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Käsissäsi on neljän taidekasvattajan kirjoittama 

oppimisopas taidelähtöisten ja toiminnallisten 

menetelmien käytöstä identiteetin, minäkuvan ja 

itsetunnon tukijana. Opas on suunnattu syventäväksi 

materiaaliksi erilaisten harrastus- ja toimintaryhmien 

ohjaajille, joilla on jo kokemusta ohjaajan työstä ja 

ryhmätoiminnan perusteet vankasti hallussa. 

Opas rakentuu työryhmään kuuluneiden neljän 

taidekasvattajan omakohtaisista artikkeleista. Kaikki 

osiot sisältävät esimerkkejä aiheeseen soveltu-

vista harjoitteista sekä niiden soveltamisesta ohjaa-

jan työssä. Tekstit ovat itsenäisiä kokonaisuuksia ja 

painottuvat kirjoittajansa vahvuuksien mukaisesi eri 

taiteenlajeihin: draamaan, liikeilmaisuun, tanssiin 

ja fyysiseen kirjoittamiseen. Opasta työkalunaan 

käyttävä ohjaaja voi soveltaa lukemaansa erilaisissa 

ryhmätoiminnoissa riippumatta siitä, mikä on oma 

erityisosaaminen. Esimerkiksi teatteriryhmät voivat 

saada uusia oivalluksia pureutumalla identiteettitee-

moihin liikeilmaisun keinoin ja päinvastoin. Alla on 

esitelty lyhyesti kunkin artikkelin kirjoittaja ja hänen 

tulokulmansa aiheeseen. 

TEKIJÄT

Kuinka kasvaa itsensä kokoiseksi? – Oivallusten 
askelmilla
Pia Koponen on FM (teatterin ja draaman tutkimus) 

sekä NLP Associate Trainer. Koponen kertoo artik-

kelissaan oman tarinansa intohimosta teatteriin ja 

ohjaajan työhön. Hänen artikkelissaan on työnoh-

jauksellinen ote, joka haastaa tekstiä lukevan ohjaa-

jan pohtimaan itseään ja suhdettaan ohjaajan työhön. 

Koposen pedagogisia vahvuusalueita ovat vuorovai-

kutustaidot, ilmaisu- ja esiintymistaito, improvisaati-

oteatteri ja kaikki sen sovellusalueet, käsikirjoittami-

nen, luova kirjoittaminen ja tanssiohjaus.

Jatkuvassa liikkeessä 
Minttu-Maaria Makkonen on kotkalaislähtöinen nuori 

nainen, joka opiskelee kolmatta vuotta teatteri-ilmai-

sun ohjaajaksi Metropolia Ammattikorkeakoulussa. 

Mintun tausta on perinteisessä teatterissa, josta hän 

on jatkanut soveltavan teatterin ja tanssin pariin. 

Näistä maailmoista rakentuu myös hänen kirjoitta-

TAIDELÄHTÖISET MENETELMÄT IDENTITEETTITYÖN JA 
OSALLISUUDEN TUKENA – OPAS OHJAAJILLE
Minna Lepistö
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mansa kokonaisuus, jossa pohditaan kehollisuuden 

kautta ihmisyyden suuria kysymyksiä: epäonnistumi-

sen pelkoa, uusille reiteille ja tuntemattomaan uskal-

tautumista. 

Myötätunnon muuvein - Rakkaudesta elämän  
tanssiin
Jenna Rignell on Teatterikorkeakoulusta valmistu-

nut tanssitaiteen maisteri, joka on kuluvan vuoden 

aikana työskennellyt muun muassa TALK – taidetta ja 

liikettä kielenopetukseen peruskouluissa -hankkeessa. 

Lisäksi hän on vetänyt muistisairaiden hoitohenki-

lökunnalle työpajoja tanssista kohtaamisen keinona. 

Hän opettaa viikoittain noin 220 aktiivista liikkeen ja 

tanssin opiskelijaa. Jennan osiossa korostuvat ohjaa-

juuden henkinen puoli sekä positiivisuuden ja itsensä 

arvostamisen tärkeys ja niiden oivaltaminen tanssin ja 

liikkeen kautta. 

Fyysinen kirjoittaminen – Keskeneräisyyden  
kehollinen metodi
Tiina Tanskanen-Paavola on teatteri-ilmaisun ohjaaja 

(AMK) sekä ryhmäliikunnan ohjaaja. Musiikki on 

kulkenut Tiinan mukana koko hänen elämänsä ajan. 

Teatteri-ilmaisunohjaajaopintojensa aikana hän 

kiinnostui musiikin, kehon ja kirjoittamisen yhtey-

destä sekä erilaisista sovelluksista. Tältä pohjalta hän 

ryhtyi kehittämään fyysisen kirjoittamisen menetel-

mää, jonka soveltuvuutta identiteettityöhön hän osios-

saan valottaa.

MITEN OPASTA HYÖDYNNETÄÄN? 

Oppiminen on matkalla olemista, toisinaan eksymistä, 

lopulta vastausten löytämistä ja löydettyjen totuuk-

sien uudelleen arvioimista. Oppimisen matkalla tarvi-

taan rinnalla kulkijoita ja ohjaajia, joiden merkitys on 

usein korvaamaton ja ulottuu syvemmälle, kuin aavis-

tammekaan. Ohjaajan työn välineenä taidelähtöiset 

ja toiminnalliset menetelmät ovat valtavan tärkeitä. 

Kulttuurilla ja taiteella on voimauttavia vaikutuksia ja 

merkittävä potentiaali paitsi yksilön myös ryhmien ja 

yhteisöjen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääjänä. 

Taidelähtöinen ryhmätoiminta antaa luontevan ja 

turvallisen väylän itsensä ja ympäristönsä lempeään ja 

empaattiseen tarkasteluun ohjaajan tukemana. 

Oppimisoppaan anti ja tarinat ovat avoimia kaikille 

ohjaajille, joita kertomukset ja kasvutarinat kiehto-

vat. Oppaassa esiteltyjä vinkkejä ja harjoituskuvauksia 

ohjaajat voivat hyödyntää ja soveltaa omissa ryhmis-

sään ja käytännön ohjaustyössä. Opasta kannat-

taa lukea itselle mieluisassa järjestyksessä ja huomi-

oiden, että kukin teksti on itsenäinen kokonaisuu-

tensa. Piirtämämme kysymyskartta viereisellä sivulla 

on tehty hahmottamaan sitä, minkälaisia päätee-

moja kussakin kokonaisuudessa käsitellään. Opas on 

rakennettu kulttuurisen ja yhteisöllisen sivistystyön 

sekä taidekasvatuksen näkökulmasta. Harjoitteiden 

terapeuttinen ja sosiaalityölähtöinen tarkastelu ja 

soveltaminen ei ole mahdollista tämän aineiston 

pohjalta, eikä opasta ole tarkoitettu hoitotyöhön ilman 

asianmukaista ammatillista osaamista.

Tämän aineiston ei ole tarkoitus antaa valmiita 

vastauksia, vaan herättää pohtimaan aihetta, innostaa 

ja kannustaa tärkeiden aiheiden tarkasteluun. Kaikilla 

ohjaajan työtä tehneillä on oma kasvutarinansa kerrot-

tavana ja kosolti annettavaa identiteetin, itsetunnon 

ja ihmisyyden teemoihin. On olennaista muistaa tuon 

tarinan – sinun ja ryhmäsi tarinan tärkeys ja siinä 

oleva viisaus. 

Halusimme Kansalaisfoorumissa oppia lisää 

taidelähtöisten ja toiminnallisten menetelmien käyttä-

misestä identiteettityön ja osallisuuden tukena ja 

julkaisimme tämän oppimisoppaan osana osallistavan 

yhteistötyön laatu- ja kehittämishanketta.

Me työryhmäläiset toivotamme sinulle oivaltavaa 

matkaa!
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• Arvioimmeko itseämme liiaksi ulkoisten  
suoritusten kautta?

• Millainen on minun tarinani?  

• Millä tavoin oma tarinani vaikuttaa  
ohjaajuuteeni?

• Miten ohjaajana voin tukea  
ohjattavani itsetuntemuksen  

kehittymistä? 

• Miten mokat ja epäonnistumiset voi kääntää voitoksi?

• Mitä ovat keholliset reitit?

• Minkälaisia rajoja ihmiset asettavat itselleen? 

• Miten rakentaisin harjoitekokonaisuuden 
näistä teemoista?

• Mikä on identiteettityön päämäärä?

• Millä tavoin tanssi- ja liikeilmaisu voivat tukea ihmisen 
identiteettiä ja kasvua?

• Minkälaista vuoropuhelua käyt itsesi kanssa?

• Miten sanoa myönteinen ja rakkaudellinen ei?

• Minkälaisilla liikkeellisillä harjoitteilla 
voit käsitellä tunteita?

• Mitä on fyysinen kirjoittaminen

• Harjoitteiden purku – uhka vai mahdollisuus?

• Miksi prosessilähtöisyys on tärkeää?

• Minkälainen voima musiikilla on osana harjoit-
teita? 

Draaman keinot identiteettityön ja 
osallisuuden tukena 

KUINKA KASVAA ITSENSÄ KOKOISEKSI?  

– OIVALLUSTEN ASKELMILLA

Liikeilmaisu identiteettityön ja  
osallisuuden tukena

JATKUVASSA LIIKKEESSÄ

Tanssi- ja liikeilmaisu identiteettityön  
ja osallisuuden tukena 

MYÖTÄTUNNON MUUVEIN  
– RAKKAUDESTA ELÄMÄN TANSSIIN

Fyysinen kirjoittaminen identiteettityön ja 
osallisuuden tukena 

FYYSINEN KIRJOITTAMINEN  
– KESKENERÄISYYDEN KEHOLLINEN 

METODI

OHJAAJA  
IDENTITEETTITYÖN  
JA OSALLISUUDEN  

TUKIJANA

PIA KOPONEN

JENNA RIGNELL

MINTTU-MAARIA MAKKONEN

TIINA TANSKANEN-PAAVOLA
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KUINKA KASVAA ITSENSÄ 
KOKOISEKSI? – OIVALLUSTEN 
ASKELMILLA
PIA KOPONEN

ehkä jokin liikettä kuvaava jutska 
erilainen kaikkiin???

Draaman keinot identiteettityön ja osallisuuden tukena 
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Life is not about finding yourself …

Life is about creating yourself.

Olet saattanut kuulla tarinan vuoristossa kasva-

neesta, erityisen kauniista ruusupensaasta. Sen 

tuoksu poikkesi kaikista muista ruusupensaista ja 

se oli muutenkin poikkeuksellisen upea ilmestys. Se 

sijaitsi syrjäisessä laaksossa kahden korkean vuoren 

välissä. Läheisen kylän asukkaat kertoivat pensaasta 

paljon tarinoita. Myös Zen-mestari kuuli pensaasta ja 

hänkin halusi nähdä sen. Tultuaan ruusupensaan luo 

hän huomasi heti, etteivät tarinat olleet liioiteltuja. 

Ruusupensas oli todella kaunis ja sen tuoksusta saattoi 

juopua. Zen-mestari istui pensaan viereen ja mietis-

keli siinä kolme päivää. Sen jälkeen hänestä tuli yhtä 

pensaan kanssa ja oivallettuaan näin ruusupensaan 

olemuksen hän päätti jatkaa matkaansa.

Muutamia kuukausia myöhemmin tiedemies löysi 

ruusupensaan. Myös hän halusi ymmärtää ruusun 

salaisuuden ja siksi hän katkaisi ruususta oksan, pani 

sen pussiin ja sulki pussin huolellisesti. Kun tiede-

mies oli palannut kaupunkiin, hän kiiruhti viemään 

näytteensä laboratorioon. Tiedemies ei kuitenkaan 

ollut tyytyväinen saamiinsa tuloksiin ja niinpä hän 

matkusti takaisin syrjäiseen laaksoon ja otti uusia 

näytteitä. Mies katkoi lisää oksia ja poimi varmuuden 

vuoksi myös lehtiä jäljelle jääneistä oksista. Lopulta 

– saadakseen varmasti kaikki tarvittavat näytteet – 

hän kaivoi koko ruusupensaan juurineen ja vei sen 

mukanaan kaupunkiin.

Tavoittelemmeko täydellisyyttä? Yritämmekö 

sovittaa itseä ulkopuolelta tuleviin kuviin ja raamei-

hin huolimatta siitä, että sisimmässämme tunnemme 

olevamme jotakin aivan muuta? Kuinka paljon 

olemme sosiaalisen paineen vietävissä ja miten se 

vaikuttaa siihen, miten ehjäksi koemme itsemme? 

Entä miten voimme ohjaajina ja kanssakulkijoina 

tukea kohtaamiemme ihmisten itsetunnon ja identitee-

tin kehittymistä? Onko se mahdollista?

”Ihminen on tutkimustehtävä itselleen.”(Ojanen 

2012, 103)

Tulen tässä artikkelissa hahmottamaan oman 

minäni tarinaa ja toivon, että se toimii sinulle peilinä 

oman tarinasi ymmärtämisessä. Ehjän minän saavut-

tamiseen ei ole olemassa yhtä ainoaa polkua. Mutta 
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kun tunnistat esimerkiksi tätä artikkelia lukies-

sasi kohtia, joiden kohdalla nyökkäilet tai pyöritte-

let silmiäsi, olet lähempänä omaa totuuttasi. Villi 

tavoitteeni on tarjota sinulle työnohjauksellinen 

tuokio lukemisen lomassa. Oma aktiivisuutesi vaikut-

taa lopputulokseen. Luonnollisesti tällainen kirjalli-

sessa muodossa toteutettava kohtaaminen ei koskaan 

vastaa kasvokkain tapahtuvaa dialogia, mutta kokeil-

laan! Varaa lähellesi kynä ja paperia havaintojesi ja 

oivallustesi ylöskirjaamista varten. Artikkelin lomassa 

on myös muutamia harjoituksia, joita voit itsenäisesti 

tehdä lukemisen lomassa.

TIEDÄ MISTÄ TULET

Se oli kaunis kesäpäivä. Istuin Mukkulan rannan 

kesäteatterissa, Lahdessa, puisilla penkeillä muistaak-

seni äitini kanssa. Ikää minulla oli jo viisi vuotta. 

Olin iso ikäisekseni, mutta silti jalkani eivät osuneet 

kunnolla maahan asti. Olimme tulleet katsomaan 

lasten ja nuorten esittämää Tuhkimo-näytelmää.

Tuli hetki, kun prinssi lähti sovittamaan kenkää 

(kiinantossua) katsojien jalkoihin. Hän kävi lähes 

jokaisen katsomossa istuneen tytön luona. Sydämeni 

tykytti kun hän lähestyi minua. Sitten prinssi polvis-

tui eteeni, sovitti kenkää jalkaani – ja se sopi! Olin 

pakahtua riemusta. Pääsisin lavalle prinsessaksi! 

Mutta silloin prinssin kasvot vääntyivät oudoksi ja 

hän vilkuili ympärillään olevia lakeijoita. Sitten hän 

otti nopeasti kengän jalastani ja kiiruhti takaisin 

lavalle valittamaan suureen ääneen, ettei koko kunin-

gaskunnassa ole yhtään neitoa, jolle kenkä sopisi. 

Loppunäytelmän ajan mietin vain, että oliko se prinssi 

ihan tyhmä.

En antanut periksi. Eräs kerrostalossamme 

asuva tyttö kuului näytelmän esittäneeseen Timotei-

teatteriin, ja kysyin häneltä, pääsisinkö mukaan? Tyttö 

vastasi, että täytyy osata lukea ennen kuin pääsee 

ryhmään. Opettelin siis lukemaan ja olin 6-vuotias kun 

menin uudelleen tytön luo. Tällä kerralla hän vastasi: 

täytyy olla koulussa ennen kuin pääsee ryhmään. 

Niinpä odotin vielä yhden vuoden, ennen kuin silloi-

nen unelmani täyttyi. Ja se täyttyikin yltäkylläisesti, 

sillä ensimmäisen nallekarhu-roolini jälkeen en esittä-

nyt yli kuuteen vuoteen mitään muuta kuin erilaisia 

prinsessarooleja.

KOKEMUKSET JA NIISTÄ LUODUT 
TULKINNAT MINÄKUVAN POHJANA

Ihana mummoni oli päättänyt, että minusta ei tule 

tyttöä, joka norkoilee ostoskeskusten reunamilla. 

Niinpä hän kiikutti minut 5-vuotiaana mm. musiik-

kileikkikouluun ja Viippola-kouluun (lahtelainen 

naisvoimistelijoiden kerho). Sen lisäksi kuljin mukana 

eläkeläisten kerhoissa ja nautin huomion keskipisteenä 

olemisesta täysin rinnoin. Viippola-koulusta muistan 

vain sen, kuinka viiletimme samanlaisissa sinisissä 

voimistelupuvuissa pitkin salia ja olin hyvin tietoinen 

isosta koostani. Kun sitten tuli parin valintahetki, jäin 

silmänräpäyksessä ilman paria – samoin kuin ryhmän 

isokokoisin tyttö. Vetäjä kuljetti meidät toistemme 

luo ja istuin salin lattialle aikamoisen tunnekuo-

hun vallassa. Muistan kuinka iskin kapuloilla rytmiä 

samaan aikaan kun parini tömisteli minun ympäril-

läni – ja vielä väärässä rytmissä. En kuullut ohjaajan 

sanoja, sillä silloinen sisäinen ääneni huusi minulle 

(ei minua kiertäneelle tytölle): ”olet liian iso, olet liian 

lihava. Sinun pitäisi olla nätimpi ja sirompi saadaksesi 

ystäviä.”

Teatteriharrastuksen lisäksi kävin kuvataide-

koulussa, soitin pari vuotta sähköurkuja ja opiskelin 

musiikkiluokilla. Sattumat ja tapani jäsentää maail-

maa johdattivat minut tilanteisiin, jossa uskomukseni 

itsestäni ja kyvyistäni muovautuivat yhä vahvemmin 

suoritusten ja suorittamisen kautta. Vertailun opin jo 

varhain. Kuuluin ensimmäisellä luokalla ”sattumalta” 

testiryhmään, joka sai arvosanat heti alkumetreiltä 

lähtien. Ja kun vaarini vielä palkitsi joulu- ja kevät- 

todistuksista markoilla, tuli hyvin selväksi, että 10 on 

parempi kuin 8.

Kolmannesta luokasta alkaen mukaan tuli 

”sääntöjä”, joiden mukaan esimerkiksi ne, jotka eivät 

saaneet tarpeeksi hyviä arvosanoja, eivät päässeet 

luokan suosituimpien tyttöjen syntymäpäiville. He 

olivat niitä tyttöjä, jotka saivat laulaa ja soittaa kaikki 

soolot. He olivat niitä tyttöjä, jotka saivat jatku-

vasti pelkkiä kiitettäviä. He olivat niitä tyttöjä, joista 

luokan pojat olivat kiinnostuneita. Silloinen lapsen-

mieli ei tiennyt, että opettajamme piti suuressa 

arvossaan lääkäreitä ja piti siksi huolen, että näiden 

lapset menestyivät. Ainoa selitys jonka mieleni pystyi 

luomaan oli, että en ollut kyllin fiksu muihin ihmisiin 

verrattuna. Luonnollisesti mikään ei ollut tarpeeksi 
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todistamaan toisin.

En ollut ainoa, joka eli itseään ulkoisten suori-

tusten avulla. Muistan tilanteen, kun yksi luokkatove-

rini alkoi itkeä vuolaasti saatuaan koepaperin takai-

sin. Kun kysyin, mikä oli hätänä, hän vastasi täysin 

murtuneena: ”sain kokeesta vain 10-”. Katsoin omassa 

paperissani komeillutta 9:ä (johon olin ollut hetken 

tyytyväinen) ja saatoin jälleen kerran todeta: minä 

en ollut tarpeeksi. En ollut tarpeeksi hyvä. Tosin 

olin ”oivaltanut” sen ”totuuden itsestäni” jo ollessani 

2–3-vuotias. Mieleni kovalevyllä pyörinyt ääniraita 

toisti edellisten lauseiden lisäksi: ”Sinä et riitä. Sinusta 

ei oikeasti pidetä. Olet olemassa vain suoritustesi 

kautta. Arvosi riippuu siitä miten arvokkaita asioita 

saat aikaan.” On sanomattakin selvää, että polku vei 

TEHTÄVÄ 1

Tutkitaan hetki, millaista tarinaa elät todeksi tällä hetkellä. 
Huomioi ja mielellään kirjaa ylös kaikki ajatukset ja mieleesi 
nousseet havainnot harjoituksen tekemisen aikana. Ne kaikki 
ohjaavat sinua kohti seuraavia askeleita ja kirkastavat oman 
mielesi tapaa toimia ja luoda uutta tarinaa.

