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SAATTEEKSI

Timo Tervo

Tämä artikkelikokoelma on alun perin julkaistu 

Kansalaisfoorumin tuottamassa harrastajateatterioh-

jaajille suunnatussa teatterikasvatuksen oppimisoh-

jelmassa (www.kansalaisfoorumi.fi).

Harrastajateatteritoiminta on parhaimmillaan 

yhteisöllistä taidekasvatusta, kasvatuksen taidetta, 

ihmisten arjen ja vapaa-ajan tohinassa. Osallistavan 

ja voimaannuttavan taideharrastuksen yksi tärkeim-

mistä menestystekijöistä on pedagogisesti osaava, 

avarasti ja kriittisesti maailmaa hahmottava, luova 

ohjaaja. Järjestömuotoisen vapaan sivistystyön 

yksi suurimmista tehtävistä on huolehtia siitä, että 

kaikkien toiminta-alojen ohjaajakoulutus palvelee 

ensisijaisesti yhteisössä oppimisen dialogista ideolo-

giaa ja kirkastaa ihmiseksi kasvamisen tarkoitusta ja 

merkityksiä. 

Nämä artikkelit ovat syntyneet rakkaudesta 

teatteriaatteeseen ja sen sisällä olevaan sivistymisen, 

kasvun ja oppimisen merkityksiä avaavaan oivalluk-

seen. Ilman toiminnan merkityksellisyyden tiedos-

tamista oppimisen ilo on hetkellistä ja elämämme 

muuttuu puuhasteluksi ja suorittamiseksi. 

Artikkelit toimivat mainiosti keskustelujen ja 

näkökulmien avaajina ja syventäjinä, itsetutkistelun 

välineenä sekä oppimisen virikkeinä vaikkapa yhtei-

söllisissä opinto- ja harrasteryhmissä.
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MINUSTAKO TEATTERIRYHMÄN 
OHJAAJA?
MARIA LAITILA
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Joudun kysymään itseltäni, miksi haluan olla teatteri-

ryhmän ohjaaja tai teatterikasvattaja? Mitkä asiat ovat 

mielestäni teatterikasvatuksessa tärkeitä, miksi teatte-

rikasvatusta pitäisi olla?

Muuttaessani Rovaniemelle opiskelemaan opetta-

jaksi aloitin samana syksynä aktiivisen teatterihar-

rastuksen. Alussa harrastus antoi minulle rohkeutta, 

iloa ja sosiaalisen yhteisön, johon kuuluin. Hiljakseen 

harrastus muuttui voimakkaammin keinoksi tutkia ja 

ilmaista itseäni sekä yleisesti ihmisyyttä ja ympäröivää 

todellisuutta. Muotoina olivat erilaiset performanssit, 

kokeelliset työpajat ja esitykset. Koin kuitenkin pientä 

turhautumista, sillä vaikka tekeminen oli mielekästä 

ja näytelmät kiinnostavia, jotain tuntui puuttuvan. 

Nyt näen, että halusin muutoksen pelkkään tekemi-

seen, halusin enemmän kuin vain harrastaa ja ilmaista 

teatterin keinoin. Halusin laajentaa näkökulmaani 

tarkastella ja toimia teatterin maailmassa.

Teatterikasvatuksen ohjaajakoulutuksen kurssien 

kautta sain kokemusta ja tietoa teatterikasvatuk-

sesta ja ohjaajuudesta, olihan opintokokonaisuuden 

lähtökohtina vahvistaa ryhmän ohjaajan pedago-

gisia ja didaktisia taitoja teatterikasvatuksen saralla. 

Samalla vahvistin aineenhallintaa, joka on välttämä-

töntä, kun toimii ohjaajana tai opettajana. Koin kurssi-

kokemuksen vahvistavan itseluottamustani, koska 

tietojen ja taitojen hallinta lujittui. Opintokokonaisuus 

avaa myös mahdollisuuden jatkaa Suomen 

Harrastajateatteriliiton pitkälle ohjaajakurssille.

Koska teatterikasvatus on kokonaisvaltaista 

toimintaa, se huomioi myös oppijan kokonaisvaltai-

sesti. Oppija saa käyttää mieltään, sieluaan ja ruumis-

taan, ja hän on osallisena luovassa prosessissa, missä 

annetaan mahdollisuus oppia teatterista taiteena, 

taiteen kautta ja taiteessa. Ryhmän jäsenet ovat itse 

aktiivisina toimijoina taiteellisessa oppimisproses-

sissa. Eikö lapsilla, nuorilla, aikuisilla ja varttuneim-

millakin aikuisilla ole oikeus turvallisessa ja avoimessa 

ympäristössä tutkia itseään, ihmisyyttä, arvoja, elämää 

ja yhteiskunnallisia ilmiöitä?

Lähdin hakemaan myös vaihtoehtoisia opetusme-

netelmiä ja kriittistä otetta pedagogiikkaan ja andrago-

giikkaan. Teatteri- ja draamakasvatus soveltuu erityi-

sesti eettisten kysymysten tarkasteluun, ja koska ideat 

usein pulppuavat suoraan ryhmän jäseniltä, ne kosket-

tavat ja motivoivat oppijoita itseään. Eettisten ongel-

mien opettaminen on yleisesti koettu haasteelliseksi 

kouluissa. Teatterin voidaan katsoa olevan yhteis-

kunnassa vallitsevien olosuhteiden peili, ja toisaalta 

teatteri voidaan nähdä ikkunana kohti muutosta. 

Myös teatterikasvatus voi antaa mahdollisuuden tehdä 

näkyväksi erilaisissa yhteisöissä olevia epäkohtia ja 

ratkaisuvaihtoehtoja kohti muutosta.
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Teatterikasvatus on monipuolinen ala, missä ollaan 

monien taidemuotojen kanssa kosketuksissa. Tämä 

antaa esteettisille kokemuksille mahdollisuuden. 

Taiteiden kirjon vuoksi teatterikasvatus tarjoaa erilai-

sille ihmisille kosketuspinnan taiteelliseen työskente-

lyyn.

Pohtiessani miksi teatterikasvatus on tärkeää, 

nousevat mieleeni eettisyys, sosiaalisuus ja realis-

tinen minäkuva. Teatterikasvatukseen liittyvissä 

tutkimuksissa on selvinnyt, että osallistujien itsetun-

temus ja -luottamus ovat kasvaneet (ks. esim. Laakso 

2004; Rusanen 2002; Toivanen 2002). Mitkä tekijät 

vaikuttavat edellä mainittuun ilmiöön? Onko teatteri-

ryhmän toiminta suorituspaineista vapaa ympäristö? 

Vaikuttaako ehkä myös se seikka, millainen suhtau-

tuminen ryhmässä vallitsee epäonnistumisiin, sekä 

se, opitaanko ryhmässä pettymysten sietämistä 

tai toisaalta se, millaisia onnistumisen elämyksiä 

ja kokemuksia teatterikasvatuksessa ilmenee? 

Minäkuvan vaikutus ihmisen elämään on suuri. Jos 

henkilöllä on vahva itsetuntemus, hänellä on toisin 

sanoen realistinen minäkuva. Ihmisen toimintaa ohjaa 

hänen käsityksensä itsestään eli minäkuva, eivätkä 

siis hänen todelliset ominaisuutensa ja kykynsä. (Aho 

1996, 10–12.) Teatterikasvatuksella voidaan toisin 

sanoen todeta olevan positiivista vaikutusta ihmisen 

elämään. Kaiken lisäksi oppiminen teatterikasvatuk-

sessa on usein myös iloista ja hauskaa toimintaa!

Opintokokonaisuus on ollut minulle vuoropu-

helu itseni kanssa. Koen olevani matkalla kohti omaa 

ammatti-identiteettiäni. Mitä minä haluan opettaa? 

Millainen opettaja tai ohjaaja haluan olla? Mitkä asiat 

ovat merkityksellisiä ja tärkeitä maailmassa minulle, 

entä toisille? Millä tavoin näitä merkityksellisiä asioita 

voisi opettaa?
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YHDESSÄ TAIDETTA – 
TEKEMISESTÄ TOIMINNAKSI
MIRJA HILTUNEN
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Suomi on pullollaan projekteja. Taiteen ja kulttuurin 

ja ennen kaikkea niiden kautta rakentuvaksi 

toivotun yhteisöllisyyden nimissä tehdään paljon 

tärkeää työtä. Hankkeissa liikutaan usein julkisen ja 

yksityisen sektorin välimaastossa ja esitetään vapaa-

ehtoissektorin ja kansalaisyhteiskunnan aktivoimista. 

