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1. Teatteri ILMI Ö.

Teatteri ILMI Ö. syntyi monialaisten teatteriosaajien tarpeesta luoda itselleen ja toisilleen va-
paa areena  ja yhteenliittymä taiteellisten visioiden ja teatteri-ilmaisun opetustyön toteut-
tamiseksi. Teatteri ILMI Ö. on osuuskunta joka on erikoistunut lasten- ja nuortenteatteriin ja 
yhteistoiminnallisiin työmenetelmiin, aikuisia ja vanhuksiakaan unohtamatta. Teatterin jäse-
nistö on monialainen ja –taustainen tiimi, joka soveltaa teatterin ja taidekasvatustyön erilaisia 
vahvuuksiaan mm. yhteisöteatterihankkeissa, museodraamoissa, tarinateatterissa, draama-
vaelluksissa ja –seikkailuissa, teatterikerhotoiminnassa ja tietysti esittävän taiteen eri lajeissa 
varjoteatterista performanssiin.

2. Teatteri- ja videotyöpajat Kurkimäen korttelitalolla

Teatteriosuuskunta ILMI Ö. piti syyskaudella 2004 teatterityöpajoja korttelitalo Kurkimäessä 
päiväkoti- ja koululaisryhmille. Mukana tässä EU:n URBAN II –yhteisöaloiteohjelmaan kuu-
luvassa esihankkeessa olivat päiväkoti Kurki (Muusat -ryhmä, 30 lasta kahdessa ryhmässä), 
päiväkoti Kivilinna (Lähetit –ryhmä, 10 lasta) ja kulttuuripuisto Kurkimäki (7-12 -vuotiaat 
koululaiset, 20 lasta kahdessa ryhmässä). Syksyn aikana työpajoihin osallistui viikoittain n. 60 
lasta ja koululaista. Ryhmäläisistä 30% oli maahanmuuttajataustaisia. 

Perusajatuksena oli, että teatterityöpajat täydentävät päiväkotien omaa toimintaa ja mahdol-
listavat lasten omaehtoista taiteen tekemistä ja teatteriharrastusta sekä tutustuttavat lapsia 
teatterin maailmaan.

Syksyn toiminta jakautui kahteen osaan: Teatteria tarinoista –paja kokoontui alkusyksyn ai-
kana viiden ryhmän kanssa 9 kertaa, vetäjinä teatteri-ilmaisun ohjaajat Anne Korhonen ja Liisa 
Pylkkänen. Varjoteatterityöpaja kokoontui samoin viiden ryhmän kanssa 7 kertaa, vetäjinä 
teatteri-ilmaisun ohjaajat Merja Pennanen ja Outi Sädekallio.
 
Syksyn aikana kaikki ryhmät pitivät useita pieniä esityksiä, joissa esiteltiin työpajojen satoa. 
Teatteria tarinoista -työpajan viimeisellä kerralla pidettiin kaikkien ryhmien kanssa esitys, jon-
ne kulttuuripuiston koululaiset, päiväkotien ryhmät sekä vanhemmat ja tuttavat olivat terve-
tulleita katsojiksi. Myös jälkimmäinen työpaja huipentui varjoteatteriesityksiin päiväkotien ja 
kulttuuripuiston joulujuhlissa. Ryhmien pitämiin erilaisiin esityksiin osallistui eri yhteyksissä 
katsojina n. 300 henkeä.

I. TAUSTAA
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Keväällä 2005 Teatteri ILMI Ö. jatkoi toimintaansa Kurkimäen korttelitalossa. Syksyn työpajoja 
seurasivat teatteri- ja videopajat, joissa toimintaa syvennettiin esitykselliseen suuntaan. Kou-
lulaisten kanssa valmistettiin esitys ja päiväkotilaisten kanssa tehtiin omia videoita. Kevään 
2005 osallistujat olivat samoja kuin syksylläkin eli päiväkoti Kurjen Muusat –esikouluryhmä, 
päiväkoti Kivilinnan Lähetit –ryhmä ja kulttuuripuisto Kurkimäen koululaiset. 

Uutena osa-alueena Teatteri ILMI Ö. aloitti keväällä 2005 yhteistyön vanhusten palvelutalojen 
kanssa Myllypuron ja Kontulan alueella tarjoamalla teatteriesityksen ”Koulutie” siihen liittyvi-
ne tarina- ja teatterityöpajoineen. Mukana olivat Myllypuron ja Kontulan Helykodit, Kontulan 
vanhustenkeskus sekä Myllypuron palvelutalo.

Kevään 2005 teatteri- ja videopajat olivat jatkoa syksyn esihankkeelle ja ne toimivat osana Itäi-
sen sosiaaliaseman URBAN Sateenkaari –hanketta, jota rahoitti EU URBAN II – yhteisöaloiteoh-
jelma: Helsingin kaupunki, Uudenmaan liitto ja Euroopan aluekehitysrahasto. Syksyn 2004 ja 
kevään 2005 osalta Kurkimäen korttelitalon tila-asioissa yhteistyökumppanina oli Liikuntavi-
raston EU Urban II – hanke, Kivikko-Kurkimäki alueen liikuntatoimi. 

Tässä julkaisussa esittelemme syksyn 2004 ja kevään 2005 aikana päiväkotiryhmille ja kou-
lulaisille pidettyjä teatteri- ja videopajoja, niiden tavoitteita, sisältöä, toimintaa ja palautetta 
sekä vanhuksille pidettyjä esityksiä ja työpajoja. Tavoitteenamme on jakaa kokemuksellista 
tietoa draamapajojen vetämisestä tarinoiden, esimerkkien ja kuvien avulla sekä tukea teatte-
ri-ilmaisun asemaa ja merkitystä osana niin lasten elämysmaailmaa ja oppimista kuin vireätä 
vanhuuttakin.

3. Esityksiä ja teatterityöpajoja Myllypuron ja Kontulan vanhuksille

Teatteri Ilmi Ö. tarjosi keväällä 2005 tarina- ja teatterityöpajoja sekä ”Koulutie”-esityksiä Itä-
Helsingin palvelutaloille ja vanhustenkeskuksille. Mukaan hankkeeseen lähtivät Myllypuron ja 
Kontulan Helykodit, Myllypuron palvelutalo ja Kontulan vanhustenkeskus. ”Koulutie”-esitys oli 
avoin talojen asukkaille ja päiväkävijöille. Jokaiseen teatterityöpajaan osallistui n. 10-15 ihmis-
tä. Jokainen työpajaryhmä kokoontui 2 kertaa, puolitoista tuntia kerrallaan. Joissakin paikoissa 
osallistujavalinnan tekivät viriketoiminnan ohjaajat valmiina toimivista ryhmistä, osassa ryh-
mä valikoitui itse talon asukkaista ja päiväkävijöistä. Tarina- ja teatterityöpajat houkuttelivat 
mukaan myös uusia asiakkaita.

Yhteensä toimintaan osallistui noin 250 henkilöä.

4. Yhteisöteatteri ja yhteisöllinen taidekasvatus

Yhteisöteatteri on yleisnimike erilaisille draamallisille työmuodoille, joiden kautta pyritään kä-
sittelemään tietyn yhteisön tai ryhmän teemoja, kysymyksiä tai ongelmia. Draamaa voidaan 
käyttää vahvistamaan yhteisön ja sen jäsenten tunnetta itsestään ryhmänä ja yksilöinä sekä 
antamaan heille valmiuksia jäsentää ryhmää ympäröivää maailmaa.  Työskentelyn ytimeksi 
otetaan ryhmän omat pienet arkiset tarinat ja kokemukset.
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Myös Kurkimäen teatteripajoissa lähtökohtana oli ottaa huomioon alueen ja ryhmien erityis-
tarpeet kuten esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten lasten määrä ryhmissä. Harjoitteet ja 
opetus suunniteltiin sellaiseksi, etteivät kielivaikeudet estäisi ryhmässä toimimista.

Teatteri ILMI Ö:n taidekasvatustoiminnan lähtökohdat ovat:

- ihminen nähdään ainutkertaisena ja toisten kanssa vuorovaikutuksessa toimivana 
       yksilönä

- pyritään siihen että osallistujat itse tekevät, vastaanottavat ja tulkitsevat teatteria 
taidemuotona toiminnan kautta

- pyritään vahvistamaan yksilön minäkuvaa, mahdollisuutta tulla hyväksytyksi sellaisena 
kuin on ja saada näin positiivisia kokemuksia teatterin piirissä

- pyritään vahvistamaan yksilön ryhmäjäsenyyttä, tunnetta ja iloa ryhmään kuulumisesta 
ja siinä toimimisesta

- pyritään tutustumaan teatteriin niin ilmaisu- kuin taidemuotona sekä ymmärtämään 
taiteen merkitystä jokapäiväisessä elämässä

- ryhmän ja yksilöiden tekemät havainnot, kokemukset ja elämykset ovat harjoitusten ja 
prosessien lähtökohta

- yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä verkostoituminen alueellisten toimijoiden 
kanssa

Draamassa oppiminen tapahtuu siinä missä 

todellinen ja fiktiivinen maailma kohtaavat.

Siellä kasvaa, syntyy uusi ymmärtäminen

- Anna-Leena Østern
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5. Draaman työtavat: toiminnallisuutta ja voimistamista

Draaman tavoitteena on lisätä ymmärrystä ihmisestä kokonaisvaltaisesti järjen, tunteen ja in-
tuition kautta. Draamassa keskeistä on toiminnallisuus. Se tarkoittaa toisen ihmisen asemaan 
asettumista, rooliin menemistä ja toimimista ”ikään kuin” –tilanteissa. Olennaista on myös löy-
tää erilaisille kokemuksille ilmaisu ja muoto. Toiminnallisuus tarkoittaa käsiteltävän asian teke-
mistä, kokeilemista.

Draaman työtapojen ja tekniikoiden tarkoituksena on synnyttää merkityksiä ja ne mahdollista-
vat ryhmän jäsenten osallistumisen draamatyöskentelyyn kokonaisvaltaisesti ja organisoidus-
ti. Harjoitteita sovelletaan kunkin ryhmän tarpeita ja tavoitteita vastaaviksi. 

Vahvistaessaan yhteisön tunnetta itsestään ryhmänä ja antaessaan valmiuksia puuttua ryhmää 
ympäröiviin tapahtumiin draaman kautta tapahtuu voimistamista, sitä että yhteisö tiedostaa 
voivavaransa ja kykynsä vaikuttaa. Draama auttaa osallistujia kohti laajempaa tietoisuutta ja 
ymmärrystä ihmisten välisistä vuorovaikutustaidoista ja sosiaalisista suhteista.

Päiväkodeissa teatterityöpajat ovat myös merkittävä arjen täydentäjä. Työpajojen myönteisiä 
vaikutuksia ovat esimerkiksi lasten sitoutumis- ja keskittymiskyvyn kasvaminen sekä lasten 
sosiaalisen verkoston laajeneminen päiväkodin ulkopuolisen toiminnan myötä. Teatteri voi 
toimia ilmaisukeinona niille lapsille, jotka eivät vielä pysty sanallistamaan asioita (erityisesti 
maahanmuuttajalapset). Lisäksi teatteri ryhmätyönä antaa valmiuksia koulua varten ja jatku-
va, pitkäjänteinen toiminta antaa mahdollisuuden uudelleen yrittämiseen ja virheistä oppimi-
seen.

Draaman sosiaalisia oppimisalueita:

•  rakentava työskentely ryhmässä

• toisten ajatusten hyväksyminen ja toimiminen niiden mukaan

• omien ajatusten esittäminen draaman keinoilla

• omien mielikuvien jakaminen yhteiseen käyttöön
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6. Mitä tehtiin? 

Työpaja I: Teatteria tarinoista (9 kokoontumiskertaa).
1.9.- 28.10. 2004
 Ohjaajat: Anne Korhonen ja Liisa Pylkkänen

Työpajassa tutustuttiin teatteriin leikkien, pelien ja improvisaation kautta. Työvälineinä ja läh-
tökohtana käytettiin omia tarinoita, satuja, muistoja ja kokemuksia. Teatterillisten leikkien ja 
hauskanpidon kautta etsittiin omaa ilmaisua ja tapaa tehdä teatteria.

Työpaja II : Varjoteatterityöpaja (7 kokoontumiskertaa)
3.11. – 15.12. 2004 
Ohjaajat: Outi Sädekallio ja Merja Pennanen

Työpajassa tutustuttiin varjoteatterin maailmaan, kokeiltiin erilaisia tapoja tehdä varjoteatteria 
sekä valmistettiin esitys joulujuhlaan. Työpajaan kuului myös Teatteri ILMI Ö:n esittämä runol-
linen näytelmä ”Paperienkeli”, joka kertoo ystävyydestä ja suvaitsevaisuudesta. Esitys pohjau-
tuu Kaarina Helakisan samannimiseen satuun ja siinä on myös käytetty varjoteatteria.

Työpaja III:  Koululaisten oma esitys
18.1.- 19.3. 2005 sekä esitys Kurkifestivaaleilla 25.5. 2005
 Ohjaajat: Anne Korhonen ja Liisa Pylkkänen.

Työpajassa valmistettiin näytelmä, jossa kuuluu lasten oma ääni: tekeminen painottui ja lähti 
lasten maailmasta käsin. Ideat, käsikirjoitus, lavastus ja tarpeisto tehtiin yhteistoiminnallisesti.

Työpaja IV: Videopaja
7.2. – 13.4. 2005 sekä videofestivaali Kultainen Kurki 3.5. 2005
Ohjaajat: Outi Sädekallio ja Merja Pennanen.

Keitä tässä elokuvassa olisi? Missä he olisivat? Mitä heille tapahtuisi? Työpajassa valmistettiin 
pienryhmissä lasten itse käsikirjoittamia ja kuvaamia lyhytelokuvia heitä kiinnostavista tee-
moista ja kysymyksistä.

Työpaja V: Esityksiä ja tarina- ja teatterityöpajoja Kontulan ja 
Myllypuron vanhuksille
9.5. – 23.5. 2005 
Koulutie –esityksen työryhmä sekä ohjaajat Outi Sädekallio ja Merja Pennanen

Alueen palvelu- ja vanhainkodeissa esitettiin Teatteri ILMI Ö:n musiikki- ja runomausteinen 
pienoisnäytelmä ”Koulutie”. Tarina- ja teatterityöpajoissa muisteltiin osallistujien omia koulu-
muistoja.

Liitteenä aikataulu ja syksyn 2004 ja kevään 2005 esitteet
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1. Teatterityöpaja I: Teatteria tarinoista päiväkotiryhmille
      Anne Korhonen

Tapaamiskerrat ryhmien kanssa aloitet-
tiin aina lämmittelyharjoituksilla; leikeil-
lä ja peleillä. Näiden aloitusten kautta 
luotiin ryhmään me-henkeä ja  opetel-
tiin toimimaan ylipäätänsä ryhmässä; 
huomioimaan muut, mutta tuomaan 
esille myös omat mielipiteet ja oma tapa 
tehdä asioita. Alku- ja loppupiireistä tuli 
rituaalinomaisia; samat tai samantyy-
liset aloitukset, kuin myös tuokioiden 
lopettamiset roolinpoistoineen ja lop-
pusähkötyksineen toivat ryhmään pe-
rusturvallisuutta, jonka kautta luotiin 
mahdollisuus avoimeen toimintaan, 
kokeilemiseen ja oppimiseen. Pelien, 
leikkien, erilaisten teatteri-ilmaisullisten 
harjoitusten kautta treenasimme vuoro-
vaikutustaitoja, keskittymistä, tilan anta-
mista muille, mutta myös tilan ottamista 
itselle. Koimme pelaamisen ja esiintymi-
sen riemua sekä harjoittelimme pelistä 
putoamisen sietokykyä. 

Tarinankertojan roolista käsin opettelimme tuomaan esille omia tärkeitä asioita ja pitämään 
niistä kiinni, luottamaan omiin juttuihin. Tosin myös opettelimme joissakin asioissa antamaan 
periksi, tekemään kompromisseja ryhmätyöskentelyssä. Tarinoiden tekemisen ja niiden esittä-
misen kautta haettiin ja löydettiin myös 4 -6 -vuotiaiden lasten tapa hahmottaa tätä hetkeä, 
vallitsevaa aikaa ja ympäristöä. 

Tärkeää oli sekä kuunnella, että tulla kuulluksi; omaa ja toisten työskentelyä kunnioitettiin an-
tamalla työrauha. Työrauhaa edesautettiin myös jäsentämällä tilaa; oli merkittyjä kokoontu-
mis- ja esiintymispaikkoja sekä katsomotiloja. 

Kaikilla ryhmillä työpajat päättyivät pieniin esityksiin (eli demoihin), joissa esiteltiin päiväko-
tien lapsi - ja aikuisyleisölle työpajassa tehtyjä harjoituksia ja esityksiä. Esiintymiskokemus oli 
lapsille tärkeä; kasvoilta paistoi  ilo, onnistuminen, uskaltaminen ja itsensä voittaminen. 