Anna nyt mieleesi nousta kolme sellaista käännekohtaa, 
joiden muisteleminen edelleen kirpaisee. Mieti rauhassa. Anna 
kehosi muistaa. Hengitä ja sulje vaikka silmäsi hetkeksi. Jatka 
lukemista vasta kun olet valinnut tutkimuskohteesi. Kirjoita ne 
viereisiin tekstikenttiin:

Käänne 1

Käänne 2

Käänne 3

HARJOITTEET

useammin pusikkoon ja pöheikköön, kuin kauniille 

niittyaukealle.

Jokaisella meillä on omat haavamme. Jokainen on 

kokenut (mielestään) jonkinlaista vääryyttä ja ollut 

törmäyskurssilla elämänsä kanssa. Kyse onkin siitä, 

miten tarinansa sanoittaa. Sinä olet oman tarinasi 

käsikirjoittaja ja liität omaan tarinaasi eri asioita sen 

kautta, miten hyvin ne sopivat aikaisempiin kokemuk-

siisi ja niiden pohjalta luotuihin uskomuksiin. Kuten 

teatteritutkija Robert Cohen on todennut, hyvä näytte-

lijä ei näyttele rooliaan vaan on roolihenkilönsä. Hän 

jatkaa, että näyttelijä voi tulla roolihenkilökseen vain 

ymmärtämällä roolihenkilön positiiviset tavoitteet 

ja tarkoitusperät sekä hänen niin sanotun kosmisen 

tehtävänsä eli missionsa.
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HARJOITTEET

Huomaatko, mitä kokemusten ja tapahtumien ajatteleminen 
saa aikaan? Hengityksesi kenties tihenee ja tunnet painon-
tunnetta ja jännittyneisyyttä eri puolilla kehoasi. Entä mitä 
huomaat puhuvasi itsellesi mielessäsi kun annat muistojen 
elävöityä uudelleen? Mihin energiasi ja ajatuksesi suuntautu-
vat? (Kirjoita huomioitasi ja havaintojasi muutamalla sanalla 
itsellesi muistiin. Ne auttavat sinua harjoituksen seuraavissa 
osioissa.)

Kehosi ei tiedä, että muistelet. Sille muistelemasi eli 
mielesi luomat tarinat tapahtuvat tässä ja nyt yhtä totena kuin 
silloin kun ne ”oikeasti” tapahtuivat sinulle. Jotta voit kääntää 
kokemukset voimaksesi, on käytävä läpi muutamia askeleita. 
Tämä ei ole ainoa eikä autuaaksi tekevä keino, mutta se on 
auttanut minua ja siksi haluan jakaa sen kanssasi.

Ensimmäinen askel on tuntea myötätuntoa sitä ”itseä” 
kohtaan, joka oli tapahtumien keskipisteessä. Ajattele, 
että sinä ja muut toimitte siinä tilanteessa täysin oikein ja 
parhaalla mahdollisella tavalla. Usein kun katsomme taakse-
päin, mieleen nousee monia vaihtoehtoja, miten asiat ”olisivat 
voineet mennä”. Osaamme sujuvasti arvioida ja arvostella 
omia ja muiden tekemiä ratkaisuja, ja unohdamme, että kaikki 
osapuolet olivat tapahtumahetkellä viisi, kymmenen tai jopa 
kolmekymmentä vuotta nuorempia.

Leiki nyt hetki sillä ajatuksella, että kaikki todellakin 
meni juuri niin kuin pitikin. Tarkkaile erityisesti sitä asiaa, joka 
mahdollisesti loukkasi sinua silloin. Voit jopa laatia viereen 
luettelon nimeämällä henkilön, joka loukkasi sinua ja määritte-
lemällä sitten asian, jolla hän sinua loukkasi:

loukkasi minua

loukkasi minua

loukkasi minua

kuka?

kuka?

kuka?

miten?

miten?

miten?
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Voit jatkaa listaa niin pitkälle kuin sinusta tuntuu tarpeelliselta. 
Tunteesi ovat tärkeä viestintuoja ja ne osoittavat suoraan kohti 
elämäsi opettajaa. Siksi(kin) niille kannattaa antaa rauhassa 
aikaa ja kuunnella, mitä niillä on oikeasti sanottavanaan.

Kun olet saanut listan valmiiksi, ota se käsiisi ja sano 
ääneen jokaiselle siinä nimetylle henkilölle yksi kerrallaan: 

annan sinulle anteeksi sen, että

annan sinulle anteeksi sen, että

annan sinulle anteeksi sen, että

Kiitos, että opetit minulle

Kiitos, että opetit minulle

Kiitos, että opetit minulle

kuka?

kuka?

kuka?

mitä?

mitä?

mitä?

,

,

,

kuka?

kuka?

kuka?

mitä?

mitä?

mitä?

mitä?

mitä?

mitä?

HARJOITTEET

Jos anteeksi antaminen tuntuu jonkin ihmisen kohdalla vaike-
alta, hyväksy se. Mutta mieti, miksi et ole vielä valmis päästä-
mään irti häneen kiinnittyneestä tarinastasi? Mitä sellaista se 
edustaa, jonka koet tärkeäksi? Jos onnistuit päästämään irti 
yhdestäkin muistosta, huomaat, millaisen olon se tuo kehoosi. 
Vertaa sitä aiemmin kirjaamisiin tuntemuksiin. Mitä eroavai-
suuksia mahdollisesti havaitset? Kenties energia virtaa, olosi 
on kevyt, hyvä ja levollinen. Hengitys kulkee vapaasti ja kasvosi 
ovat rentoutuneet. Olet päässyt lähemmäksi todellista itseäsi.

Minulla meni 18 vuotta ennen kuin olin valmis antamaan 
anteeksi ja päästämään irti yhdestä oman elämäni suurim-
mista käännekohdista ja siihen liittyneestä tarinasta. Siihen 
asti koin todella tärkeäksi kertoa kyseistä tarinaa aina kun 
sain siihen mahdollisuuden. Nyt – käveltyäni onnettomuus-
paikalle syksyllä 2013 ja kiitettyäni kaikista niistä opeista, 
jotka kokemus minulle antoi – koen tärkeäksi enää kertoa, 
miten eheyttävää ja voimauttavaa on päästää irti tarinoista, 
jotka pitävät yllä katkeruutta, surua ja vihaa omassa kehossa 
ja mielessä. Jokainen valitsee itse, mitä kantaa mukanaan ja 
minkä kautta ”rakentaa” itsensä joka päivä yhä uudelleen.
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mukavuusalue

PERUSITSETUNTO SUORITUSITSETUNTO

epämukavuusalue

A  =  siirtyminen omalta
 mukavuusalueelta
 sisäänpäin eli
 itsensä kohtaaminen

B  =  siirtyminen omalta
 mukavuusalueelta
 ulospäin eli
 taitojen kartuttaminen

pelot

VÄLIPYSÄKILLÄ

”Samaistumisemme kontrolloivat meitä aina jollain 
tavalla. Tiedostaessani, että ammatti-identiteettinikin 
on historiallisen ja sosiaalisen prosessin tuotos, voin 
tänään – mikäli niin haluan – ylittää annetun. Voin 
purkaa työhöni ja elämääni liittyvät ohuet johto-
päätökset ja luoda ammatillisen ja henkilökohtaisen 
historiani uudestaan sen sijaan että vain ”muistelisin” 
sitä.”

– Tapio Malinen

 

Elämässä on kyse kasvamisesta itsensä kokoiseksi tai 

niin kuin Mirja Sinkkonen sen muotoilee kirjassaan 

”Yksinäisyydestä erillisyyteen ja yhteyteen”(1997), 

mielen sisäisestä integraatiosta eli minän eri puolien 

välisen yhteyden löytämisestä. Aika, jossa elämme, 

on kovin sirpaleinen. Informaation määrä on valtava, 

ja jatkuva ärsykkeiden virta pirstaloi mieltämme ja 

minäämme väkisin. Sanojen ja käsitteiden viidakko 

sekoittaa eheyden tunnetta entisestään.

Kaipasin jonkinlaista jäsennystä ja inspiroiduin 

Mihaly Csikszentmihalyin kirjasta ”Kehittyvä minuus. 

Visioita kolmannelle vuosituhannelle.”(1993/2006). 

Hän toi osuvasti esille, kuinka monia voisi helpot-

taa omien aivojensa toiminnan ymmärtäminen. Minä 

kuulun heihin. Lukukokemus tarjosi useita oival-

luksia ja helpotuksen huokauksia: osa minua ohjaa-

vista ajatus- ja tunnekuvioista onkin vain evoluution 

toimintaa.

Aloin tajuta entistä kirkkaammin, miten tärkeää 

ihmisen on ymmärtää itseään. Miten minusta tuli 

näinkin ehjä mitä olen tänään? Millaisten asioi-

den varaan ”minä” rakentuu ja miten sen kasvua ja 

kehitystä voi ja olisi voinut tukea eri vaiheissa? Milloin 

liikutaan minun/ohjaajan omalla mukavuusalueella, ja 

millaisissa tilanteissa siirrytään epämukavuusalueelle? 

Miten ohjaaja pysyttelee mukavuusalueellaan ja mitkä 

ovat hänen valmiutensa siirtyä siltä pois? Mitkä ovat 

ohjaajan oman ammatillisen kehittymisen ja osaami-

sen haasteet? Entä hallitseeko jokin rooli liikaa ohjaus-

vuorovaikutusta? Entä kuinka paljon esimerkiksi 

ohjaajani ja opettajani ovat loppujen lopuksi osallistu-

neet minun tarinaani?
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tarvitaan tänä päivänä? Mitä sellaista jo teet, mikä lisää juuri 
tämän hyveen oppimista maailmassa? Kirjoita tämä hyve tai 
arvo neljännelle paperille.

Lue jokainen vastaus läpi ja laita ne tärkeysjärjestykseen:

Ota sitten itsellesi neljä paperilappua.
Muistele ensimmäistä opettajaasi tai ohjaajaasi. Mieti 

hetki, mistä hänet muistat? Onko se kenties hänen äänensä, 
ulkonäkönsä, tyylinsä, eleensä, olemuksensa tai jokin aivan 
muu. Anna tuon henkilön tulla selkeästi mieleesi. Anna sitten 
mieleesi nousta, mitä sellaista tärkeää hän opetti sinulle, mistä 
muistat hänet ja mitä toteutat edelleen omassa elämässäsi? 
Kirjoita ensimmäiselle paperille tuo löytö.

Mieti sitten hetki, mistä muistat vanhempasi? Palauta 
mieleesi vanhempasi, tai vain toinen heistä. Miltä he kuulos-
tivat tai näyttivät? Jos opit vanhemmiltasi tai vanhemmaltasi 
jonkin tärkeän hyveen tai arvon – sellaisen, jota toteutat edel-
leen omassa elämässäsi – mikä se oli tai on? Anna vastauksen 
tulla mieleesi ja kirjoita se toiselle paperille.

Entä minkä tärkeän hyveen tai arvon haluat lastesi, 
oppilaidesi, ohjattaviesi tai ylipäätään seuraavan sukupolven 
oppivan? Mitä haluat heidän toteuttavan elämässään? Mieti, 
miten opetat tätä hyvettä oman toimintasi ja käyttäytymi-
sesi avulla heille? Käy mielessäsi läpi, miltä tämä hyve näyttää, 
kuulostaa ja tuntuu niin, että toinen sen voi sinusta tunnistaa 
ja sinulta oppia. Kirjoita kolmannelle paperille tämä hyve tai 
arvo. Mieti sitten, mitä tärkeää hyvettä tai arvoa maailmassa 

Hyve/arvo 1

Hyve/arvo 2

Hyve/arvo 3

Hyve/arvo 4

Palaa nyt hetkeksi alun pohdintaan: Mistä hyveestä sinut 
muistetaan? Onko se sama, minkä sijoitit ensimmäiselle riville 
kaikista tärkeimmäksi? Miten toteutat tärkeimmäksi arvot-
tamaasi hyvettä omassa elämässäsi – tai miten voisit sitä 
toteuttaa, jos et vielä niin tee?
 
Harjoitteen lähdemateriaalina NLP-yhdistyksen Mieli-lehti, 
nro 3/2010, s. 52–56.

HAAVAT JA MUUT OPETTAJAT

Jos ihmiset muistavat sinut jostakin hyveestä tai arvosta, mikä 
se on? Kirjoita se tähän:

HARJOITTEET
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LÄSNÄ OMASSA KEHOSSA

”Oivalla perin pohjin, että on olemassa vain tämä läsnä oleva 
hetki, ei muuta. Tee tästä hetkestä elämäsi polttopiste.”

–Echart Tolle
 
Juha Siitosen tekemässä tutkimuksessa ilmeni, että opettajan 
uskomukset omiin kykyihin, itseluottamus, minäkuva, tyyty-
väisyys, ammatillinen itsetunto ja mahdollisuus tehdä vastuul-
lisesti itsenäisiä ratkaisuja ovat erittäin merkityksellisiä omien 
voimavarojen vapautumisen ja positiivisen latauksen vahvistu-
misen kannalta.

Tutkimuksissa1) on todettu, että opettajan vuorovaikutus-
tyylillä on vaikutusta oppilaan minäpystyvyyden kokemukseen. 
Vuorovaikutustyylin taustalla vaikuttaa voimakkaasti henki-
lön oma itsetunto ja itsearvostus. Aiheesta löytyy napakka 
yhteenveto esimerkiksi Raija Salmimiehen ja Sirkku Ruutun 
kirjoittamasta ”Myönteisen muutoksen työkirjasta” (2009, 
172).

On hyvä tarkastella omaa vuorovaikutustyyliä ja sitä, 
millaisia ohjaustilanteita se synnyttää. Käytettävissä on sekä 
kielellinen että sanaton kommunikointi. Kun keskitytään 
sanalliseen ja kielelliseen ilmaisuun, on hyvä tiedostaa, käyte-
täänkö ohjaustilanteessa enemmän ohjattavan vai ohjaajan 
kieltä, sanastoa ja ilmaisuja? Entä mikä on kuuntelemisen ja 
puhumisen suhde? Miten ohjaaja muotoilee käyttämänsä 
kysymykset? Ja miten hyvin ohjaaja sietää hiljaisuutta?

Anna itsellesi nyt pieni hetki, 5–15 minuuttia itsesi 
äärellä, hiljaisuudessa. Keskity omaan hengitykseesi. Hengitä 
muutama kerta tavallista syvempään. Havainnoi, kuinka ilma 
virtaa nenän kautta sisään – ja ulos. Huomaa, mitkä osat 
kehostasi liikkuvat kun hengität syvään ja rauhallisesti. Toista 
tämä viisi kertaa. Sulje sitten silmäsi ja mene hetkeksi hengi-
tyksesi perään. Jos mielesi karkaa sisäisen äänesi äärelle, 
palauta se lempeästi hengityksen tarkkailemiseen.

Jatka lukemista vasta kun tunnet olosi rentoutuneeksi ja 
rauhoittuneeksi.

Ota nyt kynä ja anna käden kirjoittaa vapaata ajatuk-
sen virtaa – juuri tässä hetkessä, juuri sellaisena kuin se nyt 
ilmenee. 

HARJOITTEET

1) Mm. Jenni Pasma 2012 ja Eveliina Rautio 2012 (pro gradut, 
Jyväskylän yliopisto, psykologian laitos).

 
Jos teit harjoituksen ohjeiden mukaan, vietit pienen hetken 
tästä päivästä omassa resurssitilassa. Jos olosi tuntuu hyvälle, 
luo sille jokin symboli, jonka avulla voit myöhemmin tarvit-
taessa palata siihen nopeasti. Se voi olla yksi sana, kuva, ääni, 
hengittämisen tunne – ihan mikä tahansa palvelee sinua 
parhaiten. Kun toimimme omasta resurssitilastamme käsin, 
saamme parhaiten käyttöömme omat voimavaramme.
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VÄLINEIDEN VOIMA – MENETELMIEN JA 
METODIEN MAHTI

”Näe myös ne, jotka eivät näy.”
– Tuntematon ohjaajantyön opettaja

 

Jukka Oksasen kirjassa ”Motivointi työvälineenä” 

(2014) muistutetaan, että ihmisen minäkuva raken-

tuu toiminnassa ja uusi toiminta kertoo aina jotakin 

uutta itsestä. Minäkuvaa on mahdollista muuttaa ja 

sen laatuun voidaan vaikuttaa. Keinoina keskustelu-

jen lisäksi toimivat muuttunut toiminta ja uudenlai-

nen itsehavainnointi. (emt. 49) Mihin asioihin ohjaaja 

voi omalla työskentelyllään pureutua kun puhutaan 

yksilön minäkuvasta, itsetunnosta, itsetuntemuksesta 

ja identiteetistä?

Sinikka Ojanen toteaa kirjassaan ”Ohjauksesta 

oivallukseen” (2012) osuvasti, että ohjauksessa pitäisi 

pyrkiä antamaan tai luomaan ”tilaa” ohjattavalle, jotta 

tämä löytäisi itsestään persoonallisuuden kokevan 

puolen lisäksi tutkivan puolen. Tutkiminen on Ojasen 

mukaan aina osoitus persoonallisuuden kehittyneisyy-

destä. (emt. 81). Ohjaajan tulisi olla peili, joka auttaa 

ohjattavaansa kuulemaan omaa sisäistä puhettaan ja 

tulemaan näin tietoiseksi itsessään olevasta tiedos-

tamattomasta ”aineksesta”. Ohjaajana ja ohjattavana 

oleminen on arvokas kohtaaminen ja mahdollisuus 

kaikkien osapuolien kehittymiselle. Ohjaajalle lankeaa 

suuri vastuu ryhmäyttämisestä, oikeanlaisen ilmapii-

rin luomisesta ja ylläpitämisestä ja kunkin ryhmän 

jäsenen kasvun ja kehityksen tukemisesta. Se kaikki 

on tavallaan näkymätöntä työtä, jonka ansiot näyttäy-

tyvät esimerkiksi onnistuneena esityksenä ja katsojilta 

saatuna ylistävänä palautteena. Tarkastelen nyt hetken 

sitä prosessia, myllyä, jonka läpi moni teatteriryhmä 

menee omassa toiminnassaan.

Kuvassa näkyy harmaa pilvi menetelmien ja harjoi-

tusten välissä siitä syystä, että se on alue, jota on 

hyvin vaikea sanoittaa tai kuvata. Se on vaihe, joka 

elää jokaisen ryhmän mukana ja tuottaa omanlaisensa 

tuloksen. Hyvin harvoin puretaan osiin, mitä tuon 

harmaan pilven aikana tulisi tai voisi tapahtua. Kaikki 

huomio kiinnittyy valmiiseen tuotokseen: esitykseen. 

Silloin ohjaaja lähtee prosessiin samalta viivalta kuin 

yksilö ja ryhmä. Voi olla, että ohjaajana toimiva ei edes 

kunnolla nimeä (edes itselleen) oman työskentelynsä 

tavoitteita. Kun puhutaan ohjaajan mahdollisuuk-

sista tukea yksilön itsetuntemusta, itsekunnioitusta 

OHJAAJAN TYÖSKENTELYN TAVOITTEET OHJAAJAN TYÖSKENTELYN TAVOITTEET

HARJOITUKSET HARJOITUSPROSESSI

MENETELMÄT JA METODIT

OHJAAJAN ITSETUNTO JA INDENTITEETTI

USKOMUKSET – ELETTY JA KOETTU ELÄMÄ
Ihmiskäsitys, maailmankatsomus, 

oma kokemustausta ja -pohja

O
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ESITYS / VALMIS TUOTOS

HARJOITUKSET / HARJOITUSPROSESSI

MENETELMÄT JA METODIT – vastuu välineiden käytöstä

OHJAAJAN ITSETUNTO JA INDENTITEETTI

USKOMUKSET – ELETTY JA KOETTU ELÄMÄ
Ihmiskäsitys, maailmankatsomus, 

oma kokemustausta ja -pohja

ESITYS / VALMIS TUOTOS ESITYS / VALMIS TUOTOSESITYS / VALMIS TUOTOS
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KOHTI ITSEARVOSTUSTA
1. Hemmottele itseäsi

2. Kehu itseäsi

3. Etsi elämyksiä

4. Harrasta liikuntaa

5. Kehitä taitojasi

6. Ota vastuuta

7. Suostu arvostetuksi

8. Luovu vertailusta

9. Auta muita

10. Tiedosta arvokkuutesi

KOHTI ITSETUNTEMUSTA
1. Harjoita itsetarkkailua 

2. Tutki ihmistä 

3. Keskustele luotettavan ihmisen kanssa 

4. Kohtaa erilaisia ihmisiä 

5. Osallistu keskusteluryhmiin 

6. Pyydä muilta arvioita itsestäsi 

7. Pidä päiväkirjaa 

8. Laadi elämänkertasi 

9. Ole avoin ihmissuhteissa 

10. Arvioi järjestelmällisesti vahvoja ja heikkoja   

 puoliasi

ja identiteettiä, on tärkeää kurkistaa ”pilven” sisään. 

