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Teatteri-tehtävät jakautuvat satu-tehtäviin ja klovneria-

tehtäviin. Satu-tehtävät keskittyvät leikkiin,

tarinankerrontaan, toisten kuuntelemiseen ja erilaisiin

rooleihin eläytymiseen, ja ne ovat suunnattu erityisesti 5-

12-vuotiaille. Klovneria-tehtävät on taas kohdennettu

ensisijaisesti yläkoululaisille ja toisen asteen

opiskelijoille. Klovneria-tehtävät rakentuvat leikin

varjolla omituisen, nolon ja mokien hyväksymisen

ympärille. Teatteri-tehtävien suunnittelusta vastaa

teatteri-ilmaisun ohjaaja Saara Karjalainen.



TAIKKERI - SATULAUKUN OHJEET 
 
 
Sinulla on käsissäsi Kultturan Taikkeri -projektin satulaukku! Toivottavasti viihdyt sen 
parissa! 
 
Tämän laukun sisällön keskiössä ovat mielikuvitus, leikki, sadut ja oman sadun kertominen.  
 
Tämä laukku sisältää: 
 

- Valmiiksi koottu pöytäteatteri-setti 
- Varaosat pöytäteatteri-settiin 
- Lakana 
- Story Cubes -tarinanopat (27kpl) 
- Story box -tarinapeli (2kpl) 
- Tatun ja Patun ällistyttävä satukirja 
- Nukketeatteri Sampon Esitys alkaa! -teatterisatukirja 
- Taika -satuväristyskirja + kopiointi-valmiit värityskuvat 
- Näytelmiä Lukukirjan Teatterinurkista -opetusmateriaali 
- Kiertokirja ryhmän terveisille 
- Ohjeet 

 
Tarkistathan laukun sisällön ennen käyttöä ja käytön jälkeen! Jokainen käyttäjä on 
vastuussa laukun sisällön palautumisesta. Pidetään huoli, etteivät laukun sisällöt katoa tai 
rikkoudu! Vahinkojen sattuessa ja materiaalien loppuessa ota yhteys Kultturaan 
(info@kulttura.fi ). 
 
Laukun tehtävät jakautuvat kolmen eri otsikon alle. Ne ovat: 
 
Sisälle satuun (2 tehtävää) 
Keksitään oma satu! (4 tehtävää) 
Satuesitys (5 tehtävää) 
+ Lisämateriaali 
 
Jokaisen otsikon alta löytyy helppoja ja haastavia tehtäviä, joista ryhmän vetäjä voi valita 
ryhmälleen sopivimman. Laukun tehtävät on suunniteltu ensisijaisesti 5-12 -vuotiaille, 
esiopetuksesta alakouluun. Tehtävät toimivat omina yksittäisinä kokonaisuuksinaan tai 
laajempana kokonaisuutena. Tehtävät ovat ehdotuksia! Niitä voi soveltaa, muokata, lyhentää 
ja jatkaa ryhmän tarpeisiin sopiviksi.  
 
Toivomme, että kukin ryhmä kirjoittaa/piirtää terveiset laukussa kulkevaan kiertokirjaan 
laukun käytön jälkeen. Mitä teitte? Mikä oli kivaa? 
 
 
 
 

mailto:info@kulttura.fi


 
SISÄLLE SATUUN -tehtävät 
 
 
 

1. SISÄLLE SATUUN - LUETAAN 
 

Tehtävän vaikeusaste: helppo 
 
Valitkaa Tatun ja Patun ällistyttävästä satukirjasta satu ja lukekaa se kirjan ohjeiden 
mukaisesti. Kirjan ohjeet kutsuvat leikkimään ja eläytymään satuihin. Antakaa mennä! 
Vaihtakaa välillä lukijaa. 
 

