hohkaten, pikkuhousut ja rinta-
liivit päällä, mekko ja kengät sylissä.  
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(ULKONA. ILLALLA Klo 23.) 
 
TYTTÖ  
Mä heitin mun talviturkin.  
 
MIES  
Niin teit. (Tauko.) Hyppäsit.  
 
TYTTÖ  
Joo.  
 
(Tyttö seisoo miehen edessä. He ovat puun alla. Tyttö tärisee. )  
 
TYTTÖ  
Jälkikylmä.  
 
MIES  
Pitäiskö sua lämmittää. 
 
TYTTÖ  
Ehkä.  
 
MIES   
Haluaksä tulla tähän.  
 
(Mies avaa käsivartensa. Tyttö menee miehen syliin.)  
 
TYTTÖ  
Se mitä sä sanoit aiemmin, sirkuksesta. Mä oon eri mieltä.  
 
MIES  
Ootko sä neitsyt?  
 
TYTTÖ  
Arvaa.  
 
KUORO:  
Stop. Menikö se noin?  
Vai: Osuiko mies reitille, polulle, kun tyttö nousi järvestä, hypyn jälkeen. Jälkikylmä hyppäämi-
sestä hiipii tyttöön vasta myöhemmin, vielä hän on kuumissaan ja veri kiertää.  
Tyttö polulla.  
Mies tulee vastaan.  
Tytön iholla on suuria pisaroita.  
Tyttö ravistelee tukkaansa, tahallaan niin että pisaroita lentää mieheen.  
Ja sitten tyttö koskee miestä. Poskesta? Hiuksista? Käsivarresta?  



Tämä näytelmä on ainoastaan Nuori Näyttämö-hankkeen käytössä vuoden 2021 loppuun saakka, eikä sitä saa käyttää muihin tarkoituksiin. 

 Sivu 12 / 42 

Niinkö se meni.  
Olisi voinut mennä.  
 
Vai näin: tyttö hypättyään on mennyt puun alle. Kyykkyyn. Suppuun. Tyttö odottaa. Vaatteet sylis-
sään. Hän on väijyksissä. Saalis ja saalistaja, metsässä, metsällä ja metsä. Hän arvaa että mies tulee 
kohta. Mies tulee.  
 
Onko miehellä jotakin lämmintä tytölle? Villapaita? Pyyhe ehkä?  
 
MIES  
Miten sä noin teit.  
 
(Tauko.)  
 
KUORO  
Ei ole villapaitaa. Eikä pyyhettä.  
 
MIES 
Sä et tuntenut tota pohjaa.  
 
(Tauko.)  
 
KUORO  
Mies on vihainen.  
 
MIES  
Ajattele jos sulle olisi käynyt jotakin.  
 
(Tauko.)  
 
MIES 
Sä olisit voinut taittaa niskas.  
 
TYTTÖ  
Joo joo.  
 
(Tyttö ja mies katsovat toisiaan.)  
 
MIES  
Kaikki pelästy. 
 
TYTTÖ  
No en taittanu.  
 
(Tauko.)  
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TYTTÖ  
Voiksä mennä pois.  
 
KUORO  
Mies nousee - lähteäkseen — pysähtyy.  
Mitä mies tekee? Versio 1.  
 
MIES  
Joo. Puetaaks sulle päälle ensin?    
 
KUORO  
Mies tulee tytön lähelle. Tyttö antaa vaatteensa Miehelle. Mies kiskoo työläästi vaatteita märkää 
ihoa pitkin, tytölle päälle. Se naurattaa. Mies koskee tyttöä poskesta - kääntyy - lähtee?  
 
Vai. Versio 2. Mies nousee - lähteäkseen - sanooko tyttö: Voinko mä tulla sun huoneeseen?  
Vai, versio 3. Mies nousee - lähteäkseen - pysähtyykö, sanooko: Haluuksä tulla mun huoneeseen 
yöksi?  
Vai sanotaanko sitä koskaan ääneen? Kumartuvatko he toistensa puoleen, Mies kohti Tyttöä, Tyttö 
kohti Miestä, kuin elokuvassa?  
 
Nyt. Huoneessa ja hereillä. Tyttö miettii. Oliko hyppy miehelle tarkoitettu?  
Vai hyppäsikö tyttö järveen muuten vaan? 
Jonkun pakahduksen vuoksi. Humalan, halun, kesän, sekavien ajatustensa vuoksi?  
Ilman muuta syytä ja perustetta kuin hyppy itse.  
Oliko se leikkiä? 
 
Mitä tyttö miehestä hakee?  
Mitä me haemme tytöstä?  
Millainen tarina tämä on?  
 
(HUONE. SEKSIN JÄLKEEN. KELLO 02.30) 
 
KUORO:  
Huone.  
Valosuorakulmio huoneen lattialla  
Vaatemytty  
Kaksi sänkyä.  
Lattialle pudonnut sängynpeitto.   
Tytönselkä  
Miehenhahmo  
Yö.  On tapahtunut. Seksi. Äsken.  
Tyttö ja mies makaavat vierekkäin kapeassa sängyssä, kasvotusten.  
 
TYTTÖ 
Laula mulle.  
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MIES  
No en!  
 
TYTTÖ  
Laula nyt.  
Jos mä en saa muuten unta, sun on pakko laulaa mulle.  
 
MIES  
En mä osaa.  
 
KUORO:  
Mitä tyttö hakee miehestä?  
 
TYTTÖ  
Laula. 
 
(Tauko.)  
  
Lauloitsä sun tyttärelle kun se oli pieni? 
Lauloiksä näin — 
 
(laulaa.) 
 
Pieni tytöntylleröinen  
Metsätietä kulki  
 
Pieni tytöntylleröinen  
Metsätietä kulki  
Tuli siihen hämähäkki — 
Ristilukki  
 
KUORO:  
Mitä me haemme tytöstä? 
 
MIES  
—Nukkumatti  
 
TYTTÖ  
No ni sä osaat!  
 
MIES  
Se tuli jostain mieleen.  
 
KUORO  
Millainen tarina tämä on?  
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TYTTÖ  
Laula. Muuten se menee näin: 
hämähäkki  
Ristilukki  
Tuli siihen ristilukki  
Tytön silmät sulki  
Silmät pienet sulki  
Kumpi?  
Silmät pienet sulki - 
Oota.  
Pieni tytöntylleröinen  
Hämärässä kulki  
Tuli siihen nukkumatti  
Silmät pienet — 
Nyt se jotekin katos.  
 
MIES  
En osaa.  
 
TYTTÖ  
Se kirja.  
 
(Tyttö nousee istumaan.)  
 
Se Pessi ja illuusia.  
Se tuli mun mieleen nyt.  
Se kirja, kertomus keijusta ja peikosta, vanha satukirja.  
Se on kauhee.  
Siinä sen tytön, tai sen, siivet leikataan.  
Mä jotenkin koko ajan odotin että se pelastuu.  
Mutta ei se pelastunutkaan.  
Se on hirveää.  
Että siltä leikattiin siivet, siltä keijulta, Illuusialta.  
Se tulee yöllä se se hämähäkkityyppi leikkaamaan ne.  
Ja sitten se muka sai kädet, ne kasvaa sille ja se oppii tekemään niillä asioita. 
Mutta ei se oo sama. 
En olis lukenut sitä jos olisi tiennyt. 
Karsee kirja.  
Tiedätsä sen?  
 
MIES  
Hämärästi joo.  
 
(Tauko.) 
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TYTTÖ  
Etkö sä muka oo laulanut sun lapselle kun se oli pieni.  
 
MIES  
Ehkä kun se oli vauva joo.  
 
TYTTÖ  
Mitä sä teet sen kanssa? Nykyään? 
 
(Tauko.)  
 
Haittaaks että mä kyselen?  
 
MIES  
Me käydään joskus lenkillä. Juostaan. Metsässä.  
 
TYTTÖ  
Aha.  
Siellä teidän mökillä vain?  
 
MIES  
Siellä.  
Sen pitäisi liikkua enemmän sen mun tyttären, se meinaa vähän pyöristyä.  
 
TYTTÖ  
Et saa tollain sanoa! Se on tosi haitallista sille!  
 
(HUONE. AAMU, KELLO 06.15 ) 
 
KUORO:  
Aamu. Kello on vähän yli kuusi.  
Huoneessa ollaan hereillä.  
Mies istuu sängyn laidalla  
Lattia on viileä hänen jalkapohjiensa alla. 
Mies on etsinyt housut jalkaansa 
Käynyt veskissä.  
Vienyt käytetyn kondomin pois. 
Mies on katsonut puhelintaan.   
Nyt mies katsoo tytönselkää.  
Tyttö tunteen katseen.  
Mies siirtyy tytön sängylle istumaan. 
 
(Hiljaisuus. Jotain tapahtuu, joku siirtymä.) 
 
