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Kansalaisfoorumin Voimaa muistoista -oppimis-
ohjelma käynnistettiin Helsingissä keväällä 2013 
kouluttajakoulutuksella. Tämän jälkeen ohjelma 
siirtyi pilotoitavaksi ohjaajakoulutuksina Rova-
niemellä, Tampereella sekä Siilinjärvellä. Luovan 

muistelutyön ohjaajakoulutuksen tulokulma ei tässä konsep-
tissa ole suoranaisesti vanhuuteen tai muistisairauksiin koh-
dentuva. Aineisto enemmänkin havainnollistaa luovan muis-
telutyön mahdollisuuksia monipuolisena, sukupolvia yhdis-
tävänä, eheyttävänä ja voimauttavana osana yhteisöjen kult-
tuurista sivistystyötä.

Oppimisohjelmaa on suunniteltu ja pilotoitu yhdessä 
alan tutkimuksista ja sovelluksista kansainvälisesti tunnetun 
draamapedagogi Leonie Hohenthal-Antinin kanssa. Leonie 
on tuonut Suomeen Kotkassa toimivan Muistojen talon sekä 
Pam Schweitzerin kehittelemän muistojen teatteri -konsep-
tin. Hän on väitellyt senioriteatterista, kirjoittanut teoksia 
ja artikkeleita, ohjannut ja opettanut kutkuttavasta taiteesta 
sekä muistelutyön menetelmistä ja merkityksistä.

Tämä oppimisohjelma tarjoaa toiminnallisen konseptin 
erityisesti muistorasia- ja muistojen teatteri -työtapojen so-

velluksista erilaisissa toimintaryhmissä. Koulutus on suun-
nattu ohjaajille, jotka ovat kiinnostuneet ylisukupolvisesta 
kulttuuri- ja identiteettityöstä. Luova muistelutyö soveltuu 
senioreiden lisäksi myös muille ikäpolville. Parhaimmillaan 
se toimii eheyttävänä, terapeuttisena, voimaannuttavana, ih-
misiä ja sukupolvia yhdistävänä siltana erilaisissa kulttuuri- 
ja taideprosesseissa. Koulutuksen tarkoituksena on valaista 
myös välittämisen, huolenpidon ja vastuunoton merkityksiä 

Oppimisohjelma on käytännöllinen, yhteisöllisen oppi-
misen periaatteita toteuttava kokonaisuus, johon rohkais-
taan erilaisissa arjen harrastus- ja oppimistilanteista kiin-
nostuneita ihmisiä. Kurssin tai oppimisjakson vetäjällä on 
lupa soveltaa vapaasti tätä opasta ja ottaa käyttöönsä oppi-
misen ohjauksessa tarvittavan tärkeimmän: oman persoo-
nallisuutensa. Luovan muistelutyön menetelmät sopivat 
moneen tarkoitukseen: erilaisten taiteellisten tuotantojen, 
tanssin, teatterin, sirkuksen, jne. käynnistämis- ja kehitte-
lyprosesseihin. Oman elämän näkyväksi tekeminen luovan 
muistelutyön keinoin eheyttää, voimauttaa ja avaa mieliäm-
me ympärillämme olevan kulttuurisen monimuotoisuuden 
hahmottamiseen, tulkintaan ja ymmärtämiseen.

VOIMAA MUISTOISTA 
TIMO TERVO 
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Kansalaisfoorumi on valtakunnallinen vapaan sivis-
tystyön kentällä toimiva sivistysliitto, joka ylläpi-
tää opintokeskus-nimistä oppilaitosta. Kansalais-
foorumi organisoi opinto- ja koulutustoimintaa, 
rakentaa oppimisympäristöjä, edistää aktiivista 

kansalaisuutta, kehittää kansalais- ja järjestötoimintaa se-
kä uudistaa kansalaisyhteiskuntaa. Suomessa on 12 kansa-
laisjärjestöjen, puolueiden ja ammattiliittojen ylläpitämää 
opintokeskusta. Niiden koulutuksiin osallistuu vuosittain yli 
350 000 ihmistä.

Luonteenjuonteita ja kaveruuskäytäntöjä
Kansalaisfoorumin toiminnan tavoite on kulttuurisen ja yh-
teisöllisen sivistystyön keinoin innostaa ihmistä kasvamaan 
ihmisenä, aktiivisena kansalaisena ja yhteisöllisenä toimija-
na. Kulttuurinen sivistystyö edistää yhteisöllisen taidekas-
vatuksen keinoin mahdollisuuksia osallisuuteen ja ihmisenä 
kasvamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteistyökump-
panien kasvatuksellisen ja kulttuurisen toiminnan tukemista 
opintotoiminnan, koulutuksen, neuvonnan ja materiaalituo-
tannon avulla. Kansalaisfoorumi toteuttaa myös omia koulu-
tus- ja kulttuuritapahtumia sekä edistää kansainvälistä yh-
teistyötä ja on usein mukana jäsenjärjestöjensä kulttuurita-
pahtumien toteuttamisessa.

Yhteisöllinen sivistystyö on aktiivisen kansalaisuuden 
edistämistä sekä kansalais- ja järjestötoiminnan kehittämis-
tä. Innostamme ihmisiä osallistumaan, vaikuttamaan sekä 
tuomaan julki yhteisöissään ajatuksiaan ja näkemyksiään. 
Käytännössä tämä tarkoittaa kansalaisten aktivoimista ja tie-
totaidon lisäämistä osallistumiseen ja vaikuttamiseen koulu-
tuksellisin keinoin.

Kansalaisfoorumi on joustava kumppani. Meille on tärkeää 
yhdistysten, ryhmien, opiskelijoiden ja toimijoiden tarpeis-

ta lähtevä palvelu. Opiskelijat ja oppivat ryhmät voivat itse 
määritellä omat opinnolliset tavoitteensa. Kansalaisfoorumi 
tukee pedagogisesti ja taloudellisesti opinto- ja koulutustoi-
mintaa. Tukea voi saada neuvontana, kurssi- ja kerhoavus-
tuksina, materiaaleina sekä oppimisohjelmina erilaisissa 
oppimisympäristöissä. Tuki kohdentuu pääosin jäsenjärjes-
töjen paikallisyhdistyksille ja piirijärjestöille. Tukea voivat 
hakea myös muut yhteisöllisen ja kulttuurisen sivistystyön 
koulutusta toteuttavat yhteisöt.

Kasvatusta ja välittämistä
Kaverina Kansalaisfoorumi on avoin ja innostava vertaisop-
pimisen ja kansalaistoiminnan oppimisympäristö sekä vai-
kuttava yhteiskunnallinen toimija. Kansalaisfoorumin opin-
to- ja koulutustoiminta rakentuu elämänlaajuisen, jatkuvan 
oppimisen periaatteelle. Samanarvoisten keskinäinen dialo-
gi ja osallistujien elämänkokemus innostavat vertaisoppimi-
seen ja yhteisen tiedon luomiseen.

Kasvatusajattelumme personalistinen näkökulma ha-
vahdutta ihmistä tiedostamaan omien valintojensa eettiset 
ja moraaliset seuraukset. Itseään kasvattava ihminen on ak-
tiivinen, spontaani ja toimiva subjekti, joka oppii ja sivistyy 
oman aktiivisen toiminnan kautta. Yhteisökasvatuksen kes-
kiössä on uudella tavalla ymmärretty sosialisaatio, jonka pe-
rustana on käsitys persoonan kyvykkyydestä avoimuuteen, 
kommunikaatioon, suhteeseen ja dialogiin.

Järjestöllinen sivistystyö on parhaimmillaan yhteisöllistä 
tekemällä oppimista. Oppimisprosessissa opiskelijoille ja op-
piville ryhmille luodaan mahdollisuuksia itsekasvatukseen, 
toivon heräämiseen, rohkeaan asioihin vaikuttamiseen sekä 
yhteisen tiedon ja tietoisuuden rakentamiseen.

KANSALAISFOORUMI OPPIMISKAVERINA
TIMO TERVO
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Nuorten ja vanhojen yhteiset taideaktiviteetit tor-
juvat ikäihmisten yksinäisyyttä ja masennusta 
sekä ehkäisevät nuorten syrjäytymistä. Yhdessä 
tekeminen on parasta mahdollista asennekas-
vatusta – se synnyttää ymmärryksen siitä mitä 

on olla nuori tai vanha.
Suurperheiden aikaan isovanhemmilta opittiin kuinka 

elämän solmukohdista selvitään. Kuuntelemalla ikäihmisten 
tarinoita siirretään hiljaista tietoa, löytyvät elämisen jalan-
jäljet ja elämänkulun ymmärrys. Jakamalla kokemuksellista 
viisauttaan, ikäihminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja raken-
taa siltaa menneen ja nykyisyyden välille. Selviytymistarinat 
haastavat nuoria pohtimaan aikamme ilmiöitä, kyseenalais-
tamaan kiireen, tehokkuuden ja narsismin maailman.

Elämän mentorointia
Ylisukupolvinen kulttuurityö sisältää kaikki mahdolliset työ-
muodot, joiden tarkoituksena on lähentää sukupolvia toi-
siinsa ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Ikääntyneiden elämänko-
kemusten arvostaminen lähihistoriamme asiantuntijoina luo 
osaltaan merkityksellisyyden kokemuksia.

Kehitysmaiden vanhuksilla on yhteisössään tärkeä neu-
vonantajanasema, johon muistelemisen voi rinnastaa. Siinä 
ikäihminen jakaa eletyn elämän eväitä, on lähihistorian elä-
vä konsultti ja pedagogi. Nykyikäihmisellä ei ole tätä kult-
tuurista asemaa luonnostaan. Siksi tulisikin luoda erilaisia 
nuorten ja vanhemman polven kohtaamispaikkoja, joissa 

LUOVA MUISTELU SUKUPOLVIEN YHDISTÄJÄNÄ
LEONIE HOHENTHAL-ANTIN

nuoremmille jaetaan kokemuksia ja elämänviisauksia ole-
malla heille eletyn elämän mentoreina. Luova muistelu toi-
mii luontevana vuoropuheluna eri ikäpolvien välillä lujittaen 
sukupolvien välisiä siteitä. Ikäihmiselle jo tunne siitä, että on 
tarpeellinen, tarjoaa elämisen mielen. Ja nuori vuorostaan 
saa kokemuksen välittämisen kulttuurista.

Sukupolvien välinen kanssakäyminen on vähentynyt. 
Monelta lapselta ja nuorelta puuttuvat tärkeät aikuiskontak-
tit. Kun lapset ja isovanhemmat kohtaavat harvoin, eivät he 
opi koskaan tuntemaan toisiaan. Arvostus ja ymmärrys syn-
tyvät henkilökohtaisen kohtaamisen kautta. 