Valtakunnallisesti rakennetaan ohjelmia joissa tutki-

taan ja kehitetään taiteen ja kulttuurin mahdolli-

suuksia edistää yhteisöllisyyttä, arjen hyvinvointia ja 

uudenlaista hyvinvointipolitiikkaa. Osassa hankkeista 

on kiinnitetty erityistä huomiota syrjäytymisuhan 

alla oleviin nuoriin. Myös ikäihmisiä, kuntoutujia tai 

muuten erityistä tukea tarvitsevia ei ole unohdettu. 

Osallistuville on pyritty tarjoamaan mielekästä 

toimintaa ja uutta sisältöä elämään. Hankkeissa 

kannustetaan kulttuurin ja taiteen avulla parhaim-

millaan rohkeuteen, iloon mutta myös kriittisyyteen. 

Harvemmin kuitenkaan kohtaa tavoiteltavan yhteisöl-

lisyyden lähempää problematisointia.

Taustalla on löydettävissä useissa tutkimuk-

sissa tukea saanut ajatus, että kulttuuriin investoi-

malla voidaan edistää psykososiaalista hyvinvointia 

ja ainakin osittain torjua yhteiskunnallista syrjäy-

tymistä, jopa työttömyyttä tai alueellista rappeu-

tumista. Nuorisoseuraliike on osallistunut näihin 

talkoisiin maassamme pitkäjänteisesti jo vuosikym-

meniä ennen kuin valtakunnalliset ohjelmat ovat 

alkaneet nostaa kulttuurin merkitystä valokiilaan. 

Nuorisoseuraliikkeen toiminta-ajatuksessa painote-

taan kulttuurisen nuorisotyön merkitystä. Se nähdään 

keinona, jolla pyritään lasten ja nuorten sekä heidän 

perheidensä tasa-arvoisen kasvun tukemiseen. 

Viimeaikaisen hyvinvointi-, tai valitettavasti ennem-

minkin pahoinvointikeskustelun valossa tämä työ on 

enemmän kuin ajankohtaista. 

Kulttuurisen nuorisotyön kehittämisen yhteydessä 

on sekä haasteellista että innostavaa pohtia, miten 

harrastajaryhmissä vallitsevan iloisen tekemisen 

meiningin kautta voitaisiin rakentaa toimintaa, 

jossa voidaan taiteen keinoin tukea osallisten kasvua 

sekä tarttua myös meitä ympäröivän yhteiskunnan 

ajankohtaisiin haasteisiin – rohkeutta ja iloa unohta-

matta? Kysymyksen äärellä on hedelmällistä pysähtyä 

tarkastelemaan myös millaiseen taidekasvatus- ja 

yhteisökäsitykseen toiminta perustuu.

YHTEISÖ VUOROVAIKUTUKSENA, 
MERKITYKSINÄ JA IDENTITEETTEINÄ

Meillä kaikilla on kokemusta erilaisista yhteistöistä. 

Kehittäessäni yhteisöllistä taidekasvatusta olen 

työskennellyt formaalin ja informaalin kasvatuksen, 

työ-, asuin-, hoito- ja kyläyhteisyyden parissa ja vielä 

useammin näiden yhteisyyden muotojen välimaas-

tossa. Hankkeissa on kyse sekä toiminnallisesta yhtei-

söllisyydestä että symbolisen yhteisyyden muodostu-
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misesta. Kiinnostavaa on erityisesti taiteen mahdol-

lisuus sijoittua näiden erilaisten yhteisyyden piirien 

väliin ja leikkauspinnoille. 

Yhteisöä on kuitenkin käsitteenä vaikea puristaa 

tiiviiseen määritelmään. Sillä voidaan viitata perin-

teisen yhteisökäsityksen mukaisesti konkreetti-

seen paikkaan ja aikaan rajautuvaan ryhmään, 

jota määrittää sitoutuminen yhteisiin arvoihin. 

Perinteinen yhteisö perustuu pitkälti fyysiseen vuoro-

vaikutukseen ja yhteisyyteen. Sen vastakohtana 

voidaan nähdä eräänlainen kevyt elämysyhteiskunta. 

Elämysyhteiskunnan yhteisöt tarvitsevat tilanteita 

ja tapahtumia, jotka vetoavat yhteisiin tunteisiin. 

Yhteisöön heittäydytään ilmaisemaan ja toteuttamaan 

itseä sekä etsimään voimakkaita ja kiihottavia yhtei-

söllisiä kokemuksia. Mukaan liittyviltä yksilöiltä ei 

edellytetä välttämättä uskollisuutta tai sitoutumista ja 

yksilöt voivat liikkua joustavasti erilaisten yhteisöiden 

ja yhteisöllisyyden muotojen parissa. Yhteisöt eivät 

rakennu paikallisen vuorovaikutuksen varaan, vaan ne 

perustuvat merkityksen ja identiteetin etsimiseen.

Taidekasvatuksen eräs tehtävä on taiteen keinoin 

tuotetun ja tulkitun todellisuuden tutkiminen 

kokemuksellisen, mutta myös käsitteellisen työsken-

telyn kautta. Kyse on merkitysten rakentamisesta, 

jonka kautta voidaan edetä kohti paitsi aktiivista ja 

kriittistä kulttuurin tuntemusta myös itsen tunte-

musta. Taidekasvatuksen tehtävä on lisäksi yhteisen 

todellisuutemme rakentamisessa, uuden luomisessa. 

Taiteellinen, kokemuksellinen oppiminen perustuu 

transformaatioon, kykyyn muuntaa sisäisiä tai ulkoisia 

kokemuksia taiteen keinoin jaettavaksi sekä liittää 

kokemukset ja havainnot laajempaan yhteyteen.

Juuri käsiteltävien asioiden liittyminen yksilön ja 

yhteisön elämismaailmaan, elämyksemme, kokemuk-

semme, jo olemassa olevat tietomme ja taitomme ovat 

yhteisöllisen taidekasvatuksen keskiössä. Kysymys on 

jatkuvasta vuorovaikutuksesta ja dialogista. Yhteisön 

lähtökohdista, paikan historiasta, sen tarinoista ja 

nykyhetkestä ammentava taiteellinen toiminta voi 

merkittävällä tavalla olla rakentamassa yhteisöä ja 

vahvistamassa paikallisidentiteettiä. Elämyksellisen 

ja kokemuksellisen toiminnan myötä ympäristö ja 

ympäröivä yhteisö muuttuvat merkitykselliseksi.

Yhteisöllisessä taidekasvatuksessa edellytetään 

lisäksi refleksiivisyyttä, halua ja kykyä kohdata ja 

ymmärtää myös yhteisön ulkopuolinen maailma, 

joka perinteisen yhteisöajattelun suunnassa voidaan 

kokea uhkana. Refleksiivisyys tarkoittaa erilaisuuden, 

poikkeavuuden ja monimuotoisuuden hyväksymistä 

sekä hyödyntämistä yhteisön kehittämisessä. Tämä on 

keskeinen lähtökohta yhteisölliselle taidekasvatukselle. 
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MERKITYKSELLISEN TOIMINNAN TILOJA

Yhteisöllisessä taidekasvatuksessa ero toiminnan 

ja tekemisen välillä on merkittävä. Tekeminen on 

välineellisesti arvokasta, mutta toiminnassa tavoite 

sisältyy itse aktiviteettiin. Filosofian tohtori Juha 

Sihvola viittaa jo Aristoteleen esittämään huomioon: 

elämä ei ole hyvää, jos joutuu pelkästään tekemään 

eikä aikaa jää toiminnalle. Varsinkaan silloin, jos 

tekemisestä tulee itsetarkoitus ja välineestä päämäärä. 

(Sihvola 2005, 21.) Yhteisöllisessä taidekasvatuksessa 

taiteen kautta pyritään tarjoamaan olemukseltaan 

merkityksellisen toiminnan tiloja, jossa tavoite sisältyy 

itse aktiviteettiin. 

Toiminnassa on yhtymäkohtia sosiokulttuuri-
seen innostamiseen ja Paolo Freiren kulttuurisen 
toiminnan teoriaan. Freiren mukaan vapauttava 

toiminta on dialogista ja sen lähtökohtana on monen-

keskinen yhteistyö sekä toimijoiden tasavertainen 

toiminta. Kulttuurisen dialogisen toiminnan päämää-

ränä ja tavoitteena on yhteiskuntarakenteen ristirii-

toina ilmenevien vastakkainasettelujen ratkaiseminen 

ja siten ihmisten vapautuminen. Tässä yhteydessä 

Freire käyttää kulttuurisen synteesin käsitettä, joka 

ei kiellä eroja vaan nimenomaan perustuu niihin. Se 

on toimintamuoto, jonka avulla hallitseva kulttuuri 

kohdataan. Kulttuurisessa synteesissä toimijat, kuten 

kasvattajat, eivät tule valtaajina erilaisten yhteisöjen 

pariin. He eivät tule opettamaan, välittämään tai 

antamaan jotakin vaan oppimaan ”kansan maailmasta 

yhdessä kansan” kanssa. (Freire 2005, 186, 200–204.) 