TYTTÖ 
Mä tiedän mitä sä aiot sanoa.   
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Sun perhe.  
Sun ikä. 
Mun ikä.  
 
MIES  
Niin.  
Paitsi vähän eri järjestyksessä.  
Sun ikä — 
 
TYTTÖ  
Neljätoista.  
 
MIES 
Mun ikä. 
 
TYTTÖ  
-Jotain nelkyt.  
 
MIES  
-Nelkytkaks.  
 
(Tauko.) 
 
MIES 
Ja sit muut asiat. Sä ja sun elämä. Mun työ. Ja joo, mun perhekin.  
 
TYTTÖ  
Niinpä.  
 
(Tauko.)  
 
TYTTÖ  
Mä heitin mun talviturkin eilen. 
 
MIES  
Niin teit.  
 
(Tauko.)  
 
TYTTÖ 
Kohta sä sanot: sun pitäis varmaan lähteä. 
 
(Mies on hiljaa.)  
 
TYTTÖ  
Tai tehdäänks näin. Mä sanon: mun pitäis varmaan lähteä.  
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(Tauko.)  
 
MIES  
Tehdään niin. Se on hyvä idea.  
 
(Mies harkitsee tytön koskemista, ei tiedä miten.)   
 
TYTTÖ 
Mun pitää lähteä.  
Älä kato kun mä puen.  
 
(Tyttö nousee. Pukee.)   
 
KUORO:  
Tyttö on saanut pikkuhousut jalkaan. 
Ja muutkin vaatteet. Mies:  
 
MIES 
Meeksä nyt?  
 
KUORO: 
Tyttö:  
 
TYTTÖ  
Joo, mä meen nyt.  
 
(Tyttö menee miehen luo, hän ottaa miehen käsivarresta kiinni ja puree miestä kovaa käteen. Läh-
tee.)  
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2. METSÄ  
Kaverijoukko metsässä.  
 
-Onko teillä se. Että on kiva painaa mustelmaa? Se on sellaista muhevaa kipua. Se tuntuu hyvältä, 
tummalta, lohdulliselta?  
-Joo, mä tiijän.  
-Joo. 
-Mulla on tämmönen: Kun mä puhun, mä pidän aina itseäni kiinni tästä. Tiijättekste? Tai joskus pi-
dän. Täältä ohuesta ihosta käsivarren sisäpinnalta. Mun on niinkun helpompi puhua sillon. Se auttaa 
keskittymään.  
-Au! Se sattuu. Hullu!  
-Näin.  
-Kätevää! 
-Joo, esim jos jännittää tää on hyvä!   
-Jos on joku isompi kipu, kuukautiset tai joku inhottava — niin tää vois olla silloin hyvä.  
-Pikku konsteja!  
-Very convenient. Just. Hei te ootte ihan hulluja!  
-Eiku on hyvää kipua ja pahaa kipua. Hyvä on sellaista ei liian terävää, eikä vihlovaa, vaan läm-
mintä. Muhevaa.  
-Ja on eri että itse satuttaa.  
 
-Mulla on, mä lasken mun farkkuja, mä lasken monetko farkut mulla on kaapissa, se auttaa mua nu-
kahtamaan.  
-Eii!  
-Joo.  
-Sulla on sit monet farkut.  
 
(Joku laulaa ehkä säkeen lempikappaleestaan?) 
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3. TUSSIT  
 
(Tyttö istuu kotona omassa huoneessaan seinää vasten nojaten. Hänellä on kädet korvillaan. Hiljai-
suus.)  
 
TYTTÖ  
Tää on mun huone. Mun ovi on klenkka. Siinä pitää olla tuppo. Eli tommonen pieneksi taiteltu pah-
vinpala. Muuten ovi ei pysy kiinni. 
 
(Tyttö on hiljaa. Tyttö ottaa kädet korvilta: kuoro alkaa kiroilla.)  
 
KUORO / ÄIDIN ÄÄNI 
Paskakyrpä helvetti! Helvetin kuustoista! Saatan — 
 
(Ääni katkeaa heti kun tyttö laittaa kätensä takaisin korvilleen.)  
 
TYTTÖ  
Tupon pitää olla just tasan kahvan korkeudella.   
 
(Tyttö raottaa korviaan.) 
 
KUORO  
Helvetti helvetti helvetti —helvetti helvetti hel— 
 
(Tyttö laittaa kädet takaisin.)  
 
TYTTÖ  
Sit se ovi pysyy kiinni.  
(Viitaten ääniin:) Äiti ja isä.  
 
(Tyttö ottaa kädet korvilta.)  
 
KUORO /ÄIDIN ÄÄNI 
Saatanan saatanan saatana. Helvetin kuustoista, saatana — 
 
(Tyttö laittaa kädet takaisin korville.)  
 
TYTTÖ  
Äiti. Se ryömii pitkin asuntoa ja kiroilee. Silloin sen ääni on erilainen kuin muina päivinä. Se kont-
taa isän perässä. 
 
(Tyttö kuuntelee.)  
 
KUORO / ÄIDIN ÄÄNI 
Paskakyrpä helvetti! Sä oot niin saatanan — 
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TYTTÖ  
Se on vähän kuin joku manaus.  
 
KUORO / ÄIDIN ÄÄNI  
Paska —  
 
KUORO/ ISÄN ÄÄNI  
Leena? Leena? Lopeta. Oo kiltti ja lopeta. Lopeta! Lopeta! Lopeta!  
 
TYTTÖ  
Toi on isä. Nyt ne on keittiössä. 
 
(Tyttö laittaa kädet takaisin korville. Hän istuu huoneensa lattialla, ehkä takoo selkää seinään kuo-
ron rytmissä. Hän leikkii sillä, miten irrottelee käsiä korvilta, leikkaa kuoron ääntä päälle ja pois.) 
 
KUORO / ÄIDIN JA ISÄN ÄÄNET  
-Paska kyrpä helvettii. Helvetin helvetin helvetti -  
-Lopeta pliis — 
-Sulla on sit otsaa — 
-Lopeta pliis — 
-Helvetti helvetti helvetti — 
 
TYTTÖ (Limittää puhettaan äidin ja isän äänen väleihin tai päälle, tai leikkaa ääntä päälle ja pois.)   
Ei  - voi  - olla - totta. Voisko - tää -kohta - jo - loppua - tältä - erää. 
 
(Kuoro jatkaa, mutta hiljempaa. Tyttö kuiskaa kuoron kanssa, ehkä toistaen kuoron sanoja?)  
 
KUORO /ÄIDIN JA ISÄN ÄÄNET  
Helvetti paska kyrpä helvetti. Tää on ihan hirveetä.   
 
TYTTÖ  
Helvetti helvetti helvetti.  
 
(Hiljaisuus.)  
 
KUORO  
Asunnossa on tullut pelottavan hiljaista. Tyttö ottaa kädet korvilta ja kuuntelee. Kuluu tovi. Kuuluu 
askelia. Isä? Äiti? Tyttö ottaa äkkiä kynän käteen.  
 
(Tyttö ottaa kädet korviltaan ja kynän käteensä.) 
 
KUORO  
Isä tulee ovelle. Koputtaa. Sanoo ovella: Anteeksi. Mutta kun äiti -—  
 
TYTTÖ  
Ulos.  
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KUORO  
Isä menee ulos. Tuppo putoaa maahan ja ovi ei mene kiinni. Tyttö marssii ovelle ja laittaa tupon ta-
kaisin.  
 
(Tyttö laittaa tupon takaisin oveen.)  
 
KUORO  
Myöhemmin, kotvan päästä tulee äiti. Äiti koputtaa.  
 
(Koputus. Tytön asento jännittyy.)  
 
KUORO  
Äiti rapistelee tupon irti ovesta. Äidin kasvot ovat itkettyneet. Anteeksi. Ei meidän pitäisi näin. Sa-
noo äiti.   
 
TYTTÖ:  
MEE POIS.  
EN HALUA KUULLA.  
EI KUULU MULLE.  
(Tauko.)  JA LAITA SE PAHVI TAKAS SIIHEN OVEEN KUN LAITAT SEN KIINNI!  
 
KUORO  
Äiti laittaa pahvinpalan oveen ja sulkee oven.  
 
(Kuuluu hetki. Kuuluu uusi koputus.)  
 
KUORO  
Kuuluu koputus. Äiti ja isä ovat yhdessä ovella. He haluavat pyytää anteeksi.  
 
TYTTÖ  
Ei saa tulla! (Tauko.) Mä piirrän!  
 
(Tyttö ottaa käteensä ison kimpun tai purkillisen tusseja. Tyttö kuuntelee. Äiti ja isä menevät pois. 
Tyttö heittää tai pudottaa kynät lattialle. ) 
 
TYTTÖ  
Hullut.  
 
(Tyttö alkaa nostaa kyniä lattialta yksi kerrallaan, varpaillaan. Tyttö nostaa kynän, kurottaa sen var-
paista käteensä, piirtää ehkä yhden viivan.)  
 