 
 

2. SISÄLLE SATUUN - VÄRITETÄÄN 
 
Tehtävän vaikeusaste: helppo 
 
Valitkaa satu Taika -satuvärityskirjasta, ja kopioikaa satuun kuuluvat värityskuvat ryhmälle. 
Värittäkää kuvat satua kuunnellessa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KEKSITÄÄN OMA SATU! -tehtävät 
 
 
 

1. KEKSITÄÄN OMA SATU! - PALAPELITARINA 
 

Tehtävän vaikeusaste: helppo 
 
Rakentakaa omia satuja Story box -tarinapelin avulla.  
 
Valitkaa esimerkiksi yksi tarinankertoja, jonka tehtävä on kertoa tarina muiden valitsemista 
palasista. Tarinankertoja voi myös itse valita haluamansa palaset tarinaan tai palaset 
voidaan vaikkapa arpoa. Vaihdelkaa tarinoiden pituuksia! Millainen satu syntyy viidellä 
palasella? Entä viidellätoista?  
 
Tarinankertoja voi myös kokeilla kertoa jonkin palan ilman sanoja! Tällöin kuulijat koittavat 
arvata mitä sadussa seuraavaksi tapahtuu tarinankertojan vihjeiden perusteella. Elekieltä, 
ääniä ja rekvisiittaa saa käyttää apuna, sanoja ei!  
 
 

2. KEKSITÄÄN OMA SATU! - TARINANOPAT 
 
Tehtävän vaikeusaste: keskivaikea 
 
Rakentakaa omia satuja Story Cubes -tarinanoppien avulla. Tarinoita voidaan rakentaa 
yhdessä koko ryhmän kanssa tai esimerkiksi 3-9 hengen pienryhmissä. Noppia yhteen 
tarina-ryhmään on hyvä varata 3-9kpl. 
 
Valitkaa ryhmästä tarinankertoja. Tarinankertoja heittää kaikkia noppia ja aloittaa tarinansa 
kertomisen siitä kuutiosta, johon hänen katseensa kiinnittyy ensimmäiseksi. Kuutioiden kuvat 
sisällytetään tarinaan jollain tavalla. Tarina aloitetaan “Olipa kerran” ja päätetään “sen 
pituinen se”. Vääränlaisia tarinoita ei ole! Vaihdelkaa tarinankertojaa! 
 
Voitte myös kokeilla valita ryhmästä useita tarinankertojia. Tällöin sovitaan, kuka aloittaa 
tarinan, kuka jatkaa seuraavaksi ja kuka päättää tarinan. Kullekin tarinankertojalle 
määritellään, kuinka montaa noppaa hän heittää vuorollaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. KEKSITÄÄN OMA SATU! - TARINANOPAT vol. 2 

 
Tehtävän vaikeusaste: kinkkinen 
 
Rakentakaa omia satuja Story Cube -tarinanoppien avulla kuten edellisessä tehtävässä. 
Tarinoita voidaan rakentaa yhdessä koko ryhmän kanssa tai esimerkiksi 3-9 hengen 
pienryhmissä. Noppia yhteen tarinaan on hyvä varata 3-9kpl. 
 
Tutustukaa saduille tyypillisiin piirteisiin (ks. lista ohje-kansiosta) ja keskustelkaa niistä.  
Tutustukaa draaman kaareen (ks. lista ohje-kansiosta) ja keskustelkaa siitä. 
Tutustukaa sadun arkkityyppeihin (ks. lista ohje-kansiosta) ja keskustelkaa niistä. 
 
Kokeilkaa sitten tarinanoppien kuvien lisäksi sisällyttää tarinaan joitain seuraavista: 
 

- 1-3 sadulle tyypillistä piirrettä (esimerkiksi toisto, opettavaisuus ja jättiläinen) 
- Selkeä alku, käänne ja lopetus 
- 1-3 sadun arkkityyppiä (esimerkiksi opas, pahis ja kujeilija) 

 
 
 

4. KEKSITÄÄN OMA SATU! - IMPROVISOITU SATU 
 
Tehtävän vaikeusaste: todella kinkkinen 
 
Rakentakaa yhteinen improvisoitu satu. Improvisointi on jonkin materiaalin luomista 
esittämishetkellä. Improvisoitu materiaali syntyy hetkessä, sitä ei suunnitella etukäteen.  
 