Joskus sillä alueella tapahtuvat yksilön kannalta 

kaikista tärkeimmät asiat.

Se, miten ohjaaja tiedostaa omaan työskentelyynsä 

vaikuttavat asiat, peilautuu lopulta koko prosessiin, 

jonka hän sysää liikkeelle. Ohjaajana toimivan oma 

ihmiskäsitys, maailmankatsomus ja muut perusta-

vanlaatuiset uskomukset vaikuttavat siihen, millai-

nen hänen oma itsetuntonsa ja identiteettinsä on. 

Se puolestaan vaikuttaa siihen, millaisia tavoitteita 

hän asettaa omalle työskentelylleen. Tavoitteiden 

määritteleminen vaikuttaa tai sen pitäisi vaikuttaa 

siihen, millaisia menetelmiä ja metodeja hän hyödyn-

tää päästäkseen asettamaansa päämäärään yhdessä 

ryhmän kanssa. Ohjaaja kantaa vastuun työvälinei-

densä käytöstä. Ne eivät ole itsetarkoitus, vaan tukipa-

ketti, jonka avulla toivotuille asioille luodaan tila 

ilmetä ja tulla nähdyksi ja koetuksi.

Harmaan pilven kohdalla liikutaan eri suuntiin. 

Toimivassa prosessissa ohjaaja on valmis muovaa-

maan ja varioimaan käyttämiään menetelmiä ryhmän 

tarpeiden mukaisesti. Kuten Jukka Oksanen kirjoittaa, 

asiantuntijatieto ei saa syrjäyttää kokevaa ihmistä, sillä 

tunteet ovat tietoa ja usein ensisijaista tietoa valintoja 

tehdessä. Hän jatkaa, että tunteet kertovat arvoista ja 

ohjaavat järkeä motivoitumiseen. (Oksanen 2014, 13). 

Kuten Kierkegaard asian muotoilee:

Auttaakseni jotakuta minun on toki ymmärret-

tävä asiasta enemmän kuin hän, mutta ennen kaikkea 

minun on ymmärrettävä, mitä hän ymmärtää. Jos en 

siihen pysty, ei auta, että osaan ja tiedän enemmän 

kuin hän. (Søren Kierkegaard /Oksanen 2014, 11)

Mitä ajattelet tästä asiasta oman kokemuksesi 

perusteella?

MATKA JATKUU

”On kaksi tapaa elää: joko niin, että mikään ei ole 
ihmeellistä, tai niin, että kaikki on ihmeellistä.”

–Albert Einstein

 

Leikin mielelläni ajatuksella, että koko elämäni on 

seikkailu, joka on käsikirjoitettu ennalta. Minun tehtä-

väni on vain olla tarkkana, millaisia viestintuojia ja 

opettajia eteeni tuodaan, ettei mikään arvoituksen 

ratkaisemissa oleellinen osanen jää huomaamatta. Kun 

saan mielen mukaan tähän juoneen, asiat näyttäytyvät 

yhtäkkiä aivan uudessa valossa.

Markku Ojanen (1994) listasi aikanaan kymme-

nen keinoa, joiden avulla on mahdollista oppia lisää 

itsetuntemusta ja itsearvostusta – minän keskeisiä 

rakennusaineksia:
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Teatteri ja sen eri metodit (sekä muut taidemuodot) 

ovat oiva temmellyskenttä ja harjoituslaboratorio 

ihmisestä kiinnostuneelle. Yksikään tarina ei ole toista 

parempi eikä huonompi. Luisumalla vertailun pariin 

emme tule hullua hurskaammaksi. Tärkeää on kyetä 

irrottautumaan meille opetetusta mallista, valmiista 

kaavasta, johon kuuluvat muiden muassa hyvä–paha, 

hyvä–huono ja oikein–väärin -määreet. Se, mikä 

toimii toisella ihmisellä, ei välttämättä tarjoa mitään 

jollekin toiselle. Irrottautumisen jälkeen maailma 

esittäytyy joukkona erilaisia valintoja ja mahdollisia 

polkuja.

Itseä on helpottanut sen oivaltaminen, että aina 

kun valintaani ohjaa pelko, se johdattaa minut pitkälle 

patikkamatkalle opettavaiseen ja tunteiden vuoristo-

radan hurmaa tarjoavaan pöpelikköön. Vastaavasti 

silloin kun kykenen tekemään valinnan niin sanotussa 

vapaassa, olemisen tilassa ja kuuntelemaan sisäistä, 

intuitiivista ohjausta, kaikki sujuu mutkattomasti ja 

pääsen seuraavalle taukopaikalle nopeammin. En 

helpommin enkä välttämättä yhtään sen kivuttomam-

min, mutta jollain tavalla selkeämmin. (Kyllä, asioi-

den esittämiseen vertailun ja arvottamisen kautta jää 

helposti koukkuun.) Molemmat tavat vievät ”perille” 

tai seuraavalle askelmalle, mutta ne tapahtuvat eri 

tavoin.

Aina silloin tällöin on hyvä sanoittaa, mitä on 

oppinut, jotta kokemuksesta ja sen tulkinnasta jää 

syvempi jälki. Siksi pyydän sinua lopuksi mainitse-

maan 1–3 asiaa, jotka nappaat mukaasi tästä artikke-

lista ja siinä läpikäymistäsi harjoituksista osaksi omaa 

arkeasi ja ohjaajuuttasi:

Kiitos.
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JATKUVASSA LIIKKEESSÄ
MINTTU-MAARIA MAKKONEN

Liikeilmaisu identiteettityön ja osallisuuden tukena
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Jos mokaatte, kukaan ei muista sitä huomenna

Kannattaa kokeilla itsensä häpäisyä

Siihen ei kuole. Kokeilin. Oon vielä hengissä

Tehän ootte jo oikein

Kun te ootte vaan just noin

Kaikki mitä te teette

Ja se miten te ootte
 

-PMMP, Tytöt

MOKASTA, LIIKKEESTÄ, ELÄMÄSTÄ

Istun bussissa matkalla tanssitunnille. Mieleni myller-

tää ajatuksia, tapahtumia, kohtaamiani tilanteita ja 

ihmisiä. Mieli karkaa kauas bussista, ensin jauha-

maan jo tapahtunutta, jatkaen tulevaisuuden järjestä-

miseen. Ihmisten puhe ja ympärilläni hyrräävä elämä 

häiritsee. En näe ulos, maailma on hämärä kuva, joka 

pelottaa minua. Ajatus yhteiseen tanssisaliin menemi-

sestä kahdenkymmenen muun tanssijan kanssa alkaa 

pelottaa. Pelkään, että siellä tapahtuu jotakin. Minä 

mokaan.

Hävettää, pelottaa, nolottaa. Ei kehtaa. Mitä jos...? 

Olen laulanut epävireisesti, intoutunut tanssiin vähän 

siellä sun täällä, näytellyt Lumikkia ja puuta vasem-

malta, lausunut runoja pöytälaatikosta ja imitoinut 

presidenttiehdokkaita luokkatovereilleni 2. luokalla. 

Siitäkin huolimatta sekä näyttämöllä että omana 

itsenäni oleminen tuottaa minulle ajoittain yllättävän 

suuria haasteita. En uskalla tilata jäätelöä italiaksi, 

heittäytyä tyhjän päälle improvisaatiotunnilla, tehdä 

uutta temppua tanssitunnilla tai esitellä itseäni 

poikaystäväni sukulaisille. Jään kiinni epäonnistu-

misen ja mokaamisen pelosta. Haluan onnistua, olla 

hyvä. Mielessäni siintää täydellinen lopputulos, jota 

kohti jokainen tekoni ja siirtoni pyrkii. Mitä tapahtuu, 

jos epäonnistun? Mitä jos en kelpaakaan?

Pelko ja ennakointi vievät tilan yllätyksiltä ja 

spontaaneilta päätöksiltä. Asioiden on mentävä halua-

mallani tavalla, ja pahoitan mieleni, mikäli ne eivät 

käyttäydy toiveideni mukaisesti. Yllätys, nurkan takaa 

tullut suunta, voisi antaa jotakin odottamatonta, mutta 

en uskalla antaa sen tapahtua. Pyrin minimoimaan 

mahdollisuuteni epäonnistua, mutta yllättävät impuls-

sit ovat pyrkimyksiäni vahvempia ja voivat johtaa 

pelättyyn epäonnistumiseen.

Epäonnistumiset ja mokat ajavat ihmisen pois 

omalta mukavuusalueelta ja synnyttävät ristiriitoja, 

jotka johtavat kiinnostavaan, läsnäolevaan ja inhimil-

liseen toimintaan. Jokainen tekee itse päätöksen siitä, 

minkä asian, tapahtuman tai tilanteen nimeää epäon-

nistumiseksi. Tehtyään päätöksen on helppo vältellä 

vastaavanlaisia tilanteita. Pelko suojelee, mutta ennen 

kaikkea se sulkee mahdollisuuksia ja jäädyttää toimin-

taa.

Olisiko mahdollista kääntää ajatus epäonnistu-

misesta ajatukseen muutoksesta? Ehkä jokin asia ei 

mennytkään pieleen, ehkä se vain muutti muotoaan?

Mokaamisen hyväksyminen ja hyödyntäminen ovat 

itselleni melko tuoreita ajatuksia, ja mielestäni teema 

on kiinnostava myös ohjaajuuden kannalta. Uskon, 

että kehollisen ilmaisun syventämisen kautta on 

mahdollista löytää tie vahvaan ja tuntevaan minään. 

Minään, joka tuntee voivansa vaikuttaa asioihin itses-

sään ja ympärillään ja uskaltaa myös epäonnistua. 

Olen pedantti suunnittelija. Haluan tietää mitä 

tapahtuu ja varautua niin moneen tilanteeseen kuin 

mahdollista. Olen kuitenkin huomannut, että omasta 
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tai ryhmän olemisen tavasta johtuen, suunnitelmien 

pois heittäminen ja yllättäviin impulsseihin tarttu-

minen, ovat olleet entistä useammin hedelmällisim-

piä ratkaisuja. Siitä huolimatta olen hyvän pohja-

työn ja suunnitelmallisuuden kannalla. On kuitenkin 

tärkeää erottaa toisistaan suunnitelma ja ennakointi. 

Suunnitelma on jotakin, jonka voit valmistella hyvin ja 

jonka voi heittää sivuun ja kaivaa tarvittaessa uudes-

taan esiin. Ennakointi puolestaan on haavekuva siitä, 

kuinka ryhmä tulee toimimaan, reagoimaan ja vastaa-

maan yhteiseen toimintaan. Se estää sinua heittäy-

tymästä ryhmän ja itsesi antamien impulssien ja 

suuntien vietäväksi.

Ennakointi ja pilkuntarkka suunnitelmassa pysymi-

nen antavat turvaa ja ohjauksesi onnistuu varmasti 

”ihan hyvin”. Kuitenkin sekä sinulle että osallistujille 

voi jäädä tunne jonkin puuttumisesta. Se jokin saattaa 

olla epämääräinen, rikkinäinen, aito ja inhimilli-

nen ihminen. Mikäli ohjaaja pysyy tiukasti itse itsel-

leen asettamissa raameissa ja kuvassa siitä, millainen 

ohjaajan ”kuuluisi olla” voi yhdessä koettu hetki jäädä 

muoviseksi. Osallistuja ajattelee: Miksi minä näyttäisin 

itseni, jos tuokaan ei sitä tee? Pitääkö minunkin olla 

”oikeanlainen” osallistuja?

Mokien sietäminen ja jopa rakastaminen on 

vapauttavaa ja piristävää. On helpottavaa ymmärtää, 

että kaikki ei todellakaan ole niin vakavaa ja munaa-

minen on ok. Joskus jopa niin ok, että siitä syntyy 

elämäsi tähtihetki.

Kts. harjoitteet: Peilirinki, Joukko

Mokat ajavat ihmisen pois 

omalta mukavuusalueelta, 

synnyttävät ristiriitoja ja johtavat 

läsnäolevaan ja inhimilliseen 

toimintaan.”

REITIT

Kello lyö kuusi, puhe lakkaa ja liike alkaa. Alamme 

etsiä yhteisiä ja omia reittejä liikkeille ja kehoille. Minä 

en yritä olla hyvä tai samanlainen. Haluan vain etsiä, 

löytää ja eksyä taas. Tunnen muiden kehon, lämmön, 

hien ja rakkauden. Puolituntemattomat ihmiset ovat 

tunnin vain siinä, ei tuolla, siellä, eilisessä tai huomi-

sessa. Olen osa tätä liikkuvaa massaa ja juuri se joka ei 

saa puuttua. Kukaan ei saa puuttua.

Minua inspiroi ajatus niistä tuhansista ja taas 

tuhansista mahdollisuuksista, joita keholla ja sen 

kulkemilla reiteillä on. Niillä, jotka vielä odottavat 

minua, ja niillä jotka olen jo kulkenut ja joille palaan 

yhä uudestaan. Uskaltautumalla erilaisiin liikkeisiin, 

asentoihin ja tapoihin liikkua annan mahdollisuu-

den jollekin uudelle itsessäni. Voin aina palata tutulle 

reitille todetakseni sen uutuuden tai aistiakseni sen 

rakkaan tuttuuden.

Jokaisen keho on ainutlaatuinen ja toimii omalla 

erityisellä tavallaan. Sen voi nostaa rikkaudeksi tai 

antaa jäädä esteeksi ja selitykseksi. ”Kyllä mä muuten, 

mutta kun mulla on aina ollut niin huono toi vasen 

polvi.” Anna sen vasemman polven olla ja keskity 

upeisiin käsiisi ja notkeaan niskaasi. Voi olla, ettei 

vasen polvi malta olla tulematta bileisiin mukaan. 

On helpompaa hyväksyä se, mihin keho ei pysty 

kuin antaa mahdollisuus erilaisille ja pelottavillekin 

reiteille.

Tietoisuus oman kehon ja liikkeen mahdollisuuk-

sista voi parhaimmillaan lahjoittaa tunteen oman 

elämän hallinnasta ja toisaalta hallitsemattomuudesta 

sekä mahdollisuuksista vaikuttaa omaan ympäristöön. 

Provosoi kehosi uusille reiteille, voit löytää itsesi sieltä, 

minne et olisi ikinä uskonut päätyväsi.

Viitatessani reitteihin en tarkoita pelkästään 

tanssia, ilmaisua tai liikettä, sillä yhdistän ajatuk-

sen myös ohjaajuuteen. Ohjatessaan asettaa itsensä 

alttiiksi epäonnistumisille ja arvostelulle, jolloin 

on helppo valita tuttu ja hyväksi koettu tapa toimia 

ryhmien kanssa. Rohkaisenkin etsimään ja uusiutu-

maan oman ohjaajuutensa kanssa. Jokaisen ei tarvitse 

keksiä pyörää uudelleen, vaan uskaltaa muokata 
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pyörästä itselleen parhaiten kulkeva. Ryhmän heittäy-

tyminen ja sitoutuminen mahdollistuvat, kun ohjaaja 

uskaltautuu näyttämään oma tapansa nähdä, olla ja 

hengittää.

Kts. harjoitteet: Aamun avaus, Kalaparvi, Askeleet

RAJAT

Tunti päättyy ja palaamme viimeistään pukuhuo-

neessa siihen mikä oli ennen kello kuutta. Silti asiat 

eivät ole ennallaan. Meissä ja minussa on liikahtanut 

jotakin. Meillä on jokin yhteinen salaisuus, ja samaan 

aikaan kaikilla oma. Poistun koululta ja tunnen soluni, 

hengitykseni ja kehoni raajat, rajat ja ääriviivat. Minä 

ehkä mokasin, en tiedä, muista tai välitä. En kuollut 

häpeään, vaikka sitä pelkäsinkin. Heräsin eloon liikku-

misen rentoudesta.

Ystäväni tanssi olohuoneessani eräänä iltana ja 

sanoi yhtäkkiä kauhistuneena: ”Ajattele, jos joku 

ihminen ei koskaan tee näin. Tai näin. Tai liikuta 

käsiään näin. Tai lantiotaan. Näin. Jos joku vain pysyy 

paketissaan.” Ystäväni ei tässä tapauksessa tarkoitta-

nut fyysisiä rajoitteita vaan sitä kuinka ihmiset eivät 

uskalla käyttää omaa täyttä kapasiteettiaan rajoitteista 

huolimatta. Jollakulla se saattaa olla sormen heilau-

tus, ja jollakulla toisella pyörremyrskyn lailla liikkuva 

piruetti.

”Minä olen tällainen, enkä muuksi muutu.” Rajat 

ja määritelmät antavat turvaa, niiden avulla saamme 

pidettyä valitsemamme asiat, ihmiset ja ajatukset 

tarpeeksi etäällä itsestämme. Ne voivat kuitenkin estää 

meitä löytämästä potentiaaliamme ja näkemästä omia 

voimavarojamme. Uskaltautuessasi kehosi kokonais-

valtaiseen käyttämiseen ja mahdollisuuksien etsimi-

seen, voit löytää itsestäsi enemmän kuin luulit. Liike, 

oli se sitten tanssisalissa tai lenkkipolulla, voi viedä 

sinut omien rajojesi yli. Voit sanoa ”Minä tein sen!” 

Uudestaan ja uudestaan.
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Liikkeelliset harjoitteet auttavat muodosta-

maan tunteen ja tietoisuuden kehon olemassaolosta. 

Tuntiessaan liikkeen rajat ja ääriviivat on luonte-

vaa löytää sopu oman itsen ja kehon välille. Itsensä 

liikuttaminen liikuttaa muutakin kuin tanssivaa ja 

hytkyvää kehoa. Se liikuttaa käsitystä maailmasta ja 

omista mahdollisuuksista vaikuttaa omaan elämään ja 

ympäristöön.

Missä minun rajani ovat, tiedänkö itsekään? 

Jos rajan ylittää, onko takaisin tulemista? Voiko ne 

ylittää huomaamattaan? Voinko omia rajoja rikko-

malla rikkoa ryhmän rajoja, ja sitä kautta asettaa uusia 

järjestyksiä?

Painotan turvallisen tekemisen ja huolellisen 

purkamisen tärkeyttä harjoitteissa ja ryhmätilanteissa. 

Yhtäläisen tärkeänä pidän osallistujien haastamista 

ja mukavuusalueelta pois rohkaisemista. Kun ohjaaja 

on onnistunut luomaan luottamuksellisen suhteen 

sekä ryhmän että itsensä välille, hän voi haastaa heitä 

siirtymään pois ominaisesta ja turvallisesta. Ohjaajan 

tehtävä on antaa suuntia ja joskus jopa hieman töniä. 

Ohjaaja on turvasatama, jonka luokse voi palata, ja 

jonka vierellä on turvallista etsiä uusi suunta tai palata 

tutkimaan jotakin jo löydettyä.

Ohjaajan ei tarvitse olla osallistujien mielestä 

koko ajan ”kiva tyyppi”, ja hän saattaa kokea vastus-

tusta haastaessaan ohjattaviaan. Osallistuja voi kokea 

ärsyyntymistä, turhautumista ja jopa ahdistusta niissä 

harjoitteissa, joissa hän joutuu itselleen tuntemat-

tomalle maaperälle. Toisaalta myös rutiini ja toisto 

luovat oivalluksia. Jonkin asian tai harjoitteen työstä-

Jokaisen keho on 

ainutlaatuinen ja toimii omalla 

erityisellä tavallaan. Sen voi 

nostaa rikkaudeksi tai antaa 

jäädä esteeksi ja selitykseksi.”

minen uudelleen ja uudelleen voi näyttää ja herättää 

kokijoissaan jotakin yllättävää.

Kts. Harjoitteet: Ääripäät, Liikekuva, Koonti

 

Pinkaisen juoksuun raitiovaunuun ehtimisen varjolla 

herättääkseni uudelleen tanssisalissa syntyneen 

olemassa oloni. Istun vaunussa ja näen ulos. Uskallan 

olla osa tätä kaupunkia ja maailmaa. Tunnen pienuu-

teni, minun pienen ja rakkaan minän ja kehon. 

Samaan aikaan tunnen suurta turvallisuutta kuulumi-

sesta tähän kaikkeen. Liike on jälleen kerran saanut 

minut kiinnittymään itseeni ja johonkin ympärilläni. 

Minulla on nälkä, ja haluan suihkuun. Sitten menen 

nukkumaan. Tahmaiset ajatukset ovat tippuneet hien 

ja liikkeen mukana ja olen niiltä turvassa ainakin 

huomiseen. Jolloin voin liikkua taas.

HARJOITEKOKONAISUUS

Esittelen yhden esimerkin tavasta rakentaa harjoite-

kokonaisuus. Rakentamani kokonaisuus ei ole kiveen 

hakattu totuus, vaan yksi malli minun tavastani tuoda 

esiin tärkeäksi kokemiani teemoja yhdistelemällä, 

linkittämällä ja kokoamalla harjoitteita.