TYTTÖ  
Tätä pitää tehdä kolme kertaa viikossa.  
Se auttaa mun jalkoja.  
Tää on harjoitus lättäjalkoihin.  
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Teen tätä iltaisin.  
Ti To ja La tai Su. 
 
(Tyttö ehkä piirtää jokaisella kynännostolla yhden vedon?)   
 
KUORO 
Zhjuuiss. Shuiiss. Shuii. Shuuisszzzs. Shiiuussshsssz.  
Tyttö on aiemmin avannut kaapinoven huoneessaan. Kaapista on levinnyt lattialle läjä papereita, 
piirroksia. Tytön piirroksia. Tyttöpiirroksia. 
Zuh. Zuh. Zuh. Shii. Shi shi shi.  
Ajalta kun tyttö oli pienempi, ehkä kuusi, viisi, kahdeksan, seitsemän?  
 
TYTTÖ (itsekseen. )  
Mä oon ollu ehkä kuus? Tai seittämän? 
  
KUORO (yleisölle)  
Tyttö on lopettanut tyttöpiirrosten tekemisen jo monta vuotta sitten.  
Mutta yhä vaan niitä nousee esiin.  
Shuush! Zjuussh! 
 
(Tyttö katsoo piirroksia.)   
 
KUORO 
Shuis. Shuis. Shuis.  
 
TYTTÖ  
Se mehukas ääni jolla tussi sujahtaa paperilla. 
Tykkäsin siitä pienenä. Siitä suhinasta.  
 
KUORO  
Thsus thsuh.  
 
TYTTÖ 
Kuiva tussi kirsku, sitä piti kostuttaa kielellä.  
Mutta uusien tussien mehukkaat pitkät vedot.  
 
KUORO  
Tszuuussh. Shuis shuis szhjuish.  
 
TYTTÖ  
Hiuksien piirtäminen erityisesti oli kivaa. 
 
KUORO  
Shui shui shui.  
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TYTTÖ  
Ja rusetit, letteihin tai ponnareihin — 
 
KUORO  
Shuis shuis tshjuis! 
 
TYTTÖ   
Pienenä annoin kaikille hahmoille nimet. Pyysin serkkua tekemään listan hyvistä englanninkielisistä 
nimistä. Näissäkin on kaikilla nimet.  
 
KUORO  
Jessica. Isabella. Zelda. Julia. Sara. Sonja. Zamila. Isolde.  
 
TYTTÖ  
(toistaa perässä.) Jessica. Isabella. Zelda. Julia. Sara. Sonja. Zamila. Isolde.  
 
TYTTÖ  (piirtää.)  
Shuiisssh shuissh shuiisshh. Shiu. Shiu. Shossh shoosh zuh. Zu zu zu. zä zä zä. Ttsjää tsjää tsjää. 
Zzzh -shhhhjuiss tsöt tsösth tsuh Zsiizhiizhiis. 
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4. METSÄ  
Kaverijoukko metsässä  
 
-Lumenkaatopaikka.  
-Pururadan reuna.  
-Kaupunki humisee ja loimottaa taustalla. 
-Tää on just tällanen dekkarimetsä  
-Limaisia lehtiä.  
-Rikkinäinen kaljapullo 
-Sitikani pomppii.  
-Sähkölinja.  
-Sammalmätäs. 
-Vois löytyy joku ruumis.   
 
(Joku ehkä leikkii kuollutta.)  
 
-Älä!  
-Mä mietin. Et mihin niitä tarvitaan? Kuolleita, tai hyväksikäytettyjä, tai kadonneita naisia ja tyt-
töjä? Joka tv-sarjassa ja leffassa. Joskus myös poikalapsia vaihteeksi. Dead bitches all over the 
place.  
-Ne varottaa meitä? Älä kävele yöllä myöhään kotiin? Älä ryhdy prostituoiduksi? Älä älä älä. Varo 
varo varo?  
-Naisia vaan on aina tapettu, murhattu, raiskattu, kähmitty. Kreikkalaisissa myyteissä. Räpissä. Ihan 
kaikkialla ja aina. 
-Se on niinkun kertosäe. 
-Eiks toi oo, että se olis jotenkin luonnollista? Mut eihän se oo?  
-Rape culture.  
-Se tuottaa nautintoa joillekin. Tai vissiin aika monille, siitä päättäen miten paljon sitä on.  
-Mutta me ite katotaan niitä kanssa. Tai mä ainakin katson? Ettekste katso?  
-Kaikilla on sisällään, semmonen kuollut tyttö jonka ne on tappanu, niillä tekijöillä. Ne tappaa sen 
joka ilta, uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Siks ne tykkää tehdä niitä leffoja. 
-Mut oikeesti, naisia kuolee? Niin siinä sit elävätkin tytöt saa vähän hittii?  
-Ne on collateral damage. 
 
(Laulaako joku pätkän kertosäettään?)  
 
-Mulla on kanssa sisälläni kuollut tyttö. Se on melkein mun kokonen. Sen rajat menee heti tästä 
mun ihon alta näin. Se täyttää mut. Jos tulee lähelle sen voi haistaa 
-Hyi, lopeta!  
-Mä vaan leikin elävää. Niinkun voi leikkiä kuollutta, niin voi leikkiä elävääkin.  
 
 
 
 
 
 



Tämä näytelmä on ainoastaan Nuori Näyttämö-hankkeen käytössä vuoden 2021 loppuun saakka, eikä sitä saa käyttää muihin tarkoituksiin. 

 Sivu 26 / 42 

5. ÄIDINKIELEN AINE 
 
(Työryhmä voi valita yhden, toteutuksensa kannalta sopivimman aineen, tai tehdä kaikki. Esityk-
sessä voi toteuttaa aineita puheen ohella myös muilla keinoilla, esim. seinälle kirjoittamalla, proji-
soimalla ts. leikkiä sillä, miten kirjoittaminen voi olla toimintaa näyttämöllä.)  
 
KUORO (Lihavoidut repliikit sanoo koko kuoro, tavalliset vain yksi esiintyjä.) 
Yksityisestä on tullut yleistä 
Harrastukseni 
-Ainekirjoitusta. Apua.  
Tulevaisuuden ammatit  
-Eka äikän kurssi. Eka aine lukiossa, eka aine uudessa koulussa.  
- Vanhustenhoitaja. koirantappaja, ydinjätteensiivoaja, leikkausrobottien suunnittelija?  
Rajat 
-Mä luulen että mä tiedän mistä mä haluun kirjottaa.  
Suomalaisuus ja metsä  
-Metsä. Metsä. Mettä. Mehtä. 
-Sellu. Pillu. 
-UPM Kymmene. 
Lempikappale 
Ääri-ilmiöt vetoavat nuoriin  
Väkivallan lumo  
Siirtymäriiittejä nuoruuden ja aikuisuuden rajalla  
-Riitti. Riitti. mikä riitti? Mulle riitti.  
Ruumiinkuva  
- Biologian kirjan sivu, lihakset ja luut  
- Joopa joo. 
- Ruumiin kuva. Naisruumis, paketissa, tulee mieleen, muovipaketissa, narulla sidottuna  
Tarinoiden aika  
Päivä jota en unohda 
Vapaa aihe. Päätä itse kirjoituksesi aihe. Otsikoi.  
-Ihan vapaa, sekin on vaikea. En ota sitä. 
Jaa tekstisi kappaleisiin. Tarkista lopuksi yhdyssanojen oikeinkirjoitus. Otsikoi kirjoitelmasi 
itse.  
 
AINE 1: RUUMIINKUVA.   
Pesä, pimppi, pillu. Kaikki sanat tuntuu ällöttäviltä. Onko se sitä, että sanat on vääriä, huonoja, olis 
keksittävä uudet? Että ne kantaa muassaan naisvihamielisen historian ja raiskauskulttuurin painolas-
tia. Onko olemassa jotakin parempia sanoja jossain? Vai onko se sitä, että itse asia - pesä, pimppi, 
pillu -  herättää häpeää. Ihan sama mikä sana sitä varten olisi: lakeus, töttödöö, hässäkkä, shushuta. 
Siihen sanaan sitten kuitenkin tarttuis jotakin kyseenalaista, tahmeaa. Tahmeaa. Just joo.  
 
AINE 2: PAHA PAIKKA  
Mitä mä tekisin?  
Sitä kai kaikki miettii.  
Jähmettyisinkö vai toimisinko.  
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Taistelisinko vai pakenisinko.  
Kuka meistä olisi kuka? Olisinko minä sankari vai pelkuri? Uhri vai selviytyjä?  
Tajuaisiko sen heti, vai vasta kohta? Vai eikö uskoisi todeksi koko aikana? Kirkuisinko? Anoisinko 
armoa? Auttaisinko kavereita? Vai juoksisiko sitä vaan pakoon. Pissaisi housuunsa? Koettaisin huu-
taa mutta ääntä ei tulisi, niinkuin unissa.  
 