Valitkaa ensin improvisoitua satua esittävä ryhmä, 3-6 henkilöä. Henkilöt asettuvat riviin, niin 
että heidät voi nähdä ja kuulla hyvin.  
 
Muu ryhmä - eli kuuntelijat - antavat improvisoidulle sadulle jonkin aiheen, kuten esimerkiksi 
rakkaus. Aiheen lisäksi kuuntelijat antavat sadulle jonkin nimen, kuten esimerkiksi “Mummon 
vanha kumisaapas”.  
 
Tämän jälkeen todetaan: “Seuraavaksi kuullaan siis satu Mummon vanha kumisaapas, joka 
kertoo rakkaudesta. Olkaa hyvät.” 
Rivin ensimmäinen henkilö aloittaa sadun lauseella “Olipa kerran…” Tämän jälkeen 
improvisoijat kertovat satua virke kerrallaan rivin mukaisessa järjestyksessä. Kukin saa 
sanoa omalla vuorollaan vain yhden virkkeen, minkä jälkeen sadunkerronta-vuoro siirtyy 
rivissä seuraavalle. Tätä jatketaan ryhmän koosta riippuen 3-5 kierrosta, joista viimeisellä 
rivin viimeinen päättää sadun lauseella: “Sen pituinen se.”  
 
Vaihtakaa ja sekoittakaa sadunkertoja-ryhmiä ja kokeilkaa erilaisia aiheita!  
 
 



 
Huomioita improvisointiin: 
 

- Oikeaa tai väärää ei ole! Improvisaatiossa ei voi mokata. 
- Peruutus-nappia ei ole! Kun kerran aloitat lauseen, sinun pitää viedä se loppuun 

saakka. Tässä leikissä uusintoja ei valitettavasti oteta. 
- Sadut saavat olla vaikka kuinka hullunkurisia tahansa! 
- Improvisaatiossa kaikki ehdotukset pitää hyväksyä! Jos kaveri esimerkiksi kertoo 

edellisessä lauseessa, että mummon vanha kumisaapas ei osaa puhua kiinaa 
posteljoonille, niin silloin mummon vanha kumisaapas ei osaa rupatella kiinaksi 
posteljoonin kanssa. Ellei sitten kumisaapas saa myöhemmin sadussa esimerkiksi 
maagisia kykyjä ja puhkea puhumaan kiinaa! Se mitä tapahtuu sadussa, tapahtuu. 

- Muistakaa, että sadussa on selkeä alku, käänne ja loppu. On tärkeää kuunnella sitä 
mitä muut kertovat, jotta osaatte yhdessä kuljettaa sadun loppuun saakka. 

- Tässä leikissä ei tarvitse onnistua! Ei haittaa, vaikka sadussa ei olisi päätä eikä 
häntää! 

- Ei tarvitse olla fiksu tai kekseliäs! Välillä voi olla jopa parempi koettaa olla keksimättä 
mitään, ja keskittyä vain kuuntelemaan muita ja kuljettamaan jo olemassa olevia 
sadun aineksia eteenpäin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SATUESITYS -tehtävät 
 
 

1. SATUESITYS - LEIKKI TUTUSTA SADUSTA 
 
Tehtävän vaikeusaste: helppo 
 
Rakentakaa pöytäteatteri-leikki jonkin tutun sadun ympärille. Suositeltava ryhmäkoko tähän 
tehtävään on 3-10 henkeä/ryhmä. 
 