Tässä kokonaisuudessa kulkee ajatus yhteen 

tulemisesta ja ryhmässä toimimisesta, jonka kautta 

osallistujan on mahdollista toimia ainutlaatuisesti 

liikkuvana yksilönään. Koen, että ryhmän mahdol-

listama voima ja tuki luovat turvalliset lähtökohdat 

rohkealle liikkeeseen ja toimintaan ryhtymiselle.
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TAVOITTEET

Asetin kokonaisuuden tavoitteiksi kunkin osallistujan 

ominaislaadun etsimisen ja näkemisen sekä yhdessä 

muodostetun liikkeen ja voiman aikaansaaman osalli-

suuden. Pyrin rakentamaan kokonaisuuden niin, 

että molemmat tavoitteet olisi mahdollista toteuttaa 

täydessä muodossaan ja vuoropuhelussa keskenään. 

Asetin kokonaisuuden lisätavoitteeksi ”titteleiden” 

ohittamisen, jolloin jokainen harjoitteisiin osallistu-

nut henkilö saa olla läsnä omana itsenään ja kehonaan. 

Näin ollen tutustuminen ja yhteisen toiminnan äärelle 

syventyminen tapahtuvat liikkeen kautta ja sosiaali-

set statukset ja taustatarinat voidaan jättää sivuun. 

Mielestäni liike ja yhdessä tekeminen toimivat hyvin 

perinteisten esittelykierrosten korvaajana. Kukin 

ohjaaja punnitsee itse, kuinka haluaa kokonaisuutensa 

aloittaa, mutta haastan kokeilemaan nimettömyyttä tai 

vähintäänkin tittelittömyyttä.

Toivon, että kokonaisuuteni toimisi sekä niin 

sanottuna ohjaajan huoltona että työskentelyn syven-

tämisen välineenä eri alojen ohjaajille. Ohjaajan 

huolto tarkoittaa tässä yhteydessä oman ja toisen 

kehon ainutlaatuisuuden tiedostamista sekä tuntemi-

sen ja vaikuttamisen keinojen syntymistä osallistujan 

elämässä. Harjoitteiden ja ryhmätilanteiden vetäminen 

vaatii ohjaajan oman kokemuksen, tiedon ja tunteen 

harjoitteiden aiheuttamista reaktioista ja ajatuksista.

VALITUT HARJOITTEET JA NIIDEN KÄYTTÖ

Valitsin tähän kokonaisuuteen erilaisia liike- ja 

tanssi-improvisaatioharjoituksia. Liikeilmaisun 

mahdollisuudet ovat lähestulkoon rajattomat, joten 

koin tärkeäksi rajata kokonaisuutta näiltä osin. 

Improvisaatioharjoitteet luovat hedelmällisen maape-

rän oman liikkeen etsimiselle niin yksilönä kuin 

ryhmän jäsenenäkin. Harjoitteissa ei ole ”tasoluoki-

tusta”, sillä ne soveltuvat hyvinkin erilaisille ryhmille. 

Kokonaisuutta ja sen sisältämiä teemoja on mahdol-

lista käyttää ja käsitellä esimerkiksi lapsiryhmien 

kanssa varioiden harjoitteet leikin ja pelin muotoon. 

Ohjaajan on aina oltava tietoinen tilanteen vaatimasta 

vetämisen tavasta ja ryhmän tarvitsemasta tuesta.

Harjoituskuvauksissa saat yhden esimerkin siitä, 

millaisia seikkoja ohjatessa voi huomioida, ja millaisia 

tavoitteita, kysymyksiä ja pohdinnan paikkoja harjoit-

teet sisältävät. Esimerkkejäni voi käyttää ohjenuorana 

ja apukeinona tai niistä voi ottaa pieniä inspiraation 

paloja ja soveltaa harjoitteet tarpeen mukaan täysin 

uuteen, omaan muotoonsa. Esimerkit heijastelevat 

omaa ohjaajuuttani ja toivon lukijan etsivän niiden 

kautta oman, luontaisen tapansa ohjata. 

Kokoamani harjoitteet toimivat sekä ehdotettuna 

kokonaisuutena että yksittäisinä harjoitteina tai osina 

muita kokonaisuuksia. Mikäli harjoitteita käyttää osina 

tai yksittäin on tärkeää huomioida niiden herättämien 

ajatusten ja tunteiden huolellinen purkaminen.

Matkaamme ryhmän tarjoaman osallisuuden 

kautta kohti kunkin kehon ja liikkeen ainutlaatuisuutta 

ja erityispiirteitä. Teemme harjoitteita sekä ryhmässä 

että itsenäisesti. Pyrimme herättelemään osallistujan 

omaa luovuutta ja kykyä vaikuttaa tapahtuviin sisäl-

töihin. Luovumme valmiiksi annetuista malleista ja 

menemme kohti kunkin ominaislaatua.

Voitte tutkailla matkalla mm. seuraavanlai-

sia kysymyksiä: Missä me olemme? Kenen kanssa? 

Minkälainen minä olen tänään? Suhteessa muihin? 

Tilaan? Itseen? Onko jokin muuttunut? Mikä on 

minulle ja keholleni tyypillistä? Mikä ei, ja miksi? 

Mitä haluaisin muuttaa? Mihin olen menossa? Mihin 

haluaisin olla menossa?
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AAMUN AVAUS

Mitä?
Lähde kävelemään tilassa. Huomaa kävelysi rytmi ja valitse-
masi reitit. Huomaa tila, ja kuinka se vaikuttaa valitsemiisi reit-
teihin. Huomaa kanssakulkijat, ja kuinka he vaikuttavat reit-
teihisi. Löydä itsellesi paikka tilasta. Pysähdy ja sulje silmät. 
Etsi paino molemmille jaloille. Hengitys virtaa kyljissä. Voit 
jättää huoneen ulkopuolisen maailman oven taakse. Kurota 
kätesi kohti taivasta. Kurotuksen ollessa äärimmillään anna 
kehosi painon rullata sinut kohti maata. Rullaa taas ylös ja 
jatka ajatusta taivaaseen kurottamisesta ja vuorostaan kehon 
painosta kohti maata. Jatka samaan tapaan.

Jää seisomaan pystyasentoon ja piirrä mielessäsi kehosi 
ääriviivat. Jos piirtäminen tuottaa liikettä, anna sen tapahtua. 
Huomaa kehosi kaaret, pienet ja suuret.

Käy kehonosat rauhallisesti läpi tekemällä kiertoja ja kaaria. 
Aloita päästä ja päädy varpaisiin. Keskity yhteen osaan kerral-
laan, mutta anna muiden osien resonoida mukana. Vapauta 
jännitykset liikkeellä.
 
Miksi?
Itsensä paikantaminen joukkoon, tilaan ja omaan kehoon, 
kokonaisvaltaisen kehon käytön herättelyä. Missä ja minkälai-
nen minun kehoni ja liikkeeni on tänään? Minkälaisia uusia ja 
vanhoja reittejä minä voin ja uskallan tänään kulkea?

ÄÄRIPÄÄT
Mitä?
Jatkoa edellisestä harjoitteesta. Kutista rullausten mukanaan 
tuoma liike niin pieneksi kuin mahdollista. Kasvata liike taas 
äärimmilleen, yllätä itsesi valitsemillasi reiteillä. Voit kohdistaa 
liikkeen vain yhteen tai kahteen osaan kehossa, tai kaikkialle 
samaan aikaan. Vaihda tasoja. Jatka kasvamista ja kutistumista. 
Anna liikkeen pysähtyä johonkin asentoon. Ala hyvin hitaasti 
vaihtaa asentoja ja pysähdy kulloiseenkin asentoon hetkeksi. 
Kiihdytä asennon vaihtoja pikkuhiljaa, ja vaihda lopulta niin 

nopeasti kuin mahdollista. Saavutettuasi maksiminopeuden, 
ala hidastaa asentojen vaihtoja. Varioi mittasuhteita.
 
Miksi?
Liikekapasiteetin kasvattaminen, uusien reittien löytäminen, 
omien rajojen ylittäminen, oman ominaislaadun etsiminen.

Huomioksi ohjaajalle! Tehtävänantoa voi jatkaa ja varioida; 
jäykkä/rento, kova/pehmeä…

KALAPARVI
Mitä?
Jatkoa edellisestä. Avaa silmät ja ala seurata ja jäljitellä sen 
henkilön liikettä, jonka näet. Jos et näe ketään, liiku miten 
haluat eli tee soolo. Kohde tai sooloilu vaihtuu aina katseen 
suunnan mukaisesti.
 
Miksi?
Heittäytyminen muiden vietäväksi ja viemään muita, osalli-
suus.

Kenen kanssa olen täällä tänään? Miten minä vaikutan 
ja vaikutun heistä ja tilasta? Minkälaisia rooleja voin ottaa ja 
antaa?

JOUKKO
Mitä? 
Jatkoa edellisestä. Vapauta itsesi katseen kohteen antamasta 
liikkeestä. Kokeile, kuinka edelliset liikkeet, omat ja muiden, 
resonoivat kehossasi. Anna liikkeiden ja taukojen tapahtua. 
Hyppää musiikin rytmiin, ja riko sitä. Sinun ei tarvitse keksiä 
mitään. Aina voi vain olla tai tarttua jonkun toisen liikkeeseen. 
Tartu liikkeisiin tai tuntemuksiin, jotka kiinnostavat sinua. Tartu 
liikkeisiin tai tuntemuksiin, jotka häiritsevät sinua.

Siirry välillä sivuun ja katsele olevaa ja liikkuvaa joukkoa. 
Palaa omaan ja yhteiseen liikkeeseen aina halutessasi.

HARJOITTEET
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HARJOITTEET

Miksi?
Yhteenveto ja purku aiemmille harjoitteille, rohkaisu katsomi-
seen ja katsottava olemiseen, osallisuus.

Huomioksi ohjaajalle! Ohjaa kaikki neljä edellä mainittua 
harjoitetta yhtenä jatkumona. Tällöin osallistujan kokemus ei 
katkea, ja heittäytyminen ja oivallukset mahdollistuvat.

Purku
Kirjoita tai piirrä paperille päällimmäisin ajatuksesi tai tunteesi.

Ryhmä kerääntyy piiriin ja vie paperinsa piirin keskelle. 
Ohjaaja sekoittaa paperit, ja jokainen osallistuja ottaa niistä 
yhden. Osallistujat lukevat paperissa olevan tekstin tai kerto-
vat mitä näkevät piirustuksessa. Purun päätyttyä osallistujat 
ottavat oman paperinsa talteen.

Tauko.

PEILIRINKI
Mitä?
Osallistujat ovat ringissä. Suuntaa katseesi alaviistoon ja valitse 
mielessäsi yksi piirin henkilöistä. Nosta katseesi ohjaajan 
merkistä ja ala seurata ja jäljitellä valitsemaasi henkilöä. Saatat 
tuntea katseen itsessäsi, mutta sinun ei tarvitse tehdä tietoi-
sesti mitään.

Miksi?
Vaikuttaminen ryhmän toimintaan ja olemiseen, katseen alai-
sena oleminen, valmistaminen seuraaviin harjoitteisiin.

ASKELEET       
Mitä?
Kävele tilassa, ja kiinnitä huomio omaan kävelyysi (paino, 
valitut reitit, rytmi, käsien käyttö, pään ja katseen liikkeet 
yms.) Hakeudu parin luokse. Toinen parista seuraa, toinen 
kävelee omalla tavallaan. Toinen alkaa etsiä parin liikekieltä 
omaansa ja lopulta liioitella sitä. Kävelijä menee katsomaan ja 

havainnoi paperille piirtäen tai kirjoittaen: Mitä näen? Miten 
kuvailisin näkemääni? Sama toistetaan toisinpäin.
 
Miksi? 
Katseen alaisena oleminen ja sen sietäminen, ominaislaadun 
tutkiminen ja kohtaaminen. Toinen minussa, miten minä näyt-
täydyn ja haluan näyttäytyä? Mitä toinen näkee minussa ja 
mitä näen itsessäni toisen kautta?

Huomioksi ohjaajalle! Korosta hyväksyvää ilmapiiriä, jottei 
osallistuja koe olevansa pilkan ja ilkeämielisen matkimisen 
kohteena. Harjoitteen voi esitellä tutkimusmatkana omaan ja 
kaverin liikekieleen.

LIIKEKUVA
Mitä?
Ota paikka tilasta ja sulje silmäsi. Jalkasi ovat juurina maassa 
ja vartesi kohti taivasta. Ala rauhallisesti tärisyttää kehoasi 
notkistamalla polviasi. Voit vaihdella tärinän rytmiä ja laatua. 
Päästä irti jännityksistä ja anna kehosi heittäytyä tärinän vietä-
väksi.

Rauhoita tärinä pikkuhiljaa ja kuulostele kuinka se resonoi 
kehossasi. Palauta mieleesi jokin sinussa tai elämässäsi oleva 
asia, jota piilottelet tai olet joskus piilotellut. Kasvata mieliku-
vaa ja anna sen purkautua liikkeenä. Jätä mielikuva taustalle 
ja keskity sen tuottamaan liikkeeseen ja fyysiseen tuntemuk-
seen. Kun olet kasvattanut liikkeen ja tuntemuksen maksimiin, 
pura se rauhallisesti ravistelemalla.

Palauta seuraavaksi mieleen jokin asia jota suojelet tai olet 
suojellut. Sama tehtävänanto.

Palauta seuraavaksi mieleen jokin asia jota toivot tai olet 
toivonut. Sama tehtävänanto.

Avaa silmäsi ja kirjoita tai piirrä harjoitteessa nousseita 
ajatuksia ja havaintoja. Huomioi, miten ja missä mielikuvat 
tuntuivat? Miten kuvailisit tuntemuksiasi?
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Purku 
Osallistujat valitsevat yhden sanan tai lauseen kustakin teks-
tistä tai vaihtoehtoisesti yhden kuvailevan sanan tekemästään 
piirustuksesta. Osallistuja lukee valintansa halutessaan muulle 
ryhmälle. Seuraava harjoite toimii myös purkuna.
 
Miksi?
Kyky ja rohkeus ilmaista ja tutkia itseään ja tunteitaan, tuntei-
den ja muistojen fyysinen paikallistaminen, tiedostaminen ja 
hyväksyminen. Missä menneisyyteni, nykyisyyteni ja tulevai-
suuteni sijaitsee? Mitä jälkiä ja liikkeitä ne jättävät minuun?

Huomioksi ohjaajalle! Korosta fyysisiä tuntemuksia ja 
niiden tarkkailemista.

KOONTI
Mitä? 
Palaa tekstiesi ja piirustuksiesi ääreen ja käy ne läpi (Joukko, 
Askeleet ja Liikekuva).

Ota puhdas paperi ja kynä. Piirrä kuva tänään kokemastasi 
nostamatta kynää paperista.

Piirustus on kartta liikkeiden sarjalle. Valmista kartan 
pohjalta 3–5 liikkeen sarja. Käytä apunasi piirustuksen 
muotoja, kuvioita ja janan dramaturgiaa. Sarja näytetään parille 
ja parit yhdistävät sarjansa.

Pareista muodostetaan nelikoita, jotka yhdistävät kaikkien 
liikesarjat yhdeksi.

Nelikot antavat nimen teokselle ja esittävät sen muulle 
ryhmälle.

Purku 
Yhdessä tehdyt esitykset ja niiden katsominen toimivat itses-
sään hyvänä tapana purkaa työskentely. Yhteisen sanalli-
sen purun pitäminen on toki mahdollista, mikäli ohjaaja kokee 
ryhmän tarvitsevan sitä.
 
Miksi?
Esilläoloon ja läsnäoloon rohkaisu, ylpeys omasta itsestä, 
itseen uskominen, suunta tulevaan.

HUOMIOITA HARJOITEKOKONAISUUDESTA 

Edellä auki kirjoittamani kokonaisuus on yksi esimerkki harjoi-
tekokonaisuuden muodostamisesta. Pyrin löytämään suhteen 
harjoitteiden välille, jolloin ne vievät eteenpäin valittuja 
teemoja ja tavoitteita. En halunnut erotella lämmittelyjä ja 
tutustumis- tai ryhmäytymisharjoitteita omaksi osuudekseen, 
sillä ne voivat olla osa isompaa kokonaisuutta.

Tehdyt harjoitteet on mahdollista koota työskentelyn 
päätteeksi esityksen tai teoksen muotoon. Näin osallistuja voi 
löytää yhteyden harjoitteiden ja niiden aikaansaamien ajatus-
ten ja mahdollisten oivallusten välille. Osallistujissa tapah-
tuneet muutokset, ajatukset tai mielen liikahdukset voivat ja 
saavat olla hyvinkin erilaisia, mutta ohjaajan on oltava tietoinen 
jokaisen harjoitteen paikasta ja tarkoituksesta.

TASA-ARVOINEN OSALLISTUMINEN
Jokaisella osallistujalla on oma tapansa osallistua, innos-
tua ja olla läsnä. On tärkeää löytää tasapaino ”äänekkäiden” 
ja ”hiljaisten” (muutenkin kuin verbaalisesti) ryhmänjäsenten 
välillä ja antaa tila erilaisille tavoille kuulua ryhmään. Tilan anta-
minen ja ottaminen on kaikkien ryhmäläisten vastuulla, mutta 
ohjaajan tehtävänä on antaa sille mahdollisuuksia ja työkaluja.

Tasa-arvoinen työskentely mahdollistuu esimerkiksi varioi-
malla ryhmätehtävien- ja harjoitteiden rakennetta ja laatua. 
Harjoitteissa on mahdollista tehdä ns. soolo-osuuksia, jotka 
muodostavat myöhemmin yhdessä tehdyn kokonaisuuden. 
Kaikkien ollessa osallisena kokonaisuuksien rakentamisessa, 
jokainen voi kokea tulleensa kuulluksi ja olleensa osa yhteistä 
prosessia. (Kts. Koonti)

PURKAMINEN
Identiteettiä ja omaa kehoa tutkivat harjoitteet voivat aiheut-
taa voimakkaita ja yllättäviä reaktioita osallistujissa. Ohjaajan 
on huomioitava, että harjoitteet puretaan ja käsitellään 
kunnolla. Teetän mieluummin huolellisesti ohjattuja ja puret-
tuja harjoitteita, kuin valtavan määrän erilaisia harjoitteita 
puolivillaisesti vedettyinä.

HARJOITTEET
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LOPUKSI

Oppimismatkaa työstäessäni mieleeni nousi ajatus, 

”Kuka minä olen kertomaan kenellekään toiselle, 

kuinka tulisi ohjata, liikkua tai ajatella.” Löysin 

mielenrauhan ymmärtämällä, ettei minun tarvitse 

sanoa mitään oikeaa tai yhtäkään totuutta. Kirjoitan 

ja näytän sen tavan ja reitin, jonka minä olen valin-

nut ja jota jatkuvasti muokkaan. Jokainen voi poiketa 

minun polullani, poimia sieltä mukaan mitä tahtoo ja 

jatkaa taas omalle polulleen.

Kirjoitin liikkeestä, vaikka en uskonut sen olevan 

mahdollista. Liikettä ei voi tuntea, jos ei liiku. Ei 

Nouskaa ja nostakaa kätenne, te olette vahvoja, noin!

Nouskaa ja näyttäkää itsenne, te olette kauniita, noin!

 

-Happoradio, Olette kauniita

liikkumattomuuden mahdottomuutta, jos ei pysähdy. 

Erityisesti identiteettityössä koen tärkeäksi itsensä 

haastamisen ja totutuista malleista ja tavoista vapau-

tumisen sekä omien rajojen tutkimisen ja hahmotta-

misen sekä mielen sisäisesti että konkreettisesti omia 

ääriviivoja piirtämällä.

Toivon sinun lukevan sanani ja muuttavan ne 

liikkeeksi, ehkä ensin itsellesi ja myöhemmin jakaen 

niitä estoitta. Nappaa mitä haluat, ota mieluummin 

avosylin kuin vakavuudella. Mankka päälle ja joraa-

maan?

Ohjaajan on huomioitava osallistujien erilaisuus kyvyssä, 
halussa ja tavassa reflektoida omaa ja ryhmän toimintaa. 
Joillekin kirjoittaminen, piirtäminen, liikkeellinen purku ja 
pari- tai pienryhmäkeskustelu toimivat koko ryhmän yhteistä 
keskustelua paremmin.

Harjoitekokonaisuuden voi myös purkaa ja päättää yhtei-
seen esitykseen, kohtaukseen tai muuhun yhdessä luotuun 

yhteenvetoon. Tällöin jokainen tulee nähdyksi juuri siinä 
määrin kuin haluaa ja ryhmä löytää tasa-arvoisen ja ryhmäyt-
tävän tavan purkaa yhteistä kokemusta. Kaikkea ei tarvitse tai 
kannata sanallistaa, vaikka painotankin purkamisen ja keskus-
telun tärkeyttä. Jokainen harjoite, kohtaus ja yhdessä koettu 
hetki näyttää ja paljastaa jo itsessään yksilöstä ja ryhmästä 
jotakin. 