Se on järvi saaressa. Yllättävän pieni. Sinne pääsee kanootilla tai lossilla. Paikka, jossa tapahtui 
Pohjoismaiden pahin terroriteko, kaikkien aikojen tuhoisin yhden henkilön suorittama joukkoampu-
minen. Jossa se tekijä murhasi työväen puolueen nuorten leirillä olleita ihmisiä 69, suurin osa uh-
reista oli nuoria, nuorimmat 14-vuotiaita.  
 
On kaunista. Vuoret ympäröi järveä, järvi kiiltää kuin kolikko tai aaltoileva silkkikangas. Se on 
saari, joka oli aikoinaan munkkien yrttitarha. Utøya. Paha paikka.  
 
AINE 1 jatkuu:  
Aiheenani on naisen sukupuolielin ja se, millä nimellä sitä pitäisi kutsua.  
 
Hävettää. Mutta kirjoitan silti. Olen naisvihan uhri itsekin vaikka, tai koska, olen sukupuoleltani 
naispuolinen. Minua hävettää oma sukupuolielimeni. Ja hävettää se, että se hävettää. Pesä, pimppi, 
pillu. Vagina. Vulva.  
 
(Miettii.) Jos kirjoittais näin. Opettaja ehkä kuolis. (Miettii.) Onkohan kaikki yhtä skitsoja? Onko se 
inhoaminen omaa itseinhoa, vai inhoa jota pelkään sen toisissa herättävän? Inhoanko pimppiä 
yleensä, muidenkin, vai omani erityisesti? Ehkä omaa? Joo omaa.  
  
Mitä psykologi sanoisi? Että kaikki on tavallaan kauniita? Että miks susta tolta tuntuu? Kerro lisää?  
 
Kun katon itseäni peilistä, haluaisin sen olevan enemmän esissä, siis sisempien häpyhuulien, sellai-
nen näyttää musta kivalta. En tykkää että ne jää kokonaan niiden liepeden alle, siis isompien häpy-
huulien. Kuten joissain kirjoissa on ne, ei sivut, vaan paperiset kannet ja niissä on ne liepeet. Joissa 
on joskus selitetty kirjailijasta ja muuta. Niin niistä tulee mulle mieleen ne mun pimpin liepeet. 
Apua. Tätä en kyllä kirjoita, jotain rajaa.  
 
AINE 2 JATKUU 
Pitääkö onnettomuuspaikalla katsoa päin, vai katsoa pois? Tätä mietin saaren kiertokäynnillä. Ensin 
kävellään ulkona rantaa pitkin, sitten mennään sisälle museorakennukseen. Kai se riippuu siitä että 
miten katsoo? Minulle tulee halu katsoa pois, onko se kunnioitusta, vai sitä että pelkään?  Katsoa 
vaan silmää räpäyttämättä, rävähtämättä, viisi minuuttia: kait minä voin sen verran tehdä, että kat-
son päin? Otan tuijotuskilpailun tragedian kanssa. Tuijotan. Päin näköä. (Esiintyjä tuijottaa.)  
 
Tulee mieleen se, miten me pyöritään tämän yhden pohjoismaisen tragedian ympärillä. Entä kaikki 
muut maailman paikat, joissa on tapahtunut, vielä pahempaa, mutta jossa ei rakenneta muistomerk-
kejä? Miksi me mietitään yhtä Utøyaa eikä niitä muita? 
 
AINE 3: Siirtymäriittejä alkaa  
Siirtymäriittejä nuoruuden ja aikuisuuden rajalla.  
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(Googlaa.) 
Riitti, lat. Sanasta ritus, ”tapa tai toimitus”, juhlameno, uskonnollinen toimitus….- riitillä on tietty 
suorittamistapa, se voi olla yksilön tai yhteisön suorittama. Useimmiten riitin suorittaa tehtävään 
erikoistunut henkilö, kuten samaani tai pappi  ——- plaa plaa (selaa eteenpäin.)  
Kalendaaririitit…tossa: siirtymäriitit ovat useimmiten yhteisön järjestämiä seremonioita jotka liit-
tyvä yksilön sosiaalisen aseman, ….statuksen… muutokseen, …initiaatio. Siirtymäriitit ovat usein 
kolmivaiheisia. Niihin liittyy irtautumisriittejä  vaihderiittejä ja liittymäriittejä. Riitin tarkoitus on 
selittää yksilölle ja ryhmälle yhteisörakenteessa tapahtunut muutos. Siirtymäriittejä ovat muun mu-
assa kastejuhla tai nimiäiset, penkinpainajaiset, ylioppilasjuhlat, polttarit — joo joo -  ja lopulta 
hautajaiset. (Miettii.) Tai nasujaiset.  
Kriisiriitit liittyvät ”kriittisiin” tapahtumiin kuten asuinpaikan vaihtoon, uuden asian aloittamiseen, 
mutta myös äkillisiin onnettomuuksiin — tää menee sitten muuhun.  
 
AINE 1 jatkuu 
Lihan värit. Ällöö. Jossakin kirjoissa sanotaan että haava. Ällöö. Ällöttävää on se, miten siitä on 
kirjoitettu, puhuttu, ajateltu, ei niinkun se itse. Reikä. Aukko. Sehän ei ole kumpaakaan. Aukko olisi 
niinku tyhjä. Mutta pillu, pimppi, pesä on täysi. Se on ONTELOMAINEN, ONKALOMAINEN 
elin. Niinkun nyrkki, se voi puristua ja aueta. Niinkun joogassa tehdään. Nyrkki, se on hyvä. Mutta 
ei se ihan täsmää. Nyrkki on nyrkki, pimpissä on se pehmeys ja… naarasmaisuus? kumminkin.  
 
Klitoris. Se että se on isompi sisäänpäin, ja että siinä on hermopäätteitä ihan sairaasti. Että se tajut-
tiin vasta jotain toissavuonna, minkäkokonen se on. Vittu, toissavuonna. Haloo.  
 
Tahmeus. Tuntuma. Liha. Limakalvo.  
 
AINE 2 jatkuu  
Märkä työ, KGB:n termi tappamiselle lähietäisyydeltä. 
Käyn uimassa Utøyalla. Uinnin jälkeen ruumis hohkaa kylmyyttä ja voimaa. Mietin koko ajan kier-
tokäynnillä milloin voisin taas mennä uimaan. Vesi on jumalaisen kylmää ja sinistä. Uinnin jälkeen 
en pue heti vaan seison rannassa pitkään uikkareissa. 
 
AINE 1 jatkuu  
Sitten tää, että ajellaanko, eikö ajella, minkä verran. Pornossa pimpit on ajeltuja.  
Ja kuukautiset. Jossain oli kuvia, kun joku juoksi maratoonin ilman sidettä.  
Ja kuuluuko häpeä seksuaalisuuteen, ja minkä verran ja millä tavalla? Ei kait sen pidä olla niinkun 
kauppalistan lukemista, sano äiti? Onko seksissä mukana se rajanylitys, jännitys, häpeä?  
 
AINE 2  jatkuu  
Kahvilarakennus on jätetty silleen. Seinillä on tahroja. Kaikki on hämmentävän pientä, vähän ku-
lahtanutta. Muovilattia. Tyttöjenvessa. Kahvilarakennuksen pienuus tekee sen, asia menee minusta 
läpi, hetken aikaa tajuan, että se on niinkuin koulu tai ripari tai prometheusleiri tai partio. Pussiteetä, 
näkkäriä, nauramista, ruokajonohälinää. Ja kesken kaiken:  
 
Guff. Paff. Plöts. 
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Onko väärin edes yrittää kuvitella? Vai onko just tehtävä se, uhrien vuoksi, edes yritettävä kuvi-
tella? Onko otettava tuijotuskilpailu tragedian kanssa? Itsensä vuoksi?  
 
Mietin niitä jotka piiloutui vessaan.  Ruumiita jotka ovat valuneet alas seinää pitkin  
Kirkunaa ja kauhua.  Vai päinvastoin oliko omituisen hiljasta. Tussahtiko ase vaimeasti vai oliko 
meteli kova? 
 
Kun suree, täällä? Kuuluuko surra tätä tapahtumaa? Vai saako surra omiaan? Mitä muut miettii? 
Välillä mä pelkään että alkaakin naurattaa.  
 
Ajatukset ehtivät minuun vasta matkan jälkeen. Mielikuvat joiden liikkeen pysäytin aiemmin saa-
rella saapuvat nyt: Tyttö joka kaatuu seinää vasten. Kirkuminen vessassa. Hölmösti auki oleva suu. 
Piilossa olevien ihmisten nyyhke. Pelosta tiheä ilma. Hiljaisuus.  
Tauko.  
Kotva.  
Tovi.  
Viive.  
Vääjäämätön.  
 
(Tauko.) 
 