- Valitkaa jokin kaikille tuttu satu. Muistelkaa satu yhdessä läpi! Mitä sadussa 
tapahtuu? Millaisia henkilöhahmoja sadussa esiintyy? Mistä satu alkaa? Mikä on 
sadun tärkein käänne? Mihin se päättyy?  

- Jakakaa roolit. Tässä leikissä voi olla useampi sama henkilöhahmo! Rooleja voi 
myös vaihtaa sadun edetessä tai sama satu voidaan leikkiä läpi monta kertaa 
roolitusta vaihtaen. 

- Valmistelkaa näyttämö. Millaisia ovat sadun tapahtumapaikat? Mitä tarvitsette 
näyttämölle? Voitte täydentää pöytäteatteri-setin varustusta kankailla ja esineillä. 

- Leikkikää satu läpi! Osa ryhmästä voi toimia katsojina ja osa leikittäjinä. Vaihtakaa 
välillä osia.  

 
 

2. SATUESITYS - TUTUN SADUN ESITTÄMINEN 
 
Tehtävän vaikeusaste: keskivaikea 
 
Rakentakaa pöytäteatteriesitys jonkin tutun sadun ympärille. Suositeltava ryhmäkoko tähän 
tehtävään on 3-6 henkeä/satu. 
 

- Valitkaa kaikille tuttu satu. Muistelkaa satu yhdessä läpi! Mitä sadussa tapahtuu? 
Millaisia henkilöhahmoja sadussa esiintyy? Mistä satu alkaa? Mihin se päättyy? Mikä 
on sadun tärkein käänne? 

- Jakakaa roolit esimerkiksi arpomalla.  
- Valmistelkaa näyttämö. Millaisia ovat sadun tapahtumapaikat? Mitä tarvitsette 

näyttämölle? Voitte täydentää pöytäteatteri-setin varustusta kankailla ja esineillä. 
- Harjoitelkaa satuesitys muutaman kerran läpi niin, että esityksellä on selkeä alku, 

keskikohta ja loppu.  
- Esittäkää sadut toisillenne. 
- Esityksen jälkeen katsojat voivat antaa palautetta esityksestä; Mikä ilahdutti/nauratti? 

Mikä oli sadun jännittävin kohta? Mikä oli erityisen kiinnostavaa/kutkuttavaa? 
 
 
 
 
 



 
3. SATUESITYS - OMAN SADUN ESITTÄMINEN 

 
Tehtävän vaikeusaste: keskivaikea 
 
Rakentakaa pöytäteatteriesitys jonkin oman sadun ympärille. Suositeltava ryhmäkoko tähän 
tehtävään on 3-6 henkeä/satu. 
 

- Rakentakaa ensin yhdessä ryhmän kanssa oma satu! Voitte hyödyntää tähän Story 
box-tarinapeliä tai Story cube -tarinakuutioita. Voitte käyttää myös tästä kansiosta 
löytyvää “oma satu” -tehtäväpaperia, johon voitte kirjata ideoimanne sadun 
pääpiirteet ylös.  

 
- Kun oma satu on luotu, käykää satu vielä ryhmäläisten kanssa yhdessä läpi!  
- Jakakaa roolit yhdessä sopien tai esimerkiksi arpomalla.  
- Valmistelkaa näyttämö. Millaisia ovat sadun tapahtumapaikat? Mitä tarvitsette 

näyttämölle? Voitte täydentää pöytäteatteri-setin varustusta kankailla ja esineillä. 
- Harjoitelkaa satuesitys muutaman kerran läpi niin, että esityksellä on selkeä alku, 

keskikohta ja loppu.  
- Esittäkää sadut toisillenne. 
- Esityksen jälkeen katsojat voivat antaa palautetta esityksestä; Mikä ilahdutti/nauratti? 

Mikä oli sadun jännittävin kohta? Mikä oli erityisen kiinnostavaa/kutkuttavaa? 
 