Eri ikäpolvien kohtaaminen teatterin äärellä lieventää 
sukupolvista eristäytymistä ja kumoaa ikään liittyviä ennak-
koluuloja. Vaikka ikäeroa olisi runsaasti, tarinat kohtaavat 
ja yhteinen taival hävittää ennakkoluulot. Kun nuori eläy-
tyy roolin kautta ikäihmisen maailmaan, rakentuu samais-
tumiseen pohjautuva tunnesuhde. Siitä, mihin ihminen voi 
samaistua, tulee osa itseä ja sitä kautta jotakin, jota voi ar-
vostaa ja rakastaa. Ikäihmiselle työskentely nuorten kanssa 
tarjoaa virkistävää vuorovaikutusta.

Monen nuoren pahan olon syy on ”aikuisen nälkä” ja toi-
saalta hyvin moni ikäihminen kärsii yksinäisyydestä. Lääk-
keeksi nuorten lisääntyvään syrjäytymiseen ja vanhusten yk-
sinäisyyteen tarjoamme sukupolvia yhdistävää luovaa muis-
telutyötä. Vanhemman polven kohtaaminen auttaa lasta ja 
nuorta oivaltamaan ihmisen elämänkaaren syntymästä kuo-
lemaan. Lasten ja nuorten kohtaaminen auttaa ikäihmistä 
pysymään mukana elämänmenossa.

”Yhdessä tekeminen on parasta  
mahdollista asennekasvatusta.”
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LUOVAN MUISTELUTYÖN 
MENETELMIÄ OHJAAJILLE  
JA RYHMILLE 
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Muistelutyössä korostuvat luovat, taidelähtöi-
set työskentelytavat sekä elämyksellisyys, 
toiminnallisuus ja yhteisöllisyys. Luovat me-
netelmät toimivat muistelutyössä välineinä, 
jotka avaavat kontaktin toiseen ihmiseen. 

Yhteenkuuluvuus ja välittäminen, tunne että kuuluu johon-
kin ryhmään, on yksi elämän hyvinvointitekijä.

Luova muistelutyö on myös identiteettityötä, jossa muis-
telutyön menetelmät auttavat löytämään menneisyydestä 
voimavaroja, jotka auttavat matkaamaan uuteen elämänvai-
heeseen. Parhaimmillaan luova muistelutyö toimii sekä en-
nalta ehkäisevänä että kuntouttavana toimintana eri kohde-
ryhmillä.

OPINTOKOKONAISUUS
Luovan muistelutyön koulutus on käytännöllinen, yhteisölli-
sen oppimisen periaatteita toteuttava kokonaisuus, jonka ta-
voitteena on tarjota uudenlaisia työmenetelmiä ja hyviä käy-
täntöjä luovan muistelutyön ryhmien ohjaamiseen.

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti vapaaehtoistoimi-
joille: henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet identiteettityöstä 
erilaisten ryhmien ohjaamisessa, ja joilta puuttuu menetel-
mällisiä työkaluja kerhotoiminnan käytäntöihin.

PÄIVÄ 1.  

ORIENTAATIO LUOVAAN MUISTELUTYÖHÖN 8 h
1. Tullaan tutuksi – menetelmiä ryhmäyttämiseen muistelutyön  

harjoittein 2 x 45 min.
2. Luovan muistelutyön lähtökohdat, periaatteet ja menetelmät  

4 x 45 min.
3. Oppimistehtävän 1. purku yhteistoiminnallisesti ryhmissä  

2 x 45 min.

PÄIVÄ 2. 
 
ORIENTAATIO LUOVAAN MUISTELUTYÖHÖN  
– MUISTORASIA 8 h
1. Luovan muistelutyön menetelmiä ja harjoitteita 2 x 45 min. 

Ohjaaja valitsee tähän kohtaan sopivaksi katsomiaan harjoitteita 
sivuilta 15–22 ja/tai omista materiaaleista.

2. Esittelyluento: Muistorasia – eletyn elämän pienoisnäyttämö  
2 x 45 min.

3. Teemapohjainen muistorasia rakennetaan ryhmissä 3 x 45 min.
4. Oppimistehtävä 2. Oman muistorasian rakentaminen 1 x 45 

min.

PÄIVÄ 3. 

MUISTOJEN TEATTERI  
– NÄKYVÄKSI DRAAMAN KEINOIN 8 h
1. Luovan muistelutyön menetelmiä ja harjoitteita 1 x 45 min.
2. Oppimistehtävän 2. purku – rasioiden esittelyt ja kommentit  

3 x 45 min.
3. Johdanto muistojen teatteriin 1 x 45 min.
4. Muistojen teatteri -harjoitteita 2 x 45 min.
5. Oppimistehtävän 3. anto, palautekeskustelu päivästä 1 x 45 min.

PÄIVÄ 4. 

MUISTOJEN TEATTERI – TARINAT NÄYTTÄMÖLLÄ 8 h
1. Virittäytymisharjoitteet 2 x 45 min.
2. Oppimistehtävän purku – tarinoiden esittely toisille ja teema-

harjoitteita 4 x 45 min.
3. Reflektointia: luovan muistelutyön soveltaminen ja ohjaaminen, 

palautekeskustelu 2 x 45 min.

OPPIMISSISÄLLÖT

Ohjaajakoulutusta suositellaan toteutettavaksi monimuo-
to-opintoina. Opintojen arvioitu laajuus on 81 opintotuntia  
(3 opintopistettä), sisältäen 4 lähipäivää sekä oppimistehtä-
viä.

Tämä opinto-opas on ohjeellinen virike- ja apuaineisto 
koulutuksen toteuttamiseen. Kurssin ohjaaja on aina par-
haimmillaan laatiessaan ja ohjatessaan oppimistilanteita 
oman persoonansa kautta. Oppimisohjelma perustuu yhtei-
sölliseen, dialogiseen ja osallistavaan oppimisnäkemykseen, 
Prosessin tuloksena syntyy aina ryhmänsä näköinen tuotos. 
Yhdessä oppimisen ilo syntyy jakamisesta ja saamisesta ver-
taisoppimisen hengessä.

Harjoitukset ja muu sisältö ovat suurimmaksi osaksi pe-
räisin Leonie Hohenthal-Antinin vetämistä luovan muistelu-
työn kouluttaja- ja ohjaajakoulutuksista. Tämän aineiston ja 
harjoitteiden lähteinä on käytetty pääosin Leonien kahta läh-
deluettelossa mainittua, 2009 ja 2013 julkaistua kirjaa. 

Suosittelemme ohjaajakoulutusta syventämään kirjaa 
Muistot näkyviksi – Muistelutyön menetelmiä ja merkityk-
siä. Kirjan sisältö on jaettu luettavaksi ja käsiteltäväksi kol-
mena oppimistehtäväkokonaisuutena.
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TUTUSTU ENNAKKOON

OPPIMISTEHTÄVÄ 1. Tutustu seuraaviin aineistoihin:
1. Tiivistelmä Leena Kurjen teoksesta Sosiokulttuurinen 

innostaminen http://www.kansalaisyhteiskunta.fi/tie-
topalvelu/osallistuminen_ja_vaikuttaminen/sosiokult-
tuurinen_innostaminen

2. Henkilöstö muistelutyön mahdollistajana -raportti. 
Kuvauksia sosiokulttuuristen työmenetelmien käyt-
töönotosta työyhteisöissä http://www.socom.fi/doku-
mentit/Julkaisut/HENKILOSTO_MUISTELUTYON_
MAHDOLLISTAJANA_01_12_2010_www.pdf

3. Muistot näkyviksi – Muistelutyön menetelmiä ja merki-
tyksiä (2009, Leonie Hohenthal-Antin. PS-Kustannus).  
Sivut 15–38. 

PÄIVÄ 1.  
 
ORIENTAATIO LUOVAAN 
MUISTELUTYÖHÖN, 8 OPINTOTUNTIA 

Elämyksellisyyttä, toiminnallisuutta ja yhteisöllisyyttä – luo-
via, taidelähtöisiä työskentelytapoja ohjaajantyöhön. 

Tilanteen kodikkuuden luomiseksi voi koulutustilan etu-
osaan levittää värikkään huovan ja asettaa sen päälle esim. 
pehmolelun tai kaksi ja palavan kynttilän. Tämä rekvisiitta 
voi olla paikallaan esim. “alkuseremonioiden” ajan ja sen voi 
poistaa sitten kun käytännön harjoitteet alkavat.

Päivän oppimissisältö
1. TULLAAN TUTUKSI – menetelmiä ryhmäytymiseen luovan 
muistelutyön harjoittein 2 x 45 min. Ohjaaja valitsee tähän 
kohtaan sopivaksi katsomiaan harjoitteita (Harjoitus- ja lu-
entomateriaali, kohta 1, s. 15–18) ja/tai käyttää omia mate-
riaaleja.

2. LUOVAN MUISTELUTYÖN LÄHTÖKOHDAT, PERIAAT-
TEET JA MENETELMÄT 4 x 45 min.
A. Luottamuksellisen ja avoimen ilmapiirin luomiseksi 

käydään keskustellen läpi Luovan muistelutyön ohjaa-
jan huoneentaulu (kohta 2, s. 19), jossa käsitellään myös 
toiminnan eettisiä periaatteita.

B. Virikeluento muistelutyöstä. Esitelmäaineistona voi-
daan käyttää Kansalaisfoorumin verkkosivuilta ladatta-
via PowerPoint-esityksiä (kohta 3, s. 20). Esitelmän ai-
kana, tai sen jälkeen voidaan keskustella ennakkoteh-
tävän, Muistot näkyviksi -kirjan lukuosuuden, herättä-
mistä ajatuksista ja ideoista.

            Tutustutaan muistiherättäjiin (kohta 4, s. 20) – ku-
vaan, musiikkiin, esineisiin, piirtämiseen, draamaan 
ym. ja siihen, miten muistot viriävät luovien tekniikoi-
den avulla ja miten muistoista voidaan rakentaa luovan 
muistelun tuotteita. Seuraavat demonstraatiot soveltu-
vat hyvin konkretisoimaan luovan muistelutyön teoria- 
ja luento-osuutta. 