Kahvilaa ympäröi nyt puusta rakennettu kehys, monta sataa palkkia, kahvila jää niiden sisään.  
Se on niinkuin talo talon ympärillä, suoja. Kahvila on sekä jätetty ennalleen siihen mutta myös pii-
lotettu, suojattu. Palkkeja on niin monta kuin selviytyjiä saarelta oli. Niin monta kuin uhreja oli on 
leveämpiä palkkeja.  
 
Sitten kun paha on käynyt.  
 
AINE 3 jatkuu  
Siirtymäriitti. Joissakin maissa tytöiltä leikataan häpyhuulet irti. Tai klitoris pois. Ne makaavat jalat 
yhteen sidottuina. (Ravistaa mielikuvan pois.)  
Joissakin toisissa maissa, ehkä Afrikassa, tytöt viedään majaan, metsään. 
Pojat viedään jollekin leirille isona joukkona, mutta tytöt majaan yksitellen.  
Tyttö on siellä kaksi kuukautta, metsässä.  
Joku poppanainen käy opettamassa sille jotain salaisia asioita. 
Se saa syödä vaan tiettyjä ruokia.  
Tyttö istuu majassa. Pimeässä.  
Häntä ei saa nähdä kukaan.  
Hän on siellä niin kauan että itsekin melkein unohtaa itsensä ja kasvonsa. 
Hän miettii miten muut hänet muistavat.  
Kun hän tulee majasta, hän on nainen. Hänet voi naida. Teurastetaan vuohi ja pidetään juhlat. Jois-
sakin maissa silloin saa uuden nimen, on kokonaan uusi ihminen.  
 
Voisiko ajatella. Että sen tekee itse. Itse tekee omat siirtymäriittinsä.  
Että kun nuoret, kun joku: 
Esim. viiltelee.  
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Laihduttaa. 
Sheivaa ihan kaiken. 
Valikoi vaan jotain tiettyä ruokaa. 
Että se on itsetoimitettu initiaatio?  
 
AINE 1 jatkuu  
Tästä aineesta ei tule valmista.  
(Rutistaa paperin, tai näppäimistöllä yliviivaa tai deletoi kirjoittaamansa äänekkäästi. Muut kirjoi-
ttavat huomaavat äänen, ehkä reagoivat. Tauko.)   
Mä teen siitä kuukautisjuoksijasta. (Alkaa uudelleen kirjoittaa.) 
 
AINE 2 jatkuu  
Vuohet laiduntavat pitkin saarta missä haluavat. Kiertokäynnin jälkeen jään katsomaan, kun ne pi-
tää sadetta suihkurakennuksen alla. Muistan tällaisen lauseen: Eivät vain ne asiat tapahtuneet joista 
on dokumentteja. Tapahtui paljon muutakin. Sellaista mitä ei kirjattu. Minkä asianosaiset vievät 
mukanaan. Josta me emme tiedä. Miten jonkun jalka lipesi polulla, miten jonkun kädet oli hupparin 
taskussa vaikka, nöyhtä siellä, joku piti jotain toista kädestä kiinni. 
 
AINE 4   
(Kirjoittaja on ehkä istunut, ehkä tehnyt muita asioita. Nyt kirjoittaa putkeen, ilman epäröintiä tai 
kappalejakoa.)  
Millainen on luonnontilainen vanha metsä. Oikea metsä. Se on paikka jossa monenlaista lahoavaa. 
Pystyssä, keskeltä katki olevista puista sen voi tunnistaa. Vanhassa metsässä kun kävelee, siis oi-
keessa metsässä, se on yhtä sotkua, rytöä, rämpimistä. Kuivat oksat napsuu. Lahoavat puut, mätäne-
vät lehdet ja sienet lipsuvat jalan alla. 
 
AINE 2 JATKUU  
Mitä sitten kun paha on käynyt? 
Pitääkö uhria muistaa vai unohtaa?  
Pitääkö muistamisesta tehdä taidetta? 
Muistaminen, muistomerkit, uhrin äärellä liikuttuminen. Että olisi jokin tarkoitus. Ei. Että uhrissa 
olisi jokin tarkoitus, järki - mutta kun ei - ei uhrissa OLE  järkeä? Ollaanko mekin syypäitä, ei yhtä 
syypäitä mutta kumminkin, jos me omalla muisteluorgialla nautiskellaan tragediasta? Minä, kun 
kirjoitan tätä? Jos muistaa, osallistuuko uhraamiseen? Miten muistaa niin, ettei ole osa sitä samaa. 
Miten voisi pysäyttää sen uhraamisen pyörän? 
 
AINE 4 
Sammal on petollisen pehmeää. Metsä litsuu. Muhii. Tuoksuu.  
 
AINE 2  
Runossa, Utøyalla, museon seinällä sanotaan:  Hei, hei aika nousta ylös ja muuttaa maailma. Hei 
hei på tide å stå opp og endre verda”.  
 
AINE 4 jatkuu 
Kaikki on samaan aikaan elossa ja kuollutta. Se elävä tarvii sitä kuollutta, syntyy siitä. Kanto sam-
maloituu. Monet hyönteiset elää lahoavasta puusta. Kuusenoksat kasvaa jäkälän ja sammaleen läpi. 
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Konkelopuu jää siihen just mihin se kaatui.  Kaatuneiden puiden juurakot törröttää kuin raivokas 
ele, joku hullu noidankäsi tai suolisolmu. Soita syntyy ja kuolee satojen ja tuhansien vuosien ai-
kana. Suot synnyttää metsään aukeita. Monimuotoinen metsä syntyy elämän ja kuoleman kiertoku-
lusta ja suunnattoman monimutkaisesta systeemistä. Kaikkea kuolee kaiken aikaa ja syntyy koko 
ajan. Jostain löytyy eläimen polku jota voi seurata. Metsä on paikka jossa puut saavat kuolla van-
huuteen. 
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6.  METSÄ    
Kaverijoukko metsässä.  
 
(Mahdollinen kertosäe.) 
 
-Onko teillä sitä. Että heittää mittakaava. Kattokaa vaikka tätä kantoa. Se voisi olla vuori. Tai vii-
dakko. Noi on metsää noi sammaleet ja saniaiset on tosi korkeita puita. Että voisi kutistua ja upota.  
-Joo. 
-Tai joskus toistepäin. Noi sammaloituneet juuret. Voisi olla sellaisen dinosauruksen jalat, varpaat 
noi juuret, tai toi runko — 
-Joo! tai jättimäisen kanan.  
-Kanan! Ei kun jotain sadullisempaa, uljaampaa — 
- Satumaisempaa. 
-Joo, taikametsä.  
 
-Mä oon ajatellut. Mä ehkä oon ihan tylsästi hetero. 
-Mä ehkä en.   
-Mä en oo varma. Pitääkö tietää?  
-Ei! (Kaikki yhdessä.) 
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7. ELE  
 
(Tyttökuoro esittää puhuen ja liikkuen kohtauksen. Tutkijat 1 ja 2 ovat osa kuoroa, heitä voivat esi-
ttää aina samat esiintyjät, tai heidän repliikkinsä voivat jakautua kuoron jäsenten kesken.) 
 
KUORO:  
Ballets Russes eli venäläinen baletti esittää: KEVÄTUHRI. Le Sacre du printemps.  
Pariisi vuonna 1913. Ensi-ilta.  
Sävellys Igor Stravinski.  
Koreografia Vatslav Nižinski.  
 
(Kuoro pysähtyy.)  
 
Kevätuhri oli skandaali. Musiikkia ei kuultu koska yleisö buuasi niin kovaa. 
 
ÄÄNIÄ KUOROSTA:  
(Esiintyjät, seuraavien repliikkien aikana yksi kerrallaan, tulevat esiin, tai vaihtavat paikkaa, tai al-
kavat liikkua.)  
-Alussa, baletin ensimmäisessä näytöksessä ei tapahdu mitään, jotkut vanhoja miehiä esittävät tans-
sijat heiluvat, esittävät jotain rituaaleja.  
-On mahdotonta tajuta, mistä kohtaus alkaa ja mihin se päättyy. 
-Tanssijat näyttävät epilepsiakohtauksen saaneilta.  
-Jalkojen töminä sattuu korviin.  
-Lopussa, toisessa näytöksessä, kun sentään tajuaa mitä tapahtuu, se tyttö uhrataan, se tanssii ilmei-
sesti itsensä kuoliaaksi, ja esitys päättyy kuin seinään, noin vaan. Miksi?  
-Koreografia Vatslav Nižinski. Lapsitähti, kaikkien aikojen balettitanssija, hulluksi tullut nero. 
- hullu nero on vaarallinen klisee, joka on mahdollistanut paljon paskaa jota me too -kamppanja on 
tuonut esiin. 
-Nižinski, yksi tyttömetsän tyttö.  
-Sergei Djagilev, baletin omistaja ja johtaja. Niillä oli suhde. Djagilev oli niinkuin Nižinskin sugar 
daddy. Nižinski tanssi kaikki pääroolit, kaikki oli hulluna sen hyppyihin ja siihen, se oli tanssin ju-
mala, se pääsi tekemään omia koreografioitaan. 
-Kevätuhrista tuli skandaali. Skandaali myi hyvin, mutta sitä esitettiin vain vähän aikaa.  
-Pian Kevätuhrin jälkeen Vatslav Nižinski rakastui, jätti Djagilevin ja meni naimisiin unkarilaisen 
Romolan kanssa. Kostoksi Djagilev erotti Nižinskin balettiryhmästä. Tuli sota. Nižinski, 
tyttömetsän tyttöpoika, sairastui.  
-tuli hulluksi  
-tai tehtiin hulluksi sen ajan hoidoilla  
-eli parantoloissa lopun ikänsä  
-Kevätuhri on kaikkien aikojen kuuluisimpia baletteja. Vaikka kukaan ei tiedä, miten sen koreogra-
fia meni. Sen askelia ja liikkeitä ei koskaan kirjattu ylös, tuli sota, ne unohtuivat. 
-Mitä voi tietää baletista jota ei enää ole? Jota ei merkitty muistiin, josta ei ole tallenteita?  
 