HARJOITTEET
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MYÖTÄTUNNON MUUVEIN 
– RAKKAUDESTA ELÄMÄN 
TANSSIIN  
JENNA RIGNELL

Tanssi- ja liikeilmaisu identiteettityön ja osallisuuden tukena 
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Elämä on laittanut minut kysymään, miksi venyisin 

täyteen pituuteeni, lytistämättä yhtäkään kohtaani? 

Miksi vaivautuisin lukemaan itseäni kannesta kanteen, 

vaikka tarina voi saada minut värisemään, kuin avuton 

haavanlehti myrskytuulessa. Minkä syyn vuoksi varai-

sin aikaa elämäni päivistä käsitysteni ja olemukseni 

lempeän lujaan möyhintään ja tekisin siitä jopa suuren 

mielenkiintoni kohteen? Miksi, kun tähän kaikkeen 

tuntuu sisältyvän myös se järisyttävä ja lamaannutta-

vakin riskin mahdollisuus, että löydän itseni keskeltä 

muutoksen maailmanpyörää.

Monet viisausperinteet antavat ymmärtää, että 

itsetuntemustyön lopullinen päämäärä on toisis-

samme: että opimme näkemään itsemme vastaan-

tulijoissa ja rakastamaan heitä ehdoitta. Useat myös 

sanovat tämän hienon ja ylevän prosessin käynnis-

tyvän vain siten, että kohtaamme ensin itsemme. Ja 

opettelemme hyväksymään ja rakastamaan löytä-

määmme varauksetta.

Koen kehollisuuden, liikeilmaisun ja tanssimisen 

hyvin rehellisinä ja reaaliaikaisina mahdollisuuksina 

tutustua juuri nyt meneillään olevaan tilanteeseen. 

Koen kokemuksiemme asuvan kehossamme ja kirjoit-

tuvan meille itsemme kautta yhä uudelleen, uudistu-

miskykyisen asenteemme suodattimella. Liikkuessani 

ja tanssiessani kaikki kehoni solut ilmaisevat sitä, kuka 

ja millainen olen nyt ja kuinka asennoidun toisiin ja 

itseeni nyt. Kaikki mitä olen, on minussa tässä ja nyt. 

Liikkeen kanssa työskentely voi auttaa kirkastamaan 

ja tuomaan esiin meissä niitä olemuspuolia, jotka 

hautautuvat helposti ylenpalttiseen järkeilyyn.

Luulen itse päätyneeni opiskelemaan tanssia 

siksi, että liikkumisen ydinasiat; mielen hiljentämi-

nen, vaistojen varaan asettuminen sekä kehon sisäi-

seen tietoon luottaminen, ovat minulle teitä hiukan 

todempana elämiseen. Uusi yhteisö- ja nykytanssi 

ovat mielestäni taidelajeja, jotka syntyivät kehon 

sisäisestä tunteesta. Voimme yhä uudelleen luoda ja 
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ilmaista asioita siitä tunteesta käsin. Niissä kehollisuus 

nähdään mahdollisuutena viisauden tapahtuma- 

areenaan, jota kuuntelemalla voimme löytää .. etsiä.. 

löytää.. etsiä..

Useat jakamistani harjoituksista ovat mielestäni 

sovellettavissa lapsuudesta aina elämänkaaren eri 

vaiheisiin. Meillä kaikilla on ”sisäisiä kutsuja” sekä 

pelkoja elämämme edessä, kuten myös kykyä, voimaa 

ja taitoa niiden kautta kasvamiseen.

Harjoitukset eivät ole syntyneet hyvin hallitsemil-

tani osaamisalueilta. Päinvastoin, ne ovat löytyneet 

viime tingassa ja nurkkaan hyljättynä sieltä, missä 

parhaillaankin moppaan lattioitani ja raaputan kaksin 

käsin irti pinttymiäni. Vaikka itsetuntemustyö saattaa 

välillä kuulostaa rankalta ja siksi luotaantyöntävältä, 

se itsessään sisältää mielestäni niin itku-, nauru- kuin 

neutraalivirrenkin mahdollisuudet. Helpoimmaksi 

tieksi itse koen suostumisen ja antautumisen kulloin-

kin soivaan melodiaan, miten ikinä se soikin.

Omalla ”liikematkallani” olen inspiroitunut 

monesta tanssivasta ihmisestä, niin opettajistani kuin 

oppilaistani. Ilman heidän aitoa sydämensä jakamista 

en olisi koskaan itse löytänyt tähän hetkeen, jossa 

kirjoitan sinulle. Työssäni kirjaimellisesti 0–106-vuoti-

aiden ei-ammattilaisten tanssivien ihmisten parissa, 

olen yhä uudelleen saanut kokea, kuinka tanssin ja 

liikkeen koskettavuus on meissä kaikissa, jotka halua-

vat sille avautua. Jokaisella täällä olijalla on keho, jolla 

on tarinoita, joista se mielellään kertoo, kun kuunte-

lemme ja toivotamme ne tervetulleiksi.

Mainitsen harjoituksissani osan inspiraationi 

lähteistä silloin, kun jonkun työ on kirvoittanut itseäni 

ottamaan aiheen parissa yhden lapsen askeleen kohti 

omaa suuntaani. Lapsen askeleet ovat mielestäni 

kauniita; saan horjua, kaatua, haparoida ja pysähtyä 

kesken – hymyillen ja itkien.

Pidän lähelläni toivetta, että julkaisun upean 

työryhmän kesken jaettu prosessi inspiroi ja myötä-

vaikuttavaa jotenkin sinun ryhmiesi hyvän ja toden 

reitteihin. Leikkikää, viilaatkaa ja soveltakaa vapautu-

neesti! Muuttakaa, keksikää ja kertokaa meillekin!

Edetkää myötätunnon muuvein – rakkaudesta 

elämän tanssiin! 

Emme tarvitse 

negatiivisia ääniä, 

eivätkä ne auta 

saavuttamaan yhtäkään 

päämääristämme.”
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POSITIIVISEN SISÄISEN DIALOGIN 
VAHVISTAMINEN  
OSA 1. RAKKAUSOLENTO

 

”Positiivinen energia toimii kaikissa tilanteissa tehok-
kaammin kuin negatiivinen.” 

– Caroline Myss 

 

”Kaikki asiat voidaan kohdata ja hoitaa rauhalla.” 
– Thic h Nath Hahn

 

Nollaus-harjoitukset auttavat luomaan sellaista 

keskittyneisyyden (ei ryppyotsaisuuden) tilaa, joka 

on hedelmällinen avoimelle itsetuntemustyöskente-

lylle. On mielestäni tärkeää havaita, kuinka paljon 

hyvää sisällämme on juuri nyt, sillä useimmat meistä 

käyvät toistuvaa negatiivista dialogia itsensä kanssa 

joko maailmasta, toisista tai itsestä. Vaikka negatiivi-

nen dialogi ei olisi päivittäistä, se voi olla viikoittaista 

tai kuukausittaista. Todellisuudessa me emme tarvitse 

negatiivisia ääniä, eivätkä ne auta saavuttamaan 

yhtäkään päämääristämme. Vaikka emme tunnistaisi 

tai tunnustaisi kirjoittavamme negatiivista romaania 

itsestämme, meidän voi kuitenkin olla vaikeaa sanoa 

itsellemme esim. ”Olen kaunis”, ”erittäin (tai edes 

riittävän) hyvä työssäni”, ”muut pitävät minusta juuri 

tällaisena.” Suomalaisessa kulttuurissa näitä pidetään 

helposti negatiivisina itsekehuina.

Todellisuudessa valoisuus, itseensä ja ”sisäi-

siin kutsuihinsa” uskominen ovat kauniita piirteitä 

ja me huomaamme kun ne nousevat ihmisen sisältä. 

Voimme vahvistaa omaa sisäisen valoisuutemme 

wattipitoisuutta aloittamalla negatiivisen dialo-

gin sijaan positiivisen. Kun siis kuulet sen valitta-

van, itseäsi lyttyyn lyövän, tuomitsevan ja arvioivan 

äänen, käännä se salamannopeasti vastakkaiseksi. 

Pane merkille, miten reagoit tähän tehtävään. Sanooko 

jokin sisälläsi ”ei se kuitenkaan tule toimimaan” tai ” 

tämmöset positiivisuushömpötykset eivät ole mistään 

kotoisin”. Huomaa että juuri nuo ajatukset ovat niitä, 

mitkä estävät todellisen erinomaisuutesi kokemista. 

Olet mitä ajattelet. On siis aivan sama, tuntuuko 

harjoitus sinusta aidolta tai epäaidolta; pääasia on että 

sitoudut noudattamaan ohjetta ja käännät negatiivisen 

dialogin positiiviseksi. Tätä minulle opetti intialainen 

Shubamrita Chaitanya (Chaitanya 2014).

Seuraavissa harjoituksissa harjoittelemme tietoi-

sesti positiivisia voimalauseita eli affirmaatioita 

liikkuen.
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SYDÄMEN SIVELY – PAIJATEN PEHMEÄKSI

Joskus me olemme kovia. Lähestymme itseämme ja asioita 
ankaruudella ja kovuudella. En usko, että sydämemme haluaisi 
koskaan niin, vaikka sen onkin oltava luja. 

Tuo kädet suoraksi kohti taivasta, halutessasi: visuali-
soi pääsi ylle rakkauden ja lämmön ehtymätön tynnyri, josta 
seuraavat asiat tulevat. Anna käsiesi täyttyä lämmöllä ja 
ehdottomalla rakkaudella ja sivele tällä voimalla koko varta-
losi aloittaen päästä ja päätyen varpaisiisi. Aloita seuraava 
kohta rintakehästä ja sivele kaiken voimasi käyttäen torsosta 
alaspäin. Sitten lantiosta jalka kerrallaan uudelleen alas kohti 
jalkateriä.

Paijaa itsesi pehmeäksi ja herkäksi itsellesi ja toisille, tunne 
miten hyvältä lämpö voi tuntua. Mitkä asiat saavat sinut usko-
maan että kovuus olisi tehokkaampi tai parempi keino päästä 
päämäärääsi? Millaisissa tilanteissa tunnet jäätyväsi kovaksi? 
Vastaatko kovaan kovalla? Jos, niin millainen uskomus siinä on 
taustalla?

Ketkä ihmiset ovat ”voittaneet” pehmeydellä? Tarkastelkaa 
kaikkia niitä tilanteita, joihin he vastasivat lujalla pehmeydellä. 

Tutkimusmatkaile hengityksen kanssa: miltä tuntuu kun 
teet sivelyn uloshengityksellä? Entä sisäänhengityksellä?

Suosittelen, että teetät harjoitetta ensin sanoitta, mutta 
tarkastellen sisäisesti (esimerkiksi) yllä mainittuja kysymyk-
siä ja näkökulmia. Myöhemmin, kun ryhmällä on kokemusta 
harjoituksista useammalta kerralta, voitte keskustella myös 
sanoin. Yllä olevat harjoitteet ovat vain joitakin esimerkkejä 
liikkeellisistä nollausharjoituksista; tärkeintä ei ole mitä teet 
vaan miten sen teet.

AFFIRMAATIOT ITSELLE
Kolmen–neljän hengen ryhmissä jokainen miettii kolme hyvää 
asiaa itsestään. Ottakaa ensimmäiset asiat jotka nousevat 
mieleenne.

Pattitilanteisiin auttava variaatio: Katso ihailemaasi 
ihmistä. Hän voi olla kuka tahansa. Mikä on se erittäin hyvä 
asia hänessä? Esim. Hän on luotettava. Näe sitten tuo sama 
hyvyys ja ihailemasi asia itsessäsi, sanoen ominaisuudet itses-

täsi ääneen ”olen..” -muodossa. Luokaa näitä ilmauksia ilmen-
tävät liikkeet. Antakaa itsenne olla vapaita ja runsaita ilmaisus-
sanne. Korostakaa, suurentakaa ja spesifioikaa liikettä ja ääntä, 
jolla samanaikaisesti sanotte hyvän ominaisuuden. Ääntä saa 
myös venyttää, sävyttää ja laulaa lurittaa. Harjoitelkaa ”ilon 
iskulauseenne” taidokkaasti ulkoa, tuokaa siihen tunnetta! 
Näyttäkää voimalausetanssinne toisillenne joko omissa pien-
ryhmissänne tai koko porukalla. 

HYVÄN VAHVISTAMINEN TOISISSA
Tehdään pareittain tai trioissa toisille. Parit voidaan esimer-
kiksi arpoa. Harjoituksen voi tehdä myös ryhmän muodostu-
misen alkuvaiheissa ensivaikutelmista ja sitten verrata lauseita 
esimerkiksi kauden lopussa tehtäviin harjoituksiin.

Mieti kolme–viisi hyvää asiaa paristasi. Kehitä asioille myös 
liikkeelliset ilmaisut kuten edellisessä harjoituksessa. Hyvät 
asiat voi ensin näyttää pelkillä liikkeillä parilleen. Se, jota kehu-
taan, yrittää arvata kehuja itsestään erittäin positiivisesti tyyli-
lajissa kuten ”Sinun mielestäsi olen ihastuttavan järjestelmäl-
linen! ”. Kehuvan lauseen arvuuttelua voi jatkaa vastaamalla 
kysymykseen ”Mitä se antaa minulle?” Arvuuttelija voi jatkaa 
esimerkiksi: ”... ja se saa sinutkin tuntemaan itsesi tehokkaaksi 
ja tunnet, että yhteistyömme sujuu hyvin.”

Tehtävässä vahvistetaan rohkeutta olla sitä mieltä, että on 
ihan ok ja jopa suotavaa ajatella muiden ajattelevan minusta 
hyvää. 

Tee huomioita: Miten toiset vastaanottavat antamaasi 
positiivista palautetta? Miltä sinusta itsestäsi tuntuu vastaan-
ottaa sitä? Onko vastaanottotavoissa mielestäsi eroa esimer-
kiksi naisten ja miesten tai eri ikäryhmien välillä?

Harjoituksen lähteenä koreografi Hanna Brotheruksen 
työ. 

HARJOITTEET
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OSA 2: RAKKAUDELLINEN EI

”Many troubles are born, when we say yes when we 
should say no.”

– Shubamrita Chaitanya

 

Yhtä tärkeää kuin uskallus ja taito sanoa kyllä 

oikeille asioille, on rohkeus ja varmuus osata sanoa 

ei. Rakkaus itseään ja elämänvoimaansa kohtaan 

tarkoittaa, että pystyy sanomaan ei asioille, joita 

ei elämäänsä halua. Eitä voidaan kuitenkin pelätä 

ja pitää kielteisenä ja sen mainetta niin pahana, 

että omat todelliset tarpeet voidaan sen sanomisen 

pelossa jättää huomiotta. Voit sanoa jollekin asialle 

“kyllä”, vaikka oikeasti tiedät, että saisit tilanteen 

hyvälle tolalle sanomalla “ei”. 

Myönteinen ja rakkaudellinen ”ei” on kuitenkin 

mahdollinen.

Ryhmäläisten kanssa voi miettiä esimerkiksi 

seuraavia seikkoja: Onko omassa elämässä tällä 

hetkellä jokin asia/tilanne, jolle sinun pitää sanoa 

ei? Ota pieni hetki aikaa visioidaksesi mielessäsi, 

miten voisit sanoa rakkaudellisen ein? Miten elämäsi 

muuttuisi, jos uskaltaisit tehdä sen ja tekisit sen 

nimenomaan rakastavasti. Voit pohtia, kuinka viesti-

tät lujan lempeää olemusta, joka sanoessaan “ei” 

sanoo jollekin tärkeämmälle “kyllä”? Pyydä ryhmäläi-

siä auttamaan sinua ein harjoittelussa jotakin pelot-

tavaa tilannetta varten. Jotta keho saa kokemuksen 

ein sanomisesta, voitte kokeilla sanoa “ei” eri tunneti-

loin. Sanokaa ei ylpeillen, varoen, epäillen, rakastaen, 

iloiten, juhlien… Miten tunteet näkyvät kehossanne? 

HARJOITTEET

ANTEEKSIPYYNTÖ ITSELTÄ

Oletko joskus sanonut pahasti kehollesi? Kuten: ”Et pysty 
tarpeeksi, et toimi oikein, olet ruma...”Mille kehonosalle olet 
sanonut näin? Mitä kehonosaa olet itsessäsi loukannut eniten? 
Pyydä koko olemuksestasi anteeksi tältä kehonosalta joko 
mielessäsi tai ääneen. Vaihtoehtoisesti voit kokea myös jonkun 
toisen kehoasi loukkaavat sanat. Tunnista tämä. Pyydä sitten 

keholtasi anteeksi, että olet antanut toisen ihmisen sanojen 
loukata sitä ja, että olet jopa ehkä uskonut toisen täysin vääriä 
sanoja siitä. 

Tehtävä: Tanssi anteeksipyynnön ja anteeksiantamisen 
tanssi.
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EIN VASTAANOTTAMINEN

Kun joku sanoo jollekin ehdottamallesi/kannattamallesi asialle 
ei, sinulla on mahdollisuus vastaanottaa se viisaudella. Onko 
elämässäsi ollut tilanteita, joissa et ole pystynyt vastaanotta-
maan eitä? Oletko joskus sulkenut yhteyden toisen ihmisen ja 
itsesi väliltä siksi, että saamasi vastaus on ollut ”ei”? Pystytkö 
sanomaan kyllä eille? Sen hyväksyminen, että asiat menevät 
ihan eri tavoin kuin itse ajattelit hyväksi, voi olla hyvin haasta-
vaa. 

En tarkoita, että sinun tulisi jatkuvasti olla yhteydessä 
ihmisiin, jotka sanovat sinulle ei. Mutta kun ei tulee, voit 
vastaanottaa sen rohkeasti, siivet auki. Saat mahdollisuuden 
tutkia miltä tuntuu ottaa askelia, joista et alkuun itse ajatellut 
olevan hyötyä, mutta jotka voivatkin paljastua korvaamatto-
man arvokkaiksi. Saat opetella hyväksymistä. Voitko edes olla 
täydellisen varma, että juuri tähän ei-sanaan ei sisälly myös 
odottamattomia onnenpotkuja? Voiko negatiivinen suhtautu-
misesi johtua vain siitä, että pelkäät tuntematonta?

Kirjoita paperille / jaa suoraan parin kanssa tilanteita, joissa 
pelkäät ei-sanaa. Osa näistä voi olla hyvin kipeitä; ole armol-
linen itsellesi. Ensimmäisellä kerralla voit käsitellä niitä joita 
pystyt; kunnioita rajojasi.

Kuvittele nyt pareittain tai ryhmäläisten kesken omaan ein 
pelkoon liittyvä henkilö tai tilanne. Voit visualisoida mieles-
säsi esimerkiksi ennalta tuntemattoman työpaikkahaastatteli-
jan sanovan sinulle ”ei”. Tee tietoisesti kehosi sisällä tilaa eille, 
johon voit nyt rauhassa valmistautua. Hengitä pitkiä ja tilavia 
hengityksiä kehosi sisälle ja kiinnittäydy sisätilaasi. Voit luottaa 
siihen, että sinussa on äärettömästi tilaa ja kehosi sisällä olet 
aina rikas. Vastaanota kuulemasi tai kuvittelemasi ei rintake-
hälläsi. Anna sanojen tulla sinuun sydämesi kautta. Sulje silmät 
ja tunnustele haluavatko sanat liikkua sydämestäsi jonnekin 
päin kehoasi: Minne ne kuuluvat? Joskus voi myös tuntua, että 
ne ikään kuin haihtuvat kehostasi pois, tai että kirjaimet ns. 
kääriytyvät auki sisälläsi, paljastaen jotakin, joka näihin sanoihin 
sisältyy. Voit myös kuulla jonkin lauseen, joka kertoo, mihin 
nämä sanat ovat kuljettamassa SINUA. 

Tämä harjoitus on itselleni hyvin tärkeä. Kun katson taak-

sepäin elämääni, näen kuinka paljon vaikeutta olen itse itselleni 
tuottanut vain siksi, etten uskaltanut vastaanottaa eitä / jakaa 
pelkojani siitä aidosti toisten ihmisten kanssa. Luomalla kierros 
kierrokselta myönteistä suhdetta ei-sanaan, voimme luopua 
elämää kontrolloivasta jännityksestä sekä vapauttaa paljon 
voimavarojamme. Jotkut eit voivat olla hyvin kipeitä; mutta 
uskon että kun meillä on luottamusta elämään ja positiivinen 
ei-käsitys, matkamme on paljon kauniimpi ja voimme nauttia 
luottamuksen tunteesta elämän kanssa.