Olen työskennellyt useissa pohjoisissa kylissä 

toteutetuissa yhteisöllisen taidekasvatuksen 

hankkeissa, joissa opettajat ja oppilaat ovat olleet 

toistensa opissa. Toimintaa on rakennettu huomi-

oiden eri-ikäisten ihmisten yhteen saattaminen. 

Kylän historian ja elinkeinojen merkityksen ymmär-

tämistä ja välittämistä kylän nuorille ja lapsille on 

pidetty tärkeänä. Perinteen muistaminen on tärkeää 

sekä yksilölle että yhteisölle, koska käsitys siitä 

kuka olen, perustuu muistiin. Kyläprojekteissa on 

kehitetty toimintamuotoja, jotka lähtevät liikkeelle 

kylien visuaalisen ilmeen, elinkeinojen, perinteen ja 

tarinoiden kartoituksesta ja analyysista. Kartoituksessa 

etsitään kylän omia vahvuuksia, tuetaan identiteettien 

säilymistä ja edelleen rakentumista uusien toimintojen 

parissa. Projekteissa on toimittu usein ympäristötai-

teen keinoin sekä luotu taiteidenvälisiä taidetapah-

tumia, joissa tunnistetaan perinne, toimitaan aktiivi-

sesti tässä hetkessä mutta samalla kurkotetaan tulevai-

suuteen. Yhteisöllisen taidekasvatuksen prosessit ovat 

kuitenkin hitaita. Mutta jo pienikin muutos asenteissa 

ja kokemus mahdollisuudesta toimia aktiivisena ja 

vaikuttavana osana ympäröivää yhteisöä ja ympäristöä 

on arvokas. Silloin siemen tekemisen muuttumiseksi 

toiminnaksi on kylvetty.
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Olipa kerran tyttö, joka ei osannut ilmaista itseään. 

Hän oli kova pohdiskelemaan asioita ja ihmettele-

mään maailman menoa, mutta aina kun hän avasi 

suunsa, sieltä tuli jotakin muuta kuin mitä hän oli 

ajatellut. Oli kuin hän olisi puhumisen hetkellä kadot-

tanut sanojen ohella ajatuksensakin, vaikka ne hetkeä 

aikaisemmin olivat hänessä. Silloin hän alkoi puhista 

ja puhkua ja tulla vihaiseksi, ja noita hetkiä oli totisesti 

paljon! (Toisaalta hänellä oli vilkas mielikuvitus ja 

nopea päättelykyky, joten joskus hän vain puhui niin 

nopeasti, etteivät muut pysyneet perässä.)

Kerran sitten kaupunkiin tuli kiertävä teatteri-

seurue, jota tyttö meni katsomaan. Se oli menoa se: 

Esitys tempaisi mukaansa ja sai tytön haltioitumaan 

ja tunteiden myräkkään. Tätäkö on teatteri, näyttämö 

täynnä hehkuvia ihmisiä, esittämässä asioita, jotka 

tuntuvat tärkeiltä, jakamassa ajatteluaan katsojien 

kanssa! Puhutut sanat olivat vain osa siitä, mitä esitys 

viestitti. Jälkeenpäin tyttö ei ollut varma, mistä esitys 

itse asiassa kertoi, mutta silti se tuntui jäsentävän 

hänen elämäänsä uudella tavalla. Hänestä tuntui jopa, 

että hänen ymmärryksensä maailmasta kirkastui. 

Ja kun muu yleisö naurun ja ajatusten kuohutta-

mana tuntui jakavan hänen tuntemuksensa, hän alkoi 

haaveilla, että teatteri joskus olisi hänen kielensä.

Minä olen tuo tarinan tyttö, joka löysi teatterista 

kielen itsensä ilmaisulle. Kun lopulta päädyin teatte-

riin oli kokemus itsensä ja maailman hahmottamisesta 

niin merkittävä, että olen sitä joskus kuvannut uudes-

tisyntymänä. Teatterissa sai mielikuvitella asioita 

rakentamalla pienoismaailmoja ja vaihtoehtoisia todel-

lisuuksia, mutta myös leikkiä muodoilla. Teatteri oli ja 

on minulle ajattelun väline ja samalla dialoginen tila, 

jossa hahmotan maailmaa itsessäni ja ympärilläni. 

Oman kokemukseni kautta olenkin tullut yliherkäksi 

kaikenlaiselle pakottamiselle yhdenlaiseen tapaan 

ymmärtää, oppia tai tulkita todellisuutta. Perään niin 

kasvatukseen kuin kulttuuriin ajattelu- ja toimintata-

poja, joissa ihminen ymmärretään kokonaisvaltaisesti 

toimivana, ruumiillisten kokemusten, aistimellisten 

ja sosiaalisten kohtaamisten kautta itseään hahmotta-

vana oliona. Teatteri on tässä yksi mahdollisuus. 

TEATTERI ON AJATTELUA – YHDESSÄ!

Meillä on Suomessa omanlaisemme vahva yhteisöl-

lisen teatterin eetos. Harrastajateatterit kokoavat 

yhteen ihmisiä, useimmiten pelkästä ilmaisun 

ja yhdessä olemisen ilosta ja niiden toiminta 

koskettaa usein laajasti sitä yhteisöä, missä toimi-

taan. Teatterilaisten perheet ja sukulaiset ovat usein 

toiminnan tukijoukkoina ja tuttavat, työkaverit ja 

naapurit kansoittavat katsomot. Samaan aikaan, kun 

yhteisöllisyyden puutteen sanotaan sairastuttavan 

yhteiskuntaamme, syntyy uusia yhteisöllisyydestä 

ponnistavia esityksellisiä foorumeita. Esimerkiksi 
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roolipelit toimivat juuri yhdessä luomisen ajatuksella: 

roolipeleillä on kylläkin käsikirjoitus, mutta se on kuin 

luuranko, jonka ympärille lihat synnytetään osallis-

tujien improvisoidussa pelissä. Myös oman kylän, 

kaupungin tai yhteisön historiasta on alettu tehdä 

puhuttelevia esityksiä ja vuorovaikutteisia tapahtumia. 

Osallistava ja vuorovaikutteinen teatteri tarjoaa 

toiminnallisia kohtauspaikkoja, joissa yhdessä voidaan 

luoda ideoita, kartoittaa ihmisten tarpeita, elämää ja 

sosiaalisia ilmiöitä. Tutkiva teatteri ja interaktiivinen 

draama avaavat katsoja-osallistujille ruumiillisesti 

koettavissa olevan tilan, yhteisen vuorovaikutuksen ja 

kohtaamisen tilan, jossa ilmiöiden pohdinta, todelli-

suuden auki purkaminen ja uudelleenrakentaminen 

ovat mahdollisia. 

Niin roolipeleissä kuin vuorovaikutteisessa 

draamassa osallistujat jakavat ajatuksiaan ja käsityk-

siään toiminnallisesti. Me kasvamme ihmisiksi 

sosiaalisessa toiminnassa ja siitä saadut kokemukset 

suuntaavat valintojamme. Osallistavassa draamassa 

ja leikissä tarjoutuu tilaisuus kokeilla, tutkia ja harjoi-

tella mahdollisia maailmoja ja vaihtoehtoisen elämisen 

malleja. Mukanaolija pääsee testaamaan käsityksiään 

todellisuudesta; menneestä, olevasta, tulevasta tai 

kuvitellusta. 

KENEN TODELLISUUS, KENEN TAIDE, 
KENEN TIETO?

Keskeinen on kysymys siitä, millaista yhteiskuntaa ja 

tulevaisuutta taidemaailma ja teatteri haluavat olla 

rakentamassa. Sillä sitähän me teemme joka tapauk-

sessa joka päivä valinnoillamme, rakennamme yhteis-

kuntaa vahvistaen tai uudistaen sitä tarpeen mukaan. 

Radikaalia kasvatusta puolustavan Juha Suorannan 

mukaan osallistaminen kasvatuksessa tarkoittaa 

ihmisen rohkaisemista tutkimaan ja pohtimaan 

elämänsä edellytyksiä sekä parantamaan elinolo-

jaan. Me ihmiset luomme toiminnallamme yhteistä 

kulttuuria. Suoranta puolustaa taidetta osana ihmis-

oikeuksia ja siten osana jokaisen kansalaisen elämään 

kuuluvaa kulttuurista toimintaa. Taide on tapa tuoda 

ihmiset yhteen ja syventää heidän tunteitaan, ajatuk-

siaan ja tahtoaan. Inhimillisen kokemuksen kuvaami-

sessa taiteelliset muodot saattavat toimia paremmin 

kuin kuluneet sanat. 

Juuri näin sen olen itsekin kokenut: taide ylläpitää 

ja kasvattaa herkkyyttä, jota tarvitaan ihmisen 

toiminnan ja koko luonnon ymmärtämisessä. Kun 

ihminen ottaa kohtalonsa omiin käsiinsä ja alkaa 

muotoilla itselle mieleistä elämää, hän joutuu kenties 

myös pohtimaan, miten erilaiset ilmaisumuodot 

puhuvat. Osallistavassa teatterissa yhdistyy maailman 

tutkiminen, sen draamallinen hahmottaminen sekä 

muodon antaminen asioille. Eikö jokaisella ihmisellä 

pitäisi olla (taiteilijan) perusoikeus siihen iloon, mikä 

tulee ilmaisun ja muodon löytämisestä oivalluksille 

ja syntymässä oleville asioille? Teatterin ja draaman 

työtavat taipuvatkin myös taiteellisen ilmaisun harjoit-

tamiseen ja kirkastamiseen.

Teatteriesityksiä tehdessä voidaan koko työryhmä 

osallistaa käsikirjoituksen tekoon. Parhaimmillaan 

tämä tarkoittaa moniäänisen esityksen syntymistä, 

pahimmillaan kaaosta, joka hajoaa taivaalle. Toisaalta 

luovaan prosessiin kuuluu aina kaaos ja ihmisten 

väliseen toimintaan niin yhteisyyden hurmos kuin 

ristiriidatkin. Mielenterveystyön ammattilainen ja 

draamaohjaaja Annukka Häkämies opettaa soveltavaa 

draamaa ja yhteisöteatteria hoitotyössä toimiville 

työkaluksi. Hänen mukaansa draama toimii parhaim-

millaan luovassa tilassa, kaaoksen ja kontrollin 

välimaastoissa, autenttisessa, rohkeutta vaativassa 

ilmapiirissä. Tässä leikin tilassa ohjaaja toimii myös 

kaaoksellisuuden ja kontrollin säätelijänä. Häkämies 

nostaa draaman keskeiseksi tehtäväksi nykyisenä 

teknologiaa ja rationaalis-lineaarista suhtautumistapaa 

ihannoivana aikakautena koskettaa ihmisiä moniais-

tisesti ja mahdollistaa tunnetaitojen kehittäminen. 

Hänenkin mukaansa taide ylipäänsä on suora tie 

tunteisiin ja tunteiden kautta yksilölliseen ja yhteisöl-

liseen itseymmärrykseen, arvomaailmaan ja kulttuurin 

kehittämiseen. 

Tunnetta ja järkeä ei pidetä enää niin erillisinä kuin 

aiemmin, vaan tunteita on alettu pitää yhtenä tiedon 

muotona. Älyn ja tunteiden rinnalle kolmanneksi 

tiedon ulottuvuudeksi on noussut ns. hiljainen tieto, 

joka tarkoittaa intuitiivista kokemuksellista tietoa. 

Tällainen tiedon käsitys muuttaa tiedon hallinnan 

rakenteita, yhtäkkiä me alamme olla oman elämämme 

asiantuntijoita – emmekö siis myös oman elämämme 

suunnittelijoita?
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TEATTERI ON HENGITTÄMISTÄ – YHDESSÄ!

Suhde teatteriin on kautta aikojen ollut ristiriitaista. 

Joskus on ymmärretty sen antaman tiedon ainut-

laatuisuus, joskus sen voimaa on pelätty. Teatteri on 

ollut kiellettyä ja sitä on syytetty moraalittomuudesta, 

etenkin sen ruumiillisen luonteen johdosta. Ja sitähän 

teatteri on: yhdessä toimivia ja hengittäviä ruumiita! 

Teatteri on ruumiillista kokemusta muista ihmisistä, 

se on kohtaaminen, missä puhe on vain yksi kommuni-

kaation, ymmärtämisen ja tiedon välittämisen muoto. 

Tehdessäni sosiaalista ja vuorovaikutteista teatteria 

ammennan ihmisistä asioita, joita itse en edes keksisi! 

On jännittävää törmätä muiden ihmisten tapaan 

hahmottaa todellisuus ja muotoilla ajatuksensa. 

Sitäkin tärkeämpää on kuitenkin se arjen olemisesta 

poikkeava tila, minkä teatteri ja taide parhaimmillaan 

mahdollistaa.

Filosofi Timo Klemola perää kehon kokemuk-

sien kunnioittamista. Hän väittää meidän unohta-

neen, miten keskeisesti ihmisen muut kuin kielel-

liset kokemukset jäsentävät meille maailmaa ympäril-

lämme. Ja mitä lähempänä olemme välitöntä, kehol-

lista kokemusta, sitä vaikeampi kokemusta on kuvata 

täsmällisin käsittein. Taide on eräs mahdollisuus 

kuvata ja välittää hienoviritteisesti sellaisia kokemuk-

siamme, joita arjen kieli tavoittaa vain karkeasti. 

Klemolaa soveltaen: teatterin tekeminen on yksi tapa 

harjoittaa ajattelua ja kehoa oppiaksemme ymmärtä-

mään paremmin tietoisuuttamme. Harjoittelu muuttaa 

ymmärrystämme itsestämme ja paikastamme maail-

massa. 

Kenties tärkeämpää kuin täydellisen tiedon 

etsiminen draaman tai teatterin avulla onkin tiedosta-

minen. Tämän rinnalla on kuitenkin hyvä muistaa, että 

teatteria tehdään myös siksi, että harjoittelu itsessään 

on kivaa! Se on elämää täytenä, jotakin, mitä haluaa 

tehdä sen itsensä takia. Hengittää yhdessä tässä ja nyt.
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OHJAAJA TAIDEKASVATTAJANA
JARI MÄNTYVAARA
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Ihan aluksi: käsittelen tässä artikkelissa ohjaajantyötä 

ensisijaisesti ns. esittävän teatterin kentällä, jossa 

työskentelyn tavoitteena – vaikkakaan ei aina tärkeim-

pänä – on esityksen valmistaminen. Soveltavan 

teatterin puolella toiminnan tavoite on toisaalla, 

vaikka työskentelyn ohessa saattaa syntyä myös esitys. 

Tosin ero esittävän ja soveltavan teatterin välillä on 

usein häilyvämpi kuin se kuuluisa veteen piirretty 

viiva. 

SAUNAA RAKENTAMASSA

Esityksen valmistaminen rinnastetaan usein talon 

rakentamiseen. Jollakin tavalla itseäni viehättää 

allegoria saunan rakentamisesta, sillä saunassa 

voidaan yhdessä nauttia lämpimistä löylyistä, kun 

urakka (sauna/esitys) on valmis. 

Tässä tapauksessa ohjaaja mitä ilmeisimmin on 

työnjohtaja, joka pyrkii yhdessä työryhmän kanssa 

rakentamaan saunan (esityksen) rakennuspiirus-

tuksen (käsikirjoituksen) mukaisesti. Voi toki olla, että 

saunasta ei ole olemassa varsinaisia rakennuspiirus-

tuksia tai käsikirjoitus on vain muutama hajanainen 

ääneen lausuttu idea. Työnjohdollinen homma sisältää 

kuitenkin kaikenlaista: ennen konkreettisen työsken-

telyn alkua työjohtajan pitää tutustua piirustuksiin 

saadakseen tietoa siitä, minkälaista saunaa ollaan 

rakentamassa ja mihin. Onko kyseiseen paikkaan 

edes mahdollista tai järkevää rakentaa suunnitel-

mien mukainen sauna? Tämän jälkeen pitää suunni-

tella ja päättää, minkälaista työvoimaa rakennuksella 

tarvitaan, miten ja missä aikataulussa työskennellään, 

miten rakennusmateriaalien hankinta ratkaistaan 

jne. Työnjohdolliset tehtävät rakennuksella (teatte-

rissa) vaativat ennakkosuunnittelua ja organisointia. 

Varsinaisen työvaiheen aikana työnjohtajan pitää olla 

tietoinen siitä, miten hommat työmaalla etenevät ja 

puuttua asioihin tarpeen mukaan. Tärkeää on, että 

kommunikointi työnjohtajan ja rakennusmiesten 

välillä toimii, vieläpä mahdollisimman hyvässä 

hengessä. Reilun ja mukavan työnjohtajan alaisuu-

dessa on ilo työskennellä. Sadistiset despoottityönjoh-

tajat heitettäköön järveen!

Työjohdolle asetetaan hieman erilaisia vaatimuksia 

riippuen siitä, ovatko rakennusmiehet koulutettuja 

ammattilaisia (ammattiteatteri) vai ilman rakennus-

alan koulutusta työskenteleviä talkoolaisia (harras-

tajateatteri). Edellisessä tapauksessa on lupa olettaa, 

että ammattitaitoa ja ammattimaista asennetta löytyy 

kunkin työtehtävän suorittamiseen. Jälkimmäisessä 

tapauksessa työnjohtaminen on paljolti myös koulut-

tamista, koska tehtävien vaatimaa osaamista ei välttä-

mättä ole riittävästi.

Talkoolaisten vilpitön into osallistua raken-

tamiseen kompensoi usein puuttuvia taitoja. 

Talkooporukassakin voi olla paljon ammattitaitoa, 
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mutta porukkaan mahtunee taidoiltaan melko kirjavaa 

sakkia. Jos talkooporukassa vallitsee hyvä meininki, 

hommat sujuvat kuin tanssi: kelloa ei katsella, 

eikä ruokatunteja malteta pitää. Työnjohdon pitää 

kuitenkin olla valppaana. Onhan mahdollista, että 

ammattitaidon puute aiheuttaa joidenkin asioiden 

kohdalla ratkaisuja, jotka eivät ole kovin toimivia tai 

ovat suorastaan vaarallisia (teatterissa harvemmin). 

Siksipä on tärkeää, että työnjohtaja pystyy opastamaan 

kutakin selviytymään riittävän hyvin työtehtävistään. 

Ja kannustavan palautteen merkitystä ei voi yliko-

rostaa! Onhan suoranainen katastrofi, jos työjohdon 

vinoilun ja halventavan suhtautumisen takia porukan 

ainoa muuraustaitoinen henkilö päättää lähteä lopul-

lisesti, vaikka palomuuri on vasta puoliksi muurattu. 

Silloin ei kiuas lämpene, vaikka sauna olisi muuten 

täysin valmis.

Tämä allegoria ei toimi. Esitys ei ole mitään 

niin konkreettista kuin sauna, vaikka yhtymäkohtia 

rakennusprosesseissa onkin. Teatteriesitystä työste-

tään inhimillisistä elementeistä kuten tunteista, 

muistoista ja tarinoista. Saunaan tarvittavat ainekset 

löytyvät rautakaupan varastosta. Esitykseen tarvit-

tava materiaali löytyy inhimillisestä kokemusvaras-

tosta. Ei lavastus, puvustus, valaistus eikä teatteritila 

ole mikään ehto tekemiselle. Teatteriesitykseen tarvi-

taan minimissään vain kaksi ihmistä: yksi näyttelijä 

esittää yhdelle katsojalle jotakin. Hyvällä esityksellä on 

pidempi vaikutus kuin makoisimmillakaan löylyillä.

MAANTIELLÄ

Voisiko ohjaamista teatterissa rinnastaa ajoneuvon 

kuljettamiseen? Ohjaajahan kuitenkin yleensä on se 

henkilö, joka vaikuttaa eniten siihen, mihin suuntaan 

edetään – on sitten kysymys autoilusta tai erilai-

sista taideprosesseista. Ohjaajan olisi hyvä olla perillä 

kyvyistään ohjata autoa (prosessia). Jos tuntee omat 
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vahvuutensa että heikkoutensa, niin perille pääse-

misen todennäköisyys kasvaa ja matkustaminen 

tuntuu turvalliselta.

Takapenkkiläiset tai linja-auton matkustajat 

huomioivat matkatessaan monia kuljettajan asentei-

siin liittyviä seikkoja. Ohjausaktin ohessa tapahtuu 

paljon sellaista, jota varsinkin lapsia kyyditettäessä 

voi kutsua negatiiviseksi tai positiiviseksi liikenne-

kasvatukseksi (taidekasvatukseksi): Perkele, ohitan 

tuon auton! (Minun taiteeni on nerokasta ja jyrää tuon 

paskan!) Tai: En aja kiinni takapuskurissa, vaan pidän 

turvavälin. Kunnioitan toisten rytmiä, vaikka olisinkin 

itse nopeampi. (Oma taidekäsitykseni on tällainen, 

mutta kykenen ymmärtämään ja jopa arvostamaan 

myös muunlaisia käsityksiä.)

Mutta mihin ollaan menossa? Ajetaanko mummon 

synttäreille Pihtiputaalle vai ajellaanko päämäärättä 

ja etsitään hienoa paikkaa, mihin mennä syömään 

eväitä? Ei teatteritoiminnan ohjaamista voi oikein 

verrata autolla ajamiseenkaan. Autolla ajaminen on 

erittäin lineaarista toimintaa verrattuna teatteriohjaa-

miseen, ainakin nykyisillä maanteillä.

TEATTERISSA

Toimiessaan harrastajien, lasten ja nuorten kanssa 

teatteriohjaaja on aina väistämättä myös taidekasvat-

taja. Hän välittää kaikessa tekemisessään omaa taide/

teatterikäsitystään niille, joiden kanssa työskentelee. 

Mitä kokemattomammasta porukasta on kysymys, 

sitä suurempi on vaara, että ohjaajaan näkemykset 

omaksutaan ainoana oikeana totuutena. Ohjaajan 

näkökulmasta tämä saattaa tietysti olla imartelevaa. 

Onhan egoa hivelevää nousta gurun asemaan.

Mikäli työskentelyn tavoitteena on esityksen 

valmistaminen, vastuu prosessin etenemisestä on 

paljolti ohjaajan harteilla. On tärkeää pitää koko 

ajan kirkkaana mielessä se tosiasia, että ohjaajan 

työ konkretisoituu muiden työn kautta – esitys voi 

jäädä valmistumatta, jos työryhmä nousee kapinaan. 

Pitää uskoa siihen, että kaikki prosessiin osallis-

tuvat haluavat olla tekemässä hyvää esitystä. Kukapa 

haluaisi haaskata aikaa ja voimia tehdäkseen jouta-

vanpäiväistä roskaa! Mutta mikä on hyvää? Tietysti 

ihmisten käsitykset hyvästä esityksestä vaihtelevat 

kovasti. Tähän ohjaajan tehtävä on vaikuttaa, ”myydä” 

näkemyksensä työryhmälle, mikäli hänellä sellainen 

on. Ohjaajan näkemys mahdollisesta lopputuloksesta 

antaa työskentelylle suunnan. 

Ohjaajan ei pidä kuitenkaan jyrätä omaa näkemys-

tään läpi suoraviivaisesti ja väkisin, koska silloin 

kenenkään muun luovalle prosessille ei jää tilaa. 

Teatteritoiminnassa mukana olevat haluavat taatusti 

toteuttaa omaa luovuuttaan, olla subjekteja eivätkä 

vain tahdottomia marionetteja ohjaajan enemmän tai 

vähemmän nerokkaassa rakennelmassa. 

Tietenkään ohjaajalla ei tarvitse olla valmiina 

mitään näkemystä. Aivan mahdollinen on sekin 

työtapa, että ohjaaja kuuntelee ryhmän ajatuksia 

valitusta aiheesta tai käsikirjoituksesta ja lähtee raken-

tamaan prosessia niiden pohjalta. Jossain vaiheessa 

olisi hyvä syntyä joku käsitys siitä, minkälaista esitystä 

ollaan tekemässä. Muuten esitys ei löydä sisältöään 

eikä muotoaan. 

Olennainen ulottuvuus ohjaajantyössä on luovan 

vapauden ja kontrollin välinen suhde. Ohjaajan 

pitäisi ruokkia kunkin omaa luovaa prosessia ja silti 

pystyä pitämään prosessi riittävän hyvin näpeissään. 

Kokematon ohjaaja pitää joskus suitset liian tiukalla 

ja toteuttaa vain omaa taiteellista näkemystään. 

Toinen ääripää on ohjaaja, joka ei kykene valitsemaan 

työryhmän tarjoamista lukuisista ideoista. sellaisia, 

jotka palvelevat lopputulosta. 

ONKO OHJAAJA TAITEILIJA LAINKAAN?

Kysyn tätä aivan vakavissani. Tai ehkä kysymys ei 

ole lainkaan olennainen, määritelköön muut tuon 

myyttisen taiteilijuuden. Jollakin tavalla vapauttavaa 

on sekin ajatus, että ”ohjaaja on heppu tai mimmi, joka 

auttaa muita tekemään hommansa mahdollisimman 

hyvin”. Tartun kiinni sanaan auttaminen. Jotta voi 

oikeasti auttaa toista, pitää päästä selville, minkälaista 

apua tämä tarvitsee. Ja se taas vaatii kuuntelua ja 

ymmärtämistä. Jos et kuuntele ja ymmärrä materiaalia 

ja ihmisiä, joiden parissa työskentelet, kuinka voisit 

ohjaajana saada näkyviin näyttämöllä jotakin, joka 

koskettaa katsojia?

”Taide” ja ”taiteilija” ovat ainakin minulle jotenkin 

niin isoja ja pönäköitä sanoja, että ne jähmet-
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tävät. Taidetta – tai miten sitä sitten kutsutaankin – 

tehdessä ei kannata ajatella tekevänsä taidetta. Taiteen 

tekeminen on huono lähtökohta taiteen tekemiselle. 

Tuskin Aleksis Kivi kirjoittaessaan Seitsemää veljestä 

ajatteli tekevänsä merkittävää taideteosta, jota ihail-

laan vielä seuraavalla vuosituhannellakin. Luultavasti 

hänellä oli vain halu ja tarve kertoa jotakin itselleen 

tärkeää tarinan avulla. Siinä ohessa hän halusi tienata 

elantonsa kirjoittamalla. 

Valmiissa esityksessä näkyy aina ohjaajan persoona 

ja ammattitaito – tai taiteilijuus – jollakin tavalla. 

Tämä johtuu siitä, että ohjaaja tekee esityksen valmis-

tamisprosessin aikana lukuisan määrän valintoja, 

jotka vaikuttavat siihen, millaiseksi esitys muodostuu. 

Tehdyt valinnat ovat näkyvillä näyttämöllä. Esitys ei 

ole näyttämölle siirrettyä kirjallisuutta. Se on ohjaajan 

ja työryhmän tulkinta käsikirjoituksesta. Samoin 

näkyvissä on aina se, millainen energia ja ilmapiiri 

harjoituksissa on ollut. Myös ne liimautuvat harjoitus-

vaiheessa kiinni harjoiteltavaan esitykseen. 

KETÄ OHJAAJA TAIDEKASVATTAA?

Ohjatessani annan ympäristölle valtavan määrän 

informaatiota itsestäni – halusin tai en. Minkälaisia 

asioita arvostan? Minkälaisia asioita pelkään? 

Minkälaisia asioita rakastan? Minkälaiset asiat saavat 

minut hämmentymään? Mikä saa minut kiihtymään?

Jos vaatii avoimuutta ja spontaaniutta työryhmältä, 

ohjaajan on uskallettava myös itse paljastaa jotain 

itsestään. En tarkoita omaan yksityiselämään liittyviä 

paljastuksia. Kysymys on maailmankuvasta, arvoista, 

moraalista. On uskallettava väittää jotakin, muuten ei 

synny kommunikaatiota. Kun väite kohtaa vastaväit-

teen, parhaimmillaan voi syntyä hedelmällistä keskus-

telua.

Teatteritaiteen tekeminen on kollektiivista: sitä 

tehdään ja vastaanotetaan ryhmässä. Esitystilanne 

on aina ”tässä ja nyt” -vuorovaikutustilanne, vaikka 

näennäisesti katsojat olisivatkin passiivisia vastaanot-

tajia. Näyttelijä tulee esittämään jotakin. Esittäessään 

hän pystyy aistimaan katsomosta palautteena tulevia 

viestejä. Näkeekö hän ihmisten hymyilevän tai 

vakavoituvan? Kuuleeko hän naurua tai nyyhkytystä? 

Pidättääkö koko katsomo jännittyneenä hengitystään? 

Yleisön reaktiot vaikuttavat ainakin jossakin määrin 

näyttelijän ilmaisuun. Se tekee jokaisen esityskerran 

ainutlaatuiseksi. Jokainen esitys on uniikki vuorovai-

kutustilanne.

Olennaista on saattaa ihmisiä yhteisten, tärkeiden 

inhimillisten asioiden äärelle. Luoda mahdollisuus 

vuorovaikutukselle. Synnyttää kommunikaatiota ja 

oppia ymmärtämään. Silloin me kasvamme ja kasva-

tamme toinen toistamme.
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DRAAMA KASVUN VOIMANA
RAIJA AIRAKSINEN-BJÖRKLUND
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Kun ohjaaja/opettaja astuu luokkaan, draama alkaa. 

Halusimmepa sitä tai emme. Elämä on yhtä draamaa 

– ensi parkaisusta viimeiseen hengenvetoon. 

Ja silti: draama mielletään jo käsitteenä jollakin 

tavalla pelottavaksi. Se herättää monissa osallistu-

jissa levottomuutta; me emme halua näytellä, minä en 

ainakaan ole luova, ei tässä nyt leikkimään ruveta! Me 

useimmat kärsimme jonkinasteisesta esiintymispe-

losta ja draama-sana liitetään suomenkielessä useim-

miten näyttelemiseen. Olemme siirtyneet käyttämään 

myös termiä ’teatterilähtöiset menetelmät’. 

Elämäni on yhtä draamaa; työssä ja arjessa, enkä 

ole siitä lainkaan pahoillani. Draama on toiminut 

kasvun voimana koko elämäni ajan. Draama on ollut 

elämässäni aina, tähän johtopäätökseen tulin, kun 

jouduin vastaamaan kysymykseen, milloin ja miten 

minusta tuli draamaopettaja. Jo lapsena tein omia 

draamoja – siis leikin. Draama, leikki, on ominainen 

tapa ja toimintamuoto lapselle. Se on meissä luontai-

sesti. Draama antaa mahdollisuuden kokeilla ja orien-

toitua ympäröivään maailmaan, kokeilla erilaisia 

rooleja. Leikki, ”tää ois niinku tää”, yhteinen sopimus 

mielikuvitusmaailmasta. Samat lainalaisuudet ja 

sopimukset toimivat myös draamassa, nyt ääneen 

lausuttuina draamasopimuksina.

Jos kaikki eivät noudata yhteistä sopimusta, leikki 

ei toimi. Toiminnan pohjana on yhteinen uskominen 

kuviteltuun todellisuuteen, Heikkinen kutsuu sitä 

vakavaksi leikillisyydeksi. Olen mielestäni onnekas 

– olen saanut säilyttää elämässäni leikillisyyden ja 

leikin aikuisiälle asti. Ja tehnyt siitä jopa ammatin 

itselleni.

Lapset ja nuoret etsivät vastauksia kysymyksiin: 

Kuka minä olen? Millainen minä olen? Mistä minä 

tulen? Minne minä menen? Millainen on maailma, 

jossa elän? Kelpaanko minä?

Näihin kysymyksiin ei ole yksinkertaista eikä yhtä 

ainoaa oikeaa vastausta. Taiteen kautta, sen pariin 

opastaen, voimme taidekasvattajina auttaa lapsia ja 

nuoria löytämään vastauksia kysymyksiinsä ja antaa 

mahdollisuuksia tutkailla ja peilata elämäänsä useista 

näkökulmista. Toiminnallisia ja draamamenetelmiä 

hyväksi käyttäen kokemusten omakohtaisuus ja 

jakaminen mahdollistavat syvemmän ymmärryksen 

ja oivalluksen.

Draama on keino hahmottaa maailmaa. Käytin 

nuorena opettajana opetusmenetelmänä draamaa 

ennen kuin tiesin kyseisestä metodista mitään – 

käytin niitä keinoja, jotka olin oman kokemukseni 

kautta hyväksi havainnut. 

Jokaisella meillä on omin taidemuoto, keino 

käsitellä/purkaa tunteita tuntemuksia. Olin onneton 

taideaineissa – luulin olevani huono kunnes löysin 

draaman. Muistan sen hetken, jolloin tajusin, että 
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tämä on minun taidemuotoni. Kipinä oli minussa, 

aloin sytytellä muita. Koulussa oli hauskaa – eikä 

vain minulla vaan myös oppilailla. Mielikuvitus 

auttaa selviämään monissa haasteellisissa tilanteissa, 

silloin kun sanat teoriat ja palopuheet eivät riitä. 

Omakohtaisuus, toiminnallisuus ja syvältä kosketta-

minen auttavat meitä ymmärtämään asioita henkilö-

kohtaisella tasolla ja tapahtuu oppimista; ei vain ulkoa 

oppimista.

Vältin opettajana monta saarnaa käyttämällä 

draamaa ja mielikuvitusta. Pilkettä silmäkulmaan 

sojottavan etusormen sijaan, annetaan oppilaalle 

mahdollisuus olla menettämättä kasvojaan.

DRAAMAN KEINOT ÄIDINMAIDOSTA…
PIENIÄ JULMIA TARINOITA ELI OTTEITA 
ARJESTA

Käytöshäiriöt kotona ratkaistiin roolin otolla. Poikani 
käyttäytyi huonosti ruokapöydässä, kun meillä oli 
vieraita. Olin aiemmin kertonut, että meillä on oma 
portsari Jore, joka samoin kuin aikuisten ravin-
tolassa poistaa huonosti käyttäytyvät asiakkaat. 
Eräänä iltana Jore sitten jouduttiin kutsumaan 
paikalle. Menin eteiseen ja laitoin stetsonin päähäni, 
tulin keittiöön ja puhuin möreällä äänellä kertoen 
nuorelle asiakkaalle, että hänestä on valitettu ja 
joudun valitettavasti poistamaan hänet ravintolasta. 
Nostin hämmästyneen 4-vuotiaan eteiseen ja pahoit-
telin tilannetta; kohteliaasti ja korrektisti. Toivoin 
hänen ymmärtävän tilanteen. Jore poistui – siis 
laitoin stetsonin hyllylle. Menin jatkamaan ruokailua. 
Eteisestä kuului ääni, joka pyysi äitiä auttamaan , 
koska se Jore heitti mut ulos! Menin ja kysyin, mitä 
tapahtui? Sain selityksen ja pahoittelut pyynnön 
kera… puhu sä Jorelle. Sanoin tuntevani herran hyvin 
– ja hoitavani homman. Ruokailu jatkui myös nuoren 
herran kohdalla – ilman käytöshäiriöitä. Sen jälkeen 
Jorella ei hommia juurikaan ole ollut. Hän on ollut 
siellä jossain, valmiina astumaan palvelukseen, mutta 
tarvetta ei ole ollut. Pelkkä tietoisuus olemassaolosta 

on riittänyt. Vuosia tapahtuman jälkeen muutimme 
ulkomaille. Kun lähdimme lentokentälle, kuului vieno 
kysymys, kai Jore jää tänne?

Aamuisin matkat hoitoon taittuivat kuin leikiten, 
vaikka lähtö ei aina niin mieleistä ollutkaan. Vanha 
Toyota kun muuntui milloin miksikin liikenneväli-
neeksi. Milloin matkasimme Raijanairilla ja RR:n 
(Raija Rautatie) junalla – pika tai paikallismallilla – 
tai vanhanaikaisilla kieseillä asianmukaisten kuulu-
tusten kera. Mitä lienevät tarhantädit ajatelleet, kun 
lapsi kertoi tulleensa Concordilla hoitoon. Mutta 
itkut ja kiukut unohtuivat, kun piti miettiä millä tänä 
aamuna tarhaan matkaamme ja mikä väline täksi 
aamuksi tilataan.

Ensimmäinen vuosi ulkomailla oli haasteellinen, kieli-
taidottomana oli suurten paineiden alla. Onneksi 
mielikuvituskaveri Kalle päätti muuttaa mukana. 
Roolin vaihtoon riitti lippalakin kääntäminen toisin 
päin – ja puff! Kalle oli siinä. Kalle kertoili asioita, 
joita pieni ihminen oli päivän aikana kokenut ja 
hänelle ihmetellyt. Niitä ei kuulemma voinut oikein 
äidille kertoa, ettei äiti huolestuisi. Mutta Kalle 
auttoi – meitä molempia. Nyt Kallekin on muuttanut 
takaisin Suomeen, häntä tarvittiin kuulemma 
enemmän Suomessa.

Kokemus on osoittanut teoriat todeksi. Draaman 

keinoin on mahdollista kehittää tunteiden tunnis-

tamista, hallintaa. Se lisää asioiden ymmärrystä, 

empatiakykyä ja tuo asioiden tarkasteluun mahdolli-

suuden omakohtaisuuteen. Se antaa eväitä ja työkaluja 

vaikeidenkin tilanteiden haltuunottoon ja niistä selviy-

tymiseen. 

Mikä sitten on draaman ja teatterin ero? Miksi 

väitän, että draama ei ole näyttelemistä ja että siihen 

voi osallistua, vaikka ei olisikaan niin luova.

Draamaprosessi eroaa olennaisesti näytelmästä 

mm. seuraavan kuvion mukaisesti:
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Yhteistä sekä teatterin tekemiselle että draamalle 

ovat menetelmät, joita käytetään niin draamapro-

sessissa kuin esityksen valmistamisessa. Draama ja 

teatteri eivät ole toisiaan poissulkevia tai toistensa 

kilpailijoita joko-tai. Kysymys on toiminnan päämää-

rästä ja tavoitteesta, jonka ryhmän ohjaaja asettaa. 

Ja missään ei ole sanottu etteikö draamaprosessista 

voi syntyä hyvä esitys – usein niin käykin, että hyvä 

draamaprosessi antaa ideoita ja impulsseja esityksen 

valmistamiseen. Draamaprosessi voi toimia pohjana 

esityksen luomiselle. Sen avulla tutkitaan ja tarkastel-

laan teemoja, joista esitys koostetaan.

Aloittelevana draamaohjaajana tartuin tarinoihin, 

jotka puhuttelivat minua itseäni syystä tai toisesta. 

Aloitin Allan Owensin Ystäväni valas -tarinalla. Vasta 

vuosia myöhemmin tajusin, että sehän oli minun 

tarinani! Työstin alitajuisesti lapsuuteni yksinäi-

syyteen liittyneitä kysymyksiä. Kollegani, joka oli 

sisarusparvensa nuorimmainen oli mieltynyt Josefin 

tarinaan. Taidon karttuessa opimme näkemään ja 

kuulemaan toisten toiveita – voimme uskaltautua 

tekemään tarinoita niistä aiheista, jotka kiinnostavat 

ryhmää/osallistujia. Mutta omakohtaisuudesta aloite-

taan, silloin ohjaajina pääsemme sinuiksi menetelmän 

kanssa ja saamme varmuutta tekemiseemme.

Draamaprosessia aloittaessamme teemme 

draamasopimuksen ryhmän kanssa. Se pitää sisällään 

muutamia yksinkertaisia asioita: pidän huolta itses-

täni, itseni ja toisten turvallisuudesta, en vahingoita 

toisia tai tilaa, jossa olemme. Kuvitteellista todelli-

suutta ei voi syntyä – ei teatterissa eikä draamassa – 

jos katsoja-osallistuja ei usko siihen, että A näyttelee 

B:tä ja siihen, että A luo draamamaailman yhdessä 

katsoja-osallistujan kanssa. Fiktio pysyy hengissä vain 

niin kauan kuin sääntöjä noudatetaan. Ohjaajan on 

myös oltava mukana fiktiossa, uskottava siihen.

Samalla me otamme käyttöön draamasilmät 

(Heathcote: Drama eyes), joilla katsomme samaa 

fiktiivistä todellisuutta. Suostumme kuvittelemaan ja 

uskomaan yhteiseen näkymättömään. Aloittaessani 

ryhmän kanssa havainnollistan draama silmiä panto-

miimiharjoituksella ”arvaa mitä syön?” tai alan silittää 

sylissäni olevaa kuviteltua kissaa. Näin osallistu-

jille konkretisoituu, mitä tarkoitan draamasilmillä. 

Ohjaajan on hyvä virittää myös draamakorvansa 

oikealle aaltopituudelle, että hän kuulee ryhmäänsä 

tarpeita ja löytää ne asiat, jotka ryhmää kiinnostavat. 

Ohjaajan on hyvä tulla tietoiseksi omista ajatuksis-

taan ja jo mielessään olevista ratkaisuista, jotta antaisi 

ja suostuisi kuulemaan ryhmää. Jo mainitsemaani 

Ystäväni valas -tarinaa tein alkuun nimellä Poika ja 
valas – tarinani päähenkilö oli siis aina poika, kunnes 

eräs kollegani sanoi, että voihan se olla tyttökin! Ei 

minun tarinassani – koska olin etäännyttänyt tarinan 

omasta lapsuuden todellisuudestani valitsemalla 

päähenkilöksi aina pojan.

Ilmaisun portaat kehittelin teoriarungoksi omalle 

toiminnalleni.

TEATTERI VS. DRAAMA

• Esitys on suunnattu näyttämölle

• Tuotos on tärkeä

• Suunnattu yleisölle

• Toistettavissa

• Valmis käsikirjoitus

• Harjoiteltu

• Tarina on ryhmän sisäinen 
prosessi, joka syntyy tässä ja nyt

• Ainutkertainen

• Se on ”meidän juttu”

• Tarina syntyy spontaanisti 
osallisten ideoista eikä ole 
toistettavissa sellaisenaan
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Lähdettäessä liikkeelle draaman maailmoihin on 

tärkeää edetä pienin askelin, jolloin sekä ohjaaja että 

osallistujat saavat tuntuman ja kokemuksen tekemi-

sestä ja toisistaan. 

Mielestäni kaiken tekemisen pohjana on turval-

linen ilmapiiri. Sillä tarkoitan olosuhteita, joissa 

jokainen voi tuntea olonsa hyväksytyksi ja turvalli-

seksi niin henkisesti kuin fyysisesti. Ryhmässä kaikki 

ovat samanarvoisia ja kaikkien ideat yhtä arvokkaita. 

Draama – kuten myös teatteri taidemuotona – on 

kollektiivinen, kaikkien panosta tarvitaan. Myönteinen 

ja avoin ilmapiiri on edellytys harjoitteiden toimimi-

selle. Hyvä ryhmähenki ilmenee myös siinä, kuinka 

yksilöt antavat tilaa toisilleen ja kuinka he kannus-

tavat toisiaan. Eripuraisuus, jännitteet ja suvaitsemat-

tomuus vaikeuttavat toimintaa. Turvallisen ilmapiirin 

luomiseen kannattaa käyttää aikaa. Osallistujille kerro-

taan mitä ollaan tekemässä ja miksi.  

Fyysinen tekeminen saa instrumenttimme eli 

kehomme toimintavalmiuteen. Pelien ja leikkien 

myötä muut asiat karisevat mielestä ja pystymme 

keskittymään käsillä olevaan hetkeen ja tekemiseen. 

Leikki vie mukanaan ja tuo kaikki saman asian äärelle. 

Liikkuessa keho lämpenee ja vireystila paranee. 

Harjoitteet tulee valita siten, että ne olisivat kaikille 

sopivia eikä kenenkään tarvitsisi tuntea huonom-

muutta. Pelien ja leikkien tarkoituksena on tuottaa 

iloa ja yhdessä olemisen riemua ei pettymyksiä tai 

huonommuuden tunteita. Opettaja on itse aktiivi-

sesti leikeissä mukana – vaikka ei osallistuisikaan itse 

peliin.

Oleellista portaissa on harjoitteiden järjestys ja 

niiden eteneminen yksityisestä yleiseen. Fokus omasta 

minästä siirtyy vaihe vaiheelta ensin toisiin ryhmäläi-

siin ja lopulta yleisöön. Tutustumalla itseen ja omaan 

ilmaisuun, omaan instrumenttiinsa voi askel askeleelta 

rohkaistuneena toimia ryhmän jäsenenä ja lopulta 

esiintyä ilolla katsojille.

Turvallisuus on tärkeää – niin ryhmäläisten kesken 

kuin ryhmän ja ohjaajan välillä. Turvallisuutta tuo 

myös se, kun tietää ja tuntee harjoitteen. Silloin voi 

keskittyä siihen, miltä tuntuu ja miten tätä voi vielä 

syventää. Harjoiteltaessa tarvitaan ennemminkin 

enemmän toistoja kuin kerta kerran jälkeen uusia 

juttuja ja harjoitteita.

TUOTOS

DRAAMAN TYÖTAVAT

KONTAKTI

AISTIT ∙ HENGITYS ∙ RENTOUTUMINEN

KESKITTYMINEN TOIMINTAAN

PELIT ∙ LEIKIT ∙ ”PÄÄN TYHJENNYS”

TURVALLINEN ILMAPIIRI

Fyysinen tekeminen

LÄSNÄOLO

ILMAISUN PORTAAT
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Draamassa osallistujat oppivat ottamaan huomioon 

toisensa, käyttämään uusia käsitteitä ja kehittämään 

ajattelukykyään, draama toimii myös luovan aktiivi-

suuden kehittäjänä. 

Leikillä, draamalla ja näytelmällä on paljon 

yhteistä. Ne ovat kuvitteellisia toimintoja. Teatteri 

muistuttaa leikkiä, johon se taidelajina perustuu. 

Niistä löytyvät samat perustekijät: roolihenkilöt, 

tarina, paikka ja aika. Erilaiset tehokeinot (jännitys, 

vastakohtaisuus, taustakuvat, rituaalit, rytmi, valo, 

ääni ja puvustus) ovat tärkeitä kaikissa. Draaman 

tavoitteet liittyvät tunne-elämän laajentamiseen, 

tiedontarpeen herättämiseen, luovan ajattelun ja 

kommunikaatiokyvyn edistämiseen. Teatteriesityksiä 

katsoessaan tai itse näytelmää tehdessään lapset 

saavat omakohtaisen kosketuksen teatterin ilmaisu-

kieleen. Teatterin tekemiseen ja draamaan liittyy myös 

taidekasvatuksellinen ja sosiaalinen aspekti. Mukana 

on yleensä voimakas tunne siitä, että ”tämä on meidän 

juttu”. 

Ohjaajan tulisi olla tietoinen sekä prosessi- että 

produktiotavoitteistaan ja siitä, mitä lapsiryhmä 

haluaa, rohkenee ja osaa tehdä jo siinä vaiheessa, kun 

hän alkaa valmistella teatteriesitystä esityskuntoon.

Draamaprosesseissa, teatterilähtöisiä menetelmiä 

käytettäessä osallistujat tuovat omia näkemyksiään 

ja omiin kokemuksiinsa perustuvia asioita mukaan 

tarinaan. Ohjaajana suostut ”heikoille jäille” – 

koskaan ei voi olla etukäteen varma, mitä eteen tulee. 

Valmistaudu kuitenkin ottamaan vastaan kaikki se, 

mitä tulee. Pahin tyrmäys, jonka ohjaaja mielestäni 

voi tehdä, on että pyydät osallistujilta ideoita , jotka 

sitten hylkäät ne ja valitset omasi. Työskentelyssä ei 

ole olemassa oikeaa tai väärää tapaa katsoa asioita. On 

vain monta erilaista tapaa. 

Taiteiden yö -tapahtumassa interaktiivinen 
satutuokio lapsille. Esitteessä luki: teemme yhdessä 
tarinoita. Ohjaajalla kankaita kädessään, hän kysyy: 
”Mikä vuodenaika tarinassa on?”. Pieni poika vastaa: 
”Talvi!”, johon ohjaaja jatkaa: ”Tässä on oikein 
kaunis kangas, nyt on kesä! Tämä tarina tapahtuu 
kesällä... Heinikossa on kissa. Mikä sen nimi on?”. 
Toinen pikkuvesseli heittää nimen, johon ohjaaja: 
”Olisiko muita vaihtoehtoja?” Ei tullut – siispä 
ohjaaja antoi kissalle nimen! Toista tarinaa emme 
jääneet enää tekemään. Poistuessamme 4-vuotias 
ihmetteli, että miksei sitä tarinaa tehty yhdessä. 
Tyrmätyt kaverukset jupisivat tyhmästä ämmästä… 
Tässä kohtaa aikuisena olin valmis yhtymään mieli-
piteeseen.

Draamassa arkitodellisuus ja fiktio lyövät kättä. 

Varsinainen oppiminen tapahtuu, kun omat aikai-

semmat kokemukset yhdistyvät prosessissa saatujen 

uusien oivallusten ja näkökulmien kanssa. 

Draamaprosessi voi koostua monista osasista ja 

rakentua minkä tahansa asian/teeman ympärille. Se 

voi lähteä liikkeelle tarinasta, sadusta, kuvasta lehtiar-

tikkelista… Se voi syntyä henkilöhahmon rakentami-

sesta ja luodun henkilön elämänvaiheiden pohtimi-

sesta omaan kokemusmaailmaan peilaten. Draama 

on eläytymistä jonkun toisen ihmisen tilanteeseen tai 

vaikka osallistumista johonkin tapahtumaan, jossa ei 

ole ollut mukana oikeasti. Draama ihastuttaa, joskus 

vihastuttaa, mutta ei jätä koskaan kylmäksi. Heittäydy 

sinäkin suosiolla draaman maailmoihin – ja ylläty!
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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 taide-

kasvatuksen keinoin mahdollisuuksia osallisuuteen ja 

ihmisenä kasvamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa 

yhteistyökumppanien kasvatuksellisen ja kulttuu-

risen toiminnan tukemista opintotoiminnan, koulu-

tuksen, neuvonnan ja materiaalituotannon avulla. 

Kansalaisfoorumi toteuttaa myös omia koulutus- 

ja kulttuuritapahtumia sekä edistää kansainvälistä 

yhteistyötä ja on usein mukana jäsenjärjestöjensä 

kulttuuritapahtumien toteuttamisessa.

Yhteisöllisen sivistystyö on aktiivisen kansalai-

suuden edistämistä sekä kansalais- ja järjestötoi-

minnan kehittämistä. Innostamme ihmisiä osallis-

tumaan, vaikuttamaan sekä tuomaan julki yhteisöis-

sään ajatuksiaan ja näkemyksiään. Käytännössä tämä 

tarkoittaa kansalaisten aktivoimista ja tietotaidon 

lisäämistä osallistumiseen ja vaikuttamiseen koulutuk-

sellisin keinoin.

Kansalaisfoorumi on joustava kumppani. Meille 

on tärkeää yhdistysten, ryhmien, opiskelijoiden ja 

toimijoiden tarpeista lähtevä palvelu. Opiskelijat ja 

oppivat ryhmät voivat itse määritellä omat opinnolliset 

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 yhteisöl-

lisen 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 

rakentuu elämänlaajuisen, jatkuvan oppimisen 

periaatteelle. Samanarvoisten keskinäinen dialogi ja 

osallistujien elämänkokemus innostavat vertaisoppi-

miseen ja yhteisen 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.

Kansi ja taitto: Joni Sivonen

Kuvitus: Joni Sivonen

Kansalaisfoorumi, 2016
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