(Esiintyjät pysähtyvät, ehkä yksi kerrallaan.)  
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TUTKIJA 1:  
Tiedetään, Marie Rambert muisti, miten Nižinski huusi harjoituksissa tanssijoille ohjeeksi ”Kädet 
jäykkänä sivuilla, saumojen kohdalla!”  
 
TUTKIJA 2:  
Ihan eri tavalla kuin baletissa tuohon aikaan yleensä.  
 
TUTKIJA 1:  
Marie Rambert, AKA Ritmitska, oli Nižinskin assistentti, apulainen harjoituksissa. Marie pyydettiin 
mukaan, kun harjoituksiin tarvittiin joku auttamaan monimutkaisten rytmien kanssa. Marie laski 
rytmejä. Tanssijat antoivat Marielle nimen Ritmitska, Rytmityttö.  
-Kädet jäykkänä sivuilla, saumojen kohdalla! Saumojen kohdalla!  
 
(Kuoro kokeilee.)  
 
TUTKIJA 2:  
Tiedetään, että piirtäjä Valentina Gros istui Kevätuhrin katsomossa ja piirsi. Erityisesti se innostu 
just siitä Valitun neidon tanssista lopussa. Siitä naisesta, kun se ensin seisoo, monta minuuttia pai-
kallaan, ja sitten rupeaa tanssimaan. Ongelma on se, että se luonnoslehtiö on palasina. Kukaan ei 
tiedä mitä ne luonnokset käsittelee. Jotkut on selvästi ensimmäisen näytöksen kuvia, jotkut ehkä sitä 
Valitun neidon tanssia, teoksen lopusta. Ne on sekaisin siellä arkistossa, ei tiedetä mikä kuuluu 
mihinkin.  
 
(Kuoro on hajallaan kuten luonnoslehtiön palat. Esiintyjät hakevat paikkaansa ja liikkeitä. Tehtävä 
esimerkiksi: liikkukaa läheltä lomittain toistenne väleistä, mutta koskematta toisianne, ja/tai poimi-
kaa liikkeitä toisiltaan.)  
 
TUTKIJA1:  
Tiedetään, että tanssikriitikko Volkonski kirjoitti: rytmin yhteensitoma ihmiskaulanauha. 
 
TUTKIJA 2:  
Tiedetään, että esitykseen tilattiin viisi punaista pukua, siitä on säilynyt kuitti.  
Tiedetään: Pariisissa arvostelijat vihasivat Kevätuhria, paitsi Jacques Riviière joka fanitti. Hän kir-
joitti:  
-Osat tuodaan nähtäväksi täysin raakoina  
 Vailla mitään mikä auttaisi niiden sulattelussa  
 Koskemattomina, selkeinä ja karkeina.   
-Pilkkomalla liikettä ja palauttamalla sen yksinkertaiseen eleeseen liike sulkeutuu tunteen ylle, 
pysäyttää sen, ja pitää sen sisällään.  
 
TUTKIJA 1  
Loppukohtauksen Valitun neidon tanssista Jacques Rivière kirjoitti: tyttö liikkuu itseään suurem-
man olennon tahdon ja vaateen tahdissa, hirviön joka on täynnä tietämättömyyttä ja haluja, jul-
muutta ja varjoja.  
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KUORO 
Ḧirviö täynnä.Tietämättömyyttä ja haluja. Julmuutta ja varjoja. 
 
TUTKIJA 2:  
Tanssijat pysähty väärissä kohdissa. Tai liian monta kertaa. Ihmiset ei osannu lukea sitä kerrontaa, 
koska ne pysähdykset meni vääriin paikkoihin, tai oli liian pitkiä. Sieltä puuttuu ne pysähdykset, 
jotka kertoisi että no niin, nyt siirrytään yhdestä kohtauksesta seuraavaan, mutta siellä selvästi oli 
pysähdyksiä. Koska useampikin venäläiskriitikko puhuu siitä, että kuinka mahtavaa se on, kun 
yhtäkkiä näyttämöllä silleen näin —  
 
(Puhuja pysäyttää liikkeensä. Koko kuoro pysähtyy.)  
 
TUTKIJA 2  
Mutta ne ei osunut oikeisiin kohtiin ne pysähdykset.  
 
TUTKIJA 1  
Siinä ei ollut vaihtelua.  
 
TUTKIJA 2 
Se oli tärinää paikallaan. Se oli hyppimistä paikallaan.  
 
TUTKIJA 1  
Ja tämä oli baletin ensimmäinen näytös.  
 
TUTKIJA 2  
Toinen näytös. (Tauko.) Tiedetään, että säveltäjä Stravinski ja Nižinski oli keskustellu varhasessa 
vaiheessa siitä, että se Kevätuhrin uhri on nainen, ja että se on yksi, ja että teos päättyy siihen uh-
riin, mitään ei tule sen jälkeen. Straviski lähetti Nižinskille vuoden 1912 lopussa pianoversion nuo-
tit, joihin se kirjoitti että laske nää tahdit näin, nää tulee menemään tässä rytmissä, ja siellä yhtenä 
ohjeena on, että tosta tohon se Kevätuhrin uhri seisoo liikkumatta.  
Se Valitun neidon tai tytön tanssi, se on fyysisesti vaativa, se oli selvästi tarkotettu virtuoositanssi-
jan näytenumeroksi. Marie Rambert - Ritmitska - kertoi miten Monte Carlossa, Nižinski tuli 
myöhässä ja raivoissaan kahvilaan harjoitusten jälkeen, se oli kuullut että sen sisko Bronja, jonka 
olisi pitänyt tanssia se Valitun tytön osa, oli tullut raskaaksi eikä voinutkaan. Marie, Ritmitska, sai 
sen sit rauhottumaan vähän.  
 
 
TUTKIJA 1  
Tiedetään että Marie on kertonut että ne kävi aina harjoitusten jälkeen kaakaolla. Nižinski rakasti 
kaikkea makeaa.  
 
TUTKIJA 2  
Se toinen näytös, siinä lopussa Valittu neito seisoo paikallaan, se on ainoa soolotanssija, ja sitten se 
seisoo paikallaan, ja ne muut tanssii siinä ympärillä. Täsmälleen päinvastoin kun baletissa yleensä, 
jossa balettikuoro on niinkun tausta, ja se tanssija on edessä tekemässä niitä eleitä.  
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TUTKIJA 1  
Jacques Rivière kirjoitti Valitusta tytöstä:  
”Pystyssä asennossaan, pitkään liikkumatta, rituaalin keskellä—” 
”Liikkumaton, jähmettynyt, kivettynyt nuori tyttö.” 
”Ankara ja lopullinen asento.” 
”Taivasta vasten kohotettu käsivarsi suoraan pään yläpuolella, ilmaisten vetoomusta, uhkaa, suojau-
tumista.” 
 
KUORO  
Taivasta vasten kohotettu käsivarsi. Ilmasten vetoomusta. Uhkaa. Suojautumista.  
Näinkö? Vai näin?  
 
(Tehtävä: kuoron jäsenet tekevät omia tulkintojaan tästä eleestä. Eleet muuntuvat, joka esiintyjällä 
omaan suuntaansa, esim. viittaamiseen, huitomiseen, nyrkin puimiseen, suojautumiseen, jne. Esii-
ntyjät jäävät eri kohtiin elettä, tai kukin omaan eleeseensä yksi kerrallaan, kunnes kaikki ovat 
pysähtyneinä. Hiljaisuus.)  
 
TUTKIJA 1  
Jacques Rivière: ”Äkkiä tanssija herää taas, hänen ruumiinsa alkaa vavista paikoillaan, hänen 
eleensä kasvavat suuremmiksi, hän loikkaa.” 
 