C. Elämänkaaritarina-harjoite (kohta 5, s. 20)
D. Muistojen paratiisi -harjoite (kohta 6, s. 21)

”Luovat menetelmät 
toimivat 
muistelutyössä 
välineinä, jotka 
avaavat kontaktin 
toiseen ihmiseen.” 

http://www.kansalaisyhteiskunta.fi/tietopalvelu/osallistuminen_ja_vaikuttaminen/sosiokulttuurinen_innostaminen
http://www.kansalaisyhteiskunta.fi/tietopalvelu/osallistuminen_ja_vaikuttaminen/sosiokulttuurinen_innostaminen
http://www.kansalaisyhteiskunta.fi/tietopalvelu/osallistuminen_ja_vaikuttaminen/sosiokulttuurinen_innostaminen
http://www.kansalaisyhteiskunta.fi/tietopalvelu/osallistuminen_ja_vaikuttaminen/sosiokulttuurinen_innostaminen
http://www.socom.fi/dokumentit/Julkaisut/HENKILOSTO_MUISTELUTYON_MAHDOLLISTAJANA_01_12_2010_www.pdf
http://www.socom.fi/dokumentit/Julkaisut/HENKILOSTO_MUISTELUTYON_MAHDOLLISTAJANA_01_12_2010_www.pdf
http://www.socom.fi/dokumentit/Julkaisut/HENKILOSTO_MUISTELUTYON_MAHDOLLISTAJANA_01_12_2010_www.pdf
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3. OPPIMISTEHTÄVÄN 1. PURKU yhteistoiminnallisesti ryh-
missä 2 x 45 min. Voidaan purkaa ehdotetun kaavan mukaan 
ja/tai muuten soveltaen.
1. Jakaudutaan kolmeen teemaryhmään: Henkilöstö 

muistelutyön mahdollistajana 2 ryhmää (jako s. 7–18 
ja s. 20–28), Sosiokulttuurinen innostaminen 1 ryhmä.

2. Ryhmät pohtivat omasta aiheestaan/aineistostaan kä-
sin seuraavia kysymyksiä: 
– Mistä aineistossa kerrottiin, mikä oli ydinviesti/ydin-        
 viestit? 
– Mitkä kohdat, asiat aineistossa kolahtivat, nostattivat  
 tunteita/intohimoja ja miksi? 
– Mitä itse ehdottomasti haluisin sisällöstä jakaa muille  
 ja  miksi?

3. Itsenäistä pohdintaa 10 min. 
4. Ryhmä pohtii em. kysymyksiä yhdessä ja tekee yhteise-

nä tuotoksena fläpeille teksti-/kuva-/piirrosjulisteen, 
30 min.

5. Fläpit asetetaan seinälle eri puolille tilaa.
6. Ryhmät 1. 2. ja 3. jäävät fläppiensä luokse. 

 
PURKU 

7. Ryhmä 1 esittelee oman juttunsa, 5 min. 
– Ryhmä 2 kommentoi ykkösiä positiivisella otteella,  
 kysyy lisää, kannustaa jne., 5 min. 
– Ryhmä 3 kommentoi sisällön esittelystä nousseita  
 kehittämisnäkökulmia, miten itse asian näkisi, hyö- 
 dyntäisi, 5 min.

8. Ryhmä 2 esittelee, 5 min. 
– Ryhmä 3 kommentoi positiivisella otteella, 5 min.  
– Ryhmä 1 kehittämisnäkökulmasta, 5 min.

9. Ryhmä 3 esittelee, 5 min.  
– Ryhmä 1 kommentoi positiivisella otteella, 5. min. 
– Ryhmä 2 kehittämismielellä, 5 min.

10. Loppuporina, 5 min. Porinoita, yhdessä päivän tunte-
muksista.

OPPIMISTEHTÄVÄ 2. SEURAAVAAN KERTAAN: Tutustu 
Muistot näkyviksi – Muistelutyön menetelmiä ja merkityk-
siä (2009, Leonie Hohenthal-Antin. PS-Kustannus) Sivut 
39–55. 

PÄIVÄ 2.  
 
MUISTORASIA – ELETYN ELÄMÄN 
PIENOISNÄYTTÄMÖ , 8 OPINTOTUNTIA

Elämyksellisyyttä, toiminnallisuutta ja yhteisöllisyyttä – luo-
via, taidelähtöisiä työskentelytapoja ohjaajantyöhön. 

Päivän oppimissisältö
1. LUOVAN MUISTELUTYÖN MENETELMIÄ JA HARJOIT-
TEITA 2 x 45 min.  Ohjaaja valitsee tähän kohtaan sopivaksi 
katsomiaan harjoitteita sivuilta 15–22 ja/tai omista materiaa-
leista. 

2. ESITTELYLUENTO: MUISTORASIA – ELETYN ELÄMÄN 
PIENOISNÄYTTÄMÖ 2 x 45 min. Ohjaaja voi hyödyntää 
Kansalaisfoorumin verkkosivuilta ladattavia PowerPoint-
esityksiä (kohta 3, s. 20), ja/tai rakentaa oman PPt:n. 

Esitelmän aikana, tai sen jälkeen voidaan keskustella en-
nakkotehtävänä olleen Muistot näkyviksi -lukuosuuden he-
rättämistä ajatuksista ja ideoista.

Muistorasia on muisteluprosessin tuloksena syntynyt 
konkreettinen rasia, eräänlainen eletyn elämän pienoisnäyt-
tämö tai visuaalinen elämänkerta. Se on tiiviiseen muotoon 
pakattu yksilön henkilöhistoria tai jokin sen osa. Muistora-
sia voi sisältää esimerkiksi henkilön elämänhistoriaan liitty-
viä kuvia, valokuvia, esineitä ja muita dokumentteja. Muisto-
rasia on kolmiulotteinen kollaasityö, muistuma eletystä elä-
mästä samaan tapaan kuin valokuva. 

Muistorasiatyöskentely soveltuu moneen tarpeeseen. Se 
toimii erinomaisesti elämän taitekohdissa, joissa ihmisen 
täytyy sopeutua muutoksiin. Se sopii myös työyhteisökoulu-
tuksen välineeksi, tuo lohtua surutyöhön, helpottaa trauma-
työskentelyä ja tuo näkymättömän ja vaietun näkyväksi sa-
malla tavalla kuin teatteriesitys. 

Muistorasiatyöskentely voi tapahtua joko niin, että ku-
kin osallistuja tekee oman muistorasiansa, tai siten, et-
tä osallistujat työswtävät ryhmissä jonkin valitun teeman 
pohjalta yhteisen teemarasian. Oman rasian tekeminen on 
identiteettityötä parhaimmillaan, kun taas yhdessä tehtyyn 
teemarasiaan liittyy vuorovaikutuksellinen aspekti. Muis-
torasiatyöskentely on kuvattu kirjassa Muistot näkyviksi 
(Hohenthal-Antin 2009, 39–56).

”Muistorasiatyöskentely 
soveltuu moneen 
tarpeeseen.” 
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3. TEEMAPOHJAINEN MUISTORASIA RAKENNETAAN 
RYHMISSÄ 3 x 45 min.  Teemamuistorasia voi liittyä:
• arvoihin
• juhlapyhiin tms. ajankohtaan
• seksuaalisuuteen
• sukupuoleen, naiseuteen jne.
• tasavertaisuuteen
• urheiluun, tms. harrastukseen
• puutarhan hoitoon
• paikkaan, esim. lapsuuden tärkeä paikka
• elämän murroskohta esim. häät, koulun aloitus, ensim-

mäinen ulkomaanmatka, jne.

Teema voi olla ihan mikä vain, esim. yleisemmin vaikka vuo-
denajat, vuosikymmenet, ajanjaksot, merkittävät tapahtu-
mat, elämänkaaren eri vaiheet.

Tähän harjoitteeseen tiimit valitsevat oman teemansa jo-
ko em. listalta, tai vapaasti. Teemat voidaan myös arpoa, jol-
loin saadaan tehtävään mukava jännitysmomentti.

Rekvisiitta: Koulutustilaan tuodaan – tai on pyydetty 
kurssilaisia tuomaan – elämänkaari- tms. teemaan liittyvää 
esineistöä, esim. lapsuuden leluja, satukirjoja, vaatteita, va-
lokuvia ja musiikkia, koulumuistoja, työelämään, vapaa-ai-
kaan jne. liittyvää materiaalia. Myös tilassa olevaa esineistöä 
voidaan käyttää, edellyttäen, että siihen on saatu lupa.

Tavoite: Tavoitteena on havainnollistaa osallistujille, 
mistä kaikesta elämänkaarellinen projekti voi koostua. Tee-
marasioiden avulla innostetaan osallistujat muisteluun.

Tehdään näin:Kokoa materiaali teemoittain koulutus-
tilaan. Osallistujat tutustuvat aikansa vapaamuotoisesti ma-
teriaaliin. Osallistujien kanssa sovitaan tai arvotaan, mitä 
teemoja tehtävän aikana käsitellään.

Osallistujia pyydetään ottamaan kokoelmasta esineen, 
joka tuo mieleen valittuun teemaan liittyvän omaan elämän 
muiston tai tarinan. Pienryhmissä jokainen voi kertoa esinei-
den pohjalta oman tarinansa. Esineestä voidaan piirtää myös 
kuva (tai tehdä draama), joka kertoo esineeseen liittyvästä 
muistosta.

Kertomuksista kootaan ryhmän yhteinen teemarasia. 
Teemarasia voi kuvata joko todellista, elettyä elämää, tai ol-
la kuvitteellinen yhteisesti rakennettu kertomus. Teemarasia 
voidaan rakentaa mihin tahansa kurssitilassa olevaan paik-
kaan (nurkkiin, tuolille, pöydälle, lattialle, jne). Ryhmät esit-
televät vuorollaan omat teemarasiansa.

Purku: Keskustellaan siitä miltä tuntuu esineen poh-
jalta kertoa koko ryhmälle omaan elämään liittyvää muistoa 
ja miltä tuntuu kuunnella muiden muistoja. Lisäksi voidaan 
keskustella siitä, miten esineet kykenevät herättämään muis-
toja.

4. OPPIMISTEHTÄVÄ 3. Oman muistorasian rakentaminen  
1 x 45 min.

Muistorasia on muistelutyön tuloksena syntynyt konk-
reettinen rasia, joka kertoo siihen koottujen esineiden, kuvi-
en, dokumenttien, materiaalien ja värien välityksellä henki-
lön eletystä elämästä. Se on siis eräänlainen visuaalinen elä-
mäntarina. 

Rasian voi tehdä tietystä ajanjaksosta kuten esimerkiksi 
lapsuus, nuoruus, kouluaika tai jostain teemasta esimerkiksi 
harrastus tai työ. Muistorasiassa voi keskittyä myös joihinkin 
oman elämän tärkeisiin asioihin, alueisiin tai ihmisiin. Joka 
tapauksessa jonkinlaista rajausta on tehtävä.