   
II. KOKEMUKSIA JA PUHEENVUOROJA

9



Päiväkoti Kurki, Muusat - ryhmä

Vaikka Muusien ryhmä oli jaettu kahteen osaan ja vetäjiäkin oli kaksi (Liisa, Anne) olivat 14 lap-
sen ryhmät mielestäni sittenkin liian suuria. Lapsen yksilöllinen huomioiminen ja kohtaami-
nen sekä asioiden oppiminen ja tekeminen olisi toiminut paremmin pienemmissä, noin 8-10 
lapsen ryhmissä.  Ryhmät olivat joka tapauksessa erittäin innostuneita tulemaan työpajoihin 
ja motivoituneita osallistumaan harjoituksiin. Jotkut lapsista olivat aluksi kovin riippuvaisia 
muiden mielipiteistä ja tavasta toimia; omien ajatusten julkituominen suuressa ryhmässä vaati 
rohkeutta ja tuntui lähes ylitsepääsemättömältä. Toki oman vaikeutensa varsinkin puheilmai-
suun  toi myös joidenkin kohdalla huono suomenkielen taito. Oli ilahduttavaa huomata, että 
ilmaisun monet keinot sekä kasvattivat että ylläpitivät rohkeutta tapaamiskertojen myötä. 
Ensimmäiset kerrat olivat kuitenkin kaikilla ryhmäläisille hakemisen, rajojen kokeilemisen ja 
yhteisen työtavan etsimisen aikaa. Kuitenkin jo neljännellä kerralla voitiin puhua ”meidän te-
atteriryhmästä”. Työpajojen toiminnan muoto ja tietyt rutiinit olivat tulleet selkeiksi, ryhmällä 
oli yhteiset pelisäännöt ja yhteiset tavoitteet, joiden kautta työpajatyöskentely alkoi sujua ja 
tuotti monia mielenkiintoisia ja unohtumattomia hetkiä. 

Konkreettisia harjoituksia ja esityk-
siä, joista Muusat pitivät kovasti oli-
vat lähes kaikki aloituspelit ja leikit 
joista suosituimpia oli ”puuronkeit-
to”, liikeimprovisaatio ”karkkitehdas” 
vierailevine korjausmiehineen ynnä  
patsaat ja ”koneet” sekä tarinoiden 
tekeminen. Tarinoiden tekemisessä 
käytimme apuna myös Olipa kerran 
–tarinakaavaa, jossa lapset jatkavat 
aloituslauseita.  Tarinakaavan kaut-
ta samaa aihetta lähestyttiin useista 
eri näkökulmista. Lasten valitsemia 
aiheita olivat mm. pieni koiranpen-
tu, peikko ja lapsi, lapsia pelotteleva 
kreivi, digimon, pieni karhunpentu, 
pieni poni, leijona ja hiiri, susi ja pieni 
tipu, kissa ja pieni hiiri, pokemon ja 
joutsenlampi.
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   Tarinakaava:
   Olipa kerran…

   Joka päivä…

   Kunnes eräänä päivänä…

   Siitä johtui, että…

   Kunnes viimein…

   Sen päivän jälkeen…



Pieni karhunpentu 

Olipa kerran pieni karhunpentu nimeltä Odette.
Joka päivä se käy Lohijärvellä ja hyppää veteen.
Kunnes eräänä päivänä toinen karhu, Kiki, tuli Odettea vastaan Lohijärvellä. Sitten ne 
menivät yhdessä uimaan ja sen jälkeen kotiin nukkumaan. Seuraavana aamuna olikin 
tullut talven alku.
Siitä johtui, että Lohijärvi olikin jäässä. Karhunpennut lähtivät sinne luistelemaan ja 
varoivat kuoppaa johon voi pudota. Mutta jää petti alta ja karhut putosivat avantoon ja 
jäivät sinne uimaan.
Kunnes viimein karhuäiti tuli avannolle ja löysi karhunpennut palelemasta vedestä. Äiti 
päätti nostaa heidät köydellä ylös ja tarttui itse hampailla köyteen.
Sen päivän jälkeen oli joulukuun 25. päivä ja oli lämmintä ja karhunpennut menivät 
leikkimään yhdessä ulos.
     - Iida, Elina, Tiia-Roosa, Suski

Pieni karhunpentu 

Olipa kerran karhunpentu. Se heräsi.
Joka päivä hän meni ulos ja meni keinumaan.
Kunnes eräänä päivänä hän ei halunnutkaan mennä ulos. Koska oli pakkas-lumimyrsky. 
Sitten se meni treeneihin pelaamaan sulkapalloa.
Siitä johtui, että hän halusi mennä treeneihin uudestaan, koska hän halusi mennä taas 
pelaamaan.
Kunnes viimein hän meni poimimaan kukkia. Sitten hän vei kukat kotiin. Sitten hän 
ihmetteli miksi tuuli. Ja hän meni uudestaan poimimaan kukkia.
Sen päivän jälkeen hän meni vielä taekwondoon. Ja poimi kukkia sielläkin. Ja lähti kotiin. 
Sen pituinen se.
     - Alisa, Valtteri V. , Iitu, Sini

Pieni karhunpentu

Olipa kerran karhunpentu.
Joka päivä pieni karhunpentu meni saunaan.
Kunnes eräänä päivänä saunaan tuli 60 poliisia.
Siitä johtui, että saunaan tuli 22 karhua.
Kunnes viimein karhut meni suihkuun ja 60 poliisia pelästyi 22 karhua.
Sen päivän jälkeen presidentti meni saunaan ja karhut ja presidentti menivät uimaan. 
Tämän kertoivat www.muusat.fi.
    - Clarissa, Mona, Ervin, Tapio, Timppa
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Muusien lapset nauttivat myös  roolihahmojen luomisesta ja tapasimmekin toinen toistaan 
mielenkiintoisimpia henkilöitä, kuten Tintin Englannista, Lentävän Miisa-hevosen, Suomen 
presidentin, Taitzenin, Kreikan kuningatar Eveliinan, Ellu-rupisammakon ja monia muita upei-
ta hahmoja. Näihin hahmoihin saatiin tutustua myös Demo –esityksessä, jossa nähtiin Kurki-
mäen Tv-studiossa, Starttimuseo –studiossa sekä Nisku ja Yliopisto –studiossa toinen toistaan 
vaihtelevampia vierailuja. 

Mitkään harjoitukset sinällään eivät tuntuneet Muusista vaikeilta tai hankalilta, mutta paikal-
laan pysyminen ja ohjeiden kuunteleminen tuottivat joillekin joskus vaikeuksia. Ohjeiden an-
nossa pyrimmekin kohti selkeää, yksinkertaista ja konkreettista ohjeistusta, joka toimi Muu-
sien ryhmässä. Muusat –ryhmän omat aikuiset tutustuivat työpajan toimintaan sekä sivusta 
seuraamalla, että osallistumalla muutamiin harjoituksiin avustajan roolissa.

Lähetit -ryhmä

Monikulttuurinen Lähetit –ryhmä 
poikkesi siinä Muusista, että heille 
konkreettiset ohjeet olivat usein 
vaikeita (kieliongelma), työskentely 
tapahtui paljon esimerkkien ja mal-
lien kautta. Lähetit olivatkin hyvin 
herkkiä ja nopeita tekemään asioita 
musiikin ja kehon kielen kautta; roo-
lityöskentely oli heille ominaista, he 
olivat valmiita heittäytymään ja an-
toivat mielikuvitukselle vallan; ajat-
telutapa oli välillä lähes abstraktia. 
Esittämisen ilo näkyi parhaimmil-
laan vapaassa liikkumisessa; mm. 
patsastyöskentely ja replikointi 
olivat kovin hankalaa tällä ryhmäl-
le, jotka sitten jätimmekin selvästi 
taka-alalle. Ohjaajina Liisan kanssa 
pyrimme tarkkaan kuuntelemaan 
ryhmää ja havainnoimaan suuntia, 
mihin ryhmä spontaanisti etenee. 
Tärkeäksi aiheeksi Läheteille nou-
si Merenalainen maailma ja tämä 
kiehtova maailma auttoi myös pu-
hutun kielen tuomista kehon kielen 
rinnalle; tähän maailmaan roolitti-
vat itsensä myös ryhmän omat ai-

kuiset. Aikuisten oma teatteriharrastus ja kiinnostus teatterityöpajoja kohtaan välittyi myös 
lapsiin. Tarinoiden tekeminen oli siis haastavaa, mutta yhteistoiminnallisesti ja tutun merimaa-
ilman kautta onnistuimme luomaan upean tarinan tanssin ja liikkeen seuraksi
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Merenneidot, krokotiilit, kalat ja merihevoset

Sinisen meren syvyyksissä asui meren kansaa. Joka päivä ne kokoontuivat yhdessä 
syömään ja menivät yhdessä ulos leikkimään.
Leikin jälkeen ne menivät kotiin ja hammaspesulle ja sitten nukkumaan.
Aamulla jokainen meni omaan huoneeseen leikkimään vähäksi aikaa ennen tarhaan 
menoa.
Sitten ne menivät tarhan jälkeen ( jossa ne oli syöneet ) kerhoon.
Sitten ne menivät kaikki yhdessä uimaan kotimereen.
Sitten ne meni mummolle leikkimään. Sitten ne meni kotiin ja söivät.
Sitten ne meni taas ulos leikkimään ja sininen mörkö meni niitä piiloon. 
Ulkona kaikki olivat retkellä ja söivät välipalaa. Ne söivät karkkia, matoja, pullia, 
hedelmiä, jäätelöä, muroja ja joivat piimää.
Sen pituinen se.
    - Lähetit –ryhmän yhteinen tarina
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Työpaja I kokonaisuudessaan vaati Muusilta ja Läheteiltä pitkäjänteisyyttä ja sitoutumista, 
mutta antoi vastapainoksi iloa, rohkeutta ja yhdessä tekemisen riemua. Ensimmäisessä tapaa-
misessa lapsilta kysyttiin, mitä teatteri on. Tässä muutamia vastauksia: 

teatteri on…

-  Valas –leikki
-  Hiirenhäntä –leikki 
-  Kissa pomppii –leikki
-  esittämistä
-  lauluja
-  hauskoja asioita
-  kammotarinoita
-  tanssia yksin ja yhdessä
-  Jaakko ja pavunvarsi
-  Risto Räppääjä ja Pakastaja – Elvi
-  Peikkoesitys 

Tätä kaikkeahan teatteri voi olla, mutta uskon kuitenkin, että tämän työpajan myötä lapset 
oppivat draamasta ja teatterin tekemisestä lisää: pääroolissa lapsi itse ja välineinä leikki, kokei-
lu, mielikuvitus ja yhdessä tekeminen eli ne välineet, jotka lapsilla on käytössä luonnostaan. 
Huomioitavaa on myös se, että toiminta tapahtui rakentavassa ja kannustavassa ilmapiirissä, 
kukaan ei siis voinut toimia väärin, vaan jokaisen oma, persoonallinen tapa toimia oli juuri se 
oikea. Lasten ajatusten ja ideoiden hyväksyminen sai aikaan sen, että monen epävarman lap-
sen kohdalla epäonnistumisen pelko hävisi kasvattaen samalla itseluottamusta ja sitä kautta 
myös yhteistyökykyä muiden ryhmäläisten kanssa.
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2. TEATTERITYÖPAJA I : Teatteria tarinoista koululaisryhmille
    Liisa Pylkkänen

Opetimme työparini Anne Korhosen kanssa kahta koululaisryhmää kahden kuukauden ajan 
aina torstai - iltapäivisin, tunnin verran per ryhmä. Ensimmäinen ryhmä koostui nuoremmista, 
7-9 vuotiaista, jälkimmäinen vanhemmista, n. 10-12-vuotiaista. Molemmat ryhmät perustui-
vat vapaaehtoisuuteen ja toimivat Kulttuuripuisto Kurkimäen yhteydessä erillisinä kerhoina 
halukkaille. 

Teimme työpajoissa draamallisia harjoitteita, kokeilimme näyttämöllä olemista, tanssia ja fyy-
sistä ilmaisua, esitysten itse luomista, tarinan kerrontaa ja sen työstämistä esitykseksi, näytte-
lemistä sekä roolivaatteiden kera että ilman, roolihenkilöiden rakentamista eri lähtökohdista, 
puheilmaisua  ja esityksen tekemistä. 

Tunnin rakenteeseen liittyi aina tietyt rutiinit. Ensin kokoonnuimme yhteen ja lämmittelimme 
pelien, leikkien ja keskittymisharjoitusten avulla. Sen jälkeen pureuduimme teatteri-ilmaisun 
harjoittelemiseen ja kokeiluihin. Lopuksi poistimme aina päivän roolit mielikuvitussiveltimillä, 
jotta kaikki voisivat mennä kotiin kuitenkin ihan omina itsenään. 

Viimeisellä kerralla (28.10.2004) pidimme molempien ryhmien kanssa erikseen pienet esityk-
set, jonne muu leikkipuiston väki, toiset ryhmät sekä vanhemmat ja tuttavat olivat tervetulleita 
katsomaan. Esityksissä näytettiin makupaloja työpajojen sisällöistä. Lapset esittivät tanssillista 
liikeimprovisaatiota, demonstroivat fyysisen näyttelijäntyön harjoitteita, sekä loppuhuipen-
nuksena lavalle rakennettiin TV-studio, jossa jokainen kävi haastateltavana itse luomissaan 
roolihahmoissa.
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 Ryhmä 1 (koululaiset 7-9 v)

Ryhmä oli alussa hieman hajanainen ja kesti aikansa, ennen kuin osallistujat vakiintuivat tie-
tyksi porukaksi jossa muodostui yhteishenki ja luottamus ryhmän toisiin jäseniin. Tyypilliset 
alkuvaikeudet lienevät monille tuttuja niin lapsi- kuin aikuisryhmienkin alkutaipaleilta: on vai-
keuksia hyväksyä kaikkia, pelkoa omasta hyväksynnän saamisesta, epävarmuutta, uusia naa-
moja, kiusoittelua, erilaisia ihmisiä ylipäätään – toiset ujompia, toiset suorastaan rasavillejä. 

Kuitenkin, kun nämä ongelmat uskallettiin kohdata eikä juostu niitä karkuun ja lyöty hanskoja 
tiskiin, niin syntyi mitä mahtavinta yhteistyötä mitä erilaisimmilla kokoonpanoilla. 

Ryhmän 1 oli aluksi vaikea innostua lämmit-
telyleikeistä. Tuntui kuin he olisivat mieluiten 
rynnänneet suoraan näyttämölle. Me saim-
mekin kertoa pitkällisesti lämmittelyiden 
merkityksestä ennen kuin ne alkoivat saada 
ryhmässä vastakaikua. Kuitenkin suurempi 
syy niiden hyväksymiselle taisi olla shokki 
näyttämölle pääsemisestä! Lapset tajusivat 
siellä seisoessaan, ettei yleisön (vaikka vaan 
omien ryhmäläisten) eteen nouseminen ol-
lutkaan niin helppoa eikä yksinkertaista, saati 
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mitenkään mielekästä, jos ei ollut varma siitä, mitä siellä aikoa tehdä ja sanoa! Sehän on aikui-
sillekin yksi pahimpia tilanteita mihin voi joutua, joten ihmekös tuo… 

Niinpä siis ryhmäläiset oppivat hyväksymään lämmittelyn ja harjoittelun – jopa nauttimaan 
niistä. Ryhmä 1 tuntui pitävän erityisesti musiikillisista ja liikunnallisista harjoitteista. Jokaisen 
persoonallinen luovuus nousi hyvin esiin mm. tanssin avulla. Liikkeen suoma vapaus ja mu-
siikin rytmi ja turva olivat tälle ryhmälle ominaisia ja sopivia tapoja itseilmaisuun. Toiseksi, he 
kyllä oppivat nauttimaan lavalle nousemisestakin. Esitysten suunnittelusta ja harjoittelusta 
- kuten roolihahmojen ja kohtausten hiomisesta – tuli loppua kohden myös oleellinen ja mie-
luisa osa työpajojamme. 

Jo viikkoa ennen esitystä oli niin opettajilla kuin ryhmäläisilläkin oli perhosia vatsassa. Suurim-
malle osalle lapsista kyseessä oli varmasti heidän elämänsä ensimmäinen esitystilanne, ehkä 
myös ensimmäinen oikea harrastus ja kurssi, josta saa todistuksenkin. 

Esityksen jälkeen lavalla seisoi kumartamassa ryhmä, joka vielä kaksi kuukautta sitten ei juuri 
tuntenut toisiaan, epäilivät, kiusoittelivat, tunnustelivat, häiriköivät  ja arastelivat, ja jotka nyt 
olivat yhdessä kokeneet yhden suurimman elämyksensä: näytelleet yhdessä, ryhmänä heidän 
itsensä luomassa ikiomassa projektissa.  He olivat kokeneet tämän kaiken yhdessä ja saaneet 
jotain hienoa aikaiseksi. 

Ryhmän 1 tie kulki vaikeuksien kautta voittoon ja uskoisin, että jokainen, joka uskoi itseensä ja 
ryhmään loppuun asti, voi olla jälkikäteen hyvin tyytyväinen työvoitostaan. Työpajaharjoituk-
sista kuljimme kohti yhteistä esitystä, joka loppujen lopuksi toimi loistavana tiimityönä.

Ryhmä 2 (koululaiset 10-12 v.)

Vanhempien koululaisten ryhmässä oli valmiimpi ryhmädynamiikan toimivuus alusta pitäen. 
Myös ryhmäläiset olivat vanhempia ja kokeneempia, monilla oli takanaan jo teatterikokemus-
takin. 
Tämä näkyi jo kun ensimmäisen kerran jälkeen kysyimme ryhmäläisten kommentteja teatteri-
kerhostamme - vastaukset olivat ”kokeneen nasevia”:

- kiva
  - iloinen
  - hauska
  - rauhallinen

-  yhteistyökykyinen
-  innokas

  - optimistinen
-  luova

Jonkunlainen käsitys siis tuntui näyttämöllä olemisesta jo olevan ja työpajaan oltiin tultu siksi, 
että teatterikärpänen oli jo purrut ja innostusta haluttiin ruokkia. Ryhmä tuntui olevan jo har-
rastajateatteri valmiiksi, vaikkakin ryhmänä tietysti uusi. Samat epävarmuudet siis varjostivat 
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osin kakkosryhmääkin. Silti, tässä ryhmässä tunnuttiin olevan melko valmiita heittämään it-
sensä likoon ja heti kättelyssä. Kurssilaiset olivat erittäin kunnianhimoisia ja oppimishaluisia. 

Esiintymiskokemusta tuntui olevan jo sen verran, että lähes kaikilla oli jo omat pikku bravuu-
rinsa, joita he halusivat mielellään esittää ja käyttää hyväkseen tilanteessa kuin tilanteessa. 
Itsevarmuutta oli jo takataskussa. Ryhmä 2 keskittyi mielellään hiomaan harjoituksia kovalla 
innokkuudella. Pienryhmien sisällä esiintyi pientä kärhämää roolijaoista ja nokkimisjärjestys-

ongelmia ilmeni. Kuitenkin kaikilla 
tuntui olevan suuri yhteinen halu 
päästä tekemään ihan oikeaa teatte-
ria, suuria esityksiä. Halu omistautua 
asialle oli huomattavaa, mikä tietys-
ti loi positiivista ilmapiiriä – kukaan 
ei olisi halunnut lähteä kotiin työpa-
jasta, vaan sitä olisi pitänyt olla aina 
paljon pitempään ja enemmän! 

Tämä oli myös vetäjän näkökulmas-
ta totta: tämä ryhmä vaati jo pitkä-
jännitteisempiä haasteita ja he oli-
vat myös valmiita niihin. Yhteisenä 
toiveenamme olikin, että pystyisim-
me keväällä tekemään yhdessä 

oman itse tehdyn näytelmän. Työpajojen yhteydessä pidetty esitys oli pienimuotoinen muttei 
silti vähäpätöinen: ryhmä 2 antoi kaikkensa. Ja tulee antamaan jatkossakin: Tästä ryhmästä voi 
ponnahtaa vielä suuria tähtiä, mikäli haluavat sinnikkäästi taistella eteenpäin teatterin kiemu-
raisella tiellä, joka ei aina ole pelkkää parrasvalojen loistetta.

 

Esitys
Esitys koitti, kaikkia jännitti. Hektisen 
ilmapiirin ja positiivisen jännityksen 
energian pystyi ihan tuntemaan salis-
sa. ”Kohta se alkaa, kohta se alkaa…  
Missä on rekvisiitta? onko huivit ja 
hatut paikallaan? Yleisö on jo ovel-
la… Apua, pissahätä!” Tunnelma oli 
samanlainen kuin ammattiteatteris-
sakin samassa tilanteessa. Mutta tääl-
lä se oli nyt aivan ensimmäistä kertaa. 
Sanotaan että pieni jännitys parantaa 
tuloksia – ja niin se tekikin! 

Esitys oli ohi. Lauma hymyileviä ja an-
saitusti itseensä ja toisiinsa tyytyväisiä 
lapsia kumarsi juhlavasti yleisön anta-
essa raikuvia aplodeja. Ja sitten todistustenjako: mustaa valkoisella siitä, että tämä ryhmä on suorit-
tanut ensimmäisen teatterityöpajakurssinsa, muodostunut ryhmäksi ja tehnyt ikioman esityksen. 
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Lasten palaute

Kun esitykset olivat ohi ja syksyn ensimmäinen kurssi takanapäin, kysyimme lapsilta heidän 
kommenttejaan. Halusimme kuulla, mitä heille oli jäänyt päällimmäisenä mieleen, mitä he 
tunsivat oppineensa ja miten he kokivat teatterin yleensäkin juuri sillä hetkellä. Tässä lista esil-
le nousseista sanoista ja asioista:

 • äänenkäyttö, leikki, silmäniskumurhaaja, esitys, puuronkeitto, joo –peli

 • valot, leikit, roolihahmo, hauskuus, omaperäisyys, teatterikerho

 • verhot , muodot, lavastus, musiikki, taide, pysähtyminen

 • liikkuminen, liike, hippa, magiaa, roolivaatteet, kynä, paperi, nimenhuuto

 • kalusteet, aloitus, piiri, ihmiset, yleisö, tila, rooli, roolinvaihto, peili

 • kello, puvustus, ovi, kivaa, mielenkiintoista, innostavaa, luovaa, optimistista, leikkiä,  

   kampauksia

 • sai käyttää mielikuvitusta, kesti liian vähän aikaa, tulin rohkeammaksi, sain paniikin  

   katoamaan, sain rohkeutta esiintymiseen, uskalsin mennä näyttämölle, kyllä se siitä,  

   ota iisisti.
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3. TEATTERITYÖPAJA II:  Varjoteatteria päiväkotiryhmille 
    ja koululaisille
     Outi Sädekallio

Varjoteatterityöpajan tavoitteena oli 
tutustua varjoteatterin maailmaan. 
Tavoitteenamme oli mahdollistaa 
lapsille kokemuksellinen oppiminen 
varjoteatterin tekemisestä. Pohdim-
me, tutkimme ja kokeilimme mikä on 
varjo, millainen on oma varjo, entä 
millaisia esineiden ja erilaisten mate-
riaalien varjot voivat olla, miten var-
jot saadaan näkyviin, miten valo vai-
kuttaa varjoihin (valon voimakkuus, 
valon suuntaus, valon liikuttaminen, 
valon väri), minkä värisiä varjot voivat 
olla, miten varjot voivat liikkua, mitä 
”temppuja” varjot voivat tehdä, miten 
musiikki tai puhe vaikuttavat tunnel-
maan jne.

Ajatuksena oli myös tehdä kaikkien 
ryhmien kanssa työpajakertojen päät-
teeksi omat esitykset, jotka esitettäi-
siin päiväkotien ja kulttuuripuiston 
muulle väelle sekä lasten vanhem-
mille. Näin osallistujille mahdollistuisi 
kokemus esiintymisestä laajemmalle 
yleisölle. Työpajatoiminta  avautuisi 
esitysten myötä myös ulkopuolisille, 
etenkin lasten vanhemmille.   

Pyrimme jatkamaan Annen ja Liisan 
syksyllä aloittamien teatterityöpajo-
jen perinnettä, sekä syventää entises-
tään yhteistyötä päiväkotien ja kult-
tuuripuiston henkilökunnan kanssa. 
Tällä pyrimme siihen, että toimin-
tamme nivoutuisi osaksi jo aloitettua 
teatteri-ilmaisun opetusta ja oli luon-
nollinen osa päiväkotien ja kulttuuri-
puiston toimintaa.

Halusimme myös käyttää varjoteatte-
ripajaa sosiaalisten ja  vuorovaikutuk-
sellisten taitojen oppimisen välineenä. 
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Työpajakerroilla opeteltiin mm. kuuntelemaan, keskustelemaan ja vaihtamaan mielipiteitä, 
perustelemaan omia näkemyksiä ja näkemään myös erilaisten mielipiteiden arvo. Ylipäätään 
ryhmässä toimiminen ja yhdessä tekeminen nousi tärkeäksi oppimisen kohteeksi.

Koska työpajoihimme osallistuvat lapset olivat eri-ikäisiä sovelsimme toiminnan ja tavoitteet 
aina ikäryhmää vastaaviksi. Pyrimme myös rakentamaan toiminnan niin, että kaikki lapset pys-
tyivät osallistumaan siihen riippumatta mm. äidinkielestä. Tämä vaati paljon yksilöllistä opas-
tusta ja huomiointia, joka mahdollistui erinomaisesti työparityöskentelyn kautta.

  

Toiminnan sisällöistä
 
Päiväkoti Kivilinnan Lähetit - ryhmän lapsia oli yhteensä noin 10 ja he olivat iältään 3 – 5 -vuo-
tiaita. Tämä ryhmä oli siis suhteellisen pieni ja osallistujat nuoria. Leimallinen piirre ryhmälle oli 
monikulttuurisuus. Muutamien maahanmuuttajalasten kohdalla myös yhteisen kielen puuttu-
minen asetti haasteita toiminnalle. Kommunikointi heidän kanssaan tapahtui ei-kielellisin kei-
noin sekä muutamilla avainsanoilla. Lähetit- ryhmän opettaja osallistui kaikille työpajakerroille 
yhdessä lasten kanssa.
 
Päiväkoti Kurjen Muusat – ryhmän lapsia oli n. 28 ja he olivat  5 – 6 -vuotiaita. Ryhmän leimal-
linen piirre oli sen suuruus sekä myöskin monikulttuurisuus. Jaoimme tämän ryhmän kahteen 
pienempään ryhmään, jolloin toiminnan organisointi ja lasten yksilöllinen huomiointi mah-
dollistui. 

Kulttuuripuisto Kurkimäestä osallistui työpajoihimme n. 25 koululaista. He olivat iältään  7 – 12 
-vuotiaita. Tätäkin ryhmää leimasi vahvasti monikulttuurisuus; lapset olivat kotoisin useista eri 
maista. Yhteisen kielen ja toimintatavan löytäminen oli haasteellista. Jaoimme koululaisten 
ryhmän kahtia samasta syystä kuin Muusien ryhmän.

Kunkin ryhmän kohdalla työpajat muotoutuivat alusta alkaen muotoutumaan omanlaisik-
seen, riippuen lasten kiinnostuksen kohteista ja aikaisemmista teatterikokemuksista. Suunnit-
telimme työpajakerrat niin, että ne noudattelivat tiettyä tuntirakennetta, jonka sisällä toiminta 
kehittyi lasten omien ajatusten ja impulssien mukaisesti.

Työpajat noudattelivat karkeasti ottaen seuraavanlaista tuntirakennetta:

1. Aluksi kokoonnuimme piiriin katsomaan ketkä ovat paikalla ja jakamaan lyhyesti kuu-
lumiset. Alkupiirissä kerroimme myös mitä ko. kerralla oli tarkoitus tehdä.

2. Seuraavaksi vuorossa olivat leikit, joiden tavoitteena oli purkaa energiaa ja johdatella 
päivän teemaan. Valitsimme Merjan kanssa ennakkoon sopivia leikkejä ja harjoituksia. 
Annoimme myös lasten opettaa mieluisia leikkejään sekä niitä leikkejä, joita olivat leik-
kineet aikaisemmissa teatterityöpajoissa Annen ja Liisan kanssa. 
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3. Vähitellen siirryimme varjotyöskentelyyn. Aluksi varjotyöskentely painottui varjojen 
etsimiseen, oman varjon sekä esineiden varjojen tutkimiseen. Lisäsimme joka kerralla 
varjotyöskentelyyn jonkin uuden elementin tai työskentelytavan mm. erilaisia valoja, 
värikalvoja, valojen liikuttelua, musiikkia jne. Työskentelimme usein kahdessa varjote-
atteripisteessä, jotta jokainen lapsi sai kokeilla ja tehdä mahdollisimman paljon itse.

4. Jokaisen työpajakerran päätteeksi lapset saivat valmistaa pienryhmissä pienen esi-
tyksen, jossa käyttivät oppimiaan aineksia. Esitys esitettiin toisille ryhmäläisille. Näin 
harjaannuttiin vähitellen sekä esiintymään että keskittymään esitysten katsomiseen. 
Esitykset muodostettiin usein ns. yhteissadutuksen pohjalta. Tällöin pienryhmäläiset 
loivat yhteistä tarinaa ja päättivät esitystavan ohjaajan avustuksella. 

5. Työpajakerta lopetettiin yhteiseen rinkiin, jossa muisteltiin mitä oli tehty, koettu ja 
opittu. Yhteinen sähkötyspiiri vahvisti lopuksi ryhmähenkeä ja loi mukavan lopputun-
nelman. Jokaisen oleminen ryhmässä sekä osallistuminen yhteiseen työskentelyyn oli 
ensiarvoisen tärkeää!
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Lähetit-ryhmä

Lähetit – ryhmän lapset olivat erityisen kiinnostuneita erilaisista teatterileikeistä ja – peleis-
tä. Mieleenpainuvaksi jäi mm. työpajakerta, jolloin leikimme salapoliiseja, jotka etsivät tasku-
lamppujen avulla varjoja tilasta. Taskulamppujen valot valaisivat seinille, lattiaan, kattoihin ja 
muihin pintoihin jännittäviä ja villisti liikkuvia varjoja. Myös yhteissadutus sai tämän ryhmän 
mielikuvituksen laukkaamaan. Näistä saduista ja tarinoista tehtiinkin varsin kekseliästä varjo-
teatteria. Alla yksi Lähetit - ryhmän saduista:

 

    Pikku-hiiri 

Olipa kerran kauan, kauan sitten pienen pieni hiiri, joka oli harmaa. Hiiri 
asui pienessä kolossa, joka oli ihan musta. Kolossa asui pikku hiiren äiti, 
isosisko, muita siskoja, hiiri-vauva ja isä. Hiiren nimi oli Jasmin ja toinen 
nimi oli Pekka. 

Eräänä päivänä hiirelle tapahtui jotain ja se tuli surulliseksi. Surullisuus 
johtui siitä, että hiiren äiti ja isä lähtivät kauppaan ja isosisko jäi 
hoitamaan häntä ja vauvaa. Isosiskokin lähti ja Jasmin-Pekka ja vauva 
jäivät yksin. Kotona ei ollut yhtään ruokaa, eikä yhtään juustoa. Pikku-hiiri 
itki ja oli peloissaan. 

Mutta ei aikaakaan. Iso- pöllö tuli ikkunaan ja lohdutti pikku hiirtä. Pöllön 
nimi oli Papu. Kohta myös hiiren mummo ja pappa tulivat hoitamaan 
pikku-hiirtä ja vauvaa.
Mutta silloin hiiri karkasi saareen ja eksyi sinne. Onneksi äiti ja isä tulivat 
etsimään häntä. Kun he löysivät hiiren, he toivat hänet kotiin. Sitten hiiren 
äiti ja isä lämmittivät saunan ja kaikki menivät yhdessä saunaan.

     Lähettien satu 2.12.2004
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Muusat-ryhmä

Muusat – ryhmien lapset olivat erittäin innostuneita roolileikkijöitä. Sadutus ja yhteinen tari-
nankerronta oli myös tälle ryhmälle tuttua päiväkodista, joten heidän kanssaan omat tarinat 
lähtivät lentoon nopeasti. Monen lapset olivat erittäin kiinnostuneita varjoteatterin teknisistä 
mahdollisuuksista; mitä tapahtuu varjolle, jos valonlähdettä liikuttaa tai valon päälle laittaa 
värikalvon, millaisia varjoja tulee erilaisista esineistä jne. Ideat pulppusivat ja tekemisen haaste 
liittyikin siihen, miten mahdollistuisi toiminta, jossa jokainen pääsisi ehdottamaan ja kokeile-
maan omia ideoitaan rajatun ajan puitteissa. 

Molemmat Muusat –ryhmät pääsivät esiintymään työpajakertojen päätteeksi päiväkodin jou-
lujuhlassa, jossa oli arviolta n. 100 katsojaa. Esitys rakentui Muusien oman sadun  ”Ainon kirje 
Korvatunturilta” ympärille, joka oli syntynyt yhteissadutuksella päiväkodissa. Muusien ryhmän 
oma opettaja osallistui esitykseen olemalla kertojan roolissa.

  

Eräänä päivänä Aino sai kirjeen Korvatunturilta:

”Hei Aino! Minun poroni ei jaksa enää kulkea. Olen kuullut, että sinä 
olet porojen ja eläinten ystävä. Voisitko auttaa minua, että saisin poroni 
kulkemaan? Terveisin Joulupukki”

Aino luki viestin ja sanoi: ”Nyt menoks”. Hän kävi hakemassa tiikerinsä 
omasta huoneestaan. Hän sanoi taikasanan ”POKS” ja lelutiikeri muuttui 
oikeaksi tiikeriksi. He lähtivät junalla Korvatunturille. He kävelivät 
asemalle ja nousivat portaat junaan. Samassa tiikeri putosi junasta, 
mutta hyppäsi junan katolle juuri kun juna lähti. Tiikeri löysi kattoluukun 
ja meni siitä junan sisälle ja löysi Ainon. Ihmiset pelästyivät tiikeriä. ”Älkää 
pelätkö, Sissi on kiltti”, sanoi Aino….

He nousivat junasta Korvatunturin asemalla. Tonttu oli heitä vastassa. 
Sitten tonttu sanoi: ”Tervetuloa, johdatan teitä salaista käytävää pitkin 
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Joulupukin pajaan”. Ne lähti kohti salaista käytävää, jonka suuaukko oli 
metsässä, lähellä asemaa. Kun he menivät metsään, tonttu sanoi: ”Tuon 
kuusen alla on aukko, mennään sinne”. He tulivat luolaan, jossa oli valoja. 
Luolan seinille syntyi varjoja. Tonttu sanoi: ”Tiedättekö, luolassa on joulun 
taikaa: varjot elävät”…

… Yht´äkkiä tuli pimeää ja varjot katosivat. Aino ja Tiikeri jatkoivat 
matkaa. He tulivat perille pajaan. Paja oli jännittävän ja jouluisen 
näköinen. Pajassa oli keltaisia lamppuja. Siellä oli hylly, jossa oli paljon 
leluja. Siten tonttu ohjasi Ainon ja Tiikerin Joulupukin luokse. Joulupukki 
sanoi: ”Tervetuloa!”. Sitten Joulupukki vei heidät poron luokse. Aino 
kurkkasi poron suuhun ja näki siellä unipöpöjä. Aino kertoi Joulupukille 
että pöpöjen takia poro ei jaksa kulkea. Aino putsasi poron hampaat 
taikasädetikulla. ”Poro on nyt terve”, sanoi Aino Pukille. Poro heräsi ja 
haukotteli ja nousi ylös. ”Kiitos, Aino”, sanoi Pukki ja porokin kumarsi 
Ainolle kiitokseksi. Kiitokseksi Joulupukki sitten vei Ainon kotiin lentävällä 
porolla. Jouluaattona Joulupukki toi Ainolle lahjoja ja kirjeen jossa luki: 
”Kiitos Aino, poroni kulkevat nyt nopeammin kuin koskaan”.
Sen pituinen se.

                  Muusat -ryhmän tarina

Tarina varjoteatterina. Kuva: Anne K

25



Koululaisryhmät

Kulttuuripuisto Kurkimäen koululaisten ryhmät nauttivat myös teatterileikeistä ja – harjoituk-
sista. Varjoteatterityöskentelyssä heitä kiinnostivat liikkeet, valot ja äänet selvästi ns. tarinaa 
enemmän. Abstrakti-ilmaisu ja esityksen muodolla leikkiminen mahdollistui näiden ryhmien 
kanssa. Kummallekin ryhmälle suurena haasteena oli ryhmätyötaitojen harjaannuttaminen ja 
kehittäminen; miten ollaan ryhmän jäsenenä, kuinka huomioidaan erilaisuus ja erilaiset mie-
lipiteet sekä kuinka annetaan kaikille mahdollisuus osallistua tasavertaisesti. Koska ryhmiin 
osallistuvat lapset olivat eri koululuokista, oli selvää että jäsenten väliseen tutustumiseen, kes-
kinäisen luottamuksen rakentumiseen sekä ryhmäytymiseen meni paljon aikaa. Vähitellen yh-
teisen toiminnan myötä nämä kaikki osa-alueet kuitenkin kehittyvät.

 
Olipa kerran prinsessa ja prinssi. He elivät suuressa linnassaan kaukana 
täältä. Linnassa oli paljon ritareita. lähellä asui myös ilkeä noita, joka 
lumosi prinsessan ja prinssin. Nämä muuttuivat sammakoiksi. Noita oli 
iloinen.
Ritareita noita ei onnistunut lumoamaan ja nämä etsivät noidan käsiinsä. 
He hiipivät hiljaa tämän kotiin, mustaan mökkiin. Jokainen ritari meni 
talon eri kulmaan ja he saartoivat noidan, kahlitsivat hänet ja veivät 
järven rantaan ja upottivat noidan järveen. 
Noidan kissa kuitenkin saapui ja pelasti noidan vetämällä tämän 
kahleista rantaan. Noita oli hyvillään ja lupasi palauttaa lumotun 
prinsessan ja prinssin ennalleen. 
Sen jälkeen prinsessa ja prinssi elivät onnellisina. He menivät naimisiin 
– sitä ennen kihloihin – ja saivat paljon lapsia.

    Koululaisten 1. ryhmän tarina

Yhteinen työskentely koululaisten kanssa huipentui esityksiin Kulttuuripuisto Kurkimäen jou-
lujuhlassa. Juhlassa toinen ryhmä esitti tanssillisen varjoteatteriesityksen ”Hirviö ja tanssivat 
lapset”  ja toinen ryhmä varsin monivaiheisen ja teknisesti haasteellisen esityksen ”Hypnoosi”. 
Molempien ryhmien esitykset saavuttivat suuren suosion koululaisyleisön joukossa ja esiinty-
jät itse olivat erittäin tyytyväisiä. He myös mieluusti halusivat jatkaa uutta teatteriharrastus-
taan!
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Työpajojen ohjaajat Merja Pennanen ja Outi Sädekallio esittivät kaikille työpajoihin osallistuville lapsille 
varjoteatteriesityksen ”Paperienkeli”, joka pohjautui Kaarina Helakisan saman nimiseen satuun. Esityksen 
jälkeen keskusteltiin lasten kanssa esityksen herättämistä ajatuksista ja tunnelmista sekä pohdittiin myös 
miten esitys oli tehty ja millaisia varjoteatterielementtejä siinä käytettiin.  Kuva: Matti Snellman

 Varjoteatterista:
Varjoteatteri on yksi vanhimmista teatterinmuodoista. Sen perinne tulee Aasiasta ja 
jakautuu indonesialaiseen ja kiinalaiseen pääsuuntaan. Molemmissa varjoteatteria 
tehdään varjoteatterinukeilla. Perinteiden mukaiset tarinat käsittelevät useimmiten 
hyvän ja pahan valtataistelua ja tarinat ovat yleisölle entuudestaan tuttuja. Esitykset 
ovat jopa 6 – 9 tunnin pituisia. 

Indonesialaisen perinteen mukaisessa jaavalaisessa varjoteatterissa voimakas valo oh-
jataan pingotetun kankaan takaa. Kankaalle painetaan litteä profiilikuva, jota voidaan 
koristella maalaamalla tai rei´ittämällä, jolloin valo pääsee nuken läpi. Nukkea ohja-
taan ohjaustikuilla alhaalta päin. Kiinalaisessa perinteessä nukke on yleensä musta ja 
nukkea ohjataan tikuilla kohtisuoraan takaa. 

Varjoteatteri on kulkeutunut Eurooppaan Kiinasta Turkin ja Kreikan kautta. Nykyään 
varjoteatteria tehdään monin tavoin; nukeilla, esineillä ja ihmisillä. Varjoja voidaan 
tehdä erilaisille materiaaleille ja pinnoille; kankaalle, paperille, seinään, kattoon jne. 
Varjoteatterissa käytettävien valojen tehokkuus sekä värit vaikuttavat syntyviin varjoi-
hin. Valoilla, varjoilla, väreillä, äänillä -  muodostetaan tunnelmia, jotka mahdollistavat 
lyyrisen tarinankerronnan ja esitystavan.
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seinään, kattoon jne. Varjoteatterissa käytettävien valojen
tehokkuus sekä värit vaikuttavat syntyviin varjoihin. Valoilla,
varjoilla, väreillä, äänillä -  muodostetaan tunnelmia, jotka
mahdollistavat lyyrisen tarinankerronnan ja esitystavan.

Yksi tapa tehdä varjoteatteria:

valonlähde         esiintyjä               vaalea kangas              yleisö
       tai esine               jossa varjo näkyy



Mitä sadutus on? 

 
* Halua kertoa ajatuksistaan toiselle. 
* Halua kuunnella toisen ajatuksia. 
* Toisen ajatusten arvostamista. 
* Ajatusten, huumorin, ihmettelyn, jännityksen yhteistä   jakamista. 
* Yhdessäolosta nauttimista. 
* Kertojan ajatusten, tarinan kirjaamista. 
* Kertojan ajatusten, tarinan ääneen lukemista. 
* Kertojan ajatusten, tarinan säilyttämistä. 
* Uuden kertomakulttuurin synnyttämistä ja taltiointia.

Käytimme syksyn 2004 varjoteatterityöpajoissa yhtenä toimintatapana sadutusta.  Sadutus on 
käytännössä yksinkertainen tapahtuma, jossa toinen kertoo oman tarinansa ja toinen kuunte-
lee ja kirjaa tarinaa mitään muuttelematta. Sadutus perustuu vapaaehtoisuuteen ja avoimeen 
vuorovaikutukseen kertojan ja saduttajan välillä. Tarina syntyy silloin kuin kertoja itse haluaa. 
Hän myös päättää mistä aiheesta kertoo ja millä tavalla. Kertojan ”satu” voi olla missä muodos-
sa vaan; tarina, kertomus, runo, laulu jne. Sadun muoto ja pituus määräytyvät myös kertojan 
tahdon mukaan eli mitään yhtä ja oikeaa kerrontatapaa ei ole, vaan kaikki kelpaavat. 

Tarina syntyy vuorovaikutuksessa, yhteistyönä, jossa sadunkertoja on aktiivinen ja tuottaa 
mielikuviensa välityksellä omaa tarinaansa ja saduttaja on aktiivinen kuunnellen, kirjaten ja lu-
kien uutta, vasta syntynyttä tarinaa. Hyvä saduttaja kunnioittaa ja arvostaa kertojan päätöksiä 
ja osaa tukea kertojaa kannustavalla ja kiinnostuneella asenteella. Saduttaja voi kysyä, jos ei 
saa selvää ja lukea sadun lopuksi, jotta kertoja voi korjata tarinaa halutessaan. Kertojalla säilyy 
tekijänoikeus omaan satuunsa.

Saduttaa voi yhtä tai useita ihmisiä kerrallaan. Ohjaamissamme työpajoissa sadun kertomi-
seen osallistui yleensä koko ryhmä. Ryhmäsadutus onnistui erinomaisesti; lapset ymmärsivät 
sadutuksen idean ja lähtivät yhteistoiminnallisesti kehittelemään tarinaa. Ohjaajan tehtävänä 
oli kuunnella tarkkaavaisesti, kirjata tarinaa ylös ja jakaa puheenvuoroja. Ohjaaja myös tarvit-
tessa kertasi tarinassa tapahtunutta, jotta jokainen lapsi pysyi mukana tarinassa.

Lasten parissa toimiessamme olemme huomanneet sadutuksen olevan upea tapa heidän 
omien ajatustensa, mielipiteidensä ja kiinnostuksen kohteidensa esille tuomiseen. Lapset ovat 
useimmiten hyvin innostuneita saduttamisesta ja nauttivat kuulluksi tulemisesta. Ryhmässä 
kerrotut sadut lisäksi tutustuttivat ryhmänjäseniä toisiinsa ja tiivistivät ryhmän yhteenkuulu-
vuutta. Tarinoista tuli yhteisiä tärkeitä, kun kaikki saivat omalla tavallaan osallistua niiden luo-
miseen. 

Käytimme varjoteatterityöpajoissa näitä yhteisiä tarinoita työskentelyn pohjamateriaalina; 
muutimme niitä leikiksi ja draamaksi. Satuja voidaan käyttää myös muilla tavoin; lukea muille, 
kirjata ja koostaa kirjoiksi, lehdiksi tai niitä voidaan kuvittaa. Kertomuksia voi taltioida myös 
videolle, valokuvasarjana, äänikasetille tai vain muistin sopukoihin.
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Sadutuksen ideasta

Sadutuksen ideana on antaa lapselle tai muulle kertojalle mahdollisuus kertoa omista ajatuk-
sistaan ja havainnoistaan, jolloin kirjaaja kuuntelee aidosti mitä kertoja haluaa kertoa juuri sillä 
hetkellä. Sadutuksen idea perustuu sille, että kaikilla on ainutlaatuisia ajatuksia, tarinoita ja 
tietoja ja että jokaisen ihmisen ajatukset ovat arvokkaita.

Kaikki ihmiset tarvitsevat kahdensuuntaista vuorovaikutusta: vastaanottamista ja antamista. 
Kasvatuksessa ja opetuksessa pääpaino on usein aikuisen antamisessa, hoivassa, opettamises-
sa ja kasvattamisessa. Taka-alalle voivat jäädä rikkaat tunteet, ajatukset, mielikuvitus ja teot, 
joita lapsilla on annettavina. Sadutuksen avulla aikuiselle mahdollistuu herkkyys kuunnella ja 
jakaa sekä ennen kaikkea havaita mitä lapset ajattelevat; millaista on lasten oma kulttuuri.

Kun sadutusta tehdään useamman kerran, lapsi huomaa, että hänen ajatuksillaan on muille 
merkitystä. Sadutukseen tottunut on valmis kertomaan muille muulloinkin omia ajatuksiaan 
tai esittämään kysymyksiä. Yhteissadutuksessa lapset myös oppivat antamaan toisille tarinan-
kerrontavuoron sekä luomaan tarinaa yhdessä.

Taidekasvatuksessa molemminpuolinen vuorovaikutus on luonnollinen toiminnan lähtökohta 
ja tavoite. Vain olemalla aidosti vuorovaikutuksessa voimme jakaa tuntemuksiamme, keskus-
tella,  oppia toisiltamme uusia asioita ja ennenkaikkea rohkaistua luomaan yhdessä.

4. TEATTERITYÖPAJA III:  Koululaisten oman esityksen  
valmistaminen 
Liisa Pylkkänen

Näytelmän valmistaminen oli jatketta syksyllä 2004 pidetyille teatteri – ja varjoteatterityöpa-
joille, joissa tehtiin teatteriharjoitteita ja opetettiin ilmaisutaitoa yleisellä tasolla. Koululaisissa 
tuntui kuitenkin olevan niin paljon innokkaita teatterin tekijöitä, että koimme suorastaan tar-
peelliseksi tehdä heidän kanssaan kokonainen esitys. 

Päätimme valmistaa näytelmän lasten maailmasta lähtöisin. Tämä tarkoittaa sitä, että aloitam-
me tyhjästä ja lapset luovat ohjaajien johdolla juurta jaksaen alusta asti kaiken itse. Ensinnä-
kään meillä ei ollut minkäänlaista käsikirjoitusta ja päätimme aloittaa siitä, että lapset loisivat 
itselleen mieluisat roolihahmot. Ainoana rajoitteena pidimme sitä, että heidän tulisi olla ihmi-
siä, ei eläimiä. Kouluikäisillä lapsilla on monesti hinku esittää eläinhahmoja, mutta katsoimme, 
että tämä hinku ei olisi tarpeeksi kantava pitkäkestoisen projektin aikana (esim. roolianalyysit 
voisivat parin kuukauden aikana hieman latistua jos näytelmässä olisi pelkkiä koiria ja kanii-
neja). 

Muutaman ilmaisutaitotunnin jälkeen lapset siis päästettiin pohtimaan täysin vapaasti ihmis-
hahmojaan ja ensimmäinen tehtävä olikin valmistaa kuvallinen ja kirjallinen kollaasi roolihen-
kilöstä ja hänen elinpiiristään. Materiaalina oman mielikuvituksen lisäksi lapset käyttivät mm. 
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piirustuksia ja lehtikuvia. Tehtävää työstettiin useamman päivän ajan ja lapsille alkoi muodos-
tua tietynlaisia ryhmiä roolihenkilöidensä ympärille. Ryhmittymät poikivat mm. piikatyttöjen 
ryhmän, tanssijaseurueen ja kaupungin diivojen seurapiirit. Lisäksi vapaa keskustelu ja yhdes-
sä työskentely kollaasien äärellä poikivat myös luonnollisia linkittymiä ryhmittymien välille, 
kuten esimerkiksi se, että piiat työskentelevät diivoille yms. 

Roolihahmojen pohjalta lapset jakautuivat neljään eri ryhmään ja jokainen ryhmä valmisti 
kohtauksen, joita ryhdyimme työstämään esityskuntoon. Luonnollisesti kohtauksia muokat-
tiin ja kehitettiin meidän ohjaajien avulla, mutta kaikki ryhmät saivat pitää oman ideansa ja 
lähtökohtansa. Loppujen lopuksi ne koottiin yhteiseksi näytelmäksi kyläyhteisö-teeman ym-
pärille: näytelmän runkona toimi ajatus pikkukylän asukkaiden elämästä.

Näytelmän kaari oli seuraavanlainen:

1. kohtaus – Tanssikoulun kevätnäytös
2. kohtaus – Kirjastonhoitaja lapsenvahtina
3. kohtaus – Unissakävelijälle tapahtuu
4. kohtaus – muodonmuutos
5. kohtaus – Loppujuhla
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Kylän poliisi rakentaa rooliaan. Kuva: Anne K

Kirjastonhoitaja lapsenvahtina -kohtauksen 
harjoitus.  Kuva: Anne K



Alussa koko kylän väki esittäytyi ja kokoontui tanssikoulun kevätjuhlan näytökseen, jossa 
luonnollisesti tanssiryhmä esitti hilpeän tanssi-shownsa smurffien hittimusiikin tahdittamana. 
Sen jälkeen kansa palasi koteihinsa, joissa tapahtui mitä missäkin: diivojen talossa oli lapsen-
vahtiongelmia, jotka kotiopettajatar pyrki ratkaisemaan, piioista yksi kärsi unissakävelystä ja 
lähti öiselle ratsastusretkelle, jonka kommervenkkeja taasen koko kylän oma poliisi joutui rat-
komaan. Muodonmuutos taas tapahtui kampaamolla, jonne tunnettu laulajatar kiikutti pikku-
siskonsa. Loppukohtauksessa kyseinen laulajatar puolestaan esitti hurmaavan laulusoolonsa 
ja koko muu kylän väki osallistui soittajina ja tanssijoina loppujuhlan esitykseen.
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H-hetki lähestyy…

Kun harjoitusten loppuvaiheilla näytelmän rakenne oli hahmottunut kutakuinkin lopulliseen 
muotoonsa, piti näytelmälle antaa nimi. Lapset saivat kirjoittaa suurella ”vaalisalaisuudella” ni-
miehdotuksensa lapulle äänestystä varten. Me ohjaajat valitsimme parhaiten esitystä kuvaa-
vat ehdotukset, ja niistä lapset saivat äänestää. Mukaan mahtui monia hyviä ja hienoja nimiä, 
mutta suorastaan murskavoiton vei otsikko ”Pikkukylässä tapahtuu”. Teatteriryhmälle itselleen 
löytyi lasten kirjoittamista lapuista myös nimi: ”Teatteriryhmä Parhaat Teatteri-ihmiset”.

 

Esityksen valmistamiseen liittyy kuitenkin paljon muutakin kuin itse kohtaukset ja niiden 
harjoitteleminen. Ja koska kyseessä oli nimenomaan projekti, jossa lapset tutustuivat koko-
naisvaltaisesti teatterin tekemiseen, oli meillä runsaasti varattuna aikaa myös puvustukseen, 
maskeeraukseen, lavastukseen, tarpeiston tekemiseen ym. joihin kaikkiin lapset kantoivat kor-
tensa kekoon. Meillä oli harjoituksia kahden kuukauden ajan kolmasti viikossa, josta melkein 
puolet kuluikin muuhun kuin näytelmäharjoituksiin. 
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Lapset saivat kirjoittaa suurella ”vaalisalaisuudella”
nimiehdotuksensa lapulle äänestystä varten. Me ohjaajat
valitsimme parhaiten esitystä kuvaavat ehdotukset, ja niistä lapset
saivat äänestää. Mukaan mahtui monia hyviä ja hienoja nimiä,
mutta suorastaan murskavoiton vei otsikko ”Pikkukylässä
tapahtuu”. Teatteriryhmälle itselleen löytyi lasten kirjoittamista
lapuista myös nimi: ”Teatteriryhmä Parhaat Teatteri-ihmiset”.

Esityksen valmistamiseen liittyy kuitenkin paljon muutakin kuin itse
kohtaukset ja niiden harjoitteleminen. Ja koska kyseessä oli
nimenomaan projekti, jossa lapset tutustuivat kokonaisvaltaisesti
teatterin tekemiseen, oli meillä runsaasti varattuna aikaa myös
puvustukseen, maskeeraukseen, lavastukseen, tarpeiston
tekemiseen ym. joihin kaikkiin lapset kantoivat kortensa kekoon.
Meillä oli harjoituksia kahden kuukauden ajan kolmasti viikossa,
josta melkein puolet kuluikin muuhun kuin näytelmäharjoituksiin.

Muutamaa viikkoa ennen H-hetkeä roolipuvut olivat valmiit ja
näyttelijöillä jo vahva tuntu hahmoihinsa. Julisteet ja esitteet olivat
valmiit ja lapset saattoivat mainostaa kodeissaan esitystään – ja
kova ensi-ilta jännitys alkoi saada valtaa.

Tunnelma oli viime metreillä hektinen ja täynnä odotusta. Tanssin
huuma, erilaisten pukujen kirjo, maskeerauksen jännittävyys ja
muut asiaan kuuluvat ”vatsaperhoset” täyttivät niin ohjaajien kuin
lastenkin mielet. Kun sitten vihdoin koitti esityspäivä, eivät lapset
meinanneet pysyä nahoissaan. Ja kun yleisö istui paikoillaan, eivät
pienet näyttelijämme mitenkään malttaneet pysyä verhojen takana,
vaan kurkkivat sieltä alati yleisöön. Esitys itsessään oli menestys
ja suuri riemukas tapahtuma niin katsojille kuin eritoten lapsille
itselleenkin. Pieni jännityshän yleensä vain parantaa tuloksia, ja
niin kävi tälläkin kertaa.

Tanssivat

neidot
Liikkuvat

kädet
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Kaunis
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Muutamaa viikkoa ennen H-hetkeä roolipuvut olivat valmiit ja näyttelijöillä jo vahva tuntu 
hahmoihinsa. Julisteet ja esitteet olivat valmiit ja lapset saattoivat mainostaa kodeissaan esi-
tystään – ja kova ensi-ilta jännitys alkoi saada valtaa. 

Tunnelma oli viime metreillä hektinen ja täynnä odotusta. Tanssin huuma, erilaisten pukujen 
kirjo, maskeerauksen jännittävyys ja muut asiaan kuuluvat ”vatsaperhoset” täyttivät niin oh-
jaajien kuin lastenkin mielet. Kun sitten vihdoin koitti esityspäivä, eivät lapset meinanneet 
pysyä nahoissaan. Ja kun yleisö istui paikoillaan, eivät pienet näyttelijämme mitenkään malt-
taneet pysyä verhojen takana, vaan kurkkivat sieltä alati yleisöön. Esitys itsessään oli menestys 
ja suuri riemukas tapahtuma niin katsojille kuin eritoten lapsille itselleenkin. Pieni jännityshän 
yleensä vain parantaa tuloksia, ja niin kävi tälläkin kertaa.

 

Ryhmädynamiikasta

Vaikka lopussa kiitos seisoikin, ei tie yhteiseen lopputulokseen ollut aivan mutkaton. Lähtö-
kohta koko projektille oli haastava, sillä meidän oli yhdistettävä kaksi syksyllä erikseen toimi-
nutta ryhmää, joissa oli eri ikäisiä (ikäjakauma 7-12v) ja eri suuruisen kokemuspohjan omaavia 
lapsia. Meitä huoletti nuorempien ryhmän  sopeutuminen vanhempien ja edistyneempien 
lasten ryhmään. Yhteensä osallistujia oli 15, joista vain yksi oli poika. Lähes kaikkien lasten 
kohdalla ilmeni pieniä kahnauksia, mutta enimmäkseen siis melko pieniä. Joskus kuitenkin 
känkkäränkköjen päästessä vallalle tarttui tunnelma kaikkiin, eikä kaaos ollut aina kaukana... 
Hetkittäin produktiomme maali tuntui liki saavuttamattomalta. Missään vaiheessa ei kuiten-
kaan epätoivo saanut valtaa, vaan usko pieniin teatterilaisiimme eli vahvana. Loppujen lopuksi 
he tuntuivatkin mahtuvan hyvin samaan tilaan ja yhteishenki ryhmässä oli jopa vahva ja hyvin 
positiivisella energialla ladattu.  

Henkilökohtaisesti, teatteriohjaajan näkökulmasta koin joskus turhautumisenkin hetkiä ja tun-
tui, että opetusaikaa olisi pitänyt kyetä jäsentämään paremmin. Lisäksi monet lapset olisivat 
tarvinneet paljon enemmän erityishuomiota kuin mihin meillä oli mahdollisuuksia. Toisinaan 
tuntui, että tuleekohan tästä mitään. Lapset riehuivat villeinä, kiusasivat toisiaan ja olivat pois-
sa tärkeinä päivinä yms. Näin jälkikäteen tuntuukin siltä, että meillä oli hyvät henget puolel-
lamme kun saimme kuin saimmekin näytelmän estradille asti. Ja toisaalta taas, en rehellisesti 
sanottuna epäillyt sitä hetkeäkään; lapsilla oli niin suuri hinku, vimma ja tekemisen riemu, ettei 
heitä olisi estänyt mikään!

Liitteenä esityksen mainos, käsiohjelma ja lehtijuttu
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5. TEATTERITYÖPAJA IV: Videotyöpaja päiväkotiryhmille
      Merja Pennanen

Keväällä 2005 pidimme Outi Sädekallion kanssa videopajoja Päiväkoti Kurjen Muusat -ryhmäl-
le sekä Päiväkoti Kivilinnan Lähetit -ryhmälle. Lapset olivat tuttuja edellissyksyn varjoteatte-
ripajoista ja oli mukava päästä työskentelemään heidän kanssaan pienryhmissä. Videopajas-
sa meillä 3-4 lasta kerrallaan ideoimassa ja toteuttamassa lyhytelokuvaa. Lapset oli jaettu 10 
pienryhmään ja työskentelimme jokaisen ryhmän kanssa yhden aamupäivän (2-2,5 h) verran. 
Lähettien videopajat jakaantuivat ajalle 7.-9.2.  ja Muusien 4.4.-13.4.2005. Elokuvat kuvattiin 
digi-videokameralla. Kaluston lainaamisessa teimme yhteistyötä paikallisen audiovisuaalisen 
keskuksen Kontupisteen kanssa. Editointiapuna meillä oli valokuvaaja Matti Snellman. Valmiit 
lyhytelokuvat saivat ensiesityksensä 3.5.2005 Kultainen Kurki-lyhytelokuvafestivaalilla Kurki-
mäen korttelitalon salissa.

Toiminnan tavoitteista
 
Videotyöpajojen tavoitteena  oli ideoida ja kuvata pienet lyhytelokuvat digi-videokameralla. 
Tavoitteena oli noin kolmen minuutin mittainen lasten oma video, joka kuvataan mahdollisim-
man ”kerralla purkkiin”. Kohtaukset kuvattiin tarinan etenemisjärjestyksessä. Alkuun laitettiin 
elokuvan nimi ja loppuun lopputekstit. 

Tavoitteena oli edelleen harjoitella toimimista ryhmässä, opetella sosiaalisia taitoja, opetella 
kertomaan ja jakamaan omia mielipiteitä sekä kuuntelemaan ja kommentoimaan toisten aja-
tuksia sekä oppia ymmärtämään taiteelliseen lopputulokseen tähtäävän ideoimisen ja teke-
misen prosessia valintoineen ja kompromisseineen.

Halusimme tutustuttaa lapset videoon tarinankerronnan ja dokumentaation välineenä sekä 
tutustua kameraan ja kuvaamiseen työtapana. Läh-
tökohtana oli kerätä lasten omia tarinoita ja muut-
taa ne kuvakerronnan kielelle. Halusimme myös 
videopajojen ohjaajina dokumentoida Kurkimäen 
päiväkotien arkisia tapahtumia  lyhytelokuvien 
muodossa ja näin vahvistaa kurkimäkeläistä paikal-
lisuutta.  

Tavoitteena oli, että lapset pystyvät toiminaan mah-
dollisimman useassa työroolissa tarinan ideoijana, 
kuvaajana ja esiintyjänä.

Halusimme myös edistää  lasten omaehtoisen  me-
diakulttuurin muodostumista ja sitä kautta lasten 
mediakriittisyyttä ja ymmärrystä mm. televisiotar-
jonnasta. Videotyöpajojen mediakasvatuksellisina 
tavoitteina oli oman toiminnan kautta oppia ym-
märtämään viestinnän kieltä, välineitä, tekniikkaa, 
tuotantotapaa ja sisältöä. 

35



Työpajan rakenne:
 
1. elokuvista ja tv-ohjelmista keskusteleminen
2. tutustuminen kameraan, kuvausharjoitukset
3. tarinan, käsikirjoituksen luominen
4. valmistautuminen kuvaamiseen; elokuvan nimi, omat nimilaput: ”lopputekstit”
5. kuvaukset; elokuva ja  esittäytyminen kameran edessä
6. kuvatun materiaalinen katsominen
7. yhteinen lopetus

Ja sitten tekemään…

Työpajan aluksi keskustelimme elokuvista ja tv-ohjelmista. Saimme Outin kanssa kuulla pitkiä 
ja tarkkoja kuvauksia lasten lempiohjelmista (mm. ”Beybladet”) ja tuttujen ohjelmien kautta 
kävimme läpi elokuvan osa-alueita; tarina, roolit, ohjaaja, kuvaaja jne. Puhuimme myös erikois-
tehosteista ja siitä kuinka elokuvassa Hämähäkkimies pystyy kiipeämään katolle. 

Päiväkoti Kurjen lapset olivat tehneet edellisvuonna yhden yhteisen elokuvan ja sekin koke-
mus pohjanaan lapset tiesivät aika paljon elokuvien ja ohjelmien tekemisestä. Lapset kertoivat 
katsovansa tv:stä viikolla Pikkukakkosta ja aamu-lastenohjelmia ”sillon kun kerkee” ja viikon-
loppuisin ”Vinks-keijuja”. Kotona tai kavereilla katsottuja elokuvia olivat mm. ”Leijonakunin-
gas”, ”Harry Potter ja viisasten kivi” sekä ”Hämähäkkimies”. Elokuvateatterissa he olivat käyneet 
mm. Itäkeskuksessa ja Venäjällä. 

Kiinnostavimpia keskusteluja syntyi kun pohdimme ohjelmien ja elokuvien sisältöjä esimer-
kiksi: Mikä tai kuka on sankari? Kuka voisi olla päiväkodin sankari? Mikä on sankariteko? Lasten 
mielestä toisen auttaminen pulasta on sankariteko. Hämähäkkimiehen ja tyttösankari Antian 
kautta pääsimme myyttisiin ja arkkityyppisiinkin hyvä-paha-asetelmiin; omassa elokuvassam-
me ”Huijari huijaa sirkukseen” pahista näytellyt poika vertasi itseään paratiisin käärmeeseen, 
joka houkutteli Aatamia ja Eevaa. Vertaus oli oivallinen esimerkki siitä kuinka kulttuurinen ku-
vasto vaikuttaa myös mediakulttuurin taustalla. Lasten omien tarinoiden keksiminen ja kuvaa-
minen olivat tapoja tutkia yhteiskunnallisen kuvaston merkityksiä.

Keskustelimme myös siitä, mikä on teatterin ja elokuvan ero.
Tässä on muutamia kommentteja lasten suusta:

- Teatterissa ei ole kuvaruutuja
- Siinä oli ihmisiä, joita voi koskettaa, niin se on teatteri
- Pelikaanimies oli elokuva, koska se näky kankaalla
- Lastenteatteri on aina semmosta piirrettyä
 - Elokuva on kapea, teatterissa isompi lava

Keskustelun jälkeen lapset saivat tutustua kameraan. Kävimme ensin läpi kameran teknisiä 
ominaisuuksia (videonauha, akku, linssi, mikrofoni, rec-nappula) ja sen jälkeen lapset saivat 
olla vuorollaan kuvaajia ja kokeilla kohdistamista ja zoomausta. Mitä kameran linssi poimii 
tapahtumista? Erityisen mieluisaa oli etsiä kavereiden paidoista ja sukista piirroshahmoja ja 
kuvioita. Joillekin lapsille kamera oli tuttu kotoa, osalle tämä oli ensi kosketus. Ilahduttavaa oli, 
että tytöt ja pojat olivat aivan yhtä innokkaita tekniikan käyttäjiä. 
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Kameraan tutustumisen jälkeen kek-
simme yhdessä kuvattavan elokuvan 
tarinan. Me ohjaajat johdattelimme 
keskustelua kysymällä lasten lempi-
paikkoja päiväkodin alueella ja mitä 
niissä paikoissa tapahtuu, mitä leik-
kejä leikitään. Keskustelut polveilivat 
päiväkodin arjen sattumuksista mer-
kittäviin kokemuksiin,  muistoihin ja 
haaveisiin. Valitsimme lasten kerto-
muksista yhden selkeän tapahtuman 
ja päätimme sen dramaturgian: missä 
elokuva tapahtuu, ketä elokuvassa 
on, mistä se alkaa, mikä käänne sii-
nä on ja mihin se päättyy. Jaoimme 
myös roolit.  Yhteisen käsikirjoituksen 
sopiminen vaati ryhmätyötaitoja ja 

toisten lasten ideoiden kuuntelemista. Aikuisen ohjaajan tehtävänä oli poimia keskustelus-
ta ja tarinasta olennaiset asiat ja auttaa jäsentämään tarina kuvattaviksi kohtauksiksi. Emme 
käyttäneet kuvakäsikirjoitusta vaan kuvauspaikalla vielä improvisoitiin tilan, tilanteen ja rooli-
en synnyttämien impulssien pohjalta. Osan elokuvista lapset kuvasivat itse, osan jompikumpi 
meistä ohjaajista.

Lasten ilmaisu ja tarinan kuljet-
taminen onnistui sitä parem-
min, mitä selkeämpi ja yksin-
kertaisempi tapahtuma oli ja 
jos siinä oli tilanteita ja rooleja 
joita he tunnistivat omasta elä-
mästään. Aikuisen liian pitkät 
ja kuvailevat ohjeet, kuinka se 
pitäisi tehdä toivat mukanaan 
keskittymisen muistamiseen, 
sen sijaan että lapset keskittyi-
sivät tilanteeseen. Saatoimme 
sopia lasten kanssa avausrep-
liikin ja siitä eteenpäin kohta-
uksen vuorosanat improvisoi-
tiin. Teimme noin kolmen mi-
nuutin elokuvan noin puolessa 
tunnissa. Se tuntui hyvältä ajalta lasten keskittymisen kannalta.                     

Lähetit - ryhmän kanssa (4-5-vuotiaat) elokuvien tapahtumat olivat hyvin pitkälti pienten ta-
pahtumien dokumentointia. Esimerkiksi ”Ystävä hädässä” -elokuvassa poika kaatuu jäätiköllä, 
tytöt tulevat auttamaan ja opettavat poikaa sitten luistelemaan. Tarina kertoo auttamisesta 
ja ystävyydestä. Isommilla 6-7 -vuotiailla oli selkeämpiä roolileikkejä, jossa valittu tilanne ja 
tapahtuma leikittiin läpi. 
”Koirien kepponen” -elokuvan pohjana oli leikki, jota tekijät olivat leikkineet nähtyään                      
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”The Grinch” -elokuvan. Siihen vielä sitten yhdistyi Hämähäkkimiehen hahmo. Lasten eloku-
vasta tuli siis varsinaisen iloinen synteesi aikaisemmin nähdystä ja koetusta mediakulttuurista.

Työpajojen vaikuttavimpia tarinoita oli mm. kertomus lemmikkikoirasta luopumisesta. Ker-
tojan tarina kosketti tekijäryhmää kovasti (lapsia ja meitä aikuisia) ja elokuvasta tuli erittäin 
tärkeä kertojatytölle itselleen. Hän sai esittää videolla äitiään ja luulenpa, että roolin vaihdon 
kautta hän ymmärsi paremmin koirasta luopumisen perusteita. Fiktion kautta tuli käsitellyksi 
tosielämän tapahtumia ja roolinvaihdon kautta tarinankertoja sai uuden näkökulman tapah-
tuneeseen. 

Varsinaisen tarinan kuvaamisen jälkeen videoimme myös jokaisen lapsen henkilökohtaisen 
esittelyn, jossa tämä sai sanoa nimensä ja ikänsä.

Kuvaamisen jäl-
keen kokoonnuim-
me katsomaan ku-
vattua materiaalia. 
Itsensä näkeminen 
videolta oli jännit-
tävä ja riemukas 
hetki, samoin kuin 
se kuinka omat 
ideat näkyvät val-
miissa lopputulok-
sessa. Pyrimme ku-
vaamaan elokuvan  
”kerralla purkkiin” 
eli kuvasimme ta-
pahtumajärjestyk-
sessä yhdellä ker-
taa koko tarinan.  
Keskiössä oli oman 
k äsik ir joituksen 
siirtyminen taltioiduksi tarinaksi ja itsensä näkeminen videolta. Jälkitöissä keskityimme Outin 
ja editoijamme Matti Snellmanin kanssa kuvattujen kohtausten alkujen ja loppujen siistimi-
seen ja musiikin lisäämiseen. Pyrkimyksenä oli säilyttää mahdollisimman pitkälle lasten oma 
kädenjälki. 

Valmiit lyhytelokuvat saivat ensi-iltansa 3.5.2005 Kultainen Kurki-lyhytelokuvafestivaalilla Kur-
kimäen salissa. Paikalle oli kutsuttu Kurjen ja Kivilinnan päiväkotien lapset ja henkilökunta 
sekä lasten vanhemmat. Paikalla olivat myös Liisa ja Anne, lasten tutut ohjaajat edellissyksyltä. 
Festivaaleille sai pukeutua juhlavasti, vaikkapa naamiaisasuun, sillä halusimme Outin kanssa 
päätöstapahtumasta värikkään ja hauskan. 

Yhteisiä muistoja niin lapsille kuin aikuisillekin kertyi työpajojen aikana roppakaupalla ja lopul-
liset lyhytelokuvat ovat vain pieni palanen jaetusta ajasta. Videotyöpajoissakin korostui lasten 
ja aikuisten yhdessä tekemisen prosessi, riemukkaat oivallukset, keskustelut ja esiintymisen 
riemu.
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Alla on listattuna videotyöpajoissa valmistetut elo-
kuvat tekijöineen. Lyhytelokuvien kopiot löytyvät 
Kurjen ja Kivilinnan päiväkodeista sekä meiltä oh-
jaajilta.

 

Lähetit-ryhmä                                 
Ystävä hädässä, tekijät: Topi, Sandra ja Jessica                      
Pulkkamäki, tekijät: Saad, Kimeka ja Taru                    
Karhunpää, tekijät: Jare, Daniel ja Yuosif

                            
Muusat-ryhmä
Petosirut ja ihmiset eli ihmisen nappaus-vaaral-
linen koe, tekijät: Timur, Valtteri V., Tia-Rosa ja Su-
sanna P.
Koira josta luovutaan, tekijät: Erwin, Daria, Emilia 
ja Kirsi S.
Hölpötys, Pölpötys-Tommi riehuu tiistaisin, 
tekijät: Valtteri L., Liisa, Mona ja Clarissa      
Huijari huijaa sirkukseen, tekijät: Aino, Alisa, San-
teri ja Obed
Kurjen Uutiset, tekijät: Valentina, Jenni, Tapio ja 
Jessica
Kolme kissanpentua matkalla maailman ympä-
ri, tekijät: Iida, Elina, Aurora ja Iitu
Koirien kepponen, tekijät: Ayan, Said, Nelli ja 
Susanna

Liitteenä lyhytelokuvafestivaalin Kultainen Kurki –mainos
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6. Teatterityöpaja V: Esitykset ja työpajat vanhuksille
      Outi Sädekallio

Keväällä 2005 aloitimme teatteriyh-
teistyön vanhusten palvelutalojen 
kanssa Myllypuron ja Kontulan alu-
eella. Mukana olivat Myllypuron ja 
Kontulan Hely-kodit, Kontulan van-
hustenkeskus sekä Myllypuron palve-
lutalo. 

Teatterityöpajakokonaisuudet muo-
dostuivat Teatteri ILMI Ö:n teatteri-
esityksestä ”Koulutie”  sekä esityksen 
tematiikkaan liittyvistä kahdesta tari-
na- ja teatterityöpajasta. Tavoitteena 
oli muistella koulumuistoja ja tehdä 
näiden muistojen ja tarinoiden poh-
jalta pieniä yhteisiä esityksiä.

Koulutie on noin puolen tunnin mit-
tainen esitys, jonka viitekehys muo-
dostuu vanhanaikaisesta koululuo-
kasta. Eri oppiaineet sisältävät kuhun-
kin oppiaineeseen liittyvää runoutta, 
proosaa ja musiikkia. Roolihahmoina 
olivat maisteri Koivuniemi (Anne Kor-
honen) sekä oppilaat Aapeli (Jussi 
Hämäläinen), Raaka-Raija (Liisa Pylk-
känen) ja Lellikki-Kyllikki (Kaisa Kos-
kinen).

Koulutie-esitykset olivat avoimia pal-
velutalojen väelle ja niitä tultiinkin 
katsomaan sankoin joukoin. Esitykset 
saavuttivat suuren suosion ja loppu-
lauluna olleeseen suvivirteen yhtyi-
vät innokkaasti kaikki paikalla olevat 
katsojat. 

Esityksen jälkeen pidimme työparini 
Merja Pennasen kanssa kaksi puo-
lentoistatunnin mittaista muistelu- ja 
tarinointityöpajaa kussakin palveluta-
lossa. Kuhunkin työpajaan osallistui 
noin 15 – 20 henkeä. Iältään osallistu-
jat olivat noin 70 – 95 vuotiaita.
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Koulutie-esitys oli herättänyt osallistujien mie-
liin monia muistoja omista kouluajoista. Saimme 
kuulla erittäin mielenkiintoisia ja arvokkaita ker-
tomuksia osallistujien kotiseuduista, lapsuusajan 
koulun käynnistä – hyvistä ja huonoista hetkistä, 
tärkeimmistä elämän opeista ja opettajista, sota-
vuosien vaikutuksesta koulunkäyntiin ja elämään 
yleensäkin. Keskustelut virittivät pohtimaan men-
neen ja nykyisyyden suhdetta sekä lapsuutta ja 
vanhuutta monin tavoin.

Työpajoissa teimme mm. ison Suomen kartan, 
johon merkattiin osallistujien synnyin- ja kou-
lunkäyntipaikat. Näin kotiseudut ja muuttoliik-
keet tulivat konkreettisesti esille.  Mielenkiin-
toista oli havaita, että osallistujat olivat hyvin 
eripuolilta Suomea tai jopa ulkomailta kotoisin. 
Asuinpaikoilla(esim. asuttiinko maaseudulla vai 
kaupungissa, idässä vai lännessä), sosioekono-
misella asemalla ja aikakausilla oli suuri vaikutus 
esimerkiksi juuri koulunkäyntiin. 

Yhteisiä  tarinoita keräsimme mm. sana- kerral-
laan menetelmällä ja  toisiamme ”saduttamalla”.  
Näistä kaikista kerätyistä kokemuksista, tarinoista 
ja kertomuksista teimme työpajakertojen lopuksi 
pieniä esityksiä. 

Työpajakokonaisuus sai paljon positiivista palau-
tetta palvelutalojen asukkailta ja henkilökunnalta. 
Olimme tuoneet heidän arkeensa mukavan lisän 
ja pystyimme mahdollistamaa hetkiä, joissa oli 
välitön ja aito kommunikointiyhteys. Leikkimieltä 
ja teatterintekemisen riemua oli myös läsnä, joka 
oli varmasti piristävä lisä!
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Tarinoita:

Koulussa tapahtuu

Oli aurinkoinen aamu. Pitkä matka oli kulkea. Ja paljon lapsia meni kouluun ja he olivat 
iloisia ja kauniita, hyvissä vaatteissa. He lauloivat kesäloma mielessään. Kesäloma on 
parasta aikaa mitä lapsella voi olla.
Talvella hiihdettiin suksella. Mahakelkalla laskettiin mäkeä.
Mikä oli parasta koulussa? Matematiikka, laulu. Opettaja säesti harmonilla ja ohjasi 
laulua, se tapahtui saaressa.
Opettaja ei antanut mitään vaan piti itse ajatella. Eri päivinä tuli mieleen eri ajatus jonka 
opettaja sitten kirjoitti ylös.
Koulun pihalle teimme kotileikkejä. Viimeisenä koulupäivänä laulettiin “jo joutui armas 
aika” ja opettaja jakoi kaikille todistukset.

Tarinan kertoivat  yhdessä Kerttu, Hilma, Ester, Elli, Enni, Nina, Laura, Helena, Eeva, Sirkka, 
Rauni, Sinikka ja Kaisu, Kontulan vanhustenkeskus 19.5. 2005 

Koulu

Kerran oli koulutie, missä kuljin. Koulussa kuulin paljon 
asioita. Opiskelin siellä, haaveena oli mummo.
Koulussa oli hauska oppia ja tietää asioita, kirjoista lukea.
(Tais tullakin blokki.)
Koulussa oli hyvä opettaja ja hyvät lapset mutta sitten illalla tapasin kavereita paljon. 
Mulla oli hyvä opettaja, jota muistan vielä. Vieno -opettajan kotona kahvilla kävin, söin 
puuroa sitten. Mutta kahvi oli hyvää!

Yhteisen tarinan kertoivat 12.5.2005 Myllypuron palvelukeskuksen Veera, Anja, Marja, Eila, 
Maria, Lempi, Matti, Elna, Sylvi, Fanni, Ensi ja Meeri

Junalaiset

Me mentiin 11-vuotiaina aamuisin junaan ja junamatka 
kesti puolitoistatuntia. Siellä oli villejä poikia kasarmeilta. 
Samalla paikkakunnalla (Kiviniemessä) oli kasarmi.
Sitten oltiin koulussa ja ruokatunnilla piti olla kortteeri. 
Yhden naisen luona oli huone, jossa sai syödä eväitä.

Tarinan kertoi Anja 13.5.2005, Myllypuron palvelukeskus

Liitteenä Koulutie –esityksen mainos
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III. PALAUTETTA JA YHTEENVETOA

1. ”Sain paniikin katoamaan” – ajatuksia lapsilta

Mitä työpajoista on jäänyt mieleen, mitä olet oppinut, miten teatteri 
näyttäytyy sinulle nyt?
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- äänenkäyttö
- leikki
- valot
- roolihahmo

- hauskuus
- omaperäisyys
- muodot
- lavastus
- musiikki

- taide
- pysähtyminen
- liikkuminen
- magiaa
- roolivaatteet
- piiri

- ihmiset
- yleisö
- tila
- roolinvaihto
- mielenkiintoista
- innostavaa
- luovaa

- sai käyttää mielikuvitusta
- kesti liian vähän aikaa
- tulin rohkeammaksi
- sain paniikin katoamaan
- sain rohkeutta esiintymiseen

- uskalsin mennä näyttämölle
- se sienileikki
- se metsästys
- se puuroleikki
- hiirileikki ja hiirisatu

- poliisimetsästys, kun sammutettiin valot ja 
piti etsiä taskulampulla varjoja

- se oli kivaa vaikka jännittävää 
siinä oli aika tosi pimeetä



Koululaisryhmän mietteitä Pikkukylässä tapahtuu -esityksen jälkeen: 

- jännitti ennen esitystä
- kukkien saaminen kivaa
- lopputanssi oli ihana
- paikkaaminen oli jännää
- pelotti niin paljon ettei meinannut pystyä tanssimaan
- odottaminen oli jännittävää mutta lavalle pääseminen sitten kuitenkin kivaa
- jännittäminen loppui ensimmäiseen esitykseen
- esitysten jälkeen tuli rento olo
- oli kiva purkaa innostusta näyttelemällä
- hymyilyttää
- omat vanhemmat jännittivät minua eniten
- nyt se on ohi ja voi rentoutua
- parasta kun sai olla lavalla
- olisin voinut esittää vielä kolmannenkin esityksen heti perään

2.  Aikuisten mietteitä- palautetta päiväkotien ja kulttuuripuiston       
      väeltä

Tämä palauteosio on koostettu 13.4.2005 Kurkimäen korttelitalolla käydystä palautekeskuste-
lusta. 

Paikalla olivat kulttuuripuistosta Lissu Hannukainen ja Pablo Salmes, Päiväkoti Kivilinnasta 
Leila Ilmonen, Päiväkoti Kurjesta Petra Krapp sekä Anne, Outi ja Merja Teatteri ILMI Ö:stä. Kes-
kustelua seurasivat myös Anita Purnomo, joka tekee opinnäytetyötään ILMI Ö:n syksyn teatte-
ripajoista osana kulttuuriohjaajan tutkintoaan ( Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK) 
sekä Iida Rauhalammi (työharjoittelija Humanistisesta ammattikorkeakoulusta). Terveisensä 
palautekeskusteluun lähetti myös Kivikko- Kurkimäki alueen liikuntatoimen Jaana Tapaninen, 
joka nosti esille tärkeinä asiana osallistumismahdollisuuden, kokemusten tarjoamisen lapsille 
sekä tekemisen ilon.

Kävimme teatteri- ja videopajojen palautetta läpi seuraavien kysymysten kautta:  

1. Mikä/mitkä asiat ovat jääneet päällimmäisenä mieleen?
2. Mikä/mitkä seikat tekivät työpajoista ja toiminnasta merkityksellistä vai oliko toiminnalla 
ylipäätään mitään vaikutusta?
3. Kuinka koitte ulkopuolisen toimijan (tässä tapauksessa ILMI Ö.) vetämän toiminnan linkitty-
vän arkeenne?
4. Vastasiko työpaja odotuksianne?
5. Jäikö työpajoista mitään pysyvää jälkeä/voitteko kuvitella, että työpajoista jäisi jotakin toi-
mintamalleja itsellenne omaan työhön/työyhteisöön?
6. Miten toimintaa voisi kehittää? Mitä tulevaisuudessa voisi tapahtua?
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Päällimmäisenä pajoista oli jäänyt kaikille mieleen lasten itseilmaisun rohkaistuminen ja uusi-
en puolien paljastuminen ujoista ja aroistakin lapsista. Pajat voimistivat jo ennestään innokkai-
ta lapsia tekemään teatteria ja ujot pääsivät pajojen myötä rohkeiden kanssa samalle viivalle. 
Tutuista lapsista löytyi uusia piirteitä. Kulttuuripuisto sai uusia asiakkaita teatteripajojen hou-
kuttamina, sellaisiakin, jotka eivät aikaisemmin olleet osallistuneet puiston toimintaan. Työpa-
jatoiminta toi uusia resursseja ja uutta sisältöä kulttuuripuiston normaaliin tarjontaan.

Päiväkotien henkilökunnan mielestä merkityksellisintä työpajatoiminnassa olivat lasten itse 
keksimät ja tuottamat jutut, niitä oli kerrottu myös kotona. Lasten innostuneisuuden kautta 
vanhemmat olivat kiinnostuneita työpajatoiminnasta. Lapset antoivat kotona palautetta ja 
tästä syntyi sitten viestintää päiväkodin ja kodin välille. Myös ne lapset, joilla suomenkieli on 
heikko, pääsivät mukaan työpajatoimintaan, koska pajoissa työskentely tapahtui paljon visu-
aalisuuden ja liikeilmaisun kautta.
Erilaisia lähestymistapoja teatteriin käyttävät työpajat olivat monipuolisia ja ne toivat vaihtele-
vuutta päiväkodin tarjontaan. Pajoista sai uusia ideoita omaan työhön ja niissä pääsi tutustu-
maan itselleen vieraisiin taidemuotoihin esim. varjoteatteriin. 

Kulttuuripuiston koululaisille teatteripajat ja näytelmän valmistaminen opettivat sitoutumista 
”jos luvataan, niin sitten mennään”. Lapset olivat innostuneita ja usein oli ”rivi valmiina ovena 
takana” ennen teatterikerhojen alkamista. Teatteri oli monelle lapselle uutta ja kannustamalla 
löytyi uusia puolia hiljaisista ja ujoistakin ryhmäläisistä. Suurimpana onnistumisena kulttuu-
ripuiston väki näki oman tuotannon tekemisen alusta alkaen ilman valmista näytelmätekstiä. 
Lapsista paistoi ylpeys omasta tekemisestä. Näytelmän valmistamisella oli laaja vaikutus myös 
lasten perheisiin, sillä vanhemmat ja sukulaiset tulivat katsomaan lasten esitystä. Ilahduttavaa 
oli, että jokaiselta lapselta oli joku katsomossa.

Työpajat olivat selkeä paketti ja niiden toimintarakenne oli selvillä. Siitä seurasi ettei ollut ”jär-
jestyshäiriöitä”.

Haasteena kulttuuripuistossa koetaan somalialaislasten ja heidän vanhempiensa välinen su-
kupolviero ja tämä näkyi myös teatteripajoissa. Kotiuskonto ja vanhemmat kieltävät esim. 
tanssimisen ja lapset taas haluavat osallistua kaikkeen puiston toimintaan. Näytelmän val-
mistamisessa aihetta jouduttiin käsittelemään kun somalialaiset tytöt eivät uskaltaneet tul-
la ensi-iltaan esiintymään esityksen sisältäessä myös tanssia. Näytelmän valmistamisesta oli 
tiedotettu vanhemmille mutta tytöt eivät olleet kertoneet esityksen sisältöä. Päiväkodeissa 
oli käyty samanlaisia keskusteluja somalialaislasten vanhempien kanssa mutta pienemmässä 
mittakaavassa.

Työpajamallinen toiminta sopi ja tuki hyvin päiväkotien muuta pienryhmätoimintaa. Työnja-
ko oli selkeä; ilmiöläiset huolehtivat työpajojen suunnittelusta ja ohjaamisesta. Työpajat olivat 
luonnollinen osa päivää ja niissä oli mukava niin lasten kuin aikuistenkin olla mukana. Infoa 
työpajatoiminnasta oli riittävästi.
Kulttuuripuistossa henkilökunta on auttanut ja ollut mukana kevään produktion valmistami-
sessa esim. rekvisiitan askartelussa ja retkellä Teatteri ILMI Ö:n omaan tilaan, Vallilaan.

Työpajojen jättämiä  jälkiä ja toimintamalleja oli mm. se, että  päiväkotien henkilökunta on 
oppinut uusia leikkejä, joita he voivat käyttää omassa työssään. Teatteripajat ovat myös madal-
taneet lasten kynnystä tulla katsomaan ja tekemään teatteria ja joillekin tämä oli ensi kosketus 
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teatterin maailmaan, ”teatterin ovi on avautunut”. Kaikilla vanhemmilla ei ole mahdollisuutta 
viedä lapsiaan teatteriin vaikka haluaisivatkin.

Teatterikokemusten jälkeen joku lapsista saattaa lähteä teatterialalle ja saada kipinän jopa am-
matinvalintaan. Kulttuuripuiston puolella on syntynyt näytelmän valmistamisen jälkeen uusia 
esityksiä mm. vappujuhliin ja uusia esityksellisiä tapahtumia kuten nuken ”kastajaiset” ja ke-
sälle suunnitteilla on lasten ”häät”. Pajojen myötä tullutta henkistä pääomaa onkin vaikeampi 
mitata ja sitä miten kokemus vaikuttaa lapsiin 20 vuoden päästä. Lapsen ympärillä pitää olla 
kannustavia aikuisia sanomassa  ”hei toi on hyvä juttu” ja antamassa myös kritiikkiä sopivissa 
kohdin. Työpajat palvelivat tässä mielessä laajempaa sosiaalipoliittista näkökulmaa.

Lopuksi keskustelimme tulevaisuudesta ja toiminnan kehittämisestä.  Muusat -ryhmä esittää 
vielä tänä keväänä lasten omien tarinoiden pohjalta valmistetun musikaalin. Esiintyminen on 
ollut esikoululaisten opetussuunnitelman punainen lanka koko vuoden ja sitä toivotaan jat-
kossakin myös ulkopuolisten toimijoiden järjestämänä.

Palaverissa kävi ilmi, että Lähetit -ryhmä lakkautetaan Kurkimäen talolta ja hyvin alkanut yh-
teistyö kulttuuripuiston ja päiväkodin välillä katkeaa. Vielä ei tiedetä mitä tulee päiväkodin ti-
lalle kulttuuritalon tiloihin. Lähetit -ryhmän opettaja on itse innokas taiteen harrastaja ja aikoo 
jatkaa taiteentekemistä jatkossakin ja tehdä sitä myös uusien lapsiryhmien kanssa.

Kulttturipuiston henkilökunta ideoi, että jatkossa voisi tehdä yhteisen produktion, johon 
koottaisiin suunnittelu -ja tuotantoryhmä teatterilaisista ja kulttuuripuiston väestä. Siinä voi-
si käyttää hyödyksi esimerkiksi puiston henkilökunnan musiikillista osaamista. Luotaisiin uusi 
toimintamalli ja sille haettaisiin yhdessä erillisrahoitusta. 

3. Tavoitteet ja niiden toteutuminen

  
 Teatteri- ja videotyöpajojen tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

1. Lapset oppivat teatterin tekemisen perusvalmiuksia leikin, kokeilun ja keksimisen 
kautta

2. Ryhmässä toimiminen toteutui hyvin. Lapset tutustuivat toisiinsa myös ryhmissä jois-
sa eivät tunteneet toisiansa ennestään. Sosiaalisten kykyjen kehittyminen on edistä-
nyt monikulttuurisuutta ja tasa-arvoa ryhmissä joissa on ollut eri kulttuuritaustaisia 
lapsia.

3. Ryhmäläisten sitoutumiskyky, pitkäjänteisyys ja keskittymiskyky kasvoivat

4. Ryhmäläiset, myös ujommat rohkaistuivat toimimaan ja luomaan, lapsia kannustettiin 
eritoten mielikuvituksen käyttöön ja rohkaistiin jokaista tekemään omalla tavallaan, 
oman persoonansa pohjalta.
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5.     Teatterityöpajoissa luotiin selkeät ja vakiintuneet työmallit, joiden kautta syntyi   
         perusturvallinen ja motivoiva ilmapiiri   

6. Osallistujille ilmaisten työpajojen kautta mahdollistettiin alueen koululaisille osallistumi-
nen teatterin tekemiseen ja teatteri-elämyksistä nauttimiseen. Ryhmissä oli mukana lapsia, 
jotka eivät muuten välttämättä olisi hakeutuneet kulttuuritarjonnan pariin. Näin luotiin 
alueelle kestävää kaupunkikehitystä lasten ja nuorten kulttuuriharrastuksia mahdollista-
malla.

7. Yhteistyö päiväkotien ja kulttuuripuiston kanssa toimi hyvin. Päiväkotien henkilökunta 
otti käyttöönsä joitain teatterikerhoissa tehtyjä harjoitteita.

8. Toiminta valmisteltiin alueellisessa yhteistyössä ja se on luonut uusia alueellisia malleja.

4. Hankkeen arviointi, seuranta ja tiedottaminen

Hankkeen seuranta tapahtui suunnitellusti. Teatteri- ja videopajoja dokumentoitiin valoku-
vaamalla ja kirjallisin raportein. Sekä ohjaajien keskinäiset että päiväkotien ja kulttuuripuiston 
henkilökunnan kanssa käydyt palaute- ja purkukeskustelut tallennettiin kirjallisesti ja ääninau-
halle. Viralliset seurantaraportit tehtiin rahoittajalle eli URBAN II –hankkeelle. Oman epäviralli-
sen ”raportin” eli tämän julkaisun tekemisestä päätettiin syksyn 2004 toiminnan aikana.

Tärkeä osa työskentelyä ovat olleet ohjaajien keskinäinen seuranta, työnohjauspalaverit, joissa 
kokemuksia ja tietoa ryhmistä ja kunkin työparin toiminnasta on jaettu muille. Työparityösken-
tely koettiin kautta linjan tarpeelliseksi ja hyödylliseksi. Koska työpajatyöskentelyssä suuren 
osan ajasta ja energiasta vie pelkkä asioiden organisointi, mahdollistaa kahden ohjaajan läsnä-
olo sen, että varsinainen työskentely jatkuu silloinkin kun toinen ohjaaja tekee organisointiin 
liittyviä tehtäviä. Myös niille lapsille, jotka tarvitsevat erityishuomiota voidaan näin sitä antaa 
ilman että koko ryhmän työskentely keskeytyy tai hidastuu. Työparin olemassaolo mahdollis-
taa myös toimivan oman työn reflektoinnin keskinäisten työpurkujen kautta. Tämä on tärkeää 
silloin kun ulkopuolista tukea ja resursseja on niukalti tai ei lainkaan. 

Teatteri ILMI Ö:n teatterikerhot Kurkimäessä -hanke on saanut julkisuutta paitsi teatterin omis-
sa tiedotuskanavissa kuten teatterikerhojen tiedotuslehdykässä, teatterin toimintaesitteessä 
ja teatterin nettisivuilla www.teatteri-ilmio.com.  Kerhotoimintaa on myös esitelty eri tilaisuuk-
sissa, kuten Urban koulutus- ja kehittämispäivillä 24.9. –04 sekä 7.4. –05, Kivikon ja Kurkimäen 
päivähoitoalueen kehittämispäivillä 30.9. –04, Naisyrittäjämessuilla 23.3.-05 sekä Opetusmi-
nisteriön ja Taiteen keskustoimikunnan ”Kulttuuri- ja tiedekoulutus tänään ja huomenna” –ta-
pahtumassa 26.5. –05.

Hanke on näkynyt myös Idän polte –lehden syksyn 2004 numerossa sekä Helsingin Uutiset 
–lehdessä 23.3. 2005.
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5. Jatkossa…

Lasten ja nuorten työpajojen myötä liikuttiin draamakasvatuksen kentällä, jossa merkityksiä 
luotiin sekä teatterin että kasvatuksen jaetussa kontekstissa.

Hankkeesta saatujen kokemusten hyödyntäminen jatkossa esim. muissa päiväkodeissa edel-
lyttää vielä tiiviimpää yhteistä suunnittelua siten että teatterikerhotoiminta tulee luontevasti 
osaksi päiväkotien toimintasuunnitelmaa. Tämä edellyttää sen pohtimista, miten tämänkaltai-
nen ilmaisutyöskentely voitaisiin toteuttaa niin, ettei se raskauta päiväkodin ja sen henkilö-
kunnan arkea vaan mahdollistaisi myös päiväkodin aikuisten kiinteämmän mukanaolon.
 
Työpajat ja esitysten valmistaminen olivat selvästi tärkeä ja hieno kokemus lapsille. Tämän kal-
taisten elämysten antaminen onkin elintärkeää. Tästä eteenpäin heillä kaikilla on jo kokemus 
esiintymisestä, pitkäjänteisestä sitoutumisesta ja puurtamisesta kohti päämäärää. Vaikka mat-
kan taittaminen saattaakin tuntua välillä pitkältä ja vaikealta esimerkiksi koululaisten esitystä 
valmistettaessa, on esitys niin suuri palkkio työstä, että lapset kokevat kaiken sen arvoiseksi. 
Esitysten jälkeisellä viikolla koululaisilta kysyttiin, kannattiko tulla melkein joka päivä koulun 
jälkeen pakertamaan teatterin pariin ja sitoutua näinkin vaativaan hankkeeseen. Kaikki lapset 
olivat asiasta ehdottoman samaa mieltä: ”Kyllä kannatti!”

Syksyn työpajoista saadut positiiviset kokemukset kannustivat koululaisia tuomaan esille 
omia ajatuksiaan ja kehittelemään niitä teatterin muotoon. Lapsilla oli lupa ja mahdollisuus 
toteuttaa itseään teatterikerhossa haluamallaan tavalla: lasten luontainen tarve ilmaista itse-
ään, uteliaisuus, keksiminen, oivaltaminen ja ongelmien ratkaiseminen toimivat voimavarana 
tekemisen eri vaiheissa. Tärkeintä mitä me aikuiset voimme tehdä, oli lasten kuunteleminen 
ja heidän ideoittensa hyväksyminen sekä valtavan energiamäärän purkaminen ja kanavoimi-
nen esityksen tekemiseen. Tärkeää oli myös muistuttaa yhteisistä pelisäännöistä ja ylläpitää 
motivaatiota vaikeina hetkinä sekä herättää rakentavaa arviointia ja keskustelua siirryttäessä 
ideointivaiheesta näyttämölle.

Lasten innostus ja ilo uuden kokeilemisen ja kokemiseen sekä onnistumisen tunne toimivat 
myös väylänä oman ilmaisun etsimiseen, itsensä tiedostamiseen ja hyväksymiseen. Näin se 
saattaa kantaa myös pitkälle tulevaisuuteen tuoden mukanaan uusia kulttuurin tekijöitä ja ko-
kijoita. 

Vanhusten esitykset ja työpajat olivat ennenkaikkea yhteisöteatteria, joka tähtää yhdessäte-
kemisen kautta voimistamiseen. Ne toimivat myös itseilmaisun, uteliaisuuden ja keksimisen 
kanavina. Oman lapsuuden muistelemisen kautta työpajat myös toivat yhteisesti jaettavaksi 
paljon piiloon jäänyttä historiaa, inhimillistä kokemusmaailmaa ja unohdettuja tarinoita vuo-
sikymmenten takaa. Oman elämäntarinan – ja maiseman esillesaattaminen on yhtä tärkeä osa 
mielekästä ja rikasta vanhuutta kuin se on osa lapsuuttakin. Silkka yhdessä tekemisen ilo on 
palkitsevaa ja luo energiaa. Paikoissa, jossa ohjattua viriketoimintaa ei ole, tällaiset työpajat 
ovat tärkeitä. Niissäkin paikoissa, jossa toimintaa on, antavat pajat vaihtelua tarjontaan.

Syksyn ja kevään 2004-2005 teatterikerhotoiminnan kautta Teatteri ILMI Ö. on luonut kontak-
teja ja verkottunut vahvasti Kurkimäen, Myllypuron ja Kontulan alueelle. Käyttämämme työtavat 
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ovat tulleet tutuiksi. Ryhmien koontivaiheessa alueelle jalkautuminen, ihmisten tapaaminen ja 
eri tekijöiden mukaan yllyttäminen oli ensiarvoisen tärkeää. Nyt tämä ruohonjuurityö versoo 
uusia alkuja.

Jatkossa tulemme tekemään yhteistyötä mm. Kassandra / Urban II / Moninaiset - hankkeen, 
Suomen Ympäristökasvatusseuran, Vantaan luontokoulun Lähiluonto- hankkeen sekä Kontu-
pisteen kanssa.

6.KIITOKSET

Lämpimät kiitokset yhteistyöstä ja yhteisistä kokemuksista kaikille työpajoihin ja esityksiin 
osallistuneille päiväkotien, kulttuuripuiston ja palvelutalojen lapsille, koululaisille, vanhuksille 
ja henkilökunnalle.
 
Kiitos URBAN-ohjelman Eeva-Liisa Broman, Riitta Karvinen, J-P. Sorjonen, Nina Korhonen, Han-
na Kuittinen ja Jaana Tapaninen
sekä Kontupisteen henkilökunta.
 
Kiitos Teatteri ILMI Ö.
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LIITTEET:

Työpajojen aikataulu + osallistujamäärät
Syksyn 2004 esite
Kevään 2005 esite
Pikkukylässä tapahtuu -mainos
Käsiohjelma
Lehtijuttu; Helsingin Uutiset 23.3.2005
Kultainen Kurki -mainos

Koulutie –esityksen mainos
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                SYKSY 2004                                    KEVÄT 2005

työpaja I
Teatteria
tarinoista

työpaja II
Varjoteatterityöpaja

työpaja III
Koululaisten oma
esitys
”Pikkukylässä
tapahtuu”

työpaja IV
Videotyöpaja

työpaja V
Tarina- ja
teatterityöpaja
vanhuksille

1.9. -27.10.04
päiväkoti Kurki :
Muusat 30 lasta

2.9. -28.10.05
kultt.puisto
Kurkimäki
20 lasta

9.9. -28.10.04
päiväkoti Kivilinna:
Lähetit
10 lasta

Demo -esitykset
kaikilla ryhmillä!

3.11. -15.12.04
päiväkoti Kurki
30 lasta

4.11. -15.12.04
kulttu.puisto
Kurkimäki
20 lasta

4.11. -9.12.04
päiväkoti Kivilinna:
Lähetit
10 lasta

Demo -esitykset
kaikilla ryhmillä!

18.1. -19.3.05/25.5.05
kullt.puisto Kurkimäki
15 lasta

17.3.05: kenraali

19.3.05: 2 esitystä

25.5.2005: 1 esitys

7. -9.2.05
päiväkoti Kivilinna:
Lähetit
10 lasta

4.4. -13.4.05
päiväkoti Kurki:
Muusat
30 lasta

3.5.05
Kultainen Kurki –
lyhytelokuvafestivaali

9.5. -23.5.05
Koulutie –esitykset
ja  tarina-ja
teatterityöpajat

osallistujia:
60 lasta

katsojia n.120

osallistujia:
60 lasta

katsojia n.180

osallistujia:
15 lasta

katsojia n. 180

osallistujia:
40 lasta

katsojia n.50

osallistujia
 50 vanhusta

katsojia n. 250

  2004       suunnittelua, palavereita, yhteistyötä, verkostoitumista, koulutusta, dokumentointia     2005



Teatteri ILMI  Ö. järjestää teatterityöpajoja kulttuuripuisto Kurkimäessä

ja päiväkoti Kurjessa syyskaudella 2004. Teatteripajat täydentävät

puiston ja päiväkodin omaa tarjontaa ja mahdollistavat lasten, nuorten

ja aikuisten omaehtoista taiteentekemistä ja teatteriharrastusta.

Teatterityöpajoissa tutustutaan eri teatterilajeihin ( mm. tarinateatteri,

improvisaatio, varjoteatteri ) sekä teatterin eri osa-alueisiin ( mm.

näyttelijäntyö, ohjaus, käsikirjoittaminen, lavastus, puvustus ). Lisäksi

etsitään ja tutkitaan omaa ilmaisua, kerrotaan tarinoita sekä pohditaan

arjessa esiin nousevia asioita taiteen keinoin erilaisten harjoitusten ja

pienten esitysten kautta.

Tervetuloa mukaan ! Tule juuri sellaisena kuin olet !

Työpajat eivät vaadi aikaisempaa kokemusta teatterintekemisestä.

Syksyn aikana toteutetaan seuraavat kaksi työpajaa.

1.9. –27.10. Työpaja I: teatteria tarinoista ( 9 x )

Työpajassa tutustutaan teatteriin leikkien, pelien ja improvisaation kautta.

Työpajassa käytetään omia tarinoita, satuja, muistoja ja kokemuksia

lähtökohtana teatterin tekemiseen. Teatterillisten leikkien ja hauskanpidon

kautta etsitään omaa ilmaisua ja omaa tapaa tehdä teatteria.

3.11. –15.12. Työpaja II: Legenda Paperienkelistä ( 7 x )

Työpajassa tutustutaan varjoteatterin maailmaan, kokeillaan erilaisia

tapoja tehdä varjoteatteria ja valmistetaan oma esitys joulujuhlaan.

Työpajaan kuuluu myös Teatteri ILMI Ö:n esittämä runollinen näytelmä

”Legenda Paperienkelistä”, joka kertoo ystävyydestä ja

suvaitsevaisuudesta. Esitys pohjautuu Kaarina Helakisan samannimiseen

satuun.

Päiväkoti Kurki:

Päiväkodin  esikoululaiset kokoontuvat

keskiviikkoisin 1.9. alkaen seuraavasti:

• Ryhmä 1 klo 9 –10

• Ryhmä 2 klo 10.15 –11.15

Päiväkoti Kurjen esikoululaiset osallistuvat syksyn 04  aikana

molempiin teatterityöpajoihin.

Teatteri ILMI Ö:n järjestämät teatterityöpajat saavat

rahoituksensa EU:n URBAN II –yhteisöaloiteohjelmasta !

Teatteri ILMI  Ö. järjestää teatterityöpajoja kulttuuripuisto Kurkimäessä

ja päiväkoti Kurjessa syyskaudella 2004. Teatteripajat täydentävät

puiston ja päiväkodin omaa tarjontaa ja mahdollistavat lasten, nuorten

ja aikuisten omaehtoista taiteentekemistä ja teatteriharrastusta.

Teatterityöpajoissa tutustutaan eri teatterilajeihin ( mm. tarinateatteri,

improvisaatio, varjoteatteri ) sekä teatterin eri osa-alueisiin ( mm.

näyttelijäntyö, ohjaus, käsikirjoittaminen, lavastus, puvustus ). Lisäksi

etsitään ja tutkitaan omaa ilmaisua, kerrotaan tarinoita sekä pohditaan

arjessa esiin nousevia asioita taiteen keinoin erilaisten harjoitusten ja

pienten esitysten kautta.

Tervetuloa mukaan ! Tule juuri sellaisena kuin olet !

Työpajat eivät vaadi aikaisempaa kokemusta teatterintekemisestä.

Syksyn aikana toteutetaan seuraavat kaksi työpajaa.

2.9. –28.10. Työpaja I: teatteria tarinoista ( 9 x )

Työpajassa tutustutaan teatteriin leikkien, pelien ja improvisaation kautta.

Työpajassa käytetään omia tarinoita, satuja, muistoja ja kokemuksia

lähtökohtana teatterin tekemiseen. Teatterillisten leikkien ja hauskanpidon

kautta etsitään omaa ilmaisua ja omaa tapaa tehdä teatteria.

4.11. –16.12. Työpaja II: Legenda Paperienkelistä ( 7 x )

Työpajassa tutustutaan varjoteatterin maailmaan, kokeillaan erilaisia

tapoja tehdä varjoteatteria ja valmistetaan oma esitys joulujuhlaan.

Työpajaan kuuluu myös Teatteri ILMI Ö:n esittämä runollinen näytelmä

”Legenda Paperienkelistä”, joka kertoo ystävyydestä ja

suvaitsevaisuudesta. Esitys pohjautuu Kaarina Helakisan samannimiseen

satuun.

Kulttuuripuisto Kurkimäki:

Puistossa kokoontuu aamupäiväryhmä ja kaksi iltapäiväryhmää

• Aamupäiväryhmä on tarkoitettu n. 3 –6 vuotiaille lapsille

vanhempineen sekä alueen perhepäivähoitajille

• Iltapäivän ryhmät koostuvat koululaisista

Teatterityöpajat ovat torstaisin 2.9. alkaen

• Aamupäiväryhmä klo 10.30 –11.30

• Koululaiset

Ryhmä 1 klo 13.15 –14.15
Ryhmä 2 klo 14.30 –15.30

Kulttuuripuistossa toteutetaan syksyn 04 aikana

molemmat työpajat.

Ilmoittautumiset kulttuuripuisto Kurkimäen

henkilökunnalle !

Työpajat ovat osallistujille ilmaisia.

Teatteri ILMI Ö:n järjestämät teatterityöpajat saavat rahoituksensa

EU:n URBAN II –yhteisöaloiteohjelmasta !

Teatteri ILMI Ö. on teatterintekijöiden osuuskunta.

Teemme monimuotoista ja kevyesti liikuteltavaa teatteria;

esityksiä, työpajoja, yhteisöteatteria sekä teatteri-ilmaisun

opetusta ja taidekasvatustyötä.

Erityisalamme on lasten –ja nuortenteatteri,

erityistaitojamme osallistavat ja yhteistoiminnalliset työmuodot.

Räätälöimme ohjelmaa myös tilaajan tarpeiden mukaan!

www.teatteri-ilmio.com

040 – 715 1394 / Anne Korhonen, ILMI Ö.
040 – 839 1683 / ILMI Ö.

tervetuloa teatterityöpajoihin
syyskaudella 2004



Teatteri ILMI Ö. on teatterintekijöiden osuuskunta.

Teemme monimuotoista ja kevyesti liikuteltavaa teatteria;

esityksiä, työpajoja, yhteisöteatteria sekä teatteri-ilmaisun

opetusta ja taidekasvatustyötä.

Erityisalamme on lasten –ja nuortenteatteri,

erityistaitojamme osallistavat ja yhteistoiminnalliset työmuodot.

Räätälöimme ohjelmaa myös tilaajan tarpeiden mukaan!

www.teatteri-ilmio.com
teatteri-ilmio@suomi 24.fi

p. 040 839 1683

Teatteri -ja videopajat
Kurkimäki / Myllypuro / Kontula

              kevät 2005

                                             Teatteri ILMI Ö.

Teatteri ILMI Ö. jatkaa syksyllä -04 aloitettua toimintaansa Kurkimäessä.

Syksyllä pidetyt teatterityöpajat (I Teatteria tarinoista ja II Varjotyöpaja,

Legenda Paperienkelistä ) saavat jatkoa uusista teatteri –ja

videotyöpajoista keväällä 2005. Työskentelemme kulttuuripuisto

Kurkimäen koululaisten, päiväkoti Kurjen Muusien sekä päiväkoti

Kivilinnan Lähettien kanssa.

Lisäksi Teatteri ILMI Ö. tarjoaa tarina –ja teatterityöpajoja vanhusten

palvelutaloihin Myllypuron ja Kontulan alueella. Työpajoihin liittyy

teatteriesitys Koulutie.

Koululaiset:

Näytelmän valmistaminen

Esitysajat:

kenraali: to 17.3.2005 klo 15

ensi-ilta: la 19.3.2005 klo 13

2. esitys: la 19.3.2005 klo 14.30

3. esitys: ke 25.5.2005 aika ilmoitetaan myöh.

Kaikki esitykset Kurkimäen korttelitalon salissa

Näytelmän rakentamisessa tärkeää on lasten äänen kuuluminen;

tekeminen painottuu ja lähtee  lasten maailmasta käsin. Ideoiden

tuottaminen ja käsikirjoittaminen sekä lavasteiden ja tarpeiston

valmistaminen ovat yhteistoiminnallisia.

Harjoitusjakso alkaa 18.1.2005.

Koululaisten kanssa työskentelevät teatteri–ilmaisun ohjaajat

Liisa Pylkkänen ja Anne Korhonen.

Lisätietoja ja lippuvaraukset: Anne Korhonen,  040 -715 1394

Päiväkodin lapset:

Omat videot

Lähetit: 7.2. -10.2.2005

Muusat: 4.4. -13.4.2005

Ketä tässä elokuvassa olis? Missä ne olis? Mitä niille tapahtuis?

Työpajassa valmistetaan pienryhmissä lasten itse käsikirjoittamia

ja kuvaamia lyhytelokuvia heitä kiinnostavista teemoista ja

kysymyksistä. Kuvaukset tehdään digi-videokameralla.

Valmiita lyhytelokuvia esitetään Kurkimäen korttelitalon

tapahtumissa, mm. Kurkifestereilla.

Päiväkotien lasten sekä vanhusten kanssa työskentelevät

teatteri-ilmaisun ohjaajat Merja Pennanen ja Outi Sädekallio.

Lisätietoja:  Merja Pennanen, 040 -700 2561

Teatteri ILMI Ö:n toteuttama hanke on osa Itäisen sosiaaliaseman
URBAN Sateenkaari –hanketta, jota rahoittaa
EU Urban II –yhteisöaloiteohjelma: Helsingin kaupunki,
uudenmaanliitto ja Euroopan aluekehitysrahasto.



Teatteriryhmä

Parhaat Teatteri-ihmiset
eli Kurkimäen Kulttuuripuiston koululaiset

esittävät näytelmän

Pikkukylässä tapahtuu!
keskiviikkona 25.5.05 klo 13.30

Kurkimäen Korttelitalon salissa

Tule kokemaan pikkukylän tunnelmaa ja tapaamaan oikutteleva
pikkutyttö, itsevarma diiva, kulturelli opettaja, hurmaava lady,

puuhakas pikkuneiti, tarmokas poliisi, viehättävä piika,
unissakävelijä, upea laulajatar, charmikkaat tanssijattaret,

muodonmuutoksen kokeva tyttö, uskomaton kampaaja ja tietävä
kirjastonhoitaja!

Vapaa pääsy!
Lisätietoja: Anne Korhonen 040 -715 1394

TERVETULOA!

Teatteri ILMI Ö:n toteuttama teatteriesitys on osa Itäisen sosiaaliaseman URBAN
Sateenkaari –hanketta, jota rahoittaa EU Urban II –yhteisöaloiteohjelma:

Helsingin kaupunki, Uudenmaanliitto ja Euroopan aluekehitysrahasto



Teatteri ILMI Ö. on jatkanut syksyllä 2004 aloitettua toimintaansa
Kurkimäessä. Syksyllä pidettyjen työpajojen ( I Teatteria tarinoista
ja II Varjotyöpaja ) jatkeena koululaiset ovat nyt valmistaneet
kokonaisen näytelmän. Lapset ovat itse luoneet roolihahmot, joista
esitys kertoo

Pikkukylässä tapahtuu –näytelmän käsikirjoitus on lasten omaa
käsialaa, josta on ohjaajien johdolla ja avustuksella, kohtaus- ja
tanssiharjoitusten kautta, muodostunut eloisa ja hauska tarinoiden ja
tapahtumien kimara. Pikkukylää asuttavat lasten luomien
roolihahmojen monenkirjava joukko, joka tosiaan osaa pistää
vipinäksi ja tohinaksi niin tanssikoulun juhlissa kuin kampaamolla ja
kotonakin – toisilta se käy jopa unissaan.

Vauhtia yllä pitävät oikutteleva pikkutyttö, itsevarma diiva, kulturelli
opettaja, hurmaava lady, puuhakas pikkuneiti, tarmokas poliisi,
viehättävä piika, unissakävelijä, upea laulajatar, charmikkaat
tanssijattaret, muodonmuutoksen kokeva tyttö, uskomaton kampaaja
ja tietävä kirjastonhoitaja.

 Tervetuloa seuraamaan iloisen joukkomme elämää!

Teatteri ILMI Ö:n toteuttama hanke on osa Itäisen sosiaaliaseman
URBAN Sateenkaari –hanketta, jota rahoittaa
EU Urban II –yhteisöaloiteohjelma:

Helsingin kaupunki, Uudenmaanliitto ja Euroopan aluekehitysrahasto.

Työryhmä:

Ohjaajat: Anne Korhonen, Liisa Pylkkänen;  ILMI Ö.
Puvustus: työryhmä
Lavastus: työryhmä
Maskeeraus: työryhmä
Tarpeisto: työryhmä

Rooleissa:

RONI, koko kylän poliisi Daniel Ingman
SIIRI JOKINEN, kampaaja, kylän suurin diiva Saija Lehtola
AMY, Siirin oikukas tytär Tiina Köttö
IIDA TUUMANEN, Amyn kotiopettaja Asta Lehtola
MATAMI PRILLI, kirjastonhoitaja,lapsenvahti Ronja Kaskela
EMILIA, Siirin piika Henna Enqvist
NANNI, Emilian apupiika Viivi Olivia Viro
EMMA, Emilian pikkusisko Noora Aaltonen
LEIDI, tanssikoulun opettaja Satu Palomäki
KRISTA, tanssijatar Netsma Geddi
TANJA, tanssijatar Anisa Abdullahi
KATRIINA, tanssijatar Sabina Fetahovic
LEENA,  kampaaja, Katriinan äiti Elvira Santala
FLORA, kuuluisa laulajatar Taru Aaltonen
MUUSA, Floran sisko Jutta Laakso

Kiitokset:

Kulttuuripuisto Kurkimäen väelle ja Jaana Tapaniselle yhteistyöstä,
teatteri ILMI Ö:lle rekvisiitasta ja roolivaatteista sekä
teatterikerholaisille oma-aloitteisuudesta roolivaatteiden ja tarpeiston
hankkimisessa; Tarulle ja Nooralle hevosesta.

Teatteri ILMI Ö. on teatterintekijöiden osuuskunta.

Teemme monimuotoista ja kevyesti liikuteltavaa teatteria;

esityksiä, työpajoja, yhteisöteatteria sekä teatteri-ilmaisun

opetusta ja taidekasvatustyötä.

Erityisalamme on lasten- ja nuortenteatteri,

erityistaitojamme osallistavat ja yhteistoiminnalliset työmuodot.

Räätälöimme ohjelmaa myös tilaajan tarpeiden mukaan!

www.teatteri-ilmio.com

teatteri-ilmio@suomi 24.fi

p. 040 839 1683

Teatteriryhmä

Parhaat Teatteri-ihmiset
eli Kulttuuripuisto Kurkimäen teatterikerholaiset

esittävät näytelmän

Pikkukylässä tapahtuu!







Teatteri ILMI Ö.

esittää näytelmän

K O U L U T I E
tiistaina 10.5.05

Kontulan vanhustenkeskuksessa klo 13

����������������������������

�����������������������

����������������������������

�������������������

Rooleissa:

Maisteri Koivuniemi; Anne Korhonen

Raaka-Raija; Liisa Pylkkänen

Lellikki-Kyllikki; Kaisa Koskinen

Köyhä-Aapeli; Jussi Hämäläinen