(Kuoron esiintyjät lähtevät liikkeelle yksitellen.) 
 
TUTKIJA 2  
Jacques Rivière: ”Kertaakaan Valittu tyttö ei tanssissaan osoita pelkoa, joka varmastikin täyttää 
hänen sielunsa. Hän suorittaa riitin, hän on imeytynyt sosiaaliseen tehtäväänsä. Tyttö liikkuu itseään 
suuremman olennon tahdon ja vaateen tahdissa, hirviön joka on täynnä tietämättömyyttä ja haluja, 
julmuutta ja varjoja.” 
 
(Esiintyjät liikkuvat jokainen omalla tavallaan, ehkä kuin ”itseään suuremman olennon tahdon ja 
vaateen tahdissa”?)  
 
KUORO  
Hirviö täynnä. Tietämättömyyttä ja haluja. Julmuutta ja varjoja.  
Ponnistus - hyppy - alastulo.  
Tietämättömyyttä ja haluja! Julmuutta ja varjoja! Julmuutta ja varsoja!  
Kädet saumojen kohdalla! Kädet saumojen kohdalla!  
 
(Ehkä yhteinen hyppy, tai muu samantahtinen liike.)  
 
TUTKIJA 2 
Mut se kaikkein pahin, minkä takia se oli niin merkittävä, oli se että se käänsi ympäri mikä sen uh-
rin merkitys on. Ensinnäkin sillä uhrilla ei ole mitään valinnanvapautta. Se pakotetaan rooliinsa, 
joku yliluonnollinen henki valitsee sen niistä naisista toisen näytöksen alussa, ja kun se on valittu, 
niin sit se tanssii itsenä kuoliaaksi, ja sit se esitys loppuu siihen. SIllä ei oo mitään merkitystä sillä 
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uhrilla. Yleisölle ei vakuuteta että kyllä elämä jatkuu, tällä oli joku merkitys. Se uhri ei palaa hen-
kenä takaisin, niinkun Giselle -baletissa. Ei ollut mitään, että nyt yhteisö pelastuu. Ei tuu uutta 
päivää, ei tuu - vaan se kaikki niinku päättyy siihen kuolemaan.  
 
TUTKIJA 1 
Kaikki sanoivat, kuinka ahdistavaa on katsoa, että ensin nainen seisoo paikallaan - osa mainitsee 
että se tärisee - semmosessa, kaikki sanoo, hankalan näkösessä asennossa, ja sitte rupee tanssimaan. 
Ja se tanssi on ollu hyppimistä ylös alas hyvin vahvasti.  
 
TUTKIJA 2  
Se on hyvin väkivaltainen sitä naishahmoa kohtaan. Nižinskistä yleismielikuvani on, mitä enemmän 
siitä lukee, sitä enemmän oman aikansa mies se on, eli ei kauhean miellyttävä, meidän näkökul-
masta, ei mikään feministi, todellakaan. Tietysti, joku lukee että se uhri on taiteilija itse, mutta mä 
en mitenkään näe että se olis kenellekään nästä äijistä tullu mieleenkään, et he olis esittäneet itseään 
naisena.  
 
KUORO  
Pystyssä asennossaan, pitkään liikkumatta, rituaalin keskellä  
”Liikkumaton, jähmettynyt, kivettynyt nuori tyttö.” 
”Ankara ja lopullinen asento.” 
”Taivasta vasten kohotettu käsivarsi suoraan pään yläpuolella, ilmaisten vetoomusta, uhkaa, suojau-
tumista.” 
 
(Esiintyjien omat muunnelmat tästä eleestä.)  
 
TUTKIJA 2 
Kun se alkaa taas liikkua se Valittu tyttö, ensin se hyppii, tällä tavalla sivuttain, sit se seisoo pai-
kallaan, - sit se pyörii ja sit sen kädet on tällain edessä,  
Tässä sillon taas pää hyvin vahvasti - tästä monet kirjottajat sano että naiset kääntää päänsä tosi 
vahvasti sivulle,  ja on se käsi ylhäällä -ele — 
 
(Esiintyjät tai jotkut heistä kokeilevat mainittua koreografiaa, jokainen omalla tavallaan.)  
 
Ja ihan lopussa se yrittää pakoon, ja sit se kuolee.  
 
(Kuoro pysähtyy.)  
 
ÄÄNIA KUOROSTA: 
-Uhrilla ei ole merkitystä.  
-Se ei palaa henkenä.  
-Se on hyvin väkivaltainen sitä naishahmoa kohtaan.  
-Se oli tarkotettu virtuoositanssijan näytenumeroksi.  
-Ponnistus - hyppy -alastulo.  
-Se vaan loppuu.  
-Se ainoo kohta jossa oli jotain juonta, niin mitä meidän olis tarkotus saada tästä irti?  
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(Tauko.) 
 
TUTKIJA 1:  
Marie Rambert myöhemmin kuvailee mitä muistaa harjoituksista, Valitun neidon kohdalla se mai-
nitsee että se Valittu neito, siinä tanssissaan — 
 
KUORO 
Mitä, Marie?  
 
TUTKIJA 2  
Valittu neito yrittää karata siitä piiristä, minkä ne miehet muodostaa sen ympärille. Kolme kertaa se 
yrittää ulos sieltä, se hyppii paikallaan, ja sitten se yrittää johonkin suuntaan, ja sitten taas johonkin 
suuntaan, niinku, ja ne aina estää sen, että se ei pääse, lähtemään siitä.  
Ja Marie Rambert sanoo, sen kolmannen kerran jälkeen, se sanoo että se kaatuu, niin, ensin se 
kaatuu sit se nousee vielä ylös, sit se tanssii vielä vähän. (Tauko.) Mut se tarkkuusaste on hyvin 
hyvin epämääränen, miten se tanssii, miten se liikkuu.  
 
KUORO 
Mitä, Marie, Ritmitska?  
 
TUTKIJA 2  
Sit se kaatuu lopullisesti, ja sit ne miehet nostaa sen hartioilleen ja vie sen.  
 
TUTKIJA 1  
Niinkun omii sen? Nostaa kilveksi itsensä ja taivaan väliin?  
 
TUTKIJA 2  
Mitä tästä pitäisi niinku saada? Yhteisö murhaa nuoren ihmisen? Ja sit esirippu, plim. 
 
(Tyttökuoro on nyt pysähtynyt. Mahdollisesti jokainen omanlaiseensa asentoon.)  
 
Ja sit esirippu plim.  
 
(Tauko.)  
 
Ja sit esirippu plim, näin.  
 
(Mitään ei tapahdu.)  
 
Ja sit esirippu plim, näin?  
 
(Joku esiintyjistä napsauttaa sormiaan. Tai ehkä kuoro kertaa viimeisen liikkeensä?)  
 
Ja sit esirippu plim, näin.  
 
 



Tämä näytelmä on ainoastaan Nuori Näyttämö-hankkeen käytössä vuoden 2021 loppuun saakka, eikä sitä saa käyttää muihin tarkoituksiin. 

 Sivu 39 / 42 

TUTKIJA 1 
Sit vuotta myöhemmin alkoi ensimmäinen maailmansota. Tuli vallankumous. Nižinski sairastui. 
Kevätuhrin koreografia unohtui.  
 
TUTKIJA 2  
Ja sit esirippu plim, näin.  
Se koreografia unohtui.  
Muistaminen ja kuvitteleminen alkoi. 
Just koska niin paljon on unohtunut. Taiteilijat haluaa tehdä oman versionsa, haluaa kokeilla mitä 
on: taivasta vasten kohotettu käsivarsi, ilmaisten uhkaa, vetoomusta, suojautumista? Mikä on 
Kevätuhri? 
 
KUORO:  
Hirviö täynnä. Tietämättömyyttä ja haluja. Julmuutta ja varjoja.  
Tietämättömyyttä ja haluja. Julmuutta ja varjoja.  
Ponnistus - hyppy - alastulo!  
Kädet saumojen kohdalla!  
Tietämättömyyttä ja haluja! Julmuutta ja varjoja! Julmuutta ja varsoja!  
Haluja 
Varjoja 
 
(Kuoro liikkuu viimeisen tekstin aikana vielä kerran. Yhteinen hyppy, tai jokaisen esiintyjän omat 
liikkeet.)  
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8. METSÄ  
Metsä. Kaverijoukko. Metsäpissa.  
 
-Hei mä otan kuvan.  
-Et ota!   
-Kyllä, mä otan kuvan kun me ollaan pissalla.  
-Haloo!  
 
(Ehkä kaatuminen maahan, ehkä riehumista tai nauramista.) 
 
-Mä rakastan meitä. Mä - oon -  hulluna - meihin.  
-Mäkin!  
-Ja mä.  
-Mä haluun, mä lupaan että me ollaan ystäviä vielä kun me ollaan vanhoja.  
-Ei semmoista voi luvata.  
-Voi! Mä voin.  
-No okei sitte.  
-Kuunnelkaa. Me tunnetaan vielä kun me täytetään 50. Ja mä haluun että sitten me tehdään vaikka 
joku vittu vaellus.  
-Okei. 
 