LUOPUMISTANSSI
Luopumistanssi ei ole koskaan pelkkää luopumista, sillä 
luopuessamme jostakin saamme aina sen vastavoiman lahjaksi. 
Jos esimerkiksi luovumme turhasta (esim. tavarasta), vaikka 
olisimmekin kiintyneitä siihen, saamme tilalle jotain arvokasta, 
esimerkiksi tilaa tai hiljaisuutta. Luopumista voi auttaa, jos 
pystymme selkeästi visualisoimaan mille luopuessaan avautuu. 
Usein luopumisen esteenä on vain muutoksen pelko.

Listaa elämäsi välttämättömimpiin asioihin kuuluvat asiat; 
asiat jotka ylläpitävät elämääsi. Tunne suurta kunnioitusta 
näitä asioita kohtaan ja anna kehosi ilmaista se liikesarjalla, 
joko improvisoiden tai sen pohjalta ulkoa opetellulla tanssilla. 
Sitten katso elämääsi: mitä siinä on sellaista, joka ei ole välttä-
mätöntä? Onko elämässäsi jotain, joka heti tuntuu turhalta? 
Tarkastele näitä asioita rauhassa; tarkastellessasi sinun ei 
tarvitse luopua mistään.

Sitten valitse 1–2 turhaa asiaa – esim. muisto, tavara, 
käyttäytymismalli, ruoka-aine, ihmissuhde – josta haluat 
luopua kaipaamasi vastavoiman vuoksi.

Tarkastele asiaa: Oliko luopumisen kohde joskus tärkeä 
elämässäsi? Vai oliko se alusta asti turha? Pysy tarkastelijana, 
ylitä siis tuomitsemisen metodi. Kiitä joko siitä, että se oli aika-
naan osallisena elämääsi tai siitä, että saat nyt huomata, ettei 
sitä koskaan tarvittu. Tunne vastavoiman valtaavan elämäs-
säsi tilaa. Kun tunne vastavoimasta – esim. tilasta, vapau-
desta, rakkaudesta, rauhasta, järjestelmällisyydestä – mikä 
ikinä se onkin,  tulee hyvin voimakkaaksi, tanssi se ulos. Usko 
kehonkieleen: kuuntele miten kädet, jalat, selkä ja niska 
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puhuvat tästä luopumisesta ja sen sisältämästä vastavoi-
masta. Harjoitus voi tuottaa kyyneleitäkin. Kukapa meistä ei 
olisi lapsena itkenyt; miksi se nyt aikuisena olisi niin vaarallista? 
Huomio: Tanssiterapeuttista työskentelyä ohjaavalla on oltava 
alan koulutus.

MILLE MINÄ AVAUDUN? / TUNNETUTKA 

Meissä on kaikenlaisia vivahteita, ja ihmiselä-

määmme kuuluu sateenkaaren spektri erilaisia 

tunteita. Jos emme ole tietoisia näiden energiasta 

ja luonteesta, voivat ne ajaa elämäämme ilman, että 

olemme ohjaksissa. Tai ne voivat pysyä tukahdutet-

tuina ja niiden positiivinen voima ei pääse virtaamaan 

elämässämme. Tunnetutkan avulla voidaan tunnus-

tella kehollisesti eri tunteita turvallisesti ja tehdä 

itsetuntemustyötä niiden kanssa. 

HARJOITTEET

Harjoitus voidaan tehdä pareittain niin, että pari toimii 
todistajana tapahtumalle. Todistaja ei koskaan kommentoi 
tekemistä, vaan keskittyy havainnoivan ja läsnä olevan tilan 
luomiseen omassa itsessään.
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HARJOITTEET

PERSOONANI TERÄLEHTIÄ

Terälehdet: Piirrä paperille kukka, jolla on isot terälehdet. 
Lehtien on tarkoitus olla niin suuret, että voit kirjoittaa niiden 
sisälle. Tämä on persoonasi kukka. Kirjoita terälehtiin, mitkä 
asiat saavat sinut voimaan hyvin. 
 
Yksilötyöskentely
Ilmaise terälehtesi kehollasi. Kun jokainen sana on ”tulkattu 
tanssiksi”, harjoittele ilmaisusi saumattomaksi liikeketjuksi, 
jossa yksi liike johtaa toiseen. Tarvittaessa loihdi ”liimaliik-
keitä” eli liikkeitä kahden terälehden väliin. Käytä vapaasti tilaa; 
360 astetta ympärilläsi ja koko tilan tarjoama neliömäärä. 
Suunnittele mistä katsojan on tarkoitus nähdä tämä tanssi ja 
kuinka olet suhteessa häneen.

Pareittain 
Jakakaa parillenne, mitkä asiat saavat teidät kukkimaan ja 
nauttikaa myös hänen ilostaan. Koostakaa liikesarjanne yhte-
näiseksi kokonaisuudeksi, välissä voitte taas käyttää liimaliik-
keitä. Opetelkaa nyt yhdistetty versio. Opettaessanne kerto-
kaa toisille ne asiat, joita tanssitte ja jotka saavat teidät innos-
tumaan. Voitte duetossanne miettiä myös suhdetta toisiinne, 
esim. millä etäisyydellä toinen toisiinne kukitte parhaiten? 
Tuetteko omaa ja toistenne loistoa parhaiten kun tans-
sitte samanaikaisesti vai ehkä kaanonissa tai eri tempoissa? 
Kokeilkaa ja antakaa aikaa harjoitukselle.

Kvartetto 
Yhdistäkää duetto nyt jonkun toisen dueton kanssa. 
Molemmat parit muuttavat yhden asian toisen parin duetossa; 
se voi olla yksityiskohtainen asia kuten fokuksen määrittely tai 
suurpiirteinen kuten uuden elementin, esimerkiksi puheen, 
lisääminen. Jatkakaa näin, kunnes on jäljellä opetella enää 
koko ryhmän tanssi. Miten paljon terälehdissänne oli yhteisiä 
asioita?

SADEPISARAT

Palatkaa omalle paperillenne. Piirtäkää sen kääntöpuolelle 
suuria sadepisaroita kuin kyyneliä, joiden sisälle voitte kirjoit-
taa. Kerro niihin, millaisista asioista voit huonosti. Mikä saa 
sinut itkemään, sisäisesti tai ulkoisesti? Ilmaise sitten liikkeillä, 
mitä nämä asiat ovat ja millaiseksi ne saavat olosi tuntumaan. 
Voitte tehdä tästä myös surujen yhteisen kyynelten tanssin 
koko ryhmän kesken, tai yhdistellä sadepisaroita ja terälehtiä 
eri tavoin keskenään.

Tunnista mitä kautta nämä paperin kummankin puolen 
asiat tulevat luoksesi. Jos esimerkiksi koet, että tietty seura 
aiheuttaa sinussa sadepisaroita, niin mieti voitko valita seurasi 
toisin? Tai voitko muuttaa omaa suhtautumistasi näitä ihmisiä 
kohtaan? Voitko esimerkiksi tuoda kohtaamiseenne jonkun/
joitakin niistä asioista, jotka saavat sinut voimaan hyvin? 

Voitte myös miettiä ryhmässä, mitä tehdä, jos ”mikään ei 
kiinnosta”, tai ei vain tiedä mistä voisi kiinnostua? Onko osal-
listujilla tällaisia kokemuksia? Osaavatko he määritellä mitkä 
asiat vaikuttavat tähän mielenkiinnon puutteen syntymiseen? 
Voiko mielestänne liian monesta asiasta kiinnostuminen olla 
haitallista?

UNELMIENI KARTTA
Harjoitus on muunneltu versio tanssija- ja yhteisöpedagogi 
Annukka Toivosen harjoituksesta hänen luvallaan.

Kartan piirtäminen: Tässä vaiheessa ohjaaja pitää salaisuu-
tena mihin tarkoitukseen liikekartta tehdään. Pyydä osallistujia 
piirtämään paperille heikommalla kädellään yhtenäinen liikettä 
ilmaiseva reittikartta, jota tulette käyttämään tilassa, jossa 
juuri nyt olette. Voitte piirtää esimerkiksi koukeroita, kaaria, 
siksakkeja, spiraaleja, hyppykohtia, jyrkkiä käännöksiä sekä 
levähdyksiä. Piirrä kartta luontevasti ja helposti.

Liiku kartan mukaan tilassa ja opettele liikkuminen 
mahdollisimman sujuvaksi. Voit joutua muuttamaan joitain 
ajoituksiasi ja reittejäsi, koska tilassa on myös muita ihmisiä 
omine polkuineen. Tämä on osa hauskuutta.

Unelmien kirjoittaminen: Kirjoita toiselle puolen paperia 
niitä uusia asioita, joita olet valmis vastaanottamaan elämääsi. 
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Asiat voivat olla sisäisestä rauhasta hyvän kierrätetyn pakas-
timen löytymiseen. Kerro myös miksi haluat asioita, esim. 
haluan takapihan, jotta voin viljellä terveellisiä yrttikasveja 
perheelleni ja naapureilleni. Listaa ainakin kuusi asiaa. Ota 
joukkoon myös asioita, joiden edessä olet hieman epävarma 
tai pelokas; harjoitus on hyvä tapa katsoa, haluatko tätä asiaa. 
Sijoittele asiat kartallesi. Kuuntele mihin kohtaan eri asiat 
sopisivat ja anna niiden löytää paikkansa helposti. Liikkeillä voit 
intuitiivisesti kuvata eri asioiden tärkeyttä sinulle, tai suhdet-
tasi/intohimoasi niihin. 

Lähde kulkemaan karttaasi ja matkallasi synnytä asioille 
liike. Liike voi olla suhteesi tähän asiaan tai jotain, joka ilmaisee 
tätä asiaa tai mitä sen seurauksesta tapahtuu. Toista karttaa 
useita kertoja, väsymykseen asti. Matkustaessasi näin suuntaa 
olemassaolosi voima ja energia matkantekoon. Huomaa, 
kuinka juuri tässä hypyssä tai kierähdyksessä voi olla pala sitä 
taivasta jota tavoittelet. Tee matkantekosi laadusta kiinnostuk-
sen kohteesi, anna päämäärän olla se.

VAPAUTUSHARJOITUS
Vaihe 1
Millaisissa asioissa koet rajoittavasi itseäsi? Mitä et ole tehnyt, 
vaikka haluaisit?

Saatuasi kiinni ajatuksesta, loihdi ympärillesi häkki, joka 
kuvaa tätä rajoitusten tilaa. Tee häkki käsilläsi itsesi ympärille 
tuntien kuinka se estää sinua liikkumasta. Häkin muoto voi olla 
hyvin moderni ja luova. Sopikaa määrä, esimerkiksi kahdeksan, 
erilaista työntöä, kaatoa, avausta, sormien napautusta, silit-
telyä, vapautuspotkua; mitä tahansa liikkeitä, joilla rikot tuon 
häkin. Liikesarja harjoitellaan niin, että muistat sen.

Loppuun kuuluu vapautuminen häkeistä. Tuuletuksen tai 
muun vapautumisen ilmentäjän voitte harjoitella etukäteen tai 
tehdä spontaanin version. 
 
Keskustelu
Keskustelkaa rakentavasta suhtautumistavasta omiin estei-
siinne. Millaisin asioin osallistujat kokevat rajoittavansa itse 
itseään? Miltä tuntui keskittyä todella vapautumaan niistä, 

nostiko se esiin pelkoa, vihaa, kaunaa, voimattomuuden 
tunnetta? Kaikikien harjoituksien toimivuuden kannalta yksilön 
prosessi on todella tärkeä. Jos hän ei ota harjoituksessa käsi-
teltäväksi sellaisia asioita, joilla hän kokee rajoittavansa itseään, 
on toimivuuskin tietysti laimeaa. Voimakkaan vapautumisliik-
keen, esim. potkun, ei tarvitse olla aggressiivinen ollakseen 
tehokas – päinvastoin. Monissa itämaisissa lajeissa käytetään 
esimerkiksi potkuja, mutta ei toisen potkimiseksi vaan oman 
energiana keskittämiseksi.
 
Vaihe 2
Pareittain: A on rajoittaja/este, ja B se ketä rajoitetaan. B 
pyrkii elämään vapaata tanssiaan tilassa ja seuraamaan keho-
nosiensa liikevirtaa ja impulsseja. A pyrkii rajoittamaan näitä. 
Aluksi hienovaraisesti, mutta harjoituksen aikana kokeillaan 
myös rankkaa rajoittamista ja toisen etenemisen tukkimista. 
Fyysistä kontaktia voidaan käyttää myös  hellästi, ryhmän 
taitojen mukaan. Vaihdetaan rooleja puhumatta.
 
Keskustelu
Millä tavoin eri ihmiset suhtautuivat ulkoisiin rajoituksiin? 
Nousiko ärtymystä, taistelutahtoa vai hyväksyntää? Millaisia 
mielikuvia kaksi ääripäätä, läpi harmaan kiven meneminen 
ja omien suuntien ja suunnitelmien muuttaminen ulkoisis-
ten impulssien vuoksi, eli sopeutuminen, herättävät teissä? 
Kumpi herättää enemmän vastakaikua? Pystytkö vuorote-
lemaan molempia tilanteen mukaan, vai onko toinen ääripää 
sinussa vahvempi? Mistä voimme tietää, koetteleeko ulkoi-
nen impulssi tahtoamme vai pyrkiikö se suojelemaan meitä ja 
ohjaamaan itseämme paremmalle polulle?

ITSEKSEEN OLON TANSSI
Osa 1
Päätetään aika, jonka jokainen viettää tanssien itsekseen, 
poissa toisten silmistä, esim. 15, 20, 40 tai 60 minuut-
tia. Mikäli tilaan, jossa ollaan, voi hajaantua laajasti, tehkää 
näin. Voitte tanssia yksinolonne myös ulkona eri paikoissa tai 
esimerkiksi jokainen itsekseen kodissaan ennen yhteiseen 
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harjoituspaikkaan saapumista. Huomioikaa, että tanssipaikalle 
otetaan mukaan myös kynä, paperi sekä laite, joka ilmaisee 
sovitun ajan kuluneen. Aikaa ei tarkkailla tehdessä. Kun saavut 
paikkaasi, kuuntele hetki paikallaanoloasi. Voit tehdä tämän 
missä tahansa tasossa tai asennossa.

Kuuntele mikä kehonosa lähtee ensimmäisenä liikkeeseen. 
Pyri keskittämään kaikki huomio itseesi, vetäytymään ulkoi-
sesta maailmasta kohti kehon sisäistä kokemista ja tilaa. Tunne 
hengityksesi ja aavistuksen verran pidennä ja rauhoita sitä. 
Sukella liikkeeseen, jota olet nyt. Tartu esimerkiksi puolelta 
toiseen heijaavaan rintakehään, seuraa ja muuntele sitä, 
koska se johdattaa sinut seuraavaan paikkaan. Anna liikkeen 
synnyttää mielikuvia, jos ne ovat syntyäkseen. Heiluminen voi 
esimerkiksi tuoda ensin mielikuvan vanhasta miehestä keinu-
tuolissa, joka voi vaihtua esimerkiksi kuvaan tuulessa heiluvasta 
puusta. Liike voi jatkua esimerkiksi päähän ja niskaan ja se voi 
tuntua kuin aaltojen tanssilta rantaa kohden. Tanssi etsien, 
kuulostellen ja luoden tämänhetkistä energiaa ja anna sen 
muuntua ja vapautua. Päästä irti ennakkokäsityksistäsi – kuten 
”tänään olen niin väsynyt, että liikun vain hitaasti / haluan 
liikkua isosti ja näyttävästi” – ja ole vain itsesi kuuntelija, näky-
mätön ystävä.

Äänimerkin jälkeen pysy pysähtyneisyydessä silmät suljet-
tuina noin 2–3 minuutin ajan. Kuuntele hengitystäsi ja anna 
sen tuntua kehossasi.

Harjoituksen lopuksi voit antaa katseesi liukua ympäris-
tössä ja havainnoida sävyä, jolla sen näet. Huokuuko ympäris-
töstä sinulle iloa, tasapainoa, haikeutta, surua, vihaa, turhuu-
den tunnetta, rakkautta, pettymystä – vai mitä? Pysy tarkkai-
lijan roolissasi; näin vältät samaistumisen ja huomaat, ettet ole 
ohimenevä tunteesi vaan ne ovat jotakin mitä koet.
 
Osa 2
Jos osa 2 tehdään suoraan ensimmäisen osan perään, niin 
saliin tullessa yksinolon hiljaisuus pidetään. Jokaisen tehtävä 
on pysyä nyt itsessään ja kuulostella sen herättämiä ajatuk-
sia, tuntemuksia. Toisessa osassa yksinolontanssi tuodaan 
toisille. Ollaan toisten kanssa yksin. Harjoitellaan pysymistä 

totena niille tuntemuksille ja sille maailmalle, jota kosketimme 
yksinolossa. Tutkitaan, mitä voimaa toisten läsnäolosta välittyy 
omaamme. Tanssija päättää missä muut ovat suhteessa hänen 
tanssiinsa. Esimerkiksi katsovatko he kaikki sinua yhdestä 
kulmasta, piiristä ympäriltäsi, erittäin läheltä / erittäin kaukaa, 
eri tasoilta jne.

Harjoituksessa pyritään olemaan kokonaan puhumatta. 
Kun edellinen tanssija on lopettanut, hän kumartaa hiljaisuu-
dessa taputtamattomalle yleisölle, kunnioituksesta heidän 
panoksestaan hänen yksinolontanssiinsa. Hän, joka tuntee 
vuoronsa tulleen seuraavaksi, osoittaa yleisölle minne hän 
toivoo heidän istuvan/seisovan tms. Kun kaikki ovat antaneet 
tanssinsa tai kun ohjaaja antaa äänimerkin, jokainen asettuu 
tilaan häntä sillä hetkellä kutsuvaan paikkaan. Jos mahdollista, 
istu polvi-istunnassa tai tuolilla, niin että jalat eivät ole ristissä. 
Hengittäen pidennä selkäsi sen luonnollisiin kaariin ja sulje 
silmäsi. Anna leukasi olla pehmeä. Pysähdy aistimaan läsnä-
oloasi yhdessä toisten kanssa.
 
Taustaksi 
Harjoituksissa, jossa jokainen jakaa oman tanssinsa toisille, 
voi nousta vertailua ja kateutta esiin – vaikka emme halu-
aisi. ”Tuo uskaltaa olla rohkea, kaikki tykkäsivät tuon tanssista” 
jne. Näiden tuntemuksien mahdollisuudesta on hyvä puhua 
ryhmän kesken ennen harjoitusta. Miksi me vertailemme? 
Onko siitä jotain aitoa hyötyä kasvullemme vai onko se vain 
mielen mekaaninen tapa?
 
Pohdittavaksi ja loppukeskusteluun
Millaiselta itsekseen olo tuntui? Millainen kaiku sanalla ”yksin” 
on? Milloin yksinolo on tuntunut sinusta hyvältä? Mistä erityi-
sesti nautit silloin? Oletko joskus kuuntelematta ääntä, joka 
sanoo, että nyt on hyvä olla itsekseen hetki? Miksi? Onko 
yksinolo tuntunut sinusta joskus haastavalta, vaikealta, pelot-
tavaltakin? Missä kohtaa kehoasi se tuntuu? Millä keinoilla 
voisit helpottaa itseäsi tällaisen tilanteen tullessa? Esimerkiksi 
syvä hengitys, voimalauseet, voimamusiikki jne.

Milloin ihminen on yksinäinen? Tapahtuuko näin vain 

HARJOITTEET
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ollessamme yksin, vai voimmeko tuntea olevamme yksinäi-
siä, vaikka olemme toisten ihmisten ympäröiminä. Onko tällä 
maapallolla lopulta mahdollisuutta olla yksin? Vai onko se 
harha, jonka läpi emme näe olevamme rakennusten, puiden, 
eläinten, taivaan, auringon, tähtien – ja tämän maapallon 
kanssa. 

PALAPELI – YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN
Harjoitus sopii kun ryhmän jäsenet tuntevat toisensa. Ryhmä 
istuu puolikaaressa. Yksi kävelee ottamaan sen hetkistä oloaan 
(tms.) kuvaavan asennon. Asennon saa ottaa mihin vain 
tilassa. Seuraavan henkilön tehtävä on ”liittyä kuvaan”; myös 
fyysisesti, eli jollain tavalla olla fyysisessä kontaktissa edel-
liseen. Ajatus palapelistä voi auttaa ja luoda mielenkiintoisia 
kohtaamisia.

Seuraavan kuvaan tulijan on myös oltava yhteydessä 
johonkin jo kuvassa olijaan; ei kuitenkaan välttämättä juuri 
edellä menneeseen ihmiseen. Palapeliharjoitukseen voi ottaa 
myös jonkin ryhmää koskevan teeman, kuten ”turvallisuu-
den tunteeni tässä ryhmässä”. Lämmittelyn jälkeen kävelyn 
voi unohtaa ja liikkua eri tavoin ottamaan asennon. Vähitellen 
tanssiaikaa asentoon voi pidentää, myös seuraavaksi tulevan.
 

