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TAIDETESTAAJAT : PUNAINEN VIIVA OPPILAALLE 

Red Nose Companyn Punaisen viivan etkojen ja jatkojen tekstitiedostot. Etko- ja jatkomateriaalit 
(videot yms.) löytyvät kokonaisuudessaan Red Nose Companyn internet-sivuilta: 
http://www.rednose.fi/koulut/punainen-viiva-taidetestaajat-oppilaalle/ 

Arvoisa Taidetestaaja – tervetuloa tutustumaan Red Nose Companyn toimintaan! 

ETKOT 

1. Red Nose Companyn Punainen viiva 
2. Tarina 
3. Some-etkot 

JATKOT 

1. Ilmari Kianto 
2. Klovneria 
3. Esityksen musiikki 
4. Some-jatkot 

ETKOT - ennen esitystä 

1. RED NOSE COMPANYN PUNAINEN VIIVA 

• Teatteriesitys, joka perustuu Ilmari Kiannon samannimiseen romaaniin 

• Ensi-ilta tammikuussa 2016 

• Takana yli 100 esitystä ympäri Suomen 

• Esityksen suunnittelu ja toteutus: näyttelijät Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama 

• Ohjaus: Otso Kautto 

• Keikoilla mukana myös vaihtuva valomies/-nainen 

Red Nose Company on klovnien teatteriryhmä. Punaisessa viivassa kaksi klovnia - Mike (Tuukka 
Vasama) ja Zin (Timo Ruuskanen) - esittävät kaikki roolit ja kertovat tarinan. Esitys on käsikirjoitettu, 
mutta se sisältää myös improvisaatiota eli esityksen luomista esityshetkellä, ilman suunnittelua. 
Jokainen esitys on siis erilainen. 

 

2. PUNAISEN VIIVAN TARINA 

Tapahtuma-aika? Suomen ensimmäiset eduskuntavaalit keväällä 1907. Suomi oli silloin 
autonominen osa Venäjää. 

Kenestä romaani kertoo? Topi (Topias Topiaanpoika) ja Riika (Retriika Euphrosyyne) Romppasesta. 
Mitä tapahtuu? Topi ja Riika saavat kuulla maan ensimmäisistä eduskuntavaaleista, joissa kaikilla 
24 vuotta täyttäneillä miehillä ja naisilla on äänioikeus. 

Juoni tiivistettynä kolmeen pääkohtaan: 
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• Kirjan päähenkilöt Topi ja Riika elävät viiden lapsensa kanssa kainuulaisella syrjäseudulla 
Korpiloukko-nimisessä mökissään. Köyhän ja kurjan perheen ruoka alkaa olla lopussa. 

• Kyliltä kuuluu uutisia: on tulossa vaalit, joissa kaikki saavat äänestää – jopa köyhät ja naisetkin. 
Topi ja Riika käyvät vuorollaan kuuntelemassa agitaattorien vaalipuheita, ja alkavat uskoa 
”maailman mullerukseen” eli muutokseen. 

• Topi ja Riika äänestävät. Köyhien edustajat voittavat vaalit, mutta siitä ei ole iloa Topille ja Riikalle. 
Kolme lapsista kuolee sairauteen ja Topin tappaa karhu. 

 

3. SOME-ETKOT 

Punaisen viivan etkot jatkuvat sosiaalisessa mediassa. Instagramin kautta voit seurata Miken, Zinin 
ja Red Nose Companyn seikkailuja ja pääset kurkistamaan backstagelle. Hae käyttäjä (at)rednosefi 
ja lue uusimmat päivitykset. 

#rednosecompany #taidetestaajat #konsttestarna 

 

JATKOT - esityksen jälkeen 

1. ILMARI KIANTO 

• Ilmari "Iki" Kianto syntyi 1874 Pulkkilassa Pohjanmaalla. Perhe muutti pian Suomussalmelle 
Kainuuseen. 

• Kianto kävi koulua Iissä ja Oulussa ja opiskeli venäjää ja suomen kieltä Helsingin yliopistossa. 

• Oli naimisissa kolme kertaa ja sai yhteensä 12 lasta. 

• Tunnettiin naisseikkailuistaan (mutta myös teoksistaan). 

• Julistettiin Helsingin yliopiston historiallis-kielitieteellisen tiedekunnan kunniatohtoriksi. 

• Kuoli vuonna 1970 eli 95-vuotiaana. 

• Tunnetaan nykyisin runoilijana ja kirjailijana, jonka tunnetuimpia teoksia ovat Punainen viiva ja 
Ryysyrannan Jooseppi. 

• Kianto kirjoitti tilaustyönä myös sanat Nälkämaan lauluun, josta tuli Kainuun maakuntalaulu: 
"Kuulkaa korpeimme kuiskintaa...!". 

• Teokset kertovat mm. korpikylien metsien asukkaista eli kansan syvistä riveistä - huumoria 
unohtamatta. 

 

2. KLOVNERIA 

Klovni on perinteikäs hahmo esittävässä taiteessa ja sen historia ulottuu satojen vuosien taakse. 

Klovnilla on sijansa niin sirkuksessa kuin kauhuelokuvissakin. Klovneille ovat sukua myös monet 
komediahahmot, joilla ei ole punaista nenää (esim. Charlie Chaplin, Uuno Turhapuro tai Jack 
Sparrow). 
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Klovni on hauskuuttaja ja epäonnistuja. Virheet ovat polttoainetta näille veijareille, joiden 
perussääntö on: jos jokin menee pieleen, toista se kolme kertaa! Me kaikki pelkäämme 
epäonnistumista ja siksi toisten epäonni naurattaa (vrt. Aku Ankka). 

 

3. ESITYKSEN MUSIIKKI 

Punaisessa viivassa musiikilla on tärkeä rooli. Musiikki on osa kerrontaa. Kappalevalinnat ja laulujen 
sanat tukevat tarinaa. Ilmari "Iki" Kianto oli ikään kuin oman aikansa Iggy Pop – kantaaottava 
hahmo, joka ei tyytynyt seuraamaan sivusta maailman menoa vaan pyrki vaikuttamaan siihen muun 
muassa kirjoittamalla. Ja kuka on Iggy Pop? Iggy Pop on yhdysvaltalainen rocklaulaja ja yksi 
merkittävimmistä punkrockin alkuaikojen hahmoista. 

Punaisessa viivassa soivat seuraavat kappaleet (saattavat hieman vaihdella esityksittäin): 

• Nirvana: Come As You Are 

• Iggy Pop: Lust For Life 

• Manic Street Preachers: If You Tolerate This Your Children Will Be Next 

• Iggy Pop: Passenger 

• Oskar Merikanto: Nälkämaan laulu 

• Rage Against The Machine: Killing In The Name 

• Lou Reed: Perfect Day 

 

4. SOME-JATKOT 

Punaisen viivan jatkot jatkuvat sosiaalisessa mediassa. Julkaise kuva tai video, anna palautetta tai 
lähetä terveisiä Instagramin kautta. Hae käyttäjä (at)rednosefi. 

#rednosecompany #taidetestaajat #konsttestarna 

 

Punaisen viivan etkot ja jatkot on laatinut Red Nose Companyn yleisötyötiimi: yleisötyöntekijä 
Hanna Häyhä sekä näyttelijät Tuukka Vasama ja Timo Ruuskanen. Videot on kuvannut ja editoinut 
Eero Salonlahti.  