Valitse elämästäsi jokin sinulle merkityksellinen aihe, 
josta haluat tehdä muistorasian. Esimerkiksi elämänvaihe 
(esim. opiskelu), ikäkausi, ihminen, harrastus, työ, tapahtu-
ma tms. Kirjoita siitä noin A4:n pituinen teksti, jossa muiste-
let ja käyt läpi asiaa.

Hanki:
1. Tukeva laatikko, rasia tai matkalaukku. Muistorasian 

koko on vapaasti valittavissa, suhteuta se kuitenkin käy-
tettävissä olevaan materiaaliin. Pieneen kenkälaatik-
koon ei paljon mahdu ja lisäksi se on aika hatara. Pui-
sia, suhteellisen halpoja, on saatavissa esim. kirpparilla 
ja osto- ja myyntiliikkeissäkin kannattaa käydä.

2. Kerää muistorasian aiheeseen liittyvää materiaalia, esi-
neitä, valokuvia, kirjeitä, tekstejä, runoja, kortteja, kä-
sitöitä. Voit skannata tai kopioida valokuvat: valokuvat 
voidaan värittää esim. akryylimaalein.

3. Tarvitset lisäksi liimaa (liimapistooli on hyvä), saksia, 
maalia, pensseleitä, nauloja, nastoja, kangas-, paperi- ja 
puumateriaaleja. Vanhat seinäkalenterit maisemineen 
on hyviä, vanhat tapetit ym.

4. Liitä rasiaan kirjoittamasi noin liuskan mittainen kerto-
mus rasian sisällöstä. 

Porinoita, yhdessä päivän tuntemuksista.
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”Teatteriesitykseksi puettuna 
menneestä tulee hyvin fyysinen ja 
konkreettinen.”

PÄIVÄ 3.   
 
MUISTOJEN TEATTERI  
– NÄKYVÄKSI DRAAMAN KEINOIN  
8 OPINTOTUNTIA
Eletyn elämän pienoisnäyttämöllä. Todenmakuisia kuvauk-
sia ihmisen elämänkokemuksista, -tuntemuksista ja -oival-
luksista.

Päivän oppimissisältö
1. LUOVAN MUISTELUTYÖN MENETELMIÄ JA HARJOIT-
TEITA 1 x 45 min. Ohjaaja valitsee tähän kohtaan sopivaksi 
katsomiaan harjoitteita kohdasta 1  (s. 15–18) ja/tai omista 
materiaaleista.

2. OPPIMISTEHTÄVÄN 3 PURKU – rasioiden esittelyt ja kom-
mentit 3 x 45 min.

Muistorasiat tuodaan kurssipaikalle, joko koulutustilaan, 
tai erilliseen tilaan ennen kurssipäivän alkua.

Ennen rasioiden esittelyjä annetaan tarpeeksi aikaa tu-
tustua “näyttelyyn”. Tutustuminen hiljaisuuden vallitessa, 
taustalla voi soida musiikki.

Jokainen esittelee vuorollaan rasiansa. Kommentteja ja 
kysymyksiä voidaan esittää yhdessä keskustellen.

3. JOHDANTO MUISTOJEN TEATTERIIN 1 x 45 min. Ohjaaja 
voi hyödyntää Kansalaisfoorumin verkkosivuilta ladattavaa 
PowerPoint-esitystä: Muistojen teatteri (kohta 7, s. 21) ja/tai 
rakentaa oman PPt:n.

Esitelmän aikana, tai sen jälkeen voidaan keskustella en-
nakkotehtävänä olleesta Muistot näkyviksi -lukuosuuden he-
rättämistä ajatuksista ja ideoista.

Muistojen teatteri on teatteria, joka rakentuu muiste-
lutyön periaatteiden ja käytäntöjen pohjalle. Se dokumentoi 
muistoja, elettyä elämää ja arkea teatterin keinoin. Tavoit-
teena on tavallisen ihmisen arkeen liittyvien muistojen to-
dellisuus. Muistojen teatteri herättää näyttämöllä menneen 
eloon näyttelijöiden välityksellä. Pyrkimyksenä on mahdolli-
simman todentuntuinen kuvaus siitä, miten henkilö on asian 
kokenut, tuntenut, ajatellut ja ymmärtänyt. 

Käsikirjoitus syntyy aina muisteluprosessin pohjalta, 
ei ole olemassa valmista käsikirjoitusta. Teatteriesitykseksi 
puettuna menneestä tulee hyvin fyysinen ja konkreettinen. 
Näyttämöllä ei ainoastaan nähdä, miten on eletty, tehty ja 
toimittu, vaan ennen kaikkea miten asiat ja tekeminen on 
koettu. Muistojen teatterista tarkemmin Muistot näkyviksi 
kirjassa (Hohenthal-Antin 2009, 57–86).

Muistojen teatterin esitykset, kuten kaikki muukin esiin-
tyminen, sujuvoituu esittämiskertojen myötä. Tuomalla esi-
tyksiin uusia elementtejä (muistoja) säilyy esityksissä tuore-
us eikä esittäminen pääse leipäännyttämään. Muistojen teat-
teri on ”tosi-teatteria”. Kaikki kerrottu ja esitetty on tapahtu-
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nut todellisuudessa. Draamaa / toimintaa ja rytmiä, pidetään 
yllä dramatisoimalla esitystä. Kohtaukset voidaan ja pitää si-
toa yhteen juonelliseksi kokonaisuudeksi, jotta mielenkiin-
to esitystä kohtaan pysyy yllä. Musiikki, runot yms. toimivat 
usein hyvinä tarinoiden sitojina ja niiden avulla yleisöä voi-
daan osallistaa esitykseen.

Muistojen teatterin esityksen jälkeen varataan usein ai-
kaa yhteiselle keskustelulle. Keskusteluissa kuulee usein mi-
tä muistoja esitys ja sen yksityiskohdat katsojissa herättivät, 
millainen esitys oli, ja voidaanko vielä laulaa se tai tuo lau-
lu, jne. Tällainen yhteinen keskustelutuokio on yhtä tärkeä,  
jollei tärkeämpikin kuin itse esitys. 

Leonie Hohenthal-Antin on tuonut esille käsitteen loh-
dun teatteri. Tutkimustenkin pohjalta taiteen (eritoten teat-
terin) tehtävistä tärkeimpänä pidetään viihdytyksen ja loh-
dun tuomisen arkeen. Lohtua tarvitsemme aika ajoin kaikki. 
Ikääntymiseen liittyvien vaivojen kanssa kamppailevat se-
kä heidän usein riittämättömyydestä ahdistuneet omaisensa 
ovat erityisesti lohdun tarpeessa.

Luovan muistelutyön metodina muistojen teatteri, toimii 
mainiosti myös yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokasvatuksessa 
sekä näihin liittyvässä kotouttamistoiminnassa. Muistojen 
teatteri on omiaan myös ylisukupolvisessa ja kulttuurisessa 
identiteettityössä.

4. MUISTOJEN TEATTERI HARJOITTEITA 2 x 45 min.
A. Kerrotaan muisto -harjoite (kohta 8, s. 21)
B. Muistoista draama -harjoite (kohta 9, s. 21)

5. OPPIMISTEHTÄVÄ 4 ANTO JA PALAUTEKESKUSTELU 
PÄIVÄSTÄ 1 x 45 min.

Edellisessä tehtävässä loit oman muistorasiasi, pienois-
näyttämön, ja tarinan itsellesi tärkeästä elämänvaiheesta. 
Nyt kun ”näyttämösi” on valmis, herätä se henkiin ja laa-
di elämäsi taitekohdasta näytelmällinen tarina. Ellet halua 
tehdä näytelmäversiota muistorasiastasi, valitse jokin muu 
omaan elämääsi merkittävästi liittyvä taitekohta ja tee näyt-
tämötarina siitä.

Kirjoita noin liuskan mittainen käsikirjoitus, jossa on al-
ku (ennen muutosta), keskikohta (muutos) ja loppu (nyt). 
Mitä tapahtui ennen taitekohtaa? Kuvaile muutosta. Mihin 
olet tullut, mitä on nyt?

Mieti ja kirjaa näytelmääsi myös draamallisia (toiminnal-
lisia) sekä esityksellisiä, eli näyttämöohjeita sisältäviä ratkai-
suja. Eli, miten ilmentäisit – miltä näyttäisi, kuuluisi, tun-
tuisi – näyttämöllä esimerkiksi juuri muutosta, taitekohtaa? 
Jos mahdollista, kokeile käsikirjoituksesi toimivuutta oman 
ryhmäsi tai perheesi kanssa.

Tutustu tarkemmin muistojen teatteriin Muistot näky-
viksi -kirjan sivuilla 57–86 ja lukuun ”Soveltaminen ja oh-
jaaminen” sivuilla 101–136. Mitä sovelluksista haluaisit ko-
keilla ja miksi? 

Päivän päätteeksi poristaan yhdessä kokemuksista.

PÄIVÄ 4.  
 
MUISTOJEN TEATTERI  
– TARINAT NÄYTTÄMÖLLÄ  
8 OPINTOTUNTIA 
Todenmukaisia kuvauksia elämänkokemuksista, tuntemuk-
sista ja oivalluksista. 

Päivän oppimissisältö 
1. VIRITTÄYTYMISHARJOITTEET 2 x 45 min. Ohjaaja valitsee 
tähän kohtaan sopivaksi katsomiaan harjoitteita sivuilta 15–
22 ja/tai omista materiaaleista. Keskustellaan pienryhmissä 
ensimmäisestä lukutehtävästä.

2. OPPIMISTEHTÄVÄN 4. PURKU – tarinoiden esittely toisil-
le ja teemaharjoitteita 4 x 45 min. 

Esitelkää pareittain tai pienryhmissä kuvaukset tarinois-
ta toisillenne. Pohtikaa yhdessä tarinoittenne toimivuutta 
näyttämöllisinä kohtauksina. Voisitteko kenties yhdistellä 
aineksia toistenne tarinoista ja luoda niistä yhteisen toimi-
van kohtauksen? Tai saatteko luotua tarinoistanne kaksi toi-
siinsa liittyvää kohtausta? 

Esitelkää parinne/ryhmänne kanssa tarinat muille. Poh-
tikaa esittelyjen jälkeen, millainen kokonaisuus tarinoista 
voisi syntyä esitettäväksi. 

Muokatkaa tarinoista muistojen teatteri -esitys ja esittä-
kää se. 

3. REFLEKTOINTIA, luovan muistelutyön soveltaminen ja 
ohjaaminen, palautekeskustelu 2 x 45 min.

Pohdintaa lukutehtävästä 2. Mitä sovelluksista itse halu-
aisit kokeilla ja miksi? 