Variaatio 1
Välillä joku istuvista ryhmäläisistä voi pyytää jotakuta poistu-
maan kuvasta. Miten kuva muuttui? Millainen siitä tuli nyt? 
Sanokaa tämä ääneen, ensimmäisillä sanoilla jotka tulevat 
mieleenne. ”Hieman ontompi, rauhallisempi, tyhjempi, surul-
lisempi”.
 
Variaatio 2
Seiskää piirissä olkapäät yhdessä. Hengittäkää yhdessä 
muutama kerta, tuntekaa ryhmänne voima. Yksi kerral-
laan poistuu taakse, jättäen aukon rinkiin. Muut ryhmäläi-
set sanovat ääneen positiivisia asoita, joita ryhmästä poistuu, 
tämän ihmisen poistuessa. Kuultuaan ja hengitettyään nämä 
itseensä, ryhmän jäsen palaa voimistuneena.

Pohdittavaksi: Se hyvä, mitä pystymme näkemään itsessä, 
kertoo meidän kyvystämme nähdä toisissa hyvää.  Erään 
viisaan mukaan ”rikkinäinenkin kello näyttää oikeaa aikaa kaksi 
kertaa vuorokaudessa” (Shubamrita 2014). Harjoituksessa 
on hyvä mahdollisuus pohtia, ovatko meistä kuulemamme 
positiiviset asiat usein samoja? Niitä ei tietenkään ole tarpeen 
muuttaa. Mutta onko meissä sellaisia piileviä vahvuuksia, joita 
voisimme myös tuoda ryhmään? Kuinka voisimme kehit-
tää myös itsessämme näitä puolia, onko tämä mielestänne 
mahdollista?
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FYYSINEN KIRJOITTAMINEN 
– KESKENERÄISYYDEN 
KEHOLLINEN METODI
TIINA IA TANSKANEN-PAAVOLA

Fyysinen kirjoittaminen identiteettityön ja osallisuuden tukena 
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Viisas mies, kreikkalainen,
nimeltään Hämärä,
oli oikeassa, nyt
sen ymmärrän:
en iltaan mennessä koskaan
ole pääsevä perille
ja yöllä, nukkuessa,
tulen alkuuni takaisin.

 
– Pentti Saarikoski

Kiinnostukseni kehollisuuden ja kirjoittamisen yhdis-

tämiseen heräsi teatteri-ilmaisun ohjaajaopintojeni 

aikaan. Muistan opettajani Siri Kolun pitämän drama-

turgian kurssin, jossa eräällä tunnilla tehtiin pieniä 

kehollisia harjoitteita, joihin yhdistettiin kirjoitta-

mista. Kiinnostuin heti siitä, miten laajat mahdollisuu-

det tällä tekstin tuottamisen tavalla on. Mietin, voisiko 

tätä viedä vielä pidemmälle. Kokemus kehollisuu-

den ja kirjoittamisen yhdistämisestä vahvisti tunnetta 

siitä, että henkilökohtainen tapani työskennellä tekstin 

kanssa oli ollut fyysinen. En vain ollut osannut tunnis-

taa sitä tai antaa sille nimeä. Oivallukseni pohjalta 

yksittäiset harjoitteet yhdistyivät kokonaisuuksiksi ja 

lopulta fyysisen kirjoittamisen menetelmäksi. 

Fyysinen kirjoittaminen on kehollinen tapa tuottaa 

tekstiä. Metodina se vähentää painetta tekstin keksi-

misestä ja vapauttaa energiaa luovuudelle. Kehoa 

rasitetaan erilaisin fyysisin harjoittein, joiden tavoit-

teena on vapauttaa liiasta tietoisuudesta. Kun kehoa 

on herätelty ja hengästytetty, aukeaa usein puroja, 

joista pulppuaa uudenlaisia lauseita, tuntematto-

mia rytmejä, oivalluksia ja suodattamattomia sanoja. 

Fyysinen kirjoittaminen sopii monenlaisille ihmisille. 

Se toimii niille, jotka eivät ole olleet kirjoittamisen 

kanssa paljoakaan tekemisissä sekä niille, joilla on 

huonoja kokemuksia tekstin tuottamisesta ja negatii-

vinen käsitys omista kyvyistään kirjoittajana. Toisaalta 

fyysinen kirjoittaminen sopii myös tottuneille kirjoit-

tajille ja kirjoittamisen ammattilaisille. Metodi toimii 

kirjoittamisen lisäksi myös kehollisuuden sektorilla. 

Ihmiset, jotka eivät ole tottuneet liikkumaan tai rasit-

tamaan kehoaan, voivat saada elämyksen myös kehol-

lisesta kokemuksesta, ei vain itse kirjoittamisesta.

Sukulaisuutta fyysiselle kirjoittamiselle edusta-

vat erilaiset perinteisestä kirjoittamisesta poikkeavat 

sovellukset kuten yhteisöllisen kirjoittaminen. Anna 

Jyrkiäinen ja Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo ovat kirjas-

saan Yhteisöllinen kirjoittaminen avanneet yhtei-

söllisen kirjoittamisen perusperiaatteita ja mahdol-

lisuuksia. He tarkastelevat kirjoittamisen opetusta 

peruskoulussa. Kirja avaa yhteisöllisen pedagogiikan 

ja kirjoittamisen opettamisen maailmoja ja mahdolli-

suuksia. Teosta voivat hyödyntää ohjaajat ja opettajat, 

mutta myös ketkä tahansa kirjoittamisesta kiinnos-

tuneet. Yhteisöllisessä kirjoittamisessa, kuten fyysi-

sessä kirjoittamisessakin, kannustetaan rohkeuteen ja 

luovuuteen. Menetelmät avaavat uudenlaisia näkökul-

mia kirjoittamiseen sekä tekstin tuottamiseen. Odotan 

innokkaasti, että tällaiset uudet, luovat sovellukset 

saavat yhä enemmän jalansijaa sekä arvostusta.

TUNNISTAMINEN, TUNNUSTAMINEN, 
KIRJOITTAJUUDEN KESKENERÄISYYS

Kun kirjoitin ensimmäistä kokopitkää näytelmääni, 

törmäsin monta kertaa seinään. En tiennyt välillä 

yhtään mitä tai mistä kirjoittaa. Kerran, kun tekstin 

tuottaminen oli vaikeaa, tuskailin aikani, laitoin 

lenkkivaatteet päälle ja lähdin juoksemaan. Kuuntelin 

musiikkia ja kohonnutta sykettä, veren virtausta 

suonissa. En aktiivisesti ajatellut, mitä olin aikai-

semmin kirjoittanut tai yrittänyt selvittää sitä, miten 

jatkaisin kirjoittamista lenkin jälkeen. Aikani hölkät-

tyäni mieleeni iski ajatus: ”Niinhän sen pitää mennä!” 
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Sain aluksi hullulta tuntuneen idean, jota lähdin 

kehittämään mielessäni. Kun saavuin kotiin, aloin 

hahmotella saamaani ideaa tekstiksi, henkilöhah-

moiksi ja repliikeiksi. Tästä aluksi aivan päättömältä 

tuntuneesta ideasta tulikin yksi näytelmäni kanta-

vista ajatuksista. Lenkillä saamani idea ei poistanut 

tai suoristanut kirjoittamisen ja editointityön mutkia, 

mutta en usko, että olisin päätynyt saamaani loppu-

tulokseen, jos olisin lenkin ajan vain istunut tuijotta-

massa koneen valkoista ruutua.

Omista kokemuksistani innostuneena aloin 

kehitellä pieniä työpajoja, joita vedin teatteriharrasta-

jille. Uskalsin tehdä työpajoista haastavia, sillä osallis-

tujat olivat jo valmiiksi tottuneita esiintyjiä ja heittäy-

tyjiä. Muistan, kun alkupiirissä eräs osallistujista 

sanoi, että hänen suhteensa kirjoittamiseen on vaikea. 

Äidinkielen opettaja oli muinoin sanonut hänelle, että 

hän on huono kirjoittamaan. Jakaessaan kokemuk-

siaan, hän päätti puheenvuoronsa sanoin: ”vihaan 

kirjoittamista”. Hän kuitenkin osallistui tunnolli-

sesti jokaiseen harjoitteeseen, vei itsensä äärirajoille 

ja kirjoitti. Osan tuottamistamme teksteistä luimme 

ääneen. Olin äimistynyt. Henkilö, joka oli omien 

sanojensa mukaan huono kirjoittaja ja vihasi kirjoitta-

mista, oli tuottanut upeita tekstipätkiä. Hän oli itsekin 

ihmeissään. Hänen palautteensa oli: ”Oli ihanaa, kun 

sai vain kirjoittaa ilman painetta olla hyvä. Ei ahdis-

tanut.” Silloin viimeistään tajusin, että tässä on jotain 

erittäin käyttökelpoista.

Sanon usein, että fyysisen kirjoittamisen työtapa on 

keskeneräisyyden metodi. Sillä tarkoitan, että ajatuk-

sena ei ole tuottaa valmista, vaan enemmänkin tuottaa 

materiaalia. Siitä suurin osa voi olla aiheen vierestä, 

pelkkää tajunnanvirtaa, mutta mukaan mahtuu myös 

ehkä juuri se kadoksissa ollut punainen lanka ja idea, 

Fyysinen 

kirjoittaminen on 

kehollinen tapa 

tuottaa tekstiä.”

joka lähti kehollisesta impulssista. Vaikka tuotettu 

materiaali ei sinänsä ole valmista, on siitä helpompi 

lähteä etenemään, karsimaan, lisäämään ja poista-

maan. Enää ei tarvitse lähteä liikenteeseen tyhjästä.

FYYSINEN KIRJOITTAMISEN 
MAHDOLLISUUDET IDENTITEETTITYÖSSÄ

Erilaisilla tehtävänannoilla fyysistä kirjoittamista voi 

viedä jonkin aiheen äärelle. Kun teemana on minäkuva 

tai identiteetti, voi kirjoitustehtävinä olla aihee-

seen liittyviä harjoitteita. Teeman tarkasteleminen 

sekä ulkopuolelta että henkilökohtaisella tasolla voi 

tuottaa paljon. Kirjoitustehtävissä näkökulman vaihto 

tuottaa usein mielenkiintoista materiaalia. Jos tehtä-

vänannossa ohjeistetaan minä-muotoisen kerronnan 

käyttöön, tuottaa se tietynlaista materiaalia, joskaan 

tekstissä ei tarvitse kertoa juuri kirjoittajan minästä. 

Toisenlainen, enemmän ulkopuoliseen havainnoimi-

seen kehottava ohjeenanto synnyttää myös mielenkiin-

toista materiaalia. Identiteettityössä huomion keskiön 

siirtäminen pois itsestä pois voi myös synnyttää uusia 

havaintoja itsestä. Kirjoittaja ikään kuin lainaa toisen 

silmälaseja nähdäkseen asioita toisessa valossa ja 

tehdäkseen erilaisia havaintoja.

Harjoitteiden ohjaajan täytyy olla hereillä ja aistia 

osallistujien tuntemuksia.

Kun käsitellään sensitiivisiä aiheita, kuten minäku-

vaa ja identiteettiä, voivat harjoitteet viedä osallis-

tujan hyvinkin syvälle omiin pohdintoihin. Pinnan 

alta voi nousta asioita, jotka voivat olla traumaatti-

sia ja vaikeita. Kun kehoa on rasitettu ja puolustus 

on matalalla, saattaa se nostattaa esiin myös ahdis-

tavia tunteita. Harjoitteiden vetäjän vastuulla on se, 

millaisia harjoitteita hän teettää ja kuinka harjoitteita 

puretaan. Mitään patenttivastausta ei ole. Jonkun 

ryhmän kanssa haastavimmatkaan harjoitteet eivät 

tuota äärireaktioita ja jollekin ryhmälle voi helpompi-

kin tehtävä olla liian haastava tai ahdistava.

Ohjaajan vastuulla on valita harjoitteet ryhmän 

tason mukaan. Tuntemattomaan ryhmään meno on 

vetäjällekin aina jännittävää ja ensimmäiset harjoitteet 

ovat tanssia heikoilla jäillä. Kun pitää aistit avoimina 

ja tilanteen dialogisena ja turvallisena, uskon, että 

ihmiset luottavat ja uskaltavat lähteä turvallisin mielin 

harjoitteisiin.
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MINUN TEKSTINI, MINUN ÄÄNENI

Olen kohdannut fyysisen kirjoittamisen työpajoissa, 

että suurella osalla pajaan tulevista on valmiina 

vahvasti luotu kuva siitä, millainen on kirjoittajana. 

Usein olen kuullut sanottavan: ”Minä olen huono 

kirjoittaja tai ”Minä olen kirjoittanut koko elämäni”. 

Työpajaan tulleiden kokemusmaailma kirjoittamisesta 

on muodostunut monen vuoden ajan, niin koulu- kuin 

vapaa-ajan kokemusten perusteella. Osa heistä on 

määritelty ulkoapäin hyviksi kirjoittajiksi esim. hyvien 

äidinkielen numeroiden tai opettajan kehujen mukaan. 

Osa puolestaan kokee sisäistä voimaantumista kirjoit-

tamisesta ja tuntee siksi olevansa hyvä kirjoittaja. 

Samaa pätee myös toisin päin. Ulkoa tulleet moitteet 

ja arvostelu ovat saaneet toiset tuntemaan riittämättö-

myyttä kirjoittajina.

Hämmästyttävää kyllä, nämä huonoiksi kirjoitta-

jaksi itsensä esitelleet ovat yleensä paljastuneet tuotte-

liaiksi ja omaperäisiksi sanan käyttäjiksi työpajoissa 

tehtyjen harjoitusten purkujen yhteydessä. Näiden 

”hyvien ja huonojen kirjoittajien” tekstit ovat olleet 

mielenkiintoista luettavaa. Joskus on käynyt niinkin, 

että paljon kirjoittaneet ja vahvan kirjoittaja-minän 

luoneet kirjoittajat ovat kokeneet fyysisen ja toimin-

nallisen tehtävänannon haastavaksi ja menneet jopa 

lukkoon. Heidän on ollut vaikeaa ryhtyä alttiiksi 

kehosta kumpuaville impulsseille ja antaa virtauksen 

viedä. Heidän on ollut vaikea olla keksimättä. Kehon 

ja liikkeen tuottamaa assosiaatioon perustuvaa tekstin 

tuottoa on rajoittanut sisäinen pakko tehdä oikein, 

tehdä mielenkiintoista. Heidän on ollut vaikea päästää 

irti totutusta mallista. 

Vaikka ei voida tehdä yleistyksiä ja puhua kaava-

maisesta mallista, joka pätee aina samalla tavalla, ovat 

tekemäni huomiot ja kokemukseni antaneet vahvis-

tusta sille, että fyysisten harjoitteiden ja kirjoittamisen 

yhdistelmää ei ole tutkittu vielä riittävästi ja valjastettu 

käyttöön. Mahdollisuudet muun muassa minäkuvan 

vahvistamiseen ja tukemiseen fyysisen kirjoittamisen 

kautta ovat hyvät.

PURKU, UHKA VAI MAHDOLLISUUS?

Taidelähtöiset menetelmät identiteettityön tukena 

-projektin aikana olemme pohtineet muiden työryh-

mäläisten sekä prosessissa mukana olleiden ohjaajien 

kanssa, onko tehtävien purku tärkeää vai ei. Purulla 

tarkoitetaan harjoitteen jälkeistä tilaa. Purku voi olla 

sanallinen, jolloin ihmiset jakavat suullisesti kokemuk-
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siaan harjoitteesta. Purku voi olla myös kuvataiteen 

keinoin tehty esim. maalaus, purku voi olla myös fyysi-

nen esim. liike tai tanssi.

Mainitsin aikaisemmin, että ei ole patenttivas-

tausta siihen, mitkä harjoitteet toimivat millekin 

ryhmälle. Samalla tavoin en osaa myöskään vastata 

vuorenvarmasti, milloin purku on paikallaan ja milloin 

ei. Fyysisen kirjoittamisen työpajoissa olen käyttä-

nyt usein sanallista purkua. Tehtävät ts. kirjoituk-

set on voitu lukea ääneen, jonka jälkeen jokainen on 

voinut vuorollaan kertoa, miltä harjoitus on tuntunut. 

Jos osaa sanallistaa tuntemuksiaan, analysoida sekä 

haasteita että onnistumisen kokemuksia, on miele-

kästä purkaa tehtävät sanallisesti. Joskus puruissa voi 

nousta myös tuntemuksia, joita ei välttämättä halua 

sanoa ääneen. Silloin purkukin voi olla kirjoittamalla 

tehty tai vaihtoehtoisesti fyysinen.

Aina ei tarvitse purkaa. Joskus harjoitteen jälkei-

nen taika katoaa, jos heränneitä tuntemuksia aletaan 

avata ja sanallistaa. Toisaalta on myös tilanteita, 

joissa harjoitteet voivat aiheuttaa ikäviä ja ahdista-

via tunteita, jotka halutaan tuoda esille ja sanoiksi, 

etteivät ne seuraisi mukana. Purkaminen on myös 

osa oppimisprosessia. Purkaminen on myös hyvin 

minä-lähtöistä. Jokainen saa sanoa, miltä minusta 

tuntuu. Ei ole oikeita tai vääriä tuntemuksia. On vain 

erilaisia, subjektiivisia kokemuksia. Niiden jakami-

nen voi olla hedelmällistä. Silloin pystyy vaihta-

maan hetkeksi tarkastelunäkökulmaa pois itsestään ja 

tarkastella asiaa hetken toisen silmälaseilla.

ESITYKSELLISYYDESTÄ KOHTI 
ELÄMYKSELLISYYTTÄ

Monilla ryhmän ohjaajilla on jokin esityksellinen 

tavoite ryhmänsä kanssa. Minua on mietityttänyt viime 

aikoina esityksellisyyden ja elämyksellisyyden vastak-

kainasettelu. Onko taide arvokasta, jos se sisältää vain 

prosessin? Onko oltava lopputuote esim. esitys, että 

taide kokee lunastuksen, on ”oikeaa”. Olen huomioi-

nut, että useat teatteri-, kirjoitus- ja musiikkikerhot 

tähtäävät esitykseen ja esityksen painoarvo on suuri. 

Tähän ilmiöön olen törmännyt sekä itse opettaessani, 

että ollessani muiden opissa.

Esityksen vaade on sisäänrakennettu ja opittu 

jo varhain. Minulle on jäänyt mieleen eräs teatteri-

Fyysisen kirjoittamisen 

työtapa on keskeneräisyyden 

metodi. Ajatuksena ei ole 

tuottaa valmista, vaan 

enemmänkin tuottaa 

materiaalia.”

leiri, joka kesti muutamia päiviä. Osa osallistujista oli 

tehnyt aikaisemmin teatteria, osalle se oli ensikosketus 

tähän taidemuotoon. Olin ehtinyt juuri esitellä itseni 

ja toivottaa oppilaat tervetulleeksi leirille, niin eräs 

oppilas jo kysyi: ”Koska me aletaan tehdä esitystä?” 

Vastasin, että: ”Ensin tutustumme teatterin maail-

maan ja toisiimme, tutustumme improvisaatioon, 

pelaamme, leikimme. Esityksen harjoittelu tulee kyllä 

aikanansa.” Jäin pohtimaan oppilaan kysymystä sekä 

taiteen ja esityksellisyyden yhteyttä.

Koen hieman harmilliseksi, jos taiteen opetuksessa 

panostetaan vain lopputuotteeseen, esitykseen tms. 

vastaavan tuotokseen ja jätetään matka, prosessi 

toisarvoiseksi. Esityksellisyys vahvistaa yleensä niiden 

henkilöiden vahvuuksia, jotka ovat ulospäinsuuntau-

tuneita, suulaita ja joille esiintyminen on luontevaa. 

Taidelähtöiset ja toiminnalliset menetelmät identi-

teetti- ja itsetuntemustyön välineenä antavat arvon 

myös prosessille. Prosessilähtöisyys tukee usein 

tekijöitä tasapuolisemmin. Jokainen osallistuja tekee 

samat harjoitteet, saa tehdä omalla tyylillään, saa 

tulla näkyväksi sekä yksilönä että ryhmäläisenä, saa 

saman verran peliaikaa. En väheksy myöskään esitys-

ten arvoa. On erittäin palkitsevaa harjoitella ja esittää 

esitystä, saada kontakti yleisöön ja voimaantua siitä. 

On kuitenkin syytä aina tarkastella, mikä on esityk-

sellisyyden ja elämyksellisyyden suhde ja voimatasa-

paino.

