
TUOMAS & TERO  
 
Tuomaksen ja Teron näytelmä kertoi molempien ensimmäisestä 
koulupäivästä ja asioista mitä siellä tapahtui. Mielestämme näytelmä oli 
erittäin vitsikäs, mutta näytelmä voitaisiin suunnata 1.-4.- luokille eikä 
sitä vanhemmille. Näytelmä oli myös opettavainen. Siinä tuli selväksi, 
että kiusaaminen on väärin, ja että jokainen saa pukeutua niin kuin 
haluaa. 
 
OSKARIN JA CARL-GUSTAFIN HAASTATTELU: 
 
Kuinka kauan olette näytelleet? 

- Olemme valmistuneet teatterikorkeakoulusta 1997 eli siitä on 21 
vuotta. Tosin olemme näytelleet vähän pidempäänkin ennen sitä. 
Tuomas ja Tero näytelmän kanssa he ovat näytelleet noin 15 
vuotta.  

 
Mikä on parasta näyttelemisessä? 

- Ilman muuta yleisön palaute eli reaktiot, oliko se sitten surullinen 
näytelmä tai iloinen, ja se, kun huomaa, että ihmiset kuuntelevat; 
yleisö nauraa ja on voimakkaasti mukana. Nuoret ja lapset elätte 
paljon voimakkaammin kuin aikuiset, siksi minun mielestäni 
aikuiset ovat hyvin tylsä yleisö. 

 
Oletteko joutuneet matkustamaan näyttelemisen vuoksi? 

- Olemme. Tämä on kiertueteatteri Taimine,ja tämä on 
seitsemästoista kiertuevuotemme. Kiertelemme ympäri koko 
Suomea. Käymme tarhoissa, alakouluissa, yläkouluissa ja 
lukioissa ja meillä on noin 15 eri näytelmää, joiden kanssa 
kiertelemme.  

 
Onko näytteleminen teille työtä vai vapaa-ajan vietettä? 

- Sekä että. Se raja ei mene siinä, että kun työt on tehty, niin 
laitetaan työkalut pakkiin, koska näyttelemisessä on hyvin pitkälti 
kyse siitä, että ollaan ihan aidosti kiinnostuneita asioista, ihmisistä 



ja  yhteiskunnasta, koska me esitämme erilaisia näytelmiä, joissa 
on teemoja, jotka kertovat yleisöstä ja silloin täytyy olla 
mielenkiintoa yleisöä kohtaan. 

 
 
 HAASTATTELU 1E : 
 
Mitä mieltä olitte näytelmästä? 

- ihan ok 
 
Kuinka monta tähteä antaisitte näytelmälle? 

- 2/5 
- 200/5 
- 2000/5 

 
Mikä oli teidän mielestänne paras kohtaus näytelmästä? 

- kun he vetivät sukkahousut päihinsä. 
- paras kohta oli kun siinä kiroiltiin ( Jaska on ihan…) 

 
Parantaisitteko näytelmästä jotain? 

-  en mä varmaan. 
 
Oliko esitys mielestänne pitkästyttävä vai sopivan pituinen? 

- juuri sopiva. 
- hyvä. 
- sopiva. 

HAASTATTELU 6E: 
 
 Mitä mieltä olitte tästä näytöksestä? 

-  erittäin hauska ja viihdyttävä 
-  mielenkiintoinen ja siinä tapahtui odottamattomia lopputuloksia. 
- se oli hauska. 
- hauska ja siinä mentiin menneisyyteen. 

 
 



 
Kuinka monta tähteä antaisitte näytökselle? 

- 4/5 
- 4/5 
- 4/5 
- 5/5 

 
Mikä oli paras kohtaus tästä näytöksestä? 

- kun heillä oli pipot päässä. 
- teron äiti oli hauska hahmo näytelmässä. 
- kun he vetivät sukkahousut päihinsä. 

 
Parantaisitteko jotain näytelmästä? 

- enemmän rooleja tai hahmoja 
- monipuolisempi vaatetus 
- enemmän tapahtumia/paikkoja 

 
Oliko esitys pitkästyttävä vai sopivan pituinen? 

- esitys oli juuri sopiva 
- sopivan pitkä 
- samaa mieltä 
- ehdottaisin että saataisiin istua tuolilla 

 
 
  
 
 











 