Koko oppimisprosessin reflektointi yhteisesti keskustel-
len ja palautelomakkeella.
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”Nyt kun ’näyttämösi’ on valmis, herätä 
se henkiin ja laadi elämäsi taitekohdasta 
näytelmällinen tarina. ”
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HARJOITUS- JA  
LUENTOMATERIAALI
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1. TUTUSTUMIS-, VIRITTÄYTYMIS- JA 
MUISTOHARJOITTEET

TAVOITE: Tutustuttaa ryhmät jäsenet toisiinsa ja tukea ryh-
mäytymisprosessia. Tutustumisharjoitteita löytyy runsaasti 
alan kirjoista. Tässä muutamia esimerkkejä.

Karttaharjoitus
Harjoitteen tavoitteena on tutustuttaa osallistujat toisiinsa ja 
saada tietoa heidän taustastaan, haaveistaan ja mieltymyk-
sistään.

Harjoitusta varten tarvitaan reilunkokoinen Suomen 
kartta, joka laminoidaan. Jokainen näyttää kartalta, mistä on 
kotoisin, ja kertoo nimensä sekä sen, mistä haaveili lapsena. 
Lopuksi osallistujat kertovat, mitä tällä hetkellä harrastavat. 
Näin syntyy alustava kuva osallistujien taustasta, haaveista 
ja harrastuksista.

Seuraavaksi osallistujia pyydetään hakeutumaan sen 
henkilön luokse, jolla on samankaltainen tausta ja mielty-
mykset. Parit keskustelevat heitä yhdistävistä tekijöistä.

Harjoitus puretaan keskustelemalla siitä, miten tärkeää 
on heti alussa tutustuttaa osallistujat toisiinsa, jotta ryhmään 
syntyisi mahdollisimman avoin ja turvallinen ilmapiiri. 

Tutustumisharjoitteeksi kannattaa valita muistoihin 
pohjautuva harjoite, jotta kaikki saavat heti alussa omakoh-
taisen kokemuksen siitä, miltä oman elämän muistelu ja ja-
kaminen tuntuu. Ryhmän me-hengen luomisen kannalta on 
tärkeätä etsiä ryhmää yhdistäviä asioita.

Tervehtimisleikki
Kätellään noin minuutin ajan niin montaa kuin ehditään. 
Kättelyä voidaan jatkaa ketjussa ja erilaisin, mahdollisim-
man luovin tavoin.

Suuntautumisjana
Asetutaan oman kiinnostuksen mukaan lapset, nuoret, ai-
kuiset, seniorit, vanhukset -janalle. Muodostetaan janalta 
pienryhmiä, joissa poristaan ja vaihdetaan kokemuksia.

Hyppely-harjoite
Hypitään kynttilähyppyä ja sanotaan rytmissä: ha-ha.. he-
he.. hi-hi.. ho-ho.. hu hy hä hö, jne.

Anna lahja -harjoite
Anna kuvitteellinen miimisesti muotoilemasi lahja piirissä 
seuraavana olevalle. Hän arvaa ja tekee/antaa oman lahjan-
sa seuraavalle jne.

Rakkauskävely-harjoite
Musiikkina Bachin Air tms. Kuljette hidastetuin liikkein kuk-
kakedolla, ihastelette kukkien kauneutta, poimitte niitä, tai 
yhden kukan, ja annatte sen jollekin sanoen samalla jotain 
kaunista.

Kulkijoita-harjoite

Olette kiireisiä helsinkiläisiä kiireisellä matkallanne jostakin 
jonnekin. Merkistä ja komennosta muututte lupsakoiksi sa-
volaisiksi, leppoisiksi lappilaisiksi, jne.

Voitto kotiin -harjoite
Ollaan piirissä. Jokainen riemuitsee vuorollaan suuresta 
juuri saavuttamastaan voitosta ja tekee toisten kannustaessa 
asiaan kuuluvan triumfikierroksen.

Ystävyyden verkko -harjoite
Istutaan piirissä ja heitetään lankakerää vuorotellen toisille. 
1. Ensimmäisellä kerralla, kun kerä saadaan, kerrotaan 

oma nimi. 
2. Toisella kerralla kun saa kerän itselleen kerrotaan oma 

tunnetila sillä hetkellä. 
3. Kolmannella kerralla kerrotaan harrastukset. jne. 

Valmis verkko sidotaan tuolinjalkoihin. Valmis verkko voi-
daan jättää kurssipäivän ajaksi liimattuna lattiaan.

Harjoite nopalla
Heitä noppa kerro nimesi ja noppaluvun mukaan itseeni liit-
tyviä ominaisuuksia.

Kysymys tuntemattomalle ja tutulle
Mieti kuka ryhmästä on sinulle kaikista tuntemattomin. Ota 
paperi ja kirjoita 2–3 kysymystä valitsemallesi vähiten tunte-
mallesi ihmiselle. Piirrä loppuun viiva ja kirjoita sen alle 1–2 
kysymystä vaikkapa ohjaajalle. Ohjaaja kerää kysymyslap-
puset itselleen epämääräiseen järjestykseen ja pyytää eteen 
kaksi henkilöä kerrallaan. Annetaan kysymyslappu ensin toi-
selle, joka esittää kysymykset toiselle ja itsellesi. Sama toisen 
henkilön tekemänä.

Kortti läheiselleni
Tilaan asetellaan kuvakortteja. Valitse pinosta kortti. Mieti 
kenelle läheisellesi (mummo, vaari, isä, äiti, opettaja, tai sinä 
itse pikkutyttönä tai -poikana, jne.) haluaisit juuri nyt kertoa 
postikortilla terveisesi. Mitä haluaisit hänelle kertoa? Viestisi 
voi olla aforismi, runo, tai muu lyhyt tervehdysviesti.

Parinryöstäjä
Lattialla on pariton määrä osallistujia. Valitaan parit. Yksi 
jää ilman, mutta tehtävän aikana hänellä on mahdollisuus 
ryöstää annettuun tehtävään pari itselleen. Pane tango soi-
maan ja pyydä pareja tanssimaan sormenpäät, vatsat, selät, 
peput jne. vastakkain. Jokaisen ohjaajan kehotuksen jälkeen 
parit vaihtuu, jolloin ryöstäjällä on mahdollisuus siepata it-
selleen pari ja paritta jääneestä tulee uusi ryöstäjä. Tehtävä 
voi päättyä yhteiseen halaukseen.
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Ele- ja liikepiiriharjoite

Ilmaistaan jotain tunnetilaa elein ja liikkein ja annetaan oma 
tunne toiselle, joka ottaa sen vastaan ja tekee oman juttunsa. 

Avainharjoite
Purkissa on kasa erilaisia avaimia, jotka levitetään lattialle. 
Jokainen valitsee itselleen mieluisen avaimen. Mikä on se 
ovi, jonka haluaisin avaimella avata. Jaetaan avaintarinaa 
kolmen hengen ryhmissä. Ryhmä valitsee yhden tarinan ja 
tarinoiden yhdistelmän, jonka symbolisesti esittää muille.

Mieletön leikki -harjoite
Harjoite kuvaa minkä tahansa tiimityön sekavuutta; yhtei-
sen tavoitteen puuttumista. Jokainen sohlaa omiaan, vallit-
see kaoottinen olotila, ei olla kartalla. 

Selkeyden vuoksi kannattaa ryhmä, jos se on riittävän 
iso, jakaa pareihin, toinen on A ja toinen B. Kunkin parin 
A:lle jaetaan salaiset toimintalaput ja B toimii A:n toiminnan 
tarkkailijana. Jos ryhmä on pienehkö, niin valitaan ryhmästä 
vain pari tarkkailijaa. Loput ryhmäläisistä saavat toimintala-
pun, johon tehtävä on kuvattu.  

Toimintalapun saaneet tekevät yhtäaikaisesti, sanatto-
masti ja intohimoisesti sitä mitä lapussa sanotaan. Omaa 
tehtävää ei näytetä kenellekään. Päätteeksi tekijät asettuvat 
riviin ja havainnoitsijat saavat kertoa mitä kukin teki. Tehtä-
vä voidaan toistaa tekijöiden toimiessa havaitsijoina ja päin-
vastoin.

Lappuihin kirjatut tehtävät ovat esim.
• Vanhainkoti on syttynyt tuleen, evakuoit ihmisiä.
• Olet ns. sisäänheittäjä ja yrität saada asiakkaita uuteen 

avattuun ravintolaasi.
• Kutitat yrittäen saada kaikki nauramaan.
• On jouluaatto, yrität saada kaikki tanssimaan kuusen 

ympärille ”Porsaita äidin oomme kaikki”.
• Olet Bolshoin tähtitanssija, yrität keskittyä esiintymään 

television kameraryhmälle muiden häiriköidessä.
• Yrität saada kaikki makaamaan lattialle rentoutumaan.
• Vahdit ruusupenkkiäsi, jota kukaan ei saisi tallata.
• Yrität saada rahaa nälkäpäivän keräykseen.
• Olet poliisi ja puhallutat jokaisen ajajan.
• Lapsillasi on paha nuha ja yrität niistää niitä kaikkia.

MUISTOHARJOITTEITA
TAVOITE: Tutustuminen osallistujien taustoihin ja samalla 
johdatella luovaan muistelutyöhön.

Mitä nämä kädet ovat tehneet
Näytetään parille käsiä ja kerrotaan mitä nämä kädet elämän 
aikana ovat tehneet. Annetaan aikaa esim. 2 minuuttia. Vari-
oiden: jalat, sydän, aivot jne.

Mielikuvamatka lapsuuden kotiin

Musiikki soi taustalla. Ohjaaja johdattelee jokaisen lapsuu-
den kotiin. Osallistujilla on silmät kiinni. Ohjaaja pyytää jo-
kaista palaamaan ensin lapsuuden kodin pihamaalle kysyen 
mitä kukin pihalla muistaa olleen: rakennukset, puut, pen-
saat, eläimet ym. 

Mielikuvamatka jatkuu portaita pitkin lapsuuden kotiin 
sisälle, muistellaan, miltä näytti eteinen, olohuone, keittiö, 
makuuhuone, oma huone / matot, verhot, huonekalut, esi-
neet, värit, materiaalit, äänet, tuoksut ym.  
• Piirretään oma lapsuudenkoti tai jokin itselle tärkeä 

paikka siellä.
• Otetaan pari, joka viedään lapsuudenkotiin konkreetti-

sesti, mikä tarkoittaa että talutetaan pari mielikuvamat-
kalle samalla koko ajan kertoen hänelle, miltä omassa 
kodissa näytti.

• Laitetaan piirrokset lattialle ja jaetaan tuntemuksia ja 
muistoja.