(Kertosäe: ehkä joku esiintyjistä esittää kolmisanaiseksi karsitun kertosäe-soolonsa.)  
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Jälkisanat 
 
Tyttömetsän KUORO on näytelmän päähenkilö. Olen ajatellut, että näytelmän nimeltä mainitut 
henkilöt nousevat esiin kuorosta, ja palaavat sinne. Kuoro voi puhua jonkin verran yhteen ääneen. 
Monesti tekstiä varmaan kannattaa jakaa esiintyjien kesken, niin että yksi puhuja on kerrallaan ää-
nessä. Kuoron ote on esittävä ja suoraan yleisölle kertova. Repliikit voivat ainakin Kouluaine- ja 
Ele-kohtauksissa olla päällekkäisiä, kaikesta ei tarvitse saada selvää, puheessa on tärkeää rytmi, si-
sällön ohella.  
 
HUONE. On mahdollista, että Huone -kohtauksen TYTTÖ ja MIES ovat yksien esiintyjien esittä-
miä, tai on mahdollista vaihdella esiintyjiä niin, että useat esiintyjät voivat viedä roolia eteenpäin 
vuorollaan. Roolin ottaminen ilmaistaan selkeästi, esimerkiksi asemoinnilla, viitteellisellä puvus-
tuksella tms. Tytön roolin kulkemista voi esimerkiksi osoittaa valkoinen t-paita ja pikkuhousut, ta-
vallisen vaatetuksen päälle vedettynä, tai joku muu asu. Muutoinkin on kohtauksessa voi olla hyvä 
valita teatterillinen, kertova tai viitteellinen esittämistapa, ennemmin kuin arkirealistinen. Kohtaus 
on intiimi, käsittelee vaikeaa aihetta, viitteellinen esittäminen saattaa antaa sekä työryhmälle että 
katsojille tilaa itse ajatella ja kuvitella.  
 
METSÄ -kohtauksissa on ystäväjoukko. Tekstin jakautumista eri esiintyjille voi kokeilla eri tavoin. 
Kohtauksissa voi olla esimerkiksi 4-12 henkilöä. Jos henkilöitä on paljon, kaikkien ei välttämättä 
tarvitse puhua kaikissa kohtauksissa. Kohtausten voi ajatella sijoittuvan yhden illan ajalle, tai pi-
demmälle ajanjaksolle; joka tapauksessa ne ovat jonkinlainen jatkumo. Kohtauksissa voi kokeilla 
sitä, että repliikit alkavat toistensa päälle, ovat osin päällekkäisiä. Metsä -kohtauksissa on mukana 
mahdollinen tehtävä, KERTOSÄE: kukin esiintyjä miettii kolme riviä jostakin lempikappaleestaan 
tai muusta biisistä, ja laulaa sen, ensin koko säkeen, sitten kolmirivisenä, sitten kolmisanaisena - 
kolme sanaa voivat olla mistäpäin kolmea riviä tahansa. Jokainen valmis kertosäe, laulunkatkelma, 
sisältää siis kolme sanaa JA vaimennetut, poistetut kohdat - hiljaisuuden - sanojen ympäriltä. Näitä 
kolmisanaiseksi karsittuja kertosäkeitä - eli pieniä soolokohtauksia, joissa paljon sanatonta ilmaisua 
- voi käyttää kohtauksissa tai kohtausten väleissä, niin että kaikkien esiintyjien kertosäkeet ovat mu-
kana. Tai voidaan valita yksi, jonka karsiutuminen kolmirivisestä kolmisanaiseksi tapahtuu vaiheit-
tain esityksessä, esim. Metsä-kohtauksissa. (Tehtävä: David Frankovich: Deconstructing Pop Sogs, 
Performance Artist Workbook, toim. Pilvi Porkola, 2019.)  
 
KOULUAINE. Kohtaus koostuu äidinkielen aineista. Aineiden limittäisyyttä voi lisätä, ja päällek-
käistä puhetta on mahdollista etenkin loppua kohti käyttää, ts. kaikesta puheesta ei tarvitse saada 
selvää. Aineiden puhumalla esittämisen sijasta, tai rinnalla, voi kokeilla kirjoittamista näyttämötoi-
mintana. Voi leikkiä ristiriidalla sen välillä, mikä kirjoitetaan, mikä jää vain ajatukseksi, vain sano-
taan. Samoin voi leikkiä sillä, onko ajatus vai kirjoittaminen edellä. Osa tekstistä voidaan sanoa ja 
osa kirjoittaa. Eri aineiden kirjoittajat voivat olla keskenään erirytmisiä. Jos aineet tulevat kirjoitet-
tuna katsojien nähtäville, ne voivat olla aivan samanaikaisiakin. Työryhmä voi valita halutessaan 
aineista vain yhden ja jättää muut kokonaan pois. On mahdollista sovittaa tekstiä niin, että Ruumin-
kuva -aineen ja Metsä-aineen kirjoittaja on sama. On mahdollista, että työryhmä kirjoittaa oman ai-
neensa tai tekee muun oman numeronsa - tanssin, manifestin, mitä muuta? - yhdeksi aineeksi.  
 
Kohtauksen kursivoidut tekstit ovat lainauksia:  
Pohjoismaiden suurin, Wikipedia, haettu 22.2.2020 
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Hei hei på tide… runositaatti on Frode Gryttenin runosta (https://www.klassekampen.no/60463/arti-
cle/item/null/etter--juli haettu 21.2.2020) 
Siirtymärituaali, Wikipedia, haettu 20.2.2020 
 
ELE. Tutkijat 1 ja 2 ovat osa Kuoroa. Heitä voivat esittää aina samat esiintyjät, tai se voi vaihdella, 
niin että jokainen esiintyjä vuorollaan vie Tutkijoiden rooleja eteenpäin. Kohtaus ei vaadi esiinty-
jiltä erityisiä tanssitaitoja. Ei tarvitse perehtyä Kevätuhrin oletettuun liikekieleen, vaan liikkuminen 
kohtauksessa voi perustua yksinkertaisiin asiohin. Rytmi, jalkojen töminä, arkiliikkeet, tai mistä 
vain tanssityylistä peräisin oleva liikekieli - mahdollisesti joka esiintyjällä omanlainen  - voi olla 
pohjana. Keskeistä kohtauksen sisällön kannalta keskeisintä on 1) yritys kuvitella mennyttä, tulkita 
ja kokeilla kerrottuja eleitä ja liikkeitä omalla ruumiillaan,  2) toisto, rytmi ja stopit, paikalleen py-
sähtymiset. Vaihtelu sillä, että joukko liikkuu - yksi esiintyjä on paikallaan, ja toisaalta sillä, että 
yksi esiintyjä on liikkuu - joukko on paikallaan, on mahdollista. Kohtauksessa voi tutkia unisonon, 
yhteisen samatahtisen liikkeen ja jokaisen esiintyjän oman liikkeen vaihtelua. Kohtauksen suluissa 
olevissa näyttämöohjeissa on joitakin ehdotuksia väljiksi tehtäviksi joiden avulla kohtausta voi jä-
sentää ja liikettä voi synnyttää (kuten: "liikkukaa hyvin lähellä toisianne mutta koskettamatta”) - 
tehtäviä voi tarkentaa, lisätä, muuttaa, keksiä omia. Stravinskin Kevätuhri -kappaleen voi kuunnella 
taustatiedoksi tai inspiraatioksi, mutta lienee parempi, että yleisö ei kuule sitä.   
 
Ele -kohtauksessa kursivoitu teksti on suoria lainauksia. Kohtauksen lähteet: 
Järvinen, Hanna: Great Horizons Flooded with Alien Light of the Sun— Le Sacre du Printemps in 
the Russian Context, Dance research, Vol 31, No1, 2013 
Järvinen, Hanna: They Never  Dance - The Choreoraphy of le Sacre du Printemps, 1913, Avant, vol 
IV, 3/2013  
Hanna Järvisen suullinen haastattelu, marraskuu 2019, ja sähköposti13.3.2020 
Rivière, Jacques: Le Sacre du Printemps, (review)  http://sarma.be/docs/644 haettu 20.2. 2020 
Rivière, Jacques: Le Sacre du Printemps (essay), http://sarma.be/docs/621 haettu 20.2.2020 
Ruprect, Lucia: Gestural Imaginaires, 2019  
Suhonen, Tiina: Kevätuhrin 100 vuotta, Liikekieli (http://www.liikekieli.com/kevatuhrin-sata-
vuotta-osa-2/. Tutkijoiden repliikit ovat peräisin näistä lähteistä.  
 
Tärkeinä pitämiään sisältövaroituksia Tyttömetsän työryhmä voi halutessaan miettiä.  