 

4. SATUESITYS - TUTUN SADUN UUDELLEENKIRJOITTAMINEN 
 
Tehtävän vaikeusaste: todella kinkkinen 
 
Rakentakaa pöytäteatteriesitys jonkin tutun sadun ympärille samalla tavoin kuin tehtävässä 
2. Tällä kertaa uudelleenkirjoitetaan eli modernisoidaan satu!  
 
Mitä on sadun modernisointi? Toisinaan vanhoja tarinoita tuodaan nykyaikaan 
uudelleenkirjoittamalla niitä. Tavoitteena on usein muokata tarinoiden sisältämiä vanhahtavia 
arvo- ja ajatusmalleja sivistyneemmiksi ja nykyaikaan sopivimmiksi. Jotkut sadut ovat jopa 
tuhansia vuosia vanhoja! Satujen tuominen nykyaikaan auttaa meitä samaistumaan satuihin 
ja ymmärtämään niitä paremmin. 
 
Satujen modernisointia voi lähestyä esimerkiksi seuraavista näkökulmista: 
 

a) Satujen sukupuoliroolit - Millainen on sadun nais-/mieskuva? Mitä jos prinssi 
odottaisikin prinsessaa pelastajakseen?  

b) Satujen opetukset - Millaisia opetuksia saduilla on? Mitä jos Pinokkio muuttuisi 
aasiksi lopullisesti tai Punahilkka söisikin suden? 

c) Satujen tapahtumapaikat - Millaisia tapahtumapaikkoja sadussa on? Mitä jos 
kaukaisen kuningaskunnan sijaan satu tapahtuisikin tutulla takapihalla? 

 



 
Suositeltava ryhmäkoko tähän tehtävään on 3-6 henkeä/satu. 
 

- Keskustelkaa ryhmässä teille tutuista saduista - mitä satua haluaisitte muuttaa ja 
miksi? Valitkaa modernisoinnin kohteeksi yksi kaikille tuttu satu. Muistelkaa satu 
yhdessä läpi! Mitä sadussa tapahtuu? Millaisia henkilöhahmoja sadussa esiintyy? 
Mistä satu alkaa? Mihin se päättyy? Mikä on sadun tärkein käänne? 

- Käykää sitten läpi mitä haluatte sadussa muuttaa. Millaiseen uudelleen tulkintaan 
pyritte ja miksi? Sopikaa ja keskustelkaa tehtävistä muutoksista. 

- Kokeilkaa tehtäviä muutoksia ensin käytännössä. Toimivatko ne? Kun olette 
muutoksiin tyytyväisiä, voitte aloittaa sadun varsinaisen harjoittelun. 

- Jakakaa roolit esimerkiksi arpomalla.  
- Valmistelkaa näyttämö. Millaisia ovat sadun tapahtumapaikat? Mitä tarvitsette 

näyttämölle?  
- Harjoitelkaa modernisoitu satuesitys muutaman kerran läpi niin, että esityksellä on 

selkeä alku, keskikohta ja loppu.  
- Esittäkää uudelleenkirjoitetut sadut toisillenne. 
- Esityksen jälkeen katsojat voivat antaa palautetta esityksestä; Mikä ilahdutti/nauratti? 

Mikä oli sadun jännittävin kohta? Mikä oli erityisen kiinnostavaa/kutkuttavaa? Mitä 
sadussa oli muutettu? Miten muutokset vaikuttivat satuun?  

 
 

5. SATUESITYS - ESINEET ELOON 
 
Tehtävän vaikeusaste: kinkkinen 
 
Rakentakaa pöytäteatteriesitys jonkin tutun sadun ympärille samalla tavalla kuin tehtävässä 
2. Tällä kertaa korvataan osa pöytäteatteri-nukeista esineillä! 
 