Lapsuuden koti ja mielikuvituskävely -harjoitus 
(versio II)
Tarvikkeet: Piirustuspaperi, värikyniä. Taustamusiikkina jo-
tain rauhoittavaa, mielellään instrumentaalista.

Palaa muistoissasi lapsuuden kotiisi. Piirrä mieluisin 
paikkakokemus ja/tai muisto omasta lapsuudenkodistasi. 
Millaista silloin oli? Millaisia aistillisia tuntemuksia muisto 
tuo mieleesi. Piirrä kuva. 

Muodostetaan parit. Kerro parillesi juuri tämä piirtämäsi 
paikkamuisto. Miksi se oli sinulle tärkeä? 

Jatketaan yksilötehtävänä. Voit istua parisi kanssa selät 
vastakkain. Sulkekaa silmänne ja lähtekää muistojen mat-
kalle kumpikin omaan lapsuuden kotiinne. 

Laajenna muistikuvaasi lapsuudenkodistasi. Mitä sen pi-
hapiiristä löytyy, rakennuksia, puita, pensaita, kukkia, kalus-
teita? Mitä ulkotiloissa pidettiin? Millainen oli kotisi eteisti-
la, entä muut sisätilat? Oliko sisällä jotain erityisiä lempi-/
kauhupaikkoja?

Käänny parisi kanssa vastakkain. Ottakaa toisianne kä-
destä tai kulkekaa muuten lähekkäin. Sopikaa kumman 
kanssa aloitatte mielikuvitusmatkanne ja lähtekää tilassa 
liikkeelle. Tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan voitte 
käydä myös ulkona.

Kuvaile parillesi mahdollisimman kiinnostavasti ja tar-
kasti sinulle tärkeistä ja mieleen jääneistä kotisi paikois-
ta. (Polku, portti, piha, navetta, kanala, leikkimökki, laituri, 
porraskaide, eteiskomero, jne. tai päinvastoin, sisältä ulos) 
Vaihtakaa rooleja: toinen kertoo, toinen kuuntelee.

Muisto kuvasta -harjoite
Valitse esillä olevista kuvista jokin itseäsi koskettava. Siirry 
parisi kanssa istumaan selät vastakkain. Toinen on A ja toi-
nen B. 

Pari A kertoo mahdollisimman tarkkaan kuvaillen kuvan 
herättämistä, viimeaikaisista muistoista. Pari B kirjaa ylös 
kuvailun. Sama toisin päin. 

A lukee B:lle, mitä on kirjoittanut. B korjaa ja tarkentaa. 
Sama toisin päin. Tiivistäkää parinne kanssa molemmista 
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kuvista valitsemanne yhteinen tunnelma/muisto pariin afo-
rismiin tai pieneen draamalliseen ilmaisuun (liike-ääni-mi-
miikka).

Harjoitteen aforistinen ja/tai draamallinen purku voi-
daan toteuttaa (näyttää = näytellä) myös isommassa ryh-
mässä.

Nuoruuden valokuva -harjoite
Musiikkina vaikkapa: 

Yesterday when I was Young
The taste of life was sweet as rain upon my tongue
I teased at life as if it were a foolish game
The way the evening breeze may tease the candle flame.

Istutaan silmät kiinni, kuvitellaan omaa nuoruuden valoku-
vaa. Mitä sinulla on ylläsi, missä kuva on otettu, mitä muisto-
ja liittyy paikkaan, millaisia tunnelmia, ihmisiä yms. Jaetaan 
kuvaus toisen henkilön kanssa, tai pienissä ryhmissä.

Vuorovaikutusharjoitteden tarkoituksena on havainnol-
listaa, miten tärkeätä on aktiivisesti ja keskeyttämättä kuun-
nella toisen kertomaa tarinaa. On annettava aikaa. Kiinnos-
tus tarinaan ja muistoihin välittyy koko kehon kielen kautta. 
Hyvä ohjaaja on oikeasti kiinnostunut ihmisten tarinoista ja 
muistoista.

Tunne- tai muistopulputus -harjoite
Toimitaan pareittain. A aloittaa ja kertoo omasta rakkaasta 
harrastuksesta tai muistosta B:lle, joka kuuntelee aktiivisesti 
mutta ei sano mitään. Annetaan aikaa noin 2 min.

B. kertoo omasta harrastuksesta tai muistosta, mutta A ei 
ole lainkaan kiinnostunut.

Pohditaan ensin parin kanssa, miltä tuntui kun joku oli 
kiinnostunut ja miltä tuntui kun ei kuunneltu.

Kiinnittymis- eli smittausharjoite
Harjoitteessa käytetään Eeva Kilven runoa Älä ajattele, että 
elämä on lyhyt.

Istutaan vastakkain, toinen lukee runoa ja toinen näyttää 
erilaisia tunnetiloja, joihin lukija myös siirtyy peilaten niitä 
lukemisen yhteydessä.

Samaa tekstiä voidaan käyttää myös harjoitteessa, jossa 
pareista toinen istuu ja pitää tekstiä edessään ja toinen, ta-
kana oleva (kampaaja, hieroja, tms.) lukee runoa ikään kuin 
jutellen asiakkaalleen. Tarinointi voi jatkua asiakkaan jatka-
essa tekstiä siitä, mihin takana oleva jäi.

Voidaan toteuttaa samalla toimintatavalla myös kohtaus 
tilanteessa, jossa vanhainkodissa, puistonpenkillä jne. rakas-
tunut pari juttelee toisilleen.

Älä ajattele, että elämä on lyhyt.
Ajattele: – Miten erikoinen kokemus.
Kun siinä ei ole kysymys pituudesta lainkaan,
vaan että ylipäänsä on saanut kokea tämän.
Mitä sen aikana on tapahtunut on itse asiassa
sivuseikka.
Että on kokenut alun ja lopun

”Vuorovaikutusharjoitteden 
tarkoituksena on 
havainnollistaa, miten 
tärkeätä on aktiivisesti ja 
keskeyttämättä kuunnella 
toisen kertomaa tarinaa.”
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tajuamatta mitä tapahtuu
ja että on ollut olemassa siinä välillä
ja tehnyt jotakin tajuamatta siitäkään mitään.
Ja että suurin osa on olemattomuutta
ja tämä rahtu, elämä, vain kontrasti sille.
Hetkittäin olemattomuus herkistyy ja tajuaa itsensä.
Ei siltä ilmiöltä voi vaatia jatkuvuutta.
Mutta että sai kokea sen,
että voi lukea sen,
että voi laulaa sen ja kirjoittaa,
että sai maalata sen ja soittaa,
että sai tanssia ja valokuvata,
että sai näytellä sitä, itkeä sitä
ja nauraa, pilkata sitä ja rakastaa.

Eeva Kilpi

Kultahääpari-harjoite
Kolme henkilöä. Kuvaaja asettelee kultahääparia still-ku-
vaan. Muut arvioivat valokuvaajan asettelemaa kuvaa kysy-
myksin: mikä on ollut heidän yhteinen elämänsä, suhteensa, 
miten se näkyy asennoissa, mitä kuvaaja on halunnut sanoa, 
miten kuvattavat kokevat itsensä?

Viisas Wilhelmiina -harjoite
Ollaan kolmen–neljän hengen ryhmänä Wilhelmiina. Yleisö 
kysyy Wilhelmiinalta erilaisia kysymyksiä, kuten: Muistaa-
ko viisas Wilhelmiina, millaista oli ensimmäisenä koulupäi-
vänä, ripille pääsy, eka suudelma, jne. Ryhmän tulee esitellä 
yhteisesti elein ja ilmein Wilhelmiinan muistikuvaa niin, että 
yksi aloittaa ja toiset tulevat mukaan. 

Elämysmatka-harjoite
Tehdään elämyksellinen matka muistojen polulle. Kukin va-
litsee kortin/kortteja, tai esineen joka/jotka symboloi/vat 
elämässä olevaa mottoa, voimalausetta tms.

Elämänkaaritarina
Näyttämöllä tärkeää on toiminta ja tekeminen eli draama – 
eivät niinkään sanat.

Asetellaan kuvia eri elämänkaaren vaiheista esille. Lap-
suusaiheiset, nuoruusaiheiset, aikuisuusaiheiset, vanhuusai-
heiset. Pyydetään jokaista valitsemaan kuva, joka tuo mie-
leen lapsuusmuiston, nuoruusmuiston jne. Parin kanssa tai 

pienryhmissä kerrotaan omat muistot. Muodostetaan uudet 
pienryhmät, jotka kehittelevät kuvien pohjalta fiktiivisen elä-
mänkaaritarinan henkilöstä, jonka valokuva-albumissa on 
valitut kuvat. Mitä henkilölle on voinut elämän eri vaiheiden 
aikana tapahtua? Esitetään tarina ryhmän haluamalla taval-
la (esim. ketjukerronta, draamallinen esitys, kerronta + esi-
tys jne.).

Valokuva nuoruudesta
Muistojen teatterin siemen on löytynyt: tyhjä näyttämö, jo-
ka täytetään todellisilla muistoilla ja näytetään toimivien ih-
misten kautta.

Muistellaan jotakin nuoruuden valokuvaa mahdollisim-
man yksityiskohtaisesti. Kerrotaan omalle parille kuvasta. 
Vapaaehtoinen siirtyy keskelle ”näyttämölle” kertomaan ja 
näyttämään. Pareista A kertoo B:n kuvasta ja B ottaa kuvas-
sa olleen asennon. Voidaan katsoa muutaman parin kuvat ja 
kuunnella niihin liittyvät tarinat.

Tunneväriharjoite
Tilaan on levitetty erivärisiä kankaita: musta/suru, vihreä/
viha vaaleanpunainen/lempeys, tummanpunainen/rakkaus, 
intohimo, jne.

Tehtävässä parit lähtevät vuorollaan yksitellen kiertä-
mään kankaita ja esittävät kunkin kankaan kohdalla väriin/
tunnetilaan liittyvän pienen improvisoidun kohtauksen.

Muistoesineharjoite
Jokainen valitsee esille laitetuista esineistä sen, joka tuo jon-
kin iloisen tai surullisen asian mieleen. Vuorollaan esitellään 
esine ja esitetään sen mieleen tuoma asia.

Matka, joka muutti elämäni -harjoite
Pareittain kerrotaan toiselle mistä lähti, mikä oli tilanne/
tunnelma ennen lähtöä, mitä tapahtui matkalla, ja mitä mat-
kan jälkeen. Esitetään tarinat kohtauksina koko ryhmälle.

Opettajani-harjoite
Ensiksi pareittain kerrotaan muisto (hyvä tai huono) omasta 
opettajasta. Jakaudutaan kolmen hengen ryhmiin, joissa jo-
kainen kertoo kuulemansa tarinan ryhmälle. Valitaan kuul-
luista tarina, joka esitetään koko ryhmälle. Reflektoidaan.

”Näyttämöllä tärkeää on toiminta ja tekeminen 
eli draama – eivät niinkään sanat.”
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HYVÄ LUOVAN MUISTELUTYÖN OHJAAJA
1. On kiinnostunut muistelutyöstä.
2. Osaa kuunnella.
3. Omaa ryhmän ohjaamisen taidot.
4. On luova, osaa kekseliäästi laatia virittäviä muistelutuo-

kioita.
5. Tuntee sopivasti arjen historiaa ja paikallista historiaa.

EETTINEN OHJEISTUS
1. Rakenna psyykkisesti turvallinen ja avoin toimintaym-

päristö.
2. Korosta luottamusta ja vaitioloa, jotta jokainen uskaltaa 

kertoa vaikeistakin muistoista.
3. Älä pelkää itkua tai surun ilmausta. Ota kädestä.
4. Anna aikaa, älä keskeytä.

MITÄ LUMU-OHJAAJAN TULEE HUOMIOIDA
1. Pelkkä keskusteluttaminen pitkän päälle kyllästyttää.
2. Luovia menetelmiä käytettäessä muistelusta tulee mie-

lenkiintoista.
3. Muistojen työstäminen luoviksi tuotteiksi mahdollistaa 

näkyvyyden.
4. Kokoa itsellesi kuvien, esineiden, materiaalien, musiikin 

ym. kokoelma.

KUN RAKENNAT MUISTELUTUOKION
1. Valitse jokin teema, jotta osallistujat tietävät minkälai-

sista muistoista on kyse.
2. Perehdy etukäteen aiheeseen, hanki tarvittavat materi-

aalit. Arjen historian tuntemus auttaa muistelutuokion 
laatimisessa.

3. Mieti aiheeseen sopiva aloitus.
4. Rakenna tuokio teeman pohjalta ja käytä taiteen kei-

noja vaihtelevasti (kuvat, valokuvat, esineet, materiaa-
lit, tuoksut, hajut, äänet, musiikki, laulut, liike, tanssi, 
draama...)

5. Jos osallistujat ovat psyykeltään huonokuntoisia, aloita 
ja lopeta aina samalla tavoin.

6. Arvioi lopuksi muistelutuokio.

OHJAAMINEN 
Ohjaaminen ei ole vaikeaselkoista toimintaa, eikä se merkit-
se täydellisyyttä, vaan jatkuvaa tekemällä oppimista. Ohjaus-
ta tapahtuu oikeastaan aina silloin, kun toinen ihminen tar-
vitsee apua. Ihmiset toimivat tietämättään ohjaajina silloin, 
kun ovat hyviä kuuntelijoita tai hyväksyvät toiset sellaisina 
kuin nämä ovat.

Ohjaajan persoonalla, hänen ominaisuuksillaan, asian-
tuntemuksellaan sekä elämänkokemuksellaan on tärkeä 
merkitys. Persoonalla on ratkaiseva osuus ohjaussuhteessa, 
joka on vuorovaikutus- ja yhteistyösuhde. Persoonallisuuden 
rohkea käyttö on hyvän ohjauksen olennainen osa. Tärkeää 
on itsensä ymmärtäminen, että pystyy havainnoimaan itse-
ään. Avain muiden ymmärtämiseen on itsensä ymmärtämi-
nen, itsetuntemuksen kautta osaa kuunnella ryhmää ja aset-
tua sen käyttöön. Tärkeää on myös ymmärtää, mitkä ovat 
omat tavoitteet, mihin itse pyrkii ja miksi. Jokainen tekee 
työtä omalla tavallaan, omien periaatteidensa, tunteidensa 
ja kiinnostuksen kohteiden välittämänä.

Ohjauksen keskeinen tehtävä on eliminoida ohjattavaa/
ohjaustilannetta kuormittavat tekijät, lyhyesti ilmaistuna 
ohjaus on esteiden poistamista oppimisen tieltä. Ohjaajan 
työnä on saada asiat sujumaan toivotulla, suunnitellulla ta-
valla. Ohjaajalla on lopullinen vastuu ryhmästä ja jokaisesta 
ryhmän jäsenestä yksilönä. Ohjaaja pitää huolta, että jokai-
nen tuntee olonsa hyväksytyksi ja turvalliseksi. Jokaisen tu-
lee saada kokea onnistumisen elämyksiä ja iloa.

Onnistuvaan ohjaukseen katsotaan liittyvän seuraavia 
asioita (Koro, J. 2004):
• Ohjaajan ajattelun syvyys ja kyky ymmärtää
• Metodina rakentava dialogi
• Auttaminen ennakkoasenteiden ja syntyneiden väärin-

käsitysten purkamisessa.
• Ohjattavan aistiminen herkästi
• Ohjaajan luonnollinen, terve ja rakentava reagoiminen
• Ohjaajan persoonaan liittyvät tekijät
• Ohjaajan empatia, herkkyys ja vakavuus viestien luke-

misessa. Kyky kuulla ja havaita
• Kommunikatiivinen välittömyys, vastaanottavuus, läm-

min ja positiivinen suhtautumistapa
• Ohjaajan motivaatio, aktiivisuus ja yhteistoiminnalli-

suus

2. LUOVAN MUISTELUTYÖN OHJAAJAN  
HUONEENTAULU

Oman elämän muisteleminen, pohtiminen, 
jakaminen ja näkyväksi tekeminen taiteen 
keinoin ovat mielihyvää tuottavaa toimintaa 
kaikenikäisille. 
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3. PPT-LUENTOMATERIAALIT

• Voimaannu muistoista, Leonie Hohenthal-Antin
• Luovan muistelutyön luentomateriaali, Pirjo Saloranta

4. AISTIVIRIKKEET MUISTOJEN 
HERÄTTÄJINÄ
(Hohenthal-Antin, L. 2013, 51–65)

Muistiherättäjät (engl. trigger, suom. myös muistiavain 
tai muistivirittäjä) stimuloivat aisteja ja tarjoavat aiheita kes-
kusteluun. Paljon muistoja mukanaan tuovat erilaiset lähi-
historiaan liittyvät kulttuurituotteet, kuten arjen esineet, va-
lokuvat, kuvat, elokuvat, kirjat, laulut, ja runot, sananlaskut, 
aforismit, kalenterit, kartat, vaatteet, postikortit, kirjeet, le-
lut, muistoalbumit, kiiltokuvat, huonekalut, koriste-esineet, 
matkamuistot, ruokareseptit sekä maku- ja hajunäytteet.

Kun muistiherättäjiä valitaan, tulee ottaa huomioon 
muistelijoiden yksilölliset voimavarat, kuten kuulo- ja näkö-
ongelmat tai puheen tuottamisen vaikeudet. Hyvä on myös 
huomioida erilaiset heimo- ja kulttuuritaustat. Samoin se, 
että eri-ikäisten ihmisten sekä naisten ja miesten muisto-
maailmat eroavat toisistaan.

Esineet
Esine on vahva muistiherättäjä. Se on käsin kosketeltava, hy-
vin konkreettinen menneisyyden välittäjä. Esinettä voi pidel-
lä käsissä, sitä voi tutkia ja tunnustella, se ei katoa minne-
kään.

Valokuvat ja kuvat
Valokuvat, jotka liittyvät muistelijan omaan elämään, ku-
ten koulukuvat, rippikuva tai hääkuva, herättävät runsaasti 
henkilökohtaisia muistoja. Valokuva on ehkä yleisin muisti-
herättäjä.

Ryhmässä voidaan vertailla saman aikakauden valokuvia 
tarkastelemalla esim. rakennuksia, ihmisten pukeutumista, 
ne voivat kertoa tärkeistä lähihistorian tapahtumista ja he-
rättää kollektiivisia muistoja.

Valokuvista ja aikakauslehdistä leikatuista kuvista voi-
daan rakentaa elämänkaarileikekirja, joka kertoo muisteli-
jan elämäntapahtumista, harrastuksista ja muista mielen-
kiinnon kohteista. Valokuvista voidaan rakentaa esimerkik-
si sukupuu tai koostaa eri aihepiirien mukaisia kollaasitöitä.

Hajut ja maut
Hajut, sekä hyvät että pahat, voivat olla vahvoja muistiherät-
täjiä. Saunavihdan tuoksu, kukat ja yrtit, toisaalta vahvat ha-
jut, kuten terva ja mäntysuopa voivat herättää erilaisiin ti-
lanteisiin ja ajankohtiin liittyviä muistoja. Mausteet kuten 
kardemumma, kaneli, tilli, pippuri ja neilikka tuovat ruo-
kaan ja sen valmistamiseen liittyviä muistoja. Kahvin tuoksu 
liittyy suomalaisessa kulttuurissa ja muistoissa vahvasti sosi-
aaliseen kanssakäymiseen. Vuotuiset juhlapäivät ruokineen 
sekä vanhat reseptit herättävät keskustelua ruokamuistoista.

Materiaalit ja kosketus

Materiaalien, turkiksen, silkin, pellavan, puuvillan, sametin 
tunnustelu voi herättää muistoja pukeutumisesta. Puu, hiek-
ka, siemenet, kävyt, nurmi ja sammal voivat tuoda mieleen 
lapsuuden asuinpaikat. Simpukat ja sileät kivet voivat herät-
tää erilaisia matkamuistoja.

Musiikki ja äänet
Musiikki on vahvimpia ja käytetyimpiä muistelutyön väli-
neitä. Tutut laulut ja sävelmät ovat erityisen vahvoja muis-
tiherättäjiä. Tutut laulut viihdyttävät, lohduttavat ja innos-
tavat. Musiikin avulla voidaan ilmaista tunteita, musiikista 
ja laulusta saa voimaa. Erityisen palkitsevaa on yhdessä lau-
laminen, se auttaa rakentamaan ryhmäidentiteettiä ja me-
henkeä.

Tanssi
Keholla on askel, liike- ja rytmimuisti (Gigson 2004). Tanssi 
tarjoaa myös mahdollisuuden katse- ja käsikontaktiin.

Kirjoittaminen ja kirjallisuus
Monella on jokin mieliruno, joka voi kertoa henkilön haa-
veista ja toiveista, tai se voi liittyä johonkin tärkeään elämän-
vaiheeseen. Moni nauttii kuullessaan luettavan tai lausutta-
van tuttuja runoja, tai jos saa tilaisuuden itse esittää opittu-
ja runoja. Runojen kirjoittaminen tuottaa iloa, myös ryhmän 
yhteisistä kokemuksista voidaan tehdä yhteinen runo.

Vierailut ja näyttelyt
Retkikohteiksi on hyvä valita tuttuja paikkoja, kuten entiset 
koulut, työ tai harrastuspaikka. Museokäynnit tarjoavat elä-
myksien ja virkistyksen lisäksi myös osallistumismahdolli-
suuksia. 

5. ELÄMÄNKAARITARINA-HARJOITE
TAVOITE: Tämän harjoitteen tavoitteena on havainnollistaa, 
miltä tuntuu kertoa omasta eletystä elämästä muille ja miten 
muistot saadaan näkyväksi draaman keinoin. Harjoitteen 
avulla havainnollistetaan myös mitä tarkoittaa luova muiste-
lu. Kuva toimii muistiherättäjänä.

Tehdään näin
Pöydälle on asetettuna kortteja tai kuvia lapsuudesta, nuo-
ruudesta, aikuisuudesta ja vanhuudesta. Jokainen valitsee 
neljä kuvaa, jotka kertovat omaan elämään liittyvän muiston. 
Kolmen tai neljän hengen ryhmissä jaetaan muistot. Näiden 
muistojen pohjalta ryhmät kehittelevät elämänkaaritarinan, 
joka voi olla fiktiivinen. Tarinat esitetään. Tarinoista voidaan 
myös koota ryhmän yhteinen teemarasia.

http://www.kansalaisfoorumi.fi/attachments/category/39/Voimaannu%20muistoista%2025%20Jan%20Roi.pdf
http://www.kansalaisfoorumi.fi/attachments/category/39/LUOVA%20MUISTELUTY%C3%96_luentomateriaali_21.2.2014.pdf
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Purku

Pohditaan yhdessä, miten yksittäisistä muistoista voidaan 
rakentaa draamallinen kokonaisuus, joka voi herättää katso-
jassa muistoja.

6. MUISTOJEN PARATIISI-HARJOITE
TAVOITE: Harjoitteen tavoite on havainnollistaa, miten hy-
vät muistot kantavat ja miten niistä saadaan voimaa. Har-
joitteen tavoitteena on myös konkretisoida luova muistelu 
pähkinänkuoressa: taiteen keinoin herätellään muistoja, jot-
ka tehdään myös taiteen keinoin näkyväksi, tässä tapaukses-
sa musiikin ja piirtämisen avulla.

Tehdään näin
Ohjaaja laittaa sopivaa musiikkia soimaan. Osallistujia pyy-
detään sulkemaan silmänsä ja palaamaan mielessään siihen 
ajanjaksoon, jota voisi kutsua omaksi muistojen paratiisik-
seen, sekä miettimään, mitkä asiat tekivät siitä erityisen on-
nellisen: ihmiset, harrastukset, lemmikkieläimet vai jokin 
muu asia. 

Seuraavaksi osallistujia pyydetään luonnostelemaan pa-
perille muistorasia elämän onnellisemmasta ajasta – muis-
tojen paratiisin – ja pohtimaan, minkä värinen rasia olisi, 
miltä se voisi tuoksua ja mitä esineitä siihen sijoittaisi: ku-
via, materiaaleja ja kirjallisia dokumentteja. Luonnostelun 
jälkeen osallistujat jaetaan pareihin. Parit esittelevät rasia-
luonnokset toisilleen. 

Lopuksi kaikki piirustukset laitetaan lattialle jaettavaksi. 
Jokainen voi nyt esittää kysymyksiä rasian tekijälle.

Purku
Keskustellaan siitä, miten hyvät muistot kantavat elämäs-
sä ja miten ne lohduttavat, kun elämässä on vaikeita aikoja. 
Keskustellaan luovan muistelun tekniikoista, siitä miten tär-
keätä on muistojen näkyväksi tekeminen ja miltä tuntuu ja-
kaa muille omaan elämään liittyviä muistoja.

7. PPT – LUENTOMATERIAALI

• Muistojen teateri, Leonie Hohenthal-Antin

8. KERROTAAN MUISTO -HARJOITE
TAVOITE: Tämän harjoituksen tavoitteena on havainnollis-
taa, miltä tuntuu kertoa oma muisto ja kuunnella muiden 
muistoja. Harjoite myös havainnollistaa, miltä tuntuu, kun 
joku muu kertoo oman muistomme muille, ja miten muisto 
muuttuu kerrottaessa.

Tehdään näin
Osallistujia pyydetään muistelemaan opettajaa, joka on jää-
nyt heille mieleen – hyvässä ja pahassa. Kerrotaan paril-
le muistoista kolmen minuutin ajan: Millainen opettaja oli? 
Muistuuko mieleen jokin yksittäinen tapahtuma? Pari yrittää 
muistaa mitä hänelle kerrottiin. Muodostetaan neljän hen-
gen ryhmiä, joissa jokainen kertoo kuulemansa tarinan.

Purku
Koko ryhmä pohtii seuraavia kysymyksiä:
• Miltä tuntui jakaa oma henkilökohtainen muisto ja 

kuunnella parin muistoa?
• Löytyikö jokin yhteinen pohja?
• Miltä tuntui jakaa oma tarina koko joukolle?
• Miltä tuntui kuunnella omaa tarinaa jonkun muun ker-

tomana?
• Miltä tuntui, kun joku puhui puolesta?

9. MUISTOJEN DRAAMA -HARJOITE
TAVOITE: Tämän harjoitteen tavoitteena on havainnollistaa, 
miten tarinan ja muiston draamallinen esitys voi antaa hy-
vinkin elämyksellisen kuvan luovasta muistelusta. Draama 
on kokonaisilmaisua, joka mahdollistaa ja unohdetun muis-
ton kokemisen uudelleen kaikkine tunteineen.

”Taiteen keinoin herätellään muistoja, jotka 
tehdään myös taiteen keinoin näkyväksi.”

http://www.kansalaisfoorumi.fi/attachments/category/39/Muistojen%20teatteri%20ppt.pdf
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Tehdään näin

Voidaan jatkaa edellisen harjoitteen pohjalta. Valitaan nel-
jän hengen ryhmissä yksi tarina esitettäväksi suuremmalle 
ryhmälle. Olisi hyvä jos ryhmät muodostettaisiin uudelleen 
siten, että parit eivät ole samassa ryhmässä. Annetaan aikaa 
korkeintaan 10 minuuttia, koska ajatuksena on improvisoi-
da spontaanisti.

Purku
Esityksen jälkeen ryhmä pohtii yhdessä seuraavia kysymyk-
siä:
• Miltä tuntui nähdä oma tarina esitettynä? Entä muiden 

tarina?
• Tunnistitko oman tarinasi?
• Muuttuiko tarina matkan varrella?
• Miltä tuntui, kun omaa tarinaa ei valittu esitettäväksi?
• Miltä tuntui olla näyttämöllä?

10. MENETELMIÄ MUISTOJEN NÄKYVÄKSI 
TEKEMISEEN
Muistot voidaan tehdä näkyväksi jonkin konkreettisen luo-
van tuotoksen avulla. Esimerkiksi muistorasia tai muistoista 
rakennettu teatteriesitys kertovat kokonaisvaltaisesti ja tii-
viisti tekijänsä kokemusmaailmasta. Luovassa muistelutyös-
sä muistoista voidaan rakentaa erilaisia muisteluprodukteja. 
Olennaista ei ole luovan prosessin tuloksena syntyneen tuot-
teen esteettinen kvaliteetti, vaan muisteluprosessi itsessään 
on tärkein. (Hohenthal-Antin 2009).

Muistorasia
Muistorasia on muisteluprosessin tuloksena syntynyt konk-
reettinen rasia, eräänlainen eletyn elämän pienoisnäytelmä 
tai visuaalinen elämänkerta. Se on tiiviiseen muotoon pakat-
tu yksilön henkilöhistoria tai jokin sen osa. Muistorasia voi 
sisältää esimerkiksi henkilön henkilöhistoriaan liittyviä ku-
via, valokuvia, esineitä ja muita dokumentteja. Muistorasia 
on kolmiulotteinen kollaasityö, muistuma eletystä elämästä 
samaan tapaan kuin valokuva.

Muistorasiatyöskentely soveltuu moneen tarpeeseen. Se 
toimii erinomaisesti elämän taitekohdissa, joissa ihmisen 
täytyy sopeutua muutoksiin. Se sopii työyhteisökoulutuksen 
välineeksi, tuo lohtua surutyöhön tai helpottaa traumatyös-
kentelyä.

Muistorasian voi tehdä minkä kokoiseen ja näköiseen 
laatikkoon tahansa, esim. vanhoista puisista omena- tai vir-
voitusjuomalaatikosta, pahvisesta matkalaukusta, puiseen 
leipälaatikkoon. Puiset laatikot ovat suositeltavia, koska nii-
hin voi naulata kiinni esineitä. Puiseen laatikkoon voi myös 
rakentaa erilaisia tasoja ja kerroksia, joiden päälle voi ase-
tella mm. esineitä ja pienoismalleja. Muistorasian seinät voi 
vuorata valokuvin, kuvin ja kankain. Valokuvat kannattaa 
kopioida ja suurentaa. Kun muistorasia on valmis, se toimii 
jatkuvana muistiherättäjänä.

Skräppialbumi
Skräppäyksessä on kyse muistojen säilömisestä, valokuvien 
ja muistojen tallentamisesta albumeihin. Valokuvat voidaan 
leikellä, kehystää ja asetella albumiin, apuna käyttäen kau-
niita papereita ja erilaisia koristeita. Kuviin liitetään kerto-
muksia ja tarinoita siitä, mitä ja keitä kuvissa on. Kuviin lii-
tetyt tarinat ovat tärkeä osa muistamista. Skräppääminen on 
helppo toteuttaa, se onnistuu kaikilta, jokainen osaa leikata, 
repiä, raaputtaa ja liimata paperia.

Muistojen teatteri
Muistojen teatteri rakentuu muistelutyön periaatteiden ja 
käytäntöjen pohjalle. Se dokumentoi muistoja, elettyä elä-
mää ja arkea teatterin keinoin. Toisin sanoen se herättää 
näyttämöllä menneen eloon näyttelijöiden välityksellä. Ta-
voitteena on tavallisen ihmisen arkeen liittyvien muistojen 
totuudellisuus. Valmista käsikirjoitusta ei ole, se syntyy aina 
muisteluprosessin pohjalta ja on riippuvainen niistä, jotka 
tarjoavat muistonsa työstettäväksi. Käsikirjoitusta varten et-
sitään sopivat henkilöt, jotka valitun teeman pohjalta muis-
televat omaa elettyä elämäänsä. Tarinat tallennetaan ja myö-
hemmin litteroidaan sanatarkasti, jotta esityksen autentti-
suus säilyy.
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