
Isoskoulutus 8.12.Sketsit 

palauta vastaukset Kaijalle sähköpostilla kaija.l.aalto@evl.fi 

1. Katso alla olevasta linkistä  Youtubesta Putous-ohjelman pikahahmotehtävän video. 

Tehtävässä näyttelijät ovat tehneet nopeasti pikasketsihahmon, jonka esittelevät 

juontajalle. 

https://www.youtube.com/watch?v=OCZ9HforKn4 

 Mikä hahmoista mielestäsi oli paras? Miksi? 

 Mikä hahmo nauratti vähiten? Miksi? 

 

2. Mikä on oleellista sketsiä vedettäessä? Järjestä seuraavat asiat 

tärkeysjärjestykseen: 

- Hassut roolivaatteet 

- ”Punchline” eli sana tai lause, jossa koko sketsin idea tulee ilmi 

- Selkeä artikulaatio 

- Hassu kävelytyyli 

- Tunnistettava hahmo 

- Valmistautuminen ja harjoittelu 

- Vuorosanojen muistaminen sanatarkasti 

- Vitsin hauskuus 

- Pokan pitäminen 

 

 

3. Valitse alla olevista sketseistä yksi. Mieti miten se pitäisi vetää, jotta sketsi olisi 

mahdollisimman hauska. Mieti minkälainen kukin sketsin hahmo on?  

 Miten liikkuu?  

 Miten puhuu? 

 Millaiset roolivaatteet?  

 Onko muuta rekvisiittaa? 

KOLME COWBOYTA 

Näyttelijät ratsastavat näyttämön ympäri. Frank: "Joe, paljonko on 2+2?". Hetken 

mietittyään Joe vastaa: "Viisi". Frank ampuu Joen. Jonkin matkaa ratsastettuaan Sam 

kysyy: "Frank, miksi ammuit hänet?" ja Frank vastaa: "Hän tiesi liikaa"... 

Hahmo 1: Frank 

Hahmo2: Joe 

Hahmo3: Sam 

LINJA-AUTOSSA ONGITAAN 

Mies nousee bussiin ja menee istumaan. Vieressä istuja pilkkii... mies vaihtaa paikkaa. 

https://www.youtube.com/watch?v=OCZ9HforKn4


Seuraava vierustoveri virvelöi... mies menee takapenkille, siellä istuva näyttää ihan 

normaalilta. Mies alkaa puhua: Tuolla edessä istuvat ovat ihan kummia, ne luulevat 

kalastavansa. Vierustoveri vastaa: "Ai siellä ne kalat ovat", ja alkaa soutaa etuosaan. 

Hahmo 1: Bussiin nouseva mies 

Hahmo2: Pilkkijä 

Hahmo3: Takapenkillä oleva soutaja 

TAIVAAN PORTILLA 

Pappi tulee taivaan portille ja meinaa vaan painella sisään, Pietari estelee sanoen: 

"Katsotaanpa kirjasta, kun en nyt oikein muista. Eipä löydy". Linja-auton kuljettaja 

Möttönen tulee ja Pietari toivottaa hänet tervetulleeksi ja ohjaa sisään. Pappi ihmettelee 

että tässä on nyt varmaan tapahtunut väärinkäsitys, johon Pietari vastaa: " Kuulkaas nyt, 

kun te saarnaatte, kaikki nukkuvat, mutta kun Möttönen ajaa niin kaikki  rukoilevat." 

Hahmo 1: Pietari 

Hahmo2: Möttönen 

Hahmo3: Pappi 

 

SE ON LOPPU NYT 

Vaimo nalkuttaa miehelleen ja pistää tämän siivoustöihin siksi aikaa kun menee itse 

kampaajalle. Miehen kaveri tulee pyytämään tätä katsomaan lätkää, mutta hän ei voi 

lähteä koska muija pisti hommiin. Kaveri käskee miehen ryhdistäytyä ja sanoa tiukasti 

vaimolleen: ” Se on loppu nyt!” Vaimo palaa kotiin ja jatkaa nalkutustaan siivoamattomasta 

kodista ja mies yrittää selittää: "Se on loppu nyt" useaan kertaan mutta lopulta saa 

sanottua vain: "Mäntysuopa on loppu." 

Hahmo 1: Mies 

Hahmo2: Vaimo 

Hahmo3: Miehen kaveri 

 

 