Fyysisessä kirjoittamisessa minua kiehtoo elämyk-

sellisyyden mahdollisuus. Harjoitteet eivät tähtää 

valmiiseen lopputuotteeseen tai lopulliseen muotoon. 

Erilaisten harjoitusten päämäärä on antaa kirjoitta-

jalle lisää työkaluja tuottaa erilaista ja erimuotoista 
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tekstiä, antaa uusia ideoita sekä näkökulmia. Toki voi 

käydä vahingossa niin, että harjoitteiden pohjalta tulee 

valmista materiaalia tai osaa tuotetusta materiaalista 

voi käyttää johonkin toiseen, jo ennalta suunnitel-

tuun kokonaisuuteen. Se ei tietysti ole millään tavalla 

väärin vaan pelkästään iloinen asia. Harjoitteita voi 

myös ohjata tietoisesti siihen suuntaan, että niistä 

olisi enemmän hyötyä valmiin ja hiotumman materi-

aalin tuottamisessa. Fyysisen kirjoittamisen metodin 

rikkaus on kuitenkin se, että painetta valmiille tuotok-

selle tai esitykselle ei ole.

MUSIIKIN VOIMA

Käytän usein fyysisen kirjoittamisen tukena tai vastuk-

sena musiikkia. Musiikki on vahva elementti, sanat 

erityisesti. Harkitsen milloin musiikin käyttö harjoit-

teen kanssa on perusteltua ja milloin ei. Tiettyihin 

harjoituksiin sopii esimerkiksi rumpumusiikki, joka 

muodostuu pelkästään rytmisoittimien rummutuk-

sesta, rytmeistä, beatistä, ilman melodiaa tai sanoja. 

Jos haluan laittaa ryhmän hulluttelemaan, ilakoi-

maan ja irrottelemaan, suosin silloin kappaleita, 

jotka kaikki tunnistavat, jotka ovat osa kollektiivista 

Ei ole oikeita tai vääriä 

tuntemuksia. On vain erilaisia, 

subjektiivisia kokemuksia.”

muistia. Joihinkin keskittymistä vaativiin harjoittei-

siin voi sopia maalaileva instrumentaalimusiikki tai 

hiljaisuus. Oman äidinkielen sanat synnyttävät usein 

vahvoja mielikuvia, tunteita ja ajatuksia. Sanat ovat 

valtaa. Olen huomannut, että en käytä kovin paljon 

suomeksi, englanniksi tai ruotsiksi laulettua musiik-

kia, sen vuoksi, että näitä kieliä Suomessa ymmärre-

tään eniten. 

Edellä mainitsemani perustelut eivät ole ainoita 

ja oikeita tapoja käyttää tai olla käyttämättä musiik-

kia, ne ovat vain pohdintoja, joihin olen kokemuksien 

kautta päätynyt. Musiikki ja sen kokeminen on myös 

kulttuuriin sidonnaista. Myös elinympäristö muokkaa 

sitä, miten musiikki koetaan ja miten siihen reagoi-

daan. Musiikki tuottaa reaktioita. Musiikin käytön 

voi huomata tekstin rytmistä, musiikki ikään kuin 

imeytyy kirjoittajaan ja sitä kautta paperille. Musiikki 

voi aiheuttaa hyvää mieltä ja mukavaa virtaavuutta 

kirjoitukseen. Musiikki voi myös aiheuttaa ääretöntä 

vastustusta ja närkästystä. Mitään näistä reaktioista 

ei tarvitse pelätä. Ohjaajana on vain hyvä tiedostaa, 

että musiikki on vahva elementti ja aiheuttaa ihmisissä 

erilaisia tunteita ja käyttäytymistä. Ohjaajana on oltava 

valmis reagoimaan myös näihin tunteisiin.
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Fyysisen kirjoittamisen harjoitteet etenevät portaittain. 
Ensimmäisinä harjoitteina uuden ryhmän kanssa kannattaa 
lähteä hieman kevyemmistä harjoituksista liikkeelle. Ryhmän 
tullessa tutuksi tai ollessa jo valmiiksi innokas tekemään vaati-
vampia harjoitteita, on syytä antaa heille mielekästä haas-
tetta ja nostaa vaikeustasoa. Tässä artikkelissa olen tietoisesti 
jättänyt harjoitteiden avaamisen pois keskiöstä ja pyrkinyt 
enemmänkin kertomaan fyysisen kirjoittamisen metodista. 
Kuitenkin uskon, että muutama harjoite-esimerkki on paikal-
laan, jotta metodin soveltaminen hahmottuisi paremmin. 
Seuraavassa kuvailen muutaman erilaisen harjoitteen, kevy-
emmän ja haastavamman.

ELÄIMET
Jokaiselle ryhmäläiselle annetaan paperi ja kynä. Jokainen saa 
valita tilasta mieleisensä kirjoituspisteen. Se on paikka, johon 
palataan kirjoittamaan liikkeellisten harjoitteiden välissä. Sen 
jälkeen kukin ryhmäläinen ohjeistetaan ottamaan lattialta 
sopivan suuruinen tila. Ryhmäläiset laittavat silmät kiinni, 
taustalla voi käyttää esim. rummutusta tai muuta rytmikästä, 
mielellään kuitenkin sanatonta, musiikkia. 

Ohjaaja ohjeistaa ryhmäläiset mielikuvamatkalle eläinten 
maailmaan. Ohjaaja antaa ensimmäisen eläimen (esim. karhu) 
ja pyytää ryhmäläisiä hakemaan eläimen liikettä kehoonsa, 
silmät saa aukaista, kun haluaa. Kun eläimen liike alkaa 
löytyä, voi alkaa myös liikkua tilassa. Ohjaaja aistii ryhmää ja 
antaa liikkeen kasvaa. Kun ryhmäläiset alkavat päästä liik-
keen maailmaan, voi antaa lisäohjeistusta esim. miten eläimet 
ovat suhteessa toisiinsa. Kun ryhmäläiset ovat saaneet ottaa 
kontaktia tai halutessaan olleet ottamatta, ohjaaja ohjeistaa 
jokaisen omalle kirjoituspisteelleen.

Ohjaaja antaa kirjoitukselle aiheen, esim. ”Seikkailu keski-
päivällä”, ja pyytää jokaista miettimään hetken, miltä kehosta 
tuntuu, mikä on kehon rytmi, mikä on hengityksen rytmi, 
millaisia tuntemuksia eläimen liike aiheutti. Sen jälkeen ohjaaja 
pyytää ryhmäläisiä siirtämään fyysisen kokemuksen paperille. 
Varsinaista oikein tai väärin tekemistä ei ole, tavoitteena olisi 
kuitenkin, että tekstiä ei tarvitsisi ”keksiä”, vaan mieluummin 

kuunnella kehon antamia impulsseja, olivat ne mitä hyvänsä. 
Kuuntelu ja hetkessä oleminen ovat olennainen osa harjoi-
tetta.

Hetken kirjoittamisen jälkeen, ohjaaja pyytää laske-
maan kynät ja palaamaan takaisin tilan keskelle. Kirjoitukset 
saavat jäädä kesken. Sen jälkeen ohjaaja ohjeistaa jonkin 
toisen eläimen. Harjoite toistetaan, kirjoitustuokio toistetaan. 
Ohjaaja voi valita, antaako ryhmäläisten jatkaa samasta otsi-
kosta vai ohjeistaako uuden otsikon. Ohjaaja voi myös aistia 
ryhmää ja sitä, kuinka monta eläintä kannattaa teetättää.
 
Purku
Tehtävän voi purkaa halutessaan. Piiriin kokoontuminen 
ja lattialla istuminen ja tekstien vuorotellen lukeminen on 
mielestäni mukava tapa, mutta pyrin aina purkua tehdessä 
artikuloimaan selvästi myös sen, että oman tekstin jakaminen 
ei ole pakollista. Toki kannustan ääneen lukemiseen, sillä myös 
se voi olla voimauttava kokemus.
 
Tavoite
Eräs harjoitteen tavoite on kehon vapauttaminen ja heittäyty-
minen, leikkimielinen ilo. Kirjoituksellinen tavoite on erilais-
ten tekstin rytmien kokeileminen. Se, mitä esimerkiksi kulmi-
kas ja äkkinäinen liike kehossa aiheuttaa, voi näkyä paperilla 
esim. lyhyenä lauserakenteena, tiiviinä ilmaisuna, tietynlaisena 
muotona. Erilaisten liikelaatujen kokeileminen voi vapauttaa 
myös omaa, tiettyyn muotoon lukkiutunutta, kirjoitusilmai-
sua. Fyysinen aktivointi voi auttaa kirjoittajaa löytämään itselle 
ei-tyypillisiä tekstilaatuja.

Huomioita
Tehtävä voi herättää monenlaisia fyysisiä reaktioita ja tunteita, 
mutta tähänastisien kokemusten mukaan, ryhmäläiset ovat 
heittäytyneet tämänkaltaisiin tehtäviin helposti. Eläimet ja 
liikkeen imitoiminen voivat olla helppo aloitus, sillä kenenkään 
ei tarvitse tuottaa omaa liikettä, vaikka liikemateriaali onkin 
täysin omaa.
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KIRJE

Kirje-harjoite on hyvin vaativa ja käytän harjoitetta vain silloin, 
kun uskon, että ryhmä on siihen valmis. Tämän kaltainen 
harjoitus voi herättää myös vastustusta ja negatiivisia tunteita. 
Harjoite on myös fyysisesti rasittava.
 
Alkutilanne
Jokainen ottaa kynän sekä paperin. Paperin tulisi olla irto-
nainen, sellainen, joka ei ole kiinni esimerkiksi muistivihkossa. 
Jokainen valitsee tilasta kirjoituspisteen ja jättää kirjoitus-
välineensä sinne ja tulee itse tilan keskelle. Ohjaaja ohjeis-
taa ryhmää niin, että kuvailee esimerkiksi jonkin epämiellyt-
tävän säätilan tai luonnonilmiön. Jokainen lähtee liikkumaan 
ja ottaa liikkeessään huomioon ohjaajan syöttämät mieliku-
vat. Ohjaaja voi halutessaan käyttää myös musiikkia. Musiikki 
voi olla uhkaavaa tai raskasta. Ohjaajan kuvailema tilanne 
muuttuu koko ajan raskaammaksi, ryhmäläisille annetaan 
erilaisia liikkeellisiä haasteita esim. upottava suo jne. Ohjaaja 
ohjeistaa myös huomiomaan ohjaajan käsien yhteen taputuk-
sen. Se tarkoittaa sitä, että silloin täytyy tehdä esim. x-hyppy, 
punnerrus joku muu vastaava fyysinen liike. Kun ohjaaja on 
syöttänyt tarpeeksi tarinaa ja ryhmäläisillä alkaa olla jo lämmin 
ja hieman hengästynyt olo, on ohjaajan syytä aistia ryhmää 
tarkoin. Jos tässävaiheessa tuntuu, että uskaltaa viedä harjoi-
tusta vielä hieman rankemmaksi, ohjaaja lisää intensiteettiä 
esim. läpsäyttämällä käsiään tiheämmin.

Kun ohjaaja päättää harjoituksen fyysisen osan, pyytää 
hän ryhmäläisiä menemään kirjoituspisteelleen ja olemaan 
ottamatta kontaktia kehenkään. Sen jälkeen ohjaaja ohjeistaa 
kirjeen kirjoittamisen. Kirjeen aiheen ja kohteen voi ohjaaja 
valita. Se voi olla jotakin yleismaailmallista esim. ”Kirje ympä-
ristöministeriölle” tai henkilökohtaista esim. ”Kirje ihmiselle, 
joka on loukannut”. Kirjoitustehtävän alussa ohjaaja kertoo, 
että tätä tehtävää ei pureta lukemalla. Ohjaaja saa päättää, 
mikä on hyvä kirjoitusaika. Yleensä 10–50 minuuttia on ollut 
sopiva aika. Kun aika alkaa täyttyä / kun kirjeet valmistuvat, 
ryhmäläisiä pyydetään istumaan piiriin. Piirin keskelle tuodaan 

roskakori. Jokainen, joka haluaa, saa tulla vuorollaan ja repiä 
kirjeen roskikseen. Kirjeen saa myös säilyttää.
 
Purku
Repiminen toimii eräänlaisena purkuna. Mielestäni on kuiten-
kin tärkeää käydä myös sanallinen purku. Purkavia kysymyksiä 
voi olla esim. ”Miltä sinusta tuntui kirjoittaa tätä?”, ”Vaikuttiko 
fyysinen rasitus kirjoittamiseen?” tai muita vastaavia kysy-
myksiä.
 
Tavoite
Kirjoituksellinen tavoite on päästää irti turhista suodattimista. 
Reipas fyysinen rasitus, sellainen, joka saa kehon lämpimäksi 
ja jopa hieman ärsyttää, saattaa vapauttaa energiaa ja turhia 
kirjoittamisen lukkoja.

Kirjeen aihevalinta on tässä harjoitteessa suurta valtaa, 
joten ohjaajan täytyy tehdä se tarkoin. Yleismaailmallisempi 
aihe voi olla tuntemattomammalle ryhmälle helpompi aloitus. 
Kun mennään henkilökohtaisiin aiheisiin tai ihmisiin, voi 
tämänkaltainen harjoite laukaista kaikenlaisia tunteita positii-
visista negatiivisiin. Onkin hyvä artikuloida tehtävän päätteeksi 
ääneen se, että tehtävän tarkoitus ei ole laukaista lapsuuden 
traumoja vaan päästää irti kirjoittajan suodattimista. Koska 
ohjeenannossa sanottiin, ettei tekstejä lueta, voi se vapaut-
taa kirjoittamista. Tätä vapautumista voi käyttää hyväksi myös 
muissa teksteissä – kirjoita kuin kukaan ei lukisi.

Toisena tavoitteena on myös konkreettinen irti päästä-
minen. Se, haluaako tekstin repiä, on kirjoittajan oma valinta. 
Hän saa päättää, päästääkö hän irti tekstistä, ja kenties niistä 
negatiivisista tai muista tunteista, jota tehtävänanto tai 
tehtävä aiheutti. Oman kirjoittaja-minän vahvistaminen ja 
katarttinen tila tekstinsä herruudesta on tehtävän eräs keskei-
sistä sisällöistä.

Tämän raskaan tehtävän jälkeen teetän usein myös posi-
tiivisen ja voimaannuttavan minäkuva-tehtävän. Tehtävä voi 
toimia myös purkuna edelliselle tehtävälle
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MINÄPÄ SE MUUTEN…

Ohjaaja laittaa soimaan iloista musiikkia. Ryhmäläiset menevät 
riviin katse ohjaajan päin. Ohjaaja tekee pienen liikkeellisen 
sarjan, joka voi olla luovaa liikettä, tanssisarja tai jotain muuta 
iloista liikkeellistä ilmaisua. Sarja kannattaa kuitenkin pitää sen 
verran helppona, että jokainen pääsisi liikkeeseen mukaan, 
ilottelua ja jammailua.

Sen jälkeen jokaiselle jaetaan kynä ja paperi ja ohjeiste-
taan tekemään ylitsevuotavan kehuva teksti otsikolla ”Minäpä 
se muuten…” Tekstissä jokainen kirjoittaja saa kehua itseään 
niin paljon kuin haluaa, olivatpa ominaisuudet tosia tai eivät. 
Kirjoittamiseen voi käyttää esim. 5–10 minuuttia. Sen jälkeen 
ryhmäläiset tai ohjaaja saavat valita harjoitustilan parhaim-

man ja näkyvimmän paikan. Paikka voi myös olla ulkona. Sen 
jälkeen jokainen lukee tekstinsä ääneen seisaaltaan. Muut 
antavat tekstin lukemisen jälkeen aplodit.
 
Purku
Lukeminen ja aplodit toimivat purkuna. Tämän lisäksi voi kysyä 
fiiliskierroksen osallistujilta. Fiiliskierros voi olla myös esim. yksi 
sana, joka tulee mieleen.
 
Tavoite
Tavoite on antaa kirjoittajalle positiivisia kokemuksia, vahvistaa 
identiteettiä sekä tulla näkyväksi yksilönä ryhmässä.

Lähteet
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Classrooms, in Reid, J. (ed), Learning Styles in the ESL/EFL Classroom, Heinle & Heinle.)
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Kansalaisfoorumi on valtakunnallinen vapaan sivis-

tystyön kentällä toimiva sivistysliitto, joka ylläpitää 

opintokeskus-nimistä oppilaitosta. Kansalaisfoorumi 

organisoi opinto- ja koulutustoimintaa, rakentaa 

oppimisympäristöjä, edistää aktiivista kansalaisuutta, 

kehittää kansalais- ja järjestötoimintaa sekä uudistaa 

kansalaisyhteiskuntaa. Suomessa on 12 kansalaisjär-

jestöjen, puolueiden ja ammattiliittojen ylläpitämää 

opintokeskusta. Niiden koulutuksiin osallistuu vuosit-

tain yli 350 000 ihmistä.

LUONTEENJUONTEITA JA 
KAVERUUSKÄYTÄNTÖJÄ

Kansalaisfoorumin toiminnan tavoite on kulttuurisen 

ja yhteisöllisen sivistystyön keinoin innostaa ihmistä 

kasvamaan ihmisenä, aktiivisena kansalaisena ja yhtei-

söllisenä toimijana.

Kulttuurinen sivistystyö edistää yhteisöllisen 

taidekasvatuksen keinoin mahdollisuuksia osallisuu-

teen ja ihmisenä kasvamiseen. Käytännössä tämä 

tarkoittaa yhteistyökumppanien kasvatuksellisen 

ja kulttuurisen toiminnan tukemista opintotoimin-

nan, koulutuksen, neuvonnan ja materiaalituotannon 

avulla. Kansalaisfoorumi toteuttaa myös omia koulu-

tus- ja kulttuuritapahtumia sekä edistää kansainvä-

listä yhteistyötä ja on usein mukana jäsenjärjestöjensä 

kulttuuritapahtumien toteuttamisessa.

Yhteisöllisen sivistystyö on aktiivisen kansalai-

suuden edistämistä sekä kansalais- ja järjestötoimin-

nan kehittämistä. Innostamme ihmisiä osallistumaan, 

vaikuttamaan sekä tuomaan julki yhteisöissään ajatuk-

siaan ja näkemyksiään. Käytännössä tämä tarkoit-

taa kansalaisten aktivoimista ja tietotaidon lisäämistä 

osallistumiseen ja vaikuttamiseen koulutuksellisin 

keinoin.

Kansalaisfoorumi on joustava kumppani. Meille 

on tärkeää yhdistysten, ryhmien, opiskelijoiden ja 

toimijoiden tarpeista lähtevä palvelu. Opiskelijat ja 

oppivat ryhmät voivat itse määritellä omat opinnolli-

set tavoitteensa. Kansalaisfoorumi tukee pedagogisesti 

ja taloudellisesti opinto- ja koulutustoimintaa. Tukea 

voi saada neuvontana, kurssi- ja kerhoavustuksina, 

materiaaleina ja oppimisohjelmina. Tuki kohdentuu 

pääosin jäsenjärjestöjen paikallisyhdistyksille ja piiri-

järjestöille. Tukea voivat hakea myös muut yhteisölli-

sen ja kulttuurisen sivistystyön koulutusta toteuttavat 

yhteisöt.

KANSALAISFOORUMI OPPIMISKAVERINA
Timo Tervo
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KASVATUSTA JA VÄLITTÄMISTÄ

Kaverina Kansalaisfoorumi on avoin ja innostava 

vertaisoppimisen ja kansalaistoiminnan oppimisym-

päristö sekä vaikuttava yhteiskunnallinen toimija. 

Kansalaisfoorumin opinto- ja koulutustoiminta raken-

tuu elämänlaajuisen, jatkuvan oppimisen periaatteelle. 

Samanarvoisten keskinäinen dialogi ja osallistujien 

elämänkokemus innostavat vertaisoppimiseen ja yhtei-

sen tiedon luomiseen.

Kasvatusajattelumme personalistinen näkökulma 

havahduttaa ihmistä tiedostamaan omien valinto-

jensa eettiset ja moraaliset seuraukset. Itseään kasvat-

tava ihminen on aktiivinen, spontaani ja toimiva 

subjekti, joka oppii ja sivistyy oman aktiivisen toimin-

tansa kautta. Yhteisökasvatuksen keskiössä on 

uudella tavalla ymmärretty sosialisaatio, jonka perus-

tana on käsitys persoonan kyvykkyydestä avoimuu-

teen, kommunikaatioon, suhteeseen ja dialogiin. 

Järjestöllinen sivistystyö on parhaimmillaan yhteisöl-

listä tekemällä oppimista.

Oppimisprosessissa opiskelijoille ja oppiville 

ryhmille luodaan mahdollisuuksia kasvuun, toivon 

heräämiseen, rohkeaan asioihin vaikuttamiseen sekä 

yhteisen tiedon ja tietoisuuden rakentamiseen.
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