Nukketeatterissa käytetään toisinaan nukkeina aivan tavallisia esineitä. Mikä tahansa esine 
voi herätä eloon nukettamalla! Hyviä vinkkejä nukettamiseen: 
 

a) Liike - pohdi miten esineesi liikkuu! Käveleekö vai lentääkö esine? Millä osalla esine 
kuuntelee? Millä osalla se puhuu? Onko esineellä käsiä, jalkoja tai häntää? 

b) Katseen suunta - pohdi missä esineesi “kasvot” ovat! Millä osalla esine katsoo? 
Katseen suunta määrää esinettä nukettaessa esineen huomion suunnan.  

c) Puhe - pohdi miten esineesi kommunikoi! Osaako esine puhua? Jos osaa, millaista 
esineen puhe on? Jos esine ei osaa puhua, miten se kommunikoi? Millainen ääni 
siitä lähtee? 

 
Suositeltava ryhmäkoko tähän tehtävään on 3-6 henkeä/satu. 
 

- Valitkaa kaikille tuttu satu. Muistelkaa satu yhdessä läpi! Mitä sadussa tapahtuu? 
Millaisia henkilöhahmoja sadussa esiintyy? Mistä satu alkaa? Mihin se päättyy? Mikä 
on sadun tärkein käänne? 



- Valitkaa seuraavaksi 1-5 arkista esinettä, jotka haluatte ottaa mukaan satuun. 
Keksikää yhdessä, mitä sadun hahmoja esineet voivat esittää. Kokeilkaa ja 
harjoitelkaa esineiden nukettamista. 

- Jakakaa roolit sopimalla tai esimerkiksi arpomalla.  
- Valmistelkaa näyttämö. Millaisia ovat sadun tapahtumapaikat? Mitä tarvitsette 

näyttämölle? Voitte täydentää pöytäteatteri-setin varustusta kankailla ja esineillä. 
- Harjoitelkaa satuesitys muutaman kerran läpi niin, että esityksellä on selkeä alku, 

keskikohta ja loppu.  
- Esittäkää sadut toisillenne. 
- Esityksen jälkeen katsojat voivat antaa palautetta esityksestä; Mikä ilahdutti/nauratti? 

Mikä oli sadun jännittävin kohta? Mikä oli erityisen kiinnostavaa/kutkuttavaa? Miten 
esineet toimivat sadussa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISÄMATERIAALI 
 
 

1. LISÄMATERIAALI - NUKKETEATTERI SAMPON SADUT 
 
Tutustukaa Nukketeatteri Sampon Esitys alkaa! -teatterisatukirjaan. Valitkaa yksi satu ja 
harjoitelkaa se. Vuorosanojen opetteluun voi suhtautua viitteellisesti, jolloin repliikeistä 
harjoitellaan vain asiasisältö, tai sitten repliikit voi opetella ulkoa sanasta sanaan. Valmiita 
teatterisatuja voi hyödyntää myös käsikirjoituksena, jonka pohjalle ryhmä voi rakentaa oman 
tulkintansa. 

 
 

2. LISÄMATERIAALI - NÄYTELMÄT 
 
Tutustukaa Näytelmiä satulaatikon saduista -opetusmateriaaliin. Opetusmateriaali sisältää 
erilaisia teatteriharjoitteita ja valmiita näytelmätekstejä harjoiteltaviksi. 

 
 

3. LISÄMATERIAALI - SATUJA NETISSÄ 
 

 
Valikoima luettavia klassisia satuja suomeksi:  
 
Iltasatuja - https://iltasatu.org/  
Satupalvelu -  https://www.satupalvelu.fi/#/etusivu  
Grimmin sadut -  https://www.grimmstories.com/fi/grimm_sadut/favorites  

 
Valikoima kuunneltavia satuja suomeksi: 
 
Pikku Kakkosen Satuaarteet -  https://areena.yle.fi/1-4580180  
Pikku Kakkosen ladattavat sadut -  https://areena.yle.fi/1-1288197  
Satunetti -  http://www.satunetti.fi/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://iltasatu.org/
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SADUILLE OMINAISIA PIIRTEITÄ:

Opettavaisuus

Mustavalkoisuus ja kärjistäminen

Lyhyitä

Mielikuvituksellisia - saduissa kaikki on mahdollista

Sisältävät satuhahmoja kuten esimerkiksi peikkoja, noitia, 

jättiläisiä, haltioita ja lohikäärmeitä

Ei tarkkaa tapahtuma-aikaa tai -paikkaa

Tyypillistä saduille ovat ihmeet, jännittävä juoni, suuret tunteet, 

vastakohdat, yllätykset, hyvän ja pahan mustavalkoinen 

vastakkainasettelu sekä onnellinen loppu

Kerronnassa voi esiintyä seuraavia tyylipiirteitä: liioittelu, toisto, 

kolmiluku tai seitsenluku

On olemassa taidesatuja (kuuluisien kirjailijoiden kirjoittamia) ja 

kansansatuja

Kansansadut ovat osa suullista tarinaperinnettä

Satujen ero taruihin on se, että satuihin ei uskottu, taruihin 

uskottiin

Erilaisia satujen lajityyppejä ovat: eläinsadut, ihmesadut ja 

pilasadut



Saduissa, kuten muissakin tarinoissa, yleinen kerronnan rakenne on alku – 
keskikohta – loppu. 
 
Alussa esitellään tarinan päähenkilö. Seikkailu lähtee usein liikkeelle siitä, 
kun päähenkilön elämässä tapahtuu jotain tavallisesta poikkeavaa. 
 
Keskikohdassa tarinan seikkailu etenee ja syvenee. Ristiriidat kärjistyvät ja 
niihin etsitään ratkaisuja. Keskikohdan loppuvaiheessa tapahtuu tarinassa 
usein jokin suuri käänne tai kamppailu.
 
Usein tarinan lopussa ongelmat ratkeavat. Jos joku ristiriidoista ei ratkea 
tai ei ole selvää miten lopussa oikein käy, kyseessä on avoin lopetus. 
 
Yleensä tarina etenee kronologisesti eli tapahtumien aikajärjestyksessä. 
Suoraviivaisen ajallisen etenemisen voivat rikkoa esimerkiksi takautumat. 
Takaumassa palataan menneisiin tapahtumiin, kuten henkilön 
muistikuviin tai historialliseen hetkeen. Joskus tarinoista löytyy myös 
etiäisiä, jotka enteilevät tulevia tapahtumia.
 

(Lähde: Kansallisen audiovisuaalisen instituutin nettisivut 2019, 
http://elokuvapolku.kavi.fi/fi/elokuvapolku/alakoulu/draaman-kaari-alku-

keskikohta-loppu)

DRAAMAN KAARI



Sankari tai antisankari, joka etsii jotain (lähes aina
sadun päähenkilö)
Viestintuoja, joka kutsuu seikkailuun
Mentori/opas, joka auttaa sankaria tämän matkalla
Kujeilija, joka hassuttelee ja seuraa tarinassa mukana 
Muodonmuuttaja, jonka sankari kohtaa seikkailussaan
ja joka toimii peilinä sankarin muutokselle
Kynnys, joka estää tai koettelee sankaria jollain tavalla
(voi olla henkilö tai esim. luonnonvoima)
Antagonisti eli pahis, joka pyrkii tuhoamaan sankarin
pyrkimykset

SADUN ARKKITYYPPEJÄ

(Lähde: Kansallisen audiovisuaalisen instituurin nettisivut
2019, http://elokuvapolku.kavi.fi/fi/sivupolku/arkkityypit)



O M A  S A T U Henkilöt (ja niiden esittäjät):

Tapaht
umapaika

t:

Alku, jossa tavallinen päivä saa yllättävän käänteen:

Keskikohta, jonka lopulla suuri kamppailu:

Loppu:


