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Katri Mehto – Merja Pennanen – Anne Korhonen – Sari Tupamäki: 

Katsojasta toimijaksi – yleisö esityksen osatekijänä 

 

Johdanto 

 

Yhteistoiminnalliset ja interaktiiviset teatterimuodot ovat ratkaisevasti laajentaneet 

teatterikenttää ja mahdollistaneet katsojuuden muuttumisen toimijuudeksi. 

Käytämme esimerkkitapauksina soveltavaan teatteriin erikoistuneen helsinkiläisen 

teatteriosuuskunta ILMI Ö:n Nissas -yhteisöteatterihanketta sekä Satumaa -

forumteatteriesitystä.  

Artikkelin kirjoittajat ovat teatteri-ilmaisun ohjaajia ja Teatteri ILMI Ö:n jäseniä sekä 

teatterin tutkijoita.  

 

I. Yhdessä tekijät / Katri Mehto 

 

1. Uusi teatterikenttä 

Taiteilijan rooli on postmodernissa maailmassa saanut uusia piirteitä: hän on yhä 

enemmän organisaattori, kouluttaja ja välittäjä, joka liikkuu erilaisten yhteisöjen ja 

alueiden välillä. 

Soveltavan teatterin nousu on osa tätä laajempaa kehitystä. Paitsi eri elämänalueilla 

toimiminen, siihen liittyy myös ajatus draamasta tutkimusvälineenä. Tällainen 

kokemuksellisuuteen tarttuva maailman tutkiminen mahdollistaa vuorovaikutteisuutta, 

rampin ylittämistä ei vain nimellisesti ja taiteellisena tehokeinona, vaan tässä ja nyt 

toiminnallisuuteen tarjoutuvana välineenä. 

Teatterista tulee tapahtuma joka tuodaan pois teatteritaloista ja esityksellisyyttä 

kehystävistä rakenteista ja tottumuksista. Soveltaville muodoille on ominaista 

yksinkertaisuus, se että teatteritapahtumasta on riisuttu pois kaikki paitsi oleellisin: 

tilanne. Teatteriin historian myötä rakentuneet elementit palautetaan alkutekijöihinsä, 

yksinkertaisiksi inhimillisen elämän tilanteiksi, joihin ei tarvita muuta kuin kaksi 

ihmistä ja tila. Myös katsojan asema pelkkänä katsojana muuttuu. Katsojasta tulee 

tekijä tai osatekijä. Samalla teatteritapahtumasta tulee yhä vahvemmin paikallinen, 
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yhteisöllinen ja yhteistoiminnallinen. Kaikista tulee teatteritapahtuman osallistujia ja 

maailman uudelleen kertojia, katsoja voi organisoida esitystä ja vaikuttaa tapahtumien 

kulkuun ja esiintyjä voi siirtyä katsojan rooliin (Teerijoki, Lintunen, 2001). Tällaiset 

sovellukset ja toiminnot ovat yhteisötaidetta (kts. esim. Kantonen, 2005) tai kuten 

Helena Sederholm ehdottaa (Judith Butlerin käsitteeseen perustuen), performatiivista 

taidetta, joka on sidoksissa aikaan, paikkaan ja tilanteeseen ja kutsuu 

vuorovaikutukseen, osallistumiseen ja dialogiin  (Sederholm, 2002). 

 

2. Mitä on soveltava teatteri? 

Philip Taylor määrittelee soveltavan teatterin teatteriksi, joka on tullut ulos ja sijoittunut 

ei-teatterillisiin ympäristöihin, kaduille, puistoihin, yhteisöihin, kouluihin, vankila-, 

terapia- ja kuntoutuslaitoksiin, minne tahansa tarkoituksenaan auttaa katsojia tai 

osallistujia käsittelemään yhteisiä ja yksityisiä tapahtumia, kysymyksiä ja aiheita. 

Taylorin mukaan soveltava teatteri on soveltavaa koska siinä teatterista tulee 

transformatiivinen tekijä, muutosagentti, joka asettaa katsojat / osallistujat suoriin ja 

välittömiin tilanteisiin, joissa he voivat todistaa, kohdata ja purkaa omien tai muiden 

tekojen eri aspekteja (Taylor 2003):  

  Applied theatre is committed to the power of the 

aesthetic form for raising awareness about how we are situated in this 

world and what we as individuals and as communities might do to 

make the world better place. 

 

Soveltavan teatterin tekijää määrittää monialaisuus: hän ei ole vain ohjaaja, esiintyjä 

tai opettaja vaan kaikkea niitä vuorotellen ja tarpeen mukaan. Soveltavan teatterin 

ammattilaisen, kuten forumteatteriesityksen jokerin täytyy pystyä toimimaan ja 

kommunikoimaan yleisön / osallistujien kanssa ilman roolin tai esityksen suojaa, 

kykenevänä tarttumaan hetkeen ja tekemään ratkaisuja tai muuttamaan suunnitelmia 

tässä ja nyt. Soveltavan teatterin tärkeimpiä työtapoja on improvisatorisuus. Tällä ei 

tarkoiteta vain esim. improvisaatiokohtausten tekemistä, vaan välitöntä reagointia ja 

tarttumista asioihin jotka tulevat nähtäville sekä seuraavan toiminnan sovittamista 

tähän havaintoon. Philip Taylor käyttää termiä ”reflection-in-action” joka on  

toimintakontekstissa, tässä-ja-nyt saatavan tiedon ja kokemuksen samanaikaista 

reflektointia ja oivallusta joka johtaa välittömästi uuteen toimintaan (Taylor 2003). 
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3. Interaktiivisuus 

Joskus interaktiiviseksi tai vuorovaikutukselliseksi teatteriksi nimitetään esityksiä, jossa 

yleisöä aktivoidaan esimerkiksi sijoittamalla katsojia istumaan näyttämölle osana 

hoviväkeä tai häävieraita tai puhuttelemalla heitä vaikkapa juryn jäseninä tai 

kansanjoukkona. Tällaisella pinnallisella ”interaktiivisuudella” ei kuitenkaan ole mitään 

vaikutusta itse draamaan, se on, kuten Edita Lorek-Jezynska toteaa interaktiivisuuden 

asteita käsittelevässä artikkelissaan, näennäistä osallistavuutta (Lorek-Jezynska, 2002).  

 

Aidossa interaktiossa katsoja vaikuttaa esityksen muotoon ja sisältöön, ottaa osaa 

luomisprosessiin josta tulee olennainen osa esityksen rakennetta. Katsoja voi tehdä 

oikeita valintoja, joilla on merkitystä. Brenda Laurel määrittelee aidon 

interaktiivisuuden sellaiseksi, että se mahdollistaa osallistujan toiminnan 

representaation sisältä käsin (Laurel, 1991, 1993) . Syntyy kokemuksellisuuden ja 

kontrollin, kaksoisnäkökulma, jossa katsoja voi sekä sukeltaa tapahtumien ja fiktion 

vietäväksi mutta myös hallita tilannetta, vaikuttaa ja rakentaa sitä itse. Augusto Boal 

kutsuu esteettiseksi tilaksi (the aesthetic space) tilaa ja tilannetta – joko fyysistä tilaa tai 

esim. kahden ihmisen välistä tilannetta - , jossa yleisön jakamaton huomio suuntautuu 

siihen, toisin sanoen ”tässä-ja-nyt” –  hetkeä, jossa tila tulee ”kuumaksi”, 

merkityksellistyy. Boalin mukaan teatteri on vaikuttavimmillaan silloin, kun se asettaa 

katsojan samalla kertaa oman virtuaalisen maailmansa sisä- JA ulkopuolelle. Tämä 

mahdollistaa reflektion: katsoja on kokemuksen sisällä samalla kun hän itse pystyy 

kontroilloimaan tuota kokemusta (Boal, 1995, Taylor, 2003). 

 

4. Yhteisöllisyys, toiminnallisuus ja tieto 

Interaktiivinen draama avaa katsojille / osallistujille kolmiulotteisen ja ruumiillisesti 

koettavissa olevan virtuaalisen tilan, jossa on mahdollista tutkia ja esittää erilaisia 

mahdollisuuksia ja skenaarioita, käsitellä ja ratkaista ongelmia, saada ja jakaa tietoa 

jne. Näin katsojista tulee toiminnan osa ja he tuottavat aktiivisesti sisältöä 

kokemuksellisen ja yhteisöllisen jakamisen lisäksi (Ryan, 2001).  

Soveltavissa teatterimuodoissa syntyy  ns. ”kolmas tila”, yhteisen vuorovaikutuksen 

ja kohtaamisen tila, jossa pohdinta, aukipurkaminen ja rakentaminen ovat mahdollisia 

(Kolu, Mehto, 2002). 
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Elämän ja maailman elämän tutkiminen draaman keinoin on reflektiivistä tutkimusta. 

Jos lähtökohdaksi otetaan kohderyhmän tai yksittäisen ihmisen ongelmatilanne 

elämässä esimerkiksi forumteatterin keinoin, reflektiivinen tutkimus alkaa tilanteesta, 

jossa päähenkilön ongelmaa ei voi selvittää tilanteen omin voimavaroin. Ratkaisu 

löytyy vain tuomalla mukaan aineistoa, jota ei tilanteessa ole: katsoja hyppää 

näyttämölle päähenkilön rooliin ja tuo sinne mukanaan oman kokemuksensa, 

tahtonsa, mielikuvituksensa ja kehonsa, koko psykofyysisen itsensä. Mielikuvituksen 

käyttö, vertaaminen  tiedossa oleviin asioihin, toiminnallisuus, asioiden näyttäminen 

ja tekeminen pelkän puhumisen sijaan ovat tärkeitä. Pelkästään ”mentaaliset” 

uudistukset jäävät ajattelun tasolle, eivätkä ne ole tietoa, kuten John Dewey  kirjoittaa. 

Nimenomaan mielikuvituksen käyttö ja löydettyjen aineksien kokeileminen ovat tässä 

keskeisiä. Ainekset voivat olla kuviteltuja tai versioita jo tapahtuneista asioista, 

molemmat ovat yhtä olemassaolevia. Uutta kemiallista koetta laboratoriossa ei voi 

tehdä ilman jo olemassaolevia aineita ja yhdisteitä. Silti tuloksena voi olla jotain, jota 

ei ennen ole havaittu. Kuvitelmakin on informatiivinen koska se sisältää 

representaation tai ”kuvan” jostakin mahdollisesta. Näissä ”draamalaboratorioissa”, 

jossa myös tunteet, intuitio sekä kehollinen todellisuus ja kokeminen ovat tiedon ja 

työskentelyn välineitä, osallistuja on boalilaisittain ilmaistuna ”spect-actor”, toimija-

tarkkailija. Teatterin katsojasta tulee teatterin tekijä ja teatterin käyttäjä. 

 

II. Matkalla Satumaahan: jokeri forumteatterin esinäytelmän ja interaktion ohjaajana / 

Merja Pennanen 

 

1. Satumaa-projekti 
Uraputken tuolla puolen jossakin on ihana eläkeaika, jota Satu odottaa 

ja suunnittelee. Lapsenlapsia, matkustelua, harrastuksia: kaikkea voi 

tehdä sitten kun... Mutta asiat eivät menekään suunnitelmien mukaan 

ja unelmien maa karkaa yhä kauemmaksi. Mikä meni vikaan ja olisiko 

Satu voinut valita toisin?  

  

Satumaa- esityksen käsikirjoittivat Stadian tutkijat Siri Kolu ja Katri Mehto. 

Ohjaajana ja jokerina toimi Merja Pennanen, näyttelijöinä Tuukka Långsjö, Outi 

Sädekallio ja Jani Tihinen. Satumaa koostui puolen tunnin esityksestä sekä siihen 

liittyvästä forumtyöskentelystä, yhteensä n. 1,5 h. 
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Esitys oli osa Suomen Akatemian rahoittamaa DRAMA -hanketta, jossa Helsingin 

ammattikorkeakoulu Stadian Esittävän taiteen koulutusohjelma, Teknillinen 

Korkeakoulu sekä Helsinki Institute for Information Technology  (HIIT) tutkivat 

draamamenetelmien soveltuvuutta ihmisten arjen ja tarpeiden kartoittajana. Esityksen 

käsikirjoitus pohjautuu tutkimuksen aikaisempaan materiaaliin jota kerättiin mm. 

tarinateatterin ja draamapajojen avulla. Kohderyhminä olivat  eläkeikää lähestyvät 

seurakuntien, sosiaali- ja terveysalan sekä opetustoimen työntekijät. Keskeinen 

tutkimuskysymys oli: miten ihmiset kokevat eläkkeelle jäämisen? Millaisia ajatuksia, 

pelkoja ja toiveita siihen liittyy? 

 

Forumteatteri on brasilialaisen Augusto Boalin kehittämä interaktiivinen 

teatterimuoto, jossa yleisö pääsee ratkomaan forumnäytelmän päähenkilön ongelmia 

ehdottamalla vaihtoehtoisia toimintatapoja. Forumesitys koostuu etukäteen 

valmistetusta ns. esinäytelmästä sekä interaktiivisesta osiosta, jossa päähenkilön 

elämänsolmua työstetään kollektiivisesti. Session vetäjänä toimii ns. jokeri, joka on 

silta katsojien ja näyttämön välillä. 

 

Esitys on kiertänyt vuosina 2004-2006 pääkaupunkiseudun työyhteisöjä.  Keväällä 

2005 esitys siirtyi Teatteri ILMI Ö:n tuotantoon.  

 

 2. Forumteatterin toimivuuden vaatimukset ja erityislaatu 

Teatterityö on tutkimusta, jossa henkilökohtainen kiinnostus laajenee palvelemaan 

suurempaa kysymystä. Ohjauksessa tuli ottaa huomioon interaktiivisen osuuden 

vaatimukset; tapahtumien toistettavuus, avainrepliikit, joista tilanne lähtee käyntiin, 

ytimekkyys ja tosiasioiden paikkansa pitävyys ja niiden pohjalta improvisointi. 

Ohjaajan tehtävänä on yhdessä näyttelijöiden kanssa löytää esitykselle muoto, johon 

kohdeyleisö pääsee helposti mukaan ja joka esittelee ongelmatilanteet ja henkilöiden 

maailmankuvat selkeästi sekä tekee päähenkilöihin samaistumisen helpoksi. 

 

Esinäytelmän päähenkilön, Sadun ongelmakenttä on laaja. Ristituli perheen ja 

työpaikan välillä on arkista todellisuutta mutta näyttämöllä asioista täytyy löytyä 

selkoversio, jotta siihen voidaan tarttua. Satumaa esittelee sekä osa-aikaeläkkeen että  

eläkkeelle jäämisen pahimmat skenaariot. Esityksessä nähdään myös 
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ikäjohtamistaitojen puutteista aiheutuvat ongelmat: joustamattomuus työaikojen ja 

työtehtävien suhteen, vanhemman työntekijän työmoraalin hyväksikäyttö ja 

syyllistäminen sekä pitkään työssä olleen työntekijän manipulaatio 

korvaamattomuuden gloorialla.  

 

Esityksen faktojen ja ydinongelman hahmottaminen olivat haaste. Eläkejärjestelmä 

Suomessa on monimutkainen ja uskottavan taustarinan rakentaminen mm. Sadulle vei 

aikaa. Näyttelijät ottivat itse selvää henkilöidensä työpaikasta ja eläkesysteemistä, 

jotta voisivat tarpeen tullen selventää asioita ja improvisoida  katsoja-näyttelijöiden 

kanssa. 

 

Satumaa –esitys tarjosi mahdollisuuden lähteä tutkimaan työpaikan hierarkioita ja 

työrooleja, työntekijän ja esimiehen oikeuksia ja velvollisuuksia, työyhteisön 

kommunikaatioita ja ilmapiiriä. Mahdollista oli myös tutkia Sadun suhteita ja 

velvollisuuksia suhteessa lähiomaisiin, poikaansa ja tämän kanssa tehtyyn 

sopimukseen yhteisestä maallemuutosta sekä vanhenevan isän hoidon järjestelystä.   

 

Esinäytelmässä on kysymys vallankäytöstä ja sortamisen eri aspekteista, näkyvästä ja 

näkymättömästä. Näytelmää valmistettaessa on luotava tilanteita, joissa yleisö voi 

lähteä tutkimaan vallankäyttötilanteita. Harjoitusvaiheessa tutkimme esityksen 

vallankäyttötilanteita mm. näyttämöasemointien ja liikeimprovisaatioiden kautta. 

Pohdimme myös ratkaisun avaimia, sitä kenellä on mahdollisuus muuttaa tapahtumien 

kulkua ja mikä muutoksen estää. 

 

3. Forumteatterisessio ja interaktion dramaturgian rakentuminen jokerin näkökulmasta 

Session aluksi esittelin työryhmän ja paikalla olleet muut tutkijat esityksen 

kohdeyleisölle sekä kerroin lyhyesti mihin Drama -tutkimus ja Satumaa- esitys 

liittyvät. Korostin kaiken perustuvan vapaaehtoisuuteen ja  että jokaisella on oikeus 

omaan mielipiteeseensä, ei ole oikeita ja vääriä vastauksia. Yleisönä meillä oli 

työyhteisöjä ja paikalla oli usein esimiehiä ja työntekijöitä työpaikan eri tehtävistä. 

Vaikka työroolit eivät unohdu, on hyvä pyrkiä luomaan arvovapaa vyöhyke jossa saa 

kysyä ja kommentoida. 
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Lämmittelyksi pyysin yleisöä tulemaan näyttämölle mielikuvitusjanalle ja vastaamaan 

esittämiini kysymyksiin liikkumalla janalla ”kyllä” tai ”ei” - päätyihin. Tarkoituksena 

oli herättää henkilökohtaisen tason kiinnostus näytelmän aiheisiin, antaa ryhmälle 

mahdollisuus vaihtaa mielipiteitä sekä vertailla yhteistä arvopohjaa. Samalla se antoi 

sekä minulle keskustelun vetäjänä että näyttelijöille esiintyjinä ja 

kanssaimprovisoijina tietoa yleisön kiinnostuksen kohteista ja valmiudesta käsitellä 

aiheita. Tämän jälkeen katsottiin esitys. 

 

Satumaa –esinäytelmä loppui  kohtaukseen, jossa Satu soittaa laivalta ja sanoo 

tehneensä päätöksen. Lähdin purkamaan tilannetta kysymällä kenelle Satu soitti ja 

mitä hän ilmoitti. Improvisoimme sitten vastausten perusteella viimeisen kohtauksen 

ja keskustelimme siitä. Toinen mahdollinen interaktion aloitus oli kysymyssarja 

esinäytelmän maailmasta: Mistä tämä oli tarina? Kenen tarina se oli? Kuka oli 

päähenkilö? Mitä hän halusi? Mitä valintoja teki saavuttaakseen tahtonsa?  Mikä tai 

kuka esti halujen toteutumisen? Mitä päähenkilö olisi voinut tehdä toisin?  

 

Kun yleisö oli päässyt yhteisymmärrykseen näkökulmahenkilöstä ja oli löydetty 

yhteisesti tilanne, jota haluttiin muuttaa, käynnistettiin valittu kohtaus uudelleen, 

ensin alkuperäisnäyttelijöillä. Yleisöllä oli valta sanoa ”seis”, kun tapahtumien tulisi 

muuttua. Pyysin keskeyttäjää kertomaan miksi tilanne ei toiminut ja mitä päähenkilön 

tulisi siinä tehdä toisin. Tämän jälkeen pyysin katsojan lavalle alkuperäisen 

roolihahmon tilalle. Näyttelijät auttoivat antamalla rekvisiittaa ja ohjeistamalla 

tilannetta. Sitten kohtaus laitettiin uudestaan käyntiin ja katsottiin mitä muutoksia 

tapahtuu. Erilaisista katsoja-näyttelijöiden kokeilemista strategioista keskusteltiin 

kohtausten jälkeen. 

 

Usein roolihenkilöistä haluttiin lisätietoa. Varsinkin Satu kiinnosti yleisöä jolloin 

hänet kutsuttiin ”kuumaan tuoliin” eli haastatteluun. Vaikka katsojat eläytyivät 

Satuun, he saattoivat myös haastaa Satua marttyyriuteen ja unelmien 

epärealistisuuteen liittyvillä kysymyksillä. Joskus haastattelut olivat uuvuttavia ja 

vaikeasti katkaistavia: yleisön energiataso laski muutamien innokkaiden kysellessä 

yhä syvemmälle meneviä kysymyksiä. Toisaalta näytelmän ongelmakenttä on niin 

laaja, ettei Sadun tilanteen hahmottaminen tapahtunut hetkessä.  
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Esinäytelmän kaaren tulisi johtaa alun toiveista ja pyrkimyksistä lopun 

onnettomuuteen.  Tämä oli päähenkilö Sadun kannalta ongelmallista. Alussa Satu 

halusi eläkkeelle ja lopussa pääsi, tosin muuttunein olosuhtein. Katsojista monen 

mielestä ongelmat olivat Sadun päässä, huonossa itsetuntemuksessa ja asenteessa. 

Kysymyksillä yritin saada ihmiset tarkastelemaan myös niitä olosuhteita missä Satu 

elää, ei pelkästään Sadun luonteenpiirteitä. Forumin tarkoitus on muuttaa päähenkilön 

toimintaa niin että ympäröivä todellisuus muuttuu. 

 

Satumaa kuvaa ongelmakenttää, jonka eläköityvät ihmiset joutuvat kohtaamaan. 

Tärkeimmiksi teemoiksi nousivat katsojien kanssa vanhenevan ja dementoituvan isän 

hoito ja valinnan tekeminen kotihoidon tai laitoshoidon välillä, työpaikalla 

jaksaminen, esimiehen kykenemättömyys tunnistaa ikääntyvän ihmisen tarpeita ja 

ylipäätään työyhteisön suhtautuminen eläkkeelle jäämässä oleviin. Monet katsojista 

näkivät Sadun ongelmien johtuvan kykenemättömyydestä sanoa "ei", vahvuuteen 

sairastumisesta ja epärealistisista haaveista eläkeajan suhteen. Kukaan ei nostanut 

esille Sadun pojan, Jannen päätöstä muuttaa Lontooseen ja jättää äiti yksin isoisän 

kanssa. Eräs katsoja totesi, että jos kyseessä olisi tytär, vaatimukset äidin ja ukin 

tukena olemisesta olisivat erilaiset. Kukaan ei (ainakaan ääneen) halunnut asettua 

Jannen uran ja perhevalinnan esteeksi. Yksilön halu, vastuu läheisistä, velvollisuudet 

ja oma jaksaminen nousivat monissa sessioissa merkittäviksi aiheiksi. Usein 

improvisoitiin tilanne jossa isää viedään hoitolaitokseen tai palvelutaloon. Moni 

halusi antaa Sadulle "oman elämän" eli aikaa harrastuksille, matkustelulle ja sille ettei 

tarvitse tehdä mitään. Nuoremmat katsojat olivat kuitenkin sitä mieltä, että oman 

elämän pitää olla kaikkea sitä mitä tekee, ei mikään erillinen sektori. 

 

Satumaan haaste oli kohdeyleisön kirjavuus. Parhaiten esitys ja interaktiivinen osuus 

toimivat yhteisöissä, joissa suurin osa yleisöstä oli päähenkilön ikäisiä ja joissa oli jo 

tehty työtä aiheen parissa ja kerätty materiaalia esim. tarinateatterilla. Satumaan 

faktamateriaali oli heidän elämästään. Huonoiten esitys puri työyhteisöissä, jotka 

tulivat sessioon tietämättä käsiteltävää aihetta ja joita eläkeasiat eivät kiinnostaneet. 

Joillekin esityksen työyhteisö ei ollut tarpeeksi tuttu jotta siihen olisi voinut 

samaistua. Interaktiivisessa osuudessa korostuivat silloin sellaiset asiat kuin: mitä työ 

merkitsee minulle, mitä on itsetuntemus ja oman tahdon kuuleminen, mitkä ovat 

työntekijän velvollisuudet työpaikkaa kohtaan eläkkeelle jäämisen hetkellä ja sen 
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jälkeen? Esityskauden loppupuolella interaktiiviset osuudet olivat helpompia. Olin 

saanut kokemusta esityksen todennäköisimmistä ratkaisuvaihtoehdoista, rohkeutta 

kysyä myös provosoivia kysymyksiä ja uskallusta kannustaa eriäviin mielipiteisiin 

katsojien kesken.  

 

Joistakin sessioista jäi vaisu olo, mutta tämä vetäjän kokemus ei tietenkään vähennä 

yksittäisten osallistujien kokemuksen arvoa. Yksi korvaamistilanne voi olla riittävä 

yhdelle työyhteisölle, yksi ääneen esitetty kysymys tai pelkkä katsomossa oleminen 

tärkeää jollekin ihmiselle. Jo mahdollisuus valita ja pysäyttää näyttämötilanne aktivoi 

ihmisiä. Valinta on myös olla pysäyttämättä tilannetta.  

 

Jokerin tehtävä on tehdä valintoja muita kuunnellen. Valintojen tekeminen riippuu 

tietenkin omasta arvotaustasta (”tämä tuntuu tärkeältä”), yleisön enemmistön 

mielenkiinnosta (keskustelut ja äänestykset), harjoitus- ja esityskauden kokemuksista 

sekä näyttelijöiden ehdotuksista. Interaktiivinen osuus ei siis ole villi tila, jossa kaikki 

on mahdollista. Mitä kokeneempi jokeri ja esiintyjäryhmä on ja mitä 

vastaanottavaisempi yleisö on, sitä pidemmälle päästään itse ongelmassakin. 

Energiataso on silloin hyvä, tulee olo, että ollaan jonkun tärkeän äärellä, että tämä 

kertoo meistä.  Forumtilanteessa toteutuu silloin dialoginen, yhdessä synnytetty ja 

jaettu tietous.  

 

 

III: NISSAS –yhteisöteatterihanke: historiaa draaman keinoin  

/ Anne Korhonen, Sari Tupamäki 

  

1. Hankkeen esittely 

Nissas -hanke oli yhteistyössä Teatteri ILMI Ö:n ja Vantaan Luontokoulun  

Lähiluonto – hankkeen kanssa tehty projekti. Hankkeeseen osallistui yhteensä n. 300 

lasta, 18 opettajaa Hevoshaan alakoulusta ja Sotungin yläkoulusta sekä 20 alueen  

asukasta.  Hankkeen rahoituksesta vastasi Urban II –yhteisöaloiteohjelma/  

Lähiluonto –hanke. Teatteri ILMI Ö:stä työryhmään kuuluivat Anne Korhonen, Kaisa 

Koskinen ja Sari Tupamäki.  

 

Hanke aloitettiin keväällä 2005 suunnittelemalla työpaja- ja  
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esityskokonaisuus seitsemälle koululuokalle. Yleisön pyynnöstä projektia jatkettiin 

keväällä 2006 uusille luokille. Hanke laajeni, kun siihen lisättiin käynnit  

Nissbackan kartanon veistospuistoon sekä oppilaiden siellä esittämät antiikin tarinat.  

 Lähiluonto-hankkeen tavoitteena oli tutustuttaa alueen lapsia ja nuoria  

käytännön toiminnan kautta omaan kotiseutuunsa, sen luontoon ja historiaan, niin  

että he alkaisivat arvostaa sekä aluettaan että itseään sen osana. Tavoitteena  

oli myös asukkaiden juurruttaminen omaan lähiympäristöönsä sekä yhteyden  

luominen omaan asumisympäristöön ja tätä kautta myös sosiaalisen hyvinvoinnin  

lisääminen. Teatteri ILMI Ö. valikoitui yhteistyökumppaniksi, koska olimme 

aiemmin tehneet kouluyhteistyönä ympäristökasvatusprojektin Länsimäessä. 

Henkilökohtaiset kontaktit opettajien ja työryhmän välillä olivat hankkeen 

käynnistämisessä tärkeitä. 

 

2. Työpajat: ”runoja, kuvia, raakamateriaalia” 

Teatteri ILMI Ö:n työryhmä veti toiminnallisia teatterityöpajoja Hevoshaan  

alakoulun yhdelletoista luokalle ja Sotungin yläkoulun neljälle luokalle.  

Työpajoissa käsiteltiin oppilaiden omaa lähiympäristöä, sen nykyisyyttä ja  

tulevaisuutta sekä alueen historiaa draaman keinoin. Työpajoissa kerättiin myös  

oppilailta materiaalia esityksen rakentamiseen. Työpajaa muokattiin jonkin verran 

lasten iän mukaan, mutta yllättävän hyvin samat työtavat onnistuivat sekä esikoulu-

ikäisiltä että 8. luokkalaisilta. 

 

Työpajan alun aiheena oli koululaisten oma kokemus koulumatkastaan ja  

lähiympäristöstään, joita käsiteltiin mielikuvamatkan kautta. Pienryhmissä  

työskennellen mielikuvat muokattiin runokaavalla runoiksi. Runojen  

kirjoittaminen ja lukeminen oli antoisa kohtaamisten hetki, jossa tavallinen,  

jokapäiväinen ja arkinen muuttui portiksi itsensä ilmaisuun ja mahdollisuudeksi 

saattaa asioita näkyväksi. Runojen kautta annettiin merkityksiä asioille, jotka muutoin 

ohitetaan merkityksettöminä. Työpajan toisessa osassa Nissbackan kartanosta 

kertominen ja kuvien näyttäminen antoivat koululaisille uuden näkökulman 

lähiympäristössä sijaitsevaan paikkaan, sen historiaan ja nykyhetkeen. Oppilaat saivat 

työstää historiaa, sieltä esille nousseita henkilöitä ja tapahtumia myös draaman 

keinoin. Patsastekniikat, kohtausten herättäminen henkiin, ajatusäänet ja yhteiset 

tarinat sekä elävöittivät, että toivat historian lähemmäksi lapsia, oleelliseksi osaksi  
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nykypäivää. 

 

Työpajat toimivat kohtaamisen paikkana ja kolmen ohjaajan läsnäolo oli  

merkittävää mahdollistaen pienryhmätyöskentelyn ja yksittäisten oppilaiden  

huomioimisen ja kuuntelemisen yksilöinä.   

 

Välityöskentelynä syksyllä 2005 koottiin koululle kirjanen Nissbackan palaneen 

kartanon kohtalosta hankekoordinaattori Tiia Katajainen- Hakalan johdolla. 

Kartanosta säilyneen vanhan valokuvan innoittamana valmistettiin 

luonnonmateriaaleista näyttävä syyskruunu. Tämä kattokruunu johdatteli oppilaat 

esityspäivinä kartanon raunioille. Projektin kuvista koottiin Hevoshaan koululle  

näyttely, johon myös oppilaiden vanhemmat pääsivät tutustumaan koulun  

20-vuotisjuhlissa. Opettajat kokosivat projektia kuvaavan power point-esityksen,  

joka lähetettiin koulun eurooppalaisille Comenius -yhteistyökouluille Irlantiin  

ja Italiaan.  

 

3. Työpajoista esitykseksi 

Teatteri ILMI Ö:n työryhmä loi historiallisista faktoista, työpajoissa  

syntyneistä runoista, patsaskuvista ja lasten keräämistä ja kirjoittamista Nissbackan 

kartanoon liittyvistä tarinoista ja huhuista tilalähtöisen esityksen ”Aika seisahtaa”. 

Palaneen kartanon rauniot toimivat sekä lähestymisalueena alueen historiaan ja 

nykypäivään sekä loivat sisällöllisiä ja visuaalisia merkityksiä esitykseen. Aika 

seisahtaa -esityksessä rauniot olivat esityksen aihe, tapahtumapaikka ja oikeastaan 

yksi roolihenkilö. Teatteriksi tila muuttui, kun paikalle johdatetut katsojat asettivat 

itse istuinalustansa katsomoksi. 

 

Runot ja tarinat palautuivat näyttämöltä takaisin kirjoittajilleen.  Oman  

tekstinpätkän tunnistaminen vahvisti työpajassa saatua kohtaamisen elämystä ja toi 

katsojan tekijänä näkyviin esityksessä. 

 

Esityksen osallistavassa osuudessa lapset kirjoittivat nimensä talon  

”vieraskirjaan” eli peiliin ja miettivät näkemäänsä ja kokemaansa ohjeistuksella  

”mitä ajattelen juuri nyt, esityksen nähtyäni?”.  Kirjoitettuaan nimensä peiliin katsoja 

sai kokea itsensä osana omaa lähiympäristöä ja sen muutosta. Tuo kohtaaminen oli 
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samalla eräänlainen vastaus identiteetin rakentumiseen liittyvään kysymykseen: 

millainen minä olen, missä minä olen, mitä tulevaisuus tuo tullessaan?  

Kysymys ”Mitä ajattelen juuri nyt?” mahdollisti hetken pysähtyä ajattelemaan,  

seisauttaa aika ja pohtia itsenään osana historiaa ja tätä paikkaa.  

  

4. Vierailut Nissbackan kartanon veistospuistossa 

Veistospuistossa tutustuttiin Laila Pullisen veistostaiteeseen sekä kartanon  

säilyneeseen arkimiljööseen ja historiaan museokuraattori Jean Ramsayn  

opastuksella.  ILMI Ö. herätti henkiin veistoksiin liittyviä antiikin tarinoita  

draamallisilla työtavoilla. Lähiseudun historiallinen aspekti laajeni  

eurooppalaiseen kulttuuriperintöön, antiikin taruihin, joiden inhimillistä  

elämää koskevat teemat palautettiin oppilaiden nykypäivän elämään. 

Veistospuistossa on Laila Pullisen töiden kautta mahdollisuus siirtyä paikan  

historiassa  kivikauteen asti. Muinaisen meren aaltojen hiomat kivet kartanon  

viljamakasiinin seinässä ja maahan veistetyt aallot muistuttavat meitä siitä, että 

maapallo muuttuu myös ihmisen sitä muovaamatta. 500 -vuotias tammi  

herättää iällään ja koollaan kunnioitusta. Se on ollut täällä ennen meitä ja  

todennäköisesti vielä meidän jo mentyä manan maille. 

 

Pullisen veistosten antiikin myytteihin pohjautuvat aiheet tuovat kävijän  

ihmisen kulttuurihistorian ja ihmisyyteen liittyvien universaalien kysymysten  

äärelle. Veistosten muotokieli kuvaa liikkuvaa hahmoa liikkeessä tai abstraktia  

tunnetta veistettynä graniittiin tai pronssiin. Vaikeasti sanoin kuvattava ohikiitävä 

hetki tai tunne/ tuntemus on ilmaistu kiveen veistäen. Nissas– projektissa ohikiitäviä 

hetkiä, ajatuksia ja ajan kulkua on käsitelty teatterillisin keinoin ottamalla katsoja 

osaksi esitystä. Veistospuistokäyntien lopuksi oppilaille annettiin lähtiäisiksi 

filosofinen ajatus heistä itsestään historian tekijöinä.   

  

5. Hankkeen satoa ja hedelmää 

Lähiluonto – hankkeen koordinaattori Tiia Katajainen-Hakalan nosti 

palautehaastattelussa hankkeesta esiin eritoten sen, että lapset ovat saaneet käsitellä 

kokemuksiaan omasta lähiympäristöstään draamatyöpajoissa ja he ovat kiinnostuneet 

oman alueen historiasta. Esitysten yhteydessä tuli aina esille se, kuinka merkittävänä  

oppilaat kokivat omien ajatustensa arvostuksen. Kiinnostus paikan historiaan on  
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kulkeutunut myös oppilailta vanhemmille ja oppilailla on ollut mahdollisuus  

olla asiantuntijoina Nissbackan  historian suhteen. Oppilaiden itsetuntoa on  

vahvistanut asiantuntijuus omasta kotiseudustaan  myös suhteessa opettajiin. Moni 

opettaja kiitteli saaneensa paljon uutta tietoa koulun lähiympäristöstä ja alueen 

historiasta. Lisäksi he ovat saaneet prosessia seuratessaan myös uusia työtapoja 

käyttöönsä.  Opettajien antamassa palautteessa tuli vahvasti esille opettajien omissa 

oppilaissaan näkemä innostus ja elämykset, joita projekti tuotti.  

 

Oppimisessa tarvitaan kaikkia kanavia. Teatterin sekä draaman avulla voidaan 

kosketella sellaisia kokemuksen ja tunteiden alueita, joita on vaikea tai jopa mahdoton  

käsitellä kielellisesti. Elämyksellisyyden ja kokemuksellisuuden kautta  

kokonaisuudesta tietoineen tulee omakohtaista ja koskettavaa ja vasta sitä  

kautta on mahdollista saavuttaa syvempää ymmärrystä ympäristöstä.   

  

Projekti avasi kouluyhteisöä osaksi lähiympäristöä. Hanke kehittyi ehjäksi 

kokonaisuudeksi, eri osa-alueet kehittyivät, yhdistyivät, tukivat toinen toisiaan ja 

synnyttivät jotakin uutta. Tärkeä osa projektia on ollut aito kohtaaminen ja 

vuorovaikutukselliset esiintymistilanteet osallistujien ja tekijöiden välillä. 

Filosofisena ajatuksena tekijöille on jäänyt muistoksi Laila Pullisen Muinainen meri -

teoksen ajatus: ”Missä olemmekin ja kävelemme meidän jalkojemme alla on 

historiaa”.  
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